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AUSTRALIJA KRYŽKELĖJE
Kadaise Australija buvo 

laikoma pasaulio pakraštyje 
ir iš tiesų mažai kas ja do
mėjosi, ir ji pati pasaulio po
litiniame katile niekam ne- 
simaišė po kojom. Čia ir gy
venimas vystėsi labai kon
servatyviai atokiai nuo vi
sokių revoliucinių ar politi
nių sąjūdžių.

Gyvenimas ėmė šiame 
krašte sparčiai keistis po 
antrojo pasaulinio karo, ka
da šalia avių pramonės ati
dengta neišsemiami Aus
tralijos žemės turtai - anglis, 
geležis, įvairūs kilnieji ir 
pusiau kilnieji metalai, pas
taruoju metu ir radioakty
vios medžiagos, kaip ura- 
nius, šiandie turįs milžinišką 
paklausą pasaulio rinkoje. 
Australijoj drauge su atei
viais pradėjo sparčiai keistis 
ir Australijos socialinis bei 
kultūrinis gyvenimas, augti 
miestai ir kilti gerbūvis. 
Australija pasidarė ateities 
kraštu su beribėm esamom 
ir ateities galimybėm.

Be abejo šitas neliko ne
pastebėta ir kitų, ypač peli
niai subversyvinių jėgų. Ir 
nors palyginamai Australi
joje išvystytas gerbūvis yra 
vienas iš aukščiausių visame 
pasaulyje, maištaujančios 
jėgos pradėjo sparčiai 
reikštis statydamos vis di
desnių reikalavimų, šiandie 
matome, kad nuolatiniai ne
siliaują streikai visą kraštą 
alina ir veda prie politinio 
bei ekonominio bankroto. 
Nors Australijoje yra vieni 
iš aukščiausių atlyginimai, 
geriausias socialinis aprūpi
nimas, palankiausios darbo 
sąlygos, vis tiek tiesiog be 
pagrindo vienas po kito 
dygsta neramumų židiniai, 
auga nepasitenkinimas ir 
gyventojų nustatymas vieni 
prieš kitus, žodžiu, vyksta 
kažkoks piktybinis rūgimas, 
kuris yra ne tiek ekonomiš
kai socialinio, kiek politinio 
atspalvio. Nustatyta, kad 
beveik visos darbo bei pro
fesinės unijos yra komunistų 
kontrolėje, kuriems ne tiek 
rūpi darbo žmonių gerbūvis, 
kiek išvystymas nepasitikė
jimo krašto administra
ciniais organais. Be abejo, 
vis komanda, visos instruk
cijos ateina iš šalies, kurs
tant svetimiesiems. Liūd
niausia, kad vardan demok
ratinių laisvių visa toji sub- 
versyvinė akcija vietos ad
ministracinių organų tole
ruojama užmirštant, kad ir 
laisvės pricipų nepažei
džiant demokratijoje priva
loma disciplina ir tvarka.

Kasdien skaitome spau
doje, kad toks ir toks strei
kas kraštui atnešė milijoni
nius nuostolius. O tų streikų 
kaskart vis dažnėja. Susu
muojant tų nuostolių susi
daro neapskaičiuojami daug, 
kas be abejo neprisideda 
prie krašto kėlimo, o jį aki

vaizdžiai ekonomiškai 
smukdo. Klausimas - kiek il
gai tokia padėtis gali trukti 
ir iki kokios ribos kraštas 
galės pakelti apturimus 
nuostolius. Unijos kaltina 
vyriausybę su diktatūriniais 
polinkiais bandant įvesti 
teisę ir tvarką, tačiau pačios 
unijos remiasi grynai dikta
tūrine autoritarine jėga. 
Unijose darbininkas arba 
narys iš viso neturi balso ir 
neleidžiama jam pasisakyti, 
o tik reikalaujama paklusti 
įsakymams iš viršaus. Keti
nimas įvesti slaptus balsavi
mus unijose laikomas skan
dalingu pasikėsinimu prieš 
pačias unijas. Prievartinis 
priklausymas unijai irgi liu-

Jubiliejinė
Vilniaus Un-to Akademija
Šiemet minime lietuvių tautos istorinės raidos vieną iš 

reikšmingųjų įvykių - Vilniaus universiteto įsteigimą 
1579 m. Sueina tat 400 metų.

Melbourne iškilmingas aktas - akademija įvyks univer
sitete (Carlton, Union Theatre) rugpiūčio 19 d., sekma
dienį 3 valandą.

Kultūra tai tautos gyvastingumo pasireiškimas, gi jo
sios puoselėjimas nepaprastai svarbu tautų grumtynėse 
dėl išlikimo. Universitetų vaidmuo Europoje ypač subu
jojo su renesansu ir su šviečiamuoju laikotarpiu. Su uni
versitetu lietuviai įsirikiavo į naujalaikės kultūros Euro
pos tautų gretas.

Ruošdami išeivijoje Vilniaus universiteto minėjimą, 
leisdami ta proga leidinius, mes įsijungiame į lietuvių 
tautos dabarties likiminę kovą dėl tautos identiteto - sa
vitumo išlaikymo, prisidedame prie Lietuvos valstybinės 
idėjos puoselėjimo. Tarp savųjų - užangažuojame jaunąją 
kartą lietuvybės pratęsimui ir jos įprasminimui išeivijo
je.

Daroma Melbourne universitete ir anglų kalba. Tai 
dėl to, kad su savo kilmės tautos reikalu pasiektumėm 
platsnius kitataučių sluoksnius; pagaliau mūsų mišriąsias 
šeimas, kurių jau gana apstu. Kiekvienas atskirai pasi- 
kvieskime kitataučius draugus; atsivedę juos globokime. 
Bendruomenės Valdyba kviečia gudus, ukrainiečius, len
kus, žinoma, ir pabaltiečius. Ilgą laiką Vilniaus universi
tetas buvo vienintelė aukštojo mokslo šventovė šiaurės 
rytų Europoje, ir daugelis čia suminėtų tautų žymių 
žmonių jame studijavo.

Akto metu paskaitą skaitys neseniai Vilniaus universi
tete lankęsis Petho universiteto profesorius Z. Budrikis. 
Mūsų vietinės mininės jėgos apvainikuos iškilmingos 
akademijos bei akto programą.

Minėjimą ruošia bendruomenės skyriaus valdyba. 
Programą praveda inž. mag. A. Milvydas.

Tą dieną nė vienas lietuvis te nelieka namuose!

Vilniaus Universiteto Minėjimui Melbourne 
Ruošti Komitetas

ŽINIOS 
Jau antra savaitė Austra

lijoje pas brolį Gabrį ir Ale
ną Karazijienę vieši svečias 
iš Lietuvos muzikologas ir 
M.K. Čiurlionio kūrybos 
specialistas prof. Vytautas 
Žemkalnis, kuris rugpiūčio 
pradžioje lankysis ir Sydne- 
juje čia net numatydamas 
viešai pakalbėti apie mūsų 
didįjį dailininką M.K. Čiur
lionį, ypač apie jo muziką. 
Pats V. Žemkalnis jau yra 
išleidęs visą eilę mokslinių

dija unijų kiečiausią dikta
tūrą.

Žodžiu, Australija atsidū
rusi ant rizikingos briaunos. 
Šalia to, Australija yra tur
tingas ir tuščias kraštas, ir 
turint galvoje kitų godumą 
ir gyventojų perteklių, ji 
pasidarė labai gundanti ir 
svarbi šalis. Gal dėl to užuot 
palikusi nuošaliai Australija 
šiandie tapo dėmesio centru 
ir ypač atsimenant, kad ji 
yra beginklė, pagundoms 
realizuoti galimybės yra la
bai didelės ir be jokios rizi
kos. Esant tokiai padėčiai 
Australiją gali išgelbėti 
stipri santarvė su kitu ga
lingu kraštu. O toks kraštas 
tegali būti tik Amerika.

veikalų apie M.K. Čiurlionį 
ir jo kūrybą. Jo pranešimas 
numatomas rugpjūčio 12 d., 

sekmadienį, 6 vai. Sydnejaus 
Lietuvių Klube.

***
Šiais metais Australija 

numato įsileisti dar 14,000 
Indokinijos pabėgėlių, pa
reiškė Imigracijos ministe- 
ris Mr. MacKellar Genevos 
konferencijoje. Tokiu būdu ■ 
iki 1980 m. birželio Austra
lija bus įsileidusi 37,000 pa
bėgėlių.

Q.Uj

Dail. A. Varnas Bangose
Š.m. sausio 1 d. dailininkui suėjo 100 metų. Gyvena 
Čikagoje

Prof. J. Marvan knygą
PROFESORIAUS J.
MARVAN KNYGA - 

REALYBĖ

Beveik prieš du dvejus 
metus Lietuvių Akademinės 
Korporacijos Romuvos su
ruoštame viešame vakare 
Monash universiteto profe
sorius J. Marvan (čekas) pa
tiekė nepaprastai įdomų po
kalbį (lietuvių kalba), pačios 
kalbos tema, ypatingą dė
mesį atkreipdamas į links
niuotes, bei jų išsivystymą. 
Tą patį vakarą jis painfor
mavo apie jo anglų kalba 
paruoštą rankraštį "Modern 
Lithuanian Declension”. Ši 
studija be abejonės yra 
tvirčiausias ir išsamiausias 

Prof. J. Marvan

studijinis veikalas, liečiantis 
moderniosios lietuvių kalbos 
linksniuočių išsivystymą ir 
turi nepaprastos svarbos 
studijuojantiems kalbas, 
ypatingai baltų.

Atsiliepimai apie rank
raštį iš šios srities specialis
tų buvo labai teigiami, ta- 
čiaurecenzijos iki šiol buvo 
atsisakyta dėl veikalo pla
čios bei gilios apimties. Pro
fesorius Marvan tai atsiekė 
savo labai giliu studijiniu 
darbu, savo gabumu, asme
nišku mokėjimu eilės kalbų 
ir žinojimu jų gramatiką bei 
istoriją. Šitokios plačios ži
nios jį įgalino paruošti šį 
veikalą, kuris bus naudoja
mas ir iš tiesų jau naudoja
mas universitetuose kaip 
žinių šaltinis, studijuojan
tiems šioje srityje.

Tliau paaiškinta šio vei
kalo išleidimo užsimojimai, 
ir kad Australijos Lietuvių 
Fondas, susitaręs su profe
sorium Marvan, imsis akci
jos, kad šis užsimojimas bū
tų įvykdytas. Šiandien visa 
tai jau yra realybė.

Korporacijos Romuvos 
korporantai džiaugiasi, kad 
anas suruoštas viešas vaka
ras buvo lyg ir pristatymas 
užsimojimo išleisti šį veikalą 
ir kad tai jau įvykdyta. Taip 
pat korporantai labai paten
kinti profesoriaus ir fon
do sutikimu suruošti viešą 
šio leidinio pristatymą lietu
viams, kuris įvyko liepos 27 
d. Melb. Liet. Namuose.

A. Šimkus 
korp! Romuva

Senjoras
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Kapitalas
dabarčiai ir ateičiai

Per trisdešimtį čia tegy
ventų metų mūsų bendruo
menės apylinkės išvystė gy
vą veiklą ir parodė daug su
manumo ir ryžto bekuriant 
lietuvybės centrus - lietuvių 
namus. Galime dabar pasi
džiaugti, kad visose dides
nėse lietuvių kolonijose lie
tuvių namų statyba ar jų 
įsigijimas yra galutinai už
baigta. Visa tai pasiekta vy
resnės kartos pasiaukojimu 
ir neišsenkama energija.

Šiandie salia įprastinės 
visuomeninės ir kultūrinės 
veiklos akiraty didesnių už- 
planavimų kaip ir nesimato. 
Be to, vyresnioji karta, iš
nešusi ant savo pečių visą 
šią naštą, sparčiai retėja. 
Užsiėmę asmeniniu ir bend
ruomeniniu įsikūrimu neap
skaičiavome nei laiko, nei 
skyrėme dėmesio savo prie
auglio tautiniam auklėjimui. 
Tik nesugrąžinamai prabė
gąs laikas prikišamai įrodė, 
kokių didelių klaidų esame 
padarę. Didelis jaunosios 
kartos nuošimtis yra negrą
žinamai lietuvybei dingęs.

Vis dažniau grįžtame prie 
minties, ■ kas paveldės mūsų 
tautinius namus ir taip rū
pestingai kurtas mūsų 
tautines institucijas ir tra
dicijas. Tiesa, netrūksta op
timistų, kurie guodžiasi kad 
su čion atvykusia vyresniąja 
karta mūsų tautinė veikla 
neužsibaigsianti, Lš tiesų, 
per Lietuvių Dienas ir kitom 
nors retesnėm progom vis 
dar suburtam didesnį skaičių 
jaunimo, bet jo ateity nebus 
tiek, kad savo skaičiumi pri
lygstu pirmaisiais metais 
užsiangažavusių tautinėj 
veikloj entuziastų. Reikia 
prileisti, kad jų ir tautinis 
susipratimas bus gerokai iš
blėsęs ir ataušęs.

Prileiskime, kad jaunes
nioji karta perėmusi į savo 
rankas Lietuvių Bendruo
menę gal sugebės susigrą
žinti dalį jau "nurašyto" 
jaunimo. Bet vargu begali
me tikėtis, kad ši busimoji 
lietuvių bendruomenė ryž
tųsi taip dosniai aukoti savo 
laiką ir išteklius tautiniams 

Mylimai žmonai ir motinai
A.A.

GERDAI PAULIUKĖNIENEI—PAUL 
mirus, jos vyrą Kostą ir šeimą giliai užjaučiame.

Alf. Šernas
D.A. Bajaliai
Z.H. Zakarauskai

8 A.A.
Į GERDAI PAULIUKĖNIENEI—PAUL
I mirus, jos vyrui Kostui ir vaikams gilią užuojautą reiškia 

Newcastle Apylinkės Valdyba ir
k Diskusijų Klubas

——————
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reikalams. Šio krašto sąly
gose teaugęs jaunimas yra 
daugiau praktiškas ir nelin
kęs į sentimentus. Ten, kur 
nėra išskaičiavimo ir ap
čiuopiamos naudos, nedaž
nas investuos ir savo dolerį. 
Nėra abejonės, kad senti
mentai Lietuvai ir lietuvy
bei mums, tebesinešiojan- 
tiems prarastos tėvynės 
žaizdą, ir Lietuvos nema
čiusiam jaunimui nėra tokie 
patys. Tai yra savaime su
prantama, ir dėl to niekas 
negali būti smerkiamas. O 
vienok norėtumėm, kad mū
sų tautinės aspiracijos, ry
šiai su tauta ir tėvynės atei
tis teliktų gyvos ir ateinan
čių kartų lietuvių širdyse.

Lietuvybei išlaikyti šiame 
krašte, kai bent artimiau
sioje ateityje nesitikime 
naujų emigrantų iš Lietuvos 
papildymo, vien lietuvybės 
centrų ■ lietuvių namų.neuž
teks. Tautiniam ir kultūri
niam gyvenimui telaikyti 
gyvam, nuolat yra ir bus 
reikalingi ir finansiniai iš
tekliai. Šio tikslo siekiant 
jau pries kelerius metus 
buvo susigriebta ir suorga
nizuotas Australijos 
Lietuvių Fondas,kurio tiks
las skatinti, remti ir puose
lėti lietuvių kultūrą, mokslą, 
švietimą ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas. Fondo 
veikimo plotas - Australijos 
teritorija.

Panašius fondus turi 
Amerikos ir Kanados lietu
viai. Visa lietuvių išeivija 
įsipareigojusi remti ir Tau
tos Fondą kurio ištekliais 
finansuojama VLIKo veikla. 
Todėl skiriant savo auką tų 
visų fondų nereikėtų sumai
šyti.

Australijos lietuviai su
darome palyginti mažą lie
tuvių bendruomenę, tolimų 
atstumų atskirtą nuo di
džiųjų lietuvių centrų. Gy
venimo praktika parodė, 
kad niekas kitas mūsų prob
lemom ir reikalais nesisie
los, jei mes patys tuo nepa
sirūpinsime. Todėl yra atė
jęs laikas sukaupti visą 
energiją kaip galint trum

pesniu laiku išugdyti Aus
tralijos Lietuvių Fondą į jį 
sukaupiant kuo didesnius 
įnašus. Pvz., Amerikos Lie
tuvių Fondas turi virš pu
santro milijono dolerių. Už 
šią sumą gauna virš 70.000 
dol. palūkanų, kurias pas
kirsto svarbiems lietuviš
kiems reikalams. Šios paja
mos niekuomet neišsibaigs. 
Tai labai tvirta garantiją 
kad lietuvybei remti lėšų 
nepritruks. Mes nepreten
duojame į tokią sumą bet 
bent 100.000 dol. nesunkiai 
galėtume sudėti. Jau seniai 
esame užbaigę įsikūrimus. 
Važinėjame po pasaulį ir iš
leidžiame tūkstantines su
mas. Kodėl negalėtume po 
šimtą kitą dolerių skirti ir 
Australijos Lietuvių Fon
dui? Daug kas jaučiame kal
tę per aplaidumą savo vaikų 
neišauginę lietuviais. Gal šis 
įnasas padės išlaikyti lietu
višką mokyklą į kurią vieną 
dieną ateis anūkai? Taigi, 
auka bus prasminga.

ALB Krašto Valdyba pas
kelbė šiuos metus Australi
jos Lietuvių Fondo metais. 
Metai jau persirito per pir-

MIRUSIEJI
A.A. PETRAS ŽULYS

Taip maža Pertho lietuvių 
bendruomenė vėl nustojo 
vieno nario. Birželio 25 d. 
širdies smūgio ištiktas mirė 
Peiras Žulys,'64 m. amžiaus, 
palikdamas giliame liūdesy 
žmoną Juzę. Palaidotas bir
želio 30 d. Karrakatta kapi
nėse, palydėtas gausaus bū
rio artimųjų. Su velioniu at
sisveikino kapinėse Ramo
vės pirm. J. Jaudegis ir sa
vanoris kūrėjas K. Žuroms- 
kis.

A.a. Petras Žulys gimė 
1915 m. Dirvoniškių km., 
Utenos apskr. Mokėsi Ute
noje. Pašauktas tarnavo 
Lietuvos kariuomenėj ir pa
liko liktiniu. Vilnių atgau
nant Petras su savo daliniu 
pirmas įžygiavo į Vilnių. Iš 
kariuomenės pasitraukė 
1942 m., vedė Juzę Girsky- 
tę.

Karui baigiantis pasitrau
kė iš Lietuvos, gyveno Vo
kietijoje, iš kur emigravo i 
Australiją. Atlikęs darbo 
sutartį apsigyveno Perthe.

Velionis Petras bendruo
menėje buvo mėgiamas, 
veiklus ir dosnus, labai mė-

ALB Krašto Valdyboje
SUDARYTAS LIET. DIENOMS RENGTI KOMITETAS 

ADELAIDĖJE
ALB KRAŠTO VALDYBA 

INFORMUOJA

Birželio 29 d. suformuota 
Lietuvių Dienoms rengti 
komitetas.

Komitetą sudaro: L. Ge
rulaitis - k-to pirmininkas, 
G. Vasiliauskienė - kultūri
nių parengimų vadovė, V. 
Baltutis - k-to narys, B. 
Mockūnienė - informaci
niams reikalams ir k-to sek
retorė, J. Jonavičius - sporto 
šventės vadovas, Č. Za- 
moiskis - Apylinkės V-bos 
pirmininkas; kun. A. Spur- 
gis, MIC. - religiniams rei
kalams.

Tragiškai žuvus mylimam sūnui
Ą.A.

VYTAUTUI MOTUZUI 
jo mamytę Onutę ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

M. ir S. Paulauskai
M. ir J. Radinai
J. ir Č. Sviderskai 
A. ir A. Jablonskiai
T. ir S. Jablonskiai

Sūnui VYTAUTUI mirus tragiškose aplinkybėse, 
jo tėvus Oną ir Henriką Stošius didžio skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Sydnejaus Lietuvių Klubo
Valdyba

rolės Komisija patikrinus 
aštuonių organizacijų meti
nes apyskaitas rado, kad jos 
visos per metus turėjusios 
24.000 dol. pelno. Kas už šią 
sumą padaryta? Įsigyjama 
šiokio tokio turto, o didesnė 
dalis išleidžiama skiriant 
įvairias pašalpas ar dovanas 
įvairiom kitom organizaci
jom ar institucijom. Kodėl 
dalies to pelno neskirti Aus
tralijos Lietuvių Fondui, 
kuris operuodamas stam-

A.a. Petras Žulys

go dainą, tautinius šokius, 
aktyviai dalyvavo ir jungėsi 
visuomeninėje veikloje: 
buvo apylinkės ir Ramovės 
valdybose, nuolatinis talki
ninkas įvairiuose vietos pa
rengimuose.

Ilsėkis ramybėje, Petrai!
J.M.

Komtetas darbą pradėjo 
rimtai ir pasiryžęs ištver
mingai dirbti, kad 1980 metų 
gale galėtų sukviesti visos 
Australijos ir užjūrio lietu
vius į lietuvybės manifesta
ciją Adelaidėje.

ALB Krašto Valdyba 

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

mąją pusę, o Fonde neturi
me nė 30.000. Pastaruoju 
metu pagyvėjo Fondo paja
mos. Vienas adelaidtekis 
įnešė net 1000 dolerių. Tai 
gražus Fondo įvertinimas. 
Tačiau A.L. Fondo augimo 
tempas yra perlėtas. Jis tu
rėtų būti suaktyvintas. Di
desnėse lietuvių kolonijose 
A.L. Fondas turi savo įga
liotinius. Bet tai vargu pa
tenkinama talka Fondui. Ar 
netbūtų naudingiau vietoj 
pavienių asmenų sudaryti 
A.L. Fondo atstovybes, ku
rios vietoje galėtų pravesti 
didesnę propagandą su
ruošti šiam tikslui parengi
mų, vietoj laukus, kol kas 
savo auką pasiūlys.

Turime visą eilę organi
zacijų, kurios turi gana 
stambias metines pajamas ir 
apčiuopiamo pelno. ALB 
Adelaidės Apylinkės Kont- 
besnėm sumom galėtų efek
tyviau tas pačias institucijas 
reikalui esant paremti?

Esama mūsų tarpe nema
ža gana pasiturinčių vien
gungių, kurie savo testa
mentuose galėtų prisiminti 
A.L. Fondą ir bent tuo būdu 
palikti savo įmintas pėdas 
šiame krašte ir savoj bend
ruomenėje.

Kiekvienas įmokėjęs 25 
dol. įnašą gali tapti A.L. 
Fondo pilnateisiu nariu ir 
tuo būdu dalyvauti AL. 
Fondo valdybos rinkimuose 
ir Fondo lėšų skirstyme. 
Australijos Lietuvių Fondą 
turime išugdyti nedelsiant, 
nes su kiekvienais praleis
tais metais jo augimo gali-
mybės mažės.

(b.s.J

VILNIAUS
UNIVERSITETO 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 
-AKADEMIJA
MELBOURNO

UNIVERSITETE

Melbourne universiteto 
Union teatre rugpjūčio 19 d. 
3 vai. įvyks Vilniaus Uni
versiteto 400 metų sukak
ties jubiliejaus iškilmingas 
minėjimo aktas. Paskaitą 
skaitys prof. Dr. Z. Budri
kis. Meninėje dalyje tautinių 
šokių grupės Klumpakojis ir 
Gintaras, V. ir A. Bruožiai ir 
R. Tamašiūnaitė. Lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti.
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•“""'VILNIAUS UNIVERSITETO 
SUKAKTIES PROGA

Kiekvieną sukaktį galima 
atžymėti įvairiai, taisau ir 
pagarbiausios iškilmės nu
eitam keliui atšvęsti niekad 
neušslėps sukaktuvininko 
rūpesnio rytojaus diena, jo 
dėmesio ateities proble
mom, uždaviniam.

Melbourne lietuvių M.K. 
Čiurlionio Diskusijų Klubas 
ta mintim ir prisiėmė dalin
tis su Vilniaus Universitetu 
tuo rūpesčiu siekiant turtin
ti jo Mokslinę Biblioteką vė
liausiais modernaus meno 
kūriniais savo mokslo už
duotims spręsti.

Taip, liepos 1 dienos lie
tuvių radio laidoj Gabrielius 
Žemkalnis jautriai, giliai ir 
nuostabiai vaizdžiai atkėlė
žilon praeitin nuskambėju
sius universiteto istorinius 
romantikos fragmentus, ku
rių nuotaikoj po poros va
landų tautiečiai ir rinkosi 
Lietuvių Namuose moder
nios grafikos parodai - lyg ir 
atsakui, ką mes iš savo pu
sės galima duoti tam pagar
biam mūsų tautos mokslo 
židiniui. Namų salėje buvo 
kukliai išdėstyti ir mūsų 
nuoširdžiais linkėjimais ap
juosti trisdešimt originalių 
darbų, kaip mūsų dovana 
Universiteto 401 metams.

Tame iškilniam momente 
mūsų visų bendruose sek
madienio pietuose jungėsi 
draugėn ir mūsų svečiai - 
australų dailininkai: Robert 
Grieve, Rosa Garlick, John 
Dent, Fraser Fair, Rafael 
Gurvich, John Scurry, 
Jennifer Plunkett ir Mel
bourne Universiteto Meno 
Galerijos direktorė Modi 
Palmer. Jie visi reiškė 
džiaugsmą turėję progos 
įsilieti savo kūryba Vilniaus 
istorijon ir su nuoširdžiu en
tuziazmu užtikrino tolimes
nę paramą. Ypač mielas 
simpatijas mūsų pastangom 
ir pritarimą išreiškė buvęs 
Australijos Print Council 
presidentas Robert Grieve 
atsakydamas į M.K. Čiurlio
nio Diskusijų pirmininko 
Povilo Baltučio sveikinimą 
ir padėką svečiams už atsi
lankymą ir teiktą paramą 
kūriniais.

Pabaigoje Algis Milvydas 
bendro Melbourne lietuvių 
Vilniaus Universiteto su
kaktuvių minėjimo komiteto 
vardu padėkojo už šį pare
gimą ir visus pakvietė aka
demijai Melbourne Univer
sitete, rugpiūčio 19 d.

Be jau perduotų Mokslinei 
Bibliotekai 25 kūrinių, šioje 
parodoje tarp visos eilės la
bai vertingų dailininkų dar
bų turėjome progą visuo
menei parodyti John Nee
son, Allan Mitelman ir net 
Fred Williams kūrinius, ku
riuos savo kolekcijose turi 
visi didieji pasaulio muziejai 
kaip New York Museum of 
Modern Art, Tate Gallery 
Londone ir kt.

Savo duoklę atidavė ir sa
vieji dailininkai - Adolfas 
Vaičaitis, Adomas Vingis ir 
visi iškilieji mūsų jaunes
niosios kartos dailininkai: 
Sigitas Gabrie - Gabrijolavi- 
čius, Vytas Šerelis, Vytas 
Kapočiūnas, Undinė Adam- 
kavičiūtė - Padoms ir Kris
tina Vingytė.

Turime paprastą idėją ir 
dar paprastesnę tautinę 
ambiciją - tam skaudžios 
praeities ir sunkius laikus 
ilguose metuose pakėlusiam 
-faūsų senąjam Vilniaus 
miestui įžiebti jo skliautuose 

dar vieną žiburėlį, kad tau
tos jaunuoliai atvykę siekti 
mokslo šviesos, rastų jame 
netik juos drąsinančią pa
garbią praeitį, bet ir nau
jausių pasaulio meno veikalų 
skatinanti spindulį jų atei
ties siekiuose.

Tai atsiekti mus įgalino 
vis didėjantis nuoširdžių 
vienu šimtu dolerių rėmėjų 
būrelis - Dr. A. Viliūnas, A. 
Vingis, A. Vaičaitis, J. Ma- 
šanauskas, V. Aniulis, J. 
Klimas (Vancouver), V. Bal
tutis, B. Vanagas, J. ir E. 
Balčiūnai, M. Didžys, A. 
Vaitiekūnas, V. Alekna, R. 
Malakūnaitė - Krogman, 
Baltučiai ir I. Poželaitė - Da

Adelaidėje visi choristai!
A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

dovei pianu pritariant) J. 
Bertulio "Kaip gi nemylėti”,
F. Strolios "Grįšiu, grįšiu” ir 
A. Bagdono "Ant rogučių".

Toliau nuskambėjo dvi B. 
Gorbulskio dainos: ’’Klausyk 
širdie" ir "Gintaro tėvynė”, 
X.X. "Miškų gėlė” ir A. 
Aleksio "Berneliai mūsų". 
Pagirtinas vadovės šiai po
pietei labai tinkamas dainų 
parinkimas, kurias choras 
atliko pagaunančiu jausmin
gumu, lengvumu ir gryna 
tonacija. Pianinu lydėjo N. 
Masiulytė.

Garsiomis katutėmis buvo 
taipogi palydėtas Andriuko 
Binkevičiaus dailiojo žodžio 
deklamavimas. Adelaidiš- 
kiams jis jau nėra "naujie
na”.

Marytė ' Dumčiuvienė, 
akordeono virtuoze, pra
linksmino pagrodama "Jū
reivių maršą".

Bet... tai dar ne viskas! 
Dirigentei su choristais nu
sileidus į salę, prasidėjo 
antroji programos dalis. Vi
sa auditorija buvo įjungta į 
bendrą dainavimą. Dabar 
galingai skambėjo "didysis" 
choras. Viena po kitos sekė 
liaudies dainos. Pamainomis 
dirigavo G. Vasiliauskienė, 
A. Zamoiskis ir V. Opulskis.
G. Vasiliauskienė lakštinga
los suokimu pračiulbėįo savo 
"Lakštingalos dainą’’. M. 
Dumčiuvienės akordeonas 
skambėjo choro palydoje.

Netikėtą atrakciją sukėlė 
choro "žynys” p. Šulcas. Pa-

Liepos 7 d. Adelaidės lie
tuvių choras "Lituania” su
ruošė Lietuvių Namų salėje 
smagią popietę. Tokiais at
vejais, choro ponios, panau- 
dodamos savo kulinarinį 
meną, pradeda darbą virtu
vėje, gamindamos pietus. 
Kad ir dideli patiekalų kie
kiai buvo pagaminti, tačiau 
jų gerokai pritrūko, nes į 
renginį sugūžėjo gausiai 
tautiečių. Salė ir valgyklos 
patalpos buvo sausakimšai 
užpildytos ir ūžė lyg bičių 
avilys, kurio pati "karalie
nė” - choro vadavę turėjo 
padėti aptarnauti išalkusius.

Veikė ir ’’instant” loterija, 
prie kurios susigrūdę svečiai 
bandė savo laimę panerdami 
ranką į šulinį su viltimi "pa
čiupti" laimingą bilietuką.

O jau skaniai pasisotinę, 
tautiečiai nukreipė žvilgs
nius į sceną. Pradžioje G. 
Vasiliauskienė šiltais žo
džiais kalbėdama apie meilę 
mūsų liaudies dainai, pažy
mėjo jos išsilaikymo svarbą, 
skatindama perduoti tą 
mūsų folklorinį turtą atei
nančioms kartoms.

Uždangai pakilus akį su
žavėjo choristų būrys, kurio 
priešakyje tautinio "pava
sario" žydėjimo nuotaiką 
sukėlė G. Vasiliauskienės 
vedamas mergaičių chorelis 
"Eglutės”. Šviesiomis, vie
nodomis suknelėmis pasi
puošusios mergaitės, toly
giai šviesiai, skaidriai ir 
drausmingai padainavo (va- 

vis. Nerinkome ir 
nepriimam jokių atskirų au
kų, palikdami kiekvienam 
grynai individualiai apsi
spręsti ir jungtis lygiomis 
prie mūsų pastangų. Mūsų 
dailininkai, daugumoje savo 
kūrinius tam tikslui dovano
ja, japonų, prancūzų, ir kt. 
nuperkame, o iš australų 
dailininkų įsigyjame Print 
Council teikiamom lengva
tom - nuolaida profesiona
liam santykyje.

Mūsų Pastogės
SPAUDOS BALIUS 

rugsėjo 22 d. Syd. Liet. Klube
Tų sukaktuvių paminėji

mui mūsų buvo išleisti ir 
specialūs pakvietimai - su
venyrai, tačiau juos spaus
dinant kiekvieną individua
liai dailininko ranka, prie 
geriausių norų nebuvo (ma
noma jų išsiuntinėti dides
niam skaičiui tautiečių, todėl 
buvo ribotasi rėmėjais, aus
tralų svečiais ir keletu pra
šytais palaikyti jiems drau
giją pietuose.

Jonui Juškai 60
Kažkaip jau priimta, kad 

žmogaus gyvenime 60 metų 
yra savotiška riba, kurią pa
siekus jau galima kalbėti 
kaip apie pilnutini žmogų, 
nusistovėjusį ir daugiau ar 
mažiau atsiekusį tai, ką jis 
buvo užsibrėžęs. Apie tokius 
žmones jau galima su pag
rindu kalbėti.

Štai rugpiūčio 3 d. 60 me
tų sulaukė žinomas kultūri
ninkas, ypač pažįstamas 
melburniškiams ir geelon- 
giškiams, Jonas Juška, 
Australijoje daugiausia pa
sireiškęs muzikinėje srityje, 
tačiau jam nėra svetimos ir 
kitos veiklos sritys, ypač 
spaudoje. Jo brandžių ir 
taiklių straipsnių skaitome 
ne tik vietinėje, bet ir užsie
nio lietuvių spaudoje.

Kilmės J. Juška yra bir
žietis, iš tos Lietuvos dalies, 
kuri yra davusi bene dau
giausia mūsų tautai reikš- 

l mingų ir garsių žmonių. Jei- 
I gu būtų turėjęs kiek palan

kesnes sąlygas, ir Jonas 
i Juška rikiuotųsi į jų eiles. Jo 

nepasotinama ambicija yra 
ir buvo muzika. Gavęs mu
zikinius pagrindus pas pri
vačius mokytojus J. Juška 

I toliau pats savo jėgomis la- 
j vinosi daugiau specializuo- 
■ damasis religinėje muzikoje, 
į Šalia muzikinio aktyvumo 
I dar Lietuvoje reiškėsi kaip 

sportininkas, organizato
rius, dirigentas.

Pasitraukęs į Vokietiją 
vadovavo chorams, rengė 
įvairius kultūrinius bei pra
moginius vakarus pats gro
damas akordeonu. 1947 m. 
išvyko į Angliją ir čia orga
nizavo chorus, darbavosi 
visuomeninėje veikloje, 
Bradforde buvo ir Liet. 
S-gos skyriaus pirmininkas. 
Čia vedė vieną iš savo cho
risčių, su kuria sulaukė ke
turių vaikų. Ketino iš Angli
jos važiuoti į Kanadą, gavęs 
pasiūlymą vienoje parapijo
je vargoninkauti, bet Angli
joje, bedirbant tekstilėje 
susižeidė rankas, kas labai 
atsiliepė į jo muzikinę prak
tiką.

sidabinęs dviem dailiais lie
tuviškais ragais, pilstyda
mas midų iš didelio į mažą, 
pats midų gurkšnodamas, 
ragino ir svečius kilnoti čer- 
kutes. Linksmai šposavo 
£arašęs jumoro monologą.

yg vijurkas judėdamas 
tarp žmonių, barstė jumorą ; 
iššaukdamas linksmą juoką. , 
Buvo jo pilna visur ir salėje ;
ir... virš salės! Kas po to 
drįstų tvirtinti, kad stokoja- i 
me choristų ir vadovų!

Pi

Esame labai dėkingi apsi
lankiusiems parodoje, daly
vavusiems pietuose ir tam 
daugeliui mūsų kuklių talki
ninkų, kurių rūpesčiu ir 
darbu ši diena skirta Vil
niaus Universitetui praėjo 
malonioje ir atmintinoje 

nuotaikoje.

M.K. Čiulionio Diskusijų 
Klubas

Jonas Juška

1960 m. atvyko į Australi
ją ir Melbourne suorganiza
vo parapijos chorą, kuriam 
vadovavo trejus metus. Po 
to penketą metų vedė Gee- 
longo chorą, Melbourne įs
teigė jaunimo chorą, organi
zavo drauge su B. Zabiela 
pramoginę kapelą. Ir šiandie 
jis nenuleidžia rankų muzi
kinėje srityje: steigė ir va
dovavo mažesnius vienetus, 
kaip kvartetus, dabar vado
vauja jaunimo nonetui.

šalia to nemažiau kaip 
muzika jam labai artima sri
tis spauda. Nuolat vis skai
tome jo brandžių straipsnių 
Mūsų Pastogėje ir užsienio 
lietuvių spaudoje įvairiais 
aktualiaisiais muzikiniais bei 
kultūriniais klausimais.

Pats jubiliatas prenume
ruoja beveik visą išeivijos 
lietuvių spaudą, jo namų 
biblioteka perkrauta įvai
riais teologiniais, psicholo
giniais bei filosofiniais vei
kalais, kuriuos jis atkakliai 
studijuoja. Tad nenuostabu, 
kad jis turi savo gilią įžvalgą 
ir nuomonę, kurios nevengia 
ir atvirai pasakyti.

Ypač sukaktuvininkas pa
sišventęs ir sielojasi lietu
viškais reikalais o labiausiai 
jaunimo problemomis. Retas 
kas Australijoje gali pasidi
džiuoti tokia lietuviška šei
ma, kaip kad Juškų: visi 
vaikai (trys dukros ir sūnus) 
baigę aukštuosius mokslus 
su universiteto laipsniais, 
sąmoningi lietuviai ir svar
biausia aktyviai dalyvauja 
lietuvių gyvenime. Tai ne
ginčijamas pavyzdys, kad ir 
mūsų sąlygose galima 
vaikus išauginti sąmonin
gais lietuviais, tik reikia pa
tiems turėti to tautinio są
moningumo.

60-ties metų proga malo
nu pasveikinti mielą sukak
tuvininką ir palinkėti jam 
dar daug darbingų ir kūry
bingų metų.

stoge Nr. 31, 1979.8.6, psl. 3
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Namie ir svetur PADĖKA

NEWCASTLIO
DISKUSIJŲ BŪRELYJE

Būrelis vėl susirinko lie
pos 22 d„ St. Butkaus na
muose. kur patsai šeiminin
kas skaitė paskaita apie 

. ’’Agresyvumą'’.
Paskaita buvo kruopščiai 

oaru.šta ir klausytojai ypač 
džiaugėsi tiksliais lietuvis- 
sassternunais. nes bendrai 
. įsopjšičhbloginė termi- 
n . ><i.;a turi dar daug trū
kumu. Prelegentas pradėjo 
nu., elgsenos elementų, nu
rodydamas, kad elgseną są- 

_ ly.gtįT" ne tik sąmonė, at
mintis, instinktai, bet ir pa
sąmonė ar net cheminės įta
kos, Kaip matoma iš ekspe
rimentų.

Agresyvumas, populiariai 
suprantamas kaip priekabių 
ieškojimas, yra kasdieninis 
dalykas, pradedant indivi
dualiais veiksmais, baigiant 
plataus masto politika. Ag
resyvumo priežastys daž
niausiai yra paslėptos ir pa
tys žmonės jų nesupranta. 
Per paskutinį šimtmetį iški
lo keietas aiškinimų. Freu- 
lui agresyvumas kyla iš 
mirties instinkto; From- 
n’as aiškina jį kaip kylantį iš 
vaikystėje patirtų frustraci- 
,ų, kurios, sukeldamos tam 
ikru emocijų susitelkimą, 

oūiinai turi prasiveržti bet- 
koku, objektų kryptimi; Lo- 
renz’as agresyvumą sieja 
oioiogiškąi, nurodydamas 
tęsti; ..mą tarp žmogaus ir 
gyvūnijos, kur agresija yra 

Siuntiniai į Lietuvą 1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidaujama ir naudinga.
Siuntinys Nr. 2. 1979

Labai gera vyriškai eilutei angliška vilnonė medžiaga - 
3 m.; vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga - 3 m.; 
vilnonė medžiaga suknelei, arba vakarinei suknelei me
džiaga (visos šios medžiagos gali būti įvairių spalvų); vy
riški išeiginiai marškiniai; vyriškos arba moteriškos fir
mos "Levi” arba Wrangler” jeans (tik tokių Lietuvoje 
pageidaujama) ir telescopic lietsargis, vyriškas arba mo
teriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis 
$250

Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 
Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 metrus dirbtinio 
minko kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų naudin
gesnių dalykų:

Avikailiai, Ūgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kal- 
nierius, tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas 

$220 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui $ 86
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss $ 40
Vyriškas arba moteriškas megstinis $ 34
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės $ 3
Tights (kojinės - kelnaitės) $ 4
Vilnonė gėlėta skarelė, arba didelė nailono skarelė $ 12
Geresni marškiniai $ 14
Vyriški arba moteriški bateliai $ 36
Puiki suknelei medžiaga $ 28
Crimplene medžiaga suknelei $ 20
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims $ 56
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei $ 80

Šie maisto produktai galima siųsti kartu su rūbais: 
‘/z sv. arbatos - $ 4; ‘/z’sv. neseafes - $ 6; 1 sv. pupelių ka
vos - $ 7; 1 sv. šokoladinių saldainių - $ 7; l’/z sv. razinkų - 
$ 2.40; 40 cigarečių - $ 4.60.

Įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui 
matuoti instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $ 31 per
siuntimui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu pavel
dėtojui būdu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. & V. Juras) 

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT
BRI, 4HB, England. Tel. 01460 2592

išsilaikymo sąlyga.
Aiškus yra agresyvumo 

ryšys su ’’stress’u”, kurio 
priežastys yra įvairios, pvz. 
šeimyninės šilumos trūku
mas vaikystėje, jei tėvai 
perdaug užsiėmę savo rei
kalais ar net elgiasi egois
tiškai; vėliau gali veikti net 
’’psichologinės erdvės” sto
ka; įvairios įtampos darbe, 
šeimoje, ekonominiame gy
venime. Agresyvumui pasi
rodžius, tipiškas yra kūry
bingumo praradimas ar jo 
neturėjimas, neatsižvelgi
mas kitų ir egoizmo bendrai 
prasiveržimas. Naujos švie
sos į agresyvumą šiandien 
įneša biologiniai ir cheminiai 
tyrimai. Agresyvumą gali 
sustiprinti tam tikri harmo- 
nai ar net tokie kasdieniniai 
dalykai kaip alkoholis bei 
narkotikai, kurie slopina sa
vivaldą ir leidžia prasiveržti 
susikaupusiems antisociali
niams jausmams.

Kadangi tema buvo aktu
ali ne tik socialinių problemų 
aptarimui bet ir kiekvieno 
žvilgsniui į save, diskusijos 
buvo ilgokos, kylant ir bal
sams. Visi pastebėjo, kad 
kalbant apie agresyvumą, 
jis turi net infekcinę galią. 
Mėginta todėl grįžti prie 
humoro, užkandžių ir užgė- 
ros, tikintis kad po tokių 
diskusijų susikaupę jausmai 
bus šiek liek atskleidę kaip 
švilpiąs garas.

Sekantis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 2 d., pas Alf. 
Šerną, kur jis pats skaitys 

paskaitą apie "Vilniaus uni
versitetą Lietuvos istorijos 
šviesoje”. Spalio mėnesį ti
kimasi sulaukti sydnejiškio 
Česlovo Liutiko su lietuviš
kų pinigų rinkiniu. Tai pro
gai bus gauta vieša saliukė, 
kur porai valandų bus pak
viesti ir numizmatika besi
domi kitataučiai.

vdn.

Su Hobarto 
lietuviais

Birželio trėmimų minėji
mą Hobarte suruošė Pabal
tiečių Komitetas (H.E.L.L.- 
P.) birželio 14 d. miesto sode 
prie centrinio pašto. Komi
teto nariai išstatė plakatus, 
iškėlė vėliavas, nariai ir 
mergaitės dalijo praeiviams 
lapelius ir "Baltic News” lei
dinį. Prie eisenos į Katedrą 
prisidėjo nemažai ir australų 
bei kitataučių. Katedroje 
pamaldas atlaikė ir gilų pa
mokslą pasakė generalvika
ras B.C. Rogers. Sibiro lie
tuvaičių sukurtas maldas
skaitė kiti kunigai ir lietu
viškai A. Kantvilas. Po pa
maldų visi dalyviai (virš 100) 
pakviesti arbatėlei parapijos 
salėje, kurią paruošė p.p. 
Taškūnienė ir Truchaniene.

Pabaltiečių Sąjungai va
dovauja Komitetas iš 12 as
menų: 7 lietuviai, kiti estai, 
latviai, lenkai, čekai ir aus
tralai. Komiteto pirm. R. 
Tarvydas, sekretorius ir 
Baltic News biuletenio re
daktorius A. Taškūnas ir 
kasininkas ■ A. Kantvilas. 
Komiteto adresas: P.O. Box 
Sandy Bay, Tas. 7005. Ko
mitetas posėdžiauja kiek
vieną mėnesį lenkų salėje, 
kas 2-3 mėnesius išleidžia 
laikrašti "Baltic News” 1000 
egz. tiražu, kuris skleidžia-

Gyvenimas Brisbane
ŠIS BEI TAS APIE MUS

Nedaug esame vietos lie
tuvių. Neturime, ypatingai 
paskutiniuoju laiku, jokių 
kitų organizacijų šalia paties 
kamieno - Apylinkės Bend
ruomenės su jąją globojan
čia Apylinkės Valdyba ir 
kapelionu. Tad nėra kas su
lipdytų ir bent kokių viešes- 
mo pobūdžio parengimų iš
skyrus mūsų tautinių 
švenčių paminėjimus. Kad 
neištirptumėm tarp sveti
mųjų, bazuojamės į mūsų 
privačius subuvimus, kurių 
vis dar turime ganėtinai. Tai 
lietuviškos vestuvės, krikš
tynos, vardinės bei gimta
dieniai. Čia prie pakilesnės 
nuotaikos glaudesni pasi
šnekučiavimai, praskamba 
lietuviška dainelė ar lietu
viška muzika. Tai nors tuo 
bandoma paguosti.

Paskutines vestuves tu
rėjome Bronės Butkutės su 
Ross , Kurios buvo 
šaunios ir truko dvi dienas. 
Jaunuosius sušliūbavojo 
kun. Dr. P. Bašinskas šv. 
Marijos bažnyšioje. Vestu
vinė puota vyko Railway 
Instituto salėje, o sekanšią 
dieną jaunosios tėvų, Mar
garitos ir Broniaus Butkų 
namuose. Jųjų nauji ir labai 
erdvūs namai be sunkumų 
sutalpino gausų būrį svešių. 
Butkų šeima yra viena iš tų

Mano mylimam vyrui PETRUI ŽULIUI mirus, 
visiems, kurie mane liūdesio valandoje aplankė, pareiškė 
vienokiu ar kitokiu būdu užuojautų, dalyvavo velionio 
laidotuvėse, pagerbė jį gėlėmis, nuoširdžiai dėkoju.

J. Žulienė

mas nemokamai, 120 siun- i 
čiami į užsienį. Leidinys iš- i 
silaiko iš aukų, nes remia 
vietiniai pabaltiečiai ir pa
vieniai asmenys iš kitur. 
Pernai mirusi Klava Jakš
tienė šiam tikslui savo tes
tamente užrašė 1000 dol. Ji 
ir jos anksčiau miręs vyras 
Aleksas buvo dideli rėmėjai 
nuo pat Sąjungos įsikūrimo 
(1974).

***
Marytės ir Vinco Vaičiu- 

levičių pirmoji duktė Rožė 
susituokė su Gary Wilson 
gegužės 5 d. Išaugusi liet, 
šeimoj Rožytė šoko taut, šo
kius, priklausė liet, sporto 
klubui ir talkino Pabaltiečių 
Komitetui. Gary kilęs iš 
Adelaidės, bet dirba Mel
bourne, tad abu ir įsikūrė 
Melbourne.

»♦*
ALB Apylinkės valdybos 

kasininko B. šikšniaus žmo
nai padaryta vidurių opera
cija.

S. Juodžiukynas vėl pa
guldytas ligoninėn ketvirtai 
operacijai.

Mokytoja M. Augulienė iš 
Lietuvos, tris mėnesius pa
sisvečiavusi pas brolį A. 
Kantvilą, vėl išvyko į na
mus.

J. Bukevičius, kiek laiko 
pagyvenęs Melbourne, vėl 
sugrįžo į Hobartą ir apsigy
veno pas T. Kairienę.

N. ir A. Kantvilai tapo se
neliais. Jų prieš metus ište
kėjusios dukros pagimdžiu
sios po dukrą.

J. Paškevičius 

taip vadinamų "pavėlavu
sių'’ ateivių iš Anglijos, bet 
spėjusi tuojau įsijungti į ak
tyviųjų Brisbanės lietuvių 
eiles, tokiais jie tebėra ir 
dabar. Šviesios ateities jau
najai porai.

* *
Turime ir susikaupimo 

valandėlių. Pereito mėnesio 
pabaigoje minėjome a.a. 
Anastazijos Mališauskienės 
mirties metines. Po gedu
lingų pamaldų šv. Marijos 
bažnyšioje, vaišingoji p.p. 
Mališauskų šeima visus pa
maldų dalyvius pakvietė į 
Lietuvių Namus pietų. Čia 
kun. Dr. P. Bašinskui pra- 
vedus maldą bei susikaupi
mo valandėlę, prie vaisių 
stalo praleista visa popietė 
pokalbiuose prisimenant 
nevien jos šeimai, bet ir vi
siems Brisbanės lietuviams 
nepamirštamą geraširdę 
Anastaziją.

* *
Vėl pragedrulėliai, tai 

jaunųjų Alvinos ir Jono 
Andruliu sūnaus krikštynos. 
Kūdikį pakrikštino mūsų 
kapelionas pamaldų metu 
Jono - Benjamino vardu, o 
vaišės vyko senųjų - Onos ir 
Juozo Andruliu namuose. 
Andruliu namai pilni muzi
kos instrumentų. Atsirado iš 
svešių ir šeimininkų tarpe ir 
tuos instrumentus valdan-

SPAUDOS ATGAVIMO 
MINĖJIMAS

Rugpjūčio 19 d., sekma
dienį Sydnejaus Liet. Klube 
įvyks iškilmingas Spaudos 
atgavimo 75 metų sukakties 
minėjimas. Pradžia 3 vai. 
Mūsų Pastogės vardu minė
jimą organizuoja Paulius 
Rūtenis ir V. Kazokas. Pas
kaitą skaitys Juozas Almis 
Jūragis. Minėjimo foną su
darys literatūrinė progra
ma, kurioje skaitys ir dekla
muos ryškieji mūsų dailiojo 
žodžio sakytojai. Įsidėmėki- ' 
te: Spaudos atgavimo minė
jimas rugpjūčio 19 d. Syd. 
Lietuvių Klube 3 vai.

čių, tad ir skambėjo muzika 
ir daina iki vėlyvos nakties.

♦ *

Sekmadienį - liepos 1 d. at- 
šventėm ir Petrines, mūsų 
kapeliono kun. Dr. P. Ba- 
činsko vardines. Buvo pa
gerbti ir kiti Petrai, Jonai 
bei visi kiti birželiniai var-' 
dai. Šventė pradėta iškil
mingomis pamaldomis šv. 
Marijos bažnyčioje, vaišes 
Lietuvių Namuose suruošė 
Apyl. Valdyba su bažnytiniu 
Komitetu, talkininkaujant ir 
daugeliui pašalinių. Vėl prie 
gausiomis vaišių gėrybėmis 
apkrautų stalų, puotą pra
dėjo malda kun. Dr. Petras 
Bašinskas. Kaip ir visada, 
kiek pasistiprinus buvo pra
dėta taip vadinamoji oficia- 

1 lioji dalis. Stalo programą 
pravedė K. Stankūnas, pas
veikindamas kunigą Petrą 
bei kitus varduvininkus.
Apyl. Valdybos sekretorius 
Vladas Musteikis, pasveiki
nęs kun. Dr. Petrą, įteikė 
Bendruomenės Valdybos 
dovanėlę - vokelį. Svečių 
buvo prisirinkę tiek, kiek 
mūsų namų patalpėlės 
galėjo sutalpinti, todėl ir 
sveikinusių buvo galybės, 
kad visų išvardinti veik ne
įmanoma. Sveikinimų pa
baigoje kun. Dr. Petras dė
kojo visiems už viską. Ga
liausiai buvo pašokta, pa
dainuota, pasilinksminta, 
geras nuotaikas vis prilai
kant įvairiomis atgaivėlėmis 
Jau ir saulutė pasislėpė už 
kalnų, bet skirstytis niekas 
vis dar nenorėjo.

* *
Turime ir svečių iš Lietu

vos. Vinco Kuliešiaus kai
mynas ir jaunystės draugas 
Jurgis Deveikis uteniškis, 
bet paskutiniu laiku gyve
nąs Lenkijai priklausančių 
Rytprūsių daly, jau pora 
mėnesių, kaip vieši p.p. Ku
liešių šeimoje. Australija 
svečias yra sužavėtas, ypa
tingai gyvenimo lygiu ir kli
matu, kad žada daryti viską, 
kad išgavus leidimus imi
gruoti į čia. Paskutiniu laiku 
iš Kazlų Rūdos atvyko p. 
Navickienė Brisbanėj žino
mo Alfonso Navicko mama.'

koresp. .
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Malonėkite atsiliepti
KREIPIMASIS

Jau dvylika metų praslin
ko nuo V. Mykolaičio - Putino 
mirties. Per šį laikotarpį lie
tuviškoje spaudoje gausiai 
buvo paskelbta apie velionį 
įdomios literatūrinės me
džiagos bei gerų straipsnių. 
Visa tai dabar yra renkama 
ir komplektuojama į vieną 
knygą. Čia pateikiama turi
mų straipsnių ir jų autorių 
sąrašas. Jeigu autoriai ar 
autorių artimieji (tuo atve
ju, jei pats autorius jau 
būtų miręs) rastų reikalinga 
ką nors straipsniuose pa
keisti, pataisyti ar papildyti, 
yra prašomi iki šių metų pa
baigos atsiliepti knygos pa
rengėjams žemiau nurodytu 
adresu. Straipsniai apie Pu
tiną, tilpę atskiruose dides
niuose leidiniuose, pavzd., 
Dr. J. Griniaus "Veidai ir 
problemos lietuvių literatū
roje”, M. Vaitkaus atsimini
muose, P. Orintaitės "Lie
palotų medynuose”, St. 
Santvaro "Ketvirtojoj Pra
dalgėj”, į numatytos išleisti 
knygos apimtį neįeina. (Lei
diniai, talpiną medžiagą apie 
Putiną bus suminėti rengia
moj knygoj). Taip pat malo
niai prašomi tie straipsnių 
autoriai, kurie savo straips
nius yra pasirašę sutrum
pintomis pavardėmis ar 
kriptonimais, pakeisti, jei 
tai yra galima, į pilną para
šą.

Šiuo metu turimieji 
straipsniai iš užsieninės liet, 
spaudos: Vysk. Vincentas 
Brizgys - Laiškas Lietuvių 

[Ar jūsų kvalifikacijos
pripažįstamos Australijoje?

Jeigu jūs esate treniruotas užsienyje ir turite kvalifikacijų 
profesijos, amato ar technikos srityje, jūs norėtumėt patirti, 
kaip tas kvalifikacijas atgauti Australijoje.

Naujas N.S.W. Etniniams Reikalams Komisijos poskyris 
jums gali pagelbėti;

• patardamas, kaip paduoti prašymą gauti užsienyje įgytų 
kvalifikacijų pripažinimą.

• nurodydamas, kur eiti ir su kuo kalbėti, kad jūsų kvalifi
kacijos būtų įvertintos.

• dėdamas pastangų kaip galint greičiau išgauti pripažini
mą.

ĮSIDĖMĖKITE: minėtas Komisijos poskyris jums gali 
patarti ir tarpininkauti, bet negarantuoja paties pripažinimo. 
Tas priklauso nuo oficialiai pripažintų Australijos organų.

Klausdami informacijos bei patarimų kreipkitės bet kokia 
kalba šiuo adresu: ______________

; OVERSEASQUALIFICATIONS UNIT, 
J' /; 1st Floor, 140 Phillip St, Sydney.' '’K 

PHONE:2317100
■; LoCdloificeet, ! ./ .V&sr-v.-
'; jŪyerpbp^ ;

• Newcasfl^^ 2,419^^ ^0110110500^^264588

U*®
ER'SDEPARTMENT,

spaudai laisvame pasaulyje 
CDraugas”); J. Aistis - 
"Langas” ("Draugas”); 
Bern. Brazdžionis - "V. My
kolaitis - Putinas Raudon- 
spalvėj aušroj” ("Lietuvių 
Dienos”); K. Bradūnas - "Ar 
Putinas buvo užsidaręs" 
("Draugas”); Vyt. A. Jony
nas - "V. M ykolaitį - Putiną 
Amžinybėn palydėjus” 
("Nepriklausoma Lietuva"); 
Vincas Kazokas - "Tauta ge
di poeto” ir ”V. Mykolaitis - 
Putinas - Žmogus ir poetas” 
("Mūsų Pastogė”); M. Kru
pavičius - "Vincui Mykolai
čiui - Putinui mirus” 
("Draugas”); Juozas Alinis 
Jūragis - "Mažiau žinomos

”Ku-kū” Adelaidės scenoje
Liepos 7-tą dieną, 1979 m., 

Adelaidėje, Katalikų Cent
re, "Vaidilos" teatras suvai
dino A. Kairio komediją 
"Ku-Kū”. Komedijoj juokin
gų situacijų daug nebuvo, 
todėl ir publikai daug juoko 
nesukėlė. Tai daugiau pasi
juokimas iš savęs, kada pra
turtėję mūsų išeiviai, sten
giasi pasidaryti dideliais po
nais, įvairiais būdais norė
dami prilygti aukštos kilmės 
vietiniams gyventojams.

Pasaka sena, tokie dalykai 
vyksta visą laiką, įvairiose 
tautose ir įvairiose kraštuo
se. Visur atsiranda tuščių 
poniučių, kurios būtinai nori 
prilygti prie "next door Jo
neses”. Panašių komedijų 

Putino knygos” ("Mūsų 
Pastogė"); J.B. - "Gelmių ir 
viršūnių poetas” ("Lietuvių 
Dienos”); St. Perminąs - 
"Bolševikai ir V. Mykolaičio 
- Putino kūryba" ("Dirva”); 
Pr. Pusdešris - "Vincas My
kolaitis - Putinas 1893 - 
1967" ("Tėviškės Aidai”); 
Bronys Raila - 1. "Didelis - 
per didelis", 2. "Kol skriau
dėjai nežuvo”, 3. "Prie su
kulto puodo” ("Dirva”); Alė 
Rūta - "Iš atsiminimų” 
("Draugas”); Juozas Slavė
nas - "Išsiskiriantis balsas" 
("Mūsų Pastogė"); A. Ty- 
ruolis - "Putino atminimui" 
("Laiškai lietuviams”) ir "Iš 
atsiminimų apie Putiną” 
("Draugas"); A. Vč. - "V. 
Mykolaitis - Putinas" ("Ai
dai”); Irena Trakelytė - 
"Langas į Poeto sielą” 

matėme ir prieškarinėje 
Lietuvos scenoje.

Galima drąsiai tvirtinti, 
kad šį vaidinimą ant savo 
pečių išnešė G. Matulevičie
nė, Jonaitienės vaidmenyje. 
Jos rolė ilga, visuose trijuo
se veiksmuose ji beveik ne
pasitraukė nuo scenos, Ak
torės išvaizda graži - ji 
aukšta, liekna, prabangiš- 
kom sukniom pasipuošusi, 
kaip ir visuose ankstyves
niuose jai dalyvaujant teat
ro pastatymuose.

Atrodo, kad rolė p. Matu
levičienei nebuvo sunki.

Jonaitienės vyrą vaidino 
V. Vosylius, su atlaidžia 
šypsena priimdamas kvailas 
žmonos užgaidas, kol paga- 

-A:

Pabaltiečių karių organizacijos birželio 16 d. pagerbia 
žuvusius karius prie Nežinomo Kareivio paminklo Syd- 
nejuje. Kairėje prie vėliavų lietuviai, toliau latviai ir es
tai. Maldą kalba kun. P. Butkus

Nuotrauka P. Sakalausko

("Metmetys”); Pranas Vis
vydas - "Svarbus įnašas į 
mūsų literatūros kritiką” 
("Draugas”); St. Vykintas - 
"Putino žvilgsnis pro kalėji
mo langą” ("Mūsų Pasto
gė"); Taura Zarankaitė - 
’'Laisvė Putino lyrikoj” 
("Ateitis”);

Neturint galimybės visą 
spaudą patikrinti ir visus 
straipsnius išrinkti, prašomi 
atsiliepti ir tie autoriai, ku
rie, jei tokių būtų, čia neį
traukti.

Rašyti: M. Slavėnienė, 25 
Maranoa Street, Auburn, 
N.S.W., Australia, 2144.

liau pritrūko ir jam kantry
bės.

Žmonišką šeimos orumą ir 
pusiausvyrą, vykusiai išlai
kė B. Rainys, Jonaičio tėvo 
rolėje, bet už tai savo mar
telės buvo išvarytas gyventi 
į garažą.

Iš "senųjų” aktorių tipiš
ką dailininką gerai suvaidino 
N. Skidzevičius.

Svarbiausias šio vaidini
mo įnašas, tai dalyvavimas 
net šešių jaunosios kartos 
atstovų; R. Rupinskaitė, I. 
Rupinskaitė, S. Kubilius, N. 
Venciutė, L. Kubilius ir A. 
Kubilius.

Žinoma, tai nėra istorinis 
įvykis, nes tarp 1962 - 66 
metų, "Vaivos” ir "Paparčio 
žiedo" pastatymuose daly
vavo virš 20 jaunimo. To pa
ties A. Kairio "Palikimas”, 
1970 m. pastatytas, režisuo
tas ir suvaidintas vien tiktai 
jaunimo. 1971 metais Kata
likų Centre grynai jaunuolių 
inicijatyva suruoštas Lite
ratūros Vakaras, buvo ne
paprastai įdomus savo ori
ginalumu ir perdavimu. De
ja į šį parengimą atvyko tik
tai apie 12-ką žiūrovų. Šį va
karą, Adelaidės jaunimas 
gavo tokį smūgį iš vyresnio
sios kartos, kuris pakirto jų 
sparnus, besiskleidžiančius 
kilti lietuvybės keliu. Nuo to 
laiko vos tik vieną kitą gali
ma buvo prisiprašyti daly
vauti scenos parengimuose.

Bet štai šios komedijos 
režisierius V. Opulskis mo
kėjo ištiesti ranką, į kurio 
mostą atsiliepė šeši jaunuo
liai. Vien tik, kad jie dalyva
vo, kad repetavo, roles iš
moko ir gražia lietuvių kalba 
jas scenoje perdavė, yra 
džiuginantis reiškinys Ade
laidės lietuvių bendruome
nei.

Į AUSTRALIJĄ 
ATVYKSTA 

VYTENIS VASYLIONAS

Metų pabaigoje į Austra
liją atvyksta tarptautiniai 
pripažintas mokslininkas, 
mūsų tautietis. Dr. prof. Vy
tenis Vasyliūnas.

Jis yra pakviestas daly
vauti Australijoje dviejuose 
tarptautiniuose mokslininkų 
suvažiavimuose: Sympo
sium on the International 
Magnetospheric Study (La 
Trobe University) ir Gene
ral Assembly of the Inter
national Union of Geodesy 
and Geophysics (Canberra).

Ta proga reikia pažymėti, 
kad Vyt. Vasyliūnas yra tai
pogi atsiekęs profesionalinį 
išsilavinimą ir meno srityje. ! 
Jis yra žinomas puikus pia- I 
nistas ir vargonininkas, su- ! 
ruošęs visą eilę koncertų ' 
Amerikoje ir Europoje.

Jo atvykimo proga Aus- I 
tralijos Krašto Valdybos 
vadovybė numato suruošti 
eilę jo vargonų rečitalių 
mūsų kolonijose.

Vėliau bus paskelbta dau
giau informacijų apie patį 
menininką ir jo gastrolių 
potvarkį.

A. B.—G—nė.

Jie visi įnešė šviežumo ir 
jaunatvės mūsų besenstan- 
čiam teatrui. Linkim ir tiki
mės, kad vieną kartą para
gavę, jie užsikrės tuo sce
nišku "bug” ir neleis natū
ralia mirtim užgęsti "Vaidi
los" teatrui.

Visi Adelaidės buvę ir esą 
režisieriai, žino, kiek veikalų 
reikėjo palikti stalčiuose 
vien tik todėl, kad negalima 
buvo gauti jaunų žmonių.

Gražios, skoningos 
"Ku-kū” vaidinimo dekora
cijos, sukurtos paties reži
sieriaus.

Po vaidinimo, pirmą kartą 
režisūroje pasireiškusį V. 
Opulskį, jaunimą ir visą te
atrą, sveikino ir dėkojo 
A.L.B.K.V. narė kultūros 
reikalams G. Vasiliauskienė 
ir Adelaidės ateitininkų, 
Kat. Mot. Draugijos, bei 
Kat. Centro Valdybos vardu 
Pr. Pusdešris.

Užsitarnavusiam rež. V. 
Opulskiui ir visiems akto
riams įteikta dovanų ir gė
lių.

V. Marcinkonytė
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Skaitytojai
pasisako

REKLAMŲ REIKALU

Gerb. Redaktoriau,

gyvename reklamų am
žiuje ir dar tokiame krašte, 
kur reklama ne tik įtaigoja, 
bet greičiau žmogų ap
sprendžia arba padeda jam 
apsispręsti, ką pirkti, kur 
eiti, ką ir kaip nešioti.

Neatsiliekame ir mes ši
toje srityje. Nors ir nedaug 
Mūsų* Pastogėje reklamų 
(suprantama, kodėl), bet jos 
irgi atlieka savo paskirtį. 
Tik noriu atkreipti dėmesį į 
mūsų spaudoje reklamų for
mą ir patrauklumą. Jos vi
sos apytikriai vienodos - be 
jokio polėkio, be patrauklu
mo, išblėsusios, be gyvybės 
ir ugnies: tik kad paskelbta, 
būtinai sudedant visą būsi
mo įvykio ar parengimo is
toriją bei metriką.

Gerokai skaitytoją pra
džiugino prieš kiek laiko 
Mūsų Pastogėje matytos 
Liet. koop. kredito Draugi
jos "Talkos” reklamos. Ne 
vienas pagalvojo, kad Talka 
jaučia gyvenimo pulsą ir ži
no, kaip pataikyti į jautres
nę vietą. Čia norėčiau tik 
pasveikinti Talkos rekla
muotojus, iš ko gal galėtų 
pasimokyti ir kiti parengimų ' 
rengėjai bei organizatoriai. 
Norint sudominti tautietį, 
neužtenka tik paskelbti bū
simą parengimą ar įvykį, bet 
jį reikėtų paduoti patrauk
liai. masinančiai, net rėks-

Prieš
15 metų...
Atkelta iš psl. 7

Sąjungos pirmininkas G. 
Berzarrins: ’’...Negalima
nepaminėti lietuvių rinkti
nės gražaus komandinio at
rodymo savo puikiose uni
formose... Nežiūrint per
krautos programos, žaidėjai 
pasirodė kokie jie yra - tikri 
nugalėtojai. Jie išpildė jiems 
uždėtą pareigą. Buvo su
teikta nepaprasta proga 
Australijos visuomenei pa
matyti J.A. V-bių krepšinį. 
Ir pagaliau šis lietuvių rink
tinės apsilankymas suteikė 
ir latviams sportininkams 
pabūti to žygio dalimi. Už 
tai, mes tariame ačiū jums”. 
”Po lietuvių rinktinės vieš
nagės Australijoje - neliko 
abejonių šio lankymosi 
prasmingumu ir visapusišku 
pasisekimu. Vietos krepši
ninkai ir vadovai džiaugėsi, 
jog rinktinės viešnagė su
kėlė nepaprastą domėjimąsi 
krepšiniu Australijoje... 
Jeigu Australijos lietuvių 
visuomenė ir S. Amerikos 
lietuviai palaikys glaudžius 
santykius, galbūt, ateityje 
tokie sportininkų apsilanky
mai bus tradiciniai...” taip 
išsireiškė Australijos olim
pinės krepšinio rinktinės 
treneris Lindsay Gaze.

Š. Amerikos krepšinio 
rinktinės išvykai suorgani
zuoti labai daug prisidėjo ir 
Kanados lietuviai. Po šios 
išvykos jų sporto vadovas ir 
spaudos darbuotojas Jonas 
Bulionis rašo: ’’Penkios sa
vaitės Australijoje prabėgo 
labai greitai ir dabar atrodo, 
kad buvota pertrumpai ir 
pamatyta permažai. Visur 
atsisveikinant buvome ap- 
Mūsų Pastogė Nr. 31, 1979.8.6, psl, 6 
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mingai. Sveikinu Talką ir ti
kiuosi, kad ir kiti paseks jų 
gražia iniciatyva. Aš pats 
įstojau į Talką paskatintas 
jos patrauklios reklamos.

St. Matutis

IEŠKOKITE IR RASITE...
(straipsnelio autoriui)

Mūsų Pastogės Nr. 27 ga
na plačiai aprašėte mūsų 
jaunimą ir apgailestavote, 
kad jaunimas eina savo ke
liais, o vyresnieji vėl savo. 
Tarp visos eilės priekaištų 
jaunimui sustojote prie 
Sporto Klubų, sakydamas, 
kad jie mažiausiai dėmesio 
skiria lietuvybei ir jau dvi
dešimts metų stato lietuvių 
organizacijoms reikalavimų 
ir nieko neduodami jie 
mėgsta viską gauti.

Malonus p. ”v.k.”, būda
mas vienas iš pirmųjų Aus
tralijos lietuvių Sporto Klu
bų kūrėjų ir artimai sekda
mas mūsų sportuojančio 
jaunimo veiklą esu giliai pa
veiktas Jūsų pasisakymo ir 
kategoriškai atmetu Jūsų 
padarytus žalingus užmeti
mus Mūsų Sporto Klubams 
neskaitant vieno, kur 
sakote, kad mūsų Sporto 
Klubai yra gajausia ir skait
lingiausia lietuviško jaunimo 
organizacija.

Šių metų gale sukanka 
30-ts metų, kaip Australijos 
lietuvių jaunimas pradėjo 
organizuotai veikti ir įkūrę 
lietuviškus Sporto Klubus, 

dovanoti ’’bumerangais” - 
lyg ir grįžimo simboliu. Ti
kiuosi, jeigu ir ne tie patys, 
tai kitos jėgos, nauji veidai 
ir vėl savo brolius lietuvius 
aplankys tolimoje Australi
joje”...

’’Šiuo metu mūsų visų dė
mesį sugėrė svečiai iš Ame
rikos. Juos sekdami ir jais 
besirūpindami, negali išleis
ti iš akių jų laimėjimų už 
sporto aikščių ribų. Jų pasi
rodymas sužadino tautinės 
ambicijos jausmą ir tų šir
dyse ir dvasioje, kuriems 
tautiniai interesai seniai jau 
nerūpėjo... Jaunieji sporti
ninkai išjudino ir uždegė 
jaunimą... šiuo žygiu šimta
procentiniai lietuvybei lai
mėtas jaunimas, dėl kurio 
tiek daug kalbėta ir dūsauta, 
Tai bene bus didžiausia 
Amerikos lietuvių jaunimo 
fiergalė, kokios jie kada ga- 
ėjo, ar gali tikėtis.”

Apie lietuvių vardo išgar
sinimą Australijoje išvykos 
vadovas Valdas Adamkavi- 
čius rašo: ’’Čia žmogus turi 
sustoti ir pagalvoti: kas pa
jėgtų lietuviškoje išeivijoje 
tokiu mastu, be sustojimo 
per 6 savaites milijonams 
svetimtačių kelti Lietuvos 
vardą ir kas pajėgtų apmo
kėti radijo, televizijos ir 
spaudos išlaidas lietuvių 
vardui išgarsinti”...

Jurgis Jonavičius, kuris 
įdėjo daugiausiai darbo ruo
šiant ir pravedant Š. Ame
rikos lietuvių krepšininkų 
vizitą Australijoje, išsireiš
kė: ’’Gražūs atsiliepimai apie 
šią išvyką iš Pasaulio, Ame
rikos ir Australijos lietuvių 
bendruomenių vadovybių, 
išvykos dalyvių, australų 
krepšinio Sąjungos pareigū
nų ir pavienių asmenų, yra 
geriausias atpildas šią išvy- 

pavadino juos garbingais 
lietuviškais vardais (Vytis, 
Varpas, Perkūnas...) ir dė
vėdami tautinių spalvų uni
formas, per 30 metų kovojo 
prieš kitų tautybių sporti
ninkus, viešai reklamuoda
mi, kad žaidžia lietuviai. Per 
šį ilgą laikotarpi, iš lietuviš
kų Sporto Klubų, savo at- 
siekimais, iškyla ne tik kai 
kurios komandos, bet ir pa
vieniai sportininkai, kurie 
įvairiose sporto šakose išsi
kovojo valstijų arba krašto 
meisterio vardą (bokse, 
krepšinyje, tenise, šachma
tuose). Pasididžiuodami 
skaitėme spaudoje, kad iš 
mūsų Sporto Klubų buvo 
pakviesti sportininkai treni
ruoti australų valstijų ar net 
krašto rinktinėm. Visada 
buvo minima, kad tai lietu
viai sportininkai. Dar prieš 
keletą savaičių, per keletą 
Mūsų Pastogės numerių, 
sporto skyriuje, per visą 
puslapį, didžiausiom raidėm 
buvo skelbiama apie totalinę 
lietuvių pergalę pabaltiečių 
sporto šventėje Sydnejuje. 
Kiekvienų metų pabaigoje, 
tarp Kalėdų ir Naujųjų Me
tų, vis kitoje vietoje, vyksta 
Australijos lietuvių sporto 
šventės, į kurias suvažiuoja 
iš visos Australijos šimtai 
lietuviškojo jaunimo. Šių 
švenčių atidarymo iškilmėse 
dažnai atvyksta australų 
parlamentarai ir kitų tauty
bių atstovai, ir visi jie stebi
si lietuviško jaunimo tauti
niu susipratimu ir prisiriši
mu prie tautinių klubų. Per 
iškilmes grojamas mūsų 
tautinis himnas. Lietuviškų 
organizacijų atstovai ir vie
tinės apylinkės bendruome
nės atstovas sako gražiau
sius sveikinimo žodžius. Pil
nos salės stebi sportuojantį 
jaunimą ir džiaugiasi lietu-, 
viškuoju prieaugliu. Visi ži
no, kad mūsų sportininkai 
tai ne tik sportuoja, bet 
daugumas jų šoka ir tauti
nius šokius ir yra aktyvūs 
skautai ir t.t. ir t.t.

Ir štai skaitau Jūsų 
straipsnelyje "Ieškokite ir 
rasite...” "sporto klubuose 
daug entuziazmo sportui, 
bet mažiausia dėmesio lie
tuvybei.”

Manau, ne tik aš, bet dau
gelis Mūsų Pastogės skaity
tojų nesupras, ko Jūs ieško
te ir ką Jūs norite surasti?

Su pagarba
Leonas Baltrūnas 

Gerb. p. Redaktoriau, 
"M.P.” Nr. 27 (9.7.79) 

, vedamajame (straipsnyje) 
i gvildenama ryšio spraga 
■ tarp jaunimo ir vyresniosios 
, kartos ir čia išskaičiuotos 
i neigiamybės sporto klubų 

veikloje, kaip stoka dėmesio 
i lietuvybei, nepagrįsti spor

tininkų reikalavimai su tei
gimu, kad ’’skautai davė di- 

i dėsnį įnašą lietuvybei..." 
1 Kai tokie tvirtinimai pasi

rodo mūsų bendruomenės 
organo vedamojo skiltyse, 
reikėtų visa tai priimti kaip 

j tiesioginį mūsiškės bend
ruomenės galvosenos ir nu
siteikimų atspindį. Jeigu 
šiandien tokios nuotaikos

i vyrauja Sydnejaus lietuvių

ką organizavusiems šiapus 
Pacifiko...”

Tai įvyko prieš 15 metų 
Australijoje... Jau yra pats 
aukščiausias laikas ir vėl 
pasikviesti Š. Amerikos vy
rų krepšinio rinktinę vizitui 
į Australiją...

Robertas Sidabras 

apylinkėj, tai nereiškia, kad 
sportininkų adresu mesti 
kaltinimai yra tolygiai tai
kytini arba tinka kitoms lie
tuvių kolonijoms ir visiems 
sporto klubams. Kitur kyla 
rimtų abejonių, ar straipsnio 
autorius yra pakankamai 
susipažinęs su sportinės 
veiklos reikalavimais, tam 
reikalingom pastangom bei 
lėšom, kurias Sp. Klubų 
Valdybos išleidžia jaunimo 
reikalams. Čia išryškėja 
sportininkų ir skautų reika
lavimų skirtumai. Skautai 
savo pratimus ir žaidimus 
gali atlikti natūralioj gam
toj, tuo tarpu sportininkų 
pasiruošimui ir rungtynia
vimui reikia ne bet kokių, 
bet taisykles atitinkančių 
salių ir įrengimų.

Ne paslaptis, kad sporto 
klubų veiklos pagrinde do
minuoja dėmesys sporto ap
raiškoms, ir sporto klubai 
toli gražu neatlieka tautinio 
auklėjimo tokio, koks yra 
įmanomas šeimoje, lietuviš
koje mokykloje ar specifinėj 
tautiniam auklėjimui skirtoj 
organizacijoj, vis dėlto,

Pasidarykime išvadas
VYKDOMŲJŲ ORGANŲ 
RINKIMO REIKALAIS

Paskutiniais metais vis 
susidaro daugiau sunkumų 
sudaryti apylinkių valdybas. 
Štai kad ir šiais metais Syd- 
nejaus Apylinkė turėjo 
šaukti antrą visuotinį susi
rinkimą ir tik antrajame 
apylinkės valdybos išrinki
mas buvo lengvai išspręstas. 
Tarsi Sydnejaus pavyzdžiu 
tas pats pasikartojo ir New
castle apylinkėje.

Nemanau, kad esame 
rimtos visuotinės apatijos 
ženkle, bet susirinkimuose 
statomų kandidatų atsisa
kymas būti renkamiems pa
sirodo lyg chroniška liga ar
ba tiesiog mada. Ir tai gali
ma labai lengvai paaiškinti 
priskiriant kaltę labai pase
nusiam pačių rinkimų meto
dui. Mat, kada asmuo išgirs
ta susirinkime, kai kas nors 
nei iš šio nei iš to užrėkia jo 
pavardę, tai jam nėra laiko 
apsispręsti nes kandidatuo
jant reiškia apsikrauti rū
pesčiais ir darbu dvejiems 
metams. Taip pat labai žmo
niška suprasti, kad yra as
menų, negalinčių su bet kuo 
dirbti organizacinį darbą, 
kur svarbu turėti bendrą 
sutarimą. Taip pat priimto 
rinkimo metodas neduoda 
galimybės būti renkamiems' 
tiems asmenims, kurie ar tai 
dėl darbo, ar dėl kelionių, li
gos ir kitų priežasčių negali 
visuotiniame susirinkime 
dalyvauti.

ALB vykdomųjų organų 
rinkimų metodas yra geras, 
ir šie rinkimai greitai pra
vedami. Čia apylinkės val
dyba, kurioje numatoma ir 
Krašto Valdybos rezidenci
ja, iš anksto sudaro kandi
datų sąrašą ir patiekia 
Krašto Tarybos sesijai api
būdinant kiekvieną kandi
datą, nors jo suvažiavime ir 
nėra. Australų organizacijo
se metiniam susirinkimui 

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS
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sporto klubai po lietuvišku 
vardu, žodžiu ir spalvomis, 
apjungia didelę dalį lietuvių 
jaunimo, be socialinių ar 
ideologinių skirtumų, visus 
tuos, kurie parodo noro ir 
nuoširdumo būti lietuviu.

Jeigu minimam straips
nyje būtų tilpęs receptas, 
kaip ir kokiais naujais ke
liais ir metodais sporto klu
bai turėtų lietuvybę stiprin
ti, tuomet išreikštą kritikų 
būtų galima priimti kaip 
nuoširdžią ir pozityvią pas
tangą veiklai patobulinti. 
Šiuo atveju gi jaučiasi, kad 
veiklos gerieji privalumai 
buvo nutylėti tiktai dėl 
Bankstowno sporto salės 
projekto. 0 vis dėlto atro
dytų, kad sudarymas sąlygų 
jaunimui sportuoti ir pra
mogauti savitoje aplinkoje ir 
savose patalpose būtų labai 
efektinga priemonė lietuvy
bės palaikymui. To turėtu
me siekti visur, kur tik są
lygos ir aplinkybės leidžia, ir 
tai ne vien tik sportininkų 
bet kartu ir visų lietuvių or
ganizacijų ir viso jaunimo 
gerovei. S.U. (Adelaide) 

įteikiama kadencijoje esan
čios valdybos rūpesčiu no
minuojamų asmenų į naują 
valdybą sąrašas patvirtintas 
dviejų asmenų.

Taigi, ir apylinkių rinki
mams reiktu nasekti ALB 
Krašto Valdybos bei austra
liškų organizacijų metodu. 
Atseit, kadencijoje esanti 
valdyba turi imtis iniciaty
vos prieš susirinkimą suda
ryti pakankamą kandidatų 
sąrašą ir jį patiekti susirin
kimui. Būtų sutaupyta pini
gų ir laiko ir padarytas galas 
j'au seniai nusibodusiam ir 
juokingam kandidatų staty
mo ir atsisakinėjimo spek
takliui, ir kas svarbiausia, 
būtų išvengta staigiai lyg 
užpulti žmogų, jį versti ir 
ieškoti fiktyvių išsisukinėji
mo priežasčių. Būtų galimy
bė išrinkti norinčius, bet dėl 
kokių priežasčių negalinčius 
dalyvauti susirinkime.

Mažai žmonių atvyksta į 
susirinkimą. Taip. Susirin
kusieji lyg serga noru kuo 
greičiau iš susirinkimo iš
bėgti. Juk ir Lietuvoje kiek
vienas bendras darbas - tal
ka buvo baigiama pabaigtu
vėmis su alučiu ir linksmy
bėmis. Kodėl negalėtume čia 
surengti po visuotinio susi
rinkimo viešo pobūvio? Čia 
tenka pasakyti, kad padary
tos pabaigtuvėms vaišės 
mažiau kainuotų, nes papil
domiems susirinkimams 
Valdyba turi ir papildomų 
išlaidų, o taip pat ir asme
nys, dalyvaują susirinki
muose. Taip pat ir mūsų 
priežodis ’’sauso niekas ne
klauso” dar nėra pasenęs. 
Užbaigtuvės yra gera proga 
neišvengiamai susidariusią 
įtampą bei nuomonių skir
tumus draugiškai išrišti. Ir 
vėl tenka priminti, kad aus
trai. organizacijos visados 
savo metinius susirinkimus 
užbaigia trumpomis vaišė
mis. Pabandykime.

Alf. Šernas
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Šiaurės Amerikos lietuvių laimėjimo. Komanda, vado- 
krepšinio rinktinės svariau
sia pergalė buvo pasiekta 
Adelaidėje įveikus Austra
lijos olimpinę rinktinę 93:88. 
Tačiau labai svarių pergalių 
pasiekta ir prieš N.S.W., 
Viktorijos, Pietų Australijos 
ir Vakarų Australijos rink
tines. Nepaprastai atkakliai 
prieš lietuvius pasipriešino 
ir Australijos latvių rinkti
nė, kurių gretose startavo 
geriausias visų laikų taškų 
medžiotojas Werner Linde. 
Tai trijų olimpijadų dalyvis, 
dabar žaidžia už pabaltiečių 
klubą "Adelaide”. Be to lat
vių rinktinėje startavo ir 
abu olimpinės rinktinės 
centrai, broliai George ir 
Mike Danciai. Latviai pir
mavo net iki antro kėlinio 
vidurio, bet kaip W. Lindę 
pradėjo dengti A. Varnas ir 
E. Modestavičius pakaitom, 
išryškėjo lietuvių pranašu
mas, o rungtynių pabaigoje 
mūsų žiūrovai jau šaukė: 
"šimtą, šimtą”, bet runtynės 
baigėsi 97:78. Nežiūrint 
pralaimėjimo latviai pasiro
dė labai gerai. Neužmiršta
mos rungtynės vyko ir 
Newcastle, stadijone, kur 
vietos australai dar nebuvo 
patyrę pralaimėjimo kartė
lio. Ir šios rungtynės iki 
antro kėlinio vidurio vyko 
apylygiai, tačiau rungtynių 
pabaigoje A. Varnas ir P. 
Čekauskas žaidė neuždan- 
giamai, tad pasiekta labai 
įtikinanti pergalė 61:46.

Apie pralaimėjimą prieš 
Viktorijos rinktinę rašo Š. 
Amerikos lietuvių vyrų 
krepšinio rinktinės treneris 
Vytautas Grybauskas: 
"...Canberroje ir Tasmani- 
joje pasipriešinimas buvo 
silpnesnis ir turėjome pro
gos po truputį galutinai per- 
siorentuoti. Hobarte jau bu
vo sužaista neblogai ir pa
siekta pirmoji šimtinė. At
rodė, kad buvome gerame 
kelyje. Deja, sekančią dieną 
nusileidome Melbourne ir tą 
patį vakarą pralaimėjome 
stipriai Viktorijos valstijos 
rinktinei 67:58. Nenuostabu, 
kad tai atsitiko dėl fizinio 
nuovargio, nežiūrint, kad tai 
buvo devintos rungtynės 
per dvyliką dienų, įskaitant 
didesnes ar mažesnes kelio
nes, beveik kasdien. Be 
Sedlicko ir Varno peršalimų, 
visi jautėsi neblogiausiai. 
Esu tikras, kad pralaimėji
mo kaltininkas buvo dvasi
nis nuovargis. Juk žmogus 
ne mašina. Nuolatinis įtem
pimas ir nervų karas ankš
čiau ar vėliau privedė prie 
tam tikros krizės. Tos nuo
bodžios keturios dienos 
Tasmanijoje tą tuštumą dar 
padidino.

Tokiame dvasiniame sto
vyje prieš puikią Viktorijos 
komandą nepajėgėme susi
koncentruoti, nepajėgėme į 1“”'U a™™““'’ vo* VU.“.T 
duoti įsakymo savo kojoms patyrė tik vieną pralauneji-
greičiau judėti, savo reflek
sams geriau veikti, trūkda
vo kovos dvasios ir entu
ziazmo. Dengdami individu
aliai buvome perlėti grei
tiems Viktorijos kirtikams, 
perėję į zoninį dengimą at- 
rodėmkaip penki stulpai. 
Puolime buvo dar blogiau: 
pasuotės pavėluotos, meti
mai nesėkmingi. Juk, antro
jo kėlinio pradžioje per de
vynias minutes nepadarėme 
nė vieno metimo, nors buvo 
mesta šešiolika kartų. Toks 
mūsiškių žaidimas betgi nė 
kiek nemažina Viktorijos 

vaujama amerikiečio (buv. 
profesionalo) Davalos, su
žaidė pasigėrėtinai, pagal jį 
patį - "kaip niekad iki šiol”.

’’Tai buvo pats liūdniau
sias vakaras Melbourne lie
tuviams” rašo V. Grybaus
kas. "Nusiminimas ir net 
ašaros buvo matyti daugelio 
akyse. O Adelaidė pergyve
no labiausiai, nes ten mūsų 
laukė dar geresnės koman
dos. Mums tai gal net į nau
dą išėjo. Buvome prabudinti 
dvasiniai, pamatėme, kad iš 
tikrųjų nešame didesnę at
sakomybę ir kad reikia dar 
daugiau pasiryžimo, valios, 
entuziazmo...”

Įveikus Melbourne "Re
no” krepšininkus 97:77 bei 
’’Church'’, kurios penketu
kas sudaro Viktorijos rink
tinės pagrindą įtikinančiai 
85:63, visi laukė revanšinių 
rungtynių prieš Viktorijos 
rinktinę. Susidomėjimas 
buvo nepaprastas ir visų 
norinčių pamatyti šias 
rungtynes stadijonas nesu
talpino! 11
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Amerikiečiai 
Australijoje...

krepšininkai po paskutinės pergalės

Veda V. Augustinavičius

ŠACHMATAI
SYDNEJAUS LIETUVIAI
- CHESS CENTRE 3‘A- IV2

Chess Centre australų 
šachmatų komanda, kurioje 
žaidžia geriausi Sydnejaus 
šachmatininkai, laimėję šių 
metų komandines varžybas, 

mą prieš Sydnejaus lietuvių 
šachmatininkų vienetą.

Pirmoje lentoje V. Pata
šius laimėjo savo partiją 
prieš NSW meisterį John 
Curtis. Dr. I. Venclovas sa
vo partiją baigė lygiomis. 
Bendras rezultatas 3’/2 prieš 
IV2 lietuvių komandos nau
dai.

Bendras šių metų V. Pa- 
! tašiaus lietuvių komandos 

rezultatas - keturi laimėji
mai, dvejos varžybos su
žaistos lygiomis ir keturios 
pralaimėtos.

Apie šias runtynes trene
ris V. Gybauskas rašo: 
’’Rungtynės turėjo ypatingą 
psichologinę svarbą: pralai
mėjus reikštų, kad Viktori
jos pergalė buvo pelnyta, 
kad tai nebuvo pripuolamas 
atsitikimas, kad nėra ko ti
kėtis atsirevanšuoti Vikto
rijos rinktinei ir kad Adelai
dėje laukia katastrofa. Pra
dėjome gana atsargiai. Ta
čiau užtikrintai ir gerai ko
vodami prie lentų, puikiai 
dirbdami gynime, ypač Var
nas prieš Gaze - dominuoja
me žaidimą ir laimime 
71:57.” Po šios pergalės 
rinktinė atgavo savim pasi
tikėjimą, pademonstravo 
puikų susižaidimą ir Adelai
dėje pasiekė 6 įtikinančias 
pergales 7 dienų laikotarpy
je. Š. Amerikos lietuviai 
krepšininkai geriausiai pa
sirodė prieš Australijos 
olimpinę rinktinę, kurią 
įveikė 93:88 ir lietuviams 
žiūrovams paliko neišdildo
mus įspūdžius pirmas susi
tikimas prieš Pietų Austra-

lijos rinktinę kur paskutinė
se sekundėse tautiečių 
karštai raginami mūsų vyrai 
pasiekia šimtinę” ir rung
tynės laimėtos 103:82. Vaiz
das stadijone priminė Euro
pos krepšinio pirmenybes 
1939 metais Kaune...

Perthe du kartus įveikta 
Vakarų Australijos rinktinė 
ir atsisveikinimui su Aus
tralija dar dvi rungtynės 
Sydnejuje. Taigi Australijo
je iš 25 rungtynių laimėti 24 
susitikimai ir gana dažnai 
prieš labai pajėgius varžo
vus.

Grįžus namo, Niujorke 
buvo sužaistos rungtynės 
prieš Rytų Apygardos rink
tinę, kurios buvo laimėtos 
be didesnio pasipriešinimo. 
Mūsų šauniosios vyrų krep
šinio rinktinės rungtynes 
įvyko rugpiūčio 30 d. Toron
te prieš Kanados olimpinę 
rinktinę, kurios buvo laimė
tos tik po pratęsimo 96:86 
(79:79) (33:40). Taigi pridė
jus 3 susitikimus prieš at- 

LIETUVIAI -
BLACKTOWN 2‘A-2 %

Antroji lietuvių šachma
tininkų klubo komanda B 
klasėje tikisi patekti į fina
lus. Žaisdami prieš silpną 
priešininką laimingai sužai
dė lygiomis dviem mūsų žai
dėjams netikėtai pralaimė
jus. Šiai komandai liko su
žaisti keturios varžybos.

SVEIKINTINAS S. RIM
KAUS LAIMĖJIMAS

Kas metai Sydnejaus lie
tuvių šachmatininkų klubas 
susilaukia naujų narių šach
matininkų. Stays Rimkus 
klubo sąrašuose yra jau ke
letą metų, bet prie šachmatų 
lentos mažai teko matyti. 
Užklaustas teisindavosi, 
girdi, visą jo laisvalaikį ati
ma studijos. Matant Stasio

besišypsantį "mėnulį” ant 
galvos dažnai ne vienas sua
bejodavo jo studijų pasek
mėmis. Bet štai Stasys savo 
šeimos ir draugų tarpe ’’ap
laistė” naujintelaitį diplomą. 
Šachmatininkai sveikina 
Stasį, kuris dirbdamas nak
timis ir studijuodamas die
nos metu atsiekė savo užsi
brėžtą tikslą ir šiandien gali 
didžiuotis accountant diplo
mu. Žinant Stasio amžių, tai 
didelis laimėjimas. Baigęs 
studijas dabar kas trečia
dienį lankosi klube ir akty
viai siekia naujų laimėjimų 
šachmatų žaidime.

***
Australija pasižadėjo pa

siųsti iš keturių žaidėjų 
šachmatų jaunių komandą į 
Pasaulio šachmatų turnyrą, 
kuris įvyks spalio mėnesį 
Olandijoje. Dalį kelionės iš
laidų turės apsimokėti patys 
šachmatininkai.

***
Šių metų Sydnejaus ir 

NSW valstijos šachmatų 
turnyras dėl meisterio titulo 
prasidės rugpjūčio 4 d. Tur
nyrą finansiniai remia BP 
bendrovė, aukodama penkis 
šimtus svarų. Dėl meiste
rio titulo varžybose gali da
lyvauti žaidėjai, turį virš 2000 
įvertinimą, tuomi iš lietuvių 
tarpo galimybę dalyvauti 
turi tik V. Patašius. 

vykstant į Australiją š. 
Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinė 1964 metais iš 30 
rungtynių laimėjo net 29. 
Šis rezultatas pats kalba už 
save...

Šios rinktinės treneris V. 
Grybauskas, kuris geriau- 

duomenų: Čekauskas įmetė 
33 taškus prieš Vakarų 
Australijos rinktinę. Taip 
nat čekauskas įmetė 16 
baudų prieš Pietų Australi
jos rinktinę. Varnas įmetė 
23 baudas iš eilės, bet pra- 
metė 3 vienos minutės lai
kotarpyje. Adzima nuėmė 
19 kamuolių nuo lentos prieš 
Sydnejaus rinktinę. Jasevi
čius ir Adzima surinko dau
giausiai baudų.

Prieš olimpinę Australijos 
rinktinę už 5 baudas turėjo 
apleisti aikšte Modestavi- 
čius, Šilingas ir Adzima, o 
žaidžiant be sužeistų Jase
vičiaus ir Sedlicko, pergalė 
93:88 buvo itin džiugi.

Treneris apibūdina iški
liausius rinktinės žaidėjus 
eilės tvarka: ”... Varnas yra 
išbaigtas žaidikas su gera 
technika, puikiu šuoliu prie 
lentų, greičiu ir nepaprastu 
metimu iš tolo bei praėji
muose iš vienos rankos į ki
tą. Jo kovos dvasia ir ypač 
gynime nustebino ne vieną. 
Jis tiek Melbourne tiek 
Adelaidėje susitvarkė su 
pavojingiausiais varžovais... 
Čekauskas buvo efektin
giausias ir įspūdingiausias 
mūsų žaidėjas. Jis buvo tas 
generolas, vadovavęs dau
gumai antpuolių, pats 
puikiai mėtė iš tolo, savo 
mandriu driblingu už nuga
ros, ar tarp kojų bei nuola
tiniais prasiveržimais džiu
ginęs Australijos lietuvius ir 
gąsdinęs visus varžovus... 
Po jo maždaug apylygėje ei
lėje rikiuojasi Modestavi- 
čius, Jasevičius, Šilingas, 
Sedlickas ir Adzima. Iš šių 
visų gal kiek iškyla Modes- 
tavičius. Jo gerieji momen
tai dažnai buvo nepaprastai 
puikūs, kartais net sensa
cingi, ypač kelios rungtynės 
Adelaidėje ir Toronte... Sa
vaime aišku, pajėgus atsar
ginių suolas žymiai prisidėjo 
prie mūsų rinktinės perga
lingų pasirodymų.

,vPo puikaus priėmimo 
Toronte, paskutinį kartą visi 
dar praleidome keletą va
landų draugiškoje ir pakilio
je nuotaikoje, kiekvienas 
pajudėjome namų link. Tuo 
būdu buvo užbaigtas šios 
rinktinės trumpas, bet gana 
įspūdingas, gyvenimas. Kad 
jis buvo įspūdingas ir sėk
mingas, tai nuopelnas ne 
vien šių vienuolikos gerų 
žaidėjų. Visa eilė žmonių 
šiam reikalui įdėjo daug 
darbo, paaukojo daug va
landų, parodė nepaprasto 
nuoširdumo bei pasišventi
mo, atidavė viską, kas buvo 
įmanoma ir reikalinga, kad 
ši labai perkrauta programa 
būtų sėkmingai Įvykdyta. 
Komanda ir as pats tai gerai 
žinome, įvertiname ir reiš
kiame visiems didžiulį dė
kingumą...” taip išsireiškė 
padėką visiems lietuviams 
krepšinio rinktinės treneris

Lietuviams dėkoja ir 
Australijos latvių sporto
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Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba ir nariai ruošia
Klubo vedėjui Broniui stašioniui
ATSISVEIKINIMO

VAKARIENĘ
Vakarienė įvyks Sydnejaus Lietuvių Klube rugpiūčio 

26 d., sekmadienį, 6.30 vai. Vakarienės ir gėrimų kaina $ 
8 asmeniui. Rezervuotos vietos bus tik turintiems bilie
tus.

Norį pagerbti daug darbo ir rūpesčių įdėjusi i Lietuvių 
Klubą p. B. Stašionį, prašome bilietus įsigyti ne vėliau 
rugpiūčio 24 dienos. Vėliau bilietai nebus parduodami. 
Bilietus galima gauti Lietuvių Klube.

Programoje: vakarienė, šokiai grojant Klubo kapelai ir 
meksikiečių ansamblis.

Syd. Lietuvių Klubo Valdyba

Informacija
PASKAITA APIE

ČIURLIONĮ

Rugpiūčio 12 d., sekma
dienį, 6 vai. vak. Syd. Lietu
vių Klubo viršutinėje salėje 
organizuojama vieša pas
kaita apie didįjį mūsų meni
ninką Mikalojų Konstantiną 
Čiurlionį ir jo kūrybą. Pas
kaitą skaitys svečias iš Lie
tuvos, muzikologas ir eilės 
veikalų apie Čiurlionį ir jo 
kūrybą autorius Vytautas

Landsbergis kuris šiuo 
metu vieši pas savo brolį 
Gabrį ir seserį Aleną Kara
zijienę Melbourne.

Tautiečiai maloniai kvie
čiami malonaus svečio pasi
klausyti.

Sydnejaus akademikių 
skaučių suruoštas liepos 
28-29 d.d. Studijų savaitga
lis praėjo labai sėkmingai. 
Dalyvaujant jaunimui ir vy
resniesiems pasiklausyta 
brandžių paskaitų ir gražiai 
pabendrauta. Plačiau apie šį 
savaitgalį skaitysime kita 
proga.

Pereitą savaitę Sydnejuje 
kaip meteoras švystelėjo 
kredito Draugijos Talkos 
vyriausias bosas iš Mel
bourne p. P. Baltutis. Jam 
vadovaujant Talka pasiekė

PAIEŠKOMA

Paieškoma Marytė Siau- 
rukaitė - Abrauskienė. Turį 
žinių apie ją arba ji pati pra
šoma rašyti: Ona Vyšniaus
kienė - Siaurukaįtė, K. Po
žėlos 49, Daugai, Alytaus 
rajonas, LTSR, arba Ramu
nei Blevins - Uždavinytei, 
3504—B Wela St., Honolulu 
HI 96815, U.S.A.

PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnejaus 
Lietuvių Klubo nariams, kad 
pasiūlymai į Klubo Valdybą 
(Board of Directors) 1979/80 
metų kadencijai priimami 
klubo raštinėje iki rugpiūčio 
26 dienos, 16 vai.

Tokiems pasiūlymams 
specialūs lapai,gaunami klu
bo raštinėje, turi būti užpil
dyti ir pasirašyti kandida
tuojančio asmens ir dviejų 
pilnateisių klubo narių - siū
lytojų.

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
Valdyba

milijoninę apyvartą ir išsi
plėtė: atidaryti Talkos sky
riai Adelaidėje ir Sydnejuje.

SKAUDI NELAIMĖ

Liepos 29 d. važiuojant 
motociklu Sydnejuje eismo 
nelaimėje vietoje buvo už
muštas Vytautas Motuzas, 
vos dvidešimties metų. Tai 
buvo ypač malonaus būdo 
jaunuolis, gražiai lietuviškai 
išauklėtas, rimtas ir labai 
draugiškas. Daugelis syd- 
nejiškių jį maloniai prisi
mins, nes šalia savo tiesiogi
nio darbo dar vakarais dirbo 
ir Liet. Klube. Dideliame 
skausme paliko motiną.

MŪSŲ PASTOGĖS
t

SPAUDOS BALIUS
rugpiūčio 11 d. Melbourne Lietuvių Namuose, Pradžia 

7 vai. vak.
Bilietų kaina 8 doleriai. Su užsakymais kreiptis į p. F.

Sodaitį tel. 569 9578. _.ruošia
ALB MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414
Rugpiūčio 11 d., šešt.: 

DUO ARABESQUE
Šokėjai nuogom krūtinėm

Rugpiūčio 4 d. bus traukiamas laimingas klubo nario 
..numeris su galimybe laimėti $ 130.
KLUBAS ATVIRAS: i.
pirm.—treč. 4-10 vah. ketv
4-llvaL, penkt. 4-12 vaL 
šešt. 2-1 vaL, sekm. 12.30-11 
vaL

•Antradieniais pigioji gėri
mų valanda 
•Trečiadieniais šachmatai 
•Ketvirtadieniais dvigubi 
jackpotai

VALGYKLA veikia: pirm.- 
pėnk. 6-0 vai., šešt. 6-10 vai., 
sekm. 1-9 vai. Valgyklos ve
dėja G. Kasperaitienė

Primename, kad šeštadienių 
šokiu vakarais visi turi dė
vėti klubo taisyklėse nuro
dytą aprangą.

Klubo biblioteka atidarai 
trečiadieniais 4-6 vai.
sekmadieniais 1.30-4 vai.
Bibliotekoje parduodamos 
lietuviškos knygos, plokšte
lės, pašto ženklai, lipinukai 
ant mašinų, klijuoti.

Sydnejaus Lietuvių Klube rugp. 4 d., bus traukiamas 
laimingas Klubo nario numeris su galimybe laimėti 130 
dolerių. Laimėjimas išmokamas tik asmeniškaUą vakarą 
dalyvaujančiam Klubo nariui per 10 minučių iššaukus lai
mėtojo numerį.
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI

4 d„ bus traukiamas

Mūsų Pastogė dėkoja

1

AUŠROS TUNTO SESĖS IR BROLIAI, SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS IR 
’’ŽIDINYS” maloniai kviečia visus į tradicinį

rugpiūčio 11 d. graiką salėje. East Terrice, Bankstown (šalia Liet. Klubo). Pradžia 
7.30 vai.

Įėjimas: $ 6 suaugusiems, $ 4 pensininkams, $ 2 geltonšlipsiams.
Baliuje bus - nepaprastai įvairus bufetas, smagus orkestras, fantais turtinga loteri

ja, gaivinantis "cocktail” baras, didžioji loterija, įdomi programa, puiki nuotaika.'
NEUŽMIRŠKITE — $ 100 premija geriausiai kaukei.
Stalus užsisakyti pas P. Pullinen tel. 869 8180

JIE ĮVERTINA Brisbanės, kuris yra dosnus
op a i TcniMm a itAwt visiems lietuviškiems reika-oPAUSDlNIĄ ŽODĮ lams niekad neapIenkdamas

stambesne parama ir Mūsų 
Pastogės, mokėdamas atei
nančių metų prenumeratą 
prisiuntė $ 50 sakydamas: 

"Siunčiu Jums sekančių 
metų prenumeratą, o kas 
liks, pasilaikykite pastogės 
sulopymui, juk stogas ir tas 
plyšta..."

Ačiū, mieli skaitytojai! 
Jūs savo auka išreiškiate gi
lų pasitikėjimą Mūsų Pasto
ge ir pritarimą mūsų darbui! 

Mūsų Pastogės 
Administracija

Aušros Tuntas

Su dėkingumu priimame 
kiekvieną auką kuri skaity
tojų skiriama ar tai atnauji
nant prenumeratą, ar kito
kia proga, nes kiekvienas 
centas eina Mūsų Pastogės 
naudai ir gerovei. Bet yra 
skaitytojų, kurie giliau įver
tina spaudos reikšmę. Štai 
skaitytojas iš Vakarų Aus
tralijos rašo:

’’Siųsdamas Tamstoms $ 
150 čekį prašau pratęsti ma
no prenumeratą ir siųsti 
Mūsų Pastogę vieniems me
tams. Grąžą prašau panau
doti M.P. reikalams. Aš gi
liai suprantu ir įvertinu 
Tamstų pasišventimą ir ne
nuilstamą darbą laikraščiui - 
lietuvybės švyturiui.

Jūsų 
Č. Čekanauskas”

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
Arba štai p. J. Ruzgys

Viešas pranešimas
APIE BŪSIMĄ TURTO PASKIRSTYMĄ

Asmenys, turį pretenzijų į PETROVINO JURJONO, 
mirusio 1977 m. birželio 28 d. ir gyvenusio 10 Phillip 
Avenue, Cabramatta, N.S.W., turi patiekti savo pagrįs
tas pretenzijas vykdytojams Tony Bann ir Ben Vingilis 
C/— Stoikovich & Banfield Solicitors, 60 Moore Street, 
Liverpool, DX 5008 Liverpool ligi 1979 metų rugsėjo 30 
dienos. Testamento vykdytojai paskirstys palikimą atsi
žvelgdami tik į tuos skundus, kurie juos pasieks iki nuro
dytos dienos.

Oficialus testamento patvirtinimas įvyko N.S.W. vals
tijoje 1978 metų lapkričio 14 d.

Stoikovich & Banfield 
Solicitors
60 Moore Street 
Liverpool
DX 5008 Liverpool

Daugiau kaip savaitę 
Sydnejuje svečiavosi viešnia 
iš Adelaidės p. Antanina 
Binkevičiūtė - Gučiuvienė. 
Tai nepaprastos energijos ir 
aktyvumo moteris, kuri ir 
šiandie gaji, darbšti ir, ne
žiūrint jos skaudžių pergy
venimų (pernai neteko vyro 
a.a. J. Gučiaus, o pastaruoju 
metu yra sunkus ligonis jos 
brolis), ji visados kupina ge- į 
ros nuotaikos ir jumoro. Ša
lia kitų užsiėmimų p. A. Gu
čiuvienė yra pastovi Mūsų 
Pastogės bendradarbė, ku
rios brandžių straipsnių 
nuolat skaitome Mūsų Pas
togėje. Ir šį kartą šalia savo 
oficialių ir neoficialių vizitų 
pirmoje eilėje aplankė Mūsų 
Pastogę, atskleisdama re- 1 
daktoriui savo užsimojimus 
ir planus. į

ma$n Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550

Bankstown, N.S.W.2200
Prenumerata:
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu i N. Zelandiją 
Oro paštu kitur
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komi
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