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PRELATAS PRANAS VASERIS

Rugsėjo 29 dienos ryte staiga mirė Melbourne parapijos klebonas - prelatas

PASAULYJE
VARŠUVA

Lenkijos komunistų vadas, genero 
las Jeruzelski susitiko su Amerikos 
vice-prezidentu George Bush, atvy
kusiu i Lenkiją, kuris patarė Jaruzels- 
kiui įvesti politinį pakeitimą tokį kokį 
siūlė Solidarity unija.

Jaruzelskis atsakė, kad siūlomas 
pakeitimas būtų "savižudybė".

George Bush visokiais būdais ak
centavo pagyrimą Solidarity idealams,
susitiko su vadu Lech Walesa priva
čiam priėmime.

George Bush pranešė, kad JAV-bės 
gelbės Lenkiją, kas liečia jos skolą 
užsieniui - 31 bilijoną amer. dolerių.

Po ilgo pasikalbėjimo su George 
Bush, Jaruzelski atsisakė kalbėtis su 
Amerikos ir Lenkijos žurnalistais.

George Bush atvyko į Europą,--., 
norėdamas pagerinti amerikiečių 
nuomonę apie jo patyrimą ir nusima
nymą politikoje, nes spalio 12-tą jis 
formaliai įsijungs į prezidento rinki
mines varžybas. Bush taip pat nori 
įtikinti būsimus balsuotojus, kad jis 
tvirtai stovės prieš komunizmą ir 
stengsis apsaugoti Solidarity idealus.

PRANCŪZIJA

Paryžiaus televizijoj buvo suruošti 
debatai tarp Prancūzijos "Tautinio 
Fronto" vado Jean-Marie Le Pen ir 
komunistų partijos atstovo Andre 
Lajoinie. Abu yra kandidatai į 
prezidentus rinkimuose ateinančiais 
metais.

Prancūzijoje visi buvo susidomėję 
tais debatais. Kasdien išeinąs laik
raštis "France-Soir'*, apklausinėjęs 
televizijos žiūrovus pareiškė, kad tie 
debatai buvo įdomiausi iš visų 
mėgiamų programų vakaro metu.

Le Pen pastaba, oficialiai pa
reikšta, kad nacių dujų kameros 
žmones žudant buvo tik menka detalė 
Antrojo Pasaulinio karo arenoje. Kai 
kurios grupės dėjo dideles pastangas, 
kad Le Pen atšauktų tą savo 
pasakymą.

Debatų metu Le Pen pasakė, kad 
Sov. Sąjunga buvo šio šimtmečio 
kruviniausią politinė nesėkmė. Komu
nistų atstovas Lajoinie debatų metu 
apkaltino Le Pen, kaip pateisinantį 
naciu veiksmus karo metu. Le Pen 
atsikirto apkaltindamas Sov. Sąjungą, 
kaip didžiausią kaltininką dėl dujų 
kamerų, kadangi Stalinas 1939 m. 
susitarė su Hitlerio Vokietija dėl 
vienas kito nepuolimo.

Kai Le Pen buvo parodytos nuo
traukos holokausto aukų, tai jis 
atsakė, kad jis nieko bendra neturi su 
tomis nuotraukomis. Kalti yra Stalinas 
ir Hitleris.

Lajoinie apkaltino Le Pen, kad jis 
savo plokštelių fabrike išleido plokš

teles su nacių "Waffen SS" karinėmis 
dainomis. Le Pen buvo tam pasiruošęs 
ir parodė plokšteles su Izraelio 
dainomis ir komunistų partijos him
nais.

Prancūzijos politiniai komentatoriai 
pareiškė, kad debatų metu Le Pen 
pasireiškė stipriau už Lajoinie, tačiau 
abu vienas kitą įžeidinėjo bereikš
miais apkaltinimais.

DUBAI

Iranas nesiliauja minavęs Persijos 
įlankos. JAV-bių karinės pajėgos vėl 
užtiko minomis nuklotą sritį maždaug 
24-32 kolometrų pločio netoli Hor
muz.

JAV-bių Gynybos ministerijos se
kretorius Casper Weinberger lankėsi 
Egipte, susitiko su Egipto prezidentu 
Hosni Mubarak ir gynybos ministfefiu 
Abdel Halim Abu Ghazala.

Weinberger pareiškė, esą aišku, kad 
Iranas niekada nesutiks sustabdyti 
karinių veiksmų su Iraku. Jis siūlė 
Jungtinėms Tautoms kuo skubiausiai 
tartis tuo reikalu.

Wienberger nežino iš kur kilo 
gandai, kad suimti iraniečiai jūreiviai
iš apšaudyto laivo, dedančio minas, 
prašė leidinio likti Amerikoj.

Iš Vašingtono pranešama, kad 
senato demokratai stengsis nutraukti 
amerikiečių laivyno pagalbą, lydint
11-ka Kuwaiti laivų su alyvos 
kroviniais Persijos įlankoje.

MASKVA

Sovietų valdžia rugsėjo mėn. ofi
cialiam komunistų partijos laikraštyje 
"Sovietskaja Rossija” ilgu straipsniu 
aprašė Trotskį ir jo laikų politinį 
gyvenimą.

Leon Trotsky 1917-tų metų bolše
vikų revoliucijos metu buvo vienas iš 
vadovaujančių asmenų. Jis buvo 
garsiausia Stalino auka.

Minimam straipsnyje sakoma, kad 
Trotskis, nežiūrint jo ydų troškimo 
garbės ir egoizmo, pasižymėjo drą
sumu ir ryžtu. Tačiau jis stokojo 
supratimo apie revoliucijos idėjas, 
kurios tinka proletariatą vesti tiesiu 
keliu.

Tą straipsnį parašė istorikas profe
sorius Vladimir Ivanov. Jis nepa
smerkė Trotskio, kaip žmonių priešo 
ir neaiškino Stalino pasielgimo, kai jis 
paliepė Trockį nužudyti Meksikoj 
1940 metais.

Prof. Ivanov straipsnyje teigia, kad 
vakariečių pasmerkimas diktatoriaus 
Stalino dėl Trotskio nužudymo prasi
lenkia su reikšmingu faktu, jog 
trotskizmas, kaip ideologija buvo 
paties Lenino pastangomis už
gniaužta.

Prof. Ivanovo straipsnis yra tipiškas 
šiems laikams Ir telpa į, vis dėlto

OLEGO TRUCHANO 15 ME T U 
MIRTIES SUKAKTIS

Olegas Truchanas lipa į kalną. Matosi ežeras - Lake Pedder.

•« r® r® r<s r®r® r® r® r® r® r® t® r® r® t® r® r® t® r® r® i® t® r® r® r® t® r® j® t® i® t® r<
ribotus, "glasnost" rėmus.

LENKIJA

Lenkų darbininkai visą laiką siekė 
laisvos unijos. Kai Solidarity, vado
vaujama Dancigo fabrike dirbančio 
elektriko Lech Walesa, atrodė vedanti 
Lenkiją į laisvę - Maskva įsikišo. 
Paliepė Lenkijos komunistinei valdžiai 
Solidarity uždaryti ir "padaryti tvar
ką" krašte, nes antraip lenkams gręsia 
bausmė ekonomijos srityje, kuri supa- 
raližuotų krašte gyvenimą.

Be to. buvo aišku, kad Lenkijos 
komunistinei partijai nesutvarkius, 
sovietų kariuomenė įsikištų.

Lenkijos generolas Wojciech Jaru
zelski perėmė valdžios vadžias ir 
tvarkė reikalus pagal Maskvos nuro
dymus. Per paskutinius kelis metus jis 
net davė tam tikras nors ir ribotas 
laisves. Jaruzelskis, vedamas savo 
nuovokos, kas būtų gerai Lenkijai ir 
neužrūstintų Maskvos Šį bei tą gero 
padaro. JAV-bių vice-prezidentas 
George Bush, apsilankęs Lenkijoj, 
parodė, kad jo simpatijos yra Solida
rity pusėje. Tai buvo Amerikos dovana 
Lenkijai, kurią jie su dėkingumu ilgai 
minės.

I N D O N E Z I , A

Indonezijos saloj Madura vienas 
našlys, maždaug 50 m. jau 17 metų 
gyvena įlipęs į palmę. Jis įlipo 1970 m. 
ir dar nenulipo žemyn. Jis niekada 
nesiprausia. Giminės jam atneša 
maisto.

"Kompas" laikraščio korespon
dentui jis iš palmės viršūnės pasakė 
pasirinkęs gyventi medy saugumo 
sumetimais.

KOLUMBIJA
Rugsėjo mėn. pabaigoj į Mendelin 

miestą nuo kalnų nušliaužė tūkstan
čiai tonų purvo. Be paliovos lyja ir 
valdžia bijo, kad vandens rezervuaras, 
įrengtas kalnuose, gali neišlaikyti ir 
suirti.

Manoma, kad 500 žmonių jau žuvo 
purvo užslėgti, daugybė vaikų.

Pagalbon įsijungę žmonės darbuo
jasi nesustodami.

Mendelin yra Kolumbijos didumu 
antras miestas, išstatytas 17 00 met
rų aukštyje, nuostabiai gražiam 
Andean slėny. Aplink miestą kalvose 
gyveno daugybė benamių žmonių, 
įsirengę šiokias tokias pašiūres.

Viena moteris, kuri matė, kaip jos 
namus su vyru ir dviem vaikais užgulė 
nuo kalnų besiritąs purvas pasakė, 
kad pirmiausia pasigirdo tarsi sprogi
mas ir po to pradėjo šliaužti nuo kalnų 
purvas labai dideliu greičiu.

LIETUVOJE
Pravda įsidėjo eilę laiškų iš 

skaitytojų, kurie rašo, kad "glasnost” 
jau per toli eina, o KGB viršininkas 
Chebrikovas apkaltino vakarų infor
macijų tarnybas už tų Gorbačiovo 
reformų išnaudojimą Sovietų komu
nizmui griauti. Jis atrodo, pritaria 
Ligachevui, kuris yra artimas Gorba
čiovo draugas ir kuris rašo, kad 
"glasnost" gimdo perdaug disidentų 
kurie atvirai pradeda kritikuoti So
vietų sistemą. Negana to, disidentai 
pradėjo leisti neoficialius laikraš
tukus, kuriuose yra aprašomi įvairūs 
valstybės ar bažnyčios įvykiai. Sa
koma, kad kol kas tie laikraštukai 
nėra konfiskuojami, nes jų tiražas yra 
mažas (apie 50), perrašomi mašinėle 
ir dalinami daugiausia užsienio kores
pondentams. Šie gi persiunčia vakarų 
radijo stotims, kurios paskui rusų 
kalba perduoda jų turinį atgal į 
Rusiją.

VATIKANAS
Prancūzijos žinių agentūra praneša, 

kad Vatikano banko prezidentas 
Paulius Marcinkus padavė į teismą 
knygų leidyklą dėl išleistos knygos - 
romano apie šnipus. Marcinkus teigia, 
tame romane yra atvaizduota, kad jis 
intrigavo prieš sovietų vadą Juri 
Andropov.

Romaną "In the Name of the 
Father" p’arašė A. J. Quinell, išleido 
Doubleday leidykla, JAV-bėse.

Knygoj pažymėta: turinys yra 
kūryba, nieko bendra neturi su 
realybe, tik žinomų žmonių pavardės 
panaudotos tam, kad romanas dvelktų 
istorine tikrove.
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PAREIGŪNŲ BANDITIZMAS

Diktatūrinėje sovietų santvarkoje, 
pasižyminčioje savo kietumu prievar
tiniu vienos partijos siautėjimu, tam 
tikrais laikotarpiais švysteli stebinan
čios prošvaistės, savotiškas žmoniš
kumo pavasaris. Kadaise visi stebė
jomės Čekoslovakijos Dubčeko iški
limu bei jo užmoju parodyti žmoniškąjį 
komunizmo veidą. Atrodė, kad tai 
naujas proveržis, žadantis laisvės 
pavasarį visai Sovietijai Deja, tas 
pavasarinis dvelktelėjimas buvo labai 
trumpas - brutali jėga gana greitai jį 
sunaikino. Šiuo metu visas pasaulis 
įdėmiai seka gorbačiovinį pavasarį. 
Vieni mano, kad tai naujos epochos 
pradžia, kad įsitvirtina žmoniškasis 
komunizmo veidas pačiame sovietinės 
diktatūros centre Maskvoje, kiti 
spėlioja, kad tai laikino pobūdžio 
reiškinys, priešingas sistemos esmei ir 
todėl trumpalaikis. Kaip ten bebūtų, 
faktas lieka faktu, kad tos sistemos 
pavergtoje Lietuvoje šiuo metu vyks
ta dalykai, kurie buvo absoliučiai 
negalimi prieš keliolika metų. Vienas 
jų - "Juodojo" kaspino" demonstra
cija Vilniuje 1987 metų rugpjūčio 23 
dieną, kurioje dalyvavo apie 500 
asmenų. Ji nebuvo brutalia jėga 
išsklaidyta. Milicija dalyvavo, foto
grafavo, bet jėgos nepavartojo. Tik 
sovietinė spauda nepagailėjo rykščių 
demonstracijos rengėjams.

Oficiali sovietinės valdžios ranka 
šiuo atveju nesiautė Vilniaus gatvė
mis, parodydama netikėtą toleran
tiškumą. Deja, tas jos tolerantiškumas 
greitai dingo, ir saugumiečiai pasi
rinko slapto banditizmo kelią - suėmė 
vieną iš demonstracijos dalyvių, 
būtent Robertą Grigą, nuvežė į 
Gudijos miškus, iškasė duobų ir 
grasino sušaudymu. Grasinimo neį
vykdė - po keliolikos tampymo bei 
vežiojimo valandų suimtąjį paleido. 
Tai buvo 'grobikiškas elgesys, prakti
kuojamas teroristų. To paties sovie
tinio Saugumo pareigūnai panašiai 
pasielgė su Nijole Sadūnaite - 
pagrobė ją, vežiojo keliolika valandų,

N EU Z MIRŠT AM AS —

ANTANAS RŪKAS
Šiemet sueina 20 metų, kai mirė 

rašytojas Antanas Rūkas, talentingas 
dramaturgas, gabus aktorius, sumanus 
režisierius, pajėgus poetas, darbštus 
žurnalistas. Jis mirė 1967 m. liepos 21 
d. Buvo gimęs 1907 metais, taigi 
šiemet būtume šventę jo 80 metų 
amžiaus sukaktį.

Arčiau pažinau jo šeimą, kai buvau 
paprašytas pakrikštyti jo du sūnus, 
Dobilą ir Liną, d,abar - kompiuterių 
specialistus, kurių vienas gyvena 
Chicagoje, antras Floridoje. Turiu 
velionio dar nespausdintą kūrinį - 
"odę", parašytą man šv. Jurgio 
parapijoje švenčiant sidabrinį kuni
gystės jubiliejų. Tas jo kūrinys buvo 
kaligrafiškai surašytas į ilgą "perga
mentą", suvyniojamą kaip audeklas, ir 
jo skaitymas per iškilmes užsitęsė gal 
apie pusvalandį.

Savo kūrybos ir kultūrinės veiklos 
darbui Antanas Rūkas buvo pasiruo
šęs. Baigęs Šiaulių mokytojų semina
riją, įsigijo padegoginę patirtį šešetą 
metų mokytojaudamas. Vytauto Di
džiojo universitete studijavo prancū
zų ir rusų kalbas, taigi jam buvo 
prieinama kitų tautų geroji litera
tūra. Universitete ir Algirdo Jakševi- 
čiaus dramos studijoje bei Balio 
Sruogos teatro seminare gilinos į 
scenos meną. Jau nuo 1935 metų 
pradėjo dirbti redakcijose, buvo 
rašytojų draugijos reikalų vedėjas, 
teatro inspektorius, aktorius Vilniaus 
"Vaidilos" teatre.

Išblokštas į tremtį Ir pasiekęs 
"Mūšų Pastogė" Nr. 39 1987. 10. 5.
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tardydami ir grasindami sušaudymu. 
Buvo pagrobtas ir kunigas Rokas 
Puzonas, nuvežtas i Gudijos miškus ir 
ten paleistas. Kad tai sovietinių 
saugumiečių darbas, netenka abejoti, 
nes Nijolė Sadūnaitė du jų atpažino. 
Be to, visa laikysena bei taktika juos 
išduoda. Juk tai toks pat banditizmas, 
kurio prieš kiek laiko griebėsi lenkų 
saugumiečiai, nužudę kunigą Popie- 
liušką. Lenkijos valdžia, suimdino 
nusikaltėlius, iškėlė teisminę bylą ir 
juos nubaudė. Ar sovietinė valdžia 
išdrįs suimti bei nubausti savo 
saugumiečius, padariusius teroristinį 
nusikaltimų okupuotoje Lietuvoje?

Tikėtis tokios iniciatyvos iš sovie
tinės valdžios nėra pagrindo net 
gorbačiovinio dvelktelėjimo laikotar
pyje. Sovietinė KGB institucija yra 
įsteigta brutalios jėgos tarnybai. Ko ji 
negali atlikti oficialiu keliu, griebiasi 
neoficialaus, slapto būdo, kad žūt būt 
pasiektų savo tikslą. Juk ne kartą 
"LKB kronikoje" esame skaitę atve
jus, kuriuose saugumiečiai arba jų 
agentai, iškvietę kunigą neva pas 
ligonį, surišo virvėmis ir išmetė iš 
automobilio pelkėn. Taip pat yra 
žinoma visa eilė atvejų, kur saugu
miečiai yra pasielgę banditiškai (pvz. 
kun. Zdebskio atveju). Tai brutalios 
tarnybos žmonės, kurie, kaip ir pati jų 
institucija, nesikeičia nei Kruščiovo, 
nei Brežnevo, nei Gorbačiovo saulei 
šildant. Jeigu sovietinė santvarka iš 
tikro linksta į humanizmo pusę, tai 
visų pirma ji turėtų panaikinti KGB 
instituciją, kuri yra išsigimusi ir 
pasinešusi banditizmo linkme. Tai 
turbūt kiekvieno diktatūrinio režimo 
gėdingoji pusė. Pietų Amerikoje 
garsėjo savo banditizmu dešiniųjų 
komandos, Sovietijoje tą patį daro 
kairiųjų panaši institucija. Kai kurie 
Pietų Amerikos kraštai, kentėję nuo 
minėtų komandų, grįžta į normalų, 
demokratinį gyvenimą. Kada gi ta 
linkme pasuks Sovietija, sukaustyta 
diktatūrinės, brutalios sistemos?

Tėviškės Žiburiai.

Chicagą, kasdieninę duoną pelny
damas fabrike, ėmė uoliau dirbti su 
teatru, režisuodamas Jaunimo teatre 
Vandos Frankienės "Karalaitę Teisu
tę".

Chicagiečiai atsimename jo pasta
tytą, jo paties sukurtą intriguojančią 
komediją "Bubul; ir Dundulį", o kaip 
buvo miela stebėti čia jo režisuotą 
Putino dramą "Valdovas" ar Petro 
Vaičiūno "Prisikėlimas". Džiugu, kad 
jo draminis veikalas "Algis Dalgis 
Gaidžiakojis" net laimėjo premiją 
Jaunimo dramos konkurse. Tai eiliuo
tas veikalas, kuriame išryškinama 
mintis, kad neturėdama krypties, be 
užsiėmimo, vaikų energija dažnai 
prasiveržia į blogį, o tinkama vaga ją 
nukreipus, galima pasiekti gražių 
rezultatų. Jo kūrinys "Žemė šaukia" 

. buvo premijuotas dar Lietuvoje.
Reikšminga, kad jis kurdamas, 

režisuodamas, vaidindamas nebijo kri
tikos ir jai kėlė aukštus reikalavimus. 
Pats yra pareiškęs: "Tikra kritika iš 
tiesų yra analizė, o ne įspūdžių 
pasakojimas, ne pasipiktinąs nieki
nimas ir ne įkyrus reklamavimas.".-

Yra išleisti Antano Rūko "Veikalai 
scenai" (1970), likę ir nespausdintų 
komedijų.

Antanas Rūkas yra pajėgiai reiškę 
sis ir poezijoje. Recenzuodamas jo 
eilėraščių knygą "Bokštai, meilė ir 
buitis" Stasys Tamulaitis dar 1952 m. 
Draugo kultūriniame priede rašė, kad 
savo kūryboje Rūkas dainuoja apie 

pusi. 2

Antanas Rūkas tarno Lioferio rolėje, 
veikale "Kolega Kramptonas".

"jam svarbius ir jo dvasią stipriai 
veikiančius dalykus: apie meilę, apie 
senąjį mūsų protėvių miestą Vilnių ir 
apie skaudžius žmogų naikinančius 
būties klausimus". Jo eilėraščiuose 
gausu širdį pagaunančio lyrizmo, 
vaizdinių priemonių, kaip pvz. šiame 
- "Kuo gi aš kaltas".

Kuo gi aš kaltas, kad tos žvaigždelės 
mėlyną naktį krito iš rojaus, 
o aš, išpjovęs karklo dūdelę, 
amžiną giesmę giedojau.

Dėlto nerimtas gulsiu į grabą, . 
po karklo krūmu toks išsitiesiu. 
Mano žvaigždelei krintant ir degant, 
karklo dūdelės giesmę girdėsiu.

Šitokie jo posmavimai primena ir jo 
ryšį su lietuvių liaudies kūryba. 
Poetas jautė gyvenimo trapumą, 
bokštų laikrodžiai jam šaukė mirties 
artėjimą. Laimės troškimas žudomas 
visagalio skausmo. Taip Pranas Nau
jokaitis apibūdina jo rinkinio skyriaus 
"Aplinkui klaidžioja nežinoma buitis" 
idėjas.

Antanas Rūkas savo knygoje "Mano 
tautos istorija" poezijos vaizdais 
perteikia Lietuvos istoriją nuo ledlai- 
klų iki dabarties, vertindamas istori
nius įvykius tautiniu ir socialiniu 
požiūriu.

Be suminėtų talentų, be jo gausių 
žurnalistinių darbų, Antanas Rūkas 
buvo ir beletristas. Didžiojoje Brita
nijoje Nida 1958 metais išleido jo 
romaną "Sužalotieji". Tai bolševikų ir 
vokiečių okupacijos žiauriai grubūs, 
romantika perpinti vaizdai, karo 
sužaloti personažai, parodant juos ir 
stovyklinio gyvenimo sūkuriuose.

Pažymėtina, kad šalia draminės, 
poetinės, beletristinės, žurnalistinės 
kūrybos, Antanas Rūkas dar parašė 
monografiją apie redaktorių, mokslo 
veikalų populiarizatorių Juozą Ado- 
maitį-Šerną, pavadindamas ją "Vieni
šo žmogaus gyvenimas". Ji buvo 
išleista tik metai prieš Rūko mirtį. 
Taigo Antanas Rūkas paliko gilius 
pėdsakus kūrybiniame gyvenime tėvy 
nėje, o ypač išeivijoje. Jo negalime 
pamiršti.

Pagarbos verta ir jo žmona Elena 
Chsčonavlčiūtė, kuri, likusi našle, 
spaustuvės darbe išmokusi raidžių 
rinkimo, pati surinko savo vyro 
rankraščiuose paliktas knygas "Bubu- 
lis ir Dundulis" bei "Svajonių šalis" ir 
pasirūpino jas išleisti.

Juozas Prunskis

LIETUVOJE
Pirma kooperatinė kavinė

Vargais negalais Vaidotui Jankaus
kui su žmona ir švogerio šeima pavyko 
atidaryti Palangoje "kooperatinę" 
kavinę, kurią tvarko liuoslaikiu nuo 
privalomo darbo valstybiniame sekto
riuje. Kavinėje, kuri pavadinta "Gabi
ja", šeimininkai dirba iki vidurnakčio. 
Produktus, uogas, daržoves perka iš 
turgaus, iš privačių asmenų. Valsty
binė prekyba nuolaidų "ko
operatyvui" nedaro, todėl visi gami
niai kainuoja brangiau. Svečiai pa
tenkinti, užrašo į atsiliepimų knygą: 
"Skanu, gražu, brangu”, arba "Išsine- 
šėme puikią nuotaiką ir... tuščią 
piniginę".

Naujas teatras Kaune
Kauno miesto vyriausias archi

tektas Alg. Sprindys pranešė, kad 
Kaune numatoma statyti naują dra
mos teatrą ir filharmonijos (koncertų) 
rūmus. Apsvarsčius tinkamiausią vietą 
naujiems pastatams, nutarta filhar
monijos rūmus statyti kvartale tarp 
Lenino (buv. Vytauto) prospekto, 
Laisvės alėjos, Krėvos ir Totorių 
gatvių - iškeliamo metalo fabriko 
"Neris" vietoje. Dramos teatras bus 
statomas prie Vitražo (buv. įgulos 
bažnyčios) aikštės, tarp Gedimino, 
Donelaičio gatvių ir Laisvės alėjos, 
priešais Raųd. Kryžiaus ligoninę.

Kyla gaminių kainos

"Tiesos" vedamasis (VIII.14) tarp 
kitko sako:

- Nemažai mūsų respublikos pra
monės pagaminamų plataus vartojimo 
gaminių nėra pigūs. Pastaraisiais 
metais jų kainos augo sparčiai, ir tas 
augimas visokiomis dankstimis buvo 
aiškinamas ir teisinamas. Pritrūkus 
argumentų, buvo keičiamas gaminio 
pavądinimas... Bet šie brangoki daik
tai, deja, ne visada būna geri, aukšta 
kaina ne kiekvienu atveju atspindi 
aukštą kokybę. Vis dėlto įmonės 
dirbo, vykdė ir viršijo planus, gaudavo 
premijas. Atrodė, nelabai kam terūpi, 
kad gaminama produkcija neturi 
paklausos ir žmonės tokius gaminius 
įsigyja, kaip sakoma, tik iš bėdos, 
negalėdami nusipirkti kitokių, labiau 
patikimų.
Namas, kuriame gyventi vienas vargas

Mokytoja M. Želvienė, architektas 
J. Valentukonis ir kiti Žemaičių 
gatvės Nr 108, Kaune, gyventojai 
laiške "Tiesos" redakcijai rašė:

Kelinti metai prašome Kauno 
miesto Lenino rajono 5-ąją butų ūkio 
tarnybą sutvarkyti namo stogą, tačiau 
niekas nė krust. Labai nudžiugome, 
1986 m. gruodžio mėn. 31 d. gavę 
gamybinės butų ūkio valdybos patiki
nimą, pasirašytą G. Miliūnienės ir R. 
Povilausko, kad stogą, fasadą sure
montuos 1987 metų 1-mame pusme
tyje. Rašte buvo atsiprašoma, kad 
"dėl darbo jėgos trūkumo remonto 
žadėtu terminu neatliko".

Bet štai praėjo dar vienas terminas, 
o darbininkų vėl nematėme. Tuo tarpu 
dažni lietūs daro savo: vanduo 
žliaugia pro antro aukšto lubas, 
patenka ir į apatinius butus. Nuo 
drėgmės pastatas smarkiai genda: 
sienos irsta, tinkas byra... Kartą 
pavyko prisišaukti butų tarnybos 
darbuotojus. Pamatę padėtį, jie tik... 
rankomis skėstelėjo. "Vykdymas ne 
nuo mūsų priklauso, - pasiaiškino. - 
Neturim darbininkų, medžiagų".

Naujas tiltas

Vilniuje atidarytas naujas tiltas per 
Nerį. 205 metrų ilgio ir 23 metrų 
pločio tiltas jungia P. Cvirkos gatvę su 
Žvėrynu.
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PRISIMINTAS OLEGO TRUCHANAS POPIEŽIUS LANKĖSI A MERI K OJE

LIETUVIŲ STUDIJŲ SĄJUNGOS 
VEIKLA TASMANIJOJE

Lietuvių studijų sąjunga norėdama 
paminėti penkioliktąsias Olego Tru
chano mirties metines, Tasmanijos 
universitete rugsėjo 14 dieną surengė 
vidurdienio seminarą. Paskaitininku 
buvo paskirtas garsus Tasmanijos 
dailininkas Max Angus, Olego draugas 
ir autorius knygos "Olego Truchano 
pasaulis", dabar pasiekusios aštunto
sios laidos. Pirmininkavo geografijos 
fakulteto dekanas dr. James 
Kirkpatrick.

Užgesus šviesom Truchanienė be 
žodžių parodė savo vyro pagamintas 
skaidres. Ir tai buvo labai jaudinantis 
momentas, kai šimtinė minia, sulaikiu
si kvapą stebėjo nuotraukas absoliu
čioj tyloj, tarytum regėdama stebuklą.

Skaidrė tyliai sekė skaidrę ir 
susirinkusius apkaustė neišaiškinama 
jėga, verčianti tyloje susikaupti ir 
pamąstyti vaizdus kažkokioj kitokioj 
dvasinėj pakopoj. Visa salė savaime 
pavirto šventykla, ko niekas nebuvo 
numatęs ir kas taip akivaizdžiai 
parodė Olego Truchano asmenį gau
biančią magiką.

Max Angus pradėjo kalbėti apie 
Truchaną kaip apie didelį lietuvį, savo 
jaunystėje kovojusį su raudonąja 
priespauda partizanų eilėse. Jis nupa
sakojo Truchano pergyvenimus dėl 
sovietų priverstų masinių depor
tacijų, persekiojimų, partizanų ko
vas, nušvietė aplinkybes, dėl kurių 
šiandien laisvajame pasaulyje, o taipgi 
ir Australijoj atsirado tūkstančiai 
lietuvių. Prelegentas pabrėžė ir 
Truchano didelę meilę Lietuvai, jos 
gamtai, kurią jis, Lietuvos netekęs, 
perkėlė į Tasmaniją.

Olegas Truchanas buvo sudėtinga 
asmenybė. Jis garsėjo, kaip moksli
ninkas - gamtos tyrinėtojas. Prigim
ties apdovanotas stipria fizine sudė
timi, jis buvo šaunus keliautojas, 
kalnų laipiotojas, plaukikas, nardy
tojas, buriuotojas. Visus šiuos sugebė
jimus jis nelaikė aukščiausiais spor
tiškais atsiekimais, kaipo tikslu savy
je, bet tik kaip priemones moksliniam 
darbui atlikti.

Pietvakarių Tasmanijoje daug vietų 
dar nematė balto žmogaus ir Olegas 
Truchanas buvo pirmasis perplaukęs 
Gordono ir Franklino upes, ištyrinėjęs 
jų vagas, krioklių verpetus, augme
niją, pirmasis perkopęs kalnynus ir 
išmatavęs ežerus. Visas šias surinktas 
žinias jis panaudojo žemėlapių suda
rymui arba įsisenėjusių klaidų atitai
symui. Jis įrodė Huon pušų unikalumą, 
kuriom subręsti reikia nuo 500 iki 
1000 metų.

Olegas Truchanas ' garsėjo kaip 
fotografas menininko kelionėse ma
tytu nuostabiai primityvios gamtos 
grožiu jis norėjo pasidalinti su visais. 
Jis fotografavo, kaip profesionalas 
menininkas, šalia techniško užbaigimo 
visų pirma ieškodamas širdį paver
giančių, jaudinančių gamtovaizdžio 
ypatybių, žadinančių begalybės ir 
nežinomybės ilgesį. Olegas nepri
klausė jokiai organizuotai religijai, 
bet kaip tikras senųjų lietuvių 
palikuonis skelbė meilę gamtai ir 
visokiai gyvybei. Yra išlikę Olego 
užrašyti žodžiai: "Žmogus ir gamta 
sudaro neišskiriamą visumą".

Garsėjo jis ir kaip aktyvus gamtos 
konservatorius. Savo meniškas nuo
traukas ir skaidres jis dažnai rodė 
Hobarto miesto salėje, kurios duris 
reikėjo uždaryti dar valandą prieš 
nustatytą laiką, nes salė jau buvo 
sausakimša netik sėdinčiais, bet ir 
stovinčiais. Olegas Truchanas turėjo 
tokią stiprią dvasinę jėgą, kad galėjo 
perteikti savo įsitikinimus minioms, 
kurios po jo paskaitų buvo pasiry- 
žusios kovoti už to grožio išlaikymą.

Ir taip atsitiko, kad lietuvis ateivis 
parodė australam jų šalies grožį, 
išmokė jį mylėti ir už jį kovoti. O 
kovoti teko už daug ką: už Pedder 
ežerą, už Gordono ir Franklino upes, 
už kalnus ir slėnius kuriems grėsė arba 
užtvindymas arba išnaikinimas.

Iš tikrųjų Olegas kovojo už gamtos 
apsaugojimo principą.

Olegas Truchanas tapo legenda dar 
prieš savo mirtį. Jis buvo pakviestas 
patarėju į Gamtos apsaugos tarybą, 
priklausė ir vadovavo daugeliui ke
liautojų draugijų, jaunimo fizinio 
lavinimo stovyklom.

1972 metais jam tragiškai ir neti
kėtai žuvus Gordono upėje, gedėjo 
visa Tasmanija. Jo garbei prie Deniso 
upės augantis Huon pušynas tapo 
pavadintas "Truchanas Huon Pine 
Reserve" keletas gamtos tyrinėtojų 
draugijų pasivadino jo vardu, o 
vakarų Australija, pagerbdama jo 
nuopelnus, vieną kalną pavadino 
"Truchanas Mountain".

Olegas Truchanas pakreipė Vakarų 
pasaulyje įsigalėjusį materialistinį 
gamtos išnaudojimo principą į gamtos 
apsaugos ir gamtos pagarbos principą, 
grąžindamas pirmykštį žmogaus ir 
dieviškos gamtos santykį.

Ir mes didžiuojamės, kad tai atliko 
Lietuvos sūnus, išgarsindamas Lietu
vos vardą ir dabartinę Lietuvos padėtį 
plačiojoje Australijoje.

Genovaitė Kazokienė

pasaulyje
LEBANONAS

Prancūzas, jėzuitų kunigas Andre 
Masse, 47 metų, direktorius Sidon 
skyriaus Šv. Juozapo universitete, 
buvo nušautas savo įstaigoj trijų 
nežinomų asmenų.

Andre Masse buvo rektorius Šv. 
Juozapo universitete dvejus metus. 
Prieš tai jis buvo direktorius Paryžiuj, 
Jėzuitų leidykloj "Etudes".

Prasidėjus civiliniam karui 1975 
metais Lebanone, Andre Masse yra 
aštuntas nužudytas jėzuitų kunigas.

CUBA
Cuba yra skolinga Sov. Sąjungai 

maždaug 20 bilijonų dolerių ir Vakarų 
kraštams 5.2 bilijonus dolerių. Cubos 
vadas Fidel Castro užsienio žurna
listams pareiškė, kad jis dėl skolų 
visiškai nesijaudina. Tos skolos esan
čios tik teorijoj, bet praktikoj jos 
neegzistuoja. Fidel Castro nepasakė 
kiek Havanos valdžia turi skolų 
užsienio kraštuose, nei kiek jis gauna 
iš Sov. Sąjungos, kaip paramą Cubai. 
Tačiau Vakarų politiniai komenta
toriai žino, kad Sov. Sąjunga Havanai 
duoda maždaug septynis bilijonus 
dolerių kiekvienais metais.

Rašo Jurgis Janušaitis
Esu tikras, kad ir Australijos 

lietuviai televizijoje stebėjo ir matė 
popiežiaus Jono Pauliaus II atvykimą į 
Ameriką ir vykusias sutikimo iškilmes.

Popiežius Jonas Paulius Amerikon 
atvyko antrą kartą. Pirmas jo vizitas 
buvo 1979 metais, kada Bostone 
išlipęs iš lėktuvo, pabučiavo Amerikos 
žemę. Šį kartą, išlipęs Miami, Flori
doje, International aerodrome žemės 
nebebučiavo, o tik pabučiavo mergai
tes jam įteikusias gėles.

Popiežius Amerikon atvyko rugsėjo 
mėn. 10 d., ketvirtadienį. Specialus 
Alitalas 747 oro linijos lėktuvas Miami 
nusileido lygiai 2 vai. po pietų. 
Aerodrome, specialioje vietoje, jau 
laukė su specialiais leidimais įėję, apie 
4500 žmonių.

Vieną minutę anksčiau, prieš nusi
leidžiant popiežiaus lėktuvui, iš 
Washingtono kariniu lėktuvu atskrido 
ir nusileido International aerodrome 
JAV prezidentas Reagan su preziden
tiene. Jie tuojau atskubėjo prie 
nusileidusio popiežiaus lėktuvo ir 
sutiko iš lėktuvo išlipantį popiežių 
Joną Paulių II. Orkestras grojo 
ceremonijų maršą, minia garbingąjį 
svečią sveikino, mojavo popiežiškomis 
vėliavėlėmis. *

Popiežius, pasisveikinęs su prezi
dentu, prezidentiene, aukštaisiais 
dvasiškiais, priėmė iš mergaičių ir 
berniuko gyvas gėles, vaikus pabu
čiavo ir tuojau abu su prezidentu 
atėjo į specialiai paruoštą vietą, kur 
pasikeitė sveikinimo kalbomis.

Prezidentas šiltai pasveikino popie
žių Joną Paulių II, padėkojo jam už 
atsilankymą antrą kartą JAV. Palietė 
pasaulio problemas, vykstančius karus 
ir ieškojimą būdų įgyvendinti talką, 
kurioje būtų respektuojama laisvė, 
teisingumas, žmogaus teisės.

Popiežius Jonas Paulius II, atsaky
damas į prezidento sveikinimą, pažy
mėjo, kad "aš atvykau kaip draugas - 
draugas Amerikos ir visų amerikie
čių: katalikų, ortodoksų, protestantų 
ir žydų, žmonių visų religijų, ir visų 
vyrų ir moterų gerovei. Aš atvykau 
kaip draugas biednų, sergančių, 
kasdien turinčių sunkių problemų... ir 
t.t., kalbėjo popiežius.

Po to, įspūdingos motorkados lydimi 
popiežius ir JA V prezidentas nuvyko į 
Miami, kur šv. Marijos katedroje 
popiežius, dalyvaujant apie 2500 
tūkstančių tikinčiųjų ir aukštų dva
siškių buvo pasveikintas specialiomis 
iškilmėmis.

Ilgesniame pokalbyje JAV prezi
dentas ir popiežius palietė visą eilę 
politinių problem iį, vykstančius karus 
įvairiuose kraštuose, santykių pageri
nimą su Sovietų Sąjunga ir kitas 
degančias šių dienų politines, pasau
lines problemas. Popiežius keliauja, 
kaip geros valios nešėjas tautoms, 
kurias vargina nuolatiniai karai.

PADĖKA

Mirus mylimam vyrui, tėvui ir giminaičiui

A. A. VYTAUTUI BERNOTUI,

nuoširdžiai dėkojame visiems Vytauto draugams ir pažįstamiems 
išreiškusiems užuojautą žodžiu ir raštu ir palydėjusiems jį į kapus.

Ačiū prelatui P. Butkui už religines apeigas, A. Kramiliui už 
vargonavimą ir Dainos chorui už giesmes, inž. Iz. Jonaičiui, A. 
Laukaičiui, A. Giniūnui, E. Lašaičiul, J. K ėdžiui ir V. Petniūnienei už 
atsisveikinimo žodžius.

Dėkojame visiems kurie pagerbdami Vytautą prisiuntėte gėles, 
užpirkote šv. Mišias ir aukojote lietuviškoms organizacijoms.

Nuliūdę: žmona, vaikai ir giminės.
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Popiežius Jonas Paulius iš Romos 
išvyko jau 36-tą kartą, aplankė apie 
66 valstybes, nukeliavo 280.000 
mylių. Daug kas šį popiežių laiko 
keliaujančiu popiežium.

Vykstant per Miami miestą, paradą 
stebėjo apie ketvirtis milijono žmo
nių, kaip praneša spauda.

Sekančią dieną, penktadienį, rug
sėjo mėn. 11 d. Miami popiežius 
susitiko su žydų dviejų šimtų delega
cija ir palietė Antrojo pasaulinio karo 
metu žydų tautai padarytas dideles 
nuoskaudas, žydų tautos naikinimą. 
Kai kur žydai mažomis demonstra
cijomis bandė pareikšti protestą prieš 
popiežių už priėmimą Vatikane Aus
trijos prezidento.

Popiežiui Amerikoje viešint, nepa
sitenkinimą reiškė ir mažomis grupė
mis demonstravo moterys, norinčios 
teisių ir pasisakančios už abortus. 
Demonstravo gay, homoseksualai, 
kurie, esą taip pat tikintys, bet 
nesutinką su popiežiaus moralės 
principais. Ypač TV rodė iš Kalifor
nijos vaizdus, kaip minėti žmonės yra 
pamaldūs.

Miami, penktadienį, Tamiami parke 
vyko didžiosios iškilmės, kur šv. Mišias 
atnašavo popiežius Jonas Paulius n.

Pamaldoms buvo įrengta speciali 
vieta, altorius su 90 pėdų aukščio 
metaliniu kryžium. Žmonių taip pat 
apie ketvirtis milijono. Mišių metu 
pakilo audra, smarkus lietus ir pradėjo 
trankytis perkūnas.

Kada popiežius pasakė "melski
mės", staiga trenkė perkūnas ir visi 
žmonės buvo išgąsdinti. Tačiau popie
žius meldėsi, skaitė evangeliją o jį nuo 
lietaus saugojo lietsargiais apsupę 
pareigūnai.

Nežiūrint audros, žmonės karštai 
meldėsi ir ištvėrė iki pabaigos.

O kada popiežius savo pamoksle 
užsiminė apie gražų Floridos orą, tuo 
metu vėl trenkė perkūnas ir lijo. Tada 
ir popiežius nusišypsojo.

Popiežius Jonas Paulius II aplankys 
devynius JAV miestus ir pasakys apie 
45 kalbas. Jį lydi būrys kardinolų, 
aukštų dvasiškių, asmeninė sargyba, 
(vairūs patarėjai.

JAV vyriausybei rūpestį kėlė po
piežiaus apsauga. Miami buvo užda
ryti kelių mylių atstumu keliai, 
gatvės, patikrinti namai, uždarytos 
krautuvės, namų stogai ir sutraukta 
kelioliką tūkstančių viešosios ir 
slaptosios policijos.

Popiežiaus atvykimo proga sujudo 
biznieriai. Rinkoje pasirodė įvairūs 
suvenyrai, kurių tarpe lėlės su 
popiežiaus tiara, karikatūrinės mas- 
kės, marškiniai su popiežiaus at
vaizdu. Daugelis suvenyrų blogo 
skonio, popiežių išjuokiantys ir nesi
deriną su etiketu. Bet laisvas kraštas. 
Demokratija.
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V'1®- — tv Anskis Reisgys - "Talkos" Sydnejaus skyriaus vedėjas ir Balys 
Barkus - L.S.S. Australijos rajono vadas.

Meilutė Jokantienė, Stasys Šatkauskas, Stasys Pačėsa ir Antanas Jokantas.
** r<s. ras r** m m m r« u* tw r« ee

Nuotraukos Jono Biretto
"Mūsų Pastogės" naujoji administratorė Danguolė Šepoklenė su 
savo vyru Arminu.

Tradicinis "Mūsų Pastogės" s • 
dos balius įvykęs rugsėjo 26 dP.aU~ 
Sydnejaus lietuvių namuose, Bank"ą 
towne, praėjo su pasisekimu

Visų svečių tarpe, kurių buvo aru 
pusantro šimto, matėsi pakili riuotai 
ka. Pasivaišinta įvairių patieka ū 
užkanda, šilta vakariene ir kava U 
pyragaičiais. su

Prie malonios kapelos muzikos 
nuotaikingai pasišokta, iki pirmos 
valandos ryto sukosi poros, mirgėjo 
puošniausios suknios, smokingai gra
žiai išpuoštoje salėje.

Svečius pasveikino Spaudos sąjun
gos valdybos vice-pirmininkas Vytau
tas Patašius lietuvių ir anglų kalba.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos pravestos loterijos rezulta
tai:
1-mas prizas 1 oz. 1987 metų aukso 
moneta "Australian Nugget" laimėjo 
A. Viknius, 31 Easton Avenue, West 
Tasmania, 7009, bilieto Nr. 223.

2- tras - 10 oz sidabro, Betina 
Longhorn, 70 Worarul St. Waramaga, 
A.C.T. 2611, bilieto Nr. 427.

3- čias vario ornamentas, K. But 
kus, 88 John St. Cabrammatta, NSW, 
bilieto Nr. 2166.
4-tas knyga - "The World of Olegas 
Truchanas, dovana Danos Baltutienės 
- Krašto valdybos pirmininkės, laimė
jo A. Pomerlngas, 47 Grantson St.

Windsor, Qld. 4030 bilieto Nr. 21.
Baliaus svečiams K. ir N. Butkų 

dovana "Opera House" atidarymo 
proga pagamintą suvenyrinę bonką 
vyno laimėjo Dr. I. Venclovas, bilieto 
Nr. 83.

Dėkojame visiems pirkusiems lote
rijos bilietus, ir jų platintojams. Iš 
loterijos gautos pajamos palengvins 
"Mūsų Pastogės" tęstinumą.

Lietuvių Bendruomenės
Spaudos Sąjungos valdyba.

I R

Šiltas ir gražus australiškojo pava
sario vakaras. Automobiliai vienas po 
kito slenka į lietuvių klubo kiemų. 
Baliaus šeimininkai prie durų pasitin
ka sveėius. Kiekvienas gauna ba
liaus proga išleistą "Spaktyvą" Klubo 
auditorija išpuošta pavasario gėlėmis. 
Daugybė balionų supasi palubėje. 
Žvakės ant baltų stalų mirkčiojo itin 
vidurnakčio žvaigždutės. Pro išrikiuo
tas servetėles ir gėles 
bičiuliai, dalinasi dienos

sveikinasi 
(spūdžiais.

Sydnejaus Apylinkės pirmininkas Albinas Giniūnas tarpe Trudy 
Dambrauskienės (kairėje) ir savo žmonos Ednos.

Milda ir kt. Pasisotinus ir vynu 
nuplovus (kiti tik obuolių sunka) 
paskutini kąsnį, atsukom ausį vakaro 
programai. Talentigas smuikininkas 
Errol Collins su piano palydove 
Rosemary ir kai kada pritariant 
orkestrui išpildė pasigėrėtinai gerai 
pasirinktus ir paruoštus muzikinius 
varljantus. Jam smuikas ir verkė ir 
juokės ir čiulbėjo paukščių balsais. 
Muzikinis išpildymas ir perdavimas 
nepaprastai derinosi prie vakaro 
nuotaikos. Komplimentas baliaus ren
gėjams, kad pasirinko Errol Collins.

Scenoje pasirodė redaktorius Vin
cas Ir nutildęs muzikantus pravedė 
loterijos traukimą, talkininkaujant 
Tadui su Onute ir Margaritai.

Vėliau Visi įsisiūbavo paskutinių 
baliaus valandų linksmybių akte.

"Šio nuotaikingo baliaus uždanga 
jau nusileidus. Laikas traukti namučių 
link". Tai išgirdau iš savo mieliausio 
Anskio, kuris vos laikėsi ant "damuš- 
tų" kojų.

Palinkėjus vieni kitiems sveikatingų 
metų pažadėjome vėl susitikti sekan
čiais metais "Mūsų Pastogės" baliuje.

Rel - Ma

Irena ir Romas Kalėdai išvykdami į namus iš baliaus prasitarė: 
Tai vienas iš maloniausių parengimų Sydnejuje!

Ir tokių scenų matėsi Spaudos baliuje-..

Alfonsas Mangirdas, Leoni Manglrdlenė ir stow Jadvyga Muščlnskienė
- "Mūsų Pastogės" kompiuterio sistema tekstų rinkėja.
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Laiminguosius bilietus ištraukė svečiai iš Canberros, abu lietuvių 
tarpe žinomi kaip aktyvūs golfo žaidėjai: Ona Pilkienė ir Tadas 
Žilinskas.

Vincas Augustinavičius - "Mūsų Pastogės" 
redaktorius praveda loterijos traukimą.

Ne vienam šypsnis prabėgo per veidą 
užmetus akį į "Spaktyvą".

Pirmiems muzikos garsams susidė
jus, pasipylė šokėjų poros ir štai 
tradicinis spaudos balius eigoje....

Muzika graži, nuotaika gera, ba
liaus ponios išsipuošusios vėlyviausios 
mados apranga, pridavė kilnumo 
vakarui. Neatsiliko ir vyrai. Didesnė 
pusė apsirengę vakarinėmis eilutėmis. 
Iš po kalnierių švietė baltos it sniegas 
apikaklės padabintos "kregždutėmis".

Vytautas pasveikindamas dalyvius, 
palinkėjo smagiai praleisti vakarą. 
Vėl sugaudė orkestras. Šį kart jau 
daug garsiau, sambo, tango, čardašas. 
ir kaip toj dainoj: Sukosi poros, 
smokingai - frakai tartum netekę 
galvų...

Canberiškiai Tadas su Onute Iki 
apsvaigimo... Vincas šoko polkas 
vieną po kitos be sustojimo, stabtelė
damas tik pakeisti partneres.

Vakarienę į stalus išnešiojo Spaudos 
sąjungos geradarės: Irena, Aldona,

Laima Žilinskienė, viešnia iš Can
berros.

Onutė Kapočienė Sydnejaus lietuvių klubo direktorė , jaučiasi laiminga 
Gedimino Saukos glėbyje.

Vida Kabailienė

Ona Pilkienė švel
niomis savo ranko
mis glosto dr. Irvį 
Venclovą laimėjusį 
Spaudos baliaus da
lyviams K. ir N. 
Butkų dovaną 
"Opera House" ati
darymo proga paga
mintą suvenyrinę 
vyno bonką.

TRUMPAI
IS VISUrt

Po keturių dienų kovų Filipinų 
kariuomenė paėmė svarbų komunistų 
sukilėlių bazę apie 270 km į pietų 
rytus nuo Manilos

JAV vice prizidentas George Bush 
keturias dienas lankėsi Lenkijoje, 
sunormuoti santykiams tarp šių vals
tybių. JAV buvo nutraukusi diploma 
tlnlus santykius 1981 m., kai Lenkija 
įvedė karo stovį ir uždarė Solidarity 
uniją.

Sovietų užsienio reikalų ministeris 
Edvardas Ševarnadze lankosi Brazili
joje, Argentinoje ir Urugvajuje, ieš
kodamas draugų. Iki šiol Sov.,Sąjunga 
mažai dėmesio kreipė į Pietų Ame
riką, savo pastangas nukreipusi į 
centrinę Ameriką.

JAV Iranu! grąžino Jų piliečius, 
sugautus minuojant tarptautinius van
denis Persų įlankoje, kartu grąžinti ir 
trijų žuvusių kūnai. Tačiau laivą, 
naudotą minavimui, amerikiečiai nu
skandino, kad jis nebūtų vėl naudo
jamas prieš tarptautinį susisiekimą.

Indų policija ir pagalbiniai kariniai 
daliniai užėmė Sikų Auksinę Šventovę 
Amritsare. Radę ginklų ir šaudmenų, 
jie suėmė 50 slkų separatistų.

Dėl techniško neapsižiūrėjimo ne
pasisekė darbo partijos bandymas 
Australijoje įvesti asmens pasus 
(Indentity Cards). įstatymui užkliu- 
vus senate, min. pirm. R. Hawke 
paleido abejus parlamento rūmus ir 
laimėjęs rinkimus, teoretiškai galėtų 
įstatymą pravesti. Deja, pats įsta
tymas numato, kad jis įsigalios tik 
išleidus atatinkamą potvarkį. Vyriau
sybė užmiršo, kad šį potvarkį vėl 
reikės pravesti senate, kur jį opo
zicija sustabdys.

Rugsėjo 25 d. Fidži kariuomenės 
vadas brig, generolas Sitivenl Rabuka 
įvykdė karinį perversmą ir paėmė 
valdžią į savo rankas. Ir ankstyvesnį 
perversmą šių metų gegužės 14 d. 
pravedė Rabuka, tuo metu tik pik. 
leitenantas. Tada jis valdžią buvo 
patikėjęs gen. gubernatoriui Rata Sir 
Penaia Ganilau.

Pakartotiną perversmą iššaukė 
kraštutiniųjų nacionalistų grupės 
Taukei nepasitenkinimas Ganilau at
siektu kompromisiniu susitarimu su 
nuverstuoju min. pirmininku Timoci 
Bavadra.

Visa eilė politikų, teisėjų bei 
įtakingų asmenų suimti arba Izoliuoti 
namų areštu. Griežtai kontroliuojama 
spauda ir televizija.

Australijos vyriausybė šį perversmą 
pasmerkė. Min. pirm. R. Hawke įsakė 
laivynui būti pasiruošusiam evakuoti 
austrajus turistus iš Fidži. į Canbe
rra skubiai iš užsienio sugrįžo užsienio 
reikalų ministeris Bill Hayden, nu
traukęs vizitą Jungtinėse Tautose.

Nuo spalio mėn. vidurio pradės 
veikti naujos taisyklės pasinaudoti 
Jungtinių Tautų archyvuose saugo
momis asmenų, apskųstų karo nusi
kaltimais, bylomis. Naujas taisykles 
nustatė 17 valstybių komisiją į kurią 
įeina ir Australija bei Naujoji Zelan
dija. žymiai palengvintas pasinau
dojimas šiomis bylomis.

S ID N if JI L JI If
MIRUSIEJI

Sydnejuje mirė:
Spalio 29 d. Marijonas Skrlnska 
ir spalio 30 d. Laima Delkienė.
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LAIŠKAS IŠ
Adelaidės P.A.L.M. Moterų sekcija 

rugpjūčio 23-čią turėjo dvigubų 
šventę, būtent: pirmoji dalis sekcijos 
Įgytų 6 butų šventinimas ir antroji 
dalis moterų sekcijos 35 metų veiklos 
minėjimas. Butai pavadinti "Lietu
viškas Židinys", kuriuos klebonas kun. 
J. Petraitis pašventino.

Dalyvių gausiai susirinko Lietuvių 
namuose minėjimui. Prie gražiai 
papuoštų stalų svečiai susėdo pie
tums.

Klebonas kun. J. Petraitis sukalbėjo 
maldą. Vėliau prasidėjo oficialioji 
dalis, kurią sekcijos sekretorė N. 
Arminienė sumaniai pravedė pakvies- 
dama pirmininkę R. Bajoriūnienę 
prakalbai. Ji trumpais ir nuošidžiais 
žodžiais pasveikino svečius ir daly
vius.

Adelaidės pirmininkas J. Stačiūnas 
pakvietė publiką sutartinai pasvei
kinti moterų sekciją iškeliant i viršų

ADELAIDĖS
stiklus.

Po tam sekė eilė atsiųstų sveiki
nimų ir iš įvairių organizacijų, jų 
tarpe sveikinimus atsiuntė buvusios 
sekcijos pirmininkės dabar gyvenan
čios U.S.A.

Taip pat sekė visa eilė Adelaidėje 
gyvenančių, buvusių sekcijos pirmi
ninkių nuoširdūs sveikinimai. S. Pus- 
dešrienė jautriai ir gražiai pasveikino 
Katalikių moterų draugijos vardu. 
Neatsiliko ir choras "Lituania”. 
Dirigentė Genovaitė Vasiliauskienė 
pasveikino choro vardu.

Po oficialios dalies vyko "linksmoji" 
meninė dalis. Mūsų populiarioji 
"Klaudija", kaip visuomet, savo 
pačios sukurtu humoru prajuokino 
publiką. Po to sekė dvi komedijų 
pynės, paruoštos G. Vens., kurios 
publikai taip pat patiko.

Populiarus visų mėgiamas duetas ir 
moterų oktetas, vadovaujant ir akom- 

ponuojant choro Lituania vadovei G. 
Vasiliauskienei, maloniai nuteikė gra
žiomis dainomis. Programai pasibaigus 
svečiai vaišinosi kava su pyragaičiais.

Svečiai išsiskirstė patenkinti ir 
dėkingi Moterų sekcijai už vai
šingumą.

35 metų veiklos kelias gana ilgas, 
gal buvo kada nors ir miglotas, bet 
ištvermingumas viską nugalėjo ir 
išsipildė Jūsų užsibėžti tikslai, kuriais 
galite džiaugtis.

Tenka tik palinkėti tolimesnės 
sėkmės ir darnaus sugyvenimo jūsų 
siekimuose.

Ona Baužienė

Kolegai dr. Viktorui Bernotui jo tėveliui

VYTAUTUI BERNOTUI

staiga mirus, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

NSW Lietuvių Gydytojų Draugija.

BAI EŠK O .JI MAS
Paieškomas Bronius Juodaitis.

Paieško Česlava Zabulienė - Būdaitė, 
Kauno rajonas, Noreikiškės, L.Ž.U. 
Akademijos mokomasis ūkis.

Dietoj gįlių
Pagerbdami
A.A. G. GELEŽIŲ 
vietoj gėlių $ 5 aukojam "Mūsų
Pastogei"

P. ir A. Krutuliai, 
Claremont, W.A.

E K S K U RSIJA PO NEPAŽĮSTAMUS
Marija Reinienė K R AŠT U S

I GRAIKIJĄ, ATGAL į 
CIVILIZACIJĄ

Atėnuose ir apylinkėse yra pakan
kamai įdomių istorinių vietovių 
.aplankyti, kad bet kokios atostogos 
gali būti per trumpos. Po pusryčių 
mūsų grupė išsiruošė į Parnaso kalną, 
maždaug 105 mylios už Atėnų. Tai 
buvo viena iš mūsų gražesnių ekskur
sijų Graikijoj. Malonu buvo "ganyti” 
akis gražiais Graikijos gamtos vaiz
dais. Šilta pavasario diena. Gamta, 
pasipuošusi baltais akacijų žiedais, 
lydėjo iki pat Parnaso kalno papėdės. 
Viliojančiai lenkė galveles raudonos 
aguonėlės, o pakelės kaimo nameliai 
švitėjo švara. Tai buvo graikų 
ortodoksų Didžioji savaitė. Graikų 
gyventojai laukė šv. Velykų ir joms 
ruošėsi. Švarino namus, puošė kiemus, 
miesto gyventojai vyko J užmiesčius. 
Už Atėnų kelias pasisuko į šiaurės 
vakarus. Pirmiausiai pravažiavome 
Thebes apylinkę. Ji yra žinoma savo 
mitologija apie karalių Odipą, kuris 
nužudė savo tėvą ir vedė motiną. 
Vėliau Odipas, sužinojęs visą teisybę 
apie savo praeitį, išsibadė sau akis ir 
elgetaudamas pabaigė savo gyvenimo 
dienas. Pagal šią legendą yra sukurta 
gerai žinoma opera ir yra gimtinė jo 
poeto Pindoro.

Artėjome prie Parnaso kalno. Iš 
tolo matyti dvi apsnigtos kalno 
viršūnės. Pietinėje kalno papėdėje 
privažiavome Delfų miestelį. Čia 
sustoja mūšų autobusas. Sutinkame 
daug turistų kaip ir mes. Pamažu 
lipame aukštyn. Parnaso kalnas seno
vėje buvo laikomas Apolono ir mūzų 
buveinė.

Senovėje Delfų miestas buvo grai
kų sostinė 200 metų. Čia 6-tame 
amžiuje prieš Kristų buvo pastatyta 
garsi Apolono šventykla. Čia iki 4-to 
amžiaus prieš Kristų atvykdavo 
pranašiško patarimo ieškoti krašto 
valdovai, jaunuoliai ir seni, biznieriai, 
sėslieji ir praėjūnai. Apačioje, prieš 
pasiekiant šventyklą, buvo nemaža 
turgavietė, kur atvykėliai galėjo 
nusipirkti visokių aukų Apolonui. 
Palipė jus aukščiau, buvo vieta, kur tas 
aukas degindavo ir čia nuspręsdavo, 
ar auka buvo gera, priimta ar ne. 
Delfų vietovė ir orakulų pranašystės 
buvo plačiai Išgarsėjusios net iki 
krikščionybės laikų. Imperatoriai 
Konstantinas I ir II-sis likvidavo visus 
orakulo turtus, o 381 metais po 
Kristaus Imperatorius Teodosius už

draudė pagonizmą ir jo viešpatavimą.
Pačiame Apolono šventyklos viršuje 

yra išlikęs teatras, kuris yra naudo 
jamas dar ir dabar. Iki šių dienų išliko 
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akmenų siena su orakulų užrašytomis 
pranašystėmis, kaip koks archyvas. 
Griuvėsiai beveik šnekėte šneka 
lankytojams apie praeitį. Apolono 
šventyklos papėdėje yra turtingas 
skulptūrų muziejus. Čia yra bronzos 
statulos, marmuro sfinksai ir šimtai 
kitų Apolono šventyklos likusių 
radinių.

Delfų miestelyje mūsų grupė pie
tavo. Kiek akys užmato, žaliavo ir 
žydėjo spalvinga augmenija ir nuosta
būs kalnų vaizdai. Ne veltui į Parnaso 
kalnų atvykdavo poetai ieškoti įkvė
pino.

Dienai einant į pabaigą, autobusas 
riedėjo gatvelių raizginiais Atėnų 
link. Paskutinis sustojimas buvo kalnų 
kaimelyje, vardu Arachova. Šis kai
melis garsus lapių ir vilkų kailių 
dirbiniais, įvairiais rankų darbo užtie
salais bei spalvotomis antklodėmis. 
Vieni pirkom, kiti derėjomės, ir visi 
buvo patenkinti.

Važiuojant atgal į Atėnus, gidė 
Aleksandra pasakojo apie dabartinę 
Graikiją, jos santvarką bei ekonomiją. 
Graikijos pragyvenimo šaltiniai: 1- 
moj vietoj laivininkystė, 2-toj - žemės 
ūkis, 3-čioj industrija ir 4-toj - 
turizmas.

KORINTAS, PLAKA IR SALOS
Modernus Korintas, kuris yra 50 

mylių nuo Atėnų, nedaug ką turi 
pasiūlyti turistams šiandien. Tačiau 
senovės Korintas buvo vienas žymiau 
sių miestų Graikijoj. Radiniai ro
do,kad Korinte buvo gyventa jau 
akmens amžiuje. Iš finikiečių korin- 
tiečiai perėmė Afroditės kultą. Jie, 
turėdami ypatingą grožio pajautimą, 
pasižymėjo išradingumu ir todėl 
pasididžiuodami pralenkdavo mene 
kitus graikus. Jie statė puošnius 
miestus ir šventoves ir jų rūpestis 
medžiaginiais dalykais nustelbė 
dvasinius.

Korintas yra apsuptas derlingu 
slėniu. Dėl to jie buvo pasiturį ir 
galėjo savo turtais daug ką medžia
ginio pasiekti. Nuo senų laikų, buvo 
auginami apelsinai, kurie buvo vadi
nami "auksiniais obuoliais". Puikiai 
čia auga vynuogės, alyvų medžiai ir 
ypač pasižymėję serbentų eksportu.

Aukščiausioje kalno viršūnėje sto
vėjo Afroditės šventykla. Pats miestas 
buvo plačiai žinomas kaip malonumų 
miestas. Afroditei tarnavo tūkstan
čiai jaunų mergaičių nuo 12 metų iki 
18 metų amžiaus. Sulaukus 18 metų 
jos buvo atleidžiamos nuo tos tarny
bos.

Senovės Korintas kentėjo nuo 
įvairių karų, žemės drebėjimų. Jis ėjo 

iš rankų į rankas ir buvo gerokai 
nuteriotas. Kurį laiką buvo tenai 
graikų sostinė, o 146 metais romėnų 
buvo sugriautas ir prakeiktas. 44 
metais Korinte lankėsi apaštalas 
Paulius. Jis skelbė prisikėlusį Kristų, 
bet korintiečiai nenorėjo klausyti. Tik 
vėliau susidarė krikščionių bendruo
menė, kuriai jis parašė du žinomus 
laiškus.

Dabartinis Korintas yra Graikijos 
uostas, prie kurio yra įlankos kanalas. 
Kadangi šis kanalas yra gana siauras, 
tai laivai velkami vilkikais.

Šis kanalas per I pasaulinį karą 
buvo sunaikintas ir tik II pasaulinio 
karo, su Amerikos Marshallio plano 
pagalba, jis vėl atstatytas. Virš 
kanalo yra ištiestas tiltas.

Aplankėm šventyklos griuvėsius, 
pavaikštinėjome po apylinkę, o pie
tums jau buvome Atėnuose. Pirmą sykį 
visoje mūsų kelionėje turėjome laisvą 
popietę. Ją išnaudojome, lankydami 
mieste parduotuves ir Plaką (bazarą). 
Plaka yra daugiausia turistų lankoma, 
čia galima "pražūti" valandų valan
domis. Ir mes greit išmokome iš savo 
viešbučio lankyti šią prekyvietę su 
suvenyrais ir auksu Išpuoštomis 
vitrinomis.

Pakeliui į Plaką ne vienas iš mūsų 
užsukdavom į bizantinio stiliaus 
graikų ortodoksų katedrą. Tuo metu 
vyko pasiruošimas didžiai šventei - 
Velykoms. Nors buvo didžiosios sa
vaitės vakaras, norėjome pamatyti 
tipišką graikų pramogų vietą. Mūsų 
nemažas būrelis praleido porą valan
dų vienam Plakos restorane. Čia 
gurkšnojom graikišką vyną, klausėmės 
graikų dainų bei muzikos ir žiūrėjom 
tautinių šokių.

Mūsų kelionių plane buvo paskirta 
viena diena praleisti ant laivo, 
lankant tris salas: Aeginą, Poros ir 
Hydrą. Deja, iš visų ekskursijos 
išvykų ši buvo neįdomiausia, bent man 
ir kai kuriems kitiems bendrakelei
viams. Po ankstyvų pusryčių autobusu 
nuvežė į netoliese esantį uostą. į šią 
vietą plūste plūdo turistų masės. 
Sėdom į nemažą laivą. Prigužėjo 
turistų be skaičiaus. Laivo viršuje 
buvo malonu, kol laivas stovėjo, o jam 
pradėjus plaukti, pasidarė labai šalta 
ir vėjuota. Laivo apatinėje salėje 
nudėvėtos ir nešvarios sofos ir kėdės. 
Nejauki aplinka. Be to, čia buvo labai 
prirūkyta, net pilka. Per garsiakalbi 
duoda pranešimus ir dienos informa
ciją penkiom kalbom: anglų, prancūzų 
ispanų, italų ir graikų. Vos pabaigia 
vieną pranešimą, tuoj pranešdavo ką 
nors kito. Net ausis rėžia nuo jų 
spiegimo. Visa tai priminė mūsų 

kelionę į Ameriką.
Privažiavus Aeginos salą pranešė, 

kad turime vieną valandą ir penkioliką 
minučių aplankyti tą salą. Po to laivas 
plauks toliau ir niekas pasilikusių 
nelauks. Sala nedidelė, apgyventa tik 
viename pakraštyje ir nusagstyta 
mažom krautuvėlėm ir valgyklom. 
Žmonių spūstis. Iš tolo kvepia keptais 
aštunkojais, kuriuos kepa visų aki
vaizdoje. Valgyklų ir krautuvių 
savininkai kviečia kiekvieną praeivį į 
vidų. Oras virpa kvapais ir garsais. 
Nėra ką veikti, tik eiti per krautu
ves. Laimei netoliese pasitaikė graikų 
ortodoksų bažnytėlė, tai traukėme ją 
lankyti. Bažnyčia maža, paruošta 
Velykų šventei, gražios ikonos. Lan
kytojų nedaug. Taip apsukę ratą, 
grįžtame atgal į laivą.

Vėl keliaujame iki salos Poros. Vėl 
ta pati procedūra, vėl tokios pat 
krautuvės ir suvenyrai. Už trijų 
valandų pasiekėm paskutinę salą 
Hydrą. Nežinom, kuo tos salos buvo 
ypatingos, nes nieko kito nematėm, 
kaip vienodas suvenyrų krautuves. 
Kiek vėliau teko apie jas sužinoti, - 
čia puiku pasimaudyti gražiose smėlio 
pakrantėse. Bet mes viso to nematėm 
ir nebuvo progos smėliu ir jūra 
pasinaudoti.

Pietavome laive. Kiekvienam pa
ruošta vienodos standartinės dėžutės, 
kaip kokiems kareiviams. Badu nerei
kėjo marintis. Nuo paskutinio susto
jimo Hydros saloje laivas plaukė atgal 
į Atėnus. Tai trijų valandų kelionė.

Vieni sėdėjome grupelėmis ir dali
nomės įspūdžiais, kiti miegojom kur 
nors kampe, kiti nenurlmdaml vaikš
tinėjom iš vietos į vietą, o kiti sirgom. 
Džiaugėmės, kai vakare pasiekėm 
savo viešbutį.

Kelionėje visko pasitaiko. Buvo 
sergančių nuo pirmos iki paskutinės 
dienos. Vieni susirgo ir kitą dieną 
buvo jau sveiki, kiti ėmė sveikti, kai 
artėjo namų link, kiti nepasidavė 
ligoms. Tačiau nuovargis ir neįprastas 
maistas paveikė kiekvieną. Pagaliau 
pasidavė vadovas Aleksas Lauraitis ir 
narsuolis Antanas Jucėnas. Tačiau 
sirgti nebuvo baisu, kad ir svetimame 
krašte. Tik, žiūrėk, daktarė Birutė 
Kasakaitienė ateina su vaistais, net ir 
adatą (duria, pataria kaip gydytis ir 
apsisaugoti nuo komplikacijų. Lai
mingi buvome, nes turėjome keturias 
gydytojas savo grupėje.

Tęsinys sekančiame "MJP" Nr. 40
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Tautos Šventė
Hobarte

Hobarto lietuviai Tautos šventę 
atšventė rugsėjo 12 d. Minėjime 
apsilankė dauguma Hobarto lietuvių, 
Krutuliai iš Launcestono ir viešnia iš 
Lietuvos - Šiaučiūnų giminaitė.

Minėjimą atidarė Apylinkės pirmi
ninkas J. Paškevičius, pasveikindamas 
susirinkusius ir trumpai apibudin
damas Tautos šventės reikšmę. A. 
Kantvilas paskaitė labai įdomią pa
skaitą. Išryškindamas Molotovo - 
Ribbentropo paktą, trumpai paminė
damas svarbesnius jo punktus ir kaip 
tas paveikė Pabaltijos valstybes ir 
visą Europą.

Programoje, mažosios mūsų daini
ninkės, Elzytė ir Nijolė gražiai 
padainavo porą patriotinių dainelių. 
S. Augustavičius paskaitė pora eilė
raščių. Dalyviai buvo supažindinti su 
atliktais darbais 600 m. Krikšto 
Jubiliejui švęsti. Minėjimas baigtas 
sugiedojimu Tautos himno.

Po minėjimo, Šikšniai ir K. Dom- 
kienė pavaišino visus dalyvius.

S. Augustavičius pravedė rinkliavą 
Krašto valdybos ir Hobarto Apylinkės 
veiklos paramai.

Apylinkės ir Krašto valdybos para
mai aukojo: po $ 20 - J. ir Z. Adickai 
ir Šiaučiūnai; po $ 10 - Krutuliai ir A. 
Taškūnas; po $ 5 J. Paškevičius, S. 
Augustavičius, A. Kaltinis, B. Šikš
nius, St. Juodziukinas, S. Domkus, A. 
Kantvilas, V. Eskirtas, P. Kromienė, 
R. Share, E. Paškevičienė; po $ 4 - A. 
Andrikonis, L. Vaičiulevičius, J. 
Andrikonienė, P. Mikelaitienė; po $ 2 
- P. Gašlūnas, P. Kairienė, E. 
Šiaučiūnaitė, A. Yarlly, P. Petrai- 
tienė, ir J. Jurevičienė.

Surinkta $143. Pasiųsta Krašto 
valdybai $ 80; Hobarto Apylinkei $ 63.

S. Augustavičius.

N E WC AS TLE

Newcastle Apylinkės valdyba, su
ruošė Tautos Šventės minėjimą, kuris 
įvyko š. m. rugsėjo mėn. 26 d. 7.30 vai. 
vakare Hamiltono St. Peters salėje.

Šventei pritaikintą žodį lietuviškai 
ir angliškai, nes buvo gausiai atsi
lankiusių kitataučių, tarė valdybos 
sekretorė Zina Zakarauskienė.

Programoje numatytas kalbėtojas 
valdybos pirmininkas Stasys Žukas 

R E M K I M E

AUSTRALUOS LIETUVIU

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 įrašyti 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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

buvo salėje, bet negalėjo kalbėti, nes 
sirguliuodamas gripu buvo užkimęs ir 
praradęs balsą.

Meninę minėjimo programą atliko 
"Lietuviškos dainos mylėtojų grupė" 
vadovaujama St. Žuko.

Dainoms pianinu akomponavo mu
zikos mokytoja M. Ulanienė. Sudai
nuotos šios damos: "Lietuva brangi" 
oktetas, Z. Zakarauskienė padainavo 
"Lekiantis smėlis" (solo), "Kur tas 
kelelis" (vyrų kvartetas), "Kur gimta 
padangė", "Gimtinės Aidas" (moterų 
kvartetas), "Nurimk sesut" (oktetas, 
"Namo broliukai" (oktetas). Po 
dainų buvo sugiedotas Tautos Himnas. 
Gausūs minėjimo dalyviai didžiai 
dėkojo dainoriams už gražiai sudai
nuotas dainas.

Po dainų - šokiai. Šokiams grojo V. 
Kuto gautų iš Lietuvos plokštelių 
muzika. Žavi muzika ir poetiški 
žodžiai kerėjo jaunus ir senus. Užtai 
valdyba ir šokėjai Valentinui Kutui 
širdingai dėkoja!

Šokių pertraukos metu vyko fantais 
gausi loterija, kuriuos suaukojo, Z. 
Zakarauskienė, Žukai, Bajaliai, 
Gasparoniai, Balčiūnai, R. Lapinskas, 
Česnaičiai, M. Šeškus, A. Griga
liūnienė, Prasauskai, Daugėlai, V. 
Leonavičius, Kutai, Butkai, J. Venc
kus, dr. Doniela.R. Ulanienė, M. 
Zakarauskienė ir E. Bučienė

Be to, valdyba širdingai dėkoja E. 
Kutienei už darbą virtuvėje ir B. 
Zakarauskaitei už iškeptus tortus, 
kuriais nemokamai buvo pavaišinti visi 
minėjimo dalyviai. Ačū joms!

M. š.

ADELAIDĖJE
JAUNIMO KONCERTAS

Jaunimo talentų koncertas pagal 
tradiciją yra ruošiamas Adelaidės 
ateitininkų, Tautos šventės išvaka
rėse. Šis jau net 29-tasis pasirodymas 
įvyko Lietuvių Katalikų Centro salėje 
rugsėjo 5-tą dieną.

Pavasario pražydusių krūmų šako
mis skoningai išdekoruotoje scenoje, 
programos sujungėjoms Anitai Baltu
tytei ir Linai Jablonskytei pristačius 
pirmuosius jaunučius atlikėjus, pro
gramą pradėjo Jonukas Pocius vlolen- 
čele pagrodamas Boccherini Clncerto 
in B major.

Mažytė, garsiakalbė Laima Kubi- 
liūtė padeklamavo "A ir 0" V. 
Nemunėlio eilėraštdką. Audra Verby- 

laite drąsiai pašoko trumpą šokį, o 
Lina Verbylaitė paskambino pianinu ir 
pašoko šokį pavadintu "Taip”. Darius 
Kubilius gražiai padeklamavo "Jeigu 
būčiau aš paukštelis". Aldona Pretty 
pianinu paskambino Minuet ir pade
klamavo "Gintarėlių šalis". Modernų, 
dabar labai populiarų jazzo stiliaus 
šokį "Žvaigždžių karas", pašoko 
Sharon Timms.

Lina Jablonskytė išpildė B. Braz
džionio poemų dialogą.

Jonukas Pocius dviem išėjimais 
smuiku atliko Bacho, Haendel, De 
Beriot ir Mozart kūrinius, vienas jų 
pritariant jo tėveliui.

Mažieji dalyviai pasirodė žavingai 
ir jų padarytos klaidos publikoje 
sukeldavo malonų juoką ir pasigė
rėjimą. Jonuko atveju tačiau, nors jis 
dėl savo jauno amžiaus buvo priskirtas 
pirmos dalies vaikų pasirodyme, reikia 
pažiūrėt į jo darbą ir kritiškai. 
Jonukas be abejonės, kaip jau dabar 
žino beveik visos Australijos lietuviai, 
yra labai gabus ir pagal savo amžių 
stebėtinai gerai valdo violenčelę ir 
smuiką. Tačiau Jonuko užsianga
žavimas šiam koncertui buvo perdide- 
lis. Todėl nieko stebėtino, kad bisui 
smuikuojant "Cardasą" jo, pirščiukai 
buvo tiek išvargę, jog nepajėgė 
kūrinio teisingai atlikti. Išstumtas 
antram bisui, jis su nauju entuziazmu 
gerai atsmuikavo "Suktinį". J. Pociui 
akomponavo I. Velgush.

Antrą koncerto dalį atliko jauni
mas. Labai gerai pianinu paskambino 
duetas Roma Dainiutė ir Pina As- 
cienfsio. H. Nagio eilėraščių pynę su 
sušlubavimais padeklamavo Linas Po
cius. Anita Krivickaitė užtikrintai 
pagrojo fleita tris trumpus kūrinius.

Šiame koncerte debiutavo Julija 
Gutytė. Juliją mes pažįstame kaip 
daugelio metų tautinių šokių šokėją 
ir pirmą kartą ją išgirdome visai kitoje 
meno srityje, būtent dainavime. 
Julijos balsas labai malonus ir grynas, 
bet dainuojant "Habanerra" iš op. 
Carmen reikėjo duoti daugiau ugnies 
ir vaidybos. Nėra jokios abejonės, kad 
su laiku tas viskas atsiras. Solistei 
akomponavo J Mockūnas. Dailiojo 
žodžio meistras Sietynas Kubilius 
pasirinko 1972 metais išleistos Aus
tralijos poetų "Terra Australis" rin
kinio M. Malakūnienės, A. Prišgin- 
taitės ir P. Pusdešrio kūrybą.

B. Brazdžionio poemų dialogą 
išpildė A. Baltutytė ir L. Jablonskytė. 
Kadangi programa buvo tokia ilga, tai 

sujungėjos be reikalo gaišino laiką 
nieko neduodančiais dialogais ir 
bereikšmio "snookerio" lazdos naudo
jimą. Naujai atgijęs tautinių šokių 
ansamblis Br. Sabeckio vadovybėje 
pašoko Lenciūgėlį ir Gyvatarą.

Po koncerto į sceną buvo pakviesta 
mokytoja ir daugelio pragramų prave
dėjo E. Varnienė, kuriai jaunimas 
padėkojo už jos darbus ir pasveikino 
su brandaus amžiaus jubiliejum. Pa 
kvietus į sceną jaunimo koncertų 
daugelmetę organizatorę R. Kubi
lienę, jaunimas išreiškė dėkingumą su 
griausmingu "Valio".

Padėkos, džiaugsmo, padrąsinimo ir 
vilties ateičiai žodžius tarė klebonas 
kun. J. Petraitis ir Apylinkės v-bos 
pirm. J. Stačiūnas.

Reikia pasidžiaugti, kad žiūrovų 
buvo pilna salė, kas įrodo jog jaunimas 
ir jų pastangos, bei darbai yra artimi 
lietuviškai visuomenei. Didelė padėka 
priklauso Adelaidės ateitininkų orga
nizacijai o ypač R. Kubilienei, kuri 
kasmet pajėgia suorganizuoti ir su
burti jaunimą duodant jiems progą 
parodyti savo meninius gabumus, o 
žiūrovams susipažinti su taip šakotais 
jų laimėjimais. V. Marcinkonyte

MELBOURNE
LIETUVIŲ SODYBA

Dažnai pasitaiko, sulaukus vyresnio 
amžiaus pajuntame, kad ne viską 
sugebame patys pasidaryti ir dažnai 
yra reikalinga artimo pagalba.

Čia ir iškyla tautinės Sodybos 
reikalingumas, kur apsigyvenęs vyres
nio amžiaus žmogus lengvai gali sau 
susirasti bendramintį ir bendrai dalin
tis praeities prisiminimais arba net 
gali ištiesti pagalbos ranką reikalui 
atsiradus. Tautinė Sodyba siūlo vyres
nio amžiaus tautiečiams moralinę 
ramybę ir daugiau užtikrintą rytojų, 
nes atpuola įvairiausi rūpesčiai, 
palengvėja darbo našta, atsiranda 
galimybė socialiniai artimiau ben
drauti su sau artimais tautiečiais ir 
visą laikų gali būti tikras, kad 
nelaimės ar bet kokios bėdos atveju, 
visada arti tavęs yra kiti tautiečiai, 
kuriems rūpi tavo asmeninis likimas,

Melbourniškiai jau kuris laikas, kaip 
teoretiniai įsteigė savo tautinę Sody
bą, kuriai įgyvendinti išrinko Laikiną 
Organizacinį Komitetą, ieškantį ge
riausių galimybių praktiškam Sodybos 
įgyvendinimui. Šiuo metu turim jau 
108 Sodybos narius, kurie įmokėjo po 
dešimts dolerių ir įrodė savo susido
mėjimą tokios Sodybos kūrimui.

Laikinasis Komitetas ištyrė visas 
galimybes ir jau paruošė įstatus tokios 
Sodybos įkūrimui ir net įteikė valdiš
koms įstaigoms prašymą dėl finansinės 
pašalpos. Sekantis žingsnis šiuo reika
lu yra Sodybos oficialus įregistra
vimas, kad viskam, kas yra daroma, 
būtų oficialus pagrindas, garantuotas 
įstatymu. Tam reikalui kviečiami visi 
Sodybos nariai, įmokėję nario mokestį 
bei šiaip visi tautiečiai, kurie domisi 
lietuviškos Sodybos steigimu Melbour
ne, atvykti į visuotiną susirinkimą.

Leonas Baltrūnas 
Laikinojo komiteto vardu.

R A DEK a

Netekę mylimo vyro bei tėvelio

ALEKSANDRO B R A T A N A VI C 1 A U S

išreiškiame viešą padėką visiems kurie mus užjautė liūdesyje: 
Geeiongo "Vyčio" valdybai ir sportininkams, Adelaidės "Vyčio" 
valdybai ir sportininkams, ALB Adelaidės moterų sekcijai, A. 
Sinkevičiūtei - Gučiuvienei, P. Andrijaičiui, R. Sidabrui, Bungardų, 
Šimaičių, Bratanavičių šeimoms Geelonge, ir Dagių, Rekešių, 
Žemkalnių šeimoms Melbourne. Visiems ta proga aukojusiems 
organizacijoms pareiškusiems užuojautą ir dalyvavusiems laidotuvėse.

Elena Bratanavičienė, Rita, Irena, Leopoldas ir Eugenijus.
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
Negalėdami dalyvauti Spaudos ba

liuje aukojo "Mūsų Pastogės" para
mai:

A. ir Z. Storpirščiai $ 20
Mąrina ir Laurie Cox $ 50
Salomėja Zablockienė $ 20
Ida Šimborienė $ 20
Lėta ir Antanas Kramiliai $ 20
Marija ir Antanas Statkai $ 20

SYDNEJUJE
KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS

H O B A R T E
Lietuvos krikščionybės 600 m. 

sukakties minėjimas įvyks spalio 17- 
18 dienomis.

Šeštadienį spalio 17 d. 7 vai. 
vakare, lenkų klubo salėje - šokiai ir 
vakarienė. Bilietai $15 asmeniui.

Bilietus užsisakyti pas B. Šikšnių 
arba J. Paškevičių.
Sekmadienį spalio 18 d. 11 vai. ryto 
iškilmingos pamaldos katedroje.

Pamaldas atlaikys arkivyskupas 
Guilford Young. Po pamaldų moterys 
paruoš visiems dalyviams užkandžių.

Prašome visus tautiečius skaitlingai 
dalyvauti.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE 

16-18 EAST TERRACE BANKSTOWN Tel. 708 1414 I

Rugsėjo 27 dieną įvyko Sydnejaus 
lietuvių klubo narių metinis susirin
kimas.

Valdybos pirmininkas V. Bukevlčius 
atidarė susirinkimą ir pagal potvar
kius jį pravedė.

Finansinių metų pabaigoje klubas 
turėjo 177 narių - steigėjų, 336 narių 
ir 112 narių beteisės būti renkami 
į valdybą. Bendras skaičius 625. 
Susirinkime dalyvavo 109 nariai. Tylos 
minute pagerbti metų bėgyje mirą 
klubo nariai.

Vytautas Simniškis - klubo steigė
jas, 21 metus ėjęs pirmininko pareigas. 
Povilas Grosas - klubo steigėjas ir 
buvęs valdybos narys, Romualdas 
Venclovas - narys steigėjas, Leonar
das Karvelis - narys steigėjas, Benius 
Šarkauskas - narys steigėjas, Vytau
tas Bernotas - narys, Kazys An- 
driuška - narys ir Antanas Talandis - 
narys.

Šiais metais klubas švenčia 25 metų 
sukaktį nuo įsikūrimo. Užbaigus 
vienerių metų apyvartą pagal pa
tiektą klubo valdybos balansą kuris 
patvirtintas revizoriaus (Auditor) 
buhalterio Leono Milašo klubas pada
rė $33.800 gryno pelno. Grąžinta 
Talkai paskolos sumoje $30.ooo, 
panaši suma lieka neapmokėta. Išmo
kėta mūsų tautiečiams $20.603 palū
kanų už procentines paskolas.

Susirinkimo metu klubas yra skolin
gas savo nariams $406.000.

Tai nepaprastai didelė suma. Neveltui 
klubo pirmininkas aiškino- Jūs klubo 
nariai esate šeimininkai ir jūsų 
rankose yra jo ateitis. Klubo valdyba 
yra jūsų patikėtiniai ir daro viską, 
kad galėtų šį klubą išlaikyti kaip 
lietuvybės centrą.

Klubas išsilaikys ir per eilę metų 
bus grąžintos paskolos jei visi nariai ir 
vietos organizacijos jį rems. Jaučia
mas nusivylimas, kai organizacijos ar 
pavieniai klubo nariai samdosi patal
pas parengimams, vestuvėms ir moka 
aukštas nuomas kituose klubuose.

Klubo valdyba pažadėjo per atei
nančius veiklos metus skirti daugiau 
lėšų patalpų išnuomavimo reklamai, 
kad pritraukus daugiau lankytojų.

Diskusijose iškelta vertingų su
gestijų - kurios priimtos ir bus 
duodama jom eiga pagal galimybes. 
Ypač įsakmiai apeliuota į klubo narius 
išlaikyti darnų sugyvenimą ir pasitai
kius nesklandumams išspęsti klubo 
valdybos tarpe ar metinio susirinkimo 
metu.

į klubo valdybą kandidatavo 10 
narių ir pagal patiektą rinkimo 
komisijos aktą išrinkti: J. Gervinąs 
329 balsais, P. Andriukaitis 324, O. 
Kapočienė 320, S. Skorulis 301, V. 
Bukevičius 287, G. Dryža 249 ir V. 
Kondrackas 205. sekantys trys liko 
kandidatai: A. Skirka 195 balsai, A. 
Sidaras 92 ir H. Stošius 71. Balsavimo 
kortelių paduota 344.

Pasibaigus susirinkimui visi nariai 
buvo pakviesti užkandžiams ir veltui 
nuraminti troškulį. v. A.

Hobarto Apylinkės valdvba

MELBOU RNE
LIETUVIŲ SODYBOS PRANEŠIMAS

Spalio 11 d., sekmadienį 2 vai. 30 
min. p.p. Lietuvių namuose, 
Bendruomenės kambaryje šaukiamas 
susirinkimas.

Darbotvarkėje. 1. Susirinkimo 
atidarymas. 2. Prezidiumo sudarymas. 
3. Veiklos pranešimas. 4. įstatų 
pristatymas ir jų paaiškinimas. 5. 
Diskusijos dėl įstatų ir jų priėmimas. 
6. Direktorių rinkimai. 7. Klausimai ir 
sumanymai. 8. Susirinkimo uždarymas.
Laikinas Lietuvių sodybos 

komitetas

Rugsėjo 19 d. Lietuvių koopera
tinės kredito draugijos "TALKA" 
metiniame susirinkime buvo rinkta du 
valdybos nariai. Dabartinę valdybą 
sudaro: pirmininkas - V. Alekna, vice 
pirmininkas A. Muceniekas, sekreto
rius - A. P. Šimkus, nariai - J. Balbata 
ir J. Mašanauskas.

A.P. Šimkus - sekretorius

PIRMOJO TRANSPORTO 
DALYVIAMS

Keturiasdešimties metų sukaktis 
Australijoje bus paminėta lapkričio 
mėn. 28 d., šeštadienį, Melboiirno 
Lietuvių klube. Yra organizuojamas 
pobūvis.

Prašome Melbourne ir kitur gyve
nančius pirmojo transporto dalyvius su 
šeimos nariais registruotis šiuo adre
su: A. Rakštelis, Melbourne Lithua
nian Club, 50 Errol St., North 
Melbourne, 3051.

Reikalinga iš anksto žinoti daly 
vaujančiųjų skaičių. Kaina visiems po 
$10.- asmeniui.

Organizatoriai

SYDNEJUJE
KULTŪRINĖ POPIETĖ

S Spalio 11 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. H
| I
S Violeta Rakauskaitė — Štromlenė §
§ |
g Estradinės muzikos dainininkė į

$ Spalio 31 d., šeštadienį, 8 vai. vak. o

M A D U PARADAS

....................
8 Spalio 18 d. sekmadienį, 2.30 vai. p.p. a
g TURGUS o

S Puiki nuotaika, geri laimikiai. g

VIRSTA PASTOGĖ

Geriausias būdas paremti bendruomenės laikraštį tai atsilankyti į

MŪSŲ PASTOGĖS

BALIU
spalio mėn. 10 d., šeštadienį 

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE

Pradžia 7 vai. vak.

Gros:, "Mūsų Jaunimo Orkestras"

PUIKI VAKARIENĖ VERTINGŲ FANTŲ LOTERIJA

Stalus iš anksto užsisakyti pas sekretore Fridą Savickienę
(tel. 311-5665) ir Agnę Kuncienę (tel. 857-5854)

Paremkite Bendruomenės laikraštį
$15 auka 

ALB Melbourne Apylinkės valdyba

Jeigu nori 1988 m. nuvykti į Lietuvą - pasinaudok musų patarnavimu. 
Kainos pigiausios, sąlygos geriausios!

EASTERN EUROPE TRAVEL
BUREAU

75 King St. 3-čias aukštas - kamb. 305 Sydney, NSW. Tel. (02) 262 1144,

PRANEŠIMAS
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Spalio 18 d., sekmadienį, 3.30 vai. 
p.p. Lietuvių namuose Bankstowne 
Akademinio skautų sąjūdžio Sydnejaus 
skyrius savo tradicinės metinės 
šventės proga rengia viešą kultūrinę 
popietę. Programoje du pašnekesiai.

Eglė Žižytė-Garrick
" Lietuviškos organizacijos ir 
jaunieji", ir Dr. Vida Viliūnaitė - 
"įspūdžiai iš ligoninės praktikos 
Kenijoje, (Afrikoje).

Po minėjimo visų dalyvių draugiška 
kavutė.
Maloniai kviečiame visus Sydnejaus 
lietuvius atsilankyti.

Akademinio skautų sąjūdžio 
Sydnejaus skyrius

Sydnejuje lietuvio mokestį galima 
sumokėti Lietuvių klubo bibliotekoje 
ir "M.P" redakcijoje.

Spalio 25 d., sekmadienį, lietuvių namuose, Bankstowne ruošiame tradicinį 
metinį

POBŪVI
Programoje: Linksmieji broliai, tautiniai šokiai. Pradžia 2 vai. p.p. 
Kviečiami skaitlingai dalyvauti ir praleisti popietę pensininkų tarpe.

Sydnejaus Pensininkų klubo valdyba 
•(■■■■■■■■■■■■■■■nuniiiilunHninnuiiuilnlllllliiiliuuHHiHunHniiHiiliHiuHnunuiuuiiuuHiHiia
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