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Rugsėjo 2 d. Sydnejaus 
lietuvius sukrėtė šiurpi ži
nia: mirė dailininkas Henri
kas Š a 1 k a u s k a s! Nu
statyta, kad jis mirė rugsėjo 
1 d., fatališku širdies prie 
puoliu, kuris ir pakirto šį 
milžiną.

Visai neperdėtai sakome ■ 
milžiną. Jis ir buvo milžinas 
ne vien tik savo ūgiu, bet juo 
labiau dvasia ir talentais. 
Kaip dailininkas jis pasiekė 
Australijos meno pasauly 
tokių aukštumų, apie ką te
gali tik svajoti visi kiti mūsų 
dailininkai. Nekalbant apie 
i "o kūryba, kuri tarp Austra- 
ijos menininkų buvo pirma

eilė, Henrikas Šalkauskas 
dar buvo ir ypatingai socia
lus žmogus: jis buvo plačiai 
žinomas ne vien tik meni
ninkų tarpe, bet visame 
Sydnejaus ir Australijos 
kultūriniame gyvenime pa
čiose viršūnėse, kur Henriko 
Šalkausko vardas buvo 
gerai žinomas ir su respektū , 
pripažintas. Savo bičiuliu ir 
draugu Henrikų skaitė ne 
vien tik iškilieji Australijos 
menininkai, bet ir galerijų 
direktoriai, rašytojai, žur
nalistai, net politikai. Ir 
svarbiausia, Henrikas visur 
ėjo ir dalyvavo kaip lietuvis. 
Ir toks prisistatymas lietu
vybei ir lietuvių vardui pa
daro daug daugiau, negu 
perdėta propaganda.

Tačiau Henriko Šalkausko 
meninis pajėgumas ir jo at- 
siekimai kūryboje sudarė 
visą jo garso pagrindą. Vos 
tik atvykęs į Australiją jis 
pradėjo su savo kūryba 
reikštis kaip vienas iš pir
maujančių ir novatorių. Bū
damas pačioje pradžioje 
kaip grafikas jis šalia dail. V. 
Rato kėlė grafikos meną 
tarp australų, kuriems gra
fika dar buvo naujovė meno 
technikoje. Jis buvo vienas 
iš iniciatorių, kad Sydnejuje 
buvo įsteigta Grafikos 
Draugija ir Henrikas buvo 
vienas iš pirmaujančių. Per 
tuos trisdešimt kūrybinės 
veiklos metų Australijoje jis 
įvairiuose dailės konkursuo
se laimėjo daugiau premijų, 
negu bet koks kitas meni
ninkas Australijoje. Jis da
lyvavo Menininkų Sąjungos 
Valdyboje, pastaraisiais 
metais nuolat buvo kviečia
mas teisėjauti įvairiuose 
dailės konkursuose skiriant 
premijas, įtrauktas į viso

Skaudžiai liūdime netekus vieno iš iškiliausių lietuvių 
menininkų

A.A.
HENRIKO ŠALKAUSKO

ir skausme užjaučiame jo motiną Oną Šalkauskienę, dail. 
Evą Kubbos ir visus artimuosius

Mūsų Pastogės Redakcija

Ir suglaudė aras sparnus
DAIL. HENRIKO ŠALKAUSKO NETEKUS

kius Australijos menininkų 
leidinius bei enciklopedijas, 
žodžiu, Henrikas Šalkaus
kas pilnai įėjo į Australijos 
meno istoriją, o jo darbų turi 
įsigijusios visos valstybinės 
ir dauguma privačių meno 
galerijų Australijoje, nekal
bant apie jo darbus, pateku
sius į užsienį.

Gimė Henrikas Šalkaus
kas 1925 m. gegužės 6 d. 
Kaune, vienintelis vaikas 
šeimoje. Tėvui ' mirus 
išaugintas motinos, Lietu
vos nepriklausomybės kovų

A.a. dail. Henrikas Šalkauskas

IV Y
Apie 45 pabaltiečiai, kaip 

praneša vakarų spauda, 
Maskvoje susitiko su Vaka
rų žurnalistais, priminė 
prieš 40 metų Hitlerio - Sta
lino sutartį, pagal kurią Pa- 
baltijys atiteko Sovietų Są
jungai. Kaip visos sutartys 
su Hitleriu po karo tapo nie
kingomis, taip ir šioji sutar- 

savanorės, kuri drauge su 
Henriku pasiekė Australiją 
ir tebegyvena Sydnejuje. 
Baigęs Kaune Aušros gim
naziją Henrikas dailę studi
javo Danzige ir Ecole dės 
Arts et Metiers Freiburge ir 
filosofiją bei meno istoriją 
Freiburgo universitete. Į 
Australiją atvyko 1949 m. ir 
čia pasireiškė visoje pilnu
moje jo pajėgumas ir talen
tai. Originaliai pradėjęs nuo 
grafikos jis vėliau perėjo į 
tapybą ir pastaraisiais me- 

K I A I
tis turi būti panaikinta ir tuo 
pačiu grąžinta Pabaltijo 
valstybėms laisvė. Iš to su
sitikimo baltiečių pavardės 
nebuvo skelbiamos.

PRATURTĖJO
SYDNEJAUS LIETUVIŲ

KLUBAS

Seniai Sydnejaus Liet. 
Klubas veda derybas su 
Bankstowno miesto savival
dybe, kad klubas parūpintų 
daugiau vietos mašinų 
pastatymui. Rugsėjo 2 dieną 
sis klausimas buvo netikėtai 
išspręstas, kai Klubas iš 
varžytinių nupirko gretimą 
žemės sklypą už 55 000 do
lerių. Proga buvo auksinė ir 
klubas ją išnaudojo. Apie to 

tais visą dėmesį sukaupė į 
akvarelinę techniką pasiek
damas sau lygių Australijoje 
neturinčių aukštumų.

Kiek Henrikas Šalkauskas 
asmeniškai buvo nuoširdžiai 
atviras, tiek jį viliojo vis 
nauji, dar jo neišbandyti 
dailės išraiškoje pasauliai. Ir 
kiekvienoje vietoje jis nesu
tiko sau lygių konkurentų. 
Nežiūrint jo didelių įsiparei
gojimų meninio pasaulio 
sluogsniuose jis visados ra
do laiko dalyvauti ir tarp 
lietuvių. Jį matydavome 
kiekviename lietuvių kultū
riniame parengime koks jis 
bebūtų, iš savo turtingos 
patirties nuolat teikė pata
rimų mūsų veikėjams, kaip 
pasiekti atitinkamus sluogs- 
nius norint australų akyse 
laimėti pripažinimo ir res- 
pekto lietuviams, iš savo 
kuklių išteklių nuolat rėmė 
lietuvišką veiklą aukodamas 
savo paveikslus loterijoms ir 
kitokiems karitatyviniams 
reikalams. Ypač jam prie 
širdies buvo spauda ir Mūsų 
Pastogė ir sporto veikla. 
Retas tepraeidavo Mūsų 
Pastogės Spaudos balius be 
H. Šalkausko paveikslo, do
vanoto loterijai.

Su Henriko Šalkausko 
mirtimi praradome vieną iš 
pačių pajėgiausių lietuvybės 
ambasadorių Australijoje. 
Esame tikri, kad jis nors ir 
miręs dar ilgai savo darbais 
liudys lietuvius Australijos 
meno ir kultūriniame gyve
nime. Liūdesy paliko ne vien 
tik jo motina Ona Šalkaus
kienė, artimiausia draugė, 
taip pat garsi dailininkė. 
Eva Kubbos, bet ir visa mū
sų bendruomenė. Dr. G.E. 
Kazokienės rūpesčiu Henri
ko palaikai lietuviškomis 
apeigomis sudeginti ir pa
laidoti Rookwood kapinių 
lietuvių skyriuje rugsėjo 8 
d. dalyvaujant gausiai vietos 
lietuviams ir australams.
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sklypo pardavimą sužinojo 
p. Pranas Garbačiauskas ir 
buvo pasirengęs sau tą žemę 
įsigyti, jeigu Klubas atsisa
kytų. Ant nupirkto sklypo 
dar tebestovi tinkamas gy
venti mūrinis namas, kurį 
klubas galės panaudoti sa
viems reikalams arba išnuo- 
muoti.

Amerikiečių automatinis 
erdvėlaivis Pioneer II pa
siekė planetą Saturną ir ati
dengė labai svarbių duome
nų mokslui.

♦ «
Prisimenant antrojo pa

saulinio karo pradžios 40 
metų sukaktį Lenkijos disi
dentai Varšuvoje surengė 
demonstraciją - eitynes su 
žibintais ir pasiskelbė stei- 
gią naują politinę partiją už 
nepriklausomą Lenkiją.

Svarbus 
pranešimas ,

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
SPAUDOS SĄJUNGOS 

NARIAMS

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos Komite
tas yra numatęs šaukti me
tinį Sąjungos narių susirin
kimą spalio pabaigoje.

L.B.S. Sąjungos nariai 
kviečiami siūlyti Kandidatus 
į Sąjungos Komitetą. Nomi
nacijos turi pasiekti S-gos 
Komitetą ne vėliau rugsėjo 
22 dienos. Jos turi būti pa
tiektos raštu bent dviejų 
Sąjungos narių bei siūlomo
jo kandidato.

Dabartinį L.B.S.Sąjungos 
Komitetą sudaro: pirminin
kas prof. Dr. A. Kabaila, vi- 
cepirm. Vytautas Patašius, 
iždininkas Algis Milašas, 
sekretorius L. Cox, nariai 
Viktoras Jaras ir Dr. R. Za
karevičius. Pagal Sąjungos 
įstatų 32-jį straipsnį du da
bartinio komiteto nariai turi 
atsistatydinti per šį metinį 
Sąjungos narių susirinkimą, 
bet jie gali būti vėl renkami į 
naująjį Komitetą.

Šiais metais atsistatydina 
prof. Dr. A. Kabaila ir A. 
Milašas.

Šia proga Sąjungos Ko
mitetas kreipiasi į Liet. 
Bendruomenės spaudos bi
čiulius ir į Mūsų Pastogės 
skaitytojus kviesdamas stoti 
nariais į Liet. B-nės Spaudos 
Sąjungą (Lithuanian 
Community Publishing So
ciety Limited).

Liet. B-nės Spaudos 
Sąjungos Komitetas

NAUJA VLIKO BŪSTINĖ

Ilgus metus nuo pat per
sikėlimo iš Vokietijos Vy
riausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto būstinė buvo 
New Yorke, bet dabar dėl 
daugelio motyvų perkelta į 
Washingtoną. Naujasis 
VLIKo adresas: 1611 
Connecticut Ave., N.W. 
suite 2, Washington, D.C. 
20009, U.S.A.

Afganistane prieš komu
nistinę vyriausybę vyksta 
kietas pasipriešinimas. Da
bartinė Afganistano komu
nistinė vyriausybė, įsileidusi 
net 5000 sovietų karinių pa
tarėjų, tačiau sukilėliai nėra 
palaužti ir net laiko apsupi
me sostinę Kabulą. Savo 
kontrolėje sukilėliai turi 
daugiau kaip pusę krašto 
teritorijos. Komunistinė vy
riausybė kautynėse su suki
lėliais naudoja sovietinius 
ginklus ir puolamuosius so
vietų kovos lėktuvus, tačiau 
sukilėlių neįstengia palaužti. . ,,
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Sekime ir kelkime
Tautos Šventės proga 

verta ir būtina pagalvoti 
apie būdus ir priemones 
kaip galima prisidėti prie 
lietuvių garsinimo ir popu
liarinimo kitataučių tarpe. 
Kai gyvenome namie, gal li
tas reikalas eiliniam tautie
čiui ir nerūpėjo, nes turėjo 
savo žmones, pastatytus 
valstybiniu mastu, kuriems 
visi kanalai buvo prieinami, 
kaip diplomatija, valstybi
niai ir kultūriniai ryšiai su 
kitais kraštais, ir tuo keliu 
buvo daug atsiekta. Šiandie 
viso to neturime. Nors ir 
kalbama ir net propaguoja
ma, kad šiandieninė vadina- 

/ ma "Tarybinė Lietuva" gy
vena nepriklausomai Sovie
tų Sąjungos "tautų drau
gystėje”, vis tik Lietuvos 
kaip tokios tarptautiniame 
forume nėra ir visur ji nuty
lima. Nekalbant apie politinį 
santykiavimą, kurio pati 
Lietuva kaip tokia okupaci
nėse sąlygose neturi, bet 
prisiminkime tik visokius 
lietuvių kultūrinius pasi
reiškimus ir atsiekimus 
tarptautinėje arenoje, - visi 
jie be išimties eina privalo
mai bendru Sovietų Sąjun
gos arba tiesiog sovietų 
vardu, ir tik žiną iš vardų 
gali atsekti, kad tai lietuvis 
dainininkas, mokslininkas, 
sportininkas dalyvauja bet 
kokiuose tarptautiniuose 
pasirodymuose, priverstinai 
liudydamas Sovietų Sąjungą 
neminint Lietuvos ar lietu
vių. Tai irgi yra baisi tautinė 
niveliacija, sau lygios netu
rinti mūsų amžiuje.

Jau ne vieną kartą buvo ir 
šio laikraščio puslapiuose 
priminta, kad tokias sovietų 
išvykas į užsienius, kur da
lyvauja lietuviai ■ tegu jie 
būna menininkai, daininin
kai, sportininkai ar kokie ki
tokie, čia savo gyvename 
krašte sektume ir stengtu- 
mės lietuvius iškelti ir pri
statyti, kad ne sovietai, ką 
kitatautis terminų neskir- 
damas priima kaip rusų re
prezentantus, o kad jų tarpe 
yra lietuvių, tik jiems už
drausta ir nevalia viešumoje 
tokiais prisipažinti.

Tik pasekime kitataučių 
spaudą - niekur neužtiksime 
nei žiniose, nei reportažuo
se, kad naudojantis sovieti
niais šaltiniais būtų prime
nama lietuviai, išskyrus tuos 
atvejus, jeigu naudojama 
lietuvių pogrindžio spauda 
arba žinios, pasiekusios Va

A.A.
VYTAUTUI MOTUZUI 

tragiškai žuvus, gilią užuojautą reiškiame jo motinai Onai 
Stošienei ir visiems artimiesiems.

Povilas, Edvardas, Jane,
June ir Bronius Dambrauskai 
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karus nelegaliu būdu. Kitaip 
sakant, kiekvienu atveju so
vietai oficialiai vengia ir net 
draudžia lietuvio vardą mi
nėti, nors bet kokiuose so
vietiniuose propagandos at- 
siekimuose lietuviai atliktų 
pagrindinius vaidmenis. 
Taip, sakysim, propagandos 
atsiekimuose lietuviai atlik- 
Taip, sakysim, propagandi
niais tikslais sovietai plečia 
visame pasaulyje kultūri
nius ryšius ir mainus. Šioje 
programoje įtraukta ir visa 
eilė iškiliųjų lietuvių, ar tai 
jie būtų mokslininkai, meni
ninkai, bet oficialiai jų kaip 
lietuvių niekas nežino, nes iš 
sovietų pusės jiems nevalia 
kaip lietuviais rodytis, gi iš 
kitos pusės vakariečių šalti
niai niekad ir nesigilina, ko
kios tautybės tas ar anas - 
visi jų akyse sovietai arba 
siauriau imant - rusai.

Čia ir yra mūsų čia esan
čių rūpestis ir pareiga tokias 
neteisybes atitaisyti viso
kiomis priminėmis jau vien 
tik dėl to, kad anos pusės 
esančioje tarnyboje patys 
lietuviai negali to padaryti, 
nes jiems užčiauptos burnos. 
Važinėja po pasaulį visokios 
sovietinės delegacijos 
mokslinės, kultūrinės, me
ninės ar prekybinės ir be
veik kiekvienoje jų užtiksi
me lietuvių, kurie kaip lie
tuviai oficialiai negalioja,

KO NORIMA IŠ 
AMERIKOS?

SALT II sutarties svars
tymui Amerikos senate už
virus, pasireiškė labai skir
tingos ne tik visuomenės, 
bet ir senatorių nuomonės. 
Vienas senatorius, anksčiau 
kandidatavęs į prezidentus, 
pareiškė, kad jo nuomone 
Amerika visai neturinti dė
mesio kreipti j tai, kiek Sov. 
Sąjunga turi ginklų. Jeigu 
sovietai norį betiksliai eik
voti pinigus, tegul jie tai ir 
daro, o Amerika ginklavi
muisi skiriamus pinigus ga
linti daug produktyviau su
naudoti. Anot jo, Amerikai 
visai nesą tikslo sovietus 
mėgdžioti. Įdomu, kas būtų 
atsitikę, jeigu tokį kaip jis 
būtų išrinkę prezidentu? 
Kiti pradėjo svarstyti, kas 
atsitiktų jei Amerika priim
tų minimo senatoriaus pa
siūlymą ir ko sovietai iš 
Amerikos nori. Labai vyku
siai jiems į tą klausimą vie
name politikos žurnale atsa
kė tūla skaitytoja: "Jie nori 
mūsų - Amerikos”. Prie to ji 
pridėjo taiklų pavyzdį, kaip 
Amerika į tai reaguoja: 
pirklys labai mėgęs dolerius 

bet jų priminimas, iškėlimas 
yra drauge ir Lietuvos pri
statymas, nes šioje pusėje 
aišku, kad joks save ger
biantis tautietis savo kilmės 
neišsižadės ir nesidangstys 
kažkokiu primestu abstrak
tu - sovietu.

Lygiai tas pats galioja ir 
mums patiems. Mūsų pačių 
vidinė lietuviška veikla toli 
gražu neatlieka tos lietuvių 
garsinimo misijos, o tik 
stiprina mūsų sąmoningu
mą Gerai, kad išeiname su 
lietuvių tautiniu menu gru
piniais pasirodymais tarp
tautinėje arenoje, tačiau ly
giai tą galime padaryti ir 
kiekvienas individualiai. Juk 
šiandie tiek daug turime sa
vų žmonių visame pasaulyje, 
daugeliu atvejų ir turinčių 
net raktines pozicijas įvai
riose srityse, bet viskas 
dažniausiai eina gyvenamojo 
krašto sąskaiton neprime
nant lietuvių ar Lietuvos. 
Šių dienų pasaulio tautų mi
šiny nedaug ką pasako kita
taučiui kad ir nenulietuvinta 
pavardė. Čia vėl ateina tal
kon žydai, kurie visokiose 
kritiškose padėtyse neven
gia pabrėžti savo kilmės. 
Mūsų tarpe pavyzdys yra 
a.a. dali. Henrikas Šalkaus
kas, kurį visų sluogsnių aus
tralai pažinojo kaip "big 
Lithuanian". O tai ypatingai 
svarbu mums visiems, nes 
su kiekvienu dideliu vardu 
drauge keliamas ir visos 
tautos vardas. Įv.k.) 

ir dėl to labai stengėsi par
duoti virvę, kuri buvo per
kama jam pakarti. Skaityto
ja minty turi Amerikos 
kviečius, kurių Amerika

KVIETIMAS 
i

Baltistikos Seminarą
Rugsėjo 15 d. Macquarie Universitete įvyksta antrasis 

Baltistikos Studijų Seminaras. Seminaro pradžia 1 vai. 
p.p. Paskaitos vyks auditorijoje W5AT3, W5C pastate.

Seminare bus skaitomos penkios paskaitos. Jos bus 
aukšto akademinio lygio ir įdomios.

Kviečiame visus mūsų akademikus, filisterius, studen
tus, jaunimą ir vyresniuosius gausiai atsilankyti. Paskai
tos vyks anglų kalba, truks kiekviena po 30 minučių ir 
tiek pat laiko diskusijoms. Seminaro išlaidoms padengti 
iš dalyvių bus imamas $ 3 registracijos mokestis.

Macquarie Universitetas yra prie Epping Highway, 
North Ryde. Vykstą traukiniu važiuoja iki Epping sto
ties, iš kur autobusas Nr. 290 arba Wynyard autobusas 
priveža prie universiteto vartų. Universiteto kieme bus 
išdėstyti plakatai, nurodą paskaitų salės kryptį.

Pakartotinai skelbiame Seminaro programą:
1. Vytautas Patašius: "Vilnius University - 400 Years”. 

Moderatorius - prof. Dr. Algis Kabaila.
2. Lembit Suur: "Resistance to the Soviet Occupation of 

Estonia through refugee eyes". Moderatorius - Val
demar Vilder.

3. Andris Kariks: "The Association of Latvian Artists in 
Australia". Moderatorius - Peter Myers.

4. Dr. Peter King: "Justifications of Soviet Authorita
rianism". Moderatorius - Dr. David Christian.

5. Dr. Frank Clarke: "Anti-Tsarist Baltic Terrorists in 
Britain and Australia”. Moderatorius - Dr. George 
Raudzens.

Seka visų pabendravimas Staff Klubo patalpose su už
kandžiais ir išgėrimais.

V. Jagaudis
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Netekus mylimo sūnaus H E N R I K 0, p. Oną 
Šalkauskienę giliai užjaučia

Jolanta, Jurgis, Povilas, Viktorija ir
Marikė Janavičiai

A.A.
HENRIKUI ŠALKAUSKUI 

mirus, jo motiną ir artimuosius giliai užjaučia ir kartu 
liūdi

Dana ir Stasys Skoruliai

Skaudžiai liūdėdama mirus mielam bičiuliui 
A.A.

HENRIKUI ŠALKAUSKUI 
skausme giliai užjaučiu jo motiną Oną Šalkauskienę, Evą 
Kubbos ir visus artimuosius.

• Regina Ratienė

Staiga mirus mielam bičiuliui ir kolegai dailininkui 
A.A.

HENRIKUI ŠALKAUSKUI 
sielvarte giliai užjaučiame jo motiną Oną Šalkauskienę, 
visus artimuosius ir drauge liūdime.

Vladas Meškėnas ir šeima

Skaudžiai išgyvenam staiga netekus dailininko 
HENRIKO ŠALKAUSKO

ir nelaimėje užjaučiame jo motiną Oną Šalkauskienę, 
Evą Kubbos ir visus artimuosius

G. ir V. Kazokai

Rusijai parduoda už milijar
dus dolerių. Seką Rusijos 
pasiruošimus karui teigia, 
Kad silpniausia Rusijos vieta 
- trūkumas maisto, be kurio 
joks karys negali kariauti. 
Žmonės sakosi tų kviečių 
nematą, tad kam jie skiriami 
ir kur jie dingsta?

Darūnas

J

ŽINIOS
Pereitą savaitę anglų 

kontroliuojamoje Šiaurės 
Airijoje teroristai nužudė 
lordą Mountbatten, antrojo 
pasaulinio karo Anglijos he
rojų, kas sukėlė nerimo ne 
tik Anglijoje, bet ir visame 
pasaulyje.

Vykdamas į Ameriką da
lyvauti Jungtinių Tautų ge
neraliniame posėdyje popie
žius Jonas Paulius II pake
lyje žadėjęs užsukti ir į 
Siaurinę Airiją, bet jo pasi
rodymas tenai buvo nepa
geidaujamas ir net pavojin
gas, popiežius šito vizito at
sisakė.

»♦»

Po tragiško atentato prieš 
lordą Mountbatten airių iš
laisvinimo slaptoji armija 
(IRA), kad ateityje stengsis 
vykdyti pasikėsinimus pir
moje eilėje prieš anglų pir
maujančias galvas.

« *

Lenkijoje disidentai nuo 
1968 metų glaudžiai bendra
darbiauja ir su čekoslovakų 
demokratiniu sąjūdžiu. Pra
ėjusių metų rugpiūčio ir 
rugsėjo mėnesį lenkų KOR 
ir čekoslovakų 77 Chartos 
atstovai susitiko ir aptarė 
bendrus klausimus Lenkijos 
- Čekoslovakijos pasienyje. 
Antrojo susitikimo metu 
abiejų šalių disidentai pa
siuntė šiltus sveikinimus ir 
išreiškė savo solidarumą su 
"žmogaus ir pilietinių teisių 
gynėjais Armėnijoje, Bul
garijoje, Gruzijoje, Lietuvo
je, Rytų Vokietijoje, Rumu
nijoje, Ukrainoje ir Vengri- 
i’oje . Trečiąjį susitikimą, 
:uris turėjo įvykti spalio 

pirmąją, sutrukdė abiejų 
šalių saugumo darbuotojai.

(Elta)
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Geras teatro spektaklis 
visada yra meno šventė. 
Kaip šventė jis laukiamas ir 
pasiilgstamas. Kaip šventė 
jis neša savotiška ištrūkimą 
iš kasdienybės pilkumo, 
dvasini poilsi ir atgaivą ar, 
imant pačia kukliausia pras
me, bent porą valandų ma
loniai praleisto laiko.

Teatro spektaklis nuteikia 
kaip maloni kelionė į nieka
da nepatirtą nuotyki. Ir tas 
būsimojo nuotykio ilgesys 
galioja visiems lygiai. Ir ak
toriams ir publikai. Akto
riaus nuotykis - pakeisti 
savo individualybės bran
duolį ir persikūnyti i scenoje 
vaizduojamą personažą, įsi
gyti laisvę ir pareigą scenoje 
būti kitu žmogumi, kalbėti, 
elgtis ir atrodyti taip, kaip 
tikrame gyvenime kartais ir 
už jokius pinigus nebūtų iš
drįstama pasielgti. Publikos 
nuotykis - už rampos šviesų 
išvysti aukštyn pakylėtą, 
veikalo personažų pertei
kiamą žmogiškosios buities 
realybę, kuri yra ir panaši į 
kasdieninio gyvenimo tikro
vę, žiūrovui artimą, ir kartu 
nepanaši - veikalo autoriaus, 
režisieriaus ir aktorių kūry
binio dinamizmo sukilninta, 
pavirtusi į meninę tikrovę, 
taigi į dvasinę vertybę, pa
dedančią žiūrovui vaidinimo 
metu tarsi išaugti iš savo 
kasdienybės, palytėti svajo
nių žvaigždę, pasisemti 
šviesos, ilgai negęstančios ir 
uždangai nusileidus.

Sydnejaus lietuvių teat
ras ’’Atžala”, turintis jau 
beveik ketvirtį šimtmečio 
siekiančias scenos meno 
tradicijas, rugsėjo 2 d. Syd
nejaus Lietuvių Klube davė 
naują premjerą - Anatoli
jaus Kairio trijų veiksmų 
komediją "Sidabrinė diena”.

A. Kairys - išeivijoje 
darbščiausias tekstų scenai 
rašytojas, parašęs netoli 
dvidešimt vaidinimų, atžy
mėtas ne viena antraeile 
premija. Populiarus. Dažnai 
spaudoje puolamas, bet daž
nai ir vaidinamas Amerikoje 
ir čia, Australijoje. "Sidab
rinė diena”, parašyta 1968 
m., yra perkurta ir į opere
tę, kuriai muziką sukūrė 
kompozitorius Bronius Bud
rumas. Tas faktas lyg ir už
tikrina vaidinimo aktualu
mą, sceniškumą, neeilinį ko
medijos lygį.

Iš tikro komedija yra lite
ratūrinis vaidinimas. Graži 
kalba, nenunešioti, vaizdin
gos išraiškos dialogai, stai
gūs sąmojaus žybterėjimai 
sproginėja kaip judrūs bur
buliukai spindančioje šam
pano taurėje. Bet tai tik pa
viršius. Komedijos gelmeje 
tikra tragedija. Visuomenės 
šulą, kelių organizacijų pir
mininką, rūpestingą savo 
gero vardo saugotoją sidab
rinių vestuvių pokylio metu 
užgriūva žmonos ketinimai 
skirtis, staiga atsiradusi ne
tikėta viešnia, buvusi jo gy
venimo didžioji meilė, drau
gų intrygos išversti jį iš 
"valdžios” ir kitos šeimos 
gyvenimo staigmenos. Žmo
gui tokioje iškilmėje 
džiaugsmo vietoje paduoda
ma kartumo taurė. Si kome
dija - tai autoriaus sąmonin
ga ar nesąmoninga duoklė 
moderniškai, visus varžtus 
atleidusiai, viską sau lei
džiančiai visuomenei. Gerai 
tas, ar blogai - individualaus 
nusistatymo reikalas. Pa

Sėkminga
ATŽALOS PREMJERA

baigoje, žinoma, susiklosto 
viskas puikiausiai, ir tada 
pagalvoji: ko gi tie visi iš 
paviršiaus puikūs ir gražūs 
žmonės taip čia visą laiką 
draskėsi ir skaudino vienas 
kitą.

Kaip anksčiau pastebėta, 
"Sidabrinė diena" yra lite
ratūrinė komedija, tinkama 
smagiam pasiskaitymui, pa
simėgavimui šmaikščiu žo
džiu. Nežiūrint išviršinio 
blizgėjimo, visumoje ji yra 
kiek anemiška, tarsi anek
dotas, kurio sąmojus ne 
kiekvienam iš karto pagau
namas. Tokio pobūdžio vai
dinimą išvesti i sceną, nuga
lėti teksto slenksčius ir sek
lumas, režisieriui nėra leng
vas uždavinys. Julius 
Dambrauskas gerai apvaldė 
komedijos apmatus ir davė 
spalvingą, scenišką, vienti
są, gerai organizuotą spek
takli.

Malonu buvo susipažinti 
scenoje su naujais, jaunais 
’’Atžalos” teatro aktoriais. 
G. ViUūnaitė - Sigutė ir R. 
Skeivys - Darius . savo 
trumpus, epizodinius vaid
menis atliko su dvasios tvir
tybe ir savim pasitikėjimu.

Vienas iš būdingų H. Šalkausko darbų "Studija” 1966 m.

Svečiai iš Amerikos

Australijos lietuvių vai
šingumas ir širdingas mūsų 
užjūrio meninkų priėmimas 
plačiai vertinamas. Tad ne
nuostabu, kad vieną kartą į 
Australiją atvykę meninin
kai. pageidauja ir vėl čia at
silankyti, praleisti malonias 
dienas mūsų tarpe ir pras
kaidrinti mūsų australiškas 
nuotaikas savo menu.

Jau du kartus lankėsi mū
sų solistas Stasys Baras, da
bar vėl pakartotinai atvyks
ta Gina Čapkauskienė, pra
minta "Kanados Lakštinga
la”. Tas epitetas jai tikrai 
labai tinka, nes jinai yra vo
kalinės koloratūros virtuo
ze. Gi jos pačios pasisakymu 
Amerikos spaudoje: "Gas

Tikrai sveikintini pirmieji 
scenos žingsniai. Viliūnaitės 
taisyklinga lietuvių kalbos 
tartis, natūrali laikysena 
scenoje duoda vilčių, kad ji 
nesukluptų ir sudėtingesnė
se rolėse. Jos pusėje galin
goji burtininkė - jaunystė.

S. Skorulis - Ignas Jova
ras, žymus visuomenės vei
kėjas, toks ir buvo - žymus, 
solidus, be laiko labai pase
nęs. Prieštaringų emocijų 
draskomas, žmonos užsi
spyrimu, o buvusios draugės 
meilumu atakuojamas. Jis 
blaškėsi tarp aistros ir pro
to, nenuspręsdamas, kur 
pasukt, ką pasirinkt. Pasi
rinkimą jam sunkino ta ap
linkybė, kad toji iš praeities 
išnirusi moteris, viešnia iš 
Amerikos Joana - D. Karpa- 
vičienė buvo dosniai apdo
vanota moteriškos prigim
ties žavesiu, tokia išieškotai 
sceniška ir gundančiai švel
ni, kad net ir mirdamas ne
galėtum žiūrėti į ją abejin
gai, lyg į sienoje įmūrytą 
plytą. 0 ir jo žmona Salomė
ja - 0. Maksvytienė varžovei 
nenusileido esminiais mote
riškosios esybės požymiais. 
Savo nuotaikų staigiais šuo- 

trolės Australijoje buvo 
vienas iš mano ; gyvenimo 
įdomiausių įvykių” ("Drau
gas” 1975 m. balandžio 12 
d.).

Teko patirti, kad daini
ninkė, giliai atsidavusi savo 
profesijai, be pertraukos to
bulinasi dainavimo pedago
gų priežiūroje, atsiekdama 
vis didesnių laimėjimų.

Gyvendama Montrealyje 
dažnai "kviečiama dalyvauti 
miesto operų teatruose bei 
koncertuose. Mūsų tautiečių 
prašoma dažnai nuvyksta į 
JA V-bes dalyvauti įvai
riuose parengimuose ir su
žibėjo Lietuvių Čikagos 
Operoje atlikdama: senti
mentalų, nelaimingos ”Vio-

"SIDABRINĖ DIENA” 
LIETUVIŲ KLUBE

Rugsėjo 2 d. sydnejiš- 
kiams buvo didelė meno 
šventė: Atžalos Teatras 
Sydnejaus Liet. Klubo sce
noje pastatė A. Kairio trijų 
veiksmų komediją "Sidabri
nė diena”. Režisavo Julius 
Dambrauskas.

Premjera pavyko pasigė
rėtinai. Iš viso vaidinimo 
matėsi, kad Atžalos teatras 
vaidybiniu atžvilgiu ypatin
gai progresuoja. Malonu 
taip pat pripažinti, kad ir 
sydnejiškiai lietuviai savo 

liais aštrino vyro budrumą ir 
intrigavo jį, kaip mįslė, nie
kada pilnai neįspėjama.

P. Rūtenis vaidino gydy
toją Gylį. Jo nedidelis vaid
muo dar kartą įrodė, kad ta
lentingam aktoriui nėra ma
žų robų. Jo sukurtas gydy
tojas Gylys, jau pagyvenęs 
viengungis lovelasas, buvo 
psichologiškai tikras. Tru
putį ciniškas, truputį grau
dokas, kad prie jo limpa vi
sos moterys, tik nelimpa 
tikroji...

J. Maksvyčiui teko nedė
kingas Jovaro draugo ir 
konkurento Leono Vilimo 
vaidmuo. Žmonos ujamas ir 
žeminamas, jis, šiaip jau au
galotos povyzos vyras, su

lėtos” vaidmenį Verdi ope
roje "Traviata”; lengvabū
dišką, žaismingą "Adiną” 
Donizetti operoje "Meilės 
Eleksyras" ir neseniai sukū
rė dramatinę "Lučiją”, taip 
pat Donizetti operoje ”Liu- 
cia di Lammermoor. 

PADĖKA

Mirus mielam vyrui ir tėvui a.a. Albertui A 1 y t a i, gi
lią padėką reiškiame visiems, pareiškusiems jam pasku
tinę pagarbą ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą.

Dėkui giedojusiems bažnyčioje velionio laidotuvių pa
maldose, išreiškiusiems jam pagarbą gėlėmis ir aukomis, 
ačiū vietos skautėms už šermenų suruošimą ir visiems, 
pareiškusiems užuojautų asmeniškai, laiškais ir spaudoje

Genovaitė Alytienė ir 
vaikai Gintra ir Rytis
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teatrą ypatingai vertina, nes 
į premjerą prisirinko pilnu
tėlė salė žmonių. Daug Kas iš 
dalyvių stebėjosi labai žema 
įėjimo kaina - tebuvo tik 4 
doleriai. Ne vienas prisipa
žino, kad už tokį spektaKlį 
neabejodami mokėtų ir 10 
dolerių. Iš tiesų kaina labai 
žema atsimenant, kad šian
die nueiti į kiną kainuoja 
mažiausiai 5 doleriai.

Visa gausi publika spek
takliu buvo daugiau nei su
žavėta. Ačiū Atžalai už tokią 
didelę šventę. Spektaklio 
pristatymas skelbiamas at
skirai.

gebėjo kažkaip susitraukt į 
save, net ir fiziškai sumažė
ti. Staigus jo atkutimas, su
radus neva tai slaptingas 
sekso galias turinčias šlepe
tes, buvo gerai pagrįstas, 
įdomus ir patikėtinas.

Visi aktoriai pasirodė pa
žymėtinai gerai. 0 vis tik 
"Sidabrinė diena” buvo K. 
Bitinienės - Felicijos Vili
mienės spektaklis. Bitinienė 
turi įgimtą, natūralų aktorės 
talentą, tą magnetišką as
menybės majestotiškumą, 
kuris sušvinta scenoje ir pa
traukia dėmesį personažo 
pilnakraujiškumu.

Komedijos statistus, po
kylio viešnias ir svečius, at
stovavo Sydnejaus vokali
nės grupės ’’Tie patys” na
riai, programoje neišvar
dinti. Dekoracijomis pasta
tymą apipavidalino pats re
žisierius Julius Dambraus
kas, talkinant A. Dudaičiui. 
Scenos padėjėjais atžymėti 
D. Gečiauskas ir J. Karpavi
čius.

"Atžalos” premjera - ko
medijos "Sidabrinė diena” 
spektaklis pavyko. Aktoriai 
ir režisierius pilnai realizavo 
savo kūrybinį užsimojimą. 
Publikai buvo džiaugsmo. 
Šis kūrybingai apipavidalin
tas vaidinimas užima minė
tiną vietą "Atžalos” teatro 
pastatytų veikalų tarpe.

J.A. Jūragis

G. Čapkauskienės rečita
lių tvarka numatyta tokia: 
Perth - spalio 27 d.; lapkričio 
mėnesyje: Adelaide - 4 d., 
Geelong -10 d., Melbourne - 
11 d., Sydney - 17 d. ir Can
berra - 18 d.

Be to, šiais metais dar 
girdėsime žinomą pianistą - 
vargoninką Vytenį Vasyliū- 
ną, o ateinančiais metais, 
Australijos Krašto V-bos 
kvietimu žada atvykti poe
tas St. Santvaras ir pakar
totinai Vitalis Žukauskas, 
aktorius - jumoristas, kuris 
vienintelis išeivijoje su di
deliu pasisekimu rengia taip 
vad. vakarus "Vieno Žmo
gaus Teatras”.

A. B. - G-nė
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Gyvenimas
NEEILINIS ĮVYKIS '

Melbourniškiai medžio 
drožinėjimo specialistai, p. 
V. Miliauskas ir p. V. Jeršo- 
vas su poniomis - Malvyna ir 
Sofija lankėsi Brisbanėj ir 
čia City Hali patalpose su
ruošė savo išdirbinių viešą 
parodą. Gražūs, labai 
Kruopščiai ir dailiai išdirbti 
įvairios paskirties tautiniais 
motyvais ornamentai suža
vėjo net ir australus bei kitų 
tautybių ateivius. Ypatingai 
parodos atidarymo dienos 
vakare, po televizijos CH 7 
plačios parodos apžvalgos, 
sekančią dieną užgriuvo 
gausus žiūrovų skaičius. Pa
tyrę televizijos reporteriai, 
filmuodami ypatingai lietu
viškus kryžius, pradėdami 
nuo apačios į viršų, juos taip 
"ištempė”, kad atrodė jie 
tokie aukšti net iki lubų ir 
kada dar žodžiais pridėjo,: 
kad lietuviški kryžiai net 
kelių ar daugiau pėdų aukš
tumo, reikėjo tikėti,'' bet ka
da pamatėme juos "gyvus”, 
nebuvo jie tokie ilgi- Be rei
kalo buvo mūsų diskusijos, 
kaip galėjo svečiai juos ma
šinoj atsivešti. Šių dienų 
technika apgaulinga, bet 
kartu ir naudinga.

Tenka pabrėžti, kad vieti
nė australų spauda į parodą 
atkreipė dėmesį ir plačiai ją 
paminėjo.

Sekmadienį, rugp. 12-tą d. 
po mūsų pamaldų, išdirbi
niai buvo išstatyti Lietuvių 
Namuose savajai bendruo
menei. Labai gėrėjosi tau-

LAISKAS
REDAKCIJAI

Brisbane
- " 'i >
tiečiai išdirbiniais ir nema
žas skaičius įsigijo jų arba 
užsisakė.

Sekančią savaitę svečiai 
praleido lankydami Brisba- 
nės apylinkes, kurių nebuvo 
matę bei gėrėjosi šilta sau
lute. Net ir į čia apsigyveni
mui persikelti sakėsi aptu
rėjo pagundą!

Abi labai malonios šeimos 
sužavėjo visko pasiilgusius 
brisbaniečius, tad vis buvo 
pakviesti pietums ar vaka
rienei į privačius namus. 
Paskutinį sekmadienį - rugp. 
19-tą, svečiams buvo su
ruoštos išleistuvės Lietuvių 
Namuose. Prie pietų stalo 
Apyl. Vald. sekretorius Vla
das Musteikis gražiais žo
džiais padėkojo svečiams už 
svarų lietuvio vardo pagar
sinimą Brisbanėj, nes pirmi
ninkas kuriam laikui yra 
dingęs kažkur buše. V. Jer- 
šovas jautriais žodžiais jųjų 
grupės vardu dėkojo bris- 

aniečiams už viską. Svečius 
čia globojo mūsų kapelionas 
kun. Dr. P. Bačinskas. Labai 
būtina paminėti tai, kad p. 
M. Miliauskienė pakartoti
nai demonstravo ponioms 
mūsų tautinių juostų audimo 
meną. Ir šia proga tebūna 
leista pareikšti mūsų meni
ninkams nuoširdžią padėką 
irgi už viską. Neabejotinai 
tuo buvo pasitarnauta mums 
visiems, o ypatingai tėvynei 
Lietuvai. klimelis

mOskrssiogės

Daug susnom 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

bhoxis 
rugsėjo 22 d.

Sy due jaus Lietuviu Klube

LAIKU UŽTIKRINKITE VIETAS
Mūsų Pastogės spaudos Baliuje vietų skaičius ribotas. 

Skubėkite stalus ir bilietus įsigyti iš anksto, nes paskuti
nę minutę gali vietų pritrukti. Bilietai 12 dolerių asme
niui. Už šią kainą paremsite Mūsų Pastogę, pasiklau
sysite mūsų žymiosios solistės Genovaitės 
VASILIAUSKIENĖS žavingų dainų, būsite rūpestingai 
ir sočiai pavaišinti rinktine vakariene. Taip pat dalyvavi
mas baliuje įgalins jus išmėginti laimę sau lygios netu
rinčioj Spaudos Baliaus loterijoje.

Stalų užsakymus priima
A. JABLONSKIENĖ, tel. 709 4031.

Spaudos Baliaus bilietus platina:
Sydnejaus Lietuvių Klubas

*• Lory Cox, tel. 631 3688
Aldona Jablonskienė, tel. 709 4031
Viktoras Jaras, tel. 682 3580
Liuda Stašionienė, tel. 649 9062
V. Kazokas, tel. 709 8395
Bilietai gaunami jau dabar. Kviečiame sau vietas užsi

tikrinti ir bilietus įsigyti kaip galint anksčiau, nes rengė
jams svarbu žinoti svečių skaičių mažiausia penkias die
nas prieš balių.

DAUGIAU RŪPESČIO IR 
PASTANGŲ

Jungtinio Baltų Komiteto 
Sydnejaus skyriuje per po
sėdį teko susipažinti su J.- 
A.V. tvirtu nusistatymu ne
pripažinti dvigubos piliety
bės anksčiau buvusiems so
vietų piliečiams, į kuriuos 
USSR pilietybės įstatymas 
(paskelbtas liepos 1 d) reiš
kia pretenzijas, kaip į savo 
piliečius.

Dabar kyla klausimas, 
kokias garantijas turime 
mes iš Australijos vyriausy
bės, ar pakankamai esame 
saugūs, kad galėtume ramiai 
sėdėti ir pamiršti visą rei
kalą.

Girdėjome, kad Australi
jos vyriausybė ką tai darė ar 
daro, bet niekas mums pilnai 
tų darbų nepristatė ir neko
mentavo. Taip pat ir mūsų 
rūpesčiai ir pastangos yra 
nepakankamos. Mes, sydne- 
jiškiai, parašėme visuotinio 
susirinkimo rezoliuciją vy
riausybei ir opozicijai, pa
vergtų tautų demonstraci
joje pašukavome, plakatus 
parodėme ir sovietų vėliavą 
sudeginome prie sovietų 
konsulato. Tai ne daug, bet 
šis tas padaryta. O ką kiti 
padarė nieko negirdėjome, 
ką padarė ar daro Krašto 
Valdyba? Juk tokia infor
macija yra reikalinga.

Kol dar sovietai nepas
kelbė savo komentarų nau
jos pilietybės klausimais, 
mūsų aktyvumas galėtų tu
rėti didelės reikšmės ne tik 
mūsų valdžiai, bet ir sovietų 
nusistatymui.

s«Ai.-Maurągis -,
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Amerikoniška reklama
Arėjas Vitkauskas

Reklama priklauso Ame
rikai. Europa daug ko išmo
ko iš Amerikos, bet vis dėl 
to nepriėjo iki nesivaržymo 
ribos, kas apibūdina preky
binius Naujorko ir Čikagos 
papročius.

Vyriausias reklamos tiks
las bus nustebinti vaizduotę. 
Kuo labiau nustebintas pra
eivis, tuo ilgiau reklamuoja
mosios prekės pavadinimas 
pasiliks jo atmintyje. O tas 
ir reikalinga vikriems ver
teivoms... Su tuo tikslu vie
na iš reklamų agentūrų iš
nuomavo visus paminklus 
Long-Ailendo kapinėse. Gi
minės ir draugai, skubą prie 
brangių kapų, skaito pake
liui ant akmeninių kryžių:

"Čia ilsisi Anni Henkins 
kūnas. Ji būtų galėjusi daug 
ilgiau laikyti savo grožį, jei
gu būtų vartojusi kremą ir 
muilą ’’Kartonas ir sūnus” 
arba: Čia palaidotas Džo 
Bernštas, savininkas Pre
kybos Namo "Bernštamas ir 
Čepas” (Gal ir lietuvis?..), 
geriausio vaistinio sandėlio 
Naujorke, visu kuo patenki
nančio savo klientus". Ant 
Naujorko krematorijaus 
sienų galima perskaityti: 
"Jeigu norite pasilikti kiek 
galėdami toliau nuo tų sienų, 
dėkite į savo salotus raudo
nų pipirų ’’Pili”.

Naujorko gatvėje du jau
nuoliai, nusivilkę švarkus, 
mušasi pagal visas bokso 
taisykles. Netrūkūs aplink 

juos susirenka smalsuolių 
minia. Įsitikinę, kad smal
suolių skaičius pasiekia ke
lias dešimtis, mušeikos 
apsivelka švarkus ir po ran
ka eina į artimiausią kavinę. 
Sudominta publika - ameri
kiečiui nėra geresnio pasi
smaginimo kaip gatvės 
muštynių vaizdas, - eina 
paskui juos, kad sužinotų, 
kuo pasibaigė ginčas... Tik 
atsitiktinai pasidarė paskui 
žinoma, kad kavinės šeimi
ninkas samdė kasdieną ne
bedirbančius boksininkus, 
pavesdamas jiems rengti 
gatvės muštynes ir atvesdi- 
nėti paskui save smalsuolius 
į kavinę.

Madų sankrova Danijoje 
išleido apyvarton naują 
šiaudinių skrybėlių modelį, 
iš karto laimėjusių pasiseki
mą vietos madininkų tarpe. 
Konkuruojanti firma tuojau 
pat nupirko kelias dešimtis 
skrybėlių ir išdalino jas gat
vės pardavėjams pardavi
nėti išnešiojant.

Kitą dieną nė viena save 
gerbianti madininkė nedrįso 
išeiti su nauja skrybėle, ir 
išradingoji firma nusikratė 
pavojingų konkurentų.

Didelės sieninės afišos 
(tokių Lietuvoje nėra), kaip 
reklamos priemonė, buvo 
pradėtos vartoti prieš 60 
metų. Prieš prancūzų revo
liuciją, Paryžiuje buvo 40 li- 
pintojų.

"Jų keturios dešimtys", 

rašė tuo metu apie juos ži
nomas pamfletistas, - tiek 
g at, kiek akademijos narių.

et panašumas tik tuo apsi
riboja. Netaip, kaip nemir
tingieji, afišų lipintoju gali 
pasidaryti tik žmogus, mo
kąs skaityti ir rašyti”.

Aplamai viešosios rekla
mos istorija nesena. Pirmas

VISUR VISAIP
MOTERYS GRĮŽTA

Į VALDŽIĄ

Po to kai Anglijos minis- 
tere pirmininke tapo kon
servatorių vadė Margarita 
Thatcher, netrukus Portu
galijoje vyriausybę sudaryti 
pavesta Marijai de Lourdes 
Plntassilgo, kuri vadovaus 
vyriausybei iki ateinančių 
rinkimų

Colombo mieste susirinkę 
iš 64 kraštų atstovai savo 
konferencijoje priėjo išva
dos, kad pasaulyje vis didė
jantis gyventojų perteklius 
yra grėsmė taikai. Jie siūlo 
skirti kasmet milijardą do
lerių iš UNO šaltinių kovai 
su gyventojų perteklium.

Bene vienas iš aktyviau
sių kovotojų, kuris greit ir 
taikliai australų spaudoje 
replikuoja į visokius komu
nistinius prasikišimus, yra , 
dabartinis N.S.W. Pavergtų 
Tautų Komiteto pirmininkas 
p. Antanas Kramilius. Ir 

laikraštinis skelbimas atsi
rado 1660 metais "Merku- 
rius Pablikus”, viename iš 
seniausių Londono laikraš
čių. Skelbimas buvo pada
rytas karaliaus Karolio II, 
kuris kreipėsi į Londono gy
ventojus, prašydamas 
padėti jam rasti šunį, pabė
gusį iš karališkojo sodo.

dažniausia jo laiškai - repli
kos, nors redaktorių ir ap
karpytos, bet paskelbiamos. 
Jeigu taip daugiau tokių są
moningų žmonių mūsų tarpe 
atsirastų!

***

1956 metų vengrų sukili
mas prieš rusus okupantus 
vengrams kainavo apie 
30.000 užmuštais ir daugiau 
kaip 200.000 pabėgėliais. 
Sukilimo sutriuškinimą ko
munistai laiko. kaip, nepap
rastai garbingą pergalę. 1

4



Australijos Lietuvių Fonde
PADIDINKIME FONDO KAPITALĄ!

A.L.K. Federacijos

ALB Krašto Valdyba yra 
paskelbusi šiuos jubiliejinius 
Vilniaus universiteto metus 
- Australijos Lietuvių Fondo 
metais.

A.L. Fondas yra regis
truota organizacija lietuviš
kom atsineštinėm etninėm 
vertybėm puoselėti, iš to 
kylantiems uždaviniams 
remti. Tokie pat fondai vei
kia JAV ir Kanadoje, bet 
tarnauja tik tų kraštų lietu
vių poreikiams. Jie yra jau 
sukaupę imponuojančias su
mas ir savo pareikalavimus 
įstengia mažiau ar daugiau 
finansuoti iš kapitalo gauna
mų nuošimčių. Australijos 
Lietuvių Fonas, palyginus, 
yra jaunas: įsteigtas 1972 
m., užregistruotas 1977 m. 
Būtinas reikalas mums čia 
Australijoje padidinti Fondo 
kapitalą.

A.L. Fondas turi ’’Talko
je” dvi sąskaitas: terminuo
tą ir neterminuotą. Termi
nuotoje sąskaitoje finansinių 
metų pabaigoje buvo $ 
20.000 ir ji duoda 10% palū
kanų. Ši sąskaita neliečiama. 
Neterminuotoje sąskaitoje 
finansinių metų pabaigoje 
buvo $ 9.880, kuri duoda 7%

Pas menininkus

Galerijoje Londone buvo sėkminga, gausiai lankoma 
atidaryta sydnejiškės Jo- *r daugybe darbų išparduo- 
lantos Janavičienės kerami- ta. Nuotraukoje pati meni- 
kos darbu paroda dalyvau- nm^e Jolanta prie savo dar- 
jant pačiai menininkei. Pa- “U parodoje.

Pora dienų vėliau - 1939 
m. balandžio 6 d. - D. Brita
nijos min. pirmininkas Ne
ville Chamberlain Žem. Rū
muose pranešė, kad D. Bri
tanija pasirašė su Lenkija 
abišalės pagelbos paktą. Šis 
žingsnis buvo žengtas pagal 
anglų - prancūzų kovo 31 d. 
duotą pareiškimą ir po sa
vaitės buvo papildytas vien
puse anglų - prancūzų ga
rantija Rumunijai ir Grai
kijai. Šie gestai turėjo tikslą 
Hitlerį įspėti nuo naujų 
avantiūrų mėginimo, bet 
turėjo lemiamos reikšmės į 
sovietų politiką, t.y., Berly
no - Maskvos santykius. Nuo 
šio momento ir Hitleris ir 
Stalinas žinojo, kad karas 
neišvengiamas. Šiuo metu 

palūkanų. Bėgamiesiems 
Fondo reikalams naudoja
masi tik iš tos sąskaitos.

Šiais Fondo metais turė
tumėm gerokai padidinti 
kapitalą, kad iš jo gaunamų 
palūkanų būtų galima pa
tenkinti daugelį mūsų rei
kalavimų. Valdyba skiria
mas lietuviškai veiklai pa
remti sumas garsina spau
doje. Fonde rezervuotos su
mos trim premijom: $ 500 
iškiliausiai metuose lietu
viškoje veikloje užsireko
mendavusiam jaunuoliui bei 
jaunuolei (amžiaus riba 30 
metų); $ 500 už lituanistinės 
tematikos mokslinį darbą 
akademiniam laipsniui ar tos 
rūšies darbą, atspaustą 
moksliniame žurnale bei 
atskiru leidiniu; $ 500 už 
grožinės literatūros darbą 
lietuvių kalba ar to žanro 
kūrinį anglų kalba, bet lie
tuvių buities tematika. Be to 
kasmet po $ 75 išmokama 

' abiejų savaitraščių jaunie
siems bendradarbiams, ku
riuos atrenka redaktoriai. 
Po $ 75 gauna Adelaidės, 
Melbourne ir Sydnejaus 
šeštadienių kursų daly- 
vis-vė, geriausiai išlaikęs-usi

HITLERIO IR STALINO 
DRAUGYSTĖ

J. SLAVĖNAS
VOKIEČIŲ - SOVIETŲ DRAUGYSTĖS KELIAS 
H-JO PASAULINIO KARO IŠVAKARĖSE

Hitlerio tikslas buvo, pagal 
galimybę, Lenkiją izoliuoti 
ir likviduoti, iki anglų - 
prancūzų intervencija su
spėtų pakeisti jėgų santykį. 
Kadangi Anglija ir Prancū
zija tamprų ryšį su Lenkija 
patvirtino, tai Hitleriui buvo 
svarbu Lenkiją mažiausiai 
nuo Rusijos atskirti. Hitleris 
pirmą kartą leido esminius 
plano punktus, kurie balan- 

lietuvių kalbos egzaminą 
matrikuliacijos pažymėji
mui. Šių metų pabaigoje, 
mokytojams atrinkus, po $ 
10 gaus visų lietuviškų pra
dinių mokyklų kiekvieno 
skyriaus stropiausias lanky
tojas. Paremiami tautinių 
šokių vienetai, lėšų prašan
čios mokyklos ir šiaip kiti 
kultūriniai poreikiai. 
Žinoma jau, kad Fondas ku
ria lituanistinę šaltinių bib
lioteką. Reikėtų bent di
džiosioms bibliotekoms už
sakyti angliškąją lietuvių 
enciklopediją. Tikėtina, kad 
A.L. Fondo uždaviniai vi
siems aiškiai suprantami. 
Fondas glaudžiai bendra
darbiauja su A.L.B. Krašto 
Valdyba.

Šiuo atsišaukimu prašome 
Tamstą jums galima suma 
paremti Fondą, prisiunčiant 
tiesiai iždininkui ar įmokant 
vietiniam Fondo įgalioti
niams bei talkininkams. 
Tūkstantininkų, šimtininkų, 
o taip pat mirusiųjų pager
bimui skirtos sumos su ve- 
lionies vardais įrašomos 
atskiroje knygoje, kuri lai
koma Fondo centrinėje būs
tinėje.

Prisimenant A.L. Fondo 
testamente, reikia teisingai 
įrašyti angbškąjį Fondo pa
vadinimą, - Australian 
Lithuanian Foundation Inc., 
- ir nurodyti registruotą or
ganizacijos adresą: 50 Errol 
St., North Melbourne, Vic. 
3051.

Šis skelbiamasis vajus 
baigiasi gruodžio 15 d.

Fondo įgaliotiniai. Adelai
dėje K. Taparas, Canberroje 
A. Balsys, Geelonge P. Vai
čekauskas, Newcastlyje A. 
Bajalis, Melbourne talkinin
kai I. Alekna, J. Krikščiūnas 
ir J. Meiliūnas, Perthe prof. 
Z. Budrikis, Sydnejuje B. 
Stašionis.

Albertas Zubras 
pirmininkas

Juozas Balbata 
iždininkas

Kūne padarytoji žaizda 
pradeda gyti tuoj pat po su
žeidimo. Medicininė pagalba 
gijimą tik palengvina ap
saugojant žaizdą nuo užkrė
timo.

Tęsinys

džio pradžioje jau buvo pra
dėję įgauti tvirtą formą, 
peržvelgti 1939 m. gegužės 
23 d. slaptame generalinio 
štabo pasitarime. "Nėra ne
galima, sakė Hitleris gene
rolams, kad su Rusija bus 
pasiekta tas, jog ji (Rusija) 
pareikš Lenkijos atžvilgiu 
savo •’’desinteressment”. 
Kad Rusija Lenkijos likimu 
nesidomėtų, yra tik viena

Gruodžio 28 - 31 d.d. Syd
nejuje įvyks Australijos 
Lietuvių Katalikų Federaci
jos suvažiavimas, kuriam 
numatyta tokia programa: 

GRUODŽIO 28 d.:
8 vai. A.L.K. Federacijos atstovų registracija Lid- 

combės Parapijos salėje John str., prie Katalikų Parapi
jos bažnyčios.

9 vai. Šv. Mišios St. Joachims bažnyčioje, Lidcombe
9.30 vai. pusryčiai salėje

10.00 vai. Katalikų Federacijos atstovų posėdis
1.00 vai. pietūs
2.00 - 4.30 vai. atstovų posėdis
6 vai. vak. Jaunimo Vakaras Lietuvių Klube, 

Bankstowne.

GRUODŽIO 29 d.:

9.00 vai. Šv. Mišios St. Joachims bažnyčioje Lidcombe
9.30 vai. pusryčiai salėje

10.00 vai. Katalikų Federacijos posėdis.
1.00 vai. pietūs
2.00 - 4.30 vai. Katalikų Federacijos atstovų posėdis. 
6.00 vai. vak. Literatūros ir Dainos vakaras Lietuvių 

Klube, Bankstowne.

GRUODŽIO 30 d.:

11.30 vai. Šv. Mišios St. Joachims bažnyčioje, dalyvau
jant australų vyskupui. Po Šv. Mišių iškilmingi pietūs 
dalyvaujant vyskupui Lidcombes parapijos salėje.

8.00 vai. vak. Amerikos solistės Romos Mastienės 
koncertas Lidcombes parapijos salėje. Akomponuoja Ne
mira Masiulytė iš Adelaides.

GRUODŽIO 31 d.:

9.00 vai. ryto kapelionų konferencija Christian 
Brothers patalpose Lewisham.

8.00 vai. vak. Naujų Metų sutikimo balius, Lidcombes 
parapijos salėje.

Suvažiavimo metu vyks meno dirbinių paroda Lietuvių 
Klube Bankstowne.

Iš kitur atvykusiems L.K.F. atstovams bus duodami 
nemokamai pusryčiai ir papiginta kaina pietūs. Iškilmin
guose pietuose dalyvaujantys moka po $ 5 asmeniui.

Jaunimo vakarui įėjimas suaugusiems $ 2, mokslei
viams ir studentams $ 1. Vaikams iki 10 metų veltui.

Pastaba: Jaunimo vakarui klubas gaus specialų leidimą 
nepilnamečiams dalyvauti klubo patalpose, todėl įėjimui į 
klubo salę ir valgyklą jokių kliūčių nebus.

Literatūros vakarui įėjimas $ 3 asmeniui.
Solistės R. Mastienės koncertui įėjimas suaugusiems 

$ 3 asmeniui, moksleiviams ir studentams $ 1. Iki 10 me
tų vaikams veltui.

Naujų Metų sutikimo balius. Suaugusiems $ 4. Moks
leiviams ir studentams $ 2. Vaikams iki 10 metų veltui.

priemonė, būtent, - kad ji 
dalyvautų įvykių eigoje ir 
taptų bendrininku. Jau mi- 
nėtoj 26 d. gegužio instruk
cijoj 7-me punkte Ribben- 
tropas rašė: ’’Jeigu prieš 
mūsų valią tektų į karą su 
Lenkija įsivelti, mes turime 
būti tvirtai įsitikinę, kad tas 
jokiu būdu nesudarys su 
Sov. Sąjunga interesų susi
dūrimo. Mes jau šiandie ga
lime pasakyti, kad nusikra
tymas vokiečių - lenkų klau
simo - kokiu būdu tas be
įvyktų, turės, kiek galima, 
atsižvelgti rusų interesų. Ir 
prie 9-to punkto vokiečių 
užsienių reikalų ministeris 
pridėjo, kad jis negalįs įžiū
rėti, kokį interesą Rusija 
galėtų turėti su Anglija su
sirišti, kadangi Anglija ne
turi ko duoti, kas sovietams 
būtu vertinga.

Minėti anglų - prancūzų 
nutarimai Stalinui suteikė

Suvažiamas

netikėtų pirmumų. Pir
miausia, jie jam patvirtino, 
kad šį kartą karas tikrai tu
rįs įvykti ir - kad Vakarų 
valstybės pagrindinai užsi
angažavo, kai tuo tarpu Ru
sija pasilaikė pilną judėjimo 
laisvę. Prancūzijai ir Angli
jai nuo šio momento teks 
pakelti pasėkas pirmo susi
dūrimo Dancige ar Balka
nuose, Rusija gi savo inte
resus, - mažiausia kaip Sta
linas juos suprato, - galės 
ginti neapsunkintus jokios 
hipotekos ar tarptautinių 
įsipareigojimų.

Nepasisekimas tarp Lon
dono, Paryžiaus ir Maskvos 
pasitarimų, kurie buvo 
Anglijos vyriausybės ini
ciatyva pradėti dar balan
džio viduryje, turėjo gilesnį 
pagrindą. Šie pasitarimai 
negalėjo privesti prie kokių 
rezultatų, nes, pirmiausia, 
Stalinas jokia kaina nenore-

KREDITOAD-JA "TALKA"veikia visų naudai...
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KULTŪRINIS BENDRAVIMAS

ATIDARYMO IŠKILMĖS

Premjeras Neville Wran 
atidarys '79 Festivali rugsė
jo 15 d., šeštadienį, 11.30 
vai. Martin Place amfiteat
re. Speciali tautinių šokių ir 
muzikos programa, atlieka
ma vaikų.

Maloniai visi kviečiami.

PROGRAMOS — 
SUSIBŪRIMAI

Ypatingą patrauklumą 
turės vieši susibūrimai - 
piknikai daugelio priemies
čių centruose. Kiekvienas 
kviečiamas papramogauti 
šiuose visiems atviruose su
sibūrimuose su tautiniais 
šokiais, muzika, sportais ir 
visokiais žaidimais vaikams. 
Kai kur bus galima pasimė
gauti ir tautiniais patieka
lais.

AUSTRALIŠKI
’’WOOLSHED” ŠOKIAI 

Atgaivinkite istoriją da
lyvaudami australų "Wool
shed" šokiuose Sydnejaus 
turgavietėje Flemington 
(įvažiavimas nuo Parra
matta Rd. Marlbourough 
fatve) arba traukiniu iki 

leminton, rugsėjo 22 d., 
šeštadienį, nuo 6 vai. iki vi
durnakčio. Atsineškite savo 
užkandžius, stalelius ar pa
tiesalus (gėralų bus vietoje). 
Gros "Bush” kapelos iš Syd
ney ir Viktorijos. Praves Bill 
Peach. Įėjimas nemokamas.

UOSTO KARNIVALAS 
Uostas ir Parramatta upė 

pagyvės sekmadienį, rugsė
jo 23 d. - susipažinkite su 
žvejų laivynu, ir Australijos 
pakraščių savanoriška sar
gyba, pasigėrėkite jūra nuo 
Mrs Macquarie iškyšulio, 
kai tuo tarpu vyks dviračių 
lenktynės aplink The Rocks, 
o vaikai turės žuvavimo 
varžybas. Smulkiau skaity
kite apie šiuos ir kitokius 
parengimus Sydnejaus 
dienraščiuose rugsėjo 22 ir 
23 dienomis.

PRAMOGINIAI
SUSIBŪRIMAI 

Centennial Park (Pad
dington pusėje) rugsėjo 16 
d., šeštadienį nuo 10 iki 4 
vai.

Rowland Park, Daceyville, 
rugsėjo 15 d. Žavėtinas 
graikų pasirodymas nuo 10 
iki 10 vai.
Rugsėjo 16 d. tarptautinė 
diena nuo 10 iki 8 vai.
Willey Park, Canterbury 
Rd. ir King Georges Rd. 
Kampas, rugsėjo 15 ir 22 
d.d. (šeštadieniais) ir rugsė-

Premjero žodis
1979-jų metų Festivalis, N.S.W. Vyriausybės remia

mos yra jau trečiosios kasmetinės iškilmės, plačiai pripa
žintos šioje valstijoje veikiančių įvairių kultūrinių grupių.

Tai yra išskirtinos reikšmės parengimai N.S.W. valsti
joje, kurie reiškia kultūrinį bendravimą.

N.S.W. vyriausybė įvertina ir remia skirtingas kultū
ras skatindama jų plėtotę bendruomenės apimty teikda
ma ypatingą pirmumą, ir, prieš trejus metus perėmusi 
valdžią, stengėsi kiek įmanoma finansiškai remti bend
ruomenės kultūrinius užsimojimus.

'79 Festivalis duos progos kiekvienam džiaugtis dau- 
giakultūrinės visuomenės atsiekimais. Aš kviečiu visus 
piliečius ne tik pasidžiaugti be juo labiau gyvai įsijungti į 
79 Festivalį.

Neville Wran
New South Wales Premjeras

jo 16 ir 23 d.d. (sekmadie
niais) nuo vidurdienio iki 5 
vai.

Parramatta Park "Ramada" 
- tradicinis čiliečių pasirody
mas, rugsėjo 16 d., sekm., 
nuo 10 iki 6 vai.

Marrickville Community 
Centre, 140 Addison Rd., 
rugsėjo 23 d., sekm., nuo 11 
vai.

TARPTAUTINĖS ŠEIMOS 
DIENOS 

Bondi, 2 Wellington St. - 
septynių tautybių vaikų pa
sirodymai rugsėjo 22 d. nuo
9.30 iki 4 vai.

Horsley Park, Marian Hall - 
maltiečių festivalis, sekma
dieni, rugsėjo 16 d. nuo 2 
vai. Prasidės talentų pasiro
dymais, seks pamaldos, pro
cesijos, feierverkai ir šokiai.

Blacktown La Valette Social 
Centre, Walters Rd. - mal
tiečių vaikų šventė. Prasi
dės rugsėjo 23 d., sekmadie
nį 10 vai. pamaldomis.

South Sydney Fiesta, St. 
Lukes Community Centre, 
118 Regent St., Penktadienį, 
rugsėjo 21 d., 6.30 vai. vak.

KARNIVALAI
SYDNEJUJE 

Vidurdienio pramogos 
Rugsėjo 17 d. iki rugsėjo 
21 d.

Kasdien vidurdienio metu 
bus pramoginiai pasirody
mai Martin Place amfiteatre 
ir Sydney Square (tarp 
miesto rotušės ir katedros). 
Visi maloniai kviečiami pa
sigėrėti spalvingais tauti
niais šokiais ir muzika iš 
daugelio pasaulio kraštų.

GOVERNMENT INFOR
MATION CENTRE -

55 Hunter St.
Rugsėjo 17 d. iki 23 dienos 

kasdien nuo 11 iki 5 vai. 
Tautybių liaudies menininkų 
išdirbinių parodos.

Nuo rugsėjo 15 d. iki rug
sėjo 21 d. 9-5 vai. gaunamos 
programos ir teikiama in
formacija.

Rugsėjo 17-22 d.d. nuo 
12.15 vai. nemokami filmai iš 
valstybinės filmų bibliote
kos.

PAMALDOS
Rugsėjo 23 d., sekm. 3 vai. 

St. Marys katedroje daly
vaujant vysk. Bede 
Heather.

PARENGIMAI
PRIEMIESČIUOSE

State Government In
formation Unit

Informacijos ir patarimai 
apie vyriausybės funkcija.0 
teikiama ir brošiūros gau
namos įvairiomis kalbomis 
vyriausybės įstaigose pre

kybos centruose: Burwood 
Plaza rugsėjo 17 d., Miranda 
Fair rugsėjo 18 d, Parra
matta Westfield rugsėjo 19 
d., Blacktown Westpoint 
rugsėjo 20 d., Bankstown 
Square rugsėjo 21 ir 22 d.

BOTANY PAVASARIO 
KARNIVALAS

Programos gaunamos 
1122 Botany Rd., Botany, 
pirmas aukštas arba tel. 

666 6710.

PARODOS
Afrikietiškas menas: The 

Australian Museum, College 
St. rugsėjo 15-23 d.d. sekm., 
pirm. 12-5 vai., kitom die
nom nuo 10 iki 5 vai.

Prancūzų graviūros ir li
tografijos: Alliance Fran- 
caise Gallery, 257 Clarence 
St., nuo rugsėjo 20 iki spalio 
12 d. nuo 10 iki 7.30 vai.

Lenkų menas: Seymour 
Centre rugsėjo 17-22 d.d. 
nuo 10 iki 7 vai.

Vengrų gyvenimo stilius: 
Ella Community Centre, 58 
Dalhousie St., Haberfield, 
rugs. 20, 5-10 v.v., rugs. 21, 
10-10 vai., fugs. 22, 9-4 vai.

FESTIVALIO
KONCERTAI

Voicepr ints Carnivale: 
Ensamble Theatre Milsons 
Point, rugsėjo 16 d., sekm., 
8 v.v.

Daugelio kultūrų šokių, 
muzikos ir poezijos vakaras 
tautinėmis kalbomis. Bilie
tai: suaugusiems $ 5, gru
pėms ir abonentams $ 4. Įsi
gyjama iš anksto Ensamble 
Theatre.

THE BOITE MUSIC OF 
MIGRATION

State Office Theatrette, 
Phillip ir Bent gatvių kam
pas, rugsėjo 21 d. 8 v.v. Bi
lietai: $ 5, abonentams $ 4. 
Gaunama Boite įstaigoje 343 
King. St., Newtown 
516 4755, 519 7342.

Graikų koncertas
Surry Hills Neighbour

hood Centre, Collms St. 
rugsėjo 23 d., sekm., 3 val.

Literatūra, muzika, šokiai 
ir filmai apie Kretą.

Bilietai: suaugusiems $ 2, 
vaikams ir nedirbantiems $ 
1. Gaunama Newtown 
Neighbourhood Centre 
515 4755 arba prie įėjimo.

La Mascara - ispanų
Australia Square Audito

rium rugsėjo 22 d. ir 23 d.
7.30 vai. vak. Deklamacijos 
ir klasikinės gitaros. Bilietai 
- $ 3.50. Tel. AH 326 2558 
arba prie įėjimo.

Serbų koncertas
Avalon High School 

Assembly Hall rugs. 15 d., 
šešt., 7.30 val. Taut, šokių 
koncertas. $ 5 suaugusiems, 
$ 2 vaikams.

FESTIVALIO FILMAI
Australian Film Institute
National Film Theatre, 

Paddington Town Hall, 
Rugsėjo 18 d., 7.30 vai. v.

"Dvi tėviškės” (graikiš
kai), "Natūra Morta” (ita
liškai), "Antroji medalio pu
sė" (itališkai), "Laiškas iš 
Lenkijos” su angliškais pa
rašais arba lenkiškai. Įėji
mas laisvas.

Vokiečių
National Film Theatre 

Paddington Hall, rugs. 19 d.,
7.30 v.v. "Les Enfants du 
Placard” su angliškais teks
tais (M). Nemokamai.

FESTIVALIO ŠOKIAI
Vengrų balius, Burwood 

Girls High School Audi
torium rugs. 22 d. Koncertas 
6 vai., šokiai 8.30 vai. Įėji
mas $ 5, tel. 602 7212

Visos detalės gaunamos 
Turistų Informacijos Biure 
tel. 949 5111 savaitės dieno
mis nuo 8 iki 6 vai. ir savait- 
Saliais nuo 8 iki 1 vai., arba 

iovernment Information 
Centre tel. 221 3622 darbo 
dienomis 9-5 vai.

Globoja New South Wales Vyriausybė 
N.S.W. pavasarį, rugsėjo 15-23 d.d.
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Pavykusi
ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ

Slidinėjimas yra viena iš 
retų sporto šakų, kurioje 
gali dalyvauti įvairaus am
žiaus sportininkai. Susido
mėjimas šiuo žiemos sportu 
Australijoje yra didelis ir 
kiekvienais metais didėjan
tis, o Australijos lietuvių 
slidininkų kasmetinės var
žybos pritraukia vis daugiau 
gražaus jaunimo.

1979 metų Žiemos šventę 
labai sėkmingai ir gerai pra
vedė Canberros "Vilko” klu
bas Perisher Valley kalnuo
se. Varžybose dalyvavo 43 
slidininkai iš Sydnejaus, 
Melbourne ir Canberros. 
Varžybų dalyviai ir žiūrovai 
buvo patalpinti Jindabyne 
privačiame pensione, kur 
visiems suvažiavus penkta
dieni 17.8.1979 įvyko daly
vių registracija ir numerių 
traukimas. Suskaičiavus pa
sirodė, kad daugiausiai 
šventėje dalyvauja mel- 
bourniskių - iš viso 20.

Varžybos įvyko šeštadienį 
18.8.1979, praėjo įdomiai ir 
su įtampa. Mergaičių ir ber
niukų klasėje v’žemiau 13” 
iškilo Venta ir Saulius Da
giai ir Antanas Alekna. Ne
atsiliko D. Mauragis, R. 
Daukutė ir D. Wallis. Ber
niukų ’’iki 18” grupėje nebu
vo daug varžovų ir daug ža
dančių jaunam slidininkui 
Dariui Aleknai nebuvo sun
kumų gauti pirmas vietas. 
Mergaičių "iki 18” grupėje 
neabejotina laimėtoja išėjo 
Nijolė Mikolajūnaitė, kurios 
lenktynių rezultatas buvo 
pakankamai geras užsitar
nauti ir geriausios moterų 
slidininkės vardą.

Moterų grupėje labai įdo
mios varžybos įvyko tarp 
Ugnės Kazokaitės ir Onos 
Pilkienės. Abi ypatingai 
prityrusios slidininkės ir 
lenktynių dalyvės. Laimėjo 
Ugnė Kazokaitė.

Vyrų "virš 45” lenktynė
se, kova vyko tarp veteranų 
D. Kriaucevičiaus, R. Dagio 
ir A. Vaitiekūno senj. Slalo
mą laimėjo D. Kriaucevi- 
čius, o didįjį slalomą R. Da
gys. Vyrų "atviroje grupė-

Žiemos šventės laimėtojai. Iš kaires V. Bagdonas, G.
Sauka, Kraucevičius ir U. Kazokaitė (geria iš laimėtos taurės)

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ biuras 

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

Per pastaruosius 28 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška
U lietuvių,bundnipmeną Ūmu»i.. <•.u..< - «

Dalis slidininkų prie starto

je” įvyko įdomiausios var
žybos. Jau pačioje pradžioje 
melbourniškiams
nepasisekė, kai vienas iš ko
mandos, Linas Žalkauskas 
susižeidęs koją pasitraukė iš 
lenktynių. Galima būtų api
būdinti šias vyrų varžybas 
kaip kovą tarp įgudusių ve
teranų - V. Bagdono ir N. 
Pilkos, prieš žymiai jaunes
nius - Paulių Aniulį ir Algį 
Vaitiekūną jun. Pažymėtina, 
kad A. Vaitiekūnas jun. 
nestartavo savo "žemiau 18” 
grupėje, bet vyrų grupėje, 
kurioje įrodė daug žadantį 
talentą. P. Aniulis parodė 
gerą formą ir slidinėjimo 
stilių. Abejas vietas, slalome 
ir didžiajame slalome laimė
jo daugiau prityręs ir pui
kios fiziškos kondicijos V. 
Bagdonas.

Su malonumu teko stebėti 
lietuvių slidininkų varžybas. 
Turbūt ne vienam žiūrovui 
piršosi mintis, kad gal atei
tyje. ° gal net ir artimoje 
ateityje, mes lietuviai, re
guliariai rengdami panašias 

žielmos sporto šventes, išau
ginsime šiam kraštui iškilų 
slidininką.

Žiemos Šventės 
rezultatai

O štai visi lenktynių re
zultatai:

SLALOMAS

MERGAITĖS ŽEMIAU 13

į 1. V. Dagytė M.
2. D. Mauragytė C.
3. R. Daukutė C.

BERNIUKAI ŽEMIAU 13

1. A. Alekna M.
2. S. Dagys M.
3. A. Daukus C.

MERGAITĖS ŽEMIAU 18

1. N. Mikolajūnaitė M.
2. G. čeičytė C.
3. V. Blokaitė C.

Jaunių nugalėtojas
Darius Alekna

BERNIUKAI ŽEMIAU 18

1. D. Alekna M.

MOTERYS

1. U. Kazokaitė S.
2.0. Pilkienė C.
3. L. Daukienė C.

VYRAI VIRŠ 45

1. D. Kriaucevičius S.
2. R. Dagys M.
3. A. Vaitiekūnas senj. M.

VYRAI
(ATVIRAS)

1. V. Bagdonas S.
2. A. Vaitiekūnas junj. M.
3. N. Pilka C.

DIDYSIS SLALOMAS

MERGAITĖS ŽEMIAU 13

1. V. Dagytė M.
2. D. Mauragytė C.
3. D. Wallis S.

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

BERNIUKAI ŽEMIAU 13

1. S. Dagys M.
2. D. Mauragis C.
3. A. Daukus C.

MERGAITĖS ŽEMIAU 18

1. N. Mikolajūnaitė M.
2. V. Blokaitė C.
3. G. čeičytė C.

BERNIUKAI ŽEMIAU 18

1. D. Alekna M.
2. M. Wallis S.

MOTERYS

1. U. Kazokaitė S.
2.0. Pilkienė C.
3. L. Daukienė C.

VYRAI VIRŠ 45

1. R. Dagys M.
2. A. Vaitiekūnas senj. M.
3. D. Kriaucevičius S.

VYRAI (ATVIRAS)

1. V. Bagdonas S.
2. P. Aniulis M.
3. R. Blokas C.

TAURES, TROFĖJAS IR 
TITULUS GAVO:

Jauniausios slidininkės 
-Rasa Daukutė C.

Jauniausio slidininko
-Saulius Dagys M. 

Geriausio slidininko že
miau 18 m.

-Darius Alekna M. 
Už drąsą - G. Sauka S. 
Geriausia slidininke

- Nijolė Mikolajūnaitė M. 
Geriausias slidininkas

-Viktoras Bagdonas S. 
Sekantis geriausias slidi

ninkas - Paulius Aniulis M.

Geriausia moterų slidi- 
ninkių komanda - Neringa.

Geriausia vyrų slidininkų 
komanda - Neringa

Pereinamoji Petro Pilkos 
vardo trofėja geriausiam 
klubui atiteko - Neringai

(Raidės prie pavardžių: 
M. - Melbourne, C. - Can
berra, S. - Sydney)

Naudojantis Panamos ka
nalu plaukiant iš Atlanto į 
Pacifiko vandenyną laivai 
išvengia apie 8000 mylių ke
lionės užuot plaukę aplink 
Pietų Ameriką. Virš 10.000 
laivų kasmet perplaukia Pa
namos kanalą. Kelionė trun
ka apie 10 valandų.
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INFORMACIJA
IŠKILMĖS SYDNEJAUS 

KATEDROJE

PRANEŠIMAS
SYDNEJAUS

LIETUVIAMS

NAUJA ADEL. LIET.
SĄJUNGOSVALDYBA

Pranešu, kad man pasi
traukus iš Sydnejaus Liet. 
Klubo tarnybos ir išvykus 
ilgesnių atostogų, aukų ir 
kitais Australijos Lietuvių 
Fondo reikalais prašau 
kreiptis į įgaliotinio pareigas 
einančią p. R. Mickienę 
Sydnejaus Liet. Klube.

B. Stašionis 
A.L.F. Įgaliotinis Sydnejuje

Rugpiūčio 26 d. A.L. S-gos 
susirinkime išrinkta nauja 
Valdyba šios sudėties: pirm. 
P. Bielskis, I vicepirm. inž.
D. Dunda, II vicepirm. P. 
Launikaitis, I sekr. V. Mar
cinkevičius, II sekr. archit.
E. Kalibatas, I iždn. K. Po
cius, II iždin. S. Gusčia, III 
iždn. V. Daugalis, turto glo
bėjas J. Jaruševičius.

TAUTOS ŠVENTĖ
CANBERROJE

Tautos Šventės minėji
mas Canberroje įvyks rug
sėjo 16 d. šia tvarka:

11.30 vai. lietuviams pa
maldos St. Marry’s bažny
čioje, Braddon

1 vai. Canberros Liet. 
Klube oficialus minėjimas:

a) vėliavų įnešimas, b) In- 
vokacija (kun. P. Martuzas). 
c) Paskaita (E. Jonaitienė iš 
Sydney), d) fortepiono ir 
klarneto duetas (p.p. R. 
Mauragienė ir Audronė 
Stepanienė). f) fortepiono ir 
klarneto duetas (p.p. R. 
Mauragienė ir Audronė Si
pavičienė). h) fortepionu so
lo (p. Silvia Steffenhagen). 
i) trys tautiniai šokiai. Seka 
Tautos Himnas ir vėliavos 
išnešimas.

Po programos užkandžiai 
ir pasivaišinimai.

Programą praveda Can
berros skautų Baltijos Tun
tas.

SAVAITES

IKI

SPAUDOS

BALIAUS!

Aną savaitę sydnejiškė 
chiropodistė Valerija Lau
kaitienė išvyko pasižmonėti 
į Europą. Kiti tvirtina, kad 
jos tikslas Londone pasima
tyti su dukra Regina, kuri 
paviešėjusi Lietuvoje išnau
doja progą pasidairyti po 
senąją Europą.

IR NEDALYVAUDAMI 
DALYVAUJA

Spaudos Balius yra Mūsų 
Pastogei didelė metinė 
švente. Į tą šventę tautiečiai 
renkasi iškilmingoj apran
goj, renkasi ne tik kaip į ba
lių, bet kaip į savo laikraščio 
šventę.

Tačiau daugeliui norinčių 
toje šventėje dalyvauti su
kliudo nenumatytos kliūtys, 
bet ir tokiais atvejais jaut
resni tautiečiai randa išeitį 
ir negalėdami baliuje daly
vauti prisiunčia ta proga sa
vo auką - paramą Mūsų Pas-
togei ar tai įvardindami 
"vietoje bilietų” ar kitaip. 
Kai pereitą mėnesį buvo su
rengtas Mūsų Pastogės ba
lius Melbourne, visa eilė 
tautiečių negalėdami tame 
baliuje dalyvauti prisiuntė 
aukų atsiprašydami negalį 
dalyvauti.

Panašiai šitas gražus žes- 
tas prigyja ir Sydnejuje: 
štai, p.p. V. ir S. Valadkai- 
čiai Spaudos Baliaus proga 
įteikė Mūsų Pastogei 20 do
lerių auką. Ačiū p.p. Valad- 
kaičiams.

ra ne Šimas
LIETUVIU KO-OPERATINĖ 
KREDITO D-JA "TALKA' 

š.m., rugsėjo 22 d., 
šeštadienį, 4.30 vai.

MELBOURNO LIETUVIU 
NAMUOSE ŠAUKIA:-

METINĮ NARIU 
SUSIRINKIMĄ
Visi “Talkos" nariai 
maloniai kviečiami 
dalyVaUtL L.K K.O TALKA

Rugsėjo 23 d., sekmadie
nį, 2.30 vai. bus iškilmingos 
visų tautybių pamaldos 
Sydnejaus St. Mary’s ka
tedroj. Tai bus koncelebra- 
cinės visų tautybių kapelio
nų šv. Mišios su naujai kon
sekruotu vyskupu J .E. Bede 
Heather.

Lietuviai ypač kviečiami 
dalyvauti tautiniais rūbais, 
su vėliavomis ir ženklais. 
Ypač laukiamas jaunimas.

Lietuviai galės eiti prie 
komunijos, nors ją būtų jau 
priėmę ir liet, pamaldose 
Lidcombe.

Tai daugiakultūrės Aus
tralijos priminimas ir pasi
didžiavimas. Savo dalyvavi
mu kelsime ir Lietuvos var
dą bei priminsime persekio
jamų brolių kančias.

Kun. P. Butkus

JI TEISINGAI SUPRATO!

Kai skelbiamas lietuviš
kos spaudos vajus bet ku
riame krašte, tai toks vajus 
apima visą lietuvišką spau
dą, ne vieną tik kokį lietu
višką laikraštį. Šitą mintį 
teisingai suprato melbur- 
niškė aktyvi veikėja Birutė 
Šaulytė, prisiuntusi ta proga 
Mūsų Pastogei 20 dolerių 
sakydama: "Šio ’Spaudos 
mėnesio’ proga siunčiu 20 
dolerių auką, norėdama pa
remti Mūsų Pastogę.”

Ačiū Birutei už jos blaivų 
galvojimą ir auką!

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414
Rugsėjo 8 d., šeštadienį: 
ITALAS GITARISTAS

Rugsėjo 22 d. 7 vai. N100
Mūsų Pastogės SPAUDOS BALIUS 

Įėjimas tik su bilietais

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

KLUBAS ATVIRAS: 
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 
4-11 vai., penkt. 4-12 vai., 
šešt. 2-1 vai., sekm. 1230-11 
vai.

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 4 - 6 vai. 
sekmadieniais 1.30 - 4 vai,

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

Sydnejaus Liet. Klube rugsėjo 8 d,, bus traukiamas 
laimingas Klubo nario numeris su galimybe/laimėti 17'0 
dolerių. Laimėjimas išmokamas tik asmeniškai tą vakarą 
dalyvaujančiam Klubo nariui per 10 minučių iššaukus lai
mėtojo numerį.

ŠEŠTADIENIAIS® SEKMADIENIAIS ŠOKIAI

DĖMESIO!
MELBOURNO JŪROS BUDŽIAI ORGANIZUOJA...

PŪKŠT! DAUG MUZIKOS IR ŠOKIŲ

Penktadieni, rugsėjo 14 d., 7.30 vai. iki...?
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE

BŪKIT TEN - ARBA.!.!.
Visas jaunimas (ir kiti) kviečiami
Atsineškite po lėkštę užkandžių ir po $ 3.00

Pas Newcastle lietuvius
GERA NAUJIENA

Sąryšyje su etninių grupių 
radio transliacijų praplėti
mu N.S.W., rugpiūčio 29 d. 
lenkų namuose, Broad
meadow, įvyko skaitlingas 
įvairių tautybių atstovų su
sitikimas transliacijų per 
2EA radio stotį įvedimu 
Newcastle rajone. Kalbėto
jai pareiškė didelį pasiten
kinimą, kad jau keletą metų 
vedamos radio valandėlės 
per šią stotį Sydnejuje gali
ma bus girdėti ir Newcas- 
telyje. Šiame parengime lie
tuvius atstovavo Alf. Šernas 
ir Vald. pirm. Algis Bajalis.

Lietuviška programa bus 
duodama kiekvieno šešta
dienio rytą nuo 10 vai. iki 11 
vai. per Ethnic radio stotį 
2EA, banga 1585 KHz.

Jau pereitą šeštadienį iš
girdome lietuvišką translia
ciją iš Sydnejaus čia New- 
castelyje. Transliacija labai 
gerai girdima, o iš asmenų 
šią valandėlę pirmą kartą 
girdėjusiu patirta pasiten
kinimo.

VILNIAUS UNIVERSITE
TO SUKAKTIES PROGA

Australijos Lietuvių Fon
do leidiniai (vienas lietuvių, 
antras anglų kalba - abu re
daguoti Alberto Zubro) 
Vilniaus Universiteto 400 
metų sukakties temomis ga
lima įsigyti pas šio Fondo 
atstovą Alf. Bajalį. Leidinys 
anglų kalba labai tinka pa
skleisti įteikiant dovanomis 
įtakingiems vietinės visuo
menės asmenims bei biblio
tekoms. Diskusijų Klubo ri
bose (buvo ir keletą svečių) 
Alf. Šernas skaitė paskaitą 
tema ’’Vilniaus Universite
tas Lietuvos istorijos švie
soje."

paskaita ir vietinių pajėgų 
meniniai pasirodymai. Pra
nešimuose - pakvietimuose 
pažymėta, kad po oficialio
sios dalies seka pobūvis su 
šokiais. Svečiai prašomi at
sinešti savo užkandžių bei 
gėrimų, gi rengėjai patieks 
kavą ir pyragaičius veltui.

A.Š.
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Tautos Šventės minėji
mas, kurį rengia Newcastle 
Apylinkės Valdyba, įvyks 
rugsėjo 15 d., šeštadienį, St. 
Peters salėje, Dixon str., 
Hamilton. Salė jau bus ati
daryta 7.30 vai., gi pats mi
nėjimas prasidės 8 vai. 
Programoje R. Lapinsko

VIETOJ ©e 
90 GĖLIŲ
Pagerbdami a.a. Antaniną 

Dumčiuvienę, mirusią pe
reitų metų lapkričio 2 d. 
Adelaidėje, vietoj gėlių Mū
sų Pastogei aukojo: po $ 10: 
E. ir v. Bernaičiai, I. Taunys, 
D. Dunda; po $ 5: E. Pocie
nė, M. šiukšteris, K. Pocius, 
P. Mikužis, V. Paluk; po $ 2: 
K. Garbaliauskienė, O. Riš
kus, J. Kutkienė, N. Volkas, 
Norkūnas, A. Gučiuvienė; 
po $ 1: Laurinaitienė, B. 
Straukas.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
TEATRUI 30 METŲ

Šiais metais sueina 30 
metų, kai jau 1949 m. Ade
laidėje pradėjo veikti scenos 
mėgėjų grupė, kuri su laiku 
išsivystė į stiprų teatrinį 
vienetą. Šią sukaktį pami
nint bus išleistas Mūsų Pas
togėje atskiras skyrius, kurį 
paruoš patys adelaidiškiai.
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