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ALB KRAŠTO VALDYBA SVEIKINA 
VISUS AUSTRALIJOS LIETUVIUS

TAUTOS ŠVENTES RROGA

Šiais metais minėjome rugsėjo aštuntąją - Tautos Šventę, kaip Vytauto 
Didžiojo karūnavimo dieną, kurios tradicija nesena, siekianti tik 1930-tuosius 
metus, kada lietuvių tauta iškilmingai pagerbė savo genialaus kunigaikščio 
500-tų metų mirties sukaktį.

Rugsėjo aštunta - Tautos Šventė yra šviesus žiburėlis Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo laikotarpyje, žiburėlis amžinai neužmirštamas, 
pasiliks mūsų tautos Istorijoje ateinančioms kartoms.

Tautos okupacijos naktyje, mes ieškome tų šviesių mūsų istorijos momentų, 
kurie stiprintų tautos ryžtą pakelti vergijos naštą. Ieškome momentų, kurie 
jungtų lietuviškąją išeiviją ir kurie būtų visų mūsų siekių atrama, kovoje už 
pavergtos tautos laisvę.

Jau pradedame atpažinti prasiveržiančias prošvaistes, kurios labai stiprina 
mūsų viltį. Iš praeities semiamės vieningos kovos dvasios ir jungtinio ryžto 
siekiant atstatyti nepriklausomą Lietuvą.

Tautos Šventės proga linkime, kad kiekvienas lietuvis suprastų Tautos 
Šventės prasmę ir rastų joje kas jam brangu.

ALB Krašto Valdyba

IPaKSaVUILYJIIE
VARŠUVA prašė paaiškinti apie šį įvykį.

Keli tūkstančiai žmonių dalyvavo 
laidotuvėse kunigo Teofil Bogucki, 79 
m., kuris stipriai palaikė dabar 
uždraustą "Solidarity" judėjimą.

"Solidarity" įkūrėjas, Lech Wales., 
padėjo vainiką.
Apie tai pranešė New York Times.

BEIJING

Du Talwano žurnalistai atvyko j 
Kiniją. Tai pirmas kartas, kada iš 
Taiwano į Kiniją buvo padarytas 
vizitas. Generolas Chiang Kai-Shek, 
pralaimėjęs prieš raudonuosius, savo 
armiją perkėlė į Formozos salą 1949 
m. Formozos sala dabar vadinama 
Taiwan.

Hsu Lu ir Lee-Yung-Teh nepa
klausė Taiwano valdžios perspėjimo, 
kad jų vizitas kenkia "krašto sau
gumui".

Generolo Chiang Kai-Sheko sūnus, 
prezidentas Chiang Ching-Kuo, 77 m., 
prieš metus panaikino karo stovį ir 
skirianti "siena" tarp Taiwano ir 
Kinijos pamažu irsta.

Abu žurnalistai pareiškė, kad Jie į 
Kiniją atvyko privačiai, nes nori 
aprašyti Kinijos gyvenimą.

Oficialiai Beijing laikraščiai mažai 
rašo apie žurnalistų atvykimą. Jie 
abiems kraštams savo vizitu sudaro 
galvosūkį. Jeigu abu žurnalistai, grįžę 
į Taiwaną, nebus nubausti, tai daugelis 
taivaniečių vyks po Kiniją pasižval
gyti.

Taiwano valdžia, panaikinus karo 
stovį pasakė, kad lankytis Kinijoj 
draudžiama visiems, kurie yra 55 m. 
amžiaus ir turi giminių Kinijoj, taip 
pat uždraudė valdžios tarnautojams ir 
kariams aktyvioj tarnyboj.

OSLO,

Praėjusią savaitę sovietų kovos 
lėktuvas nubraukė sparną ir apgadino 
motorą norvegų patroliuojančio lėk
tuvo "P-3B Orion" virš Barents jūros 
- tarptautinėje erdvėje.

Norvegijos užsienių reikalų minis- 
teris Thorvald Stoltenberg pareiškė 
protestą sovietų ambasadoriui ir

Sovietų ambasadorius Alexander 
Teterik pareiškė jis susiriš su Maskva 
ir po to pasiaiškins.

Sovietų kovos lėktuvai "Su-27 
Flanker" yra vieni iš Maskvos 
■pajėgiausių ir technologijos atžvilgiu 
toli pažengę į priekį. Norvegija, Nato 
narys, turi bendrą sieną su sovietais 
ašigalio srityje ir siunčia patruliuo
jančius lėktuvus pasižvalgyti, ką 
veikia karinės sovietų pajėgos Mur
mansko bazėje.

NATAN ŠARANSKY

Anatoly Ščaransky, atvykęs į Izra
elį iš Sov. Sąjungos pakeitė vardą ir 
pavardę į Natan Šaransky. Jis buvo 
aktyvus disidentas sovietų žydų 
disidentų veikloje, buvo suimtas ir 
nuteistas devynerieros metams kalė
jimo. Pernai jis buvo išleistas į Izraelį.

"The Washington Post" laikraštyje 
Šaransky išdėsto savo pažiūras apie 
Gorbačiovo reformas. Jis įspėja visus, 
kurie deda daug vilčių dėl tų reformų, 
kad Gorbačiovo pastangos yra men
kos, palyginus su Kruščiovo refor
momis. Pastarasis paleido šimtus 
tūkstančių iš Gulagų ir jiems suteikė 
galimybę vėl įsikabinti į gyvenimą. 
Žiaurusis KGB viršininkas buvo nužu
dytas ir KGB galia labai susilpnėjo. 
Rašytojams ir dailininkams buvo 
duota laisvė kurti, keliauti kur nori. 
Kūrėjai iš Vakarų buvo įleisti į Sov. 
Sąjungą.

Prie Gorbačiovo KGB dirba sofis- 
tiškai, bet Jos galia neapkarpyta. 
Dabar net po "glasnost" priedanga 
susiorganizavo grupės, kurios skriau
džia žydus.

Šaransky rūpinasi tik žydais, kurie 
nori išvykti iš Sov. Sąjungos. Jis 
skatina JAV-bių valdžios pareigūnus, 
kurie susitiks su Sov. Sąjungos 
užsienių reikalų ministeriu Shevard
nadze, nepasimesti tuščioj retorikoj ir 
nevengti jam nemalonių klausimų, 
kaip žmogaus teisės ir žydų išvykimas 
iš Sov. Sąjungos.

KRI KŠCl O N YBĖS 600 M. SUKAKTIES 
MINĖJIMAS SYDNEJEUJE

Iš kairės: Dariaus ir Girėno šaulių dalinio vėliava, greta Stasys Pačėsa, sk. 
vyt. Raimondas Vingilis prie skautų tunto vėliavos, vikaras Collin Mason, 
Mons. J. Meaney, prel. Petras Butkus, J. E. vyskupas G. Robinson, Ričardas 
Cervinas, kun. Povilas Martūzas, ir Jonas Zinkus. Greta jo palaimintojo ark. 
J'*rglo. Mątulaičio paveikslas ir vytis.

VISI ^RELIGINIAI KALINIAI BUS
PALEISTI ?

VISI RELIGINIAI KALINIAI BUS 
PALEISTI, TVIRTINA RELIGINIŲ 
REIKALŲ įGALIOTINIS

Associated Press agentūros žinio
mis, vyriausias sovietų Religinių 
reikalų įgaliotinis Konstantinas 
Kharchevas iš Maskvos tvirtino JAV 
senatoriui Richard Luger, kad visi už 
tikėjimą įkalinti kaliniai bus iki š. m. 
lapkričio mėn. paleisti.

Kharchevas šį tvirtinimą padarė 
susitikime senatoriaus įstaigoj Wa
shingtone, kur jiedu kalbėjosi rūpimais 
klausimais.

"Religija yra vienas kartus puslapis 
sovietų istorijoj" sakė Kharchevas. 
"Mes pripažįstam, kad padarėme 
klaidų ptraeityje mūsų santykiuose su 
religija. Daug pasikeitimų dabar 
vyksta, kad praeitis nepasikartotų".

Sen. Lugar įteikė sąrašą pagei
davimų, įskaitant ir amnestiją, kad 
būtų paleisti daugiau nei 200 krikš
čionių kalinių, kurie yra įkalinti už 
savo įsitikinimus (prieš du metus buvo 
daugiau nei 450, bet skaičius suma
žėjo po Gorbačiovo amnestijų.) Atro
do, komentuoja Kestonas, kad Khar
chevas mano, jog visi sąžinės kaliniai 
bus amnestuoti 70 m. spalio revo
liucijos sukakties proga. Pagal numa
tytos lapkričio mėn. amnestijos są
lygas, tik apie 30 sąžinės kalinių, 
kurie yra kalinami už religinius 
įsitikinimus, bus amnestuoti: gulage 
dar liks bent 200 religinių kalinių.

Lugar taip pat apeliavo, kad 
uždarytos bažnyčios būtų atidarytos, 
kad būtų sustabdyti išpuoliai prieš 
religiją, kad būtų leista emigruoti tiek 
krikščionims tiek žydams, ir kad būtų 

mažiau varžymų leidžiant religinio 
turinio literatūrą.

"Daugeli jūsų minimų problemų 
mes stengiamės pataisyti, Kharchevas 
sakė, primindamas, kad įstatymų 
pakeitimai reikalauja tam tikro laiko. 
"Naujas galvojimas turi pakeisti seną 
galvojimą".

Anot Lugar, Kharchevas teigė, kad 
sovietai šį mėnesį atidarys 12 katalikų 
bažnyčių ir kad bus leista šiais metais 
atspausti 100,000 Šv. Rašto egzemp
liorių.

Kitame interviu su Associated 
Press korespondentu, Kharchevas aiš
kino, kad praeity sovietų pareigūnai 
"nukrypo" nuo Lenino ideologijos ir 
"nemandagiai" elgėsi su bažnyčia, bet 
dabar su Gorbačiovo pasikeitimais jai 
bus leidžiama "gyventi" laisvai".

Kharchevas šiuos pokalbius turėjo 
su sen. Luger ir spauda jam atvykus į 
Washingtoną iš Chautauųuos kur 
dalyvavo Amerikos - Sovietų viešam 
dialoge.

Viktoras Nakas ir Gintė Damušytė 
iš Lietuvių Informacijos Centro, asme 
niškai kalbėjo su Kharchevu Chau- 
tauųuoj. Jis buvo užklaustas apie J. E. 
vysk. Julijono Steponavičiaus netei
sėtą 26 m. ištrėmimą iš Vilniaus 
arkivyskupijos. Kharchevas dėstė, kad 
vysk. Steponavičiaus ištrėmimo klau 
simas ne jo rankose, o Vatikano. Jie 
pridūrė, kad ne Vatkanas jį ištrėmė, o 
sovietai. Užklaustas,ar gavo 102 JAV 
kongresmenų laišką dėl Stepona
vičiaus, Kharchevas su pajuoka pasa
kė: "koks aš privilegijuotas” ir 
atsakė, kad to laiško negavo. Jam 
buvo pristatyta kopija.

(LIC)
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NAUJI METODAI TAUTOS ŠVENTĖ MELBOURNE

Reiktų laukti, kad Gorbačiovo 
nauja glasnost politika suteiks ne vien 
daugiau ekonominės, bet ir asmeninės 
bei politinės laisvės pavergtai mūsų 
tautos daliai. Tik KGB ageųtai, 
berods apsirikę, skuba laisvinti mūsų 
išeiviją, kuriai laisvės visai netrūksta

Išeivių "gerbūviu" besirūpinanti 
speciali draugija ir mums leidžiamas 
"Gimtasis Kraštas", kurio Lietuvos 
žmonės negali skaityti (dėl ko?) 
sujudo gelbėti lietuvių išeivius Vaka
ruose mėgindami atsiųsti dainininkų ir 
šokėjų mus palinksminti. Kadangi 
minėta draugija ir laikraštis yra 
patikimų Maskvai KGB agentų (tan
kiai kova su buržuazinės Išeivijos 
reakcionieriais, atseit, ne
sutinkančiais su rusų Lietuvos okupa
cija, reikia manyti, kad už šito 
rūpestingumo yra paslėpta KGB 
agentų klasta.

Ką blogo gali padaryti atvažiavę 
dainininkai ar šokėjai? Tiesioginiai 
nieko. Kiekvienam malonu pasiklau
syti lietuviškų dainų ar pamatyti j. 
mūsų pavergtus šokėjus šokant. Tap 
kurta_KGB klasta? 0 be jos tie 
agentai nedarytų bereikalingų išlaidų 
nei rizikuotų išleisti artistus į užsieni, 
iš kurių gali vienas kitas nesugrįžti. 
Kremlius, jiems ne tik neduotų 
(sakymo siųsti mums kultūrinę pagal
bą, bet neleistų išvis to daryti. 0 K GB 
be Maskvos žinios nejudina nei vieno 
piršto.

Atrodytų, kad šita akcija turi tikslą 
skaldyti išeiviją, kurios gera dalis žūt 
būt norėtų pamatyti pavergto krašto 
šokėjus ir dainininkus. Kiti išeiviai 
būtų priešingi KGB pasiųstų ir 
tikriausiai lydimų artistų priėmimui, 
kuris reikštų išeivijos bendradar
biavimą ne tik su okupantu, bet net su 
jo žiauriais KGB agentais. Tarp tų 
grupių kiltų kivirčai. PLB valdyba gal 
remtų vieną pusę, VLIKAS kitą. 
Viena Apylinkės valdyba būtų už, kita 
prieš šitok( bendradarbiavimą. Lietu
vių išeivija, užsiėmus vidaus kivirčais, 
neturėtų laiko nei bendro sutarimo 
dirbti dėl Lietuvos išlaisvinimo. Čia 
greičiausiai bus šitos K GB iniciatyvos 
paslaptis.

Jei Maskva ir KGB tikrai nori gero 
lietuviam ir mūsų tautai, kodėl 
nepradėti nuo pačios okupuotos Lie
tuvos panaikinant (važiavimo ir pašto 
suvaržymus, spausdinant išeivių para
šytas knygas, leidžiant mūsų paverg
tiem žmonėm laisvai pasisakyti spau
doj ir mene? Tai būtų šiokia tokia 
pradžia glasnost (gyvendinimui Lietu
voj. Kodėl minėta draugija nepa
kviečia mūsų šokėjų ir dainininkų 
pasirodyti Lietuvoj? Juk esantiem 
kalėjime būtų taip gera pamatyti savo
laisvus brolius ir su jais pabendrauti 
be baimės, kad ta pati KGB pradės 
juos tardyti sekančią dieną. Čia turi 
draugijos viršininkai puikią progą 
pradėti daug prasmingesni bendradar
biavimą.

Dešimtys tūkstančių išeivių lan
kytų Lietuvą ir ten pat pamatytų 
šokančius ir dainuojančius brolius.

Taigi, mūsų veiksniai ir bendruo
menės turėtų būti atydžios šitokių 
KGB viliojimų akivaizdoj. Vietoj 
bendradarbiauti su okupantu, reikia 
viską daryti, kad būtų suteikta 
daugiau laisvės pavergtiems broliams 
ir neleisti skaldyti mūsų bendruo
menės. Iš KGB paslaugų negalim 
tikėtis nieko gero.

Dr. Jonas Kunca
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Specialia radijo programa, mišiomis 
šv. Jono bažnyčioje ir minėjimu 
Lietuvių namuose melbourniškiai at
šventė Tautos šventę rugsėjo 8 dieną.

Minėjimą Lietuvių namuose atida
rydamas, Melbourne Apylinkės pirmi
ninkas, K. Lynikas, pasveikino visus 
Vytautus šios šventės proga, ir tėvus
šioje tėvų dienoje. Vytimi ir pavasario 
žiedais papuošta scena tapo fonu 
gražiai atliktai šventės programai, 
kurią šiais metais ruošė Apylinkės 
valdyba, o ne jaunimas, kuris šiuo 
metu užimtas Kongreso ir kitais 
reikalais.

K.— Lynikas. Melbourne Apylinkės 
valdybos pirmininkas

" V arpo" sporto klubo krepšinin
kams įnešus australų ir lietuvių 
tautines vėliavas ir prel Pr. Vąšeliui 
sukalbėjus maldą žuvusiems už laisvę, 
dr. J. Kunca buvo iškviestas paskaitai. 
Sekė Viktorijos krepšinio finalo lai
mėtojų pasveikinimas, Tautos Fondo 
rėmėjų būrelio pagerbimas ir meninė 
programa.

Dr. Kunca savo kalboje iškėlė 
neseniai Lietuvoje (vykusios de
monstracijos prieš rusų okupaciją 
reikšmę ir kalbėjo apie "glasnost" bei 
kitas Gorbačiovo pravedamas refor
mas, jų galimas pasekmes Lietuvai. 
Dr. Kunca tikisi, kad lietuviai ir toliau 
išnaudos atatinkamus momentus pro
tingai reikšti savo protestus Lietuvoje 
ir kad mes pasimoklnsim iš narsuolių 
drįsusių paskelbti viešai Molotovo - 
Ribbentropo pakto turini bei reika
lauti paminklo rusų nužudytiems 
žmonėms.
Išeivijos lietuviams dabar svarbu 
veikti ne sporadiškai, bet reguliariai 
klibinti pasaulio sąžinę ir įtikinti j(, 
kad Sovietų Sąjunga yra mirtinas 
priešas visiem Vakaram. Baigdamas 
jis pabrėžė, kad mum reikia susijungti 
mintimis su broliais Lietuvoje, kad 
plačiai, vieningai dlrbtumėm Lietuvos 
laisvei.

Toliau vyko ligi šiol Tautos šventėje 
nematyta ceremonija. ( sceną buvo 
iškviesta "Varpo" krepšinio komanda 
šiais metais laimėjusi čempiono titulą, 
lyg sekdama žalgiriečių pavyzdžiu. 
Žaidėjus pristatė "Varpo" klubo

DRUSKININKAMS 150 METŲ
Druskininkų kurortas šiais metais 

švenčia 150 metų jubiliejų. Druski
ninkų šaltinio vandeni, kuris gydo ir 
gaivina, pastebėjo gydytojai ir chemi
kai gan seniai. 1837 metais buvo 
sudarytas ir patvirtintas planas kur
ortui steigti. Po metų buvo atidaryta 
gydykla, turėjusi 14 vonių, pastatyti 
namai ligoniams ir keltas per Nemuną. 
Taip prasidėjo Druskininkų kurorto 
istorija.-

Jubiliejus buvo atžymėtas rugpjūčio 
1 dieną koncertais ir saviveiklininkų 
pasirodymais. Kalbose buvo pažy
mėta, kad dabar kurorte pastatyta 
stambiausia Europoje, originalios ar
chitektūros vandens gydykla, daug 
sanatorinių pastatų. Kurorte darbuo
jasi 315 gydytojų ir beveik tūkstantis 
medicinos personalo. Jie vienu metu 
gydo daugiau kaip 6 tūkstančius 
pacientų.

I. 2 

pirmininkė Birutė Adomavičienė, o 
jiems po gėlę prisegė Apylinkės 
valdybos sekretorė, Frida Savickienė. 
Pagerbtieji komandos vyrai: Igor 
Rusijan - treneris, Petras Verbyla, 
Edis Ragauskas kapitonas, Dovidas 
Sadauskas, Saulius Balnionis, Tomas
Zdanius, ir Povilas Adomavičius.
Publikai garsiai plojant, kiekvienam 
buvo (teikta replika jų laimėtosios 
taurės.

Kita pagerbimui iškviesta grupė, tai 
Monikos Žiogienės vedamas Tautos 
Fondo rėmėjų būrelis, kurio narius ir 
atsiekimus išvardino Tautos Fondo 
atstovas kun. dr. Pranas Dauknys. Jis 
pranešė, kad būrelis per praėjusius 
dvejus metus Tautos Fondui uždirbo 
$7,000, ir kiekvienam nariui (teikė po 
gražų diplomą už pasišventimą. Su
stoję scenoje būrelio nariai: Monika ir 
Vincas Žiogai, jų sūnus Eidas su 
žmona Valentina ir vaikais Luku ir 
Martynu, Ona ir Linas Prašmutai, 
Lidija ir Vincas Petruševičiai, Mar
celė Ir
Salomėja Grybienė.

Programos meninę dal( išpildė 
tautinių šokių grupės "Gintaras" ir 
"Šokdava", solistas Vincas 
duetas V. Daniaus su J. 
"Svajonės" ir Melbourne 
Sambūris. Kiekvieną numerį 
pristatė Brigita Karazijienė, viską 
gabiai (pindama j Vytauto Didžiojo 
karūnacijos temą. Publikai siūlė įsi
jausti, kad Jie yra Vytauto svečiai, 
dalyvaują pasilinksminimuose jo karū
nacijos proga.

Brigitos Karazijienės "Gintaro" 
šokėjai gražiai pasirodė su "Blezdin-

Ernestas Matulioniai, ir

Danius,
Rubu, 

Dainos 
(domiai

I. Arienė.

Svajonės

1&

"Svajonės" (iš kairės) Zita Prašmutaitė, Birutė Kymantienė ir A. 
Virginija Bruožytė žavėtinai padainavo Bražinsko "Kai ateis 
pavasaris"

$

LIETUVOJE
KAIMIŠKOS DUONOS KEPYKLA

Jau trečias mėnuo Kirsnos kolūkio 
moterys, susibūrusios į kooperatyvą, 
kepa kaimišką duoną. Kasdieną iš
kepama po 700 kg duonos, kurį 
parduodama kioske ties Roliais, 
Lazdijų - Alytaus kelio pakrašty. 
Duona vežama ir ( Kauno senamiestį. 
Kepėjų brigadą sudaro šešios mote
rys, kurios mala grūdus, parūpina 
malkų, minko tešlą ir kepa duoną. 
Joms padeda du vyrai, kurie pripjauna 
ajerų, išvežioja gaminius.

"Sodžiaus" kooperatyvas gamina ir 
kirsniškių duonos girą, kurios kasdien 
parduoda po 400 litrų.

MIRĖ PROF. A. SPELSKIS

Rugpjūčio 2 d. staiga mirė Vilniaus 
statybos instituto profesorius, arch. 

glnlu jonkeliu" ir "Vestuvių polka".
Vincas Danius su Birutės Prašmu- 
taitės pianino akompanimentu jautriai 
padainavo liūdną Mackevičiaus "Ka
rio sūnaus belaukiant" ir Dvarlonio 
"Žvaigždutė". Tada kartu su Jurgiu 
Rubu sudarė duetą, pirmą kartą 
pasirodžiusi mūsų scenoje. Jie su 
dideliu pasisekimu padainavo "Giedu 
dainelę" ir "Papartėlls", susilaukdami
ilgo plojimo. "Šokdava", Dalios Anta
naitienės vedama grpė, su ūpu ir 
jaunatvišku tempu pašoko "Malūną", o 
grupės mergaitės grakščiai atliko 
"Landutę".

"Svajonės" - Virginija Bruožytė, 
Birutė Kymantienė ir Zita Prašmu
taitė žavėtinai padainavo Bražinsko 
"Kai ateis pavasaris". Paskiau, varto
damos mikrofonus ir palydimos Tomo 
Zdaniaus su būgnais ir Arūno Bruožio 
gitara, skambiai atliko Vaitkevičiaus 
"Obelėlė ir upelis", sukeliant triukš
mingą klausytojų plojimą. Melbourne 
Dainos Sambūris, diriguojamas Birutės 
Prašmutaitės, padainavo Siniaus "Miš
kuos", Raudonikio "Motinai" ir Šim
kaus "Atsisveikinimas su giria". 
Antrajai dainai pianinu akompanavo 
Petras Čelna, trečiajai - Zita Praš
mutaitė. Tai buvo Įspūdinga pabaiga 
pasisekusiai popietei.

Beliko tik padėkoti visiems prie 
šventės (vykdymo prisidėjusiems, ką 
atliko K. Lynikas, išvardindamas 
programos dalyvius ir svarbesiduoslus 
padėjėjus, kaip J. Balčiūną, kuris 
tvarkė šviesas, A. Karaziją, tvarkiusi 
garsus ir šaulius, palaikiusius tvarką.

Tautos Himnu ir vėliavų išnešimu 
buvo baigta Tautos ventė 

dr. Antanas Spelskis.
Gimęs 1918 m. Šiauliuose, Antanas 

Spelskis 1944 m. baigė VDU statybos 
fakulteto architektūros skyrių ir nuo 
1946 m. dėstė Kauno universitete, 
vėliau Politechnikos institute ir nuo 
1971 m. - Vilniaus statybos institute. 
Paskelbė virš 70 mokslo darbų ir 
straipsnių architektūros klausimais.

MAIRONIO JUBILIEJUS

Maironio gimimo 125-osios metinės 
bus minimos š. m. spalio pabaigoje. 
Kalbėdamas apie lietuvių tautos 
dainių ir "Lietuva brangi" autorių, 
prof. Konradas Kaveckas pasakė:

- Maironio eilėraščiai buvo panau
doti daugeliui dainų, kurioms muziką 
parašė komp. J. Naujalis ir kiti. 
"Lietuva brangi” melodija, kaip ir 
tekstas, išplaukia iš mūsų liaudies 
dainų, o poetas (Maironis) ją tarsi 
(dėjo ( kiekvieno mūsų šird(.
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"ATŽALOS” DOVANA JUBILIEJUI

Sydnejuj Lietuvos Krikščionybės 
600 metų sukakties minėjimas prasi
dėjo iškilmingu "Atžalos" teatro 
pastatymu trijų veiksmų dramos 
"Vardan Dievo", kurią šiai šventei 
parašė Adelaidėje gyvenąs poetas- 
rašytojas Pranas Pusdešris.

Sydnejaus lietuviai myli savo "At
žalą" ir į jos pasirodymus visada 
gausiai susirenka. Tačiau į 1987 m. 
rugpjūčio 30 d, šventę susirinko 
gausiau negu bet kada. Ne tik reikėjo 
paskubomis salės praeinamą taką 
kėdėmis užpildyti, bet netgi bilietėlių 
prie (ėjimo pritrūko... Ir nuo pirmo 
uždangos atidarymo iki paskutinio jos 
uždarymo visoje publikos perpildytoje 
salėje jauste jautėsi ausikaupimas, 
atyda, (vertinimas ir dėkingumas.

"Vardan Dievo" vaizduoja trumpus 
momentus per istorijos vingius ateitim 
einančio lietuvio: vis svetimieji sten
giasi jo kelią savaip kreipti, savais 
(taigojimais jo būdą ir gyvenimą 
keisti. Tačiau paties lietuvio niekas 
negali pakeisti, nes, nežiūrint sveti
mųjų atneštų naujovių, tiek gilioje 
senovėje, tiek ir šiandien, lietuvis vis 
pasilieka lietuviu. Toji lietuviško 
atsparumo mintis yra vienijantis ryšis 
tarp trijų labai skirtinguose istori
niuose laikotarpiuose įrėmintų veiks
mų.

Pirmas veiksmas vaizduoja didžiojo 
kunigaikščio Mindaugo laikus. Dar 
visur Perkūnas garbinamas, senose 
alkose negęstanti ugnis kūrenama, 
senų krivių išminties ir sprendimų 
klausoma. Scenoje jauna mergužėlė 
laukia iš tolimos kelionės, iš Mindaugo 
dvaro, grĮžtančio savo sužadėtinio. 
Baiminasi, kad nebūtų jo nelaimė 
ištikusi, nes gi neramūs laikai ir 
Lietuvos žemelę nesiliauja priešai 
užpuldlnėję. Motina ją guodžia ir 
ramina, senas krivis drąsina. Tarsi 
mergaitės nerimui patvirtinti, vyrai 
atitempia netollse pagautą kryžiuoti, 
kur( nori čia pat ant ąžuolo šakos 
pakarti už gretimo kaimo nunioko
jimą. Tik krivis jj išgelbsti, vyrams 
(sakydamas kunigaikščio sprendimo 
palaukti. Tuo tarpu iš kelionės grįžta 
ir jaunasis rikis. Jis parneša žinias, kad 
kunigaikštis Mindaugas priėmęs naują 
tikėjimą, su Ordinu sudaręs draugiš
kumo sutartį ir paliepęs paleisti visus 
belaisvius. Vietiniams neaišku, kastas 
naujas tikėjimas, kryžiuotį pagavę 
vyrai pyksta, kad belaisvis kilpos 
išvengė, o jaunieji suažadėtiniai, tarsi 
bijodami, kad naujasis tikėjimas jų 
meilei nepakenktų, prašo krivio 
palaiminimo.

Antrasis veiksmas prašoka gerą 
šimtmetį, eigą nukeldamas į didžiojo 
kunigaikščio Vytauto valdomą ir pilnu 
mastu krikštijamą Lietuvą. Kertami 
šventieji ąžuolynai, gęsta amžinoji 
ugnelė. Krivių išminties ne visuomet 
beklausoma, o eiliniai žmoneliai eina 
krikštytis net po kelis kartus, nes 
apsikrikštiję gauna baltus marškinius 
dovanų.

Scenoje veikėjai vadinasi tais 
pačiais vardais kaip ir pirmame 
veiksme. N esunku įsivaizduoti, kad jie 
yra anųjų ainiai, panašūs į pirmuosius, 
bet nebe tie: krivio iškilmingumo 
nebeliko, nes dabar jis nebetikras 
savimi ir mažiau beturi (takos kitiems. 
Motina, o ir jaunieji sužadėtiniai, 
baiminasi nežinodami, kaip suderinti 
naują tikėjimą su senuoju. Vokiškos 
kilmės lietuvis pasirodo Įžūlesnis negu 
jo protėvis kryžiuotis. O aną kryžiuoti 
karti norėjusio ainis dabar vienus po 
kitų renka baltus marškinius...

Ir trečiame veiksme paliekami tie 
patys veikėjų vardai ir pagrindiniai 
būdo bruožai, nors veiksmas nuke
liamas ( dar daug vėlesni laikotarpi - 
okupuotos Lietuvos dabartį. Pogrin
dyje ruošiamas naujas L.K.B. Kroni

kos leidinys. Buvęs krivis dabar tapo 
idealistu kunigu, o buvusi motina - 
slapta vienuole. Besimylinti pora 
jaunuolių dabar yra Kronikos bendra
darbiai. Kryžiuotį karti norėjęs, o 
vėliau pakartotinai krikštijęsis lietu
vis dabar padeda pogrindininkams 
nors ir nešiodamas KGB pareigūno 
uniformą. Buvęs kryžiuotis, vėliau 
sulietuvėjęs vokietis, šitame veiksme 
pavirsta į tikrą persekiotoją - 
kagėbistą. Scenoje daugiau įtampos 
negu pirmuose veiksmuose: vaizduo
jama dabartis sunkiau pakeliama negu 
tolimos praeities išgyvenimai. Priešai 
suranda slaptą leidyklą, kunigas žūva, 
jaunoji Kronikos bendradarbė sui
mama. Tačiau lietuvio atsparumas 
nepalaužtas: darbas bus tęsiamas 
kitur ir kitų. Uždangą užtraukiant 
suimtoji Kronikos bendradarbė išva
duota ir vėl susitinka su sužadėtiniu. 
Šalia jų padėta rašomoji mašinėlė 
parodo, kokį įsipareigojimą jie pavel
dėjo. Viltis nežūna.

Edvardas Lašaitis - Vyžeikis, links
mas vyresnio amžiaus lietuvis

Dramą režisavo Daiva Labutytė - 
Bieri. Jos talento, didelio darbo ir 
kantrybės dėka pastatymas pasiekė 
profesinio lygio. Veiksmas vyko 
sklandžiai ir (tikinančiai: besikei
čiančios scenos buvo estetiškai sude
rintos,- garsų ir apšvietimo efektai 
tinkamai panaudoti. Išvengta ne
sklandumų ir monotoniškumo. Stiprų 
(spūdį sudarė du iš scenos iškelti 
veiksmo momentai: "belaisvį- 
kryžiuoti" vyrai atsitempė iš pilnos 
salės galo, o dramos pabaigoje 
Išskirtiems sužadėtiniams buvo leista 
susitikti staiga apšviestame prieš- 
scenyje..

Dramos šeši veikėjai pasirodė 
pasigėrėtinai. Iš tokių patyrusių 
aktorių kaip Ksanos Dauguvietytės - 
pirmų veiksmų motinos ir trečio 
vienuolės - ir Juliaus Dambrausko - 
krivio ir kunigo - ir šį kartą, kaip ir 
visuomet, sulaukta puikaus, aukšto 
lygio pasirodymo. Tiesa, Ksanos 
vaidinama motinos ir vienuolės rolė 
buvo gana stereotipiška ir neleido 
aktorei pilniau pasireikšti, nors, kita 
vertus tik jos stipri vaidyba tą rolę 
padarė įtikinančią ir nedirbtiną. 
Dramos pagrindinį, sudėtingą ir ne
lengvą vaidmenį puikiai atliko Julius: 
kiekviename veiksme sukurdamas 
subtiliai skirtingus charakterio bruo
žus jis sugebėjo pavaizduoti epochi
nius pasikeitimus. Pirmame veiksme 
imponavo jo iškilmingumas, savimi 
pasitikėjimas, antrame - liūdino jo 
nerimas ir savimi netikrumas, trečia
me - simpatiją iššaukė jo savęs 
nebojimas, pavojų nepaisymas ir 
visiškas idealui pasiaukojimas. Vidas 
Labutis - kryžiuotis, sulietuvėjęs 
vokietis, kagėbistas - sėkmingai 
sukūrė vienintėli dramos neigiamą 
tipą: bailų, niekingą ir žiaurų lietuvių 
priešą. Edvardas Lašaitis - linksmas 
vyresnio amžiaus lietuvis ir Kronikos 
padėjėjas - savo laikysenos laisvumu, 
judesių gyvumu ir humoru įnešė 
malonaus lengvumo ir nuotaikos 
lygsvaros. Žiūrovus ypač sužavėjo du 
nauji "Atžalos" teatro nariai: Marina 
Coxaite ir Ričardas Gervinąs, dramos 
"sužadėtiniai". Pasirodo, kad dar 
įmanoma surasti naujų talentingų 
lietuvių aktorių ir iš visai jaunų

L FE T U V O J E
PLEČIA DONELAIČIO MUZIEJŲ

Metines talkas K. Donelaičio mu
ziejuje Tolminkiemyje organizuoja 
skaičiavimo mašinų inžinierių krašto
tyrininkų klubas "Alkas" su tarybos 
pirm. Steponu Lukoševičiumi. Savo 
įspūdžius iš šiemetinės jau tryliktosios 
talkos jis paskelbė "Literatūros ir 
meno" rugpjūčio 1 d. laidoje. Šįkart 
buvo susilaukta apie 120 talkininkų iš 
Šiaulių, Dotnuvos ir Vilniaus. Kartu 
su talkininkais atvyko ir architektas 
Napalys Kitkauskas, K. Donelaičio 
muziejaus projektų autorius. Buvo 
šeimų su vaikais, tempusiais šakas, 
tvarkiusiais gėlynus. Darbų netrūks
ta, nes muziejaus teritorijon įjungta 
apleista sodyba, atnaujinamas namas, 
kuriame gyveno K. Donelaitis. Atsta
tomuosius darbus finansuoja vietinė 
šios srities valdžia. Darbininkus turi 
surasti patys lietuviai, bet nuolatos 
čia dirba vos keturi atnaujintojai iš 
Lietuvos. Pasak S. Lukoševičiaus, 
kasmet reikėtų keliolikos talkų. 
Lietuvos paminklų apsaugos ir kraš
totyros draugija visą muziejų galėtų 
paskelbti lietuvių kraštotyrininkų 
globojamu objektu. Draugijos vadovai 
kažkodėl delsia, net kelis kartus 
susilaukę tokio pasiūlymo.

MIRĖ PROFESORIUS J. STASIŪNAS
Rugpjūčio 3 d., eidamas 68-sius

metus, Vilniuje mirė bu v. operos
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žmonių tarpo. Marina - Skaistė - ir 
Ričardas - D augutis - visus sužavėjo 
savo gražia išvaizda, judesių gracin
gumu, (tikinančia valdyba ir ypač 
puikia lietuviška tarsena.

įspūdingos Henriko Šliterio dekora
cijos, akį džiuginą Danos Binkienės ir 
Nijolės Stašionienės kostiumai, Kęsto 
Ankaus pritaikyta muzika ir garsai ir 
Viktoro Šliterio scenos apšvietimas 
reikšmingai prisidėjo prie šio pasta
tymo iškilmingumo.

Dramos "Vardan Dievo" pastatymas 
buvo graži poeto Prano Pusdešrio ir 
Sydnejaus "Atžalos" teatro dovana 
Lietuvos Krikščionybės Jubiliejaus 
šventei.

E. Jonaitienė

solistas, baritonas, vėliau profesorius 
Jonas Stasiūnas.

Gimęs 1919 m. Kupiškio rajone, 
Ničiūnų kaime, Jonas Stasiūnas nuo 
1941 m. dainavo Kauno operos teatre. 
1948 m. baigęs Kauno muzikos 
konservatoriją, dainavo valstybinėje 
operoje, ir nuo 1962 m. dėstė Vilniaus 
valst. konservatorijoje. Jonas Stasiū
nas daugiau kaip 40 metų atidavė 
lietuvių operos menui, sukurdamas 
daug vaidmenų Čaikovskio, Verdžio, 
Klovos, Račiūno ir kitų kompozitorių 
operose. Dainavo V. Klovos operoje 
"Pilėnai", kuri buvo įgrota plokšte
lėje. Iki pat mirties buvo Vilniaus 
valstybinės konservatorijos profeso
rius.

ANONIMINIAI LAIŠKAI

"Persitvarkymas palietė visas gyve
nimo sritis, kiekvieną žmogų. Tai 
jaučiame ir skaitydami pagausėjusį 
redakcijos paštą, - rašo Tiesoje 
(VII.12) J. Baužytė.- Tačiau keista, 
kad dabar, didėjančio viešumo laikais, 
kai bendromis jėgomis stengiamės 
išspręsti mums iškilusias problemas, 
pagausėjo anoniminių laiškų".

Tie laiškai rodo, kad ir "viešumo 
laikais" žmonės yra atsargūs. Juk 
išmintinga lietuvių patarlė sako: 
Atsarga gėdos nedaro.
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"O MOTERYS LIETUVES -

JŪS SAULE tautos
TEATRAS "AUŠRA" VĖL NUŠVIES 

MELBOURNO PADANGĘ

Pietų Autralijos Moterų draugija 
"Moterų Sekcija" ink. atšventė savo 
organizacijos 35 metų sukaktį. Įsi— 
steigimo pradžioje 1952 m. kovo 1 d. 
draugijos tikslai buvo kuklūs: ligonių 
lankymas ir vargan patekusių tau
tiečių šalpa. Prie šitų užsibrėžimų 
greit prisidėjo ir platesnė veikla: 
finansinė parama Lietuvių namams, 
pietų gaminimas talkininkams, savait
galio mokyklos globa, tautinės parei
gos, bendruomeninė veikla paremianti 
mūsų veiksnių darbą ir mūsų papročių 
bei tradicijų išlaikymas. 0 kas jei ne 
"Moterų Sekcija" rengia kasmetines 
eglutes per kurias -Kalėdų senelis 
išdalina lietuviškų knygų dovanėles? 
0 kas rengia tradicines Kūčias ir 
Motinos dienos minėjimus? Kasme
tiniai madų paradai, taip pat, suburia 
šeimas, nežiūrint ar jos kalba, ar 
nekalba lietuviškai. Tai vis šeimyninės 
šventės, kurios stiprina ryšius tarp 
kartų, pritraukia jaunimą į Lietuvių 
namus ir primena jam tautos šaknis. 
Tai yra geras išeities taškas lietuviš
kumo puoselėjimui.

Prie visų šitų darbų "Moterų 
Sekcija" užsibrėžė įgyvendinti ir kitą 
projektą - įsteigti pastogę vyresnio 
amžiaus nebe taip pajėgiems tautie
čiams. Šiandieną šis projektas jau 
realybė. Lietuviškame "Židinyje" gy
vena šeimos ir pavieniai asmenys. Šių 
metų rugpjūčio 23 d. " Židinys" buvo 
pašventintas. Tai gražus 35 metų 
sunkaus darbo apvainikavimas ir 
prasminga diena jų veikloje.

Ši šventė praėjo įspūdingai. Šešta
dienio radijo valandėlė buvo skirta 
"Moterų Sekcijos" darbų ir atsiekimų 
apžvalgai. Tuo tarpu darbščiosios 
valdybos narės jau antrą dieną plušo 
virtuvėje gamindamos pietus dviem 
šimtam trisdešimčiai tautiečių. Visi 
buvo pakviesti. Kas tik norėjo, galėjo 
ateiti ir pasivaišinti, Šiuo gražiu žestu 
narės atsidėkojo bendruomenei už 
parodytą prielankumą ir aukas.

Sekmadienį 12 vai. kun. klebonas 
Petraitis atliko pašventinimo apeigas. 
Nors vėjai pūtė, o iš dangaus vis 
prapliupdavo lietutis, bet prie "Židi
nio" susirinko nemažai tautiečių, 
kurie dar kartą turėjo progos apži
ūrėti butus. Buvo pasiteirauta, kaip 
"Židinio" gyventojams patinka čia 
gyventi. Toliau seka jų nuomonės:

"Gyventi man čia patinka. Viskas 
tvarkoje ir maistas skanus" (kai kam 
administratorius gamina pietus).

"Kai sužinojom apie "Židinį", 
atvažiavom iš Gosfordo NSW. Mums 
patiko. Susisiekimas puikus. Netoli 
Lietuvių namai, bažnyčia (lietuviškoji 
šv. Kazimiero Bažnyčia"), arti ir į 
miestą. Dar vairuoju, tai ir automobilį 
turiu kur pastatyti. Mes visi sutinkam 
ir sugyvenam. Nesigailim persikėlę."

"Patenkintas, kad gavau prie
globstį. Stengsiuosi prisitaikyti. Jau
čiu, kad gerai sugyvensim" (Tebesi- 
keliąs tautietis).

"Sugyvenam draugiškai. Neturim 
vienišumo jausmo. Esam patenkinti 
administratorium, įvertiname "Mo
terų Sekcijos" ir Patikėtinių komiteto 
globą. Esame dėkingi daktarei Romai, 
Patikėtinių komiteto narei, kuri mus 
aplanko ir gydo namuose, t.y. "Židi
nyje". Prieš tai man reikėdavo trijų 
valandų vien tik kelionei pas ją. Tikrai 
nesigailiu, kad apsigyvenau "židiny".

Pasibaigus pašventinimo apeigoms, 
visi nuskubėjo į netoli esančius 
Lietuvių namus, kur laukė pietūs ir 
įdomi programa. Susėdus prie gėlėmis 
papuoštų stalų ant kurių puikavosi 
ružavos servetėlės koketiškai kyšan
čios vyno taurelėse, šios popietės 
pravedėja, Nina Arminienė, jau 18 
metų dirbanti "Moterų Sekcijos" 
valdyboje, pasveikino svečius. Kun. 
kleb. Petraitis sukalbėjo maldą, o 
Apylinkės pirmininkas Jonas Stačiūnas 
pasiūlė visiems pakelti taurę už 
"Moterų Sekcijos" sveikatą. Tuoj pat 
pasigirdo mūsų Genovaitės skambus 
balsas. Jo "diriguojami" svečiai sudai
navo "Valio". Po to šakučių ir peilių 
tarškėjimas sklido į pilnutėlės salės 
kampus. Būta kuo ir pasigardžiuoti - 
patiekalai vieni už kitus skanesni.

Po pasistiprinimo išklausyta oficia
lioji dalis. Pirmoji kalbėjo "Moterų 
Sekcijos’ pirmininkė Regina Bąjorū- 
nienė, kuri jau 18 metų vadovauja 
draugijai. Paprašiusi atsistojimu pa
gerbti mirusias nares, padėkojo sveč
iams už apsilankymą ir draugijos 
rėmimą, narėms už ilgų metų neleng
vą darbą ir Patikėtinių komitetui už 
jų projekto - ŽIDINIO - įgyvendi
nimą. Po to ji užleido vietą eilei 
sveikintojų, kurie sparnuotais žo
džiais apibūdino "Moterų Sekcijos" 
nuopelnus. Miela buvo išgirsti viešnios 
iš Canberros, E. Balsienės, Canberros 
Apylinkės valdybos narės šiltus žo
džius. Buvo gauta daug sveikinimų iš 
Vokietijos, Brisbanės, Bowen Queens- 
lando, Sydnejaus, Adelaidės ir Jung
tinių Amerikos Valstybių.

Oficialiai daliai pasibaigus, prasi
dėjo šios atmintinos popietės meninė 
programa, kurios pranešėja buvo M. 
Stačiūnienė. Lietuviškų dainų žodžiai 
skverbėsi į publikos širdis. Tai 
dainuodamos dviese, tai oktete, mūsų 
moterys džiugino geru susidainavimu 
ir jautriu išpildymu. Labai įspūdingai 
praskambėjo Stasio Šimkaus harmoni
zuota liaudies daina "Ganiau palšus 
jautelius".

Padėka dainininkėms ir vadovei G. 
Vasiliauskienei, kuri jas paruošia ir 
pati palydi fortepijonu. Matėme ir du 
scenos vaizdelius sukurtus ir pastaty
tus G. Kemeraitės - Vens. "Moterų 
Sekcijos" narės ir jų prietelial juos 
šauniai suvaidino. Prie šitų li.iksmybių 
prisidėjo ir tetos Kliaudijos "pori- 
nimai" ir pasakojimai apie "Nutikimus 
su Moterų Sekcija". Scenos dalyvių 
spontaniškas linksmumas užkrėtė ir 
svečius. Publika šypdojosi ir nesigai
lėjo katučių. Tarp scenos ir salės 
užsimezgęs ryšys nenutrūko ir už
dangai nusileidus. Prie kavos puoduko 
ir pyragėlių dar buvo skaniai pasi
juokta ir dainininkų bei aktorių 
talentai padiskutuoti.

Deja ir ši maloni popietė baigėsi. 
Ninos Arminienės pakviesta, "Moterų 
Sekcijos" vice-pirmininkė, Marija 
Petkūnienė jau dvylika metų einanti 
šias pareigas, tarė užsklandos žodį.

Ačiū "Moterų Sekcijai" už jų darbą 
ir globą! Ačiū, taip pat, už šią malonią 
ir kultūringą valandėlę Lietuvių 
namuose.

Izolda I. Poželaitė - Davis 
Pietų Australija

Aldona Butkutė - A.L.B. Krašto 
valdybos narė kultūros ir jaunimo 
reikalams, buvusiame Bendruomenės 
atstovų suvažiavime, Melbourne, daro 
pranešimą.

Jos iniciatyva ir pastangomis Mel
bourne aktoriai vėl išeina į sceną su 
veikalu , "Eglės Namai".

įdomus ir intriguojantis buvo su
sitikimas su "Aušros" teatro mėgėjų 
grupe. Šiuo atveju mano susitikimas 
turėjo konkretų tikslą: Atradau juos 
Lietuvių namuose repetuojant dviejų 
dalių, šešių paveikslų baladę - "Eglės 
Namai" - apie buvusius ir esančius.

Šio veikalo paprastumas, įtaiga, 
subtilumas, sužadina tą improvizuotą 
minčių ir jausmų srautą. Disharmo
nijos tyrinėjimas ir pažinimas - bene 
tikriausias šio veikalo ėjimas į 
tobulumo ir harmonijos pripažinimą, 
anksčiau Lietuvoje gyvenusios kartos 
ir dabartinės. Šis veikalas paliečia 
pačias filosofines temas, asmenybių 
žavesį. Jis leidžia įžvelgti kūrybines ir 
ano laikotarpio nuostatas, bendras 
tendencijas ir priešingybes.

"Eglės Namai" bus pastatyti Mel
bourne scenoje lapkričio 15-tą dieną. 
Dalyvavau toli pažengusioje repeti
cijoje, stengiausi užčiuopti vaidybos

IŠMOKIME MYLĖTI VIENS KITĄ

Tu man sakei - žiedai nuvyto, 
Sakei - visi žiedeliai mirė.
Neliūsk, brangi, kad išsiskyrėm, 
Išmoksim mylėt viens kitą.

Ką man davei, širdy nešiosiu.
Ką tau daviau - neatimu, palieku. 
Nukirs kirtėjai žalią liepą, 

Manieji meilės žodžiai liks.

Palaistyk žiedlapius daržely, 
Žiedai numirę atsigaus, 
Ir mudviejų skausmingą dalią 
Palaimins Dievas iš dangaus.

Sakei - žiedai nuvyto, 
Sakei - visi žiedeliai mirė. 
Neliūsk, ne amžiams išsiskyrėm: 
Tiktai išmokt mylėt viens kitą! 

pulsą. Sekiau aktorių darbo ritmą ir 
maloniai buvau nustebinta jų įsigy
venimu rolėse ir dedamas dideles 
pastangas dar ištobulėti. Ilgai slopinta 
meilė teatrui, vėl atgijo su nepaprasta 
jėga.

Žinoma, didelės reikšmės turi 
parinkimas asmens į jam tinkamą 
vaidybos rolę. Čia jau režisierės 
Vilties Kružienės jausmo aštrumas 
pasireiškė. Ji atskleidė naujas kūry
bines galimybes, pritraukė janų, 
talentingų jėgų. Pasisekė jai ir 
generacijų tarpą netik suartinti, bet 
sakyčiau, visiškai panaikinti. Eglės 
rolę, puikiai išgyvena jauna, žavi, kaip 
ankstyvas pavasario žiedas, įgimtu 
vaidybai talentu - Rasa B. Žilvino 
rolę priėmė Eugenijus. Abiejų jau
nuolių vaidyba ir lietuvių kalba be 
priekaišto. Kita jauna moteris, Astri- 
da, gerai atlieka nors ir menkesnę 
rolę. Kas svarbiausia ką pastebėjau, 
tai kad tarp aktorių, o jų iš viso virš 
tuzino, įvairaus amžiaus, jaunų, 
vidutinių ir vyresnių, gražiai sukasi 
draugiško artimumo ratas. Čia man 
prisimena Cicerono pasakymas: "Jau
name žmoguje man patinka kokie nors 
geri senatvės bruožai , o sename - 
kokios nors geros jaunystės savybės". 
Negaliu praleisti nepasakius, kad 
vienas didžiausių scenos stimulų, 
kuriame ir Jaunystės savybės pasireiš
kia ir geri senatvės bruožai, yra 
Aleksandras Gabas.

Yra ir kitas nepaprastas veikale 
reiškinys, tai kalbanti papūga - 
Markizė.

Iš Lietuvos gauta šiam veikalui 
pritaikinta muzika, kas iškelia jį dar 
vieną pakopą aukščiau.

Sudėtingas ir įdomus bus spektaklio 
reiškinys Melbourne scenoje lapkričio 
15-tą dieną. Ieškojimų kelyje, Mel
bourne kultūrinio gyvenimo pagyvi
nimui, daug pasidarbavo Krašto val
dybos narė Aldona Butkutė. Jos 
iniciatyva ir užsispyrimu vėl mėgėjai 
aktoriai sukilo ant kojų ir įneš į sceną 
"Eglės Namus". Ji, nors labai laiko 
stokojanti, Pranės vaidmenį atlieka.

Apie visus šio veikalo išryškė
jančius bruožus ir aktorių pasireiš
kimus nenumačiusi šį kartą pilnai 
išsaktyri. Manau įdomiau bus, mie
liems Melbourno ir apylinkių teatro 
mėgėjams-oms, dalyvauti šitame 
spektaklyje patiems, įsitikinti ir 
pajusti šio scenos meno įspūdžius.

Alisa Baltrukonienė

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Per mūsų įgaliotinį A. Zamoiskį, 
Adelaidėje gauta:
Po $ 20 - M. ir V. Neverauskai (125), 
vietoj gėlių pagerbiant a.a. Karoliną 
Kaciūnienę, L. Siaustas (60) ir $ 5 J. 
Česiūnas.

Per įgaliotinį Br. Stašionį Sydne- 
juje: a.a. V. Bernotui mirus, vietoj 
gėlių:
Po $20 B. ir S. Jarembauskai (260) E. 
ir Iz. Jonaičiai (605). $20 Zdaniai 
(Vic) a.a. J. Normanto atminimui. $10 
Ona Aleknienė (599) Vic. a.a. Genei 
Šlikienei mirus vietoj gėlių.

Ačiū visiems aukotojams.

Vincas Ališauskas
AL Fondo Iždininkas.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.

A. A.
Česlovui Žilinskui

mirus, jo šeimą ir brolį Tadą nuoširdžiai užjaučia

Mikas Rudys ir visi velionio draugai Brisbanėje.
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ištraukė .Žmones iš vienišu namų TRUMPAI
ADELAIDĖS LIETUVIŲ 

PENSININKŲ KLUBE
Skolindamas! žodžius iš "Austra

lijos lietuvių pensininkų "Bičiulio" 
Nr. 25, kuriame atspausdintas rašinys 
apie lietuvių liaudies savigarbą, noriu 
nuoširdžiai pagirti šio organizuoto 
žilo plauko pastangas, kurios saulės 
spindulėliu pradžiugina tiek liūdin- 
čiuosius, tiek laimėje pasimetusius.

Man ypatingai užkliuvo žodžiai: 
"Mums pasitraukus iš visų komitetų ir 
talkininkų kadrų, visas vietas užlei- 
dome jauniesiems, tegu jauni žmonės 
su jaunom idėjom, pasitikdami naujus 
laikus savaip tęsia mūsų pradėtus 
žygius. Te Dievas laimina jų darbus!"

Būtų galima įkyriai prisikabinti prie 
tokių žodžių, jeigu l juos žiūrėtume iš 
"pareigos", "kovos", "nesibaigiančio 
užsigrūdinimo" ir kitokio taško, ypač, 
kai prie vieno - kito žodžio pridėtume 
neigiamą klaustuką... Vienok, šiuos 
žodžius skaitant iš ateities perspek
tyvos, būtų tik tuščias užsiėmimas
žodžių žaidimu (semantika). 0 teisin
gas žvilgsnis į jaunąją kartą ir jos 
uždavinius, kaip tik reikalauja, kad 
visi vadai ir rikiai pagal galimybes ir 
sąlygas kaip tik ateitų iš viduriniojo 
amžiaus - 35-45 metų ir savo 
"kadencijas" baigtų apie 65-tuosius. 
Su trisdešimtpenktaisiais jsitvirtinę 
savo pasirinktuose pragyvenimo dar
buose, šio amžiaus žmonės yra pilni 
veržlių, kūrybingų nuotaikų. Šios, gi, 
ypač reikalingos išeivijoje, nepasi
duodant savo išvaizdą nuolat keičian
čiom problemom. Pvz.: kas dešimt 
metų keičiasi (silpnėja) lietuvių 
kalbos vartojimas; kas dvidešimt metų 
- kas nauja karta - keičiasi b-nės 
veidas ir atsiranda kitokios pažiūros j 
esmę; kas keturiasdešimt metų pakin
ta mokslo jnašas į visuomenę; kas 
šimtas mėtų kinta tautos nuotaikos.

Tą aiškiai pamatysime, jei turėję
galimybę pažinti savo senelius, dabar 
turime galimybę pažinti savo vaikai
čius. O sugebėdami "skaityti gyve

nimo knygą lapas po lapo", sugebė
sime ir išpranašauti, kokios bus trejos 
kartos po mūsų vaikaičių. - Todėl

FA G E RBE
IR AUSTRALAI
Po dvidešimties darbo metų Gee- 

longo miesto bibliotekoje išėjo į 
užtarnautą poilsį miesto vyr. bibliote
kininkė Ina Šimaitienė.

Ina yra gerai pažįstama mūsų 
Geelongo lietuviams, kur ji su šeima 
įsikūrė po emigracijos.. Ji mokytojavo 
lietuvių savaitgalio mokykloje ir 
prisidėjo prie įvairaus organizacinio 
darbo.

Neseniai ji davė Interviu per 
Melbourno lietuvišką pusvalandį ir 
papasakojo trumpai apie savo darbą 
bibliotekoje ir mums labiausiai rūpimą 
lietuviškų knygų skyrių. Ina moka 
daug užsienio kalbų. Jau keturiolikos 
metų būdama mokėjo laisvai anglų 
kalbą, moka vokiečių, rusų kalbas ir 
yra gerai susipažinusi su lenkų, slavų, 
ispanų ir prancūzų kalbomis. Taigi 
kada 1967 m. ji pradėjo dirbti 
Geelongo miesto bibliotekoje, jos 
iniciatyva atsidarė nauji svetimų 
kalbų skyriai. Pradžioje 9, o dabar yra 
knygų net 16 kalbomis. Tai pats 
didžiausias svetimų kalbų provincijos 
bibliotekos skyrius Viktorijoje. Žino
ma lietuviškų knygų skyrius buvo 
vienas iš pirmųjų. Vietos lietuviai 
suaukojo pirmąsias 80 knygų, o 
šiandien jų bibliotekoje virš 500.

Ši kukli, darbšti ir atsakinja 
moteris užsitarnavo didelį autoritetą 
ne tik lietuvių bendruomenės tarpe.

Švenčiant 20-ies darbo metų jub - 
lieju, kuris sutapo su išleistuvėmis, ji

Bonifacas: oras šiandieną gražus, gal 
važiuosime į pensininkų pietus?
Na, ką čia dar burną aušini, jau prieš 
savaitę pažadėjau Kaminskui, kad 
dalyvausime.

randu sveiku ir sveikintinu tą požiūri, 
kuriuo jaunesnieji yra pagerbiami kad 
užimtų vyresniųjų užleidžiamas kė
des.

Tačiau pensininkų klubo nariai 
šiukštu nepasitraukia iš gyvenimo! 
Nuo 65-tojo gimtadienio jiems atsi
veria nauja laisvė savo gabumams. 
Mūsų klubo energingas pirmininkas 
taip dažnai kartoja, kad pensininkas, 
nesvarbu jo pajėgumai, yra pagaliau 
pilnateisis naudoti savo laiką ir 
gabumus savo gyvenimiškai atvangai 
Įprasminti ar pasitiešytl. Šio amžiaus 
asmenys jau yra išmokę viską apie 
gyvenimą ir daugelis paslapčių jau 
nebepaslaptingos.

Tad šio amžiaus žmogui belieka tik 
džiaugtis visais tais jaunesniame 
amžiuje atidėliotais polėkiais ir užsi
imti jais savo malonumui.

Kai būna metiniai - šventiniai klubo 
pietūs, visi jaučiasi verti ir naudingi. 
Pabendraujama tautinėje žmogaus 
žmogui meilėje, o gal, šių pietų 
programa yra magnetas, ištraukiantis 
žmones iš vienišų jų namų.

Per paskutinius pietus atsilankė

LIETUVI AI

buvo pagerbta Geelongo miesto 
vadovų. Miesto bibliotekoje buvo 
suruoštos vaišės, netrūko garbingų 
svečių, ilgamečių bibliotekos patronų 
ir kolegų.

Bibliotekos komiteto vardu sveikino 
ir įteikė dovanų miesto tarybos narys 
P. Dės Podbury, Geelongo miesto 
vyriausias tarnautojas P. T. Neal, 
miesto burmistro vardu įteikė Garbės 
Raštą (Letter Under Seal), Corio 
Savivaldybės komiteto narys P. Len 
Monk bibliotekos komiteto vardu 
(teikė garbės lentą. Apdvanota buvo 
ir bibliotekos viršininko M. Field, 
kolegų ir pavienių asmenų.

Lietuviai skaitytojai lankydamiesi 
bibliotekoje neliks apleisti, Inos duktė 
Olivia dirba miesto bibliotekoje ir 
veda technikinį skyrių, o Irena 
perėmė užsienio kalbų skyriaus bib
liotekininkės pareigas.
Geelongo lietuviai skaitytojai svei
kina šia proga jubiliatę ir dėkoja Inai 
už įdėtą neįkainuojamą darbą lietu
viškam žodžiui išlaikyti.

I. Skerytė-Luscombe.

DĖMESIO !
Jei noritę numest svorį skambinkite 

Jiiratei Vit.kūnaitei 
(052) 217862 arba rašykite 107 
Camden Rd. Newtown, Vic. 3220.

apie 180 asmenų.
Programon visus (vedė klubo plrmi-

ninkas, gražiu ir poetišku žodžiu 
surišdamas programos dalyvių nuo
taiką su žiūrovais. - Prie mikrofono 
pirmoji atėjo Klaudija Vanagienė - 
"Teta Klaudija", humoristišku vaiz
dingumu pasipasakojusi jaunystės 
nuotaikas, kai dėl jos bernai "ant 
peilių" ėjo...

"Bičiulių daktarų" Šulco, Du- 
chausko ir Gusčios kupletiški svei
katos patarimai, parašyti ir režisuoti 
Genės Kemeraitės - Vens, palydėti 
akordionisto Grigonio, susilaukė tokių 
katučių, kad nuo dabar, atrodo, 
kupletams visada turės būti skirta 
vieta pasirodymuose!

■ Viktoras Baltutis parašė vieno 
veiksmo komediją "Siurpryzas", kurią 
suvaidino teatro aktoriai: režisavo ir 
vaidino V. Opulskis, V. Ratkevičius, 
V. Neverauskienė, R. Sebeckis, ir A. 
Petrikas. Apie dvidešimtpenkias mi
nutes trukęs veikalėlis gana ryškiai 
parodė trijų kartų nuomonių nuotai
kas ir realybės skirtumus juose: tėvai 
mylėjo vaikus, vaikai - tėvus, rezul
tatas - idėjų prasilenkime neišven
giamas sukrėtimas.

Elena Bulienė paskaitė eiliuotą 
kūrimėlį "Baltas rytas".

Užbaigimui scenon atėjo Adelaidės 
moterų oktetas, vad. G. Vasiliaus
kienės, ir jautriai padainavo "Ne
munas", V. Paltanavičiaus, "Jievos 
žydi", M. Klajūno ir "Girių daina", E. 
Balsio.

Savo turiniu programa, atrodo, 
patenkino nemaža dalyvių, nes prie 
kavutės ir pyragų buvo pareikšta daug 
pagyrimų ir nusistebėjimo; esą, žiū
rėk, ką pensininkai padarė! Iš tikrųjų, 
jau ketvertas metų, kaip klubo 
pirmininkas Kazimieras Kaminskas 
"šneka", kad išeiti pensijon nereiškia 
mesti gyvenimą, tik ji perstatyti ir 
gyventi toliau. Tačiau "viešąją opini
ją" sunku įkalbėti, kad ji keistų savo 
įsitikinimus...

Metuose būna 3-4 vakaronės, 
parengtos iškilmingos vakarienės po
būdžiu, pasilinksminant prie Adol
fo Bulio nuotaikingai parinktų melo
dijų - juostelių.

Elena Bulienė

J.A.V-BĖSE
Tautinių šokių ir dainų ansamblis 

"Spindulys" Los Angeles mieste savo 
ilgametės vadovės ir mokytojos a. a. 
Onos Razutienės atminimų pagerbs 
gausiai iliustruota dokumentine kny
ga, kurią sutiko paruošti Algirdas 
Gustaitis. Velionies vadovaujami 
spinduliečiai dalyvavo visose JAV ir 
Kanados lietuvių tautinių šokių bei 
dainų šventėse, su koncertais aplankė 
Europos, P. Amerikos ir Australijos 
lietuvius. Knygai renkama medžiaga 
ir telkiamos lėšos. Piniginiam vajui 
vadovaus prel. Jonas Kučingis. Auko
jusieji $1000 bus laikomi knygos 
leidėjais, $500 - mecenatais, $100 - 
garbės prenumeratoriais, $25 - pre
numeratoriais. Jie knygą gaus nemo
kamai. Leidinio organizatoriai taip
gi laukia nuotraukų, spaudos iškarpų, 
specialiai parašytų atsiminimų apie 
velionę ir "Spindulio" ansamblį. Me
džiagą ir aukas prašome siųsti 
Danguolei Razutytei-Varnienei, 4113 
Tracy St., Los Angeles, Ac 90027.

Už vieną dolerį — gabalas aukso!
Kur? ’’Mūsų pastogės" loterijoje!

KVIEČIAME ATVYKTI Į

liūsti Pastogės Baliu
KURIS ĮVYKS RUGSĖJO 26 DIENĄ
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IS VISUR
Dėka Australijos vyriausybės spau

dimo ir liberalų parlamentaro John 
Spender vizito Belgrade, Jugoslavija 
išleido iš kalėjimo Australijos pilietį 
Dragoliub Pantelič. Pantelič buvo 
grįžęs į Jugoslaviją studijuoti teologi
jos ir nuteistas už veiklą serbų 
kultūrinėje organizacijoje Australi
joje.

Jugoslavijos vice-prezidentas Ha- 
midija Pozderac atsistatydino iš 
pareigų dėl finansinio skandalo. Iš 
Bosnijos kilęs Pozderac vėliau šiais 
metais būtų turėjęs perimti Jugosla
vijos prezidento pareigas iš dabartinio 
prezidento.

Sovietai iš Estijos į užsienį ištrėmė 
estą disidentą Tut Madisson, 37 metų 
amžiaus, apkaltinę jį antisovietinių 
demonstracijų ruošimu. Madisson at
vyko į Stockholmą su žmona ir sūnumi.

Popiežius Jonas Paulius II atvyko 10 
dienų vizitui į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Pirmosios pamaldos Miami, 
Floridoje turėjo būti nutrauktos dėl 
smarkios audros.

Sovietų užsienio reikalų ministeris 
E. Ševarnadze atvyko į Vašingtoną 
pasitarimams su JA V valstybės sekre
toriumi George Shultz ir prezidentu 
R. Reagan. Bus tariamasi dėl viduti
nių atstumų branduolinių raketų 
visiško pašalinimo pasaulyje. Iki šiol 
dar nėra prieita prie susitarimo, kaip 
patikrinti nusiginklavimo vykdymą. 
Derybas komplikuoja ir trumpų at
stumų raketų klausimas.

Per referendumą Naujojoje Kale
donijoje dėl pasirinkimo tarp nepri
klausomybės ir tarp priklausymo 
Prancūzijai balsavo 58 procentai 
turinčių teisę balsuoti. Beveik visi 
pasisakė už ryšius su Prancūzija nes 
nepriklausomybės siekią kanakai re
ferendumą boikotavo. Kanakai skaito 
referendumą neteisėtu. Jų projektu 
referendume turėtų dalyvauti tik 
vietiniai melanezai bei tie asmenys,
kurių bent vienas iš tėvų yra gimęs 
Naujojoje Kaledonijoje.

Vietnamo vyriausybė žada paleisti 
didelę dalį kalinių "perauklėjimo" 
stovyklose. Daugelis tų kalinių ten 
kalinami nuo 1974 metų. Amnestuotų 
kalinių tarpe yra du buvę Pietų 
Vietnamo ministerial ir devyni gene
rolai.

Buvęs Pietų Vietnamo gynybos 
ministeris, generolas Nguyen Huu Co 
taip pat paleistas kartu su kitais 
generolais ir net civiliniais buvusiais 
valdžios tarnautojais. Tautinis koor
dinatorius organizacijos "Amnesty 
International in Australia", Harris 
Van Bech pasakė, kad paleidimas 
kalinių sveikintinas, bet žmonės vis 
dar yra siunčiami į taip vadinamas 
perauklėjimo stovyklas. Kai kurie tose 
stovyklose tebėra nuo 197^aetų.

Sydnejuj, Maurice Ho ijį.'ĮVietna- 
miečių laikraščio pareiškė ;šįteptišką 
nuomonę.
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SKAITYTOJAI 
PASISAKO

. Gerbiamas Redaktoriau,
J. Mašanauskas atsakydamas į mano 

jam padarytą pastabą nenori suprasti, 
kad jo straipsnis, tllpęs "Tėviškės 
Aiduose," slegia bendruomenės nuo
taiką, silpnina pasitikėjimą savimi. Jis 
ten rašė ir dabar pakartojo "M.P’ Nr. 
36, kad memorandumai Įneša ryšio 
neturinčius klausimus. Betgi ne visi 
memorandumai stokoja santūrumo, 
argumentą ir ne visi yra parašyti 
blogai angliškai. Žinoma, visokių yra, 
taCiau nereikia to bijoti ar gėdytis. 
Mes nevisi gerai angliškai kalbame ir 
rašome, niekam tai nenauiieną, o ypaC 
parlamentui, kuris pats nepasižymi 

gera kalba. Pasiteiraukite pas gerą 
anglų kalbos mokytoją, jis jums 
pasakys, kaip kalba parlamente. 
Pasižiūrėkite kaip kalba tarptautinėse 
institucijose. Parlamentas nėra moks
lo institucija, jis yra politinis. Jam 
svarbu dalykų esmė, o ne stilius ir net 
ne argumentai, o memorandą pasira
šiusių žmonių skaičius. Parlamentui 
svarbu ne kokybė, bet kiekybė ir ant 
šito principo yra svarstomi memo
randumai, protestai ir kitokie pareiš
kimai. Taigi čia santūrumas ir 
kuklumas nieko padėti negali, tie 
dalykai tik žalą gali atnešti. Nebū
kime naivūs savo perdėtu kuklumu, 
savo neapdairumu, kiekvienas sąmo
ningas pilietis turi teisę ginti savo 
garbę todėl ja ir naudokimės.

A. Mauragis

TOKIOS TOKELES
Vakarų Australijos universiteto 

profesorius Zigmas Budrikis jau keli 
mėnesiai dirba dviejose pareigose. 
Telekomas, Vakarų Australijos uni
versitetas kartu su išradėjais, kurių 
tarpe yra Z. Budrikis, Įkūrė ben
drovę tų išradimų realizavimui ir 
gamybai.

Be profesoriaus pareigų .kurios liko 
dalinos, Z. Budrikis yra naujos 
bendrovės dalininkas ir vienas iš 
direktorių.

Praėjusią savaitę pakeliui Į JAV- 
bes buvo sustojęs Sydnejuje pas savo 
seserį R. Augustinavičienę.

Romas Krivickas, docentas Kauno 

politechnikumo, su žmona Laima 
atvyks Į Vakarų Australijos universi
tetą 6 mėnesių stažuotei.

A.L.B. Krašto valdybos pirmininkė 
Danutė Baltutienė pranešė, kad dėl 
susidariusių aplinkybių negalės daly
vauti Spaudos baliuje.

Praeitų metų Spaudos baliuje 
dalyvavo tuometinis Krašto valdybos 
pirmininkas V. Neverauskas su ponia 
ir buvo iškilmingai priimtas.

Adelaldiškė Lilė Radzevičienė ap
lankiusi Lietuvą svečiuojasi JAV- 
bėse. Siunčia linkėjimus iš Chicagos 
visiems mieliems adelaidiškiams ir 
žada sugrįžti už dviejų savaičių.

Marija Remienė

SENOJO EGIPTO SOSTINĖJE

Šiose vietose turistų nelepina. Šį 
šeštadienio rytą kėlėmės 4 vai. ryte. 
Po pusryčių, dar dienai neprašvitus, 
vėl traukėme per Kairo mietą į 
aerodromą. Iš ten skrdidino mus Į 
Luxorx.

Luxor - miestas su 30..000 gyven
tojų, 450 kilometrų Į rytus nuo Kairo 
miesto, buvusi Egipto sostinė nuo 
1500 metų ik 1000 metų prieš Kristų. 
Nėra kitos tokios vietos pasaulyje, 
tiek grožio, praeities didybės ir 
Įdomybių, kiek Luxor vietovėje. 
Reikia pamatyti, kad įtikėtum.

Luxore, išlipus iš lėktuvo, mus 
pasitiko autobusas, kuris tarnavo 
mums visą dieną. Trumpam sustojome 
viešbutyje atsigaivinimui. Čia nusi
pirkom importuoto vamndens, kad 
užtektų visai dienai (vietinio vandens 
negerdavom).

Luxore faraonai imperijos laikotar
piu pastatė milžiniškų šventyklų 
rūmus ir karalienių bei karalių slėnių 
kapus, kurie yra išlikę iki šių dienų.

Visais laikais žmogus ieškojo Dievo. 
Tikėjimas ir ieškojimas Dievo atsis
pindi žmonėse ir tautose. Egiptiečiai 
ypaC tikėjo Į pomirtinĮ gyvenimą. Jie 
rūpinosi ir išrado tokius vaistus, kad 
kūnas išliktų kuo ilgiau nesugedęs, 
kad jis gyventų kitame pasaulyje. Jie 
seniau kiekvieną lavoną balzamuo
davo, o šis procesas užtrukdavo iki 6 
mėnesių. Imperijos valdovai 3000 
metų prieš Kristų ir anksčiau statė 
masyvinius kapus - urvus su kam
bariais mumijomis ir mantai, daiktams, 
kurių turėjo aprūpiti valdovą Anapus 
pasaulyje.

Persikėlus per Nilą, už 20 minučių 
autobusu privažiavome karalienių 
slėnj. Čia buvo laidojami princai, 
princesės ir karalienės. Kiekvienas iš 
je turėjo savo atskirus kapus, tik 
Remeses III dalinosi savo kapu su 
motina.

Tiek karalių, tiek karalienių, slė
niuose kapai tušti. Juose nėra nei 
mumijų, nei kitų turtų. Viskas buvo 
seniai plėšikų išplėšta dar prieš 
Kristaus atėjimą. Dabar yra išlikę tik 
gilūs urvai, kurie dalijasi Į kambarius 
ir kus buvo sukrauta manta. Sienos ir 
lubos išpuoštos freskais ir piešiniais. 
Šalia mirusiųjų slėnio yra kitų 
išlikusių šedevrų - šventyklų. Viena 
tokių - faraonės Hatshepsut. Šven
tyklos granito griuvėsių sienose 
puikiai išsilaikė tos garsios faraonės 
atvaizdai originaliose spalvose. Po to, 
kai ji buvo nužudyta, jos vaiko 
paveikslas iškapotas po jos valdžiusio 
faraono Įsakymu. Egipto istorijoj 
faraonais būdavo tik vyrai, o jų 
žmonos sėdėdavo šalia vyrų ir garsėjo 
savo grožiu, kaip, pavyzdžiui, gražuo
lė Nefertiti. Karalių slėnyje be kitų 
Tutankhamuno, kurio surastus turtus 
matėme vakar dieną lankydami mu

šventa .diena. Būnant musulmonų 
krašte, tikra laimė yra turėti kunigą 
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ziejų Kairo mieste. Šiuo metu 
Tutankhamuno mumija yra šio slėnio 
kape.

Ilgos turistų eilės 100 laipsnių 
saulės kaitroje be jokio šešėlio visai 
pakerta jėgas. Be to, visur reikia 
prasiskirti pro prekiautojų būrius. Dar 
autobusui nesustojus, jie jau pro langą 
bando įpiršti savo suvenyrus turis
tams. Ne vienas iš turistų susigundo 
Įsigyti "gerą" pirkini. Prašome savo 
gidės, kad vežtų mus atgal i viešbutį. 
Čia laukė maloniai vėsi patalpa ir 
užkandžiai.

Kiek atgavę jėgas, vykome į 
netoliese esančią Karnak šventyklą. 
Važiavome apie 3 kilometrus vien- 
kinkiais arkliu traukiamais vežimė
liais. Atrodo, kad čia specialiai tam ir 
yra, - turistų pramogai. Tačiau 100 
laipsnių karštyje daug maloniau 
važiuoti vėsinamu autobusu. Arabas 
ragina arkliuką ir vis žvairuoja, kiek 
jam pinigų paklosime.

Taip suvažiavo visa mūsų grupė. 
Radome ir daugiau kitų turistų. 
Šventovė ir kiemai krinta Į akis, kaip 
didingas architektūros masyvas, kuris 
stebina ir šių technologijos laikų 
žmogų.

Po pietų karštis pasiekė kulminacinį 
aukštį. Mums, šiauriečiams, pasidarė 
nebepakeliamas. Kai kuriems viskas 
pasidarė neįdomu. Buvome irzlūs. 
Neperėjus nė pusės tos didingos 
šventyklos, vėl prašome gidę nuvežti 
mus atgal į viešbutį. Ji suprantanti, 
prisiderino prie mūsų pageidavimų. 
Rodos, visko jau užteko, nenorime 
nieko lankyti ir matyti.

SugrĮžę viešbutin, sukritom minkš
tasuoliuose. Vieni snaudėm, kiti 
sirguliavom, dar kiti dalinomės kelio
nės įspūdžiais. Tik saulei nusileidus, 
pajėgesnė mūsų grupės dalis su 
palydove išdrįso pėsčiomis nueiti į čia 
pat esančią šventyklą, kuri daug 
mažesnė už Karnak šventyklą. Ji stovi 
ant Nilo kranto ir buvo su Karnak 
šventykla susjungta sfinksu alėja. Šie 
sfinksai yra su avino galvomis. 
Senaisiais laikais jų būta 124, o dabar 
išlikę tik 40. Vienu laiku ši šventykla 
buvo paversta į koptų bažnyčią. Tai 
rodo sienose išlikę piešiniai. Prie tos 
šventyklos vienos sienos dabar yra 
pastatyta musulmonų mečetė.

Po ilgos, karštos ir įspūdingos 
dienos lėktuvu sugrįžome atgal į 
Kairo miestą. Viešbutyje atsiradome 
apie vidurnaktį. Mūsų nenaudai gegu
žės pirmą dieną, sekmadienį, Egipto 
laikrodžius pasuko pirmyn. Prasidėjo 
vasaros laikas. Tokiu būdu praradome 
dar vieną valandų poilsio.
PIRAMIDĖS, SFINKSAI IR EGIPTO

ĮDOMYBĖS
Šiandien sekmadienis - katalikams 

savo grupėje. Mūsų vadovas pasirū
pino, kad jo turistai turėtų progą 
sekmadienį pasimelsti, prieš išvyks
tant Į tos dienos ekskursiją. 7 vai. 
ryte, dar prieš pusryčius, susirinkome 
prie baseino ir čia kun. J. Duoba 
atnašavo šv. Mišias. Ankstyvą rytą 
daugumas turistų dar miegojo, tai ir 
baseino aplinka netrukdė mums mels
tis.

Kiekvieną dieną pravažiuodami vis 
žvelgiam į piramides, bet iš arčiau 
taip ir neteko pamatyti. Šios dienos 
dienotvarkėje - piramidžių lankymas. 
Gizos vietovėj yra trys garsiausios ir 
geriausios mums žinomos piramidės: 
Cheops, Chefran ir Mycerinus. Jų 
priekyje didžiulis sfinksas - Baubas. 
Faraono Cheopso poramidė yra di
džiausia, kurią jis pastatė sau. Šią 
piramidę statė 20 metų 100,000 vyrų. 
Piramidės plotas užima 113 akrų 
žemės, sunaudota 2.3 milijono vienodo 
dydžio akmenų, kurių kiekvienas 
sveria 2 su puse tonos. Faraonas 
Cheops valdė 2690 metais prieš 
Kristų.

Į piramidės vidų galima Įeiti, bet iš 
mūsų grupės atsirado, rodos, tik penki 
narsuoliai. Viename šone yra skylė 
gana maža, viduje tvanku. Daugumas 
mūsų pabijojonfe Sutros ir tuo laiku 
pasinaudojome pajodinėti ant kupra
nugarių. Čia jų visa daugybė, tik duok 
doleri ir keliauk aplink piramidę. Mūsų 
gidė patarė nemokėti prieš lipant ant 
kupranugario, nes arabui reikės mo
kėti antrą kartą, kad jis nukeltų nuo 
jo.

Kitos dvi piramidės yra mažesnės ir 
jaunesnės. Chefreno piramidė pasta
tyta 2650 metų prieš Kristų, jos ir 
mažiau lankomos, mažiau turistų apie 
jas. Mes jas apvažiavome autobusu, 
nes kaitroje žygiuoti būtų per sunku... 
Šias piramides saugo tupintis liūtas su 
žmogaus galva - sfinksas. Jis yra 
iškaltas iš vieno gabalo akmens ir jo 
aukštis yra 20 metrų, plotis -73 
metrai. Arabai jį vadina Baubu, o 
faraonui tai buvo jo galios simbolis. Jo 
veido vienas šonas sužalotas, nes jis 
buvo naudojamas kaip taikinys.

Apylinkėje yra dar apie 80 mažų 
piramidžių, kapų ir maštabų, , 
kuriuose buvo laidojami karališkos 
šeimos nariai ir aukšti pareigūnai.

Šiandien neskubėdami lankome ki
tas vietoves. Po pietų mūsų autobusas 
"Marko Polo" traukia į Memphis, kuris 
yra apie 20 mylių nuo Gizos miestelio. 
Memphis - seniausias miestas ir 
pirmoji sostinė Egipte - 2300 metų 
prieš Kristų.

Važiuojame palei Nilo upę. Pake
lėje auga palmės, matyti ūkininkų 
sodai ir daržai. Pati darbymetė. Jauni 
ir seni visi laukuose ką nors dirba. 
Neatsilieka ir vaikai. Čia pat matome 
kaip asiliukai ratu eidami pumpuoja 
Nilo vandenį Į vagas žemės drėki

nimui. Vargas, vargas aplinkui. Visas 
ūkininkavimas labai primityvus. Nie
kur nematyti mašinų ar kokių 
modernių žemės darbui Įrankių. Koks 
turi būti žmonių mirtingumas? Ne
drįstame paklausti savo gidės. Aišku, 
gamta padaro savo atranką.

Sustojame Memphis palmių sode
lyje. Sodelio viduryje yra 80 tonų 
alanų alabastro sfinksas. Šalia guli 
sužalota Rameses II akmens figūra. 
Pavažiavus toliau Į Saqqara yra dar 11 
piramidžių, bet mes nebenorim jų 
matyti. Pasivaišinę apelsinais, grį
žome atgal.

Pakeliui Į namus, sustojome kilimų 
audykloje. Kilimų audimo menas yra 
labai senas. Juos audžia klajokliai 
beduinai, kaimo žmonės, seni ir jauni. 
Daugiausai jie naudoja kupranugario 
vilną, bet brangiems kilimams yra 
naudojama avių vilna ir net tikro šilko 
gijos. Kilimus naudoja visur: palapinei 
iškloti, klajokliui jis yra lovos vietoj, 
moderniems laikams papuošalas, o 
kitiems altorius maldai. Kilimuose 
{audžiama tautos siela, įamžinamas 
liaudies menas.

Tiesė ir rodė įvairius kilimus

Pirmas pastato aukštas nukabinėtas 
Įvairiais kilimais. Pardavėjų beveik 
kiek pirkėjų. Lipame Į antrą aukštą, 
kur tuos kilimus riša. Čia pamatėm 
tikrą vergiją. Ant labai siaurų 
suolelių, beveik tamsoje, jauni ber
niukai (gal 10, 12 ar 13 metų) vikriais 
mažais pirščiukais riša kilimus. Jiems 
nereikia pavyzdžio, viską dirba at
mintinai, ir kiekvienas kilimas būna 
originalus. Mūsų turistai iš šios kilimų 
audyklos neišvažiavo tuščiom rankom. 
Kilimų pirkimu mūsų šios dienos 
kelionė dar neužsibaigė. Yra ir 
daugiau pinklių turistams. Štai auto
busas privažiuoja prie papiruso dirb
tuvės. Nuo seniausių laikų egiptiečiai 
iš papiruso nendrių spausdavo popie
rių, kuris, laikui bėgant, nesutrupėjo į 
dulkes, o išsaugojo jį smėlis ir sausas 
klimatas iki mūsų amžiaus. Šioje 
dirbtuvėje pademonstravo ir paaiškino 
papiruso apdirbimo procesą. Čia jie 
ant to papiruso nupiešia spalvingus 
paveikslus, piramidžių hieroglifus ir 
šventovių meno kopijas.

Tęsinys sekančiame "M.P.“ Nr. 39
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longo Apylinkės pirmininkas O. 
Schrederis - nr. 58 Kazys Šimke- 
vičius. Pirmą $200 prizą laimėjo 
jaunoji Y. Brown nr. 83, ištraukė L. 
Bungarda.

Po to sekė tam vakarui pritaikyta 
fantų loterija ir buvo tokia patraukli, 
kad klubo iždininkas V. Obeliūnas 

pritrūko loterijos bilietukų.
Pasibaigus loterijos traukimui prie 

smagios muzikos ir įdomių diskusijų, 
linksminomės iki paryčių.

Ačiū Petrui Manikauskui už muzi
kinę programos dalį. K. S.

III PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ

ORGANIZACINIS KOMITETAS

III Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nių komitetas praneša, kad rugpjūčio 
27 d. Adelaidės Lietuvių namuose 
Įvyko komiteto sukviestas posėdis, 
kuriame dalyvavo 34 asmenys.

Organizacinio komiteto pirmininkas 
davė pranešimą apie žaidynių ruošos 
eigą, o po to buvo sudarytos žaidynių 
pravedimo, svečių apgyvendinimo, 
parengimų ir kitos pagalbinės grupės. 
Žaidynių varžybas pravesti yra pa
kviesti:
Krepšini: A. Reivytis, A. Talanskas ir 
E. Taparauskas. Tinklini: A. Laurinai
tis, B. Nemeika ir A. Sankauskas. 
Lauko tenisą: V. Leipus ir R. 
Sidabras. Stalo tenisą: 0. Bone. 
Biliardą: V. Lazauskas. Plaukimą: L. 
Baltrūnas, B. Nemeika ir V. Užubalis. 
Sųuašą: R. Rupinskaitė. Golfą: V. 
Ramonaitis. Šachmatus: R. Arlauskas 
ir M. Pocius.

Pagalbines grupes sudaro:

Geelong e
METINIS VAKARAS

1987 metų (Bowling) kamuolio 
ritinėtojų vakaras vėl praėjo su 
dideliu pasisekimu; šiais metais daly
vavo net 64 kamuolio ritinėtojai, nuo 
pačių "pipiriukų", kurie vos tik 
kamuolį pakelia iki "prinokusių" 
pensininkų.

Atėjo ir stebėtojai, kurie sekančiais 
metais gal aktyviai dalyvaus.

Po varžybų, visi rungtyniautojai ir 
žiūrovai, susirinko į Lietuvių Ben
druomenės namus šiltai vakarienei, 
kurią paruošė valdybos narės Giedrė 
Kaladienė ir Genė Valaitienė. Valdy
bos pirmininkas Stasys Šutas jun. savo 
kalboj džiaugėsi vakaro pasisekimu, 
padėkojo visiems dalyviams primin
damas, kad vakaras nėra ruoštas 
pelnui, bet suteikta proga pabendrauti 
visokio amžiaus ir pažiūrų žmonėms, 
nevien sporto klubo nariams. Pasvei
kino visus laimėtojus ir "nelaimė
tojus" palinkėdamas geresnės laimės 
sekančiais metais.

"Vytis" pirm. Stasys Šutas įteikia dovaną pensininkų grupės laimėtojui 
Geelongo Apylinkės pirm. Oto Schrederiui.

Pradedant mažiausiais, sekė do
vanų ir trofėjų įteikimas: Iš jaunų 
mergaičių, antrus metus iš eilės, 
laimėjo Lina Renkauskaitė, o iš 
berniukų, tai nauja "žvaigždė" T. 
Lipšys, o pereitų trijų metų čempio
nas M. Obeliūnas daugiau pasitreni
ravęs žada "karūną" atsiimti, nes 

Žaidynių dalyvių apgyvendinimas: O. 
Bone, R. Pocius, E. Taparauskasir V. 
Vosylius.

Parengimams:
G. Baškuvienė, E. Bernaitienė, E. 
Bulienė, B. Jablonskienė, U. Jucienė, 
A. Krivickienė, 0. Kalninš, I. Lyle, E. 
Petraitienė, V. Skobeiklenė, B. Stal- 
bienė, Z. Vabolienė, P. Andrijaitis, J. 
Donela, A. Jucius, A. Krivickas, V. 
Vieraitis ir A. Visockis.

Jaunimo ryšininkai: A. Kubilius, L. 
Pocius, A. Snarskytė, ir P. Urnevičius. 
Transporto tarnyba: J. Jaruševičius ir 
V. Patupas. Žaidynių fotografas: A. 
Bulis. Žaidynių filmuoto jas: J. Petrai
tis. Salių radijo sistema: S. Guščia. 
Žaidynių salių ir aikščių personalas: 
A. Skiparis. Žaidynių leidinys: J. 
Jonavičius, R. Sidabras ir S. Urnevi
čius. Leidinio redaktorius - V. 
Baltutis.

J. Jonavičius - pirmininkas 

pralaimėjo tik trim taškais. Žemiau 16 
metų grupėje: iš mergaičių - Jųlie, o 
iš berniukų antri metai iš eilės E. 
Starinskas. Žemiau 21 metų grupėje: 
iš mergaičių P. Hefford, o iš berniukų 
antri metai iš eilės T. Bindokas.

Moterų sekcijoj, nauja čempionė, 
tai H. Manikauskienė. Lengvai laimėjo 
pereinamą L. Watach prisiminimo 
skydą, kuris šiais metais pirmą kartą 
buvo (steigtas, dėka A. Renkausko.

Vyrų grupėje laimėtoju tapo pats 
klubo pirmininkas Stasys Šutas. Vete
ranų sportininkų grupėj (50-60 m.) 
Julius Lipšys lengvai visus "nulošė". 
Pensininkų grupėje, iš moterų: E. 
Schrederienė antri metai iš eilės, o iš 
vyrų O. Schrederis po sunkios kovos 
įveikęs M. Kymantą trijų taškų 
persvara.

Po dovanų ir trofėjų įteikimo įvyko 
visų laukiamas tradicinės loterijos 
didžiųjų prizų traukimas. Klubo 
pirmininkas padėkojo visiems loterijos 
bilietų platintojams, agentams ir jos 

sėkmingam vedėjui Liudui Bungardal. 
Ta pačia proga kviesdamas vėl visus 
dalyvauti sekančioj loterijoj, kurią vėl 
sutiko pravesti Liudas Bungarda.

Rezultatai: - trečios vietos lai
mingą numerį ištraukė Juozas Gailius 
- nr. 65 Algis Bindokas $50. Antros 
vietos laimingą numerį ištraukė Gee

■PAS A ULI O

C E IVTPI O NĖ

Kamilė Baginskaitė

Filipinuose įvykusiame pasaulio 
moterų jaunių šachmatų turnyre 
vilnietė Kamilė Baginskaitė išsikovojo 
pirmą vietą kartu ir čempionės titulą.

Iš vienuolikos sužaistų partijų 
Kamilė laimėjo 8 ir tris sykius sužaidė 
lygiomis.

Vienintelė turnyro dalyvė baigusi 
varžybas nepralaimėjusi partijos.

Turnyras vyko Bagija mieste toje 
pat salėje kur prieš keletą metų A. 
Karpovas ir V. Korčnojus rungėsi dėl 
pasaulio čempiono vardo.

Kamilės Baginskaitės laimėjimas 
nebuvo staigmena treneriams H. 
Žemaičiui, D. Lapleniui, A. Butno- 
riui paskutinių ketvertų metų G. 
Rasteniui, kurie ją mokė šachmatų 
paslapčių. Paklausta kokie jos yra 
artimiausi užmojai?

Tapti didmeistere ir įsijungti i kovą 
dėl pasaulio moterų šachmatų čem
pionės vardo. Kai Kamilei sukako 
dešimt, M. K. Čiurlionio meno 
mokykloje apie ją sakydavo, kad yra 
sutverta tik skambinti pianinu. Kartą į 
jos rankas pateko šachmatų vadovė
lis. Susipažinusi su figūromis, ėjimais, 
pajuto, kad prieš ją atsivėrė visiškai 
dar nepažįstamas, bet kupinas roman
tikos, paslapčių pasaulis.

Jaunai lietuvaitei Kamilei Bagins- 
kaitei linkime ateityje laimėti pasau
lio moterų šachmatų čempionės 
titulą.
VILNIUS

Rupjūčio pabaigoje Lietuvos šach
matininkai atšventė 100 metų veiklos 
sukaktį. Vilniaus universiteto biblio
tekoje esąs istorinis dokumentas, 
kuris tvirtina, kad 1887 m. birželio 10 
d. Vilniuje įsisteigė šachmatininkų 
būrelis.

Šachmatų veikla Lietuvoje vyksta 
Lietuvos Šachmatų Federacijos ribo

se, kuri savo žinyboje turi 70 
tūkstančių narių. Vien oficialiose 
varžybose kasmet dalyvauja iki 3 
tūkstančių žaidėjų.

į šias iškilmes buvo atvykę pasaulio 
šachmatų čempionai: moterų - Maja 
Ciburdanidzė ir vyrų - Garis Kaspa
rovas.

SyiDNIEJlUJIlE
Lietuvių turnyras

Sydnejaus lietuvių šachmatų klubas 
savo tradicinį metinį viešą turnyrą 
pradės spalio 14 dieną, trečiadienį. 
Žaidimai užsitęs 8 savaites. Turnyro 
mokestis $30. Registruotis pas klubo 
sekretorių, S. Rimkų, 15 Quinn Place, 
Prairiewood, 2176. NSW. Tel. 609 
6105.

KvieCi ame

"Kovo" jauniai pradėjo krepšinio 
treniruotes, vadovaujant prityrusio 
krepšininko Sauliaus Karpuškos. Pirmą 
treniruotę turėjo praeitą šeštadienį, 
atrodo jauniai patenkinti su treneriu 
taip pat ir jis su žaidėjais. Gal ir čia 
atsiras Saboniai arba Marčiulioniai.

Pakartotinai kviečiami tėvai, kurie 
turi berniukų ar mergaičių tarp 10 ir 
14 metų amžiaus, atvežkite savo 
vaikus šeštadieniais nuo 2 val.p.p. iki 
3.30 vai. p.p. į Condell Park stadioną. 
Dėl tolimesnių informacijų skambin
kite tel. 734 118 E. Lašaitis.

įsidėmėkite mokyklų atostogų me
tu treniruočių nebus.

E.—Lašaitis - "Kovo" v-bos pirm.

PRANEŠIMAS
Australijos Lietuvių sporto 

klubams

38-toji metinė Sporto Šventė įvyks 
Geelonge š. m. gruodžio 26-31 
dienomis šia tvarka:

Gruodžio 26 d. - dalyvių registra
cija. Gruodžio 27 d. - pamaldos ir 
šventės atidarymas.

Gruodžio 27-31 dienomis įvyks 
sekančios sporto varžybos:
Krepšinis - vyrų, moterų, mergaičių 
ir veteranų.

Tinklinis - vyrų ir moterų.
Lauko tenisas, stalo tenisas, plauki
mas, golfas, skvošas, šachmatai ir 
biliardas.

Gruodžio 31 d. po pietų dovanų 
įteikimas ir Šventės uždarymas, 
vakare - N aujų Metų sutikimo balius.

Klubai privalo iki spalio 26 d. 
pranešti Geelongo "Vytis" valdybai, 
kuriose sporto šakose numato daly
vauti, prisiunčiant to pranešimo 
nuorašą ALFAS valdybai.

A.L.F.A.S. valdyba.

AUKOS
BALTIC NE WS

Dr. A. ir V. Stepanai $ 25
V. Deikus $ 10
N. Celkienė $ 5
J. Žitkevičienė $ 5

Visiems nuoširdus ačiū 
A. Giniūnas
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
"MCSV PASTOGEI"

AUKOJO:

P. Stankūnas Qld. $ 5
0. Barzdienė Qld. $ 5

M. Kuliežienė Qld. $ 5
'P. Stripeikis Vic. $ 5
S. Stukys NSW $ 5
S. Kauneckas NSW $ 5
A. C. Jankus Tas. $45
J. Žentelis ACT. $ 5
S. Didžiulis Qld. $ 5
H. Juodvalkis Tas. $ 5
E. Augutis ACT. $ 1
P. Lazutka Vic. $ 5
V. Roberts NSW $25
P. Dranginis Vic. $20
F. Adomonis S.A $ 5
N. Ramanauskas Vic. $ 5
A. Krutulienė W.A $15
A. Jakštas, NSW negalėdamas daly
vauti Spaudos baliuje skiriu auką $ 20.

MELBOURNE
AUSTRALIJOS LIETUVIU 

FONDO NARIAMS

BARAMA SPAUDAI

Australijos Lietuvių Fondas pasky
rė "Mūsų Pastogės" reikalams 2000 
dolerių.

Spaudos Sąjungos valdyba ir "Mū
sų Pastogės" skaitytojai nuoširdžiai 
dėkoja Australijos Lietuvių Fondo 
valdybai už tokią didelę paramą.

ALB-nės Krašto valdybos pirmi
ninkė Dana Baltutienė buvo pakviesta 
į "Mūsų Pastogės" spaudos balių. 
Negalėdama atvykti, laišku atsiprašė, 
pridėdama $25 auką, prašydama 
nupirkti loterijai ketvirtą prizą.

Spaudos baliaus rengėjai nuošir
džiausiai dėkoja gerbiamai pirmi- 

,ninkei.

Pranešame, kad yra išleistas 
Spaudos baliaus svečiams "Mūsų 
Pastogės" priedas "SPAKTYVA". 
Vieno numerio kaina 1 doleris. Jį gaus 
Spaudos baliaus dalyviai veltui.

"M.P" skaitytojai gali įsigyti 
"SPAKTYVĄ" prisiųsdami vieną 
dolerį ir voką su užrašytu savo adresu.

i i tj

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE BANKSTOWN Tel. 708 1414

KVIEČIAME ATVYKTI I

litisų Pastogės Baliu
KURIS įVYKS RUGSĖJO 26 DIENĄ

Rugsėjo 27 dieną sekmadienį, 3 vai. p.p. įvyks

Klubo narių

METINIS SUSIRINKIMAS

Dar kartą primename nariams skubiai apsimokėkite nario mokestį, nes 
neapsimokėję negaus metinio pranešimo ir neturės teisės balsuoti.

SMORGASBORD

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p.
skanus patiekalas ir šalti užkandžiai.

į...._______ _____

Pranešame, kad rugsėjo mėn. 27 d., 
sekmadienį, 2.00 vai. p.p., Melbourne 
Lietuvių namuose, Bendruomenės 
kambaryje, įvyks 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.

IŠVYKA

Skautų židinys š. m. spalio 3 d. 
(šeštadieni) numato ruošti išvyką į 
Bowral apylinkes pasižvalgyti po 
puikius sodus.

Suinteresuoti asmenys prašomi kuo 
skubiausiai skambinti B. Žaliui (Tel. 
70 3101) arba A. Dudaičiui (Tel. 727 
9191).

Nesusidarius pakankamam skaičiuj 
norinčiųjų važiuoti, išvyka neįvyks.

Skautų Židinys
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 negalį susirinkime dalyvauti, 
prašom įgalioti kitą Fondo narį, 
pasirašant pridedamą įgaliojimą. įga
liojimas (proxy) siunčiamas sekre
toriui Fondo adresu, ir jį tas raštas 
turi pasiekti dvi dienas prieš susirin
kimą. Meiliūnas

A.L. Fondo sekretorius

TAUTIETI, 
tik 5 dienos liko iki SPAUDOS 
BALIAUS.
Ar jau nusipirkai bilietus ir ar 
užsisakei stalą?

«r

Jei norite numest svorį skambinkite 
Jūratei Vitkūnaltei 
(052) 217862' arba rašykite 107 
Camden Rd. Newtown, Vic. 3220.

e SKRENDANT į EUROPĄ, JAV, KANADĄ, AZIJĄ AR KITUR DAUG # 
SUTAUPYSITE, JEI KREIPSITĖS į MUS !

• Jei norite aplankyti savo draugus ar gimines Lietuvoje, kreipkitės į • 
mus - parūpinsime jums pigiausią kelionę į Vilnių.

Galvojate pasikviesti savo gimines atostogoms Australijoje, mes jums
• padėsime paruošti dokumentus ir sutvarkysime kelionę iš Lietuvos į Australiją* 

ir atgal.
• Taip pat daug pigiau per mus galite užsisakyti lėktuvų bilietus ir*
• organizuotas keliones (Tours and Cruises). •

Be atidėliojimo kreipkitės į

• gateway travel ;
, MES KALBAME RUSIŠKAI. #

48 THE ĘOULEVARDE, STRATHFIELD, 2135. 
Tel.(02) 745 3333 Lie. No. 2 TA 000888 *

• Darbo dienos: Nuo pirmadienio iki penktadienio.. •

šv. rašto tykinėtoji; skelbimasf Pastogės g
SPAUDOS BALIUS g

Rugsėjo 26 d. »
Sy dnej aus Lietuvi u LQu mu o s e

Įėjimas $20, įskaitant šiltą 
vakarienę, kavą ir pyragaičius.

AR Iš TIKRŲJŲ TAI BUS 
TIKROVĖ?

Ar esi sielvartingas dėlto, kad 
mirtis atėmė tavo mylimąjį? Ištiesų 
mirtis yra nemaloni, nes palieka 
tuščias vietas likusiųjų tarpe. Tačiau 
būkite drąsūs, neliūdėkite, nes atsis
kyrimas nėra amžinas. Linksmoje ir 
naujoje Dievo plano dienoje, kuri jau 
priartėjo, įvyks laimingi susivieni

Bilietai gaunami ir stalai užsakomi pas: 
A. Adomėną tel. 865431
Lietuvių* klube tel. 708 1414 
"Mūsų Pastogės" redakcijoje 703233

Mylį ties* literatūra gausite veltui. Ra 
kas, 16 Burlington St., Holland Park,

jimai, kuomet jūs vėl pamatysite savo 
mylimuosius. Belaukdami to laiko, 
tikėkite Dievo pažadams ir jo 
sugebėjimui įvykdyti, ką jis yra 
žadėjęs. O jei gali, tai didelio 
džiaugsmo perimtas, pasakyk kitiems 
apie tą viltį, kuri taip labai nuramino 
tavo širdį ir gelbės tau pasilikti 
ramybėje tamsiosios nakties metu, 
kolei tebelaukiame pažadėtojo links
mybės rytojaus.

kite: P. Baėins-
nsland 4121

Programoje: Errol Collins talentingas smuikininkas.

Loterijoje Auksas Sidabras Bronza.
Baliaus svečiams specialus "Mūsų Pastogės" numeris.

................................... iiimiimi.......i.......

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

= Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. | 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga -

= Redaktorius V. Augustinavičius

E Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 s 
= Bankstovn, N. S. V. 2200
E Telefonai: Administracijos 682 - 6628, Redakcijos (02) 70 3233 S 
= Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami = 
= ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako E
= Prenumerata metams $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30 = 
= N. Zelandijoje (oro paštu) $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55 =
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