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JAUNIMAS
TARPTAUTINĖJE ARENOJE

Birželio 16-17 dienos syd- 
nej'iškiams paliks ilgai at
mintinos. Šiomis dienomis 
mūsų jaunimas jungtinėmis 
pastangomis pasirodė visoje 
didybėje: tautinių šokių 
grupės - Melbourne Klum
pakojis ir Sydnejaus Ginta
ras - skynė sau laurus tiek 
saviškių tarpe, tiek ir tarp
tautinėje scenoje Sydnejaus 
Operoje.

Tuo pačiu vyko ir Pabal- 
tiečių sporto žaidynės, ku
riose iš visos Australijos 
buvo suvažiavę mūsų rink
tiniai sportininkai ir varžy
bose atsiekė beveik absoliu
čių laimėjimų.

Tačiau ypatingo dėmesio 
susilaukė minėtos tautinių 
šokių grupės, kurios išskir
tinai sėkmingai pasirodė 
tiek saviškiams Sydnejaus 
Lietuvių Klube, tiek ir tarp
tautinėje arenoje Sydnejaus 
Operoje, kasmet rengiama
me Shell Folkloric Festiva
lyje, stebint keliems tūks
tančiams žiūrovų.

šeštadieni, birželio 16 d. 
Sydnejaus Lietuvių Klube 
programą atliko vien Mel

LKB KRONIKOS JPAREIGOJA

Persekiojami tikintieji lietuviai pavergtoje Lietu
voje su didžiausiu pasiaukojimu leidžia Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikas, kurios yra gyvos, 
persekiojamos tautos religinių ir tautinių įvykių 
dokumentas, atskleidžiąs žiaurią tikinčiųjų padėtį.

Persekiojami mums šaukia: „Mūsų širdys neat
laikys, jei ir jūs nutilsite".

LKRŠ Rėmėjai laikė savo įsipareigojimu tuos 
dokumentus iš Lietuvos paskleisti, kad laisvasis 
pasaulis būtų informuotas ir—nenutiltume. Jie 
Chicagoje išleido LKB Kronikos 3 tomus lietuvių 
kalba.

Rėmėjams nustojus veikti, LKB Kronikoms Leis
ti Sąjunga, kuri Chicagoje išleido LKB Kronikos 
ketvirtą tomą, šiemet išleis Lojolos universiteto 
vardu pirmą tomą anglų ir pirmą tomą ispanų 
kalbomis. Išleistos knygos bus plačiai paskleistos tų 
kalbų kraštuose. Po to bus leidžiami kiti tomai. Jau 
verčiamos Kronikos ir į prancūzų kalbą.

Kviečiame visus lietuvius įsigyti ir skaityti LKB 
Kronikos knygas bei savo aukomis remti jų išleidi
mą, įsijungiant į LKB Kronikoms Leisti Sąjungą. 
Metiniai nariai aukoja ne mažiau kaip 5 dol., 
amžinieji—100 dol. ir mecenatai—1000 dol. Už visus 
gyvus ir mirusius narius kasdien aukojamos šv. 
Mišios. Visiems aukotojams yra išduodami kvitai, ir 
jų aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių.

LKB Kronikos knygų skleidimas pasaulyje yra 
viena iš svarbiausiųjų kovos priemonių Lietuvos 
laisvei iškovoti. Jauskime pareigą savo lėšomis ir 
darbu Kronikas plačiausiai paskleisti.

LKB Kronikos knygas užsisakyti ir aukas siųsti 
šiuo adresu: LKB Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 
So. Talman Ave., Chicago, Ill. 60629 USA. Kur 
veikia Sąjungos skyriai, aukas galima įteikti jų 
valdyboms.

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos Valdyba

bourne Klumpakojis, vado
vaujamas Anelės Morkūnie
nės. Tai nebuvo eilinė klubo 
programa, o Klumpakojis 
čia davė pasigėrėtiną ištisą 
koncertą, kuris buvo ypa
tingai šiltai ir entuziastingai 
skaitlingų klubo svečių pri
imtas (dalyvavo virš 300 
žmonių). Sydnejiškiai kaip 
šeimininkai šiame pasirody
me nedalyvavo, tikriausia iš 
mandagumo leisdami pasi
reikšti savo svečiams ir 
bendradarbiams. Sydnejaus 
Gintaras, vadovaujamas 
Kajaus Kazoko, pirmoj eilėj 
rūpinosi savo svečių globa ir 
svarbiausia, jungtiniu abiejų 
grupių pasirodymu didžia
jame festivalio koncerte 
Operos rūmuose.

Šio koncerto laukėme su 
didele įtampa. Jis pravestas 
festivalio organizatorių 
sprendimu vestuvių ženkle. 
Kiekviena tautybė, kurių 
koncerte dalyvavo apie dvi
dešimt, turėjo ką nors paro
dyti iš savo tautinių vestu
vinių papročių. Lietuviškas 
vestuves scenai paruošė ir 
surežisavo Sydnejaus Gin

uuuuunu vviiuao vanagwjc, ou&v o. viai eiiiuiiL nvc. 
Chicago Hl 60636. Čia vyksta visokie senimo ir jaunimo 
parengimai, čia PLB Valdybos pastovi būstinė

taro meno vadovė p. Ava 
S a u d a r g i e n ė, o atliko 
jungtinėmis jėgomis Sydne
jaus grupė Gintaras ir Mel
bourne Klumpakojis.' Abi 
grupes skiria apie 600 mylių 
atstumas, tad su pagrindu 
bijota, ar pavyks vienam 
vienete viską suderinti ir iš
gauti reikiamą efektą. Mūsų 
jaunimas dirbo su nepap
rastu entuziazmu, ir rezul
tate visas lietuvių pasirody
mas koncerte buvo nepap
rastai įspūdingas ir estetiš
kai pilnai išbaigtas. Nenuos
tabu, kad lietuviai su savo 
programa išleisti pirmieji, 
kurie davė toną visam kon
certui. Neužmirštamą įspūdį 
paliko visiems visas mūsiš
kių pasirodymas, kaip rū
pestingai surežisuotas me
ninis pastatymas, su eks
presyviais šokių deriniais ir 
trumpais vaidybiniais intar
pais, kurie temos išraiškin
gumui buvo neišvengiami. 
Išskirtinai paminėtina ir 
muzika visam pasirodymui 
iš juostelių, kurią pritaikė su 
orkestrine palyda ir dainom 
Kajus Kazokas, kas labai toli 
pralenkia iki šiol įprastą 
akordeoną.

Su šiuo pasirodymu tarp
tautinėje scenoje lietuviai 
laimėjo dar vieną pergalę 
tautybių kultūrinėje areno
je, ir tai yra atsiekimas mū
sų dažnai apibaramo jauni
mo.

Neišleistinas iš akių dar 
vienas teigiamas ir galbūt 
ateičiai labai reikšmingas 
faktorius, kad mūsuose toks 
pasirodymas pravestas 
jungtinėmis dviejų dideliais 
atstumais atskirtų grupių 
jėgomis ir pastangomis. Tas 
rodo, kad turint didelį užsi
mojimą galima įvykdyti ir 
atsiekti jungtinėmis jėgomis 
nugalint nuotolius. Mūsiškių 
pasirodymas tarptautinėje 

arenoje užėmė labai reikš
mingą vietą ir be abejo bus 
skaitomasi ir ateityje pana* 
šios apimties renginiuose. 
Šiame tautybių festivalyje 
didysis koncertas yra viso 
festivalioviršūnė, ir lietuviai 
kaip tik buvo įrikiuoti jame 
ir net jiems buvo skirta 
daugiau laiko, negu visoms 
kitoms tautybėms. Pernai 
lietuviams pasirodyti buvo 
skirta tik 8 minutės, gi šį

ĮVYK
MIRĖ VYSK. JUOZAS 
LABUKAS—MATULAITIS

Kovo 23 d. Kaune mirė 
vysk. Juozas Labukas - Ma
tulaitis, gimęs 1894 m. 1965 
m. įšventintas vyskupu ir 
paskirtas apaštališkuoju ad
ministratorium su ordinaro 
teisėmis.

Vos pasibaigė dar galuti
nai nesusitarus geležinkelių 
streikas, kai Sydnejuje 
sustreikavo Caltex rafineri- 
jos darbininkai. Caltex rafi- 
nerijos N.S.W. valstijai pa
gamina apie du trečdalius 
viso benzino. Bijomasi, kad 
streikas galįs užtrukti ir 
gyventojai skaudžiai pajus 
benzino stoką.

Patirta, kad šiais metais 
Vilniaus universitete litua
nistiniai kursai užsienio lie
tuvių jaunimui neorgani
zuojami. Tie kursai vyko jau 
eilę metų ir nemažas skai
čius lietuvių jaunuolių juos 
praėjo turėdami progos Lie
tuvoje pabūti keletą savai
čių ir arčiau susipažinti su 
tėvų gimtuoju kraštu. Tie 
kursai išeivijoje sukėlė daug 
kontraversijų. 

kartą laiko buvo duota dvi
gubai daugiau. Tai irgi daug 
pasakantis ženklas.

Sveikiname visus šio pa
sirodymo organizatorius ir 
atlikėjus, ir tikimės, kad ir 
ateityje mūsų jaunimas ne
užleis užimtų pozicijų. Tai 
yra bene pats tikrasis kelias 
laimėti lietuviams prestižo 
kitų tautybių kultūrinėse 
varžybose.

I AI
Pasaulio Lietuvių Jauni

mo Sąjunga ir Pasaulio Liet. 
B-nės Valdyba paskelbė 
IV-jo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso Garbės Ko
mitetą, į kurį įeina apie 80 Į 
asmenų įvairių sričių dar
buotojų. Iš Australijos į mi
nėtą Komitetą įeina: kun. P. 
Dauknys, Tėv.Aidų redak
torius, V. Kazokas, Mūsų 
Pastogės redaktorius, An
tanas Laukaitis, V. Neve- 
rauskas, ALB Krašto Val
dybos pirmininkas.

DAINOS CHORUI
25 METAI

Birželio 20 d. suėjo dvide
šimt penkeri metai, kai be 
pertraukos gyvuoja, dai
nuoja ir Sydnejaus lietuvius 
plačiai reprezentuoja Dainos 
choras. Sukakties proga 
sveikiname Dainos chorą, 
visus jo vadovus bei diri
gentus ir linkime skambios 
ateities. Apie Dainos choro 
veiklą ir pasireiškimus dvi
dešimt penkerių metų eigoje 
skaitysime Mūsų Pastogės 
kitame numeryje.
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. Dirbk, ir Dievas padės
Jau ne nuo šiandie mū

suose pastebėta gana apgai
lėtina apraiška: tiek savųjų 
tarpe, tiek ir visur kitur mes 
visų pirma stengiamės iš
kelti ir pabrėžti mūsų tautos 
nuoskaudas ir sopulius, ap
lenkdami visa tai, ką mūsų 
tauta atsiekė savo pastan
gomis, kūrybingumu ir dar
bu. Be abejo, viskas savo 
vietoje, bet būti vienašališ
kais niekad nepasiteisina. 
Kai vyksta tik prekiavimas 
savo tautos žaizdomis, tai ne 
vienas greičiau pagalvoja, 
kad paliegėliams vargu ar 
teiktina pagalba, nes kažin 
ar jie to verti. Šitokia prie
laida savaime prisistato ste
bint pasaulio įvykius, kur 
vyksta nuolatinė ir negai
lestinga kova. Silpnieji visa
dos nugalėtojų sutrypiami, 
jeigu jie pasiduoda be kovos, 
o priešinasi tik skundais bei 
dejonėmis. Tokie patraukia 
kitų dėmesį ir net susilaukia 
pagalbos paprastai tik tais 
atvejais, jeigu jie turi pa
kankamai valios ir ryžto pa
tys priešintis ir už savo išli
kimą kovoti. Kiek daug tau
tų per istoriją dingo kaip 
vandeny ir ne dėl to, kad jos 
buvo iki paskutinio sunai
kintos, issklaidytos ar di
desniųjų prarytos bei su
virškintos, o paprasčiausiai 
jos neturėjo valios ir noro 
gyventi ir išlikti, ir galbūt jų 
vienintėlis ginklas buvo 
skundas ir maldavimas pa
sigailėjimo. Betgi pasaulis 
kovoje už būvį pasigailėjimo 
nežino. Greičiausia šiandie ir 
lietuvių tauta būtų didžiųjų 
praryta ir suvirškinta, jei 
būtų taiklusis pasigailėjimo 
principo. Bet mūsų visų 
džiaugsmui ir šiandie esame 
gyvi ir gajūs, nesame iš 
istorijos išbraukti, o joje te
bevaidiname reikšmingą 
rolę. Ir tai yra dėl to, kad 
nenuleidome rankų ir kovo
jome nesiskaitydami su šal
tais matematiškais jėgų 
apskaičiavimais, kad kova 
beviltiška. Taip buvo laimė
tos nepriklausomybės ko
vos, taip buvo atgauta 
spauda, taip buvo ir istori
joje pastotas kelias germa
nams užvaldyti Europos ry
tus, taip buvo išsivaduota is 
baudžiavos ir 1.1. Tokių per
galių ir savomis pastango
mis atsiekimų galėtume pri
skaičiuoti visą eilę, kas liu
dija mūsų tautos ryžtą, pas
tangas ir pasitikėjimą savim 
nesiskaitant su jėgų persva
ra vienon ar kiton pusėn. 

A.A.
NIESIAI TERESEI CERVINIENEI 

tragiškai mirus, jos vyrą Juozą ir artimuosius giliai 
užjaučia

Sydnejaus Savaitgalio Mokykla
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Kaip žinia, lietuvių tauta 
niekad nebuvo labai skait
linga, bet jos visi atsiekimai, 
pergalės niekados nesirėmė 
skaičių persvara, o kaip tik 
valia nepasiduoti, o pačiose 
kritiškiausiose padėtyse ko
voti ir siekti. Tai paliudija 
visa mūsų tautos istorija.

Kiek kitokia padėtis šian
die, ypač išeivijoje. Tiesa, 
reikia su pasididžiavimu 
pripažinti, kad šiuo metu 
okupuotoje Lietuvoje toji 
kovos dvasia nėra palūžus, 
ir rezistencija tebevyksta 
visais frontais nesiskaitant 
nei su aukomis, nei su pers
pektyvomis. Tuo tarpu išei
vija pasirinkusi pasyvųjį 
kelią. Mūsų parengimuose 
bei minėjimuose pirmoj eilėj 
prisimenami išgyventi 
skauduliai is to nepasidarant 
jokių išvadų aktyvia krypti
mi. Pastangos išlaikyti lie
tuvybę atsimuša į kietą re
zignaciją prileidžiant, kad 
tai veltui pastangos, nes vi
sokia išeivija užbaigianti sa
vo dienas ištirpimu tarp 
svetimųjų. Is tiesų, tokios 
istorinės tiesos nėra. Iš
nyksta tik tie, kurie neturi 
kovos dvasios ir kurie pasi
duoda be pasipriešinimo. 

ALB Krašto valdybos 
adresai

Krašto Valdyba:
The Federal Executive
of the Australian Lithuanian Community
10 Eastry St.
NORWOOD, S.A. 5067

Pirmininkas: Mr. V. Neverauskas
36 Donald St.
St. Marys, S.A. 5042

Vicepirmininkas: Mr. Jz. Lapšys
14 Leroy St.
Glenunga, S.A. 5064

Sekretorius: Mr. M. Pocius
2 A Tailala Tee.
Myrtle Bank, S.A. 5064

Iždininkas: Mr. L. Gerulaitis
19 Wilford Ave.
Underdale; S.A. 5032

Narys Kultūros
reikalams: Mrs G. Vaskas

4 George St.
Torrens Park, S.A. 5062

Nrys Švietimo
reikalams: Mrs. J. Vabolis

90 Seaview Rd.
West Beach, S.A. 5024

Narys Jaunimo
reikalams: Mr. A. Zamoiskis

6 Tram St.
Kensington, S.A. 5068

Daug kartų nuolat minimas 
žydų pavyzdys, kurie prieš 
porą tūkstančių metų iš
tremti is savo žemės, netu- 
rėdami realios atramos ir 

■amžinaipersekiojami, jie vis 
tiek išlaikė savo tapatybę. 
Kiti tai laiko specialia Dievo 
valia, kuri globojanti žydų 
tautą, bet lygiai reikia atsi
minti ir neginčijamą jau nuo 
seno kartojamą mūsų pro
tėvių tiesą, kad "dirbk, tai ir 
Dievas padės". Kitaip sa
kant, jei pats stengsiesi, tai 
gali susilaukti pagalbos ne tik 
is žmonių, bet ir iš Dievo.

Atsparumas ir kovos dva
sia, kaip ir ugnis, nekursto
mi gęsta. O tokio nuolatinio 
kurstymo gal šiandie mums 
daugiau reikia, negu bet ka
da. Niekas kitas nepakurs- 
tys, nes niekam mūsų inte
resai nerūpi. Pasiduoti re
zignacijai yra pats lengviau
sias ir pigiausias kelias. Tai 
bėgimas is kovos lauko, kur 
kiekvienas kovotojas yra 
nepamainomas. Tad ir nuo
latinės raudos apsilenkiant 
su kovos dvasia tą rezigna
ciją tik daugiau skatina. Ar
gi galima rezignuoti, kai yra 
tiek daug kovos dvasios pa
vyzdžių ne tik praeityje, bet 
ir gyvojoje tautos istorijoje. 
Tik reikia nuolat juos kelti ir 
priminti. (v.k.)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MDSŲ PASTOGĘ

Brangiai motinai ir uošvei
A.A.

KUNIGUNDAI BALTRUŠAITIENEI 
mirus, jos dukrą Kazimierą ir žentą Valerijoną Bitinus, jų 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

O.V. Arai
I.V. Darai
O. Meiliūnienė

Mielus bičiulius Kazimierą ir Valerijoną Bitinus bei 
visus artimuosius, Kazimieros mamytei

A.A.
KUNIGUNDAI BALTRUŠAITIENEI 

mirus, giliai užjaučiame.
Magdalena Migevičienė
L. ir V. Deikai
L ir A. Dudaičiai

Brangiai mamytei
A.A.

KUNIGUNDAI BALTRUŠAITIENEI 
mirus, jos dukrą Kazimierą Bitinienę ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame.

M. ir A. Reisgiai
V. ir P. Antanaičiai

Mielai Sydnejaus Lietuvių Teatro Atžalos kolektyvo 
narei Kazei Bitinienei, jos šeimai ir artimiesiems, jos 
brangiai motinai

A.A.
KUNIGUNDAI BALTRUŠAITIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškia
Sydnejaus Liet. Teatras Atžala

pasaulyje
DIŽIAUSIA LĖKTUVO 
AVARIJA J.A. V-BĖSE

Čikagoje žuvo 273 žmonės

Milžiniškasis keleivinis 
lėktuvas - jumbo jetliner DC 
10 - tik pakilęs skrydžiui j 
Los Angeles gegužės 25 d. 
nukrito ir sprogo O’Hare 
aerodrome Elk Grove prie
miestyje, Čikagos šiaurės 
vakaruose. Žmonės pir
miausia pastebėjo, kad jis 
kilo tokiam lėktuvui neį
prastu mažu greičiu. Paskui 
nukrito-vienas motoras nuo 
kairiojo sparno ant išvažia
vimo tako. Tada viena mo
teris matė degant kairiojo 
sparno apačią. Tada lėktu
vas mėgino kiek pakilti ir 
pasuko į kairę. Po to apsi
vertė ir pradėjo kristi že
myn. Nosimi ir kairiu spar
nu palietė žemę ir sprogo 
atvirame lauke. Ugnis buvo 
matoma net už 12 kilometrų. 
Mačiusiems atrodė kaip ato
minės bombos sprodimas. 
Keleiviai ir lėktuvo įgula, 
viso nemažiau kaip 271 as
muo žuvo. Jų kūnų dalys 
buvo plačiai išmėtytos po tą 
lauką. Tai buvo pati di
džiausia lėktuvo nelaimė 
Amerikos aviacijos istorijo
je ir trečia žuvusių žmonių 
skaičiumi pasaulyje. Iki šiol 
didžiausia Amerikoje buvo ■ 
144 žuvę. Didžiausia pasau
lio avarija - 1977 m. Canary 
salose. Joje žuvo 582 asme
nys, o antroje vietoje Turki
jos DC 10 1974 m. nukrito 
Paryžiaus apylinkėse ir žuvo 
346 asmenys. Šį kartą galėjo 
būti dar blogiau. Visai netoli 
nuo kritimo vietos buvo pil
nas parkas apgyventų kara
vanų. Jei ten būtų nukritęs, 
aukų skaičius būtų padvigu- 
bėjęs. Sunku ir įsivaizduoti, 
kas būtų atsitikę, jei jis būtų 
nukritęs Čikagos viduryje. 
Šį kartą ant žemės žuvo tik 

du asmenys ir keliolika su
žeistų. Dauguma vyko į Los 
Angeles pas tėvus ar gimi
nes Prisiminimo (Memorial) 
savaitgaliui.

DC 10 sprogimų pasitaikė 
ir anksčiau. Aktyviausias 
pasaulio aerodromas buvo 
kiek laiko uždarytas, bet 
paskui vėl atidarytas, nes 
minios žmonių laukė skristi 
minėtam savaitgaliui, per 
kurį ant greitkelių žuvo 508 
asmenys. Lėktuvo nelaimė 
tiriama. Manoma, kad tos 
baisios avarijos priežastis 
buvo trūkęs varžtas (Sriu
bas) to įtaiso, kuris laiko 
motorą. To pasėkoje trūko 
hidraulinės linijos ir lėktuvo 
kontrolė pasidarė neįmano
ma. Todėl ir juostelė užre
gistravo tik įgulos pasikal
bėjimo pačią pradžią. Ati
tinkamos įstaigos sustabdė 
patikrinimui visus pasaulyje 
registruotus DC - 10 lėktu
vus, kurių J.A. V-bėse yra 
apie 134 ir apie 150 kituose 
pasaulio kraštuose.

L. A. Vėtra

Atsiųsta 
paminėti

Juozas Kralikauskas. 
ĮKAITĘ VILNIAUS AK
MENYS. Premijuotas ro
manas, laimėjęs dienraščio 
Draugo 27-jį romano kon
kursą 1978 m. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas Čika
goje 1979 m. 186 psl. Kaina 5 
doleriai.

Pradėjęs kasdieninės bui
ties pasakojimais ir roma
nais Juozas Kralikauskas 
palinko į istoriją ir jau sukū
rė visą eilę istorinių romanų 
iš Lietuvos praeities. Ir šia
me romane autorius pagrin
de deda K. Sirvydą, vieną iš 
lietuviškos raštijos pradi
ninkų.
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rf Australijos Lietuvių Fonde
METINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Metinis Fondo narių susi
rinkimas įvyks Melbourne 
spalio 6 d. Pagal įstatus su
sirinkimas turi patvirtinti 
metinę piniginę apyskaitą ir 
išrinkti du valdybos narius. 
Valdyba renkama dvejiems 
metams, bet du nariai šie
met turi pasitraukti, ir jų 
vietoje turi būti du naujai 
išrenkami ar tie patys per
renkami. Formalų pranšimą 
apie susirinkimą nariai gaus 
rugsėjo mėnesį.

PARAMA TAUTINIŲ
ŠOKIŲ ANSAMBLIAMS

Sydnejaus tautinių šokių 
Gintaro ir Sūkurio ansamb
liai paremti $ 500. Sumą 
paskirstyti pavesta Sydne
jaus apylinkės valdybai su 
Fondo įgaliotiniu p. B. Sta- 
šioniu. Jie paskyrė: $ 300 
Sūkuriui ir $ 200 Gintarui. 
Fondo valdyba, ansamblių 
vadovybėms prašant, para
mą paskyrė susimokėti nuo
mai už patalpas repeticijoms 
ir specialiems rūbams įsigy
ti, kurių reikėjo Gintarui, 
pasirodant Sydnejuje tau
tybių festivalyje Sydnejaus 
operos rūmuose.

NAUJI FONDO 
ĮGALIOTINIAI

Atsisakius dėl šeimyninių 
priežasčių seniesiems, pas
kirti nauji Fondo įgalioti
niai: Adelaidėje p. K. Tapa- 
ras, 3/181 Stanley St., N. 
Adelaide, S.A. 5006, tel. 
267 1397; Newcastlyje - p. 
A. Bajalis, 36 Kings Rd., 
New Lambton, N.S.W. 2305. 
Įgaliotiniai, jei mato esant 
tikslinga, gali susidaryti ko
mitetą. K. Taparas Adelai
dėje tokį komitetą projek
tuoja.

LOTERIJOS LAIMIKIŲ 
TRAUKIMAS

Fondo loterijos laimingų
jų bilietų traukimas įvyks 
Melbourne Lietuvių Na
muose birželio 23 d., šešta
dienį, 3 vai. Fantai - E. 
Kubbos, H. Šalkausko, L. 
Urbono tapyti paveikslai ir 
A. Vaitiekūno padovanotas 
persiškas kilimas. Melbour
ne bilietus bus galima nūsi- 
pirkti dar ir traukimo dieną. 
Susidomėjusieji kviečiami 
būti liudininkais bilietų 
traukime.

PERKAMA RAŠOMOJI 
MAŠINĖLĖ

Adelaidėje gyvenantis p. 
Urbonas yra surinkęs lietu
vių bibliografiją Australijo
je. Tai čia išleistos knygos, 
svarbesnieji straipsniai mū
sų savaitraščiuose, bet taip 
pat lietuvius liečią straips
niai kitomis kalbomis Aus
tralijos spaudoje. Krašto 
Valdybos švietimo vadovei 
prašant, Fondo valdyba pa
vedė p. Urbonui nupirkti 
rašomąją mašinėlę lietuviš
ku raidynu, kuria jis naudo
sis, kol bus reikalinga. Ma
šinėlė lieka Fondo nuosavy
bėje.

VILNIAUS
UNIVERSITETO

LEIDINIAI

Lietuvių kalba leidinį ats
paude Tėviškės Aidai. Jis 
gaunamas mūsų kioskuose ir 
klubuose. Anglų kalba 
rankraštis atiduotas spaus
dinti Lenoval Printing lei- 
dyklai'West Melbourne. Tu
rinyje: įžanga (trumpos ži
nios apie tautą ir valstybę),; 
Vilniaus įkūrimas, prof. J.

Marvan straipsnis apie lie
tuvių kalbą, A. Zubro ap
žvalga universiteto istorijos, 
J. Žalkausko straipsnis apie 
universiteto architektūrą, 
prisiminimai studijavusių 
bei buvojusių (L. Maggio, A. 
Stasos, L. Liutiko, N. Kant- 
vilienės, V. Neverauskienės, 
L. Barkaus ir prof. W. 
Schmalstiego), L. Pocienės 
įspūdžiai iš lituanistinių va
saros kursų Vilniuje ir A. 
Juškaitės vizitas Vilniuje.

Prof. J. MARVAN KNYGA

’’Modern Lithuanian 
Declension” pusė siuntos (50 
egz.) iš JAV jau gauta Mel
bourne. Gavus likusią dalį, 
atitinkamas skaičius bus pa
siųsta Fondo įgaliotiniams. 
Melbourne rėmėjams knygą 
įteiks su parašu pats auto
rius. Organizacinį darbą at
likti Fondas paprašė "Ro
muvos" korporaciją. Data 
bus paskelbta vėliau.

Leidinys labai gražiai at
rodo. Tikrai puošnus daili
ninko V. Simankevičiaus 
darbo viršelis. Autorius 
įžangoje leidinį skiria Vil
niaus universiteto jubiliejui.

A. Zubras

Vilniaus Universiteto 
sukakčiai

LAURYNAS STUOKA-GUCEVIČIUS

Namas su paminkline lenta Stuokai — Gucevičiui tikrai 
turėjo nepaprasta gyventoją.

Jis buvo pirmasis architektūros profesorius Vilniaus 
universitete. Tiesa, ir anksčiau buvo dėstoma architek
tūra, ir net labai garsaus architekto M. Knackfuss'o, pas 
kurį pats Stuoka mokėsi, bet Knackfuss’as nebuvo profe
sorius, o tik laisvai samdomas dėstytojas be katedros.

Tik 1793 m. profesorium paskyrus Stuoką - Gucevičių, 
pradėjo veikti architektūros katedra.

Antras neįprastas dalykas buvo, kad prof. Stuoka buvo 
valstiečio sūnus ir šimtanuošimtinis lietuvis.

Gimęs Migonių kaime, jis mokėsi Kupišky, Palėvenėlėj 
ir Panevėžy. Užsispyręs studijuoti, jis atvyko į Vilniaus 
universitetą ir savo gabumais greit atkreipė į save Edu
kacinės Komisijos pirmininko vysk. Masalskio dėmesį. Jo 
remiamas Stuoka studijavo Vilniuje, Romoj, Paryžiuj ir 
lankėsi daugelyje Europos miestų.

Grįžęs į Vilnių, jis tuoj ėmė vykdyti savo mecenato 
užsakymus. Trys jo žinomiausi pastatai ir dabar puošia 
Vilnių - tai Vilniaus katedra, rotušė ir Verkių rūmai. 1790 
m. Stuokai-Gucevičiui buvo sutektos bajorystės teisės.

Pradėjęs dėstyti universitete, Stuoka paskelbė jau 
statybose išbandytus architektūros principus:

1. Profesorius išdėstys pastatų pradmenis, taikydamas 
paprasčiausius statybos dėsnius taip, kad kiekvienas sta
tinys būtų patogus, tvirtas ir gražus.

2. Įrodys, kad pastato grožis, darnumas ir didingumas 
glūdi ne išgalvotuose pagražinimuose bei papuošimuose, 
bet statinio dalių santykiavime tarpusavyje ir su visuma, 
O nuo to priklauso ir jo stiprumas.

3. Tam nustatys architektūroje naudojamą tolydinės 
harmoningos progresijos tvarką, iš kurios geometriniais 
santykiais išves mastus kitų, dalimis atitinkančių, tvar
kų.

Deja, Stuoka neilgai tedėstė Vilniaus universitete. 
1794 m., prasidėjus Kosciuškos ir Jasinskio vadovauja
mam sukilimui prieš rusus, Stuoka aktyviai įsijungė, su
organizuodamas sukilėlių būrį Vilniuje. Viename mūšyje 
jis buvo sunkiai sužeistas. Po dvejų metų slapstymosi ir 
gydymosi jis grįžo į universitetą, bet tik porą metų pa
dirbęs mirė 1798 m., tebūdamas vos 45 metų.

Jis buvo palaidotas šv. Stepono bažnyčios šventoriuje. 
Iki 1944 m. prie bažnyčios dar tebekabėjo paminklinė 
lenta su įrašu, bet karo įvykiuose ji dingo, ir tiksli kapo 
vieta dabar nežinoma.

Po jo mirties jo vietą universitete užėmė buvęs jo pa
dėjėjas M. Šulcas, kuris tuojau, nepaisydamas Stuokos 
mokymo apie pastato grožio esmę, uždėjo ant katedros 
frontono tris šventųjų statulas.

A. Karazijienė

”Į Lietuvą žiemojančią einu...” Dail. P. Rimšos paveikslas

Fondo valdybos žiniomis 
Vilniaus universiteto 400 
metų jubiliejiniai minėjimai 
Adelaidėje ir Melbourne 
įvyks rugpiūčio mėnesį. 
Melbourne rugpiūčio, 19 d. 
Melbourne universiteto 
Union Hali. Paskaitai pa
kviestas iš Pertho prof. Z. 
Budrikis. Jis ne" taip seniai 
yra buvojęs Vilniuje ir ten, 
jo srities profesorių pak
viestas, skaitė akademikams 
paskaitą. Meninę programą 
sudaro A. Milvydas. Pak
viesta Dainos choras, Klum
pakojis, R. Tamošiūnaitė ir 
jaunieji Bruožiai. Į šį minė
jimą lietuviai (kiekvienas 
asmeniškai) pasikvies kita
taučių draugų. Specialūs 
kvietimai su programa bus 
pasiusti australų profesūrai, 
šiaip kultūrininkams, ukrai
niečių, baltgudžių, lenkų, 
latvių ir estų bendruome
nėms.

KAI NUOMONĖS

Jugoslavijos maršalas Ti
to ir Maskvos valdovai 
anksčiau būdavo labai ge
ruose santykiuose. Bet Tito 
panorus turėti daugiau sa
varankiškumo, jų nuomonės 
išsiskyrė. Brežnevą ypač 
supykdė Tito flirtavimas su 
raudonąja Kinija. Vien Ki
nijos vardo paminėjimas, 
tuo labiau jos glamonėjimas, 
turi veiksmingosios ricinos 
efektą. Nuomonėms išsiaiš
kinti ir suderinti Brežnevas 
pasikvietė Tito į Maskvą. Jį

SKIRIASI...
aerodrome pasitiko pats 
Brežnevas, kuris atrodo nu
silpęs ir daugiau pasenęs, 
negu 87 metų Tito. Brežne
vas yra tik 72 m. Turint gal
voje jo amžių, maršalas at
rodo dar energingas ir pajė
gus vadas. Tito buvo pradė
jęs flirtuoti ir su Amerika, 
bet... jam labai nepatiko 
Carterio pamokslai apie 
žmogaus teises.

Kiek anksčiau Brežnevas 
Maskvoje pasimatė ir su 
Prancūzijos prezidentu Va
lery Giscard d’Estaing.

Mes išlaikome spaudą, 
bet ir spauda padeda 

mums išsilaikyti.
Remkime savą spaudą!

Rojaus vizija
’7f' Žmogus jau vaikštinėja po mėnulį; 

į Marsą siunčiame erdvės raketų būrį, 
todėl, nors vienas - kitas skeptiškai dar galvą krato, 
esu tikra, greit įtaisys ir termostatą
net saulei reguliuot. (Ryte, sakysim, sniegas,

( po pietų - maudytis visi į jūrą bėga, 
pavakarėj - su pačiūžoms ant ledo ratą suka...) 
vis pagal nuotaiką, paspaust tereiks mygtuką.)

Iš vandenyno gilumos jau naftą kelia; 
į viršų traukia reikalingą mineralą.
Ir gyvūnija bus gelmių tuoj surūšiuota, 
paskirs tad grupei kiekvienai tam tikrą plotą - 
ten plaukioti galės, ten nekentės jau bado. 
(Bematant ir tokia draugija atsirado, 
kuri brošiūras leidžia, protestus vis rašo: 
„Žuvelei nuskriaustajai reikalaujam paso!”)

Ant žemės gi tvirtas, civilizuotas rojus; 
vešliausi (plastikiniai!) augalai visur žaliuoja. 
Tik orą užteršėm, nesveika juo kvėpuoti, 
tai plaučius, kaip atrodo, teks modifikuoti, 
ar (dar geriau!) - išrast kvėpavimo gal aparatą.

Dėl to mums didesnių sunkumų nesimato, 
nes esam gabūs, esam pasiryžę, 
be to, prisimenant energijos tą pasaulinę krizę...

Susimąsčiau - visaip juk atsitikti gali. 
Reiks nusipirkti žvakių, arklį ir važelį.

Julija
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RAUDONOJI PILIETYBĖ
Kadaise garsus Sovietų 

Sąjungos poetas Vladimie- 
ras Majakovskis parašė odę 
apie sovietų raudonąjį pasą 
ir pats juo besidžiaugdamas 
baigė gyvenimą savižudys- 
te. Tokio pat galo reikia 
laukti Sovietų Sąjungai, iš
leidusiai savo naujos raudo
nosios pilietybės įstatymą. 
Sovietų pilietybė tampa ne 
garbės, ne patrijotizmo ir 
pasididžiavimo reikalas, bet 
prievartos, persekiojančios 
vergijos jungas, kurio be 
kovos, be kraujo aukos ne- 
nusikratysi. Sovietų Sąjun
ga šituo savo raudonosios 
pilietybės įstatymu nori 
grąžinti savo piliečiams ver
giją, ir ne tik savo, bet ir ki
tų laisvų tautų piliečiams, 
kurie jau laisvuose kraštuo
se gimę, augę, mokslus 
baigę ir įgiję skirtingą kul
tūrą, automatiškai tampa 
Sovietų Sąjungos piliečiai. 
Raudonoji pilietybė tampa 

prakeikimu, kaip kadaise 
feodaliniais laikais veikęs 
vergijos įstatymas - pasilie
ka nepakeičiamas visiems 
laikams. Nuo tirono, šiuo at
veju nuo raudono voro ma
lonės, priklauso nužmoginto 
sovietų piliečio likimas ir ne

Laiškas iš Adelaidės
SPAUDOS KULTŪRINĖ 

POPIETĖ u ,qt- '
Visi žinome išeivijos 

spaudos finansinius trūku
mus dėl mažo prenumerato
rių ir apmokamų skelbimų 
skaičiaus. Leidėjams visuo
met tenka susidurti su klau
simu, kaip sudurti galus su 
galais.

Su tais sunkumais turi 
kovoti ir mūsų bendruome
nės laikraštis "Mūsų Pasto
gė”. Šio laikraščio leidimo 
nedatekliams išlyginti ruo
šiami įvairūs parengimai: 
baliai, loterijos, kultūrinės 
popietės ir kt.

Jau kelinti metai ALB 
Adelaidės Apylinkės Valdy
ba ruošia kartą į metus kul
tūrinę popietę su užkan
džiais, loterija ir kultūrine 
programa. Pirmuosius kele
rius metus tokios kultūrinės 
popietės sutraukdavo skait
lingą publiką, kuri sudėdavo 
gana apčiuopiamų pajamų. 
Buvo jaučiama, kad adelai- 
diškė visuomenė laikė savo 
pareiga visais galimais bū
dais remti bendruomenės 
laikraštį. Šios pareigos ve
dini į popietę sueidavo ir net 
Mūsų Pastogės neprenume
ruoją tautiečiai, tartum bent 
tuo prisidėdami vienu kitu 
doleriu prie laikraščio leidi
mo.

Tačiau porą pastarųjų 
metų šios rūšies popietės 
pastebimai nublanko ir 
praskystėjo. Šiais metais 
parengimas buvo pavadin
tas "Spaudos kultūrinė po
pietė” vietoje praeity prak
tikuoto "Mūsų Pastogės 
kultūrinė popietė". Atsilan
kiusių skaičių buvo galima 
išreikšti dviem skaitlinėm. 
Savaime suprantama, kad ir 
pajamos turėjo būti gana 
kuklios. Kokia priežastis to
kio mūsų visuomenės atšali
mo savosios spaudos atžvil
giu, sunku spręsti. Gal kai 
kurie tautiečiai klaidingai 
įsitikinę, kad su Lietuvių 
Spaudos Sąjungos įsteigimu 
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tik sovietijoje, bet ir visame 
laisvame pasaulyje pakimba 
grėsmė ir teroras milijo
nams žmonių.
_ Toks brutalus žmogaus 
teisių paneigimas ir tarp
tautinės teisės nuostatų 
laužymas bei su nieku nesi
skaitymas galėjo gimti tik 
sovietų smegenyse, 
kurie planuoja viso pasaulio 
pavergimą. Nei Helsinkio 
Įsipareigojimai, nei bet ko
kios kitos žmogaus teises 
ginančios sutartys ir aktai 
sovietams negalioja, jie el
giasi, tarsi jie vieni jau būtų 
pasaulio viešpačiai ir bude
liai.

Laikas būtų pasauliui 
praregėti, laikas būtų su
prasti, kad čia nėra mažų 
pavergtų tautų reikalas, o 
viso pasaulio tautų nusi
stovėjusių principų bei mo
ralės griovimas, žengimas į 
paskutinę fazę ilgai užtru
kusios kovos, kad sunaikintų 
socialinius ir moralinius Va
karų kultūros pradus. Pavo
jinga realybė reikalauja iš 
mūsų visų akcijos - veiklos. 
Visų pirma stipriai turėtu
me sušukti į tuos, kurie va
dovauja šių laikų Vakarų 
pasauliui: — Liaukitės pre- 

visi Mūsų Pastogės leidimo 
rūpesčiai paliekami šiai or
ganizacijai. Iš tiesų nė vie
nas bendruomenės narys 
nėra laisvas nuo savo parei
gų ir neturėtų jų sukrauti 
ant kitų pečių. Mūsų Pasto
gė buvo ir tebėra mūsų 
bendruomenės laikraštis ir 
jį turėtume visokeriopai 
remti.

Kultūrinę popietę pradėjo 
apylinkės pirmininkas p. c. 
Zamoiskis, taikliai ir origi
naliai kaip visuomet prista
tydamas. Paskaitą apie lie
tuvių spaudos draudžiamąjį 
laikotarpį ir bendrai apie 
mūsų spaudą skaitė L. Pa
kalnis. Meninėj - literatūri
nėj programoj dalyvavo ak
toriai V. Ratkevičius, J. Ne- 
verauskas, N. Skidzevičius. 
Pertraukos metu visi buvo 
vaišinami kavute ir pyra
gaičiais.

Programai pasibaigus 
pravesta loterija.

* *
Kaip visuomet ir šiais 

metais Adelaidės lietuviai 
gegužės 13 d. iškilmingai at
šventė Motinos Dieną. Šiai 
dienai skirtose pamaldose 
dalyvavo abiejų savaitgalio 
mokyklų mokiniai, kurie 
kartu padėjo prie L.K. 
Centro pastatyto Lietuvos 
Žemei paminklo gėlių miru
sioms motinoms pagerbti. 
Tačiau pati šventė pravesta 
jau dviejose vietose, apie 
vieną mylią viena nuo kitos. 
Nejaugi trisdešimt metų iš
gyvenę šioj vietoj vis dar 
nepajėgiame savo brangias 
motinas suvesti į vieną vietą 
ir atsikratę kažkokio kartė
lio tikrai ir neveidmainiškai 
jas pagerbti? Negi vienos 
yra lietuvės motinos, o kitos 
"lietuvės motinos”? Tad ku
rias dedame į kabutes? Jei
gu jau sugebame bendrai 
atšvęsti Vasario 16 ar Rug
sėjo 8-ją, kodėl negalėtume 
kartu atšvęsti ir Motinos 
Dienos? Gal Motinos Diena 
turėtų būti pastatyta lygiom 
su kitom tautinėm ar istori- 

kiavę, liaukitės pardavinėję 
principus ir žmones, liauki
tės veidmainiavę, nes jau 
parduodate paskutinę virvę 
su kuria rytoj jus pačius So
vietai pakars.

Šios nelemties akivaizdoje 
mes, lietuviai, vedame sun
kią kovą Lietuvoje už žmo
gaus teises, tai žino visas 
pasaulis, skaitydamas Kro
niką, Aušrą ir kitą periodi
ką. Deja, tremtyje tuo pasi
didžiuoti negalime, dides
nioji dalis mūsų tautiečių 
poilsiauja patogiai įsitaisę, 
nesirūpindami nei savo tau
tos, nei savo vaikų likimu. 
Atėjo laikas visiems su
krusti, nes Sovietai savo 
raudonąja pilietybe pasiekia 
visus, ir visi kaip vienas tu
rime išeiti į kovą už žmogaus 
teisę būt laisvam. Dabar yra 
proga perspėti pasaulį, ko
kias pinkles spendžia Sovie
tai laisvam žmogui, daugelis 
to nežino ir nesupranta. 
Mūsų yra šventa pareiga 
įspėti žmoniją, kol dar nėra 
per vėlu. Todėl nesigailėki
me nei laiko, nei pinigų, vi
sus bombarduokime ką gali
me pasiekti savo laiškais, 
savo gyvu žodžiu, išeikime į 
gatves, į mitingus, kad visi 
galėtų matyti ir suprasti už 
ką kovojame, ko reikalauja
me.

Štai liepos mėnesį turėsi
me pavergtų tautų savaitę, 
reikia joje visiems dalyvauti 
su protestais, nes tai liečia 
jaunimą ir senimą, nes tai 

• liečia natūralinę žmogaus 
teisę gyventi laisvam. Tiro
nija ir vergija nėra Sovietų 
vidaus reikalas, o visos 
žmonijos pareiga išlaisvinti 
žmogų iš tironų jungo.

Tegul nebūna nė vieno 
lietuvio, kuris pasakytų - aš 
niekad nedalyvavau gatvės 
mitinguose, nedalyvausiu ir 
dabar, tas manęs neliečia. 
Žinoma, bus ir tokių, bet dėl. 
jų nenuleiskime rankų, 
dirbkime kas reikia dirbti. 
Jei mes neprotestuosime, 
kas už mus protestuos?

A. Mauragis 

nėm datom, kurios neapsiėjo 
be aukų ir motinų kančių.

Vaikučiai ir vienur ir kitur 
nuoširdžiai ir su meile apdo
vanojo savo mamytes buči
niais ir gėlėmis, pasirodė, ko 
išmokę. Bet kažkur pilkieji 
eminencijos ambicijų vedini 
vis pasiryžę laikyti net mūsų 
motinas abipus griovio.

* *
Ketvirtasis PLJ Kongre

sas jau čia pat. Kelionei į 
Kongresą ruoštis suskato ir 
adelaidiškiai deputatai, . O 
jie Australijos kontingente, 
sudaro beveik daugumą: 
Jonas Mockūnas, Rūtą Po
cienė, Eugenijus Pocius ir 
Vita Bardauskaitė, kuri nors 
šiuo metu dirba ir gyvena 
Albury, užaugus ir mokslus 
baigus čia, Adelaidėje. Tad 
visai pagrįstai gali būti pri- 
skaitoma prie adelaidiškių.

Norėdami papildyti vyks
tantiems į Kongresą finan
sinius išteklius, Adelaidės 
PLJ S-gos skyrius kartu su 
atstovais ir jų šeimom bir
želio 3 d. Lietuvių Namuose 
gamino pietus ir suruošė lo
teriją. Valgytojų prisirinko 
pilna salė. Jauni šeimininkai 
ne tik suruošė gardžius pie- ‘ 
tus, bet ir rūpestingai ap
tarnavo svečius. Senokai 
Lietuvių Namuose bematė- 
me tiek jaunų veidų. Jaunos 
maisto padavėjos užkaitu
siais veidukais dėjo visas

AUSTRALIJA IR
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius 
Jonas Paulius II M.A. na
riams liepos mėnesiui skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją - kad tikintieji 
būtų tarpusavyje vienin
gesni besąlyginiame gyvy
bės gynime nuo pat jos pra
sidėjimo momento; 
misijų- kad krikščioniš
kasis jaunimas Indijoje, 
ypač priklausąs genčių 
bendruomenėms, padėtų 
pagrindus tvirtam religi
niam gyvenimui, net ir susi
dūręs su miestietiška pra- 
banginga aplinka, ištesėtų.

Trumpas rytmetinis au
kojimas: Visa aukoju Tau, 
Švenčiausioji Jėzaus Širdie!

Brangus Broli, Sese, 
popiežius Paulius VI 

1977 metais kreipėsi į viso 
pasaulio geros valios vadus 
pareikšdamas, kad "Jei no
rite taikos, ginkite gyvybę.” 
Šis nepamirštamas ir svar
bus popiežiaus pareiškimas 
plačiai pasklido pasauliniuo
se sluoksniuose, o dar labiau 
išryškintas įvairiais bažny
tiniais nuostatais.

Kristaus Bažnyčios nusi
statymas žmogaus gyvybės 
gynimo reikalu visuomet 
buvo aiškus, tvirtas ir ne
svyruojąs, jai neprisitaikant 
prie naujųjų laikų žmogaus 
ištižimo, materialinių 
apskaičiavimų, prabangos ar 
pramogų viliojimo.

Liepos mėn. M.A. intenci
ja ragina mus melstis už 
glaudesnę vienybę ginant 
žmogaus gyvybę, nežiūrint, 
kokioj stadijoj ji bebūtų. 
Kad ši intencija turi pagrin

pastangas, kad valgytojams 
nereikėtų ilgai laukti ir kad 
visi būtų patenkinti. Atrodo, 
kad ir rengėjai, ir svečiai šia 
popiete nusiskųsti negalėjo. 
Kongreso atstovams belieka 
palinkėti laimingos kelionės, 
o iš jos grįžus neužmiršti, 
kad Adelaidėje egzistuoja 
ne tik Lietuvių Namai, bet ir 
lietuvių bendruomenė.

* *
Kas nežino mūsų liaudies 

pasakos apie čigoną, kuris iš 
seno kirvio virė vakarienę. 
Neįtikėtina, bet čigonas va
karienę išsivirė, pats sočiai 
pavalgė ir galutinai nesuvi
rusį kirvį nulaižė ir įsidėjo į 
krepšį kitam kartui.

Kad adelaidiškiai 
suorganizuotų parengime 
kultūrinę ar meninę progra
mą, iniciatoriai vargsta be
sidairydami ir bemedžioda
mi išpildytojų. Tik su dide
lėm pastangom pasiseka šį 
tą sulipdyti.

Bet turime čia vieną as
menį, kuris nėra čigonas, o 
tikriausias lietuvis - Pranas 
Pusdešris, kuris išmoko jau 
beveik dvidešimt metų iš 
seno kirvio vis sėkmingai iš
virti šiupinį, kuriuo jis pats 
pasisotina ir visą tautiečių 
būrį pamaitina. Iš tiesų rei
kia stebėtis šio lietuviško 
"čigono" energija ir išmo
ningumu per tiek metų tą 
patĮ šiupinį virti vis kitaip, 
surandant vis kitokių pries
konių ir tuo pritraukiant vis 
daugiau "valgytojų".

Nors birželio 2 d. Katalikų 
Centre suruoštas linksmas 
"Šiupinys” skaitomas L.K.- 
Moterų Draugijos parengi
mas, bet jo parengimo visa 
našta gulė ant P. Pusdešrio 
pečių. Jis kažkaip atkasa 

do, rodo kai kurių kraštų, 
sakytumėm pagoniška 
praktika, pav.

Singapoor'e, po antrojo 
kūdikio gimimo yra priver
čiamas sterilizacija. Domi
nikonų Respublikoje (Pietų 
Amerikoje) 1976 metais lie
pos mėn. 14.000 moterų bu
vo sterilizuotos prieš jų va
lią. Panašiai vyko ir Indone
zijoje. Dar žiauriau buvo 
pravesta sterilizacijos akcija 
Indijoje, Indiros Gandhi 
valdymo metu. Prancūzijoje 
1975 metais valdžia nustatė, 
kad abortai nesą prieš vals
tybės konstituciją. Ameri
koje, 1972 metais aukščiau
sia teisminė įstaiga neleido 
paskelbti įstatymo, drau
džiančio abortus prieš šeš
tąjį nėštumo mėnesį. Net ir 
Australijoje, Medibank ir 
panašios jai institucijos, pa
dengia abortų kliniškas iš
laidas.

Bažnyčios vadovybė gy
vybės gynimo reikalu turi 
savo aiškų ir griežtą nusi
statymą, kuris yra nuolatos 
skelbiamas ir pakartojamas. 
Vyskupai tuo reikalu dažnai 
leidžia savo ganytojiškus 
laiškus išryškindami tikin
tiesiems jų prievoles, sais
tančias juos sąryšy su pa
garba žmogaus gyvybei nuo 
pat jos pradžios ligi paskuti
nio atsidusimo mirties atve
ju. Nežiūrint viso to. Bažny
čios nustatyti dėsniai, net ir 
daugelio krikščionių, liko 
arba nesuprasti arba yra 
nepaisomi.

Maldaukime, kad Dievo 
tauta paklustų savo Bažny
čiai, respektuojant ir ginant 
žmogaus gyvybę nuo pat jos 
pirmojo prasidėjimo mo
mento.

Kun. S. Gaidelis, S.J.

naujų talentų, juos suri
kiuoja, kur reikia pats para
šo trumpų vaidinimėlių, iš
sunkia linksmybių net iš 
nelinksmų įvykių ir sugeba 
visą vakarą atsilankiusius 
išlaikyti smagioje nuotaiko
je. Ir šį kartą salė buvo’pil- 
na. Tai rodo, kad "Šiupinys” 
nenusibodo. Tikėkimės, kad 
šis stebuklingas kirvukas 
dar neatšipo.

* *
Viename savo laiškų iš 

Adelaidės aprašydamas 
bendruomenės susirinkimą 
pažymėjau, kad ALB Mote
rų Sekcijai buvo sumokėta 
nuoma už indus Naujų Metų 
baliaus paruošime. Tik vė
liau sužinojau, kad Moterų 
Sekcija visuomet indus tik 
skolina neimdama jokio mo
kesčio. Dėl to Moterų Sekci
ją nuoširdžiai atsiprašau.

B. Straukas

. ...

Nežiūrim fantastiškų iš
radimu bei atsiekimų žmo
gus vis dar tebėra pažangos 
priešaušryje. Šiai geriausias 
garvežys prodyktyviai pa
naudoja tik 8°<> suvartoja
mos energijos.
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SŪKURIO IŠVYKA
sūkurio palydovė pasakoja

Štai ir Brisbanas jau čia. 
Mums išlipus pasitiko Bris
bano pirmininkas, jaunimas, 
apsirengę tautiniais rūbais, 
rankose puokštės gėlių mū
sų šokių vedėjai M. Coxie- 
nei.

Greitai išsiskubinom į salę 
repetuoti. Salėje jau laukė 
rūpestingai paruošę pietus 
D. Gečiauskienė, jos vyras 
Erikas ir Brisbano ponios.

Ir štai Sūkurio didžioji 
valanda. Brisbaniečiai 
apsėdę aplinkui salę, akyse 
jų pasitikėjimas, kad pama
tys tą gerai žinomą ir myli
mą, lietuvišką šokį. Ir atro
do nenusivylė. Šypsena 
švietė kiekvieno veide.

Baigėsi viskas iškilmingai. 
Bet nesibaigė mūs malonus 
priėmimas. Draugiškai kal
bino brisbaniečiai, o prie ba
ro tai nebuvo saugu net pri
eiti, taip vaišino visus šla
piom gėrybėm, atrodo, mūs 
jaunimas daugiau coke visus 
metus nenorės matyti.

’’Sunku gyventi Sūkuriui 
ant svieto . Taip jautėmės 
sekmadienio ryte, kai reikė
jo keltis ir pasiruošti bažny
čion. Dar gana ilgokai buvo 
juoko ir bruzdėjimo iš vaka
ro, kol visi sumigo. Tą naktį 
ir buvo sukurtas tas mūs 
vargšų palydovams vardas 
’’gestapo”, kuris, kaip mato
si, ir pasiliks ’’Sūkurio" isto
rijos lapuose. Jaunimas išsi
ruošė savo naujose unifor
mose. Atrodė gražiai ir 
tvarkingai, galima buvo pa
sididžiuoti ne tik apranga, 
bet ir jų elgesiu. Kun. Ba

Miestas dar labai naujas. 
Statomas nuo 1967 m., ap
gyvendintas australais ir 
amerikiečiais, dirbančiais 
prie Amerikos laivyno ko
munikacijos bazės, kurios 
iškilusios antenos matosi la
bai toli. Vaikščiodami sutin
kame negrų, o išgirsti žmo
gų kalbant amerikietišku 
akcentu - ne naujiena. Gy
venamieji namai irgi turi 
savotišką stilių (gal ameri
kiečių įtaka), žemais stogais.

Įsikuriame erdviame ka
ravanų parke. Šiandien 
duodama ankstyva vakarie
nė, kad turėtumėm daugiau 
laiko apžiūrėti miestą. Eina
me 3 vyrai, bet greitai prisi
deda dvigubai moterų ir jau 
susidarė gražus būrelis 
žioplinėtojų. Praeinant 
"Drive in’’ kiną 3 jaunesni 
nuo mūsų atsiskiria, rodoma 
jiems įdomi filmą. Likusieji 
pereiname miestą ir netoli 
jūros prieiname viešbutį. 
Jame įrengti 3 skirtingais 
pavadinimais barai, visi 
gražūs ir modernūs, tokių ir 
didelių miestų viešbučiai 
galėtų pavydėti. Ir čia girdi
si daug amerikietišku ak
centu kalbančių.

Grįžtant pastebime per 
toliau stovinčio pastato du
ris šokančius, girdisi ir mu
zika. Prieiname arčiau, o 
mūsų moterys per duris net 
ir nosis įkiša. Prie mūsų pri
eina viena pagyvenusi mo
teris ir kviečia įeiti į vidų. 
Sako, jei norime galime ir 
šokti. Įeiname tik pro duris 
ir liekame stebėtojais. 
Klausiu mus pakvietusią 
šeimininkę, kas čia darosi?

Kartą savaitėje vyksta 
šokių pamokos, kurias orga
nizuoja Lyons klubo mote
rys. Visi be amžiaus skirtų

šinsko pamokslas sakytas 
lietuviškai ir angliškai kad 
jaunimas jį tikrai gerai su
prastų.

Po bažnyčios spaudėm į 
iešminę Lietuvių Namuose. 
Sūkurio vadovė Marina 
Coxiene pasveikino visus ir 
įteikė Brisbano Lietuvių 
Bendruomenei Lašaičio me
džio drožinį Sūkurio atsilan
kymo prisiminimui ir taip 
pat lietuvišką porelę, darytą 
N. Stašionienės, ponams 
Rusgiams. Jaunimas tuo pa

Visas Sūkurio jaunimas Brisbane

jų Zinkus

AUKSINIAI VAKARAI
Tęsinys iš M.P. Nr. 21

mo gali ateiti ir išeiti kada 
nori. Jokio mokesčio nėra. 
Pirmą savaitę susirinko apie 
20 žmonių, antrą apie 50, o 
šiandien yra netoli 150. Per 
vieną vakarą mokomi 2 šo
kiai, kitą savaitę bus kiti 2 
šokiai. Stebime salės viduje 
per mikrofoną kalbančią 
moterį, kuri parodo ir aiški
na šokio žingsnius. Yra pora 
paauglių, kurie pademons
truoja šokį (mokė valsą). 
Muzika duodama iš magne
tinės juostos. Kai vėl pasi
girdo muzikos garsai, spal
votomis suknelėmis mergi
nos ir daugiausiai "džins" 
dėvį berniukai sujudo salėje. 
Šoka daugiausiai jauni, bet 
matosi pagyvenusių ir vai
kų.

Einant toliau į savo sto
vyklą išgirstame škotų mu
zikos garsus. Priėję arčiau 
matome mokyklos kieme 
besipraktikuojančius 
škotus. Jie mokosi ne tik 
čirpinti savo vamzdžių ins
trumentus, bet ir gražiai žy
giuoti.

Stovykloje naktis rami ir 
vėsi. Kartą teko keltis ir 
pertvarkyti apsiklojimą, nes 
jau esu patyręs, kad ir tro
pikuose galima sušalti.

Jau penktadienis. Šian
dien važiuojame toliau į šio 
pusiasalio galą (North West 
Cape). Pirmiausiai artėjame 
prie amerikiečių karo laivy
no komunikacijos bazės. 
Matosi daug geležinių stul

čiu laiku gražiai pasikalbėjo 
su klebonu apie gyvenimą 
dabartinėje Lietuvoje, po to 
išleidom juos su palydovais į 
ekskursiją, o pasilikę syd- 
nejiškiai tėvai rimtai 
pradėjo pažintis su brisba- 
niečiais.

Gegužės 7-ji jokių parei
gų. Tik linksmintis. Susi- 
spaudėm į autobusą ir trau
kėm toliau šiaurėn į "Saulė
tas Pakrantes”. Visi užtek
tinai prisinardė vandenyne, 
pietų sumuštiniai tik dingo 

pų, laikančių antenas. Yra 
13 stulpų, kurie yra aukš
tesni už Paryžiaus Eifelio 
bokštą. Aukščiausias yra 
396 m. Bazė pavadinta: 
"Harold Holt Communica
tion Station" ir suskirstyta į 
A, B ir C sekcijas, užima 10 
kvad. km. plotą ir kainavo 
80 mil. dolerių. Į bazę svečiai 
nepriimami, todėl stebime 
tik per autobuso langus. 
Vienoje vietoje sustojame 
prie kelio, žiūrinėjame ir fo
tografuojame įrengimus. 
Jokių sargybų nesimato, bet 
ant tvoros kabo Australijos 
valdžios įspėjimai, draudžia 
peržengti bazės ribas. Šia 
baze naudojasi J.A.V. laivy
nas priimdamas ir siųsda
mas slaptus pranešimus sa
vo karo (ypatingai povande
niniams) laivams. Dar toliau 
prieplauka, į kurią atplaukia 
J.A.V. tiekimo laivai, atvež- 
dami bazei reikmenis ir net 
kai kuriuos maisto produk
tus. Toliau matosi švyturys.

Grįžtame ir pasukame 
mažesniu keliui švyturį. Ke
lias eina aukštyn jau pagal 
Indijos vandenyną. Kalne 
stovi švyturys, o prie jo 
aikštelė automašinoms. Ne
toli švyturio riogso praėju
sio karo radaro įrengimo li
kučiai. Radaras išsilaikė per 
II-jį pasaulinį karą (japonų 
laivai apšaudė Exmouth 
įlankoje 1943 m), bet neat
laikė 1945 m. ciklono. Dabar 
stovi tik surūdiję antenos

Skaitėme apie Sydnejaus 
taut, šokių grupės Sūkurio 
invazija i Brisbane gegužės 
5-7 d.d., kur dalyvavo virš 
50 galvų su šokėjais ir jų pa
lydovais. Apie Sūkurio sėk
minga pasirodymą pasisakė 
patys brisbaniečiai. Šį kartą 
pasakoja savo išgyvenimus 
viena iš Sūkurio palydovių 
(raportažas dėl vietos stokos 
kiek aptrumpintas) Red.

kaip į bedugnes.
Įdomiai praleidę laiką, 

prisipirkę daug ką prisimi
nimui, prisivalgę slinkom 
link namų.

rėmai, o antena guli per
blokšta ant žemės. Aplink 
yra padaryta smėlio maišų 
apsaugos juosta, gerai išsi
laikiusi, bet maišai jau su
puvę.

Grįžtame vėl per 
Exmouth, pravažiuojame 
nesustodami. Greitai vėl pa
sukame į Indijos vandenyno 
pusę, į Cape Range National 
Parką. Čia sustojame prie 
keletos tarpeklių ir Knige 
Cannyon. Einame duobėtu ir 
akmenuotu lauko keliu ir 
stebime skirtingus akmenis 
ir uolas. Akmenys vietomis 
sulipę, lyg būtų atvėsę 
karštos lavos gabalai. Kitur, 
lyg pakilę liežuviai ir tik jų 
viršūnės nulinkę žemyn, 
stovi akmenys. Jų sudėtis 
skirtinga, negu matytų 
anksčiau.

Važiuojame iš Cape pu
siasalio. Kairėje dar matosi 
Exmouth įlanka. Žalsvas, 
ramus jūros vanduo tiesia 
linija remiasi į pilkai mėlyną 
dangų. Vietomis horizontą 
perkerta maži laiveliai, ku
rie iš toliau stebint atrodo, 
stovi sustingę.

Važiuojame į pietus. Vėl 
kelią lydi tik skurdi augme
nija. Jokio didesnio medžio 
nesimato. Nuobodu. Ne
jausdami pravažiuojame 
Tropic of Capricorn liniją. 
Pietums sustojame Manilya 
prie to paties vardo išdžiū
vusios upės. Yra šioks toks 
garažas ir motelis atskirame 
pastate.

Šiandien pravažiavę virš 
350 km. artėjame prie Car
narvon miesto. Pravažiuo
jame Gascoyne upės tiltą. 
Upėje vandens nėra, bet jos 
krantus siekiantieji ūkiai 
gražiai žaliuoja. Auginama 
daug bananų. Gascoyne

Gegužės 8 d. jaunimas gal 
kiek nuliūdęs, bet palydovai 
lyg ir pagyvėjo. Ar dėlto 
kad artėja namai?

Atsisveikinom su hostelio 
šeimininkais (jie dar su mu
mis kalbėjo, tai reiškia, jau
nimas elgėsi gerai) ir ištrau
kėm link auksinių pakran
čių, kur buvo mūs pirmas 
sustojimas, "Sea World”. 
Ten sutikom mūs palydovus 
brisbaniečius, kun. Bačinską 
ir ponus Rusgius, kurie mus 
vedė į vidų.

Ten taip greitai išsisklai
dė "Sūkurys’’ į visas puses, 
pamatę tokias įdomybes, 
kad galvojom tikrai ką nors 
parnešim kai laikas bus iš
važiuoti. Bet nereikėjo rū
pintis, pietų nieks (kaip vi
suomet) nenorėjo praleisti. 
Norėčiau prie progos pami
nėti, kad ir pietus nupirko 
mums geradariai ponai Rus- 
giai.

Atsisveikinam su brisba- 
niečiais. Gal ir nedrąsiai bet 
tikrai iš širdies, sušuko jau
nimą valio poniai Rusgienei, 
ir išsijudinom tolyn.

Autobuso vairuotojas ap
rodė mums ’’Surfers Para
dise" bet maudytis ten ne- 
sustojom nes privalesnis 
"Coolangatta” plažas dau
giau traukė visus. Ten visi 
bandė išspausti ligi paskuti
nės sekundės visus vande
nyno malonumus. Sunku 
spėti, ar nuovargis, ar nu
liūdimas, kad viskas baigėsi, 
matėsi ant jaunimo veidų.

Nuvargę jau ir palydovai. 
Nelabai entuziastiškai skai- 
čiavom galvas po kiekvieno 
sustojimo kelionėje atgal. 
Tik paklausėm ar visi, kas 
nors atsakė kad taip, ir 
traukėm tolyn. Laimė kad 
mūs vairuotojas buvo bud
resnis, kitaip mūs vienas 
palydovas būtų pėsčias pa
rėjęs į Sydnejų.

Sukrito visi giliam miege 
ant grindų, ant sėdynių; bū
tų gulę ir lagaminų vietose, 
jeigu būtų kas užtektinai 
energijos turėjęs ten užlipti. 
Išbudino visus vairuotojas 
tik prie Sydnejaus, kad ga
lėtume pasiklausyti kaip 
mūs sugrįžimą paminėjo 
viena radijos stotis.

Pasitiko tėveliai ir didelis 
šaltis prie Lietuvių Namų. 
Greitai visi išsisklaidėm na
mo. Vėliau tik viską gerai 
prisiminsim ir vėl pergy
vensim, nes tikrai yra daug 
ko atsiminti. Dėkingi vi
siems, ir brisbaniečių ir 
sydnejiškių bendruome
nėms, kurie, matosi, savo 
jaunimą (ir Sūkurį) tikrai 
mėgsta ir palaiko savo dos
numu, be kurio šita kelionė 
būtų negalėjusi išsivystyti.

Sūkurio 
palydovė

upėje vanduo teka žemiau 
upės dugno, todėl vandens 
čia netrūksta. Po gero lie
taus prisipildo ir pati upė, 
kartais net per daug. 1976 
m. vanduo buvo pakilęs 
pusmetrį virš aukštų tilto 
turėklų.

Dar neprivažiavę Carnar
von sustojame Gascoyne 
Agricultural Research Sta
tion. Viename lauko krašte 
matosi auginamos daržovės, 
kitur, tropikiniai vaisiai: ba
nanai, avacados, mangoes, 
paw-paws ir daug citrininių 
medžių. Čia užauginami ba
nanai yra mažesni (tokia rū
šis), kaip N.S.W. ar Quens- 
lande.

(Bus daugiau)
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KAIP IŠBRISTI
NESUŠLAPUS?

NAUJAS GALVOSŪKIS KAIP LAIMĖTI AFRIKĄ?

Rašo DARŪNAS, specialūs 
Mūsų' Pastogės bendradar
bis Šiaurės Amerikoje

Naujas galvosūkis Carte- 
riui prisidėjo su konserva
torės M. Thatcher išrinkimu 
Anglijos ministerio pirmi
ninko pareigoms. Ji yra pir
moji moteris istorijoje, ga
vusi krašto vyriausybės 
vairą. Pirmoji ne tik Angli
joje, bet ir Europoje. Ji yra 
.53 metų, maisto iparduotu- 
vės savininko duktė, iš pro
fesijos chemikė ir teisininkė. 
Spėjama, kad darbo partijai, 
vadovautai min. pirm. J. 
Callaghan, 67 m. amž., pra
laimėjimą atnešė jo tvirtini
mas, kad Anglijoje dar nieko 
aliarmuojančio nesą, kai tuo 
tarpu kai kuriose srityse 
aiškiai buvo prieita liepto 
galo. Pat's Callaghan tvirti
no, kad socializmą sužlugdė 
kaip tik tie, kuriems jis buvo 
skirtas, k.t., Unijos ir bend
rai darbo klasė. Thatcher 
sakėsi to posto pasiekusi 
dėka dviejų savo savybių: 
nuolatinio kruopštaus dar
bo, nenaudingai nepralei
džiant nė vienos minutės, ir 
nebijojimo išeiti į dvikovą su 
gyvenimo, ypač politikos 
pateiktomis kliūtimis. Rin
kimus jos naudai nulėmė 
pirmoje eilėje štai kas: 1. 
nebijojimas atvirai dėstyti 
net ir pavojingų savo planų; 
2. pažadėjimas apriboti uni
jų galią ir išvesti Angliją iš 
sugniužusio socializmo, grą
žinant kraštui laisvę preky
boje bei pramonėje, o taip 
pat Anglijai būdingas ver
tybes; pasukti kraštą į deši
nę; 3. pakelti krašto gerbūvi 
sumažinant mokesčius ir
l. 1.; 4. grąžinti Anglijai pra
rastą prestižą tarptautinėje 
plotmėje; 5. paimti griežtą 
liniją prieš Sovietų Sąjungą, 
sustiprinant krašto gyinybą 
ir stambesnėmis sumomis 
prisidėti prie NATO, kad 
Europa būtų tinkamai gink
luota ir pasiruošusi sutikti 
agresiją iš rytų. Daug kas 
abejoja, ar jai pavyks visa 
tai įgyvendinti. Viena aplin
kybė milijonieriaus žmonai 
tikrai padės: ji laimėjo di
džiausią daugumą nuo 1966
m. - 43 vietų persvarą arba 
339 vietas iš 635 vietų par
lamente. Visos kitos partijos 
kartu surinko tik 296 vietas. 
Savo programą ji jau pradė
jo vykdyti: jau pradėjo aiš
kintis su unijomis, mažinti 
mokesčius ir t.t. Europos 
reikalais ji jau. kalbėjosi su 
Vak. Vokietijos kancleriu H. 
Schmidt. Netrukus žada 
vykti pas Prancūzijos prezi
dentą ir t.t. Valdžios pasi
keitimas Anglijoje Amerikai 
suteikė nemaža rūpesčių. 
Prez. Carterio planai daug 
geriau derinosi su darbo 
partijos Callaghan progra
ma, ypač užsienio politikoje, 
negu jie derinsis su karingai 
nusiteikusios Thatcher už
mojais. Ji pasakė, kad padės 
visas pastangas, kad Anglija 
nebūtų stumdoma. Naujas 
galvosūkis - kaip palenkti ją 
Amerikos planams, kada ji 
nėra linkusi eiti į didelius 
kompromisus.

Ji vadinama geležine 
moterim. TV parodė That
cher, važiuojančią šarvuo
tyje, ginkluotame ne tik 

kulkosvaidžiais, bet ir pat
ranka. Tuo labiau, kad ir 
naujasis užsienio reikalų 
ministeris lordas Carrington 
yra žinomas kaip sunkiai 
lankstomas, visur praeinan
tis tankas, žmogus, turįs ne 
tik reikiamą patyrimą, bet ir 

didelį svorį tarptautiniuose 
santykiuose. Vašingtonas 
rūpinasi ne vien dėl That
cher griežtos linijos prieš 
Sovietus. Pati jautriausia 
vieta, duodanti daugiausia 
Carteriui galvos skausmų, 
yra Afrika. Prie jos proble
mų reikia prieiti ypatingai 
atsargiai, nes nei anglai,nei 
amerikiečiai ten nėra popu
liarūs. Daugelis juodaodžių 
vadų apie juos šitaip atsilie
pia: anglai atstovauja kolo
nizaciją ir diskriminaciją, o 
kur įeina amerikiečiai, ten 
tuoj neišvengiamai atsiran
da ir eksploatacija, tų var
gingų kraštų išnaudojimas. 
Todėl socializmas Afrikoje 
esąs daug populiaresnis. 
Spėjama, kad Thatcher 
stengsis atiduoti pirmenybę 
baltiesiems, ypač Pietų Af
rikoje. Susirūpinęs prez. 
Carteris pasiuntė į Londoną 
užs. reik. min. C. Vance at
kalbėti Thatcher nuo dabar
tinės Rodezijos vyriausybės 
pripažinimo ir bendrai nuo 
staigaus užsienio politikos 
keitimo .Afrikoje. Rodezijos 
vyriausybės ji kol kas dar. 
nepripažino, bet specialų 
pasiuntinį padėčiai išsiaiš-

Popierinė uždanga
Pasirašytas atominės gink
luotės apribojimo sutartis 

SALTI!)

Birželio 18 d. Austrijos 
sostinėje Viennoje suvažia
vę Amerikos prezidentas J. 
Carter ir Sov. Sąjungos 
prez. L. Brežnev pasirašė 
ketveriems su puse metų

Andromedos žvaigždynas 
(lietuviškai Sietynas), 

yra tolimiausias erdvių ob
jektas, matomas be akiai 
pagelbinių priemonių. Jo 
šviesa, keliaudama per se
kundę 186.000 mylių, žemę 
gali pasiekti tik per apie du 
milijonus metų. Anksčiau 
astronomai galvoje, kad 
Andromeda esąs.erdvių rū
kas tnebula), šviečia dujų 
debesys. Naudojantis mo
derniais teleskopais išaiš
kinta, kad tai atskira galak
tika, nepriklausanti mūsų 
tPaukščių Tako) galaktikai. 

LIETUVIŲ LAIDOJlfaO BIURAS 

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 7245498 Veikia 24 valandas per parą

kinti jau pasiuntė, o tai jau 
yra pirmas žingsnis į pripa
žinimą.

Carteris Afrikai skiria 
ypatingą dėmesį, norėdamas 
su visomis juodaodžių vals
tybėmis išlaikyti gerus san
tykius. Kai Vid. Rytai yra 
jau beveik prarasti, tai 
stengiasi neprarasti visos 
Afrikos, kuri vadinama 
ateities kontinentu. Tai ne 
tik prasidedanti pasaulio 
galybė, bet, kai kurių spėji
mu, būsimas turtingiausias 
žemynas pasaulyje. Afrika 
yra ypač turtinga žemėp 
turtais, taip reikalingais pa
saulio trūkstamai energijai 
papildyti, pramonei žaliavo
mis aprūpinti. Kol kas nėra 
tiksliai žinoma, kiek tų turtų 
yra ir kur jie yra, nes juoda
odžiai yra nepajėgūs reikia
mus tyrinėjimus atlikti, o 
anglosaksų įsileisti nenori, 
bijodami eksploatacijos. Pa
tyrę verslininkai teigia, kad 
Afrika yra geriausia vieta 
kapitalui investuoti. Tiesa, 
ten yra ir gana didelė rizika, 
bet, sako, jos ateitis yra tiek 
žadanti ir viliojanti, kad 
verta rizikuoti.

atominių ginklų apribojimo 
sutartį, pagal kurią norint 
išlaikyti apsiginklavimo 
lygsvarą apribojama atomi
nių ginklų gamyba jų toli
mesnis vystymas ir plėtoji
mas. Abu prezidentai tai 
laiko istoriniu įvykiu, kuris 
atitolins atominio pavojaus 
grėsmę, o ginklų lygybė su
laikys bet kurią pusę mestis 
į karines avantiūras.

Atominių ginklų apriboji
mo sutartis, žinoma kaip 
SALT I pasibaigė 1972 me
tais, o derybos ją atnaujinti 
užtruko virš septynių metų, 
kol pagaliau susitarta ir bir
želio 18 d. abu prezidentai 
pasirašė.

Pirmosios sutarties pa
sekmės aiškiai kalbėjo Va
karų nenaudai. Nors tuo lai
ku amerikiečiai savo 
atomine galybe pirmavo, bet 
aną sutartį pasirašius so
vietai savo apsiginklavimą 
plėtojo ir tobulino ir šia 
prasme šiandie amerikiečiai 
jau šios srities apsiginklavi
mu laikomi gerokai nuo so
vietų atsilikę. Prez. J. Car
ter vis tebetiki sovietų gera 
valia ir įsitikinęs, kad pasi
rašytoji sutartis suteiks ga
rantijų ne vien Amerikai, 
bet ir visam pasauliui. Atsi
menant sovietų suktumą ir 
nesilaikymą jokių sutarčių, 
vargu ar sovietai ir ateity 
nepasirodys dar agresyves
ni, kaip iki šiol. Sutarties 
popierinė uždanga greičiau 
tik sovietus paskatins savo

LAIKAS 
INVES
TUOTI.
Namų ir nekilnojamo turto kainos žymiai 
kritusios, bet jų nuomos vis kyla. Pats 
laikas įsigyti kitą nuosavybę - investaci- 
ją, paėmus TALKOJE paskolą, kurią su 
laiku - nuomininkai išmokės.

TALKA duoda paskolas iš 117. Įkeičiant 
nekilnojamą turtą.

TALKA veikia — Lietuvių Namuose 
ADELAIDE - MELBOURNE - SYDNEY

karine galybe dar labiau 
plėsti ir diktuoti visiems 
silpnesniems, įskaitant ir 
Ameriką. Prez. Carterio en
tuziazmą gerokai pritemdo 
galimybė, kad Amerikos se
natas, kuris kontroliuoja už
sienio politikos ėjimus, abe
joja, ar ją ratifikuoti. Mat, ir 
amerikiečių tarpe atsiranda 
blaiviau ir realiau galvojan
čių po skaudžių preities pa
mokų.

BALFUI 35 METAI
Šiais metais, balandžio 

mėnesį, sukanka 35 metai, 
kai buvo įsteigtas Bendras 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondas.

Londono ‘Defense and Fo
reign Affairs Daily’ praneša, 
kad sovietai Rygos įlankoje sta 
to naują karo uostą. Sovietų 
Baltijos karo laivyno vyr. šta
bas šiuo metu yra Karaliaučių 
je, o svarbiausias uostas yra 
buv. Pilau - dabar pramintas 
‘Baltisk’ - 80 km. nuo Danci
go. Sovietų Baltijos laivynas 
turi per 30 povandeninių ir 50 
didesnių karo laivų bei 
140,000 jūreivių. Karo atveju 
jo veikla turėtų siekti Siaurės 
jūros pakraščius ir net kanalą 
tarp Anglijos ir Prancūzijos. 
Kita Siaurės jūros dalis, kaip 
ir Atlanto vandenynas, būtų 
kitų dalinių žinioje, kurių ba
zės yra Kolos pusiasalyje ir 
Murmanske.

Sportas 
Melbourne

TINKLINIS MELBOURNE

Kiekvieną trečiadienio 
vakarą aistringai treniruo
jasi Melbourne Varpo tink- 
lininkai. Treniruotes lanko 
14 vyrų ir 12 mergaičių, kas 
įrodo, kad susidomėjimas 

tinkliniu Melbourne vėl su
grįžta.

Vyrai, pasiskirstę į dvi 
komandas, jau kiek laiko 
dalyvauja Melbourne tinkli
nio Sąjungos ruošiamose 
varžybose. Vyrų pirmoji ko
manda, vadovaujama Vy
ginto Žilinsko, iš 14 rungty
nių laimėjo 9 ir iš B klasės 
tapo perkelta į A klasę kur 
laimėti rungtynes nebus 
taip lengva, nes čia bus žai
džiama prieš prityrusias ir 
jau seniai žaidžiančias ko
mandas. Tikimasi, kad šioje 
klasėje bus progos daugiau 
išmokti ir greičiau pažangė- 
ti, nes reikės daug daugiau 
treniruotis. Vyrų antroji 
komanda iš penkių rungty
nių laimėjo trejas ir pasku
tinėse rungtynėse Antano 
Lyniko komanda gražiai ir 
nepersunkiausiai laimėjo 
prieš Sunshine komandą re
zultatu 15:5; 13:15; 15:5. 
Norisi pabrėžti, kad pirma
me ir trečiame sete mūsų 
vyrams talkininkavo, mums 
visiems gerai žinomas Varpo 
sportininkas Viktoras Soha. 
Kartu su savo gerai nuau
gusiu sūnumi, šie du žaidėjai 
gražiai prisiderino prie kitų 
žaidėjų, ir nors Soha amžiu
mi gerokai yra pralenkęs ki
tus komandos dalyvius, įro
dė, kad patyrimas ir amžius 
yra labai brangintini dalykai 
gero sportininko pasiseki
muose. Gaila, kad šie du žai
dėjai trečiadieniais yra 
užimti krepšinyje, nes turint 
juos tinklinio treniruotėse 
būtų galima daug greičiau 
atsiekti geresnio pažangu
mo. Džiugu matyti, kad 
mergaičių tarpe įsijungė 
naujos žaidėjos - Kristina 
Baltutytė, Monika Česnaitė 
ir Kristina Česnaitė - Fed
dersen. Neužilgo numatoma 
užregistruoti ir mūsų mer
gaičių komandą tinklinio 
žaidynėse ir tik tada sužino
sime, ką mūsų moterys gali.

Laukiame dar daugiau 
lietuviško jaunimo. Treni
ruotės vyksta nuo 7 iki 9 vai. 
vakaro Greythorn High 
School salėje.

ELBE
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TOTALI LIETUVIŲ PERGALĖ 
pabaltiečių sporto šventėje

PUIKIAUSI LIETUVIŲ
LAIMĖJIMAI

Praėjusio ilgojo savaitga
lio metu Sydnejuje vyko 
Australijos Pabaltiečių Vl-ji 
Sporto Šventė. Dar niekada 
per šių švenčių 12-kos metų 
laikotarpį lietuviai sporti
ninkai nėra taip gražiai pa
sirodę ir atsiekę tokių iškilių 
laimėjimų. Pirmosios vietos 
laimėta: vyrų ir moterų, 
mergaičių ir berniukų krep
šinyje, moterų tinklinyje ir 
antrą vietą vyrų tinklinyje, 
labai gražioje kovoje nusi
leidžiant estams, kuriems 
tinklinis yra kaip ir jų tauti
nis sportas. Neužteko to, 
baliaus metu buvo renkama 
"Labdaros - Charity” ir 
"Baltų Tautų" princesės, 
kuriomis taip pat tapo syd- 
nejiškės gražuolės. Austra
lijos lietuvius atstovavo 
sportinėse aikštėse mūsų 
rinktinės, kurių žaidėjai bu
vo atvykę iš Adelaidės, Ho- 

. barto, Melbourne, Canber- 
ros ir Sydnejaus. Nors pas
kiriems sportininkams ir „ 
klubams buvo nemažai išlai- trakos” Pabaltiečių Sporto 
dų atvažiuoti ir * .. ....
šioje Sydnejaus

dalyvauti šventė prasidėjo, 
sventeje;

Krepšinis
KREPŠINIS

Krepšinyje dalyvavo vy
rai, moterys ir jaunių mer
gaitės ir berniukai, kurių, 
gaila, estai neturėjo. Ber
niukai ir mergaitės su latvių 
jauniais žaidė du kartus ir iš 
abiejų rungtynių išėjo lai
mėtojais.

MERGAITĖS —
LATVAITĖS 41:23 (20:8)

Pirmas rungtynes mūsų 
mergaitės pradeda su dide
liu pasitikėjimu, ir, nors 
ūgiu būdamos mažesnės, jos 
daro aikštėje didelį spaudi
mą, išvysto gražią žaidimo 
spartą ir pirmąjį puslaikį- 
baigia dvylikos taškų pers
vara. Antrame puslaikyje 
latvaitės parodo geresnį 
žaidimą, daro daugiau praė
jimų, tačiau mūsiškės neat- 
sileidžia ir laimi. Taškai: R. 
Bertašiūtė 11, B. Steel 8, L. 
Visockaitė 7, L. Steel 6, R. 
Rupinskaite 5, A. Mikelai- 
tytė 4.

Antrąsias rungtynes su 
tom pačiom latvaitėm teko 
žaisti daug didesnėje įtam
poje. Šį kartą priešininkės 
parodė didelį komandinį pa
sipriešinimą, nors mūsų 
mergaitės buvo daug jud
resnės ir gal tik kelių meti
mų nesekme neleido atsiekti 
joms ir antrojo laimėjimo. 
Kovojant taškas už tašką, 
pirmasis puslaikis baigiamas 
lygiosiomis po 21, kai ir ant
rame kėlinyje kova neat- 
slūgsta, ir baigiama lygio
mis po 13, galutiniam rezul
tatui esant 34:34. Laimėjus 
pirmąsias rungtynes, nuga
lėtojomis tampa lietuvaitės. 
Antrųjų rungtynių taškai: 
R. Bertašiūtė 13, L. Steel 8, 
B. Steel 6 ir R. Rupinskaite 
su L. Visockyte po 4. Mer
gaitėms gražiai vadoyavo P. 
Gustafson iš Sydnejaus.

BERNIUKAI - LATVIŲ 
JAUNIAI 49:37 (26:14)

Mūsų jauniai į aikštę iš
bėga pilni pasitikėjimo. 

tačiau viską pateisino at
siekti labai geri rezultatai, 
kas aiškiai parodo visiems 
Australijos lietuviams, kaip 
lietuviškasis sportinis jau
nimas, gimęs jau čia, Aus
tralijoje, aktyviai reiškiasi 
lietuviškoje sportinėje veik
loje ir tuo pačiu taip gražiai 
lietuvius reprezentuoja 
sportiniame pasaulyje.

Birželio 16 Condell Park 
stadijone renkasi gana dide
lis žiūrovų skaičius. Ir šį 
kartą aikštėje pasirodo ne 
tik lietuviai, bet ir latvių bei 
estų vyrai ir moterys. Svei
kinimo kalbas pasako visų 
trijų tautų atstovai: latvių - 
J. Katuzans, kuris šiuo metu 
yra Baltų Sportinio Komite
to pirmininkas, estų - R. 
Simmul ir lietuvių vardu 
sportininkus sveikino Syd
nejaus Apylinkės pirminin
kas V. Gulbinas. Perskaičius 
ALFAS Valdybos pirminin
ko iš Adelaidės J. Jonavi- 
čiaus sveikinimą, oficialiai 
šventę atidarė N.S.W. 
Tinklinio Federacijos pirmi- 

■ ninkė J. Peicsis. Vl-ji Aus-

Rungtynių vadovavimą jau 
pirmose minutėse perima 
lietuviai. Didelis greitis ir 
puikus sviedinių perdavimas 
mūsiškių tarpe laimi pir
muosius taškus. Aikštėje 
matosi puikus mūsų jaunių 
susižaidimas, nors trys lat
viukai ir yra ūgiu už mūsiš
kius didesni, tačiau pirmasis 
puslaikis baigiamas 26:14 
mūsiškių naudai. Antrajame 
kėlinyje latviukai stengiasi 
iš paskutiniųjų pralaužti 
kietą dengimą ir išvysto 
puikų sviedinių nuiminėji- 
mą. Kelis kartus jiems tas 
pasiseka, tačiau jie negali 
prilygti mūsiškių greičiui ir 
žaibiškiems sviedinių per
davimams. Antrasis puslai
kis labai įtemptas ir baigiasi 
lygiomis rungtynes baigiant 
mūsiškių tikrai labai gražiu 
laimėjimu. Taškai: D. Šutas 
18, A. Vieraitis 8, S. Balnio- 
nis 7, E. Ragauskas 6, D. 
Kirša 4, W. Stanwix 1, Paš
kevičius 3, R. Baskus 2. Taip 
pat žaidė P. Steel, A. Bal- 
nionis ir A. Kapočius.

Antrosios rungtynės su 
latviukais sužaistos dar ge
riau, ir matėsi daug geresnis 
tarpusavio susižaidimas, kas 
visiškai suparaližavo di
džiuosius latviukus, ir mū
siškiai atsiekė gana lengvą, 
bet tikrai gražų ir pelnytą 
laimėjimą 54:32 (30:18). 
Taškai: D. Šutas 27, S. Bal- 
nionis 11, A. Balnionis 8, D. 
Kirša 4, E. Ragauskas ir P. 
Steel po 2. Taip pat žaidė A. 
Vieraitis, W. Stanwix, R. 
Baskus, A. Kapočius ir O. 
Paškevičius.

Jaunių berniukų komanda 
yra labai gera, turi didelį 
žaidimo tempą, gerai prasi
veržia ir gerai mėto. Duo
dant ilgesnį susižaidimo lai
ką, mūsų jauniai galėtų pa
rodyti dar geresnių rezulta
tų, kas aiškiai rodo, jog lie
tuviškasis krepšinis Aus
tralijoje dar ilgus metus bus 
stiprus ir gražiai reprezen
tuos lietuviškąjį sportą. Di
delis nuopelnas šių gražių 
laimėjimu priklauso ir dabar 
Sydnejuje gyvenančiam 

jaunių treneriui Don Atkin
son, kuris su mūsų jauniais 
taip pat labai gražiai pasiro
dė išvykoje į Kanadą ir 
Ameriką, o taip pat ir dabar 
juos rūpestingai prižiūri.

LIETUVĖS -
LATVĖS 46:23 (29:18)

Nors lietuvaičių moterų ir 
ne visai pilna komanda da
lyvavo šioje šventėje, tačiau 
jos prieš latvaites sužaidė 
labai gerai ir laimėjo dvigu
bu taškų skirtumu. Taškai: 
V. Venslovaitė 17, R. Ru- 
pinskaitė 10, R. Kasperaity- 
tė 8, I. Rupinskaite 4, M. 
Čerkėsienė ir R. Andriejū- 
nienė po 2, S. Wasiak 1 ir E. 
Vyšniauskaitė 2.

"Kovo
Gegužės 27 d. Narrabeen 

stadijone buvo suruoštas 
tarptautinis vaikų lengvo
sios atletikos karnivalas. 
Jame dalyvavo estai, latviai, 
olandai, belgai, švedai, suo
miai, australai ir lietuviai. 
Lietuvius atstovavo Kovo 
klubas. Mūsiškiai, kurių da
lyvavo apie 20, pasirodė la
bai puikiai, iš visų tautybių 
laimėję daugiausia "meda
lių”. >.

Tai buvo tikrai maloniai 
praleista sekmadienio diena 
draugiškoje šeimyninėje 
aplinkoje. Tiek daug buvo 
parodyta entuziazmo tarp 
dalyvių ir tarp tėvų, kad 
Kovas žada įstaigti naują 
sekciją ■ lengvosios atleti
kos.

REZULTATAI

Berniukų žemiau 7-rių metų: 
100 m. - II vieta P. 
Gustafson

Šuolis į tolį - I v. P. Gus
tafson

šuolis į aukšti - I v. P. 
Gustafson

Veda y.' Augustinavičius

ŠACHMATAI
LIETUVIAI -

UKRAINIEČIAI 4 -1

Sydnejaus ukrainiečių 
šachmatininkų vienetas šiais 
metais papildytas dviem 
žaidėjais su aukštu įvertini
mu, kurie nuolatiniai persi
kėlė iš Melbournp į Sydne- 
jų. Mūsų komandos vadovui 
V. Patašiui teko žaisti su 
buvusiu Melbourne klubo 
turnyro laimėtoju, turinčiu 
daug aukštesnį įvertinimą.

Po trijų valandų žaidimo 
partija baigta lygiomis. 
Bendras rezultatas keturi 
taškai mūsų šachmatininkų 
naudai iš penkių galimų.

LIETUVIAI —
BLACKTOWN 3¥z - l‘/z

Be pralaimėjimo eina ir 
antroji lietuvių šachmatų 
klubo komanda "B” grupėje. 
Dėl susidariusių aplinkybių 
šioje komandoje pirmuose 
žaidimų ratuose negalėjo

Antrąsias rungtynes mū
sų merginos žaidė prieš es- 
taites ir laimėjo 86:4 (36:0). 
Šios rungtynės buvo labai 
vienašališkos, nes mūsų 
merginos buvo už estaites 
keliom klasėm geresnės. 
Taškai: R. Rupinskaite 22, L 
Rupinskaite ir R. Andriejū- 
nienė po 14, R. Kasperaitytė 
16, V. Venslovaite 10, E. 
Vyšniauskaitė 4, M. Čerke- 
sienė ir A. Liesytė po 3, S. 
Wasiak 0.

Latvaitės irgi gana leng
vai 48:16 nugalėjo estaites, 
tuo laimėdamos antrą vietą.

Bus daugiau

fronte
BERNIUKŲ JAUNUČIŲ 
100 m. -1 v. A. Protas 
200 m. -1 v. A. Protas

. III v. M. Wallis 
Šuolis į aukštį - I v. 
Wallis

IIv. P. Stašionis 
RUTULIO STŪMIMAS 

IIv. A. Kalbakas
III v. G. Ladyga

M.

4x190 m. estafetė -1 vieta: 
D. Siuts, M. Wallis, A. Pro
tas, M. Šepokas 
BERNIUKŲ JAUNIŲ 
190 m. II v. M. Šepokas 
400 m. I v. M. Šepokas

III v. A. Protas 
800 m. I v. M. Šepokas

II v. M. Wallis 
Šuolis į tolį I v. M. Šepokas 
Šuolis į aukštį I v. M. Šepo-

MERGAITĖS ŽEM. 11 m. 
100 m. II v. D. Wallis 
200 m. II v. D. Wallis 
RUTULIO STŪMIMAS

I v. D. Wallis 
Šuolis į tolį II v. D. Wallis 
MERGAITĖS ŽEM. 12 m. 
100 m. II v. V. Ladyga 
200 m. II v. V. Ladyga 
Šuolis į aukštį II v. V. Lady
ga 

žaisti pagrindinis komandos 
šachmatininkas J. Karpavi
čius.
Meisterio titulai

Australijos moterims

Australijos Šachmatų Fe
deracija aną savaitę prane
šė, kad šešioms Australijos 
moterims šachmatininkėms 
pripažinti šachmatų meiste
rių titulai. Keturios iš jų gy
vena Sydnejuje: J. Stag- 
poole, E. Steiner, N. Kellner 
ir M. McGrath. Mūsų šach
matininkams dažnai teko 
žaisti prieš šias naujas šach
matų meisteres.

Bendrai moterys šachma
tininkės negali savo pajėgu
mu lygintis su vyrais. Aukš
čiausią įvertinimą iš šių 
naujų moterų meisterių turi 
Mrs. N. Kellner - 1780. Pa
lyginus su mūsiškiu V. Pa
tašium, kurio įvertinimas 
siekia 2070, ši nauja meiste- 
rė atsilikusi apie trim šim
tais.

JAUNIŲ KREPŠINIS

Kovo jauniai žemiau 16 m. 
pradėjo žaisti žiemos turny
re. Visos rungtynės vyksta 
trečiadieniais 6 vai. vak. 
Condell Park stadione.

Mūsiškiai jau yra žaidę 
dvejas rungtynes ir abi lai
mėjo. Antrąsias rungtynes 
žaidė prieš Bankstown ir 
laimėjo 36:18. Tai vienos iš 
geriausių rungtynių, kurias 
mūsiškiai yra sužaidę. Pui
kios pasuotės, blokai, nuo 
lentų sviedinio nuėmimai ir 
kietas gynimas. Tikrai Ko
vas turi gerą branduolį, iš 
kurio išaugs stipri vyrų ko
manda.

Taškai: M. Wallis 17, A. 
Protas 8, E. Kasperaitis 4, 
G. Atkinson 3, P. Stašionis 
2, A. Kolbakas 2.

V. GERULAITIS Nr. 3

Amerikiečių teniso žur
nalas ’’Tennis” savo birželio 
mėn. laidoje, po Vito laimė
jimo Romoje, V. Gerulaitį 
vadina pasaulio Nr. 3 
žaidėju ir geriausiai valdan
čiu priekinį smūgį, kurio 
daugiausia bijo visi jo opo
nentai (kai delnas atsuktas 
oponento kryptimi). Susida
ro įspūdis, kad tik BjOrn 
Borg ir Jimmy Connors lai
komi už jį stipresniais. Ta
čiau netenka abejoti, kad 
ateitis priklauso ne šiems 
trims, bet "stebuklus" da
rančiam berniukui John Mc 
Enroe, kuris vos prieš porą 
metų pradėjo žaisti tenisą ir 
tik vieni metai kai žaidžia 
profesionalų klasėje. Staiga 
jis tiek iškilo, kad lenkty
niauja su pirmaeiliais pa
saulio žaidėjais. Po ilgesnio 
nesirodymo V. Gerulaitis 
grįžo į aikštę sustiprėjęs. 
Anksčiau jis buvo laikomas 
kartais šeštu, o kartais ir 
septintu geriausiu pasaulio 
žaidėju.

L.A. Vėtra

Į moterų meisteres kan
didates buvo įrašyta ir lie
tuvė P. čerakavičienė iš 
Geelong, Vic., bet nepasiekė 
reikiamos laimėtų partijų 
normos, kad būtų jai pripa
žintas titulas.

BIZNIERIAI REMIA
ŠACHMATININKUS

Benzino bendrovė BP 
, Australia pažadėjo stambias 
pinigines sumas N.S.W. 
šachmatų veiklai pagyvinti. 
Dar didesnę dovaną paskyrė 
Jugoslavijos Airlines bend
rovė Sydnejaus jugoslavų 
šachmatų klubui. Sportske 
Novine pehkiems ”A” klasės 
šachmatininkams pažadėjo 
nemokamą kelionę į Jugos
laviją ir atgal, jei jie laimės 
Sydnejaus miesto tarpklu- 
bines komandines šachmatų 
varžybas. Vienas jugoslavas 
Kari Madjarič, daugelį metų 
žaidęs už mūsų klubą, susi
gundė pažadu ir šiais metais 
žaidžia už jugoslavus.

Jau turnyro pradžioje 
matosi, kad K. Madjarič ne
laimės dovanos, nes jų ko
manda trečiame rate pralai
mėjo vienas varžybas net

; ^:0 santykių..- ,i įo-.i IZ 
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LIEPOS 1 D. (sekmadieni) 1 - 3 vai.
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE

Modernios grafikos 
paroda

R. Grieve, J. Neeson, A. Mitelman, M. Miller, R. 
Garlick, N. Wight, B. Lombardi, B. Valier, J. Friedlaen- 
der, B. Jardel, S. Hiroichi, S. Gabrijolavičius, V. Kapo- 
čiūnas, V. Šerelis, Ž. Mikšys, A. Vaičaitis, Z. Sodeikienė, 
K. Vingytė, U. Padoms, A. Vingis.

Vėliau, tie kūriniai bus mūsų perduodami Vilniaus 
Universiteto Mokslinės Bibliotekos Grafikos Kabinetui, 
kaip dovana universiteto 400 metų sukakties paminėji
mui.

M K Čiurlionio Diskusijų Klubas

bendra informacija
PERTH

DARIAUS IR GIRĖNO 
. MINĖJIMAS

Liepos 14 d., šeštadieni, 7 
vai. mažojoj Leederville sa
lėje įvyksta Dariaus ir Girė
no minėjimas.

Vietos ramovėnų skyriaus 
valdyba maloniai kviečia 
narius ir visus tautiečius 
minėjime skaitlingai daly
vauti. Bus meninė programa 
- tautiniai šokiai, deklamaci
jos ir kt. Po minėjimo su
neštinės vaišės.
Ramovės Skyriaus Valdyba

NEUŽLAIKYKIME
KNYGŲ

Sydnejaus Liet. Klubo 
bibliotekos vedėjas maloniai 
kreipiasi į visus, kurie nau
dojasi biblioteka ir skolinasi 
knygas ir prašo jas neužvil
kinus grąžinti bibliotekai.
Rasta, kad visa eilė skaity
tojų pasiskolintų knygų 
laiku negrąžina. Atminkime, 
kad yra ir daugiau norinčių 
knygas skaityti.

Birželio vidury Australi
joje lankėsi Amerikos Balso 
lietuvių skyriaus vedėjas 
Alfonsas Petrutis su žmona 
Regina. Jis dalyvavo Rimo 
Skeivio, M.A. vestuvėse 
Melbourne ir per dvi viešė
jimo savaites kiek susipaži-

KOMUNIKATAS
SPAUDAI

Sovietų ypatingai griežto 
režimo Mordovijos lageryje 
jau virš 30 metųkenčia Pet
ras PAULAITIS, Dr. FU., 
buvęs Jurbarko gimnazijos 
mokytojas. Jis buvo Kęstu
čio apygardos partizanas ir 
1947 metais buvo nuteistas 
25 metų lagerio. 1956 m. jo 
byla buvo peržiūrėta ir, ra
dus, kad jis priešinosi vo
kiečių okupantui, jis buvo 
paleistas. Tačiau 1957 me
tais vėl bvo suimtas ir nu
siųstas į lagerį baigtį 25-rių 
metų bausmę. Vėliau jau 
buvo iškelta nauja byla ir jis 
gavo papildomų 10 metų 
bausmę.

Nežiūrint ilgų kalinimo 
metų, liko tvirtas ir mora
liškai nepalūžęs. Jis buvo 
gimęs 1904 m. birželio 29 
dieną, taigi šiemet jam su
eina 75 metai. Lietuviai ra
ginami siųsti j? ■ sveikini
mus. Laiškus r., j vi šiuo ad
resu:

Petras Paulaitis 
Uchrezhdenye 5110/1 - Zhkh 

Moskva VS - 389 
USSR

ELTA
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no su Australijos lietuvių 
gyvenimu. A. Petrutis dirba 
Washingtone Voice of Ame
rica radijo tarnyboje kaip 
lietuvių skyriaus vedėjas. 
Voice of America duoda lie
tuvių kalba transliacijas po 
pusvalandi du kartus per 
dieną ištisus metus.

SYDNĘJAUS LIETUVIŲ KLUBE

Šampano - viščiukų vakaras
liepos 1 d., sekmadienį. Programą atliks pagarsėję 
magikai BILL & FUJI

Šokiai grojant kontinentaliniam orkestrui.
Įsidėmėkite: įėjimas tik su b i 1 i e t a i s nuo 6 vai. vak.
Vietų skaičius ribotas, tad bilietus įsigykite iš anksto!

VISUR
Patirta, kad canberiškis 

Jurgis Dehn, kuris pagarsė
jo paskyręs Menzies Fondui 
1000 dolerių, o savo visą 
turtą testamentu užrašęs 
Australijos vyriausybei, ne
užmiršęs ir lietuvių bend
ruomenės - testamente pra- 
matęs dalį palikimo ir lietu
vių bendruomenei.

Birželio 16 d. Melbourne 
įvyko šaunios vestuvės. 
Sydnejiškis Rimas Skeivys, 
M.A., vedė Rūtą Statkutę iš 
Melbourno. Po iškilmingų 
vestuvių, kuriose pribuvo 
svečių net iš Amerikos, jau
nieji išvyko povestuvinei 
kelionei nežinoma kryptimi.

Sveikiname gražią lietu
višką šeimą ir linkime lai
mingo ir saulėto gyvenimo.

Draugystė
tarp šuns ir žmogaus jau 

trunka tūkstančius metų. 
Gal dėl to jie ir supanašėja. 
Štai dėl to susilažinęs su 
draugais vienas prancūzas 
studentas išsileido kelionei 
po pasaulį į pasą vietoj sa
vosios įlipinęs šuns galvą. 
Grįžęs laimėjo lažybas, nes 
niekas nekreipęs dėmesio į 
pase įlipintą fotografiją.

CANBERRA

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio išvežtųjų minėji
mas, suruoštas Canberros 
Baltų Komiteto, įvyko bir
želio 10 d. Liet. Namuose. 
Lietuvių, latvių ir estų vė
liavomis, bei emblemomis ir

i, psl. 8

PASKAITA IR FILMAS 
APIE URANĄ

Sydnejaus senųjų skautų 
"Židinys” ruošia viešą pas
kaitą su filmu apie urano 
energijos savybes ir reikš
mę šių dienų pasaulyje. Pa
rengimas įvyks Banks- 
towne, Lietuvių Klube 
mažoje salėje liepos 22 d., 
sekmadienį, 3 vai.

Paskaitai skaityti pak
viestas mokslininkas Dr. 
D.G. Walker, AAEC Re
search Scientist, kuris 
mums nušvies urano kont- 
raversinj klausimą iš moks
linio taško. Moderatorium 
sutiko dalyvauti Algis Du- 
daitis. Paskaita bus anglų 
kalba, klausytojams pagei
daujant sunkesnieji klausi
mai bus pakartojami lietu
viškai. Prelegentas atsaki
nės į įvairius klausimus.

Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti, bet ypač jaunimą, 
einantį mokslus. Uranas yra 
šių laikų aktuali tema, 
svarstoma mokslininkų, po
litikų ir gatvės demagogų.

Tėvūnas

žalumynais dekoruotoje sa
lėje juodas kryžius su įrašu 
"NEUŽMIRŠKIME" (Lest 
we forget) jautėsi rimties 
nuotaika. Pilnutėlė salė 
žmonių. Susirinkimo pirm, 

i p. J. Kovalskis atidarymo 
žodyje nurodė šio tragiško 
sukaktuvių minėjimo pras
mę.

Pakviestas Canberros - 
Goulburn vyskupo delegatas 
Msgn. E. Favier tarė užuo
jautos žodį pabaltiečiams ir 
sukalbėta malda už miru
sius. Seka Australijos him
nas. Baltų K-to atstovas 
plkn. J. Atraus suminėjo iš
vežtųjų baltų skaičius, p. S. 
Wallis pianinu paskambino 
F. Liszt’o F. Mainor antrą 
koncertą. J. Kovalskis pri
stato senatorių Knight, ku
ris kalbėjo apie Žmogaus 
Teises, išreikšdamas viltį, 
kad nuolatinėje permainoje 
ir Baltų tautos atgaus laisvę. 
Pianistas S. Wallis dar pia-. 
ninu paskambino Ravelio 
"Undinę”, p. Lea Holm (es- 
taitė) skaitė poemą "Tik lai
kas”.

Minėjimas baigtas pabal- 
tiečių himnais ir vėliau estų 
moterų draugijos paruoštom 
vaišėm. j l

PADĖKA
Canberros Apylinkės 

Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Canberros lietuviams, kurie 
darbu prisidėjo prie Baltų 
tautų išvežimų minėjimo 
paruošimo: p.p. A. Balsiui už 
senatoriaus Knight ir Msgn. 
E. Favier programoje daly
vauti pakvietimą, J. Ko- 
valskiui už susirinkimo pra- 
vedimą ir F. Borumui uz sa
lės išdekoravimą. Ačiū.

Canberros Apyl. Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel. 7081414
Liepos 1 d. sekm.

ŠAMPANO - VIŠČIUKŲ VAKARAS

Atminkite, kad kiekvieną šeštadienį loterijos būdu 
traukiamas laimingas klubo nario numeris. Galima lai
mėti 10 ar daugiau dolerių. Laimikis išmokamas tik daly- 
vaujant asmeniškai laimingo numerio savininkui!

Dėmesio nartams!
SUMOKĖKIME KLUBO NARIO MOKESTĮ LAIKU!

Prašoma įsidėmėti, kad pagal valstijos įstatus Klubo 
nariai privalo sumokėti nano mokestį iki einamųjų metų 
birželio 30 dienos.

Nesumokėję nario mokesčio iki nustatyto laiko auto
matiškai be įspėjimo praranda klubo nario teises ir kaipo 
tokie privalo būti išbraukti iš narių registro.

Įsidėmėkite, kad tam įvykus, buvęs klubo narys, pagal 
privalomas taisykles neturi teisės lankytis klube ar būti 
įrašytas į klubo lankytojų knygą kaipo svečias (visitor).

Birželio 23 d. bus traukiamas laimingas Klubo nario 
numeris su galimybe laimėti 70 dolerių, nes praeitų šešių 
savaičių laikotarpyje laimėtojai savo laimikių neatsiėmė.

PADĖKA

Prisimindami ir pagerb
dami a.a. Eduardą Migevičių 
a.a. Simą Narušį ir a.a. Vac
lovą Ratą, p.p. K. ir N. But- 
kai (Funerals of Distinction 
savininkai) Sydnejaus sa
vaitgalio mokyklai paskyrė 
150 dolerių.

Gerb. p.p. K. ir N. But- 
kams už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

Sydnejaus Lietuvių 
Savaitgalio Mokykla

VISAIP
KONGRESO MEDALIS 

JOHN WAYNE

Visam pasauliui gerai ži
nomas artistas John Wayne, 
apie 200 vakarietiškų filmų 
didvyris, beveik visada bai
gęs bet kokią kovą laimėto
ju, šį kartą bus pralaimėto
jas prieš nenugalimąją vėžio 
ligą. Savo 72-ąjį gimtadienį 
atšventė gegužės 26 d. sep
tynių vaikų ir septyniolikos 
anūkų bei kitų artimųjų ra
telyje ligoninėje, būdamas 
gana silpnas. Tą dieną be ki
tų dovanų jis gavo ir vieną 
ypatingą dovaną, kongreso 
nutartą ir prez. Carterio pa
sirašytą, būtent, kongreso 
aukso medalį su įrašu: "John 
Wayne - American.” Viena 
artistė įrašu buvo siūlusi 
"John Wayne - America". 
Prez. Carteris priminė, kad
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VIETOJ 
a® Gėlių

Pagerbdama a.a. Henriką 
Kmitą, mirusį Amerikoje, 
vietoje gėlių Mūsų Pastogei 
aukoju 15 dolerių.

E. Eskirtienė

Pagerbdami a.a. Kuni
gundą Baltrušaitienę vietoj 
gėlių O. ir V. Arai Mūsų 
Pastogei aukoja 20 dolerių.

John Wayne reprezentavo 
pačius tauriausius Amerikos 
idealus: nuoširdumą, drąsą, 
patriotizmą ir jėgą. Kiek tas 
medalis yra reikšmingas, 
galima spėti iš to, kad per 
virš 200 metų Amerikos is
toriją buvo paskirti tik 83 
medaliai! Juos gavo tik tokie 
asmenys kaip prezidentai 
Vašingtonas ir Linkolnas, 
pirmas perskridęs Atlantą 
Ch. Lindbergas, skiepų 
prieš paralyžių išradėjas J. 
Saikas, artistas Bob Hope, 
lėktuvų išradėjai broliai 
Wright ir kiti žymiausi as
menys.

Darūnas

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu i N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.
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