
Mtainsroct
XXXVII metai Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication No NBH 0696 Kaina - Price $1 14. 9. 1987 Nr. 36 (2011)

tautos Šventė — demonstracijos Vilniuje
DEMONSTRACIJA VILNIUJE

Iš Lietuvos pranešta, kad viešas 
Molotovo - Ribbentropo pakto sukak
ties minėjimas š. m. rugpjūčio 23 d. 
Vilniuje praėjo sėkmingai. De
monstracijai prasidėjus vidudienyje, 
buvo susirinkę apie 500 žmonių, bet 
iki 4 vai. jų skaičius pasiekė apie 
3000.

Pagrindinė kalbėtoja buvo Nijolė 
Sadūnaitė, kuri paneigė sovietų 
spaudos ir televizijos tvirtinimus, jog 
demonstraciją, neva, suorganizavę 
užsienio lietuviai, ypač piktai jų buvo 
puolamas Pasaulio Pabaltlečių San
talkos Informacijos Biuro Europos 
direktorius, Algis Klimaitis. Sadūnaitė 
pabrėžė, kad demonstracijos rengėjai 
buvo "mes keturi" ir "kiti lietuviai 
patriotai", o ne lietuviai Vakaruose. 
Anot New York Times rugpj. 24 d. 
korespondento. Bill Kellerio, Sadū
naitė atidarė minėjimą reikalaudama 
"laisvės Lietuvai, Latvijai ir Estijai,"

BONN, VAKARŲ VQKIETIJA
Rytų Vokietijos vadas Erich Hone

cker apsilankė Bonnoje, Vak. Vokie 
tijos sostinėje. Lenkų valdžios laik
raštis "Rzeszpospolita" vedamajam 
pareiškė, kad Vokietijos abiejų pusių 
susijungimas neįvyks dabartyje. Vo
kietijos perdalinimas yra realybė.

Sovietų komunistų partijos laik
raštis "Pravda" parėmė lenkų pa
reikštą nuomonę pridėdamas, kad 
Bonn turėtų suprasti, kas yra politinė 
realybė ir būtų geriausia, kad 
atsikratytų neįgyvendinamų idėjų.

Generolas Wojciech Jaruzelski, len
kų vadas, pageidaujant sovietams, 
vyks į Rytų Berlyną. Atrodo, kad 
Rytų bloko kraštai yra išsigandę, nes 
Vokietijai susivienijus galėtų pasi
keisti Europos sienos, kurios buvo 
nustatytos Jaltoje. Vakarų ir Rytų 
Vokietijų vadai jų abiejų susitikimą 
pavadino istoriniu.

Kelių paskutinių metų laikotarpyje 
Maskva mažiausiai du kartus sutrukdė 
Erikui Honecker tapti pirmuoju Rytų 
Vokietijos vadu nuvykusiu į Vakarų 
Vokietiją.

Kai 1984 m. atrodė, kad E. 
Honecker vyks į Vak. Vokietiją, tai 
generolas Jaruzelskis viešai įspėjo, 
kad prisidengus Vokietijos susivieni- 
jimo idėja vėl bus atgaivintas Vokieti-
jos bandymas išsiplėsti.

Santykiai tarp Varšuvos ir Rytų 
Berlyno niekada nebuvo draugiški. 
Senyvo amžiaus Kremliaus vadai su 
nepasitikėjimu žiūrėjo į Lenkiją, kaip 
Rytų bloko narį. Tačiau dabar 
generolas Jeruzelski, maždaug to 
paties amžiaus, kaip Gorbačiovas, 
entuziastiškai pritaria Gorbačiovo 
ekonominėms reformoms.

Diplomatai ir politiniai komenta
toriai Eriko Honecker apsilankyme 
Bonnoje (žiūri, kaip Gorbačiovo norą, 
kad tas vizitas atneštų vaisius 
pagrindiniuose punktuose, ypatingai 
nusiginklavimo srityje. 

i ką minia atsakė entuziastingu 
pritarimu.

Buvo sugiedoti "Lietuva Brangi", 
"Marija, Marija," ir Lietuvos Himnas. 
Sadūnaitė taip pat padėkojo sovietinei 
spaudai už "mobilizaciją" ir už tokius 
"išsamius" pranešimus.

Trumpai kalbėjo ir Robertas Gri
gas, prieš keletą metų atsisakęs 
tarnauti sovietinėje armijoje, ir už tai 
persekiotas jaunuolis.

Milicija bei KGB elgėsi korektiškai 
ir Vilniuje niekas nebuvo suareš
tuotas.

Rygoje, kur demonstravo apie 8000 
žmonių, 12 buvo suimti, ir netrukus 
paleisti. Latviai televizijoje galėjo 
stebėti brutalų milicijos elgesį.

Demonstracijos Taline sutraukė 
apie 2000 dalyvių.

Po demonstracijų sovietai mėgino 
trukdyti telefono ryšius su užsieniu. 
Apie 16-ą valandų buvo neįmanoma iš 
Vakarų Europos susisiekti su vilnie
čiais. Kaip informuoja pabaltiečiai iš

PASAULYJE
ABALAKOVO - SOV. SĄJUNGA

Sovietų Mokslų Akademija ir So
vietų Mokslininkų komitetas prieš 
atominius ginklus pakvietė amerikie
čius, apsiginklavimo specialistus at
vykti į Abalakovo miestelį ir apžiūrėti 
pastatytą, dar tebebaigiamą įrengti 
milžinišką radarą.

Iš vienuolikos aukštų susideda 
"išsiuntėjai" ir iš trisdešimties aukštų 
"priėmėjai”. Radaras dar nėra galu
tinai įrengtas.

Specialistams leido kalbėtis su 
sovietų pareigūnais, radaro įrengimo
specialistais, netrukdė fotografuoti. 
Buvo padaryta 1,000 nuotraukų.

Abalakovo miestelis yra 4,000 km. 
nuotolyje nuo Maskvos.
Po apžiūrėjimo vakariečių grupės 
vadovas pareiškė, kad radaras sugeba 
stebėti erdvę ir įrengimus joje kitų
kraštų, bet nepasižymi geru įrengimu 
skubiai -įspėti apie besiartinantį 
pavojų.

Tarp amerikiečių ir sovietų tas 
radaras buvo sukėlęs nemalonių ir net 
karštų ginčų, kas liečia apsiginkla
vimą. Sovietams buvo primetama, kad 
tas radaras pažeidžia 1972 m. 
tarptautinį susitarimą dėl ginklų 
kontrolės.

Amerikiečių grupės specialistas 
sovietų kariniams įrengimams An
thony Battista pareiškė, kad radaras, 
kaip toks, gal ir pažeidžia tarptautinį 
susitarimą, bet nėra labai gerai 
įrengtas. Grupės vadovas Thomas 

Romos ir Stockholmo, nakties metu 
neatsakė net Maskvos telęfonai. 
Telefoninis ryšys buvo atstatytas 
tiktai pirmadieni, rugpj. 24 d.

Sekmadieni, rugpj. 23 d. 10 vai. 
ryto, laikydamas šv. Mišias, prie 
altoriaus staiga mirė Šv. Mikalojaus 
bažnyčios Vilniuje altarista, kun. 
Stanislovas Valiukėnas, (gim. 1907), 
vienas iš patriotinių lietuvių kunigų. 
Jis anksčiau ragino visus melstis, kad 
demonstracijos gerai praeitų.

Vilniuje ruošiamas demonstracijas 
ypač aršiai puolė sovietinė TASSo 
agentūra.
Jas plačiai minėjo Europos spauda, 
radijas ir televizija.
Amerikoje išsamūs straipsniai apie 
demonstracijas pasirodė (rugpj. 24 d.)

New York Times, Washington Post, 
Washington Times, Los Angeles Ti
mes, Chicago Tribune, ir kituose 
dienraščiuose.

(ELTA)

Downey pasakė, kad šis apsilankymas 
Sov. Sąjungoj aiškiai parodo "glas
nost" veikianti ir karinėje srityje.

VENGRIJA

Vengras Karoly Kiszely, 33 m., 
katalikas, oficaliai atsisakė stoti į 
kariuomenę. Jis protestavo, kaip 
katalikas, prieš tarnavimą kariuo
menėj. Prieš dvi savaites jis 
atsisakė pilietybės už leidimą išvykti į 
Vakarus. Prieš savaitę atvyko į 
Austriją ir tikisi gauti leidimą 
emigruoti į Australiją.

Kiszely yra teologas, tikisi gauti 
darbą savo specialybėje.

MASKVA

Iosif Begun matematikas, 54 m., 
kalėjęs Sov. Sąjungoj Chistopol kalė
jime, buvo išleistas vasario mėn. 
Begun vyks į Izraelį.

Beguną pradėjo persekioti 1971 m., 
nes jis prašė išleisti į Izraelį. Jį 
pasodino į kalėjimą, kaip veikiantį 
prieš valstybę.

Beguno sūnus Boris ir jo šeima nėra 
tikri ar jiems leis išvykti.
Kartu su Begun išleidžia ir Viktor 
Brailovsky su šeima, Semyon Jan- 
tovski ir Lev Sud.

Gorbačiovas šįmet išleido 4,000 
žydų išvykti iš Sov. Sąjungos. Pernai 
išvyko tik 945 žydai.

PITSBURG H - USA

Negrų veikėjas, dvasiškis Jesse 
Jackson, sieks demokratų partijos 
nominacijos į prezidentus. 1984 m. 
jam nepasisekė gauti nominaciją.

Jesse Jackson yra 45 metų amžiaus, 
baptistų ministerls, seniai reiškiasi, 
kaip kovotojas už žmogaus teises.

Jackson pareiškė, kad dauguma 
žmonių būtų pasiruošę turėti juodaodį 
prezidentą, tik, žinoma, ne įvairūs 
vadai ir laikraščių redaktoriai.

Jackson yra populiarus. Iš visų 
demokratų kandidatų Jo pageidauja 
didžiausias procentas būsimų balsuo
tojų: 26 procentai.

Vytauto Didžiojo paminklas Karo 
Mokykloje

Massachusetts gubernatoriaus Mi
chael Dukakis pageidauja tik 9 
procentus.

SYDNEY

Rugsėjo 8 d. Sydney Entertainment 
Centre Bolshoi baletas pradėjo gas
troles.

Prieš Entertainment centrą šimtas 
demonstrantų ramia laikysena pro
testavo, laikydami plakatus, kuriuose 
atkreipiamas dėmesys, kad Sov-. Są
jungoj 400,000 žydų laukia leidimo
išvykti į Vakarus.

Demonstraciją suorganizavo "Je
wish Board of Deputies" ir visoj 
Australijoj demonstruos, kur tik 
Bolshoi teatras pasirodys.

JAV-BĖS CLEVELAND
Neseniai gauta žinia iš Amerikos, 

kad "Dirvos" kasmet skelbiamam 
novelių konkurse, šįmet premija 
paskirta rašytojai Dalilai Mackia- 
lienei.

D. Mackialienė gyveno Australijoj, 
Adelaidėj. Nuvykusi į JAV-bes su
tvėrė teatro grupę ir du pastatymus 
atvežė į Australiją, kurie praėjo su 
dideliu pasisekimu.
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DERYBOS VILNIUJE

Išeivijos ryšiai su okupuota Lietuva 
tebėra sunkiai sprendžiama problema. 
Ji tik tada išsispręstų, jei pasibaigtų 
sovietinė okupacija. To visi labai 
laukiame, tačiau jos galo dar nema
tyti. Tautai tenka gyventi Sovietų 
Sąjungos atneštoje priespaudoje, su 
kuria turi skaitytis ir išeivija. Kokios 
bebūtų sąlygos Lietuvoje, Išeivija 
negali nuo jos izoliuotis bei ramiai 
žiūrėti rankas sudėjusi. Ir juo sunkes
nės gyvenimo sąlygos Lietuvoje, juo 
didesnis turi būti išeivijos rūpestis jai 
padėti. Noro pagelbėti Lietuvai 
išeivijoje netrūksta, bet trūksta būdų 
bei priemonių jai pagelbėti, nes viską 
blokuoja sovietiniai sargybiniai. Išei
viai, norintys padėti Lietuvai, atsi
trenkia ( sovietinės okupacijos sieną. 
Jie nori užmegstl tiesioginį ryšį su 
pavergta tauta, bet kelią pastoja 
pavergėjai. Kai kurie išeiviai, nebe- 
sklrdami kur yra tautos interesai ir 
kur pavergėjo, bando palaikyti ryšius, 
pasitenkindami pavergėjų atstovais ir 
pasiduodami iliuzijai, kad tai jau ryšiai 
su tauta. Kad jie tuo būdu stiprina 
pavergėjus, o ne pavergtuosius, visai 
nejaučia. 0 čia kaip tik ir glūdi visa 
painiava. Visi išeiviai nori bendrauti 
su savo tauta, o ne jos pavergėjais, 
tačiau konkrečiose situacijose tai 
nelengva įžvelgti, nes sovietinė siste
ma nevengia maskavimosi bei propa
gandinio klaidinimo.

Išeivijos ryšių su pavergta Lietuva 
klausimą Iš naujo pajudino “Gimtasis 
kraštas", išspausdinęs 1987 m. 27 nr. 
reportažą "Sėskim ir pakalbėkime", 
kuriame aprašomos lyg ir derybos 
Vilniuje prie apskrito stalo. Jose 
dalyvavo išeiviai besitelkią daugiausia 
apie "Akiračius", būtent: Mykolas 
Drunga, prof. Edvardas Kaminskas, 
Kęstutis Keblys, Liūtauras Mockus. Iš 
okupuotos Lietuvos pareigūnų daly
vavo: prof. Česlovas Kudaba,'Rim
gaudas Mališauskas, Justas Paleckis, 
Vaclovas Sakalauskas, A. Cekuolis. Iš 
jų pokalbių matyti, kad dabartiniame 
gorbačiovinio persitvarkymo laiko
tarpyje ir okupuotoje Lietuvoje atsi
randa naujų galimybių ryšiuose su 
išeivija. Dalis užtvarų, izoliavusių 
pavergtą tautą nuo išeivijos, galėtų

TE R O RI S. A V O
ORGANIZATORI US

Rugsėjo 1 d. iš Lietuvos telefonu 
pranešta, kad rugpjūčio 28 d. vilnietė 
Nijolė Sadūnaitė, Robertas Grigas, ir 
kun. Rokas Puzonas (iš Kauklių) buvo 
suimti ir Išvežti į Baltarusijos miškus.

27 m., Robertui Grigui šeštadienį, 
antrą vai. ryto, buvo iškasta duobė 
viename Baltarusijos miške, kur jis 
buvo atvežtas saugumo lengva maši
na. Ten jam buvo liepta sukalbėti 
paskutinę maldą, nes dabar būsiąs 
sušaudytas už demonstracijos organi
zavimą ir anti-sovietinę veiklą. Jo 
suėmimo metu, penktadienį 11 vai. 
naktį, Grigas buvo saugumiečių smar
kiai sumuštas - jam išmušti keli dantys 
ir sumušti akiniai. Po grasinimo 
sušaudyti, Jį kelias valandas automo
biliu vežiojo po nepažįstamas vietas. 
Kitą rytą, šeštadienį, rugpjūčio 29 d. 
jam pavyko iš stovinčio automobilio 
pabėgti. Jis susivokė esąs netoli 
Latvijos sienos, Joniškio mieste, kur 
bažnyčioje Jis rado pirmą prieglobstį. 
Iš ten Jis galėjo grįžti namo, kai 
pasirodė, kad jo pagrobėjai dingo. Sis 
įvykis, kurį lietuvių demokratinė 
opozicija pavadino pažįstamu stali
niniu metodu, panašus į lenko kunigo 
Popieluškos pagrobimo ir nužudymo 
aplinkybes.

Nijolė Sadūnaitė rugpjūčio 28 d. 17 
v.v. taip pat buvo pagrobta ir išvežta į 
Baltarusijos miškus. Jos pagrobimas 
įvyko jai lengva mašina važiuojant iš 
Vilniaus į Kauną. Nijolei Sadūnaitei 
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būti nugriauta. Bet toji galimybė 
tebėra netikra. Pokalbyje dalyvavę 
sovietiniai pareigūnai mažai teturi 
galios, ir Jų sprendimai gali būti 
nubraukti maskvinės valdžios, kuri ten 
yra visagalė ir nuo kurios viskas 
priklauso. Išeivijos žmonės, dalyvavę 
pokalbyje, nors ir kultūrininkai, bet 
neturį mandato kalbėti išeivijos var
du. Jų pažadai yra asmeninio pobūdžio 
ir gali nerasti platesnio pritarimo 
išeivijoje. Vis dėlto reikia pripažinti, 
kad tose Vilniaus "derybose" buvo 
pajudinti lietuvių tautai reikšmingi 
klausimai ir tai pozityvia prasme.

Minėtuose Vilniaus pokalbiuose bu
vo keliami daugiausia kultūrinio 
pobūdžio klausimai, kurių sprendimas 
eina vis per "Tėviškės" draugiją, 
vadovautą gen. Pr. Petronio, dabar 
vadovaujamą V. Sakalausko. Tai pats 
netinkamiausais kelias kultūrinėm 
problemom svarstyti bei spręsti. 
"Tėviškės" draugija yra sovietinės 
rusiškosios "Rodinos" steiginys, poli
tinė - propagandinė institucija, tar
naujanti Maskvai. Jos painiojimas 
kultūrinėje srityje yra viso reikalo 
gadinimas. Vienas pokalbio dalyvių 
pasiūlė steigti "Tėviškės" draugijos 
atitinkmenį išeivijoje I To dar betrū
ko! Tai būtų naujas baubas išeivijai 
gąsdinti. Jau daug priimtinesnis tam 
tikslui prof. C. Kudabos minimas 
kultūros fondas, kuris ribotųsi kultū
rine sritimi. Bet ir čia tyko pavojus: 
sovietinėje sistemoje visa kultūrinė 
sritis yra pajungta politikai. Ne be 
reikalo vienas Vilniaus pareigūnų, 
pareiškė, kad visoje ryšių su išeivija 
problemoje yra vienas neperžen
giamas "tabu", būtent negali būti 
"kvestionuojamas Lietuvos inkorpo
ravimas į TSRS". Taigi nei straipsniai, 
nei knygos, nei novelės, nei romanai, 
nei poezija, nei paveikslai, nei dainos, 
nei : giesmės kur keliamas Lietuvos 
laisvės klausimas, negali pasiekti 
okupuotos Lietuvos. Toks kultūrinių 
ryšių palaikymas gali vesti prie tylaus 
minėto "inkorporavimo" pripažinimo 

.ir laisvės ugnies gesinimo. 0 laisvai 
išeivijai tai pirmaeilis rūpestis.

Tėviškės Žiburiai
DEMONSTRACIJOS

buvo liepta persėsti į kitą automobilį, 
kuris buvo be numerio. Ji spėjo 
atpažinti du saugumiečius: Semjonovą 
(greičiausia slapyvardė), ir š. m. 
balandžio 1 d. jos suėmime dalyvavusį 
eilinį saugumietį. Nijolė buvo 30 
valandų sulaikyta. Ji buvo tardoma 
sąryšyje su rugpjūčio 23 d. demons
tracija Vilniuje. Tardymo metu jai 
buvo pasakyta, kad ji normaliai turėtų 
būti sušaudyta už demonstracijos 
organizavimą. Pažymėtina, kad tar
dymas vyko ne KGB patalpose, bet 
automobilyje bevažinėjant po Lietuvą 
ir Baltarusiją.

Taip pat buvo pagrobtas ir suimtas 
kun. Rokas Puzonas. Viename Balta
rusijos miške jis buvo išstumtas iš 
automobilio ir vėliau pėsčiomis grįžo 
namo.

Visi trys yra laisvi, jų sveikatos 
stovis geras. Minėtieji spėja, kad jų 
pagrobimas, kuris visiškai nesiderina 
su oficialiai paskelbta demonstracijos 
linija, buvo darytas dėl to, kadangi po 
Vilniaus demonstracijos tarp jų buvo 
telefonu pasikalbėta, kad reikėtų 
sekmadienį, rugpjūčio 30 d. nuvykti į 
Šiluvą. Atrodo, kad tuo pagrobimu 
norėta tuos tris asmenis izoliuoti nuo 
dalyvavimo Šiluvos eisenoje. Kiti 
šaltiniai iš Lietuvos pranešė, kad 
keliai į Šiluvą sekmadienį buvo 
kareivių užblokuoti, niekas negalėjo 
be specialaus leidimo patekti į Šiluvą.

(ELTA)

A. I,. BENDRUOMENĖS ATSTOVU 
SUVAŽIAVIME MELBOURNE

Iš kairės: Elena Eskirtienė - Sale seniūnė, Alisa Baltrukonienė - ALB Krašto 
v-bos sekretorė, Janina Vabollenė - XV - Auastralljos Lietuvių Dienų 
komiteto pirm., Aldona Butkutė - ALB Krašto v-bos narė kultūros ir Jaunimo 
reikalams ir Veronika Koženiauskienė - Latrobe Valley seniūnė.

BRASO PALEISTI BETKU

Šimtas aštuoni kongresmenai rug
pjūčio 24 d. laišku kreipėsi į Vladimirą 
Karpovą, Sovietų Sąjungos rašytojų 
tarybos pirmąjį sekretorių, su prašy
mu, kad jis padėtų kolegai - rašytojui 
Viktorui Petkui. Kongresmenai Kar
povui aiškina, kad Petkus buvo 
įkalintas 1977 m. rugpjūčio 23 d. už Jo 
veiklą, susijusią su Lietuvos Helsinkio 
grupe, kurią jis padėjo įsteigti. Nuo to 
laiko Petkus esąs kalinys.

Kongresmenai sako, kad jų supra
timu, Petkus kalėjime būdamas pra
dėjo rašyti enciklopediją apie pasaulio 
rašytojus. Sakoma, kad kiekvienas 
tomas tos 33 tomų enciklopedijos turi 
mšždaug po 100 puslapių ir iš viso 
enciklopedijoj esą 45,000 straipsnelių. 
Laiške pažymėta, kad buvęs politinis 
kalinys Natan Sharansky, kartu su 
Petkum sėdėjęs toj pačioj kameroj, 
patvirtino jog Petkus šį darbą pradėjęs 
1978 metais.

Toliau kongresmenai reiškia susirū
pinimą dėl to, kad Petkaus literatūrinį 
darbą konfiskavo lagerio pareigūnai. 
Jiems dar didesnį nerimą kelia tas 
faktas, kad Petkus jau 24 metus 
praleidęs sovietų lageriuose bei 
kalėjimuose už savo katalikišką veiklą 
bei žmogaus teisių gynimą.

LIETUVOJE
NAUJA KNYGA

Sovietinės propagandos tikslams 
Vilniaus "Minties" leidykla išleido 
knygą anglų kalba "Church in 
Lithuania".

Knygoje 160 psl., daug spalvotų 
nuotraukų. Istorinė apžvalga ir da
bartinė Bažnyčios padėtis Lietuvoje, 
kaip ją norėjo pavaizduoti komunistų 
propagandistai V. Kazakevičius ir J. 
Sakalauskas.

Knygoje pasakyta, kad katalikų 
bažnyčią jungia 80 proc. visų Lie
tuvos tikinčiųjų. Jie priklauso 630 
religinių bendruomenių (parapijų), 
kurias vienija 49 dekanatai, pasis
kirstę į 4 vyskupijas ir 2 arkivys
kupijas. Be katalikų, Lietuvoje egzis
tuoja kitų tikybų parapijos: 49 
sentikių, 41 stačiatikių, 25 evange
likų liuteronų, 4 baptistų, 3 musul
monų ir 2 žydų.

VYTAUTAS MAČERNIS
Poeto Vytauto Mačernio atminimui 

skirtas kambarys atidarytas Plungės 
rajono Varduvos bibliotekoje. Seniau 
ta vietovė vadinosi Žemaičių Kalva
rija. Netoli jos yra Šarnelės kaimas, 
kuriame 1920 m. liepos 6 d. gimė V. 
Mačernis, tragiškai žuvęs nuo spro
gusio sviedinio skeveldros 1944 m. 
rugsėjo 7 d, prie Varduva tapusios 
Žemaičių Kalvarijos.

Medžiagą surinko ir kambarį įrengė 
Klaipėdos žvejų kultūros rūmų studi
jos "Guboja" nariai, Varduvoje sto
vyklavę Telšių kraštotyros muziejaus 
darbuotojai, ūkio vadovai, apylinkės

Rugpjūčio 23 d. Petkus baigė 
atkalėti jam skirtą laiką lageryje ir 
turėjo pradėti penkių metų bausmę 
tremtyje. Kongresmenai kviečių Kar
povą šia proga kartu kartu su jais 
pageidauti, kad Petkus būtų besąly
giniai paleistas, sutelkiant jam gali
mybę sugrįžti į savo tėvynę Lietuvą. 
Baigiant kongresmenai prašo, kad 
Karpovas ragintų tinkamus parei
gūnus Maskvoje praplėsti "glasnost" 
dvasią, kad ji pasiektų Petkų ir kad jis 
ne tik būtų išlaisvintas, bet ir jo 
enciklopedija jam būtų sugrąžinta.

Šio laiško iniciatoriui buvo kon
gresmenai Edward Feighan ir John 
Miller, kurie pirmininkauja JAV At
stovų Rūmų Katalikų Religinės 
Laisvės grupei. Su jais nuolatinį 
kontaktą palaiko Lietuvių informa
cijos Centro (L1C) skyrius Washing
tone. Grupelė Washingtono miesto 
apylinkės lietuvių skatino savo kon
gresmenus pridėti savo parašus po šio 
laiško ir ragino savo draugus kituose 
miestuose tą patį daryti. Neringos 
studentų stovyklos dalyviai Lie atsto
vo paprašyti, taip pat rašė laiškus 
savo kongresmenams bei V. Karpovui.

(LIC)

gyventojai. Jų pastangas jungė poeto 
V. Mačernio kambarį prižiūrinti 
bibliotekos vedėja V. Garbenčienė.

JONAS STASIŪNAS
Operos veteranas Jonas Stasiūnas, 

baritonas, mirė Vilniuje rugpjūčio 3 d. 
Velionis gimęs 1919 m. rugsėjo 26 d. 
Kupiškio apylinkės Nlčiūnų kaime, 
solistu Lietuvos operoje Kaune pra
dėjo dainuoti 1941 m., nors konser
vatoriją baigė tik 1948 m. Jau 
pirmuosiuose žingsniuose vokiečių 
okupacijos metais buvo jaučiami 
puikūs vokalinei J. Stasiūno duomenys, 
bet jis tada stokojo vaidybinės 
patirties. Pokario metais velionis 
išaugo į pirmaeilius baritonus, sukur
damas apie 60 vaidmenų, iš kurių 
minėtini: Margiris V. Klovos "Pilė
nuose", Žermonas G. Verdi "Travia
toje", Jagas "Otele", Amonasras 
"Aidoje", Rlgolettas "Rlgolette", 
Valentinas Ch. Gounod "Fauste”, 
Skarpijas G. Puccinlo " Tosco je", 
Igoris A. Borodino "Kunigaikštyje 
Igoryje".

Velionis išugdė būrį nauju operos 
dainininkų, profesoriaudamas Vil
niaus konservatorijoje. Deja, velioniui 
nesvetima buvo ir politinė veikla: jis - 
ilgametis partinės teatro organi
zacijos sekretorius, daug kartų rink
tas į sovietinamos Lietuvos aukščiau
siosios tarybos deputatų eiles.
ooeoo0o0ooeoeoeoeeoe
Spaudos S-gos loterijoje galit laimėti 
AUKSO MONETĄ $700 vertėsi
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Gulbė vandens karalienė. Naujai 
išleistos eilėraščių knygos autorė A. 
Palaima, rinkdama vardą šiai savo 
knygai, manau, neieškojo senoje 
legendoje paslėptos alegorijos. Var
das atėjo savaime, kaip ištikimybė 
dainai ir eilėraščiui simbolis.

Autorė yra pakviesta ilgon kelionėn 
šiame pasaulyje. Gražus metų skai
čius prabėgo, ji vis negali užmiršti 
gimtosios žemės grumstų saujos ir 
sako:
...Nors jos tik sauja, nors nelaisvėj 
dejuojanti,
Tačiau mane raminanti, mane paguo
džianti.

Į skaitytojo sąžinę apeliuojantis 
eilėraštis "Tėvynei Lietuvai": 
Mintu aš Tavo sodriom sultim 
Lyg kūdikis iš motinos krūties.
Ir pareigą juntu, kol kapan reikės 
gulti,
Pašvęsti Tau visas jėgas ir dirbti iš 
peties...

A. Palaimos eilėraščiai labai plačios 
apimties. Jų šioje knygoje, "Gulbės 
giesmė" yra virš šimto. Daugiausia 
patriotiniai, pilni Tėvynės ilgesio, 
gražios jos gamtos. Kiti pamokantys, 
dar kiti be sprendimo, palyginami ar 
su klaustuku. Kai kur Išreiškiamas 
mūsų gyvenimo kitimas.

K RI KŠČ I O N YBĖS 6 00 TvI. SUKAKTIS
S Y D N E J U J E

Lietuvos 600 m. krikšto sukaktis, 
kuriai buvo ruoštasi laike kelių 
paskutinių mėnesių, pradėta iškilmin
gomis pamaldomis rugsėjo 6 d. šv. 
Joachimo bažnyčioje, Lidcombe. Pa
maldose dalyvavo J. E. vyskupas 
auxiliaras Geoffrey Robinson, prel. J. 
Meaney ir keli - australų, latvių, 
vengrų - kunigai. Pamaldas organi
zavo, tvarkė šventės organizacinio 
komiteto vadovas, prel. Petras But
kus, talkinamas kun. Povilo Martūzo ir 
kt. komiteto narių.

Iškilmingai, su procesija, lydimam 
gausios palydos, (ėjus vysk. G. 
Robinsonui, Jis, asistuojamas dalyvau
jančių kunigų, atlaikė šv. Mišias, 
drauge tardamas ir ganytojišką žodi - 
pabrėždamas šios sukakties svarbą 
lietuvių tautai, paminėdamas pirmuo
sius valdovus, besirūpinusius krikštu - 
Mindaugą, Vytautą, Jogailą...

Bažnyčią puošė visos eilės organi
zacijų ir tautinė vėliava. Iš jų ypač 
ryškėjo dvi, tai Krikščionybės Jubilie
jaus vėliava, atvežta iš JAV prel. P. 
Butkaus, jo kelionių metu, ir naujutė
laitė naujojo palaimintojo - ark. 
Matulaičio.

Pamaldų metu ypač gražiai giedojo 
"Dainos choras", vad. Birutės Alek
naitės ir Justino Aukaus. Kai kurios 
giesmės buvo girdimos pirmą kartą. 
Choro giedojimą papildė dainininkė 
Gražina Zigaltytė - Hurba, pagiedo
jusi solo giesmę.

Pamaldos vyko pusiau anglų, pusiau 
lietuvių kalbomis. Tikinčiųjų maldų

Palaimos eilėraščiai sudėti į didelės 
knygos formatą, su gražiomis Eglės 
Klupšaitės iliustracijomis. Knyga iš
leista elektrografiniu būdu, Melbour
ne DLK Vytenio šaulių kuopos. 
Spausdino J. Kvietelaitis.

Ši nebe pirma knyga Melbourne 
šaulių išleista. Išskyrus šaulių mėne
sinį biuleteni "Lietuva lietuviams", 
kuris išeina kartą i mėnesi, jie išleido 
ir aštuonias tarpines knygas: Juozo 
Mikšto satyrinius eilėraščius, Prano 
Bartaškos eilėraščių knygelę, kurios 
nemažas pelnas buvo paskirtas jauni
mui. Išleido kelias Br. Zumerio knygas 
ir ši "Gulbės giesmė" yra jau antra A. 
Palaimos eilėraščių knyga šaulių 
išleista.

Kiek rūpestėlio, kiek darbelio Įdėta 
šaulio Juozo Kvietelaičio į tuos 
leidinius. Tai šaulių auka Tėvynei. 
Neapsieinama be šaulių ir kitur: ar 
demonstracija, paskaita, ar kitoks 
koks renginys, visur jie drausmingai 
dalyvauja. Jų ir aukos, ypatingai 
jaunimui ne tik Melbourne, bet ir 
užsieniui, kaip Vasario 16 gimnazijai 
yra žymios.

Pagarba jiems turi būti visos 
Melbourno bendruomenės.
Eilėraščių knygą "Gulbės giesmė" 
galima Įsigyti pas Melbourno šaulius, 
kaina 10 dolerių. ., „ 

sklandumui talkino specialiai šiai 
dienai atspausdinti tekstai.

Pasibaigus mišioms, garbingajam 
svečiui J. E. vyskupui Robinsonui, šios 
dienos prisiminimui, prel. P. Butkus 
įteikė dovanėlę - lietuvišką, stilizuotą 
kryžių. Po pamaldų ten pat, parapijos 
salėje, vyko bendri pietūs, kuriuose 
dalyvavo vyskupas, kiti svečiai ir 
.pamaldų dalyviai.

MINĖJIMAS
Lietuvos Krikščionybės 600 m. 

minėjimas - koncertas įvyko tą pačią 
dieną, 3 vai. popiet, Lietuvių na
muose, Bankstowne.

Minėjimas atidarytas prel. Petro 
Butkaus invokacija, į kurią buvo 
įjungta "Sutartinės" ansamblio giesmė 
- "Rūpintojėlio skundas". Sekė dr. R. 
Zakarevičius išsami paskaita, svars
čiusi krikščionybės įvedimą ir jos 
tolimesnį įsigalėjimą lietuvių tautoje.

Meninę programų atliko visa eilė 
pavienių asmenų ir vienetų. "Sūku
rio" tautinių šokių grupės mergaitės 
ypač žaviai išpildė "Sadutę" (vado
vai: Marina Cox, Jonas Biretas ir 
Kristina Dičiūnienė, akordionistas P. 
Viržintas). Gražina Hurba solo padai
navo Maironio "Trakų pilį". Vėl 
"sūkuriečiai pašoko pora tautinių 
šokių - "Piemenėlį" ir "Jaunimo šokį".

Australijos latvių katalikų vardu 
sveikinimą (lietuviškai) perdavė jų 
kapelionas, kun. Paul Bečs. Po jo, 
"Sutartinės" moterys vėl žavėjo 
klausytojus savo dainomis - šįkart jos 
padainavo "Bijūnėlis", "Plaukia ante

lė" ir "Vai to dziemed dziemedelį..." 
Arūnas Stašionis deklamavo iš Lietu
vos gautą sesers Marijos Lacrimos 
eilėraštį "Šeši šimtai metų klūpo". 
"Sūkurio" veteranų grupė šoko "Auš
relę" Ir "Karklus".

Gauta gausių sveikinimų iš viso 
pasaulio (tarp jų J.E. vysk. P. 
Baltakio, Australijos emigracijos rei
kalams vysk. Heaps, daugelio australų 
parlamentarų ir kt.) santraukas ir 
sveikintojų vardus perskaitė Nijolė 
Vaičiurgytė. Po to dar kartą išėję 
"sūkuriečiai" pašoko "Ūsaunyką" ir 
Gyvatarą".

Meninę koncerto dalį užbaigė 
"Dainos" choras, vad. B. Aleknaitės ir 
J. Ankaus, akomponuojant Br. Kive- 
riui, dalnomis-giesmėmis - "Parveski, 
Viešpatie", "Kur giria žaliuoja..." ir 
"Laisvės varpas".

Atsilankiusiems svečiams bei pro
gramos dalyviams padėką išreiškė, 
šventės organizatorių vardu, prel. P. 
Butkus. Programos dalyviai apdova
noti Krikščionybės jubiliejaus ženkle
liais ir orchidėjų žiedais, o meninių 
vienetų vadovai - Krikščiohybės 
jubiliejiniais medaliais. Sidabriniu 
Krikščionybės jubiliejaus medaliu ap
dovanotas ir lietuvių bičiulis, prel. 
John Meaney.

MEMO RA

"M.P" Nr. 34 straipsnyje "Pirmoji 
reakcija" A. Mauragis teisingai cituo
ja, kad "Tėviškės Aiduose" rašiau, jog 
"Memorandumai, (nešą ryšio neturin
čius klausimus, stokoja santūrumo, 
svarių argumentų, ir parašyti labai 
blogai angliškai, jų nepaveiks, o mūsų 
bendruomenei ko gero dar padarys 
žalos". Kad tai tinka Sydnejaus 
apylinkės susirinkimo rezoliucijai, 
prisitaikė A. Mauragis, aš rašydamas 
apie ją negalvojau.

Savo straipsnyje taip pat rašiau, 
kad kai kurie žmonės "nepajėgdami 
sugriauti Jų argumentų, pradeda 
varyti pogrindinę akciją, apkaltindami 
kitus būtais ir daugiausia nebūtais 
dalykais, kartodami iš turinio išimtus 
kitų pasakymus..."

A. Mauragis kaip tik ir tuo užsiima. 
Iš mano straipsnio, kuriame rašiau 
apie Australijos Lietuvių ben
druomenės Krašto valdybos ir Baltų 
Tarybos atliktą didelį darbą veikiant į 
vyriausybę ir parlamentą sąryšyje su 
"raganų medžiokle", jis išima sakinį, 
kuriame įspėju apie "eketes", į kurias 
galima įkristi veikdami "partiza
niškai". Ar jis tuom galvoja, kad 
blogai argumentuoti, stokoję santū
rumo ir parašyti labai blogai angliškai 
memorandumai duoda naudos mūsų 
reikalui?

Palyginimas su 1974 metų Whltlam 
padaryto Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą pripažinimo atšaukimu vėliau 
į valdžią atėjusios Liberalų vyriausy
bės, yra visiškai netinkamas. Darbie- 
tis ministeris pirmininkas Gough 
Whltlam Pabaltijo inkorporaciją į 
Sovietų Sąjungą atliko nepasitaręs nei 
su savo užsienio reikalų ministerlu, 
nei vyriausybe, nei parlamentu, nei su

LIETUVOJE
Vilniuje liepos 21 d. staiga mirė poetas Pranas Raščius. Velionis gimė 1932 m. 
rugsėjo 24 d. Utenos apskrities Linskio kaime, 1951 m. baigė vidurinę mokyklą 
Svėdanuose, 1956 m. - Lietuvos žemės ūkio akademiją. Dar studijų metais 
įsijungė į spaudos darbą ir su juo nesiskyrė iki mirties. Dirbo "Literatūros ir 
meno", "Šluotos" ir 1976 m. "Pergalės" žurnalo redakcijose.

Pagerbdama mirusius:

A. A. J. NO REIKI E NĘ 
A. A. J. NORMANTĄ 
A. A. C. ŽILINSKĄ

skiriu auką $ 15 "Mūsų Pastogei"

A. Krutullenė, Claremont, W.A.

Mūsų Pastogė Nr. 36 1987. 9. 14 pusi. 3

Šiame istoriniame, jubiliejiniame 
minėjime dalyvavo ir gausus būrys 
svečių - vokiečių, vengrų, latvių, 
australų kunigai, NSW. parlamento 
nariai ar jų atstovai, įvairių etninių 
bendruomenių vadovai. Kaip pamal
dose, taip ir minėjime gausiai daly
vavo Sydnejaus lietuvių bendruo
menės nariai. Pats minėjimas praėjo 
pakilioje, sukauptoje nuotaikoje.

MENO PARODA
Lietuvos Krikščionybės 600 metų 

jubiliejaus proga, Sydnejaus lietuvių 
menininkų ' būrelis, Lietuvių namų 
aukštutinėje salėje buvo surengęs 
įdomią sydnejiškių lietuvių menininkų 
parodą, kurioje dalyvavo Jonas A bro
mas, Ignas Bieliūnas, Nijolė Bižytė, 
Jurgis Janavičius, Audronė Jurkšai- 
tienė, Margarita’ Kavaliauskienė, 
Leeka Kraucevičiūtė - Gruzdeff, 
Edvardas Lašaitis, Stasys Montvidas, 
Jasonija Palaitienė, Jurgis Reisgys, 
Aga Skeivienė ir Henrikas Šliteris.

Išstatyta apie 60 įvairia technika 
pieštų kūrinių (akrilis, pastelė, alie
jus, litografija, mišri technika ir kt.), 
keramikos darbų ir medžio drožinių.

Parodą gausiai lankė minėjimo 
dalyviai.

Buvęs

N D ŪMAI

Darbo partijos vadovybe, tuo labiau 
su Liberalų partija, kuri tuojau 
pareiškė savo opoziciją pripažinimui 
ir Jo atšaukimą, jei būtų išrinkta į 
valdžią. Taip ir įvyko.

Karo nusikaltėlių įstatymo pakei
timo atveju abi partijos ir abu 
parlamento rūmai veikla vieningai. 
Pakeisti vyriausybės ir parlamento 
rezoliuciją reikėtų surasti kelis pa
lankius vienos ar kitos partijos 
atstovus, kurie bandytų paveikti 
kolegas , vėliau partiją, dar vėliau 
parlamentą ir vyriausybę pakeisti 
savo nuomonę. Visa tai yra įmanoma, 
bet truktų bent keletą metų, žinoma, 
jei būtų rasti palankūs parlamentarai.

0 ką tuo tarpu daryti žmonėms, 
kurių, kaip A. Mauragis rašo "tar
dymas ir galbūt apklausinėjimas (...) 
bus vykdomas prieš įstatymo priėmi
mą"? Galbūt jiems atsakysime, kaip 
Churchill atsakė australams, kuriems 
grėsė japonų invazija II Pasaulinio 
karo metu; "Jūs mums atsiųskite savo 
kariuomenę apginti Didžiąją Brita
niją, o mes paskui jus išvaduosime."

ALB Krašto valdyba ir Baltų 
Taryba palaiko ryšius su JAV šioje 
srityje daug patyrusiu lietuvių advo
katu Žumbakiu, kuris savo laiškuose 
abiejų šių organizacijų vykdomam 
darbui pritaria. Abi šios organizacijos 
savo keliu kreipėsi į teisininkus, 
veikiančius įstatymų leidimo ir teis
minėse srityse, ieškodamos patarimų 
šiame reikale.

Niekas demokratiniame krašte ne
gali uždrausti ir siųsti memoran
dumus, bet susimildami, rašykime juos 
gerai argumentuotai, santūriai ir 
gerai angliškai.

J. Mašanauskas
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PA R A MA KRAŠTO VALDYBAI SYDNEY MOTERŲ DRAUGIJOJE

Visus jaudina ir žavi prisiminus 
Tautos Fondui remti būrelio suruoštą 
Krašto valdybai paremti Vakaronę, 
kuri jvyko rugpjūčio 29 d. Melbourne 
lietuvių namuose.

(domu, kas tas iš reikalo susitveręs 
Tautos Fondui remti būrelis, kuriam 
vadovauja stropi ir energinga moteris, 
Melbourne klubo v-bos narė, Monika 
Žiogienė. Visur ji suspėja. Būrelis 
stipriai finansiniai remia Tautos 
Fondą, sukaupia lėšas savo darbu 
ruošiant sekmadieniais, kai eilė pri
eina, Lietuvių namuose pietus ir 
rengiant pasitaikiusias kitas vaišes. Šį 
kartą būrelis numatė reikalą paremti 
Krašto valdybą ir jos naudai suruošė 
labai puikią Vakaronę.

Vakaronės paruošimui prisijungė 
visas būrys darbščių pagelbininkų, o 
Jų pagaminti cepelinai visiems labai 
patinka. Prie skoningai padengtų, 
gėlėmis papuoštų stalų susėdo, skai
tant ir jaunimą, virš 200 asmenų. Visi 
trumpu laiku, be jokių trukdymų, 
vikrių moterų tapo aptarnauti ir 
karštais, garuojančiais cepelinais pa
sotinti.

Turiu pasakyti, kad prieš vakarienę 
buvo suorganizuota programa, kurią 
atliko Įvairaus amžiaus mūsų jaunieji. 
Juos pristatė ir susirinkusius pasvei
kino Monika Žiogienė.

Bronė Staugaitienė vadovauja dvy
likos vaikų choreliui, iš kurio, reikia 
tikėtis, vėliau pasipildys Dainos 
Sambūris. Jie gražiai padainavo dvi 
skirtingo tempo dainas: "Ten kur 
žaidžia Nemunėlis" ir "Naujienos". 
Jiems buvo gausiai paplota. Petras 
Aras atliko muzikinę palydą. Haende- 
llo "Air" - Vloloncela ir pianinu 
išpildė Aleksas ir Ieva Brovedani, 
daug žadantys muzikoje brolis ir 
sesuo. Jie taip pat išpildė Mozarto 
"Rondo" - duetą pianinu.

Drąsiau pasireiškė Rita ir Raimun
das Bruožiai. Gal ruošiasi pasekti 
sesutės Virginijos pėdomis. Su malo
numu klausėmės jų dainuojant: "Ten 
mano Tėvynė". Atrodo visi jaunieji 
norėjo savo (našą Vakaronėje pada
ryti, vieni daina, kiti instrumentalia 
muzika, bet nebuvo apsieita be 

Tautieti.apsimokėdamas metinį lietuvio mokestį. $ 5, atliksi tautinę pareigą, 
kartu paremsi Krašto valdybą kuri atlieka didelį darbą mūsų visų gerovei. 
Mokestį renka Apylinkių valdybos ir seniūnijos.

A. A.
ANTANUI MORKŪNUI

mirus Adelaidėje, jo brolį, mūsų gerbiamą choristą Petrą-jo skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Melbourno Dainos Sambūris

R E M K I ME 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

FONDĄ.

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJ.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus.
Testamentuose reikia (rašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

44-50 Errol Street North Melbourne, Victoria. 
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P. 0. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051 

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

tautinių šokių. O vikrus tas Brigitos 
Karazijienės vadovaujamas "Malū
nėlis". Gražiai jie pašoko Kubilą, 
Šustą ir Rugučius. Prie melodingai 
skambančios plokštelių muzikos susi
gundė ir kai kurie iš susirinkusių 
išraiškingai šokyje pasimiršti. Vaka
ronė surengta visų skoniui, tik 
šokiams daug laiko neteko, i susirin
kusius M. Žiogienė kreipėsi su 
pranešimu, kad R ibačiauskienė savo 
a.a. vyro atminimui paaukojo sumą 
pinigų atžymėjimui veiklių jaunų 
lietuvių motinų. Keturioms jaunoms 
lietuvėms motinoms, dirbančioms lie
tuviškose orgnizacijose ir lietuviškoje 
dvasioje auginančioms savo šeimas 
buvo įteikta po "Vaidilutę" - medžio 
drožinį su atitinkamu įrašu: Rasai 
Statkuvienei, Bronei Staugaitienei, 
Daliai Antanaitienei ir Danutei Le
vickienei.

Piniginę auką M. Žiogienė gavo ir iš 
Stasio Brazio jaunimo pavaišinimui 
saldumynais, kas jaunuosius labai 
nudžiugino, kai kiekvienam maišelis 
buvo įteiktas.

Trumpą padėkos žodį tarė Krašto 
valdybos pirmininkė Dana Baltutienė, 
bet kai Monika Žiogienė pranešė 
gautą Vakaronės gryną pelną $831,20, 
tai visi maloniai buvo nustebinti. į tą 
sumą įėjo sėkmingai pravesta loterija 
Ir $ 20 auka iš Katalikų Federacijos 
valdybos. Ši žymi pinigų suma 
perduota Krašto valdybai, kas tikrai 
palengvins jos šių metų sunkią veiklą.

Monikai Žiogienei už iškeltą Vaka
ronės rengimo mintį ir įdėtą didelį 
darbą, Krašto valdybos vardu, sakau 
nuoširdų lietuvišką ačiū.
Dėkoju ir visiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjo prie Vakaronės 
tokio didelio pasisekimo.

Neįmanoma man čia visų atskirai 
išvardinti, tik ačiū visoms stropioms 
šeimininkėms, kurios dirbo virtuvėje ir 
aptarnavo prie stalų, visoms iškepu
sioms tokius skanius pyragus, aukoju
siems vertingus fantus loterijai ir 
klubo valdybai neėmusiai nuomos už 
Jubiliejinę salę. Ačiū visiems.

Alisa Baltrukonienė
A LB Krašto v-bos sekretorė 

S.L. Moterų S. G. Draugijos metinio 
susirinkimo pirmininkės pranešimas.

Šis pranešimas apima Draugijos ir 
Lietuvių Sodybos Patikėtinių darbą ir 
įvykius per 1986-87 finansinius metus.

Draugijos valdybą sudarė: pirmi
ninkė - V. Kabailienė, iždininkė - T. 
Vingilienė, sekrtetorė - A. Storpirš
tienė, ligonių reikalams V. Rama
nauskienė ir L. Žalienė, parengimams 
ir ūkio reikalams A. Adomėnienė ir M. 
Bukevičienė. V. Ramanauskienei su
sirgus, padėti lankyti ligonius atėjo L. 
Stašionienė. Metų bėgyje valdyba 
buvo susirinkusi septyniems po
sėdžiams.
Lapkričio 9 d., buvo suruoštas šeimų 
sekmadienis (anksčiau vadindavome 
iešmine) Lietuvių sodyboje. Svečių 
apsilankė gausiai. Prelatas P. Butkus 
pašventino E. Lašaičio išpjaustytą 
lietuvišką koplytėlę.

Marinos Cox "Sūkurio" šokėjai 
nuotaikingai pašoko kelis tautinius 
šokius. Mums vyresniems buvo džiugu, 
kad virtuvėje mums padėjo PLJK 
rengėjos Kristina Cox ir Kristina 
Virgeningaitė.

Kovo 1 d., sekmadienį čia Lietuvių 
namuose surengėme Užgavėnių Popie
tę. Gaila, kad teko sulaužyti Užga
vėnių blynų bailaus tradiciją, bet 
daugelis mūsų narių išreiškė pagei
davimą, kad vietoje vakarinio paren
gimo ruoštume popietę, nes vakare 
šiais laikais dauguma žmonių nebenori 
važinėti nei traukiniais,nei mašinomis. 
Popietė gerai pavyko. Svečių atsi
lankė gausiai, jaunimas mums paruošė 
įvairią programą su šokiais, ir 
dainomis ir vaidinimėliu. įėjimas buvo 
tik $5, kava ir pyragaičiai veltui.

Dėkoju narėms už atneštus pyragus 
ir fantus. Po to kai užmokėjom klubui 
už salę ir staltieses, likutį pelno, $250 
atidavėme PLJ Kongreso rengėjams.

Šeštinių šv. Mišias atlaikė kun. P. 
Martūzas. Susirinko sodybiečiai ir 
atvažiavo bent dvylika svečių. L.S. 
Seklyčioje gegužinės pamaldos visada 
būva labai mielos, maloni ir nuoširdi 
nuotaika, gražiai visi pagieda. Vėliau 
susėdam prie stalo pavalgome ir 
pasišnekučiuojame.

Paskutinis šių metų parengimas tai 
Senior Citizens Arts - Crafts Festival 
Sutherland Shire. Jau berods dešimt 
metų kai mes šitoje vyresnių žmonių 
šventėje gauname staliuką ir paro
dome bei parduodame įvairius rankų 
darbelius. Šis festivalis yra proga 
lietuviškai organizacijai dalyvauti 
kartu su įvairiomis australų labdaros 
organizacijomis. A. Storpirštienė ap
siėmė mūsų stalų organizuoti ir tą 
darbą sumaniai atliko.

Lietuvių Sodybos patikėtinės yra: 
pirmininkė T. Vingilienė ir narės: M. 
Reisgienė, G. Petrauskienė, 1. Dudai- 
tienė ir V. Kabailienė. Metų bėgyje 
patikėtinės posėdžiavo septynis kar

tus. Porą kartų buvo susirinkę Liet. 
Sodybos gyventojai ir patikėtinės 
aptar ti įvairius reikalus liečiančius 
Sodybą.

Šiuo metu Sodyboje gyvena 19 
žmonių. VLsi butai yra užimti. Šių 
metų balandžio 27 d. mirė Kazimieras 
Andriuška, kuris Sodyboje išgyveno 
septynis metus. Jo žmona Veronika, 
nors pati negaluoja, surengė šermenis 
ir keturdienį Sodybos seklyčioje. 
Šeimininkavo V. Stanevičienė.

Kaip vėliau matysite iš iždininkės 
pranešimo mūsų finansinė padėtis yra 
gera. Tai yra vaisius rūpestingo ir 
savanoriško darbo. Jeigu visiems 
namų pataisymams, pagerinimams 
samdytume australiškus amatininkus, 
tai mūsų iždas greitai pratuštėtų. 
Taip pat, neturime nei samdytos 
sekretorės, nei socialinio darbo dar
buotojos, tvarkomės pačios. Per 
praėjusius kelis metus esame parėmę 
klubą, jaunimą, kelias lietuviškas 
organizacijas bei sušelpėm pagalbos 
reikalingą šeimą.

Dėkoju visoms ir visiems mums 
padėjusiems. M.Cox, G. Zigaitytei - 
Hurba ir "Sūkurio" šokėjams. Jau
nimo Kongreso rengėjoms, D. Labu- 
tytei-Bieri ir Aisčiui, Ankui, E. 
Lašaičiui. Dėkojame prel. P. Butkui ir 
kun. Martūzui. Didelis ačiū A. Milašui 
už finansų patikrinimą ir balanso 
lapus, bei Revizijos komisijos narėms 
O. Grudzinskienei ir J. Viliūnienei.

L. Simanauskas, pablogėjus svei
katai pasitraukė iš LS seniūno 
pareigų. L. Simanauskas ilgus metus 
darbavosi Sodyboje. Reiškiame jam 
padėką. Seniūnės pareigas perėmė A. 
Storpirštienė. Kadangi D-jos ir LS 
oficialus adresas yra 23 Laurina 
Avė. Engadine, tai ten ir eina visokie 
laiškai, sąskaitos ir informacijos iš 
australiškų įstaigų. Todėl yra labai 
svarbu turėti Sodyboje rūpestingą ir 
pareigingą moterį, kuri tą korespon
denciją peržiūrėtų ir skubius reikalus 
referuotų valdybai. A. Storpirštienė 
tą ir atb'eka.

J. Žemaitis atlieka daugybę namų 
taisymų ir pagerinimo darbų - būtų 
sunku be jo išsiversti. Sodybos 
šeimininkė yra V. Stanevičienė. Mes 
dėkingos J. Šarkauskienei klubo šeimi
ninkei už indų paskolinimą ir Lietuvių 
klubui už patalpas posėdžiams.

Dėkoju visiems sodybiečiams už 
Sodybos prižiūrėjimą ir tvarkymą, 
ypač ten gyvenančioms ponioms, 
kurios prašomos beveik niekad neatsi
sako padėti.

Tikrai didelę padėką turiu išreikšti 
SLMSGD-jos valdybai ir Patikėtinėms 
už darnų ir nuoširdų bendradar
biavimą per paskutinius keturis metus. 
Valdyba buvo pavyzdinga, dirbo 
nuoširdžiai, be jokių nemalonumų.

Vida Kabailienė.

A. A.
Česlovui Žilinskui

staiga mirus, žmoną Virginiją, brolį Tadą, jų šeimas ir jų gimines, 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dalia, Birutė ir Jūratė Valytės,
Sale, Victoria

A. A.
Česlovui Žilinskui

staiga mirus, Tadą jr Laimą Žilinskus ir Jų šeimas užjaučia lr kartu 
liūdi.

Gražina ir Liuką Petrauskai.
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LIETUVIS AUSTRALIJOS TEATRUOSE

Mūsų tautietis - Algis ButaviCius 
yra nuveikęs Australijos teatro istori
joje didelius darbus.

Jis gimė 1936 m. Kaune, o 1944 su 
tėvais paliko Lietuvą. Tėvams išgy
venus Vokietijoje, "D. P." stovyklose 
išeivių vargus, 1950 m. su tėvais 
pasiekė Australiją ir apsigyveno 
Canberroje, Australijos federalinėje 
sostinėje. Čia tėvas 1965 m. ir mirė.

Dar vaikystėje pajuto dideli palin
kimą ( vaidybą, jį viliojo teatrų 
"miražai", tad tuo keliu ir nuėjo. 1963 
m. baigė meno studijas Sydnejuje 
gavęs "National Institute of Drama
tic Arts" diplomą kaipo aktorius, 
režisierius ir dekoratorius. Kaipo 
pasižymėjusiam ypatingais gabumais, 
jam buvo suteikta Winston Churchill 
stipendija, kuri įgalino tęsti meno 
pažinimą Europoje, Amerikoje ir 
Azijoje. Tuo tikslu aplankė: Graikiją, 
Vokietiją, Kiniją, Taiwaną, Japoniją, 
Papua New Guinea...

Berlyne ėjo laikinai teatro direkto
riaus asistento pareigas R. Wagnerio 
"Ring Cycle" pastatymuose.

Australijos valdžios tokia stipendija 
duodama su tikslu, kad meno pasaulyje 
platų patyrimą įgijęs asmuo vėliau 
propaguotų teatro veiklą Australi
joje. Ta prasme Algis ButaviCius save 
labai pateisino, jo darbai atnešė 
didelius "vaisius".

Pirmiausia, pačioje pradžioje, suor
ganizavo Canberroje būrį studentų ir 
įsteigė "Promp" teatrą. Čia lekto- 
riaudamas pastatė ne vieną vaidinimą, 
kurie buvo sutikti spaudoje labai 
pozityviais įvertinimais.

A. ButaviCiaus tolimesni žingsniai: 
Dramos pastatymai ir dekoracijos 
"The Independant Theatre", "Old 
Theatre" Sydnejuje, "Theatre Royal” 
Hobarte (Tasmania"), "Victorian 0- 
pera Company" (kur surežisavo ir 
sukūrė dekoracijas operoms "Cavalle- 
ria Rusticana" ir "Pajacai") ir "La 
Mama" teatre - Melbourne, "Prompt" 
teatras Canberroje. Artistic director 
of the Combined Independent Schools 
of Australia Drama Festival ir 
daugelio kitų meno festivalių ( visų 
išvardinti neįmanoma).

Subūrė ir scenai paruošė vaidintojus 
Australijos miestuose: Mount įsa, 
Alice Spring, Whyalla, Brisbane ir kt. 
taip pat ir New Guinea.

Su jam būdinga kūrybine improviza
cija parašė ir įvykdė politinį pamfletą 
"Vynas, Pietūs ir Juokai", linksmą 
parodiją, kurios atlikėjai dėvėjo 
aukštų valdžios pareigūnų šaržuotas 
kaukes, pamėgdžiodami rinkimines 
varžybas, politikų savitarpius ginCus 
ir pan.

Kitas jo originalus pastatymas (jų 
visų išvardinti neįmanoma) tai - kai 
repetuodamas su savo auklėtiniais, 
repeticijų metu, visi kartu sukūrė 
"dramą be autoriaus". Būdamas 
griežtai nusistatęs prieš mirties 
bausmę, paėmęs tos dramos pagrindan

PADĖKA
Visiems draugams, prieteliams ir pažįstamiems, lankiusiems

A. A.
Joną Laurinaitį

ligoninėje, namuose, padėjusiems man moraliniai mano rūpesčiuose ir 
sunkumuose, nuoširdžiai dėkoju.

Ačiū tiems, kurie mane veždavo ligoninėn ir padėjo namuose. 
Ačiū visiems palydėjusiems Joną į amžino poilsio vietą, ir už 
užuojautas žodžiu lr raštu.

Ypatinga padėka J. Z ink ui už laidotuvių tvarkymą ir visokią 
pagalbą man. Kun. P. Martūzui už maldas ir giesmes, A. Mauragiui už 
nuoširdų atsisveikinimo žodį visų dalyvavusių vardu. Dėkoju E. 
Veteikienei už aprašymą spaudoje ir H. Ozarskienel už visokeriopą 
pagalbą.

Nuoširdus ačiū visiems.
Elena Laurinaitienė.

tikrą įvykį - Adelaidės kalėjime 
įvykdytą mirties bausmę, pavadino 
veikalą "Gimtadienio dovana". Čia 
dėdė, norėdamas padaryti dovaną 
savo brolėnui - berniukui, jo gimta
dienio dieną nuveža jį pasižiūrėti 
kartuvių scenos. Spektaklis, spaudoje 
pavadintas "Anti hanging play", buvo 
labai plačiai diskutuojamas, ir suvai
dintas Canberroje ir Melbourne.

Jis pristatė australų auditorijoms 
iškilaus Indonezijos rašytojo Arifin C. 
Noer veikalą "Moth" (Kandis), kurio 
tema yra eilinio žmogaus pasaulyje 
niekinimas. Galima dar paminėti rusų 
rašytojo Evg. Švarco pjesę "Dragon", 
kuri po pastatymų Maskvoje ir 
Leningrade buvo Sovietų S-je už
drausta vaidinti. Jo repertuare nema
žai pasaulinio vardo autorių veikalų, 
pav.: Shakesspeare "Hamlet", "Trol
ius and Cressida". įvykdė nemažą 
skaičių australų autorių premjerų.

Nedidelis tautiečių būrelis, nuvy
kome, rugpjūčio 14 d. į netolimą nuo 
Adelaidės miestelį Port Noarlunga, 
kur šiuo metu Algis tęsia savo 
teatrinę karjerą. Dirbdamas čia nuo 
1984 m. suorganizavęs teatro mylė
tojų grupę, jis jau įvykdė 10 vaidinimų 
ir vadovauja studijai.

Studija pavadinta "Grass Roots 
Community Theatre Inc.".

Miesto centre dideli moderniški 
pastatai, kurių viename modernus 500 
vietų "Noarlunga College Theatre" 
pavestas jo pilnai dispozicijai. Rugpjū
čio 7-15 dienomis buvo vaidinamas 

A. Čechovo "Vyšnių sodas" (The 
Cherry Orchard).

Buvome sužavėti ir žadame atei
tyje, iki mūsų mielas talentingas, 
tautietis Noarlungoje savo įsiparei
gojimus dar tęs, atsilankyti į jo 
sekančius spektaklius.

Pabaigai norisi pridurti, kad A. 
ButaviCius, tokio plataus talento 
menininkas, gyvenime pasižymi labai 
kuklia, simpatiją užkariaujančia lai
kysena. Ar tai nėra didelio menininko 
pažymys?

Yra vedęs australę, kuri jam 
nuoširdžiai talkininkauja jo darbuose 
ir 13 metų sūnelį, kurį kas šeštadienį 
atveža į Adelaidės lietuvių savait
galio mokyklą. Puikiai valdo gimtąją 
kalbą. A Binkevičiūtė - Gučiuvienė

Ž O LI NĖS
S O D YB OJE

Graži rugpjūčio 15-tosios popietė. 
Saulutė šypsosi pro eukaliptų lapus. 
Nusvėrusios nuo verandų žiedus 
azalijos ir boganvilijos. Sodybos sodas 
pasipuošęs visu pavasarišku žalumu. 
Pro gėlių žiedus vos matosi sodybos 
namų langai, už kurių sodybiečiai 
ruošiasi Žolinėms.

Svečiai atvykę iš arti ir toli 
stovėdami kieme šnekučiuojasi. Nau
jasis sodybos gyventojas Albinas 
(kuris savo rankomis pastatė šią 
sodybą) wollongiškiams spausdamas 
ranką Jonušams, atsako į gaspa- 
doriškai užklaustus klausymus. Sody
biečiai šventadieniškai nusiteikę suki
nėjasi tarp svečių.

Sodybos seklyčia išpuošta Žoli
nėms, improvizuotas altorėlis papuoš
tas pavasario žiedais. Prie sienos stovi 
prisispaudęs pianinas ir išrikiuotos 
kėdės laukia maldininkų. Nuo sienos 
šypsosi iniciatorės Onos Baužienės 
portretas.

Kitame sallukės šone sniego bal
tumo staltiesėmis apkloti, vaišėms 
paruošti stalai. Visuomet geroje 
nuotaikoje sodybos seniūnas Zenonas 
sukviečia sodybiečius ir svečius į 
seklyčią pamaldoms. Prelatas P. 
Butkus atnašauja šv. Mišias už 
mirusius sodybiečius. Per pamokslą 
prelatas iškėlė minčių, kaip rožan
čiaus kalbėjimu galima garsinti Lietu
vos vardą plačiajame katalikų pasau
lyje. Verta dėmesio prelato Iškeltoji 
mintis. Pasigėrėtinai gražiai skambėjo 
mišių giesmės pianinu pritariant 
sodybietei Žemaitienei.

Po pamaldų sodybiečiai ir svečiai 
pakviesti susėdo prie vaišių stalo. 
Sodybos šeimininkė V alė Stanevičienė 
su pagelbininkėmis paruošė gausybę 
šaltų ir karštų patiekalų, kurie ir 
nealkanam žadino apetitą. Išrikiuoti 
tarp gėlių Verutės dripsniai kartu su 
vyno karafinais viliojo akį. Malonu 
buvo stebėti kokioje šventiškoje 
nuotaikoje buvo pašnekesiai. Pasida
linta įspūdžiais iš šių dienų ir 
prisiminimai iš, atseit, "anų gerų 
laikų". Einant į vėlesnę popietę net 
suskambėjo daina. Kaip nedaug reikia 
įdėti pastangų, o kiek skaidrios 
nuotaikos mūsų seneliams suteikiama 
šitokiais parengimais.

Pirmą kartą sodyboje apsilankę 
svečiai stebėjosi sodybos geografine 
padėtimi, išplanavimu, butų pato
gumu, praktiškai įrengta ir seklyčia, 
puikia biblioteka, moderniška virtuve 
su visais reikiamais indais.

Teko nugirsti, kad dabartinė mote
rų valdyba dar siekia pagerinimų 
sodyboje. įdomu, kokie jie bus, 
korespondentė stengsis sužinoti.

Susumavus šios popietės įspūdžius ir 
stebint žolinių dalyvių nuotaikas, 
aiškiai pateisina Sodybos būtinumą ir 
jos tęstinumą. Čia mūsų seneliai turi 
nuosavą lietuvišką kampelį, kur savų
jų tarpe ramiai leidžia saulėlydžio 

•dienas.
Pasididžiavimas Sydnejaus lietu

viams, kad turime vienintelę lietuvių 
sodybų visoje Australijoje, kurios 
turtas ir administracija yra grynai 
lietuvių moterų rankose.

Buvo labai malonu pabendrauti su 
sodybiečiais. Panašių parengimų lau
kiame daugiau.

TRUMPAI 
iŠ VISUR

Devyniolikmetis vokiečių lakūnas, 
Mathias Rust, gegužės 28 d. su 
Cessna tipo lėktuvu nusileidęs Mas
kvos Raudonojoje aikštėje, Sovietų 
nuteistas kalėti 4 metus priverčiamo 
darbo stovykloje.

Sovietai atmetė Rust pasiteisinimą, 
kad jis norėjo išreklamuoti pasaulinę 
taiką.

Izraelio karo aviacija smarkiai 
subombardavo palestiniečių pabėgė
lių stovyklas Libane. Ypač nukentėjo 
Ain Helwe stovykla, kur žuvo 46 
žmonės, o 67 sužeisti. Žuvusių tarpe 
daug moterų, vaikų bei senių. 
Palestiniečiai buvo užklupti nepasi
ruošę, nes puolimas įvykdytas šešta 
dienį, šabo metu. Izraelis apkaltino 
palestiniečius, kad jie naudojo pabė
gėlių stovyklas išeities punktais, 
puolant Izraelį.

Iranas apšaudė Kuwaito teritoriją 
kiniečių gamybos šilkverpio tipo 
raketomis. Iranas nepatenkintas, kad 
Kuwaitas finansiniai remia Iraką, 
tačiau iki šiol tik užpuldinėdavo 
Kuwaito laivus Persų įlankoje. Dabar 
pirmą kartą pažeista Kuwiato terito
rija.

Kuwaitas protestuodamas ištrėmė 
penkis Irano diplomatus, sumažin
damas Irano atstovybės personalą iki 
dviejų asmenų.

John Spender, opozicijos užsienių 
reikalų atstovas Australijos parla
mente, siūlo Australijos vyriausybei 
nepriimti naujai paskirto Jugoslavijos 
ambasadoriaus, kol jugoslavai neišleis 
iš kalėjimo Australų piliečio Drago- 
liub Pantelič. Pantelič birželio mėnesį 
buvo jugoslavų teismo nuteistas kalėti 
už tai, kad priklausė išeivių serbų 
organizacijoms Australijoje.

D. Britanija sutiko patenkinti 
Belgijos reikalavimą, kad 26 anglai 
Liverpool futbolo klubo rėmėjai būtų 
atiduoti belgų teismui. Jie įtariami 
dalyvavimu futbolo riaušėse Belgijoje, 
kurių metu žuvo 39 asmenys, daugu
moje italai, kuriuos buvo užpuolę 
anglai, atvykę stebėti tarpvalstybinių 
futbolo rungtynių.

Maskvos miesto taryba uždraudė 
bet kokias demonstracijas Raudo
nojoje aikštėje bei visoje eilėje kitų 
aikščių miesto centre.

Prancūzijoj gyvenąs nacių medžio
tojas Serge Klarsfeld, padėjęs Klaus 
Barbie pasodinti į kalėjimą, sako, kad 
dabar atėjo laikas apkaltinti tuos 
prancūzus, kurie gelbėjo naciams 
vykdyti nusikaltimus.

Klarsfeld pasakė, kad nacių vokie
čių medžiojimo etapas beveik praėjęs. 
Dabar bus prieš visų akis pastatyti 
prancūzai karo meto oficialūs parei
gūnai, kurie iki šiol dar nenubausti.

Sudarytame prancūzų nusikaltėlių 
sąraše vienas iš pirmųjų yra Maurice 
Papon, kuris Paryžiuje labai ilgai 
ištarnavo policijos viršininku.

Klarsfeld nori, kad teismas baustų 
dar du karo meto policijos viršininkus: 
Jean Leguay ir Rene Bousquet.

A. A.
VYTAUTUI BERNOTUI

mirus, jo šeimą, seserį Aldoną ir artimuosius užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Gražina ir Liuką Petrauskai.
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SKAITYTOJAI 
PASISAKO

Gerbiamas Redaktoriau,

Gerbiamas Redaktoriau,

Mane paskatino parašyti Sydnejaus 
Apylinkės susirinkime, rugpjūčio 16 d. 
iškeltas pasiūlymas, apie kurt senai 
svajojau. Bendrai su kitais pabaltle- 
čials įvykdyti Australijos Jubiliejaus 
paminklo projektą, žinoma, su jų 
pritarimu ir parama. Paminklas taptų 
dar "solidnesniu", lengviau įgyven
dinamu ir mieliau priimtinu Australi
jai. Norėčiau dar pridurti, kad 
paminklas tada būtų antro pasaulinio 
karo pirmųjų pokarinių imigrantų 
pabaltiečių - lietuvių, latvių Ir estų 
vardu.

Nevelkim partizaniškai, nebėklm 
nuo Baltijos kaimynų, nelikim vieniši 
Canberros parke.

K. Makūnas 
Canberra, A.C.T.

Gerb. Redaktoriau,

Dalyvaujant A.L.B. atstovų suvažia
vime, Melbourne, man buvo malonu 
girdėti dr. B. Vingilio pareiškimų, kad 
prieš metus pakeistas "Mūsų Pasto
gės" redagavimas, kuris atnešė san
taiką Bendruomenėje lieka savo 
pareigose. Grįžusi surinkau iš savo 
seniūnijos tautiečių aukų ir siunčiu 
"MJ>" $ 60 paramą.

Sėkmės jūsų darbe.

V. Koženiauskienė
Latrobe Valley seniūnė.

Gerb. Redaktoriau,

Siunčiu bilietų šakneles ir pinigus 
(čekį) $30 sumoje, iš kurių $ 5 už 
bilietus ir $25 už "M.P." prenumeratą.

Šia proga norisi padėkoti redakci
jai, kad "M.P." grąžino į tinkamas 
Lietuvių Bendruomenės vėžes ir 
padarė malonų laikraštį perskaityti 
nuo pradžios iki galo.

Linkėdamas sėkmės
Jūsų Stasys Eimutis 
Mt. Waverley, Vic.

SyiD^IE JJiUJIt
SAVAITGALIO MOKYKLOS 

POPIETĖ

Rugpjūčio 10 d. Lietuvių namuose 
Bankstowne savaitgalio parapijos mo
kyklos vadovybė suruošė Sydnejaus 
lietuvių visuomenei nuotaikingą ir 
mielą popietę. Susirinko žmonių per 
šimtą.

Mokykolos vedėja Julija Lašaitienė 
supažindino publiką su kiekvienu 
mokiniu, kurių buvo 19, auditorija 
kiekvienam paplojo. Po to sekė 
programa: pašoko du tautinius šokius 
- vėdarą ir suktinį, toliau pasirodė 
mažųjų chorelis padainavo tris vai
kiškas daineles, dirigavo Audrė Venc- 
lovaitė. Pasirodymai publikos buvo 
entuziastingais plojimais palydėti. 
Pranešinėjo D. Ankuvlenė. Publika 
laukė linksmųjų brolių pasirodymo, Ir 
štai jie E. Lašaitis, V. Stasiūnaitis ir 
Viržlntas su akordeonu. Talentingi 
humoristai prijuokino publiką iki 
ašarų savo radijo pranešimais, aktua
liais kupletais ir sąmojingu dialogu. 
Retai kada tenka taip pasijuokti.

Po trumpos pertraukos pasirodė 
kaukių maskaradas, šokinėjo vaiku
čiai, vaizduodami visokias baidykles, 
gyvulėlius, jūrininkus, karininkus ir 
kitokius didelius ponus ir paneles. 
Prizams atrinkti ir kaukes (vertinti 
buvo sudaryta komisija: O Osinlenė, 
B. Barkus ir S. Mauragienė. Po ilgo 
svarstymo paskelbti rezultatai: Ja
cintą Ankutė, Audrė Venclovaitė ir 
Daina Šliterytė buvo apdovanotos 
prizais.

Po to malonaus ir triukšmingo 
pasirodymo sekė turtinga fantais 
loterija ir kavutė su pyragaičiais. Visi 
dalyviai buvo labai patenkinti Ir 
pageidavo dažniau matyti tokias 
mokyklos popietes, s. Mauragienė.

SPAUDOS BALIUS
Paskelbus, kad Spaudos Baliaus 

programoje smuiku grieš garsus Ir 
talentingas smuikininkas Errol Collins, 
gauta bilietų užsakymų net iš tolimų 
lietuvių kolonijų. "Mūsų Pastogės" 
paramai pravesta loterija susilaukė 
gerų rezultatų.

Primename, kad bilietų šakneles 
galima grąžinti iki rugsėjo 25 dienos.

EKSKURSIJA PO NEPAŽĮSTAMUS
Marija Reinienė K R AŠT US

MUZIEJAI SU SENOVĖS 
RADINIAIS

Paminėjus Egiptą, tuoj prisimeni 
piramides ir sfinksus. Tai labiausiai 
intriguojantis kraštas Viduriniuose 
rytuose. Šalia modernių gyvenamų 
kvartalų, čia pat matai žmones 
gyvenančius, dirbančius ir apsiren
gusius kaip prieš tris tūkstančius 
metų. Nė vienas kraštas neturėjo 
tokios didingos praeities, nuostabios 
civilizacijos per kokius du tūkstančius 
metų, kaip Egiptas. Iki šių dienų 
archeologai atranda vis naujų seno
sios egiptiečių civilizacijos liekanų.

Egiptiečių gyvenimas vyksta prie 
Nilo upės. N ilas dar vadinamas dovana 
Egiptui ir maitintoja. Viena koja gali 
stovėti ant derlingo dirvono, kita koja 
snt dykumos. Tenka dėkoti Nitui, kad 
:o derlingo dirvono yra. Saulė didelė ir 
•audona greit nusileido už smėlio 
talnų. Kairo miestą pasiekėm visai 
aitemus. Miesto pakraščiuose vyksta 
laugiabučių namų statyba. Užtruko 
>orą valandų, kol pervažiavome 
niestą. Miestas tikras chaosas. Atro- 
lo, kad visi gyventojai ir visi 
lutomobiliai yra gatvėse. Judėjimas 
lidelis Ir be tvarkos. Autobusas vos 
ūda, galime gerai stebėti gyventojus, 
lunku pasakyti, kurioje vietoje yra 
jeresnls rajonas, nes šiukšlėmis nu
lotos visos gatvės. Kai kur nėra 
šaligatvių, o žmonių gatvėse kaip 

musių. Čia pat ilsisi ožkos ir avys, 
irekiautojų krautuvėlės šaligatvių 
ietose po atviru dangum. Jauni ir 
;enl, visi juda, eina. Retai pamatom 

moterį. Jos dažniausiai neša kokią 
iors mantą ant galvos. Kairas - vienas 
> didžiausių miestų pasaulyje. Pagal 
-giptiečlo gido informaciją, dabar 
yvena 12 milijonų žmonių

Mūsų viešbutis "Holldai Inn Sfinx 
Ta už Kairo miesto, Giza prlemies- 
yje piramidžių papėdėje. Netoli 
iešbučlo, tamsoje, pamatėm juodus 
iramidžlų šešėlius. Viskas taip (do- 
iu, intriguoja. Pagaliau po ilgos 
ienos pasiekėm nakvynę. Viešbutis 
aujas, gražus ir be priekaištų, 
.eriausias buvo iš kitų šioje ekskursl- 
5je. Kaip mieste, taip ir čia 
iešbutyje, niekas nemiega. Išrikiuoja 
lūsų lagaminus, paskirsto kambarius 
' kviečia mus vakarienės. Vakarienės 
talas puikus, pasirinkimas valgių 
idelis. Sustojame prie skanumynų ir 
iljome liesti. Juk čia Egiptas, reikia 
inoti ką dedi į burną. Aplenkiame 

salotas ir mišraines, pasirenkam kai ką 
iš mėsos patiekalų. Jaučiame nuo
vargį, o ir čia niekas neleis ilsėtis ir 
gėrėtis gražia viešbučio aplinka. 
Gidas išdalijo penkių dienų ekskur
sijoms pripildytą dienotvarkę. Matom, 
kad rytoj reiks vėl anksti keltis.

Nors anksti turėjome keltis, bet iš 
viešbučio išvykom vėlai. Autobusas 
neatvyko. Buvo sugedęs. Prie vieš
bučio stovėjo kitas purvinas auto
busas. Jame buvo sulipę vokiečių 
ekskursantai. Po ilgų derybų jie turėjo 
išlipti ir nenoroms mums užleisti 
vietas. Tačiau jų vadovas nenusileido 
ir pradėjo atgal savo turistus vesti į 
autobusą. Kilo kone "karas" tarp 
vokiečių ir lietuvių dėl egiptiečių 
apgriuvusio autobuso. Pagaliau visi 
taikiai susigrūdom į jį.

Priešais modernų Hilton viešbutį, 
kuris yra šalia Nilo upės pačiame 
miesto centre, yra egiptiečių muzie
jus. Šiame muziejuje sukrauta arti 
100,000 eksponatų - radinių Iš 
faraonų laikų. Muziejaus pastatas 2- 
jų aukštų, eksponatai išdėstyti chro
nologiškai ir lankytojams pataria 
laikytis tos tvarkos. Visą muziejų 
apeiti ir viską pamatyti nors prabė
gom, reiktų geros dienos. Bet turistų 
tokia dalia, - per maža valandų 
dienoje, nors ir anksti reikia keltis.

Praeiname pro sarkofagus, pro 
keturis juodo granito sfinksus, susto
jame kelioms minutėms prie Tuthmo- 
sio III stovylos. Visi turistai būtinai 
nori pamatyti Tutankhamono kolek
ciją. Ten spūstis didžiausia, ten ir 
mūsų gidė ilgiau sustoja ir pasakoja. 
Tai kulminacinė muziejaus lankymo 
vieta. Tutankhamono 50 eksponatų 
buvo atvežtas į Ameriką ir apkeliavo 
didesnių miesto muziejus. Ne vienas iš 
mūsų tą kolekciją buvo jau matęs. 
Tačiau šiame muziejuje yra viso to 
faraono kapo eksponatai, kurie užima 
nemažą muziejaus dalį. Viskas žiba 
auksu. Jo auksinė maskė papuošta 
brangakmeniais. Vienas iš mūsų 
turistų paklausė gidės: "Ar čia tikras 
auksas?" Gavęs teigiamą atsakymą, 
jis pro lūpas šyptelėjo: "Reiktų viską 
sulydyti, tai bent būtų aukso". 
Pasitaiko ir tokių nuomonių. Kiti 
negalėjome atsistebėti, kaip tuo metu 
egiptiečiai viską išliedavo, kiek daug 
meno ir sumanumo į tai įdėjo. 
Tutankhamuno kapas archeologų bu
vo atrastas, mažai plėšikų paliestas. 
Kape buvo sudėta visa, kas reikalinga 
krašto valdovui - auksu apdengtos 

statulos, vergai, tarnai, rūmų baldai, 
vaisių pintinės ir net karo žirgai. Nors 
šis faraonas valdė ir mirė jaunas 
(valdovu tapo 12 metų amžiaus, o 
mirė maždaug 19 metų), tačiau jo 
balzamuota mumija buvo įdėta į 
keturias paauksuotas dėžes, tris 
karstus, kurių paskutinis - iš gryno 
aukso. Tutankhamun nebuvo žymus 
valdovas, bet pasaulis apie jį dabar 
daug žino dėl jo surasto kapo ir kapo 
turtų. Jo kapą atrado archeologas H. 
Carter 1922 metais.

Muziejuje žmonių spūstis. Visi 
turistai, vietinių nematyti. Gidai 
skubina, praeiname šimtus dalykų net 
nesuspėję pastebėti. Trečią valandą 
uždaro muziejų ir turistai pasisklei- 
džia miesto sūkury.

MUSULMONU MEČETĖSE 
BE BATŲ

Šios dienos priešpiečiai gražiame 
Hiltono viešbuutyje. Apstu čia gražių 
krautuvėlių, ko pasigendam Kairo 
miesto centre. Smagu paganyti akis ir 
nusipirkti suvenyrų. Kairo miestas yra 
grynai arabiškas. Po užkandžių auto
busu važiuojame į vieną iš 500 
mečečių. Šiandien penktadienis, mu
sulmonams šventa, nedarbo diena. 
Mieste judėjimas ir prekyba vyksta: 
sunku atskirti nuo darbo dienos.

Egiptas - islamo kraštas. 90 
procentų Egipto gyventojų yra mu
sulmonai, kita dalis krikščionys ir tik 
labai maža dalis žydų. Pradžioje visi 
egiptiečiai buvo krikščionys. Čia 
pirmieji krikščionys ieškojo vienumos. 
Musulmonų tikėjimas įsiviešpatavo tik 
750 metų po Kristaus, arabams 
prievarta įvedus savo tikėjimą. Išlikę 
krikščionys save vadina koptais. Abu 
mūsų vadovai - gidai Egipte buvo 
koptų tikėjimo.

Pravažiuojame, bet nesustojame 
pro akmeninę Citadelę - tvirtovę, kuri 
buvo pastatyta 1176 metais. Pasiekėm 
mečetę, kurioje yra palaidoti žymūs 
sultonai. Šioje mečetėje palaidotas 
Farukas ir paskutinysis Irano šachas 
Pahlavi Reza. Egiptiečiai pasiliko jam 
ištikimais draugais iki jo mirties.

Prieš įeinant į mečetę, visi turėjom 
nusiimti savo batus. Buvo po vidudie
nio, maldos metas. Keliolika vyrų 
susėdę vidury mečetės meldėsi judė
dami ir poteriaudami visu kūnu, kaip 
žydai. Tik jie visada meldžiasi 
atsisukę veidu į rytus, į Meką.

Mečetė didelė, meniškai išdroži
nėtos lubos, sienos. Grindys išklotos 
gana Jau susidėvėjusiu kilimu. Maldi

ninkų labai ne daug. Visi tik vyrai. Ir 
arabėms, kaip ir žydėms, neleidžiama 
eiti į maldos namus. Vieni balsu 
meldžiasi, kiti spokso į turistus, kiti 
palei sieną guli ir miega, o kiti tik 
šiaip ilsisi, nes čia vėsu ir gedaus negu 
gatvėje. Atskiras kambarys - masyvūs 
sultonų karstai. Ši vieta turėtų būti 
pagarboje, bet štai kampe sumesta gal 
keli tuzinai senų šluotų ir kibirų. Už 
durų purvini vaikai prašo dovanų. 
Kraustėme savo rankinukus ir dali
jome, kas dar buvo likę.

Nemažiau už istorines vietas turis
tus vilioja suvenyrai. Negi gali 
sugrįžti iš tokių ypatingų vietų be 
dovanų? Mūsų gidė simpatinga mote
ris, prisitaiko prie mūsų prašymų ir 
važiuojame į tikrą arabišką bazarą. 
Autobusas vos juda, žmonių kaip 
musių, karšta ir tvanki diena. Šioje 
vietoje niekas negalvoja apie vėsini
mą, nes daugiausia prekyba vyksta 
gatvėse.

Prie vienos sankryžos visi išlipame 
iš autobuso ir siaurom vingiuotom 
gatvelėm ir tarpnamiais sekame savo 
gidę. Pasimesti baisu, reikia saugoti 
rankinukus ir kišenes. Ypač visų 
arabų akys nukreiptos į turistus. Vieni 
veržiasi, skuba kažkur, kiti siūlo savo 
prekes. Nuveda mus į gana nuošalią 
vietą. Nuostabu, kaip ji suranda? Čia 
tiek moterys, tiek vyrai apspltom 
priekystalius su išdėstytomis bran
genybėmis - aukso ir sidabro dirbi
niais. Pastatas didelis. Kiti daiktai 
dulkėmis apnešti, kažin kiek Jų 
parduodama? Buvo gera proga pama
tyti egiptiečių gyvenimą iš arčiau.

Už geros valandos autobusu judame 
viešbučio link. Vėl per visą miestą 
važiavimas lėtas, didelis judėjimas. 
Būnant taip arti piramidžių ir didžiojo 
sfinkso, gera proga pamatyti juos 
vakare spalvotom šviesom apšviestus. 
Daugelis iš mūsų paaukoję dar porą 
valandų nuo poilsio, važiavome žiū
rėti paslaptingos būtybės. Reikėjo 
laukti, kol saulė nusileis, o saulei 
nusileidus oras staigiai atvėsta. Ne 
vienas iš mūsų gerokai sušalo, bet 
išbuvome ligi galo. Per garsiakalbius 
"kalbėjo" paslaptingas sfinksas, daug 
matęs ir išgyvenęs spalvingų šviesų 
fone. Buvo idomu pasiklausyti jo 
"filosofijos", nors šaltis veržėsi iki 
kaulų.

Tęsinys sekančiame "M.P.” Nr. 37
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VALIO LIETU VI AI ir turi du valkus. Šarūnas - Raimondas
KREPŠĮ NI N K Al 

Tęsinys
AUSTRALIA - SOV. S- -GA

Prieš Sov. Sąjungos krepšinio ko
mandai atvykstant į Australiją, mes 
žinojome, kad už ją žais ir keli 
lietuviai. Buvo galvota net 4-ri. 
Tačiau Saboniui, skaitomam geriau
siam pasaulyje mėgėjų krepšinio 
centro puolėjui, patraukus Achilo 
kulnies muskulą ir Kurtinaičiui susir
gus, atvyko tik du, tai komandos 
kapitonas Valdas Chomičius ir Šarū
nas - Raimondas Marčiulionis. Jau 
pirmajame Australijos sustojimo aero
drome Perthe, juos pasitiko vienas 
lietuvis, vėliau po rungtynių jiems 
sutinkant ir daugiau savo tautiečių. 
Adelaidėje jų laukė Jau daug daugiau 
tautiečių ir vytiečių sportininkų, po 
rungtynių juos gražiai pavaišinant ir 
labai draugiškoje ir tikrai lietuviškoje 
nuotaikoje pasibūnant. Sostinėje juos 
su kitais jaunaisiais sportininkais 
pasitiko "Vilko" pirmininkas dr. K. 
Kemežys, vėliau aprodęs lietuvių 
klubą, sostinės gražesnes vietas ir 
atsisveikinimui padarę jaukias ir 
gražias išleistuves. Brisbane, nors ir 
neturi daug lietuvių, tačiau "Baltijos" 
klubo vadovai ir sportininkai labai 
gražiai svečius priėmė, parodydami 
tikrą lietuvišką nuoširdumą. Sydne- 
juje, jau aerodrome, "Kovo" pirmi
ninkas su koviečials, gėlėmis ir 
dovanomis laukė atvykstančių svečių, 
kai dr. K. Kemežys, net iš sostinės dar 
vieną kartą i Sydnejų atvyko pamatyti 
šių Iškiliųjų žaidėjų, kartu atsivež- 
damas ir savo krepšininkę dukrą. 
Malonu ir man buvo sutikti šiuos 
puikius vyrus, artimiaus susipažinti ir 
pabendrauti su jais. Dar belaukiant 
svečių, aerodrome sutikau lietuvių 
krepšninkų gerą draugą, prieš keletą 
metų ir mus į Ameriką išlydėjusi, tai 
Australijos krepšinio s-gos pirmininką 
Mr. Robert Staunton, su kuriuo prieš 
penketą metų buvome galvoję ( 
Australiją atsikviesti Kauno "Žalgi
rio" komandą, tačiau nebuvo gauta 
leidimas iš Maskvos. Aš jo paklausiau 
ar dabar nebūtų galimybių tai 
padaryti? Jis atsakė, kad reikia 
pažiūrėti kaip viskas seksis dabar. 
Atsisveikinant jis pasakė "iki pasima
tymo Adelaidėje per P.L.S.P. šventę".

Malonu buvo ir vėl sutikti svečių 
komandos treneri A. Gomelski, kur| 
buvau anksčiau sutikęs olimpinių 
žaidynių metu. Paklausiau jo ar jis 
nieko prieš jeigu mes jo žaidėjus 
lietuvius "pagrobsim" keliom valan
dom ir jiems parodysim gražųjį 
Sydnejų. šypsodamas Jis man pasakė - 
ot lietuviai, tai yra "maladec" ir tas 
yra visame pasaulyje, nes kur tik mes 
nuvažiuojam, tai visur lietuviai savo 
tautiečius pasitinka ir juos labai 
gražiai globoja.

Ir tikrai, aerodrome ir vėliau 
hotelyje, išskyrus esto žaidėjo tetą su 
jos vyru, krepšininkus pasitiko tik 
lietuviai. Aiškiai galima buvo matyti 
kitų žaidėjų lyg tai ir pavydą, kodėl 
tie "litovcal" yra visur globojami.

Malonūs ir tikrai puikūs yra abu 
iškilieji Lietuvos krepšininkai, Valdas 
žaisdamas ir būdamas garsiojo Kauno 
"Žalgirio" kapitonas ir Šarūnas - 
Vilniaus "Statybos". Abu yra gynėjai 
ir abu yra ne tik savo, bet ir visos Sov. 
S-gos riktinės krepšinio "žvaigždės". 
Valdas yra 28 metų, 190 cm. aukščio, 
baigęs Fizinio auklėjimo institutą, yra 
tos šakos mokyto jas ir treneris. Vedęs 

yra studentas, baigiąs žurnalistiką, 
vėliau ketinąs dirbti sportini spaudos 
darbą ir krepšinio treniravimą, nors 
iki to dar yra labai daug laiko. Jis yra 
23 metų amžiaus, 196 cm. aukščio, 
prieš 18 mėnesių vedęs ir turi vieną 
vaiką.

TRYS DIDIEJI
Iš kairės: Valdas Chomičius, Audrius 
Svaldenis ir Šarūnas - Raimondas 
Marčiulionis.
• •••••••••

Bevažinėjant po Sydnejų ir kartu 
automobilyje esant su mūsų iškiliuoju 
krepšininku A. Svaldeniu, abu svečiai 
labai nuoširdžiai atsakė 1 visus mano 
paklausimus. Išsikalbėjus, pasirodė, 
kad Audrius, kartu su Šarūnu, buvo 
toje pačioje Kauno jaunų vaikų 
krepšinio mokykloje ir ten gavo savo 
krepšinio pradžią.

- Kaip jūs žinote, į Lietuvą 
važiuoja daug Jaunuolių pasitobulinti 
lietuvių kalboje. Ar nebūtų Įmanoma, 
kad ir " Ž algirio" klube, kuriam laikui 
pasitreniruoti ir gal žaisti mūsų 
Audriui, paklausiau jų.

- Mums būtų sunku 1 tai atsakyti, 
nes mes esam tik žaidėjai, tačiau, 
grįžę namo, mes pasiteirausim "Žal
girio" ir sporto vadovų apie tai ir jie 
galės smulkiau viską jam paaiškinti, 
būtų tikrai puiku Audrių turėti 
Lietuvoj.

- Sakykit, kas patiko ir kas ne pas 
mus Australijoje?
- Kol kas tai viskas buvo ypatingai 
gerai ir jokių minusų mes iki šiol 
nematėme, pasakė abu.

- Gi kaip su lietuviais, ar daug jų 
matėt ir kaip jie jus priėmė?

- Lietuviai tai tikrai yra visur labai 
puikūs, vaišingi ir dar nepamiršę to 
lietuviško nuoširdumo. Visa bėda, kad 
mes turime visur tik po vieną dieną 
laiko Ir negalime daugiau ko pamatyti 
ir artimiau su savo tautiečiais 
pabendrauti. Visur, kur iki šiol 
buvome, mus taip gražiai priėmė ir 
vaišino, atrodo,, kad būtume savo 
namuose. Pamatę sostinės Canberros 
Lietuvių klubą, labai nustebome, kad 
tiek mažai lietuvių gali turėti toki 
klubą. Tačiau, kai atvažiavome 1 
Sydnejaus lietuvių klubą ir ten, jau 
nors ir po vidurnakčio, šimtinė 
tautiečių ir daug jaunimo, mus sutiko 
su lietuviškuoju "Valio", tai tikrai 
nustebome. O šis lietuvių klubas, su 
savo puikiomis salėmis, ištaikingals 
barais, biblioteka, skaitykla, laikraš
čio redakcija su kompiuteriu val

gykla ir puikia virtuvės šeimininke, 
kuri mus tap vėlai net ir su lietuviškais 
virtiniais pavaišino, padarė mums 
labai dideli (spūdi, nes Iki šiol mes 
neįsivaizdavome kas yra toks klubas ir 
kaip jis atrodo.

Matant tiek daug gražaus jūsų 
jaunimo, gal tik sporto salės jums čia 
betrūksta. Ir tikrai tiek per krepšinio 
rungtynes, tiek vėliau, nors ir vėlai 
naktį, Lietuvių klube, *'Kovo" krepši
ninkai ir ypatingai jaunosios krepši
ninkės, su savo vadovė ir trenere 
Snaige Gustafson vadovaujant, pa
sveikinant ir dovanas (teikiant pačiam 
"Kovo” pirmininkui E. Lašaičiui, abu 
krepšininkai visą laiką bendravo su 
jaunimu, pasirašinėjo l programas, 
pasakojo ir klausėsi mūsų išgyvenimų, 
atminimų darant daugybę nuotraukų. 
Tai buvo vakaras, kurio nei jaunimas, 
nei kiti sporto ir krepšinio mėgėjai dar 
ilgai nepamirš, nes tokių jaunų ir taip 
draugiškų aportinlnkų jau senai 
Sydnejuje nebuvome matę.

Progom pasitaikius, prasiskverb
damas pro jaunas krepšininkes, apspi
tusias šiuos (žymiuosius žaidėjus ir 
aš dar sugebėdavau paklausti vieną 
kitą klausimą.

A. Laukaitis
Tęsinys "M.P" Nr. 37

Vlado atminimui

auk O S
D. ir A. Žilinskai Vic. $ 20
V. Skrolys W.A. $ 20
B. Prašmutaitė Vic. $ 50
M. Petkūnienė a.a. vyro S.A. $100

H. Meiliūnas NSW. $ 50
B. Leitonas Vic. $ 20
R. Sidabras S.A. $ 20
K. ir J. Pauliukėnai S.A. $ 25
A. Vlsockienė S.A. $ 20
E. ir J. Balčiūnai Vic. $100
V. Ratkevičius S.A $ 50
V. ir B. Barkai NSW. $100
A. ir M. Statkai NSW. $ 25
Kun. dr. P. Dauknys Vic. $ 50
J. Šuopys NSW. $ 40
A. ir M. Reisgiai NSW. $ 50
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

B. Vingilis
Čekius ir laiškus prašau, adresuoti: 
"Australian - Lithuanian Bicentennial. 
Gift"
Lithuanian Club Ltd.
P. 0. Box 205, Bankstown, 

NSW. 2200.
• •••••••••
TAUTOS FONDUI

Per klaidą išleista Kęstučio 
Karvelio pavardė, Birželio išvežimų 
proga Kęstutis aukojo $ 50 savo tėvo 
a.a. Leonardo atminimui. Už klaidą 
nuoširdžiai atsiprašome.

Mirus inž. Vytautui Bernotui vietoj 
gėlių aukojo:
Po $ 30 H. ir A. Meiliūnai 
Po $ 10 A. ir L. Kramillai.

A. Kramilius
Tautos Fondo atstovybės 

iždininkas.

U i b t o j 
gėJių, 
pagerbdamos

A. A. 
Česlovą ZilinskEj 

$ 10 aukojame "Mūsų Pastogei"

Ilona Hare ir A. Matukevičienė 
Strathford, Vic.

VI PLJ Kongresas

Visiems NSW aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame už dosnias aukas

VI PLJK SYDNEJAUS
SKYRIAUS SKELBTO AUKU
VAJAUS REZULTATAI

A. Kelpšienė $ 15
Neišskaitomas $ 10.92
J. Ravinas $ 5
0. ir A. Leveriai $ 40
A. Savickienė $ 50
Gyvojo rožančiaus būrelis $ 50
J. Šuopys $ 40
N. Bižytė $ 25
D. Bižienė $ 25

Viso: $260.92

VI PLJK Ruošos Komitetas 
Sydnejaus skyrius

AUKOS AUSTRALIJOS LIETUVIU 
FONDUI

Per Igaliotinj A. Obeliūną Gee- 
longe, gauta: A.a. Jonui Normantui 
mirus , vietoj gėlių, $ 20 Melbourne 
Lietuvių Karių Ramovė (340), $ 15 V. 
Šalkūnas (125).

Po $ 10 Geelongo Apylinkės 
valdyba (280), A. Jančauskienė (93), 
J. irS. Meiliūnai (882), B. Starinskienė 
(125), V. Šutas. A. ir A. Žvirbliai 
(155).
$ 6 R. Skėrienė. Po $ 5 V. Lazauskas 
(52) ir A. Obeliūnas (750). $ 4 
P.Abatnieks.

A.a. Genei Lazutkienei Melbourne 
mirus, vieton g^lių: $ 50 J. Vingrienė, 
A. Vlngrys ir Dana D agis su šeimomis 
(350), $ 30 V. ir K. Vasarienė (40). Po 
$ 20 V. ir G. Ališauskai (560), J. 
Balbata (235), J. ir E. Balčiūnai (670), 
A. ir V. Bladzevičiai (80), J. ir 0. 
Bratiškai (53), L. Bučelis (1155), E. ir 
V. Čižauskas, K. Lynikas (150) ir A. ir 
S. Obeliūnai (770, $ 15 B. Terzoglou, 
Po $ 10 O. Baltrušaitis (30), D. 
Baltutienė (140), A. ir Z. Barila (15), 
M. Kemešienė (67), J. Kirby (20). I, 
O'Dwyer (80), A. Kesminas (185), R. 
ir V. Obeliūnai (60), L. ir K. Obeliūnai 
(70), M. O Stumbras, E. I. Stumbras, 
E. Šeikienė (45), A. ir J. Šimkai (45) ir 
E. O. Schrederis (159).

Po $ 5 V. Aglinskas, A. Kryžienė 
(10), V, Lazauskas (57), E. Marko- 
nienė (72), M. Medeišienė (25), J. 
Paragienė (192) ir A. Urbonavičienė.

A.a. A. Bratanavičiui Adelaidėje 
mirus, jo atminimui Geelongo sporto 
klubas "Vytis" aukojo $ 20 (160).

Iš Įgaliotinio B. Stašionio gauta: 
A.a. J. Laurinaičiui pagerbti, vietoj 
gėlių, Po $ 20 E. ir Iz. Jonaičiai (565), 
S. ir A. Mauragiai (155) ir L. Pukys.

A.a. Genei Lazutkienei vietoj 
gėlių:
$ 25 V. ir M. Bukevičiai, Po $ 20 J. ir 
G. Bliokai ir G. K o Valskienė.

A.a. V. Simniškiui mirus, vietoj 
gėlių: $ 20 E. ir Iz. Jonaičiai (585), Po 
$ 10 V. ir B. Barkai (320) ir A. 
Savickienė (85).

A.a. Petrui Brūzgai mirus, jo 
atminimui gautos aukos iš Newcastle 
per dr. M. Šeškų: Po $ 10 A. Bajelis 
(50). R. Lapinskas (175), dr. M. 
Šeškus (75), S. Žukas (25) ir S. 
Daugėla (12).

Per Įgaliotini Adelaidėje A. Za- 
moiskį: • 50 Adei. Lietuvių Katalikių 
Moterų D-ja (280), $ 20 M. Reinke 
(85) Ir J. Sasnienė $ 10 (20).

A.a. Vaclovui Norkui mirus, vietoj 
gėlių: $ 60 V. Grigonis (6.375), Po $ 
20 A. ir E. Eskirtai (181) ir A. ir J. 
Šabrinskai (310) - visi iš Vic.
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
"MOŠŲ PASTOGEI”

AUKOJO:

Stepas Venskus NSW. $100
V. Petniūnienė NSW. $ 10
J. Alkevičius NSW. $ 20
M. ir A. Statkai NSW. $ 5
A. Norkeliūnas S.A. $ 5
K. Bašinskas Vic. $ 20
R. Lapinskas NSW. $ 10
D. Martin NSW. $ 5
A. Nekrašius NSW. $ 5
K. Alseika S.A. $ 10
J. Fedar Qld. $ 5,
K. Kačiūnienė Qld. $100
K. Astrauskas NSW. $ 15
E. ir I. Brilingai NSW. $ 10
E. ir R. Sasnalčiai Vic. $ 10
K. V. Bitinas NSW $ 5
K. Scitnickienė NSW $ 10
0. ir M. Rudžiai Qld. $ 5
Latrobe Valley seniūnija per sen.
V. Koženiauskienę $ 60.

P E R T H E
JUODO KASPINO DIENA

Vakarų Australijos Pavergtų Tautų 
Taryba ir Australijos Pasaulinė Lais
vės Lyga šiais metais vėl suruošė 
Juodo Kaspino Dieną paminėjimui 
nelemtos Molotovo - Rlbbentropo 
sutarties, kuri davė pretekstą Sovietų 
Sąjungai okupuoti Pabaltijo kraštus.

Rugpjūčio 22 d. (šeštadieni), tarp 
10 vai. ryto ir vidurdienio pačiame 
miesto centre, prie Wesley bažnyčios 
buvo pravestas budėjimas. įvairių 
tautybių atstovai, prisisegę juodus 
gedulo kaspinus, laikė iškėlę plakatus 
ir dalino praeiviams brošiūras.

Apylinkės valdybos pirmininkė E. 
Petrukėnienė rugpjūčio 20 d. sulaukė 
80 metų. Vietos lietuviai linki 
sveikatos ir sėkmės bendruomenės 
darbuose.

DĖMESIO!
Jei norite numest svori skambinkite 

Jūratei Vltkūnaitei 
(052) 217862 arba rašykite 107 
Camden Rd. Newtown, Vic. 3220.

S y din ej aus Lietuviu y^a m

Programoje: Errol Collins talentingas smuikininkas.

Loterijoje Auksas Sidabras Bronza.
Baliaus svečiams specialus "Mūsų Pastogės" n um e r is.

(ėjimas $20, įskaitant .šiltų
vakarienę, kava ir pyragaičius.

Bilietai gaunami ir stalai užsakomi pas:
A. Adomėną tel. 865431
Lietuvių klube tel. 708 1414
Musų Pastoges redakcijoje 703233

Mnsų Pastogės
SPAUDOS BALIUS 

Rugsėjo 26 d.

MELBOU R.NE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

FONDO NARIAMS
Pranešame, kad rugsėjo mėn. 27 d., 

sekmadieni, 2.00 vai. p.p., Melbourne 
Lietuvių namuose, Bendruomenės 
kambaryje, (vyks Australijos Lietuvių 
Fondo narių metinis susirinkimas. 
Darbotvarkė:

1. Narių registracija, 2. Susirinkimo 
atidarymas, 3. mirusių narių pager
bimas, 4. Mandatų komisijos patvirti
nimas, 5. 1986 susirinkimo protokolo 
skaitymas ir patvirtinimas, 6. Prane
šimai: a. pirmininko, b. iždininko c. 
Revizoriaus ir Revizijos Komisijos. 7. 
Pranešimų diskusijos, 8. Apyskaitos 
tvirtinimas, 9. Valdybos rinkimai 
(renkami 2 nariai), 10. Revizoriaus ir 
Revizijos Komisijos patvirtinimas, 11. 
Klausimai Ir sumanymai, 12. Susirin
kimo uždarymas.

Nariai negali susirinkime dalyvauti, 
prašom (galioti kitą Fondo narį, 
pasirašant pridedamą (galiojimą. Įga
liojimas (proxy) siunčiamas sekre
toriui Fondo adresu, ir jį tas raštas 
turi pasiekti dvi dienas prieš susirin
kimą. Kiekvienas Fondo narys turi 
teisę pasiūlyti kandidatą į valdybą.

Siūlymo raštas sekretorių turi 
pasiekti iki rugsėjo 13 d.

Meiliūnas
A.L. Fondo sekretorius

"TALKOS" SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 19 d., sekmadieni. Lietuvių 

namuose, "Talkos" narių susirinkime 
bus pristatyta 26-oji metinė apys
kaita.

Susirinkimo pradžia 4.30 vai.

SYDNEJUJE
Primename Sydnejaus apylinkės 

gyventojams, nedalyvavusiems ben
druomenės metiniame susirinkime ir 
dar nesumokėjusiems Australijos lie
tuvio mokesčio už 1987 metus, tai 
atlikti artimiausiu laiku. Mokestis yra 
$ 5 metams, privalomas kiekvienam 
Australijos lietuviui.

Mokesti renka valdybos pirm. A. 
Giniūnas, iždininkas J. Zinkus ir 
Lietuvių klubo bibliotekos vedėjas Br. 
Stašionis.

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
valdyba.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE BANKSTOWN Tel. 708 1414

Rugsėjo 20 d, sekmadieni, 2-30 vai. popiet

Turgus! Turgus!
Puiki nuotaika, geri laimikiai.

Ateikit ir paremkit savo klubą.

KVIEČIAME ATVYKTI I

lltisų Pastogės Baliu
KURIS ĮVYKS RUGSĖJO 26 DIENĄ 

ooa<ocoooooooeoca0c<ec«>eacc«o>c«>co«c«occoGococM*oeee*JC«de»eeoeo0e

Klubo narių
METINIS SUSIRINKIMAS

Dar kartą primename nariams skubiai apsimokėkite nario mokesti, nes 
neapsimokėję negaus metinio pranešimo ir neturės teisės balsuoti.
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Svajonės
i GEELONGE - ;
j Rugsėjo 19-tą, šeštadieni, 7.00 p.p. Lietuvių namuose. i

MELBOURNE

I
 Rugsėjo 20-tą, sekmadieni, 2.30 p.p. Lietuvių klube. Į

ADELAIDĖJE ;
Rugsėjo 27-tą, sekmadienį, 2.30 p.p. Lietuvių namuose. | 

eoocoooouoooewsotKoooooeoeoooeoeooeeoej 
ŠV. RASTO TYRINĖTOJI? SKELBIMAS

AR Iš TIKRŲJŲ TAI BUS 
TIKROVĖ?

Apie prisikėlimo viltį buvo taip 
daug nesusipratimų, kad daugelis 
nebeįstengia priderančiai suprasti, ką 
tai reiškia pasaulio žmonėms. Bet 
nebereikia turėti jokių neaiškumų tuo 
klausimu, nes Jėzaus aiškiai pasakyta, 
kad tas Dievo pažadas bus žodiniai 
arba literiniai įvykdytas. Pavyzdį 
turime prisikėlime Lozoriaus. Išdėstęs 
Mortai didžiąją tiesą apie visuotinąjį 
prisikėlimą ir pasakęs aiškiai, kad 
"paskutinėje dienoje", tie, kurie bus 
pabudinti ir tikės į jį, nebemlrs per 
amžius, jis nuėjo pas jos brolio kapą ir 
pavartodamas dievišką galybę, pa
šaukė jį išeiti iš mirties.

Jėzus tarė Lozoriui: "Išeik laukan". 
Toliau parašyta, kad "numirėlis tuojau 
išėjo". (Jono 11:43,44). Po to Jėzus 
įsakė atraišioti prisikėlusįjį, kad būtų 
laisvas ir galėtų draugauti su savo 
šeima ir su draugais. Jis buvo 
sugrąžintas jiems, tas pats Lozorius, 
kuris buvo pirma negu jis numirė. 
Nebuvo tai koki šmėkla ar vaiduoklis. 

Jam nereikėjo vartyti stalus arba 
drebinti veidrodžius, kad jo prieteliai 
žinotų, kad jis yra su jais, nes jis buvo 
sugrąžintas pas juos asmeniškai. Kaip 
pirmiau Lozorius buvo tikrai numiręs, 
taip jis dabar buvo gyvas ir jo seserys 
ir prieteliai džiūgavo.

Šitame atsitikime mes turime prak
tišką Ir suprantamą iliustraciją to, kas 
atsitiks su visa žmonija tada, kai visi 
esantieji kapuose išgirs Jėzaus balsą ir 
bus pažadinti iš mirties miego. 
Padaugink savo mintyse šią didelio 
džiaugsmo sceną Betanijoje tūkstanti, 
milijoną kartų, kuomet Lozorius, 
išgirdęs dieviškos galybės balsą, 
pabudo iš mirties miego, tuomet ir tu 
šiek tiek suprasi, ką reiškia Dievo 
pažadai palaiminti visas žemės gimi
nes. Tuo tikslu Jėzus atėjo į pasaulį, ir 
dėl tos pačios priežasties tą naktį, 
kurią Jėzus gimė, dangaus angelas 
galėjo pasakyti: "Štai aš skelbiu jums 
didelį džiaugsmą, kuris bus visiems 
žmonėms. Ne šiandien Dovido mieste 
jums gimė Išganytojas. Jis yra 
Viešpats Kristus". Luko 2:10,11.

I
i
I
I

Myli tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
ku, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121
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