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Antanas Kutka

PRISIMINTINI DIDVYRIAI
Dailininkas Mikšas Pary

žiuje sukūrė paveikslą, ku
riame užrašyta: "kas nepa
žysta praeities tas kaip ak
las žengia į ateiti". Laikas 
kaip sriauni upės tėkmė ne
retai išstumia senus atsimi
nimus, su kuriais, rodos, bu
vome suaugę kūnu ir siela. 
Tauta gyvuoja ne vien tik 
gyvaisiais, bet ir mirusiais. 
Yra žmonių kurie ir gyvi 
būdami jau yra mirę savo 
tautai. Herojus pagal jo pa
liktus pėdsakus ir miręs gy
vuoja. Gyvenimas nestovi 
vietoje, atsiranda užmojų, 
išjudinančių ir plačiąją vi
suomenę. Toks visus sujudi
nęs žygis buvo Stepo Da
riaus ir Stasio Girėno trans
atlantinis skridimas. Ir štai 
1933 m. liepos mėn. kada 
pasaulis turėjo išgirsti apie 
šių didvyrių atliktą didelį 
žygį, likimas lėmė kitaip. 
Mirtis pagrobė drąsuolių 
laimę, drauge ir jų gyvybę. 
Jų tragedijos vietovė tai 
Soldino miškas, nors ir ne
lietuvių teritorijoje, mums 
tapo lyg šventovė. Ten lie
tuvių lėšomis yra pastatytas 
paminklas - kryžius su žu
vusių vardais ir koplytėlė su 
tautiniais mūsų smūtekliais. 
Ši vietovė po karo tapo Len
kijos valstybės dalimi. Lie
pos 19 dieną po pietų Kauno 
aerodrome laukė Lietuvos 
vyriausybė, svetimų valsty
bių atstovai, Lietuvos ka
riai, šauliai, visa aviacija ir 
apie 50000 žmonių minia. 
Apie 16 vai. atskrido lekian
tis katafalkas 9 sparnuotų 
palydovų lydimas. Jis 
apskrido du kart apie Kauną 
ir pradėjo leistis žemyn. Su
gaudė visų bažnyčių varpai, 
fabrikų sirenos. Susirinku
siųjų širdys ėmė skaudžiai 
virpėt spausdamos iš akių 
ašaras. Iš nutūpusio milžino 
lietuvių lakūnai išėmė did
vyrių karstus ir pašarvojo. 
Iškilmingai nuaidėjo Lietu
vos ir J.A.V. himnai. J.A.V. 
atstovas užtiesė Amerikos 
vėliavą greta Lietuvos ir 
Vyčio Kryžiaus vėliavų. Bu
vo perskaitytas Lietuvos 
prezidento aktas apie did
vyrių apdovanojimą: Vyčio 
Kryžiaus Ordinu, šaulių Są
jungos žvaigžde, Skautų 
Svastika. Vėliau jų kūnai 
buvo nulydėti Bazilikos baž
nyčion. Liepos 20 d. Rotušės 
aikštėje susirinko daugybė 
organizacijų, Bazilikos baž
nyčioje jų karstus apsupo 
gedulu paženklintų vėliavų 
miškas. Laidotuvėse daly
vavo apie 100000 žmonių o 
širdyse raudojo apie 4 mili
jonai tautiečių. Argi buvo 
kada nors taip nuoširdžiau
siai apraudotas koks nors 
kitas pasaulio galiūnas, ge
nialus mokslininkas ar ka
rys, kurio net ir kitos tautos 
taip labai gailėtų. Užuojau
tas tiesiog ar per Lietuvos 
atstovybes pareiškė beveik 
visos valstybės. Šis lietuvių 

sparnuotas žygis ir šį baisi 
tragedija anais aviacijos 
menko išsivystimo laikais 
sužavėjo ir lakūnus ir diplo
matus ir valstybės vyrus.

Žvilgterkim nors trumpai 
i jū gyvenimą. Abu vienme
čiai. Darius išvyko į Ameri
ką 11 metų, o Girėnas 13 
metų. Jie ten augo ir moki
nosi bet neasimiliavosi ir 
mišrių šeimų nesukūrė. Da
rius pertraukia aukštąjį 
mokslą ir savanoriu stoja į 
J.A.V. kariuomenę jau šėls
tant karui, tikėdamas, 
kad prezidento Vilsono pa
reiškimas dėl tautų apsi
sprendimo teisės bus pritai
kintas ir Lietuvai. Tarnavo 
artilerijoje, dalyvavo kau
tynėse Prancūzijoje. Buvo 
sužeistas, už narsumą ir są
žiningą tarnybą buvo apdo
vanotas net 2 karo meda
liais. Girėnas taip pat sava
noris, tarnavo eskadrilėje 
mechaniku. Darius grįžęs iš 
kariuomenės, kaip susipra
tęs lietuvis troško ir tėvynei 
padėti savo jėgomis, žinio
mis ir patyrimu. Jis sakyda
vo nidau namai Amerikoje, o 
tėvynė Lietuva. Atvykęs 
Lietuvon dirbo įvairiose sri
tyse. Dalyvavo Klaipėdos

G. ir S. Kudirkai Canberroje
Australijos federalinėje 

sostinėje Canberroje Simas 
ir Genovaitė Kudirkai lan
kėsi birželio 26-28 d.d. Jais 
ir visa vizito programa rūpi
nosi C. Apyl. Valdyba. Vos 
tik atvykus su Simu pasi
kalbėjimą turėjo ’ The 
Canberra Times” korespon
dentas ir aprašymą po poros 
dienų skaitėme laikraštyje 
su Simo Kudirkos nuotrau
ka. Po pietų pas p.p. čeičius 
Simas Kudirka praleido 
pusvalandį vietinėje 2XX 
radijo stotyje kalbėdamasis 
su politinės kronikos vedėju. 
Šis pasikalbėjimas angliškai 
ištisai buvo transliuojamas 

S. ir G. Kudirkai Canberra e. iš kairės senatorius J. 
Knigth su ponia, Mr. J. Yabsley, Simas ir Genovaitė Ku
dirkai, Mr. Greg Cornwall, M L.A. ir Audronė Kovals- 
kienė.

krašto atvadavime. Baigė 
Karo Mokyklą ir buvo pas
kirtas į Karo aviaciją, kur 
įgijo karo lakūno laipsnį ir 
ištarnavo kapitono laipsnį. 
Išbuvęs Lietuvos karo tar
nyboje 7 metus vyksta į 
Ameriką aplankyti savo 
motinos. Užklaustas kada 
grįš, atsakė: aš į Lietuvą iš 
Amerikos parskrisiu. Dide
lėms idėjoms įgyvendinti 
reikia ryžto. Jie savo ryžtu 
įvykdė didingą žygį, jam pa
aukojo visą savo turtą ir gy
vybes. Jiems pavyko įrašyt 
mūsų mažutės Lietuvos 
vardą į didelių tautų istoriją. 
Tais laikais jie vieni iš pir
mųjų mažu lėktuvu perskri
do Atlantą. Jų žygis mus ža
vi savo kilnumu ir idealizmu. 
Jie priminė pasauliui, kad 
tebėra gyva nors ir nedidelė 
tauta, bet garbinga dvasia. 
Jie žinojo, kad tauta gyva 
tol, kol jos dvasia nėra ap
mirusi ir sūnūs pasiruošę 
kovot ir reikalui esant paau
koti savo gyvybę. Šis jų žy
gis yra labai aktualus ir 
mums išeiviams ir dėlto kad 
liečia tiesiogiai mū?. Jų ma
terialinis ir dvasinis turtas 
įsigytas tokiose pačiose są
lygose, kaip kad mes šian- 

birželio 28 d. Vėliau p.p. Ko- 
valskiai svečius pavežiojo po 
Canberrą parodydami žy
mesnes vietoves.

Tą vakarą lietuvių klube 
svečiams buvo suruoštas 
susipažinimo vakaras. Klube 
susirinko gausiai tautiečių, 
ypač daug buvo jaunesnės 
kartos. Vakaras prasidėjo 
Apyl. Valdybos pirm. V. 
Martišiui pristatant S. ir G. 
Kudirkus. Ypatingai jautrią 
ir gražią kalbą pasakė pats 
Simas Kudirka, atsakinėjo į 
paklausimus. Malonu, kad 
ypatingo susidomėjimo pa
rodė kaip tik jaunesnieji.

Penktadieni pravestas

Dariaus ir Girėno Litu mica virš New Yorko 1933 m.

dien gyvename. Ir jis pas
kirtas Jaunajai Lietuvai. 
Bet jie suprato ir mokėjo iš- 
naudot galimybes didesnei 
Lietuvos naudai ir garbei. 
Tegul jų kilnus pavyzdys 
mūsų širdis pakelia iš pilkos 
kasdienybės ir sukelia mu
myse atkaklumą ir ryžtumą 
kovai dėl Lietuvos ir mūsų 
tautos gyvybės išlaikimo. 
Ar mes išeivijoje atliekam 
savo misiją? Apleisdami 
savo tėvynę prisiekėm už 
Lietuvos laisvę amžinai ko
vot. Paliekant tėvų žemę ne 
vienam riedėjo ašara graudi. 
Dabar turime puošnius na
mus, vasarnamius, mašinas, 
krūvą pinigų banke. Bet 
mūsų patriotizmas, atrodo, 
praskydo. Vaikai gražiai 
kalba angliškai bet lietuviš
kai dauguma mažai besu
pranta. Didžiuojamės tur
tingų svetimtaučių žentais 
bei marčiomis. Mišrių šeimų 
kūrimas tai lietuviškumo 
laidotuvės. Tą patvirtino 

pasikalbėjimas su Canber- 
ros Lietuvių Balso radijo 
vedėju, ir surengtas pasi
matymas su Canberros 
arkivyskupu Clancy. Vėliau 
dalyvauta pabaltiečių su
rengtame birželio trėmimų 
minėjime. Australijos Tau
tiniame Universitete 
(A.N.U.) politinių mokslų 
fakultete veikia Sov. S-gos 
ir Rytų Europos Reikalų 
Komitetas, kuris ypač do
misi disidentais. Sužinoję 
apie S. Kudirkos vizitą ir 
panoro su juo pasimatyti. 
Pasikalbėjimas užtruko virš 
poros valandų.

Trėmimų minėjime 
garbės svečių tarpe matėsi 
eilė aukštų pareigūnų, kaip 
senatorius J. Knight, Mr. G. 
Cornwall, Mr. M. Yabsley, 
Mons. Favier, lenkų, ukrai
niečių atstovai.

Baltų K-to pirm. p. A.V. 
Balsys pasveikino dalyvius 
ir programą vesti perdavė 
Dr. A. Stepanui, kuris mi
nėjimą pravedė labai gra
žiai. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo Simas Kudirka. Po jo 

studijinių dienų metu Ade
laidėje mišrių šeimų prele
gentai, kurie pareiškė, kad 
lietuvybė išsilaikys Lietu
voje, o Australijoje ji ankš
čiau ar vėliau turės mirti, 
(žiųr. š.m. M.P. 17 nr.). Bet
gi kiekvienas išeivis yra lie
tuviškoji jėga ateičiai. Uk
rainiečių istorikas Chrus- 
čevskis yra pareiškęs, kad 
lietuviai yra geri kariai bet 
silpni tautiečiai. Patekę į 
geresnes gyvenimo sąlygas 
smunka. Bet jis pridūrė, kad 
lietuviai virstąs gerais pat- 
rijotais kai patenka į sun
kesnes gyvenimo sąlygas. 
Lietuviškumo išsilaikymas 
turėtų rūpėt mums visiems 
bet tik pasišventėlių būriai 
tempė ir tempia mūsų veik
los jungą. Tremtyje heroji
nių darbų neatliksime, bet 
atlikime politinę misiją. Bū
kime valstybės ir tautos 
laisvės šaukliais tarptauti
nėje plotmėje. Kiekvieno iš 
mūsų yra pareiga kelti vie
šumon sovietų žiaurybes.

kalbėjo ir visi kiti dalyvavę 
politikai.

šeštadienio rytą atsisvei
kinome su svečiais palydė
dami juos į Sydnejų.

Canberros Apyl Valdyba 
dėkinga visiems, kurie pri
sidėjo prie parengimų, ypač 
p.p. Keraičiams už Kudir
kų globą ir p.p. čeičiams už 
ketvirtadienio pietus.

ATVYKSTA
VYSK. V. BRIZGYS

Šių metų pabaigoje at
vyksta J.E. vyskupas Vin
centas Brizgys iš Amerikos. 
Lapkričio pabaigoje atvyks į 
Sydnejų bei aplankys visas 
lietuvių kolonijas ir daly
vaus Lietuvių Dienose Ade
laidėje. Sydnejuje numato
ma ir lietuvių vaikučių kon
firmacija advento pradžioje. 

' Kai bus sudarytas tikslus jo 
vizito planas, bus skelbiama 
spaudoje.

Kun. P. Butkus
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Atgaivintas imperializmas
Šis šimtmetis pasaulyje 

įnešė didžiulių permainų, 
kurios keičia žmonijos isto
riją. Neskaitant milžiniškos 
techninės pažangos, fantas
tinių išradimų, kurie galbūt 
daugiau jungia, o neskiria 
atskirų kraštų, vis dėl to kai 
kurių idėjos ir protai šito 
polinkio ir savanoriško 
bendravimo bei bendradar
biavimo kratosi. Kas nepa
sidarė reikiamų išvadų lo
gišku keliu, tie pasimokė per 
baisius karus, kurie nusiau
bė šiame amžiuje beveik 
visą žemės rutulį. Net ir toji 
pati Bažnyčia, turinti 
didžiulį autoritetą ir žmonių 
sąmonę išlaikiusi savo įta
koje kuone du tūkstančius 
metų, net ir ji naujos dva- 
siosšviesoje demokratėja ir 
daugiau taikosi prie pačių 
žmonių atsižvelgiant į jų 
tautines bei kultūrines aspi
racijas.

Tačiau šis amžius atnešė 
ir netikėtų staigmenų. 
Praktiškai komunizmas ir 
fašizmas arba vokiškasai 
nacionalsocializmas yra šio 
šimtmečio padariniai, kurie 
ir šiais laikais bando ir 
bandė grąžinti žmogų į vi
duramžius arba į dar į tam
sesnius praeities laikus, 
kada galią turinčių ir val
dančių pagrindinė primonė 
buvo prievarta, teroras, 
eksterminacija, kad savo 
rankose kuo ilgiau išlaikytų 
ne tik savo pavaldinius, bet 
.užgrobtų ir kitus kraštus. 
Hitlerio tokios pastangos 
grąžinti žmonijos istoriją 
atgal privedė prie antrojo 
pasaulinio karo, kada de
mokratinės tautos pasiprie
šino ir vokiškasis nacizmas 
buvo sunaikintas. Tačiau 
antrasis pasaulinis karas 
išaugino ir įtvirtino antrą 
panašios ideologijos galybę, 
kuri šiandie pasidarė atvira 
grėsmė visam pasauliui. Tai 
Sovietų Sąjunga, kuri savo 
pagrinde deda nacinę ideo
logiją ir aspiracijas užvaldy
ti pasaulį. Kitaip sakant, 
tiek vokiečių nacių, tiek ir 
rusų bolševikų siekimas 
buvo ir yra imperializmas, 
tasai imperializmas, kuris 
jau šiame amžiuje po pasku
tinio karo, tikėta, jau užbai
gė savo dienas ir tapo jau 
neprišaukiama praeitis, kaip 
atgyvenusi seniena. Prie
šingai, po karo Sovietų Są
jungos imperialistiniai sie
kimai tik dar labiau išaštrė- 
jo. Jeigu Rusijos carų impe
rialistiniai apetitai Rusijos

A.A. 
GRASILDAI ŠUTIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų Valių su šeima, 
gimines ir artimuosius.

Sydnejaus Sporto Klubas Kovas
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ribas nukėlė rytuose iki Ra
miojo vandenyno, tai komu
nistiniai rusų carai ne tik 
kad atgavo pirmajame kare 
prarastas sritis, bet giliai 
įsibrido į vidurio- Europą, 
beveik siekia Viduržemio 
jūrą o pietuose Indijos van
denyną, nekalbant apie savo 
kontrolėje turimas kolonijas 
Afrikoje, pietų Azijoje, net 
Karibų jūroje Amerikoje 
IKuba). Drauge su imperia
lizmu atgyja jau palaidotas 
ir kolonializmas, bet jau 
rusiško ideologinio tipo.

Pirmosios to sovietiško 
rusiško imperializmo aukos 
buvo Pabaltijo kraštai - 
Suomija, Estija, Latvija ir 
Lietuva. Vėliau atėjo Rytų 
Prūsija, kur daugiau nei 
trys milijonai gyventojų 
buvo totaliai sunaikinta, se
nosios krašto gyvenvietės 
perkrikštytos rusiškais var
dais. Netrukus sekė naujos 
sovietinės Rusijos kolonijos 
pačioje Europos širdyje — 
Rytų Vokietija, Lenkija, 
Rumunija, Bulgarija, Veng
rija, Čekoslovakija, kurios 
politiškai, ekonomiškai bei viam imperializmui, tai aiš-
kultūriškai kiečiau rusų 
kontroliuojamos, negu bet 
kokia kadaise buvusi koloni
ja-

Kalbama apie komunizmą 
ir jam taikoma visa to rau
donojo imperializmo dėmė. 
Iš tikrųjų, komunizmas tėra 
tik paties rusiškojo imperia
lizmo priedanga, nes prak

pas Pertho lietuvius

Svečiai iš Tasmanijos prie Pertho Liet. Namų A. Taš- 
kūnas su sūnumis Vincu ir Simu (kairėje) ir Pertho Liet. 
Namų Komiteto pirm. E. Stankevičius.

Buvęs pertiškis A. Taškū- 
nas, dabar gyvenąs Hobarte, 
Tasmanijoje, neseniai su 
žmona ir sūnumis lankėsi 
Perthe. Čia būdamas jis da
lyvavo ir World Freedom 
League susirinkime, kur ša
lia organizacijos narių daly
vavo ir eilė aukštų parei
gūnų. Susirinkime A. Taš- 
kūnas iškėlė mums svarbų 
klausimą apie dvigubą pilie
tybę tuo reikalu padaryda

tiškai iki šiandie tokio,komu- 
nizmo Sovietų Sąjungoj 
nėra ir jis net netaikomas: 
prokomunistinės demons
tracijos tik prievartos keliu 
suorganizuojamos, su 
žmonių valia ten niekas ne
siskaito, o viskas vykdoma 
įsakymo keliu iš viršūnių. 
Skamba lyg ir žmoniški 
įstatymai konstitucijose, bet 
prSktiškai jie nepraktikuo
jami, o vadovaujamasi tik 
slaptom instrukcijom iš 
aukščiau. Bet apie tai niekas 
negali nei prasitarti, nei pa
siskusti. Konstitucijos ir 
oficialių įstatymų ribose 
veikia disidentai, už tai jie 
teisiami ir grūdami į kalėji
mus primetant jiems nebū
tus kriminalinius nusikalti
mus.

Ar nereikėtų visu frontu 
atsisukti prieš rusų imperi
alizmą, kuris visame pasau
lyje tapęs nepopuliarus ir 
virtęs keiksmažodžiu. Gal 
šioji kryptis daugiau pa
veiktų laisvąjį pasaulį, negu 
šūkiai prieš komunizmą, kas 
vakariečiui nedaro įspūdžio, 
nes visur yra komunistų ir 
jie niekur įstatymais ne
draudžiami. Kad jie visom 
priemonėm talkina sovieti-

ku, bet kad jie dengia tikrąjį 
pavojų - imperializmą, retas 
kas tuo rūpinasi. O kad mes, 
esamos ir būsimos rusų im
perializmo aukos kenčiame 
pirmiausiai nuo sovietiško 
imperializmo po komunizmo 
priedanga, tai neginčijama 
teisybė. (v.k.)

mas platesnį pranešimą. Se
kančiame susirinkime orga
nizacijos nariai iškeltą klau
simą iš naujo svarstė ir pa
ruošė tokią rezoliuciją: kiek
vienas pilietis pats apsi
sprendžia, kokios pilietybės 
jis nori; niekas jam negali 
primesti to, ko pats nepa
geidauja. Rezoliucija pasiųs
ta Australijos federalinei 
vyriausybei ir Jungtinėms 
Tautoms bei kitiems aukš
tiems pareigūnams Vakarų 
pasaulyje.

Liepos pabaigoje įvyksta 
antikomunistinė konferenci
ja Ženevoje. Čia ir vėl daly
vaus Australijos World 
Freedom League organiza
cijos pirm. Mr. P. Pearson, 
kuris labai populiarus ne tik 
Australijoje bet ir visame 
Vakarų pasaulyje. Jis buvęs 
aukštas kariškis, puikiai su
sigaudo politikoje. Jis dau-

P.L.B-nės Valdyboje
PLB Valdybos iždininkas 

Mečys Šilkaitis liepos 7 d. 
išvyksta nuolatiniam profe
siniam darbui ir gyvenimui į 
St. Petersburg, Floridą. Šil
kaitis pasilieka PLB Valdy
boje kaip vicepirmininkas ir 
ateityje rūpinsis PLB finan
siniais vajais bei kitais spe
cialiais bendruomeniškais 
projektais. PLB iždo reika
lus tvarkys PLB reikalų ve
dėjas Saulius Girnius, 5620 
So. Claremont Ave., 
Chicago, Bl 60636, tel. (312) 
778 2200.

PLB Valdyba iš savo turi
mų kuklių lėšų ir gaunamos 
finansinės paramos iš JAV 
ir Kanados LB Kraštų Val
dybų ir Lietuvių Fondo ga
na daug remia lietuviško 
švietimo darbus Pietų Ame
rikoje ir Europoje, pasaulio 
lietuvių kultūrinės veiklos 
pasireiškimus, lietuvių lais
vės kovos pastangas, kun. 
Kazimiero Pugevičiaus 
tvarkomą Lietuvių Infor
macijos Tarnybą ir finan
suoja daugelį kitų reikalingų 
darbų. Pinigai nelaikomi už
šaldyti bankuose, bet kas
dien naudojami lietuvybės 
išlaikymui. PLB vicepirmi
ninko advokato Sauliaus 
Kuprio pastangomis sutvar
kius reikalingus formalu
mus, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei skirtos aukos 
gali būti nurašomos nuo mo
kesčių, čekius rašant Lithu
anian World Community 
Foundation vardu.

Austrija — Europos Lie
tuvių Bendruomenių pirmi
ninkų ir valdybų metinis su
važiavimas įvyks rugpiūčįo 
14-15 dienomis Innsbrūčke, 
Austrijoje. Jame dalyvaus 
pirmininkai iš Anglijos, Bel- 
fijos, Italijos, Prancūzijos, 

veicarijos ir Vakarų Vo
kietijos Lietuvių Bendruo
menių. Iš JAV atvyksta 
PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas. Suvažiavimo 
rengimo reikalais rūpinasi 
Vokietijos LB Krašto Val
dybos pirmininkas Andrius 
Šmitas.

Kanada — Kanados Lie
tuvių Gydytojų Draugija 

giau dirba mūsų naudai, ne
gu mes patys. Šios organiza
cijos centras yra Perthe. Čia 
dirba ir vienas lietuvis jau
nuolis, kuris daug padeda. 

PADĖKA

Mirus a.a. KAZIMIERUI GUDAIČIUI nuoširdžiai dė
kojame kun. Dr. P. Bačinskui ir visiems prieteliams, lan
kiusiems ligonį namuose bei ligoninėje, mūsų liūdesyje 
gyvu žodžiu, raštu ar spaudoj išreiškusiems mums užuo
jautą, kas lengvino mūsų didį sielvartą, dalyvavusiems 
rožančiuje ir laidotuvių šv. Mišiose, palydėjusiems į am
žino poilsio vietą, Bendruom. pirmininkui p. Bagdonui ta
rusiam atsisveikinimo žodį, aukojusiems už velionio vėlę 
šv. Mišias bei gausias gėles.

Ema Gudaitienė, sūnus, duktė, žentas ir anūkai

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame draugams, kaimynams ir pažįs
tamiems, prisidėjusiems prie a.a. Nikodemo Bernoto lai
dotuvių.

Ačiū Bass Hill lietuviams už bendrą vainiką, p.p. Birk- 
maniams, Mergeliams, Briedžiams, O. Osinienei ir B. 
Sidaravičiams už šermenų parengimą ir kun. P. Butkui už 
gražų palaidojimą.

Dėkojame visiems, lankiusiems ligonį ir jį palydėju
siems į amžiną kelionę.

Liūdesy palikę žmona Teresė, duktė Laimutė ir 
sūnus Sigitas Bernotai

per Dr. Juozą Sungailą at
siuntė PLB Valdybai 500 
dol. čekį, skirtą paremti 
Lietuvių Informącijos Tar
nybai New Yorke, tvarko
mai kun. Kazimiero Pugevi
čiaus ir Gintės Damušytės.

Kun. Dr. Jonas Sakevi- 
čius MIC, Londono Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas, 
atvykęs iš Anglijos lankėsi 
Chicagoje ir susitikęs su 
PLB pirmininku Vytautu 
Kamantų, kalbėjosi apie 
Anglijos lietuvių bendruo
meninį gyvenimą. PLB pa
laiko artimus ryšius su 
Anglijos lietuviais ir jiems 
visokiais būdais talkina. 
Ateityje planuojama tuos 
ryšius dar daugiau sustip
rinti.

PLB Valdybos sekretorė 
Daina Kojelytė jau antri 
metai iš eilės Ateitininkų 
Federacijos Valdybos kvie
timu vyksta į Braziliją, kur 
savo atostogų laiką pralei
džia dirbdama su jaunimu ir 
vadovaudama ateitininkų 
stovyklai. Kojelytė į Brazili
ją išskrenda liepos 8 d. Ten 
susitiks su Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės pirmi
ninku J. Tatarūnu ir kitais 
veikėjais.

"Pasaulio Lietuvio” ba
landžio mėnesio numeris 
pasirodė gerokai pavėlavęs 
ir jau išsiųstas visiems pre
numeratoriams. Šiame nu
meryje plačiai aprašytos ir 
iliustruotos Urugvajaus 
t.žuolyno” ir Argentinos 

ibučių” gastrolės Šiaurės 
Amerikoje, PLB vykdomojo 
vicepirmininko Vaclovo 
Kleizos įspūdžiai iš jo kelio
nė spo Pietų Ameriką, mini
mi areštai Pabaltijyje, ir 
daugelis kitų straipsnių bei 
žinių.

PLB Valdybos reikalų ve
dėjas Saulius Girnius nese
niai Chicagos universitete 
sėkmingai apgynė savo 
mokslinį istorijos darbą ir 
šią vasarą gauna filosofijos 
doktoratą. Prieš pusmetį 
teisių daktaro laipsnį gavo 
PLB Valdybos vicepirmi
ninkas advokatas Saulius 
Kuprys. Malonu, kad abu 
jauni ir veiklūs bendruome- 
nininkai atsiekia vertingus 
laimėjimus ir profesinėje nei 
mokslinėje srityse.
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ARO SODYBAI
5-RI METAI

Prieš penkerius metus 
dail. Leonas Urbonas, gyve
nęs ir dirbęs Sydnejuje, 
persikėlė netoli Mittagongo 
savo įsigytame penkių akrų 
sklype, kur pradėjo statyti 
namą ir kurti meno centrą. 
Jau po metų (1976 m.) čia jis 
surengė savo darbų parodą 
ir ta proga visa sodyba pa
krikštyta Aro vardu. Po di
delių pastangų ir kieto dar
bo tie penki akrai laukinio 
krūmyno paversti natūraliu 
parku su dirbtiniu ežerėliu 
ir gražiu namu. Dabar toji 
Aro sodyba jau plačiai žino
ma visoje apylinkėje ir ją 
lanko gausūs svečiai iš viso 
pasaulio. Tai yra vieno žmo
gaus darbas, ką ir pats daili
ninkas vadina "penkių akrų 
drobe”.

Dail. Leonas Urbonas į 
meno pasaulį iškilo gana 
staigiai. 1964 metais jis su
rengė savo sėkmingą pir
mąją parodą didelį prestižą 
turinčioje Macquarie meno 
galerijoje Sydnejuje ir per 
sekančius dvejus sa
vo veiklos metus surengė 
šešias individualines paro
das Sydnejuje, Melbourne ir 
Canberroj, šalia to dar daly
vaudamas grupinėse ir kon
kursinėse parodose laimė
damas visą eilę premijų.

Susidaręs kaip dailininkas 
gerą vardą Australijoj jis 
1966-1970 m. išvyksta į 
Šiaurės Ameriką ir čia su
ruošė JAV ir Kanadoje 17 
parodų išstatydamas virš 
800 paveikslų ir čia laimėjo 
pripažinimą. Šalia parodų L. 
Urbonas skaitė eilę paskaitų 
lietuviams ir amerikiečiams, 
rašė spaudoj, net buvo kvie
čiamas į universitetus, o jo 
darbai buvo išstatyti šalia 
tokių didžiųjų, kaip Picasso, 
Dali, Riviera ir kitų meistrų.

Būdamas neramios ir 
veržlios dvasios Leonas Ur
bonas nesitenkino vien ta
pyba: jo dėmesį patraukė 
žemėvaizdžio menas, pasi
nėrė į psichologijos bei filo
sofijos studijas, griebėsi di
desnio masto skulptūrų. Že- 
mėvaizdis Australijoj dar 
negimęs menas ir dar tebe
laukia kūrybingos rankos.

Įsigijęs žemės sklypą prie 
Mittagong Berrima apylin
kėj L. Urbonas pasinėrė į 
darbą kurdamas sodybą sa
vo paties rankomis. Čia ir 
atsiskleidžia visas jo uni
versalumas: jis ir statybi
ninkas, mūrininkas, stalius, 
šaltkalvis, braižytojas, ar
chitektas... 1977 m. jis netgi 
buvo pakviestas Australijos 
architektų suvažiavime 
skaityti paskaitos apie sta
tybą didelio masto žemė- 
vaizdyje.

Per penkerius metus Aro 
sodybą aplankė tūkstančiai 
svečių ne tik iš Australijos, 
bet ir iš užsienio. Čia suva
žiuoja pakonferuoti su daili
ninku ne tik menininkai, bet 
ir poetai, rašytojai, dau
giausia studijuojantis jauni
mas. Su Leonu Urbonu be- 
diskutuojant ne vienas 
jaunas žmogus atidengė 
savo talentus ir atrado save.

Tačiau lėšų ir pragyveni
mui bei sodybos išlaikymui 
vis tiek stinga. Jo daugiaša
kė veikla nėra pelninga. 
Vienas kitas atsitiktinis 
darbas nepadengia dienos 
reikalavimų. Keletą kartų 
bandė gauti paramos savo 
projektui užbaigti, bet deja, 
nesėkmingai. Tiesa, galėtų 

atidaryti tapybos mokyklą. 
Mokinių, kaip pats dailinin
kas sako, atsirastų, bet jo 
nuomone tai labai neįdomus 
ir nevaisingas užsiėmimas. 
Jis net buvo bandęs, bet 
greit jam nusibodo mokyti 
neturinčias ko veikti bobeles 
ar vaikinus, be talento, jis to 
nenorįs ir tai būtų paties sa
vęs ir kitų apgaudinėjimas. 
Jam daug įdomiau ypač jau
no žmogaus talentus atrasti 
ir tokį įstatyti į atitinkamą 
mokyklą.

Šių metų gegužės mėn. 
Aro sodyboje lankėsi 
Community Art Board ko
misija ir pripažino, kad Aro 
sodyba atlieka reikšmingą 
darbą ir remtina, bet šiais 
metais tam nesą pinigų ir 
paguodė, kad gal jų atsiras 
ateinančiais metais. O sody
bą išlaikyti reikia.

Ieškodamas išeities dail. 
L. Urbonas rengia vėl savo 
darbų parodą leisdamas pa
veikslus pigiausiomis kaino
mis ir kviečia lietuvius susi
domėti. Parodoje bus išsta
tyti ir pardavimui atiduoti 
net ir tie paties dailininko 
mėgiamiausi paveikslai, su 
kuriais buvo žadėjęs niekad

Dail. L. Urbonas Aistrų suvaldyta planeta Akrylis

Bibliotekos Diena
Liepos 6 d. Sydnejaus išėjęs poetas J.A. Jūragis 

Lietuvių Klube buvo su- ------ — ~x —n—’
rengta įsimintina Bibliote
kos Diena, kurią surengė 
Klubo bibliotekos darbuoto- 
t’ai vadovaujant p. Česlovui 
jiutikui. Tą dieną jau nuo 

pirmos valandos atidaryta 
knygų ir spaudos paroda, 
kurią estetiškai ir patrauk
liai padėjo paruošti Dr. G. 
Kazokienė, o 3 vai. prasidėjo 
akademinė dalis. Ją pravedė 
Klubo direktorius p. A. 
Reisgys.

Kalbėjo bendrai apie kny
gą ir jos vaidmenį kultūri
niame žmonijos gyvenime V. 
Kazokas, apie pačią Liet. 
Klubo bibliotekos įsisteigi- 
mą, jos veiklą ir progresą 
pats klubo bibliotekos vedė
jas p. č. Liutikas ir bendrai 
apie knygą ir lietuvišką 
knygą išsamiai papasakojo
Dr. A. Mauragis. Virš prog

ramos iš klausytojų tarpo

Dail. Leonas Urbonas

Dail. LEONO URBONO kūriniu

paroda
ir paveikslų išpardavimas prieinamiausiomis kainomis
Aro Sodyboje Allambie Rd., Mittagong 

ištisą liepos mėnesi
Paroda atidara savaitgaliais. Kitu atveju skambinti 

(048) 785 181
Penkerių metų Aro sodybos sukakties proga tautiečiai 

kviečiami įsigyti darbų kiekvienam prieinama kaina.
(Aro Sodyba Allambie Rd., 3 mylios nuo Mittagong 

vykstant Hume Hwy Melbourne kryptimi)

Laiškas iš Čikagos
nesiskirti. Paroda ir parda
vimas truks visą liepos mė
nesį savaitgaliais, o kitomis 
dienomis susitarus su pačiu 
dailininku tel. 048 785181.

Nors ir kaip sunkiai ver
čiasi, dail. L. Urbonas nie
kad neatsisakė paremti lie
tuviškų organizacijų dova
nodamas savo kūrinių lote
rijoms. Kiekvienais metais 
jis skiria po savo darbą ir 
Mūsų Pastogei rengiant di
džiąją Spaudos baliaus lote
riją. Daugelis Mūsų Pasto
gės skaitytojų praturtėjo 
brandžiais dail. L. Urbono 
darbais.

pasveikino už tokį neeilinį 
parengimą iškeldamas, kad 
siais metais drauge sueina ir 
40 metų, kaip pavergta ne 
tik tauta, bet ir knyga, kuri 
išeivijoje sukurta ir išleista 
negali patekti į Lietuvą ir jų 
pavergtieji broliai nemato.

Sekė klubo bibliotekos 
naudai loterijos traukimas ir 
tuo akademinė pusė ir buvo 
užbaigta.

Tenka pasidžiaugti, kad į 
bibliotekos dieną susirinko 
gana apsčiai klausytojų, ku
rie ir po oficialiosios dalies 
nesiskubino skirstytis, o 
džiaugėsi gražiu parengimu 
ir gėrėjosi parodoje išstaty
tais leidiniais, žodžiu, visas 
parengimas buvo visapusiš
kai pavykęs, už ką tektų pa
dėkoti jo iniciatoriui p. Č. 
Liutikui, tik gal reikėjo aka
deminę dalį kaip nors paį
vairinti, nes daugiau kaip

Mielas Redaktoriau,

Malonius sveikinimus 
siunčiu jau iš karštokos Chi- 
cagos. Atrodo, kad bus va
sara šilta ir graži, gal iš
vengsime ir gamtos katas
trofų, ko Amerikoje dabar 
dažnai pasitaiko. Kad ir 
karštos dienos, tačiau Chi- 
cagos lietuvių kultūrinis gy
venimas gana dar gyvas. 
Mokslo metų lituanistinėse 
mokyklose užbaigtuvės, va
sarinės gegužinės gamtoje. 
Tai vis pažmoniai žemą iš- 
vargusiems tautiečiams. Bet 
šį kartą norėčiau šnektelėti 
apie du didžiausius šią vasa
rą įvykusius renginius. Jie 
reikšmingi ir įsimintini.

PROTESTAS, RYŽTAS IR 
GEDULO PAMALDOS UŽ 

LIETUVA

Šiais metais birželio 15 d. 
sukako keturiasdešimt me
tų, kai komunistinė Rusija, 
ginkluotų jėgų pagalba už
puolė ramią, nepriklausomu 
gyvenimu gyvenančią, taiką 
mylinčią Lietuvos valstybę, 
panaikino jos nepriklauso
mybę, įvykdė tautos di
džiuosius ištrėmimus, tau
riųjų lietuvių žudymus. Per 
ilgą okupacijos metą lietuvių 
tauta kovoje už laisvę su
dėjo milžiniškas kraujo, gy
vybės aukas, tačiau ji išliko 
gyva, atspari okupantui, ko
vojanti ir siekianti vėl laisvo 
ir nepriklausomo gyvenimo.

porą valandų trukęs kalbė
jimas gal buvo kiek persun
kus klausytojams. Vis dėl to 
nusiskundimų neteko girdė
ti.

Visas šis parengimas lai
kytinas brandžiu kultūriniu 
įnašu. Ačiū rengėjams, ačiū 
ir visiems jame dalyvavu
siems.

Česlovas Liutikas
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Šią skaudžią lietuvių tau
tai sukaktį Chicagos lietu
viai išskirtinai paminėjo. 
Minėjimas įvyko birželio 15 
d. Chicagos miesto centre, 
Šv. Vardo katedroje, kuria
me dalyvavo virs dviejų 
tūkstančių žmonių. Minėji
mą ruošė virš 50 Chicagoje 
veikiančių patriotinių orga
nizacijų. Iš tų organizacijų 
atstovų sudarytam komite
tui vadovavo LB Vidurio 
Vakarų apygardos pirmi
ninkas Kazys Laukaitis.

Programa netrafaretiška. 
Tai, sakytume, buvo gedulo 
pamaldos už Lietuvą, kurių 
metu išryškėjo protestas 
prieš okupantą ir ryžtas 
naujiems darbams, siekiant 
pavergtajai tėvynei laisvės.

Trumpas, bet gerai iš
mąstytas kalbas pasakė 
Lietuvos generalinė konsule 
Juzė Daužvardienė ir inž. 
Valdas Adamkus. Kalbėtojai 
priminė Lietuvos didžiąją 
tragediją, bolševikų sulau
žytas sutartis, įvykdytas 
deportacijas, lietuvių tautos 
kovą ilgos okupacijos laiko
tarpyje. Išryškino tautos, 
savoje žemėje išlikusios, 
ryžtą nekapituliuoti. Ypa
tingai iškeltas jaunosios lie
tuvių kartos atsparumas ir 
priešinimasis okupantui. 
Kalbėtojai priminė mūsų at
sakomybę, kvietė naujam 
ryžtui ir vieningam darbui.

Anglų kalba pamokslą, 
lietuvių tautos golgotos ke
lią ženklinantį, pasakė Lie
tuvos religinės šalpos direk
torius kun. Kazimieras Pu- 
gevičius. Pavergtos tėvynės 
ir išeivijos jaunimui atsto
vavo neseniai iš okup. Lie
tuvos atvykusi jauna lietu
vaitė Danutė Juodvalkytė, 
lydima dvylikmečio Kęstu
čio Laukaičio. Ji sukalbėjo 
Maldą už tėvynę.

Tikinčiųjų gilios minties 
maldas - litaniją drauge su 
dalyviais atkalbėjo kun. An
tanas Zakarauskas. Minėji
mą pradėjo Šv. Vardo ka
tedros rektorius kun. 
Timothy Lyne, pasidžiaug
damas, kad šioje katedroje 
tiek daug tautiečių prisime
na kenčiančią savo tėvynę. 
Kardinolo J. Cody sveikini
mus perskaitė kun. J. Ku- 
zinskas, o politikų sveikini
mus išreiškė prel. D.. Moze
ris.

Programos metu įvairias 
maldas skaitė kun. J. Stan
kevičius, lietuvių evang, re
form. kun. P. Dilys ir Šv. 
Kazimiero seselių generl. 
sekretorė seselė M. Agne- 
sine, SSC, PhD.

Po kiekvieno kalbėtojo, 
Šv. M. Marijos lietuvių pa
rapijos choras, vadovauja
mas muz. A. Lino, talkinant 
A. Kaminskui ir K, Skaisgi-

Nukelta į psl. 4
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nui, ypatingai gražiai 
pagiedojo Nuliūdo kapai, 
Apsaugok Aukščiausias, 
Popule meus, Parveski 
Viešpatie, Jesu Dulcis, 
Libera Mea, Maldą už tėvy
nę, Skausmo kryžkelėje, 
Marija, Marija ir minėjimas 
baigtas didingai visiems 
giedant Lietuvos Himną. 
Kaikuriose giesmėse solo 
partijas atliko mūsų du įžy
mieji solistai — Danutė 
Stankaitytė ir Jonas Vazne- 
lis.

Prieš minėjimą baigiant, 
vyskupas Vincentas Briz- 
gys suteikė dalyviams pa
laiminimą. Minėjimas praėjo 
gilaus susikaupimo, rimties 
ir ryžto dvasioje. Klausantis 
kalbų ir didingai skamban
čių choro ir solistų giesmių 
ne vienam riedėjo ašaros, 
širdyje sugrįžta į pavergtą 
tėvynę, kurioje kiekvienas 
turėjome savo artimųjų iš
tremtų, nukankintų, kovo
jančių. Minėjimas visiems 
paliko neužmirštamą įspūdį.

ŠOKIŲ ŠVENTĖS
IŠVAKARĖSE

šeštoji lietuvių tautinių 
šokių šventė čia pat. Kol šios 
eilutės pasieks jus, manau 
Chicagoje drebės amfiteat
ras nuo 2300 tautinių šokių 
šokėjų. Šventei ruošti komi
tetas, vadovaujamas Jono 
Talandžio, dirbo sėkmingai. 
Suorganizuota net trylika 
specialių komisijų įvairioms 
darbo sritims atlikti. Komi
tetas ir komisijos nuostabiai 
gražiai sutardami šventę 
veda į baigmę. Bilietai į 
šventę jau seniai išparduoti. 
Daug kas nesuskubo jų įsi
gyti ir nematys tikrai gra
žios šeštosios tautinių šokių 
šventės. Techniškieji darbai 
galutinai suplanuoti ir ne
trukus pajudės visas sudė
tingas darbo aparatas, pasi
tinkant šokėjus suskren- 
dančius iš Amerikos, Cana- 
dos ir laisvojo pasaulio vals
tybių.

Reikia manyti, kad šis su
dėtingas ir darbštus apara
tas sugebės atvykstančius 
gražiai ir šiltai sutikti, pri
imti ir išlydėti.

Daugumas iš kitur atvy
kusių šokėjų bei svečių bus 

Reikalingos paskolos
Praeitame Sydnejaus Lietuvių Klubo metiniame susi

rinkime nutarta praplėsti Klubo patalpas pagal valdybos 
patiektus planus. Planai patvirtinti Bankstown miesto 
savivaldybės. Konkursiniu (Tender) būdu surastas sta
tybininkas. Klubo Valdyba su statybininku jau pasirašė 
sutartį ir už poros savaičių turi prasidėti statybos darbų 
vykdymas.

Kaip kovo 24 d. ’’Mūsų Pastogės” Nr. 11 buvo skelbta, 
REIKALINGOS PASKOLOS. Tautiečiai, norį investuoti 
arba skolinti ir tuo pačiu padėti Lietuvių Klubo statybai, 
prašomi kreiptis į Klubo Valdybos iždininką p. A. Migų, 
tel. 726 4139 po darbo valandų.

PASKOLŲ SĄLYGOS:
1. Už neterminuotas paskolas bus mokama 9% metinių 

palūkanų.
2. Už terminuotas paskolas, nemažesnes $ 10,000 ir in

vestuotas ne trumpiau kaip trejus (3) metus, bus moka- 
ma ll% metinių palūkanų. Ypatingais atvejais, skolinto
jui sulaužius sutarto laiko terminą, bus mokama tik 9% 
metinių palūkanų.

Kadangi Klubo statyba prasideda, ir pinigai reikalingi, 
malonėkite kreiptis į Klubo Valdybos iždininką p. A. 
Migų po darbo valandų, tel. 726 4139.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba
——ĮKITĮ1M i ■,! OTI,,. nra-n. 
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apgyvendinta geruose vieš
bučiuose. Parūpinta susisie
kimo priemonės.

Didžioji ir paskutinioji 
juodoji darbymetis - gene
ralinė repeticija. Čia savo 
sielą atskleis vyr. meno 
vadovė Nijolė Jasėnaitė - 
Pupienė, su padėjėjomis 
Giedre Čepaityte ir Jadvyga 
Reginiene. Jos tą dieną am
fiteatre nuo ankstyvo ryto 
iki vėlumos praktiškai pa
tikrins šokių grupių pasi
ruošimą ir nustatys išėji
mus, įėjimus bei pačių tau
tinių šokių spalvingą išpil
dymą, sukuriant įvairiausias 
figūras.

Meno vadovės turi didelę 
praktiką, gerą pasiruošimą 
tautinių šokių pažinimo sri
tyje, įdėjo visą sielą, kad 
šventė būtų didinga ir kad 
mūsų kultūriniame gyveni
me paliktų giliai įmintas pė
das.

Muzikinė palyda gerose 
muz. Fausto Strolios ranko
se. Virš 120 asmenų choras 
ir didelis jungtinis liaudies 
instrumentų ansamblis pa
lydės šokius gražiomis šo
kiams pritaikytomis melio- 
dijomis. Choras (jungtinis) 
ir liaudies instrumentų an
samblis kaip tik sudaro 
nuostabiai gražią šventės 
dalį.

Jau prieš šventę į Chicagą 
suskrenda iš tolimesnių vie
tovių šokėjų grupės. Todėl 
ir pramogų šventės išvaka
rėse bus apstu. Jaunimo su
sipažinimo vakaras, vyres
niųjų bendravimas Jaunimo 
centro kavinėje, jaunimo 
šokiai įvairiose salėse, net 
Lithuania Plaza Ct (buv. 
69-toje) gatvėje liepos 5 d. 
įvyksta specialus gatvės 
karnavalas, kur dalyvaus 
daug jaunimo, politikieriai, 
žodžiu pramogų apstu.

Šventė pradedama apei
gomis prie Žuvusiems už 
laisvę paminklo Jaunimo 
centro sodelyje. Čia kalbas 
pasakys PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas, Lietu
vos generalinė konsule Juzė 
Daužvardienė. Bus uždegtas 
aukuras, vyr. meno vadovė 
Nijolė J asėnaitė-Pupienė 
drauge su visų kraštų jauni
mo atstovais padės vainiką.

Oficialioji šventė prade-

Ar pajėgtumėm vesti daugiakultūrinę T.V.?
Nuo spalio mėnesio pradės veikti 

penktoji televizijos stotis Melbour
ne ir Sydnejuje. Ši stotis rodys iš 
viso pasaulio daugiakultūrines 
programas, visokių rūsių - dramas, 
pramoginius pastatymus, sportus, 
filmus.

Programos bus transliuojamos 
daugeliu kalbų, įskaitant ir anglų 
stengiantis patenkinti australų žiū
rovus. Svetimom kalbom programos 
turės angliškus įrašus.

S.B.S. daugiakultūrinę televizija 
ieško žmonių, tokių kaip jūs, pajėgių 
paruošti ir pravesti daugiakultūri
nes televizijos programas ir jau 
įsteigusi specialias agentūras šiam 
projektui vykdyti.

Ieškome vyrų ir moterų.
Jūs galite būti bet kokio amžiaus 

nuo 18 metų. Tikriausiai turite kiek 
patyrimo pasirodymuose prieš pub
liką, bandęs'jėgas žurnalistikoje ar 
radijo transliacijoje.

Jūsų išvaizda, balsas ir laikysena 
turi būti patraukli publikai.

Turite būti pajėgus suprantamai 
ir aiškiai dėstyti dalykus savo gim
tąja kalba ir angliškai.

Turite būti inteligentiškas, gerai 
susipažinęs su savo krašto ir Aus
tralijos kultūra ir tinkamai mokėti 
palyginti vieną su kita. ■

Turite būti laisvas socialinėse 
padėtyse ir pajėgti žmones atpalai
duoti nuo įtampos.

Būtina mokėti galvoti savaran
kiškai.

Ypač turite pajėgti nepasimesti ir 
išlaikyti savo stilių.

Viską, ką gali toks Roger Climp- 
son, toks Mike Willesee, arba Ita 
Buttrose, Loraine Bayley, tokia

Annette Allison, Katrina Lee, John 
Laws arba Mike Walsh, tą ir jūs ga
lite, tik savaip ir dviem kalbom.

Ir jeigu manote, kad tikrai turite 
tokių sugebėjimų ir pajėgtumėte 
pravesti programas daugiakultūri- 
nėj televizijoj, sutiktumėte dirbti 
pilną laiką ar tik dalinai nuo spalio 
pradžios, mes norėtume su jumis 
susisiekti.

Pirmiausia laišku.
Savo laiške, kurį privalu rašyti 

angliškai, mes prašytume jus duoti 
pilnas jūsų veiklos detales iki dabar 
ir pagrįsti, kodėl tokio darbo norė
tumėt. Taip pat suminėkite savo vi
suomeninės veiklos detales bei įsi
pareigojimus.

Būtume dėkingi, jei pridėtumėte 
ir savo vėliausią nuotrauką.

Prašymai patiekiami tik paštu. 
Taip pat jums raštu bus pranešta 
apie skiriamus pasimatymus.

Iškilus neaiškumams skambinti 
Informacijų Sekretorei šiuo telefo
nu: (02) 357 1158

Šiuo telefonu teikiama tik infor
macija.

Laiškus adresuokite: Multi
cultural Television Presenter 
Casting, P.O. Box 254, Potts Point, 
N.S.W. 2011.

Šis adresas tik laiškams.
Jokie prašymai nebus priimami 

kitokiu adresu.
Prašymai priimami iki liepos 31 

dienos.
Kiekvienas prašytojas iki rugpjū

čio 12 dienos bus raštu painformuo
tas pranešant laiką ir datą asmeniš
kam pasimatymui Sydnejuje ar 
Melbourne.

MULTICULTURAL T.V. PRESENTER CASTING 
P.O. Box 254, POTTS POINT, N.S.W. 2011 

Informacijų telefonas 357 1158
dama liepos 6 d. Chicagos 
amfiteatre. Paradą priims 
vyr. meno vadovė. Žodį tars 
komiteto pirmininkas Jonas 
Talandis, ir JAV LB Krašto 
Valdybos pirmininkas Vy
tautas Kutkus.

Žada dalyvauti ir JAV 
aukštųjų valstybininkų. Bet 
kartais tenka jais nusivilti. 
Pažada, bet nedalyvauja. 
Taip pat tenka apgailestau
ti, kad gedulo pamaldose už 
Lietuvą, Šv. Vardo katedro
je nedalyvavo nei kard. J. 
Cody, nei mūsų politikai, nei 
spauda, nei TV, nors visi 
buvo kviesti dalyvauti. Tai 
parodo, kiek dėmesio 
kreipia į mūsų rūpesčius 
amerikiečiai. Gal dėl to, kad 
čia nelabai populiaru šnekėti 
prieš komunizmo grėsmę.

Liepos 6 d„ sekmadienį 
lietuvių bažnyčiose įvyksta 
ta proga pamaldos. Iškil
mingos pamaldos bus Šv. 
M. Marijos Gimimo lietuvių 
parapijoje, Marquette 
Parke, kur šv. Mišias atna
šaus vyskupas Vincentas 
Brizgys, o taip pat iškilmin
gos pamaldos įvyksta Tė
viškės parapijos bažnyčioje, 
kur pamaldas laikys kun. A. 
Trakis.

Kai iš arti teko stebėti 
Tautinių šokių šventei pasi
ruošimus, junti, kiek daug 
laiko, kiek daug pastangų 
pareikalauja toks milžiniš
kas renginys. Dirbta tikrai 
nuoširdžiai ir sutartinai. 
Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba ir jos pirmi
ninkas Vytautas Kutkus, o 
anksčiau Algimantas Gečys 
bei Tautinių Šokių Instituto 
pirmininkė Galina Gobienė 
glaudžiai bendradarbiavo su 
šventei ruošti komitetu, tal
kino darbuose.

Na, mielas redaktoriau, 
užsišnekėjau ilgokai. Mat 
vis norisi prisiminti vieną, 

kitą reikšmingesnę detalę, 
darbininkus, kurių, deja, 
tikrai gaila, negaliu visų su
minėti. Tai aptars šventės 
specialus leidinys, kurį re
dagavo Jonas Baris su talka.

Šventė bus baigta gražiu 
Condesa del Mar salėje ban
ketu, kuriame dalyvaus apie 
2500 svečių. Banketo ruoši
mu rūpinasi speciali komisi
ja, vadovaujama energingos 
Sofijos Džiugienės.

Nuskardeno iš rengėjų ži
nia, kad Australijos šokėjai

pasaulyje
Vakarų Vokietija pasirašė 

su Sov. Sąjungą sutartį, pa
gal kurią sovietai tieks na
tūralias dujas, o už tai Vak. 
Vokietija nuties toms du
joms atvesti vamzdžius iš 
Sibiro ir dar mokės įvairiom 
mašinom. Visas tas biznis 
sieks keliasdešimt milijardų 
dolerių.

*♦*
Iš Afganistano praneša

ma, kad kautynėse su Afga
nistano laisvės kovotojais 
kasdien žūsta po 400 sovietų 
karių. Sako, vienas sovietų 
dalinys norėjęs pereiti į su
kilėlių pusę, bet afganiečiai 
jais nepasitikėję ir visus iš- 
žudę pasiimdami grobį.

* * *
Olimpinių Maskvos žaidy

nių atidaryme dalyvaus iš 
Lietuvos 200 šokėjų, kurie 
atliks J. Lingio sukurtą 
’’Olimpinę polką” šokdami 
drauge su latvių ir estų šo
kėjais. Taip pat olimpijados 
dienomis Maskvoje koncer
tuos dainų ir šokių ansamb
lis Lietuva, kamerinis Lie
tuvos orkestras ir Vilniaus 
dūdų orkestras Trimitas. 

supasavo. Nedalyvaus.
Liūdna žinia. O mes austra
liečių taip laukėme!

Tad žvilgtelėję į Chicagos 
lietuvių gyvenimą, matome, 
kad čia dar esama daug 
energijos, ryžto ir aukos. 
Sėkmės darbininkams.

Gi mieliems Australijos 
lietuviams ir šį kartą mano 
geriausi linkėjimai. Tikiu, 
kad susitiksime Kalėdų 
metu.

Nuoširdžiai Jūsų

Jurgis Janušaitis

Egipto ir Libijos pasieny
je vėl įvesta karo padėtis. 
Libijos diktatorius Gadafi 
grasina Egiptui kariniu 
keliu nuversti prez. Sadatą.

***
Amerikai paskelbus blo

kadą Sov. Sąjungai neaprū
pinti jos grūdais, Australija 
sovietams pardavė šiais me
tais keletą kartų daugiau 
kviečių, negu pernai.

*»»■
Nors sovietai ir žadėjo 

sumažinti savo karines pa
jėgas iš rytų Europos, bet 
amerikiečių žvalgybos pra
nešimais, vietoj atitrauktų 
dalinių įvesta trigubai dau
giau su moderniausiais 
ginklais ir tankais. Sovietai 
laiko 26 divizijas Lenkijoje, 
rytų Vokietijoje ir Čekoslo
vakijoje.

***
Indija pasirašė sutartį su 

Sovietų Sąjunga, kad Indija 
gaus iš sovietų ginklų už 
daugiau kaip milijardą dole
rių. Pastaruoju metu Indijos 
vyriausybė, vadovaujama 
Indiros Gandhi, labai palan
ki sovietams.
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Lietuviu Dienas
Adelaidėje

Apgyvendinimo reikalais
LIETUVIŲ DIENŲ 

ADELAIDĖJE, 
APGYVENDINIMO

KOMISIJOS
PRANEŠIMAS

Šiuo pranešame, kad Lie
tuvių Dienų dalyvių apgy
vendinimo planai jau yra 
paruošti ir apgyvendinimo 
vietos yra numatytos vi
siems dalyviams.

a) Visoms Apylinkių Val
dyboms pasiųsta motelių ir 
hotelių sąrašai, su adresais 
ir kainomis, iš kurių yra pa
togiausia pasiekti Lietuvių 
Namus. L.D. dalyviai, norį 
juose apsistoti, yra raginami 
pasinaudoti šiais sąrašais ir 
asmeniškai užsisakyti nak
vynę, prisiunčiant atitinka
mus rankpinigius (t.y. vie
nos nakties kainą) pasirink
tam moteliui ar hoteliui. Pa
tariama užsisakyti iki spalio 
pradžios, nes vasaros metu, 
nakvynių pareikalavimas 
yra labai didelis.

b) Užsakytas bendrabutis, 
Lincoln College, North Ade
laidėje. Šis bendrabutis su
sideda iš paskirų kambarių 
ir jame numatoma apgyven
dinti didesnę dalį sportinin
kų.

c) Kaip ir visad, Adelaidės 
lietuviai pasiruošę priimti 
didelę dalį L.D. dalyvių į sa
vo privačius namus. Apgy
vendinimo Komisijos nariai, 
pasiskirstę rajonais, jau 
daro žygius, kad atvykstan
tiems užtikrintų nakvynę, 
šiuo būdu: sportininkai,

choristai, tautinių šokių ir 
kitokios grupės yra prašomi, 
neatidėliojant, kreiptis į 
savo vietinius klubus, gru-.
pių vadovus, o taip pat į 
savo Apylinkių Valdybas, 
visais apgyvendinimo klau
simais. Visi šie vienetai savo 
ruožtu prašomi susisiekti su 
žemiau išvardintais Apgy
vendinimo Komisijos nariais 
arba jos pirmininke.

L.D. Apgyvendinimo Ko
misijos nariai atstovauja: 
SPORTININKUS- 1. P.E. 
Daniškevičienė, 6 Wright 
St., Edwardstown, 5039. 
Tel. 297 4575. 2. S. Visockis, 
18 Colyer St., Pasadena, 
5042. Tel. 277 1392. 3. P. 
Andrijaitis, 16 Gray St., 
Norwood, 5067. Tel. 421074. 
CHORUS: 1. V. Šulcas, 37 
Wattle Ave., Royal Pk. 
5014. Tel. 474578. 2. J. Mi
liauskas, 56 Alicia St., Athol 
Pk 5012
TAUTINIUS ŠOKIUS 1. R. 
Jablonskis, 36 Farnham Rd., 
Keswick, 5035. Tel. 293 1982 
2. L. Snarskienė, 7 Ferguson 
Ave., Sefton Pk. 5083. Tel. 
444352.
KOMISIJOS pirmininkė J. 
Vabolienė, 90 Seaview Rd., 
West Beach, 5024. Tel. 
356 5324

Raginame visus tautie
čius,-jau dabar pradėti rū
pintis nakvynėmis, kad ne
tektų patirti nusivylimo jos 
negavus.

L.D. Apgyvendinimo 
Komisija 

NORINTIEMS ASMENIŠ
KAI UŽSISAKYTI NEK- 
VYNŲ ADELAIDĖJE, 
LIETUVIŲ DIENŲ METU, 
MOTELIŲ IR KOTELIŲ 

SĄRAŠAS

Vienu kryželiu atžymėti
moteliai ir hoteliai yra tie, iš 
kurių yra patogiausia pa
siekti Lietuvių Namus. Jie 
randasi Centrinėje Adelai
dėje ir L.N. galima pasiekti 
imant autobusą iš Grenfell 

CITY ACCOMMODATION
CITY AND NEAR SUBURBS 
Up to 3kms

Tariff - Per Unit Daily

Single Twn/Dbl
Meals
ServedHOTELS Telephone

X' Ambassadors 107 King William St. 51 4331 $18.00 $27.00 RO All
Angas 78 Angas St. 223 5649 $ 8.00 $16.00 BLB All
Astor 95 Gawler Place 51 6408 $13.00 $26.00 BB All

X Aurora 182 Pirie St. 223 2021 $12.00 $24.00 BB All
Austrai 205 Rundle St. 223 4660 $12.50 $25.00 BB All

y Berkeley 
Botanic

58 Hindley St. 51 3236 $15.00 $20.00 RO All
309 North Terrace 223 4411 $14.00 $22.00 BB All

K Brecknock 401 King William St. 51 5467 $11.00 $20.00 BB All
Cathedral 45 Kermoda St 

North Adelaide
267 2197 $12.50 $20.00 BB All

Centralia 65 North Terraco 51 4536 $ 8.00 $16.00 RO All
Criterion 137 King William St. 51 4301 $10.00 $20.00 RO All
Earl of Zetland 44 Flinders St. 223 5500 From $16.00 $25.00 RO All
Franklin 92 Franklin St. 51 4703 S17.00 $30.00 BB All
Gateway Inn 147 North Terraco 217 7552 $48.00 $54.00 RO All
Grosvenor 125 North Terrace 51 2961 From $26.00 From $38.00 RO All
Hanson 437 Pulteney St. 223 2442 $11.00 $22.00 BB All
Kings Head 357 King William St. 51 5566 $10.50 $21.00 BB All
Metropolitan 46 Grote Street 51 5471 $10.00 $20.00 BLB All
Newmarket 1 North Terrace 51 3836 $19.00 $26.50 RO All
Oberol Adelaide 62 Brougham Place 267 3444 $50.00 $55.00 RO All

X Plaza Private
North Adelaide 
85 Hindley Street 51 6371 From $14.00 From $21.00 RO B/fast

Producers 235 Grenfell St. 223 5026 $ 9.00 $19.00 RO B/fest
Strathmore 129 North Terrace 51 4456 $14.00 From $20.00 RO All
Wakefield 76 Wakefield St. 223 1622 $1050 $21.00 BB All

MOTELS
X Adelaida Travelodge 223 South Terrace 223 6177 $32.00 $40.00 RO Exc. Lunch

City Central 23 Hindley St. 51 4040 $20.00 From $28.00 BLB B/fast

Clarice City Motel 220 Hutt St. 223 3560 From $16.00 From $20.00 BB All
tHilton Adelaide 176 Greenhill Rd., 71 0444 $33.00 $37.00 BLB All
Motor Inn 

XX tFlinders Lodge
Parkside
27 Dequotteville Tee., 332 8222 $26.00 $30.00 RO All
Kent Town
21 Melbourne St., 
North Adelaide

267 3033 $39.00 $45.00

$38.00

RO All•Meridian Lodge

tOld Adelaide Inn Cnr. O'Connell/Gover 
Sts. North Adelaide

267 5066 $34.00 RO All

Parkroyal Motor Inn 226 South Terrace 223 4355 From $47.00 From $55.00 RO All
tParkway 204 Greenhill Rd., 

Eastwood
71 0451 From $24.00 From $26.00 RO Exc. Lunch

B/fastPortobello 86-98 Melbourne St. 267 3073 $48.00 $55.00 RO
Penthouses

X Princes Arcade 
Princes Lodge

North Adelaide 
262 Hindley St. 51 9524 From $18.00 From $24.00 RO B/fast
73 Le Fevre Terrace 267 1471 From $22.00 From $31.00 RO All
North Adelaide 
44 Barton Terrace 267 3222 $34.00 $38.00 RO AlltRegal Park
North Adelaide 
24 Dequotteville Tee. 
Kent Town

42 5676 $33.00 $37.00 BLB AllXX tRoyal Coach

X South Terrace 208 South Terrace 223 2744 From $42.00 From $50.00 RO All
Travelodge Adelaide
Town House Cnr. Hindley and 

Morphett Sts.
51 8255 From $46.00 From $52.00 BLB All

GUEST HOUSES 
Ailon Private Hotel 260 South Terrace 

Adelaide
223 3416 $ 8.00 $16.00 BB B/fast

Cooma Guest House ’3 Charles St., 42 2270 From $ 8.00 From $16.00 BB B/fast
Norwood

gatvės - persėsti nereikia. 
Moteliai ir hoteliai atžymėti 
dviem kryželiais yra netoli 
L.N. ir norint juos galima 
pasiekti pėsčiom.

Turintieji asmeniškas su
sisiekimo priemones, gali 
fiasinaudoti bet kokiu mote- 
iu ar hoteliu, telpančiu šia

me sąraše.
Nakvynę patariama užsi

sakyti iki spalio mėn., pri- 
: siunčiant pasirinktai vietai, 
vienos nakties kainos rank
pinigius.

Pas Newcastle 
lietuvius
ATSILANKYMAS

BIBLIOTEKOJE

Gražią staigmeną parengė 
bibliotekos vedėja Viktorija 
Kristensen pakviesdama, 
jos žodžiais, dabartinius ir 
busimuosius skaitytojus, at
seit - visus be išimties, atsi
lankyti gegužės 14 d. į bib
liotekos būstinę, esančią pa
čios vedėjos šeimos reziden
cijoje, 47 Catherine St., 
Kotara South.

Gausiai susirinkusiems 
buvo malonu mesti žvilgsnį į 
sistematingai sutvarkytas 
knygas lentynose ir į spe
cialiai įrengtas naujas patal
pas su modernia prausykla 
ir tualetu lankytojų reika
lams. Pati Kristensenų rezi
dencija ir stilingas mūrinis 
pastatas darniai jungiasi su 
aukštų medžių natūralia ap
linka - sodu, kur saulei lei
džiantis šakose žaidė posū
niai. Bibliotekos patalpos 
jungiasi su į sodo pusę išei
nančia erdvia veranda, kuri 
yra lyg bibliotekos patalpų 
padidinimas. Bibliotekoje 
turima daug naujų knygų - 
paskutinių įvairių leidinių. 
Taip pat prenumeruojami 
"Aidai’’ ir "Akiračiai” (iš 
USA), "Moteris" (iš Kana
dos), "Pasaulio Lietuvis” 
(nuolatinė Donatos Bajalie- 
nės dovana).

Svečių tarpe matėsi prof.

Dr. V. Doniela, Dr. A. 
Ivinskis, Dr. M. šeškus ir 
med. Dr. G. Kišonas. Jų at
silankymas lyg patvirtino 
bibliotekos reikšmę apylin
kėje.

Gerai nusiteikusi vedėja, 
padedant vyrui Evaldui ir 
grakščiai dukrai Rimai (ant
rų metų uni. studentei), su
tiko svečius su įvairiaspal
vių vynų stiklais ir užkan
džiais. Jaukaus vakaro eigo
je vedėja prabilo pareikšda
ma, kad šio pakvietimo tiks
las yra ne tik paminėti 2 

Dalis aktyviųjų Newcastle lietuvių vietos lietuvių bib
liotekoje pas p.p. Kristensen, kurių namuose ir įrengta 
biblioteka. Matosi C. Žukienė, Dr. G. Kišonas, bibliotekos 
vedėja Viktorija Kristensen (su skarele), už jos į dešinę 
Dr. A. Ivinskis su žmona, prof. Dr. V. Doniela, dešinėje 
stovi Dr. M. šeškus. Sėdi į dešinę Alf. Šernas ir p. D. 
Bajalienė.

metų sukaktį bibliotekos 
įkūrimo čia, bet taip pat 
duoti progos susipažinti su 
biblioteka ir patraukti dau
giau skaitytojų. Vald. vice- 
pirm. Zina Zakarauskienė ir 
Henrikas Lučinskas išreiškė 
pasigėrėjimą gražiai veda
ma biblioteka ir išreiškė pa
dėką vedėjai. Alf. Šernas 
metė žvilgsnį į bibliotekos 
istoriją, pareikšdamas, kad 
biblioteka jau buvo turima 
Newcastelyje prieš daug 

metų .vedama Kosto Jazbu
čio, tačiau jam mirus atsira
do pelėjimo stadijoje. Val
dybai sprendžiant bibliote
kos ateitį, į talką atėjo sava
noriškas Viktorijos Kristen
sen įsipareigojimas vesti 
biblioteką ir jos danų kilmės 
vyro Evaldo sutikimas 
įrengti patalpas šeimos 
rezidencijoje, ir kad tik per 
tai matome biblioteką gra
žiose patalpose, papildyta 
naujais leidiniais tiek pasi
skaitymo, tiek informacijos 
reikalams.

V. ir E. Kristensenų, kaip 
dabar priimta išsireikšti, 
mišri šeima, duoda gražų 
pavyzdį kultūrinėje lietuvių

Amerikos Lietuvių Fondo 
premija šiais metais paskir
ta muzikui ir ilgamečiu! 
Čiurlionio Ansamblio diri
gentui Alfonsui Mikulskiui. 
Premijos dydis - $ 1000. Al
fonsas Mikulskis kūrybinę 
savo darbo sukaktį - 50 metų 
kaip tik atšventė šiais me
tais.

* ♦ *
Amerikoje, Washingtono 

Kongreso bibliotekoje plati
namos ir pardavinėjamos 
lietuviško stiliaus audžiamos 
juostelės, dedamos knygose, 
kurias gamina čikagietis 
Kazys Bartašius. Pasirodo 
bibliotekos lankytojai tokias 
juosteles mielai perka. Prie 
juostelių dar prisegtas teks-

Mūsų Pa 

bendruomenės veikloje.
Prof. Dr. V. Donielos ir 

Ph. Dr. A. Ivinskio iniciaty
va vakaro dalyviai šio atsi
lankymo proga suaukojo $ 
27 bibliotekos reikalams.

Dar kartą primenama, 
kad bibliotekos adresas yra : 
47 Catherine st., Kotara 
South, tel. 43 2788. Bibliote
ka atidaryta nuo 11 iki 12 
vai. ir nuo 6 vai. iki 7.30 
kiekvieną trečiadienį.

Puikiausia padėka vedėjai 
ir jai būtų daug džiaugsmo 
sulaukiant daugiau bibliote
kos lankytojų - skaitytojų.

A.Š.

tas susipažinimui, kokia tos 
juostelės kilmė ir tautiniai 
motyvai.

* * *
Amerikoje Bostono mies

tas švenčia šiais metais savo 
350 metų sukaktį. Iškilmėse 
dalyvaus ir gausūs Bostono 
lietuviai. Įvairūs miesto 
etninių grupių pasirodymai 
numatomi rugpjūčio mėn.

***
Nidos Knygų Klubas 

Londone jau išleido "Dešim
tą pradalgę” ir Jurgio 
Gliaudos novelių rinkinį 
"Bausmė”. Abi knygos jau 
siuntinėjamos skaitytojams 
ir rinkai.

ogė Nr. 27, 1980.7.14, psl. 5
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
JIEŠKOKIME NAUJO
DIALOGO SU JAUNIMU

Pilnai sutinku su Mūsų 
Pastogės (Nr. 24) vedamaja- 
ma mintimi. Ir tik šuniška 
redaktoriaus uoslė gali tą 
bendruomenės apsnūdimą 
pajusti. Man atrodo kad čia 
ne apsnūdimas, bet pirmo
sios mūsų geheracijos pa
laipsnis pasitraukimas iš gy
venimo. Su paskutiniu žyb
telėjimu, su paskutine dova
nėle, jis garbingai pasirengia 
apleisti mūsų Bendruomenę. 
Ir taip lyg žvaigždės krin
tančios nuo dangaus vienas 
ir kitas staigiai pradingsta iš 
mūsų tarpo. Rodos nebus 
pakaitos, bet žiūrėk kitas 
senis perėmė ir darbas ne
nutrūksta.

O kur mūsų jaunimas? 
Mūsų Pastogėje kada tai 
skaičiau, kad mes jau turime 
universitetus baigusių aka
demikų apie 150. Žinant lie
tuvišką veržlumą į mokslą, ši 
suma ateityje dar padidės. 
Tarp baigusių yra advokatų, 

. inžinierių, daktarų, poetų, 
meno kritikų, menininkų, ir 
visokių kitų. Tai didelė suma 
anglosaksų dvasioje išauklė
tos inteligentijos. Geriausiai 
paruošti pasaulyje savo sri
tyse. Lietuviškumui maža 
dalis atsidėjusi dirba nuošir
džiausiai, bet daugumos ne
besimato. Ši negerovė yra 
mūsų pačių kaltė, ir ši nege
rovė mūsų pačių turėtų būti 
K’inta. Mums reikia anglų 

lietuviško žurnalo, ku
riame šis jaunimas galėtų, 
pasireikšti savais straips
niais ne lietuviškai, bet ang
liškai. Viena yra aišku, kad 
nei tėvai, nei parapija, nei 
parapijos mokykla, nei Litu
anistiniai kursai nebeįstengė 
atsispirti prieš anglosak
siškąją kultūrą. Mūsų aka
deminis jaunimas nebegali 
išsireikšti gerai lietuviškai, 
bet paprašyk jį kaip išreikšti 
tą angliškai - with pleasure, 
jis tą kuo puikiausiai pada
rys. Nenoriu čia žeminti pa
rapijos, ar Lituanistinių 
kursų svarbos - jie svarbiau
si tremtyje. Nenoriu čia že
minti nei tų, kurie gerai iš
moko lietuviškai. Bravo vy
rai , bet dauguma to nepada
rė. Todėl akademiniam jau
nimui reikia angliško žurna
lo. Čia jis gales išbandyti 
pirmus savo literatūrinius 
žingsnius angliškai. Istori
kas apie istoriją, menininkas 
apie meną, fizikas apie fizi
ką, lietuvių kalbos mėgėjas 
apie kalbą, meno kritikas te- 
kritikuoja menininkus. Be 
abejo, daug temų palies ir 
Lietuvą. Kultūrinio
tęstinumo galimybė gaus 
savotišką dvilypumą - ir 
angliškos temos, ir lietuviš
kos. Viena kitą papildys, 
įvyks suartėjimas, grįžimas 
prie bendro tikslo - lietuviš
ko darbo.

Šita mintis turėtų rasti 
Krašto Valdybos, Lituanis
tinių kursų, Jaunimo orga
nizacijų pritarimą. Šiems 
veikėjams gerai pažįstamas 
akademinis jaunimas, pažin

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St., Adelaide 
Tel. 223 5879 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 30 metus esame glaudžiame kontakte 
su katalikiška lietuvių bendruomene
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tys, dažni jų tarpusavio san
tykiai. Nejaugi per tokį ilgą 
laiko tarpą nebuvo parašyta 
nė viena literatūrinė ar 
mokslinė knyga angliškai ar 
lietuviškai? Nejaugi? Aš ne
tikiu. Tiesa, Australijos Lie
tuvių Fondas premijavo vie
ną ir prisidėjo išleisti Mar- 
vano Modern Lithuanian 
Declension. Tik pora. O pi
nigai tik plaukia. Tautiniai 
susipratusios Bendruomenės 
pareiga suteikti galimybes 
mūsų akademiniam jaunimui 
pasireikšti. Ar pavyks? Pa
rodys ateitis. Bet jeigu pra
eitis teisinga, tai galima, 
laukti gerų rezultatų, nes 
mūsų tautos praeityje inte
ligentija visuomet stovėjo 
tautos sargyboje. Pasitikė
kime - neapvils ji ir mūsų 
ateityje.

J. Kirša
POLITINIS

VAIŠINGUMAS

Mūsų Pastogės Nr. 23 
paskelbta trumpa žinutė, 
kad Adelaidės Liet. Namuo
se buvo pavaišintas vieno 
priemiesčio darbiečių atsto
vas, per didelį vargą ir po 
pakartotinų rinkimų pate
kęs į Pietų Australijos par
lamentą. Svečias pamylėtas 
tradiciniu lietuvišku vaišin
gumu ir maloniai praleidęs 
laiką, atsisveikindamas pa
žadėjo P. Australijos parla
mente ginti Lietuvos ir lie
tuvių reikalus.

Negalėčiau pasigirti, kad 
mano politinis supratimas 
siektų toliau, negu ’’kojų di
džiųjų prištų galai”, kaip 
anoj žinutėj parašyta, bet

J. Zinkus

NUTIRPO SNIEGAS KALNUOSE
KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAITęsinys

Po pusryčių išvažiuojame 
dienos ekskursijai. Kelias 
eina netoli Macalister upės. 
Jis siauras ir vingiuotas, 
kaip ir pati upė. Pervažiuo
jame tiltą ir jau upę matome 
kairėje kelio pusėje, visai 
arti. Vos prasilenkiame su
tiktus vilkikus, vežančius 
didelių rastų krūvius. Toliau 
prie upės, gražioje vietoje 
stovi tik vienas karavanas, o 
jų čia tilptų labai daug. Ki
toje vietoje, prie savų auto
mobilių vaikštinėja jauni 
vyrai ir merginos. Ant jų 
automašinų užkrautos bai
darės. Ganyklų žolė čia 
atrodo daug sausesnė. Lau
kuose daug kur stovi aviliai. 
Vėl pervažiavę tiltą per 
Macalister upę įvažiuojame 
į mažą miestelį Licola. Jis 
apsuptas kalnais ir miškais. 
Man atrodo, irgi užkampis 
be ateities. Buvusi lentpiūvė 
sudegė ir jos jau neatstato. 
Yra keli naujesni namai ir 
mokykla.- Miesteliui elektrą 
tiekia dyzeliu varoma elek
tros stotis. Gražiau atrodo 
atitverta Lyons klubo jauni- 

gaspadoriškai galvojant 
kyla klausimas, kas konkre
čiai tomis vaišėmis buvo at
siekta? Ką anas svečias kaip 
parlamentaras naujokas ir 
dar būdamas opozicijoj ga
lėtų Lietuvai ir lietuviams 
padėti?

Prieš kelis mėnesius taip 
pat nuoširdžiai ir politiškai 
toli pramatančiai prie to pa
ties stalo buvo pavaišintas 
liberalų parlamentaras, 
pastarojo išstumtas. Reikia 
manyti, apie lietuvių vaišin
gumą ir vienas ir kitas gerai 
nusivokia ir pagalvos, kad 
mes šunuodegiaujam.ir nuo 
mūsų nusigręš. Jeigu nori
me ką nors laimėti per poli
tiką, kodėl nesusidėti su 
valdžioj sėdinčiais, o glaus- 
tomės prie opozicijos, kuri 

Nedidelė Latrobe Valley lietuvių kolonija, bet darbšti ir 
susklaususi. Ilgus metus vadovauja seniūnė p. V. Ko- 
ženiauskienė. Neseniai turėtas metinis susirinkimas. 
Nuotraukoje pirmoj eilėj iš k.: V. Koženiauskienė (seniū
nė) su anūke, P. Petniūnas, M. Ališauskienė; antroje eilėj 
A. Šabrinskas, J. Šabrinskienė, J. Bindokas, K. Tijūnėlis 
ir A. Šabrinskienė. Trečioj eilėj J. šeštokas, V. Ališaus
kas, V. Grigonis. S. Šabrinskas.

mo stovyklavietė. Kas ir 
kada joje stovyklauja 
neteko sužinoti. Užeiname į 
parduotuvę, kurioje veikia 
ir pašto agentūra. Aptar
nauja aukšto ūgio ir labai iš
sipuošusi moteris, kaip 
kokia grožio saliono vedėja. 
Stebėtina, nes nuošales
niuose miesteliuose gyve
nantieji dažniausiai būna 
apsirengę kasdieniškai, o 
kosmetika iš viso nežinoma.

Važiuojame toliau miškų 
keliais. Kelias sukinėjasi tai 
į vieną, tai į kitą pusę. Taip 
pat vietomis pakyla aukš
tyn, kitur leidžiasi į slėnį. 
Tarp puikių medžių, miške 
įsiterpę auga baltasis ir gel
tonais žiedais apsikabinėję 
krūmai. Pravažiuojame ir 
miško kirtėjų stovyklą. Šalia 
didelio ploto užversto ras
tais. stovi maži nameliai.

Privažiuojame skirtingai 
atrodantį mišką. Auga 
aukšti, bet dar ploni (apie 10 
cm.) medžiai. Jie taip tankiai 
vienas šalia kito ištysę, kad 
atrodo auga kaip javai. 
Mūsų žinovė sako, kad čia 
yra Mountain ash medžiai. 
Jų ypatingai daug prisisėja 
po miško gaisrų. Koks suta
pimas, kiek pavažiavę iš
vystame degantį mišką ir 
tirštus dūmus.

Lig šiol vis šalome, o da
bar temperatūra vis kyla. 11 
vai. jau 22° C. Siaurame ke
lyje vėl sutinkame vilkiką su 
rastais. Mūsų autobusas 
grįžo atbulas ir sustoja vi
siškai prie kelio krašto. Pa
sviro ir jau autobusas savo 

praeity niekad nebuvo 
mums ypatingai palanki. Ar 
nebūtų naudingiau pasi
kviesti premjerą, iškilesnį 
liberalų parlamentarą ar net 
demokratų lyderį, kuris ir 
praeityje yra mums pasitar
navęs ir mokėjo nesivaržy
damas atvirai pasakyti, ką 
jis galvoja.

Anuo metu sveikinome 
darbiečių minister! pirmi
ninką, kai jis laimėjo fede- 
ralinius rinkimus. Už tai 
buvo atsidėkota Pabaltijo 
kraštų pripažinimu sovie
tams. Visi dėl to stojome 
piestu ir šokomės prie libe
ralų maldaudami šį Pabalti- 
jos "pardavimą” atšaukti. 
Liberalai pažadėjo ir atėję į 
valdžią ištesėjo. Ir kuo mes 
jiems už tai atsilyginome?

jėgomis nepavažiuoja. Neiš- 
sikapsto iš minkštos žemės 
ir tiek. Vilkiko vairuotojas 
supratęs mūsų beviltišką 
padėtį, prasilenkęs sustojo, 
pritvirtino prie autobuso 
plieninį lyną ištempė į kelią 
ir po to abu autovežimiai 
pajudėjo savomis kryptimis.

Miškai čia jau ne tokie 
gražūs. Tolumoje matosi 
kalnai. Jie paskendę mels
vame rūke ir primena Mėly
nuosius kalnus N.S.W. Čia 
jie aukštesni ir viršūnėse 
matosi baltuoją sniego lopai. 
Prie kelio auga ružavai žy
dinčios gėlės. Eukaliptai čia 
skurdesni, žemi, baltais ka
mienais. Užrašai rodo, kad 
čia yra sniego kraštas ir žie
mą šis kelias būna uždary
tas. Medžių mažiau, bet prie 
spalvingumo dar prisideda 
geltonžiedės kalnų "butter
cup” gėlės. Prie kelio, plika
me kalne, įrengtas lėktuvų 
nusileidimo takas. Užrašas 
rodo, kad jis priklauso miš
kų žinybai, yra 1085 m. 
aukštyje ir vadinasi Snowy 
Range Plains Airstrip. Dar 
aiškiau matosi mėlyname 
rūke paskendę kalnai. Gra
žu, žavu. Pietums sustojame 
miške, netoli dulkėto kelio. 
Gyvulių čia nesimato, o įky
rių musių negaliu atsiginti. 
Pavalgę, pagal vairuotojui 
duotus firmos užrašus, ke
liaujame pėsti. Greitai priė
jome drėgną pievą, per ją 
eina baigiąs užeiti keliukas. 
Tarp žolių auga dar anksčiau 
nematytos gėlės: violetinės 
kalnų ramunės, geltonos al
pių "buttercup” ir daug kitų. 

Ogi niekuo! O galėjome per 
apylinkes surinkti keletą 
tūkstančių parašų pažymint 
kad mes pritariame liberalų 
politikai kiek tai liečia olim
piadą ir Afganistano už
puolimą. Gal tai būtų buvusi 
nedidelė parama, tai bent 
mažiausiai palankus gestas o 
gal ir padėka už tai, kas 
mums buvo kadaise pada
ryta.

Grįžtant prie pavaišinimo 
ano jauno darbiečio, kurio 
rinkiminėj apygardoj yra 
Adelaidės Liet. Namai, gal 
buvo galvota susilaukti pa
lankumo lietuvių bendruo
menei. Bet šitaip galvojant 
geriau tiko kviestis burmis
trą, town dark ar net polici
jos viršininką, kurie Liet. 
Namams ir vietinei lietuvių 
bendruomenei gali padaryti 
daug gero, o taip pat ir ne
maža bėdų. Bet tai galėjo 
padaryti Liet. Namų admi
nistracija ar b-nės apylinkės 
valdyba.

Žiūrint į politiką pro di
džiojo kojos piršto galą ma
no išmanymu kiek tai liečia 
Lietuvos ir lietuvių ateitį, 
aukštom institucijom reikė
tų ieškoti kontaktų su iški
liais politikais, o ne su pra- 
dedančiaisiais opozicijos 
naujokais tuo save sumenki
nant.

D. Pirštas

/.■.•.'.V.V.W.WAV.V/

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų. Pastogę!

Net ir mūsų gamtos žinovė 
pritrūko paaiškinimų. Visos 
gėlės savo ūgiu ir žiedais yra 
smulkios. Prieiname mažą 
upeliuką, tikriau griovį, gal 
1-1’/z cm. pločio. Vėl priei
name mišką. Keletas medžių 
guli nuvirtę ant tako, todėl 
juos aplenkdami sukame per 
aukštą žolę. Gerą puskilo
metrį paėję išgirstame krin
tančio vandens šniokštimą. 
Suradę tinkama vietą priė
jimui, pamatome ir patį 
vandens kritimą. Už 
tarpeklio, plačiai pasisklei- 
dęs, krenta vanduo į bedug
nę (sako 300 m.). Saulei per 
medžių šakas prasiveržus, 
virš vandens mirguliuoja 
įvairių spalvų vaivorykštė. 
Gražu. Bryces Falls ta vieta 
vadinasi. Tik miškų žinybos 
ir kalnų keliautojų žemėla
piuose ji parodyta. Žiūrinė- 
jame ir neskubame iš čia 
išeiti. Toliau matosi dar la
biau iškilę kalnai. Pasigėrėję 
vaizdais, grįžtame prie 
autobuso ir tais pačiais ke
liais, dar kartą sustoję 
Licola, grįžtame į Rojaus 
slėnį. Saulei leidžiantis pasi
keitė miškų spalva. Jie da
bar atrodo niūrūs ir ne tokie 
žavingi, kaip anksčiau.

Prieš vakarienę vėl kiek
vienam pripiltas puodelis 
vyno. Šį kartą raudonas - 
claret. Vyno žinovai jau pa
matę susiraukė. Aš patrau
kęs gurkšnį irgi pastačiau 
puodelį atgal. Rūkstus, pa
gal a.a. mano tėvo pasaky
mą: ’’visą giminę sutraukia1’. 
Vakarienė prie laužo, šalia 
Macalister upės.

Bus daųgiau-
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Sovietai ieško kelio į Iraną
K. Prašmuto pranešimas Melbourne ramovėnams

Sovietų Sąjunga prisipa
žino, kad jos alyvos produk
cija nepatenkins artimoje 
ateityje Sovietų Sąjungos 
industrijos reikalavimų, taip 
pat ir satelitinių kraštų. Po 
kelių metų, Sovietų Sąjunga 
turės importuoti juodo auk
so - alyvos. Komentatorius 
Sovietų Sąjungos Tass ži
niose Nikolai Portugalov, 
manoma, esąs augštas pa
reigūnas komunistų partijos 
centrinio komiteto informa
cijos departamente, pacitavo 
neva pasakymą Vakarų Vo
kietijos kanclerio Schmidt, 
kad šiuo laiku Rusija perka 
didelius kiekius alyvos iš 
Persijos įlankos. Kam reikė
jo sovietams aiškinti ir ci
tuoti kanclerio žodžius? Šis 
pirmasis Sovietų oficialus 
pareiškimas rodo, kad rusai 
ketina stoti eilėn, Persijos 
įlankos alyvą importuoti, 
kurios pirkėjais ligšiol buvo 
Vakarų valstybės ir Japoni
ja. Nenuostabu todėl, kad 
nekomunistinis pasaulis 
protestavo ir priešinasi 
Maskvos invazijai Afganis
tane, iš kurio lengvai pasie
kiama turtingi Irano naftos 
šaltiniai. Nežiūrint, trūksta 
naftos ar ne, draugo Portu- 
galavo pasisakymai reiškia, 
kad Kremlius pretenduoja 
lygiomis teisėmis prieiti prie 
Irano alyvos.

Ligišiol vakarai vieni iš
skirtinai naudojasi alyvos 
ištekliais Viduriniuose Ry
tuose. Šis rajonas buvo va
karų industrijos ekonominio 
gerbūvio kraujas, nuo kurio 
priklauso gyvenimo stan
dartas ir politinis pastovu
mas. Amerika, Vakarų Eu
ropa ir Japonija mažiausia 
dešimts metų be Irano aly
vos negalės apsieiti. Tą pa
tvirtino Amerikos energijos 
ministerio padėjėgas p. 
Sawhill. Sumažėjus alyvos 
tiekimui ar rimtam sutruk
dymui įvykus, laisvojo pa
saulio ekonominis gerbūvis 
žiauriai smuktų ir pasekmės 
būtų politiniai labai pavojin
gos.

Skelbimas

ŠVENTOJO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS 

Jėzus Pasaulio Išganytojas
GALINGASIS DIEVAS

Apie Jehovos, paties Tvėrėjo asmenybę, Šventąjame 
Rašte pasakyta, kad joks žmogus negali jį matyti ir išlikti 
gyvas. (2 Moz. 33:30). Bet Jėzuje žmonės matė apsireiš
kiantį garbingą Dievo pobūdį; ir kuomet pažadėtoje Die
vo karalystėje bus vykdomi teisingi Jo įstatymai, žmonės 
dar aiškiau pamatys visagalinčiojo Dievo teisingumą, iš
mintį, meilę ir galybę, kuri per Jo atstovą bus naudojama 
jų amžinam palaiminimui. Todėl su džiaugsmu žmonės 
pripažins Jėzų Dievo atstovu, ir žiūrėdami į jį jie matys 
Dievo pribuvimą tarp jų.

MIKOLAS ATSISTOS

Danielio 12:1 randame dar kitą Jėzui pritaikintą titulą 
— ’’Mikolas”. Žodis Mikolas reiškia/’kuris kaip Dievas", 
kitaip sakant, kuris veikia kaip Dievo Atstovas. Šitoje 
ypatingoje pranašystėje mes skaitome, kad kuomet ’’Mi
kolas atsistos”, pasekmėse "ateis priespaudos laikas, ko
kio nebuvo nuo to meto, kai tautos pradėjo būti”. Taigi 
šitas Jėzui duotasis titulas parodo, kad pirmutinis jo 
darbas bus išgriovimas šio pasaulio karalysčių ir prisi
rengimas pilnai įsteigti žemėje teisingą tvarką.

(bus daugiau)

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Ba
šinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 
4121

Praėjusiais metais Ame
rika importavo 31% alyvos 
iš Persijos įlankos, Japonija 
gauna 73% alyvos, Europa 
63%, o Kanada 50%. Aus
tralijos importas nėra žymus 
iš Persijos įlankos, bet nu
trūkus alyvos tiekimui iš ki
tur, labai nukentėtų jos eko
nomija. Kaip matome Vaka
rai privalo turėti netrukdo
mą alyvos tiekimą iš Viduri
nių Rytų. Taip pat galvoja ir 
rusai. Rusų alyvos produk
cija yra žemiau reikalavimų, 
o Sibiro alyvos eksplotacijai 
trūksta kapitalo ir techni
kos, o ypač dabar negaunant 
iš Amerikos techninės pa
galbos. Taigi, Maskva nu
mato išeitį Persijos alyvoje. 
Nežiūrint, kad tas vakarams 
ir kenktų, jie tos alyvos 
sieks. Atrodo tas ir paskubi
no rusų armiją užimti pozici
ją Afganistane, iš kur len
gvai bus galima reikalui 
esant, užimti turtingus Irane 
naftos laukus.

Australijos Ministeris 
pirmininkas p. Fraser parla
mente pareiškė, kad rusų 
militarinės jėgos jau 400 ki
lometrų nuo alyvos centrų. 
Taip pat, Pakistano diktato
rius Jinas Zia, pareiškė 
spaudos atstovams, kad 
kova prasidėjo dėl alyvos, 
sovietams užimant Afganis
taną. Taip pat prezidentas 
Carteris kongrese pasakė, 
kad rusų bandymas konsoli
duoti strategines pozicijas, 
tuo pačiu daro didelę grėsmę 
laisvam alyvos pervežimui 
Viduriniuose Rytuose. Išti
kus konfliktui, rusai dabar 
esą geresnėje padėtyje, ne
gu Amerika ir jos sąjungi
ninkai. Tokiai padėčiai susi
darius, Carterio nacionalinis 
saugumo patarėjas lenkas p. 
Brzezinski, ir gynybos mi
nisteris p. Brown abu įspėjo, 
kad jeigu rusai grąsintų tie
siog Amerikos interesams 
Viduriniuose Rytuose, Wa- 
šingtonas galimai panaudotų 
jėgą kur nors kitur, kur So
vietų jautriausios pozicijos.

Turint omenyje islaminių 

tautų nestabilumą ir chaosą, 
Amerikai svarbu išspręsti 
palestiniečių likimą pasku
bomis. Amerika spaudžia Iz
raelį baigti konfliktą su 
Egiptu, nes gali būti per vė
lu bręstant naujam konflik
tui. Tokiai padėčiai susida
rius, kas darytina? Vakarai 
atsako, rusai turi pasitraukti 
iš Afganistano, ir garan
tuoti, kad nemėgintų pereiti 
sovietų ribų toliau. Maskva, 
per draugą Portugalov, per
są konferenciją atstovų So
vietų Sąjungos ir 32 Europos 
valstybių, Amerikos ir Ka
nados, išdiskutuoti alyvos 
tiekimo klausimą. Taip pat 
sovietų komentatorius Por
tugalov pataria Vakarų Eu
ropai, kad jos interesai esą 
su rusais ir Rytų Europa, 
sumažinti Amerikos domi
navimą Vidurio Rytų alyvos 
rezervuose. Portugalov nu
rodo tokia konferencija su
teiktų galimybės išvengti 
pavojaus, kurį išprovokavęs 
Wašingtonas Irane.

Bet ar ne Maskva provo
kuoja visur ir visada?

Kas padėjo išugdyti so
vietų militarinę galybę?

Rusai naudojo ir naudoja 
užimdami svetimus kraštus, 

-Amerikos ir vakarų ginklus. 
Prieš septynerius metus, 
Dr. Anthony Sutton, Stan
ford Universiteto Amerikoje 
tyrinėtojas, savo dokumen
tiniame darbe "national 
Suicide”, rašė kaip didžiau
sias industrijos kompleksas 
pašalyje Sovietų Sąjungoje 
'’Kama" sunkvežimių fabri
kas buvo pastatytas. Jį statė 
ne komunistai, bet vakarų 
industrinės organizacijos, 
daugiausia Amerikos, ir fi
nansuota vakaruose esančių 
tarptautinių finansinių or

Veda V. Augustinavičius

ŠACHMATAI
LIETUVIAI

KOMANDINĖSE
VARŽYBOSE

Kiekvieną pirmadienį 
Sydnejaus australų spaudo
je telpa šachmatų turnyrų 
rezultatai.

šeštame žaidynių rate vi
sos trys lietuvių komandos 
laimėjo gana aukštais rezul
tatais. Pirmoji ”A” grupė 
laimėjo 4:1 santykiu nugalė
dami australų Chatswood 
komandą. ”B” klasėje laimė
ta net 5:0 santykiu prieš 
Cronula, kai trečioji koman
da su latviais sužaidė lygio
mis po 2%. A. Giniūnas, 
žaisdamas komandos pirmo
je lentoje įveikė latvį, turin
tį daug didesnį įvertinimą ir 
patyrimą.

Komandinės varžybos 
eina prie pabaigos ir šiuo 
metu, nežiūrint pasiektų 
laimėjimų, į finalus turi ga
limybę patekti tik ”B” ko
manda.

ŠUOLIS Į VAKARUS

Rusų šachmatų meisteris 
Igor Ivanov pakeliui iš Ku
bos į Maskvą, lėktuvui nusi
leidus Kanadoje, pasiprašė 
vietinės valdžios leidimo pa
silikti Kanadoje kaip pabė
gėlis. Tai ne pirmas toks 
Įvykis. Rusų šachmatų 
meisteriai bando pasilikti 
Vakaruose daugumoje suvi
lioti stambių prizų turnyrų 
žaidimuose.

Prieš kiek laiko į Austra

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. TeL §28 4957.

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, SA. 5067.

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

ganizacijų. Rusai šiandiena 
naudoja tuos sunkvežimius 
transportuoti ginklus ir ka
riuomenę užimant Afganis
taną. Ar ne savižudybė šiuo
se komerciniuose veiksmuo
se? Kaip žinome, Leninas 
buvo išsireiškęs, kad vakarai 
visada padės ekonominiai 
Rusijai, ir reikalu esant par
duos ir virves, kada mes bū
sime pasiruošę juos pakarti. 
Tą Kruščevas patvirtino 
svečiuodamasis Amerikoje - 
mums nėra reikalo kariauti 
su jumis. Jūs patys išsikasi- 

liją atvykęs rusų meisteris 
iš Kievo, N. Levin lengvai 
pelnosi pragyvenimą gau
damas prizus turnyruose.

V. KOŽENIAUSKO 
VARDO TURNYRAS

Sydnejaus lietuvių sporto 
klubas Kovas, talkininkau-

Žinelės
PERTH
Sporto klubas Tauras 

Perthe ruošiasi dalyvauti 
sporto šventėje Adelaidėje 
ir nori įsigyti savo vėliavą, 
kaip ir kiti klubai. Tam tiks
lui paskelbtas vėliavos pro
jekto konkursas ir laimėto
jui skiriama 25 dolerių pre
mija. Konkurso terminas 
rugsėjo pradžia.

* * *
Iš Amerikos atvyko ap

lankyti savo tėvų ir paatos
togauti buvusi pertiskė Bi
rutė Garnytė - Radzivanie- 
nė. Čia numato paviešėti il
gesnį laiką.

* * *
Liepos 19 d. Pertho ramo- 

vėnai ruošia Dariaus ir Gi
rėno minėjimą su vakariene. 
Pradžia 6 vai. vak.« • *

Pirmuosius finansinius 
metus Pertho Lietuvių Na
mai užbaigė sėkmingai be 
jokių skolų. 

te duobes, o mes jus ramiai 
palaidosim.

Ko dar daugiau galima ti
kėtis iš vakariečių nepasoti
namų biznio ir dolerių gar
bintojų. Afganistano okupa
cijos atveju, Amerikos pre
zidentas Carteris prašė pa
lankių Amerikai valstybių 
boikotuoti Olimpinius žaidi
mus ir taikinti prekybos 
sankcijas Sovietų Sąjungai. 
O iš Tokyo, pranešama, kad 
Amerika per keletą paskuti
nių mėnesių padidino eks
portą kai kurių prekių į So
vietų Sąjungą. Nėra ko ste
bėtis, kad draugiškos vals
tybės nedaug kreipia dėme
sio į Amerikos prašymus ir į 
jos dviveidišką politiką.

jant šachmatų klubo na
riams, rengia šachmatų tur
nyrą pagerbiant mirusį V. 
Koženiauską, kuris buvo
vienas iš Kovo klubo steigė
jų, daugelį metų žaidęs 
krepšinį ir drauge būdamas 
pirmaujantis šachmatinin
kas.

Turnyro laimėtojui Kovo 
Valdyba skiria pereinamąją 
taurę. Turnyras prasidės 
liepos 16 d., trečiadienį 7 
vai. Sydnejaus Liet. Klube. 
Sporto klubo Kovo Valdyba 
kviečia visus Sydnejaus lie
tuvius šachmatininkus daly
vauti šiame turnyre pager
biant buvusį šachmatininką 
ir sportininką velionį V. Ko
ženiauską.

Širdies negalavimų ištik
tas šachmatininkas Juozas 
Kapočius vėl atsidūrė ligo
ninėje, bet dabar sparčiai 
taisosi ir tikimasi netrukus 
vėl jį matyti bičiulių tarpe 
prie šachmatų lentos.

Vita Force
SUPER = Cl’DR.

Ji yra 100% vitaminas C 
ir kainuoja mažiau negu 
PUSĖ tablečių kainos.

Apsisaugokite nuo slogos 
ir kitų negalavimų šią žiemą. 
Gaunama Health Food 
krautuvėse.

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd. Lynton 5062 
SA. (08) 277 3838
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Canberros L.K.V. Ramo
vės Skyrius liepos 22 d., 
antradieni, 7.30 vai. vak. 
Canberros Liet. Klube kvie
čia narių susirinkimą. Malo
niai prašome visus daly
vauti.

Skyriaus Valdyba

NETRUKUS TURĖSIME 
PROGOS GARDŽIAI 

PASIJUOKTI!

Vitalio Žukausko "Vieno 
Žmogaus Teatro ” vakarai 
Australijoje įvyks rugpjūčio 
mėn.: Geelonge - 9 d., Mel
bourne - 19 d., Adelaidėje - 
16 d., Sydnejuje - 22 d. ir 
Brisbanėje 24 d.

Ne kartą, besiklausant 
mūsų gražiabalsių vokalis- 
čių, joms atliekant mūsų 
liūdnas jautrios melodijos ir 
žodžio dainas, esame pagauti 
skaudžios nostalgijos, gilaus 
liūdesio ir mums nesulaiko
mai nurieda skruostais aša
rėlė... Moka išspausti rie
dančią ašarėlę taip pat ir Vi
talis, tik tos ašarėlės šaltinis 
skirtingas! Jo rečitalių žo
džio ir vaidybos pagrindas 
yra sveikas, įtakingas hu
moras, kurį jis dideliu meis
triškumu naudoja... Šioje 
meno šakoje pasireiškia jo 
įgimtas kūribingumas ir laki 
fantazija. Bet jo humoras 
dažnai paliečia ir rimčiausius 
gyvenimo aspektus. Jo vie
name asmenyje glūdi įvairūs 
vaidmenys. Jis kalba, šoka, 
dainuoja, groja nematomais 
instrumentais, visą tai nu
spalvindamas gyvuoju są
mojumi.

Sakoma - juoktis yra svei
ka! - tad nepraleiskime pro
gos gardžiai pasijuokti ir 
prasiblaivinti nuo kasdieny
bės pilkumo apsilankę Vita
lio Žukausko vakaruose.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė 

MELBOURNO LIETUVIŲ 
KLUBO PRANEŠIMAI

1. Pranešame Melb. Klubo 
nariams, kad jau laikas su
mokėti nario mokestį už 
1980/81 finansinius metus. 
Nario mokestis bus priima
mas kiekvieną sekmadienį 
klubo patalpose iki rugpjū
čio 31 d. Po nurodyto termi
no narys, neapmokėjęs nario 
mokesčio, bus laikomas ne
finansiniu iki nario mokestis 
bus apmokėtas.

2. Nariai pakeitę savo ad
resą prašomi neatidėliojant 
apie tai pranešti J. Petra- 
šiūnui, tel. 232 5034. Taip 
pat tuo telefonu nariai gali 
gauti pageidaujamų infor
macijų, liečiančių klubą.

3. Remiantis klubo statuto 
40 paragrafu kviečiami klu
bo finansiniai nariai siūlyti 
kandidatus į Klubo Tarybą. 
Siūlymai priimami iki rug- 
piūčio 15 d. Siūlymo formų 
galima gauti klubo bare.

4. Klubo nariai norį 
įtraukti į metinio susirinki
mo darbotvarkę svarstytinų 
klubo reikalų turi iki rug
pjūčio 15 d. prisiųsti Klubo 
Tarybai raštišką pasiūlymą 
pasirašytą pačio siūlytojo ir. 
dviejų rėmėjų.

5. Klubo apyskaitos, bal
savimo kortelės ir susirinki
mo darbotvarkė bus pasiųs
ti kiekvienam klubo finansi
niam nariui pirmomis rug
sėjo dienomis.

Melbourne Lietuvių 
Klubo Taryba

UŽJŪRIO SVEČIAI
Kalbant apie užjūrio sve

čius jau rugpjūčio mėnesį 
antrą kartą mus aplankys ir 
pralinksmins plačiai pagar
sėjęs jumoristas aktorius 
Vitalis Žukauskas. Gi metų 
pabaigoje į Lietuvių Dienas 
atvyksta PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas ir poe
tas, aktorius ir solistas Sta
sys Santvaras. Taip pat teko 
nugirsti, kad metų pabaigo
je lietuvius lankys ir taip pat, 
dalyvaus Lietuvių Dienose 
ir vyskupas Vincentas Briz- 
gys. Kaip matome, susido
mėjimas Australija ir čia 
gyvenančiais lietuviais kyla 
kaip ant mielių. Esant tokiai 
gerai Australijos lietuvių 
markei galima spėti, jog gali 
atsirasti nenumatytų svečių.

A.A.
GRASILDA ŠUTIENĖ

Liepos 2 po gedulingų pa
maldų kun. P. Butkaus ir 
būrelio lietuvių į Rookwood 
kapinių lietuvių skyrių pa
lydėta a.a. Grasilda Badery- 
tė-šutienė, sulaukusi gana 
g-ažaus amžiaus. Gimusi

usijoje ir ištekėjusi už An

Viduržiemio vakaras
KURĮ RUOŠIA

SYDNEJAUS DAINOS CHORAS 
įvyks liepos 19 d., šeštadieni, Lietuvių Klube, Bankstown 
Pradžia 7.30 vai. vak.

Programoje: E. Belkienės ir A. Storpirštienės duetas 
akomponuojant Br. Kiveriui. Ir Dainos choro dainos, 
vad. B. Kiveriui.

Kviečiame visus iš arti ir toli. Įėjimas veltui.

Dainos choras

VISUR VISAIP
Neseniai iš Lietuvos pa

bėgusi pasiekė Sydnejų Da
lia Medvikytė - Jurkšaitie- 
nė, pastaruoju metu gyve
nusi rytų Berlyne ir iš čia jai 
pavyko patekti į Austriją, iš 
kur per imigracijos įstaigas 
pasiekė Australiją. Per Mū
sų Pastogę ji patyrė, kad čia 
yra gausu lietuvių ir dabar 
laiminga susitinka su lietu
viais, lankosi parengimuose.

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDO

VAKARAS

įvykęs birželio 28 d. Sydne
jaus Liet. Klube sutraukė 
virš 200 Fondo rėmėjų o ja
me kaip svečias dalyvavo ir 
mums mielas Simas Kudirka 
su žmona. Didelis stalas bu
vo apkrautas aukotais ir 
pirktais laimikiais, kurie iš
rikiuoti laukė laimėtojo.

Programą atliko Marinos 
Cox vadovaujamas Sūkurys, 
pasigėrėtinai pašokęs pen
kis tautinius šokius. Tai ge
rai išmiklintas gražus jauni
mo būrelis, kuris daug dir
ba, kad galėtume pasigėrėti 
gražiaisiais mūsų šokiais.

Jau kelinti metai Austra
lijos Lietuvių Fondo vakarai 
Sydnejuje pradedami lietu
višku suktiniu ir klumpako- 
ju, kas priduoda tautinį ats
palvį pačiam vakarui, o juos 
šokti išsijudina net ir tie, 
kuriuos šiaip labai retai ma
tysi slidinėjant šokimo plo
te.

Ačiū labai p.p. B. Geniui,

116-18 East Terrace Bankstown Tel 7681414 J 
? a

Parengimai:
liepos 19 d., šeštadienį,

7.30 vai. vak.

liepos 26 d.

| Kovo balius
j Dainos choro balius

tano Šuto 1922 m. grįžo į 
laisvą Lietuvą ir čia pagim
dė tris sūnus, su kuriais 
1948 metais atvyko į Aus
traliją ir įsikūrė Sydnejuje. 
Deja, ir čia jai nebuvo leng
vos dienos nes pirma jos mi
rė du sūnūs Mykolas ir Vy
tautas ir tepaliko tik jau
niausias Valius su šeima. 
Prieš metus širdies prie
puolio ištikta velionė svei
katos jau neatgavo ir pasi
mirė. Liūdesy paliko sūnus 
Valius su šeima ir artimieji.

Nauja ateivė įsijungia į lie
tuvišką gyvenimą.

Kai miršta tautietis, visa
dos pasirūpiname įvykį pa
garsinti, bet žmogaus gimi
mas yra didesnis stebuklas, 
negu mirtis. Štai neseniai 
jaunieji Virgis ir Loreta Vi- 
čiuliai susilaukė sūnaus - 
džiaugsmas tėvams ir vi
siems artimiesiems. Sveiki
name.

• * *
Svečiai Simas ir Genovai

tė Kudirkai pasiekė Austra
liją kelias valandas pavėla
vę. Kad būtų išbūtas nusta
tytas laikas, Kudirkai ir at
sisveikino su Australija 
apytikriai tiek pat valandų 
lėktuvui pavėlavus pakilti. 
Tvarka turi būti - išlaikyta 
norma!

* * *

M. Kavaliauskienei, V. Ra
manauskienei, T. Reisgienei 
ir L. Stašionienei už dova
notus loterijai laimikius.

Taip pat dėkojama A. 
Jablonskienei, I. Kalėdienei, 
V. Ramanauskienei, M. 
Reisgienei, L. Stašionienei 
ir lietuvaitei iš Venecuelos 
už loterijos pravedimą.

Nuoširdus ačiū p. M. Cox 
ir visam Sūkurio koletyvui, 
nes tik jūsų ir kitų pastan
gomis bei talka šis vakaras 
paliks daug kam atmintinas, t

A.L. Fondo Įgaliotinis
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Pavergtųjų demonstracija
Šių metų demonstracijoje 

pagrindinis punktas 40 metų 
sukaktis nuo Baltijos tautų 
okupacijos.

Baltijos tautų žmonės čia 
kviečiami atkreipti ypatingą 
dėmesį.

Demonstracija bus eise
nos formoje nuo Sydnejaus 
rotušės iš George Str., į 
Hyde Parką prie karių pa
minklo, kur bus padėtas 
vainikas už Baltijos tautų 
žuvusius nuo komunistų 
okupantų.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

L.K.V.S. Ramovės Mel
bourne Skyriaus Valdyba 
yra pradėjusi rinkti Antiko
munistinę Literatūrą, kuri 
yra kraunama į Liet. B-nės 
Biblioteką, specialiame sky
riuje. Jų jau yra surinkta 
kelios dešimtys tomų. Čia 
yra ne vien sausi moksliniai 
raštai, bet ir įdomūs šnipi
nėjimo atsiminimai, koncla- 
geriuose pergyvenimai, 
karo veiksmų aprašymai, 
romanai ir politinio turinio 
knygos. Noriu ypatingą jau
nimo dėmesį atkreipti, kad 
jie čia gali rasti daug angliš
kų knygų, kurias jie lengvai 
gali skaityti.

Knygos įvairiom kalbom 
dar tebėra renkamos ir su
pirkinėjamos. Mielai 
priimamos iš tautiečių au
kojamos, ypač retos knygos, 
aukotojus įrašant į atitinka
mus sąrašus. Visi, norintieji 
jas skaityti, prašomi ateiti į 
biblioteką knygų išdavimo 
laiku ir reikalauti to sky
riaus knygų. Jas skaitydami 
galėsite pažinti tikrą komu
nizmo veidą. Ypatingai pas
kaitininkams siūlome tuo 
knygų skyriumi susidomėti.

Melb. Skyr. sekretorius

mi$i Pastoj
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Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550

Bankstown, N.S.W, 2200

Dar kartą primenu, kad 
tautybės nešasi savo vėlia
vas, užrašus ir rengiasi tau
tiniais rūbais.

Demonstracijos prasidės 
punktualiai 2 vai. po pietų, 
sekmadieni liepos 20 d.

Eisena su kalbomis ir 
maldomis neturėtų užtrukti 
daugiau 45 min., nes žinome, 
kad lietuvių bendruomenėje 
vyksta Dariaus ir Girėno 
minėjimas ir žmonės galės 
grįžti po demonstracijos tie 
šiai į minėjimą.

Dalyvaukime demonstra
cijoje visi, nepalikime šioje 
svarbioje sukaktyje atsako
mybės tik saujelei.

Reikalaukime laisvės Bal
tijos tautoms visi!

A. Kramilius 
Pavergtų Tautų N.S.W.

Komiteto Pirm.

Svečiai iš užjūrių pas mus 
vienas po kito: nebus dar 
atvėsę įspūdžiai po Kudirkų 
apsilankymo, o jau liepos 19 
d. pradedant Adelaide mūsų 
tautiečius aplankys solistė iš 
Amerikos Praurimė Ragie- 
nė tokia tvarka: liepos 19 
Adelaidėje, liepos 20 d. Mel
bourne, liepos 26 d. Canber- 
roje ir liepos 27 d. Sydneju
je. Malonėkite įsidėmėti da
tas.

REIKALINGA

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
virtuvei padėjėja. Pareigos - 
padėti aptarnauti bei tvarką 
Calaikyti. Dėl darbo valandų 

ei sąlygų kreiptis į virtuvės 
vedėją p. E. Birkmanienę 
tel. 708 1414 kasdien po 3 
vai. p.p. išskyrus pirmadie
nius ir antradienius.
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