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Nuolat Jis gyveno dėl Lietuvos ir Lietuvai

prisiminkime
Kasmet birželio mėn. mes prisi

mename siaubingas mūsų tautos 
nelaimes: Sov. Sąjungos įvykdytą 
ginkluotą okupaciją, gyventojų 
areštus, kalinimus, žudymus ir ypač 
atplėšimą nuo savos tėvynės žemės 
ir trėmimą į tolimas Rusijos gilu
mas, kur jų laukė sunkūs darbai, 
badas, kankinimai, panieka ir šaltas 
kapas. Jei po daugelio metų dalis 
tremtinių grįžo į namus, jiems buvo 
okupantų sudarytos sąlygos, kurio
se jie, netekę sveikatos, tegalėjo tik 
skursti.

0 kiek per tuos pirmosios okupa
cijos metus padaryta tautai žalos 
kultūrinėj, ekonominėj, švietimo ir 
kit. srityse. Vokiečių - sovietų karui 
prasidėjus, mūsų tauta ryžosi nusi
kratyti baisiais pirmosios okupacijos 
varžtais, bet. antrieji okupantai tą 
laisvės švieselę vėl užpūtė. O antroji 
sovietų okupacija keleriopai padidi
no pirmosios aukų skaičių. Ir toji 
nelaisvės naktis tebekybo ant Lie
tuvos iki šiol.

Lietuvoje vargstą mūsų tautie
čiai, ilgėdamiesi laisvės prisimena 
mus. Jie tiki, kad mes, būdami lais
vi, pasiliksim ištikimi savo tėvynei 
ir darysime visa, ką tik galėsime. 
Neapvilkime jų. Lietuva laukia! 
Skelbkime pasauliui jai padarytas 
skriaudas. Laisvė visiems brangi 
vertybė - ir Lietuva turi teisę ja 
džiaugtis.

Tautos Fondo Atstovybė Austra
lijoje kviečia visus tautiečius, jų or
ganizacijas sustiprinti savyje Lietu
vos laisvinimo pasiryžimą, įsijungti 
aktyviai į laisvinimo kovą darbais ir 
nors ir nedidele auka. Tikėkime 
Lietuvos laisvės aušra.

Mainos rūbas margo svieto...
0 tačiau Lietuva... Kada nors bus 

laisva!

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje

pasaulyje
MIRĖ SIR ROBERT G. MENZIES

Gegužės 15 d. savo namuose Mel
bourne mirė buvęs Australijos mi- 
nisteris pirmininkas ir liberalų par
tijos vadas Sir Rober Menzies, su
laukęs 83 metų. Atiduodami pasku
tinę pagarbą tiek pozicijos, tiek ir- 
opozicijos vadai pripažįsta, kad Sir 
Rober G. Menzies buvęs vienas iš 
įtakingiausių Australijos politikų.

Pranešame, kad gegužės 12 d. mirė atsargos pulkininkas Vaclovas 
ŠLIOGERIS.

Giliame liūdesy likę -
žmona Elena, Sūnūs Vytenis, Vytas 

ir jų žmonos, vaikaičiai Andrius, Paulius, 
Elenutė ir Kristoforas

Australijos lietuvių bendruomenę 
vėl ištiko naujas smūgis: mirė at
sargos pulkininkas savanoris kūrė
jas Vaclovas Šliogeris, gimęs 1901 
m. rugpiūčio 21 d. Petrapilyje, Ru
sijoje. Tai ypač buvo reta asmenybė, 
visą savo gyvenimą nuo pat nesu- 
brendusios jaunystės laikų pašven
tusi Lietuvai. Iš tiesų tai buvo gimęs 
kovotojas už Lietuvą, iš to kovos 
fronto nepasitraukęs iki pat mirties. 
Nors gimė ir augo Petrapilyje, ta
čiau jau tenai brendo kaip sąmonin
gas lietuvis, rūpestingų tėvų gražiai 
išmokintas lietuviškai ir kalbėti, ir 
rašyti. Paskelbus Lietuvos nepri

Plkn. Vaclovas Šliogeris

Australijos ministeriu pirmininku 
jis buvo prasidėjus antrajam pasau
liniam karui ir antrą kartą prie Aus
tralijos valdžios vairo grįžo 1949 m. 
ir be pertraukos ministeriu pirmi
ninku išbuvo iki 1966 m., kada jis 
savanoriškai iš valdžios ir politikos 
pasitraukė.

Balandžio 14 d. Čikagoje mirė ži
nomas lietuvis kultūrininkas prof.

VACLOVO ŠLIOGERIO NETEKUS
klausomybės atstatymą jis vos 17 
metų moksleivis bandė stoti sava
noriu į Lietuvos kariuomenę, bet tik 
po metų jis buvo priimtas, baigė 
Karo mokyklos trečią laidą ir daly
vavo kovose su lenkais, bermonti
ninkais ir bolševikais. Už Lietuvą jis 
apsisprendė grynai iš idealizmo, nes 
kaip turtingų tėvų vaiko jo nepavi
liojo nei žemės, nei jokie kiti paža
dai. Taip jis Lietuvos karinėje tar
nyboje išbuvo iki Lietuvos okupaci
jos per tą laiką išnaudodamas viso
kias progas plėsti savo žinių akiratį: 
baigė universitete ekonomikos fa
kultetą, 1930 ir 31 m. baigė artileri-

Dr. Jonas Puzinas, sulaukęs 72 m. 
Prof. J. Puzinas Lietuvoje dėstė ar
cheologiją ir proistorę, plačiai reiš
kėsi ir visuomeninėje bei kultūrinė
je veikloje, buvo JAL Liet. B-nės 
Kultūros Tarybos pirmininkas, Lie
tuvių Enciklopedijos redaktorius.

Mirė dail. Jonas Rimša

Los Angeles mieste, U.S.A., ge
gužės 13 d. mirė plačiai pasaulyje 
pagarsėjęs lietuvis dailininkas 
Jonas Rimša, gimęs 1903 m. Dail. J. 
Rimša kaip dailininkas aukštai iškilo 
Pietų Amerikoje, kad jo kūriniai 
pripažinti valstybės nuosavybe ir jie 
negali būti išvežti kitur. Prieš dau
giau kaip dešimtmetį J. Rimša per
sikėlė į Los Angeles. Plačiau apie šį 
egzotišką dailininką kita proga. 

jos ir pulko bei batalijono vadų kur
sus, studijavo aukštojoje intendan
tūros mokykloje Prancūzijoje, grį
žęs dėstė Karo mokykloje, tarnavo 
kaip respublikos prezidento adju
tantas ir dar daug turėjo kitų valsty
binių pareigų. Šalia tarnybų ir įsi
pareigojimų velionis plačiai reiškėsi 
ir spaudoje. 1944 m. pasitraukė iš 
Lietuvos ir 1948 m. atvyko į Aus
traliją ir įsikūrė Sydnejuje. Ir čia V. 
Šliogeris plačiai reiškėsi kaip visuo
menininkas, organizatorius, paskai
tininkas ir t.t.

Būdamas plačios erudicijos ir ak
tyvios dvasios bei karštas patriotas 
V. Šliogeris gal giliau ir esmingiau 
matė lietuvių bendruomenės ir 
bendrai Lietuvos reikalus, negu bet 
kas kitas, turėjo aiškią ir konkrečią 
savo nuomonę ypač Lietuvos bei 
lietuvybės klausimais ir niekad ne
sivaržė kiekviena proga pasakyti 
tiesų ir atvirą žodį. Siauresnio po
žiūrio žmonės ne visada jį suprato, ir 
dėl to dažnai iškildavo kontraversi- 
jų. Nežiūrint to, velionis V. Šliogeris 
niekam nepataikavo, vadovavosi sa
vo idealistiniu nusistatymu kovoti 
už Lietuvą ir lietuvybę kiekviena 
proga ir bet kokiais ginklais. Aus
tralijoje bene stipriausiai velionis 
pasireiškė per spaudą pats kelda
mas aktualius reikalus arba į bet 
kokias negeroves gyvai replikuoda
mas. Gyvai domėjosi ne vien lietu
vių, bet ir pasauline politika, prenu
meravo apie dvidešimt vienetų įvai
rios spaudos keliom kalbom, todėl 
kiekvienu atveju apie įvykius buvo 
gerai informuotas ir sugebėjo pasi
daryti išvadas ir savo nuomonę po
litiniuose ėjimuose, ko neslėpė, o 
stengėsi paskleisti ir apšviesti jei ne 
per spaudą, tai atskirom paskaitom 
bei jų serijom. Šalia to parašė ir iš
leido atsiminimų knygą apie prezi
dentą Antaną Smetoną iš to meto, 
kai jis tarnavo prezidentūroje pre
zidento adjutantu.

Kaip plati ir šakota asmenybė ve
lionis V. Šliogeris daugeliu atvejų 
nebuvo suprastas ir tinkamai įver
tintas, tačiau kiekvienu atveju jis 
galiojo kaip gyva lietuvio sąžinė, 
kelianti ir užginanti, kas daroma 
teigiamo lietuvių tautai ir nesigailė
jo kietų žodžių už klaidas ir apsilei
dimus. Vis dėl to velionis iki galo iš
buvo tiesaus charakterio niekam 
nesilankstydamas ir nepataikauda
mas.

Su velionio mirtimi ir Mūsų Pas
togė prarado savo pastovų ir brandų 
bendradarbį, kuris savo aktualiais ir 
kartais net kontraversiniais 
straipsniais į M.P. puslapius įnešė 
daug gyvumo ir susidomėjimo. Ne
mažai jis rašė ir užjūrio lietuvių 
spaudoje, ypač Tėviškės Žiburiuose 
Kanadoje ir Akiračiuose.

Dažnai dalykus pilnumoje pama
tome ir įvertiname, kada jau būna 
po laiko. Ir velionis Vaclovas Šlio
geris kaip vienintelė tokio masto as
menybė ir autoritetas mūsų bend
ruomenei galėjo būti mums kaip 
patriarchas, kaip tauraus lietuvio 
idealisto patrioto gyvas simbolis ir 
pavyzdys. Gal su laiku ir pajėgsime 
jį pagarbiai įvertinti vykdydami jo 
idealus. V.K.
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Dabarties liga - 
teroras

Skaitome, kad žmonija šiuo metu 
pasiekusi tokį aukštą kultūros ir ci
vilizacijos laipsnį, kad būtų galima 
tik pasigėrėti. Tačiau ir čia pasitvir
tina sena tiesa: kur yra viršūnės, 
ten atsivėrusios ir bedugnės. Moks
las ir technika tikrai išvystė fantas
tinį šuolį, tačiau bendras žmonių 
kultūrinis lygis nespėja pasivyti 
fantastinės pažangos, ir dėl to dau
gely sričių susidaro patamsių ir des
truktyvių elementų židiniai, kurie 
kelia nerimo ir abejonių bet kokia 
pažanga. Atrodo, kad tamsiosios ir 
destruktyvios jėgos kaskart vis 
daugiau išgalvoja būdų ir priemonių 
žmonijos harmoniją ardyti. Gaila, iki 
šiolei dar neišrasta vaistų ir būdų is 
žmogaus širdies pasalinti pikto sėk
lą, ir pesimistams atrodo, kad žmo
nių tarpe blogis greičiau prigyja ir 
plečiasi, kaip kad gėris. Ypač mūsų 
dienoms būdingas bruožas yra iki 
rafinuotumo išvystytas teroras. 
Tiesa, teroras nėra kokia mūsų die
nų naujovė - jis buvo žinomas ir pla
čiai praktikuotas per visą žmonijos 
istoriją, tačiau gal jis neturėjo tokio 
visuotinumo bei rafinuotumo, koks 
jis yra šiandie. Čia tam pasitarnauja 
ir visos aukštai išvystytos susisieki
mo bei susižinojimo priemonės, ku
rios kelia žmonių gerovę, bet lygiai 
jos gali būti pilnai panaudotos ir 
piktam, kaip ir ir bet koks ginklas ar 
peilis, kuris nepamainomas kasdie
niniame gyvenime, bet labai pavo
jingas piktadario rankose. Tai mūsų 
gyvenimo nepakeičiamas dėsnis, 
kad kiekvienas dalykas ar daiktas 
visados yra dvipusis priklausomai, 
kokiose rankose jis atlieka savo 
funkcijas.

Šiandie laikraščiuose ar žiniose 
per radijo pasidarė kasdienišku da
lyku žinios apie pagrobtus lėktuvus 
su keleiviais, kurie laikomi įkaitais, 
kol nebus išpildytos teroristų pa
tiektos sąlygos. Viršūnę pasiekė 
Italijos politiko Aldo Moro pagrobi
mas ir jo po 54 dienų nužudymas. 
Vakaruose valstybių galvos ypač 
susirūpino tokiam kraštutiniam te
rorui pastoti kelią. Kokiom priemo
nėm? Sustiprinti policijos kadrus, 
sargybomis apstatyti atsakingus 
asmenis ir t.t. Ar tas padės? Aldo

Moro irgi buvo kiekviename žings
nyje lydimas penkių asmens sargų, 
bet jo pagrobimo metu tie sargai 
buvo nužudyti ir Moro vis tiek pate
ko į piktadarių rankas ir žuvo.

Pastebėtina vienas faktas, kad į 
pasaulyje veikiančių teroristų tarpe 
dominuoja pirmoje eilėje jauni žmo
nės. Gal tai yra praėjusio karo išda
va, nes jie gimę ir augę praėjusio i 
karo siaube ir augę pokario sunku- i 
muose, kas be abejo galėjo palikti j 
gilių pėdsakų ir jų išsivystyme. Ta- ' 
čiau bene pati patikimiausia prie
žastis, tai auklėjimo stoka. Mokyk- 1 
lose, kur paprastai formuojasi žmo- i 
gaus asmenybė ir kalasi jo pasaulė
žiūriniai daigai, kaskart vis statomi 
didesni mokslo reikalavimai galuti
nai is mokyklų išstūmė pagrindinį 
žmogaus formavimosi bruožą - jo 
auklėjimą. Pasižiūrėkime kad ir į 
Australijos mokyklas: mokiniai per
krauti mokomaisiais dalykais taip, 
kad žiūrima tik jo pasiektų rezulta
tų, o niekas nekreipia dėmesio į. jau
no žmogaus asmenybės formavimą
si, nesirūpinama jo humanišku auk
lėjimu, negauna mokyklose būtinų 
žinių apie socialinius žmonių santy
kius, neskiepijama pagarba žmo
gaus žmogui. Šito auklėjamojo as
pekto mokyklų programose iš viso 
nėra. Pagaliau disciplinos trūkumas 
mokyklose skaudžiai atsiliepia į 
žmogaus charkterio susiformavimą. 
Tokiam jaunam šių dienų žmogui nei 
mokytojai, nei juo labiau tėvai nėra 
autoritetai, ir visas jo auklėjimas 
atsiduria neatsakingo elemento 
rankose. Taip ir išauga nekontro- į 
liuojamos krastutinybės, prieš ku
rias ir policija, ir visas valstybes J 
aparatas yra bejėgis kovoti. Paga- ■ 
liau perėjus subrendimo amžių jau ' 
būna neatšaukiamai pervėlu defor
muotą charakterį atitaisyti. Teisin
gai sakoma, kad lenk medį, kol jis 
jaunas.

Nemažau prisideda prie to ir 
amorali lektūra bei televizija su sa
vo pasibaisėtinomis programomis! - 
kuo žiauresnis ir baisesnis filmas, 
tuo jis patrauklesnis. Viską sudėjus 
štai ir gaunasi mūsų amžiaus pikty
binė žaizda, kurią galima pavadinti 
mūsų civilizacijos liga, bet jokiu bū
du ne kultūros požymiu. Praktiškai 
civilizacija baigia nustelbti pačią 
kultūrą, kas veda prie 0. Spenglerio 
pranašystės, kad mes išauginsime 
civilizuotą barbarą, kuris sužlugdys 
ir pačią civilizaciją. (v.k.)

A.A.
ANASTAZIJAI MALIŠAUSKIENEI 

mirus, jos vyrą Fulgencijų, sūnų Algi, dukrą dantų gydytoją Nijolę 
Zdanienę ir jų šeimas liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

A. ir 0. Rudžiai 
E. ir S. Kranai 
S.S. ir E. Sagačiai 
E. Vilkinienė
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A.A.
Plkn. VACLOVUI ŠLIOGERIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą jo sūnui Vyteniui, šeimai ir artimiesiem 
reiškia

Krikšto duktė Viktorija, Regina
ir Antanas Laukaičiai

Netekus ilgamečio šeimos draugo
A.A.

Plkn. VACLOVO ŠLIOGERIO
sūnui Vyteniui, Laimai, šeimai ir artimiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą ir kartu liūdime

0. Baužienė ir visa šeima

Brangiam tėveliui
A.A.

Plkn. VACLOVUI ŠLIOGERIUI
staiga mirus, jo sūnui Vyteniui, šeimai ir visiems artimiesiems liūdesio 
valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

Dr. Irvis ir Nijolė V enclovai
Jadvyga ir Romualdas Venclovai

Mielą draugą ir bičiulį Vytenį su šeima, jo tėveliui
A.A.

VACLOVUI ŠLIOGERIUI 
mirus, skausme nuoširdžiai užjaučiame.

Lucy ir Ridas Daukai

Brangiam tėveliui
A.A.

VACLOVUI ŠLIOGERIUI
mirus, giliai užjaučiame jo sūnų Vytenį, šeimą bei artimuosius

Ona Šalkauskienė
Henrikas Šalkauskas

Brangiam bičiuliui
A.A.

VACLOVUI ŠLIOGERIUI
mirus, jo sūnų Vytenį, šeimą ir artimuosius skausme giliai užjaučia 

Tamara ir Vytautas Skrinskai

Giliai liūdime netekę tauraus lietuvio ir mielo bendradarbio 
A.A.

. plkn. VACLOVO ŠLIOGERIO
ir nuoširdžiai užjaučiame jo šeimos narius ir artimuosius

Mūsų Pastogės Redakcija

Liūdime netekus darbštaus bendruomenės nario 
A.A. .

Plkn. VACLOVO ŠLIOGERIO
ir drauge užjaučiame giliam skausme palikusius - žmoną, sūnus ir visus 
artimuosius.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Brangiam tėveliui
Plkn. VACLOVUI ŠLIOGERIUI 

mirus, jo sūnų, Sydnejaus Filisterių Būrelio iniciatorių ir valdybos narį 
Vytenį Šliogerį, jo šeimą ir visus artimuosius liūdesy giliai užjaučia

Sydnejaus Filisterių Būrelis

A.A.
ANASTAZIJAI MALIŠAUSKIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui, dukrai ir sūnui bei visiems 
artimiesiems.

Irena ir Edvardas Valiokai

Mūsų Pastogė Nr. 20,1978.5.22, psl. 2
p M,i Mč -Vi ;r?<!.V

Į
A.A.

Plkn. VACLOVUI ŠLIOGERIUI
mirus, jo sūnų, Sydnejaus savaitgalio mokyklos mokytoją Vytenį, šeimą 
bei artimuosius giliai skausme užjaučia

Sydnejaus Liet. Savaitgalio Mokyklos
Tėvų Komitetas
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BASTŪNO MAIŠTAS 
f *

Bėgdami nuo raudonojo maro, 
mes visi, išsimėtę visuose konti
nentuose, daugiau ar mažiau virto- 
me bastūnais. Tik po daugelio metų 
vienur ar kitur tvirčiau įleidome 
šaknis ir nurimome. Ką beveiksi ne- 
nurimęs, kai išgyventi nuotykiai ir 
metų našta ima tave norom neno
rom traukti prie žemės.

Tačiau ne visi lygūs. Yra žmonių 
net mūsų amžiaus ribose, kurie ir iki 
šiol vis nenurimsta, maištauja ir ki
tiems nerimą kelia. Vienas tokių, 
galima sakyti, "profesinių” maišti
ninkų yra žurnalistas ir eseistas 
Bronys Raila, kaip ir dažnas iš mūsų 
ketvirtį šimtmečio pradirbęs fabrike 
pelnydamasis duoną. Kaip jis pats 
prisipažįsta, išaugino šeimą, pasi
statė namelį. Atkalnės sklype tera
som pats prisimūrino pamūrenką ir 
užvedė sodą. Visiškai panašiai kaip 
ir daugelis mūsų. Skirtumas tik 
toks, kad šis neramuolis ir maištau
tojas per tą patį laiką parašė ir išlei
do astuonias knygas, kurių apimtis 
virš 3000 puslapių. Tai milžiniškas 
darbas. Pažymėtina, kad anksty
vesnių jo knygų laidos išparduotos, 
kuo retas rašto žmogus gali išeivijo
je pasigirti.

Skaitančiai visuomenei Bronio 
Railos pristatyti nereikia. Jo bran
džių ir aktualių straipsnių užtiksi 
beveik kiekviename rimtesniame 
išeivijos laikrašty ar žurnale. Ma
žiau šį rašto žmogų pažįstantiems 
beliktų pabrėžti, kad tai neabejotino 
talento, plačios erudicijos, fenome
nalios atminties ir lakios vaizduotės 
žurnalistas, nuolatos besisielojantis 
lietuvių tautos šiapus ir anapus 
ateitimi, turintis viziją į Lietuvos 
ateitį ir į laisvinimo priemones. Savo 
kandžiu jumoru ir pašaipa sugeban- 
tis įskaudinti bolševikams pataikau
jančiam lietuviui ir išeivijoje įsivei- 
susiems trumparegiams, kurių tė
vynės meilė ir Lietuvos laisvinimas 
reiškiasi vien tik savo tautiečių der-
girnų ir nepagrįstu kaltinimu parsi- 
davus Maskvai.

Kai kas neperprasdami B. Railos 
minčių laiko jį kontraversiniu žur
nalistu. Netrūksta ir tokių, kurie jį 
laiko bendradarbiautoju su bolševi
kais. Savo ruoštu Lietuvos kompar
tijos spauda B. Railą maišo su žeme 
vadindami jį pikčiausiu kapitalistų 
agentu ir fašistų šnipu. Bolševikinis 
rašytojas J. Baltušis, B. Railos iš
plaktas ir už tai įširdęs, kaltina Railą 
kaip Hitlerio garbintoją, gėrusi na
cių šampaną ir su malonumu talki
nusį vokiečiams išžudant 700.000 
Lietuvos gyventojų. Dėl šių prieš
taringų kaltinimų B. Raila rašo: 
’’Tebesu lyg bilijardo kamuolys, 
stumdomas į kraštutinybių skyles, 
nugramzdintas kolegų įtarinėjimuo
se ir oponentų nepasitikėjimuose.”

Štai kokiom skirtingom ir prieš
taringom spalvom piešiamas B. Rai
los paveikslas tų žmonių, kuriuos 
aštri jo plunksna viena ar kita proga 
buvo pakutenusi. Ne tik pakutenti, 
bet ir pakedenti iš peties ir širdies 
B. Raila mėgsta ir, dievaž, sugeba, 
kaip retas kuris.

Štai po ranka naujausia Bronio 
Railos knyga”Bastūno maištas”. So
lidžios knygos nemažą dalį užima 
autoriaus ataskaita su savo oponen
tais, kurie vienaip ar kitaip B. Railą 
išeivių spaudoje buvo "pagarbinę”. 
Tačiau apstu minčių, su kuriomis 
vertėtų-susipažinti, jas persvarsty
ti, o kai kada ir susimąstyti.

Autorius jautriausiai pergyvena 
mūsų tarpusavį susiskaldymą, vieni 
kitų įtarinėjimą užsiangažavimu 
Maskvai. Iš tiesų ne maskolių agen
tai, o už juos sėkmingiau tą darbą 
atlieka viešai save besireklamuoją 
’’didieji patriotai”, kurie atlieka pa
sibaisėtiną ardymą ir nuotaikų 
smukdymą be jokios okupanto in
tervencijos. ’’Tas šventas patriotiz-

mas, ta niekšybė patriotizmo var
dan, tas jokios gėdos ir doros nepai
santis geismas niekinti kitą lietuvį, 
tai baisiai senas mūsų tautinis bruo
žas, paveldėtas dar iš biblinio Cha
mo giminės...” ”Ir bene labiausiai 
nesmagu darydavos atsiminus, kaip 
iš mūsų visų dėl to Vilniuje susiries
dami juokias kagiebistai ir agitpro- 
pagandistai.”

"Po trijų dešimtmečių pernelyg 
aiškiai matyti išeivijos profilis. Už
sienio lietuvių politinis mąstymas ir 
didelė publicistikos dalis atitrūko 
nuo tarptautinės ir tautinio gyveni
mo realybės.”

Birželio lektūra

Žemiau patiekiamas nedidelis są
rašas knygų, iš kurių galima pasi
rinkti lektūros sau ir dovanų bičiu
liams birželio mėnesio įvykius mi
nint. Dalis tų knygų galima gauti 
mūsų spaudos kioskuose ar per juos 
užsakyti, kitos - net ir australų laik
raščių platinima krautuvėse.

1. Juozas Daumantas. PARTIZA
NAI. Į Laisvę fondo leidinys. Žy
maus partizanų veikėjo autentiški 
aprašymai Lietuvos partizanų kovų 
antrosios sovietų okupacijos metu. 
Kelios laidos. Yra ir angliškas ver
timas.

2. Dr. J. Savasis. KOVA PRIEŠ 
DIEVĄ LIETUVOJE. Bažnyčios ir 
dvasiškuos padėtis okupuotoje 
Lietuvoje. Yra ir angliškas verti
mas.

3. LIETUVOS KATALIKŲ BAŽ
NYČIOS KRONIKA I, II, III tomai. 
Pogrindinių leidinių rinkinys. Skel
biama tik autentiška dokumentinė 
medžiaga.

4. Matas Raišupis. DABARTIES 
KANKINIAI. Lietuvos vyskupų, 
kunigų ir tikinčiųjų kryžiaus kelias 
pirmosios ir antrosios sovietų oku
pacijos metu. Knygoje daug statis
tinės medžiagos.

5. Vladas Ramojus. KRITU- i
SIEMS UŽ LAISVŲ I, II tom. Par- i 
tizanų kovų aprašymai įvairiose ' 
Lietuvos dalyse. i

6. N.E. Sūdusis. VIENŲ VIENI, i 
Dokumentinė apžvalga sovietų, vo
kiečių okupacijų Lietuvoje; ginkluo
tas ir moralinis priešinimasis. Yra ir į 
vokiškas vertimas.

7. Kaz. Škirpa. SUKILIMAS 
LIETUVOS SUVERENUMUI AT
STATYTI. Kapitalinis darbas, api
būdinąs pasirengimus sukilimui, jo 
vykdymą. Išdavos. Rengiamas vo
kiškas vertimas.

"Atrodo, kad dabar išeivis visai
atsuko nugarą tikrosioms tautinėms 
problemoms. Atrodo, jam menkai 
berūpi, kaip lietuviai tėvynėje nebe 
kariškai su ginklu rankoje, bet ki
taip sunkiai rungiasi už egzistenciją 
ir gyvenimą. Išeivis paskambina 
apie savo ”kovą” ir "pasišventimą”, 
savo kaimyną pakeiksnoja, o iš tik
rųjų sielojasi tik savo privačiais rei
kalais”.

"Lietuva šiandien yra geografinis 
vietovardis, kur šimtas su viršum 
tūkstančių rusų ir lietuvių komunis
tų engia ir terorizuoja šalį. Vadinasi, 
mažiausiai trys iš šimto yra kom
partijoj. Vienas trečdalis iš jų yra 
nelietuviai. O kur dar kiti 97 lietu
viai iš šimto? Ar jų benėra ir ar jie 
tikrai nieko nebereiškia? Kas įdo
miausia, kad jie visi, įskaitant ir tam 
tikrą nuošimtį partiečių, savaip ir 
pagal išgales rūpinasi lietuvių gimi
nės ūgiu. Jie yra mūsų tautos pama
tinis akmuo. Tik jie turi gyventi pri
mestoje santvarkoje. Daugiausia 
pasipriešinti rusų priespaudai tegali 
lietuviai pačioj Lietuvoj ir jie kas
dien tokį pasipriešinimą įkūnija 
įvairiausiom įmantriom, intymiom ir 
subtiliom priemonėm.”

Autorius plačiau sustoja ir prie 
įvairių menininkų, atvykstančių iš 
Lietuvos pas mus. Girdi, visi lietu
viai Lietuvoj didžiuojasi savo iški
liais menininkais ir mokslo žmonė
mis, tuo norėdami pabrėžti savo 
pranašumą ar bent neatsilikimą nuo 
maskolių. O čia mes juos apšaukia
me KGB agentais ir mūsų skaldyto
jais. Raila rašo: "Tik niekad ir nie
kam nepadėsime savo tautos nelais
vus brolius įžeidinėdami ar nuo jų 
nusigręždami su kvapą užimančio 
speigo šalčiu.”

Štai kad ir toj pačioj mūsų Aus
tralijoj. Mus aplankė keli žymūs so
listai. Gana skaitlingai lankėme jų 
suruoštus koncertus, pasidžiaugėme

8. Bronys J. Kasias. THE USSR 
- GERMAN AGGRESSION 
AGAINST LITHUANIA. Svarbių 
dokumentų rinkinys.

9. Owen J.C.Norem. TIMELESS 
LITHUANIA. Autorius buvęs 
J.A.V. nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris Lietuvoje pas
kutiniais nepriklausomybės metais. 
Daug svarbių duomenų, kurių dalies 
pats autorius buvo liudytojas.

10. E.J. Harrison. LITHUANIA’S 
FIGHT FOR FREEDOM. Autorius 
buv. britų vice-konsulas Kaune ir 
Vilniuje. Kelios laidos.

SVEIKINAME
mielą savaitgalio mokyklos mokytoją Danutę A n k i e n ę ir jos vyrą 
Kęstutį, sulaukusius naujagimės dukrelės.

Sydnejaus Liet. Savaitgalio Mokyklos
Tėvų Komitetas

ĮVAIRUMAI
Paslaptingų svetimų kūnų, kurie 

pasiekia žemę iš erdvių (UFO) tyri
nėtojas Richard Tambling tvirtina, 
kad žemėje gyvybė pasibaigsianti 
po trisdešimt metų, nes pagal jį vi
sos kitos mums žinomos planetos 
esančios apgyventos kitų, spiritua- 
linių būtybių, kurios esančios daug 
pranašesnės savo išmanymu ir ga
liomis, ir jos netrukus užvaldys ir 
žemę. Jis teigia, kad mūsų moksli
ninkai už žemės ribų ieško kitų pro
tingų būtybių, kurios savo prigimti- 

i mi panašios ar net identiškos, kaip ir 
žmonės, tačiau iš tiesų esančios visai 

I kitokios formos būtybės, daug

9 t > t’,.C C $ V C *(■- M, 

jų talentais, ir išlydėjome. Nagi, ar 
suskilome? Keliais daugiau atsirado 
išplautais smegenimis? Mano išma
nymu, kaip buvo taip ir liko tas pats 
kontingentas "didžiųjų” raganų me
džiotojų, bandančių kiekvienam pri
segti raudonojo agento ženklelį, vi
sai net nebandant įtarimo kuo nors 
paremti ar įrodyti. Šie pastarieji 
švarutėliai atlieka mūsų visuomenės 
skaldymosi darbą grynai iš įgimtos 
trumparegystės ir supaikėjimo.

Tačiau kai atėjo svarbus momen
tas, kai darbiečių vadas "padovano
jo” Lietuvą ir kitas Pabaltijo valsty
bes maskoliams, atidėjom į šalį so
listus, agentus ir raganų medžioto
jus ir pakėlėme tokį Širmulį, kad 
Whitlamas visą gyvenimą to neuž
mirš, o valdžios viršūnėse iššaukė
me mūsų bendruomenei pagarbą ir 
respektą.

Grįždamas prie Railos "Bastūno 
maišto” patarčiau kiekvienam švie
sesniam tautiečiui šią knygą 
perskaityti ir su autorium be perdė
to emocingumo realiai pažvelgti į 
mūsų tautos ir į Lietuvos ateitį.

Tomas Kirstukas

11. Edgars Dunsdorfs. THE 
BALTIC DILLEMA. Ypač daug do
kumentinės medžiagos, liečiančios 
Australijos A.L.P. vyriausybės Bal
tijos valstybių sovietams pripažini
mą.

12. Hedrick Smith. TEH RUS
SIANS. Buv. amerikiečių žurnalisto 
žvilgsnis į sovietų gyvenimą iš vi
daus. Autorius mažiau kalba apie 
Sov. Sąjungos viršūnes, o daugiau 
apie eilinio žmogaus gyvenimą.

13. John Baron. K.G.B. The secret 
work of soviet secret agents, pažin
tina studija apie sovietų slaptosios 
policijos organizaciją, agentų pa
rengimą, veiklą viduje ir užsieny.

14. Al. Sobženycino veikalai (THE 
FIRST CIRCLE, GULAG ARCHI
PELAGO ir kit.).

15. John Gunther. INSIDE 
RUSSIA TODAY.

16. Jurgis Gliaudą. AGONIJA. Keli 
leidimai. To pat autoriaus yra ir 
daugiau šiai lektūrai tinkamų 
knygų.

17. Elena Juciūtė. PĖDOS MIR
TIES ZONOJE. Lietuvės tremtinės 
sunkus gyvenimo kelias ir pergyve
nimai sovietų koncentracijos sto
vyklose, o grįžus - tėvynėje.

Čia patiektas sąrašas tėra dalinis, 
vėliau išleistų knygų ir kelios seniau 
išleistos kurių vertė ir dabar nėra 
sumažėjusi. Daug vertingų knygų 
išleista anksčiau, kaip Armonienės, 
Tautvaišienės ir kit. Jos tautiečiams 
žinomos. J. SI.

aukštesnės inteligencijos už žmogų. 
Pagal Tamblingą tokios būtybės ap
gyvenusios visas kitas planetas, bet 
mes jų nerandame, nes jos esančios 
nematerialios. Tiesa, jps pasiekian
čios ir žemę materialiniais erdvėlai
viais, bet reikalui esant galinčios 
juos iš karto dematerializuoti, ir tuo 
išaiškintinas faktas, kad žmonių 
pastebėti ir net persekiojami tie 
svetimi kūnai (UFO) staiga dingsta 
iš akių.

Jis taip pat teigia, kad kiekvienas 
iš mūsų turime tas pačias dvasines 
ir protines galias, kaip ir anos erd
vių būtybės, tik kad mes jomis ne
mokame pasinaudoti ir jų išvystyti.

! .feq ..‘A.r..? 'U . sZ jkčM
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Namie svetur
MOTINOS DIENA PERTHE

Bendruomenės pirm. p. Miliaus
kas padėkojęs už gausoką atsilan
kymą į Motinos Dienos minėjimą 
trumpai aptarė dienos reikšmę pri
mindamas čia esamų ir Lietuvoje 
motinų ištvermingas pastangas vai
kuose išlaikyti tautinę sąmonę, ne
užmiršti savos kalbos, papročių, ku
riuos išlaikyti sąlygos čia nepalan
kios, o Lietuvoje už tai net grasina
ma bausmėmis. Už minėtus pasiry
žimus ir pastangas mirusios ir gy
vosios motinos pirmininkui pakvie
tus pagerbtos susikaupimo minute.

Jaunimo atstovė p. Fasček'aitė 
angliškai pratarė į lietuves motinas 
(nors nebuvo ten lietuviškai nesu
prantančių), pabrėždama, kad šių 
dienų motina savo šeimoje yra pir
moji gimtosios kalbos mokytoja ir 
tautiškumo žadintoja. Už tai savo 
motinų padėkos ir pagarbos vardan 
p. Pasčekaitė (viena iš geriausiai 
lietuviškai kalbančių) skatino jauni
mą mokytis ir kalbėti lietuviškai.

Savanorių vardu p. Valaitis, pri
siminęs savanorių kūrėjų - karių 
motinas, paskaitė Lietuvos kario 
priesaikos tekstą pavadindamas jį 
Lietuvos kariuomenės metrikais, 
kuriuose simboliškai įrašytas lietu
vės motinos vardas. Ramovėnų var
du kalbėjo p. Steckis. Ponios A. 
Krutulienės nostalgišką eiliuotą idi
liją paskaitė p. A. Baronienė.

Užbaigiant minėjimą ir sugiedo
jus Marija Marija, sekė pramoginė 
dalis ir vaišės. Grojant akordeonu ir 
smuiku taut, šokių grupė pašoko 
keletą šokių. Į minėjimą atsilankiu
sios motinos apdovanotos gėlėmis.

J.Š.

GEELONG

’’Šešupės” veikloje

Jau nuo pat metų pradžios Gee- 
longo taut, šokių grupė spėjo turėti 
eilę savo pasirodymų: dalyvavo su 
trimis šokiais Vasario 16 minėjime ir 
balandžio 15 d. dalyvavo etninių 
grupių baliaus programoje. Tai buvo 
pirmas šiais metais didesnis grupės 
pasirodymas prieš didelę publiką ir 
buvo šiltai ir entuziastingai sutikta.

Grupė repetuoja kiekvieną ket
virtadienį Geelongo Liet. Namuose 
ir ruošiasi dalyvauti tautinių šokių 
koncerte metų pabaigoje Lietuvių 
Dienų metu Sydnejuje. Grupei dar 
reikalingi mokyklinio amžiaus ber
niukai. Būtų gerai, kad tėveliai pas
katintų savo jaunuosius dėtis su 
grupe tuo sužadindami savo atžaly
no tautines ambicijas.

Taut šokių grupė Šešupė, vado
vaujama Birutės Gailiutės-Liebich, 
surengė fantais turtingą loteriją, 
kad pasidarytų lėšų aprangai. Lote-

Birželio 4 d., 3 vai. p.p. (sekmadienį), Lietuvių Namuose, prieš išvyką į 
Kanadą, Dainos Sambūrio

koncertas
Kviečiame visus kuo skaitlingiau dalyvauti.

Po koncerto išleistuvių vaišės. Norintieji vaišėse dalyvauti, registruo
jasi pas E. Balčiūnienę telef. 859 2656.

Sambūrio valdyba

rijai fantus aukojo: T. Šutienė elek
trinį laikrodį, E. Jomantienė albu
mą, Irena Gailiuvienė vyno taurių
komplektą ir piniginę 25 dol. fantą 
paskyrė p. W. Liebich. Loterijos bi
lietus išplatino patys šokėjai ir buvo 
gauta 150 dol. pelno, iš kurių 112 
dol. paskirta batukams įsigyti. Lo
terijos traukimas įvyko repeticijos 
metu. Tuo pačiu reiškiama gili pa
dėka loterijos fantų aukotojams ir 
bilietų pirkėjams. Numatoma su
rengti naują loteriją, kad būtų iš ko 
įtaisyti berniukams nagines. Taip 
pat grupė dėkinga savo kasininkui 
p. V. Bindokui, kuris jau eilę metų 
veda grupės kasos knygą ir patiekia 
atskaitomybę patikrinti Rev. Komi
sijai.

Birutė Liebich 
’’Šešupės” vadovė

MOTINOS DIENA

Sydnejuje Motinos Diena pami: 
nėta gegužės 14 d. parapijos salėje. 
Tą dieną atlaikytos pamaldos moti
nų intencija su atitinkamu pamoks
lu, kurį pasakė kun. P. Butkus, gie

dojo Dainos choras, vad. B. Kiverio. 
Tuoj po pamaldų parapijos salėje 
susirinko apsčiai vietos lietuvių su 
motinom ir vaikučiais. Minėjimo 
programą atliko savaitgalio mokyk
la ir jaunieji ateitininkai. Įvadinį žo
dį taręs kun. P. Butkus toliau visą 
programą perleido minėjimo prave
dėjai Lanai Stasiūnaitytei. Po Ritos 
Barkutės įvadinio žodžio motinoms, 
kuriame prelegentė išreiškė moti
noms dėkingumą atskleisdama jų 
besąlyginį pasiaukojimą, toliau sekė 
jaunimo pasirodymai su dainomis, 
deklamacijomis.

Po įvairios programos rengėjai 
buvo paruošę kavutės ir pyragaičių 
visiems minėjimo dalyviams.

NORITE PASITOBULINTI 
ANGLŲ KALBOJE?

Ateiviai dažnai susiduria su sun
kumais sklandžiai susikalbėti angliš
kai kasdieninėje aplinkoje. Dėl to 
vengia kontaktų su vietiniais aus
tralais ir laikosi savo uždaroje 
bendruomenėje. Dėl to sudaromos 
norintiems pasikalbėjimų grupės, 
kuriose ateiviai galėtų praktikuotis 
kalbėti angliškai ir šioje kalboje 
progresuoti.

Grupės pradės veikti nuo birželio 
7 dienos aštuonias savaites kiekvie
ną trečiadienį 3-5 vai. p.p. Vieta: 
Chester Hill North Primary School, 
Campbell Hill Rd., Chester Hill. Su
interesuotieji smulkesnių informa
cijų gali gauti skambinant antradie
niais ir ketvirtadieniais tel. 6444825, 
kitomis dienomis tel. 854954 nuo 7 
iki 9 v.v.

Su Hobarto 
lietuviais

Trumpai žvilgterėkime į Hobarto 
lietuvių veiklą per pastaruosius ke
letą mėnesių.

Daug darbo ir energijos pareika
lavo Sporto Šventė: kiekvienas, kas 
tik pajėgė ką padaryti, buvo įjung
tas. Malonu, kad išsisukinėjančių 
net ir nebuvo. Geros valdybos pas
tangomis, kuri jau beveik dešimt 
metų tempia bendruomenės vežimą, 
hobartiškiai savo tautines pareigas 
atlieka - sueina pabendrauti bei pa
minėti svarbesnių tautinių švenčių 
ar įvykių.

**♦
Jau ne stebuklas, kad ir tolimesni 

svečiai ar tai iš Australijos, ar iš už
jūrių neaplenkia ir Tasmanijos. Bu
vo čia ir Tomas Venclova, gražiai 
paminėtas Hobarto spaudoje, ir kun. 
J. Vaišnys, S.J., kuris čia pravedė 
reikšmingas ir turiningas rekolekci
jas, taip pat kun. Dr. P. Bačinskas 
aplankė čia savo kadaise buvusius 
parapijonis; p. Marina Cox, tautinių 
šokių grupės pakviesta, atvyko iš 
Sydnejaus vienam savaitgaliui pa
dirbėti su šokėjais. Jaunimui tai bu
vo neįkainuojama: malonu susipa
žinti su viena iškiliųjų taut, šokių 
mokytojų ir iš jos pasisemti patir
ties ir žinių. Viešnios entuziazmu 
užsidegę Hobarto šokėjai prakaita
vo dvi dienas ir parodė savo darbo 
vaisius pašokdami tautiečiams ir 
australiškajai visuomenei, kurios 
prisirinko pilnutėlė gana erdvi salė. 
Grupė rimtai dirba ir ruošiasi daly
vauti Lietuvių Dienose Sydnejuje.

Sportininkai irgi veikia patenki
namai. Krepšininkai ir ping-pongis- 
tai pradėjo žiemos rungtynes. Šiais 
metais susiorganizavo netgi moterų 
krepšinio komanda ir greičiausia ją 
matysime ir Sydnejuje. ’’Perkūnas” 
didžiuojasi, kad net penki jo nariai 
atstovaus Australijos lietuvius 
Sporto Šventėje Toronte.
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H.E.L.L.P. (Help Estonian, Lat
vian, & Lithuanian People) Sąjunga 
tebegyvuoja. Darbo našta vis dau
giau gula ant lietuvių pečių, o ka
dangi svarbiausias organizacijos už
davinys leisti ’’Baltic News”, tai vi
sokių rūpesčių daugiausia tenka 
”B.N” redaktoriui ir leidėjams. 
’’Helpininkai”, kaip juos čia Hobarte 
vadina, nors kartais ir pavargę, ne
praleidžia progų tai šen, tai ten pri
minti ir Lietuvos reikalus.

Ruošiamasi birželio minėjimui. 
Lietuvių tautos tragedijos ir nepa
liaujamos kovos prisiminimas nu
matytas birželio 9 d. (penktadienį). 
Tos dienos vakare įvyks vigilija - 
demonstracija miesto centriniame 
parke (Franklin Squere), po kurios 
seks eisena centrinėmis miesto gat
vėmis iki šv. Juozapo bažnyčios 
(Macquarie St.), kur įvyks ekume
ninės pamaldos 7.30 vai. dalyvau
jant Hobarto arkivyskupui Dr. G. 
Young.

Norėtųsi ypatingai atkreipti ho- 
bartiškių lietuvių dėmesį į šį minėji
mą. Reikia, kad kiekvienas laikytų 
sau garbės pareiga dalyvauti vigili
joj ir pamaldose.

H.E.L.L.P. organizacijai visi dar
bai, ypač ’’Baltic News” leidimas 
kainuoja gana daug. Tautiečiai iš vi
sos Australijos, iš užjūrių ir daugelis 
australų remia aukomis ir tik tuo 
būdu H.E.L.L.P. suduria galą su ga
lu.

Dar ta pačia proga norėčiau pa
minėti, kad ABC susuko filmą a.a. 
Olego Truchano atminimui. Filmas 
truks apie 30 min. ir bus rodomas 
visoje Australijoje ’’Spirit of Ole
gas” vardu ”A. Big Country” prog
ramoje birželio 5 d. (pirmadienį) 8 
vai. vak. Olegas Truchanas, Hobarto 
lietuvių bendruomenės narys, pa
garsėjęs kaip Tasmanijos tyrinėto
jas, keliautojas, natūralistas, buvo 
paskirtas lektoriumi į College of 
Advanced Education Hobarte, ta
čiau tragiškai žuvo 1972 m. sausio 6 
d. palikdamas žmoną ir jauną šeimą, 
gimines ir tautiečius giliame liūde
sy. A. Kantvilas

J. Zinkus

ANTRASIS PAVASARIS
KELIONIŲ {SPŪDŽIAI <T«si"ys>

Diagramos ir užrašai rodo kiek ir 
r kokių metalų Rosebery kasyklos 

pristato rinkai dabar. Skaičiuojama, 
kad kasyklos dar turi 8.8 milijonus 

; tonų rezervų.
Šalia muziejaus lauke stovi seni 

garvežiai ir vagonai, anksčiau ve
žioję kasyklų darbininkus. Taip pat 
išstatyti ir požemyje naudoti vago
nėliai ir garvežiai.

Lauke yra padėtas 1975 m. sker
sai nupiautas medžio, vadinamo 
Huon pušis (Dacrydium Franklini), 
kelmas. Jis yra 2.70 m. skersmens ir 

i buvo 33.5 m. aukščio. CSIRO moks- 
I lininkai nustaė, kad medis buvo 2190 

metų amžiaus, t.y. pradėjęs augti 
220 metų prieš Kristaus gimimą. 
Medis yra šviesios spalvos, tinka 
baldams ir laivų statybai. Huon pu
šies stulpai vandenyje išstovėjęs

• virš 100 metų dar neturi jokių puvi- 
į mo žymių.

Zeehan prieš kelis mėnesius buvo 
I plačiai minimas australų spaudoje, 
i kai vienintelis miesto gydytojas at

sisakė moterims prirašyti ’’pilis”.
Kai anksčiau beieškodami pames

to laikrodžio praradome daug laiko, 
Į pietus valgome autobuse. Visiems 

sutikus, nuperka žuvies ir bulvių, 
užgerti duodama skardinė lemona-

i do-
Murchison vieškeliu traukiame į 

i šiaurę. Pravažiuojame dabar kylantį 
kasyklų miestą Rosebery, turintį 

■ virš 2000 gyventojų. Iš Burnie iki čia 
atvestas geležinkelis. Pakelėse, 

į įvairiose vietose pastebime kasyklų 
į įrengimus. Vienoje vietoje iš kasyk- 
j lų vežami metalai perkeliami lynu 
t - (stora geležine virve) keliaujančiais 

dideliais kibirais.
Dangus vėl niaukiasi ir pradeda 

į lynoti. Autobusui sustojus tik per 
1 langus dairomės į- Mt. Murchison 

kalną (1275 m). Pravažiuojame Tul- 
lah miestelį,sako, čia yra sūrių fab
rikas, bet mes jo nepastebėjome. 
Vieškelį pakaitomis lydi miškai ar 
kalnai. Oras nešaltas. Pravažiuoja
me Guilford, Parrawe ir Henrietta. 
Ties Yolla pasukame artimiausiu 
keliu į Wynyard. Pirmiausiai va
žiuojame į visai šalia miesto esantį 
aerodromą ir atsisveikiname su 4 
moterimis. Iš čia jos skrenda į Mel- 
bourną ir namo. Atsisveikinę išly
dėję savo bendrakeleives, apžiūri
nėjame miestą. Komercinis rajonas 
naujesnis ir gražesnis, kaip kituose 
senuose miestuose. Miestas prie jū
ros - Bass Strait ir Inglis upės. Ap
link Wynyardą gražiai žaliuoja pie
vos, jose ganosi juodmargės karvės. 
Prie miesto yra 2 pieno surinkimo 
punktai. Viename sumušamas 
sviestas, kitame daromi sūriai.

Lietus išsismagino ir neatrodo 
kad greit sustotų. Tokiame ore pa
lapines statytis menkas juokas. 
Gauname erdvias, prie sporto aikš
tės, užkandinės patalpas. Įsikuriame 
kaip pilyje. Nebaisus ir lietaus bel
dimas į skardinį stogą. Virtuvė turi 
visus patogumus, valgome prie sta
lų. Įdomus pakeitimas. Kai patalpos 
buvo statomos sporto žiūrovams, o 
ne nakvojantiems keleiviams, tuale
tai ir prausyklos įrengtos kitame 
pastate. Mums tas labai nepatogu. 
Kad ir netoli, o lietui lyjant reikia 
bėgti.

Po vakarienės vyksta pasikalbėji
mai ir įvairūs žaidimai, kuriuos pra
veda ir žaidimams reikmenis prista
to autobuso tarnautojai. Prieš vi
durnaktį jau visi sumigę.

Ryte nubundančius pasitinka lie
taus lašų dūžiai į skardinį stogą. Iš
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IR ATSKRIDO ’’ATŽALA”
’’Pirmą Skambutį” pirmą kartą 

mačiau Kaune - prieš daugiau kaip 
trisdešimt penkerius metus. Lyg 
pro miglas galėjau prisiminti ele
gantišką viengungį, gavusį podag
ros (kokia tai liga?) priepuolį, tagalų 
kalbos profesorių ir Juozapą skais- 
čiausiąjį.

Ir štai po tiek laiko sėdėjau Mel
bourne lietuvių namų salėje ir kiek
viena vaidinimo minutė man atkūrė 
matytą, anksčiau pergyventą ir ma
no didžiam džiaugsmui ir malonumui 
vėl primintą vaizdą. Režisierei K. 
Dauguvietytei už tai mano didelis 
ačiū. Jai ir jos kolektyvui mano pa
dėka yra ne vien tik už puikiai pas
tatytą vaidinimą, bėt ir už pateisini
mą Sydnejaus lietuvių teatro pasi
rinkto vardo - ’’Atžala” - tai tikrai 
mūsų teatro ir jo tradicijų gaji ir 
sveika atžala.

Pagyrimų ir aplodismenų fone 
keletas smulkių pastabų.

Urbono paveikslas lyg ir neside
rina su labai gerai tinkančiais tam 
laikotarpiui baldais ir kambario at
mosfera (fortepijono užtiesalas ir 
siuvinėta pagalvėlė - tai laikotarpi- 
nio kiteh šedevrai). Reiktų apsis
pręsti kada vartoti ”tu” ir kada 
"jūs”, pavyzdžiui Boby kreipiasi į 
Liudviką vienaip ir kitaip. Ir reikė
tų garsiau kalbėti. Ketvirtoje nuo 
galo eilėje kartais buvo sunku gir
dėti.

Ką gi tačiau šios smulkmenos 
reiškia prieš nuostabų provincijos 
"kvartetą”, nepaprastą ir dinamišką 
Clemence (nenuostabu, kad Paginot 
ją įsimylėjo), ’’salionų liūtus” Boby, 
Paginot ir Chanterna, patetišką Le- 
penchois, nuodėmės vertas Simone, 
Lulu ir Suzanne, naivų ir entuzias

Antrasis 
pavasaris 
Atkelta iš psl. 4

garso manytum, kad dangus su 
žeme maišosi, bet išėjęs lauk pama
tai, kad krenta tik smulkūs reti lie
taus lašeliai. Nesulaukę geresnio oro 
išvažiuojame dienos ekskursijai į 
vakarus. Visur žaliuoja laukai. Šiau
rinė Tasmanijos dalis, man atrodo, 
yra turtingiausia. Čia yra daugiau 
miestų, fabrikų, o derlinga žemė, 
tinkama ūkininkavimui.

Privažiuojame mažą Port Latta 
miestelį ir uostą. Kai vanduo nuo 
kranto eina gilyn labai pamažu, lai
vų prieplauka nusitęsusi, lyg koks 
tiltas, labai toli į jūrą. Iš Port Latta 
uosto apvalyta geležies rūda pilama 
į laivus ir keliauja į Japoniją. Gele
žies rūda į uostą atkeliauja 85 km. 
ilgumo vamzdžiais iš Savage River 
kasyklų.

Tarp dviejų jūros įlankų įvažiuo
jame į Stanley miestą, turintį apie 
700 gyventojų. Yra uostas, bet į jį 
gali įplaukti tik iki 10,000 tonų lai
vai ir jų atplaukia mažai. Daugiau
siai išvežami supiaustytų medžių 
gabalai į Japonijos popierio fabri
kus. Geležinkeliu miško medžiaga 
išvežama į kitas Tasmanijos vietas. 
Auginamos daržovės.

Už miesto stovi platus, apie 150 
m. aukščio kalnas su plokščiu viršu
mi, vadinams The Nut. Lietui lyno
jant neatsirado savanorių, norinčių į 
jį užkopti.

Sustojame prie vėžių apdirbimo 
fabrikėlio. Dideliuose, maždaug ku
binio metro talpos, geležiniuose 
krepšiuose suversti vėžiai. Vieni 
raudoni, tik išvirti dar garuoja, ki
tuose dar gyvi vėžiai juda, bet ir jie 
nuo verdančio vandens nurimę pasi
darys raudoni ir už dienos, kitos at
sidurs parduotuvių vitrinose. Pir
kusieji išvirtus vėžius sakė, kad su
mokėjo panašiai, kaip perkant iš 

tišką Emil ir savo vietą bei vertę 
žinantį Liudviką.

’’Atžala” tai stiprus mūsų teatri
nis vienetas, iš kurio galima daug ti
kėtis. O tikėtis iš jo norėtųsi ir Min
daugo, ir Milžino Paunksmės, ir 
Švitrigailos, ir Šarūno. Ne tik ti
kiuosi, bet ir laukiu, nes šis kolekty
vas yra pakilęs užtenkamai aukštai, 
kad galėtų siekti žvaigždžių.

Mano didžiausias nusiskundimas, 
tai kad kelionių išlaidos riboja "At
žalos” gastroles. Gera mums Mel
bourne nes, kiek teko girdėti, atsi

Sydnejaus tautinių šokių grupė Gintaras. Iš kairės: D. Gakas, R. Ra
dauskas, L. Barkutė, A. Lubdans, R. Bukevičius, J. Zubrickas (akordeo
nistas), A. Kapočius, K. Kazokas, Ava Saudargienė (grupės vadovė), L. 
Kazlauskaitė, E. Andriukaitytė. Dešinėje sėdi iš k.: E. Kiverytė, I. 
Bielskytė, G. Viliūnaitė ir V. Viliūnaitė.

parduotuvės. Žinoma, pasirinkimas 
čia didelis ir vėžiai švieži.

Pusvalandžiui sustojame Stanley 
mieste ir gerai pratuštiname jau at
daras dvi parduotuves. Namai dau
gumoje seni, bet jų čia daug apkaltų 
plytų imitacija dengiamais gabalais. 
Grįžtame. Pakelėse stovi senos ūki
ninkų sodybos. Ir čia pievose ganosi 
juodmargės.Čia žolė vietomis auga 
iki pat jūros. Sako, ūkiai čia labai 
brangūs, apie $ 1000 už akrą žemės. 
Statybai sklypai pajūryje kainuoja 
apie $ 30.000.

Pietums sustojame gražiame Boat 
Harbour pajūryje. Miestelyje pas
toviai prisiglaudę gyvena apie 300 
galvų. Vilioja mus gražus pajūrio 
smėlis - paplūdimys, bet tamsus 
kaip vidurnaktis, banguojantis jūros 
vanduo ir lietus prilaiko krante. 
Programoje numatyta čia praleisti 
kelias valandas laiko ir pasimaudyti. 
Tai vienas iš geriausių paplūdimių 
Tasmanijoje, bet mes juo dabar ne
galime pasinaudoti. Lietus sumaišė 
mūsų planus. Mūsų pietų likučius 
bematant suvalė čia besisukinėjan
čios žuvėdros.

Autobusas važiuoja pakraščio ke
liu. Čia irgi išsidėstę turtingi ūkiai. 
Sustojame kalne, Table Cape vieto
vėje. Žemai matome šėlstančias jū
ros bangas ir gražias apylinkes. Ma
nau, viskas dar puikiau atrodytų 
saulėtą dieną, tada ir matomumas 
būtų daug geresnis. Kitoje kelio pu
sėje auga baltais žiedais pasipuošę 
žirniai. Toliau pievos ir arimai.

Anksti sugrįžome į Wynyard ir 
savo apsistojimo vietą. Mūsų dienos 
programa, taikantis prie ašarojančio 
dangaus, buvo užbaigta anksčiau 
kaip numatyta. Kad pusdienis ne
nueitų neišnaudotas, vairuotojas 
siūlo nuvežti į Burnie miestą, esantį 
už 16 km. ir apžiūrėti Pionierių mu
ziejų.

Pravažiuojame didoką kelių 
centrą Somerset. Namų statyba at
rodo turitngesnė ir puošnesnė, kaip

rado mecentas (V. Aniulis), kuris 
garantavo išlaidų padengimą. Gi ki
tos vietovės, mecenatų neturėda-
mos, praranda galimybę pasi
džiaugti vaidinimu, o aktoriai neturi 
progos dažniau pasirodyti scenoje ir 
tuo toliau tobulėti.

Čia, mano supratimu, Australijos 
Fondas turi ne tik progą, bet ir pa
reigą pasireikšti. O pasireikšti galė
tų dvejopai: finansine gastrolių ga
rantija ir bendrai remiant bendruo
menės teatrų darbą - aišku tą darbą 
pirmiausiai įrodžius.

Tai, tačiau, kita tema. 0 Daugu
vietytei ir ’’Atžalai” dar kartą ačiū!

G. Žemkalnis

kitur. Praeina geležinkelis, yra 
lentpiūvė, faneros fabrikas, daržo
vių paruošimo ir užšaldymo pasta
tai.

Jau važiuojant pirmaisiais Burnie 
priemiesčiais jaučiasi didesnio 
miesto atmosfera. Burnie yra 3-čias 
didumu miestas Tasmanijoje su virš 
20.000 gyventojų, esąs prie Emu 
Bay. Miesto centre didesnės ir tur
tingesnės parduotuvės ir didesnis 
prekių pasirinkimas. Čia yra vienin
telės privačios Tasmanijoje geležin
kelio linijos (Emu Bay Railways) 
centras. Popierio ir masonito fabri
kuose dirba apie 2500 darbininkų. 
Netoliese yra didelė sieros rūgšties 
gamykla. Burnie yra gilus uostas iš 
kurio didesniais laivais keliauja pre
kės į pagrindinį Australijos žemyną 
ir atgal.

Privažiuojame prie Pioneer 
Village muziejaus. Iš lauko pastatas 
atrodo naujas, greičiausiai, neseniai 
apmūrytas. Viduje viskas atrodo la
bai sena ir paprasta. Įvairiuose mu
ziejaus skyriuose, lyg prie gatvės 
stovinčiose atskirose parduotuvėse, 
išdėlioti pakinktai, rūbai, spaustu
vės mašinos, pašto įstaiga, rankdar
biai, kalvė, namų naudojimo reik
menys, gyvenamieji kambariai su 
apstatymu. Antrame aukšte išdėlio
tos siuvimo ir mezgimo mašinos, pa
tefonai, radio, telefonai, ginklai ir 
kt. Daug kas panašaus buvo matyta 
anksčiau, kitose vietose. Buvo šio to 
naujo, bet labiausiai domino skirtin
gas eksponatų sutvarkymas ir iš
dėstymas.

Lietus sustojo, bet dangaus juoda 
danga dar nenuslinkus. Sugrįžome į 
Wynyardą. Miesto automatines 
skalbimo mašinas užgula mūsų gru
pės keliautojai. Vakare jau sausais 
šaligatviais, apvaikščiojome miestą. 
Sutemus užbaigiame dieną įvairiais 
žaidimais: loto, bingo, kortos ir kt.

Nubudusius pasveikina niūrus 
trečiadienio rytas. Naktį dar lijo, 
bet dabar, dangaus aukštybėse ma-

Pakeliui į Toronto
Jau visai tikra, kad Melbourne 

Dainos Sambūris, vadovaujamas di
rigentės Danutės Levickienės, bir
želio 23 d. išskrenda į Toronto daly
vauti Dainų Šventėje. Jie ne tik da
lyvaus Dainų Šventėje, bet koncer
tuos ir Amerikoje: Los Angeles, 
Detroite, Clevelande, Čikagoje, 
taipgi tikisi koncertuoti ir Kanados 
miestuose - Hamiltone ir kitur. 
Sambūris šias vietoves numato ap
lankyti per 16 dienų, o tai nebus 
lengva. Šiuo metu choras šiai išvy
kai sparčiai ruošiasi repetuodamas 
du kartu per savaitę.

Choristai ir dirigentė apgailes
tauja, kad dėl asmeniškų priežasčių 
ne visi Sambūrio nariai galės kartu 
vykti, tačiau kartu ir džiaugiasi, kad 
atsirado savanorių, kurie įsijungė į 
choro eiles ir tuo papildė praretėju
sias gretas.'

Gal Sambūris su savo gastrolėmis 
ir nenustebins tenykštės publikos, 
bet tai bus praplėstas jau esamas 
nuoširdus ir glaudus bendradarbia
vimas tarp dviejų kontinentų.

Visi gerai prisimename Amerikos 
krepšininkų gastroles Austrlijoje, 
tautinių šokių grupės Gyvataro da
lyvavimą Melbourne Lietuvių Die
nose ir taip neseniai užjūrio skautus, 
dalyvavusius tautinėje stovykloje. 
Mes priėmėme juos su meile ir 
džiaugsmu, to pat galime ir mes te
nai tikėtis.

Nors choristai ir labai užimti re
peticijomis, bet jie patys ruošdami 
balius, pietus, loterijas bando savo 
kelionės išlaidų naštą palengvinti. O 
ar negražus sambūriečių solidarumo 
pavyzdys, kad jie patys sudėjo $ 300 
Sambūrio choristei DanuteiŠpoke- 
vičiūtei, kuri neseniai neteko savo 
tėvelio ir kartu su mamyte vyksta 
gastrolėn. Aš manau, kad yra mūsų 

' visų pareiga šią Sambūrio išvyką ne 
tik moraliai, bet ir materialiai pa
remti.

Prieš išvykdamas į užjūrius cho
ras duos birželio 4 d. atsisveikinimo 
koncertą Melbourno Lietuvių Na
muose. Nėra abejonės, kad kiekvie
nas norės išgirsti, ką Dainos Sam
būris veža parodyti kanadiečiams ir 
amerikonams.

Birželio 10 d. Sambūris pakvies
tas Rotary Interantional dainuoti 
Balarate.

Choro koresp.

tosi mėlyni plyšiai. Kad ir nedaug, 
bet oras pagerėjo. Linksmesni atsi
sveikiname su Wynyardu ir važiuo
jame pajūriu į rytus. Privažiavę 
Burnie pusvalandžiui sustojame 
parduotuvių rajone.

Iš Burnie važiuojame toliau į ry
tus. Pralekiame porą mažų miesčiu
kų. Vienoje vietoje stovi dažų fabri
kas, sako, jame dirba apie 400 dar
bininkų. Netoli to fabriko jūra ma
tosi labai užteršta. Pakrantėje susi
grūdę akmenys, atrodo, aptraukti 
kaž kokiu juodu purvu. Toliau va
žiuojant kelio kairėje pusėje matosi 
nenutolstanti jūra. Dešinėje - vaiz
dai keičiasi. Pravažiavus kalnelius, 
prieš akis vėl isitiesia lygumos ir 
derlingi laukai.

Privažiuojame mažą, bet jaukų ir 
švarų miestelį. Jame buvęs lemona- 
do fabrikas užsidarė, todėl darbams 
žmonės važiuoja į Burnie 17 km. ar į 
Devonport 31 km. Matosi gražus 
pajūrys. Toliau pamatome tris 
atskiras saleles, vadinamas ’’Trys 
seserys.” Jose žuvėdros turi įsiren
gę savo lizdus. Diena išgražėjo. Va
žiuojant autobusu pradarytais lan
gais, ilgesnės nosys pradėjo jausti 
biaurų kvapą. Greitai pamatėme 
netoli jūros kiaulides. Tasmanijoje 
yra tiek daug jūros pakraščio, kad jo 
užtenka vietos gyventojams, turis
tams, lieka jo ir kiaulėms.
•. .v-. ■ Bus daugiau ?
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PAS MUS IR KITUR
ADELAIDE

VERTA PASIGĖRĖT

Pagal įsigalėjusią tradiciją Ade
laidėje ir šiais metais Pabaltiečių 
Moterų Sąjunga geg. 6 dieną Estų 
Namų salėje surengė didingą metinį 
balių.

Šios rūšies parengimai turi du 
pagrindinius tikslus: pirma - norint 
išvystyti ir pagyvinti Sąjungos 
veiklą reikia papildyt metų bėgyje 
pratuštėjusią kasą. Antra - bent 
kartą metuose trijų tautybių pilie-
čiams yra proga sueiti į glaudesnį 
kontaktą, užmegsti naujas ir atnau
jinti senas pažintis, pasidalinti įspū
džiais ir išsikalbėt rūpimais klausi
mais.

Šis tradicinis balius visuomet turi 
didelį pasisekimą savųjų ir australų 
tarpe. Jau nuo pat pirmų metų Pa- 
baltietės moterys gražiai užsireko
mendavo patiekdamos svečiam ska
niai pagamintus tradicinius valgius, 
turtingą loteriją, gerą muziką, nuo
širdžią ir draugišką nuotaiką. Dau
guma pabaltiečių palaiko gerus san
tykius su australų įtakingais asme
nimis kuriuos šia proga nesidrovi 
pakviesti ir kartu pabendrauti. Ma
lonu pastebėt, kad tie baliai patrau
kia ne vien vyresniuosius, bet juose 
apsčiai dalyvauja ir jaunesnioji kar
ta.

Metų ratas sukasi be sustojimo, 
jau ketvirtą kartą pagal rotacinę 
tvarką tenka vadovaut lietuvėms. 
Šių metų valdybą sudaro Dr. S. Pa- 
cevičienė pirmininkė, p. S. Kanienė 
sekretorė ir Dr. V. Aleksandravi
čienė iždininkė. Nors Sąjungos narių 
skaičius nedidelis, bet pats bran
duolys ir pagrindas gana tvirtas 
"popierinių” narių skaičius nedide
lis. Tos kurios pilnai supranta Są
jungos tikslus ir siekius laikosi vie
ningai, kaip viena didelė ir darni 
šeima, joks darbas joms nėra per 
sunkus, nes žino, kad siekia kilnaus 
tikslo. Nesvarbu kuri tautybė vado
vauja, bet įvairūs metiniai paruoši
mai ir darbai pasidalinami narių 
tarpe, kurios, kaip tos bitelės 
kruopščiai ir sąžiningai atlieka savo 
įsipareigojimus. Paruošimas baliaus 
taip pat pareikalauja nemažai laks
tymo, organizavimo ir fizinio darbo, 
nes tenka pačiom pagaminti ir pa
valgydinti virš poros šimtų susirin
kusių svečių. Mačiau kaip švarkus 
nusiėmę vyrai inž. V. Aleksandravi
čius ir inž. A. Pacevičius padėjo savo 
ponioms nešioti stalus ir rikiuoti kė
des.

Prieš balių visos ponios pluša dir
ba atrodo pavargę ir išsisėmę, bet 
kaip tos pačios ponios elegantiškai 
pasipošusios, maloniai nusiteikusios 
baliaus metu, atrodo, kad jos 
neturėjo nei tų rūpesčių, nei tų dar
bų. Prie įėjimo į salę svečius pasi
tinka pati pirmininkė Dr. S. Pacevi- 
čienė. Ten pat, buvusi praėjusių 
metų pirmininkė p. Valtenbergs su 
p. Mooro ir p. Aa.b vaišina atvyku
sius svečius karštu vynu. Pati salė ir 
stalai skoningai ir gražiai išdeko- 
ruoti o. R. Pocienės. Dr. Klaar su 
malonia šypsena nurodinėja atvyks
tantiems svečiams vietas. Grakščiai 
po salę švaistosi p. Kanienė ir p. Ra
dzevičienė,kurias prieš porą valandų 
mačiau prakaituojančias virtuvėje.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL724 5408 Veikia 24 valandas per parą.

Išlietas prakaitas ne be reikalo, 
juodviejų paruoštą žuvį svečiai val
gė ir gyrė. Šį komplementą tenka 
pasakyti visoms Baltų ponioms. 
Klausiu atsakingąsias baliaus pa
dengimo vadoves p. A. Jurevics ir p. 
Z. Scheucheit.kiek naktų juodvi ne
miegojo? - Rytoj sekmadienis, visos 
išsimiegosim. Kasininkė Dr. Alek
sandravičienė geroje nuotaikoje:

Pas Newcastle lietuvius
ALGIS BUTKUS - muzikos kompo
zitorius australų filmui

Pereitų metų pabaigoje pasirodė 
australiškas filmas "Summer City”. 
Šis filmas buvo sukamas daugiausia 
netoli Newkastelio esančio pajūrio 
Catherin Hill Bay, o konkursą muzi
kai šiai filmai iš 40 kandidatuojančių 
(kai kas buvo net iš užsienių) laimėjo 
Newkastelyje esanti RPM bendro
vė. Šiam filmui muziką parašė - su
komponavo Algis Butkus, Janinos ir 
Stasio Butkų vienintelis sūnus.

Algis Butkus yra baigęs Newkas
telio universitetą - humanitarinius 
mokslus su garbės pažymėjimu psi
chologijoje. Šiuo metu dirba kaip 
studentų patarėjas prie Techninių 
Mokslų skyriaus Newkastelyje. 
Gimnaziją lankydamas
Newkastelyje Algis vadovavo as
tronomų grupei, o taip pat jau dirbo 
ir muzikos srityje. Prisimename Al
gį su savo orkestru grojantį lietuvių 
šokiams. Studentu būdamas ir da
bar ypač, šalia fortepiono, speciali
zuojasi groti gitara. Žinoma, jo mu
zikos stilius yra vadinamas "pop 
music”. Šiuo metu Algis Butkus iš
vyko pasižmonėti po pasaulį.

Pažįstant Algio tėvus Janiną ir 
Stasį, atrodo, kad sūnus paveldėjo 
tėvų muzikalumą. Filmo reklamose 
jis vadinamas Phil vardu. Filmo 
orkestre Algis taip pat groja gitara 
ir dainuoja.

Tenka tik pasveikinti Algį šiuo 
pasisekimu. Alf. Šernas

MOTINOS DIENA f
Motinos dienos proga Newkaste

lio Apylinkės Valdyba surengė gra
žią popietę gegužės 7 d. St. Peters 
salėje, Hamilton.

Atsilankiusios motinos buvo pa
puoštos chrizantemų gėlėmis. Tik ką 
įėjus į salę krito į akį gražiai suri
kiuoti stalai, papuošti labai skonin
gai įvairiaspalvių gėlių vainiku.

Minėjimą atidarė Valdybos vice
pirmininkė Janina Barštytė-Davies, 
pasveikinusi susirinkusias motinas 
ir pakvietė Roką Lapinską skaityti 
paskaitą. Paskaitininkas išryškino 
Motinos Dienos įkūrimą USA ir taip 
pat vėliau Lietuvoje. Tolimesnis 
paskaitos mintijimas bazavosi moti
nystės apybraiža istorijos eigoje, 
ypač pabrėžiant motinos reikšmę 
šeimoje ir tuo pačiu tautos bei vals
tybės piliečio auklėjime.

Meninėje programoje ir vėl pasi- ; 
rodė ’’Zakarauskų Trio + 1” su tri
mis dainomis. Gražūs balsai ir susi- 
dainavimas rodo šios grupės nuola
tinį progresą su Vale Zakarauskai- 
te gitariste (ji yra tas ”+ 1”).

balius pavykęs bus šiek tiek pajamų, 
o jos tikrai reikalingos, nes prieš 
akis kiti darbai ir parengimai, jų
tarpe artėjanti Baltų Savaitė kuri 
bus surišta ir su išlaidom.

Malonu pažymėt, kad visuomenė 
įvertina Pabaltiečių Moterų veiklą 
jų parengimuose gausiai dalyvauja. 
Tik gaila, kad didesnių patalpų iš
nuomavimas sunkiai prieinamas ir 
tenka naudotis tom, kurios talpina 
tik ribotą svečių skaičių.

E. Dainienė

Janina Barštytė-Davies skaitė 
fragmentą iš M. Pečkauskaitės ’’Se
name Dvare”. Gražus skaitymas ir 
pritaikyta šiai dienai tema sulaukė 
atydaus klausytojų dėmesio. Jau 
pačių vaišių metu Valentinas Kutas 
rodė savo filmus. Čia matėme links
mą Atvelykio gegužinę, Newkaste
lio chorą savo pobūvio metu ir taip 
pat scenas iš grybautojų Oberon 
miškuose. Čia tenka pažymėti V. 
Kuto nenuilstamą darbą ir dideles 
išlaidas remiantis jo žodžiais: "Da
rau šiuos filmus, kad mūsų vaikai 
galėtų pamatyti dabartinį lietuvių 
gyvenimą Newkastelyje”. A.Š.

ILGAMEČIAI "KOVO” RĖMĖJAI 
IŠ NEWKASTELIO

Sydnejaus lietuvių sporto klubas 
’’Kovas” jau seniai nuolat remiamas 
newkasteliečių H. ir P. Andriūnų. 
Galbūt būtų nesuklysta pasakant, 
kad retas "Kovo” parengimas prėjo 
be Andriūnų atsilankymo Sydneju- 
je. Ypač malonu, kad jaunesnioji jų 
duktė Lorna suprojektavo emblemą, 
kuri panaudota "Kovo” klubo oficia
liam ženklui. Taip pat šios emblemos 
motyvais dekoruoti sporto rūbai bei 
sportininkų uniformos šiam klubui 
vykstant į šiais metais įvykstančią 
sporto šventę Kanadoje - Toronte 
sąryšyje su ten įvykstančiomis Pa
saulio Lietuvių Dienomis. Užklausti 
"Kovo” vadovai p. Dambrauskas ir 
p. Gulbinas pareiškė, kad šis Lomos 
darbas yra labai geras tiek iš meni
nės tiek iš praktiškos pusės. A.Š.

VISAIP
Dar Australijoje nėra paplitusių 

gyvulių ir augalų ligų bei kenkėjų, 
kurie plačiai paplitę kituose pasaulio 
kraštuose. Norint sumažinti pavojų, 
kad iš kitur į Australiją nepatektų 
svetur paplitę kenkėjai ir ligos, ke
liautojai turi prisilaikyti vyriausy
bės duotų nurodymų:

Muito įstaigose keleiviai privalo 
deklaruoti:

Maistas: visokį maistą, įskaitant 
ir konservuotą, mėsą, dešras, sala
mi, kumpį, paukštieną, riebalus, 
kiaušinius, pieną, kūdikių maistą, 
sviestą, sūrį ir kitokius maisto pro
duktus.

Augalai: dalis ar ištisus augalus, 
įskaitant vaisius, riešutus, sėklas, 
šakniavaisius, gėles, šiaudus, me
džio išdirbinius, bambukus, grybus, 
žemių ir kt.

Gyvuliai: šliužus, žuvis, paukščius 
ar vabzdžius - gyvus ar jų iškamšas.

Gyvuliniai produktai: plunksnas, 
plaukus, kailius, užperėtus kiauši
nius ir kt.

Prietaisus, naudojamus arkliams, 
bei kitokiems gyvuliams.

Biologiniai pavyzdžiai, kaip skie
pai, bakterijų kultūros, kraujas ir kt

Viskas, kas siejasi su šiais daly
kais, įvažiuojant į Australiją, muitų 
įstaigose turi būti paminėta.

* *
Šiandie vienu iš didžiausių pasau

ly statybos projektų laikomas yra 
geležinkelio linijos tiesimas, jun
giančios Baikalo ežerą (Uts-Kut vie
tovė ) iki Komsomolsk prie Pacifiko, 

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA 

AUS TRALOOJ E
SYDNEY S.O..2EA ; 800 kHt

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

MELBOURNE Stotis 3EA .1120 kHt

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

CANBERRA s<o..s2XX . >010 kHj

Ketvirtadieniais 8-8 30vai.vak.

ADELAIDE sto.s5UV 530 ahj 

ŠOŠt I ci IS 9 vai. ryto

Lietuvoje
BALIO GAJAUSKO TRAGEDIJA

Vakarus pasiekė žinia, kad Lietu
vos laisvės kovotojas Balys Gajaus
kas balandžio 14 d. Lietuvoje vėl 
nuteistas 10 metų specialaus režimo 
katorgos ir 5 metai ištrėmimo. Tai 
baisus likimas žmogaus, kuris be
veik visą gyvenimą praleido sovieti- 

; nėse kone, stovyklose. Kaip Lietu- 
i vos laisvės kovotojas partizanas 

Balys Gajauskas 1948 m. gyvas pa
teko į NKVD rankas ir buvo nuteis
tas 25 metams katorgos apkaltintas 
Rusijos išdavyste. Atlikus tuos 25 

• metus katorgos jis be sveikatos 1973 
m. paleidžiamas ir grįžta į Lietuvą 
pas savo motiną Kaune. Bet ir namie 
jis nepaliekamas ramybėje: nuolat 
tardomas, kratomas. 1977 m. balan
džio 20 d. jis vėl suimamas ir išlai
komas Vilniaus kalėjimuose ištisus 
metus be teismo nuolat tardomas ir 
grasinamas bei kankinamas ir po 
metų jam sudaroma byla ir vėl nu
teisiamas dešimčiai metų katorgos 
ir dar penkeriems metams tremties.

Kaip Simas Kudirka tvirtina, ku
ris Gajauską pažinojo ir buvo suti
kęs jau grįžusį iš Sibiro, kad Ga
jausko nuteisimas yra Maskvos vie
šas nusispiovimas į visokias žmo
gaus teisių ir kitokias idealais pag
rįstas deklaracijas.

Televizijos, 
stereo, Hi Fi, kasečių reikalais' 
kreipkitės pas savus - ir pigiau, ir 
geria“. Tel

699 5186
apie 565 mylios į šiaurę nuo Vladi
vostoko. Tai 1965 mylių geležinkelio 
linija per Sibiro dykumas ir kalnus. 
Šis visas projektas sovietų vadina
mas BAM. BAM pradėtas 1974 m. ir 
ketinama užbaigti 1983 m. Prie šio 
geležinkelio statybos dirba 100.000 
darbininkų iš įvairių tautybių. Visi 
darbininkai suskirstyti tautinėmis 
kalbinėmis grupėmis ne vien tik kad 
būtų lengviau susikalbėti ir duoti 
nurodymus, bet ir vykdoma tarp 
tautybių varžybos. Savanorius prie 
šio projekto pavilioja gerais uždar
biais, nes mokama iki 300 rublių 
mėnesiui ir dar darbininkai apdova
nojami BAM specialiais medaliais.

Darbo sąlygos yra nepaprastai 
žiaurios, nes tenka dirbti prie minus 
50°C šalčio. Čia be abejo dirba ir lie
tuviai arba gerų uždarbių pavilioti, 
arba ir prievarta atvežti.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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KALBA
PAS.LIET. SPORTO ŽAIDYNĖS 
JAU PRASIDĖJO

Vasario pabaigoje Kanados 
Moonstone Ski Resort (lietuviai sa
vininkai) buvo oficialiai pradėta Pa
saulio Lietuvių Sporto Žaidynės, 
kurias atidarė Organizacinio K-to 

Mūsų reprezentantai

pirmininkas Pranas Berneckas. VL 
siems laimėtojams medaliai ir trofė
jai bus įteikta pagrindinių žaidynių 
metu Toronte.

Pagrindinėmis sporto žaidynėmis 
yra toks susidomėjimas, kad visos 
programos nebuvo įmanoma sutal
pinti į penkias dienas, ir dabar žai
dynės prasidės birželio 26 d. ir baig
sis liepos 2.

Laimėti medaliai ir dovanos bus 
įteikta prieš Dainų Šventę didinga
me Maple Leaf Gardens, kur, gro

jant estų karimam dūdų 
įžygiuos dalyvaują 40 įvairių valsty
bių chorų ir šventėje dalyvaują 
sportininkai, kuriems tada bus 
įteikta jų laimėtos dovanos. Rengė
jai teigia, kad įžanga bus ypatingai 
įspūdinga. Po viso to įvyks užbai
giamasis banketas, dalyvaujant 
5.000 svečių.

Be visų sporto varžybų, įvairių 
parengimų jaunimui vyks įvairūs 
pasilinksminimai, iškylos laivu ir 
kt., gi po visos šventės, greičiausiai 
kelias dienas Australijos lietuviai 
sportininkai vyks į Jaunimo Sto
vyklą, labai gražioje kurortinėje 
Wasaga vietovėje, kur, be kelių 
draugiškų rungtynių bus geras poil
sis prieš gastroles Amerikoje.

Toronte Universiteto bendrabu
čio kainos yra: sportininkams savai
tei - 35-40 dol. ir vadovams - 65-75 
dol. Kambariai yra vienam ir dviem. 
Norintieji gauti ir gyventi šiuose 
kambariuose labai greitai praneša 
ALFAS valdybai.

VYŠNIAUSKAITĖ ELENA iš 
Melbourne krepšinį pradėjo žaisti 
jau nuo 13-kos metų amžiaus, nors 
mokykloje daugiau teko žaisti aus
trališkąjį mergaičių krepšinį. Tarp
tautinį krepšinį pradėjo ir dabar dar 
žaidžia su Melbourne ’’Varpu”. Ne 
vieną kartą buv išrinkta į Australi
jos moterų ir jaunių krepšinio rink
tines, taip pat jas atstovaudama ir 
Pabaltiečių varžybose. Šiuo metu ji 
mokosi mokytojų seminarijoje ir 
nori įsigyti meno ir rankdarbių mo
kytojos diplomą.

DAMBRAUSKAS RUDOLFAS 
(Rudi) iš Sydnejaus, idealus sporti
ninkas ir atletas. Nuo pat jaunystės 
pradėjęs mokykloje žaisti europie- 
tišką futbolą su šiuo sportu iškilo į 
mokyklos ir vėliau savo sportinio 
klubo rinktines, pasidarydamas ir 
jaunių treneriu. Pradėjęs su Kovu 
žaisti tinklinį, po greito laiko iškilo į 
pirmaujančius komandos žaidėjus, 
vėliau, paėmęs treniruoti merginas 
ir iš jų šiuo metu padaręs vieną iš 
pajėgiausių komandų šioje valstijo
je. Be futbolo ir tinklinio Rudis bu
vo geras lengvaatletas ir didelis 
mėgėjas, bei geras bilijardo žaidė
jas.

DAMBRAUSKIENĖ IRENA 
sydnejiškė iš profesijos mokytoja. 
Krepšinį pradėjo žaisti su Kovu ir 
be šios rinktinės buvo eilę metų iš
rinkta į Australijos lietuvių jaunių ir 
moterų krepšinio rinktines. Prieš 
kelis metus pradėjusi žaisti tinklinį, 
labai greitai iškilo ir į šio sporto vir
šūnes, reprezentuodama Kovo ir 
vėliau Australijos moterų tinklinio 
rinktines.

SYLVIA DAMBRAUSKAITĖ, 20 
m., nuo 1969 m. pradėjusi žaisti 
krepšinį už Kovą, o nuo 1975 m. 
pradėjo žaisti tinklinį. Tinklinyje ji 
reprezentavo Epping distriktą že
miau 20 m. Dabar ji vyksta į Toron
to reprezentuoti Australijos lietu
vius tinklininkus.

ROMAS LEVERIS, baigęs eko
nomikos fakultetą New England 
universitete, žaidė lauko tenisą už 
universitetą. Tenisą ir krepšinį Ro
mas pradėjo žaisti dar Neries klube 
prieš šešerius metus. Lietuvių spor
to šventėje Geelonge prieš trejus 
metus ir vėliau Melbourne jis išėjo 
teniso laimėtoju. Savu laiku dar 
junjorų grupėje Romas yra atsiekęs 
gražių pergalių plaukime.

VALIUCKAITĖ GEMA iš 
Hobarto, lauko tenisą pradėjusi 
žaisti jau mokykloje ir per trejus 
metus iš eilės laimėjusi jaunių ir 
senjorių čempionės vardą.Su Perkū
nu be lauko teniso žaidė ir krepšinį, 
eilę metų buvo išrinkta komandos 
kapitone. 1977 m. Hobarto sporto 
šventėje ji laimėjo moterų ir miš-

Jie reprezentuos mus. Iš kairės: A. Andrikonis, G. Valuckaitė, E. Vyš
niauskaitė, J. Dambrauskas, R. Dambrauskas, S. Dambrauskaitė, R. Le- 
veris, I. Dambrauskienė.

raus dvejeto lauko teniso varžybas 
ir Kanados sporto žaidynėse atsto
vaus Australijos lietuvius.

JUOZAS DAMBRAUSKAS yra 
dabartinis Sydnejaus Lietuvių 
Sporto Klubo ’’Kovo” pirmininkas ir 
tas pareigas eina jau kelintas kar
tas. Taip pat jis yra dirbęs valdybo
se daug kartų kaip kasininkas ir 
sekretorius. Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse jis dalyvaus kaip Austra
lijos šachmatininkas. Šachmatais 
žaisti pradėjo Eichstaett’e (Vokieti
joje), vėliau žaidė Freiburge, o da
bar Australijoje atstovauja lietuvius 
šachmatininkus. Juozas yra buvęs 
1966 metais Australijos lietuvių 
šachmatininkų čempijonas ir daug 
kartų ’’Kovo” čempijonas. Taip pat 
yra laimėjęs Pabaltiečių, Australijos 
lietuvių ir daug kartų ’’Kovo” šach
matų ’’Žaibo” čempijono titulus.

AUSTRALIJA IR
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI birželio mėn. M.A. nariams skyrė 
sekančias intencijas:
bendrąją - kad krikščionys visu 
rimtumu kurtų socialinę bendriją 
pagristą meile, vykdant Jėzaus Šir
dies dieviškąjį planą;
misijų- kad misijonieriai, nežiū
rint ar jie būtų kunigai ar pasaulie
čiai, vienuoliai ar vienuolės ne tik 
kad ištesėtų savo pašaukime, bet 
dar gi darytų pažangą jo kruopščia- 
me vykdyme.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
Visa aukoju Tau, Švenčiausioji Jė
zaus Širdie!

Brangus Broli, Sese,
prieš metus Jo Šventenybė 

Popiežius kreipėsi į jaunus piligri
mus iš Aversą, Italijoje, vyskupijos 
šiais žodžiais: ’’Jūs sukursite naują 
socialinę bendriją pertvarkytą ir 
pagrįstą meilės civilizacija."

Kaip suprasti tą ’’medės civiliza
ciją”. Šv. Tėvas jau anksčiau apie ją 
taip išsireiškė: ”... civilizacija, kuri 
yra gyva meilė”, o vėliau papildė: 
”... civilizacijos vardu mes supran
tame visumą moralinių, civilinių, 
ekonominių sąlygų, kurios įgalina 
žmogų pasiekti aukštesnį gyvenimo 
lygį, nuosaikų gėrybių kiekį ir lai
mingą amžiną paskirtį.”

Kad sukųrus naują bendriją ant 
meilės pagrindo, reikalinga visos ei
lės sąlygų. Viena iš pirmųjų - patys 
krikščionys privalo atgimti evange
lijos dvasioje tapdami dorovinges-

PETRAS ŠUTAS vyriausias mū
sų jaunių rinktinės krepšininkas 19 
m. Tvirto sudėjimo ir ištvermingas 
puolėjas - gynėjas. Krepšinį žaisti 
pradėjo nuo 7 m. amžiaus Geelongo 
’’Vyties” klube. Viktorijos rinktinę 
atstovavo žemiau 16, žemiau 18 ir 
žemiau 20 m. amžiaus grupėse. 1976 
m. iškovojo žemiau 18 m. Australi
jos čempionų titulą, o pereitais me
tais pakviestas kandidatu į Austra
lijos žemiau 20 m. amžiaus rinktinę. 
1977 m. Pabaltiečių žaidynių jaunių 
krepšinio čempionas.

DOVYDAS ŠUTAS 17 m. am
žiaus Petro brolis, judrus ir nepap
rastai ištvermingas krepšininkas. 
Atstovavo Viktorijos rinktinę 
žemiau 16 m. amžiaus rinktinėje. Šių 
metų pradžioje išrenkamas į kombi
nuotą Viktorijos, Tasmanijos ir 
Pietų Australijos rinktinę kuri gas-

niais, artimui paslaugesniais ir tuo 
pačiu Dievui meilesniais.

Antroji - tvirtas ir nesvyruojąs ti
kėjimas, apie kurį kalba Šv. Petras 
apaštalas savo ' pirmame laiške 
(palyg. Pet. 5.9). Tikėti reiškia tą 
patį, ką ir gyventi. Tikėjimas yra 
lyg kelrodis, vedąs mus per šio gy
venimo klystkelius į amžinąjį Dievą, 
o tikėjimo šaltinis yra Viešpats 
Jėzus Kristus, Dievo Žodis. ’’Dabar, 
gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu 
į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir 
paaukojo save už mane” - sako Šv. 
Povilas viename iš savo laiškų (Gal. 
20.2).

ANDRIKONIS ANTANAS iš 
Hobarto, fizinio auklėjimo ir sporto 
mokytojas - inspektorius. Stalo te
nisą pradėjo žaisti Vokietijoje ir, at
vykęs į Tasmaniją, kartu su St. Va
laičiu pradėjo žaisti už YMGA, po 
metų laiko pradėję skinti pergales ir 
laimėję visus Tasmanijos titulus. Be 
stalo teniso jis buvo iškilus ir krep- 
šinyje ir Tasmanijos rinktinę atsto
vavo įvairiose varžybose.

Lietuvių pirmenybėse A. Andri
konis yra laimėjęs individualines ir 
dvejeto stalo teniso meisterių var
dus ir buvo išrinktas į Australijos 
lietuvių krepšinio rinktinę, kai Ho
barto "Perkūną” yra atstovavęs dar 
ir tinklinyje bei lauko tenise. Šiuo 
metu yra Hobarto ’’Perkūno” pirmi
ninkas.

troliavo J.A. V-bėse ir Kanadoje. 
1977 m. Pabaltiečių žaidynių jaunių 
krepšinio čempionas. Dovydui, pa
saulio lietuvių sporto žaidynės bus 
antroji išvyka šiemet į Šiaurės 
Ameriką.

‘ Ragauskas Edis iš Melbourne 
repšinį pradėjo žaisti būdamas jau 
-rių metų amžiaus su ’’Varpo jau
triais. Pirmą kartą sporto šventėje 
alyvavo Melbourne 1976 m. ir į 
Australijos lietuvių jaunių rinktinę 
uvo išrinktas paskutiniosios šven- 
ės metu ir su jaunių rinktine repre- 
entuos Kanadoje ir Amerikoje 
kustralijos jaunius sportininkus.

Pavydas
Buvo didelis balius. Į parytį 

keletas smarkesniųjų nuvirto po 
stalu. “Gyvas” dar liko vienas. 
Tas apsidairė, žvilgterėjo į mie
gančius savo' draugus ir tarė:

— Vieno dalyko aš jiems pa
vydžiu: jie visada žino, kada rei
kia sustoti gerti...

Pagaliau trečioji sąlyga - siekti 
tobulybės meilėje, taip, kad 
žmogaus širdis plaktų sutartinai su 
dieviškąją Jėzaus Širdimi. Tai pa
siekiame jei per nuolatinę maldą 
mūsų širdys kalbės su Jėzaus Širdi
mi visame savo paprastume ir nuo
širdume. Glaudžiai bendradarbiau
jant maldoje su Kristumi, lengviau 
paseksime Jo gyvenimo pavyzdžiu 
ir patirsime, kad niekur kitur, o tik 
Jame yra visų žmogiškųjų problemų 
išsprendimas.

Jo dieviškoji Širdis uždegs savo 
meile ir žmogiškąją, kuriant naują 
civilizaciją ant meilės pagrindo.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
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Informacija
LIETUVIAI TARPTAUTINIAME 

PASIRODYME

Kasmet Sydnejuje organizuoja
mas įvairių tautybių folklorinis fes
tivalis Operos Rūmuose, kurį remia 
benzino bendrovė Shell. Šiais metais 
toks festivalis įvyks birželio 4-11 
d.d. Tarp kitų tautybių dalyvauja ir 
Sydnejaus lietuvių tautinių šokių 
grupė Gintaras, kurio pasirodymai 
vyks Operos Rūmų koncertų salėje 
birželio 4 d. vakare 7.30 vai. ir bir
želio 5 d. 2 vai. p.p.

Į minėtus koncertus bilietai suau
gusiems po $ 6.90, ir vaikams, pen
sininkams bei suaugusiems po $ 3.65 
užsisakant iš anksto paštu ir pri- 
siunčiant čekius ir sau adresuotą 
voką. Čekius rašyti: ’’Folkloric Fes
tival” ir adresuoti Box R 239 Royal 
Exchange, Sydney 2000. Galima ti
kėtis gauti bilietų ir prie kasos, bet 
neužtikrintai.

Koncerte kiekviena tautinė grupė 
pasirodys su savo tautai būdinga 
tema. Mūsų Gintaras pasirinko ’’Pa
baigtuves”, kur muziką paruošė 
kompozitorė Giedra Gudauskienė.

Į Gintaro repeticiją balandžio 30 
d. buvo atsilankęs Operos Rūmų ir 
festivalio vyriausias direktorius, 
buvęs garsaus meksikiečių folklori
nio ansamblio choreografas Guiler- 
mo Areans ir festivalio direktoriaus 
asistentė Mrs. Carell.

Mr. Areans pasidžiaugė ’’Pabaig
tuvių” choreografija (Avos Saudar- 
gienės) ir įnešė keletą pastabų šo
kėjams siekiant daugiau perfekcijos. 
Gintaro šokėjai uoliai dirba ruošda
miesi generalinei repeticijai Operos 
Rūmuose, kuri įvyks birželio 2 d.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
MOTORKADA

Pavergtų Tautų Taryba numato 
protesto motorkadą Sydnejuje lie
pos 15 d., šeštadienį. Renkamasi 
9.30 vai. ryto Wentworth Parke. 
Bus vykstama pagrindinėmis miesto 
gatvėmis ir baigsis apie 12.14 vai. 
Woollahra. Dalyviai patys pasirūpi
na savo mašinų dekoracijom ir pla
katais. Tikslesnę informaciją teikia 
tautybių atstovai iš Pavergtų Tautų 
Tarybos.

Tautos Fondo Atstovybė Austra
lijoje rengia birželio trėmimų minė
jimą su plačia programa birželio 4 d. 
parapijos salėje Lidcombe. Paskaitą 
skaitys ALB Krašto Valdybos vice- 
pirm. p. Vytautas Patašius.

***
Birželio 5 d., pirmadienį, 8 vai. 

vak. per ABC televizijos stotis Aus
tralijoje bus rodomas 30 min. filmas 
apie lietuvį Tasmanijos tyrinėtoją 
Olegą Truchaną, kuris betyrinėda
mas nelaimingai žuvo 1972 m. sausio 
6 d. Filmas pavadinta ’’Spirit of Ole
gas” ir inkorporuotas į A Big 
Country T.V. programą.

*♦*

Lietuvių Sodybos Engadine sek
lyčios statybai aukojo:

M. Petronis 50 dol., Syd. Lietuvių 
Klubas 20 dol., V. Doniela 10 dol., V. 
Alekna 10 dol. ir V. Šablevičienė 5 
dol.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Soc. 
Draugijos Valdyba aukotojams nuo
širdžiai dėkoja.

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Gegužės 27 d., šešt.:
SAVAITGALIO MOKYKLOS

METINIS BALIUS
Gegužės 28 d., sekm., 6 vai.

Sporto klubo Kovo
MADŲ PARADAS

Sydnejaus Liet. Klubo biblioteko
je gauta pardavimui naujų plokšte
lių, knygų, didelis pasirinkimas vai
kams knygelių, pašto ženklai, 
medaliai ir kt.

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4-6 vai., sekmadieniais 1.304 vai.

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

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

Antradieniais stalo tenisas
Tre' dieniais šachmatai 
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

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

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

VALGYKLA veikia: pirm. - penkt. 
6-9 vaL, šešt. 6-10 vaL sekm. 1-9 vaL 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

♦♦♦

Bankstowno miesto savivaldybė 
Gintarui prisiuntė $ 30 dol. padengti 
išlaidoms, kai grupė dalyvavo 
Bankstowno festivalyje balandžio 15 
d.

Sydnejaus Lietuvių Klubo penk
mečio šventėje Gintaras gausiems 
klubo svečiams atliko programą, 
pašokdamas šešetą šokių.

Aukos Dainos
Sambūriui

Dainos Sambūrio išvykai į Kanadą 
paremti aukojo:

$ 122 - V. Žukauskas.
Po $ 100 - K. ir N. Butkai 

(N.S.W.), Geelong’o choras, M. Di- 
džienė, Katalikų Federacija, S. Lip- 
čius, Newcastle choras, P. Šilva, 
kun. Pr. Vaseris.

Po $ 50 - A. Bajoras, Juozas Kvie- 
telaitis, A.R. Pociai, J. Ruzgys, 
Sydney choras ’’Daina”.

Po $ 40 - Peter Mikeli, K. Šimkū
nas.

Po $ 30 - V.V. Koženiauskai, A. 
Krausienė.

Po $ 20 - V. Akumbakas, F. An- 
driukonis, V. Bosikis, kun. Pr. 
Dauknys, Pr. Mikus, P. Naujokaitis, 
K. Prašmutas, St. Šutas.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE BANKSTOWNE GEGUŽĖS 27 
d., 7 vai. vak. įvyksta Syd. Savaitgalio Mokyklos

METINIS BALIUS

Programoje tautinių šokių grupė Gintaras, vad. A. Saudargienės, 
’’Linksmieji broliai”, vad. E. Lašaičio.

Visi maloniai kviečiami kuo skaitlingiausiai dalyvauti!
Tėvų Komitetas

«- ■ ----- - _________
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS KOVAS 
rengia

Vyrų ir moteriškų rūbų

i MADŲ PARADĄ
i

gegužės 28 d., sekmadienį, 6 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube.
Čia pirmą kartą matysite ne tik moteris, bet ir vyrus demonstruojan-

I čius modernią aprangą.
Maloniai kviečiame visus atvykti.

Įėjimas laisvas.

VISUR VISAIP
Gegužės 12 d. kelių savaičių ke

lionei į užjūrius išvyko Dr. B. Vingi
lis su žmona. Europoje numato da
lyvauti tarptautiniame gydytojų 
kongrese, lankytis Lietuvoje. Dr. B. 
Vingilis yra Lietuvių Dienoms 
Rengti Sydnejuje Komiteto pirmi
ninkas ir p. Tamara yra Moterų 
Draugijos Valdybos narė. Linkime 
sėkmingos kelionės.

$ 15 -1. Alekna.
Po $ 10 - L. Igaunis, R. Klimienė, 

A.S. Ūseliai, p. Žvirblys.
Po $ 5 - B.W. Jarašius, J. Mani- 

kauskas, p. Meižienė, Otto Šneide
ris, K. Tijūnėlis.

Aukojusiems Dainos Sambūris 
širdingai dėkoja. Tolimesnis auko
tojų sąrašas bus paskelbtas vėliau.

Sydnejaus savaitgalio mokyklos 
metinis balius jau šį šeštadienį, ge
gužės 27 d. Sydnejaus Liet. Klube. 
Palaikykime savo mokyklą moraliai 
ir materialiai gausiai atsilankydami.

♦♦♦

Patirta, kad į Pasaulio Lietuvių 
Dienas Kanadoje išvyksta ir Mūsų 
Pastogės redaktorius, kelionėje ke
tinąs išbūti apie šešias savaites.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju kun. P. Butkui 
už šv. Mišių atlaikymą dėl mano pa
gijimo. Taip pat esu dėkinga visiems 
sydnejiškiams - draugėms ir drau
gams už maldas, lankymą namuose, 
teiravimąsi telefonu ir kt. man pa
mažu atgaunant jėgas.

Salomėja Zablockienė

Televizijos, 
stereo, Hi Fi, kasečių reikalais, 
kreipkitės pas savus - ir pigiau, ir 
gemų. M

699 5186
■ ' ■■■ —

VIETOJ ©C 
30 GĖLIŲ

Pagerbdami a.a. velionę Anasta
ziją Mališauskienę vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojo: A.O. Kudžiai 10 
dol., E.S. Kranai 10 dol., S.S. ir E. 
Sagaičiai 10 dol., E. Vilkienė 7 dole
rius.

Patikslinimas

Pereitam M.P. numery paskelbė
me, kad p.p. J.J. Ruzgiai vietoj gėlių 
mirus a.a. A. Mališauskienei Mūsų 
Pastogei aukojo 10 dol., ištikrųjų jų 
auka yra 12 dolerių. Už paklaidą at
siprašome. Red.
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