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Juozas Almis Jūragis

Tikiu aš Lietuva

Aš niekad nepamečiau tikėjimo,
Nors ir verkiau prie kapo Jos duobės — 
Prisikėlimas neš jai užtekėjimą 
Naujos šviesių dienų garbės.

Matau — pečius Jai lenkia vėtrų gūsiai 
Ir skriaudos kruvinos kas metai gelia Ją, 
Tačiau žinau, toje audroje kad nežus Ji — 
Ji man mirties, Ji man gyvybės Evangelija.

Kaip beržas Ji, viena prie viešo kelio, 
Praeiviai drasko Jos šakas žalias, 
Bet apnaikinta Ji gajau dar želia, 
Šakas išleidžia, atžalas naujas.

■ Ir klesti vėl žiedais, žaliuoja lapais, 
Gyvybės sultis semdama iš savo karžygių mirčių 
Išeis ji vėl drąsiai iš mirties kapo
Ir priespaudą numes kovos naujos kirčiu.

Juk Lietuva — tai mes! Tai mes jos gyvas kraujas, 
Kol plaka mūsų širdys ir norais ir darbais.
Mus palenkė Lemtis. Tikėkim rytą naują 
Ir ruoškimės pakilti tėvynės milžinais.

Aš niekada nepamečiau tikėjimo,
Prisikėlimui Jos šventai tikiu —
Ji žengs laisva, gaji naujam žydėjimui, 
Iš kraujo upių, iš naktų klaikių.

radio programos

SYDNEY stotis 2EA
Antradieniais 1.30-2 vai. p. p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai. p.p.

800kHz bangoj*

MELBOURNE stotis 3ZZ
Antradieniais e.30-10 vai. vak.
Trečiadieniais 0.30-10 vai. ryta

1220 kHz bangoj*

CANBERRA a.n.u. stotis 2XX
Ketvirtadieniais 8-8.30 vai. vak.

1010 kHz bangoj* 
M*l*i4*j* «ir*i«i Malaourno «t*ti* 3ZZ

BRANGŪS AUSTRALIJOS LIETUVIAI!

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS PROGA 
SVEIKINAME LINKĖDAMI IŠTVERMĖS TIKĖJIME IR VILTYJE, 
KAD VĖL BUS LIETUVA NEPRIKLAUSOMA. BE ABEJO, TĄ 
TIKĖJIMĄ REIKIA GRĮSTI UŽSIANGAŽAVIMU BEI DARBAIS 
SIEKIANT LIETUVAI NEPRIKLAUSOMYBĖS. KIEKVIENAS 
LIETUVIŠKAS UŽSIMOJIMAS, DARBAS IR ŽYGIS ARTINA 
LIETUVOS LAISVĖS RYTĄ. TAD IR KVIEČIAME VISUS 
LIETUVIUS VIENINGOMIS JĖGOMIS DIRBTI LIETUVOS NAUDAI 
IR TAUTOS GEROVEI. VASARIO 16—JI YRA MŪSŲ TAUTOS 
DŽIAUGSMO ŠVENTĖ: DŽIAUGSMINGA BUVO LAISVĖS PER
GALĖ, LYGIAI DŽIAUGSMINGAI IR ENTUZIASTINGAI IR DABAR 
LIETUVOS LAISVEI ANGAŽU0KIMĖS IR JOS SIEKIME.

ALB KRAŠTO VALDYBA

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI - IR 
MES.

Slenka metai po metų, kinta pa
saulio struktūra. Daug kas ir mūsų 
gyvenime pasikeitė ir tebekinta: 
buvę laisvos Lietuvos piliečiai vir- 
tome emigrantais, svetur prieglau
dą radusiais. Daugelis mūsų tautie
čių, atplėšti jėga nuo savos žemės, 
svetur tremtinio vargą vargsta. 0 
kiek jų be laiko savo gyvybę atidavė 
- už savo tautą, už tikėjimą, už lais
vę. Tai mūsų tautos kankiniai. Di
džiausias betgi branduolys kenčia 
savo tėvų žemėj. Jų vargus mums 
sunku suprasti, nes svetimieji daro 
visa, kad mūsų Tauta prarastų meilę 
savo kraštui, kad prarastų tikėjimą 
ateitimi ir kad atsižadėtų savęs.

Vasario 16-ji - mūsų Tautos pasi
didžiavimo šventė: ji stiprina mūsų 
pasitikėjimą, gaivina viltį. Kaip ta
da, prieš 59 metus Tauta pakilo iš 
pelenų, numetė vergijos varžtus, ir 
dabar, nepraradusi savęs, ji sulauks 
laisvės aušros. Yra gražiai pasakyta, 
kad žmonių kartos, kaip jūros ban
gos, ateina ir praeina, bet tauta, 
kaip vandenynas, yra amžina.

Tačiau laisvės kova reikalinga au
kų. Anot vieno laisvės kovotojo žo
džių: apsunkintos širdys nepaleng
vės nuo žodžių. Tautos Fondo At
stovybė Australijoje kreipiasi į vi
sus tautiečius - šios didelės mūsų 
Tautos šventės proga, nors ir nedi
dele auka paremti laisvės kovą. Tuo 
mes įsijungsime į eiles tų, kurie 
laisvame pasaulyje įvairiais keliais -

ĮVYKIAI
BALTŲ TARYBA 

AUSTRALIJOJE

Nuo šių metų pradžios Baltų Ta
ryba Australijoje sudaryta Adelai
dėje. ALB Krašto Valdybos pak
viesti ir į Baltų Tarybą lietuvių 
bendruomenės įgaliotiniais sutiko 
įeiti p.p. Vytautas NeVerauskas ir 
Juozas Lapšys.

♦»»
Neseniai Anglijos karalienė Elž

bieta II atšventė 25-rių metų sukak
tį, nuo jos karūnacijos. Šios sukak
ties proga karalienė lankysis ir 
Australijoje.

♦♦♦

Australų mokslininkai padarė di
delę pažangą* saulės energijos pa
naudojimo srityje: atrastas naujas 
metodas, kaip saulės energiją pa
naudoti praktiškiems reikalams pi
gesniu keliu su ligi 250® C tempera
tūros. Išvysčius šį naują metodą jis 
bus pritaikytas ne vien tik namų ap
šildymui, bet ir pramonės reika
lams. Amerika saulės energijos ty
rinėjimo reikalams išleidžia kasmet 
apie 100 milijonų dolerių. Australija 
tam tikslui išleidžia nepilną milijoną.

♦**

Turimomis žiniomis Amerikos 
vyriausybė atmetė Prano ir Algirdo 
Bražinskų prašymą suteikti politinę 
globą ir pasilikti Amerikoje. Ameri
ka jų neišduos sovietams, bet reika
las dar dėl apsigyvenimo Amerikoje 
nebaigtas, ,nes Algirdas yra Ameri
kos pilietės vyras.

♦♦♦
Išeina naujas poeto Kazio Bradū- 

no eilių rinkinys - Alkana kelionė. 
Leidžia ’’Ateitis”. Meninis knygos 
apipavidalinimas dailininko V.O. 
Virkau. Tai stabus apie 120 psl. poe
zijos rinkinys.

diplomatiniu, per spaudą, radiją ir 
kit. kelia viešumon mūsų teisę į 
laisvę, o tuo pačiu padėsime ir savo 
tautiečiams tėvynėje, tremtyje, ka
lėjimuose. Viešoji pasaulio nuomo
nė, jos žodis daug gali.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje
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Gyvenk 
Lietuva!

Kasmet su atitinkama iškilme pa
minime Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę - Vasario 16-ją. Tai yra labai 
prasminga ir kiekvienam lietuviui 
brangintina šventė, kuri savo pras
me yra ir rodiklis ir drauge perser
gėjimas, kaip sąmoningas lietuvis 
turėtu gyventi ir kokia kryptimi tu
rėtų veikti. Reikia, deja, su liūdesiu 
pripažinti, kad šios šventės proga 
mes savo mintis nukreipiame j pra
eitį ir nedaug arba net nieko nepa
galvojame, kad Vasario 16-ji yra ne 
vien praeitis, bet ir ateitis. Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą pas
kelbėme prieš 59-rius metus, bet ly
giai to nepriklausomybės paskelbi
mo Lietuva tebelaukia jau nuo 1941 
metų. 0 norint, kad tas kada nors 
įvyktų, reikia ta kryptimi ir veikti, 
reikia ne tik patiems sąmoningais 
tautiečiais reikštis, bet lygiai tą 
pačią Lietuvos nepriklausomybės 
siekimo mintį brandinti ir ateinan
čioje kartoje.

Tenka labai stebėtis, kaip mes 
mokame tą Lietuvos nepriklauso
mybės šventę paversti praeities 
garbės demonstracija jos nesiejant 
su dabartiniu gyvenamuoju mo
mentu. Dažnai net gaunasi įspūdis, 
tarsi mes patys tą nepriklausomą 
Lietuvą paskelbiame ir tuo reikalas 
baigtas. Jeigu tebebūtų iki šiandien 
nepriklausoma Lietuva, gal to ir už
tektų, betgi nepriklausoma Lietuva 
yra ne turimas, bet siekiamasis ide
alas, kurį laimėti būtina sukaupti 
visas turimas jėgas, kad jei ne visi 
(tokio ” visi” iš viso praktiškame gy
venime nėra), tai bent 90% lietuvių 
gyventų ir dirbtų siekiant Lietuvos 
nepriklausomybės. Vasario 16-ji yra 
kiekvienam lietuviui daug daugiau, 
negu įvykęs istorinis faktas: ji 
drauge turi būti ir mūsų darbų bei 
veiklos ne tik išeities taškas, bet ir 
būsimos Lietuvos idealas. O idealas 
laimimas kaip tik besąlyginiu užsi
angažavimu jo siekti ir jį pasiekti.

Tam būtinas visos tautos pilnuti
nis sąmoningumas ir iš to išplau
kiančios tolimesnės pasėkos - kon-

A.A. JONAS LEITONAS

Širdies priepuolio ištiktas vasario 
1 d. Sydnejuje mirė Jonas Leitonas, 
sulaukęs 63 metų. Palaidotas vasa
rio 7 d. velionio palaikus .sudeginant.

Velionis buvo viengungis, gražiai 
įsikūręs ir vertėsi kaip amatininkas - 
stalius. Iš pokarinių pabėgėlių sto
vyklų Vokietijoje jis buvo emigra
vęs į Venezuelą (Pietų Amerika), 
bet brolio Vlado pastangomis persi- 

A.A.
PETRUI ZAREMBAI

staiga mirus, liūdesy likusią žmoną Ievą, dukrą Laimą ir brolį Joną 
nuoširdžiai užjaučia

Juozas Ramanauskas

A.A.
VIKTORUI BIŽIUI

mirus, skausmo valandoje giliai užjaučiame jo žmoną Danutę, dukrą 
Nijolę, sūnus Gediminą ir Algimantą bei artimuosius.

Onutė, Neris ir Arūnas Pilkai

centruotas dėmesys ir pastangos ta 
pačia kryptimi. Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo ar iškovojimo 
idealas turi viršyti bet kokias asme
nines ar ideologines kryptis ir paga
liau lietuvio su lietuviu asmeninis ar 
pasaulėžiūrinis santykiavimas netu
rėtų nustelbti pagrindinio siekimo, 
išreikšto 1918 metų vasario 16-sios 
aktu. Kitaip sakant, nėra ko šiandie 
savo tarpe draskytis ir rietis dėl 
antraeilių dalykų, kai prieš akis sto
vi didysis visos tautos uždavinys - 
Lietuvos nepriklausomybės atgavi
mas. Čia yra būtinos vieningos ir 
sutelktinės visos tautos fizinės ir in
telektualinės jėgos, diplomatinis 
lankstumas bei ekonominis anga- 
žavimas. Visa kita - ideologinius ar 
pasaulėžiūrinius skirtumus palikime 
spręsti atgavus Lietuvos nepriklau
somybę, t.y. jau trečią kartą paskel
bus ir įgyvendinus Vasario 16-sios 
aktą. Trečią kartą, nes pirmą kartą 
Vasario 16-sios paskelbtoji Lietuvos 
nepriklausomybė įvyko 1918 metais, 
antrą kartą 1941 m. birželio 22 d., o 
trečiągis kartas įvyks ateityje. 
Šiandie niekas negalėtų pasakyti - 
kada, bet tasai trečiasis Lietuvos 
nepriklausomybės deklaravimas 
priklausys nuo mūsų pačių šios die
nos pastangų, darbo ir susiklausy
mo, ir svarbiausia nuo mūsų pačių 
tautinio sąmoningumo ir užsianga
žavimo už Lietuvos nepriklausomy
bę.

Tad ir keltinas tiesioginis klausi
mas visiems bendrai ir kiekvienam 
atskirai: ko mes renkamės į Vasario 
16-sios minėjimus: paminėti įvykusį 
istorinį faktą, kad mūsų tėvai ir se
neliai iš pelenų prikėlė Lietuvą ne
priklausomam gyvenimui, ar regis- 
ruotis savanoriais už Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą? Sąmo
ningas lietuvis neabejotinai turėtų 
pasirinkti ir pasisakyti už antrą 
klausimo pusę. Teisingai poetas Jo
nas Mekas ir suveda mūsų veiklą ir 
jos kryptį šiais žodžiais - ’’Nekalbėk 
apie laisvę. Gyvenk laisve! Nekal
bėk apie Lietuvą - gyvenk Lietuva!” 
Čia ir yra išreikšta esmė, kaip turė
tume gyventi ir veikti, kad Lietuva 
atgautų laisvę ir kad tą laisvę ir iš
laikytume.

(v.k.)

kėlė į Australiją 1957 m., pradžioje 
sustojęs Geelonge, Viktorijoj, bet 
vėliau persikėlė į Sydney ir čia ga
lutinai įsikūrė.

Liūdesy paliko brolį Vladą, kuris 
gyvena Geelonge, vieną brolį ir dvi 
seseris Lietuvoje. Velionis Jonas 
buvo kuklus, nuoširdus lietuvis, 
nors, nesimetė į visuomeninę veiklą, 
bet nuoširdžiai palaikė ryšius su lie
tuviais uždaruose rateliuose ir rėmė 
materialiai lietuviškas pastangas.

MIRUSIEJI
A.a. VIKTORAS BIZYS

Ilgesnį laiką sirgęs vasario 4 d. 
Sydnejuje pasimirė Viktoras Bižys, 
sulaukęs 62 m. amžiaus. Nors ir bū
damas jau ligonis, velionis aktyviai 
reiškėsi lietuvių visuomeninėje 
veikloje, pastaruoju metu būdamas 
L.K.V. ’’Ramovės” Sydnejaus Sky
riaus pirmininku.

Velionis buvo kilme dzūkas, gimęs 
Veisėjų parapijoje, baigęs Lietuvoje 
Žemės Ūkio mokyklą ir ilgus metus 
dirbo Lietūkyje. Tarnavo Lietuvos 
karo aviacijoje. Į Australiją atvyko 
su šeima 1949 m. ir dirbo iki pasku
tinių dienų kaip vedėjas (menedže
ris) Grand viešbuty Rockdale. Su 
žmona Danute išaugino gražią lietu
višką šeimą: dukrą Nijolę ir sūnus 
Gediminą ir Algimantą. Paskutinis 
jo ryškesnis visuomeninis darbas tai 
pereitais metais surengtas Lietuvos 
Kariuomenės Šventės minėjimas, 
kuris buvo vienas iš įspūdingiausių.

Liūdime netekę sąmoningo lietu
vio ir veikėjo ir užjaučiame skausme 
palikusią jo šeimą.

Tautiečių gausiai palydėtas velio
nis buvo atiduotas krematorijaus 
liepsnoms, vietos ramovėnams ati
duodant atitinkamą pagarbą savo 
pirmininkui.

Sy velioniu nuoširdžiai atsisvei
kino kun. P. Butkus pamokslo metu. 
Ramovėnų vardu kalbėjo M. Zaka
ras, o A. Kramilius tarė atsisveiki
nimo žodį lietuviškai ir angliškai.

SU ALGIU DRUSKINIU 
ATSISVEIKINANT

Vasario 8 d. palaidojom Algį 
Druskinį, 54 m. amžiaus. Gimęs Ma
žeikių apskr., ūkininkų šeimoje. 
Baigęs pradžios mokyklą jis ėmėsi 
amato - greit pasidarė garo mašinų 
bei geležies tekinimo špecialistu.

Vokiečių okupacijos metu stoja į 
lietuviškus karinius dalinius, ku
riuos vokiečiams likvidavus jis vo
kiečių kalinamas ir priverstas stoti į 
priešlėktuvinį dalinį. Iš Lietuvos 
pasitraukia į Austriją. Karui pasi
baigus įstoja į skautus Linz D.P. 
stovykloje, vėliau persikelia į Ried 
stovyklą. Čia tuojau suburia lietu
višką jaunimą, įsteigia skautų vie
netą ir jam sėkmingai vadovauja 
pasireikšdamas kaip geras vadovas, 
taip pat aktyviai jungiasi ir į kitą 
lietuvišką veiklą.

Atvykęs į Australiją stojo dirbti 
medžio apdirbimo įmonėje, kur iš
buvo iki mirties būdamas kaip ge
riausias specialistas tekintojas. 
Sydnejuje jis vedė, su žmona gražiai 
įsikūrė.

Po N. Linkevičiūtės ir B. Prapuo
lenio koncerto susitinka su Bernar- 
du, savo senu bičiuliu. Solistas B. 
Prapuolenis jam ir pareiškė: ”Tu, 
Algi, buvai vienas iš geriausių skau
tų vadovų...”

Velionis Algis prisidėjo darbu 
prie Liet. Klubo bibliotekos įrengi
mo, padarydamas lentynas, lazdeles 
laikraščiams skaitykloje ir kitokiais

Mirė Petras Zaremba

Sausio 27 d. širdies liga staiga mi
rė Petras Zaremba. Jis gimė 1911 m. 
vasario 1 d., Baskų km., Giedraičių 
vals., Ukmergės apskr. ūkininko 
šeimoje. Mokėsi ir baigė Giedraičių 
viduriniąją mokyklą. Po to, įstoja 
kariuomenės tarnybon. Ją baigęs ir 
įsigijęs sanitarinio jaun. puskarinin
kio laipsnį grįžta į tėviškę ir veda 
Bileišytę.

Lietuvoje buvo aktyvus Šaulių 
Sąjungos narys ir už sąžiningą tar
nybą apdovanotas Šaulių žvaigžde.

Antrą kartą užplūstant raudona
jam amarui, kaip daugelis lietuvių, ir 
Petras su savo šeima pasitraukia į 
vakarus. Gyveno DP įvairiose sto
vyklose anglų zonoje.

1948 m. atvyksta į Australiją ir 
tuoj pat dvejų metų darbo sutarčiai 
atlikti paskiriamas prie Water 
Board įvairiausių darbų NSW ribo
se. Teko dirbti ir kurtis sunkiai. Ta
čiau Petras savo darbu ir savo žmo
nos parama įsigijo nuosavybėn gra
žius namus ir tuo pačiu metu išaugi
no ir išmokslino savo vienturtę duk
relę Laimą, kuri įsigijo dantų gydy
tojos diplomą. Dabartiniu metu ji 
gyvena Londone, Anglijoje.

Sydnejuje Petras aktyviai reiškė
si ALB veikloj dirbdamas Apylin
kės, vietos ’’Ramovės”, Bankstowno 
(tuo metu buv. ’’Dainavos”) namų 
organizacijų valdybose. Jį visur ir 
visada galima buvo matyti lietuvių 
susirinkimuose ir pobūviuose akty
viai dalyvaujant.

Gedulingas mišias atlaikė kunigai 
P. Butkus, P. Martuzas ir Savickas. 
Po to velionis palydėtas į Roock- 
wood kapines lietuvių sekcijon. Čia 
su velioniu prie kapo atsisveikino 
kun. P. Martuzas, J. Kedys ir A. 
Andriejūnas.

’’Dainos” choristai gražiai sugie.t., 
dojo kelias giesmes Lidcombe baž
nyčioje taip pat ir kapinėse.

Petrai, ilsėkis ramybėje šioje Tau 
svetimoje žemėje! mz 

darbais. Net bibliotekos bendradar
bis J. Ramanauskas jį pavadino ne 
Druskiniu, bet Auksiniu.

Krematoriume buvo pareikšta 
užuojauta jo žmonai, artimiesiems ir 
pažįstamiems Liutikų, Naujokaičių 
vardu, nes mes visi ilgesnį laiką gy
venome drauge stovykloje ir buvo 
susigyvenę. Taip pat perduota 
užuojauta ir nuo bibliotekos bend
radarbių.

Č. Liutikas

A.a. Algis Druskinis

Sausio 18 d. Adelaidėje mirė Pal
mira Birbilienė. Palaidota sausio 20 
d. Cheltenham kapinėse.

Sausio 28 d. Adelaidėje mirė Juo
zas Klimas, 62 m. amžiaus. Palaido
tas vasario 1 d. Carinya Gardens 
kapinėse.
Sausio 18 d. Adelaidėje mirė Bro

nius Pavilauskas, 68 m. Palaidotas 
sausio 21 d. Centennial kapinėse.
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GYVATARAS IR LIETUVIŲ 
TAUTINIAI ŠOKIAI

Kazys Kemežys

Gailėjausi, kada man nepasisekė 
gauti geros vietos Melbourne nau
joje Dallas Brooks koncertų salėje. 
Reikėjo sėdėti pirmam balkone visai 
šalia ir virš platformos, kur Gyvata
ras šoko (Koncertinėse salėse sce
nos nėra). Bet koncertui pasibaigus 
įsitikinau, kad lietuvių tautinius šo
kius reikia žiūrėti tiktai iš viršaus. 
Tiktai tada atsiveria šių šokių pas
laptinga, vis besikeičianti kristalinė 
forma, lyg tai Gyvataras būtų su sa
vim atsivežęs iš Kanados šalčių 
įvairių baltų snieguolių, kurios spal
vingai blizga vidurvasarinės Aus
tralijos saulėje.

Ką tie apie du Rūkstančiai žiūrovų, 
bent jų dauguma, galvojo apie Gy
vataro pasirodymą, buvo aišku iš 
gyvo ir garsaus plojimo prieš ir po 
kiekvieno šokio. Bet salė buvo pilna 
Australijos, piliečių, kurie per dvi- 
metines Lietuvių Dienas suvažiavę 
iš visų Australijos kampų transfor
muojasi į širdingiausius lietuvius, 
kurių entuziazmas viskam lietuviš
kam neabejotinai nustelbia betkokį 
objektyvumą.

Galbūt, daugumai buv lygiai taip 
pat malonu pažiūrėti Gyvatarą kaip 
ir prieš koncertą, per pertrauką, ir 
po koncerto, tuose pergrūstuose ko
ridoriuose, prieangiuose ir ant laip
tų, vieną ar du kartus kas dveji me
tai pasijusti tarp savų žmonių. Tą 
vakarą Dallas Brooks pastatas tapo 
maža Lietuva.

Vienintelė disharmonija, įvesta, 
galbūt, dėl neišvengiamos real - po
litikos, tai buvo Victorijos valstijos 
premieras Dick Hamer su žmona, 
kurie išsėdėjo per visą koncertą ir 
ant galo pats Hamer trumpai viešai 
pakalbėjo ir pasveikino. Kai kurių 
tautiečių sielojimas, ar premierui 
patiko ar nepatiko Gyvatarašj 'be
reikalingas, nes jis į koncertą atėjo 
ne vien tik pasigrožėti, bet gal būt ir 
dėl rinkimų.

Aš pats, nebūdamas tautinių šo
kių specialistas, pastebėjau tik vie
ną nedorybę, būtent, kad mergaitės 
savo teatrinę šypseną išlaikė ir per 
Blezdingėlę, kuri buvo pristatyta 
kaipo liūdnas šokis, atsisveikinimas 
su vaikinais, išvykstančiais į kovą už 
tėvynę.

Iš meniškos pusės įgriso akordeo- 
' nas ir truputį persakius lietuviško 
Į pristatymo tekstas.

Po koncerto, per sekančias dienas 
kai kurie koncerto dalyviai išreiškė 
nuomonę, kad dvi valandos buvo per 
ilgos, kad keleto šokių būtų užtekę, 
ir kad nereikėtų girdėti to nelemto 
akordeono.

Reikia sutikti, kad orkestrą Gyva- 
i tarui turėti net Hamiltone sudarytų 
(komplikacijų, kurių kiekviena šokių 
grupės vadovė stengtųsi išvengti. O 
jei ir turint, su orkestru kur nors iš
vykti, ypatingai į Australiją, būtų 
[finansiniai neįmanoma. Bet taip pat, 
[Gyvatarui būtų patartina muziką 
paįvairinti, net pačiam akordeonis
tui išmokus skudutį, būgną, o pa

Ibourno jaunimas su gyyatariečiais

tiems šokėjams dainuoti per lėtes
nius šokius.

Bet ne dėl viso šito aš čia rašau. 
Rašau, nes gailiuosi, kad Gyvataro 
nemačiau, nes jis ten nepasirodė, 
Sydnejaus Operos Rūmų koncerti
nėje salėje, kiek didesnėj už Dalias 
Brooks salę, kuri, svarbiausiai, turi 
pakabintus kaip dekoracijas, aukštai 
virš koncertinės platformos, keturis 
ar penkis baltus lankus horizontalė
je plotmėje. Menu , kaip prieš tre
jus metus buvau Sydnejaus Operos 
Rūmų atidaryme pasiklausyti vo
kiečių Bacho solistų grojant Bach’o 
muziką. Baltų lankų vaizdas aukštai 
virš mažos muzikantų grupės primi
nė renesansinį paveikslą šventųjų 
muzikantų su aureolėm.

Momentas iš Gyvataro pasirodymo Sydney Martin Plaza

Toks įšventinimas būtų tikęs Gy
vatarui ne dėl to, kad Gyvataro šo
kėjai šventi žmonės, bet dėl to, kad 
Dallas Brooks koncerte jiems pasi
sekė atskleisti, bent man, lietuvių 
tautinių šokių tikybinį pobūdį. Tas 
dviejų valandų intensyvus šokimas, 
be šokiškumo ar teatriškumo pama
žu įtikino mane, kad aš čia nežiūriu į 
šokį, bet lietuvių išraišką, pasiduo
dant stebuklingai dieviškos judėji
mo harmonijai.

Esu matęs daug lietuvių tautinių 
šokių grupių, bet visose tas intensy
vumas, kurį parodė Gyvataras, buvo 
išsklaidytas programos trumpumu, 
teatriškumu, ir kitais pašaliniais 
įvedimais.

Tie, kurie skundėsi koncerto ilgu
mu ir šokių monotonija, nesiskundė 
Gyvataru, bet iš viso lietuvių tauti
nių šokių charakteriu. Pirmiausiai 
lietuvių tautiniai šokiai sukurti juos 
šokti, o ne į juos žiūrėti; jie vienpu
siškos scenos ir žiūrėtojų nepripa
žįsta. Žiūrovui juos reikia atsitikti
nai užklupti: besileidžiant nuo kalno 
užtikti juos bešokančius tolimam 
slėnyje. Mano didžiausias noras tai 
būtų pamatyti Gyvatarą šokant vie
ną ramią vasaros pavakarę Delphi 
teatre, Graikijoje, kur aš būčiau 
vienintelis, šokėjų nepastebėtas, 
žiūrovas sėdįs aukštai ant prieš pas
kutinio akmeninio suolo.

Tiems, kurie skundėsi nuobodu
mu, kad Gyvataras ar bendrai lietu
vių šokiai neturi akrobatikos ar aiš
kios erotikos, tiems turiu tik vieną 
atsakymą - jie nutautėję.

Aš seniai sprendžiu klausimą, kuo 
lietuvių tauta yra pasižymėjus, ir 
priėjau išvados, kad vienintelė pasi-

Gyvataro atokvėpis po pasirodymo Sydney Martin Plaza

didžiavimą kelianti ypatybė yra to
lerancija. Mes niekuomet, išskyrus 
trumpą šio šimtmečio nepriklauso
mybės laiką, nebandėm bet kam už
mesti savo kultūros. Prieš šovinis
tinės Lenkijos įsikišimą po Liublino 
Unijos, Didžios Lietuvos kunigaikš
tystėje pagonys, ortodoksai, Romos 
krikščionys, žydai, musulmonai ir 
kiti gyveno ir kultūriniai žydėjo. 
Net ir pati Lenkija Gediminaičių ka
ralių valdoma 200 metų pasiekė savo 
kultūros auksinį amžių. Visi perse
kiojimai ir po to sekę nenaudiški po
litiniai pasikeitimai atėjo tada, kai 
lietuviai nustojo valdyti rytų Euro
pą 1572 metais.

Ši tolerancija pasireiškia lietuvyje 
ir lietuvių tautinių šokių žavingume. 
Bet lietuviai yra praradę, galbūt, 
jau labai seniai, tą vaidrodį, kuris 
jiems teisingai pasakytų, kas jie yra. 
Jeigu Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės laikais koks nors lietu
vis filosofas būtų suformulavęs lie
tuvišką būdą, tai lietuviai būtų buvę 
visam pasauliui, ligi pat šiandien 
šviesos nešėjai. Jeigu pasaulis būtų 
pasekęs tą toleranciją, galbūt, net 
pagarbą, kitoms kultūroms, tiky
boms ir kalboms, kuri buvo išvysty

Adelaidės ’’Ramovės” vadas K. 
Taparas, vos tik grįžęs iš Melbourne 
atlaidų, galima sakyti, dar tebesė
dėdamas balne, per vieną dieną ne 
tik suorganizavo Gyvataro šokėjams 
p.p. Dumčių sodyboje iešminę, bet ir 
vadoves apdalino vertingomis dova
nėlėmis. Kas po to drįstų ramovė- 
nams prikišti kariško muštro stoką? 

ta keturiolikto ir penkiolikto šimt
mečio Lietuvos valstybėje, tai 
viskas, kas dabar yra siekiama - tai
ka, ramybė ir lygybė, būtų jau se
niai visur išsivysčiusi.

Besigėrint Gyvataru iš Dalias 
Brooks balkono įsidėmėjau, kad jo 
šokiuose nėra jokios agresijos nei 
prieš žiūrovus nei tarp šokėjų. Juo
se nėra jokios konfrontacijos, nėra 
tyčinio, apgalvoto bandymo susi
durti su žiūrovais, bet žiūrovų at
sargus suviliojimas, kad jie ateitų, 
bent dvasiškai, ir išpildytų kartu šią 
apeigą Dievui.

Šis būdo švelnumas ir žavumas 
istoriniai neatėjo mums į naudą gy
venant įspraustais tarp slaviško ir 
teutoniško šovinizmo ir Baltijos jū
ros gilių mėlynių. Bet mes turime 
atsiminti, kad kultūrinės agresijos 
laikai jau yra praėję. Jie mirė su ka
raliais, kunigaikščiais ir aristokra
tais pirmo pasaulinio karo laiku.

Dabar gyvename naujos kultūri
nės epochos pradžioj, kuri dėka 
krikščionybės idėjų atsinaujinimo 
humanizme ir socialistinėj politikoje 
skatina ir paremia eilinių žmonių 
savigarbą ir kultūrinę išraišką. Ši 
nauja pasaulėžiūra nepriima nei 
kultūrinių absoliutizmų, nei kultūri
nės aristokratijos. Tas lietuvių būdo 
išraiškai yra labai palanku. Spren
džiant iš prieškrikščioniškos lietuvių 
tikybos ir iš kunigaikštinės valsty
bės kultūrinės tolerancijos, ši nauja 
pasaulėžiūra ir yra lietuvių stipry
bė. Bet ją taip pat reikia pajusti ir 
prižiūrėti kaip rūtų darželį. Ir jos 
nenuvertinti besigriebiant svetimų 
gėlių.

Čia ir gali glūdėti ponios Breich- 
manienės didelis įnašas lietuvių 
tautai. Su ja ir ponia Jokūbyniene 
bekalbant daug vėliau per Canber- 
ros Klubo vakarienę Gyvatarui, iš
kilo nenuoseklumas. Jos norėjo įti
kinti, kad Gyvataras šoka tiktai au
tentiškus lietuvių šokius, kad juose 
nėra jokio slavizmo ar kitų svetimu
mų, Bet pati Gyvataro programa 
rods rašo apie pranzūziškus kadri
lius. Ką p. Breichmanienė nori iš
reikšti ir išlaikyti Gyvatare tai ne 
’’autentiškumą” bet tą žavingą lie
tuviškumą ar lietuvišką žavingumą, 
kuriame viskas yra išreikšta subty- 
lume ir ratelio draugiškume.

Gaila, kad lietuviai apsikrikštino 
ne 20-to amžiaus gale bet 14-to am
žiaus pabaigoje, kada lietuviams už
metė ne vien tik krikščionybės gė
rybes, bet taip pat ir jai nebūtiną 
Viduržemio Jūros kraštų rytietišką 
ritualizmą ir lenkų šovinizmą.

Dabar, kada katalikų mišios yra 
išlaisvintos iš Romos liturgijos, ir 
mūsų kultūriniai ryšiai su Lenkija 
yra susilpnėję, ar nebūtų laikas p. 
Breichmanienei susieiti su mūsų ku
nigais ir sukurti mišias, kuriose 
Dievo mistinis apsilankymas ant že
mės ir Gyvataro pasidavimas švento 
judesio paslaptims susijungtų pilna
me lietuvio kaipo žmogaus išsipildy
me?
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austoaluos uetuviu dienos

NAUJŲ METŲ BALIUS

Ats,ėdėję sąžiningai Krašto Tary
bos nariai Melbourne Lietuvių erd
viuose Namuose tris dienas posė
džiaujant, atrodė, kaip po triukš
mingo linamynio. Veidai apnešti pa
ragrafų, diskusijų, klausimų, suma
nymų, rinkimų, atsakymų ir pasisa
kymų dulkėmis. Atsisveikindami 
kiekvienas priminė.* pasimatysime 
N.M. Baliuje. Jaunimas nuteistas il
giems, tautinio sąmoningumo, ka
torgos darbams atsiduso ir džiaugė
si, kad bausmę atlikti reikės pradėti 
tik po N. M. baliaus. Choristai prisi- 
dainavę ir Dallas Brooks salėje lau
kė pabaigtuvių, kada galės atdusti 
prie balto skobnio. Šokėjai, naginė
mis skėlę kibirkštis, laukė atvangos. 
Ramovėnai visi kaip vienas, tvirti 
kaip plienas, kas nedamigęs, kas jau 
paliegęs, nusisegė kardus ir penti
nus, atleidę kuprinių diržus, lindo iš 
rezoliucijų apkasų. Jiems pagal ka
rinį statutą buvo duota tik 3 vai. lai
ko nuvykti į namus, pasikeisti uni
formą, būtinai apsiskusti, susirasti 
gražuolę ir prisistatyti Karališkos 
Melbourne Salės šveicoriui.

Nutilo M. Antanaitienės balsas 
Melbourne L. Namų vestibiuly. 
Skardėjęs be sustojimo tris dienas: 
paskubėtike įsigyti bilietų į Naujų 
Metų sutikimo balių, Kaina tik 15 
doleriukų su išgėrimu ir vakariene.

Prieš 8 jau buvau salėje. Ji tikrai 
elegantiška - karališka. Nuo baro iki 
salės galo suskaičiau 60 žingsnių. 
Gido padedamas radau savo stalą, 
ir pradėjau stebėti publiką. Pama
tau pažįstamų veidų iš Tasmanijos ir 
tolimojo Perto. Su kiekviena žmonių 
šūstimi, salės temperatūra auga. 
Mūsų 41 stalas atrodo tikrai minia- 
tūrinis Babilonas: iš galo sėdi vy
riausia mūsų visų conferencijų mai
tintoja ponia sakosi X. Šalia jos syd- 
nejiškis Kedys, australe su savo vy
ru škotu, šveicarietė su vyru švedu. 
Pasieny įsitvirtinęs melburniškis p. 
Šalkūnas, prie jo aš.

Salė panaši į katedrą, turi viduri
nę aukštą navą ir šoninius sparnus, 
kurie palyginamai žemi ir labai 
tvankūs. Oro vėsinimo aparatūra 
neveikia.

Viliuosi, kad gerasis Dievulis už- 
skaitys už atgailą, tą pragarišką 
karštį, kurį mudu su ponu Šalkūnu 
kenčiava sakykim palėpėje, pasi- 
šlakstydami apynio spurgos sunke
le, vynmedžio derliaus išspaudomis 
ir miežio skalsa.

Einu pasižmonėti. Salės gale, pa
silipus kilimuotais laiptais centrinė
je pozicijoje įsikūrus klebonija.

Šalia jų viso šito tautinio sąmyšio 
ar sumišimo kaltininkų, arba šven
tės patricijų stalas. Ponas Lynikas 
ilgai vilkęs šventės paruošimo jun
gą, ponia Lynikienė žalsvose spal
vose paskendusi. Čia pat, dar nevi
sai pervarytas visuomeninio darbo 
L. Baltrūnas. Nors ir būdamas visos 
šventės šaukliu, bet neišlaikydamas 
turkiškos pirties karščio, jis čia pat 
išniro iš savo apeiginio švarko, iš 
kurio man lengvai išeitų paltas ir 
magaryčioms kepurė. Jo elegantiš
ka ponia, bruktų linų spalvos plau
kais susuktais į kuosos lizdą atrodo 
sukasi su senu J.S.O sporto klubo 
veteranu Jeršovu. Štai užmiršusi 
Kanados sniego pūgas, besidžiau

A.A.
VANDAI KUZMICKIENEI

Melbourne mirus, giliame liūdesy palikusius jos seserį Janiną ir Stasį 
Kuzmickius Perthe nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Andrius (senj.), Vytautas ir Elena
Klimaičiai, Perth

gianti mūsiškės vasaros kaitra, šio 
vakaro primadona, Hamiltono Gy- 
vataro širdis Genovaitė Dumčiūtė - 
Breichmanienė. Mus riša plonesnis 
už uodo snapą giminystės siūlelis. 
Einava pasivaikščioti. Pakeliui pa
rodau savo sūnų Arvydą, marčią 
Mariją, supažindinu su Bitinais, mat 
p. Bitinienė ir gi turi lašelį dumčys- 
tės kraujo? Ji man parodo savo ’’vai
kus” kurie apsėdę didžiulį
stalą atrod tikrai šauniai. Tai Gyva- 
taras. Grįžtant supažindinu su 
dviem maršalais. Pirmas yra 
Melbourne įgulos komendantas p. 
Šalkūnas, antras Adelaidės p. K. 
Taparas. Ji prašo padėti jai surasti 
jos mokslo draugę melburniškę p. 
Alisą Baltrukonienę, kuri žalia kaip 
faunas kažkur nusikišo.

Visur aiškiai dominuoja Melbour- 
nas. Čia Jokubauskų diriguojama 
bajorija, ten toliau daktarija, su 
juoda kaip sabalas adelaidiške dr. 
Pace^ičiene, kuri tikras kontrastas 
sydnejiškei dr. G. Kazokienei. Juo
da, kaip rudens debesuotą naktį 
Grincevičiūtė, lengvai kaip plaukas 
skrenda ir svyra tango maišaty. 
Akis įsmeigusi į tolumą aiškiai ieško 
medžiagos būsimam straipsniui Ga
bijos redaktorė Anita Matukevičie- 
nė. Gyvataro šokių vadovė Irena 
Jokūbynienė džiaugiasi gera nuo
taika, prie kurios prisideda ir klima
tas. Mieli ir labai brangus svečiai iš 
Lietuvos. Su trimis teko, po truputį 
šnektelėti. Jie stebisi parengimo 
elegancija, dalyvių gausa ir lietuviš
kumu. Svečias iš Argentinos parveš, 
mano kaimynui iš Sintautų Pijui Sa
kalauskui linkėjimų, kuris gerai įsi
kūręs sėdi Buenos Aires jau 50 me
tų. -• •-

Visas Melbourno moteriškasis 
sutvėrimėlis puikiai ir atydžiai šiam 
baliui pasiruošė.

Svingo pridusinti seniai vos al
suoja, o jaunimui niekis, vėl mergai
tei moja. O kieno ten pakaušis kyšo 
apsuptas įvairių garbanų? Nugi tai 
sena Yalorno anglies kasyklų žiurkė, 
poetas J. Mikštas, tėvynės ilgesio 
žadintojas.

Ale visai netikėtai į rankas pa
kliuvo Čikagiškė solistė Nerija Lin
kevičiūtė. Nėra kur sėstis,tai pritū- 
piava ant laiptų.

- Sakyk mieloji iš kur Jums kilo 
noras ir ryžtas aplankyti Australiją?

- Meilė dainai, Australijos egzoti
ka, noras pamatyti, kaip lietuviai 
gyvena netoli Pietų ašigalio.

- Patenkinta vizitu?. - Labai, žmo
nės visi toki nuoširdūs, vaišingi, 
linksmi. Man atrodo, kad jūs čia visi 
gyvenate be rūpesčio, saulutės glo
bojami.

- Girdėjau jūsų gražų koncertą 
apie tėviškės miškus, darželius, žir
gelį. Sakyk ar bent kiek atmeni Lie
tuvą?

- Labai mažai. Gimiau Ukmergėje. 
Vaikystė prabėgo Vokietijos lage
riuose. Subrendau Čikagoje. Toli 
palikusios gimtinės dainų grožio 
pirmiausiai išmokė mama.

- Kaip patiko mūsų dainų ir tauti
nių šokių šventė?

Aną savaitę Čikagoje susidūrė 
traukiniai., Nelaimėje priskaitoma 
apie 16 žuvusių.

A.A.
VIKTORIUI BIŽIUI

mirus, nuoširdžiai skausme užjaučiame jo žmoną Danutę, dukrą Nijolę, 
sūnus Gediminą ir Algimantą ir visus artimuosius.

0. ir A. Andruškai
A. ir G. Andruškai
V. ir J. Roberts

Skaudžiai budėdami netekus tauraus lietuvio, L.K.V. S-gos Ramovės 
Sydnejaus Skyriaus pirmininko

A.A.
VIKTORO BIŽIO

nuoširdžiai užjaučiame skausme palikusius žmoną Danutę, dukrą Nijolę, 
sūnus Gediminą, Algimantą ir visus artimuosius.

L.K.V. S-gos Ramovės Sydnejaus Skyriaus
Valdyba

A.A.
ALGIUI DRUSKINIUI

netikėtai mirus, jo gyvenimo draugei Elenai ir visiems artimiesiems gilią
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Stašionių šeima

- Puikiai. Jūs esate labai turtingi. 
Turite dirigentų gana gerų. Choro 
dalyvių gal mažoka, bet jūsų iš viso 
čia Australijoje mažai, matuojant 
amerikonišku mastu.

- Sakykite, taip žaviai atrodant 
sunku atsispirti atakoms visokiau
sioms. Kitaip šnekant, kaip širdelės 
reikalai?

Tuo tarpu dar laisva, bet...bet... 
kandidatų yra.

Tolesnį mūsų pokalbį išmušė iš 
vėžių Krašto V-bos pirm p. Šimkus 
pradėjęs pasakoti apie kojinę su pi
nigais. Staiga ir 12 vai. Paduodamas 
tariamas šampanas. Melbourno Ap. 
V-bos pirm.Al. Pocius ugningu žo
džiu pasveikina visus. Tai irgi senas 
bendruomeninio briko arklys. Iki 
šiol nepaliegęs įr hęręiįęąlmgaf. fev 
tago. Seka bučkiai begaliniai, 
džiaugsmo tikro kupini. Galvos svy
ra, dantys byra metai bėga tekini. 
Netikėtai sutikau savo bosą V. Ka
zoką, ieškantį ašutinės, kuria vilkė
damas eis pėsčiomis į Engadinę at
gailauti. Žiuriva nuo laiptų į šokio 
svaiguly besisukančią šventiškos 
nuotaikos apsuptą tūkstantinę- mi
nią.

Pas Newcastle lietuvius
PAVYKUSI GEGUŽINĖ.

Gražios kelionės metu į Sydney 
autobusu važiavusiųjų buvo išreikš
tas pageidavimas surengti vėl ką 
nors, šį kartą valdyba surengė sau
sio 30 d., sekmadienį, gegužinę žino
mame Blackalls parke. Atsilankiu
sieji buv sutikti kaitrios dienos vėjo, 
bet iš ežero vandenų kartais vėjelis 
gaivinančiai atvėsindavo, gi ką tik 
gauta iš Prof. Dr. V. Donielos iš 
Londono kortelė, kurioje jis tarp 
kito rašo: ’’Sveikinimai iš Londono. 
Linkėjimai visiems pažįstamiems ir 
t.t. Kai čia pasidaro šalta, pagalvoju 
ape Australiją”. Šią karštą dieną 
buvo ypač maloniai sutiktas J. 
P’ranskūno bufetas, kuriame buvo 
tikrai puikių šaltų lašelių iš čia pat 
stovinčio automobilio.

Beragaujant įvairius čia vietoje 
gaminamus užkandžius gal geriau
siai buvo pavykę V. Gasparonio 
kepsniai ir lietuviško stiliaus dešros, 
p. E. Daugėlienės rūgštūs agurkai, o 
V. Barštienės - Zakarauskų grupėje 
bulkutės su lašinukais ir uogiene.

A. Bajalis ir R. Lapinskas įšėję 
patyrimo gauti surado gražų mine
ralų - geologinių exponatu rinkinį 
Toronte esančiame Albino Ulkio 
puošniame name, apie kurį pats rin
kėjas anksčiau niekam nebuvo sa
kęs.

Pabaigai keletą klausimų rengė
jams. 1 Kodėl nebuvo salė vėdina
ma? 2) Kodėl nebuvo įspėta, kad gė
rimus reikia atsinešti savo? Kelne
riai vietoj viskės nešiojo soda su
maišyta su džindži dėl spalvos, be- 
mažiausio lašelio alkoholio? Melbur- 
niškiai iš ankščiau apsiuostę, pasi- 
mūrino barikadas po stalu ir links
minosi, kaip reikiant, iš mūsų pasi
juokdami. Prisišaukiau kelnerį ir 
oaklausiau, kodėl taip yra? Jis teisi
nosi, kad jam tokį duoda. Padaviau 
irbatpinigių. Atnešė po vieną, po to 
/ėl gryno vandenėlio. Jeigu tas vi
sas sukčiavimas ėjo padengimui 
Jetuvių Dienų išlaidų, tai Dieve 

jiems padėk. Jei ne, tai šventvagys
tė tikriausia. Aš asmeniškai nesi
skundžiu, 'min pakako visko, 
paprašytas keleto KraštoTarybos 
narių šį reikalą primenu. Žmogui 
sumokėjusiam 15 dolerių kišti van
denį Naujų Metųsutikimo baliuj yra 
pajuoka.

Tautiečiai, sutikę 1977 metus, 
skirstėsi namučių, kad vėlei, vyžas 
pasilopę, Sydnejuje ugnį skeltų.

V. Dumčius.

Gal būt pirmą kartą čia išėjo vir
vės traukti moterų grupė prieš vyi*ų 
grupę. Iš kart be didelio vargo lai
mėjo moterys. Tačiau pasirodė, kad 
ilgiausius plaukus turėjęs traukikas 
moterų komandoje buvo vyras. 
Ekspertams patikrinus besivaržan
čiųjų lytį, nauji komandų sąstatai 
vistiek nepakeitė pirmojo rezultato - 
laimėjo moterys ir gavo užtarnautą 
valdybos dovaną. Taip pat dovana 
buvo įteikta Loretai Ulanaitei, lai
mėjusiai plaukimo varžybas ir do
vanų laimėjo vaikai įvairiose bėgimo 
varžybose.

Visai nenumatytas programoje 
spyruoklių tempimas patraukė se
nus ir jaunus, vyrus ir moteris. Čia 
išlieta daug energijos ir visa eiga 
įgavo komišką pobūdį ir buvo juoko 
iki ašarų, tačiau čempijonas šioje 
srityje nepaaiškėjo.

Tradicinės loterijos bilietai buvo 
greit parduoti. Pirmą prizą skyrė 
valdyba, antrą prizą paaukojo p. A. 
Grigaliūnienė (ačiū jai). Laimė lydė
jo ir šį kartą J. Pranskūną, kuris, 
kiek nugirsta, savo atostogų laimin
game cikle yra laimėjęs milžinišką 
Jackpotą iš keturių skaitlinių vieti
nio Įdubo pokerio mašinoje.

Visi.linksmi ir pailsėję šioje gegu
žinės pavakarėje, paskutiniams le
dams bufete sutirpus, sveiki ir drūti 
pasiekė savo namus.

A.Š.
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Graduantė Lidija Pocienė

Lietuviškos . mokyklos svarba 
tremtyje jau pirmaisiais įsikūrimo 
metais buvo pilnai suprasta ir su di
desniais ar mažesniais pasikeitimais 
eilę metų gražiai puoselėta kiekvie
noj Australijos lietuvių kolonijoje. 
Savaitgalio mokyklos iki šiol atlaikė 
savo kritiką ir, per pasiaukojusių 
mokytojų ištvermę ir darbštumą, 
davė lietuvių kolonijoms nemažai 
lietuviškai mąstančių ir tautiniai su
sipratusių jaunuolių. Gaila, kad 
Australijoje, dėl daugelio įvairių 
priežasčių neįsikūrus aukštesnio
sioms lituanistinėms institucijoms, 
daugelio jaunuolių lietuviškasis

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAI
STUDENTŲ IR JAUNIMO SĄ
JUNGOS SUVAŽIAVIMAI.

Atvykę Melburnan, Lietuvių Na
muose sustojom prie Studėniiy Są-- 
jungos registracijos staliuko sužino
ti, kas organizuojama šiame Studen
tų Suvažiavime. Praeityje gerai pa
sisekdavo veik visi studentų suva
žiavimai, pobūviai ar iešminės, tai 
tikėjomės, kad ir šį kartą turėsime 
puikią progą susitikti ir pabend
rauti su seniai matytais draugais iš 
kitų Australijos kampų. Taigi, paž
velgę į Algio Karazijos paruoštą 
programą neapsivylėm o netgi nus- 
tebom pamatę, kad Melbourne stu
dentai ruošia ’’Lietuvio Jaunuolio 
teismą”. Atrodo, jau seniai nebuvo 
jokios akademiškos veiklos, net ir 
bendro susirinkimo nebūdavo stu
dentų programoje. Čia sugalvojo 
gražią įdėją suburti jaunesnio ir vy
resnio amžiaus lietuvius. Kompli
mentas rengėjams. Reikia tikėtis 
praeis sėkmingai.

Tuo pačiu sužinojau ir apie pirmą 
Australijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos suvažiavimą. Čia svarbus 
reikalas, nes pirmą kartą viešai su
sirinks visi III PLJS Kongreso 
atstovai su visu Australijos jauni
mu išdiskutuoti praėjusių metų 
veiklas ir aptarti bei suformuluoti 
sekančių metų veiklą.

Pirmasis ALSS suvažiavimo po
būvis prasidėjo pusryčiais Pancake 
Parlour, miesto centre. Tai įvyko 
pirmadienį, gruodžio 28 d. Studentai 
pradėjo burtis jau po 8 vai. ryto ir 
netrukus visa valgykla buvo perpil
dyta lietuvišku jaunimu. Jų tarpe 
matėsi ir svečių iš Kanados ir JAV. 
Dalyviams pasivaišinus blynais su 
šampanu, rengėjų vardu Algis Ka
razija pasveikino visus atvykusius ir 
oficialiai atidarė studentų suvažia
vimą. Bet įspūdingiausias momen
tas, tur būt, buvo, kai visa šimtinė 
jaunimo pradėjo dainuoti jau iš se
niau žinomas, populiarias lietuviš
kas dainas. Iš gatvės įėję australai 
nustebę dairėsi į mus ir, tur būt, nu
sprendė, kad mes jau pradėjom 
švęsti Naujus Metus.

JOS LAIMĖJIMAI —
MŪSŲ

auklėjimas čia ir užsibaigė. Retas 
kuris, užsidegęs patriotizmu ir atė
jęs talkon vyresniesiems, pajuto no
rą ir reikalą mokytis ir tobulintis 
lietuvių kalboje. Tokių jaunuolių yra 
nedaug - bet yra. Viena iš jų - Lidija 
Šimkutė - Pocienė. Jos neskaitau ei
line moterimi. Jos energija darbui, 
talentai, jos tautinis sąmoningumas 
ją išskiria iš daugelio jos amžiaus 
moterų. Dirbant su jaunimu, teatru, 
talkininkaujant su paskaitomis, o 
ypač rašant poeziją, ji pajuto, jog jos 
lietuviškai sielai daug artimesni yra 
lietuviški žodžiai, jog jos kūryba 
įgyja daug daugiau prasmės, kada ji 
prabyla savo tėvų kalba.

Pajutusi kalbos svarbą p. Lidija 
Šimkutė - Pocienė nutarė pasitobu
linti joje 1973 metais, įstodama į 
Amerikoje veikiantį Pedagoginį Li
tuanistikos Institutą. Dirbant ir dar 
auginant jauną šeimą, laisvo laiko 
nedaug tepalieka. Tačia, korespon- 
denciniu (neakivaizdiniu) būdu mo
kantis, laikas rašiniams nėra nusta
tytas, todėl darbai buvo paruošiami 
ir siunčiami pagal pačios nustatytą 
laiko tempą. Įsikūrus Lituanisti
niams Kursams Viktorijoje, ėmė 
pamokas korespondencijos būdu ir 
iš ten ir, išlaikius egzaminą labai ge

Trečiadienio ryte dalis studentų 
išvyko autobusu praleisti dieną prie 
Hanging Rock, tai vietovė išgarsė
jusi per filmą ’’Picnic at Hanging 
Rock”. Diena buvo puiki ir iešminė
gerai pasisekė.

Sekančią dieną Lietuvių Namuose 
beveik perpildytoje saliukėje įvyko 
’’Lietuvio Jaunuolio Teismas”. Kal
tinimas buvo, kad lietuvis jaunuolis 
yra apatiškas lietuviškiems reika
lams ir buvo teisiami visi lietuviai 
jaunuoliai, kaip mūsų bendruome
nės dalis. Kaltintojas buvo p. J. Ste- 
panas (Adei.), o gynėjas p. V. 
Straukas (Melb,). Teisėjai buvo p. 
A. Mikaila (Melb.), pirmininkas, p. 
E. Jonaitienė (Syd.) ir p. VI. Jakutis 
(Melb.). Teismas pradėjo p. J. Ste- 
pano apkaltinimo žodžiu ir jo pirmo 
liudininko Jono Mockūno (Adei.) at
sakymu į klausimą ’’Kodėl lietuviš
kas jaunimas atbyra nuo lietuviškos 
bendruomenės kamieno”. Atsaky
mas buvo, kad vaikas bręsdamas 
turi natūralų norą praplėsti savo 
akiratį ir patyrimą naujose srityse 
už lietuvių bendruomenės. Gynėjas 
iškėlė mintį, kad esant didesniam 
pasirinkimui veiklos ir užsiėmimų 
liet, bendruomenėje, jaunuoliai la
biau susidomėtų ir įsitrauktų į 
bendruomeninę veiklą.

P. VI. Dumčius (Adei.), kaipo kal
tintojo liudininkas gan stipriai, bet 
ir draugiškai, išreiškė savo nuomo
nę, kad šių dienų jaunimas esąs api
barstytas auksinėm dulkėm, t.y., 
kad jis neišgyvenęs sunkumų ir to
dėl nesuprantąs savo tėvų atliktų 
darbų ir kančių Lietuvoje bei išeivi
joje kuriant lietuvišką šeimą ir 
bendruomenę. Dėl to dauguma mū
sų jaunimo neturi to tautiškumo 
jausmo ir neįvertina lietuvių bend
ruomenės. Buvo apklausinėta gana 
daug liudytojų, bet, gal būt, pats 
žymiausias liudijimas girdėtas tą 
dieną buvo vienos jaunos lietuvai
tės, kuri, nors gyvenanti virš 150 
mylių nuo Melbourne, vis dar akty
viai bendrauja su lietuviais Mel-

DŽIAUGSMAI
ru pažymiu, padrąsinta paspartino 
ir savo Pedagoginio Instituto litua
nistines studijas. 1976 metais rug
sėjo 15 d. p. Lidija baigė Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto Neaki
vaizdinio Skyriaus bendrinį kursą 
labai gerais pažymiais, gavusi teisę 
tęsti lituanistines studijas šio Insti
tuto Specialiame kurse. (Jos diplo
mas atkeliavo tik pabaigoje 1976 
metų).

Toks jauno žmogaus ryžtas ir lai
mėjimas ne tik džiugina mus visus, 
bet ir teikia vilčių, jog ilgainiui atsi
ras ir daugiau jaunuolių, kurie besi
mokydami, bei besidarbuodami pa
jus, jog savo gimtos kalbos mokėji
mo trūkumas yra didelė kliūtis ne 
tik jo lietuviškosios dvasios, bet ir jo 
asmenybės vystymuisi.

Įstojimui į šį Pedagoginį Institutą 
jokių reikalavimų nėra. Kiekvienas 
gali įstoti. Mūsų iškilieji profesoriai 
ir lektoriai su atidumu ir kantrumu 
pasiryžę suteikti visokeriopą pagel- 
bą.

Studijuojami dalykai yra: lietuvių 
kalba, lietuvių literatūra, lietuvių 
tautos istorija.

Suinteresuotiems trumpai per
žvelgsiu šio instituto metų progra
mą, pateikdama vieną, kitą reika
laujamą literatūros ar istorijos 
temą.

Lietuvių kalba apima - Fonetiką, 
Morfologiją, Sintaksę, rašybą, raši
nius ir kalbos istoriją (XVIII, XIX 
amžiaus kalba, skoliniai, vėlyvesnį 
kalbininkai - Balčikonis, Dambriū- 
nas, Jonikas, Salys ir Skardžius).

Lietuvių Literatūros programa 
susideda iš šešių temų kiekviename 
semestre (iš viso yra kėturi semes
trai). Pav. I-me sem.: Karžygiskumo 
elementas lietuvių liaudies epe ir 
lyrikoje.

Studentų suvažiavimo piknike. Iš k.: 
V. Bardauskaitė, A. Karazija, Alinis 
Simankevičius.

Nuotrauka G. Viliūnaitės 

bourne, nes ji stipriai jaučia tą tau
tiškumo ryšį.

Vėliau sekė klausimai ir pasisa
kymai iš publikos. Įdomus klausimas 
buvo toks: ar Lietuvoje buvo pro
porcingai daugiau jaunimo vadovų ir 
veiklos organizatorių kaip čia? At
sakymas - ne, tur būt, mažiau. Bet 
aiškiai reikėjo pridėti, kad čia yra 
visai kitokios sąlygos, kurios reika
lauja, kad beveik kiekvienas jaunas 
lietuvis vienu ar kitu laiku prisidėtų 
prie vadovavimo ar organizacinio 
darbo.

Nors teismas galutinai nepajėgė 
apkaltinti ar išteisinti lietuviško 
jaunimo, vis dėlto skaitoma, kad bu-

Kita tema - Lyrizmas lietuvių 
liaudies apeiginėje vestuvių dramo
je.

H-me sem.: pirmieji lietuvių raš
tijos autoriai ir jų raštai. Draudžia- x 
mojo laikotarpio spauda ir knygne
šiai.

Hl-me sem.: Poaušrio rašytojai ir 
jų veikalai, kaip Kudirka, Maironis, 
Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Šatrijos 
Ragana, J. Biliūnas ir Vaižgantas.

Vl-jame sem. įeina V. Krėvės kū
rybos apžvalga, Petras Vaičiūnas, 
Balys Sruoga, Kazys Binkis, Jonas 
Aistis, Bernardas Brazdžionis, My
kolaitis - Putinas, Ignas Šeinius ir 
Jurgio Savickio ir Vienuolio kūrybų 
sulyginimai ir raštų nagrinėjimai.

Lietuvių tautos istorijos temos 
neišgąsdintų gero Sav. Mokyklos 
mokinio. I-jame sem. nagrinėjama 
Lietuvos senovė ir laikotarpis nuo 
Mindaugo iki Vytauto laikų.

I-jame - Kazimiero laikų Lietu
va iki Lietuvos valstybės sunykimo.

III- jame sem. studijos apima lai
kotarpį nuo Lietuvos - Lenkijos res
publikos laikų iki I-jo Didžiojo karo.

IV- tas semestras peržvelgia Lie
tuvos Nepriklausomybės kovas, 
Antrąjį Pasaulinį karą, bolševikų ir 
vokiečių okupacijas ir lietuvių par
tizanų egzistenciją. Užbaigai per
žvelgiama lietuvių kultūrinė ir poli
tinė veikla į vakarus pabėgusių lie
tuvių.

Pateiktos temos yra tik bendram 
vaizdui susidaryti, ko maždaug yra 
reikalaujama šitose studijose.

Kviečiu mūsų jaunimo atstovus 
pasekti p. Lidijos Pocienės keliu, o 
įtikėjus į savo tikslo svarbą ir kilnu
mą, nebus sunku ir ištesėti iki galo.

Poniai Lidijai linkime sėkmės jos 
tolimesnėse studijose, tikėdamiesi, 
jog ji neužilgo papildys mūsų retė
jančias mokytojų gretas, atnešdama 
naujų idėjų, naujų pasiūlymų, o gal 

ir naujų vilčių.
X

E. Varnienė
S.A. Švietimo Tarybos 

pirminirikė

vo verta pasiklausyti liudijimų ir 
diskusijų. Aišku, daugelis pasisaky
mų jau buvo girdėta ne pirmą kartą, 
tačiau buvo neįtikėtinai gražių ir at
virų pasisakymų iš jaunimo ir taip 
pat stebėtinai daug objektyvumo iš 
tėvų pusės.

ALSS suvažiavimo paskutinis pa
rengimas buvo uždarymo vakarienė 
ir šokiai ’’Peanuts” restorane. Pana
šiai kaip ir atidaryme, buvo pilna 
lietuviško jaunimo.

Australijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirmasis visuotinis suvažia
vimas įvyko gruodžio 30 - 31 dieno
mis, Melbourne Lietuvių Namuose. 
Suvažiavime pirmą dieną dalyvavo 
negausi grupė jaunimo ir gaila, kad 
jų tarpe matėsi tik šeši III-jo PLJ 
Kongreso atstovai.

Pranešimus davė Melbourne ir 
Adelaidės Jaunimo Sąjungos atsto
vai ir Sydnejaus jaunimas. Sekė 
diskusijos dėl pranešimų ir tolimes
nės veiklos, o vėliau suvažiavimo 
dalyviai prisidėjo prie studentų iš
klausyti ’’Jaunuolio Teismo”. Po 
pietų vyko tolimesnės diskusijos ir 
priėmimas galutinai pabaigto ALJS 
Statuto, kurio tvarkingas paruoši
mas užtruko beveik metus. Antros 
suvažiavimo dienos svarbiausias 
dienotvarkės punktas buvo pirmieji 
ALJS Valdybos rinkimai. Buvo nu
tarta stengtis rinkti visus valdybos 
narius iš vieno miesto, šiuo metu, 
būtent, iš Melbourno ar Adelaidės. 
Tačiau susirinkime nedalyvaujant 
pakankamai jaunimo iš vienos vie
tovės, kurie būtų pasiruošę įeiti į 
valdybą, valdybos sudarymas buvo 
pavestas Melbourno J S pirmininkei 
p. Birutei Prašmutaitei.

J. Mockūnas.
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Namie i
GYVATARAS CANBERROJE.

Gyvataras lankėsi sausio 10-tą ir 
11-tą dienomis, atskleisdamas 
lietuvių tautinės kultūros šokio pa
vidalu plačiajai visuomenei. Can- 
berros lietuviai džiaugėsi kanadie
čiais ir didžiavosi savo tautinių šokių 
grožiu. Atskleidėm savo deimančiu
kus visiems ir tuo parodėm savo 
pranašumą per šimtmečius liaudies 
sukurtu menu.

Pirmasis Gyvataro pasirodymas 
įvyko sausio 11d. Cantrinėje miesto 
aikštėje pietų pertraukos metu. Ne
žiūrint spiginančių saulė spindulių 
Gyvataro šokėjai labai išsamiai pa
demonstravo stambokam stebėtojų 
būriui keletą charakteringų šokių. 
Šokiai palydėti šiltais aplodismen
tais ir asmeniškom žiūrovų padė
kom. Jų tarpe buvo ir tikrų kana
diečių eskursantų, kurie gyrėsi ’’sa
vo” grupės sugebėjimais. Dėl to 
daug nesikivirčinom, nes pasirody
mas tikrai buvo žavus, nors ir teko 
šokti ant grindinio.

Tos pačios dienos vakare 8 valan
dą pakilo uždanga Miesto teatro 
mažojoje salėj. Tuo prasidėjo pilnas 
programinis koncertas. Įėjimas 
buvo pagal pakvietimus nemokamai. 
Svečių tarpe buvo politikų, parla
mentarų, diplomatų ir organizacijų 
atstovų. Pakvietimuose buvo įrašy
ta, kad šis koncertas yra lietuvių 
bendruomenės duoklė kultūrinio 
Canberos gyvenimo praturtinimui. 
Turbūt, kad labai nedaug kas iš lie
tuvių nėra matę Gyvataro, todėl nėr 
čia ko kartoti savo neužmirštamų 
įspūdžių. Ne lietuviams įspūdis buvo 
tiesiog stulbinantis, nes tiek jausmo 
ir emocijos kaip lietuvių tautiniuose 
šokiuose kažin ar kur kitur surasti 
įmanoma. Nenuostabu, kad koncer
to programa buvo lydima nenuilsta
mais plojimais, paskutinį padėkos 
žodį tarė John Haslem M.P. Canbe
ros parlamentaras Canberos gyven
tojų vardu.

Bendrai paėmus, Gyvataro vieš
nagė visais atžvilgiais labai gerai 
pavyko. Pasisekimas buvo dar tuo 
didesnis, kad pasiruošimui nebuvo, 
nei laiko nei rengėjų. ’’Užkulisiuose” 
buvo klaiku, nes nė vieno Apylinkės 
Valdybos nario negalėjai surasti ar
čiau, kaip šimto mylių atstu. Atos
togų metas, todėl savaime supran
tama, nieks nenori šusti Canberos 
saulėje - daugumas tinginiauja arba 
ilsisi pajūryje. Kas nors gi pagaliau 
turi sutikti svečius. Iš Tarybos su
važiavimo grįžusiems dviem atsto
vam atiteko visa organizacinė našta. 
Surasti ir išnuomuoti salę, atspaus
dinti pakvietimus, pasirūpinti sve
čių apgyvendinimu, maitinimu ir 
globa turėta nepilna savaitė laiko, o 
programas reikėjo spausdinti spek
taklio dieną, nes niekas neįspėjo, 
kad svečiai programų neatsiveš. 
Atvykimo dieną Gyvatarui susipa
žinti iešminę ir po koncerto atsis
veikinimo vakarienę rengė Canbe
ros lietuvių tautinių šokių grupė. 
Abi puotos buvo pravestos su pasi
gėrėjimu, turbūt nedaug kam buvo 
žinoma, kas dirbo su pasiaukojimu ir 
už tai negavo nė ’’medalio”. Prireikė 
ir kitų mecenatų, ypač kai paaiškėjo, 
kad neapsižiūrėta, jog svečiai be 
pusryčių. Tautietis P. atskleidė pi
niginę išlaidom padengti, o pensi
ninkas D. nuraškė savo darželį gėlių 
buketams sudaryti.

Gyvataras ir scenoje ir už scenos 
buvo be priekaišto. Jo palydovas p. 
V. Straukas buvo pasigėrėtinai tak
tingas, gelbėjo ir darbu, ir patari
mais.

Baigiant reikia paminėti ir kas 
nėra labai gera, būtent, mums sve
timą ydą - neprašytų svečių lanky
mąsi, prie grupės prisišliejusių 
"kelrodžių”, angliškai - ’’hangers 
on” atvažiavimą. Nekviesti svečiai 
ne tik kad sunkina organizacinį dar-

r svetur
bą bet ir sudaro nemalonumų. Kad 
panašūs bandymai nepasidarytų 
papročiu, reiktų visiems organiza
toriams tokius ponus išprašyti.

Canberos Žinios.

Vasario 16-sios minėjimas ruošia
mas dvejose formose.

Sporto Klubas ’’Vilkas” kviečia 
visus į iešminę, kuri įvyks sekma
dienį, vasario 20 d. Klubo patalpose. 
Nepriklausomybės šventės minėji
mui pritaikintą žodį sutiko tarti Dr. 
Kemežys. Kitos programos dalys 
dar nėra galutinai išdirbtos.

Vasario 26, šeštadienį, 8 vai. va
karo ruošiami iškilmingi pietūs. 
Pakviesta visa eilė politikų, žurna
listų ir Lietuvos Laisvės rėmėjų, 
neužmiršta ir Lietuvos suverinitetą 
pripažįstančių valstybių ambasado
rių. Jau sužinota, kad p. M. Fraseris 
stengsis dalyvauti, gal tik negalės 
išbūti pilną laiką.

Nors saviems buvo skelbta regis
truoti kaip galint ankščiau nes skai
čiai reikalingi kulinarams, mažai kas 
dar atsiliepė. Kad tik neįvyktų taip 
kaip su Gyvataru: paskutinėm die
nom, kai neliko vietų, visi ėmė rei
kalauti bilietų. Gal tokia spūstis bu
vo tik dėl to, kad koncertas buvo 
veltui!

* ♦

Lietuvių Klubo visuotinis metinis 
susirinkimas šaukiamas kovo 6 d. 3 
val.p.p. Bus renkama nauja valdyba 
ir tikimasi, kad bus daug kandidatų, 
nemažiau kaip kritikuojančių.

VISUR
Patirta, kad Sydnejaus Dariaus - 

Girėno Šaulių Kuopos Valdyba ruo
šiasi Lietuvos Šaulių Sąjungos stei
gėjo Vlado Putvio - Putvinskio su
kaktį paminėti. Minėjimas numa
tomas kovo 5 d. Lietuvių Klube 
Bankstowne su paskaita ir menine 
programa. Ta proga bus atšvęsta 
šios šaulių kuopos vienerių metų 
įsisteigimo sukaktis.

Taip pat balandžio 2 d. šaulių 
kuopa numato surengti įspūdingą 
gegužynę p. Žitkausko sodyboje ne
toli Liverpoolio. Gegužynę organi
zuoja šauliai drauge su vietos ramo- 
vėnais.

*♦»

Žinomas adelaidiškis visuomeni
ninkas Česlovas Zamoiskis savo 
draugų tarpe ir jaukioj sodo aplinkoj 
atšventė, kaip neoficialiai sužinota, 
savo brandaus amžiaus sukaktį. O 
ne! Dar ne pensininkas, nors sakosi 
labai norėtų tokiu būti. Linkime jam 
šviesių dienų ir kantrybės.

G. ir B. Straukų "pagramdukas” 
sūnus Algis atšventė savo 21 metų 
sukaktį. Algis yra ilgametis ’’Žilvi
no” grupės šokėjas, tad jo brandos

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

’’TALK A” LTD.
I ’Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus 
I indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. 
Į birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus 
į (shares) iki 10% dividento.
1 *Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, asmenines 
į paskolas iki $ 3.000 su garantuotojais iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš 
f 13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.
į »Istaiga veikia:
| MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. p.p. Liet. Namai, 50 Errol
į St. North Melbourne.
I Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne 3001
I ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vaL p.p. Liet. Namai, 6 
t Eastry St., Norwood.
I Pašto adresas: TALKA, Box 146, P.O. Norwood, S.A. 5067

GYVATARAS...

Atvažiuojant iš Adelaidės per 
Australijos žemyno vidurvasarinį 
karštį sausio 10 d. šokėjų Canberro- 
je laukė Canberros Klubo pirminin
kas Petras Dirkis, kuris su ponia ir 
vaikais, ir Albertu Balsiu su ponia, 
Gyvatarą atydžiai Canberroje pri
žiūrėjo. Šokėjai buvo apgyvendinti 
Canberra College studentų bendra
buty, kuris jiems patiko, nes pirmą' 
kartą Australijoje jie gyveno visi 
kartu, neišskirstyti po miestų pla
tumas pas pavienias lietuvių šeimas.

Sekančią dieną, sausio 11 d., per 
pietų pertrauką Gyvataras pateikė 
populiarų pasirodymą miesto centro 
Garema Place aikštėje. Juos nufo

Visaip
sukaktį atžymint jį pasveikinti su
gūžėjo ne tik Žilvino, bet ir Gyvata
ro šokėjai, kurie buvo pavaišinti 
kepsniais ir alučiu. ~_

Jau ilgesnis laikas, kaip sydnejiš- 
kė Dr. E. Liutikienė serga ir pagul
dyta Concord ligoninėje.

Po įtemptų dienų beglobojant ir 
belydint per Australiją kanadiškių 
šokėjų grupę Gyvatarą Vytautas 
Straukas kiek Sydnejuje pailsėjęs 
sugrįžo į Melbourną pasiryžęs mel- 
burniškį Klumpakojį pastatyti ant 
kojų ir gal metų gale išvykti gastro
lių į Šiaurės Ameriką. Išnaudoda
mas gegužės mėn. mokyklų atosto
gas jis ketina išvykti į Kanadą ir 
JAV susipažinti su nuotaikomis ir 
sąlygomis.

**♦

Neseniai ištekėjo Sydnejuje žino
ma veikli lietuvaitė Gražina Zigai- 
tytė. Jos artimi bičiuliai kaip vestu
vinę dovaną užsakė metams Mūsų 
Pastogę. Tai graži ir prasminga do
vana, gal net reikšmingesnė už vi
sokias kitas komercines dovanas. 

tografavo komercinė televizijos sto
tis CTC 7 ir per vakarines žinias ro
dė per televiziją.

Tą patį vakarą koncertas Can
berros Teatro Centro Playhouse sa
lėje. 300 vietų salė pilnutėlė lietu
vių, jų pažįstamų, aukštų valdininkų 
ir Canberros Liberalų partijos vir
šūnių. Po sėkingo koncerto Can
berros parliamento narys John 
Haslem tarė gražų žodį. Koncertą 
uždarė p. Petras Dirkis.

Po koncerto gyvatariečiams 
įprasta vėla vakarienė Lietuvių 
Klube kurios metu p. Breichmanie- 
nė žavingai padėkojo canberrie- 
čiams už gražų priėmimą.

Sausio 12 d., apžiūrėję Australijos 
sostinę, šokėjai išvyko į Sydnejų.

KK

PAVYZDINGAS MŪSŲ 
PASTOGĖS 

PRENUMERATORIUS

Jau šiais metasi Mūsų Pastogės 
skaitytojas p. Č. Čekanauskas 
siuntė Mūsų Pastogei 100 dolerių 
apmokėdamas savo prenumeratą už 
šiuos metus ir už ateinančius dvejus 
metus primindamas, kad iš prisiųs
tos sumos likutį (40 dolerių) skiria 
kaip auką Mūsų Pastogei. Nors p. Č; 
Čekanauskas yra Mūsų Pastogės 
prenumeratorius tik nuo 1975 metų, 
šiuo savo žestu jis pabrėžia palan
kumą lietuviškam spausdintam žo
džiui. Tas liudija jo pasitikėjimą ir 
Mūsų Pastogės įvertinimą, tad šitai 
įvertindami mes sveikiname p. Č. 
Čekanauską kaip naują Mūsų Pas
togės garbės prenumeratorių. Tiki
mės, kad jis ir ateity išliks nuoširdus 
Mūsų Pastogės bičiulis ir nebus ap
viltas.

M.P. Redakcija ir Administracija

PRANEŠIMAS

Sydnejaus lietuvių parapijos sa
vaitgalio mokykla pradeda mokslo 
metus vasario 20 d., sekmadienį, 
9.30 vai. Lidcombe parapijos katali
kų mokyklos patalpose prie St. Jo
achim bažnyčios, kurioje vyksta lie
tuvių pamaldos.

Tą dieną kviečiami visi mokykli
nio amžiaus lietuvių vaikai ir taip 
pat tėvai, nes bus renkamas Mo
kyklos tėvų Komitetas ir aptariami 
ateities darbai.

Tėvų Komitetas

Vasario 16 d. minėjimo proga 
Adelaidėje bus pagerbiami pereitų 
metų moksleiviai abiturientai juos 
pristatant ir apdovanojant. Tai ypa
tingai gražus pavyzdys, kad mūsų 
visuomenė juos pastebi ir įvertina. 
Būtų gražu, kad kas nors panašaus 
būtų organizuojama ir kitose kolo
nijose. Tas palieka jauniems žmo
nėms didelio įspūdžio ir priartina 
prie lietuviškos bendruomenės.

♦♦♦

Mūsų Pastogė Nr. 6, 1977.2.14, psl. 6

6



27-JI SPORTO ŠVENTĖ B’Nemea“
(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

Sydnejaus vyrai žaidė labai blogai 
pirmąjį puslaikį su Melbournu. V. 
Bražionis ir V. Roussiyan rinko .taš
kus iš visų padėčių. Puslaikis 40 - 21 
Melbourne naudai. Antrą puslaikį 
Sydnejus pasitempė. Betgi gerai už 
Melbourną pradėjo žaisti A. Milvy
das. Sydnejus šį puslaikį laimėjo, 
bet rungtynes pralaimėjo 65 - 52.

Paskutines šventės krepšinio 
tarpklubines rungtynes žaidė Ade
laidės - Melbourne jaunės mergai
tės. Šios rungtynės buv svarbios, 
kadangi taškų procentažas turėjo 
nulemti šventės čempijoną. Adelai
dės komanda šį sykį susikaupė ir 
i žaidė be priekaištų: rungtynes ir 
kartu čempijonių titulą laimėjo 
(20 - 16) 48 - 30 rezultatu. Už laimė
tojas gerai žaidė R. Grigonytė ir N. 
Opulskytė su L. Jaunutyte. Už Mel
bourną gražų žaidimą parodė A. So- 
haitė ir L. Mackevičiūtė.

Pagal programą dar buvo numa
nytos rinktinių varžybos su australų 
[komandomis. Priešininkai nesiteikė 
[atvykti, rungtynės neįvyko. Tarp 
[kitko ir mūsų nebuvo pilnos rinkti
nės - kai kurie žaidėjai buvo išvykę 
Inamo.

Rinktinių susitikimus reikėjo nu
braukti prieš kelerius metus. Po 
Lenkių dienų varžybų, kartais net 
too dvejas per dieną, žaidėjams tie
siog nepalieka jėgų. Labai dažnai 
■dar ir karštas oras prisideda prie 
Luovargio. Moterys prieš Naujų 
[Metų balių bėga susidėti plaukų, 
Lori atsikvėpti, pailsėti.

Į Australai daugumoje negali at- 
Įvykti. Vieni atostogose, kiti ruošiasi 
pasitikti naujus metus, arba tiesiog 
bemato reikalo kamuotis. Pabaigai 
reikalinga numatyti stipresnių ko
mandų susitikimus ir to pilnai-už-n? 
teks.

AIŠKAS REDAKCIJAI
Avos Saudargienės ’’Tolimų 

[raštų Miražai” knygos turinį su- 
laro vaizdingas aprašymas apke- 
įautų kraštų pradedant nuo N. Ze- 
indijos ir baigiant Vakarų Vokieti- 
bs miestais, kuriuose tebegyvena 
nūsų tautiečiai
I Aplankydama Ameriką ir Kanadą 
akeliui užsuko ir į Britų Kolumbi- 
ps miestą Vancouverį, autorė apra- 
p barzdotus jaunuolius, skudurais 
risidengusias mergaites, gulinčias 
arkuose ant suolų, po medžiais ir 
itus. Vietiniai gyventojai nusiskun- 
ė, kad tie jaunuoliai daugumoj už- 
lūdę iš Los Angeles miesto, vadiną 
jave ’’Hipiais”. Narkotikų ir apatijos 
pveikyje atsisakę įprasto gyveni
ne, pasirinko pasigailėjimo vertų 
ūtyvių beviltišką egzistenciją.

I Apkeliavus Ameriką, autorė pa- 
ladino New Yorką laisvės pažadų 
piestu, o Čikagą lietuviškuoju 
piestu, nes ten surado daug lietų
jų.
I Pravažiuodama Kanadą nuo At
loto iki Pacifiko pastebėjo milžiniš- 
Ls negyvenamus plotus, apaugu- 
Įus miškais, kurie primena Lietu
ms gamtą. Kaip minėjau, išleistoji 
Lyga yra verta visų lietuvių dėmė
jo.
I Autorės Avos Saudargienės kny- 
L išspausdinta Nidos Klubo Londo- 
Įe, iliustruota nuotraukomis, gero 
Lpierio ir gražaus formato, o svar
iausiai yra labai įdomiai autorės 
prašyti patirti kelionės įspūdžiai, 
Skendiniai papročiai, kultūra ir isto- 
jniai įvykiai.
I Aš asmeniniai noriu pasveikinti p. 
laudargienę ir padėkoti už tokį gra- 
L veikalą, kuris praturtina mūsų 
Ltuvišką lobyną išeivijoje.

VI. Miniotas

Neatvykus australų komandoms 
buvo surengtos programai užpildyti 
tarpusavio rungtynės.

Jaunių berniukų komanda susiti
ko Kanados Hamiltono "Gyvataro” 
tautinių šokių grupės komandą. Ka
nadiečiai pasirodė netik moką šokti, 
bet ir krepšinį žaisti. Mūsų jauniai 
pralaimėjo 48 - 36 (22 - 20). Už sve
čius labai gerai žaidė R. Juškevičius. 
Iš mūsiškių žibėjo P. Šutas.

Vyrų rinktinė žaidė su Geelongo 
komanda. Rungtynes stebint buvo 
matyti, kad atliekama prievolė. Jo
kio entuziagmo nebuvo. Rezultatas 
61 - 35 (19 - 18) rinktinės naudai.

Ligi šventės uždarymo palikus 
pusvalandžiui, moterų rinktinė su
žaidė vieną puslaikį su Varpo ko
manda 20 ~ 17 rezultatu rinktinės 
naudai.

Nežinau kodėl, bet juo toliau, juo 
daugiau svetimšalių žaidžia lietuvių 
sporto šventėje. Oficialiai tegali 
žaisti lietuvių kilmės ir mišrių šeimų 
žaidėjai. Dabar jau atrodo tam tik
rais atvejais leidžiama žaisti ir aus
tralams. Jeigu jau iki to priėjome, 
tai toliau nevadinkime Australijos 
lietuvių sporto Švente. Tegul bus 
Australijos lietuvių Klubų pirmeny
bės. Už Klubus, kaip žinome, dėl 
įvairių priežasčių žaidžia ir kitų tau
tybių asmenys. Betgi čia vėl bus 
plati dirva įvairioms machinacijoms. 
Bendrai paėmus, tie klubai, už ku
riuos žaidžia svetimšaliai, nieko ne
duoda mūsų pastangoms išlaikyti 
lietuviškumą jaunimo tarpe. Jie

ATMINKITE : KOVO KLUBO METINIS BALIUS 
JAU VASARIO 26 ROCKDALE TOWN HALL

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
MELBOURNE
MELBOURNO LIETUVIAMS

Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventę minėsime vasario 20 d., sek
madienį:

12 vai. iškilmingos pamaldos šv. 
Jono bažnyčioje, East Melbourne. 
Organizacijos dalyvauja su vėlia
vom. Skautai pilnoje uniformoje.

1.30 vai. pietūs Lietuvių Namuo
se, 44 Errol St. North Melbourne. 
Ruošia Skautų Tėvų Komitetas.

3 vai. Minėjimo Aktas Lietuvių 
Namų Koncertų salėje.

Žuvūsiųjų pagerbimas. Krašto 
Valdybos pirmininko Prof. Algio 
Kabailos paskaita ’’Australijos Lie
tuvių Bendruomenės išlikimo klau
simas”. Australijos Lietuvių Fondo 
ir Korporacijos Romuvos premijų 
įteikimas lietuviams moksleiviams 
ir meninė dalis.

Meninėje dalyje pasirodys Virgi
nija ir Arūnas Bruožiai, tautinių šo
kių grupė Gintaras ir Dainos San- 
būris.

Šventės proga prisiminkime su
mokėti savo bendruomenės solida
rumo mokestį, nes plečiant mūsų 
veiklą didėja ir išlaidos. Nepamirš
kime taip pat Australijos Lietuvių 
Fondo ir Tautos Fondo, kuris remia 
VLIKo veiklą.

Kviečiame visus Melbourne lietu
vius gausingai dalyvauti šventės 
pamaldose bažnyčioje ir minėjime 
mūsų Lietuvių Namuose.

Melb. Apyl. Valdyba.

NEWCASTLE
Lietuvos Nepriklausomybės Pas

kelbimo - Vasario šešioliktosios - 
minėjimas Newcastle įvyksta vasa- 

kaip ir australų sporto klubai atlieka 
gerą, naudingą fizinio auklėjimo 
darbą. Daugelis argumentuoja, kad, 
norint sudaryti galimybes žaisti, 
keliems lietuviukams tenka koman
dą papildyti svetimšaliais. Teisybė, 
sudaroma galimybė jiems žaisti, bet 
prarandamas tautinis klubo veidas. 
Vien lietuviškas klubo pavadinimas 
dar nereiškia, kad tas klubas yra 
lietuviškas.

Tinklinio varžybose dalyvavo trys 
klubai - Sydney, Canberra ir Gee
long. Sydnejus su Geelongu turėjo ir 
moterų komandas. Nepajėgė atvežti 
tinklinio komandos Adelaidė, nors 
dalyvauja varžybose. Metai iš metų 
vis mažiau varžovų tinklinio pirme
nybėse. Anksčiau iškrito Melbour- 
nas, dabar Adelaide, įdomu, kas bus 
sekantis?.. Truputį šviesos čia įnešė 
Sydnejus, išstatydamas dvi vyrų ir 
vieną moterų komandą. Jų koman
dos daugumoje sudarytos iš jaunų 
žaidėjų ir turėtų progresuoti. Gerų 
žaidėjų turi moterų komanda. Pa
dirbėjus galėtų būti pajėgus viene
tas.

Tinklinio rinktinė turėjo varžybas 
su estais. Estų komanda nebuvo iš 
stipriųjų, bet mūsiškius lengvai nu
galėjo. Rezultatai: 15 -6, 15 -17,15-7, 
15 - 9 estų naudai 3 - 1.

Nežiūrint gražių žaidimo akimir
kų, mūsų žaidėjai darė daug klaidų. 
Pirmiausia trūko ugnies - kovingu
mo. Kamuoliai smūgiavimui keliami 
per arti prie tinklo. Gynyboje silp

no 19 dieną, šeštadienį,' St. Peters 
Hall, Dixon Street, Hamilton.
1/. Minėjimo atidarymas 7.00 vai. 

vakaro. Tautos Himnas. 7.10 Pas
kaita ir meninė dalis. Paskaitą skai
to Krašto Valdybęs vice-pirminin- 
kas Vytas Patašius (iš Sydnejaus).- 
Įėjimas į minėjimą visiems veltui.

2/. 8.00 vai. vakaro - Pobūvis, į 
kurį kviečiami kitų tautybių svečiai. 
Pobūvio metu pasirodys Tautinių 
šokių grupė ’’Grandinėlė” iš Sydne
jaus, vadovaujama Arvydo Zduo- 
bos. Akordeonu groja Jonas Zub- 
rickas.

Šokiams groja puikus šokių or
kestras. Veiks bufetas, laimės šuli
nys - loterija. Pobūvio pabaiga 1.00 
vai. ryto.

Įėjimas į pobūvio vakarą: $ 2.00, 
moksleiviams ir pensininkams $ 
1.00.

Pastaba. Prašoma įsidėmėti, kad 
minėjimas prasideda 7.00 vai. vaka-, 
ro punktualiai. Salė atidaryta svečių 
susirinkimui jau 6.30 vai. vakaro.

Kviečiame atsilankyti į šią šventę. 
Jaunimas turės progos susitikti su 
svečiais iš Sydney.

Newcastle Apylinkės Valdyba. 

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

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

Per pastaruosius 27 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuvių bendruomene

 - - -_________________ —_

nos užtvaros - nemačiau nė vienos 
trigubos užtvaros. Blogi kamuolio 
priėmimai - pirmas perdavimas. 
Puolime nenaudojama apgaulingų 
judesių. Nežiūrint šių visų klaidų ir 
rezultato, malonu buvo stebėti šias 
rungtynes.

♦♦♦

—Stalo tenisas taip pat rieda į pa
kalnę. Išskyrus gerai žaidžiantį jau
nuolį J. Mašanauską (melburniškis) 
daugiau jaunių nematyti. Buvo lai
kai, kada stalo tenisas buvo populia
rus, turėjo prieauglio. Dabar frontą 
laiko veteranai. Kažin, kiek ilgai?...

Lauko tenisas taip pat nepopulia- 
rėja. Nežinau kodėl, ši puiki ir visa
me pasaulyje populiari sporto šaka 
mūsų jaunimo nedomina. Žaisti lau
ko tenisą sąlygos Australijoje labai 
geros. Pagrindai duodami mokyklo
se, per įvairias viešas trenituotes ir 
panašiai, žodžiu, žaisk ir norėk. Vis
gi nežaidžiama. Mūsų klubai, atrodo, 
nedaro nieko šio sporto populiarini
mo kryptimi.

Squash neseniai pradėtas žaisti 
per mūsų sporto šventes. Dar sunku 
pasakyti, ar ši sporto šaka prigis 
mūsų tarpe.

Golfas, atrodo, yra gana populia
rus. Šioje sporto šakoje yra daug 
vyresnio amžiaus sportininkų.

Sakyčiau, bereikalo pravedamos 
baudų mėtymo varžybos. Jos užima 
šiek tiek brangaus laiko ir neduoda 
jokios naudos. Jeigu krepšininkas 
nemoka mėtyti baudų, tai ir per to
kias varžybas neišmoks.

Krepšinio žaidime nepadaryta 
pažangos. Labai jau prastai mėto
ma. Vienų vyrų rungtynių metu 
abidvi komandos per dešimt minu
čių tepelnė 9 taškus.—

Šachmatai taip pat neprisiaugina 
pamainos.

Šventė pravesta gana sklandžiai 
ir tvarkingai. Varžybos vyko punk
tualiai.

♦♦♦

Klubų atstovai priėmė nutarimą 
pasiųsti rinktines 1978 metais į Ka
nadą. Tai gražus užsimojimas, bet 
bus sunkiai įvykdomas. Netikslu, 
galbūt, buvo numatyti žaidėjams 
amžiaus ribą. Norint, kad rinktinės 
geriau pasirodytų, reikalinga į jas 
parinkti žaidėjus, gerai žaidžian čius 
nežiūrint amžiaus. Negalima bus 
pasiųsti geriausius iš geriausių, jei
gu bus siunčiama iš kiekvieno klubo 
po du žaidėjus. Gali būti netgi keb
lumų. Pavyzdžiui: gali atsitikti, kad 
bus perdaug gynėjų, stoka puolėjų 
arba atvirkščiai. Aišku, pagrindinė 
kliūtis bus finansai.

Sekanti sporto šventė bus rengia
ma Tasmanijoje - Hobarte.

Viskas buvo užbaigta Naujųjų 
Metų baliumi. Labai gaila, kad Nau
jųjų Metų sutikimas vyko dviejose 
vietose. Betgi, matyti, šventės ren
gėjai turėjo tam priežasčių.

Taigi, dar viena sporto šventė 
nuslinko į praeitį. Sportininkai vėl 
lauks ateinančios. Būtų labai gerai, 
kad per šiuos metus būtų pakeltas 
žaidimo lygis. Kitu atveju sporto 
šventės išvirs į piknikinio pobūvio 
susibūrimus.

(Pabaiga)
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINĖS GLOBOS 
DRAUGIJA

vasario 19 d. (šeštadieni) Lietuvių Klube Bankstowne ruošia

Užgavėnių blynų vakarą
...Blynai, tai skanumynai...
Turtinga, gausi loterija, nuotaikinga programa jauniems ir ne taip 

jauniems.
Visi kviečiami ir laukiami!

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba
jteoc0 0 90otxi8»a:

Pranešimai
SVARBUS PANEŠIMAS

UI Sydnejat 
Ijokėjų gr 
įSduoba ir h 

.tautinių šol 
|9bu Sydney * w , 

dinti šokėjų eiles. Galvojama suda
lyti kelias šokėjų grupes nuo vaikų 
iki vyresniųjų - prityrusių šokėjų.

Vasario 27 d. 1 vai. Jaunimo 
Centre prie Lietuvių Klubo šaukia
mas norinčių šokti susirinkimas.

• Amžius nuo 9 -10 metų iki neriboto 
laiko. Taip pat kviečiami buvę šokė
jai, mokytojai, muzikantai, kurie 
galėtų prisidėti prie šokių paruoši
mo. Laukiame!

Iniciatoriai

(Grandinėlės ir jaunųjų 
|ų vadovai Arvydas 
Irina Cox, rūpindamiesi 
į gyvavimu ir išsilaiky- 
e, deda pastangų padi-

MELBOURNO DAINOS
SAMBŪRIO CHORISTAMS.

Dainos Sambūris dainuoja Vasa
rio 16-sios minėjime. Repeticija 
įvyks vasario 17 d. (ketvirtadienį), 
7.30 vai. vak., Lietuvių Namuose 
North Melbourne. Prašome visi da
lyvauti.

Sambūrio valdyba.

SYDNEJAUS LIETUVIU KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Vasario 19 d., šeštadieni:
Moterų Draugijos BLYNŲ BALIUS 
Programa atlieka mūsų jaunieji

FILMAI LIET. KLUBE
Vasario 15 d., antradienį, 7.30 vai.: 

CHARLIE CHAPLIN
Klasikinė komedija

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš- 
nešimui didesniais kiekiais duodama 
10% nuolaidos ui spiritinius gėri
mus ir 5% už alų.

Primenama, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi turi dėvėti klubo 
taisyklėse nurodytą aprangą

PRANEŠIMAS
Vasario 20 d. 3 vai., sekmadienį, 

Bankstowne Lietuvių Klube (mažo
joj salėj) įvyks Židinio sueiga, 
į Kviečiamą židiniečius ir visus vy- 

;fesnio amžiaus skautus dalyvauti
į Sueigoje.

; į Bus svar
.*•aktyvinimu
^Stovykloje

Hnas mūsų veiklos su- 
. dalyvavimas VI T. 
?t.t.
Kancleris ir Tėvūnas

tUžGAVĖ? VAKARAS

' Sydneja' J iuS'Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugija jau daug metų rengia savo 
tradicini Užgavėnių vakarą. Ir šiais 
metais toks Užgavėnių vakaras ruo
šiamas vasario 19 d. Sydnejaus Lie
tuvių Klube.

Užgavėnių vakaras yra vienintelis 
Draugijos pajamų šaltinis, ir tiki
mės, kad tautiečiai į tai atkreips dė
mesį ir gausiai susirinks. Šį kartą 
norime iš gauto pelno paremti skau
tų šeštąją tautinę stovyklą, kuri 
globaliniu mastu organizuojama 
ateinančių metų pradžioje Australi
joje. Taigi, kviečiame skautų tėvus 
ir Moterų Draugijos veiklai prita
riančius ir remiančius tautiečius tą 
vakarą dalyvauti. Stengsimės 
vakaro dalyvius neapvilti ir gražiai 
juos pamylėti: bus įdomi programa, 
turtinga loterija, skanūs blynai ir 
kitokie vakaro malonumai. Maloniai 
kviečiami visi iš arti ir toli. Iki pasi
matymo Blynų vakare vasario 19 d. 
Lietuvių Klube Bankstowne.

Pranešame visiems, kad sporto 
klubo Kovo metinis balius įvyksta 
vasario 26 d., šeštadienį, Rockdale 
Town Hall puošnioje ir erdvioje sa
lėje. Baliaus metu bus traukiama 
stambiausių fantų loterija, kurių 
tarpe yra: 1) turistinė kelionė dviem 
asmenim į Hong Kong ir atgal (do- 
natorius - R. Cibas, Palanga Travel), 
dailininkų H. Šalkausko, L. Urbono, 
J. Janavičienės, A. Kraucevičiūtės, 
S. Montvido kūriniai, E. Lašaičio 
medžio drožinys ir eilė kitų labai 
vertingų fantų.

Visas baliaus pelans eina mūsų 
jaunimo naudai. Ateinančių metų 
vidury organizuojama didelio mąsto 

_ ekskursija į Šiaurės-Ameriką; kur 
vyks Pasaulio Liet. B-nės seimas, 
Dainų Šventė ir ir laisvojo pasaulio 
lietuvių sporto olimpijada. Sudary
kime kuo palankesnes sąlygas, kad 
mūsų jaunimas galėtų kuo skaitlin- 
giau dalyvauti.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.- treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vaL, šešt. 2-1 vaL, sekm. 
12.30 •11 vai.

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 6-10 vaL

Inf.

O. Baužienė

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

VALGYKLA veikia? pirm. - penkt. 
6-9 vai., šešt; 6-10 vai. sekm. 1-9 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

LIETUVIŲ RADIJO
VALANDĖLĖS KLAUSYTOJAMS 

MELBOURNE

Šiuo pranešu mieliem lietuvių ra
dijo valandėlės klausytojams, kad

ir 3EA stočių reikalais.
Tiems, kurie tų darbą tęs toliau, 

linkiu visokeriopo pasisekimo.

Stasys Stankūnavičius

VIETOJ
, 30 GĖLIŲ
Pagerbiant a.a. Viktorą Bižį vie

toje vainiko L.K.V. S-gos Ramovėse 
Sydnejaus Skyriaus Valdyba pas 
kyrė Mūsų Pastogei 20 dolerių auką!

'•-fT-'' -T • •(■j

A.a. Petrui Zarembai mirus, jį 
pagerbdamas vietoje gėlių Juozas 
Ramanauskas aukoja Australijos 
Lietuvių Fondui 10 dolerių.

SPORTO KLUBO KOVO

26—SIS METINIS BALIUS
jau vasario 26 d. Rockdale Town Hall 448 Princes Highway

Programoje:. G.Zigaitytės solo dainos ir tautiniai šokiai (M. Cox Grupė) 
Baliaus metu bus traukiama stambiausia lietuvių loterija Australijoje 
(I prizas kelionė dviem į Hong Kong, dailininkų paveikslai ir kt.)

Vakarienė ir šampanas įskaitytas į bilieto kainą. Maistas pačių sporti
ninkų motinų gamybos, visų rūšių gėrimai gaunami vietoje. Pradžia 7 30 
vai.

Įėjimas tik 8 dol. Moksleiviams ir pensininkams - $ 4.
Kviečiami visi iš arti ir toli. Tai pats šauniausias balius Pietų 

Pusrutulyje. Dalyvavę neapsivilsite ir jaunimą paremsite!

Sydnejaus Lietuvių Teatras ’’ATŽALA” vasario 27 d., sekmadienį, 
3.30 vak Sydnejaus lietuvių Klube pakartotinai stato PAULIAUS 
RŪTENIO trijų veiksmų rimtą komediją

e^o/ ivr n m t ir a

SS

PRANEŠIMAS
Kovo 6 d., sekmadienį, tuoj po lie

tuviškų pamaldų Lidcombės parapi
jos puošnioje salėje S.L.K. Kultūros! 
Draugija, talkininkaujant kitoms 
organizacijoms, ruošia įdomią ir tu
riningą

KAZIUKO MūGĘĮ
Organizacijos ar pavieniai asme-l 

nys, norį išstatyti savo eksponatus,! 
prašome užsisakyti stalus iš ankstoj 
pas A. Vinevičių prieš pamaldas Pa] 
rapijos Kioske Lidcombe.

Fantus loterijai priima p. A. Skiri 
kienė ir E. Badauskienė sekmadieĮ 
niais prie bažnyčios. Rengėjai

AUSTRALIAN LITHUANIAN

Režisuoja pats autorius P. Rūtenis. Vaidina: D. Bieri - Labutytė, D. Kar- 
pavičienė, O. Maksvytienė, G. Zigaitytė, J. Dambrauskas, J. Maksvytis, 
P. Rūtenis, S. Skorulis, H. Šliteris.

Bilietai gaunami prie įėjimo: $ 3.00 asmeniui; pensininkams ir studen
tams $ 1.50.

Tėvų dėmesiui: mažamečiai vaikia galės praleisti laiką Jaunimo Centre 
pat Klubo.

T7LZZLY ”0UR HAVEN” 
Australijos Lietuvių bendruomei 
laikraštis 
Leidžia ALB Krašto Valdyba
Redaktorius V. Kazokas ’ 
Redakcijos Patariamoji

Bankstown, N.S.W. 2200;
TeL 709 8396

Box 4668. G .P.O. Sydney 2001 
Administracijos TeL 649 9062
Prenumerata:
Australijoje metams 
Užsieny paprastu paštu 
Oro paštu j N. Zelandiją 
Oro paštu kitur
Atskiro-Nr. kaina 40 eentų
Redakcija rašinius taiso ir i 
savo nuožiūra. Už skelbimų 
neatsakoma.

Printed by Rotor Prese Pa
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