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PREZ. CARTERIO BANDYMAI

Nors prezidentas Carteris ir 
stengiasi prisilaikyti teisingumo 
principo, tačiau ir jis neišvengia 
problemų ir net aštrių puolimų. Įvy
kius sekantieji.korespondentai ir TV 
reporteriai sako, kad dabarties 
problemos yra pirmas didesnio 
masto egzaminas Carteriui. Jei jis 
išeis laimėtoju, jis bus palankiai 
įvertintas ir savo griežtųjų kritikų, 
o jei jis nesugebės išlikti neabejoti
nu vadovu galingiasiai pasaulio 
valstybei ir problemos pradės jį 
stumdyti iš vienos nesėkmės į kitą, - 
tai tuo atveju jis praras net daugu
mos amerikiečių paramą, nes jo, 
kaip naujų horizontų prezidento, 
aureolė bus išblėsusi ir jis bus įri- 
kiuotas į netolimos praeities eilinių 
prezidentų gretas.

Derybų nutrūkimas Vid. Rytuose 
- viena nesėkmė, bet ji jam daug ne
kenkia, nes čia jis tik tarpininkas. 
Daug svarbesnis dalykas yra Pana
mos kanalo sutartis. Jei ji nebūtų 
ratifikuota, tas jam būtų labai skau
dus pralaimėjimas. Didelės reikš
mės ir jo prestižo išlaikymas Soma- 
lijoje. Ir čia jis mėgina nenutolti nuo 
teisingumo dėsnio: jis atsisakė duoti 
pagelbą Somalijai kol ji kariauja 
užimtoje teritorijoje. Bet jis įspėjo 
sovietus, kad Etijopija nemėgintų 
peržengti Somalijos sienos. Tuo at
veju JAV-bių laikysena būtų visai 
kita. Tačiau jau ir dabar kai kas pa
dėtį Afrikoje laiko aliarmuojančia: 
Kubos kariai esą jau devyniolikoje 
Afrikos ir Vid. Rytų valstybių! Vien 
Etijopijoje jų esą virš 12.000. Kubos

Poetės sukaktis

M.M. Mykolaitytė - Slavėnienė
Poetei Marijai Magdalenai Myko

laitytei - Slavėnienei balandžio 22 d. 
suėjo 70 metų. Nors paskutiniu laiku 
jos sveikata ir buvo kiek apsilpus, 
bet šiuo metu jaučiasi pakankamai 
gerai ir vėl toliau tęsia savo atsimi
nimų rašymą apie savo brolį Vincą 
Mykolaitį - Putiną. Pirmą jos atsi
minimų tomą išleido leidykla Nida 
Londone 1976 m. T Jnkime rašytojai 
stiprybės ir kūrybingų metų. 

kareivėliai, o Rusijos pinigai, ginklai 
ir generolai. Carteris pastebėjo, kad 
jei sovietai ir toliau tęs tokią pat po
litiką Afrikoje, jie gali nesitikėti 
greito susitarimo dėl strateginių 
ginklų apribojimo. Tas sovietams 
labai nepatiko. Jie stengiasi tą su
tartį kuo greičiausiai išgauti, nes ji 
jiems labai naudinga: amerikiečiai 
jos laikytųsi, o jų ji lemiamu mo
mentu nevaržytų-Politiniai komen
tatoriai teigia, kad JAV-bės paža
dėjusios priversti Somaliją apleisti 
jų užimtąją Etijopijos teritoriją ir 
nutraukti kovos veiksmus. Tas jau, 
galima sakyti, ir įvykdyta. Dabar 
lieka pagrindinis klausimas, ar so
vietai įvykdys savo pažadą - ar 
Castro išves savo gausias pajėgas iš 
Etijopijos. Tuo tenka suabejoti. Jis 
žadėjo pasitraukti ir iš Angolos, bet 
jo kariai ten tebėra dar ir šiandien. 
Paprastai gerai informuotas News
week žurnalas teigia, kad sovietai 
savo veiksmais Afrikoje nori išban
dyti Carterį - nori apie jį daugiau 
sužinoti: ar jis yra toks, kokį jis 
vaizduoja (kas pasakyta, tas turi 
būti ir įvykdyta), ar jis ginkluoto 
susirėmimo su sovietais akivaizdoje 
pasirodytų toks pat nuolaidus, kaip 
ir ligšioliniai JAV-bių prezidentai? 
Ligšiolinę švelnią Carterio liniją 
tarptautinėse painiavose galima 
aiškinti ir tuo, kad jis dabar pirmu
tinį dėmesį skyrė degantiems krašto 
vidaus reikalams: Panamos sutar
ties sėkmingam užbaigimui ir 
sustabdymui angliakasių streiko, 
bene ilgiausiai užsitęsusio pusket
virto mėnesio.

Darūnas
Vasario 16 Gimnazijoje Vokietijo

je šiais metais abitūros egzaminams 
prileisti 8 gimnazijos mokiniai. Tai 
didžiausias abiturientų skaičius, 
koks turėtas per paskutinius 15 me
tų.

įvykiai
Skrisdamas Pietų Korėjos kelei

vinis lėktuvas iš Paryžiaus į Seulą 
per šiaurės ašigalį nukrypo nuo ke
lio ir patekęs į Sov. Sąjungos terito
riją buvo priverstas nusileisti netoli 
Murmansko. Keleiviai pervežti į 
Suomiją, kad galėtų keliauti toliau, 
gi lėktuvo įgula sulaikyta tardymui. 
Lėktuvas nusileido ant užšąlusio 
ežero tik stebuklu išvengęs didesnės 
katastrofos. Lėktuvas buvo pri 
verstas sovietų karo naikintuvų nu
sileisti be perspėjimo apšaudytas, 
ko pasėkoje žuvo du keleiviai. Aiš
kinama, kad buvo sugedę lėktuve 
kompasai ir lėktuvas iškrypęs iš ke
lio. Įskridus į sovietinę teritoriją ra
dijo susisiekimas nutrūkęs ir lėktu
vo kapitonas, neveikiant kompa
sams, pametęs kryptį. Aiškinama, 
kad sovietai turį būdų pakenkti ins
trumentams, kas išaiškinta daugeliu 
atvejų su amerikiečių lėktuvais 
Turkijos pasienyje. Spėliojama, 
koks buvo sovietų tikslas išvesti iš 
vėžių Pietų Korėjos keleivinį lėktu
vą.

♦♦♦

Poeto V. Mykolaičio-Putino antkapis Vilniaus Rasų kapinėse. Skulpto
riaus V. Vildžiūno projektas

Amerikos užsienių reik, ministe- 
ris Cyrus Vance vėl lankėsi 
Maskvoje derindamas U.S.A. - 
Sovietų Rusijos santykius. Kalba
ma, kad jam pavykę atnaujinti de
rybas dėl ginklų apribojimo (SALT).

Australija turi tautinį himną (God 
Save the Queen) ir tautinę melodiją 
(Advance Australia Fair). Adminis
tracinių reikalų ministeris senato
rius Withers paskelbė nurodymus, 
kada jais naudotis.

God Save the Queen giedama ofi
cialiose iškilmėse, kai dalyvauja gu
bernatorius ar jo pavaduotojas, ka
riuomenės iškilmingomis progomis 
arba atvejais pareiškiant lojalumą 
Karalienei. Visais kitais atvejais 
grojama Advance Australia Fair 
(tik melodiją, nes oficialių žodžių 
nėra).
ALB KRAŠTO GARBĖS TEISMAS 
prašo visus raštus, liečiančius Gar
bės Teismą, adresuoti šiuo adresu:

J. Lapšys
14 Leroy St.,
Glenunga, S.A. 5064

JUNGTINIS BALTŲ KOMITETAS 
SYDNEJUJE z

Balandžio 4 d. buvo sudarytas 
naujas Jungtinis Baltų Komitetas 
Sydnejuje tokios sudėties: pirmi
ninkas LA. Biržulis (latvis), vicepir
mininkai Mrs. T. Kroll-Simul (estė), 
V. Patašius (lietuvis), sekretorė 
Mrs. Lia Looveer (estė) ir iždininkas 
V. Narbutas (lietuvis).

Komitetas bendrą birželio išveži
mų minėjimą numato surengti bir
želio 11 d. Latvių Namuose, Parnell 
St., Strathfield. Kalbėtoju numaty
tas plkn. V.O. Daiton, dalyvavęs 
Vietnamo kare.

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 27-29 d.d. Bostone, 
U.S.A., įvyks Pasaulio Lietuvių In
žinierių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas, kurio metu bus aptaria
ma Sąjungos veikla, ateities darbai 
ir renkama nauja Sąjungos Centro 
Valdyba.

Tiblise. Gruzijos sostinėje, įvyko tūks
tantinė demonstracija, per kurią gruzinai 
reikalavo pripažinti jų kalbą oficialia 
respublikos kalba.
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Reikšmingas
. sutapimas

Šiame Mūsų Pastogės numery 
skaitome atsišaukimą, kad Austra
lijos Lietuvių Katalikų Federacija 
skelbia Religinės Šalpos vajų padėti 
Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje ir jos 
persekiojimą kuo plačiausiai išrek
lamuoti laisvajame pasaulyje.

Užuomina apie religiją eilei tau
tiečių kad ir šiame krašte sukelia 
priešingų reakcijų: esą, religija nie
ko bendro neturi su tautiškumu, ir 
kas religijos vardu daroma, manęs 
ar kito panašiai galvojančio visai 
neliečia. Tai yra apriorinis nusista
tymas, kuris ne visada pateisina
mas.

Be abejonės, skaudi lietuvių tau
tos istorinė patirtis santykyje su re
ligija siekia ir sias dienas. Senovės 
lietuviai turėjo savo religiją ir nieko 
neprievartavo, kad ją išpažintų ir 
kiti. Vėliau, nors tai buvo vokiečių 
ekspansijos reikalas, vokiečiai ver
žėsi į rytus visų pirmiausia vardan 
kriksčioniskos misijos. Šiandie 
mums svetima (bent laisvajame pa
saulyje) prievartavimo idėja priimti 
tai, kas tautai yra svetima ir net ne
girdėta. To meto Lietuvos valdovai 
idėjiškai ir ypač politiškai vertinda
mi padėtį, sutiko prisitaikinti prie 
laiko padiktuotų sąlygų, ir oficialiai 
įvedė krikščionišką ideologiją Lie
tuvoje. Galbūt, sitas politinis ėjimas 
ir buvo teisingas, bet metodiškai 
lietuviams labai pragaištingas: į ano 
meto Lietuvą krikščionybė atėjo per 
lenkus, kurie drauge su religija 
daugiau skelbė ir platino lenkybę, 
negu religiją. Politiškai Lietuva 
anuo metu daug laimėjo, tuo atrem
dama Vakaruose paskleistą pro
pagandą pries pagonišką Lietuvą, 
tačiau kultūriškai Lietuvai ir lietu
vių tautai buvo skaudus pralaimėji
mas, nes drauge su religiniuapasta- 
lavimu vyko ir sau lygaus neturintis 
lietuvių nutautinimas, kuris truko 
ligi vysk. M. Valančiaus ir Dr. J. 
Basanavičiaus. Pažadintas tautinis 
sąmoningumas nustelbė drauge su 
religija propaguojamą tautos nive
liaciją, kas buvo laimėta lemiame 
posūkyje atsiribojant nuo lenkų. 
Nuo Kudirkos laikų tautinė ambicija 
galiojo daugiau, negu religinis nusi
statymas. Tačiau reikalai buvo tiek 
pasikeitę, kad krikščioniškoji ideo
logija, ypač Romos Katalikų Bažny
čia, jau lietuvių tautoje tiek buvo 
įsipilietinusi, kad drauge sutapo su 
tautine sąmone. Panašia kryptimi 
ėjo ir Bažnyčios nusistatymas eiti 
drauge su tautinėm aspiracijom.

ATSIŠAUKIMAS

Religinės Šalpos Vajus
Brangūs tautiečiai,

prasidėjus mūsų ruošiamam 
Religinės Šalpos Vajui, aš kreipiuosi 
į jus visus prašydamas paramos 
Lietuvoje persekiojamai Bažnyčiai.

Jūs gerai žinote bažnyčios sunkių 
būklę ir jos vedamą kovą už mūsų 
tautos laisvę, bei jos pačios egzis
tenciją. Ta kova sunki ir reikalinga 
ne tik mūsų moralinės, bet ir mate
rialinės paramos.

Iš Lietuvos atsiųstos Krbnikos 
verčiamos ir spausdinamos kitomis 
kalbomis^ idąnt būtų galima infor-
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Šiandie vėl lietuvių tauta išgyve
na naują priespaudą - kaip galint 
greičiau lietuvius nutautinti ir juos 
įjungti į sovietinį monolitą. Nors ir 
skaudžiausiom priemonėm toji poli
tika stengiamasi įgyvendinti, vis tik 
pasipriešinimas vyksta inspiruotas 
ir tautinio sąmoningumo, ir taip pat 
religinio sąmoningumo, kuris per 
šimtmečius prigijo lietuvių tautoje. !

Ne vien tik lietuvius išeivius, bet 
lygiai ir visą pasaulį stebina "Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos", 
kurios leidžiamos Lietuvoje pogrin
dyje ir kurios Vakaruose skleidžia
mos kuo plačiausiai įvairiomis kal
bomis iškeliant ne tik persekiojamos 
religijos, bet ir tautinę rezistenciją. 
Nuostabiu būdu religinės ir tautinės 
aspiracijos šiuo metu stebėtinai su
tampa: kova su religiniais pažeidi
mais yra tuo pačiu pažeidžiamas ir 
tautinis integralumas. Ir sitas suta
pimas eina mūsų tautos naudai. Re
liginis sąmoningumas bent šiuo me
tu yra ryškesnis bent ta prasme, 
kad jis sukelia daug didesnį sudo- 
mėjimą laisvojo pasaulio sąmonėje, 
negu tautinės pastangos atsispirti 
rusų prievartiniam nutautinimui.

Tad visai nenuostabu, kad išeivi
joje mūsų pastangos padėti Lietu
vos Katalikų Bažnyčios rezistencijai ' 
prilygsta kovai už tautinę rezisten- ' 
ciją. Australijos Lietuvių Katalikų ! 
Federacijos paskelbtasis vajus Reli- ! 
ginės Šalpos vardu yra padėti Kata- j 
likų Bažnyčiai Lietuvoje yra neat- i 
siejamai tas pats, kaip ir padėti pa- j 
čiai lietuvių tautai. Katalikai bent ' 
turi laisvajame pasaulyje aiškų ir 
konkretų užnugarį. Todėl mūsų visų : 
lietuvių pareiga prisidėti ir paremti ’ 
visas pastangas, jeigu jos risiasi su ; 
lietuvių tautos išlikimo problemo- I 
mis. Paskelbtasis Australijos Lietu- j 
vių Katalikų Federacijos vajus ge- ■ 
gūžės mėnesį Religinei Šalpai yra ne j 
kas kita, kaip kvietimas mūsų visų ; 
turimomis galimybėmis prisidėti i 
prie lietuvių tautos rezistencijos. į 
Keista, kai istorijos eigoje tas pats i 
dalykas kryžiuojasi ir kontrastuoja: j 
buvo laikas, kaip toji pati Bažnyčia 
veikė pries lietuvių tautos intere- i 
sus, tačiau šiandie toji pati Bažnyčia Į 
yra mūsų pagrindinė sąjungininkė, i 
Prisidėdami ir aukodami : 
paskelbtam Religinės Šalpos vajui 
mes lygiai remiame ir atiduodame 
savo auką ir lietuvių tautai. Todėl ir 
kviečiame visus ne tik katalikus, bet I 
ir sąmoningus lietuvius aktyviai 
prisidėti savo auka prie šio vajaus, 
kad galėtume sau atsakyti, jog neli
kome kurti persekiojamos tautos 
pagalbos šauksmui. (v.k.) i

muoti laisvųjų kraštų žmones apie 
mūsų tautos priespaudą ir tikinčiųjų 
persekiojimą. Aš tikiu, kad mes, 
Australijos lietuviai, paremsime šią 
kovą aukodami ReHginei Šalpai šį 
gegužės mėnesį.

V. Laukaitis
A. Lietuvių Katalikų Federacijos 

pirmininkas

Informacija

Pranešame, kad visi, kurie aukos 
Religinei Šalpai $ 5 ar daugiau, bus 
skelbiami ’’Tėviškės Aiduose”. Au-

Nuoširdžiai sveikiname kun. Petrą B u t k ų jo kunigystės 40-ties metų 
proga ir linkime ištvermingų ir sėkmingų metų Dievo ir tautos tarnyboje 

Sydnejaus Jaunimo Tautinių Šokių 
Grupė Sūkurys

TERORISTAI Rašo J. Slavėnas

AR LAISVĖS KOVOTOJAI?
Tęsinys iš pr. M.P. Nr.

Arabai nebuvo 
priešingi žydų rasei ar religijai, bet 
jie buvo priešingijų nacionalizmui, 
kuris jų gyvenamam krašte norėjo 
įsteigti savąją valstybę. Taigi bren
do politinė kova. Dėl krašte besi
kartojančių neramumų prasidėjo 
įvairių komisijų lankymosi laikotar
pis, politinės britų deklaracijos.

Komisijų rekomendacijos ir poli
tinės deklaracijos skyrėsi vienos 
nuo kitų, kartais buvo priešingos. 
Pav., vienoj politinėj deklaracijoj, 
prie kurios buvo prisidėjęs ir Chur- 
chillis, buvo paneigta žydų teisė į 
valstybės steigimą, bet iš kitos pu
sės sakoma, kad atvykstą į Palestiną 
iš kitų kraštų žydai turį savo teisę, 
atseit, grįžta į savo senąją tėvynę. 
Bet dėl pirmosios dalies žydai sukėlė 
triukšmą ir britų vyriausybė dekla
raciją atšaukė.

Palestinos problema pasidarė ne
aprėpiama, kai Vokietijoj prasidėjo 
žydų persekiojimas. Tarp 1933 ir 
1936 į Palestiną kasmet atvykdavo 
po 60.000 žydų. Žydai užsieniuose 
varė propogandą, kad vien dėl hu
manitarinių sumetimų žydams turi 
būti plačiai atvertos durys. Arabai 
susirūpino, 1936 m. paskelbė gene
ralinį streiką, vartojo terorą. Britai 
atgabeno 20.000 kariuomenės, 
vėliau tą skaičių žymiai padidino,

MIRUSIEJI
UŽMIGO AMŽINYBĖS MIEGU

Kovo 12 d. sekmadienio rytą žmo
na, nuėjusi pažadinti vyrb pusry
čiams, rado Vincą Šimkų lovoje jau 
šaltą, kur iškviestas Dr. Rimas Šar
kis nustatė, kad velionis mirė naktį 

: širdies priepuoliu.
Velionis su šeima į Geelongą atsi- 

' kėlė tik prieš penketą metų, bet jo 
i nuoširdus ir linksmas žemaitiškas 

būdas visiems buvo gerai žinomas, 
tai nenuostabu, kad į laidotuves su
sirinko beveik visi Geelongo lietu- 

; viai.
į Gedulingas pamaldas atnašavo 
' kun. P. Dauknys ir žodį A.L. B-nės 

Apyl. Valdybos vardu tarė įgalioti
nis p. St. Karpalavičius.

Po mišių, velionio palaikai, pa
dengti daugybe gėlių, palydėti į Ry
tų Geelongo kapines. Kun. P. Dauk- 

į niui atlikus laidojimo apeigas, atsi- 
i sveikinimo žodį tarė Geelong’o Lie- 
i tuvių Sąjungos pirm. J. Gailius, tuo 
Į pačiu šeimos vardu padėkojo vi- 
I siems už atsilankymą į laidotuves ir 

pakvietė visus į šermenis.
Vincas Šimkus gimė 1914 m. lie

pos 22 d. Skuode, 18 metų stojo į

kas priims visi kunigai ir Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacijos Val- 

: dybos įgaliotiniai bei jų paskirti as- 
j menys su aukų lapais. Melbourne 
! aukas priims visi A.L.K. Federaci- 
t jos Valdybos bei vajaus komiteto 
i nariai.
Į Norintieji gali aukas siųsti tiesiog 
j Komiteto iždininkei p. A. Kaunienei 
' 8 Salvana Ave., Mitcham, Vic. 3132, 
Į arba ’’Talka”, Box 4051, G.P.O. Mel

bourne 3001, čekius užrašant ’’Reli
ginė Šalpa”.

Jv/ -'f

į Religinės Šalpos Vajaus Komitetas 

bet arabus numalšinti nevyko net iki 
II-jo Pasaulinio karo pradžios. Britai 
siuntė karališką komisiją padėčiai 
ištirti; komisija priėjo išvados, kad 
arabų ir žydų nacionalizmas nesu- 
derinams ir britų politika Palestino
je nuo Balfouro deklaracijos laikų 
pasidarė nereali. Komisija reko
mendavo Palestiną padalyti į dvi 
valstybes - arabų ir žydų. Arabai 
priešinosi ir reikalavo: 1. sustabdyti 
žydų imigraciją; 2. duoti Palestinai 
visai (nepadalytai) nepriklausomy
bę.

Sukilimas tęsėsi toliau. Jo metu 
žuvo 69 britai, 92 žydai, 486 civiliai 
arabai ir 1138 arabai ginkluoti. 100 
sukilėlių arabų britų karinio teismo 
buvo nuteisti mirti ir sprendimas 
įvykdytas pakariant. Bet britai vis 
tik atsisakė padalinimo plano ir pa
sikvietė arabus ir žydus į Londoną 
konferencijai. Britai į konferenciją 
pakvietė ir kaimyninius arabų kraš
tus, pripažindami Palestiną esant 
bendra jų dalimi.

Ši konferencija jokių rezultatų 
nepasiekė ir britai vienašališkai 
paskelbė Baltąją knygą, kurioje bu
vo nustatyta:

1. Po 10 metų būsiant įstaigta ne
priklausoma Palestina;

Nukelta į 3 psl.

A.a. V. Šimkus

Lietuvos kariuomenę ir tarnavo 
’’Margio” pėstininkų pulke.

Vokiečiams užimant Klaipėdą ap
leido paskutinis su specialiais užda
viniais, dalyvavo ir Vilniaus pėrė 
mime. Kariuomenėje išbuvo iki rusų 
okupacijos, kiek laiko dirbo Mosė 
dyje policijoje, tarnavo statybos ba- 
talijone Rytų fronte.

Kuriantis Plechavičiaus rinktinei 
sugrįžo į Lietuvą ir stojo į jos gre
tas, bet, vokiečiai pagavo kaip pa
bėgėlį iš rytų fronto ir 1944 m. išve
žė Boeblingeno koncentracijos sto
vyklą, kur išbuvo iki karo pabaigos. 
Vokietijoje susipažino ir vedė Bronę 
Braknytę - Baltakienę, su kuria su
silaukė sūnaus Gedimino.

1949 m. liepos 15 d. emigravo i 
Australiją. Apie 25 metus išgyveno 
prie Albury, kur susilaukė dar dvie
jų sūnų Algio ir Vinco.

Geelonge gyvendamas dirbo For
do mašinų fabrike ir paskutiniu lai
ku truputį susižeidęs buvo atleistas 
ir gyveno ant valdiškos duonos.

Paliko žmoną Bronę, sūnus Gedi
miną, Algį ir Vincą ir penkis anūkus, 
Lietuvoje seserį Stasę ir brolį Au- 
S"8“1- J. Gailius
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POLĖKIS ŽMOGUJE
matiško elemento įneša miško takais 
atklydę romantiškai nusiteikę jau
nikaičiai Lysander ir Demetrijus su 
mergaitėm. Per klaidą įvelti į miško 
būtybių išdaigas, laikinai suklaidi
nami (kyla muštynės, ginčai), bet 
greitai taika grąžinama ir vėl har
monija supa miško medžius mįslin
gai ošiančius, grakščias būtybes žai
džiančias lengvam rūke. Šokėjų ju
desiai puikioj kontrolėj, veidų iš
raiška pilna niuansų. Muzika F. 
Mendelssohno - Bartholdy, išpildo
ma Elizabethan Sydney Orkestro, 
įsijungiant Sydney Grammar School 
chorui. Choreografas Frederick 
Ashton.

Šimtmečiais lydėjęs žmogų polė
kis sukurti ką nors gražaus, iššaukti 
nuostabą kitame žmoguje, gyvas ir 
šiandien. Jau mitologijos žmogus 
ieškojo kelių, kaip išreikšti grožį, tą 
nepagaunamą, neišreiškiamą būse
ną - nuostabos jausmą. Nuostaboj 
žmogus lyg ir pasikelia, atitrūksta 
nuo žemės, lyg ir išsilaisvina. Meni
ninkai, muzikai, poetai nuolat ieško 
kelių sukurti naujam, dar neištar
tam pasauliui. Surasti naują formą, 
stilių - kiekvieno kūrybingai gyvo 
menininko uždavinys.

Scenos menininkui būtinas yra 
kontaktas su žiūrovu, žiūrovo reak
cija dažnai lemia menininko pasise
kimą ar nepasisekimą. Ir taip pat 
stimuliuoja jį. Scenai būtinas yra 
staigmenos elementas, naujovė.

Šių metų rudens sezonui Austra
lijos Baletas Sydney Operos rūmuo
se išeina scenon su nauja ir origina
lia programa. Įvairuoja stilius, for
ma, technika. Symphony in D - 
Laikrodžių Simfonija, muzika 
Haydno - linksmų spalvų, nuotaikų 
šokis. Spalvos, figūros keičiasi neį
tikėtinu staigumu. Šokėjų puiki 
technika dar išryškina šokio ir mu
zikos žaismingumą. Čekų choreog
rafas Jin Kylian šiuo savo baletu iš
karto užkariavo pasaulio scenas 
(pirmą kart Australijoj).

The Dream - komiškai romantiška 
versija Šekspyro ”Vasaros nakties 
sapno”. Scenoje pasakų pasaulio iš
didus karalius Oberonas (Gary Nor
man) ir jo karalienė Titanija (Mari
lyn Jones), visa eilė fantastiškų 
miško būtybių, jų linksmos išdaigos 
giliose miško tankynėse. Kiek dra-

Juozas Jonušaitis Demetrijaus 
rolėje, balete ’’The Dream”. Chore
ografas Frederick Ashton

Teroristai ar...

Amerikiečio Louis Falco’s 
Caravan - visai naujo kolorito, sti
liaus, dramatiškai efektingas bale
tas. Muzika - Duke Ellington. Stip
riai akcentuotame ritme elastiški 
šokėjai svaidomi po sceną lyg 
įelektrinti, fizinė jėga, vitališkumas 
charakteringi šiam šokiui. Principa- 
linėj rolėj japonė šokėja Ranko Yo- 
koyama arba Ross Stretton.

Romatiškoje Demetrijaus rolėje 
balete "The Dream” lietuvis šokėjas 
Juozas Jonušaitis, jau kelinti metai 
pasirodantis iškiliose solo rolėse 
Australijos Balete, ypatingai šitoje 
rolėje yra nepamainomas. Baleto 
studijas pradėjęs pas Madame Ba
bicheva, Adelaidėje (6 metus), gau
na stipendiją tolimesnėm studijom 
ir priimtas į Australijos Baleto mo
kyklą Melbourne. Čia studentai pa

tenka tik didelės atrankos keliu (au- 
ditions). Po dviejų metų intensy
vaus darbo šioje baleto mokykloje, 
kur šalia reguliarių klasiško šokio 
klasių yra ir muzikos, dramos, bale
to istorijos privalomos klasės, ir vėl 
atrankos keliu (iš 40-ties studentų 
tik keletas gabiausiųjų) Juozas pa
tenka į Australijos Baletą.

Juozo Jonušaičio individualus sti
lius išryškėja dramatiškose ir lyriš
kose rolėse. Puikiai apvaldyta tech
nika, gražiai išjausta ir interpretuo
ta rolė, graži linija, muzikalumas, 
išskiria Juozą iš būrio šokėjų. Aus
tralijos Balete Juozas šoka jau 11-ti 
metai, sekančiose šio sezono prog
ramose išpildys kitas išskirtinas ro
les. Malonu pastebėti kad Juozas 
Jonušaitis gražiai kalba lietuviškai. 
Pasisekimas šios baleto grupės 
Australijos teatrų scenose ir gas
trolėse užjūrio kraštuose - nepap
rastas. Yra buvę Amerikoje, įvai
riuose Europos ir Rytų kraštuose. 
Liepos mėnesyje išvyksta į J ak artą, 
Indonesijoj. Savo aukštu lygiu 
Australijos baletas yra tarpe šešių 
(6) pačių geriausiųjų pasaulyje kla
siško baleto grupių.

Šokis - Baletas, taip pagaunantis 
žiūrovą, atviras visiems šių dienų 
vėjams, srovėms, visose pasaulio 
tautose, nuolat keičiasi, šakojasi į 
naujas formas, naujus pavidalus-ju
desyje. Technika ir artistiškumas 
išaugina naujus ir originalius bale
tus. Ir lyg - laibi miško medžiai su
pami vėjo nesibaigiančioj grakščioj 
melodijoj - šokėjai renkasi spalvin
gose pasaulio teatrų scenose nau
jam, dar nematytam šokiui.

Aldona Veščiūnaitė

Televizijos, 
radio, kasečių reikalais kreipkitėsi 
pas savus - ir pigiau, ir geriau!

699 5186
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2. joje arabai ir žydai turi garan
tuoti vieni kitų interesus;

3. per tuos 10 metų į Palestiną bus 
įsileidžiama dar 150.000 žydų, tuo 
būdu tautybių santykis bus kaip 1:3 
arabų naudai;

4. žydams bus uždrausta kai ku
riose vietose supirkinėti žemę.

Abi šalys atmetė britų siūlomą 
planą, bet vėliau arabai pradėjo prie 
jo grįžti manydami, kad nors tuo 
būdu bus išsaugotas Palestinos ne
dalomumas. Bet arabai, grįždami 
prie britų plano, nepastebėjo vieno 
dalyko: dėl žydų valstybės britai 
nekariaus, bet jie prirengs žydus, 
kurie patys tai atliks. Žydai šitai 
suprato. Šis arabų padėties nesup
ratimas ir privedė juos prie Palesti
nos netekimo.

II-jo Pasaulinio karo metu įvyko 
arabams daug nepalankių įvykių. 
Amerika, britų partneris, buvo di
delėj žydų įtakoj, visa propoganda 
jų rankose. Zionistai sujungė visas 
savo pajėgas ir jų organizacijos 1942 
m. paskelbė Baltimorės programą, 
kurioje reikalavo:

1. Įsteigti Palestinoj žydų valsty
bę;

2. Leisti sudaryti žydų armiją;
3. Atidaryti Palestiną neribotai 

žydų imigracijai.
Pačioj Palestinoj žydai viešai ir 

slapta rengėsi savo tikslų siekti. Jie 
reikalavo ir 1944 ( m. gavo leidimą 
steigti žydų brigadą, su savo spal
vomis, inkorporuotą į britų ginkluo
tas pajėgas. Tūkstančiai zionistų 
gavo apmokymą ir įgijo karinės pa
tirties. Jauni žydai, gyveną Ameri
koj, Anglijoj ir kitur lankė tų kraštų 
karines akademijas, pažino moder
niausius ginklus. Atvykę į Palestiną 
jie buvo laikomi pilnateisiais gyven
tojais (Amerika vėliau net išleido 

įstatymą, kad grįžtą į Ameriką iš 
Palestinos vyrai nepraranda Ame
rikos pilietybės). Tuo pačiu metu 
žydai savo vietiniams apsigyvimui 
turėjo Palestinoj savo saugumo or
ganizaciją (Haganah), kuri pogrin
dyje turėjo teroristinį sparną 
(Irgun). Kiekviena proga išnaudota 
įsigyti ginklų ir amunicijos - buvo 
apiplėšiami britų kariniai sandėliai, 
įsigyjama iš britų kareivių juos pa
perkant. Ginklų ir amunicijos atsar
gos augo. Arabų padėtis buvo prie
šinga: po 1936 -1939 m. sukilimo jų 
jėgos buvo išsemtos, ginklai britų 
konfiskuoti; už surastus ginklus jų 
savininkai buvo kariami. Britai į 
arabus žiūrėjo kaip į priešus, nes di
dysis Jeruzalės Mufti (religinis au
toritetas) buvo išbėgęs į Vokietiją. 
Palestiniečiai kreipėsi į Arabų lygą 
(gana laisvą atskirų sričių sąjungą), 
bet ta dar snūduriavo.

Karo pabaigoje Palestinos arabus 
ištiko du smūgiai:

1. J.A.V. prez. Trumanas ragino 
britus tuojau į Palestiną įsileisti 
100.000 žydų, atbėgusių iš Europos;

2. Anglijoje į valdžią atėjo Darbo 
partija. Ji keliais mėnesiais prieš 
karo pabaigą priėmė rezoliuciją, 
pritariančią neribotai žydų į Pales
tiną imigracijai ir dar pridėjo: ara
bai turėtų būti paskatinti išsikelti, 
kai žydai atsikels.

Vėlnaujabritų - amerikiečių komi
sija vyko į Palestiną - jos rekomen
dacijose be kita ko buvo: "Britų 
mandatas Palestinoj paliktinas, iki 
priešingumai tarp arabų ir žydų iš
nyks.” Dar rekomendavo leisti žydų 
imigraciją, bet užtikrinant, kad tei
sės ir padėtis kitos gyventojų dalies 
nebūtų pažeistos. Prieš 25 metus 
Palestinos žydų - arabų santykis bu
vo kaip 1:9, dabar jau artėjo 1:2. 
Kaip priešingumai gali išnykti?

Bus daugiau

J. Zinkus

ANTRASIS PAVASARIS
KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI CTęonys)

Tik įvažiavę į Forestier pusiasalį 
sustojame pajūryje Tesselated 
Pavement vietovėje. Eidami aukštai 
pajūrio taku stebime žemumoje prie 

! vandens labai plokščiai (lyg aikštė) 
išsidėsčiusius akmenis. Akmenų pa
viršius suskilinėjęs kvadratais ir at
rodo, kad čia jie būtų žmogaus ran
komis išdėlioti. Labai įdomiai atro
do.

Grįždami į Hobartą dar sustojame 
prie Copping miestelio, prie senienų 
muziejaus. Surinktos visokios 
šiukšlės, bet jų tarpe yra tokių mažų 
senienų, kurių kitur nerasi, o jos 
įdomios. Patys seniausi prosai, skal
bimo mašinos, ūkio ir namų apyvo- 

, kos rakandai. Labai tvarkingo iš- 
I dėstymo tokiems eksponatams neį- 
• manoma pritaikyti, tuo labiau kad jų 
' čia suversta daug.

Grįžęs į Hobartą pereinu Wool
worths supermarket, palygindamas 
maisto produktų kainas su Sydne- 
jaus. Duona ir dar keletas dažniau 
perkamų produktų kainuoja tiek pat 
kaip ir Sydnejuje. Nieko pigesnio 

| nepastebėjau, bet yra daug prekių 
i kurios kaštuoja daugiau. Nustebau 

pamatęs, kad butelis obuolių sulčių 
(cider) čia net keliais centais bran
gesnis. Tuzinas kiaušinių $ 1.32.

Vakare autobusas atveža į priep
lauką. Čia jau stovi kiti du autobusai 
su turistais ir keletas privačių auto
mobilių. Laivui atplaukus visi suli- 

i pame ir keliaujame Derwent upės 
' pakrantėmis. Laivo kapitonas duoda 

paaiškinimus, pasako praplaukia- 
i mas vietas. Sutemus, Hobartas ma

tosi tik elektros lempų šviesoje. Iš
vyka įdomi, bet nieko ypatingo ir 
baigėsi 11 vai. nakties.

Aušta vėsus penktadienio rytas. 
Verčiame palapines, rankiojame pa- 
laidžiau išdėtus daiktus ir ruošiamės 
atsisveikinti su svetingu Hobartu. 
Dar kartą pravažiuojame miesto 
centrą ir keliaujame į vakarus. 
Vieškelį vėl lydi Derwent upė, kuri 
čia siauresnė, bet dar gili. Prava
žiuojame vėl apyniais užsodintus 
laukus. Boyer miestelis, kuriame 
1940 m. buvo pastatytas popierio 
fabrikas, jame dirba apie 1500 dar
bininkų. Šis fabrikas pagamina 40% 
popierio, sunaudojamo Australijos 
laikraščių leidimui.

Privažiuojame didoką New Nor
folk miestą. Pirmiausiai apžiūrime 
seną, bet gerai išsilaikiusią istorinę 
St. Matthews anglikonų bažnyčią ir 
šalia jos, sename name įrengtą 
rankdarbių parodą. Rankdarbiai 
parduodami. Netoli pavažiavę 
sustojame prie buvusio seno vieš
bučio, dabar jame padaryta užkan
dinė su gražiai tvarkomu kiemu. Čia 
perkame senai matytų ir valgytų 
šviežių aviečių. Ir čia viskas dvelkia 
senove.
New Norfolk miestas turi skirtingą 

istoriją. Jo pirmieji gyventojai 1808 
m. buvo perkeldinti iš N.S.W. pri
klausiančios Norfolk salos, kai ten 
atsirado sunkumų kolonizuoti. Šioje 
vietoje perkeldintieji gavo 4 akrus 
žemės už turėtą vieną. Taip pat apie
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Ar naudinga ’’Talkos” ekspansija?
TALKOS VEIKLA BESIDOMINT

Pora atvejų teko skaityti šiame 
savaitraštyje apie ruošimąsi steigti 
Lietuvių Kooperatinės Kredito 
Draugijos Talkos skyrių Sydnejuje, 
drauge suminint, kad toks skyrius 
Adelaidėje jau veikia. Dėl Talkos 
skyriaus veikimo Adelaidėje iš Tal
kos pirmininko teko nugirsti, kad 
Pietų Australijoje kooperatinių 
kredito unijų reikalus tvarkančios 
įstaigos raginančios Adelaidėje vei
kiantį Talkos skyrių perorganizuoti 
pagal S.A. kooperatyvų įstatymą į 
savistovią kredito draugiją.

Kooperatinės kredito unijos 
veikia ir Sydnejuje, turi net unijų 
sąjungą: ”New South Wales Credit 
Union League”, 141 Dewonshire St., 
Sydney (gal dabar adresas ir pasi
keitė). Todėl, ar yra prasmės Syd
nejuje steigti Talkos skyrių, daryti 
su jo steigimu susijusias nemažas 
išlaidas, panašias kaip Adelaidės 
skyriaus steigimui buvo padaryta, 
kada ten galima ir tikslingiausia 
steigti savistovi kooperatinė kredi
to unija, pagal NSW veikiantį kre
dito kooperatyvų įstatymą.

Prieš ką nors steigiant, verta rea
liau apgalvoti steigiamos organiza
cijos, šiuo atveju Talkos skyriaus, 
veiklos apimtį, gerai suvokti tokio 
Talkos skyriaus administracinio bei 
techniškojo darbo funkcijas ir to 
darbo sąlygas su Talkos centru, 
esančiu Melbourne, susijusias.

Talkos skyriui tvarkyti draugijos 
centras perrenka ir paskiria asme
nis, kurie, jo manymu, šiam darbui 
tinka. Šie asmenys nėra statutiniai 
Talkos reprezentantai, jie skaitosi 
Talkos tarnautojais. Adelaidės sky
riui vadovaujantieji asmenys, aplin-

Antrasis 
pavasaris 
Atkelta iš psl. 3

metus laiko gyventojai nemokamai 
gavo maisto produktus, kol patys 
buvo pajėgūs išsilaikyti.NewNorfolk 
dabar išaugęs į gražų provincijos 
miestą su beveik 7000 gyventojų. 
Miesto centre sustojame valandai 
apsipirkti ir pasidairyti.

Netoli nuo New Norfolk pavažia
vę sustojame vietovėje, pavadintoje 
Plenty. Graži aplinka ir lyg parke 
įtaisyti tvenkiniai, kuriuose augina
mos žuvys. Mažos žuvytės laikomos 
pernešamuose tankuose pastogėse. 
Didesnėms žuvims, atvirame lauke 
yra padaryti skirtingų dydžių tven
kiniai. Tvenkiniuose dirbtinai sro
vena vanduo. Pačiuose galutiniuose 
ir didžiausiuose tvenkiniuose plau
kioja 30 - 40 cm. ilgio žuvys. Aplink 
auga dideli medžiai su prikabintais 
užrašais, nurodančiais jų pavadini
mą, kaip botanikos soduose.

Važiuojame toliau. Vėl laukuose 
auga ir dar žydi kodino aguonos. 
Vietomis pakelėse riogso tik tankiai 
suaugę krūmai. Kitur žalios pievos 
ir kalnai, labai primena (tik prime
na, bet neprilygsta) Naująją Zelan
diją. Pro akis slenka aviečių krūmai 
apsodinti laukai. Kitur vėl vielomis 
lipa apyniai, netoli pastebime ir jų 
džiovyklą.

Atsiskiriame nuo mus lydėjusios 
Derwent upės. Dabar pakelyje sku
biai bėga akmenų viršūnes liesda
mas Tyenna upės vanduo. Šalia ke
lio einančiu geležinkeliu sunkiai dū- 
suosamas traukinys tempia didelių 
rastų krovinį.

Nuo Westerway pasukę iš pag
rindinio kelio, pietums pasiekiame 
Mt. Field National parką. Čia lyg 
ant kilimo, švelnios nupjautos žole
lės statomės palapines. Parkas pri-
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kybėms susidarius, vadinami ’’Pas
kolų Komisija”.

Talkos skyriui vadovaują asme
nys savistovių draugijos veiklos 
funkcijų nevykdo. Jie atlieka tarsi 
draugijos agento pareigas: priima 
indėlius, Talkos nariais įstoti bei 
paskoloms gauti pareiškimus ir 
šiuos pareiškimus persiunčia Talkos 
valdybos sprendimui. Iš priimtų in
dėlių ir kitų pajamų susidaręs kaso
je pinigų perteklius, nenumatant iš 
jų išmokėti skyriaus nariams pas
kirtas paskolas, persiunčiamas Tal
kos centrui, kuris sekdamas bandrą 
draugijos pinigų paklausą ir pasiūlą 
juos nukreipia tinkama pinigų ko
mercine kryptimi.

Kooperatinių kredito draugijų 
tikslas yra: gerai, greit ir prieina- 
miausiomis sąlygomis patenkinti 
savo narių piniginius reikalus. Šiam 
tikslui atsiekti būtinas tarp draugi
jos ir jos narių geras susisiekimo 
kontaktas, kuris naudingas išsiaiš
kinant, ypač dėl prašomosios pasko
los tinkamų garantijų pasitaikančius 
neaiškumus, arba paskirtas pasko
las išmokant.

Su Taikos nariais gyvenančiais 
Adelaidėje arba eventualiai Sydne
juje tenka susisiekti naudojantis 
pašto patarnavimais. Žinant Aus
tralijos paštuose pasitaikančius 
dažnus streikus, ši susisiekimo prie
monė kartais būna greito susižinoji
mo stabdžiu. O turint terminuotų 
piniginio sandėrio reikalų ji gali būti 
net nuostolinga. Talkos nariai gyve
nantieji to pat miesto bei jo prie
miesčių ribose tokių susisiekimo 
kliuvinių išvengia, susižinojimui pa
naudodami ne pašto bet kitas susi

žiūrimas valdžios. Čia erdvu ir leng
va po miesto suspaudimo. Netoli 
statomi didesni nauji bendro naudo
jimo pastatai. Sako, prieš dvi savai
tes čia dar buvo sniego.

Po pietų, pasiskirstę mažomis 
grupėmis einame parko takais pasi
vaikščioti. Užrašai nurodo, kur eiti, 
kaip ta vieta vadinasi ir kiek laiko 
užtruks nueiti ir sugrįžti. Užrašų 
lentelės rodo: Russell Falls, Horse
shoe Falls ir Lady Barron Falls. 
Mūsų 8 žmonių grupė pasirenkame 
taką, vedantį į Russell Falls. Takai 
pridengti tirštai suaugusiomis me
džių šakomis. Kartais pasijunti lyg 
eitum tuneliu, bet viršuje pamatai 
vėjo judinamus medžių lapus. Priei
name šniokščiantį upeliuką, į kurį iš 
virš 40 m. aukštumos, su keliais ak
menų slenksčiais, krenta vanduo. 
Tai Russell Falls. Dar toliau ir aukš
tyn taku paėję prisiartiname vėl 
prie to paties vandens kritimo, tik 
ties jo viduriu. Žymiai toliau vin
giuotu taku užkopę patenkame prie 
upeliuko žočių, kurios pila savo van
denį žemyn, palaikydamos visuomet 
srovenantį Russell Falls.

Žingsniuodami toliau vieninteliu 
taku einame per mišką, kuriame au
ga man Australijoje nematyto dy
džio medžiai. Kai kurių medžių 
skersmuo gali būti 2.5 - 3 metrų, o jų 
aukštis netoli 90 metrų. Einame 
neskubėdami, kalbėdami ir juokau-' 
darni. Labai jauku ir romantiška. 
Prieiname dar vieną vandens kriti
mą Lady Barron Falls. Čia vandens 
kritimas daug žemesnis. Po dviejų 
valandų pasivaikščiojimo, pagal 
skubantį kalnų upeliuką pareiname į 
savo stovyklą. Jokio nuovargio. Ša
lia esančioje erdvioje aikštėje vieni 
iš mūsų žaidžia kriketą, kiti 
futbolą.

Saulei leidžiantis į parką iš Ho- 
barto (82) ir kitų vietų atvažiuoja vis 
daugiau žmonių savaitgaliui. Netoli 
mūsų palapinę pasistato viena aus-

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA“ LTD.
1 • Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už U
(terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūt: iki R

finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term ind. į
metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10%dividento *
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, "į

asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuoto jais iš 12%: iki 
$ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas J 
užskaitomi kas 3 mėn. n

• Įstaiga veikia: . . SI
V Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių N 
>1 Namai, 50 Errol St., North Melbourne. N
J Pašto adresas; "TALKA”, Box 4051, G.P.O Melb. 3001. g 
į Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 1 
i’ Namai'6 Eastrv St.. Norwood. t

siekimo priemones.
Organizacija tada stipri, kada ji 

turi galimai daugiau narių ir tie na
riai aktyvūs, domisi savos organiza
cijos veikla ir tą veiklą sava organi
zacine patirtimi tobulina. Dalyvau
dami metiniuose ar ypatinguose or
ganizacijos susirinkimuose ne tik 
diskutuoja valdybos atliktus darbus, 
patvirtina finansinę apyskaitą bei 
išrenka naują organizacijos valdybą, 
bet nustato gaires geresnei jos atei
ties veiklai. Todėl tokiuose susirin
kimuose gausus narių dalyvavimas 
labai svarbus.

Su šiuo teigimu sutinkant, verta 
pažvelgti į Talkos narių gyvenančių 
Melbourne, Adelaidėje ir Sydnejuje 
savos organizacijos susirinkimą at
vykimo sąlygas. Melbourniškiui 
vykstant į susirinkimą teks sugaišti 
valandą laiko ir kaštuos apie vieną 
dolerį kelionės išlaidų. Adelaidškiui 
bei sydnejiškiui - teks sugaišti apie 
porą dienų ir kelionė kaštuos kelias
dešimt dolerių. Suminėtieji faktai 
aiškiai rodo, kad minėtose tolimose 
vietovėse gyvenantieji Talkos na
riai, dėl suminėtų aplinkybių, į Tal
kos susirinkimus neatvyks. Dėl tų 
pačių sąlygų negalės aktyviai daly
vauti Talkos veikloje, negalės būti 
renkami į Talkos valdybą, negalės 
dirbti ir kitus ateityje galimus tech
niškus administracijos darbus. Su- 

Adelaidės Moterų Sekcijos Valdyba ir narės, dalyvavusios Birutės Jo- 
navičienės vardinių vaišėse. Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: p.p. 
Bajorūnienė, O. Dundienė, M. Neverauskienė, B. Jonavičienė, Grigonie- 
nė, Laurinaitienė ir viešnia iš Sydnejaus V. Kabailienė.

Antroje eilėje: Maželienė, Vabolienė, L Pocienė, Borjerienė, S. Jona
vičienė, Garbaliauskienė, Kiverienė, Reisonienė.

tralų šeima. Jiems bevakarieniau- 
jant, išdykaudama 5-kių metų duk
relė nuvirto su dėke ir skaudžiai su
sižeidė ranką. Kai mūsų tarpe yra 
greitosios pagalbos tarnautojas 
(brisbanietis) ir kelios slaugės, pir
moji pagelba buvo suteikta labai 
greitai. Spėjant rankos kaulo lūži
mą, tėvai su dukra išskubėjo į Ho- 
barto ligoninę, o savo du sūnus (11 ir 

minėtina, kad pagal Talkos įstatus 
jos narys įgaliojimu negali suteikti 
atstovavimo teisę kitam nariui. Tuo 
būdu Adelaidės ir Sydnejaus Talkos 
skyriui priklausąs narys neš tą pačią 
atsakomybę organizacijoje, o teisių 
joje turės mažiau už Melbourne gy
venantį Talkos narį.

Prabėgomis suminėjus užsimotai 
praplėsti Talkos veiklai keletą ne
palankių organizacinės vaiklos sąly
gų manyčiau, kad Sydnejuje steigti 
Talkos skyrių neverta.

Sydnejuje yra didelė lietuvių ko
lonija. Turi pakankamai bendruo
meninėje veikloje nusimanančių 
žmonių. Kitus, ypač Lietuvių Namų 
reikalus gražiai sutvarkė. Jei iki šiol 
ekonominiams lietuvių reikalams 
:arnaujanti kredito draugija dar ne
įsteigta, ji dabar būtinai ir nedel
siant turėtų būti steigiama. Ir reikia 
steigti ne Melbourne veikiančios 
Talkos skyrių bet savistovią, pagal 
NSW veikiantį kredito kooperatyvų 
įstatimą, kooperatinę kredito drau
gija

Jei tokią draugiją steigiant syd- 
nejiškiams reikėtų kokių nors infor
macijų, manau, kad melbourniškiai, 
turėdami šioje srityje praktiškos 
patirties, mielai patalkins.

Liudas Barkus

12 metų) paliko mūsų globai.
Vakare sėdime prie laužo kalba

mės ir dainuojame. Vienas iš mūsų 
globoje paliktų berniukų mėgsta 
pasakoti anekdotus. Vieni jų vaikiš
ki, kiti jo amžiui per riebūs, bet 
klausomės ir raminame, kad nesirū
pintų dėl sesers susižeidimo.

Bus daugiau
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SKAITYTOJO ŽODIS

NE SUSIMĄSTYTI, BET DARYTI!
Mūsų Pastogėje Nr. 13 p. Vyt. 

Simniškis, savo straipsnyje ’’Verta 
Susimąstyti...” iškelia įdomų ir se
niai pribrendusi reikalą dėl ALB ne
galavimų, ir siūlo tiems negalavi
mams pašalinti būdų.

Kadangi panaši veikla reiškiasi ir 
Adelaidėje, tad norėčiau patiekti ir 
savo samprotavimų.

ALB pasiliko tokia pati nuo jos 
įsisteigimo dienos, kada mes visi 
galvojame, kad ryt arba poryt grįši
me namo. Belaukdami grįžimo, pa
senome, ir vis dar nerandame išva
dos, kad į gyvenimą reikalinga 
žvelgti realiai, ir prisitaikyti prie 
esamos padėties. Gyvendami kraš
te, kuriame visuomeninė veikla 
grindžiama vietiniais teisės nuosta
tais, ALB pradėjo darytis ne kom
paktinė, bet skaldytis į atskirus 
veiklos barus, prisitaikant prie vei
kiančių Australijoje nuostatų.

Atsirado Lithuanian Society Inc., 
Publishing Society Inc. bei kitos 
kaip ’’Talka” ir panašios, t.y. atskiri 
veiklos barai, turėjo prisitaikyti ir 
įsiregistruoti. Atrodo, kad kito kelio 
nėra ir kiti ALB veiklos barai eis tuo 
pat keliu. Tad ar ne geriau būtų iš 
pat pradžios įregistruoti ALB, kaip 
reikalauja vietiniai nuostatai ir kaip 
yra padariusi JAV — ALB įsire
gistruodama LITHUANIAN 
WORLD COMMUNITY Incorpo
rated, kuri tiesioginiai, bet ne per 
kitas įregistruotas tvarko ’’Pasaulio 
Lietuvio” leidimą ir bendruomenės 
turimą turtą. Tuo būdu jai nereikėjo 
skaldytis į atskiras veiklos sritis, 
kaip Australijoje.

Tad jau pats laikas užsiregistruoti 
ir incorporuoti ALB ir grįžti prie 
kompaktinės bendruomenės ir 
pačiai ALB tvarkyti savo reikalus, o 
ne per kitas sudarytas sąungas. Jei 
įregistravome sąjungą, tai kodėl ne
įregistravome pačios bendruome
nės?

Toliau p. Simniškis rašo: ’’užre
gistravus bendruomenę, padėtis ne
pasikeistų...” Su tuo nenorėčiau su
tikti ir labai abejoju. Pirmiausiai, 
jei tautiečiai pragyveno virš 25 me
tų Australijoje ir nė karto nepasiro
dė jokiame susirinkime bei parengi
me, tai kokia nauda iš tokių tautie
čių? Ir kas žino apie juos? Jei jie sa
vęs nelaiko bendruomenės nariu, tai 
jo ir neprisiviliosi. Kalbėti, kad su
sirinkime apie 30 tautiečių atsto
vauja visą lietuvių bendruomenę, 
yra tikras nesusipratimas. Tad kol 
dar ne pervėlu, ir ateinantis Krašto 
Tarybos suvažiavimas privalo rasti 
sprendimą, ir inkorporuoti bend
ruomenę, kaip jau yra padariusios 
kitų kraštų bendruomenės. Jau pri
brendo reikalas, kad reikalinga su
jungti, bet ne skaldyti į atskiras 
veiklos sritis bendruomenę.

Reikalinga keisti ir apylinkių su
sirinkimų ir rinkimų tvarką. Sutin
ku, kad reikalinga keisti, bet ne taip 
kaip siūloma p. Simniškio pavedant 
organizacijoms vien dėl to, kad dau
gumas jų yra bemirštančios, arba 
seniai jau užmigusios. Iš kitos pusės, 
tas pats bandruomenės narys pri
klauso keliom organizacijoms. Susi
rinkimų nelankymas, manau yra 
grynai technikinis reikalas, kurį 
siūlyčiau irgi pakeisti. Kei prieš 25 
metus, gyvenome palapinėse, hos- 
teliuose, bei garažuose, tai neturė
jome ką veikti ir rinkdavomės į su
sirinkimus. Pradėjus kurtis, atsira- ■ 
do be galo daug visokių darbų, ku- Į 
riuos ir atliekame savaitgaliais: re
montuojame, dažome, kasome dar- i 
žus, na, reikia ir pasimaudyti arba 
pameškerioti. Tad laiko ir nelieka 
nuvykti į susirinkimą. Siūlyčiau pri
sitaikyti prie australiečių veiklos- 
metodų, kurie niekad nešaukia susi
rinkimų savaitgaliais, bet tiktai va
karais, darbo dienom. Prieš šau

kiant visuotinį - metinį susirinkimą, 
reikialinga sudaryti rinkiminę ko
misiją, kuri paskelbia kandidatams 
statyti taisykles, surenka kandida
tus ir paruošia balsavimo lapelius ir 
paskelbia kur ir kada galima pabal
suoti. Balsavimas gali būti ir paštu, 
bet tas sudaro bereikalingų išlaidų. 
Balsuojama visą dieną nuo ryto iki 
vakaro, nedarant skirtumo tarp fi
nansinių ar ne finansinių narių. Siū
lomieji kandidatai privalo būti fi
nansiniai nariai. Tautiečiai, kurie 
dar jaučiasi priklausą bendruome
nei, mielai pabalsuos ir ras pusva
landžiui laiko atvykti ir atlikti savo 
bendruomeninę pareigą. Solidarumo 
mokestis turi būti renkamas visus 
metus, o ne kaip dabar, tiktai prieš 
susirinkimą. Balsavimą pravesti sa
vaitę prieš visuotinį susirinkimą. 
Toks rinkimo metodas turėtų būti 
vykdomas ir kitokiems rinkimams.

Esu daug kalbėjęs su anksčiau 
besilankančiais susirinkimuose, ku
rie yra pareiškę, kad dabartiniai su
sirinkimai yra tik kelių asmenų rei
kalas, kurie ateina į susirinkimą ir 
praveda savo norimus kandidatus, 
arba nesiūlo jokių kandidatų ir tada 
prasideda tikras jomarkas ir prade
dama gvoltavoti susirinkusius. To
kie susirinkimai irgi atbaido nuo jų 
lankymo. Ir dažnai tokiu būdu pa
tenka į valdybą, kad neturėjo drąsos 
atsisakyti, o bet to ir tokie, kurie tik 
atsėdės savo kadenciją ir tuo baigs 
savo lankymą į susirinkimus.

Tad kas dar jaučiasi bendruome
nės narys, tas atliks savo pareigą. O 
kas juo nesijautė virš 25 metų, tai 
yra tas pats, kaip ieškoti sliekų ant 
asfalto. Kalbėti, kad atstovaujama 
visa lietuviška bendruomenė, yra 

daugiau negu nesusipratimas ir ne
turi jokio pagrindo.

Be to norėčiau pasisakyti ir dėl 
ALB 24 paragrafo, kuriame nusako
ma, kad Krašto Valdybos būstinė 
yra paeiliui Adelaide, Melbourne ir 
Sydney. Kodėl yra praleista Can
berra, kuri turi pakankamai tautie-

AUSTRALIJOS

Apsigyvenimo rūpesčiai

Kaip įprasta, iš toliau atvykusius į 
ALD bus stengiamasi apgyvendinti 
savų tautiečių namuose. Tačiau yra 
norinčių savarankiškiau tvarkytis ir 
apsistoti viešbučiuose, moteliuose ir 
karavanų parkuose. Visos šios vie
tos kalėdiniu metu dažnai būna iš 
anksto užsakytos. Jau dabar Banks- 
towne, kuriame vyks dauguma ALD 
parengimų, laisvų vietų viešbučiuo
se nėra. Apgyvendinimo komisija, 
apžiūrėjus arčiau Bankstowno vieš
bučius, motelius ir karavanų parkus 
rekomenduoja:

1. SUNDOWNER, Lie. Hotel - 
Motel, Cnr. Canterbury & Punch
bowl Rds., Punchbowl, N.S.W. 2196. 
Tel. (2) 70 6024. Dviejų asmenų ap
gyvendinimas su pusryčiais 22 dol. 
parai. Iš anksto užsisakant reikia 
įmokėti 10 dol. užstato. Vieta yra 
netoli Lietuvių Klubo, apie 20 min. 
pėsčiomis. Praeina autobusai.

2. HIGH FLYER INN (Lie. H-M). 
Cnr. Marion & Birch St., Condell 
Park, N.S.W. 2200. Tel. (02) 
708 2000. Graži, rami vieta, prie 
Bankstowno aerodromo, 2-3 km. nuo 
Lietuvių Klubo- Dviejų asmenų vie
netas 22 dol. parai. Užstatas (savai
tei) 50 dol. ‘ 

čių, kurie galėtų sudaryti Krašto 
Valdybą. Šis paragrafas turėtų būti 
pakeistas ta prasme, kad Krašto 
Tarybos suvažiavime kiekviena iš
vardyta apylinkė, atsiveža savo 
kandidatų į Krašto Valdybą sąstatą 
ir jos būsimos veiklos programą. 
Krašto Tarybos suvažiavimas iš
renka tos vietovės kandidatus, kurie 
suvažiavimui atrodys priimtini bei 
jų pasiūlyta veiklos programa. Da
bar gi vykstant rotacine tvarka, iš
renkama K. V. kuriai atėjo eilė ir su
sidaro ne tie, kurie galėtų dirbti, bet 
giminės, pažįstami ir per visą ka
denciją, posėdžiaujama ir daromi 
nutarimai, kurie net nevykdomi. 
Pakeitus tą paragrafą kaip siūloma, 
kiekviena apylinkės valdyba rimčiau 
žiūrės ne į giminiškumą, bet į tinka
mų kandidatų sąstatą, nes iš praei
ties matėme, kad kai kurios buvu
sios Krašto Valdybos buvo užsida
riusios savame gethe ir neišplaukė į 
australiškus vandenis, nes nemokė
jo angliškai ir bet kokį reikalą turėjo 
daryti per vertėjus. Dabartinei 
Krašto Valdybai priklauso padėka 
už atliktą veiklą ir išplaukimą į pla
čiuosius Australijos vandenis.

Baigdamas savo siūlymus, norė
čiau pabrėžti, kad jau seniai pri
brendo reikalas keisti statutą ir pri
taikyti prie Australijoje veikiančių 
teisinių, tad ir jaunimo daugiau at
sirastų, nes dabar jis tos archaiškos 
tvarkos nenori ir kratosi, kur pensi
ninkai ir seniai vis dar nemato rea
lybės ir nepasimoko iš padarytų 
klaidų. Jaunimui, išėjusiems moks
lus čia ir priklausus prie įvairių pro
fesinių bei visuomeninių organizaci
jų, ALB statutas yra archaiškas ir 
pasenęs, kada keletas perkasiusių
jų senių ima kalbėti, kaip jie veikė 
Lietuvoje prieš kokią 50 metų.

Reikalinga rimtai žiūrėti į gyve
nimo reikalavimus, nes jau mes 
daugumoje iškeliaujame į Anapilį, o 
galvoti, kad po mūsų nors ir tvanas, 
nederėtų. Buvo prieš mus, bus ir po 
mūsų lietuvių.

Iškeldamas savo sugestijas viešu
mon, norėčiau, kad kas nors pain
formuotų kaip buvo inkorporuota 
Amerikos Lietuvių Bendruomenė.

J. Riauba
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3. RED CEDAR MOTEL, 966-970 
Hume Highway, Bass Hill, N.S.W. 
2197. Tel. (02) 724 4337. 18 dol. už 
vienetą dviems, 15 dol. vienam.

4. TWIN WILLOWS (Lie. H-M), 
Hume Highway, Bass Hill, N.S.W. 
2179. Tel. (02) 72 0637. Graži ir rami 
vieta. Netoli gyvena lietuviai.

5. SUNSET’S AUTO (Motei), 63 
Liverpool Rd., Ashfield, N.S.W. 
2131. Tel. (02) 798 0333. Motelyje 
yra 38 vienetai su visais patogu
mais. Ashfield priemiestis yra vidu
ryje tarp Sydnejaus centro ir 
Bankstowno.

6. VACATION- ASHFIELD INN 
(M). 85 Hume Highway, Ashfield, 
N.S.W. 2131. (M.F.A.). Tel. (02) 
797 7711. Yra 35 geri apsistojimui 
vienetai.

7. CARAVAN PARK, Strickland 
St., Bass Hdl, N.S.W. 2197. Tel. (02) 
72 9670.

8. LANSDOWNE TOURIST CA
RAVAN PARK & HOLIDAY 
CAMP, 61 Hume Highway, Cabra- 
matta, N.S.W. 2166. Tel. (02) 
72 1406.

9. SHERALEE TOURIST CA
RAVAN PARK, Bryant St., Rock
dale, N.S.W. 2216. Tel. (02)

Australijos 
Lietuvių Fonde

AUKOS: Pastaruoju metu A.L. 
Fondas gavo aukų (skliausteliuose 

i bendra aukotojo įmokėta suma): 
i 25 dol.: p. Janina Kutkienė, S.A. 
i (įstojamasis mokestis).
į 10 dol.: p. L. Bučelis (Melb. $ 30).

5 dol.: p. V. Kalvaitis (Melb.).
Aukos vietoj vainikų pagerbiant 

1 mirusius:
I 25 dol.: ALB Adelaidės Apyl. 

Valdyba pagerbiant a.a. J. Gučių.
10 dol. p. A. Obeliūnas (Geel. $ 

200).
5 dol. p. J. Normantas (Geel. $ 35) 

pagerbiant a.a. R. Norvydą.
A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 

dėkoja už aukas, kurios stiprina 
Fondą, tuo įgalina jį remti Australi
jos lietuvių tautinės veiklos apraiš
kas.

A.L. Fondo Valdyba

ĮVAIRUMAI
Žiniomis iš Maskvos, prie komu

nistų partijos Centrinio komiteto 
įsteigtas Tarptautinės informacijos 
departamentas, kuriam vadovauti 
pakviestas Leonidas Zamiatinas.' Šio 
departamento svarbiausias uždavi
nys, kaip spėjama, atremti euroko
munizmo klaidas ir teikti įvairiomis 
kalbomis informacijas užsieniams, 
stengiantis užkirsti nepalankias so- 

: vietams informacijas. Brežnevui šią 
; vasarą vykstant inspekcinei kelionei 
j į Tol. rytus, su juo buvo tik du aukš

ti pareigūnai - gynybos ministeris D. 
Ustinov ir minėtasis L. Zamiatin. 
Šis pastarasis, manoma, rašęs Brež
nevui kalbas ir parengęs jų turinius 

| skelbti užsieniams.
* *

Prez. Carter, važinėdamas po Eu
ropą ir kitus kraštus, turėjo nepato
gumų su vertėjais, kurie kai kurias 
jo kalbų vietas taip išversdavo, kad 
klausytojai vienas į kitą žvilgčioda
mi netikėjo savo ausims. Įvairių ku- 
rijozų pasitaiko ir kitų diplomatų 
vertėjams. Pav., vienas diplomatas, 
kalbėdamas J.T.O. posėdžiuose pa
naudojo anglišką išsireiškimą ”Out 
of sight, out of mind” (lietuviškai 
maždaug - kas iš akių, tas ir iš min
čių). Rusų vertėjas nesusigaudyda
mas, tą išsireiškimą išvertė: "Aklas 
ir dėl to pamišęs.”

599 7161. Šis karavanų parkas yra _ 
toliau nuo Bankstowno, bet arčiau 
Sydnejaus centro ir arti jūros 
Brighton Le Sands.

Norintiems apsigyventi Sydne
jaus miesto centre rekomenduotinos 
šios vietos:

10. GREAT SOUTHERN HOTEL, 
717 - 723 George St., Sydney, 
N.S.W. 2000. Tel. (02) 211 4311. 
Kambarys sy pusryčiais dviems as
menims 20 - 24 dol., vienam -12 -14 
dol. Iš anksto užsakant reikia įmo
kėti 10 dol. užstato.

11. HOTEL IMPERIAL, 221 Dar- 
linghurs Road, Kings Cross, N.S.W. 
2010. Tel. (02) 31 7051. Dviems žmo
nėms kambarys 15 dol., vienam 9 
dol. Švarus, ramioje vietoje viešbu
tis, turintis 150 kambarių.

Mieste yra senesnių viešbučių su 
dar žemesnėmis kainomis. Teirautis 
Apgyvendinimo komisijoje.

Suinteresuotų prašome užsisakyti 
apsistojimui vietas įmokant užstato 
pinigus ir juos siunčiant nurodytais 
adresais.

Taip pat, tose vietose, užsakyti 
apsistojimą pasiruošusi tarpinin
kauti ir apgyvendinimo komisija. 
Tuo atveju čekius išrašythM. Zaka
ras ir siusti 18 Lundy Ave., Kings- 
grove, N.S.W. 2208. Tel. (02) 
506 3367. Nurodyti kuriam laikui ir 
kur norėtumėt apsistoti.

ALDRKInf.
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GEELONGO LIETUVIŲ BENDR. 
BIBLIOTEKA

Tautiečių pastangomis paskutinių 
poros mėnesių laikotarpyje žymiai 
padidėjo vertingais leidiniais. Skai
tytojai, kurie jau anksčiau peržiūrė
jo, perskaitė turimas knygas, dabar 
vėl ras vertingų leidinių pasiskaity
mui.

Knygų aukojo: p. E. Reisonienė - 
Adelaidės Liet, bibliotekos vedėja 
17 knygų, geelongiškis M. Davalga 
41 knygą ir žurnalų. Ypač vertingi 
brangiai įrišti žurnalų komplektai, 
VI. Stuikevičius Eltos Informacijos 
Biuletenio 1977 m. kompl., N. Ši
maitienė - Geelongo miesto bibliote
ka 8 knygas, Alg. Karpavičius L.S. 
S-gos ’’Laužams liepsnojant” 1 kny
gą ir VI. Žygas - Sanbury ’’Broliams 
lietuviams” 1 knygą.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū. Mielai laukiame ir ateityje lie
tuviškos spaudos, ypač vėlesnių lei
dinių. A. Skėrys

Pas Newcastle 
lietuvius

NEWCASTLIO DISKUSIJŲ 
BŪRELIS

Antras šių metų susirinkimas 
įvyko balandžio 16 d., kurio metu p. 

Stasys Butkus skaitė paskaitą apie 
’Dvasinę depresiją”. Aptaręs simp
tomus (perdėtas nusiminimas, ne
galėjimas susikoncentruoti, nemiga, 
praradimas turėtų interesų ir t.t.), 
jis nurodė priimtą depresijos klasi
fikaciją bei sąryšį su smegenų są
ranga. Ilgiau buvo sustota prie dep
resijos gydymo ligoninėse, paste
bint, kad atsirandant naujų vaistų 
bei priemonių, gyvymas įgyja vis 
žmoniškesnį pobūdį. Pavyzdžiui, jei 
elektrinių smūgių terapija anksčiau 
neretai reikalavo fizinės prievartos, 
šiandien pacientas apsvaiginamas 
tabletėmis, tuomi išvengiant smūgio 
nemalonaus pergyvenimo. Paskaita 
buvo iliustruota juostelėn įrašytu 
klinikiniu depresijų aiškinimu, kurį 
pateikė vienas amerikietis psichiat
ras.

Temai turint praktiškos svarbos 
šių dienų pasaulyje, klausimai bei 
svarstymai sukosi apie depresijos 
kilmę bei pastovumą, gydymo gali
mybes, ir apskritai apie apystovas , 
bei jų pažangą ligoninėse. Neretai ; 
teko susidurti su išvada, kad dar 
permažai žinoma apie smegenų vei
kimą, todėl ir gydytojai kartais turi 
bandyti įvairius būdus, kol atranda- į 
mos depresijos svarbiausios prie
žastys, ar net kol depresija atskiria
ma nuo kitokių negalavimų.

Einamieji reikalai: (a) nauju nariu i 
įstojo p. Henr. Lučinskas, (b) nutar
ta vieną paskaitą - atrodo, iš medici
nos srities - skirti platesnei visuo
menei, (c) sutarta, jog sekantis susi
rinkimas įvyks gegužės 28 d., p.p. 
Žukų namuose, kur patsai šeiminin
kas kalbės apie ’’Dabartinę lietuviš
kos muzikos padėtį”.

Vyt. Doniela

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.724 5408 Ve$ia 24 valandų per parą.
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PASIKEITIMAI SYDNEJAUS 

APYLINKĖS VALDYBOJE

Pasitraukus iš Sydnejaus Apylin
kės Valdybos p. V. Saudargui įėjo 
kandidatas p. Pr. Sakalauskas.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba 
1978.4.22 susirinkusi posėdžiui pa
siskirstė pareigomis: pirmininkas 
Valentinas Gulbinas, 29 Ormond str. 
Ashfield 2131, tel. 799 4989; vicepir
mininkas ir iždininkas Valerijonas 
Bitinas, 56 Almora str. Mosman 
2088, tęi. 969 6394; narė kultūros 
reikalaitas .Kazimiera Bitinienė 56 
Almora į/tr. Mosman 2088, tel. 
969 6394; narys jaunimo reikalams 
Pranas Sakalauskas 137 Wilbur str. 
Greenacre 2190, tel. 759 4289 ir sek
retorė Aldona Jablonskienė la 
Stacey str. Bankstown 2200, tel. 
709 4031.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

GEGUŽINĖ SU MARGUČIAIS

Prie mėlynų ežero vandenų esan
čiam parke (Speers Poin) Atvelykio 
sekmadienį suvažiuota gausiai į val
dybos rengiamą iešminę - gegužinę. 
Nesiskųsta nei šalčiu, nei karščiu, 
nei uodais, nei musėmis.Tiesiog pa
sitaikė idealus oras šiai popietei su 
įvairiais margučių pokštais. Sudėti 
ant stalo margučiai buvo teisėjų M. 
Butkienės, V. Leonavičiaus ir T. 
Davies vertinami. Įvairiose amžiaus 
grupėse pirmas vietas už gražiau
sius margučius gavo: O. Zakaraus
kienė, V. Kristensen, R. Vabolis ir 
V. Zakarauskaitė. Karštose kiauši
nių mušimo varžybose ‘ laimėtoju 
pripažintas A. Bajalis.

Linksmose margučių ritenimo 
varžybose intensyviai dalyvavo tri
jų generacijų atstovai ir taip pSt ' 
svetimtaučiai mūsų jaunimo drau
gai. Šis žaidimas įgavo azartinį as
pektą, nes laimėtojas pasiimdavo 
oponento kiaušinį. Laimė ėjo iš ran
kų į rankas. Lošikai turėjo pakanka
mai rezervų taip, kad nei vienas ne
subankrutavo, o laimėtojas taip pat 
neišryškėjo. Tai buvo maloniai ir 
kultūringai praleista popietė.

ĮVAIRIOS PROGOS DALYVAUTI

Apylinkės Valdyba kiekvienam 
laišku asmeniškai praneša, kad: 1) 
Apylinkės Valdyba rengia Motinos 
Dieną gegužės 7 d.; 2) Good

Kunigų sukaktys
KUN. PRANO DAUKNIO 

SUKAKTIS

Balandžio 8 d. Melbourne Liet. 
Namų didžiojoje salėje buvo su
rengtas iškilmingas pagerbimas 
kun. Pranui Daukniui švenčiant jo 
kunigystės 25 metų sukaktį. Iškil
mėse ir vaišėse dalyvavo vysk. 
O’Connel, šv. Jono bažnyčios klebo
nas kun. Meakin ir visa eilė vietos 
lietuvių organizacijų atstovų ir gau
sybė tautiečių. Vaišes paruošė su
tartinai Katalikių Moterų ir Soc. 
Globos Moterų Draugijos. Iškilmes

PALANGA ATIDARĖ NAUJAS RASTINES
MELBOURNE

Lower Ground Floor 
Goode House 
59 Queen Street, 
Melbourne, VIC. 3000
Telf.: 62-7758/9

Paveskite savo kelionės rūpesčius mums! Ar vyktumėte tarnybiniais 
reikalais, ar atostogauti, ar aplankyti giminių - mes atliksime viską: už
sienio pasus, vizas, viešbučius, ekskursijas, kelionių čekius, kelionės ap
sidraudimą ir kt.

Parduodame bilietus lėktuvais, laivais, traukiniais ir turistiniais auto
busais bet kur pasaulyje įskaitant Australiją.

ŠIŲ METŲ SPECIALIOS EKSKURSIJOS:
Tvarkome oficialią sportininkų ekskursiją į Kanadą ir Ameriką. No

rintieji prisijungti kreipkitės į ALFAS Valdybą arba tiesiog į mus.
Antroji ekskursinė grupė šiais metais su 10-čia naktų Vilniuje išvyksta 

rugpiūčio 10 d.

k Palaižda 
Toros
CENTRINĖ RAŠTINĖ 
Cnr. Liverpool & Sussex St., 
Sydney, NSW 2000 
Telf.: 26-3526 26-2008

Kreipiantis lietuviškai: Sydnejuje prašykite Algio Bučinsko (02) 26-5066 
Melbourne prašykite Danutės Andriejūnaitės (03) 62-7758

Neighbour Council kviečia į ekskur
siją autobusais dalyvauti į Sydney 
Operos rūmuose vykstantį įvairių 
tautybių koncertą gegužės 10 d. ir į 
rengiamą internacionalinį kabaretą 
Newcastle vokiečių klube gegužės 
13 d. Visos detalės duotos minėtame 
Valdybos rašte, tačiau papildomai 
nugirsta, kad Motinos Dienos minė
jime V. Kutas rodys filmą iš pasku
tinės gegužinės.

PRADĖJO VEIKTI BIBLIOTEKA

Balandžio 20 d. įvyko gražiai pra
vestas atnaujintos bibliotekos ati
darymas. Biblioteka yra vedėjos V. 
Kristensen namuose, 47 Katherine 
St. Sth Kotara. Biblioteka bus ati
daryta knygų pasikeitimui kiekvie
ną ketvirtadienį 11-12 vai. dieną ir 
6-7.30 vai. vak. Bibliotekos būstinė 
lengvai pasiekiama autobusu Nr 
224.

sumaniai pravedė A.L.K. Federaci
jos pirm. p. V. Laukaitis. Sukaktu
vininką sveikino be minėtų aukštų 
svečių kun. P. Vaseris, Melb. apyl. 
pirm. A. Pocius, Melb. Liet. Klubo 
pirm. V. Ališauskas, Kat. Moterų 
D-jos pirm. H. Statkuvienė, Soc. 
Globos Mot. D-jos pirm. J. Žąlkaus- 
kienė, ramovėnų pirm. Šalkūnas, 
sportininkų vardu L. Baltrūnas, 
Dainos Sambūrio vardu Lynikas, 
evangelikų parapijos vardu A. Balt
ru konienė, bažnytinio choro vardu 
Noreika, parapijos vicepirm. Jurge
laitis, skautų vardu N. Ramanaus
kas, p.p. Stuikevičius iš Geelongo, 
Kesminas iš Morningtono, Korp! 
Romuvos vardu A. Šimkus, F. Ro
čius, A.L.F. pirm. J. Meiliūnas, 
ateitininkų vardu S. Balčiūnas, Vai- 
čiaitis ir į pabaigą draugų vardu G. 
Žemkalnis.

Iškilmių metu brolis ir sesutė 
Bruožai padainavo porą dainelių, 4 
lietuvaitėsiš Morningtono pašoko.

Kun. P. Dauknys sujaudintas to
kia iškilme padėkojo už gražius 
sveikinimus ir gausias dovanas.

4th Floor
Paringa Building 
13 Hindley Street, 
Adelaide. S.A. 5000 
Telf.: 517699,517874

į KUN. P. BUTKAUS SUKAKTIS Į

i Balandžio 23 d. Sydnejuje įvyko 
' iškilmingas vietos kapeliono kun. P.

Butkaus 40 metų kunigystės sukak
ties paminėjimas. Po iškilmingų tą 

; dieną pamaldų, kurias celebravo 
pats solenizantas ir kunigai P. Va- 

: seris iš Melbourne ir P. Martuzas, 
šalia esančioje Lidcombe parapijos 

I salėje įvyko ir nuotaikingos minėji- 
• mo iškilmės, kurias surengė specia- 
i lūs minėjimui rengti Komitetas va- 
' dovaujant p. A. Kramiliui. Sukak

ties minėjime dalyvavo ypač gausiai 
susirinkę Sydnejaus ir apylinkinių 

į kolonijų lietuviai. Iškilmių eigoje 
' sveikinimo kalbas pasakė ALB 
j. Krašto Valdybos pirm. prof. Dr. A. 
, Kabaila, Wollongongo lietuvių var
du p. Lokys, Australijos Liet. Kat. 

! Federacijos pirm. V. Laukaitis, spe- 
Į cialiai atvykęs iš Melbourne; sekė 
j poeto J.A. Jūragio poetinis žodis, 
1 Dainos choro dirigento p. B. Kiverio 
sveikinimas, poetės M. Slavėnienės 
kūrybinis žodis, Lidcombe parapijos 
Klebono, Christian Brothers virši
ninko sveikinimai. Toliau kalbėjo J. 
Kapočius savanorių kūrėjų vardu, 
Tallat-Kelpša Caritas vardu, kunigai 
P. Vaseris iš Melbourne ir kun. P. 
Martuzas, ALFAS pirm. Antanas 
Laukaitis, Skautų Sąjungos Austra
lijos rajono vadas Dr. A. Mauragis, 
V. Kazokas, Syd. Liet. Mot. Soc. 
Globos D-jos pirm. O. Baužienė ir į 
pabaigą jaunų dienų bičiulis artistas 
Julius Dambrauskas. Didelį pluoštą 
raštiškų sveikinimų ir telegramų 
perskaitė visą minėjimą pravedęs 
A. Kramilius ir E. Lašaitis. Po pa
ties sukaktuvininko kun. P. Butkaus 
padėkos žodžio dar buvo padainuota 
pora paties kun. P. Butkaus kompo
nuotų dainų.

Minėjimas pravestas nuoširdžioje 
nuotaikoje parodant tautiečių prisi
rišimą ir pagarbą kolonijos kapelio
nui kun. P. Butkui. Minėjimą sutar
tinai surengė trylika Sydnejaus lie
tuvių organizacijų, iš kurių buvo su
darytas specialus komitetas vado
vaujant p. A. Kramiliui. Vaišes pa
ruošė Komiteto kviestos prityrusios 
šeimininkės.

Dėkingumas - mažiausia dorybė, o 
nedėkingumas - blogiausia yda.

* ' A * . » • • '
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KALBA

DIDŽIOJI LOTERIJA

Balandžio 22 dieną, grūste pri
grūstoje Sydnejaus Lietuvių Klubo 
salėje, įvyko Kovo ir ALFAS valdy
bos ruoštas sportinis balius, kurio 
metu buvo traukiama ir didžioji, 
Kanados kelionės fondui paremti, 
ALFAS loterija. Baliuje be pačių 
sportininkų, rėmėjų ir kitų kviesti
nių lietuvių svečių, dalyvavo Parla
mento narys L. Mutton, banko di
rektorius E.A. Elliot, uniformų įsi
gijimo laiduotojai (sponsor) V. Fol- 
den, AMPOL generalinio direkto
riaus žmona L Harris ir kt. Oficia
liąją vakaro dalį ir vėliau visą vaka
rą ir loteriją pravedė R. Dambraus
kas, pakviesdamas Kovo pirmininką 
J. Dambrauską tarti žodį. Pasveiki
nęs svečius, Kovo pirmininkas visų 
koviečių vardu lietuviškai ir angliš
kai padėkojo už tokį gausų atsilan
kymą. Gražų ir šiltą žodį tarė parla
mento narys L. Mutton. Oficialios 
dalies baigiamąjį žodį lietuviškai ir 
angliškai tarė ALFAS pirmininkas 
A. Laukaitis, plačiau apibūdindamas 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes 
Kanadoje, jų reikšmę ir tuo pačiu, 
visos Australijos lietuvių sportinin
kų vardu, padėkodamas visiems au
kotojams, rėmėjams ir sportininkų 
laiduotojams - sponsoriams už mūsų 
sportininkų finansinį ir materialinį 
parėmimą.

Vakaro programą pravedė ir api
būdino J. Reisgytė, kai scenoje pa
sirodė garsusis Sydnejaus Dolskis 
(Julius Dambrauskas) su savo Loli- 
tomis. Programa buvo tikrai labai 
gerai paruošta ir gausūs žiūrovai 
savo ilgais ir smarkiais plojimais 
kartu prisidėjo prie dainų takto ir 
kelis kartus iššaukė Dolskį ir Lolitas
dainų pakartojimui. Už tokį gražų 
pasirodymą Lolitos buvo apdovano
tos gėlėmis ir Dolskis, tradicine, 
stygoms suvilgyti, bonka.

Pačią loteriją, kurios labai daug 
bilietų buvo išplatinta pačio baliaus 
metu, ištraukti buvo pakviesti di
dieji kelionės mecenatai: Romas ir 
Marica Cibai, Juta ir Viktoras Šlite- 
riai ir Vida Folden. Pirmąjį prizą, 
kelionę dviems į Toronto ir atgal, 
dovanotą Palangos kelionių biuro, 
traukė Marica Cibienė ir jį laimėjo 
melbourniškis R. Bacevičius, gyve
nąs Bayswater. Šį laimingą bilietą 
pardavė mūsų krepšinio iškilusis 
žaidėjas inž. Algis Milvydas. II-jį 
prizą - H. Šalkausko paveikslą lai
mėjo S. Ratas iš Canberros, 3-jį E.

Pasaulio Lietuvių Sportinių Žai
dynių ženklas, suprojektuotas dail. 
Telesforo Valiaus. Žaidynės įvyks 
Toronte, Kanadoje 1978 m. birželio 
28 — liepos 3 d.d.

Kubbos paveikslą - A. Petrikas iš 
Adelaidės, 4-jį L. Urbono paveikslą - 
Mrs. Eichinger iš Adelaidės, 5-jį A. 
Vingrio paveikslą - J. Cibulskis iš 
Adelaidės, 6-jį St. Montvido pa
veikslą - A. Obeliūnas iš Geelongo, 
7-jį B. Paskočimo dovanotus vyr. ir 
mot. laikrodžius - J. Belkus iš Syd
ney, 8-tą R. Daugalio paveikslą - 
A.W. Harbison iš Adelaidės, 9-tą E. 
Lašaičio medžio išdirbinį J. Jaunutis 
iš Adelaidės, 10-tą J. Janavičienės 
keramikos išdirb. - L. Mitchell iš 
Adelaidės, 11-tą A. Kraucės keram, 
išdirb. A. ir S. Bundarga iš Geelon
go, 12-tą D. Karpavičienės keram, 
išdirb. - Robert Huala iš Adelaidės, 
13-tą - 100 dol. čekį, dovanotą Adei. 
Sp. Kl. Vyties Garbės Narių - Mr. & 
Mrs. Balčiūnai iš Melbourne, 14-tą 
A. ir V. Vaitiekūnų persišką takelį - 
J. Storpirštis iš Adelaidės, 15-tą J. 
ir H. Pleitų laikrodį - M. Katilius iš 
Melbourne, 16-tą R. Reivyčio 1933 
m. ’’Para Liquer Port” - V. Nekro
šius iš Adelaidės, 17-tą S. Palubins
ko žiūronus - G. Petys iš Canberros 
ir 18-tą G. Rakausko dvi dėžes vyno 
- Ted Harris (mūsų sponsorius 
AMPOL Gen. Direktorius) iš Syd
ney.

Visiems prizų davėjams, bilietų 
platintojams ir jų pirkėjams ALFAS 
nuoširdžiai dėkoja, gi laimėtojus 
sveikina. Sportiškas ačiū visiems.

ALFAS LOTERIJOS STATIS
TIKA: Parduota iš viso bilietų 1444 
ir gauta pajamų $ 7220.00. Bilietų 
parduota: Sydnejuje - 581, Adelai
dėje - 340, Melbourne - 226, Geelon- 
ge -113, Hobarte -100, Canberroje - 
64 ir Perthe - 20. Daugiausiai bilietų 
pardavė: Ant. Laukaitis iš Sydney - 
100, V. Gulbinas iš Sydney - 66, P. 
Andrijaitis iš Adelaidės - 60, J. 
Krikščiūnas iš Melbourne - 50. Kiti 
pardavė po knygutę (20) ir mažiau.

Ponų Jablonskių iš Bankstowno 
paaukotas tortas, kuris buvo paleis
tas iš varžytinių ir kurį laimėjo Ko
vo pirmininkas J. Dambrauskas, at
nešė 67 dol. pelno. Ačiū.

VISUR
Sydnejaus sporto Klubo Kovo 

metinis balius balandžio 22 d. Syd. 
Lietuvių Klube praėjo daugiau negu 
sėkmingai. Neskaitant svečių gau
sos, viskas buvo pravesta tvarkingai 
ir disciplinuotai. Besiklausant 
ALFAS loterijos rezultatų laimė 

i buvo palankiausia Pietų Australijai, 
i Nu, niekas negali ginčytis, ką laimė 

lėmė., **«
' Dalyvavę Kovo baliuje canberiš- 
j kiai Laima ir Tadas Žilinskai grįžo į 

Canberra kiek nusivylę: Tadas ne- 
i turėjo progos išbandyti savo pajė- 
! gumo su Sydnejaus šachmatinin-

Ilgesnei kelionei į užjūrius išvyko 
sydnejiškiai Jurgis ir Jolanta Jana
vičiai: Jolanta yra garsėjanti kera
mikė, ir Jurgis rašytojas poetas.

♦**

GRYBAVIMO ĮKARŠTIS

Lietuvoje Velykos sutapdavo su 
pavasario pradžia: atšilus orui su
darydavo daug džiaugsmo išeiti į 
gamtą po ilgos žiemos. Matyt, prisi
minimų vedami newkasteliečiai 
prieš Velykas ir po Velykų lėkė au
tomobiliais net iki Oberon apylinkė
je esančių pušynų grybauti. Užre
gistruotos trys grybautojų grupės. 
Pagal grybautojų pasisakymus tuo
se pušynuose grybų randama tiltais.

JIE MUS REMIA

Geelongo ’’Vytis”, be anksčiau at
siųstų aukų, prisiuntė papildomai 71 
dolerį, kai geelongiškis A. Gvildys, 
atsiųsdamas pinigus už išplatintą 
knygutę bilietų, pridėjo asmeniškai 
ir 50 dol. auką, prašydamas panau
doti ją kelionės reikalams.

Hobarto L.B. kasininkas Bonifa
cas šikšnius su savo žmona Hilde, 
savo namuose buvo surengę iešmi- 
nę, kurios gautą pelną 50 dol. pas
kyrė sportininkams. Gi Bendruome
nės pirmininkas ir ’’Perkūno” sek
retorius J. Paškevičius, atsiųsdamas 
pinigus pridėjo dar nuo savęs 10 dol. 
pasakydamas: ”Už jūsų, sportinin
kai, sveikatą buvo nemažai čerkų iš
lenkta, todėl tikiuosi, kad laimingi, 
sveiki ir su pergalėm grįšit namo, 
kai jūsų reprezentavimas Australi
jos lietuvių Kanadoj ir Amerikoj, 
yra mūsų visų pasididžiavimas.

Sportininkų draugas ir busimųjų 
Lietuvių Dienų Sydnejuje vyriau
sias ’’Bosas” Dr. B. Vingilis, padė
kodamas už pakvietimą į balių, pa
pildomai sportininkams paaukojo 20 
dol.

Gi Sydnejaus jaunimo ir sporti
ninkų mecenatas ir didysis priete- 
lius Č. Liutikas, prie savo išplatintų 
loterijos bilietų, irgi papildomai pri
dėjo 10 dol. auką.

Tokiu ženklu bus pasipuošę Austra
lijos lietuviai sportininkai P.L. 
Sporto Žaidynėse Kanadoje

VISAIP
Privatiniame laiške iš Kauno ra

šoma, kad nors šiemet žiema buvo 
gana šalta, Nemunas ties Kaunu ne
buvęs užšalęs. Esą dėl to, kad 
elektrinė vandenį išjudina ir dauge
lis pakrantėse esančių fabrikų į upę 
išleidžia šiltą vandenį.

Atsivežus grybų į namus netik jais 
pasigardžiuojama tą dieną, bet su
manių šeimininkių grybai sudedami 
į stiklus ir jų užtenka iki sekančio 
sezono.

Vyrai sako, kad benzinas kaštavęs 
daugiau, negu grybai verti, bet mo
terys labai džiaugiasi. Tik viena 
skundėsi, kad grįžtant pajutusi 
šlaunyje įsisiurbusią dėlę. Patirta, 
kad šių turtingų grybais pušynų ra
dėja yra Birutė Gasparonienė, ku
rios paruoštais grybais ir aš buvau 
apdovanotas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Velykų antrą dieną kun. P. Mar- 
tuzas laikė pamaldas šv. Lauryno 
bažnyčioje. Savo pamoksle išreiškė, 
kad kaip tikima į velykinį prisikėli
mą, taip turime tikėti ir į savo tėvy
nės nepriklausomą gyvenimą. New
castle choras, St. Žukui palydint 
vargonais, pamaldų eigoje sugiedojo 
žinomų lietuviškų giesmių.

Svečias kunigas buvo priimtas 
pietums A. ir D. Bajalių namuose. 
Vietiniams taip pat dalyvaujant prie 
vaišių stalo (vienas svečias pasigedo 
tik karštų bulvių) įsivyravo gyva 
velykinė nuotaika.

J. Zakarauskas iš Sydney paau
kojo 20 dol ir p. O. Baužienė -10 dol.

Visiems mūsų nuoširdiems rėmė
jams sportininkai taria didelį spor
tišką AČIŪ.

IŠ PASIRENGIMŲ KANADOJE

ALFAS valdyba gavo eilę ins
trukcijų ir taisyklių apie būsimas 
žaidynes Kanadoje.

Stalo teniso varžybos žada būti 
ypač stiprios, ypatingai moterų 
grupėje. Čia dalyvaus tarptautinės 
klasės žaidėjos seserys 
Nešukaitytės ir B. Plučaitė, pasi
puošusios Amerikos ir Kanados 
meisterių titulais. Vyrų klasėje ma
tysime žinomus žaidėjus torontietį 
P. Kleviną, Kanados rinktinės žai
dėją J. Nešukaitį, E. Vaičekauską ir 
gerų jaunų žaidėjų iš New Yorko. 
Vyrų ir jaunių A komandinės rung
tynės bus pravestos pagal "Swayth- 
ling Cup" sistemą, komandą suda
rant dviems žaidėjo ns. Visos rung
tynės bus žaidžiama š dviejų laimė
tų setų.

Gaila, kad iš mūsų stalo teniso ir 
golfo komandų, dėl susidėjusių as
meninių aplinkybių, iškrito ir į To
ronto nevažiuoja Vincas Binkis, kas 
vyrų stalo teniso komandą palieka 
tik su dviem žaidėjais, kai golfą 
atstovauja tik V. Kuncaitis iš Mel
bourne, nebent išvykos gydytojas 
Dr. L. Petrauskas nuspręs ir oficia
liai pasirodyti golfo laukuose.

Lengvosios atletikos ir plaukimo 
rungtynės yra ypatingai kruopščiai 
paruoštos ir parinkta standartinė 
programa. Plaukime tikimasi iš 
Australijos gero pasirodymo, žinant 
koks aukštas plaukimo lygis yra čia. 
Gaila, kad mūsų iškilieji plaukikai, 
dėl mokslo negali visi dalyvauti.

Krepšinio varžybose vyrų ir jau
nių klasėse bus nedaugiau kaip 16 
komandų, kai kitose klasėse nedau
giau kaip 8. Varžybos bus vykdoma 
pagal tarptautines krepšinio taisyk
les, įvedant mūsų tradicijoms ir są
lygoms atitinkančius papildymus ir 
pakeitimus. Vyrų varžybos prelimi
narinėse grupėse bus žaidžiama 
kiekvienas su kiekvienu, iš kurių 
bus atrinkta 8 komandos dėl čempi
onato ir žaidžiama Single Elimina
tion sistema, peržaidžiant dėl 3-čios 
vietos. Moterų, jaunių ir jaunučių 
varžybos bus pravesta modifikuoto 
vieno minuso sistema, su paguodos 
ratais. Visiems yra pasiųstas V. 
Korzono detališkas varžybų planas 
(Jo ALFAS dar negavo).

Tinklinio komandų skaičius yra 
i neribotas. Varžybos bus pravesta: 

preliminarinėse varžybose - taškų, 
kiekvienas su kiekvienu, sistema ir 

’ baigminėse varžybose bus žaidžia- 
1 ma dviejų minusų sistema. Visos 
. rungtynės bus-žaidžiama iš dviejų 

laimėtų setų.
Laimėtojų dovanos daugumoje 

i bus : Komandinės dovanos pirmųjų 
vietų laimėtojams, kai PLS Žaidynių 
medalius gaus I-mą, II-rą ir IlI-čią 

j vietas gavę laimėjusių komandų 
žaidėjai. Be kitų dovanų, kitiems 
laimėtojams bus duodama žaidynių 
plaketės.

UNIFORMOS SUTVARKYTOS

i ALFAS valdyba gavo gana-dide
les nuolaidas iš ADDIDAS sporto 
reikmenų ir kitos sportinių unifor
mų bendrovės nuolaidas ir jau šiuo 
metu yra užsakyti labai gražūs 
olimpinio standarto treningai, uni
formos, batai ir kita, kai sportinius 

; marškinėlius (T-shirts), su mūsų 
i emblema ir užrašu dovanoja Palan- 
i ga.

Išeiginės vyrų ir moterų unifor- 
' mos ir yra siuvamos. Vyrų švarkai 

su kelnėm kurių medžiagą urminiai 
pirko pats ALFAS, kainuoja $ 83.50, 
įskaitant ir emblemą ant kišeniaus. 
Moterų apranga yra pigesnė. Šią 
aprangą įsigyja savais pinigais pa
tys sportininkai.

i
•j •.>• • ■ ••
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Informacija
Primename, kad Sydnejaus liet, 

tautinių šokių grupė Sūkurys turės 
savo pirmą koncertą Bankstown Ci
vic Centre gegužės 6 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. Sūkurio vadovai atkrei
pia dėmesį, kad šis koncertas dau
giau taikomas jaunimui ir ypač vai
kams, todėl maloniai kviečiami tėvai 
atsivesti ir savo vaikus, kad galėtų 
susipažinti su lietuvių tautiniais šo
kiais. Scenoje irgi šoks mūsų pačių 
vaikai. Dalyvaukime kuo gausiau 
suteikdami moralinės paramos 
mūsų jauniesiems aktyvistams!

Sydnejuje jau matėme du "Pir
muosius skambučius”. Ateinantį sa
vaitgalį "Pirmas skambutis” sus- 
kardens Adelaidėje ir Melbourne: 
gegužės 6 d. Adelaidėje ir gegužės 7 
d. Melbourne. Tai pirmas tokio pla
taus užmojo "Atžalos” teatro skry
dis per Australiją. Atsimenant, ko
kios didelės reikšmės teatras turi 
mūsų kultūriniame gyvenime, tie
siog būtina sudaryti sąlygas, kad ir 
kitų kolonijų teatriniai vienetai su 
savo pastatymais galėtų pasirodyti 
kitose kolonijose.
’ ««« 
. t

NAUJIENŲ NAUJIENA!

Sydnejaus Lietuvių Klube nuo 
gegužės 2 dienos įvedama PIGIOJI 
VALANDA: 50% nuolaida perkant 
gėrimus stikliukais.

Tokia pigioji valanda nuo gegužės 
2 d. įvedama kiekvieną antradienį ir 
tik vieną valandą.

PAMALDOS EVANGELIKAMS
MELBOURNE

Sekmadienį, gegužės 14 d., 12.30 
vai. kun. W. Kostizenas laikys pa
maldas Lietuvių Namų koplyčioje, 
Errol St., North Melbourne. Kaip 
tik tą sekmadienį Sekminių Šventė 
ir Motinos Diena, tai pasistenkime 
kuo daugiau dalyvauti. Pasimelsime 
už mirusias motinas ir pagerbsime 
visas pamaldose dalyvaujančias mo
tinas.

Maloniai laukiame evangelikų iš 
Geelongo ir kitų apylinkių.

Evang. Parap. Taryba

KASDIENINIAI RŪPESČIAI
ŠEŠTINĖS

Gegužės 4 d., ketvirtadienį Kris
taus Dangun Žengimo Šventė - Šeš
tinės. Tai privaloma šventė, todėl 
bus ir lietuviškos pamaldos St. Joa
chim’s bažnyčioje Lidcombe vakare 
7.30 vai. Bus klausoma išpažinčių. 
Tuojau po Sv. Mišių bus giedamos ir 
gegužinės pamaldos. Vieni kitiems 
priminkim, kad tai šeštinės ir kuo 
gausiau dalyvaukim.

GEGUŽIS - MARIJOS MĖNUO

Prisiminkime mums brangų ge
gužį, skirtą Marijos garbei, o ypač 
gražiąsias mūsų gegužines pamal
das.

Gegužės 13 d. - viso pasaulio lie
tuvių maldos ir atgailos diena. Visi 
meldžiasi už Lietuvą ir persekioja
mus brolius.

GEGUŽINĖS PAMALDOS

Per visą gegužės mėnesį: kas 
sekmadienį Lidcombe po šv. Mišių

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE GEGUŽĖS 6 D. 
regiamas nuotaikingas

Pabaltiečių jaunimo vakaras
Pradžia 6 vai. vak.

Maloniai kviečiami visi, ypač jaunimas tą vakarą gausiai dalyvauti.
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CANBERRA

PRANEŠIMAS

Gegužės 7 d. sekmadienį, Motinos 
Dienos Minėjimas įvyksta šia tvar
ka:

11.30 vai. šv. Mišios St. Mary’s 
koplyčioje, Braddon - Kun. P. Mar- 
tuzas. Tuoj po pamaldų visi renkasi į 
Lietuvių Klubą ir šios dienos prog
rama tęsiama: Motinų pagerbimas ir 
šiai dienai pritaikyta paskaita - p. G. 
Kaminskas. 2. Jauniklių deklamaci
jos. 3. Pietūs, kavutė ir pyragai.

Visa Canberros bendruomenė ir 
svečiai kviečiami skaitlingai daly
vauti.

C.L. B-nės Valdyba

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE

SYDNEY S.O..S2EA :800 kHz 

Antradieniais 1.30-2 vai.p.p. 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

MELBOURNE Stotis 3EA ; I l20 kHz

Pirmadieniais 11 vai. ryto 
Penktadieniais 3vai. p p.

CANBERRA stot s2XX . 1010 kHz 

Ketvirtadieniais 8-8.30 vai.vak.

ADELAIDE stot.s5UV 530 kHz 

Šeštadieniais 9 vai. ryto

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ S Ū K U R Y S ruo šia Motinos Dienos 
išvakarėse

Šokių Koncertą
gegužės 6 d. Bankstown Civic Centre salėje. Pradžia 7 vai.

Kviečiame visus dalyvauti ir kartu pasidžiaugti jaunųjų išpildomais 
šokiais, muzika ir dainomis.

Įąjimas: suaugusiems $ 3, vaikams $ 1.
Bilietai platinami prie bažnyčios ir prieš koncertą salėje nuo 6 vai. 

Vietos nenumeruotos. Patartina nevėluoti.

bus giedamos gegužinės pamaldos. 
Kas penktadienį Lietuvių Klubo 
Jaunimo kambary Bankstowne 7 
vai. vak. ir užbaigimas gegužės 31 d.

Šeimose
f

Raginama atnaujinti gegužines 
pamaldas šeimose pasikveičiant ir 
kunigą. Tokios pamaldos jau numa
tytos K.D. Arkų, E.J. Lašaičių, V.E. 
Stasiūnaičiu, L.M. Cox’ų šeimose ir 
Lietuvių Sr dyboje Engadine.

MOTINOS DIENA

Kapinių lankymas

Gegužės 13 d., šeštadienį, lanky
sime lietuviškas kapines Rook- 
woode. 4 vai. p.p prie paminklo pa
mokslas, Libera bei kitos maldos ir 
giesmės už mirusias motinas. Pra
šoma aptvarkyti bei papuošti kapus.

Iškilmingos pamaldos

Gegužės 14 d., sekmadienį, iškil-

1 
1 

.» t

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Gegužės 7 d., sekm.:
PENKTASIS KLUBO GIMTADIENIS
Įėjimas tik su bilietais

Sydnejaus Liet. Klube biblioteko
je gauta pardavimui naujų plokšte-' 
lių, knygų, didelis pasirinkimas vai
kams knygelių, pašto ženklai, me
daliai ir kt.

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4-6 vai., sekmadieniais 1.30-4 vai.

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir Primename, kad šeštadienių šokių} 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato- vakarais , visi turi dėvėti klubo tai- • 
mis. syklėse nurodytą aprangą.

į KLUBAS ATVIRAS:
* pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai.,
! penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm.
a 12.30 -11 vai.

į * Antradieniais stalo tenisas
• * Trečiadieniais šachmatai
j * Ketvirtadieniais dvigubi jackpolai

mingos pamaldos Lidcombe už gy
vas ir mirusias motinas. Dainos cho
ras, vad. B. Kiverio, giedos lietuviš
kas giesmes. Kviečiama kuo dau- j 
giau, ypač jaunimo priimti šv. Ko
muniją už motinas. Bus klausoma ir 
išpažinčių.

Kas nori atskirų Mišių už savo 
gyvą ar mirusią motiną,' jau laikas 
dabar savo intenciją ir auką įteikti 
kunigams arba įmesti į aukų dėžutę. 
Įsidėmėtina: gegužės 13 ir 14 d.d.

Motinų pagerbimas

Gegužės 14 d. tuojau po pamaldų 
Lidcombe parapijos salėje motinų 
pagerbimas - minėjimas, kurį ruošia 
mūsų jaunimas: parapijos mokykla 
ir ateitininkai. Dalyvauti kviečiami 
visi, bet ypač visos motinėlės, kurios 
bus pagerbtos ir pavaišintos kavute.

Kun. P. Butkus

VISAIP
Mūsų bendradarbis Melbourne 

Ignas Alekna balandžio 21 dieną 
atšventė savo 70 metų sukaktį. De
ja, šia sukaktį sudrumstė žinia, kad 
porai dienų praėjus jį ištiko skaudus 
širdies priepuolis ir buvo paguldytas 
ligoninėje. Laimei, šioji širdies ata
ka nebuvo fatališka, ir Ignas Alekna 
sėkmingai taisosi.♦**

Išvykęs kelionėn per Australiją 
canberiškis Karolis Miniotas prie 
pat Pertho apturėjo skaudžią nelai
mę: auto nelaimėje buvo skaudžiai 
sužeistas ir apdegintas ir atsidūrė

_ 'N'-' . '
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ŠOKIAI grojant "Golden Trio’ 
kapelai:
šeštadieniais 8 -12 vaL vak.
sekmadieniais 6 -10 vai. vak.

VALGYKLA veikia: pirmadieniais 
penktadieniais 6-9 va’ šešt. 6-10 
vai., sekmadieniais l-» vai. vak.
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Perth ligoninėje. Nors mašina ir 
skaudžiai nukentėjo (greičiausiai 
nepataisomai), bet Karolis sparčiai 
taisosi ir numato greitu laiku su
grįžti namo kad ir kitomis priemo
nėmis, pertraukęs savo numatytą 
kelionę.

Sydnejuje mirė Stasys Prancūze- 
vičius ir palaidotas net be lietuvių 
žinios. Velionis buvo ligonis ilgesnį 
laiką, Sydnejaus Liet. Moterų 
Draugijos globojamas. Nors ir ligo
nis, jis gyvai domėjosi lietuvišku 
gyvenimu dažnai parašydamas į lie
tuvių vietinę spaudą. Lietuvoje liūdi 
palikusios žmona ir dvi dukros.♦♦♦
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