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FLORIDA LIEPSNOSE
DIDELĖS JUODAODŽIŲ RIAUŠĖS 

Rašo Darūnas, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje
Kas gi nežino Floridos ir 

jos populiariausio miesto 
Miami? Ši valstija mums ži
notina ir todėl, kad joje gy
vena ir didelis lietuvių skai
čius. Kai anksčiau "antrąja 
Lietuva” buvo vadinama 
Illinois valstijoje esanti Či
kaga, tai šiuo metu jau ne
aišku, kur gyvena daugiau 
lietuvių. Floridoje kaupiasi 
daugiau lietuviai pensinin
kai, kurių skaičius Florijoje 
nuolat didėja. Namaža jų 
gyvena ir Miami mieste bei 
jo apylinkėse.

Gegužės 17 d. Miami ir 
aplinkui prasidėjo didžiau
sios nuo 1967 metų juodao
džių riaušės. Apie 20 žmonių 
žuvę, apie 400 sužeista, tiek 
pat areštuota. Pramatomi 
bilijoniniai nuostoliai ban
kams, krautuvėms ir ki
tiems viešiesiems pastatams 
bei privačioms nuosavy
bėms. Visas Miami ir apy

linkės skendo liepsnose. O 
kai ugniagesiai mėgino ge
sinti, jie buvo slapukų ap
šaudomi.

Sustiprinti vietos saugu
mo ir viešosios tvarkos or
ganams atvyko apie 4000 
tautinės gvardijos vyrų. 
Apsiginklavo baltųjų ne tik 
vyrai, bet ir moterys ir budi 
savo namų ir šeimos sargy
boje. Rašant neturėta žinių, 
ar nukentėjusių tarpe yra 
lietuvių, tik žinoma, kad nu
kentėjo daugiausia baltieji. 
Kai kurie jų buvo skaudžiai 
nukankinti. Taip juodi jau
nuoliai iš automobilio iš
traukę du baltuosius vyrus, 
juos spardė tol, kol mirė. Po 
to jų kūnus pervažiavo au
tomobiliais. Iš kitų kai ku
riems buvo nuplautos ausys, 
liežiuviai ir t.t. Juodieji pa
sidarė dar pavojingesni, kai 
jie išplėšė ginklų krautuves 
ir apsiginklavo automati-

Minint birželio sukilimą
1941 m. birželio 26 d. po pirmininko pareigas prof, 

sukilimo paskelbtosios Lai- Juozo Ambrazevičiaus tar- 
kinosios Lietuvos vyriausy- tas žodis Kaune laidojant 
bės švietimo ministerio ir žuvusius sukilėlius: 
drauge ėjusio ministerio

Ne pirmas kartas šioje vietoje prasiveria duobės, kad 
priimtų kūnus tų, kurių kraujas reikalingas palaistyti 
tautos laisvei.

Tačiau niekados toji duobė nebuvo tokia didelė, kaip 
šiandien. Tai rodo, kiek Lietuvos žemė yra ištroškusi 
laisvės.

Tairodo, kokiastipri tėvynės medėjau yra išaugusi jos 
vaikų širdyse, kad ištisi jų būriai - šimtai ir tūkstančiai - 
savu noru ryžtasi mirti, kad tik svetimiesiems never
gautų.

Pajaučiam šių gdių kapų akivaizdoje visos tautos pasi
ryžimą gyventi per mirtį.

Didingas tai momentas, bet ir graudus. Graudu su kri
tusiais didvyriais išsiskirti kovos draugams, tėvams ir 
artimiesiems; graudu ir Laikinajai Vyriausybei.

Kovos draugams ir kariams - vienas nusiraminimas - 
partizanai kovojo ir žuvo didvyriškai, kaip kovoja narsių
jų pasaulio tautų sūnūs.

Tėvams, giminėms ir artimiesiems tėvynės vardu dė
kojame, kad išaugino ir atidavė tėvynei tai, ką jie turėjo 
brangiausia.

Visai tautai graudu, kad neteko tų žmonių, kurie jos 
gyvenimo pažangai buvo reikalingi; neteko idealingiausių 
žmonių.

Pasiliko tačiau viltis, kad jų kraujas neišgaruos be vai
sių sioms dienoms ir ateičiai.

Šios tylios kuklios laidotuvės, kaip tylus ir kuklus buvo 
mūsų partizanų pasiaukojimas, ateityje pavers jų kapus 
gausiai lankoma vieta. Tylos ir ramybės.

Tos ramybės, kurioje telkėsi ir bręsta nauja dvasios 
energija naujam gyvenimui kurti ir dėl jo kovoti.

Skyrium ar būriais lankydamiesi prie šių partizanų 
kapų, stiprėsime dirbti, o jei reikės ir mirti dėl to idealo, 
dėl kurio jie aukojosi, būtent, vėl Lietuvos laisvei.

niais ginklais. Miami mieste 
ir apylinkėse paskelbta karo 
padėtis. Prez. Carteris pa
siuntė savo įgaliotinius pa
dėčiai ištirti. Raminant juo
duosius Floridon atvyko bu
vęs JAV ambasadorius prie 
UNO A. Young ir--kiti juo
dųjų vadai. Kai kitose vals
tijose jų gyvenimas aiškiai 
pagerėjo, Floridos juodao
džių reikalai liko nepakitę. 
Prie to dar prisidėjo kubie
čių antplūdis. Bet svarbiau
sia priežastis buvo gegužės 
mėn. padarytas teismo 
sprendimas, po kurio tuo pat 
suliepsnojo visas Miami. 
Keturi policininkai, dabar 
jau neiną pareigų, apkaltinti 
nužudę vieną juodaodį 
draudimo agentą, kuris 
buvo sustabdytas pervažia
vęs raudonas šviesas ir ap
kaltintas pergreitu važiavi
mu. Jis buvęs policininkų 
stipriai sumuštas ir dėl to 
miręs. Vien iš baltųjų suda
ryta jury komisija reikalui 
ištirti pripažino policininkus 
nekaltais ir teismas juos iš
teisino. Čia ir buvo visų 
skaudžių neramumų Flori
doje priežastis. Net ir juo
daodžių nuosaikieji Floridos 
vadai pasakė: "Šis įvykis 
parodė, kad Floridoje tei
singumas įmanomas tik bal
tiesiems. O kai nerandi tei
singumo nei teismuose, pra
randi viltį, nes žinai, kad ne
si traktuojamas kaip žmo
gus, o greičiau kaip gyvulys, 
ir todėl ir pradedi elgtis kaip 
gyvulys”.

Sydnejaus Operoje birželio 16 d. sėkmingai pasirodė 
taut, šokių grupė Gintaras Schell festivalyje. Gintarui 
talkino šokėjais ir Sūkurio grupė

Dabar pradedamas juo
daodžių sąjūdis šūkiu 'ieš
kant teisingumo". Riaušės - 
viltį praradusio, įniršusio 
žmogaus padarinys, turįs 
atkreipti Amerikos valdžios 
ir visuomenės dėmesį.

Ar čia pridėjo savo pirštą 
tarptautinis komunizmas, 
kelių juodaodžių atstovų pa
reiškimai nepalieka abejo
nių. Kai kurie kaltina prez.

Carterį, kam įsileido kubie
čius, per kuriuos vietiniai 
prarandą darbus. Kitas jų 
atstovas dar aiškiau pasisa
kė: "Prez. Carteris sieliojasi 
dėl teisingumo Afganistane, 
rūpinasi Amerikos reikalais 
Persijos įlankoje, bet visai 
nekreipia dėmesio į tai, kas 
vyksta Floridoje. Savų pi
liečių teisingumas jam visai 
nerūpi”.

Mirė rašytojas Romualdas Giedraitis-Spalis

Gegužės 14 d. vėžio liga 
mirė rašytojas Romualdas 
Giedraitis - Spalis dar nesu
laukęs nė 65 metų (gimė 
1915 m. spalio 31 d.). Gyve
no Anglijoje, bet mirė Ham
burge, Vokietijoje, į kur bu
vo išvykęs gydytis. Čia jo 
palaikai sudeginti.

Romualdas Spalis yra 
vienas iš ypatingai mėgiamų 
mūsų rašytojų, kurio veika
lai ir išeivijos sąlygose buvo 
leidžiami net po kelias lai
das. Pradėjęs romanu "Gat
vės berniuko nuotykiai" jis 
buvo užsimojęs sukurti 
vienos kartos epopėją ir ją 
užbaigė sukūręs ir išleidęs 
net septynis romanus, ku
riuos organiškai jungia laiko 
tėkmė ir viena toji pati kar
ta. Paskutinis tos serijos 
veikalas "Auksinio saulėly-

Jonas Aistis
★ ■*■**•

Vienas kraujo lašas būt tave nuplovęs, 
Bet varge jo vieno tu pasigedai — 
Nors stiprybę sėmėm iš didžios senovės, 
Liko netesėti mūsų pažadai...

Vienų vienas žodis būt tave apgynęs, 
Bet varge jo vieno tu pasigedai, — 
Nors visi žadėjom mirti už tėvynę, 
Liko netesėti mūsų pažadai...

džio gundymai" užbaigtas 
prieš pat mirtį ir atiduotas 
išleisti Vilties leidyklai 
Amerikoje. Šalia to dar iš
leido dvi novelių knygas ir 
du feljetonų rinkinius. Kaip 
ir savo kūriniuose, taip ir 
gyvenime rašytojas žiūrėjo į 
gyvenimą optimistiškai, 
giedrai. Šalia kūrybos R. 
Spalis gyvai reiškėsi ir lie
tuviškame kultūriniame gy
venime. skaitydamas pas
kaitas. organizuodamas lite
ratūros vakarus ir t.t.

1



Lietuvos stebuklas
JazTlielinti metai salia 

trėmimų minėjimų priminė
me ir akcentavome 1941 
metų lietuvių sukilimo fak
tą. Stebėtina, kad kasmeti
niuose minėjimuose sis įvy
kis paprastai nutylimas, o 
remiamasi tik trėmimų pa
minėjimu. Tenka ir gal 
net būtina sutikti, kad lietu
vių sukilimas pries bolševi
kinę okupaciją ir paskelbi
mas vėl laisvos ir. nepriklau
somos Lietuvos yra daug 
reikšmingesnis įvykis, negu 
patys trėmimai. Jis prilygs
ta Vasario 16 nepriklauso
mybės aktui, ir galbūt, net 
daugiau, nes anų dienų są
myšyje, kai per Lietuvą rie
dėjo pasaulinių galybių ban
gos, kalbėti apie mažytės 
tautos nepriklausomybės 
paskelbimą, prilygo tuščiam 
šūksniui. Galbūt, nedaug 
kas išgirdo tą Lietuvos ne
priklausomybės deklaraciją, 
nes karo įkarštyje dėmesys 
buvo sukauptas į frontus, 
tačiau faktas neužginčija
mas: 1941 m. birželio 23 d. 
buvo paskelbta vėl atstatyta 
Lietuvos suverenitetas ir 
nepriklausomybė. Jeigu sis 
faktas savu laiku nebuvo 
pastebėtas pasaulinėje are
noje, bet juo labiau šito ne
turėtų užmiršti ir įvertinti 
patys lietuviai, nes tai yra 
pačių lietuvių rankose nesu
griaunamas kozeris, kuris 
tebegalioja iki dabar. Tenka 
tik stebėtis, kad mūsų kas
metiniuose minėjimuose sis 
esminis faktas išleidžiamas 
is akių ir vien tik bazuoja- 
masi trėmimais, tautos kan
čiomis.

Betgi sukilimas įvyko. Tai 
buvo vienas is stebuklų, ku
rių ir šiandie negalima išaiš
kinti. Kai pries savaitę, 1941 
m. birželio 13-15 d.d. niekas 
nepakėlė rankos pasiprie
šinti okupanto prievartai, 
tai lygiai po savaitės kaip 
stebuklu visoje Lietuvoje 
pakėlė galvas Lietuvos par
tizanai - laisvės kovotojai, 
kurie praktiškai išvadavo 
Lietuvą nuo bolševikų ir 
atstatė nepriklausomą Lie
tuvą. Is tikrųjų, paskelbę 
Sov. Sąjungai karą vokiečiai 
per Lietuvą pravažiavo kaip 
parade neskaitant nereikš
mingų susidūrimų Žemaiti
joje apie Teisius ir vėliau 
prie Daugpilio. Mes graudi
namės, kad masinės depor
tacijos metu (1941 m. birže
lio 13-15 d.d.) buvo išvežta 
apie 35.000 lietuvių, bet 
kažkodėl išleidžiame is akių 

Gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame mielam 
Sydnejaus liet, savaitgalio mokyklos bičiuliui, rėmėjui 
Laurie Cox ir šeimai bei artimiesiems, jo tėveliui 
^etiketai mirus.
jU" Sydnejaus Lietuvių Savaitgalio

Mokyklos mokiniai, mokytojai ir
;,..i Tėvų Komitetas

■ ■•>. ,.............. . .........  uaūM__________________

specialiai nepaminėję anų 
sukilėlių, kurių žuvo apie 
5000 kovojant pries rusus už 
Lietuvos išlaisvinimą. 
Atvirai žiūrint 5000 pasiau
kojusių dėl Lietuvos gal net 
daugiau reiškia mūsų tautai 
ir istorijai, negu prievarta ir 
be pasipriešinimo 35.000 iš
vežtųjų. Žinoma, niekas šio
je vietoje negali būti teisėju 
ir visą tą reikalą dėti ant 
svarstyklių, kas svaresnis. 
Tačiau išvežtieji tiktai ken
tėjo be jokio oficialaus užsi
angažavimo savo tautai ar 
tautos nepriklausomybei. 
Tuo tarpu aktyvūs laisvės 
kovotojai griebėsi aktyvaus 
pasipriešinimo su aiškia ir 
deklaruota intencija - atko
voti Lietuvai nepriklauso
mybę. Ir jų žuvo siose kovo
se vaduojant Lietuvą ne 
penkiosdesimtys ir ne penki 
šimtai, bet penki tūkstan
čiai: Ir tai buvo sąmoninga 
tų visų aktyvistų ir ypač žu
vusiųjų auka, surista su in
tencija ir akcija. Lygiai kaip 
buvo ta pačia intencija de
šimtį metų kovota Lietuvos 
partizanų - miško brolių 
pastoti kelią Lietuvos su- 
bolševinimui. Ne kieno kito, 
o kaip tik sukilėlių aukomis 
buvo 1941 metais birželio 23 
d. buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mas ir laikinoji Lietuvos vy
riausybė. Gal ne taip ir 
svarbu istorinėj eigoj, kad 
po kelių savaičių naujojo 
okupanto - nacių vokiečių 
tos Lietuvos laisvės kovoto
jų pastangos buvo sugriau
tos, bet faktas lieka neat
šaukiamas - Lietuva buvo

PAS MUS IR KITUR
Sovietai vis dažniau išlei

džia astronautų į erdves tu- 
rinėjimų tikslais. Prieš mė
nesį erdvėse buvo iškelti du 
astronautai, iš kurių vienas 
vengras, o prieš savaitę vėl 
išleido du astronautus, kurie 
pabuvę keletą dienų numa
tomi sugrąžinti žemėn.

* * *
Izraelio apsaugos organai 

persekiodami palestiniečių 
kovotojus nevengia gink
luota jėga peržengti kaimy
ninių valstybių sienas tuos 
vadinamus teroristais 
bepersekiojant. Taip ir pe
reitą savaitę Izraelio bau
džiamieji daliniai buvo per
žengę Jordano sieną užmuš
dami keletą arabų.

* * »
Dėl didelių sausrų Afri

koje atsidūrė apie 12 milijo
nų gyventojų ant bado ribos. 
Ypač nuo sausrų kenčia Eti- 

atstačiusi savo nepriklauso
mybę ir tai savomis jėgomis, 
paklojusi apie 5000 jaunų 
gyvybių, kas yra reikšminga 
ne tik dokumentine prasme, 
bet ir visos tautos visuoti
niame nusistatyme. Su
prantama, vykstant totali
niam karui įvykiai Lietuvoje 
gal ir nesukėlė pasaulinės 
sensacijos, bet šiandie, ypač 
mūsų kovoje už nepriklau
somą Lietuvą ir išsilaisvini
mą is sovietų okupacijos ir 
juo labiau istorine prasme, 
toji iškovota Lietuvos ne
priklausomybė 1941 m. bir
želio 23 d. yra nenuginčija
mas kozeris lietuvių rankose 
nežiūrint kur Lietuvos klau
simu tokios derybos būtų, 
net tai nėra kokios mažos 
grupelės bravūriškas ban
dymas, bet vises tautos aki
vaizdžiai pareikšta valia. Tai 
ypač svarbu įsidėmėti vi
siems, kurie Lietuvos reika
lais turi ryšių su užsieninėm 

įtakingomįstaigom. Sukilimo 
ir Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo faktas 1941 
metų birželio mėn. yra ne
palyginamai svarbesnis ir 
reikšmingesnis, negu raudos 
dėl išvežtųjų. Stebėtina tik, 
kodėl sis ypatingai reikš
mingas ir visai tautai lem
tingas įvykis pačių lietuvių 
nutylimas ir nustelbtas bei 
užgožtas trėmimų šešėlyje? 
Niekas neišsižada trėmimų 
fakto, kur nepasireiškė tau
tos valia, bet sukilimo aktas 
ir istoriškai, ir sios dienos 
kovose yra visai mūsų tautai 
neįkainuojamas ginklas, 
kurį reikėtų kloti ant stalo ir 
juo operuoti bet kokiose si
tuacijose. Baisu, kad net ir 
mes patys to sukilimo reikš
mės nesuvokiame. (v.k.) 

jopijos ir Somalijos gyven
tojai. Vandens trūksta ne tik 
pasėliams, bet ir gyventojų 
kasdieniams reikalams. 
Daug kur naudojamas balų 
vanduo, su kuriuo plinta 
įvairios užkrečiamos ligos, 
įskaitant ir cholerą.

i » * ♦
Amerikos demokratų 

partijos iš kandidatuojančių 
į prezidentus pirminius rin
kimus laimėjo dabartinis 
prez. J. Carteris. Iš respub
likonų kandidatų kandidatu į 
prezidentus tikriausiai bus 
Reagan.

* * *
Atrodo, kad prez. Carte- 

rio paskelbtasis boikotas 
Maskvos olimpijadai nėra 
efektyvus: olimpijadoje ne
dalyvaus tik 40 valstybių, ir 
tai daugumas tokių, kurių 
sportinis pajėgumas ne
reikšmingas.

* * *
Pietų Korėjos studentų 

protesto demonstracijos 
prieš tebetrunkantį karo 
stovį Pietų Korėjoje po 
prieš pusmetį nužudyto 
prezidento, išvirto atviru 
maištu prieš vyriausybę. 
Dabartinis P. Korėjos pre
zidentas, dėl maištų vyriau
sybės atsistatydinimą pri
ėmė ir naują vyriausybę su
darė iš kariuomenės vadų.

PADĖKA

Melbourne Lietuvių Namuose veikianti biblioteka 
buvo pavadinta Antano K r a u s o vardu minint dešimt 
metų sukaktį nuo jo mirties.

Gausiai susirinkę bičiuliai ir bendraminčiai gražiu žo
džiu prisiminė Antaną Krausą ir jo nuveiktus darbus.

Savo ir šeimos vardu noriu padėkoti iniciatoriui A.L. 
Fondo pirm. A. Zubrui, ALKF pirm. V. Laukaičiui, A. 
Staugaičiui, A. Milvydui, mokslo dienų draugui J. Nor
mantui, sktn. Čiižaūskienei, sktn. Žitkevičienei už radijo 
valandėlę, Ig. Aleknai už nuoširdų straipsnį, žentui V. 
Savickui už gražiai nupieštą portretą.

Visiems jį prisiminusiems nuoširdus ačiū.
A. Krausienė ir šeima

Australijos Lietuvių Fonde
Australijos Lietuvių Fondui 
aukojo:

Po $ 25 - Nijolė Zdanius, 
Vic. (nauja narė), A. Gude
lis, S.A. (50) - naujas narys.

Pagerbiant a.a. Leoną 
Pakalnį vietoj gėlių A.L. 
Fondui aukojo: po $ 5 - E. 
Reisonienė, S.A. (60), K. 
Pocius, S.A. (34), V. ir I. Vo
syliai, S.A.

Sveikiname naujus narius 
ir ačiū aukotojams.

V. Ališauskas
A.L. Fondo iždininkas

LITERATŪRINIO KON
KURSO VERTINIMO

KOMISIJA

Neseniai skaitėme, kad 
Australijos Lietuvių Fondas 
skelbia literatūrinį konkur
są, kuriame su savo kūri
niais kviečiami dalyvauti vi
si Australijoje gyveną lietu
viai rašytojai, poetai arba 
rašą šiaip literatūriniais 
klausimais veikalus. Savo 
veikalus skirtus konkursui, 
pasirašytus slapyvardžiu o 
šalia pridedamas uždarytas 
vokas su autoriaus tikru 
vardu ir adresu, prisiųsti iki 
šių metų gruodžio 31 dienos 
Lietuvių Fondo adresu: P.O. 
Box 11, North Melbourne, 
Vic. 3031.

Šio konkurso vertinimo

Prieš maištaujančius stu
dentus buvo pasiųsta ka
riuomenės daliniai. Bijoda
ma kad Šiaurės Korėja, iš
naudodama Pietų Korėjos 
krizę, nepultų, Amerika į 
Korėjos vandenis pasiuntė 
karo laivų ir perspėdama Š. 
Korėją pagrasino, kad bet 
koks kišimasis susilauks 
kieto pasipriešinimo.

* * *

Nors oficialiai N. Zelandi
ja ir neboikotuoja Maskvos 
olimpinių žaidimų, bet pačių 
sportininkų - pavienių ir ko
mandinių - didelė dalis at-, 
krito, tad N. Zelandijos re
prezentacija Maskvoje bus 
labai menka.

Taip pat ir Australijos iš
kilieji sportininkai, solidari
zuodami vyriausybės boiko
tui, atsisakė vykti į Maskvą, 
nors olimpinis komitetas 
pasisakė už olimpijadą 
Maskvoje. Vyriausybe atsi
sakė teikti vykstantiems fi
nansinę paramą, o taip pat ir 
eilė privačių firmų atšaukė 
savo pasižadėjimus remti 
vykstančius į olimpijadą 
Maskvoje.

Iš apie 300 000 turistų iš 
Anglijos, ketinusių daly
vauti Maskvos olimpij'adoie, 
pasiryžę dalyvauti tik de
šimtadalis. Visi kiti atsiėmė 
savo kelionių įnašus šios iš
vykos atsisakydami.. 

komisiją sudaryti A.L. Fon
do Valdyba pavedė Mūsų 
Pastogės redaktoriui Syd- 
nejuje, kuris tokią komisiją 
sukomplektavo iš šių asme
nų: Elenos Jonaitienės, Da
nutės Skorulienės ir Jurgio 
Janavičiaus. Iki šiol A.L. 
Fondo vadovybė jau gavo 
konkursui vieną rankraštį. 
Premijos dydis - 500 dolerių. 
Taip pat A.L. Fondas sutin
ka premijuotą kūrinį padėti 
ir išleisti.

Australijos Liet. Fondo 
Valdyba

PAMINKLAS
VIENINTĖLIAM SŪNUI

Skaitėme M.P., kad syd- 
nejiškė p. Ona Šalkauskienė 
savo mirusio sūnaus daili
ninko Henriko atminimui 
£askyrė $ 3000 Australijos 

ietuvių Fondui ir tokią pat 
sumą Australijos Lietuvių 
Spaudos Sąjungai. Iki šiol 
tai pati didžiausia suma ats
kiro asmens, skirta bend
ruomeniniams uždaviniams 
tarnaujančioms organizaci
joms paremti.

Australijos Lietuvių Fon
do valdyba yra didžiai dė
kinga p. Onai Šalkauskienei 
už tokį reikšmingą įnašą 
Henriko Šalkausko atmini
mo fondui. Dar gyvas būda- 

į mas Henrikas buvo pasida
ręs A.L. Fondo mecenatu. 
Prisimename jo skirtą pa
veikslą Fondo loterijai, iš 
kurios įplaukė į Fondo kasą 
$ 1500. Ir pats paveikslas 
buvo toks simboliškas: apa
čioje tik kraštelis žemės 
planetos, o virš jos toks di
dingas ir spalvingas dangus, 
varsų derinys ypač išryškė
jęs saulėje, nors jos ir ne
matai. Tas dangus tai didin
goji ir paslaptingoji Visata. 
Paveikslas tau lyga sako: 
"Viskas praeis, bet tik ne 
didžioji spalvingoji Visata”.

Jei daugiau mūsų bend
ruomenėje būtų tokių asme
nų, kaip a.a. Henrikas ir jo 
motina Ona, tai A.L. Fondas 
greitai pasidarytų pati 
reikšmingiausia organizacija 
tarp Australijos lietuvių ir 
galėtų imtis didžios apimties 
kultūrinių uždavinių šiame 
kontinente. Tiesa, A.L. 
Fondas nėra taip jau pa
mirštas - turėjome jau kelius 
stambius rėmėjus ir prieš 
tai.

Dar kartą širdingas ačiū 
p. Onai Šalkauskienei. Jos 
įnašo ir kita žodžiais neiš
reikšta mintis: tegu iš lietu
vių jaunosios kartos atsi
randa ir ateityje asmenų, 
einančių Henriko pėdomis 
bei apskritai reikšmingais 
kūrybos keliais bet kūnam 
bare.

Albertas Zubras 
A.L. Fondo pirmininkas
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Sukakties proga
(p. E. Jonaitienei 60 metų)

P.p. Jonaičių namuose 
(Sydney-Epping) birželio 7 
d., dalyvaujant šeimos na
riams, giminėms ir artimie
siems bičiuliams, buvo at
švęsta p. Jonaitienės 60 me
tų amžiaus sukaktis. Soleni- 
zantė buvo širdingai pasvei
kinta pobūvio dalyvių ir jai 
palinkėta dar daug ilgų, 
džiaugsmingų ir laimingų 
metų.

Sotenizantė nuo savo at
važiavimo į Australiją, ne
žiūrint sunkių įsikūrimo są
lygų, aktyviai įsijungė į lie
tuvišką veiklą ir iki šiol te
bėra aktyvi dalyvė. Ji yra 
pedagogė, bendruomenės 
veikėja ir kultūrininkė. Iš 
jos biografijos ir veiklos 
matome, kad ji yra darbšti, 
energinga ir aukšto intelek
to asmenybė.

Elena Kabailaitė-žižienė- 
Jonaitienė gimė 1920 m. 
birželio 4 d. Tryškiuose, 
Šiaulių apsk. Augo Šiauliuo
se ir Kaune. 1937 m. baigė 
Kauno Aušros mergaičių 
gimnaziją ir tais pat metais 
išvyko studijuoti į Prancūzi
ją, nes būdama gabi laimėjo 
Alliance Francaise stipendi
ją. Paryžiuje studijavo ro- 
manistiką ir kartu lankė 
prancūzų kalbos mokyto
jams ruošti institutą, kurį 
baigė 1939 m. Prasidėjus 
karui įpusėtas studijas Pa
ryžiuje teko nutraukti ir 
skubiai grįžti namo. Ta patį 
rudenį pradėjo dėstyti 
prancūzų kalbą Pasvalio, o 
kitais metais Šiaulių gimna
zijose.

1940 metais ištekėjo už 
aviacijos kapitono Vytauto 
žižio.

Norėdama pagilinti savo 
mokslo žinias 1941 m. įstojo į 
Kauno universiteto filosofi
jos fakulteto lituanistikos 
skyrių ir čia studijavo iki 
1943 metų, kol vokiečiai
universitetą uždarė.

1944 m. su vyru ir 2 ma
žamečiais vaikais išvyko į 
Vokietiją - Augsburg, o vė
liau Stuttgart. Čia jai teko 
dirbti stovyklos komitete, 
įvairiuose kursuose, spau
doje, naujai susibūrusioje 
Pabaltiečių moterų organi
zacijoje.

1949 m. su šeima atvyko į 
Australiją ir apsistojo Sale 
mieste (apie 200 km nuo 
Melbourne), kur gavo pran
cūzų kalbos mokytojos dar
bą Notre Dame de Sion vie
nuolyno gimnazijoje ir 
drauge pradėjo studijuoti 
Melbourne universitete ne
akivaizdiniu būdu prancūzų, 
vokiečių kalbų ir filosofijos 
kursą. Šias studijas sėkmin
gai baigė 1954 metais, įsigy
jama Bachelor of Art laips
nį. Po to visa šeima persikė
lė gyventi į Melbourne? kur 
ji perėjo dirbti į valstybinių 
mokyklų žinybą, dar išlai
kydama pedagoginių dalykų 
egzaminus ir gaudama 
"Diploma of Education".

1963 metais sunkios ligos 
iškankintas mirė jos vyras.

1965 m. pabaigoje ištekėjo 
užsydnejiškio inz. I. Jonaičio, 
su kuriuo arčiau susipažino 
ir susidraugavo, beruošiant 
Lietuvių Dienas Melbourne, 
nes inž. I. Jonaitis tuo metu 
buvo Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos 
pirmininkas ir dažnai lankė
si Melbourne. Ištekėjusi 
persikėlė gyventi į Sydney 
su abiem dukterim ir čia 
dirba valstybinėse gimnazi
jose.

Gyvendama Melbourne 
solenizantė aktyviai įsijungė 
į šios kolonijos lietuvių gy
venimą ir reiškėsi visose 
srityse. Čia paminėtini kai 
kurie jos darbai: kaipo pa
tyrusi pedagogė ji lektoria- 
vo, o vėliau kurį laiką vado
vavo lituanistikos bei žur
nalistikos kursams. Kai 
Melbourne buvo planuoja
mas lietuviškų namų įsigiji
mas, ją matome dirbant 
Klubo Taryboje. Ji buvo 
skaučių skyriaus viršininkė 
IV-toje Tautinėje Skautų 
Stovykloje, įvykusioje 
1958.12.28 iki 1959.1.9 Mor- 
nington, Vic. Apylinkės su
sirinkimuose renkama kai 
atstovė į Tarybos suvažiavi
mus. Viename iš tokių suva
žiavimų 1960 metais Sydney 
buvo išrinkta į Krašto Kul
tūros Tarybą. 1964 m. pa
baigoje sėkmingai pravedė 
Lietuvių Dienas Melbourne, 
būdama šios šventės rengi
mo komiteto pirmininke. 
Kaip prelegente dalyvavo 
Melbourne Kultūros Fondo

Baltiečių dailės paroda
Pabaltiečių dailės paroda

Birželio 2 d. Common
wealth banko patalpose 
Martine Place, Sydnejuje 
buvo atidaryta pabaltiečių 
dailės paroda. Gausiai susi
rinkusiems atidarymo žodį 
tarė Mr. Jim Samios, etninių 
bendruomenių tarybos pir
mininkas.

Parodoje dalyvavo lietu
vių, latvių ir estų meninin
kai ir meistrai. Geriausiai ir 
stipriausiai menine prasme 
pasirodė latvių grupė. Jie 
turėjo išstatę puikių išdirbi
nių įvairiose šakose: gerų 
tautinių audinių, puikių me
džio drožinių (žvakidžių, dė
žučių papuošalams, sienos 
dekoratyvinių drožinių), 
tautinių gintaro, sidabro pa
puošalų, žiedų, segių, apy
rankių, odos išdirbinių, 
mezginių ir keramikos. At
kreiptinas dėmesys į Syd- 
nejaus latvių moterų meno 
ir tautodailės grupę. Jų su
kurti išdirbiniai (juostos, 
staltiesės) bazuojasi tautinio 
meno tęstinumu ir išsiskiria 
iš kitų išstatytųjų darbų tiek 
meniškumu, tiek ir latviš- 
kumu. Bendrai, latvių 
meistrų darbai buvo pasigė
rėtini.

’ Estų indėlis buvo lyg koks 
nesusipratimas: stropiai iš- 
megstos skaros, voratinkli
nės staltiesėlės, nors ir 

ruošiamų viešų paskaitų 
cikle.

Kaip Melbourne, taip ir 
Sydney p. Jonaitienė įsijun
gė ir aktyviai veikė dauge
lyje organizacijų, kaip tai: 
skautų, Čiurlionio diskusijų 
klube, Moterų Socialinės 
Globos Draugijoje, Mokyto
jų Sąjungoj, Filisterių būre
ly, Plunksnos klube etc.

Skautų vadovybė, įver
tindama jos nuopelnus 
skautų organizacijai, pakėlė 
ją į paskautininkės laipsnį 
1978.8.19 d.

Būdama populiari savo 
paskaitomis jai dažnai teko 
paruošti ir skaityti visą eilę 
viešų paskaitų bei diskusi
nių referatų įvairiomis pro
gomis ir temomis. Paskaitas 
skaitė ne tik Melbourne ir 
Sydney, bet buvo kviečiama 
kaip prelegentė ir į kitas lie
tuvių kolonijas: Adelaide, 
Brisbane, Canberra, New
castle. Ji taipogi buvo dažna 
paskaitininke ir savo orga
nizacijų susirinkimuose,
studentų savaitgaliuose, 
skautų sąskrydžiuose etc.

Solenizantei yra artimas 
ir žurnalistinis darbas. Ji 
yra Mūsų Pastogės, Tėviš
kės Aidų, Pėdsakio, Skautų 
Aido, Mūsų Vyčio ir kitų 
laikraščių bendradarbė pe
dagoginėmis ir kultūrinėmis 
temomis. Ji priklauso Pa
saulio Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungai.

Visi jos vaikai (sūnus ir 2 
dukros) yra sukūrę savo 
šeimas ir gyvena atskirai. 
Gražiai auga 8 anūkai.

Teko patirti, kad p. Jo
naitienė neužilgo palieka 
darbą gimnazijoje ir ruošiasi 
išeiti į pensiją. Linkėdami 
solenizantei užtarnauto po
ilsio tikimasi ir toliau ją ma
tyti dirbančią lietuviškoje 
veikloje, kuriai šiandiena 
taip trūksta pasišventusių 
asmenų.

R.V.

gražūs kruopščių moterų 
darbeliai, bet neturėjo et
niškumo ir priminė daugiau 
aklųjų ruošiamas rankdar
bių parodas.

Lietuviai buvo irgi ne
gausiai atstovaujami. E. La- 
šaičio trys kryželiai ir Živi
lės Krupnickaitės audinys 
Eademonstravo lietuvišką 

audies meną. Kiti siuvinė
jimai ir mezginiai tebuvo in
dividualinės interpretacijos, 
lietuvių tautodailės "pageri
nimai” pacifikinių salynų 
nuspalvinimu.

Parodoje buvo išstatyta ir 
paveikslų - tapybos ir grafi
kos darbų, bet beveik visi 
mėgėjiški bandymai. Henri
ko Šalkausko ir Evos Kub- 
bos darbai savo iškilumu lyg 
ir nebesiderino prie bendro 
lygio.

Nors paroda ir buvo pa
vadinta !'menb paroda”, bet 
gal geriau būtų derėję ją 
pavadinti "rankdarbių paro
da” ir tuo apsiriboti.

Kadangi darbai nebuvo 
suskirstai tautinėmis gru
pėmis, tai latvių įnašas pri
davė visam Pabaltijui gar
bės ir išlaikė parodos pres
tižą. Tik iš katalogo buvo 
galima sužinoti tų darbų kil
mę.

Eksponatų skaičius siekė 
iki 300. Vien tik visų ekspo
natų surankiojimas turėjo 
pareikalauti daug laiko ir 
energijos. Parodą organiza-

Šuolis per Joninių laužą! Nuotraukoje Gintaro vadovas 
K. Kazokas su Sūkurio Šokėja A. Stašionyte Sydnejaus 
Operoje birželio 16 d. Shell festivalyje

vo lietuvaitės skautės aka- 
demikės ir joms priklauso 
padėka už visą darną. Paro
da surengta centrinėj Syd
nejaus vietoj ir daug 
australų turėjo progos susi
pažinti su pabaltiečių dar
bais. (g.k.)

BALTŲ DAILĖS PARODA 
SYDNEJUJE

Birželio 2-13 dienomis 
Sydnejuje vyko trijų Pabal- 
tijos tautų: estų, latvių ir 
lietuvių dailės paroda, kurią 
suorganizavo lietuvių aka- 
demikių skaučių skyrius. 
Paroda vyko Common
wealth Banko vestibiulyje, 
Martin Place, kur judėjimas 
žmonių kiekvieną dieną 
didelis.

Paroda susilaukė reikia
mo dėmesio: į atidarymą at
silankė per 200 žiūrovų, ku
rių tarpe pasigėrėtinas 
skaičius ir lietuvių. Atida
rymo žodį tarti buvo pak
viestas Mr. Jim Samios, 
M.B.E., B.A., L.L.B., Pre
sident, Ethnic Communities 
Council of N.S.W. Jis pasi
džiaugė Baltų tautų dideliu 
indėliu į Australijos kultūri
nį gyvenimą, prisimindamas 
ir Henriko Šalkausko įsteig
tą meno premiją, kuri liudija 
apie aukštą tautos meninį 
subrendimą. Mielos šeimi
ninkės, akademikės skautės 
svečius pavaišino vynu ir 
užkandžiais.

Parodoje dalyvavo 42 me
nininkai su 331 eksponatų. 
Iš jų 19 latvių, 12 lietuvių ir 
11 estų. Parodoje atstovau
tos įvairios meno šakos: ta
pyba, skulptūra, keramika, 
fotografija, medžio droži
niai, gintaro, aukso, sidabro 
rankdarbiai, įvairūs tauti
niai audiniai, mezginiai, 
juostos ir kt. Savo įvairumu 
paroda buvo plačiai masei 
įdomi, tad lankytojų netrū
ko, ir dalis parodos ekspo
natų parduota jau pačią pir
mą dieną.

Šitą dailės parodą galima 
būtų vertinti keliais atve
jais. Meno atžvilgiu aš pa- i 
liksiu ją įvertinti kitiems, už [ 
mane daugiau nusimanan- i 
tiems, bet kultūriniu, visuo
meniniu ir propagandiniu aš 
norėčiau jau dabar kartu su 
visais pasidžiaugti, nes tai 
ryškiaiapčiuopiamivaisiai iš j

Mūsų 
z.w.v v.v,vw.,-.w/j 

to matomi. Šita paroda buvo 
pirmoji Baltų dailės paroda 
NSW valstijoje. Su estais ir 
latviais mes jau seniai bend
raujame politinėje, propa
gandinėje srityse, bet kul
tūrinėje labai mažai. Jau se
niai tokių ir kitokių kultūri
nių pasireiškimų esame rei
kalingi. Tai viena medalio 
pusė, kita - propagandinė. 
Kultūrinis kontaktas su 
Australijos visuomene 
mums labai reikalingas, kuo 
jie mus arčiau pažins, tuo 
mes jiems būsime naudin
gesni. Kuo daugiau įskiepy
sime jiems savo tautinių 
pradų, tuo labiau ir patys 
tapsime naudingesni, atlikę 
savo žmoniškąją pareigą.

Ta proga noriu pasveikin
ti mūsų skautes akademi- 
kes, ypač jų pirmininkę Eglę 
Suchoverskyj, už iniciatyvą 
ir gražiai atliktą kultūrinį 
darbą. Kas žino, kiek laiko ir 
rūpesčio reikalauja toks 
darbas, tas negali pasilikti' 
abejingas, šį darbą išnešu- 
sioms, jaunoms skautėms 
akademikėms. Valio jauni
mui! A. Mauragis

Žinios
Garsusis amerikiečių ra

šytojas ir dramaturgas 
Arthur Miller mirė sulaukęs 
88 metų amžiaus. Jo veikalai 
buvo plačiai skaitomi ir vai
dinami visame vakarų pa
saulyje.

* * *
Kinija neseniai sėkmingai 

išbandė savo tarpkontinen- 
tines raketas, kurios galin
čios taikinius pasiekti už 
7.500 mylių. Tas kelia naujų 
rūpesčių Sovietų Sąjungai.

* * *
Venecuelos prezidentas 

prieš kiek laiko lankėsi 
Prancūzijoje ir matėsi su 
Prancūzijos prezidentu 
Valery Giscard D’Estaign. 
Lietuviams reikšminga tai, 
kad Venecuelos prezidentą 
lydėjo lietuvaite Danutė 
Statkutė De Rosales, kaip 
vertėja. Ji ir dirba kaip ver
tėja prezidentūroje. Lietu
vių tarpe ji plačiai žinoma 
kaip pajėgi spaudos darbuo
toja, kurios išsamių straips
nių dažnai skaitome Ameri
kos lietuvių spaudoje.
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; Namie ir svetur
> StuJ.

KIEK APIE LIETUVIŲ 
SODYBĄ

Jau daug kartų praeityje 
buvo rašyta apie Sydney 
Lietuvių Sodybos eigą bei 
statybą, bet paskutiniu laiku 
kiek nutilome dėl valdžios 
sustabdymo visų subsidijų 
1975 metais.

Nekantriai laukėme pra
nešimo ir štai šiomis dieno
mis vis dėlto sulaukėme. 
Gautomis iš valdžio žiniomis 
skiriama subsidija
1981/1982 m. sodybos pra
dėto projekto užbaigimui. 
Nudžiugome, nes 1975 m. 
numatytus penkius butus 
statyti ir aikštę sutvarkyti 
pagaliau galėsime įvykdyti.

Nudžiugome bet kartu 
prieš akis atsistojo didelės 
problemos. Draugija, norė
dama tuoj pat sodybos sta
tybą tęsti, turi sudaryti fi
nansų. Kaip ir ankščiau ne
kartą buvo rašyta, subsidiją 
gavus negalime apsieiti be 
fundatorių o fundatoriai tai 
tie, kurie savo gyvenimo 
saulėleidį norėdami praleisti 
tarp savųjų, įmoka apsigy
venimui įnašus. Be vienų ar 
kitų nieko neįmanoma. Be 
to, jei norim turėti pavyz
dingą lietuvišką kampelį 
Australijoje, kad būtų pasi
didžiavimas ne tik mums, 
bet ir prieš australus ir ki
tataučius, lai reikia ir dau
giau išteklių. Draugija sten
gėsi kiek galėdama sudaryti 
išteklių ruošdama įvairius 
parengimus, loterijas, baza- 
rus australų tarpe ir t.t. Bet 
to negana. Aukų prašymas 
visiems įkyrus, bet jei nori
ma išpildyti norimus sieki
mus tai neišvengiama. 
Draugija, kaip labdaros or
ganizacija, turi lengvatų: 
kiekviena auk $ 2 ir virš 
atskaitoma nuo income-tax. 
Atsiranda geradarių susi
pratusių mūsų tautiečių, 
mūsų darbą įvertindami, 
aukoja stambesnes sumas. 
Taip pat ar nevertėtų pa
galvoti ir apie palikimus - 
testamentus draugijai. Lie
tuvių Sodyba neabejotinai 
pasiliks Australijoje įamžin
tas lietuviškas paminklas.

Kad numatytus penkius 
outus kuogreičiausiai pasta
čius, jau dabar kaip tik lai
kas interesantams įdomau
tis raštu kreipiantis į valdy
bą adresu: 23 Laurina 
Avenue, Nth Engadine, 
2233, N.S.W. Primename, 
sis liečia ne tik N.S.W. gy
ventojus, bet ir iš kitų Aus
tralijoj vietovių.

O. Baužienė 
S.L.M.S.G. D-jos 

pirmininkė

Patirta, kad Sydnejaus 
Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos Valdyba rengia Da
riaus ir Girėno minėjimą lie
pos 20 d., sekm., 3 vai. Syd
nejaus Liet. Klube su pas
kaita ir turtinga menine 
programa. Plačiau apie tai 
bus paskelbta vėlesniuose 
pranešimuose.

Gegužės 31 d. aktyvūs 
sydnejiškiai Elė ir Vytautas 
Stasiūnaičiai savo namuose 
turėjo neeilinę šventę: buvo 
pašventinti neseniai įsigyti 
namai Carlingford prie
miestyje ir savo 20 metų ve
dybinę sukaktį. Namų šven
tinimo apeigas atliko kun. P. 
Butkus. Prie vaišių stalo 
visiems oficialumams vado
vavo senas šeimos bičiulis iš 
Wollongongo J. Černiauskas, 
kuris ir buvo tasai piršlys, 
suvedęs Elę ir Vytautą. E. ir 
V. Stasiūnaičiai augina du 
sūnus ir dukrą, kurie lanko 
savaitgalio mokyklą, _ pri
klauso ateitininkams, šoka 
tautinius šokius ir sportuo
ja. Ta- proga šeimininkai su
silaukė daugybės sveikini
mų iš arti ir toli.

***
Pertho lietuviai ypatingai 

džiaugiasi prieš metus 
įsigytais savo bendruome
nės namais. Aukomis ir 
talkų būdu namai puošiami 
ir pritaikomi kuo platesnei 
lietuviškai veiklai.

Ir sumainė žiedelius...

Jūratė ir Gintaras Kubiliai

Adelaidinės pabiros
Naujai išrinktas Norwood 

apygardos parlamento na
rys Crafter, Krašto V-bos 
vicepirm. J. Lapšio iniciaty
va pakviestas pietums į 
Lietuvių Namus gegužės 25 
d., maloniai praleido laikąir 
pasižadėjo Pietų Australijos 
parlamente ginti lietuvių ir 
Lietuvos reikalus.

Kai kurie tautiečiai, kurių 
politinis supratimas baigiasi 
jų kojų didžiųjų pirštų ga
lais, skelbia, kad mūsų ALB 
Krašto Valdyba "vaišina”

Ištikimieji Mūsų Pastogės 
skaitytojai ir bičiuliai p.p. V. 
Medeliai iš Cabramattos po
rai mėnesių išvyksta į Ame
riką aplankyti savo giminių 
ir artimųjų. Linkime p.p. 
Medeliams laimingos kelio
nės ir malonių pasimatymų!

Žinomas veikėjas, "Baltic 
News” redaktorius p. A. 
Taškūnas iš Tasmanijos su 
šeima atostogas praleido 
Perthe, Vak. Australijoj, 
kur ji§ anksčiau gyveno 
prieš persikeldamas į Tas- 
maniją.

***
Birželio 17 d. į Perthą at

vyko svečias iš Amerikos, 
plačiai pasaulyje pagarsėjęs 
kovotojas už Lietuvą Simas 
Kudirka su žmona Gene. 
Pertho lietuviai svečius pri
ėmė ypatingai šiltai.

komunistą. Manyčiau, kad 
tokių tautiečių "manymai" 
yra neverti diskusijų. .

Sąryšyje su- Simo Kudir
kos apsilankymu Australi
joje, Adelaidės JJ Bačiūno 
bibliotekos vedėja E. Reiso- 
nienė "skundėsi”, kad visa 
literatūra, liečianti Simo 
Kudirkos dramą jau išpar
duota. Atrodo, kad Simo 
Kudirkos apsilankymas 
Australijoje bus visakerio- 
pai naudingas; ne tik politi
niu, bet ir tautiniu atžvilgiu.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

’’TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 10% (nemažiau $ 100 ir turi būti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d„ už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
® Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekil. turtą, , iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 5000 su garantuotojais iš 
12%, iki $ 2000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

® Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vak p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 p.p. iki 3 vai. p.p., Lietuvių'Namai, 50 Errol 
St., North Melbourne. Tek §28 4967.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Pašto adresas: "TALKA", Lietuvių Namai, 6 Eastry 
-St. Norwood, S.A. 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vak p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 East Terrace, Bankstown, NSW.

NAUJA
LIETUVIŠKA PORA

Mūsų tautiškumo išliki
mas glūdi lietuviškoje šei
moje. Joje yra palaikoma 
tautinė sąmonė, joje pir
muosius žodžius išmoksta 
vaikai. Gaila, bet vis rečiau 
girdime apie grynai lietu
viškos šeimos sukūrimą. Vis 
tik retkarčiais, lyg koks gai
vinantis saulės spindulys, 
prasimuša pro tirštus nu
tautėjimo debesis ir visų 
mūsų džiaugsmui dvi jaunos 
širdys; lietuvių tėvų meilėje 
pasižada žengti per gyveni
mą kartu.

G intaras Kubilius visiems 
adelaidiškiams ir net kitoms 
lietuvių kolonijoms Austra
lijoje yra pažįstamas. Jis šo
ko tautinius šokius, vaidino, 
smuikavo, deklamavo ir 
veikliai reiškėsi lietuviška
me gyvenime. Baigęs peda
gogikos institutą dabar mo
kytojauja.

Jūratė Venciūtė ilgametė 
tautinių šokių šokėja, gra

Ramovėnų balius įvykęs 
gegužės 31 d. Lietuvių Na
muose praėjo su pasisekimu. 
Svečių atsilankė iš 
Whyallos, Mannum ir net iš 
Melbourne. Prie geros 
muzikos (net ir nešokantys 
galėjo susikalbėti) atsilan
kiusieji gerai ir gražiai pasi
linksmino. Turtinga loterija, 
virš trisdešimt fantų, ne 
vieną stalą praturtino laimi
kiu. Baliuje dalyvavo, veik 
išimtinai, vyresnioji karta.

Ačiū ramovėnams už nuo
taikingą vakarą, išblaškiusį 
visas žiemos slogas.

V.

Prenumeruokite
“Mūsų Pastogę” 

žiai kalba lietuviškai,' stu
dentė.

Ir štai šių dviejų jaunuolių 
vestuvės įvyko gegužės 17 
d. Adelaidės lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje. Kun. klebonas A. 
Spurgis iškilmingose mišio
se sujungė ir palaimino jau
nuosius šeimos gyvenimui.

Po jungtuvių bažnyčioje 
jaunieji, jų tėveliai, plačioji 
giminė ir svečiai, net iš Mel
bourne, susirinko į parapijos 
salę vaišėms. Vaišių cere
monijas pravedė Pr. Pus- 
dešris ir Elena Varnienė. 
Gauta daug sveikinimų iš 
Lietuvos, JAV, Kanados ir 
kitur.

Tikrai buvo smagu ir ma
lonu dalyvauti lietuviškose 
vestuvėse, gerti ir valgyti, 
žinant, kad lietuviškas 
kraujas ir širdys susirado 
viena kitą ir sukūrė šeimą, 
kuri juk ir yra mūsų tautiš
kumo tvirtovė.

Tad valgiau ir gėriau ir 
burnoje turėjau...

Mokslininkų paskutiniu metu 
nustatyta, kad virš 90 proc. visos 
žemės ledynų sukoncentruota An- 
tarktikoje, Pietų ašigaly. Seismo
grafais nustatyta, kad yra vietų, 
kur ledai siekia 14.000 pėdų storio. 
Apskaičiuojama, kad jeigu visi le
dynai žemėje ištirptų, tai jūros 
vandens lygis pakiltų apie 30 
metrų!

A.A.
Kapitonui JONUI ARNASTAUSKUI 

mirus, jo žmoną Ireną, sūnus Rimantą, Vytą, Algį ir 
Dukrą Violetą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Karolina ir Vladas Biveiniai
Canberra

Pietų Australijos valdžia 
teikia paramą etninių grupių 
savaitgalio mokyklas lan
kantiems mokiniams: už 
kiekvieną mokinį paskirta 
po $ 28. Adelaidės savaitga
lio mokyklas lanko 54 moki
niai. Galėtų būti daugiau!

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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Susipažinkime:

Beveik prieš dešimt metų, 
sovietų žvejų laivo radio te
legrafistas Simas Kudirka 
padarė drastiškų šuolį į lais
vę.

Amerikos pakrančių sar
gybos ir žvejų laivai susitiko 
greta, kelių metrų atstume 
aptarti žvejų reikalus, 
Abiejų laivų jūrininkai tu
rėjo progos draugiškai pa
bendrauti, pasikeisti suve
nyrais, nežiūrint jų kraštų 
politinių skirtumų. Bet lie
tuvis Simas Kudirka stebė
damas džiūgaujančius jūri
ninkus ir būdamas taip arti, 
ranka pasiekiamos laisvės, 
galvojo apie savo šeimos - 
vaikų ateitį Sovietų Sąjun
goje, ir staiga pasiryžo drą
siam žygiui, tikėdamasis ko
kiu nors būdu vėliau išva
duoti ir savo šeimą.

Vakaro prieblandoje, 
stipriu šuoliu pašokėjęs su
griebė amerikiečių laivo tu
rėklus ir per kelias sekundes 
atsirado 'laisvėje. Iš karto 
apstulbinti jūrininkai Simą 
nuoširdžiai - draugiškai su
tiko. Jis net negalėjo įsi
vaizduoti, kad jo politinės 
globos prašymas galėtų būti 
atmestas.

Amerikos laivo kapitonas 
liūdnai nusiteikęs - nepaten
kintas įsakė Simą grąžinti 
rusams. Jokie prašymai - 
maldavimai negalėjo pa
keisti kapitono įsakymo.

Netrukus atvykę rusai 
Simą žiauriai sumušė ir su
rištą išsivedė į savo laivą. 
Vėliau paaiškėjo, kad Ame
rikiečių pakrančių sargybų 
viršininkas - admirolas, bi
jodamas pakenkti rusų laive

Simas Kudirka
vykstančioms deryboms 
įsakė laivo kapitonui Simą 
gražinti, tuo pažeisdamas 
Amerikos politinės globos 
principus. Vietoj karo teis
mo už sauvališką elgesį, ad
mirolui ir jo pavaduotojui 
buvo pasiūlyta atsistatydin
ti.

Sugražintas į Lietuvą Si
mas buvo uždarytas Vil
niaus kalėjime. Po ilgų tar
dymų buvo apkaltintas 
krašto išdavimu ir nuteistas 
10 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Teisme kalbėdamas 
smerkė sovietų žiaurumus, 

Nuotraukoje G. ir S. Kudirkai apžiūri P. Gasparonio 
skulptūrą, skirtą Simui Kudirkai ir pavadintą ’Dieve, 
pasigailėk!”

neteisingą prispaudą ir kad 
negalėjęs nugalėti laisvės 
troškimo. Nugabentas į 
bausmės atlikimo vietą Si
mas buvo sutiktas bendro 
likimo draugų, kurie jau bu
vo girdėję apie jo bandymą 
pabėgti ir jo teismą. Tarp jų 
buvo ir lietuvis Mečys Ky
bartas 23 metus iškalėjęs. 
Jis dar nebuvo matęs tokio 
žmogaus fizinio ir moralinio 
paniekinimo. Virš žmogaus 
jėgų darbas, maistas net 
gyvyliams netinkamas. Ne 
darbo sunkumas, pradžioje 
kėlė rūpestį Simui, bet daž-

nos kalinių mirtys; kur tik 
buvo kasamos kalėjimo ra
jone duobės, buvo iškasami 
žmonių kaulai. 1971 metais 
buvo leista Simo žmonai jį 
aplankyti. Ji prašė jo liautis 
priešintis: - "Tu vienas neiš
vaduosi pasaulio. - Tu man 
reikalingas, Tu savo šeimai 
reikalingas.” Simas
parodė jai kalėjimo aplinką 
tardamas: ’’Štai ateitis mūsų 
ir būsimų kartų. Ne mano 
brangioji, aš jau perdaug 
esu matęs, kad galėčiau ty
lėti.”

Simas ir kiti kaliniai pasi
rašė ir slaptai išsiuntė Tarp. 
Raudonam Kryžiui laišką 
apie nežmonišką elgesį su 
kaliniais ir po kurio iš žmo
nos laiškų suprato, kad jų 
šauksmas pasiekė vakarus. 
Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių deklaracijai paminėti, 
kurią pasirašė ir Sovietų 
S-ga, Simas kalėjimo rajone 
iškėlė Jungtinių Tautų vė
liavą padarytą iš apatinių 
baltinių. Kalėjimo adminis
tracija negalėdama numal
šinti maištininkų, Simą su 
keliais šimtais neramių kali
nių perkėlė į Uralo sritį, kur 
gamtos ir kalinių sąlygos 
buvo daug žiauresnės. 
Simas buvo uždarytas 70 
dienų vienutėje. Negelbstint 
ir tam jį nuteisė 3 metams į 
beviltiškai nepataisomų 
kalėjimą. Nors triukšmas 
dėl įvykio amerikiečių laive 
jau buvo aptilęs, bet Simas 
Kudirka Amerikoje nebuvo 
užmirštas: dvi lietuvės mo
terys - Gražina Paegle ir 
Daiva Kežienė kreipėsi į 
Amerikos Kongrso atstovus 
ir Valstybės D-tą prašyda
ma gelbėti Kudirką. Daug 
kartų joms buvo atsakyta, 
kad tik stebuklas galėtų jį 
išvaduoti. Stebuklas įvyko!

Vieną moteris, pažįstanti 
Simo motiną, parašė iš Lie
tuvos savo seseriai į Ameri
ką, kad jo (Simo) motina yra 
gimusi Brukline - Amerikb- 
je, ir visai jauna būdama su
grįžo į Lietuvą. Tad savaime 
ji -- būvoAmerikos pilie
tė. Tam buvo reikalingi įro
dymai. Ir pagaliau Bruklino 
bažnyčioje buvo surasti jos 
krikšto metrikai surašyti 
1906 m. rugsėjo m. 29 d. 
Amerikos valdžios įstaigoms 
išaiškinus metrikų tikrumą 
ji buvo pripažinta Amerikos 
pilietė. Bet kaip su Simu?

Minėtos pasiryžėlės mo
terys po ilgų įrodinėjimų - 
derybų su Vašingtono biu
rokratais sugebėjo juos įti
kinti, kad Simas taip pat yra 
Amerikos pilietis, Ir paga
liau 1974 nj. liepos 17 d. ir 
Simas buvo pripažintas 
Amerikos piliečiu. Ir po to 
tuojau simpatingi Kongreso 
ir valdžios atstovai pradėjo 
pastangas jam išlaisvinti. 
Laimingu sutapimu, Krem
liaus viešpačiai perdaug ne
sipriešino tikėdamiesi nuo
laidų ekonominėse derybo
se. Tuo tarpu Simas ’’nepa
taisomųjų” kalėjime 
išgyveno tikrą pragarą, ne
sitikėdamas gyvas iš jo išei
ti. Ir štai stebuklas pasirodė 
ir Simui. 1974 m. rugpiūčio 
23 d. jį pašaukė į kalėjimo 
raštinę ir pasakė - esi lais
vas. Po kelių valandų Simas 
jau buvo pakeliui į Lietuvą. 
1974 m. lapkričio 5 d. Kudir
kai su šeima buvo leista iš
vykti iš Sovietų Sąjungos. Ir 
kol lėktuvas nenusileido 
New Yorko aerodrome, Si
mas negalėjo tikėti, kad yra 
tikrai laisvas. Dabar Simas 
Kudirka yra vienas iš nes
kaitlingų gyvų liudininkų, 
išgyvenęs Lietuvos okupan
to priespaudą, žiaurų terorą, 

»kalėjimus... t s
J. Zinkus

NUTIRPO SNIEGAS KALNUOSE
KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAIGražus paskutiniųjų lap

kričio dienų pavasario rytas 
Sydnejuje. Saulė dosniai 
beria spindulius nepagailė
dama nei šviesos nei šilu
mos. Lėktuve sėdžiu prie 
lango ir spėlioju koks bus 
oras Victorijoje. Neužilgo 
lėktuvas pakyla, žemiau pa
liekame, lyg skruzdėlyne, 
gatvėse skubančius autove- 
žimius, o pakrantėse lengvai 
plazdenančias Ramiojo van
denyno bangas.

Kaip ir kitais kartais 
skrendant į Melbourną, že
mėje matosi tie patys vaiz
dai: kalnai, miškai, ganyklos 
ir mažiau dirbamos žemės. 
Vietomis, tarp kalnų, stovi 
išsimėtę miesteliai, juos 
jungia ilgi vingiuoti keliai. 
Lėktuve yra 154 vietos ir 
atrodo visos užpildytos. Iš to 
skaičiaus skrenda tik 5 mo
terys. Pasikeičiu keliais žo
džiais su šalia sėdinčiais vy
rais. Jie sako, kad šis yra 
"darbininkų skrydis” ir vi
suomet šiuo ryto metu būna 
mažai moterų.

Tik ketvirtis po aštuonių. 
Lėktuvas leidžiasi Melbour
ne Tullamarine aerodrome. 
Ne tiek iš mandagumo, kiek 
turėdamas daug laiko nes
kubu iš lėktuvo. Išėjęs ilgo
kai vaikštinėju aerodromo 
pastatų koridoriais, lyg ti
kėdamas sutikti vieną kitą 
pažįstamą lietuvį. Jų Mel
bourne gyvena daug, bet 
dabar nematau nė vieno. 
Atsiėmęs savo lagaminą 
išeinu iŠ aerodromo pastatų. 
Oras ir čia puikus, kaip re
ceptu prirašytas. Stebiu at
važiuojančius ir pravažiuo
jančius automobilius, praei

nančius keleivius. Kitoje 
kelio pusėje matosi 4 didžiu
lės eilės stovinčių taxi. Koks 
skirtumas. Sydnejaus aero
drome jų dažnai reikia ilgiau 
palaukti, o čia užtektų kiek
vienam mūsų lėktuvu at
skridusiam keleiviui. Vėl 
ateina mintys, kaip žmonės 
kartais neteisingai apkalba 
Melbourną, sakydami, kad 
ten visuomet lyja. Jau be
veik pusvalandis kaip stoviu 
lauke ir nenukrito nei lašas 
lietaus.

Kaip irtikėjaus, mano au
tobusas surinkęs keliautojus 
miesto centre, atvažiavo ge
rokai pavėlavęs. Jau iš toli 
pažinau keistos išorės auto
busą ir kelionių firmos užra
šus. Tas autobusas perdirb
tas iš kariško autovežimio, 
storomis geležinėmis sieno
mis ir jau tuščias sveria 5800 
kg. Pritaikytas jis dykumų 
kelionėms. Ne į dykumas šį 
kartą keliausime, Viktorijoje 
jų nėra, bet numatyta ap
lankyti sunkiau prieinamas 
vietas ir Snieguotusius kal
nus. Autobusui sustojus 
prieinu arčiau. Išlipa baltais 
plaukais ir nulinkusiais ūsais 
pagyvenęs, bet tvirtos ir 
simpatiškos išvaizdos vai
ruotojas. Po jo išseka mano 
ankstyvesnių kelionių drau
gas Stan ir kiti keliautojai. 
Su visais sveikinuos rankų 
paspaudimu, kiekvienas 
pasako savo vardą. Šį kartą 
yra labai maža mūsų grupe
lė. Keliaujame tik 5 turistai 
(autobuse 18 vietų) ir 2 tar
nautojai. Sėdime laisvai, 
kiekvienas sau turėdamas 
po dvi sėdynes. Išvažiuoja

me. Vairuotojas kreipiasi į 
mane, sakydamas (kitiems 
jau yra sakęs), kad jis yra ne 
vietinis, bet dykumų kelio
nių vairuotojas. Jiedu su vi
rėja čia atkelti tik šiai kelio
nei iš Centrinės Australijos - 
Alice Springs. Sako, visur 
kur numatyta nuvažiuosime, 
tik gali ilgiau užtrukti.

Keliaudami iš Tullamari
ne, pravažiuojame Essendon 
aerodromą. Toliau užrašai 
rodo: Pascoe Vale, Coburg ir 
Preston priemiesčius. Va
žiuojame ilga Bell gatve, ap
statyta senesniais, daugiau
siai lentiniais, namais. Nuo 
Heidelberg, didesniu keliu 
išvažiuojame iš Melbourne 
ribų ir pravažiavę Eltham, 
pusvalandžiui sustojame 
Yarra Gleen. Tai senas, ma
žas miesčiukas. Yra kelios 
parduotuvės. Savo senovi
niu grožiu-labiau skiriasi iš 
kitų pastatų viešbutis. Iš čia 
eina keliai į kitus miestelius 
ir Melbourną. Prie namų 
stovi, jau daug vasarų pra
gyvenę, gražūs žali europie- 
tiški medžiai. Pagaliau ir čia 
atėjo eilė pagerinimui, vie
noje gatvėje darbininkai be
tonuoja gatvės pakraščius. 
Manau, kad pats miestelis 
didelės ateities neturi ir lai
kosi tik aptarnaudamas 
apylinkės gyvenančius ūki
ninkus.

Važiuojame toliau. Apy
linkėse žaliuoja pievos ir pa
sėliai. Ganosi juodmargės 
karvės.Daug kur matosi 
pušų. Ilgokai pavažiavus, 
kebas pradeda leistis že
myn. Laukų žaluma ir pla
tumos gaivinančia’ veikia 

miestų gyventojų jausmus.
Pakalnėje, tarp medžių, 

stovi išsidėstęs ilgokas 
Healesville miestas, virš 
5000 gyventojų. Iki Mel
bourne tik 60 km., bet mes 
atvažiavome ilgesniu keliu. 
Čia gyvena parduotuvių ir 
įstaigų tarnautojai, ūkių 
darbininkai, sodininkai ir 
miškų kirtėjai. Sako, netoli, 
viename miške, auga di
džiausias Victorijoj medis - 
Mountain ash 87 m. aukščio. 
Miestas 1860 m. pavadintas 
Healesville, buvusio Victo- 
rijos premjero Sir Richard 
Heales garbei. Kai kurie na
mai jau labai pasenę. Toje 
pačioje gatvėje yra ir nau
jutėlių pastatų. Pravažiuo
jame Healesville nesusto
dami.

Išsukę iš pagrindinio ke
lio, už 5 km. privažiuojame 
Healesville Wild Life Sanc
tuary. Tai 32 ha plote įreng
tas austrabškų gyvių ir 
paukščių zoologijos sodelis. 
Čia stengtasi viską taip su
tvarkyti, kad tie austrabški 
gyvūnai jaustųsi kaip na
muose. Kad ir tankiai vieto
mis suaugusiame miške, 
vistiek matosi vielinės tvo
ros ir nemanyčiau kad čia 
uždarytieji jaustųsi labai 
laisvi. Dar Sydnejuje, iš 
anksčiau čia buvusių, girdė
jau, koks gražus ir puikus 
yra tas "sanctuary”. Prisi
pažinsiu, kad aš juo nelabai 
buvau sužavėtas, gal kad 
panašių vietų buvau matęs 
anksčiau.

Po pirmųjų šioje kelionėje 
pietų, važiuojame toliau. 
Aplinka čia labai graži. Kal
nai, pakalnės, slėniai. Visur 
žaba. Sodybos apsodintos 

europietiškais medžiais, 
kurie savo žalumu ir lapų 
tirštumų toli pralenkia su
vargusius eukaliptus. Ga
nyklose lėtai vaikštinėja 
karvės, lyg pasididžiuoda- 
mos, kad savo pienu maitina 
ne tik šios apylinkės gyven
tojus, bet ir Victorijos sosti
nę Melbourną.

Įvažiuojame į platesnį ke
lią - Warburton H-way. Pra
važiuojame Yarra Junction 
vietovę, o kairėje kelio pu
sėje pamatom ir Yarra upę. 
Savo pločiu Yarra akių 
nestebina, siauroka. Koks 
jos gybs pravažiuojant ne
matyti. Įvažiuojame į gražų, 
irgi žalumynais apjuostą, 
Warburton miestelį, turintį 
virš 1500 gyventojų. Sako, 
miestelis pavadintas buvu
sio teisėjo vardu. Čia yra 
pora viešbučių ir dar prie 
keletos namų išstatytos 
reklamų lentos rodo, kad 
kambariai išnuomuojami tu
ristams. Iš reklaminių užra
šų aiškėja, kad žiemą čia ar
ba netoli būna sniego. 
Warburton yra 80 km. nuo 
Melbourne. Žmonės išsilaiko 
iš turistų, miškų kirtėjų ir 
šiokios tokios pramonės. 
Pravažiuojame kebs mažes
nius fabrikėlius ir d doką 
Sanitarium Health Food 
pastatą, kuris čia užbaigtas 
1964 m.

Vėl važiuojame laukų pla
tybėmis. Kebas siauras, bet 
geras. Prie namų dar žydi 
rododendronų krūmai, o 
kaip taisyklė, prie sodybų 
susodinti tik europietiški 
medžiai. Jie verčia pasigė
rėti jų tiršta ir gaivia žalu-
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Bibliotekos
Jau skaitėme, kad Sydne- 

juje Lietuvių Klube liepos 6 
d. organizuojama Bibliote
kos Diena. Tą dieną numa
toma tokia programa: jau 
nuo 1 vai. bus atidaryta tur
tinga spaudos ir knygų pa
roda, o 3 vai. prasidės lietu
viškai knygai skirta akade
mija. Pranešimus apie Liet. 
Klubo biblioteką ir jos veik
lą duos p.p. Č. Liutikas ir 
Dr. A. Mauragis, paskaitą 
’’knyga ir kultūra” skaitys 
V. Kazokas. Numatoma ir 
kitokių staigmenų. Šią Bib
liotekos Dieną organizuoja 
Liet. Klubo bibliotekos va- 

/dovybė. Tai vienas iš retų 
l kultūrinių parengimų Syd- 

[ nejuje, o apie knygą ir bib- 
I liotekas tai bene pirmasis.

Mūsų Pastogės redakto
riaus prašomas užsukau į 
Liet. Klubo biblioteką kiek 
daugiau patirti apie toki ne
eilini įvykį. Bibliotekos ve
dėjas p. Č. Liutikas maloniai 
suteikė norimų informacijų 
apie Bibliotekos Dienos už
simojimus.

— Jau ketvirti metai, kai 
darbuojamės bibliotekoje ją 
sukurdami, pertvarkydami 
biblioteką turtinant įvairiais 
naujais leidiniais. Tiesa, 
bibliotekai užuomazga jau 
buvo: a.a. Povilas Alekna 
eilę metų kaupė knygas bū
simai Liet. Klubo bibliote
kai, bet jos ir buvo tik me
džiaga, o bibliotekos kaip 
tokios dar nebuvo. Bibliote
kos Dienos tikslas painfor
muoti apie pačią biblioteką, 
jos funkcijas ir bendrai nu
šviesti lietuvių spaudos 
reikšmę ir prištu prikišamai 
parodyti nors mažą dalį

Nutirpo...
Atkelta iš psl. 5 

ma. Užvažiavome į kalną, čia 
kelio galas. Akimis skraido
me virš žemiau išsiplėtusio 
ežero ir supiltos užtvankos. 
Čia yra Upper Yarra Reser
voir, 372 m. aukštyje nuo 
jūros lygio. Iš šio rezervuaro 
vanduo Yarros upe keliauja į 
Melbourne gyventojų namų 
čiaupus. Rezervuaro statyba 
truko 10 metų ir kaštavo 27 
milijonai dolerių. Aboridže- 
nų žodis ’’yarra” reiškia ’’vi
suomet srovenantis”.

Grįžtame į pagrindinį 
vieškelį ir keliaujame toliau 
į šiaurės rytus. Kelias čia 
jau blogesnis. Šalia kelio 
pievas pakeičia didelių me
džių miškai. Miškai čia tikrai 
gražūs. Tarp didžiulių ir 
gražiai žaliuojančių medžių, 
.įsispraudę auga žydintieji 
krūmai. Pirmą kartą Aus
tralijoje matau mišką, kuris 
savo didingumu paliečia

STAR MEMORIAL CO.
ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

Office & Showroom at 649 6301 89-5451 — Evening Office and Works:
Strathfield Entrance to 
Rookwood Cemetery.

Diena
spaudos, kuri yra šioje bib
liotekoje.

— Suprantu: kalbate apie 
numatomą Bibiotekos dieną 
rengiamą spaudos parodą.

- — Taip, tai viena šio pa
rengimo esminė dalis. Čia 
bus išstatyta parinkti vei
kalai iš įvairių sričių (numa
toma apie 20 skyrių), perio
dinė spauda, bus atskiras 
skyrius Australijoje gyve
nančių autorių knygų, leis
tų Australijoje ir už Aus
tralijos. Žinoma, parodoje 
ne visos išeivijoje išleistos 
knygos bus išstatytos (to iš
viso neįmanoma), bet kiek
vienos srities po vieną kitą 
veikalą. Be abejo, bus sky
rius ir apie Lietuvą bei lie
tuvius ir anglų bei kitomis 
kalbomis. Šalia to bus išsta
tyta gražus rinkinys ir vadi
namų exlibrisu - tai maži 
meno kūrinėliai su specialia 
paskirtim, kurie įlipinami į 
knygas su savininko vardu. 
Exlibrisai labai populiarūs 
Europoje, bet plačiaipaplitę 
ir po visą pasaulį. Ypatingai 
exlibrisu kūryba yra pasižy
mėję ir lietuviai dailininkai. 
Dar matysime paįvairinimui 
privačius pašto ženklų ir 
numizmatikos rinkinius.

— Na, o kas numatoma 
akademinėj Bibliotekos 
Dienos daly?

— Joks minėjimas ar kul
tūrinis parengimas neišsi
verčia be žodžių, juo labiau 
kalbant apie knygas ir bib
liotekas. Pakviesti sutiko 
kalbėti Dr. A. Mauragis, V. 
Kazokas, bus informuojama 
apie pačią Liet. Klubo bib
lioteką pateikiant statistinių 
žinių apie turimas knygas, 

žmogaus jausmus ir sąmonę, 
o akis laiko prirakinęs pasi
grožėjimui.

Privažiuojame mažą 
kryžkelę ir užrašą "Mat
lock". Netoli iš žolės savo 
dydžiu aukščiau iššokęs au
ga geltonais žiedais apsika
binėjęs krūmokšnis. Prava
žiuojame tik vieną sodybą, 
tai ir visas Matlock. Prisi
menu, tuo pavadinimu tele
vizijoj rodė policijos dramą. 
Ten Matlock rodė didesnį 
miesčiuką, kuriame ne tik 
uniformuoti policininkai kri
minalus gaudė, bet buvo ir 
seklių skyrius. Dabar prieš 
akis Matlock tik su viena so
dyba ir be policininko.

Iš abiejų kelio pusių stovi 
miškai, todėl kartais prava
žiuojant ir saulės nematyti. 
Bet miškai ir čia verti pasi
gėrėjimo. Jau saulei lei
džiantis įvažiuojame į 
Woods Point. Suvargęs, 
atlikusių senų namų mieste
lis, apie 150 km. nuo Mel
bourne. Pats gražiausias

LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!
20-22 RAILWAY STREET 
LIDCOMBE, N.S.W., 2141

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno' pamink
lo kaino»7 Vs °/o skirti Mūsų Pasto
gei.

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
iūgėję.,

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje

Numatote keliauti?
PAVESKITE PALANGAI TVARKY
TI VISUS JŪSŲ KELIONĖS REIKA
LUS — prieinamiausios kainos lėktu
vais viduje ir užsienyje * parūninamos 
nakvynės bet kur pasaulyje ★. išrūpi
namos vizos A- draudimas * kelioninė 
valiuta (travellers cheques)

Geriausius kelionių patarimus ir 
informacijas teikia

Palanga Travel
SYDNEY 364 Sussex St. tel. 26 2008 
MELBOURNE 59 Queen St. 627758 
ADELAIDE 229 Rundle St. 2237544 
BRISBANE Ulster Walk, Cnr. 
Elizabeth & Edward st. 2213177

Vykstantiems 
į Ameriką

Prieš vykdamas i Ameriką (USA) 
būtinai užsuk į Palangos ištaigą pasi
teirauti...
KELIAUJANT PO AMERIKĄ— 
specialus... 14 dienų neribotas skrai
dymas vidaus susisiekimo linijomis tik 
$ 180. Daug sutaupysite!
IŠVYKOS Į AMERIKĄ
Palanga organizuoja geriausias grupi
nes ar pavienes išvykas i Ameriką 
Eradedant tik nuo $ 966 už 14 dienų.

ųdžiausias pasirinkimas... Mūsų ke
lionių patarėjai su malonumu jums 
padės ir patars.

PERTH 6th fl. 140 St. George’s Tee 
3226812 Lie. No B835

skaitytojus, lankytojus, 
bendradarbius bei rėmėjus.

— Matau, kad visas pa
rengimas bus visapusiškai 
turiningas. Kaip jūs visa tai 
sutalpinsite?

— Viskas vyks didžiojoje 
klubo salėje. Beje, jau kiek 
laiko klubo biblioteka plati
na loterijos bilietus bibliote
kos naudai, kur bus 
leidžiama ypatingai vertin
gų fantų. Kaip tik tos loteri
jos traukimas numatomas 
Bibliotekos Dieną. Į visą šitą 
parengimą žiūriu optimis
tiškai ir tikiu, kad kiekvie
nas, mylįs lietuvišką žodį ir 
lietuvišką raštą, dalyvaus 
šiame nekasdieniškame pa
rengime. Norėčiau priminti 
kiekvienam - nepraleiskite 
šios retos progos ir daly
vaukite. Tikrai nesigailėsite!

Mums bekalbant jau susi
darė interesantų eilutė, to
dėl turėjau nutraukti pokal
bį su viltimi susitikti Biblio
tekos Dienoje liepos 6 d.

pastatas yra naujai šviesių 
plytų sumūryta išvietė pra
važiuojantiems turistams. 
Senukus namelius ir čia 
puošia gausybė žalumos - 
medžiai. Iš abiejų pusių vin
giuotą gatvę apjuosę stovi, 
lyg sargai, kalnai. Ieškant 
poilsiui ramaus užkampio, 
čia vieta gera. Turistai mie
lai laukiami. Tai vienintelė 
prošvaistė šio užkampio gy
ventojams. Woods Point da
bar labai suvargęs, bet jis 
turi turtingą praeitį. 1860 m. 
čia buvo rasta aukso. Aukso 
ieškotojai kasdien atvykda
vo šimtais. Kiek čia buvo 
gyventojų niekas tikrai ne
žino, bet prieš 100 metų iš
silaikė 2 bravorai ir 24 kar- 
čiamos. Dabar yra atlikęs 
tik vienas viešbutis - resto
ranas ir apie 300 gyventojų. 
Pradžioje vieta vadinosi 
Morning Star Creek, bet 
vėliau pakeitė, pagerbdami 
parduotuvės savininką 
Henry Wood, pavadino 
Wood Point.

PASKUTINE PROGA
turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų 
enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių tomų, tad
ryžomės papildyti.
lietuvių Enciklopedija. 36 tomai ........ $350.00
Encyclopedia Lituanica 6 tomai ........  $125.00
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai ............ $30.00
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas .... $12.00
Visi kiti Enciklopedijos leidyklos leidiniai išparduodami su 50% ' 
nuolaidos, (čia pažymėtus kainus yra be nuolaidos).
Lietuvos žemėlapis - mažo formato $1.50, Rubaiatal - S. Santva
ras $7.50, Amerikos lietuvių istorija - A. Kučas $10.00, Lithuanians 
in America - A. Kučas $6.00, The Brothers Domeika - L. Dovydė
nas $6.00, Pasakyta parašyta. II t. - A, Smetona $10.00, Atspindžiai 
ūkanose - V. Alantas $6.00, Palikimas - Faustas Kirša $4.00, Mūsų 
Lietuva, m-IV t. - B. Kviklys $22.00, Dialogas su lietuviais - B. 
Raila $6.00, Gluosnių daina - A. Vaičiulaitis $3.50, Lietuvių-kalbos 
veiksmažodžių aspektai - L. Dambriūnas $4.00, Pulgio Andriulio 
raštai, I tomas $5.00, Atidari langai - S. Santvaras $330, Dainininko 
dalia - A. Kutkus $3.00, Nemarioji žemė - A. Tyruolis $5.00.

Kreiptis: J. Kapočius, P. O Box 95, So. Boston, MA. 02127 
Telef. dieną (617) 268-77S0, vakarais (617) 282-2759.

Kelionėje skaičiau vienos 
senutės iš Woods Point įdo
mesnį pasakojimą, girdėtą iš 
josios tėvo. Vienoje aukso 
ieškotojų grupėje mirė airis. 
Tos grupės vyresnysis nu
siuntė užsakymą į Woods 
Point, prašydamas atvežti 
karstą ir tuo pačiu maisto 
produktų ir kitų reikmenų. 
Patogumo ir taupumo iš
skaičiavimais, pardavėjas 
visas prekes sudėjo į karstą, 
nuvežė auksakasiams ir 
karstą iškrovė iš vežimo. Iš 
plačios apylinkės susirinko 
draugai laidotuvėms. Prieš 
tai, širdgėlos nuraminimui, 
gerai patraukė alaus. Kai 
jau karstas rastas uždeng
tas, procesija pajudėjo į lai
dojimo vietą ir apverkė savo 
kelionę užbaigusį airį. Kai 
laidotuvininkai grįžo į sto
vyklą, airio lavoną rado dar 
palapinėje. Tada suprato, 
kad su karstu palaidojo ma
karonus, kruopas, bulves ir 
kitus produktus, o ne mirusį 
draugą. Tą kartą daug veidų 
raudo ne nuo išgėrimo, bet 
iš gėdos ir apsikvailinimo.

Apsistojame už miestelio, 
prie pat miško esančioje 
aikštelėje. Šalia srovena 
šniokšdamas upelis. Van

duo, kaip ir visa aplinka, 
saulei nusileidus vėsus. 
Lauke temperatūra 16 C. 
Woods Point yra 1158 m. 
virš jūros lygio, todėl naktys 
čia šaltos. Statomės palapi
nes. Kai keliaujančių yra 
mažai, kiekvienas statome 
po dvivietę palapinę. Kad 
nesušaltumėm, gauname po 
du miegamus maišus ir 
priedo po porą vilnoms pa
kuoti maišų. Taip pat veza- 
mės ir savo užsiklojimo.

Bus daugiau

Austrės, kaip ir kitos kriauklės 
ilgai buvo laikomos kaip kvailiausi 
gyviai pasaulyje, besivadovaują 
tik instinktu ir gamtos dėsniais. 
Bet neseniai nustatyta, kad šios 
rūšies gyviai turi net tris smegenų 
centrus savo organizme.

Amerikoje neseniai pasi
reiškė neišaiškinta liga, nuo 
kurios mirė jau 7 žmonės ir 
ligoninėse paguldyta virš 50. 
Liga pastebėta ir per pasta
ruosius septynis mėnesius 
pasireiškia aukšta tempera
tūra, vėmimu ir kraujavimu, 
vidurių, ypač inkstų kepe
nų sutrikimais. Didžiausią 
susirgimų procentą sudaro 
moterys. Ligą sunku nusta
tyti, nes neturi būdingų 
simptomų, kaip kitos žino
mos ligos.
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KOVO
KLUBE

JUBILIEJINIS 30 METŲ 
BALIUS

Sydnejaus Kovo jubilieji
nis 30-ties metų balius įvyks 
liepos 26 dieną Lietuvių 
Klube Bankstowne. Jau 
dabar valdyba labai smar
kiai rengiasi šį balių, kaip ir 
buvusį ’’Sidabrinį 25-cio”, 
padaryti vieną iš geriausių. 
Baliaus metu bus puiki 
programa, įdomus 30-čio pa
minėjimas ir, kaip visuomet, 
sportininkai duos jaunatviš
ką linksmą nuotaiką.

Valdyba iš anksto prašo 
visus veteranus koviečius ir 
sportininkus, jų draugus, 
bei rėmėjus, o taip pat ir vi
sus sydnejiškius, liepos 
26-tą dieną paskirti sporti
ninkams ir maloniai laiką 
praleisti su jais Lietuvių 
Klube.

KREPŠINIS

JAUNIAI IKI 18-kos

Kovo jauniai savo pirme
nybių varžybose, nepralai
mėję nė vienų rungtynių 
pateko į varžybų baigmę. 
Pirmose baigminėse rung
tynėse koviečiai žaidė prieš 
antrą vietą turėjusią ’’Evans 
High” komandą ir ją nugalė
jo rezultatu 50:37. Taškai: 
Mikas Šepokas 14, Petras 
Kapočius ir Michael Wallis 
po 10, Edis Kasperaitis 6, 
GaryAtkinson 4, Paulius 
Stašionis, Antanas Kolbakas 
ir Michael Gruzdef po 2. - 

Kasperaitis ir Gary Atkin
son po 8, Paulius Stašionis 6, 
Antanas Kolbakas, Rober
tas Gaidžionis ir Edis Barila 
po 4, Michael Grudef 2.

"KOVO” 100-sis KLUBAS

Laimėjimų rezultatai iš 
paskutiniųjų dviejų trauki
mų. 13-sis traukimas: I-as A. 
Cibulskis Nr. 70, 2-tras K. 
Protas Nr. 94, 3-čias V. Kar
pavičius Nr. 68, 4-tas P. Mi
kalauskas Nr. 25.

14-tas traukimas: I-mas R. 
Liniauskas Nr. 15, 2-tras M. 
Zakaras nr. 16, 3-čias E. 
Kolbakas nr. 14, 4-tas K. 
Protas Nr. 94.

Metinis 100-jo klubo trau
kimas įvyks 30-to jubiliejinio 
Kovo baliaus metu liepos 
26-ją dieną. Šio traukimo 
I-sis prizas yra dviem kelio
nė į Fiji salą. Šią premiją 
paaukojo sportininkų rėmė
jai ir mecenatai ’’Palanga” 
kelionių biuras, kurio savi
ninkai yra Marica ir Romas 
Cibai. Sekančiųjų metų 
100-sis klubas prasideda nuo 
liepos 5-tos dienos. Norin
tieji nuo sekančiųjų metų 
įsijungti į Kovo 100-jį klubą, 
kreipiasi pas Don Atkinson, 
Jurgį Liutiką ar D. (Jumbo) 
Kraucevičių.

DĖMESIO, 
važiuojantiems į Adelaidę

Kovo klubo valdyba iš 
anksto pradėjo tvarkyti ke
lionę į Adelaidėje vykstan
čias Lietuvių Dienas ir 
Sporto Šventę šių metų pa
baigoje. Į Adelaidę bus va
žiuojama autobusu ir lėktu
vu. Autobusas yra oro vėdi-

KAUNAS, Laisvės paminklas ir Vytauto D. Muziejus.

. namas "Volvo”, su atlenkia
momis sėdynėmis ir tualetu 
viduje. Į vieną galą kelionė 
truks 20 valandų ir kainuos į 
abu galus iš viso $ 68.00. 
Autobusas talpina 45 kelei
vius ir, nuo didesnio keleivių 
skaičiaus priklausys ir 
kainos didesnis papiginimas.

Lėktuvu suaugusiam ke
lionė į abu galus kainuos $ 
124.00 ir studentams $ 
104.00. Jeięu susidarytų di
desnis keliautojų skaičius, 
tai kaina gali nukristi iki $ 
118.00 suaugusiems. Suin
teresuoti papiginta kelione į 
Adelaidę, prašome kreiptis į 
Kovo vicepirmininką Don 
Atkinson tel. 825738.

14.1. Jonaitis N.S.W. 1615
15. J. Manikauskas Vic. 1590
16. V. Augustinavičius

N.S.W. 1570
17. V. Opulskis S.A. 1565
18. G. Kateiva W.A. 1535
19. A. Reinigeris Qld. 1530
20. J. Karpavičius

N.S.W. 1530
21. R. Baranauskas

S.A.1520
22. A. Giniūnas N.S.W. 1505
23. P. Grosas N.S.W. 1500
24. J. Jenčius N.S.W. 1450
25. V. Šneideris N.S.W. 1435
26. A. Klimaitis W.A. 1415
27. G. Baikovas N.S.W. 1415
28. A. Zaloga
29. S. Rimkus
30. J. Kapočius
31. K. Cieminis
32. S. Reivytis
33. P. čerakavičienė

N.S.W. 1320
N.S.W. 1315
N.S.W. 1310

S.A.1270
S.A.1245
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LIETUVIAI -
MACQUARIE

UNIVERSITY 3-2

”B” grupėje pirmoji lietu
vių komanda įveike Mac
quarie universiteto studen
tų vienetą 3-2, šios koman
dos pirmas laimėjimas iš ke
turių ratų. Vienas varžybas 
prieš vokiečių komandą, ku
rioje žaidžia lietuvis J. Jen- 
čius, teko pralaimėti 4’/z - Vz 
priešininkų naudai.

Antroji ”B” grupės ko
manda iš keturių sužaistų 
varžybų turi tris laimėjimus 
ir vienų varžybų taškai pa
sidalinti po lygiai. Čia yra 
galimybių laimėti pirmą 
vietą. Komandai vadovauja 
A. Giniūnas.

JAUNIAI IKI 16-kos

Koviečiai berniukai, 
parodydami savo gražų su- 
sižaidimą, gana lengvai nu
galėjo "Mitchell High” ko
mandą rezultatu 56:30. Taš
kai: Michael Wallis 20, Edis

Veda V. Augustinavičius Besivejant pažangą

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
JĖZUS PASAULIO TEISĖJAS

Panašiai kalbama apie "kygą” Izaijo 29:11,12. Per tūlą 
laiką minėtoji knyga buvo ’’užantspaudžiuota” — lyg ’’už
rakinta”, taip kad nei mokantieji skaityti, nei nemokan
tieji negalėjo jos atidaryti. Bet toliau pranašystė parodo, 
kad pagaliau knyga buvo atidaryta, ir apkurtusiems ir 
akliems buvo pagelbėta girdėti ir matyti kas joje parašy
ta. Visa ta pranašystė primena mums kokioje dvasinėje 
tamsybėje žmonės buvo nuodėmei ir mirčiai viešpatau
jant. Bet mes esame užtikrinti, kad ateis laikas kuomet 
tamsybė bus panaikinta ir žmonėms bus pagelbėta maty
ti ir pažinti Dievo valią.

Ap’ie šitą ateities apšvietos dieną Biblijoje kalbama 
kaip apie teismo dieną, kurioje Jėzus teis pasaulį teisy
bėje. Nebus tai skubuotas laikas atsilyginimo geriems ir 
pasmerkimo nusidėjėlių. Pirm atsilyginimo arba nubau
dimo bus vykdomas ištyrimas, nes teismo pareiga yra 
daryti teisingą ištyrimą pasinaudojant apšvieta, kokia 
tuokart bus visiems prieinama.

Pasauliui tai bus pirma tikroji proga pažinti ir tikėti į 
Kristų ir gauti amžinąjį gyvenimą. Per Adomą visi pate
ko po pasmerkimu ir visa didžiuma nueina į kapus visai 
nežinodami, kad Kristus mirė už juos ir kad tikėjimu jie 
turi progą išsigelbėti iš mirties bausmės, atėjusios ant 
visų paveldėjimo keliu. Todėl teismo dienoje žmonės bus 
pabudinti iš mirties, supažindyti su Jėzumi, ir taip jiems 
bus suteikta proga priimti Dievo dovaną, parodyti pak
lusnumą Karalystės įstatymams ir gyventi per amžius.

Bus daugiau

Mylintieji tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite': P. 
Bašinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 
4121

Lietuvių šachmatininkų 
lygis

Kiekvienais metais Aus
tralijos Šachmatų Sąjunga 
skelbia oficialų šachmati
ninkų įvertinimą (grading). 
Šiais daviniais naudojasi 
šachmatų turnyrų vadovai, 
skirstydami žaidėjus į gru
pes. Oficialus šachmatininko 
įvertinimas padeda klubų 
komandų kapitonams nus
tatyti, kokioje lentoje šach
matininkas privalo žaisti at
stovaudamas klubą. Lygiai 
ir Australijos lietuvių sporto 
švenčių metu pravedant 
šachmatų varžybas, pagrin
du imamas oficialus šach
matininkų įvertinimas su
darant turnyro lenteles. 
Įvertinimas yra kiekvieno 
šachmatininko pažangos ar 
nuosmukio rodiklis.

Pagal šių metų įvertinimo 
lentelę Australijos lietuviai 
šachmatininkai rikiuojasi 
tokia tvarka (skaičiai reiškia 
įvertinimo laipsnį):

1. V. Patašius N.S.W. 2040
2. R. Arlauskas S.A. 1985
3. A.Kabaila N.S.W. 1950
4. L Venclovas N.S.W. 1905
5. V. Liūgą N.S.W. 1805
6. D. Mačiulaitis Vic. 1740
7. J. Dambrauskas

N.S.W. 1730 
Vic. 1725 

N.S.W. 1720 
Vic. 1690 
Vic. 1650 
S.A. 1650

8. A. Baltutis
9. H. Lukše

10. V. Kildišas
11. A. Grigaitis
12. B. Šlamanas
13. J. Slidžiūnas

N.S.W. 1640

Draugai ir giminės, bičiuliai ir šeimyna 
kantriai man aiškina (bei prievarta mokina), 
kad reik žygiuot su pažangiais — j koją. 
"Atsitikai nuo Amžiaus!" — nuolat aimanuoja. 
Net ašarą gi karčią retkarčiais nulieja: 
"Tiek technikos stebuklų, tiek naujų idėjų! 
Raketą ant Veneros štai nuleido (ar užkėlė!), 
o tu dar vis dainuoji apie šaltinėlį.”

Na, apėmė smalsumas, taigi, mano širdį. 
Sakau, kol akys regi ir kol ausys girdi, 
kol lūpos dar ir žodį vieną, antrą taria, 
apsidairyt pasuksiu į tą Naują Kelią.

Einu pėsčiom, žvalgausi, o kiti — važiuoja. 
Jau apsieit galėtų jie visai be kojų. 
Toli, arti, už kampo — į automašiną! 
Net ir minėt nereikia, nes visi jau žino — 
pilnai motorizuota ši yra gadynė. 
(Su motociklais šoksim greitai ir suktinį.)

Naujoviškoj virtuvėj kiek mygtukų, ratų! 
Arbatai išsivirti reikia doktorato. * 
Palengvint rankoms darbą visą tą išrado, 
o dar, sėkmingai ginantis nuo bado, 
patiekalus (net puotai) šeimininkės gali 
patogiai nusipirkti šaldytam pakelyj.

"Du kart po du” — jei matematinė problema;
ar psichologinė: "kokia spalva dažyti sieną?”;
ir mokslinė (kad geležies rūda raudona...)
bei praktiška — kaip išsirinkti tinkamiausią žmoną — 
jau varginti nereikia tuo daugiau sau proto. 
"Kompiuterio tai darbas!” — dabartinis motto.

Gyventi šiais laikais, matau, nebloga... 
...sveikaton! To betrūko, įgavau aš slogą 
senovišką; reikės tad (kaip anksčiau) kentėti.
— Tai taip ir nepavyko man sumodernėti. JUH ja
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Informaci
S. KUDIRKA ATVYKSTA 

ICANBERRA

Simas Kudirka su žmona 
atvyksta į Canberra birželio 
26 d. 9.50 vai. ryto Ansett 
Flight 384. Ta patį vakarų 
7.30 vai. Lietuvių Klube 
rengiamas lietuviams susi
pažinimo vakaras. Ponios 
prašomos atsinešti užkan
džių. Visi tautiečiai prašomi 
gausingai dalyvauti ir pa-’ 
bendrauti su mūsų garsiu 
svečiu.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Canberros Pabaltiečių 
Komitetas rengia trėmimų 
minėjimą birželio 27 d., 7.30 
v.v. Lietuvių Klube. Daly
vaus parlamentarų ir kitų 
aukštų svečių. Ta proga žodį 
tars ir mūsų svečias Simas 
Kudirka. Bus meninė dalis ir 
po to lengvi užkandžiai ir 
vynas. Visi Canberros lietu
viai kviečiami dalyvauti.

ALB Canberros Apyl.
Valdyba

PRANEŠIMAS

MLJS VALDYBA

Sausio mėnesi, 1980, su
daryta nauja Melbourne 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdyba. Šiuo metu turime 
naują ir energingą valdybą. 
Jos sudėtis yra: Algis Kara
zija - pirmininkas, Zita 
Prašmutaitė - sekretorė, 
Andrius Vaitiekūnas - iždi
ninkas, ir nariai - Pamela 
Sadauskienė ir Vidas Sa
dauskas. Kas liečia Mel
bourne jaunimą, prašome 
kreiptis į pirmininką - Algį 
Karaziją, 187 Lancefield 
Rd., Tullamarine 3043, Vic.

V

j a
JAUNIMO SUSITIKIMAS 
SU SIMU KUDIRKA

Melbourno Lietuvių Jau
nimo Sąjungos Valdyba 
kviečia visą Melbourno, 
Geelongo ir Morningtono 
jaunimą atvykti į susitikimą 
- pokalbį su Simu Kudirka, 
šeštadienį, birželio 21 d. 2 
vai. p.p. Lietuvių Namuose. 
Simas Kudirka prašė laiko, 
kad galėtų susitikti ir pasi
kalbėti su jaunimu.

Tėvai, raginkite savo jau
nimą atvykti, o jaunimas 
savo draugus - parodykime, 
kad Melbourne yra daug su
sidomėjusio lietuviško jau
nimo.

Zita Prašmutaitė
MLJS Valdybos sekretorė

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ SKAUTŲ 

FONDUI

Prisimenant prieš 10 m. 
mirus savo vyrą v.s. Antaną 
Krausą, p. Krausienė A.L. 
S. Fondui paaukojo $ 50.

Skautininkės Marijos Mi- 
lienės motinai M. Plyčiuvai- 
tienei mirus, vietoj gėlių po 
$ 10 aukojo: B. ir V. Barkai, 
E. ir J. Laurinaičiai, J. ir M. 
Zinkai.

1---------------------------------------------------------------- 1

[Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne ruošia 
tradicinį

. Joninių Balių
. kuris įvyks 1980 metais birželio mėn. 21 dieną [šeštadie-
j nį), Lietuvių Namuose, 44-50 Errol St., North Melbourne 

Pradžia - 7.30 vai. vak. Kaina - $ 9.00 asmeniui
Gros gera muzika, skani vakarienė, turtinga loterija 

Bilietai užsakomi pas p. J. Žalkauskienę tel. 874 5250 ir 
p. V. Morkūnienę tel. 523 5957

Prašome visus iš arti ir iš toli ir tikim sulaukti

I S A I P

^^^^^^jx^ia^^^jajaua^u/Kuxux-jx-jxjX'jtic.ac^

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Parengimai:
Birželio 21 d., šešt., 7 vai.:

Syd. Lietuvių Klubas kviečia visus 
Jonus bei jų šeimas ir visus malonius 
svečius į

Joninių vakarą
Vakaras su laužu ir programa. Šiame 

vakare gali dalyvauti ir jaunimas 
žemiau 18 metų amžiaus.

Birželio 25 d., trečiadienį 7.30 vai.
Klube bus rodomas R klasifikacijos 
filmas

HAPPY HOOKER

Liepos 9 d., trečiadienį, 7.30 vai.
Klube bus rodomas R klasifikacijos 
filmas

FANTASY FOR COUPLES

Liepos 12 d., šeštadienį, 8 vai.
ŠACHMATININKŲ VAKARAS 

su ypatingai patrauklia programa

*
Židiniečio Laurie Cox tė

vui mirus vietoj gėlių $ 10 
aukojo B. ir V. Barkai.

Skautų veiklai paremti p. 
O. Miniotienė aukojo $ 20.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

A.L.S.F. Valdyba

DAINOS CHORE

Neseniai įstojusi jauna 
choristė Laima Barkutė, iš
važiavo pasidairyti po pa
saulį.

Po sunkesnės ligos Stasys 
Abromavičius taisosi,

Liepos 19 d. Dainos cho
ro vakaras Lietuvių Klube. 
Dirig. Br. Kiveris ruošia kai 
ką naujo šio vakaro progra
mai.

SVEČIAI IŠ ADELAIDĖS

Pasisvečiuoti pas Aust, 
laivyno karininkus Algį ir 
Rimą Dičiūnus atvykusi jų 
mama iš Adelaidės. Liudas 
Liutkus adelaidiškis choris
tas taip pat Sydnejuj nepa
gailėjo gražių komplimentų 
Sydnejaus Dainos chorui.

Kor.

ATVYKSTA
SIMAS KUDIRKA

Simas Kudirka į Melbour- 
ną iš Perth atskrenda birže
lio 19 d., ketvirtadienį, 4.30 
vai. Ansett lėktuvu.

Kviečiame kas gali atvyk
ti io pasitikti. Penktadienio 
vakare jis kalbės australams 
veikėjams, šeštadienį Lie
tuvių Namuose susitiks su 
lietuvių jaunimu, o sekma
dienį kalbės visiems lietu
viams per minėjimą.

$

***
TAUTOS FONDE

Birželio išvežimų minėji
mo proga Lietuvos laisvės 
kovą parėmė šie tautiečiai:

Po $ 20 - kun. P. Butkus, 
E. Rašymas.

$ 15 A. ir T. Šumskai 
(senj.)

Po $ 10 - A.E. Zinkevičius, 
C. Liutikas, J.P. Kedys, A. 
Leveris, Dr. N. Wallis, V.B. 
(Barkus), V. Ladyga, B. 
Stašionis, M. Petronis.

Po $ 5 - C.P. Protai, N. 
Čelkienė, J. Simanauskas, S. 
Šatkauskas, J.B., Jz. Rama
nauskas, E. ir E. Šliteriai, A. 
ir M. Statkai, V. Juzėnas, A. 
Žilys, A. ir A. Skirkai, R. 
Venclovas, J. Červin, V. 
Kondreckas, E. Bartkevi
čius, E. Lašaitis, M. Kopci- 
kienė, A. Paulėnienė, J. Ja- 
siūnas, A. ir L. Kramiliai, Z. 
Stbrpirštis, J. Skuodas, A. 
Simanavičius, S. Jarem- 
bauskas, J. Abromas, Dr. V. 
Kišonas, J.A. Jūragis, J. 
Želvys, J. Koliavas, V. Pa
tašius, neišskaitoma, M. Ra
dzevičienė, N. Juodgalvis.

Kiti smulkesnėmis sumo
mis, kas sudarė viso $ 395. 
Širdingas visiems ačiū.

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ
MINĖJIMAS SYDNEJUJ

Šias siaubo dienas, kurias 
vyresnieji pergyvenome 
prieš 10 metų mūsų tėvynė
je Lietuvoje, paminėjome 
Tautos Fondo Atstovybės 
Australijoje, suruoštame 
minėjime gegužės 8 d. Iškil
mingose pamaldose, kurias 
atnašavo kun. P. Butkus, 
organizuotai su vėliavomis 
pamaldose dalyvavo ateiti
ninkai, ramovėnai, skautai ir 
sportininkai. Pamaldų metu 
giedojo Dainos choras, vad. 
Broniaus Kiverio akompo- 
nuojant Algiui Laurinaičiui. 
Pamokslą Dievo Kūno šven
tės dienoje pasakė kun. P. 
Martuzas.

Melbourno Jaunime!
Ateikite ir susitikite su Simu!

Simu? Kokiu? - SIMU KUDIRKA

Kada? šeštadienį, birželio 22 d., 2 vai. p.p.

Kur? Lietu zių Namuose

Pasikalbėsite su Simu apie jo pergyvenimus ir 
dabartinę Lietuvą.

Sutikimą - pokalbi su Simu Kudirka ruošia
Melb. Liet. Jaunimo Sąjungos Valdyba
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Viešas minėjimas tuojau 
po pamaldų vyko parapijos 
salėje.

Minėjimą atidarė Tautos 
Fondo ižd. A. Kramilius iš- 
kviesdamas invokacijai T.F. 
pirm. kun. P. Butkų. Prog
ramoje girdėjome inž. Vy
tautą Jušką skaitant Vinco 
Mykolaičio-Putino eilėraštį 
"Birželio 15-ji". Danutė An- 
kienė jautriai perdavė Ma
rijos Magdelenos Slavėnie
nės kūrinį Mano Birželis, 
Bronius Žalys skaitė savo 
kūrybą - Juodasis Birželis.

Pirmą kartą publikai 
pristatė Prancūzijoje gyve
nusį ir kūrusį poetą Oskarą 
Valdimirą Milašių, kurio ei
lėraščiai buvo rašyti pran
cūzų kalba ir vėliau Antano 
Vaičiulaičio išversti įlietuvių 

kalbą. Du eilėraščius iš rin
kinio Septynios Vienatvės, 
šiame minėjime, skaitė 
poetas Juozas Almis Jūra
gis.

Pagrindinę paskaitą šios 
dienos tema skaitė Dr. Irvis 
Venclovas.

Užbaigai Dainos choras 
vad. B. Kiverio atliko 4 dai
nas. Po kun. P. Butkaus pa
dėkos žodžio, minėjimas 
buvo baigtas Tautos Himnu. 
Katalikų Kultūros Draugija 
pavaišino minėjimo dalyvius 
kavute ir sumuštiniais.

Kor.

* ♦
Nekomercinis televizijos 

tinklas Amerikoje užbaigė 
filmuoti televizinę apybraižą 
"Režisierius tremtyje". Ši 
apybraiža apie režisierių 
Joną Jurašą užbaigta mon
tuoti ir parodyta per televi
ziją visos Amerikos mastu 
balandžio 31 d.

♦ * *
Aną savaitę Sydnejaus 

Lietuvių Klube įstatytos 
naujos pokerio mašinos, ku
rios bet kokio laimėjimo at
veju laimėtojus pasveikina 
su muzika.

Anksčiau dvigubi "jack- 
potai” galiojo kiekvieną ket
virtadienį nurodytu laiku. 
Dabar vietoje dvigubų jack- 
potų laimėtojams bus išmo
kama pusantro karto laimi
kio ketvirtadieniais nuo 6
vai. iki klubo uždarymo. Printed by Rotor Press Pty: Ltd,-

PADĖKA

Sydnejaus Lietuvių Sa
vaitgalio Mokykla reiškia 
gilią padėką visiems, kurie 
dalyvavo metiniame mo
kyklos baliuje, ypatingai 
Linksmiesiems Broliams, 
atlikusiems programą.

Didelis ačiū tiems asme
nims, aukojusiems fantus 
loterijai - E. Kubbos, D. 
Bieri, A. Stasiūnaitienei, D. 
Ankienei, P. Donielienei, E. 
Suchoverskij ir kitiems. 
Ačiū visiems išvardintiems 
ir neišvardintiems ir gau
siems vakaro dalyviams.

Mokyklos Tėv.ų Komitetas

mesi Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W, 2200
Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: I. Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius, Dr. R. Zakarevičius, 
V. Bukevičius
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St., Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395

Administracijos adresas: 
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200 
Administracijos tel. 649 9062

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydnejus

Balandžio 6 d. Londone 
mirė veiklus lietuvis Vikto
ras Zdanavičius. Velionis 
Lietuvoje tarnavo geležin
kelių policijoj. Per Vokieti
jos DP stovyklas velionis 
emigravo į Angliją, gyveno 
Londone besireikšdamas 
kultūrinėj veikloj - pats sta
tė ir režisavo vaidinimus, 
mėgo spaudą, prenumeravo 
daugybę liet, išeivijos laik
raščių ir pats juose bendra
darbiavo. Skaitė ir Mūsų 
Pastogę ir ne kartą buvo 
parašęs žinučių iš Londono 
lietuvių gyvenimo.

Prenumerata: 
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu į N. Zelandiją 
Oro paštu kitur 
Atskiro nr. kaina 50 centų

$20
$24
$35
$50

Redakcija rašinius taiso ii?? 
skelbia savo nuožiūra. Už skeĮ*^ 
bimų tutini neatsakoma.
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