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Simas Kudirka Australijoje
Simo Kudirkos, vieno iš 

retų ir gyvų mūsų tarpe te
beveikiančių tautinių herojų 
vizitas Australijoje jau pa
sibaigė: aplankęs didžiąsias 
Australijoje lietuvių koloni
jas Adelaidėje, Perthe, Mel
bourne, Hobarte, Canberro- 
je jo paskutinis laiptas prieš 
grįžtant į namus buvo Syd- 
nejus. Čia jis išbuvo nuo 
birželio 28 d. iki išvykstant 
liepos 1 d. Jo pasirodymuo
se, gausiai rinkosi kiekvie
noje vietoje tautiečiai, į jį 
buvo atkreiptas Australijos 
spaudos, radijo ir televizijos 
dėmesys, daug kur buvo su
rengtos plataus masto spau
dos konferencijos, susitiki
mai su Australijos politikais, 
spaudos žmonėmis... žodžiu, 
S. Kudirkos atvykimas į 
Australija laikytinas labai 
sėkmingu ir lietuviams ypač 
naudingu. Tiesa, ir jiems ši
ta išvyka nebuvo lengva: 
Simas su žmona Genovaite 
be atsikvėpimo turėjo vis 
skubėti iš miesto į miestą, į 
susitikimus, konferencijas ir 
t.t. Tas ypač atsiliepia, nes 
svečiai buvo nuolatinėje 
įtampoje be reikiamo poil
sio.

Visur apie jo pasirodymus 
be abejonės skaitysime vė
liau. Sydnejuje jo laikas 
maždaug taip numatomas: 
šeštadienį jie bus p.p. A. 
Mauragių globoje, dalyvaus 
Liet. Klubo vakare, kur bus 
progos daugeliui asmeniškai 
su Kudirkais susitikti ir pa
sikalbėti, jeigu tą dieną ne
atsiras kokių staigių ir ne- 
pramatytų užsiėmimų. Lie
pos 29 d. po pamaldų visi 
renkasi Lietuvių Klube. Čia 
bus 3 vai. viešas susitikimas 
su Simu ir Gene Kudirkais
dalyvaujant ir eilei kviesti
nių australų politikų bei 
kultūrininkų ir žurnalistų. 
Po pranešimo oficialus priė
mimas klubo mažojoje salėje 
su kviestiniais svečiais. Se
kančią dieną numatomi 
susitikimai su spaudos, tele
vizijos atstovais, pasidairy
mas po Sydnejų ir jau ant
radienį, liepos 1 d. Kudirkai 
2 vai. dienos metu išvyksta į 
namus.

—

Sekmadienį, liepos 6 d., Sydnejaus Lietuvių Klube rengiama

BIBLIOTEKOS DIENA
Tai pirmas tokios apimties kultūrinis parengimas!

Programoje: nuo 1 vai. spaudos ir knygų paroda 
3 vai. oficialioji dalis —
a) Žodis apie knyga ir kultūra — V. Kazokas
b) Informacija apie Syd. Klubo biblioteka — Č. Liutikas
c) Bibliotekos įnašas bendruomenėje — Dr. A. Mauragis

Kiti ta diena įdomumai — Klubo bibliotekos loterijos traukimas, pašnekesiai 
ir pabendravimas.

Maloniai kviečiami visi kuo gausiau dalyvauti Bibliotekos Dienoje!

SIMAS KUDIRKA 
ADELAIDĖJE

Australiją dažnai aplanko 
mūsų tautiečiai, gyveną Eu
ropoje ir Šiaurės Amerikoje. 
Dainininkai atvyksta su 
skambia daina, žodžio meni
ninkai su lakiu žodžiu ir šiaip 
svečiai pasižiūrėti mūsų gy
venimo tolimoje Australijo
je.

Birželio 13 d. mus aplankė 
ne menininkas ar koks 
aukštas mūsų bendruome
nės pareigūnas, bet kuklus 
ir nuoširdus lietuvis rezis
tentas Simas Kudirka, kurio 
dramą 1970 metais išgyveno 
visa lietuvių išeivija.

PLB ir ALB jungtinėmis 
pastangomis Simas aplankė 
veik visas lietuvių kolonijas. 
Adelaidėn jis atvyko birželio 
13 d. Pagal griežtai, Juozo 
Lapšio nustatytą mašrutą, 
Simas šeštadienio rytą ap
lankė abi savaitgalio mo
kyklas. Vaikučiai Įteikė jam 
gėlių, o jis atsilygindamas 
papasakojo jiems apie Lie
tuvą ir apie lietuvių pastan
gas, siekiant savo tautai 
laisvės. Simas vaikučius ra
gino mokytis lietuviškai ir 
būti gerais ir ištikimais savo 
tautai, kuri šiandien pa
vergta.

šeštadienį, 6 vai. v. Lie
tuvių Namuose apylinkės 
valdyba suruošė susitikimą 
su Adelaidės lietuviais. Salė 
prigūžėjo pilnutėlė tautie
čių. Po trumpo pristatymo 
prabilo Simas Kudirka. Jau
triu ir nuoširdžiu žodžiu jis 
kalbėjo apie Lietuvos oku
panto piktus darbus, apie 
kančias tų, kurie nepakluso 
jų užmačiomis. Jis nekėlė 
savo asmens ir nesididžiavo
savo darbais bei misija; 
kukliai nusakė visus tuos 
žiaurumus, kuriuos jam teko 
pakelti ir pergyventi nuo to 
momento, kai jį amerikiečiai 
grąžino į rusų laivą.

Su dideliu atsidėjimu ir 
įdomumu pilnutėlė salė 
klausėsi virš valandos užsi
tęsusio Simo pranešimo. Jo 
išgyvenimai perpinti savo 
šalies meile ir pagarba žmo
gui, nevienam išspaudė gai-

lesčio ašarą. Dar ilgai tau
tiečiai apstoję stengėsi nors 
keliais žodžiais pasikeisti su 
Simu.

Vakare ALB Krašto V-bos 
pirm. V. Neverausko na
muose įvyko Simo Kudirkos 
priėmimas, kuriame Simas 
vėlei pateikė pluoštą išgy
venimų sovietų konclage- 
riuose.

Sekmadienį Simas su 
žmona dalyvavo Šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje ir 
atnešė mišių auką. Kun. A. 
Spurgis savo pamoksle iš
kėlė vyraujantį komunistinį 
blogį ir jo pasekmes, kartu 
pasveikindamas Simą, kuris 
nukentėjo vien todėl, kad 
buvo geras lietuvis ir nepa
kluso okupantui.

Sekmadienio pietus Simui 
su žmona suruošė Adelaidės 
lietuvių teatras Vaidila. 
Pietūs įvyko Lietuvių Na
muose, dalyvaujant veik vi

(vykiai
Kai kurie Kubos pabėgė

liai, daugumoje pasiekę 
JAV ir Pietų Ameriką pa
siekė net ir Australiją. Ke
liolika tokių pabėgėlių jau 
atvyko į Australiją. Imigra
cijos departamentas numato 
jų įsileisti ir daugiau. Kiek
vienu atveju pabėgėlių iš 

siems Vaidilos aktoriams, 
kurie vaidino V. Baltučio 
parašytoje Simo Kudirkos 
dramoje: "Šuolis į laisvę”. 
Šios dramos autorius V. 
Baltutis įteikė Simui dra
mos kopiją ir sveikinimą, 
papuoštą vaidinimo nuot
raukomis.

Po pietų Simas Kudirka 
dalyvavo pabaltiečių su
ruoštame išvežtųjų minėji
me. Į šį minėjimą atsilankė 
parlamentarai, spaudos 
atstovai ir pilna sale estų, 
latvių ir lietuvių. Nors ir 
trumpame žodyje, Simas 
Kudirka pajėgė perduoti 
minėjimo dalyviams trage
diją, kurią šiandien išgyvena 
Pabaltijo tautos... "Visi ži
nome vėžio ligos baisumą. 
Rusiškasis imperializmas ir 
komunizmas yra baisesnis 
už bet kokį piktybinį vėžį. 
Jis sunaikina ne tik kūną, 
bet ir dvasią...” Šiuos žo

komunistinių kraštų 
skaičius Australijoje stipri
na krašto antikomunistinį 
nusistatymą ir tuo pačiu de
mokratinius pradus. Turė
dami apsčiai daug laisvės 
patys australai net nesuvo
kia, kaip gerai jie šiame 
krašte turi. Jei vietos fana
tikų komunistų neįtikina 
gyvenimo faktai, gal patys 
iš tų "palaimintų kraštų 
pabėgėliai savo pasisaky
mais ir ypač balsais unijose 
ir politikoje tokius komu
nizmo simpatikus privers 
susimąstyti.

**♦
Atrodo, Irano vadovai įsi

tikino, kad amerikiečių am
basados įkaitų laikymas nė
ra naudingas kraštui nei po
litiškai, nei ekonomiškai. 
Spėjama, kad jie galį būti 
paleisti visai netikėtai.

**♦
Prieš keletą savaičių mirė 

Japonijos min. pirmininkas 
Ohira, kas sukėlė vyriausy
bės krizę. 

džius jis pakartojo per tele
viziją ir pokalbyje su spau
dos atstovais.

Adelaidėje jo apsilanky
mą, su komentarais, iš
spausdino dienraščiai "Ad
vertiser” ir "Sunday Mail".

Pirmadienio rytą Simas 
turėjo pokalbį su radijo va
landėlės programos vedėju 
Viktoru Baltučiu, kuris buvo 
transliuotas birželio 21 d.

Kun. A. Spurgis suruošė 
iškilmingus pietus, kuriuose 
dalyvavo parapijos ir bend
ruomenės darbuotojai. Ant
radienį, birželio 17 d., ade- 
laidiškių būrelio palydėtas, 
Simas Kudirka išskrido į 
Perthą.

Jo apsilankymas suteikė 
progos gyvu žodžiu pajusti 
tą siaubą ir smurtą, kuris 
siaučia mūsų tėvynėje ir vi
soje Sovietų Sąjungoje.

V.

ŽUVO SANJAY GANDHI

Birželio 23 d. lėktuvo ne
laimėje žuvo Indijos minis- 
terės pirmininkės Indiros 
Gandhi sūnus Sanjay 
Gandhi būdamas 33 metų. 
Gandhi buvo entuziastas 
skraidytojas. Spėjama, kad 
jis pats nelaimes metu vai
ravo dvivietį lėktuvą, nors 
abejojama, kad jis būtų tu
rėjęs skraidymo leidimą.

Sunjay Gandhi buvo ky
lanti asmenybė Indijos poli
tikoje, turėjęs didelės įtakos 
savo motinai, kai ji laimėjo 
metų pradžioje rinkimus. Be 
to, jis buvo žinomas, kaip 
kietas antikomunistas ir ne
abejotinai jo įtakoje Indijos 
vyriausybė užėmė kietą li
niją prieš Sov. Sąjungą dėl 
Afganistano.

»»»
Maskva paskelbusi, kad 

Maskvos olimpijadą boiko
tuojančių kraštų sportinin
kams, norintiems vykti į 
Maskvos olimpijadą, Mask
va sutinkanti padengti ke
lionės išlaidas.
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Persilaužimų laikas
Kadaise buvo vienas 

prancūzų karalius (Liudvi
kas XIV) gyvenęs praban
goje, kurio garsus posakis ir 
šiandie visokia prasme pri
menamas: "Po manęs nors ir 
tvanas". Kitaip sakant, gy
venk tik šia diena, lyg su ta
vo pasitraukimu baigtųsi ir 
pasaulis.

Neįmanoma įsivaizduoti 
tokių siaurų egoistų ypač 
lietuvių tarpe. Kiekvieno 
pastagos pasirūpint ne vien 
tik savo asmeniška ar šei
mos ateitimi, bet juo labiau 
sielojamės ir mūsų tautos 
rytojum dėdami pamatus 
ateičiai, kad jei mes patys 
negalėjome pasiekti savo 
tikslų, tai bent kad ateinan
čios kartos stengtųsi tuos 
idealus vykdyti. Tokia jau 
yra gyvenimo sąranga, kad 
mes esame kaip toje estafe
tėje bėgikai, kurie pergalės 
švyturį, pasiekę savo ribą, 
perduotų kitiem, kad jį 
toliau neštų. Tuo grindžia
mas asmeninis, tautų ir kul
tūrų gyvenimas.

Palyginamai Australijos 
Lietuvių Bendruomenė yra 
visai jauna - tik vienos 
kartos darbas ir kūryba. 
Trisdešimt metų tai yra vi
dutinis kartos amžius ir ne
nuostabu, kad iškyla rūpes
tis, kokia bus mūsų bend
ruomenės ateitis per atei
nančius '30 metų. Optimistai 
įsitikinę, kad lietuvių ateitis, 
jeigu neįvyks kokių nors ne 
nuo mūsų priklausančių ka
tastrofų, bus šviesesnė, nes 
jaunoji, mus pavaduojanti, 
karta bus jau įsigyvenusi 
šiame krašte ir jie mokės 
šiose sąlygose geriau ir sėk
mingiau tvarkytis, negu tie, 
kurie bendruomenę kūrė 
arba jai dėjo pagrindus prie š 
•30 metų. Pesimistai žiūri 
kiek santūriau. Girdi, 
jaunojoje kartoje trūksta to 
tautinio sąmoningumo ir 
idealizmo, kuo gyveno da
bartinė karta ir kad lietuvy
bės dienos šiame krašte 
greit užsibaigs.

Abiejose pusėse tiesos 
netrūksta, bet dažnai išlei
džiamas iš akių vienas ir gal 
pats svarbiausias momen
tas, kad kiekvienu atveju 
pagrindinis gyvenimo ir 
veiklos variklis ir kurstyto
jas yra ne masė, o atskiri in
dividai ir jų nusistatymas, 
iniciatyva bei galia patrauk
ti norima kryptimi kitus. 
Todėl gal ateityje ir mažiau 
bus iš mūsiškių tarpo tuo 

A.A.
MORTAI PLYČIUVAITIENEI

mirus, jos dukrą Mariją Milienę su šeima ir visus 
artimuosius nuošlirdžiai užjaučiame.

Teofilė ir Vincas Kaspučiai

tautiniu idealizmu degančių 
asmenų, bet jų garantuotai 
bus, kurie ras būdų ir prie
monių paveikti ir pasyviai 
besilaikančius bei uždegti 
naujų idealistų. Visais lai
kais masė troško vadovų ir 
juos seka be jokių sąlygų. 
Nedaug reikia, kad vieno 
kito dvasioje įsiliepsnotų 
įskelta lietuvybės kibirkštis, 
kuri gal ilgą laiką ruseno 
nepakurstyta. Kas galėjo 
tikėti, kad toks Vincas Ku
dirka per valandą įsižiebė ir 
pasidarė visai lietuvių tautai 
švyturiu. Tokių buvo ir vi
sada atsiras.

Vienas ir greičiausia taip 
pat pagrindinis motyvas - 
nesidairyti į šalis, ką kiti 
daro, o tik stengtis padaryti 
ir atiduoti gyvenimui tai, ką 
tu gali, kuo esi įsitikinęs, 
kad tas būtina atlikti, kitaip 
tavo gyvenimo misija nebus 
išpildyta.

Klusų karta daugumoje 
taip ir elgėsi. Tie, kurie tu
rėjo iniciatyvos ir dėjo 
bendruomenės bei lietuviš
kos veiklos pagrindus, ne
klausė ir nesidairė laukdami 
kiek kas prisidės darbu, au
ka, kūryba, o patys vykdė 
savo užsimojimus tarsi ne
būtų buvę jokių abejonių, 
priekaištų, kritikos ir 1.1. 
Kaip tik tokios ištvermės 
rezultate turime pavyzdingą 
bendruomenę su visokiom 
lietuvybei palaikyti institu
cijom bei sava spauda.

Ateina taip pat ir persi
laužimo laikas. Daugelis te-

MIRUSIEJI
NAUJAS KAPAS

Birželio 9 d. mirė Kazi
mieras Gudaitis, gimęs 1907 
m. sausio 27 d. Vilkaviškio 
apskr. Alvito vals., Penkinių 
kaime. Karinę prievolę atli
ko 9-tam pėst. pulke 
Marjampolėje puskarininkio 
laipsniu. Vedė Šaudinaitytę 
su kuria susilaukė trijų įpė
dinių - 2 sūnų ir dukters. 
Vertėsi, kaip statybininkas - 
mūrininkas dirbdamas dau
gumoje Suvalkijoj vėliau 
Žemaitijoj bei Klaipėdos 
krašte ir buvo gerai įsikū
ręs.

1944 m. frontui artėjant 
pasitraukė iš Lietuvos, 1949 
m. šeima atvyko į Australiją 
ir įsikūrė Brisbane. Kam 
Brisbanėj nebuvo ar nėra 
žinoma aktyvioji lietuviško
je veikloje Gudaičių šeima? 
Jų jauniausias atžalynas, 
sūnus Alfredas ir dukra Ire
na tuojau įsijungė į chorą, 
tautinių šokių grupę bei

bėra vis dar aktyviųjų kovos 
gretose, kiti pasitraukė pa
šaukti amžinajam poilsiui,
kitiišsekę ir.pavargę, tačiau 
likusieji, kol jų vietoje neat
sistojo nauja pamaina, 
neapleidžia savo pozicijų, 
kaip tie budėtojai gyvybi
niame fronte, iki jie nebus 
atšaukti. Kaip tik tuo iš
tvermės, pasiaukojimo ir 
sau pačiam ištikimybės 
principu istorijoje laimėtos 
pergalės, kurios tautas ar 
pasaulio istoriją įstatė vis į 
naują vagą

Žvelgiant į ateitį, ypač 
švenčiant mūsų . bendruo
menės 30 metų sukaktį, bū
tina įsidėmėti, kad ateitis 
nėra tokia tamsi, kaip kad 
daugelis vaizduojasi, bet 
drauge reikia pabrėžti ir 
vyresniųjų ryžtą dedant 
bendruomenei pagrindus ir 
jų besąlyginę ištvermę. 
Niekas nereikalauja, kad 
sukakties proga būtų visi 
dirbusieji ar dirbantieji su
sodinti garbės suoleliuose 
kaip kokie idealai tarsi su 
jais būtų užbaigta visa misi
ja. Idealai tebelaukia reali
zavimo, nes ir Kudirkos, ir 
Basanavičiaus svajonės te
bėra realizavimo eigoje, ta
čiau jie tebegalioja kaip tie 
švyturiai į lietuvišką ateitį, 
kur reikia daug idealistų, 
pasišventėlių, kurie nesidai
ro į šalis klausdami, ką kiti 
daro, o atlieka savo užduotį, 
tarsi vadovautųsi principu ■ 
atiduok, ką privalai.', kaip 
kad buvo įrašyta žuvusiems 
už Lietuvos laisvę paminklo 
nepriklausomos Lietuvos 
Karo muziejaus sodelyje.

(v.k.)

A.a. Kazimieras Gudaitis

skautus. Irena dabar Stan
kūnienė, ilgai vadovavusi 
skaučių mergaičių grupei, 
fiasiekė net paskautininkės 
aipsnį.

Velionis, kaip gabus ir 
darbštus amatininkas ir čia.
Australijoj., gražiai įsikūrė. 
Buvo pirmas iš Brisbanės 
lietuvių,pasistatęs ištaigin
gus mūrinius namus, kurių 
jis niekam nepavydėjo. 
Mūsų meno grupės-choras 
ir tautinių šokių grupė, ne
turėdami patalpų repetici- 
J'oms, p.p. Gudaičių buvo 
iviečiami repeticijoms pasi

naudoti jųjų erdviomis pa
talpomis net pavaišindami

Pigiausios 
kelionės į užsienius

Į VILNIŲ per Tokyo, Frankfurtą, Varšuvą geriausiais 
lėktuvais: QANTAS, KLM, Lufthansa ir kt.

Iš Varšuvos į Vilnių ir atgal kasdien traukiniu. Bilietus 
iš anksto parūpinam.

* Paruošiam bilietus ir dokumentus į Lietuvą ir iš 
Lietuvos.

* Į JAV, Kandą - per Havajus arba Japoniją.
* Išrūpinam kelionės pasus, vizas, kelionės čekius, 

draudimą - visas patarnavimas veltui.
Asmeniškai arba laišku kreipkitės

pas ALG. ŽILINSKĄ
ODRA TRAVEL SERVICE (IATA, AFTA)

311 Latrobe Str. Melbourne
tel. 67 9454, V akarais 93 4258

3-sis tūkstantininkas
Adelaidėje

1 Yra daug! kelių į tą patį 
tikslą. Vieni iš jų vingiuoti, 
kiti tiesūs, svarbiausia, kad 
tikslas būtų pasiektas anks
čiau ar vėliau.

Mūsų bendruomenė susi
deda iš įvairių individų. Vie
ni iš jų apie bendruomenės 
dabartį ar ateitį mėgsta 
daug kalbėti, kritikuoti, bet 
nė pirštu neprisideda, kad 
pozityviu ir konkrečiu darbu 
prie bendruomenės gerbū
vio prisidėtų.

Bet yra žmonių, kurie lai
kosi nuo bendruomenės lyg 
ir nuošaly, retokai lietuvių 
tarpe pasirodo, bet bend- 

mūsų menininkus. A.a. Ka
zimieras dirbo ir Apyl. Val
dyboje vienoj kadencijoj 
buvo išrinktas valdybos pir
mininku. Velionio namai 
buvo vaišingi, kaip vietos 
lietuviams, taip ir iš toliau 
atsilankiusiems svečiams. 
Kol velionies sveikata leido, 
šeima neaplenkė nė vieno 
bent kokios paskirties lietu
viško parengimo.

Vietos lietuvių bendruo
menė bent tuo atsiteisdama 
nepamirštamam a.a. Kazi
mierui, dar čia nematytai 
gausiai dalyvavo laidotuvė
se. Birželio 14 d. Šv. Marijos 
bažnyčia Sth. Brisbane tapo 
pripildyta laidotuvių daly
viais. Gedulingas Mišias at
laikė ir jautrų pamokslą pa
sakė kun. Dr. P. Bašinskas. 
Choras giedojo šv. Mišių 
giesmes, po to ilga mašinų 
vilks tinė palydėjo velionies 
palaikus į Mt. Thompson 
Crematoriumą, kur po ka
peliono atliktų paskutiniųjų 
bažnytinių apeigų, su velio
niu atsisveikino vietos Apyl. 
Valdybos .pirm. K. Bagdo
nas. Laidotuvėse dalyvavo 
ir giminės iš Adelaidės, tai 
brolienė 0. Gudaitienė ir jo
sios dukra B. Duchauskienė. 
Iš koplyčios našlė E. Gudai
tienė per kapelioną pakvietė 
visus laidotuvių dalyvius į 
Lietuvių Namus šermenų 
pietums. Čia dar kiek pasi
meldus ir kapelionui palai
minus stalus, visi buvo pa
vaišinti gausiomis stalo 
gerybėmis.

Nuliūdime liko: žmona 
Ema, sūnus Alfredas, duktė 
Irena, žentas Vaidas ir trys 
anūkai - Dalia, Povilas, Mo
nika. Tesuteikia Aukščiau
sias tau, brangus Kazimie
rai, šviesų pomirtini gyve
nimą. v g 

ruomenės iš akių neišleidžia: 
rūpinasi ir domisi, kas joje 
vyksta ir pasiryžę ateiti su 
parama ten, kur toji parama 
ypač reikalinga.

Šių metų pradžioje mūsų 
Pastogėje buvo rašyta apie 
du adelaidiškius mecenatus 
— K. Šaulį, kuris tikėdamas 
Australijos Liet. Fondo rei
kalingumu, paskyrė iš savo 
asmeniškų santaupų 1000 
dolerių. Po kiek laiko kitas 
adelaidiškis R. Andrekus, 
susirūpinęs Vasario 16 gim
nazijai mokinių trūkumu, 
paskyrė 1000 dolerių, kad į 
šią gimnaziją būų ir iš Aus
tralijos pasiųstas bent 
vienas mokinys. Jo gražus 
pavyzdys paskatino ir kitus - 
mokinys iš Australijos jau 
ten mokosi.

Štai neperseniausiai kitas 
adelaidiškis F. Adamonis 
taip pat paskyrė 1000 dole
rių: 500 dolerių Vasario 16 
gimnazijos mokiniui Andriui 
Binkevičiui paremti ir 500 
dolerių Adelaidės Liet. 
B-nės savaitgalio mokyklai 
paremti. F. Adamonis būda
mas našlys pensininkas, 
pats neturėdamas savo vai
kų, visuomet sielojasi dėl 
mūsų jaunimo nutautėjimo 
ir ryžosi jam prieinamu bū
du šiame reikale padėti. 
Niekeno neprašomas ir 
neraginamas pats pristatė 
savo tūkstantinę jau iš 
anksto nusistatęs, kokiems 
tikslams ji skiriama.

F. Adamonis kuklus ir ty
lus žmogus, ramiai leidžia 
dienas savoje pastogėje, 
prenumeruoja nemaža laik
raščių, pasėdi prie televizi
jos, retkarčiais susitinka su 
draugais. Paprašus nuot
raukos, pastebėjo: "Ar būti
nai reikalinga?”

Visi tie trys adelaidiškiai 
tūkstantininkai nėra kokie 
turtuoliai ar verslininkai. 
Jie kaip ir mes visi dirbo 
paprastus darbus ir tūks
tantines sutaupyti nebuvo 
taip lengva ir su jomis sky
rėsi ne lengvabūdiškai, bet 
giliai įsitikinę, kad čia, o 
ne kur kitur jų parama rei
kalingiausia. Tai šviesūs pa
vyzdžiai, iš kurių daugelis ir 
iš mūsų galėtų pasimokyti, 
jei ir ne tokiom stambiom tai 
bent kuklesnėm sumom pa
remti mūsų bendruomenės 
gyvybinius reikalus.

B.S

Prenumeruokite
“Musiji Pastogę"
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Kristijono Donelaičio pėdomis
Tęsinys

JUOZAS BRAZAITIS

Kristijono Donelaičio
sukakčiai

Su Antruoju pasauliniu 
karu šioje erdvėje pajauti 
istorijos vulkaniškus prasi
veržimus. Turbūt retai ku
rioje kitoje Europos erdvėje 
karas taip sunaikino visą 
kolonizacinį sluoksnį, kaip 
šioje Donelaičio gyventoje 
žemėje. Sunaikino žiauriau 
nei XVIII amžiaus didysis 
maras. Rytprūsiai po karo 
virto erdve be gyventojų. 
Visi buvo sunaikinti, eva
kuoti, deportuoti. Į ištuštin
tą erdvę užslinko naujos ko
lonizacijos potvynis — iš 
rytų. Su juo atėjo ir didesnis 
sunaikinimas. Sunaikintas 
ne tik per eilę šimtmečių su
siklojęs kolonizacinis vokie
čių sluoksnis, bet ir autoch- 
toninio lietuviško elemento 
likučiai, kurių nebuvo dar 
sunaikinę vokiečių kolonis
tai.

Naujosios kolonizacijos 
simboliniu vaizdu gali būti 
tas pats Donelaičio Tolmin
kiemis. Skaitytojas žino, ko
kį Tolminkiemį rado lanky
tojas 1936 metais. 0 1963 
metais jame buvo kitas lan
kytojas - jau iš Sovietų oku
puotos Lietuvos. Jis žiūrėjo 
l tuos pačius Donelaičio pa
rapijos likučius ir rašė: ’’Pro 
tankią senų liepų ir ąžuolų 
lapiją pasirodo mūras... 
Dairaus po tuščias sienas ir 
jau krūmais sužėlusį bažny
čios vidų. Karo audra neap
lenkė Donelaičio poilsio vie

POETAS AUTOCHTONINĖS IR KOLONIZACINĖS 
KULTŪRŲ SUSITIKIME

Donelaičio gyvenimo kelią 
pasekdamas, iš Gumbinės 
leidausi traukiniu į Tolmin
kiemį, esantį nuo Lazdynėlių 
bei Gimbinės už 20 kilomet
rų į pietryčius, prie tos pa
čios Romintės upės kaip ir 
Gumbinė, vienoje geografi
nėje platumoje su Vištyčiu, 
kuris buvo jauLietuvos 
valstybės teritorijoje. .Gele
žinkelio stoties užrašas buvo 
’’Tolmingkehmen”.

Tai čia ta parapija, į kurią 
Kristijonas Donelaitis po 
trumpo mokytojavimo ir 
kontoriavimo Stalupėnuose 
buvo paskirtas 1743 ir ku
rioje išgyveno iki savo mir
ties 1780 vasario 18 dienos, 
retai kada iš jos teišvykda- 
mas.

Iš stoties vienintele gatve 
pro bažnyčią, skendėjančią 
tarp senų medžių, nusileidau 

žemėliau į namus, kurie turė
jo būti klebonija. Į juos pa- 
sibeldus, Donelaitis neatsi
lieps, bet tikėjausi atsiliep
siant jo įpėdinį. Deja, įpėdi
nis buvo judresnis už Done
laitį ir buvo išvykęs. Kelios 
moterys, rastos viduje, iš
klausė mano apgailestavi
mo, kad išvykęs klebonas, ir 
pasisiūlė man padėti. Nuve
dė į šventorių, atrakino baž
nyčią. Gal kad buvo pavaka
rė; gal kad medžių buvo ap
gaubta, bažnyčios viduje 
buvo prieblanda, ir mano fo
to kamerai sunkiai sekės 
fiksuoti aiškesnį vaizdą. Prie 
vieno bažnyčios šulo buvo 
lenta, kurioje buvo surašy
tos tos parapijos klebonų 
pavardės, Donelaitis ar ne 
tryliktasis.

Tai ir viskas. Tačiau nuo 
pakilaus šventoriaus akis 
klydo į toli - į nusitiesusias 
pievas ir krūmus ir dar to
liau Romintos girias ir pel
kes. Tai tos pačios girios, 

tos... Tarp šių apirusių sienų 
ilsisi didysis baudžiauninkų 
dainius. Čia kažkur yra jo 
kapas... Ir iš Donelaičio sta
tytos mūrinės klebonijos 
belikę tik rūsiai.” (Jonas 
Mačiulis, Literatūra ir me
nas, 1963.11.23).

Karo audra sunaikino Do
nelaičio statybą. Naujos ko
lonizacijos autoriai sunai
kino ir Donelaičio parapijos 
vardą: vietoj Tolminkiemio, 
kurį vokiečių kolonizacijos 
autoriai buvo vadinę Toll- 
mingkehmen, rusų koloni
zacijos autoriai dabar pada
rė Cistije Prudi; Romintos 
giria, kuri slėpė Donelaitį ir 
jo parapiejiečius nuo 1757 
metų rusų invazijos, dabar 
pavirto jau Krasnolesje; o 
lietuviškų Rytprūsių, 
kuriem vokiečių kolonizaci
jos autoriai buvo davę ofi
cialiai Litauen vardą, sosti
nė Gumbinė vadinama jau 
nebe Gimbinen, o Gusev.

Istorijos konvulsija šioje 
Donelaičio erdvėje sunaiki
no žmones, sunaikino socia
lines santvarkas, sunaikino 
kultūras. Toje visa keičian
čioje istorijos slinktyje betgi 
išliko pastovus ir tik aiškiau 
savo grožio šviesa ėmė spin
dėti, garsiau ėmė liudyti 
šioje erdvėje buvusią lietu
višką kultūrą - iš jos kilęs 
Kristijono Donelaičio kūri
nys.

kuriose ir Donelaitis su pa
rapijiečiais slapstėsi 1757 
metais, kada rusų kariuo
menė įsiveržė... Iš švento
riaus, žvelgdamas į tolį, ga
lėjai pajausti išlikusį pag
rindiniais bruožais Donelai
čio laikų peizažą. Čia tebe
buvo gamtos modelis, pagal 
kurį Donelaitis piešė savo 
poemos gamtovaizdžius.

Grįžau ta pačia staigaus 
vasarinio lytaus nuplauta 
gatve. Šioje tyloje ir ramy
bėje turėjau rodytis labai 
svetimas, jei priešais atei
nantis valdžios atstovas, 
žandaras, po pasisveikinimo 
paprašė mano dokumentų. 
Su valdžios pareigūnui pri
derančiu orumu juos apžiū
rėjo, paskui paprašė išversti 

- nes mano tarnybinis pasas 
buvo rašytas lietuvių ir 
prancūzų kalbom, išverčiau 
ir dar jam taip pat atskai- 
čiau "lekciją” apie Donelaitį, 
kuris čia 37 metus buvo šios 
parapijos klebonas ir kuris 
Įamžino šios parapijos gyve
nimą savo nemirštamoje 
poemoje. Gyvom akim ir 
šypsodamasis valdžios 
atstovas klausėsi ir paskui 
pratarė: ”Na jo, na ir aš 
biškį moku lietuviškai”. Jis 
esąs kilęs nuo Šilutės, iš te
ritorijos, kuri tuo metu pri
klausė Lietuvos valstybei.

Anos moters iš klebonijos 
ir šis valdžios pareigūnas 
savo charakteriu, kiek jis 
žybtelėjo iš pirmo santykio 
su atvykusiu svetimu žmo
gum, rodės lyg maži likučiai 
tos būriškos, lietuviškos 
kultūros, kuri čia prieš 200 
metų gyveno, kurios aiš
kiausia ir tobuliausia išraiš
ka buvo poetas Donelaitis ir 
jo kūryba. Tai likučiai cha
rakterių, kuriuos Donelaitis 
buvo ėmęs modeliais savo 
poemos personažam.

Gyvo vaizdo pažadinta 
mintis leidosi atstatinėti is
torinį tos parapijos tautinių 
bei socialinių santykių vaiz
dą ir poeto rolę juose...

Tolminkiemio parapijoje 
1743 metais atvykęs Done
laitis rado 32 kaimus, 4 ka
rališkus, t.y. valdžios dvarus 
ir 2 privačius. Dauguma 
kaimų vardai buvo lietuviški 
(Balupėnai, Budzeliai, Da- 
neikiskiai, Didžiuliai, Šiuše
nai, Išlaužiai, Jesaičiai, Jur- 
diškiai, Kiauniai, Kubiliai, 
Mackūniškiai, Palėdžiai, 
Raudoniai, Rominta, Sama
nynai, Sargūnai, Tėveliai, 
Varniai, Vertesmai, Žalkie- 
mis, Žiedeliai ir kt. (žr. V. 
Biržiška, Aleksandrynas II). 
Tokie pat lietuviški vardai 
kaip ir truputį į rytus teri
torijoje, kuri buvo jau 
Lietuvos valstybės. Čia 
buvo tas pats dialektinis 
vienetas, kuriam priklausė 
ir Donelaičio gimtieji Laz
dynėliai (žr. Alfred Senn, 
Supplements to the Ameri
can Slavic and East Euro
pean Review, Lithuanian 
Dialectology). Jei Darkiemį, 
kuris yra į vakarus nuo Tol
minkiemio apie 20 km., vo
kietinimo banga tepasiekė 
stipriau tik nuo Melno taikos 
(1422), tai Tolminkiemis tu
rėjo dar ilgiau išlikti lietu
viškas, be vokiškos įtakos. 
Tačiau kai Donelaitis atvy
ko, čia lietuviškų vardų pa
rapijoje lietuviškai kalbėjo 
tik pusė. Kita pusė buvo ko
lonistai, kuriuos karalius 
Friedrichas Wilhelmas I at
keldino iš vakarų Vokietijos, 
flamų, šveicarų, išeivių iš 
Pfalzo, Brandenburgo, 
taigi kalbančių daugiausia 
vokiškai, ir kiek mažiau 

Kristijonas Donelaitis: nepaliko regimų portretų, išskyrus 
savo kūrinius, kurie yra patikimiausi autoriaus portretai. 
Visa eilė lietuvių dailininkų bandė atkurti K. Donelaitį 
remdamiesi jo kūryba ir savo vaizduote. Čia ir skelbiame 
kai kurių pastangas. Red.
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prancūziškai. Tai buvo mi
nėto maro vaisius. O 1732 - 
1735, kada Donelaitis dar 
buvo Karaliaučiuje, buvo 
atkelta ypačiai gausiai pro
testantų iš Salzburgo. Vi
siems kolonistam buvo su
teiktos privilegijos prieš au- 
tochtoninius gyventojus.

Donelaitis, čia atvykęs, 
pasijuto esąs kolonizacinio 
proceso liudininkas ir daly
vis. Jis aptarnavo autochti- 
nius gyventojus lietuvius, 
pamokslus sakydamas jiem 
lietuviškai. Aptarnavo ir 
kolonistus vokiškais pa
mokslais. Skelbė visiems 
tuos pačius Dievo žodžius. 
Tačiau matė, kad Dievo žo
dis labiau prilimpa pirmie
siem, jo vadinamiem "lie
tuvninkam, būram nabagė
liam”, kurie buvo diskrimi
nuoti, palyginti su kolonis
tais. Matė, kad socialinėje to 
meto santvarkoje, baudžia
voje, jie buvo išnaudojami 
dvarų savininkų - privačių 
asmenų ir valdžios atstovų. 
Matė, kaip valdžia, siekda
ma sucentralizuoti ūkinį gy
venimą savo rankose, dalį 
baudžiauninkų šalino iš ūkių 
ir jų valdytus ūkius perduo
davo kolonistam ar tiesiog 
jungė prie dvaro. Valdžios 
dvaras užsimojo dalį žemių, 
ganyklas, atimti ne tik iš 
baudžiauninkų, bet ir iš pa
ties Donelaičio. Ir eilę pas
kutinių metų Donelaitis 
praleido aštrioje kovoje 
prieš dvaro valdytojo ”amt- 
mono" Ruhigo pastangas 
prisijungti kaimo ganyklas 
prie dvaro. Ypačiai nuo 1775 
kova paaštrėjo, kada dvaras 
ganyklų pasisavinimą norėjo 
legalizuoti. Nuo dvaro Do
nelaitis tegalėjo gintis ir 

kaimą ginti teisiniu keliu - 
skundais aukštesnėm val
džiom Gumbinėje, Karaliau
čiuje, vyko net į Berlyną su 
skundu pas karalių, įrodinė
damas valdžios atstovo 
"antmono” priešingumą vei
kiantiems įstatymam. Šioje 
kovoje iškilo visu aštrumu 
Donelaičio nenuolaidus, 
prieštaraujantis, kovojantis 
su neteisybe charakteris, su 
pakiliu pasipiktinimu ar 
kandžia ironija prašnekęs 
metrikų pastabose. Pvz. 
1776: Felix parochia, ūbi 
nulla regia via Filicior illa, 
ūbi nulla regia villa. Sėd 
felicissima ista, ūbi nulius 
nobilista.

Bus daugiau

T. Kulakauskas

Donelaičio 
portretai

3



Lietuviu Dienos 
Adelaidėje

PASIRUOŠIMAI
LIETUVIŲ DIENOMS 

ADELAIDĖJE

Mtūsų Pastogės nr. 24, 
laiškai redakcijai skyriuje, 
"Susirūpinęs” rašo, kad apie 
Lietuvių Dienas iki šiolei 
neturime jokios informaci
jos. Kas skaito Mūsų Pasto
gę, manau, pastebėjo, kad 
joje buvo atspausdinti net 
keli informaciniai straips
niai, kuriuose buvo pranešta 
apie atliktus pasiruošimus 
Lietuvių Dienoms. Taip pat 
skaitėme apie parengimus, 
kurie vyks Lietuvių Dienų 
metu. Tai yra patys svar
biausi darbai - LD rėmai, 
kuriuose vyks mūsų visų 
šventė - Australijos Lietu
vių Dienos. Rašyti apie pa
sitarimus ir įvairius svars
tymus bei posėdžius, ku
riuose svarstomos galimy
bės, be aiškesnių nutarimų,. 
būtų bereikalinga informa
cija, gal būt net klaidinanti. 
Malonu yra, kad atsiranda

Sydney Liet.
Klube

JONINĖS SYDNEJAUS 
LIETUVIŲ KLUBE

Birželio 21 d., šeštadienį, 
Sydnejaus Liet. Klubo 
vadovybė surengė įsidėmė
tiną Joninių vakarą, kur 
programą atliko tautinių 
šokių grupė Sūkurys, vad. 
Marinos Cox. Programoje 
sceniškai buvo atvaizduota 
šv. Jono nakties burtai: Jo
ninių laužas, jaunimo mar
gaspalviai pasirodymai su 
šokiais, dainomis, paparčio 
žiedo ieškojimu ir t.t. Susi
rinkusi gausi auditorija 
įtemptai gėrėjosi jaunimo 
išdaigomis, o atokvėpio 
metu visa salė traukė lietu
viškas dainas, kurias suma
niai pravedė grojant akor
deonais J. Maksvytis ir P. 
Viržintas.

Net ir programai pasibai
gus, lietuviškas Joninių va
karas buvo tęsiamas klubo 
orkestrui grojant lietuviš
kus šokius ir į juos visiems 
įsijungiant.

Panašų Joninių vakarą ir 
pernai buvo surengęs Sūku
rys, bet šiais metais visa 
programa buvo pravesta 
nepalyginamai sklandžiau, 
sumaniau ir nuotaikingiau. 
Malonu pasveikinti Klubo 
vadovybę surengiant tokius 
spalvingus lietuviškus va
karus, kurie visokeriopai 
yra patrauklesni ir pras
mingesni, už bet kokių sam
dytų programos atlikėjų pa
sirodymus. Tenka pasi
džiaugti ir gausia taut, šokių 
grupe Sūkuriu bei jos vado
vybe, kurie gali ištisą vaka
rą užimti savo išmoningais 
parengimais neįkyriai ir ne
nuobodžiai. Matėsi, kad Sū
kurio vadovei Marinai Cox 
tie lietuviški tautinių papro
čių šaltiniai neišsemti, o 
greičiau tik praverti.

Sveikiname organizato
rius, rengėjus ir visus prog
ramos atlikėjus! 

tautiečių, kaip anas "Susi
rūpinęs”, kurie galvoja apie 
LD ir ruošiasi į jas atvykti. •

Prieš savaitę buvo išsiun
tinėti Adelaidės viešbučių ir 
motelių adresai visoms apy
linkių valdyboms ir seniūni
joms nurodant sąlygas ir 
kainas. Norintieji juose ap
sistoti, prašomi kreiptis tie
sioginiai į viešbučių savinin
kus ar jų adminstraciją, ku
rie mielai visiems patar
naus. Tikimės, kiek vėliau, 
šias informacijas patalpinti 
Mūsų Pastogėje.

Sudarytas apgyvendinimo 
komitetas į kurį įeina atsto
vai iš choro, sporto klubo ir 
tautinių šokių. Komitetui 
vadovauja Janina Vabolie- 
nė. Jau gautas sutikimas iš 
Lincoln College vadovybės, 
LD metu apgyvendinti 150 
asmenų. Sąlygos yra labai 
geros; netoli miesto centro, 
geras susiekimas, atskiri 
kambariai, pusryčiai ir t.t. 
Dėl kainos dar tariamasi.

Nemaža dalis tautiečių, 
ypač tie, kurie aktyviai da
lyvaus LD parengimuose, 
t.y. choristai, tautinių šokių 
šokėjai, jaunimo koncerto 
dalyviai ir sportininkai bus 
dalinai apgyvendinti pas 
tautiečius.

Į LD atvyksta PLB Val
dybos pirm. V. Kamantas, 
vysk. V. Brizgys, poetas S. 
Santvaras ir kiti aukšti 
mūsų bendruomenės parei
gūnai. Iš JAV laukiame apie 
100 svečių. Šių garbingų 
svečių dalyvavimas, suteiks 
LD daugiau iškilmingumo ir 
orumo. LD atidaryti yra 
pakviestas Pietų Australijos 
gubernatorius, nors atsaky-' 
mo dar negauta, bet tikimės,

NEWCASTLE

PROF DR. VYTAUTAS 
DONIELA VĖLI

KELIONES

Studijų ir konferencijų 
reikalais liepos viduryje iš 
Newcastelio išvyksta prof. 
Dr. V. Doniela. Didesnę iš
vykos dalį praleis Vakarų 
Vokietijoje, tačiau taip pat 
lankysis Oxfordo Uni. Ang
lijoje, dalyvaus philosofų 
konferencijoje. Šioje kelio
nėje išbus visą pusmetį, grįš 
tik sausio mėn.

Šia proga paskutiniame 
Diskusijų Klubo susirinkime 
po paskaitos ir diskusijų, 
tradicinėse vaišėse, kurios 
įvyko C. ir St. Žukų namuo
se, šeimininkai parengė da
lyvių spontaniškai paremti, 
gražų palydėjimo kelionei 
linkėjimų momentą, kai 
Corlete pakvietė profesorių 
perplauti linkėjimais pa
puoštą tortą.

Prof. Dr. V. Doniela 
Newcastelyje dažnai padeda 
išspręsti susidariusias prob
lemas teigiama prasme savo 
svariu žodžiu bei konstruk
tyviais patarimais.

ŠILTAS ŽIEMOS
VAKARAS

Apylinkės Valdyba išpildė 
visus savo pažadus, pareikš
tus tiek pakvietimuose, tiek 
nugirstus asmeniškai, iš tik- 

kad jis galės dalyvauti, be to 
pakviestas ir Pietų Austra
lijos premieras D. Tonkin 
bei kiti aukšti valdžios pa
reigūnai ir spaudos atstovai. 
Lietuvių Dienų atidarymas 
vyks Adelaidės miesto ro
tušėje, netoli Adelaidės ka
talikų katedros, kurioje 
prieš atidarymą vyks iškil
mingos pamaldos. Jau dabar 
ruošiamasi atidarymui, 
kuris numatomas pravesti 
kuo iškilmingiau ir įspūdin
giau.

Jau gauti atsakymai iš 
chorų ir tautinių šokių gru
pių. Ypatingai malonu pra
nešti, kad LD tautinių šokių 
koncerte dalyvaus, turbūt 
pirmą kartą, tautinių šokių 
grupės iš Brisbanės, Sydne
jaus, Canberros, Melbourne, 
Hobarto, Pertho ir Adelai
dės. Tai gražus būrys jauni
mo. Tautinių šokių koncer
tui užsakyta puiki ir didelė 
krepšinio stadijono salė, tal
pinanti virš 2000 žiūrovų.

Sporto šventė, kaip pap
rastai, vyks Forestville 
krepšinio stadijone. Kiek 
jau žinoma šventėje daly
vaus Sydnejaus, Canberros, 
Geelongo, Melbourne, 
Hobarto, Pertho ir Adelai
dės sporto klubai. Taip pat 
iš JAV atvyksta lietuvių 
sportininkų būrys, viso 30 
asmenų, įskaitant vadovus, 
kurie dalyvaus krepšinyje, 
tinklinyje, lauko tenise ir 
plaukime.

Sportininkų susipažinimo 
vakarienė numatoma gruo
džio 26 d. ukrainiečių salėje.

Tikimės ateityje patiekti 
daugiau informacijų apie LD 
pasirengimus. v.

PAS MUS IR KITUR
rųjų - karštų dešrelių bufe
tas, patiekta kava su pyra
gaičiais, turtinga loterija ir 
puiki šokių muzika, sniego 
senio žvilgsnis, priminda
mas šaltą žiemą lauke, visus 
svečius nuteikė šiltai 
jaustis. Smagiai šoko ir seni 
ir jauni, jaunieji užimdami šį 
kartą net du stalus. ŠĮ kartą 
mažai matėsi kitų tautybių 
svečių, kurių atsilankymas 
ypačjjageidautinas rengiant 
panašius pobūvius mažoje, 
neskaitlingoje mūsų apylin
kėje.

***
Valdyba dėkoja Stepui 

Venskui, Belmont Northm 
už atsiusta auką - $ 20 per 
Alf. Šerną valdybos reika
lams. A.Š.

* * *
Patirta, kad pasibaigus 

mokslo metams (birželio 
mėn.) iš Vasario 16 gimnazi
jos pareigų pasitraukia jos 
direktorius Vincas Natkevi
čius, M.A., šiose pareigose iš 
buvęs nuo 1967 metų.

Girdėjote apie Kovo balių?

Kur ir kada jis bus?

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

’’TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 10% (nemažiau $ 100 ir turi būti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
* Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekil. turtą, iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 5000 su garantuotojais iš 
12%,iki $ 2000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

® Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai,. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 p.p. iki 3 vai. p.p., LietuviųNamai, 50 Errol 
St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St., .Norwood.

Pašto adresas: "TALKA”, Lietuvių Namai, 6 Eastry 
St. Norwood, SĄ. 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 East Terrace, Bankstown, NSW.

PAS SKAUTUS
* Nauja LSS Australijos tradicini kaukių balių. Būsi-
Rajono Vadijos nare. Laiki
nai ėjusiam pareigas, s. fil. 
Izidoriui Jonaičiui pasitrau
kus, naująja Rajono Spau
dos Skyriaus vedėja paskir
ta ps. fil. Elena Jonaitienė.

* LSS Australijos Rajono 
Vadijos eilinis posėdis įvyko 
birželio 18 d., Bankstowne. 
Svarstyti Ąžuolo - Gintaro 
Vadovų Mokyklų kursų ir 
Rajoninės Stovyklos reika
lai.

SYDNEY

* Aušros tuntas rugpjūčio 9 
d., Bankstowne. vėl rengia

***
Sovietai oficialiai paskel

bė, kad atitraukia 10.000 
kariuomenės diviziją iš Af
ganistano, kaip atlikusią 
savo misiją. Šis sovietų ėji
mas vakariečiams sumaišė 
kortas, nes tai laikoma so
vietų gera valia.

PADĖKA

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
Valdyba- nuoširdžiai dėkoja 
Sydnejaus lietuvių tautinių 
šokių grupės "Sūkurio” šo
kėjams, ir grupės vadovei p. 
Marinai Cox, o taip pat ir 
visiems prisidėjusiems prie 
gražios programos šven
čiant JONINES klubo pa
talpose.

Tariame lietuvišką ačiū ir 
tikime, kad ir ateityje vėl 
ateisite mums į talką.

Lietuvių Klubo Valdyba 

mieji baliaus dalyviai ragi
nami ruošti kaukes, kurių 
įdomiausios bus premijuo
jamos. Stalus galima jau da
bar užsisakyti pas tuntinin- 
kę s. fil. Pajautą Pullinen (3 
Castle Howard Rd., Chel
tenham, N.S.W. 2199; tel. 
869 8180).

* Nauja skautininke. Aušros 
tunto vadovė, v.sl. Elena 
Kiverytė, birželio 18 d. va
kare, Bankstowne, skauti- 
ninkų-kių būrelyje, davė 
skautininkės įžodį. Įžodyje 
dalyvavo rajono vadijos na
riai, Sydnejaus Senųjų 
Skautų Židinio tėvūnas ir 
tunto vyr. vadovai.

* p. Ona Šalkauskienė, buy. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų veteranė, savanorė - 
kūrėja, parėmė Aušros tun
tą $ 1000 dovana. Savo nau
jąja: mecenatei tuntas pa
reiškė nuoširdžią padėką. 
Mecenatės sūnus, žymusis 
Australijos menininkas, a.a. 
Henrikas Šalkauskas, buvo 
skautas vytis.

* SS S Židinys birželio 15 d., 
Lidcombe, sušaukė savo na
rių sueigą. Jos metu aptarta 
ekskursijos į Canberra ir 
kiti reikalai. Sueigos daly
viai apdalinti naujai išėjusiu 
Tėvynės Židinio biuleteniu 
(Nr. 11).

* Sydnejaus ASS Skyriaus 
draugovės narės, birželio 
2-13 d.d. Sydnejuje suruošė 
pabaltiečių meno parodą, 
kuri labai gerai pavyko. 
ASS skyrius šiuo metu pla
tina Akademinės Skautų 
Leidyklos knygas.

GEELONG

* Mini 30-metį. Rugsėjo 17 
d. sukanka 30 metų, kai 
Geelonge, Vic., tuometinio 
Viktorijos - Tasmanijos tun
to globoje, buvo įkurtas liet, 
skautų-čių vienetėlis - Miš
rioji DLK Vytenio skautų- 
čių draugovė, iš kurios išsi
vystė Šatrijos vietininkija 
ir, vėliau, tuntas. Ta proga, 
be atitinkamo šios sukakties 
paminėjimo metų gale, tun
tas ruošiasiišleisti vienkarti
nį leidinį; medžiaga jau ren
kama.
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Akademikių skaučių veikloj

j
GRAŽUS A.S.D.

PASIRODYMAS 
SYDNEJUJ

-Sydnejaus Akademikių 
Skaučių Draugovė nedidelė, 
todėl kiekviena jos narė 
stengiasi atlikti darbo už 

• kelias. Ir entuziazmo ir ini
ciatyvos jos pilnos, nors vi
sos arba jau dirba profesinį 
darbą, arba jam ruošiasi.

Štai prieš pusmetį, drau
gininke ps. Eglė Suchovers- 
kienė pranešė, kad akade- 
mikės nutarusios suruošti 
Pabaltijo tautų išeivių meno 
ir tautodailės parodą, kuri 
vyks pačiam miesto centre 
ir bus atdara ne tik savie
siems, bet ypač australiška- 
jai visuomenei. Toks paren
gimas turėsiąs netik būti 
(domus, bet drauge duosiąs 
progos pabaltiečių tarpusa
vio pabendravimui, o taip 
f»at ir priminimui austra- 
ams apie mūsų tautas, jų 

reikalus ir gyvastingumą. 
Sydnejuje tokios jungtinės 
pabaltiečių parodos niekad 
nėra buvę.

Drauge nedirbusiems ne
lengva ir įsivaizduoti, kiek 
reikia pastangų tokiam pa
rengimui. Parodai vieta nu
matyta Commonwealtho 
Banko vestibiuly, kur dažnai 
vyksta įvairios parodos, bet 
kurį gauti nėra jau taip 
lengva, nes pirmiausia rei
kia (rodyti, kad tokia paroda 
yra vertinga ir prasminga. 
Reikia susitikti ne tik su 
lietuvių, bet ir su latvių bei 
estų dailininkais ir meistrais 
ir užtikrinti jų dalyvavimą. 
Numatytam laikui atėjus 
reikia surinkti eksponatus, 
juos išrūšiuoti, išstatyti, ap
drausti, paruošti katalogus, 
pakvietimus į atidarymą, 
suorganizuoti patį atidary
mą, rasti žmonių, kurie per 
dvi savaites kasdien ištisą 
dieną parodoj budėtų, aiš
kintų, parduotų norintiems 
eksponatus pirkti. Pagaliau, 
parodai pasibaigus, dar 
pasilieka eksponatų grąžini
mas, sutvarkymas, atsiskai
tymas. Neveltui Sydnejaus 
ASS filisteriai apie tokį jau
nųjų sumanymą išgirdę la
biau išsigando negu apsi
džiaugė... Parodai praėjus 
įsitikinta, kad reikėjo tik 
džiaugtis, ne nuogąstauti.

Paroda vyko nuo birželio 
2 iki 13-tos dienos, darbo 
dienomis, kasdien nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet. Eks
ponatų išstatyta net 334. 
Oficialus atidarymas buvo 
birželio 2 d. vakare. Pirma
sis įspūdis susidarytas dar 
Crieš atidarymą, svečiams 

esirenkant. Erdviose ir 
puošniose patalpose tarp 
aukštų žalio marmuro kolo
nų pastatyti stalai ekspona
tams išdėlioti ir specialios 
pertvaros paveikslams pa
kabinti. Skoningas išdėsty
mas bei iškabinimas iš karto 
patraukia akį ir po pirmo 
greito prabėgimo skatina ir 
dar ne vieną kartą sustoti ir 
atidžiau pasižiūrėti. Pa
veikslų, tiesa, galėjo būti 
daugiau. Vieno kito gal ir 
kokybė ne visai viešos paro
dos lygio. Bet kaip malonu 
pačioje centrinėje parodos 
vietoje iš karto pastebėti vi
soje Australijoje pagarsėju
sių Evos Kubbos ir Henriko 
Šalkausko darbus! Tauto
dailės darbai įvairūs ir tur
tingi. čia grupė trijų lietu
viškų kryžių - E. Lačaičio 
medžio darbai - regis minia
tiūroj atkelti iš krikščioniš

kosios Lietuvos pakelių ar 
kiemelio prieš seklyčios lan
gus. Latviškos žvakidės, 
dėžės, rėmeliai ir kitokie 
medžio drožiniai įdomių lini
jų nors gal sunkoki, papuošti 
gintarėliais, ąžuolų lapų, 
kanklių ornamentais, estiš
kų tautinių drabužių papuo
šalai, mezginiai, siuvinėji
mai tokio smulkumo ir dai
lumo, kad, rodos, ir patikėti 
sunku; sidabro papuošalai, 
kai kurie su gintaru, tradi
ciškai latviški, kiti jau su 
Australijos akmenimis - mo
derniški, bet vis dėl to kaž
kaip išduoda autorių iš kitų 
pajūrių atsineštą dvasią ir 
nuotaiką. Viskas įdomu!

Į atidarymą susirinko po
ra šimtų svečių - gražus 
būrys. Visa paroda pilna. Ir 
kalbos girdisi net keturios: 
lietuvių, latvių, estų ir ang
lų. Draugininke Elgė 
pasveikino susirinkusius ir 
parodą oficialiai atidaryti 
pakvietė p. Samios, M.B.E., 
etninių bendruomenių tary
bos pirmininką, kuris savo 
kalboje pasidžiaugė parodos 
turtingumu ir svečių gausu
mu, ir pabrėžė, kad kaip tik 
tokiais renginiais ir kuriama 
marga įvairiakilmės Aus
tralijos kultūros mozaika.

Pagal tradiciją, per ati
darymo vakarą, draugovės 
narės svečius pavaišino 
gausiais užkandėliais ir 
vynu.

Per sekančias dvi savaites 
parodą aplankė tikrai daug 
žmonių. Budėjusiems buvo 
įdomu stebėti apsilankiusios 
publikos reakcijas. Savieji 
dažniausiai ir pasidžiaugė ir 
po truputį pabarė, stengėsi

Rajono žinios
RAJONO VADIJOJE 

* Rajono vadcvų suvažiavi
mas įvyks Rajoninės Sto
vyklos stovyklavietėje, 1981 
sausio 9 d. Jame kviečiami 
dalyvauti rajono vadijos na
riai, tuntininkai (tuntų vadi- 
jų nariai, skautininkų,ramo
vių) senųjų skautų židinio 
vadovai ir jų vadijų nariai,, 
skautų tėvų komitetų pir
mininkai ar jų atstovai. 
Sausio 10 d. - speciali pas
kaita, nagrinėjanti tuntų ir 
kitų vienetų organizaciją, 
veiklą ir t.t., su diskusijomis 
- vyr. vienetų vadovams.

* Ąžuolo - Gintaro vadovų 
mokyklų kursai įvyks 1981 
sausio 2-12 d.d., šalia Rajo
ninės Stovyklos. Kursų pra
vesti iš JAV atvyksta šių 
mokyklų vadovai. Rajone šie 
kursai vyks tik kas kelinti 
metai, tad tuntai ir kt. vie
netai turėtų pasinaudoti šia 
reta proga, atsiųsdami gali
mai didesnį skaičių kandida
tų. Kursai skiriami vyr. va
dovams. Kursantų registra
cija baigiasi rugpiūčio 31 d. 
Registruotis pas Rajono Va
dovų paruošimo skyriaus 
vedėją, ps. fil. Eglę Sucho- 
werskienę, 29 Dallwood 
Ave., Epping, N.S.W. 2121; 
tel. (02) 86 6197.

KUNIGAIKŠČIO
MARGIO DRAUGOVĖJE

Kun. Margio Draugovės 
skautai Melbourne smarkiai 
ruošiasi ateinančiai rajoni
nei stovyklai Adelaidėje. 
Jau šiais metais esame tu
rėję keturias sueigas ir vie- 

patarti, kaip būtų buvę ge
riau, ar kaip vertėtų kitą 
kartą organizuoti. Australų 
vienas kitas praėjo be ko
mentarų. Tačiau ryški dau
guma džiaugėsi, gyrė, teira
vosi. Ypač klausė, kas ir iš 
kur tie darbų autoriai. Vie
nas pakartotinai atėjęs pra
šė ant žemėlapio parodyti, 
kur tas Pabaltis. Kitas mė
gino aiškinti, kad tokių 
kraštų kaip Lietuva, Latvi
ja, Estija is viso nebesą, tai
gi iš kur tie lietuviai, latviai, 
estai... Visa tai davė progos 
pakalbėti su svetimais žmo
nėmis ir paaiškinti apie savo 
kraštą, kilmę, kalbą, papro
čius, likimą. Nemažai išsta
tytų darbų buvo parduota.

Taigi ir šitas jaunų aka
demikių bandymas kultūriš
kai pabendradarbiauti su 
estais ir latviais, o taip pat 
išeiti į platesnę viešumą ir 
atkreipti australų dėmesį į 
savo kilmės skirtingumo ir 
savo tolimos tėvynės reika
lus buvo pilnai sėkmingas ir 
vertas pasididžiavimo.

Ačiū jaunoms sesėms! 
Nepavarkit ir toliau!

fil. E. Jonaitienė 

ną iškylą. Per tą laiką pasi
ruošta ir į 2-rą patyrimo 
laipsnį bei specialybes pa
keiti: astronomo, dailininko, 
topografo, skęstančiųjų gel
bėtojo, dviratininko, šaulio, 
miško skauto. Norint pa
greitinti specialybių įsigiji
mą surengta viena speciali 
sueiga, įvykusi V. ir B. Ado
mavičių namuose. Sueiga 
užtruko nuo 9 vai. ryto iki 
4.50 vai. p.p.

Dedama pastangų įsigyti 
daugiau specialybių ir išeiti 
I, II ir III patyrimo laipsnių 
programas ir dar įvairių 
specialių specialybių.

Ps. Birutė Adomavičienė 
sumaniai paruošė specialy
bių ženklus.

Draugovės sueigos vyksta 
pagal skiltininkų numatytą 
metinį planą. Šiuo metu 
draugovės sąrašuose yra 20 
skautų. Draugovė dėkoja 
tėveliams, kurie prisideda 
prie jų veikų veiklos ir rū
pestingai seka naudojamą 
pedagoginį ’’mastery 
method'’.

s. V. Adomavičius

IPAIANGtJ
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
s.fŪ. I. Jonaitis, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159

ADELAIDE 

* LSS Australijos Rajono 
Stovykla, įvykstanti 1981 
sausio 2-12 d.d., pavesta su
ruošti Vilniaus tuntui. 
RS.įvyks Adelaidės apylin
kėse. Rajoninės Stovyklos 
Rengimo Komitetą sudaro: 
pirm. - ps. Elena Bulienė, 
sekr. - Vida Bardauskaitė, 
ižd. - s.fil. V. Ilgūnas, ūkve
dys - ps. fil. Donatas Dunda, 
programos paruošėja - v.sk. 
Regina Rupinskaitė, kores
pondentė - sk. akad. Laisvė 
Daugalienė.

Vadų vargai
Kovo 8-tą dieną, 10 vai. 

ryto prie Cotter Reserve 
susirinko energingas būrys 
paukštyčių ir vilkiukų dvie
jų dienų žygiui į Brinda- 
bellos kalnus. Žygio tikslas 
buvo pramokyti, kaip gam
toje elgtis ir kaip apsisaugo
ti nuo visokių gamtos pavo
jų. Iškylauti susirinko pen
kios paukštytės, šeši vilkiu
kai, dvi vyresnės skautės, 
du vyčiai ir vienas savanoris 
tėvas.

Iš Cotterio dviem maši
nom buvom nuvežti į mišką 
prie "Vanity’s Crossing” ir iš 
ten paleisti į gamtą. č.ia ir 
prasidėjo mūsų žygis — pil
nas energijos ir entuziasmo. 
Deja, tas ne labai ilgai tęsė
si, nes takas buvo akmenuo
tas ir tankiais krūmais 
apaugęs. Nukeliavus maž
daug pusantro kilometro 
nutarėm, kad jau laikas pa
pietauti. Sustojom šalia 
upelio papietauti, pailsėti ir 
paposėdžiauti. Posėdžio te
ma buvo labai rimta. Ką to
liau daryti? Jei norime pa
siekti numatytą stovykla
vietę iki vakaro, kelias pau
piu buvo pertolimas, o grįžti 
atgal nebuvo kaip. Sutarėm, 
kad geriausias būdas bus 
kilti į kalną, nusileisti į pa
kalnę, pereit per upę, susi
rasti miško taką ir juo toliau 
žygiuoti. Taip ir padarėm. 
Užlipom į kalną, nuriedėjom 
į pakalnę — o mūsų tunti- 
ninkas, būdamas labai prak
tiškas žmogus, nutarė pa
naudoti savo kuprinę kaip 
rogutes ir nužliaužė žemyn. 
Deja, kuprinė neatlaikė to
kio svorio, tai nusileidus tu
rėjom surinkti išbarstytus 
daiktus ir kuprinę suklijuoti. 
Upę peržengėm sausi, tik 
žinoma kelionės vadas, 
perspėdamas mažuosius 
apie gręsiančius pavojus, 
pats sušlapo.

Pagaliau pasiekėm miško 
takelį — ūpas vėl pakilo, ir 
pailsėjus žengiame toliau 
stebėdami kengūras ir pa
pūgas. Numatytoje stovyk
lavietėje atsiradom maž
daug 4 vai. p.p. Nedelsiant 
pradėjom palapines statyti, 
nes ir lietutis pradėjo gra
sinti. Tik spėjus jas pasta
tyti, užėjo lietus. Čia buvo

MELBOURNE 

* Vyr. skaučių įžodis. Džiu
go vyr. skaučių Audros bū
relio iškyloje, balandžio 18 
d. vyr. skautės įžodį davė 
Loreta Čižauskaitė, Danutė 
Špokevičiūtė, Akvilė Stasi- 
liūnaitė ir Lina Tamošaitytė. 
Vėliau vykusios sueigos 
metu, atsistatydinus buv. 
vadovei Pam. Sadauskienei, 
naująja būrelio vadove išsi
rinkta Rožė Makarevičiūtė.

-X —

gera proga jaunimui paste
bėti savo palapinių statymo 
klaidas. Vadai, žinoma, ėjo 
remontuoti palapines per 
lietų, o jaunimas vadų pala
pinėje gaminosi šiltą vaka
rienę.

Apie 7-tą vai. vakaro lie
tus liovėsi, tai visi suėjo ap
link laužą, kur j lokavom ir 
dainavom. Ap e 8-tą valandą 
jau visas jaunimas gulėjo 
savo pataluose. Neužilgo jau 
tyla, tik vadovai, aplink lau
žą susėdę, budėjo saugoda
mi jaunimo džiovinamas 
kelnes ir striukes. Štai, ne iš 
šio, nei iš to išgirstam kažką 
tai staugiant, lyg tai šau
kiant iš tamsaus niūraus 
miško gilumos. Ką daryt? 
Ar bėgt ar rėkt? Nutarėm 
rėkt. Surikom vieną kartą 
— gr įžta aidas, antrą kart ir 
vėl tas aidas iš gilumos. Pa
galvojom, gal kokia baidyklė 
mūsų ieško . Sutarėm, kad 
žygio vadovas turi eiti ir iš
aiškinti. Pasiėmęs žibintuvą 
jis ir nužygiavo upės link. Po 
gero pusvalandžio jis grįžta, 
vėl sušlapęs iki kelių, parsi- 
vesdamas paklydusį skautą 
vytį ir nuvargusį vilkiuką, 
kurie pavėluotai atvyko į 
stovyklavietę. Vakaras ap
rimo. Pasidalinus įspūdžiais 
mūsų vienišas vytis nutarė 
grįžt namo į savo sausą 
minkštą lovą, o mus palikti 
gamtoje nakvoti ant kietos, 
šaltos žemės.

Išlydėjus svečią ir mes 
tuoj pradėjom ruoštis nak
čiai. Surinkom išdžiūvusius 
rūbus, sudėjom į palapinę, 
pasiklojom miegmaišius ant 
plastikos ir jau pradėjom 
sugulti ir vėl išgirstame 
nežmonišką riksmą. Žiūrim, 
nagi mūsų tuntininkas įlin
dęs į savo sidabrinį mieg
maišį šliaužia upės link. Ge- 

' rai, kad musų sesės buvo la
bai vikrios ir spėjo jį už ausų 
pagriebti. Paaiškėjo — si
dabrinis miegmaišis, padė
tas ant plastinkinio pašlai- 
čio, yra tas pats, kaip rogu
tės ant ledo. Ką daryti? Nu
tarėm atremti jį į kuprinę. 
Pagaliau užmigom. Tik vėl 
išgirstame kalbas. Nu kas 
ten dabar? Išsikapsčius iš 
šiltos lovos, perėjus šlapią

Nukelta į psl. 6 ■
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Nam i e i r 
svetur

ADELAIDE 9 A-c i c

ŠIUPINYS
Pramoginiai parengimai 

su menine ar dalinai menine 
programa mūsų bendruo
menėje nėra dažni reiški
niai, nes šioje srityje reikia 
parodyti nemaža išradintu- 
mo ir įtraukti įvairių talen
tų, kurie margaspalvę pub
lika užimponuotų ir jai pa
tiktų.

Šio nelengvo užmojo 
ėmėsi Adelaidės Liet. Kata
likių Moterų Draugija 1961 
m. suorganizavusi tokį pa
rengimą ir jį pavadinusi 
"šiupiniu”. Lietuviai šiupi
niu vadina labai populiarų 
viralą, į kurį sudedama įvai
rių produktų bei prieskonių 
ir gausiai pagardinama spir
gais.

Pirmojo šiupinio pasiseki
mas moteris paskatino tokį 
ruošti kasmet. Ir taip per 
eilę metų "Šiupinys" patie
kiamas Adelaidės lietuvių 
visuomenei. Paskutinysis 
bus ir kaip ir jubiliejinis - 
dvidešimtasis.

Jubiliejinis Šiupinys buvo 
suorganizuotas ir pravestas 
mums visiems gerai žinomo, 
visur suspėjančio devyn- 
darbio Viktoro Baltučio. Vos 
uždangai atsidavus Viktoras 
iškišo galvą iš scenos vidury 
pastatyto didžiulio "katilo”, 
l kurį buvo sudėjęs visus 
prieskonius ir iki pat dugno 
gerai išmaišęs, kad patieka
las patenkintų kiekvieną ra
gautoją. Nepasakysi, kad 
viralas svečius būtų apvy
lęs. Daugiau kaip pora va
landų besrebiant šiupinį 
prabėgo nepastebimai. 
Programa buvo gana plati ir 
įvairi.

Šiupinį atidarė Saulius 
Kubilius, iškilusis mūsų 
deklamuotojas su A. Gus
taičio "Inkarnacija”. Po jo 
scenoje išvydome Žilvino 
vadovo V. Venciaus neseniai 
suorganizuotą jaunųjų or
kestrą (V. Vencius, R. Vi- 
lenbrechtas, R. Berezna ir

Atkelta iš psl. 5 

žolę ir krūmus, randam vil
kiukus lovose ir sposus be- 
krečiančius. Pamokslą išpy
lus, vėl grįžtame į savo guo
lius.

Rytą girdim linksmai 
čiulbančias mūsų paukšty
tes. Iš lovų nelipa, nes, sako, 
vadovai turi jų kelnes. Tei
sybė — vakare jas džiovi- 
nom ir paskui sunešėm į 
savo palapinę. Bet kur jos 
dabar? Surandam šlapias už 
mūsų palapinės. Ir vėl rei
kėjo jas džiovinti.

Pavalgėm pusryčius ir 
pasiruošėm žygiui. Devintą 
valandą ryto lipom tiesiog į 
kalną. Pusiaukelėj prisiveja 
mus tas praeitos nakties pa
klydęs vytis. Klausiam, kas 
atsitiko. Jis aiškina, kad tė
vai susirūpinę, nes Canber- 
roje per visą naktį pylė lie
tus ir dar tebelyja.

Kelionė po to buvo labai 
lengva, bet nelabai įspūdin
ga. Takai per pušynus leng
vi, o jaunimas, gerai per 
naktį pailsėjęs, smagiai žy
giavo pirmyn. Vidurdienį 
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V. Vitkūnas). Pagrojo pa
siutpolkę ir tautinių šokių 
pupuri. Visai neblogas pra
moginis orkestras! Pagrojo 
neblogiau,negu tie svetim
taučių orkestrėliai plėšią iš 
mūsų 4-5 šimtus dolerių mū
sų baliuose.

Pirmoj ir antroj progra
mos daly mūsų muzikantai 
buvo šiltai sutikti. Tikimės, 
kad šis muzikinis vienetas 
išsilaikys ir tobulės.

Buvo ir parodyta ir pora 
scenos vaizdelių: E. Varnie
nės paruoštas "Čigonų ber
niukas” ir V. Opulskio reži
suotas "Šaknų beieškant". 
Abu vaizdeliai buvo rūpes
tingai paruošti ir atlikti vien 
jaunimo: R. Rupinskaitė , L. 
Varnas, V. Vitkūnas, A. Ku
bilius ir R. Sobeckis. Tai di
delis vadovų E. Varnienės ir 
V. Opulskio nuopelnas, ku
rie jau ne vieną kartą suge
bėjo sumobilizuoti būrelius 
jaunimo, juos išvesti į sceną 
ir gražiai lietuviškai prašne
kinti.

Jaukiai į programą įsijun
gė solistė M. Pečiulienė, pa
dainavusi trejetą dainų 
akompanuojant J. Stokes. 
Nors dainininkė scenoje ir 
ne dažnai pasirodo, bet šį 
vakarą savo programą atliko 
pasigėrėtinai.

P Andriušio feljetoną 
"Demokratinis sportas" 
paskaitė A. Gučiuvienė, 
skaitydama su vaidyba - 
balso moduliacija, gestais ir 
judesiais.

Keletą A. Saliūno eiliuotų 
parodijų padeklamavo L. 
Gerulaitis. Tai ne naujokas 
scenoje - buvo kuo pasi
džiaugti.

Su sentimentalia progra
ma pasirodė ir "Nemuno 
dukrų” kvartetas, tik šį kar
tą dainavo trys (B. Budrie
nė, S. Pusdešrienė ir A. Ur- 
nevičienė, trūko O. Kamins
kienės). Vienetas gerai susi/ 
dainavęs ir džiugino kiaušy-

sustojom pavalgyti pietų ir 
{lažaisti. Praėjus gerai va- 
andėliai pasileidom riščia 

nuo kalniuko į sutartą susi
rinkimo vietą. Pribuvom 
anksčiau, negu sutarta. Va
dai sugulė ant žemės pailsė
ti, o jaunimas džiūgavo ir 
žaidė. Taip ir baigėsi mūsų 
žygis- Dalyvis

MELBOURNE

* Džiugo tuntas kazimieri- 
nes paminėjo kovo 2 d., or
ganizuotai dalyvaudamas 
pamaldose ir po to įvykusio
je tunto sueigoje, kurios 
metu prityrusios skautės 
įžodį davė Gailė Pranckū- 
naitė, Asta Vaičaitytė ir Vi
da Žemaitytė. Margio drau
govės skautai — Darius 
Alekna, Povilas Adomavi
čius ir Juozas Keblys pakelti 
į skiltininko laipsnį, o Jonas 
Rukšėnas — į paskiltininko. 
Visa eilė skautų—čių išlaikė 
egzaminus įvairių patyrimo 
laipsnių ir specialybių.

* Vyr. skaučių Audros bū
relis kovo 2 d. Lietuvių Na
muose suruošė Kaziuko 
mugę, apkraudamos stalus 
baronkomis, bulkutėmis ir 

tojus.
Bet viso parengimo nu

garkaulis vis dėl to buvo 
"Vaidilos” aktoriai - A. Gu- 
tis, B. Rainys, N. Skidzevi- 
čius, J. Neverauskas, V. 
Ratkevičius ir A. Petrikas. 
Tai velionio rež. J. Gučiaus 
auklėtiniai, kurie per dau
gelį metų mus džiugina savo 
talentais. Kartais jie mus 
prajuokina, priverčia susi
mąstyti arba reikiamu siel
vartu užkrečia klausytojus 
iki pačių širdies gelmių.

Jubiliejiniame Šiupiny 
padeklamuota du senais lai
kais gana kontraversiniai 
dviejų didžiųjų poetų kūri
niai - J. Aisčio "Numirė ka
raliaus šuo” ir B. Brazdžio
nio "Ką sakė mūrininkas Jė
zui tą naktį”. Pirmąjį dekla
mavo V. Ratkevičius, talki
namas A. Petriko, kuris 
Ratkevičiui deklamuojant 
savo rankomis gestikuliavo. 
Minėtą B. Brazdžionio eilė
raštį deklamavo B. Rainys 
su tokia įtikinančia jėga, kad 
niekas iš klausytojų prasi- 
gėrusio mūrininko nepas
merkė, o greičiau jo gailė
josi.

Bendrai, šis jubiliejinis 
šiupinys buvo gerai suorga
nizuotas ir rūpestingai pa
rinkta programa. Be abejo
nės, visų neįmainoma užga
nėdinti, tačiau vis vien pasi
baigus Šiupiniui dalyvavu
sių veiduose švytėjo pasigė
rėjimas.

B. Straukas

PERTH
OKUPACIJOS IR

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS 
PERTHE

Minėjimą atidarydamas 
Pabaltiečių Komiteto narys 
p. B. Steckis pakvietė latvių 
pastorių Musinskį ir lietu
vius atstovaujantį kun. To- 
mich invokacijai, kurie savo 
maldas ir mintis kreipė į 
antgamtines pajėgas užtik
rindami, kad demoniškos jė
gos, naikinančios fizines ir 
dvasines vertybes bus nu
galėtos ir kad su Dangaus 
pagalba atgausime savo tė
vynėms laisvę.

Didelis pabaltiečių bičiulis 
federalinio parlamento 
atstovas Mr. Martyr pa
reikšdamas mums savo 
užuojautą šių skausmingų 
sukakčių proga kalbėjo, kad 
mūsų okupanto kėslai dar 
neatlyžo ir kad Afganistano 
užpuolimas yra tik žingsnis į 
sekantį pasikėsinimą ir pra
šė remti demokratine dau
guma išrinktas prieškomu- 
nistines vyriausybes kovoti 
prieš visuomenės drumstė
jus, kurių tikslai ne šio 
krašto gerovė, bet noras pa
žeminti žmonių išrinktuo
sius atstovus tiek vidaus, 
tiek ir tarptautinėje plot
mėje. Mr. Martyr apgailes
tavo olimpijados vadovų 
siauras pažiūras ir pas
merkė sovietų vyriausybės 
nepripažinimą Australijos 
pilietybės emigrantams.

Toliau kalbėjo estų , lat
vių ir lietuvių atstovai ir su
giedoti pabaltiečių tautiniai 
himnai. Lietuvių vardu kal
bėdamas prof. Z. Budrikis 
papasakojo savo jaunystės 
prisiminimų apie Lietuvos 
okupaciją, liaudies seimo 
rinkimus, kuriuose balsavo 
kas kiek norėjo ar buvo pri
verstas.

kitais skanėstais bei rank
darbiais; viskas buvo greitai 
išpirkta. Prie mugės veikė ir 
"laimės šulinys” mažie
siems. (B.š.)

SPORTAS
Sportas Geelonge

G.L.S.K. Vytis metinis 
susirinkimas įvyko gegužės
18 d. Susirinkime dalyvavo 
34 klubo nariai bei rėmėjai. 
Susirinkimą atidarė klubo 
pirmininkas S. Šutas, pirmi
ninkauti pakvietė p. Juozą 
Gailių, sekretoriaut p. Algį 
Karpavičių. Praeitų metų 
klubo visuotinio susirinkimo 
protokolą perskaitė sekre
torius L. Bungarda. Klubo 
veiklos pranešimą padarė 
vicepirm. K. Starinskas. 
Pasirodo, kad praeiti metai 
buvo gana sėkmingi Geelon- 
go Vyties Klubui. Vyrų 
krepšinio pirma komanda po 
22 metų vėl laimėjo Geelon- 
go miesto pirmenybes, va
saros ir žiemos sezonuose, 
vyrai krepšininkai ketvirtą 
kartą iš eilės tapo lietuvių 
sporto šventės čempionai. 
Sporto šventėj Canberroj 
moterys krepšininkės taip 
pat laimėjo pirmą vietą po
19 metų. Be vyrų ir moterų 
krepšininkų, pirmas vietas 
dar laimėjo O. Volkavickaitė 
moterų lauko tenise. R. 
Zenkevičienė moterų golfe, 
E. Koszela vyrų golfe. Šiuo 
metu klube veikia 5-kios 
krepšinio komandos, dvi 
vyrų, dvi moterų ir žemiau 
16 metų berniukų, vyrų 
tinklinio komanda, vyrų ir 
moterų golfas, taip ir bili- 
jardininkai visu smarkumu 
ruošiasi ateinančiai sporto 
šventei Adelaidėj. Po to 
pranešimų padarė kasinin
kas S. Karpuška: kasos sto
vis nuo praeitų metų mažai 
ką pasikeitė. Revizijos ko
misijos pranešimą padarė C. 
Volodka. Po trumpų disku
sijų visi pranešimai susirin
kimo buvo priimti.

Toliau sekė naujos valdy
bos rinkimai. Šiais metais 
valdyba buvo renkama 
dviem metam. Naujon val- 
dybon pagal balsų daugumą 
išrinkti: K. Starinskas 31, C. 
Valodka 30, S. Šutas 30, A. 
Kardas (Jančiauskaitė) 29, 
L. Bungarda 25, A. Brown 
(Mačiulytė) 24, A. Bungar- 
daitė 22, S. Wiasak (Visoc- 
kytė) 22, S. Karpuška 24, 
kandidatais liko V. Bindokas 
20, L. Obeliūnienė 19 ir P. 
Vaičekauskas 12. Po klausi
mų ir sumanymų susirinki
mas užbaigtas Lietuvos

Pokalbų skaitlingas latvių 
choras padainavo keturias 
harmonizuotas dienos nuo
taikai pritaikintas dainas.

Uždarydamas minėjimą 
pabaltiečių komiteto latvių 
atstovas padėkojo garbės 
svečiams, visiems progra
moje dalyvavusiems ir 
skaitlingai atsilankiusiems.

J.Š.

Vita Foręe
SUPER = C PDR.

Ji yra 100% vitaminas C 
ir kainuoja mažiau negu 
PUSĖ tablečių kainos.

Apsisaugokite nuo slogos 
ir kitų negalavimų šią žiemą. 
Gaunama Health Food 
krautuvėse.

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd. Lynton 5062 
S.A. (08) 277 3838

Himnu. Visas susirinkimas 
praėjo labai darbingoj nuo
taikoj

*
Nauja valdyba pareigoms 

pasiskirstė: pirmininkas
Stasys Šutas, vicepirminin
kas Kajetonas Starinskas, 
sekretorius Liudas Bunęar- 
da, sekretoriaus padėjėja 
Angelė Bungardaitė, kasi
ninkas Česius Valodka, ka
sininko padėjėjas Saulius 
Karpuška. Parengimų va
dovės: Aldona Kardas, Si- 
moneta Wiasak ir Aldona 
Brown. Sekretoriaus adre-. 
sas: L. Bungarda 167 Victo
ria St. North Geelong. Vic. 
3215. Telefonas 78 3865.

*
Gegužės 4 d. Vyties golfi- 

ninkai žaidė prieš Melbour
ne Varpo golfininkus dėl 
Renatos Starinskienės at
minimo skydo. Žaidimas pa
sibaigė lygiomis po 4 laimė
jimus kiekvienam klubui. 
Girdėjome, kad šios rungty
nės vėliau bus peržaistos toj 
pačioj vietoj.

*
Nauja valdyba greitu 

laiku numato suruošti bow
ling vakarą, o po to iešminę.

G.L.S.K. Vytis Valdyba

SPORTAS VISUR
Australijos futbolas nese

niai atšventė savo veiklos 
100-metį. Šia proga apsilankė 

Anglijos reprezentacinis 
vienetas ir Syanejuje žaidė 
prieš Australijos olimpinės 
futbolo komandos kandida
tus. Australai pasirodė geri 
priešininkai prieš profesio
nalus anglus pralaimėdami 
anglams 2:1 santykiu.

Australijoje kiek vėliau 
lankėsi šiaurės Airijos ko
manda, su kuria australai 
sužaidė trejas rungtynes 
dvi pralaimėdami o vienas 
sužaidę lygiomis.

• *
Artėjant pasaulinėm 

Wimbledon teniso žaidy
nėms metų pabaigoje spė
liojama, kas įveiks švedą B. 
Borg, kuris iki šiolei yra ne- 
įveikiams. Vienas iš rimtųjų 
jam priešininkų yra lietuvis 
Vitas Gerulaitis, kurio 
žvaigždė po paskutinių per
galių susitikimuose Ameri
koje ypač sušvito.

* *
Ir po antro svarstymo 

Australijos Olimpinis Komi
tetas apsisprendė dalyvauti 
Maskvos olimpijadoje ne
žiūrint vyriausybės pas
kelbto boikoto. Dalis Aus
tralijos atletų savanoriškai 
pareiškė nedalyvausią Mas
kvos olimpijadoje, jų tarpe 
ir krepšinio bei tinklinio ko
mandos.

Pagal spaudos apklausi
nėjimus Australijos 52% 
gyventojų pasisakė už olim
pijados boikotą. Olimpinis 
komitetas pasirodė nesis- 
kaitąs nei su vyriausybe, nei 
su viešąja nuomone.

* • •
Vitas Gerulaitis, pasauli

nio garso teniso žaidėjas, 
pastaruoju metu per kelis 
viešus susitikimus laimėjo ; 
prieš savo kietą priešininką ' 
J. McEnroe. Vitas pramato 
dalyvauti liepos mėnesį pa
saulinėse Wimbledon temso 
žaidynėse.
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Sportas Adelaidėje
KREPŠINIS

VYTIS - CATS 49:32 (23:17)

Lietuvių vyrų krepšinio 
komanda St. Bernards A 
klasės pirmenybėse pasiekė 
įtikinančią pergalę ir sezoną 
užbaigė be pralaimėjimo. 
Taškus pelnė: J. Ignatavi
čius 15, P. Urnevičius 10, A. 
Vieraitis 10, J. Kalnins 10, 
E. Jucius 2 ir komandos tre
neris Algis Ignatavičius 2. 
Paskutiniu laiku ryškią pa
žangą padarė John Kalnins, 
kuriam dar tik 15 metų am
žiaus. Dėl susižaidimo šiose 
rungtynėse nežaidė R. 
Baškus. Dabar mūsų talen
tingi krepšininkai ruošiasi 
finalams, tad linkime sporti
nės sėkmės.

ADELAIDE — NORWOOD 
78:83 (46:35)

Lietuvių - latvių vyrų 
District krepšininkai patyrė 
apmaudų pralaimėjimą, nes 
šiose rungtynėse pirmavo 
nuo pradžios iki paskutinės 
minutės. Kėlinį užbaigę vie
nuolikos taškų persvaroje, 
pabaltiečiai antro kėlinio vi
duryje pirmavo net 16 taš
kų. Rungtynių pabaigoje 
sužaista atsipalaiduotai, ke
lios šiurkščios klaidos, pora 
abejotinų sprendimų iš tei
sėjų pusės ir vietoj pelnytos 
pergalės teko nuryti pralai
mėjimo kartėlį. Taškai: J. 
Blicavs 24, U. Bruns 22, M. 
Jaunalksnis 9, A. Vieraitis 8, 
P. Urnevičius 4, M. Strazds- 
4, M. Pearce 3, V. Jankevics 
2, M. Borne 2.

ADELAIDE - GLENELG 
83:91 (46:45)

Nežiūrint pralaimėjimo, 
{>o šių rungtynių lietuvių - 
atvių vyrai krepšininkai 
užsitarnavo daug pagyrimų, 
nes varžovai, pereito sezono 
Australijos Nacionalinės ly
gos komanda, kurie savaitę 
prieš tai, tik po pratęsimo 
pralaimėjo 90:92 dabar pir- 

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
"STEBĖTINAS PATARĖJAS”

Ištikrųjų Jėzus bus "Stebėtinas Patarėjas” ir teisingas 
Teisėjas. Kitoje pranašystėje mes ir vėl skaitome apie ši
tą busimąjį žmonių Teisėją: ’’Viešpaties dvasia nusileis 
ant jo, išminties ir supratimo dvasia, patarties ir stipry
bės dvasia, mokslo ir maldingumo dvasia, ir jis pasidarys 
pilnas Viešpaties baimės dvasios. Jis teis ne kaip akims 
rodosi, ir nubaus ne kaip ausims girdisi, bet jis teis teisy
be beturčius ir lygybe darys nutarimą šalies nužemin
tiems." — Izaijo 11:2-4.

Pritinka manyti kad toks gabus Teisėjas darys teisybę 
žmonėms, ir mes galime būti tikri, kad jam tarpininkau- x 
jant visi, kurie norės sugrįžti pas Dievą ir gauti amžinojo 
gyvenimo palaiminimų ir gyventi tobuloje žemėje, gaus 

.visokių progų tai daryti.
Verta pastebėti, kad jis neteis kaip akys mato, arba 

kaip ausys girdi. Gabiausieji teisėjai pasauly darė nutari
mus sulig tuo, ką jie galėjo matyti arba girdėti, dėlto kad 
negalėjo įsižiūrėti į žmonių širdis ir tikrai sužinoti kodėl 
taip sakė arba taip darė. Bet Jėzus nebus paduotas to
kiam aprūbežiavimui; nes turėdamas dieviškos sprendi
mo jėgos, jis žinos kur tiesa, nežiūrint į tai, kas bus sako
ma. Todėl nestebėtina kad Povilas pasakė, kad pasaulis 
bus teisiamas teisingai per aną Vyrą, kurį Dievas pasky
rė. — Ap. Darbai 17:31.

Bus daugiau

Mylintieji tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P. 
Bašinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 
4121

niaujančiai šios lygos ko
mandai West Adelaide.

Rungtynių pradžioje var
žovai pirmavo net 24:12, bet 
po to pabaltiečiai pasirodė 
pranašiau ir buvo labai arti 
pergalės prieš pajėgius var
žovus. Taškai: I. Blicavs 25, 
M. Jaunalksnis 17, U. Burns 
12, P. Urnevičius 10, A. Vie
raitis 7, M. Strazds 6, M. 
Borne 4, V. Jankevics 2. . .

Mus džiugina, kad lietuvių kiai prisidėjo prie šios per- 
reprezentantai abejose '—,i_ --— ■--
rungtynėse startavo pag
rindiniuose penketukuose. 
Petras Urnevičius ir Algis 
Vieraitis demonstruoja gra
žų krepšinį Pietų Australi
jos aukščiausioje lygoje. 
Treneris labai aukštai įver
tino Petro žaidimą paskuti
nėse rungtynėse tad aikštė
je išbuvo nuo rungtynių 
pradžios iki paskutines mi
nutės, tuo įrodydamas ne
paprastą ištvermingumą.
ADELAIDE - NORWOOD

60:59 (31:36)

Lietuvaičių latvaičių 
District krepšininkės "iš
plėšė” labai sunkią vieno

Veda V. Augustinavičius

ŠACHMATAI
AUSTRALAI DALYVAUS 

ŠACHMATŲ 
OLIMPU ADOJE

Metų pabaigoje nuo lap
kričio 20 d. iki gruodžio 7 d. 
Maltoje bus pravesta Pa
saulio Šachmatų Olimpijada, 
kurioje dalyvaus ir Austra
lijos šachmatininkų vyrų ir 
moterų komanda. Šiai oŪm- 
pijadai australai žaidėjai 
ruošiasi, atstovai parinkti. 
Vyrų komandą sudaro be
veik išimtinai tik Viktorijos 
žaidėjai.

Skelbimas

taško pergalę. Rungtynės 
vyko labai įtemptoje atmos
feroje nuo pradžios iki pas
kutinių sekundžių. Audrin
gai skatinamos lietuvių bei 
latvių žiūrovų, kurie šiose
rungtynėse atsilankė tikrai 
skaitlingai, Adelaidės krep
šininkės pasiekė minimalinę, 
bet pelnytą pergalę. Taškai: 
I. Nagy 20, L. Fllston 16, V. 
Juciūtė 10, R. Rupinskaitė 7, 
M. Hauzer 7.

Po šių rungtynių mergai
tės pareiškė, kad audringas 
žiūrovų paskatinimas ryš- 

galės, tad tikimės ir ateityje 
skaitlingo tautiečių atsilan
kymo į District krepšinio 
rungtynes.

ADELAIDE —
WEST TORRENS 60:57

Sekančiose rungtynėse 
pabaltietės krepšininkės 
įveikė komandą, kuri pir
menybių lentelėje užėmė 
antrą vietą. Ir šios rungty
nės vyko audringoje atmos
feroje, kur sėkmė lydėjo 
Adelaidės krepšininkes. 
Taškai: L. Fullstom 25, L 
Nagy 9, V. Juciūtė 8, R. Ru- 
Sinskaitė 8, M. Hauzer 8, S. 

aunkalvis 2.

ŠACHMATININKŲ
BALIUS

Jau antri metai Sydnejaus 
šachmatininkai rengia savo 
metinį balių, kuris šiais me
tais numatomas Syd. Liet. 
Klube liepos 12 d. Progra
moje dalyvaus latvių vyrų 
choras. Visi maloniai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

Birželio 17 d. kalbėdamas 
televizijos Channel 10 žinių 
laidoje, Palangos Travel di
rektorius Romas Cibas pa
reiškė, kad jis nematąs, ką 
bendro turi Afganistano 
okupacija su Maskvos olim- 
pijada. Jo nuomone, papras
tas žmogus gatvėje negal
voja taip, kaip Australijos 
politikai. Minėtos T.V. sto
ties korespondentas primi
nė, kad R. Cibas ketina vyk
ti į Canberrą ir teisme pa
tiekti federalinei vyriausy
bei 700.000 dolerių ieškinį. 
Tai suma, kurią praradęs 
Palangos kelionių biuras 
Australijos federalinei vy
riausybei paskelbus boikotą 
Maskvos olimpijadai.

Prieš metus Sovietų Są
jungoje, Sverdlovsk rajone

Sydnejaus lietuvių šachmatininkų klubas kviečia visus 
mielus tautiečius į nekasdieniška

Šachmatininkų vakarą
liepos 12 d., šešt., Sydnejaus Lietuvių Klube Bankstowne 

Programoje:
LATVIŲ VYRŲ CHORAS

Nuotaikingos ir populiarios latvių ir internacionalinės 
dainos.

Vakaro metu fantais gausi loterija, gera nuotaika ir 
visų malonus pabendravimas grojant klubo kapelai.

Maloniai kviečiame gausiai atsilankyti. Nesigailėsite!

XPOPTAl^
i PLAUKIMAS

’KOVO” KLUBE
Renata Užubalytė Pietų 

Australijos plaukimo pir
menybėse 12 metų amžiaus 
grupėje 800 m. laisvu 
stilium nuplaukė per 9 min. 
35 sekm. užėmė pirmą vietą. 
Renatos atsiekto rezultato 
nepajėgė pagerinti ir mer
gaitės iki 17 m. amžiaus, 
užtai talentinga plaukikė 
pakviesta treniruotis 
Commonwealth žaidynėms, 
kurios įvyks 1982 m. Bris- 
banėje.

Pastebėtina, kad 10 m. 
amžiaus sesutė Debie Užu
balytė 800 m. laisvu stilium 
nuplaukė per 10 min. 15 sek. 
Tai taip pat labai geras lai
kas šio amžiaus pirmenybė
se. Mus džiugina, kad se
kančioje sporto šventėje abi 
aukštos klasės sportininkės 
atstovaus Adelaidės "Vytį” 
plaukimo pirmenybėse, ku
rios dabar įtrauktos į šven
tės programą. r g

Uralo kalnuose vietos žmo
nės staiga praėjo sirgti kvė
pavimo sutrikimais. Šimtai 
jų mirė. Visi simptomai ro
do, kad tai mikrobai, puolą 
kvėpavimo organus ir 
beveik tikra, kad tos bakte
rijos nelaimingu būdu pate
ko į atmosferą iš laboratori
jų, kur jos veisiamos ir san
dėliuojamos karo reikalams. 
Amerikos tyrimų žiniomis . 
Sov. Sąjunga gaminanti bio
loginius ginklus, ir vienas iš 
jų yra mirtingasis antrax 
pulmonaris.

NETEKOME
A. BALTUČIO

Melbourno sporto klu
bas Varpas kartu ir visi 
Australijos šachmatininkai 
neteko iškilaus sportininko - 
šachmatininko Alekso Bal
tučio jam išvykus į Ameriką 
ir ten sukūrus šeimą.

Aleksas nuo pat pirmųjų 
Varpo Klubo Melbourne 
dienų vedė šachmatų sekci
ją pats žaisdamas komandos 
pirmoje lentoje turnyruose 
su australais ir klubą atsto
vaudamas lietuvių sporto 
šventėse. Lietuvių ir aus
tralų susitikimuose jam teko 
atsiekti gražių pergalių. 
Alekso didžiausia pasekme 
reikia laikyti jam dalyvau
jant tarptautiniame šach
matų turnyre 1971 m. Ade
laidėje. Turnyre dalyvavo 
155 geriausi Australijos 
šachmatininkai, kuriam 
pasibaigus Aleksas pateko į 
41-ją vietą nugalėjęs du 
N.S.W. čempionus ir sužai- 
dęs lygiomis su Pietų Aus-

JAUNIAI IKI 16-kos

koviečiai jauniai 
puslaikų pralaimi 
18:11. Tačiau jau

Koviečiai jauniai iki 
16-kos metų, žaisdami Par
ramatta distrifco krepšinio 
pirmenybėse, iškopė šiuo 
metu į varžybų lentelės ant
rąją vietą. Paskutiniąsias 
savo rungtynes jie žaidė 
prieš geriausią varžybų ko
mandą ’’Spars”. Šiose rung
tynėse negalėjo dalyvauti 
koviečių jaunių "žvaigždė” 
Michael Wallis, nes tuo me
tu jis turėjo Melbourne at
stovauti šios valstijos iki 
16-kos metų jaunių koman
dą. Būdami ūgiu daug ma
žesni už savo priešininkus, 
i--- pirmąjį

santykiu 
nuo pat 

pirmųjų antrojo puslaikio 
žaidimo minučių koviečiai 
išvysto didelį aikštės spau
dimą, žaidimo greitį ir tikrai 
kiekvienas iš komandos į 
šias rungtynes įdėjo visą 
savo širdį, kas ir atnešė 
jiems taip sunkiai iškovotą 
vieno taško laimėjimą. Likus 
žaisti tik 7 sekundėm ir taš
kų santykiu esant 27:28 ko
viečių nenaudai, Povilas 
Stašionis išsiveržia vienas į 
priekį ir iš 15 pėdų nuotolio 
su iššokimu ore daro puikų 
tolimą metimą, kas ir atneša 
taip sunkų vieno taško 29:28 
laimėjimą, žaidėjai su
žaidė be priekaišto. Taškai: 
Gary Atkinson 10, Edis 
Kasperaitis 7, Povilas Sta
šionis 4, Antanas Protas, 
Antanas Kolbakas, Rober
tas Gaidžionis ir Edis Barila 
po 2.

PASKUTINIS "100 KLU
BO" REZULTATAS

I-mas prizas A. Laurinai
tis Nr. 91, 2-ras - R. Mitchell 
Nr. 32,3-čias - L. Petrauskas 
Nr. 22 ir 4-tas - R. Reisgys 
Nr. 55.

Paskutinis šių metų trau
kimas įvyks birželio 28 die
ną. Pagrindinis šių metų 
prizas "Palangos” kelionių 
biuro dovanota kelionė į Fiji 
salą, bus traukiama per 
"Kovo” 30-ties metų Jubi
liejinį Balių, įvykstantį Lie
tuvių Klube liepos mėn.

1980-81-jų metų ”100 Klu
bo” serija prasidės liepos 5 
d. Dar nevėlu yra įsijunti į šį 
sportininkų ”100 klubą". 
Kreiptis į valdybą.

tralijos čempionu.
Alekso Baltučio laimėji

mai glūdi ne vien tik šach
matų žaidimuose. Būdamas 
labai malonaus būdo jis tiek 
Melbourne, tiek ir kituose 
susitikimuose laimėjo daug 
pagarbos ir kaip šachmati
ninkas, ir kaip asmuo. Daly
vaudamas sportininkų išvy
koje Kanadoje 1978 m. jis 
laimėjo pirmą vietą repre
zentuodamas Australijos 
lietuvių šachmatininkus. Iš
vykoje jis susitiko savo bū
simą gyvenimo draugę, su 
kuria neseniai ir sukūrė šei
mą pats persikeldamas gy
venti Amerikoje.

Visas Australijos spor
tuojantis jaunimas ir šach
matininkai linki Aleksui 
šviesaus ir laimingo gyveni
mo.

Wušų Pastogė Nr. 25, 1980.6.30, psl. 7

7



Informacija
PALIKIMAI

Su laiku vienam kitam 
pasitraukus iš gyvųjų tarpo 
iškyla viešumon ir jų paliki
mų rezultatai. Yra visa eilė 
tiek sąmoningų tautiečių, 
kurie sudarydami testa
mentus visados vienu ar 
kitu atveju prisimena ir lie
tuviškus reikalus paskirda
mi iš savo palikimo atitinka
mą dalį lietuviškos veiklos 
reikalams, vienai ar kitai 
lietuviškai organizacijai. 
Skaitome, kad tų palikimų 
gauna ne tik šalpos organi
zacijos, bet ir lietuviški fon
dai arba specialios paskir
ties institucijos. Amerikos 
spaudoje skaitome, kad 
Amerikos Lietuvių Fondui 
(kuris šiuo metu siekia arti 
dviejų milijonų dolerių) pa
likimo keliu iš čikagiečio Dr. 
Jono Glaudelio gavo 158.000 
dolerių.

Neatsilieka ir Australijos 
lietuviai. Iš palikimų šis tas 
nutrupa ir Australijos Liet. 
Fondui, skautams, o štai ne
seniai Mūsų Pastogei buvo 
įteiktas 1000 dolerių čekis 
irgi iš vieno palikimo, kurį 
gauti buvo kliūčių vien dėl 
to, kad Mūsų Pastogė nebu
vo registruota oficialiuose 
australų valdžios įstaigose. 
Šio aukotojo tuo tarpu dar 
negalime skelbti, bet jau 
pinigai iš Public Trustee įs
taigos jau gauti, įmokėti į 
Mūsų Pastogės kasą.

Primename visiems tau
tiečiams, kad sudarant savo 
testamentus kiekvienas 
pagalvotų ir apie lietuviškus 
reikalus. Visos lietuviškos 
institucijos ar organizacijos 
labai svarbios, bet bene visų
svarbiausia yra lietuviška 
spauda. Ji vienintelė, kuri 
vienon šeimon riša visus 
tautiečius, nežiūrint kaip jie 
būtų atitolę. Paremdamas 
vieną ar kitą organizaciją, 
paremsi dalinai lietuvišką 
veiklą, paremdamas Mūsų 
Pastogę, paremsi visą lietu
višką gyvenimą, nes spauda 
ne tik jungia, informuoja, 
bet ir inspiruoja tai veiklai.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo-

Atžalos premjera! ! !
SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS "ATŽALA”

Liepos 13 d., sekmadienį, 3.30 vai. Lietuvių Klubo Bankstowne stato dviejų 
veiksmų penkių paveikslų dramą

Ištekėjusi moteris
Autorius Ted Willis
Malonėkite įsidėmėti: ’’Atžalos" premjera liepos 13 d., 3.30 vai. Sydnejaus 

Lietuvių Klube. "Atžala" niekad neapvylė! "Atžala" visuomet laukiama!

keta jos prenumerata!

Reikalingos paskolos
Praeitame Sydnejaus Lietuvių Klubo metiniame susi

rinkime nutarta praplėsti Klubo patalpas pagal valdybos 
patiektus planus. Planai patvirtinti Bankstown miesto 
savivaldybės. Konkursiniu (Tender) būdu surastas sta
tybininkas. Klubo Valdyba su statybininku jau pasirašė 
sutarti ir už poros savaičių turi prasidėti statybos darbų 
vykdymas.

Kaip kovo 24 d. "Mūsų Pastogės” Nr. 11 buvo skelbta, 
REIKALINGOS PASKOLOS. Tautiečiai, norį investuoti 
arba skolinti ir tuo pačiu padėti Lietuvių Klubo statybai, 
prašomi kreiptis į Klubo Valdybos iždininką p. A. Migų, 
tel. 726 4139 po darbo valandų.

PASKOLŲ SĄLYGOS:
1. Už neterminuotas paskolas bus mokama 9°/o metinių 

palūkanų.
2. Už terminuotas paskolas, nemažesnes $ 10,000 ir in

vestuotas ne trumpiau kaip trejus (3) metus, bus moka- 
ma-ll°/o metinių palūkanų. Ypatingais atvejais, skolinto
jui sulaužius sutarto laiko terminą, bus mokama tik 9% 
metinių palūkanų.

Kadangi Klubo statyba prasideda, ir pinigai reikalingi, 
malonėkite kreiptis į Klubo Valdybos iždininką p. A. 
Migų po darbo valandų, tel. 726 4139.

I Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba
MūšųPastogė nr. 25,1980?6.30,įsi. 8'

PETRINĖS IR POVILINĖS 
SYDNEJUJE

Pagerbdami savo kapelio
nus kun. Petrą Butkų ir kun. 
Povilą Martuzą liepos 13 d. 
tuoj po pamaldų parapijos 
salėje Syd. Parapijos Komi
tetas ir Dainos choras ren
gia pagerbtuvių pietus. Norį 
dalyvauti šioje iškilmėje iš 
anksto užsirašo pas E. La- 
šaitį, tel. 734118, A. Krami- 
lių tel. 7273131 arba pas A. 
Savickienę tel. 649 9399.

Maloniai kviečiame visus 
kuo gausiau dalyvauti pa
gerbiant ne vien tik vardu
vininkus kunigus, bet ir 
visus kolonijoje esančius 
Petrus ir Povilus.

Parengimai:
Liepos 9 d., trečiadieni, 7.30 vai.
Klube bus rodomas R. klasifikacijos 
filmas

FANTASY FOR COUPLES

Liepos 12 d., šeštadieni, 8 vai.

Šachmatininkų 
vakaras

Liepos 19 d., šeštadieni, 8 vaL 
DAINOS CHORO BALIUS

Liepos 23 d., trečiadieni, 7.30 vai.
Klube bus rodomas R klasifikacijos 
filmas

GOOD BYE EMMANUELLE

Liepos 5 d., šeštadienį, 7 vai. vak., Lietuvių Namuose, N. 
Melbourne, MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO

Metinis Balius
Nuotaikinga muzika. Puiki vakarienė. Vertinga loterija.

Bilietus užsisakyti pas Em. Šeikienę tel. 277 1478 
Laukiame visų!

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
vadovybė pereitą savaitę 
galutinai apsisprendė vyk
dyti klubo praplėtimo staty
bą, nors ilgesnį laiką buvo 
abejojama, ar leistis į dides
nius užsimojimus, kai klubo 
pajamos pastaruoju metu 
nebuvo tokios reikšmingos. 
Projektas bent pirmoje sta
dijoje kainuosiąs apie

*
SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE § 

16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 £

Sambūrio valdyba

400.000 dolerių. Tikimasi 
dalį tos sumos susiskolinti iš 
klubo narių ir gauti likusią 
sumą iš banko. KLubo pra
plėtimas būtų naudingas ne 
tik paties klubo veiklai, bet 
ir visai lietuvių bendruome
nei. Patirta, kad Klubo val
dyba jau pasirašė sutartį su 
statybos bendrove ir darbas 
greit prasidės.

VEIKSNIŲ 
KONFERENCIJA

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, susi
taręs su Lietuvos diplomati
ne Tarnyba birželio 21 d. 
šaukia veiksnių konferenciją 
Kultūros židinyje Brook- 
lyne, N.Y., kurioje bus ap
tariama ir keliama lietuvių
tarpusavio santykiai, pasi
tarimai Madrido konferen
cijos būsimos problemos ir 
kt. Į pasitarimą pakviesta 
Pasaulio Liet. Bendruome
nės atstovai, bet PLB Val
dyba, atsakydama į ši VLI 
Ko kvietimą pareiškė, kad 
šioji planuojamoji konferen
cija nėra veiksnių konferen
cija, o tik paties VLIKo 
kviestų organizacijų atstovų 
pasitarimas, nes su Lietuvių 
Bendruomene kaip vienu iš 
pagrindinių veiksnių niekas 

-nesitarė pačios konferenci
jos organizavimu nei prog
ramos sudarymu, ir todėl į 
ją PLB nesiųs savo atstovų. 
Anksčiau tokios veiksnių 
konferencijos visados buvo 
organizuojamos bendru 
VLIKo ir PLB Valdybų su
tarimu.

Mūsų bendradarbis Vla
das Dumčius po sėkmingo 
vizito gimtajame krašte to
liau keliauja per pasaulį gal
vodamas sugrįžti į Australi
ją iš kitos žemės pusės. 
Laiške redaktoriui rašo, 
kad jis grįš ratuotas įspū
džiais ne tik iš tėvynės, bet 
ir iš visų kelionių.

Reikalinga šeimininkė
Jaunas vadovaujantis direktorius ir šeima paieško šei

mininkės - vaikų (3-5 metų) prižiūrėtojos. Duodamas šil
domas ir vėsinamas kambarys (šeimininkų namas su di
deliu maudymosi baseinu). Pageidautina vidutinio am
žiaus moteris, turinti vairavimo leidimą. Atlyginimas pa
gal. susitarimą.

Kreiptis telefonu 623 7313

Nuolat skaitome bran- 
džius adelaidiškio Broniaus 
Strauko straipsnius Mūsų 
Pastogėje, kuris yra šio 
laikraščio pastovus ir ištiki
mas bendradarbis nuo pat 
įsisteigimo. Išėjęs į pensiją 
jis ne tik Mūsų Pastogės ne
apleidžia, bet taip pat savo 
rašiniais garsina Australijos
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Pagerbdami a.a. Kazį Gu
daitį vietoj gėlių jo laidotu
vėse Mūsų Pastogei aukojo: 
po $ 10 O. Barzdienė, O. ir 
A. Kudžiai, E. ir S. Kranai, 
S.S. ir E. Sagačiai; $ 7 - E.P. 
ir L. Vilkinai.

lietuvius ir užsienio lietuvių 
spaudoje. Dažnai tenka jo 
išsamių straipsnių skaityti 
Kanados "Tėviškės Žibu
riuose” ir kitur. Pastaruoju 
metu jo sveikata buvo kiek 
pašlijusi, bet dabar jau pil
nai atsigavęs ir dar su di
desne energija darbuojasi 
kaip spaudos bendradarbis.

Mūsų Pastogės bendra
darbių yra ir daugiau, kurie 
rašo užsienio lietuvių spau
doje. Iš jų paminėtini Ignas 
Alekna iš Melbourne, V. 
Baltutis iš Adelaidės, A. 
Laukaitis iš Sydney. Šis 
pastarasis net turi pastovų 
savo puslapį savaitraštyje 
Dirvoje (USA). Paminėtini 
B. Barkus (skautų spaudo
je), A. Mauragis, A. Zubras 
ir eilė kitų.

* * •
Birželio 22 d. išvyko vie

nam mėnesiui ilgametis ir 
dabartinis Sydnejaus Lietu
vių Klubo pirmininkas ir jo 
steigėjas Vytautas Simniš- 
kis, gavęs leidimą pabūti 
Lietuvoje ištisą mėnesį.

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu i N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 eentų 

į

Redakcija rašinius taiso ir - 
skelbia savo nuožiūra. Už skel- ’. 
bimų turinį.neatsakoma. .
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