
I e a <

Mtat PASTOGĖ
PRENUMERATA

Ištisiems metams — 
£ 4.0.0.

Pusei metų — £2.0.0 
Trims mėnesiams 

£ 1.10.0
Atskiras nr. — 2/-
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kras 
tuose — £ 5.0.0 me
tams.

KOMERCINIAI 
SKELBIMAI

1 colis par 1 skilti 
12/-

Bendruomeniniai — 
10/-

Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai — 1/6. 
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 
nuolaida.
Už skelbimų turinį 

neatsakoma.

AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY - "OUR HAVEN" AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SAVAITRASTIS

Registered at the G.P.O., Sydney, for transmission by post as a newspaper.

LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA
Redakcija rankraščius taiso

Redaktoriui: Vincas Kazokas. Redakcijos adresas: 13 Percy St., Bankstown, N.S.W. Tel.: 70-8395. jr trumpina savo nuožiūra.

PRENUMERATA ADRESUOJAMA:
MŪSŲ PASTOGĖ

Box 4658, G.P.O., Sydney, N.S.W.
Administracijos tel.i 649 9062

Sydney, 1962 m. gruodžio 12 d.

Nr. 49-50 (711-712). Keturiolikti metai.

SPECIALUS SYDNEY APYL. NUMERIS
Kazys Bradūnas

AMŽINAJAM LIETUVIUI
Būk rainus, amžinasis Lietuvi, 
Laiko audros Tavęs nenutrenks. 
Tautos širdį nuo mirtino šūvio 
Mūs gyvybė, kaip skydas, pridengs.

Iš kiekvieno kankinio kapo 
Tau į kraujų sruvena jėga, 
Kuri, kartų potvyniu tapus, 
Pasikels vėl kūrybos banga.

Ir matau — amžių ūkanos švinta, 
Ten žengi, kaip rytojaus žmogus. 
Tavo galva žvaigždynai apkrinta, 
Tavo sieloje tyras dangus.

Būk rainus, amžinasis Lietuvi, 
Laiko audros Tavęs nenutrenks. 
Tautos širdį nuo mirtino šūvio 
Mūs gyvybė, kaip skydas, pridengs.

Kairėje: Pavasaris sode (nuotrauka žurnalo "Lietuvių Dienų" foto
konkurse laimėjusi pirmą vietą).

Apačioje: Pažintis su Lietuva.

Abi nuotraukos Eug. Karpavičiaus.

MES ATEINAME I TALKA
I »

Kas savaitę gaunąs “Mūsų 
Pastogę” retai kuris skaitytojas 
pagalvoja, su kokiais sunkumais 
tenka susidurti leidėjui, kad 
laikraštis reguliariai lankytų sa
vo skaitytojus. Tų kelių svarų 
metinės prenumeratos toli gražu 
neužtenka, kad būtų lengvai su
durianti galai. Iš kitos pusės sun
ku ir įsivaizduoti, kaip pasijus
tume vieną dieną netekę savo 
bendruomenės laikraščio, kuris 
jau žengia į penkioliktuosius me
tus. Mes netektume ryšininko, 
informuotojo, tautinės dvasios 
inspiratoriaus, lietuvių šauklio. 
Entuziastingai atsiliepdama į 
A LB Krašto Valdybos kvietimą 
talkininkauti šiame mums vi
siems gyvybiniame darbe Syd
ney Apylinkės Valdyba ėmėsi 
organizuoti šį specialų Mūsų 
Pastogės numerį drauge ir no
rėdama plačiajai Australijos lie
tuvių bendruomenei duoti gali
mybės susipažinti su Sydney lie
tuvių, kaip tautinio vieneto, bū-

siems prie šio specialaus leidi
nio išleidimo, Sydney Apylinkės 
Valdyba nuošūrdžiai dėkoja.

Ta pačia proga negalima ne
paminėti ir šio numerio Redak
cinės Komisijos, kuri kruopščiai 
visą medžiagą surinko ir laiku 
parengė spausdinimui. Ji savo 
darbą atliko greitai ir sklandžiai, 
už ką Apylinkės Valdyba ypač 
giliai dėkinga.
Iš savo pusės ALB Sydney Apy
linkės Valdyba jaučiasi paten
kinta galėjusi ne tik talkininkauti 
bendruomenės laikraščio leidė
jui, bet ir atskleidusi bent da
lelę margaspalvio Sydney lietu
vių gyvenimo. Drauge tikime, 
kad mūsų pastangos gali drąsin
ančiai paskatinti tiek organiza
cijas, tiek ir atskirus asmenis ak
tyviau paremti mūsų bendruo
menės laikraštį, užtikrinant jo 
ateitį ir palengvinant jo kelią į 
skaitytoją.
ALB Sydney Apylinkės Valdyba

HENRIKAS RADAUSKAS

PRARASTAS ROJUS

MES GIRDIM Už TŪKSTANČIO MYLIŲ, 
KAIP GIRGŽDA MŪS KAIMUOSE SVIRTYS, 
IR ŠITĄ MELIODIJĄ TYLIĄ
KARTOJA NEGĘSTANČIOS ŠIRDYS.

MES MATOM PRO DŪMUS EUROPOS 
GIMTŲJŲ LAUKŲ VASAROJŲ.
MUS ŠAUKIA SODYBOS IR TROBOS, 
MES MATOME PRARASTĄ ROJŲ.

IR MES JI MATYSIM KANADOJ, 
GIRDĖSIM PIETŲ SERENADOJ, 
ALIASKOJE, VĖTRŲ RIKSME, 
BOMBĖJUJ, SYDNĖJUJ, GRANADOJ, 
ANT ŽEMĖS ARBA PO ŽEME!

dingesnėm gyvenimo apraiškom. 
Kadangi konkretus vaizdas yra 
visados iškalbingesnis, negu ilgi 
aprašymai, išdrįsome šį numerį 
leisti ištisai iliustruotą.

čia pat džiugu konstatuoti, 
kad šią apylinkės iniciatyvą gau
siomis aukomis parėmė nema
žas rėmėjų būrelis, (žiūr. auko
tojų ir rėmėjų sąrašą psl. 2), ir 
apylinkė galėjo išleisti tokios ap
imties Mūsų Pastogės specialų 
Sydnėjaus numerį, koks ne kiek
vieną savaitę gali pasirodyti. Vi
siems bet kokiu būdu prisidėju-

ILIUSTRACINE MUSU PASTOGE
A LB Sydney Apylinkės Val

dyba šiam specialiam Mūsų Pas
togės numeriui išleisti į redak
cinę komisijų pakvietė Joną P. 
Kedį, Antaną Laukaitį, Algirdą 
Šimkūną ir iš valdybos paskyrė 
Vincą Augustinavičių.

Tokios sudėties redakcinė ko
misija nusprendė šį specialų,

Sydney lietuvių gyvenimų lie
čiantį, Mūsų Pastogės numerį 
išleisti grynai iliustracinį suma
žinant tekstus iki minimumo ir 
visa kita užpildant nuotrauko
mis.

Redakcinė Komisija, remda
masi Sydney apylinkės sugesti
jomis, talpino tik tokią medžia

gą, kuri daugiau liečia Sydney 
Apylinkę ir visiškai išskyrė tai, 
kas specifiniai susiję su kitomis 
dviem Sydney metropolijoje vei
kiančiomis A LB apylinkėmis, 
prileidžiant, kad šios apylinkės 
gali išleisti savo specialius Mū
sų Pastogės numerius.

Šia proga reikia pažymėli,

kad visos organizacijos ir asme
nys labai nuoširdžiai prisidėjo 
prie redakcinės komisijos darbo 
jį labai palengvindamos ir pa
greitindamas.

Redakcinė Komisija nuošir
džiai dėkoja visiems bet kokiu 
būdu prisidėjusiems prie šio 
iliustracinio Mūsų Pastogės nu
merio medžiagos surinkimo.

Redakcinė Komisija

M.P. SKAITYTOJAMS

Kalėdinis Mūsų Pastogės nume
ris išeis gerokai padidintas gruo
džio 19 d. Ateinančiais matais 
Mūsų Pastogė pasirodys tik sau
sio 15 d. Tad visus pranešimus ir 
paskelbimus, kurie numatomi 
tarp gruodžio 19 ir sausio 15 d. 
prašome paskelbti kalėdiniame 
numeryje ir juos prisiųsti redak
cijai ne vėliau ligi gruodžio 15 d.

M.P. Red,
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TAUTINIAI ŠOKIAI

Tautinių šokių rūpestis sydnėjiškiams visą laiką 
buvo aktualus. Nors jaunimo čia yra daug, bet visados 
pasigedome stiprios ir pastovios Šokėjų grupės. Šiuo me
tu uoliai dirba ir kartas nuo karto viešumon pasirodo 
M. Osinaitės — Cox ir V. Šuto vadovaujamas nedidelis 
tautinių šokių šokėjų vienetas, kuris, atrodo, bus pagrin
das tolimesnei šio meno Sydnėjuje plėtotei. Nuotraukoje 
matome Sydnėjaus šokėjus, pilnai pasirengusius važiuoti 
į tautinių šokių festivalį Adelaidėje.

Marina Osinaitė — Cox, tauti
nių šokių grupės organizatorė 
ir vadovė. Jos visuomeninė vei
kla sydnėjiškių gyvenime labai 
plati ir šakota.

SYDNĖJAUS NUMERIO IŠLEIDIMUI
AUKOJO:

"Aušros” Tuntas.
Helena Aidejūtė, prie

“Helen of Troy” moterų rūbų krautuvė.
Algirdas ir Adelė Andriejūnai, Milk baras ir delikatesai, 134 

Canterbury Road, Canterbury,
“Baltia” Pty. Ltd. Delikatesų krautuvė, 93 a Argyle Str., 

Parramatta.
A. Blažinskas, mėsos gaminių fabrikas, Campsie, 37 Bellombi 

Str. Tel. UW 2531
V. Danta.
Gamtos mėgėjų draugija.
P. ir O. Grosai, maisto produktų parduotuvė 137 Georges River 

Rd., Croydon, Tel. 791415.
J. Grybas, mėsos krautuvės “Maistas” savininkas, Dulwich Hill. 

Tel. 56 3718.
J. Jakubėnas, 14 Walz Str., Rockdale. Delikatesai, tel. 59 4308.
V. Januškevičius, 403 Concord Road, Concord, 

tel. 73 3753.
R.A. Jočys, statybininkas

Harbord, Tel. 934104.
Kataržis, batų taisymo dirbtuvė, 407 Rocky 
Sans Souci.

Kutka, statybininkas, 25 Hayview Rd., Greenacre.
Liesis, licenzijuotas namų pirkimo-pardavimo agentas, 19 
Greenbank Str., Marrickville, LL 4155.

Lietuvių Namai, Redfern, 20 Botany Rd., Alexandria, MX 3043.
P. ir M. Mikalauskai, delikatesų krautuvė, 55 a Frenchmans 

Rd., Randwick, Tel. FX 6194.
417 Burwood Rd., Belmore.

Motuzas, benzino parduotuvė ir mašinų remontas, 1588 
Moxon ir Canterbury Rd. gatvių kampas, Punchbowl. 
Narbutas, licenzijuotas namų pirkimo-pardavimo agentas, 
83 Enmore Rd., Newtown, tel. LA 4791.
Petronis, spiritinių gėrimų parduotuvė, 152 Liverpool Rd., 
Enfield, Tel., UJ 5727.

Bankstown' gelž. stoties, priešais Cole:

kontraktorius, 90

A.

A.
L.

Milkbaras,

Oliver Str.

Point Rd

“Minti*” spaustuvė, 
O.

M.

Lietuviai miškininkai — pati kukliausia ir pastoviausia (nariais) Sydney 
lietuvių organizacija. Čia jų visų ir matome (iš kairės): E. Mensonas, J.P. Ke- 
dys, R. Venclovas, P. Stankevičius.

Šia proga atkreipiamas Australijoje gyvenančių miškininkų dėmesys, kad 
jeigu dar būtų asmenų, nesančių skyriaus nariais, arba nariai, pakeitę adresų, 
prašome kreiptis į R. Venclovą, 9 Lemnos Str., Homebush, N.S.W.

1. Pranulis, delikatesų krautuvė, 59 Fitzroy Str., Surry Hills, 
;• Tel. 31 6804.
-- V. ir V. Saudargai, “Lizard” & Co., 104 Regent Str., Redfern, 
Z Tel. MX 2667.
" P. Sakalauskas, moterų plaukų kirpykla, Bankstown, tel. 70 8023
• ■ ir 70 6644.
<> S. Stirbinskas.
” V. ir M. Simniškiai, delikatesų krautuvė, 779 Elizabeth Str., 
’’ Zetland, Tel. MX 2120.
• • Sydnėjaus Inžinierių ir Architektų Draugija.
■ • Sydnėjaus lietuvių evengelikų liuteronų bažnyčios komitetas.
’’ Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija.
” A. Šalūga, ūkininkas, Hills, N.S.W.
«- S. Zablockienė, Spaudos Kioskas, 42 Lewisham Str., 
Z Hill.

Visiems aukojusiems ir prisidėjusiems prie šio
išleidimo Sydney Apylinkės Valdyba taria nuoširdžių

Dulwich

numerio 
padėkų.

Sydney lietuvių pasididžiavi
mas — Dainos choras prieš Še
šetų metų savo krikšto metu. 
Tada dar jam vadovavo Algis 
Plūkas, kurį matome vidury. 
Per tą laikų chore mainėsi vei
dai ir balsai, bet pats choras 
kaip vienetas pasiliko ir laikui 
bėgant sustiprėjo. Drauge su 
choro įsisteigimu Sydney lietu
vių kultūrinis gyvenimas davė 
geroką šuolį pirmyn. Sydney lietuviai kurdamiesi pradėjo nuo palapi

nių ir garažų, šiandie kaikurie baigia įsitaisyti 
tokias ‘'pilis", kaip kad nuotraukoje matome 
(P. Mikalausko namai).

Nuo 1959 m. energingai vado
vaujant V. Augustinavičiui, 
"Kovo" šachmatų sekcija lai
mėjo lietuvių sporto šventėse 
varžybas Adelaidėje (1959), 
Sydnėjuje (1960) ir Geelonge 
(1961). Nuo I960 m. "Kovo" 
šachmatų komandos "A" ir "A ’ 
rezervo dalyvauja Sydney mies
to varžybose ir pasiekusios gra
žių rezultatų.

Nuotraukoje koviečiai šachma
tininkai Redfern, Lietuvių Na
muose "lenktyniauja" (iš kai
rės): V. Patašius, V. Liūgą, P. 
Grosas, V. Augustinavičius (sek
cijos vadovas), V. Danta, /. Ho- 
paitė, J. Dambrauskas ir Dr. L 
Venclovas.

GAMTOS MĖGĖJŲ DRAUGIJA 
jauniausia Sydney lietuviu organizac i ja, turėjusi savo steigiamąjį susirinki
mą rugpjūčio mėn. Jos pagrindą sudaro medžiotojai ir meškeriotojai.
Nuotraukoje iš kairės į dešinę sėdi: J. Garolis, H. Keraitis, J. Bistrickas, 
O. Motuzas, J. Slyteris. Stovi: A. Kutka, J. Reisgvs, St. Pačėsa, A. Si
manavičius ir S. Juraitis,
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VISUOMENĖS

ANTANAS BAUŽĖ — vienas iš vyresnės 
kartos lietuvių veikėjų, į Australiją atvykęs dar 
nepriklausomos Lietuvos laikais (1930), Austra
lijos Lietuvių Draugijos organizatorius ir ilga
metis jos pirmininkas, “Mūsų Pastogės” steigė
jas, Australijos Lietuvių Bendruomenės garbės 
narys. Ir šiandie jis aktyviai dalyvauja Sydney 
lietuvių visuomeniniame gyvenime ir rašo Mūsų 
Pastogėje. Jis pirmas kėlė mintį įsigyti lietuvių 
namus. Po antrojo pasaulinio karo prasidėjus lie
tuvių emigracijai į Australiją jis pagelbėjo naujai 
atvykusioms tiek patarimais, tiek ir materialiai. 
Jo namai pagalbos jieškantiems dieną naktį bu
vo atviri.

Sydney šviesiečiai ir svečiai 10-ties metų sambūrio veiklos minėjime, 1961 m. 

gegutės mėn.

TARNYBOJE
Sydney Lietuvių Plunksnos Klubas — la

biausiai uždara sydnėjiškių organizacija, po 1958 
m. suruošto grandiozinio spaudos atgavimo mi
nėjimo, ligi šiandie niekur viešai nesirodanti. Tat 
yra lietuvių kultūrininkų uždaras ratelis, kuriame 
vyksta karštos diskusijos įvairiais klausimais, 
įsteigtas 1953 m. žurnalisto P. Sirgedo pastan
gomis, kuris nuo 1956 m. lėbauja Dėdės Šamo 
karalystėje.

Iš kairės sėdi: L. Karvelis, A. Gasiūnas (vi
cepirmininkas), A. Laukaitis (pirmininkas), V. 
Kazokas (buvęs ilgametis pirmininkas) ir V. Šlio
geris. Stovi: A. Skirka, S. Skorulis, A. Šimkū
nas, K. Kavaliauskas, V. Ratas ir V. Doniela. 
Nuotraukoje trūksta: Kun. P. Butkaus, A. Mau- 
ragio, G. Dantos ir V. Skrinskos.

Dešinėje dabartinė A.L.B. 
Krašto Valdyba. Sėdi iš kairės: 
V. Kazokas (M. Pastogės redak
torius), R. Venclovas (itd.), 13. 
Daukus (pirm.), A. Jasaitis tį
sis vicepirm.). Stovi: J. Zinkus 
(narys jaunimo reikalams), B. 
Stašionis (II-sis vicepirm.), V. 
Patašius (sekr.). Trūksta P. 
Ambrozos (nario kult. reik.).

VINCAS KAZOKAS, rašytojas, vertėjas, žurnalistas, 
dabartinis "Mūsų Pastogės" redaktorius. Nuo pat at
vykimo į Australijų vienas iš aktyviųjų lietuvių ben
druomenės narių. Dirbo dviejose kadencijose A LB 
Krašto Valdyboje. Išleidęs originalios kūrybos rinkini 
"Sapnų pėdomis" ir keletą vertimų. Su savo kūryba 
dalyvavęs visose stambesnėse literatūros antologijose. 
Šiuo metu Plunksnos Klubo ir Krašto Kultūros Tary
bos narys.

Sydney skautės iškylauja...

Camperdown parapijos mokykla 1961 m.
Mokytojai (iš kairės į dešinę): A. Savickienė, kun. P. Butkus ir E. Sadauskienė

ARTIMO PASLAUGOMS
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
MOTERŲ SOCIALINĖS 

GLOBOS DRAUGIJA

Draugijos tikslas šelpti bei 
lankyti sergančius, globoti sene
lius. našlaičius, padėti nelaimėn 
patekusiems, rūpintis beturčių 
laidotuvėmis bei šelpti užjūry 
gyvenančius ir paramos reika
lingus tautiečius.

Ši draugija įsisteigė 1956 m. 
ir savo veiklai lėšas kaupia ruoš
dama pasilinksminimus, laiky
dama bufetus ir prašydama as
meniškų aukų iš mūsų tautiečių 
per laiškus.

Š.m. liepos 1 d. draugijos su
sirinkime buvo peržiūrėti ir pa
pildyti įstatai ir nutarta draugi
ją registruoti vietos valdžios 
įstaigose.

Dabartinę valdybą sudaro: O. 
Osinienė — pirmininkė, O. Bau- 
žienė — vicepirm., L. Gasiū- 
nienė — sekretorė, T. Zakare
vičienė — kasininkė, N. Zygic- 
nė — ligonių reikalams, S. 
Mauragienė ypatingiems reika
lams ir N. Celkienė — ūkio rei
kalams.
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SYDNEY LIETUVIŲ PAŽIBA “DAINA”

Sydney ir priemiesčių dainos mėgėjai yra susibūrę į “Dainos” 
chorą, gražiai besireiškiantį jau arti dešimt metų. Šiuo metu cho
re yra 38 dainininkai.

Choro tikslas išlaikyti gyvą lietuvių liaudies dainą, palaikyti 
lietuviškos dainos ir giesmės meilę, duoti mūsų bendruomenei 
progos pasigėrėti vokaline muzika.

Šiuo tikslu choras rengia koncertus, dalyvauja tautinėse 
šventėse, prisideda prie įvairių parengimų, minėjimų, gieda baž
nyčioje. Sunku įsivaizduoti, kaip atrodytų šv. Kalėdos arba Ve
lykos be choro giesmių.

Kazimieras Kavaliauskas, ’ 
ilgametis ir dabartinis Sydney 
lietuvių “Dainos” choro dirigen
tas, A LB Krašto Kultūros Ta
rybos narys ir Sydney lietuvių 
Plunksnos klubo narys.

Dainininkų pasiryžimą palaiko labai graži lietuvių bendruo
menės moralinė ir medžiaginė parama. Ypač džiugu, kad ir jau
nimas ima domėtis lietuviška daina ir stoja į dainininkų eiles.

Sydney "Dainos” ir Newcastle chorai, s Martinai koncertavę Bankstown 
Dainavos salėje rugpjūčio 25 d.

te*%,

Sydney lietuvių katalikų kapelionas kun. 
Petras Butkus, šiose pareigose nuo 1950 m. 
Teikia religinius patarnavimus ne vien tik Syd- 
nėjuje, bet ir jo tolimuose priemiesčiuose, net 
St. Marys ir Wollongong.

VLADAS MEŠKĖNAS PREKIAUTOJA PAVEIKSLAIS

Vienas iš geriausių portretistų visoje Australijoje ir vienintelis iš lietuvių, kuris pragyvena iš 

meno piešdamas portretus.

Iš kairės: V. Augustinavičius (sekr.), P. ’Grosas (vicepirm.), H. Stošius (pirm), 
P. Sakalauskas (ižd.), p. Šidlauskas (narys). Šios valdybos pastangomis išleistas 

šis Mūsų Pastogės numeris

SYDNEY APYLINKĖS VALDYBA

Apačioje:

Pirmasis Australijos Lietuvių Mtraščio egzempliorius 
įteikiamas advokatei G. Biveinytei, kuri šį metraštį laimė
jo š.m. spaudos baliaus loterijoje. Nuotraukoje krašto val
dybos p-kas p. B. Daukus (dešinėje) įteikia laimikį p-lei 
G. Biveinytei (centre) Kairėje Bankstowno apyl. p-kas 
p. M. Zakaras, pravedęs loterijų.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 

’ šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)

Tel. 62-2231

Minties spaustuvės savininkas Pranas Nagy s prie 

lynotipo. Šioje spaustuvėje spausdinama Mūsų 

Pastogė.
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Nuotraukoje Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos nariai lanko plieno 
gamyklos įmones prie Port Kembla. /£ kairės į dešinę: V. Vazgelevičius, F. Si
pavičius, L. Sabalis, P. Dirkis, 2 plieno gamyklos atstovai, J. Grudzinskas, S. 
Jarembauskas, V. Bukevičius, ukrainietis inžinierius, A. Adomėnas, I. Jonai
tis, A. Čeičys, B. D aukas.

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SĄJUNGĄ

Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos Sydnėjaus skyrius yra viena iš veik
lesnių Sydnėjaus liet, profesinių organizacijų. Skyrius ruošia kasmet po keletą 
specialių paskaitų nariams ir kaida viešų paskaitų iš technikos srities, o taipogi 
ekskursijų į įvairias įmones.

MŪSŲ PASTOGĖ

Sydney lietuviai dailininkai
Aktyviame dailės gyvenime Sydnėjuje šiuo metu pasirodo 

šeši lietuviai dailininkai: E. Kubbos, VI. Meškėnas, J. Mikšcvičius, 
V. Ratas, H. Šalkauskas ir A. Šimkūnas.

Jų veikla reikiasi rengiant individualias parodas arba daly
vaujant australų meno draugijų ar privačių galerijų ruošiamose pa
rodose Sydnėjuje, kituose Australijos miestuose arba užsienyje. 
Per praėjusį dešimtmetį specialiai lietuvių visuomenei buvo su
rengta tik viena paroda: Bankstowno Dainavos salėje I960 metais 
Lietuvių Meno Dienų proga.

Pirmoji Australijos lietuvių bendra paroda įvyko prieš devy
nerius metus Sydnėjuje Mark Foys galerijoje, dalyvaujant ir devy
niems Sydnėjaus lietuviams dailininkams.

Sydnėjaus lietuvių dailininkų kūrybinis darbas reiškiasi gra
fikoje ir tapyboje daugiausiai abstraktaus ekspresionizmo ženkle; 
portretas, “naturmortas” ir figūrinė kompozicija (laiko stiliuje), 
nors rečiau, taip pat pasirodo.

Be minėtų dailininkų, Sydnėjuje yra dar šešetas “susipažinu
sių su palete” kurie, tačiau, su savo darbais viešumoje nepasirodo.

A Ig. Šimkūnas
Dail. A. Šimkūnas, 

'grafikas, tapytojas, šio Mūsų Pas- 
gės numerio vienas iš redaktorių...

Dr. Vytautas Doniela, 
Newcastle universiteto lekto
rius, aktyvus visuomenininkas 
ir Lietuvių Studentų Sąjungos 

A ustralijbje steigėjas.

A.L.S.S. Sydney Skyriaus valdyba iš kairės: V. Stašionis (ižd.). N. Bižytė 
(fuksų atst.), J. Kolakauskaitė (sekr.), G. Kišonas (pirm.). Trūksta nuotrau
koje D .Labutytės (filisterių atst,).

Daiva Labutytė, 
Sydney universiteto lektorė, 
Studentų Žodžio redaktorė

dvi figūrosEva Kubbos

I

metus tradicija tapęs kartu su stu- iš skirtingų taškų.

Australijos Lietuvių Studentų Sąjungos 
Sydnėjaus skyrius šįmet švenčia savo veiklos 
dešimtmetį. Jau 1951-siais metais V. Doniela 
ir J. Miknius pradėjo galvoti apie Sydnėjuje 
studijuojančių lietuvių subūrimą. 1952-siais 
skyrius buvo įsteigtas, ir į valdybą išrinkti J. 
Miknius, V. Doniela, V. Jurskis ir P. Daukutė. 
Pirmasis valdybos darbas buvo susisiekti su 
Melbourno ir Adelaidės studentais ir paruošti 
A.L.S.S-gos įstatus. Taip pat, tęsiant Lietuvos 
studentų tradicijas, buvo suruoštas pirmasis 
Initium Semestri.

Naujos valdybos vis įnešė ką nors naujo į 
skyriaus veikimą. 1954-siais metais lietuvių 
studentų iniciatyva buvo surengtas pabaltiečių 
studentų vakaras, kuris praėjo su dideliu pasi
sekimu ir dabar vyksta kasmet, ruošiamas lat
vių, estų ir lietuvių rotacine tvarka. Vienas iš 
svarbiausių įvykių Sydnėjaus skyriaus ir 
A.L.S.S-gos gyvenime buvo pirmasis A.L.S.S 
visuotinis suvažiavimas Sydnėjuje, 1956-siais 
metais suorganizuotas tuometinės valdybos: Z. 
Budrikio, R. Daukaus ir R. Stakausko. Šie me
tiniai suvažiavimai duoda progos Australijos 
lietuvių studentijai aptarti vidines veiklos gai
res, padiskutuoti įvairiais tautiniais bei tarp-

tautiniais reikalais, ir susipažinti su kitų skyrių 
nariais. Šiais metais Adelaidėje įvyks jau 7-sis 
suvažiavimas.

Studijų atopūčiui nepasimiršta ir linksmoji 
pusė. 1958-siais, kartu su Sambūrio “Šviesa” 
skyrium buvo suruoštas taip vad. “Boheminis 
vakaras”; nuo 1959-jų per rugpjūčio mėn. atos
togas studentai vieną savaitgalį praleidžia sto
vyklaudami Bateau Bay. Tarp sporto ir poilsio 
ten būna skaitomi referatai bei kalbamasi stu
dentus liečiančiais reikalais. Taip pat 1959-jų 
metu valdyba įgyvendino tradicines Šv. Mišias 
kiekvieno trimestro pradžioje.

Be šitų tradicinių didesnio masto parengi
mų, Sydnėjaus fekyrius ruošia diskusinius vaka
rus, palaiko santykius su kitais lietuviais stu
dentais išeivijoje, remia žurnalą “Lituanus” 
ir, jau nuo 1958-jų metų leidžia “Studentų Žo
dį”. Dauguma narių dalyvauja visuomeniniame 
gyvenime.

Nuo 1959-jų metų šiek tiek pakeista valdy
bos struktūra: ją sudaro trys “senjorai”, vie
nas graduantų atstovas ir vienas fuksų atsto
vas. Šių metų valdybą sudaro: G. Kišonas — 
pirm., J. Kolakauskaitė, V. Stašionis, D. Labu
tytė ir N. Bižytė. “Studentų Žodį” redaguoja 

G. Danta ir D. Labutytė. P. Pullinen

Dr. Gytis Danta, 
Studentų Žodžio redaktorius.

"Šviesos” Sambūrio regionalinė valdyba (dešimtmečio prad
žioje) iŠ kairės: H. Šalkauskas, V. Doniela, J.P. Kedys, H. 
Kmitas ir P. Pilka.

’‘Šviesos” Sambūrio skyrius Syd
nėjuje veikia be pertraukos dvy
likti metai. Pagrindinę veiklos dalį 
sudaro paskaitos ir referatai, po 
kurių seka diskusijos. Kartų į me
tus skyrius surengia tolimesnę iš
kylą arba stovyklą, prieškalėdinį 
pobūvį, o per paskutinius trejus

dentais ruošiamas Boheminis Va
karas. Paskaitoms temos dažniau
siai parenkamos kontraversinės. 
I prelegentų eiles stengiamasi 
įtraukti įvairių pasaulėžiūrų asme
nis, kad nariai ir platesnė visuo
menė turėtų progos matyti dalykų

Skyrius turi 
apie 40 narių, kurių didesnę dalį 
sudaro graduantai bei studentai, 
šiais metais valdyboj^ yra V. Pa
tašius (pirm.), Pajauta Daukutė- 
Pullinnen (vicepirm.), Liucija Ži- 
lytė (valdb. narys), Dalė Grosai
tė (sekr.), A. Janavičius( iždin.).
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SPORTUOJANTIS KOVAS

A. Laukaitis, 

Mūsų Pdstogės sporto skyriaus 
redaktorius

Prieš 12 metų Įsikūręs sporto klubas “Ko
vas” Sydnėjujc, šiandien su naujai Įsijungusiomis 
jaunomis jėgomis, stipriai dar stovi savo darbo 
vagoje ir, atrodo, kad gražiai pradėtas sportinis 
darbas šiame didžiausiame Australijos mieste, 
kur tolimi nuotoliai yra taip nepalankūs bet ko
kiam organizaciniam lietuviškam darbui, bus dar 
ilgai tęsiamas mūsų jaunimo ir sporto mėgėjų tar
pe. "

Šių metų “Kovo” valdyba, susidedanti iš: 
S. Juraičio, gero tinklininko, universitete plačiai 
žinomo “Judo” imtyninko M. Mauragio, krep
šininkų: J. Kraucevičiaus, J. Čepulytės ir I. Ho- 
paitės, vadovaujami žinomo visoje Australijoje 
puikaus krepšininko ir, tikrąja žodžio prasme 
sportininko — D. Kraucevičiaus.

Si valdyba visą savo dėmesį šiuo metu krei

pia į ateinančiąja sporto šventę Adelaidėje į ku
rią koviečiai važiuos geriausiame sąstate.

Sportinio gyvenimo veikloje, koviečiai irgi 
nesnaudžia, bet dirba sąžiningai ir atydžiai. Tiek 
merginos, tiek ir vyrai krepšininkai, stalo tenisi- 
nikai, tinklininkai ir šachmatininkai dalyvauja vie
tinėse australų pirmenybėse, kuriose jiems ir se
kasi gana gerai, ir dar kiekvieną savaitgalį tre
niruojasi ir ruošiasi busimosioms lietuvių pirme
nybėms.

Mūsų visų Sydnėjaus lietuvių pareiga yra 
visomis progomis remti šį gražų mūsų sydnėjiš- 
kių sportininkų darbą, kad jis dar ilgai ir gražiai 
bujotų mūsų jaunimo tarpe ir kad jie tuo pačiu 
prideramai atstovautų Sydnėjaus lietuvius būsimo
je ir būsimose Australijos lietuvių sporto šven
tėse.

V. Ratas Atsiskyrėlis

Koviečiai IV-je sporto Šventėje

Sydney lietuviai eisenoje Waratah festivalio metu 1958 m.

S ka u t e I i a i, skauteliai...
(SYDNEY "AUSROS” TUNTAS)

“Aušros” tunto pradžia — 
1949 m. Pirmosios susorganiza- 
vo Sydney skautės, vadovauja
mos ps. E. Laurinaitienės. Skau
tų organizavimą pradėjo s. A. 
Jakštas. Per eilę metų Sydney 
lietuvių skautų organizacija ne
paprastai išsiplėtė pristeigdama 
eilę vienetų: D.L.K. Kęstučio, 
skaučių Živilės, jaunųjų skautų 
Žalgirio ir 1-ji Australijos skau
tų vyčių Geležinio Vilko draugo
vės, jūrų skautų Ryklių valtis, 
L.K. Birutės vyr. skaučių būrelis. 
Canberroje ps. P. Pilka suorga
nizuoja Lapinų skiltį, o ps. V.R. 
Kcraitienė suburia skautes. Abu 
vienetai vėliau persiorganizuoja 
į “Kastyčio” ir “Jūratės” drau
goves, anksčiau priklaususios 
“Aušros” tuntui, dabar sudaro 
atskirą “Baltijos” tuntą.

Aušros Tunto vadijoje šiuo 
metu dirba: Tunt. v.v. A. Al- 
čiauskas, tunt. pav. s.v.v. J. Zin- 
kus, dvasios vadovas kun. ps. P. 
Butkus, skaučių skyriaus vedėja 
ps. M. Osinaitė — Cox, tunto 
ūkio vadovas ps. A. Plūkas, 
spaudos skyriaus vedėjas s.v. T.J. 
Rotcas. Vienetų vadovai: si. J. 
Kolakauskaitė, s.v.sl. M. Maura- 
gis, si. J. Stašionytė, s.v.v.si. T. 
J. Rotcas.

1958 m. skautų Tėvų Globos 
Komiteto ir ypač jo pirm. s. Dr. 
A. Mauragio pastangomis tuntas 
įsigijo stovyklavietę Ingleburn. 
Stambia suma šios stovyklavietės 
įsigijimui tuntui paaukojo tunto 
rėmėjas, senosios kartos lietuvis 
p. J. Kelertas.

1954 m. Sydney lietuviai skau- 
prisidėjo prie egzilų skautų su
organizavimo įsteigiant “Iron 
Curtain Coutries Scouts Associa
tion” — ICCSA, kurioje nuolat 
aktyviai reiškiasi.

Sydney lietuviai skautai savo stovyklavietėje 
Ingleburn, išsirikiavę prie vėliavos.

Skautai virtuvėje prie pietų ruošos...
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Marija Bernotienė.
solistė ir choro dainininkė, su 
savo solo dainomis nuolat daly
vauja beveik kiekviename Syd
ney lietuvių parengime ar minė
jime.

“Rožytės" — dvigubas vyrų kvartetas, vadovaujamas A. Pluko, Sydney lietu
vių visuose parengimuose nepamainomas vienetas. Nuotraukoje iš kairės: V. Stasiū- 
naitis, V. Lašai t is, E. Lašai t is, J. Stasiūnai lis, A. Plūkas (vadovas), V. Burokas, A. 
Alčiauskas, J. Maksvytis ir B. Sarauskas. Jų tarpe slaptai šypsosi jau gerokai spėję 
pagarsėti “Linksmieji broliai" (spėkite, kurie?).

JIE DŽIUGINA

t

“Bijūnėliai” — dvigubas mergaičių trio, 
vadovaujamas A. Pluko. Tik šiais metais įsistei-

MUS!
gęs jau spėjo gražiai užsirekomenduoti sydnėjiš 
kių parengimuose. Nuotraukoje prieky iš kairės: 
J. Kolakauskaitė, J. StaŠionytė, E. Kymantaitė. 

Stovi iŠ kairės: D. Ridikaitė, A. Plūkas (vado
vas) ir V. GriŠkaitytė.

a. Šimkūnas KOMPOZICIJA Nr. 29 (PIEŠINYS)

Du bičiuliai — K. Kavaliaus
kas, Dainos choro dirigentas ir 
Stasys Žukas, Newcastle lietu
vių choro dirigentas, dalinasi 
įspūdžiais po sėkmingo abiejų 
chorų koncerto Bankstown'o 
Dainavoje rugpjūčiu 25 d.

GERIAUSIUS PORTFELIUS
AUSTRALIJOJE

gamina

LIZARD & CO.
104 REGENT STR., REDFERN, N.S.W.

Lietuviams perkant tiesiai iš fabriko port
feliai parduodami urmo kaina, t.y., krau
tuvėje būtų mokama 50% daugiau.

MX 2 667

>4-4-4-4- 4-4-4-444-4-44-4

LA 4791 LA 4791 0

Vaclovas Narbutas 
REAL ESTATE AGENT 

83 Enmore Road, Enmore

-44-44-4-44-4-4-44-4-4-44-4-4-44-44444444-4-4444-4-4-444444444444-4-44 44444~44“H~4+++4-4~H-H-4“»-

Po darbo mėgstame ir smagiai pasilinksminti. Nuotraukoje reprezentacinis stalas iš Mūsų 
Pastogės rugpjūčio 18 d. surengto šaunaus S pandos Baliaus, kuriame dalyvavo apie 500 

vietinių ir gretimų apylinkių lietuvių.

“Kovo” mergaičių komandos. Iš kairės į dešinę stovi: L. Celkytė, G. Meškaus- 
kaitė, D. Labutytė, L. Zakaraitė, A. Hopaitė, N. May. Sėdi: M. Birėtaitė, E. Ky
mantaitė, R. Glionertaitė. V. Binkis (treneris), L Hopaitė, V. Ozolinš, J. Cepu- 
lytė ir L. Motiejūnaitė (prieky).
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Taip atrodo dabartiniai Sydney Lietuvių 
Klubo namai 18-20 Botany Rd., Alexandria.

KLUBAS “LIETUVIU NAMAI”

Sydney Lietuvių Klubas “Lietuvių Namai”, šiuo 
metu turi 373 narius ir be skolų namus 18-20 Botany 
Rd., Alexandria £ 10.000 vertės. Čia vyksta gyvas lietu
vių judėjimas, savaitgaliais veikia lietuviška valgykla.

S.m. liepos 29 d. klubo nariai savo nepaprastame 
susirinkime nutarė persiorganizuoti į vadinamą registruo
tą klubą (Lithuanian Club Ltd.), kuris bus tvarkomas 
pagal N.S.W. veikiančius klubų nuostatus. Klubo tikslas 
pastatyti puošnius ir erdvius Sydney lietuvių namus, ku
rių viena dalis, vad. klubas, būtų tvarkoma komerciškai 
su baru — restoranu, skaitykla ir kiti poilsio ir žaidimų 
kambariai, kuria naudotųsi tik klubo nariai ir jų svečiai. 
Antra namų dalis būtų skiriama vietos lietuvių kultūri
niams reikalams su susirinkimų ir koncertų sale ir patal
pomis organizacijoms bei jaunimui. Norima taip susitvar
kyti, kad komercinė pusė, vad. klubas būtų tasai pajamų 
šaltinis, kuris pajėgtų pastatyti ir išlaikyti visas patalpas. 
Numatoma naujo pastato vertė virš 30.000 svarų. Pinigai 
bus sudaryti paskolos keliu vėliau ją išmokant iš klubo 
pajamų. Tokiu būdu klubas nenumato prašyti aukų iš 
tautiečių,' tačiau sveikintinas ir kviečiamas kiekvienas lie
tuvis, kuris sutiks suteikti klubui paskolą už nuošimčius.

V.S

VYTAUTAS S1MNISKIS, aktyvus visuomenininkas, 
buvęs Krašto Valdybos pirmininkas, dabartinis Syd
ney Lietuvių Klubo pirmininkas.

LIETUVIAI EVANGELIKAI Sydney Lietuvių klubo "Lietuvių Namai” dabartinė valdyba. Sėdi iš kairės: A. Ja-

JUOZAS ALM1S JŪRAGIS — poetas, aktyvus Syd
ney lietuvių gyvenime kultūrininkas. Bendradarbiauja 
Mūsų Pastogėje ir užjūrio liet, spaudoje. Išvykus p. J. 
Vėteikiui į Canberrą, jis perėmė ir baigė redaguoti 
Australijos Lietuvių Metraštį.

J.P. KEDYS, Sambūrio "Šviesa" 
organizatorius Australijoje ir il
gametis jo pir-kas. Vienas iš 
šio M.P. numerio redaktorių.

saitis, M. Petronis, V. Simniškis (pirm.), J. Kolakauskas. Stovi: P. Grosas, V. Dan-
ta ir P. Mikalauskas.

PUT, PUT, PUT, VIŠTYTĖS!

Hills distrikte A. Šalūga turi gražų penkių akrų 

ūkelj, kuriame laiko apie 2000 vištų ir augina 

virš 500 vaismedžių. Nuotraukoje matome mini

mo lietuvio ūkininko dukrelę sode prie vištų.

Lietuvių evangelikų — liute
ronų parapija Sydnėjuje įkurta 
1961 m. kovo mėn. 31 dieną. 
Tą dieną pirmąsias pamaldas 
lietuvių kalba atlaikė iš Lietu
vos kilęs kunigas W. Kostize- 
nas, Goulburn gatvėje esančio
je evangelikų bažnyčioje. Po pa
maldų įvykusiame susirinkime 
išrinktas parapijos komitetas iš 
Jt Šimboro, T.J. Rotco — sek
retoriaus ir L. Juodaitienės — 
kasininkės.

Komitetas savo parapijie
čiams tuojau parūpino lietuviš
ką giesmyną. Be to, buvo užsa
kytas lietuvių kalba Naujasis 
Testamentas, kurį išvertė Ang
lijoje gyvenąs kunigas Jurėnas.

Po pamaldų, kurios vyksta 
reguliariai, ruošiamos arbatėlės. 
Jų metu aptariami socialiniai ir 
tautiniai reikalai. Pažymėtinas 
Vasario 16-ios minėjimas š.m. 

vasario II d. kurio metu savo 
atsiminimus papasakojo Vyties 
Kryžiaus kavalierius, kūrėjas 
savanoris P. Miklas. Tą dieną 
surinktos aukos bažnyčioje bu
vo pasiųstos Vasario 16-ios gim
nazijai Vokietijoje.

Š.m. gegužės 12 d. 9 vai. per 
Sydney radio stotį 2CH kunigas 
W. Kostizcnas pravedė religinę 
valandėlę lietuvių kalba. Tokių 
valandėlių numatoma suruošti ir 
daugiau. Iš parapijos tarpo jau 
spėjo atsiskirti į amžinybę F. 
Jakštas. Jis palaidotas St. Ma
rys kapinėse.

Šiuo metu augščiau minėtas 
parapijos komitetas papildytas 
dar dviem nariais: H. Keraičiu 
ir inž. Jakštu.

Parapijos komiteto adresas: 
J. šimboras, 127 Mimosa Rd., 
Greenacre, N.S.W.

Koviečiai krepšininkai. Stovi iš 
kairės: D. Kraucevičius — pir- 
min., A. Vasaris, A. Daniške- 
vičius. K. Kazokaitis, St. Luko
ševičius, K. Protas, V. Narbu
tas — krepšinio vadovas. Klū
po: A. Liubianskis, A. Sidlaus
kas ir V. Lukoševičius.
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Norite skoningai ir pagal paskutinę madą rengtis? Kreipkitės į “Helen of Troy" 
Elena Lidcjute — Dohnal matoma savoje moterų rūbų parduotuvėje

Bankstowne.

Kairėje: “Nėr benzino 
— stop mašina”! Ge
riausias tokiu atveju 
daktaras yra O. Motu
zas. Jis visados jūsų 
mašinų pagirdys reikia
mais skysčiais ir reika
lui esant suremontuos. 
1588 Moxon ir Canter
bury gatvių kampas, 
Punchbowl.

J. Grybas su visu savo “Maisto" mėsos krautuvės personalu.
464 New Canterbury Rd., Dullwich Hill, tel. 56 3718

Viršuje: Algirdas ir Adelė Andriejūnai kiekvieną ištroškusį pagir-
dys ir alkaną papenės, kas tik aplankys jų milkbarų ir delikatesų 

parduotuvę 134 Canterbury Rd., Canterbury.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjitnui. Mes kalbame vokiikai.Apačioje: P. ir M. Mikalauskai savoje delikatesų parduotuvėje, 

55a Frenchmans Rd.. Randwick, Tel. FX 6194.

Reikia kam namų, garažų ar ki
tokių pastatų? Visados pasiren
gęs jums pagelbėti statybininkas 
ir kontraktorius A. Kutka, 25 
Highview Rd., Greenacre.

Bankstown ir apylinkėje pagarsėję du Franks moterų salionai: 
3 Featherstone Str., tel. 70 8023 ir 380 South Terrace, 
tel. 70 6644, Bankstown. Savininkas P. Sakalauskas

f LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE I

ii AC.T. Builders Pty. Ltd.
/ Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T. ”

:: Teief. j 4094. ;;

Čia ne UNRRA gėrybių sandėlys, o Bailia Pty. Ltd. delikatesų 
krautuvė, kurios gilumoje matome jos Seimininkų J.P. Kedį, 

kairėje žmonų ir tarnautojų. 93a Argyle Str., Parramatta, 
tel. 635 9787

Hcnnmęcr

tooheys

Viršuje: visi keliai veda pas 
Petronį arba visi trokštantieii 
Saukiasi Petronio. Jis vieninte
lis iš lietuvių Sydnėjuje prekiau
ja skystimėliais, kurie ir širdį 
suminkština, ir liežuvį atpalai
duoja, ir nuolaikų pakelia.
Nuotraukoje M. Petronis savoje 
spiritinių gėrimų parduotuvėje 
152 Liverpool Rd., Enfield. 
Tel. V J 5727.

Kairėje: matome A. Blažinsko 
“Maisto" fabrikų su visu perso
nalu. Geriausi mėsos gaminiai 
gaminami Šioje įmonėje 37 Bel- 
lombi Str., Campsie.
Tek U W 2531.

g: MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS
JŪSŲ BENDRU OMENĖS NARIAMS! -S

E. pages
iv X*

MONUMENTAL MASON,
S 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — S 

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- 
g: jam giminaičiui ar draugui pagerbti. į;

P. ir O. Grosai turi tiek valgomų gėrybių, kad net jas par
duoda! Čia matome juos abu savoje maisto produktų krau

tuvėje 137 Georges River Rd., Croydon, tel. 79 1415

9
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NOSU PASTOTE
Pranešimai

PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA

Paskutinis 1962-jų metų "Plun
ksnos Klubo” susirinkimas įvyks

viams abiturijentams pagerbti ba
lių ruošia Sydney Apylinkės Val
dyba.

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ METRAŠTĮ
A.L. Metraštį platina:

B. Daukus, 273 Cooper Rd., Yagoona,
V. Kazokas, 13 Percy Str., Bankstown,
B. Stašionis, 11 Berala St., Berala,
R. Venclovas, 9 Lemnos Str., Homebush,
A. Jasaitis, 9 The Avenue, Randwick, ,
V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood,
J. Zinkus, 84 Victor Ave., Picnic Point,
J.P. Kedys, Baltia Pty. Ltd., Parramatta, ,
P. Grosas, Lietuvių Namai, Redfern,
S. Zablockienė, Spaudos Kioskas, Camperdown,
P. Nagys, Minties sp-vė, 417 Burwood Rd., Belmore,

' M. Petronis, 152 Liverpool Rd., Enfield,
M. Zakaras, 10 Onslow Str., Canterburry,
M. GailIGnas, 5 Fowler Str., Bulli,
B. Liuga, 21 Henson Ave., Mayfield,
P. Alektia, 88 John Str., Cabramatta,
A. Krausas, 4 Grandview Ave., Maribyrnong, j
F. Sodaitis, 3 Jennifer Str., Morwell,
B. Straukas, 16 Church St., Highgate,
J. Mockūnas, 4 Avon Str., Grassmere, tel. 53-7839,
L. Simanauskas, 627 Beverley Grove, Hobart,
K. Gudaitis, Belan-Michell Str., Bulimba, Brisbane,
P. Pilka, 29 Westgarth Str., O’Connor, A.C.T.
Metraščio kaina: kietais viršeliais £3.0.0, minkštais £2.10.0.

★

Administracija labai atsiprašo visų metraščio prenumeratorių, 
kad užsitęsė persiuntimas. Dedame visas pastangas, kad metraštis 
visus prenumeratorius galimai greičiau pasiektų.
* ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

MELBOURNE
ORIGINALUS POBŪVIS

Lapkričio 17 d. L. V. S-gos “Ra
movė” Melbourne Skyrius North- 
cote Rotušės salėje (Melbourne) 
surengė originalų pobūvį — balių 
Kariuomenės Šventės proga. Po
būvį pradedant į susirinkusius 
svečius prabilo L V S-gos “Ramo
vė” Melbourno skyriaus pirminin
kas N. Cininas, kviesdamas ne
nustoti vilties Tėvynės vadavimo 
darbe ir jaukioje gyvoje nuotai
koje praleisti vakarų. Meninei 
programos daliai sklandžiai ir su
maniai vadovavo Ramovės Švie
timo Vadovas K. Baltokas. Grojo 
styginis kvartetas (K. Baltokas, 
A. Gabas, L. Vacbergas ir A. Di- 
midavičius). Vokalinis kvartetas 
(V. Savaitis, P. Dranginis, H. 
Paškevičius ir R. Galinis) padai
navo: Ramovėnų maršų, Jaunys
tės maršų, Velnio bobų, pritariant 
styginiam kvartetui. Buvo išpil
dyti du klasikinio baleto šokiai 
vadovaujant p. G. Malžinskienei.

Meninės programos užbaigai L. 
Milvydienė, p. Tamošiūnienė ir 
H. Paškevičius padainavo “Ru
dens lapus” ir “Klajojančias Ro
žes” styginiam kvartetui palydint.

Kasmet ramovėnų pobūviai 
Melbourne būna originalūs ir su 
staigmenomis. Ir šiais metais sve
čiai to paties tikėjosi. Orkestro 
vadovas B. Zabiela šokių metu 
pranešė, kad “Ramovės” pirmi
ninkas tuoj prabils į svečius ne
paprastu reikalu. Ir tikrai! Jam 
dar nebaigus kalbėti, į šokių salę 
keturi vyrai įvežė 5-jo pėstininkų 
pulko 6-sios kulkosvaidžių kuopos 
lauko virtuvę. Kariuomenės šven-

gruodžio 15 dieną (šeštadienį) 4- 
tą vai. vak. A. Laukaičio bute 38 
Cheltenham Rd., Burwood.

Paskaitą tema “Smegenų Plo
vimas Šių Dienų Gyvenime” skai
tys V. Šliogeris.

Paskutiniame šių metų susirin
kime visiems nariams dalyvavi
mas būtinas.

Klubo Pirmininkas

PRANEŠIMAI
Pranešame visoms Sydnėjaus 

lietuvių organizacijų vadovybėms, 
kad gruodžio 16 d. 2 vai. p.p. Lie
tuvių namuose, Redfern bus su
daromas 1963 metams parengimų 
kalendorius. Visos organizacijos 
prašomos prisiųsti savo atstovų. 
Organizacija, neprisiuntusi savo 
atstovo, bus skaitoma atsisakiusi 
nuo jai priklausomų datų.

★

Pranešame, kad šių metų lietu-

Prašome abiturijentų tėvus pra
nešti savo vaikų pavardes Syd
nėjaus Apylinkės vicepirmininkui 
P. Grosui tel. 79 1415, kuris su
teiks visas informacijas.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

BENDROS KOČIOS 
SYDNEY LIETUVIAMS

Sydney Lietuvių Namų Taryba 
ir apylinkės valdyba ruošia ben
dras Kūčias Redfern, Lietuvių 
Namuose.

Norintieji Kūčiose dalyvauti 
prašomi registruotis pas budėto
jų Lietuvių Namuose Redfern 
šeštadieniais ir sekmadieniais.

Kūčių paruošimo išlaidoms pa
dengti numatomas mokestis: su
augusiems vienas svaras, mokslei
viams 10 šiliųgų, vaikams nemo
kamai.

Smulkesnė informacija bus pa
skelbta vėliau.

Kūčioms Ruošti Komitetas

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Kol priėjote prie šio paskutinio Klubų, aktyvių rašytojų būrelį ir 

puslapio, spėjote įsitikinti, kad kt.). Nenorėdamas įtarimams 
sydnėjiškiai nemoka rašyti, dėl duoti prakurų, aš šiandie derin
to ir pasirinko šį iliustratyvinį siuos prie bendro stiliaus ir savo 
kelių. Gal taip, gal ir ne, (turint žinias patieksiu sekantį kartų, 
minty čia veikiantį Plunksnosi Jūsų Ku-ka

ADELAIDE
J. J. BAČIŪNAS BUS 

ADELAIDĖJ GRUODŽIO 20
Š. m. lapkričio 22 d. išplaukė 

Australijon žinopias įvieuomeni- 
ninkas, lietuviškų knygų leidėjas 
ir didelis Australijos lietuvių bi
čiulis J. J. Bačiūnas su Ponia. Jie 
Sydnėjų pasieks gruodžio 17 d. ir 
po poros dienų išskris tiesiai į 
Adelaidę ir čia bus gruodžio 20 d.

J. J. Bačiūnas atsiveža porų fil
mų iš lietuvių gyvenimo Ameri
koje, o taip pat juostelę su įgrota 
opera “Lituania” ir su įgrojimais, 
padarytais Dainų ir Šokių šven
tės metu. Adelaidės Kultūros 
Fondas surengs kultūrines popie
tes, kurių metu bus pademons
truotos filmos ir pagrotos juoste
lės. (ALŽ)

BENDROS KŪČIOS
Tradicinės Adelaidės lietuvių 

Bendros Kūčios ruošiamos Lie
tuvių Namuose gruodžio 24 d. 7 
vai. vakaro. Už Kūčių valgius su
augę moka 10 šilingų, vaikai nuo 
5 iki 10 metų — 5 šilingus, že
miau 5 metų veltui.

Užsirašymai ir užsimokėjimai 
priimami tik iki gruodžio 17 die
nos. Užsirašiusiems bus duoda
mos įėjimo kortelės. Su užsirašy- 
mais prašoma nesivėluoti.

Specialių šeimyninę Kūčių va
karo programų ir kalėdines gies
mes organizuoja Kultūros Fon
das. (ALŽ)

tės proga ramovėnai ir jų svečiai 
su malonumu ragavo pagerintų 
kario davinį žirnių košę su spir
gučiais, šutintų kopūstų su kiau
lienos dešrelėmis ir lašiniukais, 
persmeigtais šakaliukais. Bema
tant viskas buvo sudorota! Sotūs 
svečiai padėkojo ramovėnei A. 
Cininienei už taip skoningai pa- 
gamint/ų kariuomenės pagerintų 
maisto davinį, kurį sumaniai. da

lino eilėse stovintiems kuopos vi
rėjas grandinis St. Sadauskas. 
Visų pelnų, gautų iš lauko virtu
vės Melbourno ramovėnai pasky
rė Socialinės Globos Moterų Dr- 
jai, kuri pobūvio metu laikė bu
fetų.

Šį originalų pobūvį dar ilgai 
minės melbourniškiai su nekant
rumu lauks ateinančių metų ra
movėnų pobūvio. (k.)

VIEŠBUČIO TAISYKLĖS
Viename viešbutyje yra tokios 

taisyklės: Amerikiečiai turi grįž
ti į kambarius iki 2 vai. ryto; 
vokiečiams draudžiama keltis 
prieš 6 vai. ryto; italai privalo 
nuostoti kalbėti 10 vai. vak.

krautuvę (“Helen of Troy”) 
Bankstowne. ši demonstracija bu
vo įdomi ne tik moterims bet ir 
vyramš.

Rūbų madas modeliavo: Morin, 
Dalia Ramanauskaitė, Liuda Za
karaitė, Akva Meiliūnaitė, Irena 
Meiliūnaitė, Rita Glionertaitė,

REDAKCIJOS PASTABA

Šį Mūsų Pastogė* numerį iš

leido ir visą medžiagą patiekė 

Sydney Apylinkės Valdyba. Ne 
%

visos korespondencijos ir prane

šimai iš kitų vietovių galėjo su

tilpti šiame numeryje. Kiek ga

lėdami stengsimės viską sutalpin

ti sekančiame M.P. numery, ku

ris jau bus šiais metais paskuti

nis.
M.P. Red.

Moderniškiausi FRANKS moterų salionai Bankstowne: 3 Featherstone Str. 
(priešais policijų, II augštas) tel. 70 8023 ir 380 South Terrace (II augštas).

Tel. 70 6644. Dirba užsieniniai kirpėjai specialistai.

LIETUVAITĖ DALYVAUJA MENO PARODOJE

Prieš keletu metų baigusi pri
taikomojo meno kursų karališko
je Melbourne technikos mokyk
loje, Elena Zdanavičiūtė ruošia 
drauge su keliais kitais meninin
kais savo kūrinių parodų.

Ligi šiolei ji su savo darbais 
dalyvavo Geelong dienraščio kon
kurse ir vietinės meno galerijos 
parodose.

Dirbdama komercinio meno sri
tyje, ji reiškiasi kaip iliųstratorė 
ir paskutiniu metu paruošia svei
kinimų atvirukus. Laisvu laiku ji 
kuria aliejiniais dažais ir tobuli
nasi lankydama kursus Valstybi
nėj Galerijoj.

Keturi rengiamos parodos da
lyviai — Patricia Farnell, Col
wyn Pickup, Maria Blanchard ir 
Elena Zdanavičiūtė — yra visi 
tolygaus amžiaus ir patyrimo. 
Tai jų pirmas didesnio masto vie
šas pasirodymas.

Elena Zdanavičiūtė

Paroda įvyks Tasmanian Bu
reau patalpose Collins Str., Mel
bourne. Atidaroma gruodžio 15 d. 
ir uždaroma gruodžio 22 d. Ofi
cialus parodos atidarymas gruo
džio 17 d. 6.30 vai. p.p. Lanky
mo valandos nuo 9 iki 5 vai. dar
bo dienomis.

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ 
Į USSR PER ŠVEDIJĄ

NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY
184, BROOK STREET, GOOGEE, N.S.W.,...

LINKSMAS POBŪVIS
Gruodžio 1 d. Bankstown Apy

linkės Valdyba suruošė Vasaros 
Sezono Atidarymo šokių — vaka
rų Dainavoje su įdomia progra
ma, kurioje pravesta naujos ma
dos moterų rūbų konkursas — 
paradas, šukuosenų konkursas — 
paradas, “twist” šokių konkursas 
ir eilė kitų įvairenybių. Todėl 
nenuostabu, kad tų vakarų susi
rinko vientik jaunimo virš 120.

Programoje dalyvavo moterų 
Frank’s salionai, esantieji 3 Fet- 
herstone St., ir 380 South Terra
ce, Bankstown, vadovaujami p. 
Prano Sakalausko ir jo žmonos. 
P. Sakalauskas vietoje asmeniš
kai aiškino apie madas ir šukuo
senas.

Šukuosenas modeliavo panelės 
Dalia Ramanauskaitė, Liuda Za
karaitė, Rita Glionertaitė, Genė 
Dambrauskaitė, Ana Nishel ir 
Marijanų Benys. Konkursų lai
mėjo Gene Dambrauskaitė, antra 
vieta teko Marijanai Benys.

Moteriškų drabužių madų kon
kursų ir paradų paruošė p. Alė 
Eidejūtė — Dohnal, turinti savo

Irena Gintalaitė ir Lynn.
Pirmų vietų konkurse laimėjo 

panelė Lynn ir Liuda Zakaraitė 
antrų vietų.

Koktail konkurse I-ji vieta te
ko panelei Lynn, antroji — p. Da
liai Ramanauskaitei.

Pranešėja ponia A. Grinienė.
Twist šokyje pasižymėjo p. Liu

da Zakaraitė ir p. Kastis Kazo- 
kaitis.

šokių konkurse teisėjavo: Alis 
Migevičius, Jūratė Stašionytė, 
Gražina Paškauskaitė, Mindau
gas Mauragis ir Vytas Stašionis.

Svečių tarpe buvo daug nema
tytų iki šiol jaunuolių, kurie už
klausti, kaip jiems šis vakaras 
patiko, atsakė, kad tokia gyva 
ir graži vakaro programa juos 
sužavėjo. Bendrai šis vakaras 
jaunimui paliko gilų įspūdį.

Vakarui suruošti talkininkavo 
ponios V. Ramanauskienė, Lele- 
šienė ir Zygaitienė. Didelė pagar
ba vakaro rengėjams, modistėms, 
firmų savininkams p. P. Saka
lauskui ir Poniai, ir “Helen of 
Troy” savininkei p. Alei Eidėjū- 
tei — Dohnal, p. A. Grinienei ir 
eilei kitų.

M. Twisti*

ŪSŲ PARDUOTUVĖJE
MELBOURNE

) HOUSE PTY. LTD
57-58 PRAHRAN MARKET ARCADE

Pigesnėmis kainomis kaip kitur, galite gauti europietiš
kų produktų: įvairių uogienių, grybų, kilkų, šprotų, žuvelių, 
ikrų, sūrių, silkių, kumpio, agurkų, lašišos ir kita.

{vairiausi vietos maisto produktai ir skanėstai.
ATSILANKYKITE IR ĮSITIKINSITE.

Savo klientams lietuviams linkime smagių Švenčių 
ir laimingų 1963-jų Metų!

FOOD HOUSE PTY. LTD.
57 -58 PRAHRAN MARKET ARCADE 

MELBOURNE

:: pranešimas ::
:: MENO DIENŲ REIKALU į į
- ■ Lietuvos Atgimimo Sąjūdis (LAS) Adelaidėje Meno Die- -- 
.. noms rengti Komiteto pavedimu, žemiau nurodytų meninių pa- ., 
“ rengimų pakvietimus platina šia tvarka: “

1) Užsakant pakvietimus paštu, rašyti LAS sekretoriui ad- '' 
-■ resu: Mr A. Šerelis, 18 Chapman St., Rostrevor, S.A. 2) Tele- - - 
.. fonu: A. Šerelis 37 2271 po darbo valandų arba šeštadieniai* ir ., 
'* sekmadieniais. „ “

3) Asmeniškai: tuo pačiu adresu arba ALB atstovų šuva- 
. • žiavimo metu Lietuvių Namuose, arba sekmadieniai* po pamal- 

dų Lietuvių Katalikų Centre Adelaidėje. . ►
Paštu užsakant pakvietimai bus pasiųsti tik prisiuntus ap- " 

•- mokėtą užsakymą ir pridėjus pašto ženklu aprūpintą voką su 
. > užsakančiojo adresu. Šito nepadarius, pakvietimai bus rezer- -■ 
,, vuojami ir laikomi iki atvykimo. Tačiau neapmokėti užsakymai .. 

nebus rezervuojami. Postal Notes arba Money Order* adreiuoti 
’• A. Šerelis vardu ir adresu, tačiau nurodant išmokėjimo paštą: 
«► Hectorville, S.A.

PAKVIETIMŲ KAINOS: "
1) Dainų Šventei, gruodžio 28 d. 8 v.v., Adelaide Town Hali: " 

• > a) Salėje pirmosios 9 eilės nuo A-J po 15 šilingų; (32 vietos ei- -- 
.» Įėję); b) antrosios 8 eilės nuo K-R po 10 šilingų; c) trečiosios .. 
’’ 7 eilės nuo S-Y po 8 šilingus;
■■ Balkone: a) pirmosios 7 eilės nuo A-G po 15 šilingų, c) ant- ” 

rosios 7 eilės (galerija) nuo H-0 po 8 šilingus.
2) Teatro Vaidinimui, gruodžio 29 d. 8 v.v. “The Australia «► 

“ Hall: a) salėje pirmosios 7 eilės nuo A-G po 12 šilingų (30 vie-
tre- "'

ALFONSAS KATARAIS darbo metu vienoje iš savo batų 
taisymo dirbtuvių. Sydney priemiesty Sans Souci jis turi dvi 
batų taisymo dirbtuves ir netrukus numato atidaryti avalynės 

parduotuvę.

tų eilėje); b) antrosios 7 eilės nuo H-0 po 10 šilingų; c)
.. čiosios 6 eilės nuo P-U po 8 šil.
” 3) Jaunųjų Menininkų Koncertui, gruodžio 30 d. 2 v.
'■ Lietuvių Namuose: 4 šilingai visoje salėje (300 vietų).

4) Literatūros ir Muziko* vakarui, gruodžio 30 d. 8
.. Lietuvių Namuose: po 8 šilingu* viloje salėje.
“ Viii pakvietimai turės eilės ir vietos numerius, todėl tik pir- 

■ mieliems geriausias pasirinkimas. Prašome visu* pakvietimu* 
<■ pasirūpinti iš anksto (viršminėta tvarka), kad išvengus berei- 
.. kalingo nusivylimo.

Pakvietimai į Meno Dienų parengimus pradedami platinti 
'’ 1962 Maironio Metų lapkričio mėn. 15 d.
• ■ Su pagarba LAS Valdyba
.. Sekr. A. Šerelis

p.p.

———————————————
PERTH’O APYL. VALDYBOS PIRMININKĄ

RAIMONDĄ KARABEVIČIŲ, B.O.Sc., 
baigusį W.A. Universitetą ir gavusį Dantų Gydytojo 
Diplomą, sveikiname ir linkime jam geros sėkmės jo 
pasirinktoje profesijoje.

Perth’o A.L.B. Apylinkės Valdyba

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney, 
tel. 75 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
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