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Istoriniai Kanados žingsniai
Rašo DARŪNAS, mūsų bendradarbis Šiaurės

VI-ji Taut. Šokių Šventė

Liepos 1 d. laikoma Kana
dos gimtadieniu. Tą dieną 
1867 m. visos provincijos 
susijungė į vieną valstybę, 
turinčią tik 3 ir Vz mil. gy
ventojų. Paskutiniais davi
niais dabar Kanadoje gyve
na 24 milijonai. Ligi šiol lie
pos 1-ji buvo vadinama Do
minion Day, o dabar - 
Canada Day. Šįmet Kanados 
gimtadienis buvo istorinis. 
Kanada jį atšventė išlikusi 
vieninga ir po prancūzų pas
kelbto referendumo. Taip 
pat per šį gimtadienį buvo 
pirmą kartą sugiedotas par
lamento įteisintas naujasis 
Kanados Himnas ”0, Cana
da”, kuris buvo sukurtas ir 
paskelbtas kaip tautinė dai
na lygiai prieš šimtą metų. 
Tam istoriniam įvykiui at
žymėti išleisti specialūs 
pašto ženklai. Neoficialiai 
daug kas, ypač etninės gru
pės ir iki šiol ii naudojo him
no vietoje. Bet radikalieji 
anglai pripažino tik "God 
save the Queen”. Per šį 
gimtadienį taip pat pirmą 
kartą buvo pagrotas kara
liškas pasveikinimas, pri
imamas atsistojimu ir skir
tas Kanados gubernatoriui 
pagerbti. Jis pradedamas 
posmeliu iš ’’God save the 
Queen” ir baigiamas taip pat 
posmeliu "0, Canada". Nau
jąjį himną įvesdino dabarti
nis gubernatorius E.R. 
Schreyer, kuris yra pirmas 
gubernatorius ne anglų ir ne 
prancūzų kilmės. Anksčiau 
atsiųsdavo gubernatorius iš 
Anglijos, bet dabar jau ke
liolika metų jie parenkami iš 
kanadiečių.

Savo kalboje gubernato
rius priminė, kad mažiausia 
grupė nėra permaža, kad 
būtų nesvarbi visumai.

Min. pirm. P.E. T. 
Trudeau kvietė visus be 
kultūrinių ir kilmės skirtu
mų į bendrą darbą kraštui, 
kurį mylime. Gubernatorius 
ir min. pirmininkas kalbas 
pasakė abiem oficialiom kal
bom - angliškai ir prancūziš-

Praurimės Ragienės koncertai

ADELAIDE — liepos 19 d. Lietuvių Namuose 
MELBOURNE — liepos 20 d. Lietuvių Namuose 
CANBERRA — liepos 26 d. Lietuvių Klube 
SYDNEY — liepos 27 d. Lietuvių Klube

Visuose koncertuose solistę lydi akompaniatorė 
pianistė Nemira Masiulytė-Stapleton.

Gastroliuodama po Australiją viešnia solistė naudojasi 
ANSETT patarnavimais

Amerikoje 
kai. Trudeau visą laiką deda 
dideles pastangas išlaikyti 
Kanadą vieningą ir nepri
klausomą nuo kitų kraštų. Iš 
daugelio įstaigų jis jau pa
šalino žodį "royal”, jis pa
renka ir pristato gubernato
rius, o dabar numato pra
vesti paskutinį žingsnį į Ka
nados nepriklausomybę - 
suteikti Kanadai naują 
konstituciją, su kuria jau 
supažindintos Anglijos ka
ralienė ir min. pirm. M. Tat- 
cher. Neseniai įvykusioje 
tarptautinėje konferencijoje 
Trudeau turėjo progos pri
vačiai susitikti ir pasikalbėti 
su Amerikos prez. J. Carter. 

Kalbėdamas liberalų kon
vencijoje Trudeau išsitarė: 
"Kai kurie Anglijos parla
mento nariai mėgina tą už
simojimą (=naują Kanados 
konstituciją) blokuoti. 
Tiems ponams aš galiu tik 
tiek pasakyti - geriau jie te- 
nebanoo!"

Trudeau kova yra daug 
lengvesnė, negu jo pirmta- 
kūno L. Pearson, kuris visą 
tą procesą pradėjo. Pearson 
sunkiai grūmėsi stengda
masis atskirti Kanadą nuo 
Anglijos. Ne kas kitas, o 
Pearson pasiūlė įvesti Ka
nados vėliavą vietoj angliš
kos Union Jack. Konserva
toriai ir kiti vyr. kartos ra
dikalieji šaukė: "Mes liejo
me kraują po Union Jack, 
norime po juo ir numirti. 
Klevo lapas mums nieko ne
sako”. Juos pilnai rėmė kon
servatorių partija, ypač jos 
vadas J.G. Diefenbaker. 
Niekas netikėjo, kad libera
lų vadui Pearsonui pasiseks, , 
bet jis buvo puikus derybi- j 
ninkas ir sumanus diploma- ; 
tas. Galop konservatoriai 
turėjo nusileisti ir priimti 
naują Kanados vėliavą.

Dabartinės aplinkybės

Amerikoje vykdomi labo
ratoriniai tyrimai siekiant 
atauginti prarastas žmogaus 
kūno dalis. Sako, jau buvę 
atsitikimų, kad vaikams bu-

yra daug palankesnės: vy
resnioji karta suseno, o jau
nesnioji karta palanki visiš
kam Kanados atsiskyrimui 
nuo Anglijos. Be to, 
Trudeau parlamente turi 
absoliučią daugumą ir yra 

vę atauginti rankų pirštai. 
Jeigu driežams atauga kūno 
dalys (uodega, kojos), tai ir 
žmogui tas įmanoma. Radus 
būdą būsią galima atauginti 
ne tik išorinius kūno trūku
mus, bet ir vidinius, kaip 
širdį, inkstus ir kt.

pasaulyje
Pasiekė žinia, kad gegu

žės 29 d. Lenkijoje, Gdynės- 
Danzigo miesto centre susi
degino diplomuotas ekono
mistas Andrzej Durkacz 
protestuodamas prieš Len
kijoje esančią neteisybę ir 
bažnyčios persekiojimą. 

didelio ryžto ir užsispyrimo 
vadas (ne toks, kaip Car- 
teris). Jo žodžiai buvo įspė
jimas ne tik anglams, bet ir 
saviesiems, kurie mėgintų 
tą procesą sutrukdyti ■ 
"...geriau jie tenebandol”.

Nuoširdžiai sveikiname brangią viešn ą solistę 
PRAURIMĘ RAGIENĘ, atvykusią į Australiją pradžiu
ginti ir praturtinti mūsų bendruomenę savo iškiliu dai
navimu. Dėkojame ir tikime, kad Jūsų įnašas mūsų I 
bendruomenei bus didelis ir prasmingas. Linkime ge
riausios sėkmės.

ALB Krašto Valdyba :

Popiežiaus Jono Pauliaus 
II-jo kelionė į Braziliją Pietų 
Amerikoje laikoma ypatin
gai sėkminga. Brazilija yra 
katalikiškas kraštas, ir baž
nyčios vadovybė aktyviai 
kovoja už pilietines laisves 
ir prieš socialines nelygy
bes.

***
Irano vyriausybė pereitą 

savaitę išleido vieną ameri
kiečių ambasados įkaitą 
sveikatos sumetimais. Iš
leistasis yra amerikiečių 
ambasadoriaus pavaduoto
jas ir silpnėjant jo sveikatai 
pagaliau išleistas. Pasiekus 
Europą jis buvo paguldytas 
vienoje Šveicarijos ligoni
nėje.

***
Kanados parlamentas 

priėmė naują Kanados tau
tinį himną, kuris tuoj pat 
buvo sugiedotas angliškai ir 
prancūziškai. Iki šiolei Ka
nada oficialiai naudojosi kaip 
ir Australija senuoju britų 
himnu.

Liepos 6 d. Čikagoje ypa
tingai sėkmingai praėjo šeš
toji tautinių šokių šventė. 
Kaip žinios siekia, tai buvo 
viena iš sėkmingiausių iki 
šiol surengtų tautinių šokių 
švenčių. Platesnį raportažą 
skaitysime vėliau.

Irano prez. Bani Sadr pa
siprašė atleidžiamas iš turi
mų pareigų, nes jis dėl dau
gelio kišimosi į jo darbus 
negalįs tinkamai atlikti jam 
pavestų pareigų. Tuo tarpu 
visame Irane vyksta plataus 
masto valymai atleidžiant 
buvusius šacho ir pereina
mos vyriausybės tarnauto
jus, kurie esamam režimui
nėra patikimi.

***
Vak. Europoje leidžiamas 

sovietų disidentų žurnalas 
"Kontinent" savo 12 nr. 
paskelbė jau dabar nuteisto 
ir įkalinto lietuvių disidento 
Antano Terlecko straipsnį 
’’Lietuvių ir žydų santykiai" 
vokiečių kalba.

* * *
Pranešama, kad lietuviui 

disidentui B. Gajauskui 
prieš porą metų nuteistam 
15 metų kalėti buvo pasiūly
ta laisvė, jeigu jis prisipa- 
žinsiąs kaltu, kuo buvo teis
mo metu kaltinamas ir net 
pažadėta teisė emigruoti su 
seimą. Balys tokį pasiūlymą 
atmetęs.
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Jeigu jos neturėtume..
Gyvenimas yra toks jaut

rus ir sudėtingas, kad net 
tarp geriausių draugų ar 
idealiausioje šeimoje pasi
taiko nesusipratimų, net 
konfliktų, ne laiku ir nevie
toje pratarus netinkamą žo
dį arba susikryžiavus nuo
monėms. Tačiau tasai pats 
gyvenimas kaip tekantis 
vanduo prie geros valios 
tuos sudrumstimus isklaido, 
nelygumus išlygina ir vėl 
teka toliau skaidri srovė.

Idealaus sugyvenimo sie
kiama ir tautoje bei bend
ruomenėje. Visų geros 
valios tautiečių yra bene 
pats giliausias noras sugy
venti ir sutarti kuo gražiau
siai ir dirbti bent tautinės 
veiklos baruose sutartinai ir 
vieningai. Prie gerų norų ir 
pastangų tas tikrai įmano
ma. Australijos Lietuvių 
Bendruomenė ir po trisde
šimties veikto metų parodė 
ir įrodė, kad tarp lietuvių 
galimas bendras ir sutarti
nas kelias, įmanomas darnus 
bendradarbiavimas ir susi- 
klausimas. Vyresnieji atsi
mena, kaip sklandžiai ir en
tuziastingai buvo prieš tris
dešimt metų kuriama Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menė be jokių susikryžiavi
mų ir konfliktų su senųjų 
lietuvių organizacijom. Tie
sa, organizaciniame įkaršty 
oasireiskė is kai kurių as
menų ir net organizacijų sa
votiška rivalizacija su bend
ruomene, bet ir ji greitai 
buvo išlyginta pamačius, 
kad bendruomenė kaip or
ganizuotas vienetas niekam 
neprimeta vadžių ar apinas- 
rio, o tik nori padėti ir viską 
derinti. Laikui bėgant iškilo 
dar vienas vidinis konfliktė- 
lis, kai saujelė maištaujančių 
ir harmonijos ardytojų ban
dė diktuoti bendruomenės 
rinktiems autoritetams ir 
primesti savo valią, bet kai 
visa bendruomenė vieningai 
jiems nepritarė, viskas sa
vaime nutilo be kraujo pra
liejimo. Tie, kurie įsitikinę 
savo pažiūrų neklaidingumu 
ir nesulaukę pritarimo bei 
pasekėjų, pasitraukė is 
bendruomeninės ir net lie
tuviškos veiklos, kiti pamatę 
buvę suvedžioti, vėl sugrįžo

A.A.
ONAI ŠLITERIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos sūnums Viktorui ir 
Henrikui, jos vaikaičiams ir visiems artimiesiems.

Laima ir Vytenis šliogeriai

A.A.
ONAI ŠLITERIENEI

mirus, liūdesy giliai užjaučiame jos sūnus Henriką ir 
Viktorą su šeimomis ir visus artimuosius.

V. Gulbinas
A. Liutackienė
V. Ūsas

Mūsų Pastogė Nr. 28, 1980.7.21, psi. 2

į bendrą darbą ir šiandie tuo 
džiaugiasi. Šitas gal kiek 
aštresnis mūsų bendruome
nėje prasiveržimas, įvykęs 
pries dešimtį metų, dauge
liui atvėrė akis ir tuo pačiu 
sustiprino pačią bendruo
menę. Tas tik išėjo bend
ruomenei į naudą, nes di
džioji dauguma įsitikino, 
kaip svarbu turėti savo vie
ningą ir susiklaususią bend
ruomenę, jos autoritetą, su 
kuriuo skaitosi net ir pačios 
Australijos viršūnės, ir kad 
tą autoritetą išlaikius būti
nas demokratinis drausmin
gumas.

Norėtųsi šia proga tik 
vaizduotis, kur mes šiandie 
stovėtume, jeigu neturėtu
me savo bendruomenės, ko
kia ji šiandie yra. Be abejo, 
galėjo susidaryti stambesni 
vienetai mūsų pačių tarpe, 
galėjo vienas kitas iškilti 
aukščiau ir bandyti duoti to
ną visiems, bet ar būtų išlai
kytas bent panašus sutari
mas ir pasitikėjimas, kokį 
šiandie turi bendruomenė, 
vargu ar įsivaizduojamas.

Tiesa, ir pačioje bendruo
menėje yra trūkumų, kurie 
iškeliami ir atskleidžiami 
net ir pačiame bendruome
nės laikraštyje, tačiau ir 
bendruomenės autoritetai, 
ir visa bendruomenė visa tai

Kultūrinio-politinio turo
Kultūrinio - Politinio Turo 

metu buvo aplankyta su 
koncertais ir pranešimais 
Sydney, Melbourne ir Ade
laidės lietuviai. Be to, spe
cialūs koncertai su praneši
mais buvo suorganizuoti es
tų namuose latvių ir estų 
bendruomenėms, ukrainie
čių Klube - ukrainiečiams ir 
Lidcombe parapijos salėje 
mišriai publikai. Vien su 
pranešimais buvo aplankyta 
Albury - Wodongos lietuviai 
ir pavieniai apsilankymai 
buvo pas Canberros lietu
vius.

Šio tūro tikslas buvo fi
nansiniai paruošti ir kartu 
propoguoti pirmąjį okupuo
tos Lietuvos pogrindžio lei
dinį — Lietuvos Katalikų 

priima ne kaip pinkles 
bendruomenės autoritetui 
smukdyti, bet kaip norą ir 
pastangas pačią bendruo
menę pabrėžti ir pasitaikiu
sius ar galimus trūkumus 
pasalinti. Pagaliau ir pačios 
bendruomenės autoritetai 
tai žino ir nėra užkietėję sa
vo galią ir valią išlaikyti ne
ribotą: kas antri metai 
bendruomenės vadovybė 
keičiasi ne tik pačioje vir
šūnėje, bet ir periferijose - 
apylinkėse. Kiekvienu atve
ju ateina nauji žmonės su 
kitokiom pažiūrom ir patir
timi bei samprata, kas ne
prileidžia prie sustingimo ir 
užsidarymo viename kiaute. 
Tiesa, dvejų metų laiko tar
pas yra pertrumpas išrink
tai Krašto ar apylinkės val
dybai įgyvendinti ir parody
ti ką nors reikšmingesnio, jų 
pačių sukurto ir pravesto. 
Galimas daiktas, šitai būtų 
galima laikyti bendruome
nės minusu, betgi is kitos 
pusės tokios dažnos permai
nos, ypač kaitaliojant ALB 
Krašto Valdybos būstinę ir 
tuo pačiu žmones, įneša vi
soje bendruomenėje naujos 
atgaivos, sviežiumo, naujų 
impulsų ir gal idėjų. Tas, be 
abejo, apsaugo pačią bend
ruomenę nuo sustingimo ir 
skatina eiti su laiku ir jo 
nuotaikomis.

Šių metų pabaigoje vėl 
įvyksta bendruomenės vir
šūnių permaina. Turime dar

Bažnyčios Kroniką. Šiam 
tikslui surinkta $ 7089,39. 
Šie pinigai bus naudojami 
svetimomis ir lietuvių kalba 
Kronikoms leisti knygoms 
laisvame pasaulyje ir gali
mybei esant padėti Kronikų 
leidėjams okupuotoje Lietu
voje. Jeigu finansinė padėtis 
leis Kronikoms Leisti Są
junga nesiribos vien Katali
kų Bažnyčios Kronika, ji yra 
numačiusi leisti ir kitą pog
rindžio spaudą, kurios dabar 
pavergtoje Lietuvoje yra 
apsčiai, ne mažiau kaip de
šimts reguliariai išeinančių 
leidinių.

Šalia anksčiau minėtos 
sumos dar buvo'surinkta $ 
400 - Katalikų Religinei Šal
pai ir $ 100 - Tautos Fondui. 
Šios sumos buvo perduotos 
priklausančioms organizaci
joms J.A.V.

Dėl keletos priežasčių ne
įmanoma čia visų aukotojų 
išvardinti, nes dar šį prane
šimą rašant nėra gauta au
kotojų sąrašo iš Katalikų 
Federacijos Melbourne, kai 
aukos buvo renkamos Kro
nikoms prieš koncertą. Taip 
pat dar nėra gautas aukoto
jų sąrašas iš Adelaidės 
Apylinkės Valdybos, kai 
aukos buvo renkamos prieš 
koncertą ir sekančią dieną 
Katalikų Centre. Be to, yra 
nemažai mažesnių aukotojų,

PADĖKA

Mūsų brangiai motinai, uošvei ir močiutei a.a. M. 
PLYCIUVAITIENEI mirus, nuoširdžiai dėkojame vi
siems mieliems draugams ir pažįstamiems palydėjusiems 
ją į amžino poilsio vietą. Esame giliai dėkingi tiems, kurie 
prisiminė ją maldose, papuošė jos kapą grąžomis gėlėmis 
ar aukojo vietoj gėlių Australijos Lietuvių Skautų Fon
dui. Nuoširdus ačiū visiems, prisminusiems mus mūsų 
giliaus skausmo valandoje ir pareiškusiems mums užuo
jautą žodžiu, raštu ir spaudoje.

Marija Milienė ir šeima

beveik pusmetį pagalvoti 
apie bendruomenės veiklą 
ne tik per ateinančius dve
jus metus, bet ir is viso apie 
bendruomenės ateitį, galime 
savo idėjas iškelti viešai ir 
jas leisti svarstyti ne tik 
Krašto Tarybos nariams, 
bet ir visai bendruomenei, 
kurios gali susilaukti dėme
sio Tarybos posėdžiuose ir 
priimtos kaip tolimesnės 
bendruomenės gyvenimo ir 
veiklos gairės. Nepateisina
ma, kai dauguma lieka pa
syvi ir paveda už ją galvoti 
ir spręsti kitiems. Padary
kime sį ALB Krašto Tary
bos suvažiavimą turiningą ir 
reikšmingą - dalyvaukime 
jame visi, viešai iškeldami 
savo nuomones, projektus, 
siūlymus, kritikas. Tuo pa
sitarnausime savo bendruo
menei, pasitarnausime ir 
patys sau.

(v.k.)

vaisiai
kurių pavardės nėra išskai
tomos. Dėl šių priežasčių, 
skelbiamas tik tų asmenų 
sąrašas, kurie aukojo $ 20 ir 
daugiau: Irena Kviecinskie- 
nė-Kryžiūtė $ 1000, Bronė 
Žilinskienė $ 400, A.B. 
$ 200, Viktoras Šliteris $ 
140, Pranas Sakalauskas $ 
127. Po $ 100 aukojo: P. Mi
kalauskas, V.V. Juzėnai, 
D.E. Bartkevičiai, Alfonsas 
Urnevičius, A.B. Budrys, 
Albinas Kutka, Juozas 
Kvieteraitis, Kazė Augū- 
nienė, Alfonsas Baltrūnas, 
Jonas Zakarauskas. $ 60 - 
Ričardas Urbonavičius; po $ 
50 - kun. Albinas Spurgis, 
Dr. Elvina Šurnienė, A. ir P. 
Dancevičiai, M. ir J. Venc- 
kai, S. ir B. Šutai, Brigita 
Starinskienė, Agota Jan
čiauskienė; po $ 40 - M. Pet
ronis, B. Gaidelis; po $ 30 - 
V. ir V. Rušai, J.P. Kedys; 
po $ 20 - Bronius Genys, V. 
Patašius, S. Jarembauskas, 
V. Petniūnienė, L. ir A. 
Statkus, P. Stonis, Ona Pa- 
laitienė, Juozas Sereika, 
Eug. Mackevičienė, Gerta 
Jančienė, Antanas Pisors- 
kis, Juzefą Karpuškienė, 
Margarita Kavaliauskienė ir 
N.N.

Be to, per p. A. Vinevičių 
Kronikoms leisti yra aukoję 
viso $ 351.20. Didesni auko
tojai yra: J. Skuodas $ 70, S. 
Jarembauskas $ 50, ir Kata-

Žinios
Iš Kubos jau pasiekė apie 

100.000 pabėgėlių ir kasdien 
jų vis daugiau veržiasi į lais
vę. Amerika ieško kelių, 
kaip tuos pabėgėlius pas
kirstyti po kitus kraštus, 
kad Amerikos neslėgtų visa 
našta. Dalį pabėgėlių sutiko 
įsileisti ir Australija.

KARO ALIARMAI

Vien tik dėl kompiuterių 
suklydimų neseniai jau du 
kartus Amerikoje buvo pas
kelbti karo aliarmai, kad so
vietų karo laivai jau Ameri
kos pakrantėse ir ruošiasi 
paleisti raketas. Apsižiūrė
jus aliarmas buvo atšauktas; 
jau visos amerikiečių kari
nės bazės buvo karo padė
tyje ir tik laukė ženklo pulti. 
Nepraėjus savaitei irgi dėl 
kompiuterio klaidos panašus 
aliarmas pasikartojo, bet 
laiku buvo sustabdytas. Tai 
buvo tik trijų minučių kri
tiškas laikas. Nutarta klys
tančius kompiuterius pa
keisti.

**•
Saudi Arabija kaip ir 

Australija susidomėjusi ledo 
kalnais iš Antarktikos ir pa
sinaudojant vandenynų sro
vėmis planuojama atsipluk- 
dyti. Kai kurie ledo kalnai 
patekę į šiltesnes klimatines 
zonas sutrupa, bet kai kurie 
išsilaiko iki jie sutirpsta. Jau 
sudaryta grupė mokslininkų 
ištyrinėti, kodėl tie ledo kal
nai trupa. ***

Irano vyriausybė parei
kalavo apleisti kraštą pir
majam sovietų ambasados 
sekretoriui, kuris perdaug 
kišosi į Irano vidaus reikalus 
ir apkaltintas šnipinėjimu.

likų Kultūros Draugija $ 40, 
kiti mažesnėmis sumomis. 
Per Sydney Lietuvių Klubo 
bibliotekos vedėją Č. Liuti
ką gauta aukų $ 55.50.

Čia išvardintieji ir šimtai 
mažesnėmis sumomis auko
jusieji ir neišvardinti asme
nys atliko gražų patriotinį 
gestą, finansiniai paremda
mi mūsų seniausią pogrin
džio organą - Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kroniką. 
Kronikoms leisti Sąjungos 
vardu visiems aukotojams 
nuoširdus ačiū.

Baigiant norisi pastebėti, 
kad jeigu kas rastų kokių 
netikslumų paskelbtame są
raše, prašome tuojau rašyti 
žemiau nurodytu adresu.

Kultūrinio - politinio tūro 
Kronikoms remti koordina
torius J.P. Kedys, P.O. Box 
535, Parramatta, N.S.W. 
2150.

2



Ištekėjusi moteris” scenoje
Atžalos premjeros proga

Nors ir atrodo kiek apsi
leidusi Sydnejaus lietuvių 
kolonija, gal ji nėra savo 
veikla pirmaujanti tarp kitų 
lietuvių kolonijų šiame že
myne, bet vis tik sydnejiš- 
kiai galėtų pasididžiuoti ir 
pasigirti prieš kitus daug 
kuo: ir klubu, ir iniciatyva, 
ir atskirais įvairių sričių 
menininkais, net revoliuci
jom. Bet gal ryškiausias pa
vyzdys būtų Sydnejaus At
žalos teatras, kuris šiais 
metais švenčia savo darbo ir 
veiklos 25-rių metų sukaktį. 
Tai gal vienintelis meninis 
vienetas Sydnejuje (šalia 
Dainos choro), kuris ištver
mingai jau ištvėrė 25-rius 
metus ir iš visų apraiškų net 
neketina gesinti rampos 
šviesų, o įžiebia vis naujas. 
Tiesa, Atžala nepasižymi di
deliu produktyvumu, tačiau 
ką jau padaro, tai padaro 
pasigėrėtinai ir užtikrintai.

Štai kad ir liepos 13 d. At
žalos pastatytas naujas 
spektaklis — "Ištekėjusi 
moteris”. Veikalas paviršu
tiniškai žiūrint labai nesu
dėtingas, sakytume net kas
dieniškas, dabarties gyveni
mo būdinga iškarpa, kur 
daugelis galėjo atrasti save 
ir pasižiūrėti kaip į veidrodį, 
bet jį perkelti į sceną yra 
milžiniška užduotis. O tačiau 
atžaliečiai jį pajėgė apval
dyti ir parodyti scenoje pa
sigėrėtinoj aukštumoj.

Autorius yra žinomas 
anglų dramaturgas Ted 
Willis, parašęs eilę veikalų 
televizijai ir filmams. Tenka 
pasidžiaugti ir gražiu lietu
višku vertimu, kurį paruošė 
Elena Jonaitienė. Šiame 
veikale nerasi pasaulį su
krečiančių idėjų: autorius 
tik atidengia kraštelį uždan
gos, už kurios matosi mūsų 
kasdieniško gyvenimo kon
densuotos scenos be moralų 
ir pasmerkimų. Toks gyve
nimas gali būti visur, net ir 
pas lietuvius. Tad nenuosta
bu, kad ir mūsiškiai žiūrovai 
jį priėmė kaip savą. Galbūt 
kitiems užkliūva, kodėl vei
kalas nelietuviškas. Kažin, 
ar tas labai svarbu? Daug ką 
turime priėmę nelietuviško, 
o laikome savais, ir nuo to 
lietuvybė nenukenčia: ir ti
kėjimas nelietuviškas, ir 
sportiniai žaidimai nelietu
viški. Lygiai ir su teatro 
veikalu, svarbu, kad jis vai
dinamas pačių lietuvių ir 
lietuviškai. Atžala jau ne 
pirmą veikalą pastatė nelie
tuvio autoriaus, o tačiau nei 
pati Atžala, nei jos žiūrovai 
nenulietuvėjo. Dėl to nebūtų 
ko ir ginčytis.

Grįžtant prie paties pas
tatymo tenka su džiaugsmu 
pripažinti, kad pastatymas 
buvo visapusiškai sėkmin
gas ir neabejotinai aukštos 
kokybės. Bet žiūrovas jau iš 
patirties žino, kad Atžala 
nieko paviršutiniškai neda
ro. Tokį žiūrovų pasitikėji
mą Atžala išsiaugino per 
visus savo pastatymus. Al
gio Dudaičio dekoracijos ne
perkrautos, bet įtikinančiai 

Mielą Atžalos kolektyvo narį Henriką ŠLITERĮ, jo 
šeimą ir artimuosius mylimai motinai mirus, skausme 
užjaučiame.

Sydnejaus Lietuvių Teatras ATŽALA

išraiškingos. Be abejo, reži- 
sorei Ksanai Dauguviety- 
tei-šniukštienei buvo ne
lengvas darbas atrinkti tin
kamus charakterius ir juos 
įstatyti reikiamoje vietoje. 
Sunkiausia užduotis buvo 
pačių vaidintojų, nes kaip 
sunku realistiniame veikale 
išsilaikyti, kad žiūrovas ta
vim patikėtų. Tačiau viskas 
praėjo geriau, negu buvo

Daugu vietytė-Šnr

J. Zinkus

NUTIRPO SNIEGAS KALNUOSE
KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAITęsinys

Penktadienis, 6 vai. ryto 
tik 6’C. Čiulba paukščiai, bet 
dar garsiau uz juos knarkia 
Robertas. Susitvarkę, 8 vai. 
apleidžiame Rojaus slėnį. 
Temperatūra pakilo iki 11° 
C. Grįžtame prie Glen- 
maggie ežero ir jo pakran
tėmis keliaujame į šiaurę. 
Pralindus pakely buvusius 
miškus atsiveria lygumos ir 
ganyklos. Vietomis lauke 
guli palikti suspausto šieno 
gabalai. Čia pieno ūkių 
kraštas. Sako, Victorijoje 
randasi daugiau kaip pusė 
visų karvių, esančių Aus
tralijoje. Gražios sodybos, 
prie jų aviliai. Kai kur pra
vesti irigacijos kanalai.

Tarp žalių ganyklų prava
žiuojame mažą Newry mies
telį. Jame yra viešbutis, 
bažnyčia, pora parduotuvių 
ir apie porą desetkų namų.

Pravažiuojame pelkėtoje 
vietoje įsikūrusį Boisdale 
kaimelį. Toliau, plati Avon 
upė, bet dabar joje yra tik 
siaura juostelė vandens. 
Nuošaliau paliko miestas 
Maffra su 4000 gyventojų. 
Miesto vardas yra portuga
liškas (Portugalijoj rašomas 
su viena ”f”). Pieno ūkiai čia 

galima tikėtis, sakytumei, 
lyg patys vaidintojai per 
gyvenimą iš to tik ir duoną 
valgo. Bene pati sunkiausia 
šiame veikale rolė atiteko 
Daivai Labutytei-Bieri, vai
dinusiai žmoną ir motiną 
Emos Preston rolėje. Ji bu
vo tokia tikra savimi ir įtiki
nanti, kad atrodė nevaidina, 
o gyvena.

Henrikas Šliteris Džimo 
Preston vaidmeny pilnai 
atitiko savo rolę, tik vieto- 

kūrėsi po I-mo Pasaulinio 
karo, o pirmasis baltasis 
ateivis Angus Me Millan at
vyko 1850 m. Šio šimtmečio 
pradžioje prie Maffra buvo 
auginami cukriniai runke
liai. Dar yra išlikusi raštinė 
ir svarstyklės didžiausio 
cukraus fabriko Pietiniame 
pusrutulyje. Dabar yra dvi 
pieninės.

Pakelyje matosi dideli že
mės plotai užsėti javais. 
Sustojame privažiavę šiokį 
tokį miesčiuką Briagolong 
(aboridženų - "vyras iš va
karų”). Yra jame kelios ma
žos bažnytėlės, lentinis 
viešbutis, garažas, pora 
parduotuvių ir plačiau 
paskleisti gyvenamieji 
namai. Miestelio krašte 
įrengtos gyvulių pardavimui 
užtvaros.

Už miestelio vėl įvažiuo
jame į negrįstą miško kelią. 
Jis siauras ir labai vingiuo
tas. Apie kokį prasilenkimą 
sutikus autovežimį nėra 
kalbos. Rangomės taip miš
kais apie 40 km. Prie aštres
nių posūkių vairuotojas pa
leidžia sireną, kad įspėjus iš 
priešingos pusės atvykstan
čius (jei tokių būtų). Priva
žiuojame vietovę Cobban- 
nah. Sueina čia 3 keliai, dau
giau nieko nėra. Nuo čia ir 
kelias jau platesnis. Pirmą 
kartą šiandien sutikome 
vieną sunkvežimį. Pells Gap, 
ant kalno, smagioje vietoje 
išsistačiusios dvi sodybos. 
Artėjame prie Dargo mies
to. Šiose apylinkėse yra 
daug valdiškos žemės 

mis jautėsi nežymių pasi
metimų, ką ir pats aktorius, 
ir režisierė mokėjo sumaniai 
nuslėpti. Henrikas moka įsi
gyventi į savo rolę, scenoje 
laikosi laisvai ir pasitikin
čiai, tik kartais jam pri
trūksta žodžių.

Maloniai nustebino ir jau
nas aktorius Rimas Skeivys, 
šiame veikale vaidinęs 
Prestonų sūnų, naujosios 
generacijos atstovą. Anks
tesniuose Atžalos pastaty
muose Rimą matėme tik at
sitiktiniuose vaidmenyse, 
tačiau šį kartą jis pasirodė 
visu ūgiu, puikiai atitiko sa
vo rolę ir ją išpildė pasigė
rėtinai.

Gražinai Zigaitytei-Hur- 
ba scena nėra kokia naujie
na. Gėrėjomės ja ankstes
niuose pastatymuose, ji tin
kamoje aukštumoje pasiro
dė ir šį kartą. Ant šių sumi
nėtų pagrindinių aktorių ir 
remiasi visas veikalas. Kiti 
trys scenoje matyti, kaip O. 
Maksvytienė, Kastytis Sta- 
šionis, Eglė Žižytė-Sucho- 
verskyj jau pažįstami iš

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
REMIA BENDRUOMENĘ

Lietuvių Laidojimo Biuras 
(Funerals of Distinction, P. 
Ltd., 17 Railway Pde, Fair- 
field, Sydney) remdamas 
bendruomeninę ir organiza
cinę veiklą, yra išmokėjęs 
šias sumas:

Syd. Savaitgalio Mokyklai 
$ 150, Dainos chorui - $ 150, 
Syd. Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijai - $ 150, Syd. Liet. 
Klubo bibliotekai - $ 150, 
skautų Aušros Tuntui - $ 
150, Syd. tautinių šokių

(Crown land), kur vasarą 
ūkininkams leidžia ganyti 
karves. Čia laikomos mėsi
nės karvės. Žiemą šios vie
tos būna apsnigtos.

Privažiavus sodybą, prie 
kurios auga riešutų (walnut) 
medžiai. Jie tiršti lapais ir 
žaluma, atrodo daug gražiau 
kaip anksčiau matyti, pasi
gėrėjimo žodžiais pagerbti 
eukaliptai.

Prie Waterford prava
žiuojame tiltą per gražią 
Wonnangatta upę. Nuo čia 
prasideda grįstas kelias. 
Privažiavome Dargo miestą, 
išsistačiusį tarpkalnėje prie 
Mitchell upės. Autobusas 
turi sustoti, nes gatvė už
kimšta didelės varomų kar
vių bandos. Jų judėjimą pri
žiūri 2 apšepę vyrai, sėdė
dami ant arklių, jiems pade
da į visas puses lakstydamas 
šuo. Jie neskuba kelią "ati
daryti” ir turėjome palaukti 
iki karvės pasuko į ganyk
las. Miestelis skęsta žalu
moje. Auga daug, daug rie
šutų medžių. Mitchell upė 
negili, prie jos krantų rymo- 
ja šakas nuleidę gluosniai. 
Žaliuoja laukai, čia augina
mos bulvės ir įvairios daržo
vės. Yra 2 viešbučiai, laukią 
turistų. Dgoje gatvėje ma
čiau dvi bažnyčias ir daug 
senesnių namų. Naujesni 
namai priklauso miškų žiny
bai. Gražu. Gal atvykusiam 
čia daug pramogų ir nebūtų, 
bet verta pasigėrėti gražio
mis apylinkėmis ir ramybe.

Už Dargo platus kelias li
pa į kalną. Užrašai įspėja, 
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anksčiau, šiame pastatyme 
turint antraeiles roles netu
rėjo progos pilnai išsitiesti.

Bendrai visas pastatymas 
vertintinas profesionaliniu 
mastu. Atžala ir režisierė 
Ksana Dauguvietytė- 
šniūkštienė dar kartą paro
dė, kad verti savo vardo ir 
pasitikėjimo. Tenka džiaug
tis, kad su Atžala sutartinai 
dirba net keturi verti savo 
vardo režisieriai - Stasys 
Skorulis, Paulius Rūtenis, 
Ksana Dauguvietytė ir Ju
lius Dambrauskas. Kiekvie
nas iš jų skirtingo charakte
rio ir skirtingų meninių pa
žiūrų, tačiau jie moka viską 
suderinti ir vienas kitą pa
pildyti taip, kas su 
kiekvienu pastatymu ( o tie 
pastatymai vis skirtingo re
žisieriaus) Atžaloje nesijau
čia kilimų ar atoslūgių, bet 
pastovus progresas ir tobu- 
lėjimas.Ačiū už tokią retą ir 
iškilią meno šventę Atžalai, 
ačiū ir šio pastatymo reži
sierei Ksanai!

n.n.

grupėms: "Gintarui” - $ 150 
ir ’’Sūkuriui” - $ 150.

Tai tik šių metų šios 
įstaigos įnašas remiant ir 
palaikant finansiniai lietu
višką veiklą. O kiek dar Fu
nerals of Distinction savi
ninkai p.p. N. ir K. Butkai 
įneša kiekviena proga pri
vačiai nuolat dalyvaudami 
beveik kiekviename lietu
viškame subuvime, paren
gime! Paremdami jauną lie
tuvį moksleivį Andrių Bin- 
kevičių iš Adelaidės jie pir
mieji įnešė 500 dolerių, kas 
pagelbėjo jam išvykti ir 
mokslus tęsti lietuviškoje 
Vasario 16 gimnazijoje Vo
kietijoje. Sveikiname p.p. K. 
ir N. Butkus už iniciatyvą ir 
gražų pavyzdį visiems lietu
viams verslininkams.

kad bus dar aukštesnių už- 
kopimų. Man atrodo, kad 
sunkvežimiai su sunkesniu 
krūviu kažin ar galėtų juo 
užvažiuoti. Taip vingiuojant 
į kalną iš viršaus vėl matosi 
Dargo miestelis. Žiūrime 
kaip iš lėktuvo. Gražios 
Dargo apylinkės, su gaivia 
žaluma.

Nei iš šio nei iš to kelyje 
pavejame emu. Jis ilgai bė
ga priekyje autobuso, bet 
pamatęs, kad jį greitai pa
vys, pasuko į mišką ir dingo. 
Pamiškėje sustojame pietų. 
Arbatai vanduo užvirė labai 
greitai. Esame tokiame 
aukštyje, kuriame ir puodai 
karščiui greičiau pasiduoda. 
Ir čia išsikerioję didingi 
miškai, papuošti dar nema
tytais žydinčiais krūmais.

Toliau miškai praretėjo. 
Jokių gyvenviečių nesimato. 
Tolumoje kalnai su sniego 
juostomis viršūnėse. Priva
žiavome kelio išsišakojimą: 
važiuojant į kairę, už 22 km. 
pasiektumėm Harrietville, 
sukant į dešinę, už 10 km. 
privažiuosime Mt. Hotham, 
1862 m. aukšyje •

(bus daugiau)
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Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų. Pastogę!
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Namie ir svetur
Su Hobarto 
lietuviais

S. ir G. KUDIRKAI 
TASMANIJOJE

Simo Kudirkos apsilanky
mas Tasmanijoje praėjo la
bai gražiai, ir visiems - lie
tuviams ir čiabuviams paliko 
labai gerą įspūdį. Birželio 24 
d. Simas kalbėjo Hobarto 
miesto salėje (konferencijų 
patalpose), į kur susirinko 
tiek daug žmonių, kad net 
sargas turėjo užrakinti duris 
ir vėliau atvykusių neįleido.

Birželio 25 d. per pietus 
Simas kalbėjo studentams 
Tasmanijos universitete. 
Oficialiai daliai pasibaigus 
Simą apgulė visas būrys 
studentų ir kokią valandą ji 
kamantinėjo labai susido
mėję jo liudijimais ir išve
džiojimais.

Nors Simas su žmona Ge
ne Hobarte išbuvo tik dvi su 
puse dienos, bet suspėjo 
praleisti malonų vakarą su 
Pabaltiečių Pagalbos Drau
gijos (HELLP) nariais, o ki
tą vakarą skyręs pasimatyti 
tik su tautiečiais. Juos abu 
priėmė audiencijai Hobarto 
kat. arkivyskupas, o Hobar
to miesto burmistras suruo
šė jiems oficialų priėmimą, 
kuriame dalyvavo įspūdin
gas būrys kviestinių svečių.

Simas taip pat spėjo susi
tikti su spaudos ir TV atsto
vais, su Amnesty Interna
tional Tasmanijos Komiteto 
nariais.

Įdomiai išėjo su televizija. 
Hobarte yra dvi TV stotys - 
privati TVT6 ir valdiška 
ABC2. Pirmoji plačiai savo 
žiūrovus supažindino su Si
mo Kudirkos apsilankymu 
pačiu geriausiu laiku - 6.30 
vai. vak. per žinias. ABC re
porteriai taip pat paruošė 
gana ilgą pasikalbėjimą, bet 
kai visą medžiagą nugabeno 
i savo ABC TV studiją, ten 
viskas ’’dingo”. HELLP or
ganizacijai užkrutinus ABC 
žinių centrinę, apie Simo 
apsilankymą pranešė per 
radiją rytinėse žiniose, bet 
televizijoje nieko. Už tat 
privačios radijo stotys, ypač 
7HO negailėjo Simui nei lai
ko, nei žodžių ir pakartotinai 
garsino jo vizitą.

Simui Kudirkai nepagai
lėjo vietos ir Tasmanijos 
spauda. Birželio 24 d. Ho
barto dienraštis ’’The Mer
cury” paskelbė Simo nuot
rauką su plačiu aprašymu 
drauge primenant ir kitus 
įkalintus lietuvius disiden
tus.

NETEKOME
O. KOZIKIENĖS

Birželio 27 d. Hobarte mi
rė Ona Kozikienė, 77 metų, 
ištikta širdies priepuolio. 
Po gedulingų pamaldų di
delio būrio lietuvių velionė 
buvo palydėta į kapines, kur 
atsisveikinimo žodį tarė 
apyl. pirm. J. Paškevičius. 
Vėliau velionės vyras Juo
zas visus dalyvius pakvietė i 
savo namus šermenims.

A.a. O. Kozikienė kilusi iš 
Naujosios Panemunės, į 
Australiją atvyko 1950 m. 
Vietos bendruomenėje buvo 
žinoma kaip veikli geros šir
dies narė, lankė ligonius, 
dalyvaudavo visuose lietu
viškuose subuvimuose, daug 
padėjo apylinkės valdybai. 
Nuliūdime liko vyras Juo
zas, trys vedę sūnūs ir 9 
anūkai. Aldona ir Robertas Žirguliai

Mūsų Pastogė Nr. 28, 1980.7.21, psl. 4

Karalienės gimtadienio 
proga imigracijos ministeris 
B. Miller parlamento rū
muose surengė priėmimą, Į 
kurį pakvietė parlamenta
rus, įvairių tautybių atsto
vus, ir HELLP komiteto 
narius. Iš lietuvių dalyvavo 
su žmonomis A. Kantvilas, 
Baltic News redaktorius A. 
Taškūnas, R. Tarvydas, J. 
Paškevičius, V. Mikelaitis ir 
P. Šiaučiūnas. Ministeris la
bai palankus lietuviams ir 
tautinių šokių grupei Ventai 
paskyrė 500 dolerių.

* * *
Sporto klubo Perkūno 

žaidėjas Juozas Domkus at
šventė savo 21 gimtadienį. 
Jo tėvai Kristina ir Stasys 
Domkai suruošė šaunų balių 
Glenorchy salėje. Dalyvavo 
apie 60 svečių.

BRISBANE
Vardinių šventė

Birželio 29 d. Brisbanės 
tautiečiai atšventė vardinių 
dieną pagerbdami visus bir
želio varduvininkus, ypač 
Petrus ir Povilus. Šventė 
prasidėjo pamaldomis, 
kurias taip pat atlaikė Pet
ras - kun. Dr. P. Bačinskas. 
Bažnyčioje vargonėliais 
grojo Julija Stelmokaitė, 
giedojo K. Stankūno chore
lis. Toliau varduvininkų iš
kilmės buvo tęsiamos lietu
vių namuose, kur visi var
duvininkai buvo pasveikinti. 
Dėmesio centre buvo kun. 
Petras Bačinskas, kuris bu
vo oficialiai ir neoficialiai 
pasveikintas ir gausiai 
apdovanotas. Jis tą dieną 
pavertė ne tik savo, bet ir 
visų varduvininkų diena. 
Visi gausiai susirinkusieji 
gražiai pabendravo ir pada
lyvavo. Matėsi nemažai sve
čių ir iš tolimesnių vietovių: 
p.p. čerekavičienė iš Gee- 
longo, Motuzas iš Melbour
ne, K. Znutas iš Mt. įsa. At
sirado ir muzikos: V. Lio- 
rencas grojo akordeonu.

Ir sumainė žiedelius...
Jaukioje Melbourne Lie

tuvių Namų koplyčioje ge
gužės 17 d. buvo sutuokti 
Aldona Juškaitė ir Robertas 
Žirgulis. Kun. P. Dauknys 
atlaikė jungtuvines pamal
das vargonais palydint jau
nosios tėveliui muz. Jonui 
Juškai. Jaunuosius gražiai 
aptarnavo pamergės Ramu
tė Juškaitė ir Viltis Araitė ir 
pabroliai Vytas ir Algis Kli
mai. Apypilnėje koplyčioje 
tarp kitų matėsi ir iš JAV 
atvykusi Roberto motina 
daktarė psichiatrė Justina 
Žirgulienė.

GEELONG
Birželio 29 d. buvo gee- 

longiškiams tikra pramoga - 
mus aplankė ’’Gintaro” šo
kėjai ir "Dainavos” daini
ninkės.

Šokėjų grupės vadovai 
p.p. P. ir J. Sadauskai pa
linksmino mus su savo 23 
šokėjais, kurie sušoko net 12 
šokių, o žavinga pranešėja 
L. Čižauskaitė gražiai pra
nešinėdama, užsitarnavo 
daug nuoširdžių publikos 
katučių.

"Dainavos” dainininkės: 
L. Pikelytė, B. Prašmutaitė 
ir B. Šaulytė, vadovaujamos 
Z. Prašmutaitės padainavo 6 
daineles.

Programa užtruko apie 2 
vai.

Po programos Apyl. 
Valdybos pirmininkas Dr. S. 
Skapinskas, padėkojęs 
programos dalyviams už 
apsUankymą ir puikius šo
kius bei gražias jausmingas 
dainas, apdovanojęs mažom 
dovanėlėm, pakvietė visus 
prie užkandžių stalo.

Šio vakaro tikras globėjas 
J. Sedliorius, netik kad pats 
pirmas paaukojo $ 50, bet 
dar apdovanojo šokėjus bei 
jų vadovus ir dainininkes 
saldumynais ir cigaretėmis.

Geelongo Moterų Draugi
jos narės paruošė užkan
džius ir patarnavo prie sta
lų.

Apsilankė apie 100 žmo
nių, vieno labai gaila, kad 
mūsų didžioji dalis jaunimo 
neatvyko į jaunimo kultūrini 
pasirodymą.

Samanis
SYDNEY

GARBINGA 80 METŲ 
SUKAKTIS LIETUVIŲ 

SODYBOJE

Aną savaitgalį, liepos 5-tą 
dieną Lietuvių Sodyboje 
Engadine Sydney, ponia 
Ona Palaitienė sodybos gy
ventoja atšventė savo 80-tą 
gimtadienį. Ta proga p. O.

Vaišės įvyko Melbourne 
Lietuvių Kubo salėje aptar
naujant Melb. Soc. Globos 
Draugijos ponioms. Vaišių 
metu programą tvarkė ir 
viską gražiai pravedė atvy
kęs iš Sydnejaus Aldonos 
brolis inž. Vytautas Juška. 
Jaunuosius sveikino kun. P. 
Dauknys, jaunosios tėvelis 
muz. Jonas Juška ir jaunojo 
motina Dr. Justina Žirgulie
nė. Susilaukta eilės sveiki
nimų iš arti ir toli. Jautriai į 
sveikinimus atsiliepė Ro
bertas Žigulis.

Palaitienės abu sūnūs ir 
marčios iškėlė savo mamy
tės pagerbimui iškilmingą 
puotą.

Vaišės vyko Sodybos sek
lyčioje, kur šalia šeimos na
rių dalyvavo p. Palaitienės 
artimieji draugai ir sodybos 
gyventojai, svečių apie 40. 
Sodybos gyventojai talki
ninkavo.

Sūnus Romas pasveikino 
svečius dėkodamas už daly
vavimą mamytės šventėje. 
Pati solenizantė p. Palaitie
nė atsakydama pasveikino ir 
prisimindama savo a.a. vyrą 
Joną Palaitį, mirusius sody
bos gyventojus ir artimus 
draugus ir paprašė pagerbti 
susikaupimo minute. Toliau 
sekė vaišės, sveikinimai. 
Sodybos gyventoja p. V. 
Petniūnienė padarė staig
meną pasveikino skaityda
ma pačios sukurtą eilutę 
pritaikytą tai progai. Pasi
rodo, pas sodybiečius glūdi 
paslėptų gabumų.

Teko pasidžiaugti šeimy
nišku linksmumu. Ne tik 
’’valgėm ir gėrėm”, bet ne
trūko ir šokių bei dainų. Pati 
solenizantė, būdama vikri, 
neatsiliko, linksminos su 
svečiais.

Čia reiktų pastebėti, kad 
p.p. Palaičiai išaugino ir iš
mokslino du sūnus: Romas 
public accountant, Edvardas 
matininkas. Abu vedę turi 
šeimas. Edvardo Palaičio 
žmona menininkė neseniai 
jos kūrybos buvo išstatyta 
Archibald Art Exhibition, 
N.S.W. Art Gallery.

Ilgai prisiminsime sody
bos seklyčioje praleistą p. 
Palaitienės 80 metų sukak
tuves.

P. O. Palaitienei sulaukus 
gražaus amžiaus Enkime ge
ros sveikatos ir dar’kulaukti 
t< limesnių švenčių.

O. Baužienė

IŠVYKO Į PRATIMUS

Daug kas tikriausiai pa
stebėjo du gražiai nuaugu
sius jaunus vyrus, kurie 
pastoviai lanko lietuviškas 
pamaldas. Tai aukšti Aus
tralijos laivyno karininkai, 
buvę adelaidiškiai Algis, ir 
Rimas Dičiūnai.

Algis čia jau pastoviai Įsi
kūrę su žmona lietuvaite 
Gražina, auklėja savo Vai
čius lietuviškai. Rimas, nors 
dar nevedęs, taip pat daly
vauja lietuviškose pamaldo
se ir kitur, kiek jam sąlygos 
leidžia.

Šiuo metu Rimas užima 
aukštas pareigas laivyno 
departamente Canberrojė. 
Algis kaip vyriausias inži-

Robertas ir Aldona susi
pažino pereitų metų Vasario 
16 d. minėjime Melbourne, į 
kur Robertas pateko besi
lankydamas Australijoje 
tarnybiniais reikalais. Ro
bertas gyvena Los Angeles 
mieste, Amerikoje. Meilė 
įsižiebė ir Aldonai besilan
kant Amerikoje šių metų 
pradžioje.

Visas vakaras praėjo ku
pinas įdomių ir linksmų mo
mentų. Nemaža vėjo sukėlė 
piršlio ar piršlių ieškojimas.

Linksmumo įnešė 
ir specialiai pritaikinta ju
moristinė daina apie jau
nystę ir vedybinį gyvenimą, 
kurią padainavo Viltis Arai
tė ir Ramutė Juškaitė piani
nu akomponuojant J. 
Juškai.

Aldona Juškaitė baigusi 
RMIT bakalauro laipsniu 
įsigijusi bibliotekininkės 
specialybę ir dar gavusi mo

Gintaro 
kronika

Shell folklorinio koncerto 
rengėjai paskyrė 200 dol. 
honorarą choreografei Avai 
Saudargienei už jos įnašą šių 
metų koncerto programai. 
A. Saudargienė gautą hono
rarą pervedė Sydnejaus 
tautinių šokių grupėms: 150 
dol. "Ginarui” ir 50 dol. "Sū
kuriui”.

Folklorinio koncerto di
rektorius Keys-Arenas ir 
lietuvių programos vedėja 
Ava Saudargienė pareiškė 
padėką lietuvių šokėjams už 
programos išpildymą, 
drausmingumą, tautinio 
meno branginimą ir 
gražų pristatymą įvairių 
tautų meniškoje programo
je.

’’Gintaro” vadovas Kajus 
Kazokas po sėkmingo šokėjų 
paruošimo Operos rūmų 
koncertui, pavargęs nuo šo
kėjų verbavimo ir ilgų repe
ticijų, vėl kibo prie darbo - 
Gintaro grupės paruošimui 
tautinių šokių šventei Ade
laidėje.

’’Vasaros nakties bur
tams” kaukes, kurios suža
vėjo folklorinio koncerto 
rengėjus, fotografus ir 
skaitlingą publiką, pagami
no Gintaro šokėja Irena 
Bielskytė.

Darbšti Ginta ViHūnaitė, 
nežiūrint jos kelionės į už
jūrį, sėkmingos vaidybos ir 
paskutinių egzaminų uni
versitete, rado laiko lankyti 
repeticijas ir grakštumu pa
pildyti šokėjų gretas.

Šokėjai veteranai ir nauji 
šokėjai įsijungę į Gintaro 
grupę, harmoningai atliko 
sunkius šokius, suvesdami į 
bendus vidurvasario nakties 
burtų dalyvius.

nierius tarnauja laive 
Derwant.

Liepos 7 d. Algio laivas 
išplaukė 6 mėnesių prati
mams. Šio laivo speciaH 
paskirtis povandeninių laivų 
sekimas ir jų naikinimas.

Pasigesime tų vyrukų 
sekmadienio pamaldose, bet 
džiaugiamės, kad jiedu 
kiekvienu momentu neša 
Hetuviškas spalvas būdami 
tokiose aukštose vietose.

kor.

kytojos diplomą. Diplominį 
darbą parašė pasirinkusi te
zę apie lietuviškas knygas 
Australijos bibliotekose, kas 
buvo išleista atskira knyga. 
Ji taip pat aktyviai dalyvavo 
Melbourne lietuviškame gy
venime.

Robertas Žirgulis baigęs 
UCLA universitetą ir gavęs 
bakalauro laipsnį iš komer
cinės administracijos, ir šiuo 
metu tęsia studijas magistro 
laipsniui. Šalia studijų Ro
bertas verčiasi įkūręs savo 
importo - eksporto firmą.

Aplankę Sydnejų Rober
tas ir Aldona gegužės 23 d. 
išvyko gyventi į Santa Mo
nica Kalifornijoje. Jaunie
siems linkime šviesios ir 
saulėtos ateities.

Kazys.
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Koviečiai po pergalių...

Vietoj sveikinimo

Nors Sydnejaus lietuviai 
sportininkai ir buvo patys 
pirmieji, kurie įsteigė pir
mąjį Australijos Sėtuvių 
klubą, tačiau dabartinis 
"Kovas” susikūrė tik po me
tų, kada buvęs Sydnejaus 
Lietuvių Klubas, jo pirmi
ninkui J. Gružauskui išvy
kus gyventi į Melbourną, 
baigė savo darbą. 1951 me
tais kovo 4-tą dieną, tuome
tinėje lietuvių bažnyčios sa
lėje Camperdown, susirinkę 
19 sporto entuziastų, įsteigė 
mūsų dabartinį Sydnejaus 
sporto klubą "Kovą”. Oficia
liai įsteigus klubą gana ilgo
kai buvo svarstoma, kokiu 
vardu pavadinti šį sporto 
vienetą. Galų gale priimtas 
buvusio Šančių Šaulių ’’Ko
vo” futbolo žaidėjo V. Karo
so, dabar gyvenančio Los 
Angeles mieste, pasiūlymas 
klubą pavadinti "Kovo” var
du. Kovas yra Lietuvos 
paukštis, pasižymįs savo 
Kovingumu ir laisve, kas 
šiuo vardu atžymi ir mūsų 
sportininkų dvasinį simbolį, 
kuris savo reikšmės nenus
tojo per visą šį laiką, ką 
daug kartų parodė koviečiai 
vyrai ir moterys, iškovoda
mi puikius laimėjimus įvai
riose sporto šakose.

Gaila, kad jau šiandien 
neturime gyvųjų tarpe pir
mųjų "Kovo” steigėjų ir va
dovų, kaip Australijos L.B. 
buvusio pirmininko J. Vai
čaičio ir I-jo šio klubo pirmi
ninko A. Ustjanausko. Abu, 
išvykę iš Australijos į Ame
riką, ten mirė. Gyvųjų tarpe 
neturime ir daugiau buvusių 
aktyviųjų sportininkų ir 
valdybos narių, iš kurių žy

Viena iš pirmųjų Kovo krepšinio komandų. Prieky iš k.: 
R. Genys, V. Šutas, Šilinskas. Stovi: V. Koženiauskas, D. 
Kraucevičius, A. Vasaris ir A. Laukaitis

mesnieji jau atsiskyrę su 
šiuo pasauliu, būtent: buvęs 
Australijos krepšinio rinkti
nės kapitonas ir daugelį me
tų "Kovo” valdybos narys V. 
Šutas, Australijos ir Sydne
jaus lietuvių šachmatų čem
pionas ir narys valdybose 
Vyt. Koženiauskas, I-sios 
Sp. Šventės dalyvis, buvęs 
ALFAS pirmininkas ir žie
mos sporto švenčių pradi
ninkas P. Pilka, buvęs "Ko
vo” vicepirmininkas ir "Ko
vo" teatrinės grupės vienas 
iš vadovų J. Ilčiukas, miręs 
Amerikoje, "Kovo” aktyvus 
krepšininkas ir vėliau nuo
latinis jų rėmėjas, žinomas 
mūsų dailininkas H. Šal
kauskas, koviečių didelis rė
mėjas ir oro sporto mėgėjas 
M. Šutas ir kt. Su didele pa
garba visi koviečiai prisime
na šiuos įžymiuosius savo 
sporto klubo narius. Jie bu
vo ir yra pavyzdys mūsų 
jaunajam prieaugliui.

Tačiau su dideliu malonu
mu tenka džiaugtis, matant, 
kad ir dar šiandien, jau po 
trisdešimties metų, vis ma
tosi mūsų aktyviame ’’Kovo" 
darbe ir gyvenime nemažas 
skaičius buvusių pirmųjų šio 
klubo steigėjų ir jo vėles

niųjų kūrėjų. Štai ir dabar
tinėje valdyboje, buvęs 
I-sios "Kovo" valdybos vice
pirmininkas VI. Šneideris 
yra artimas valdybos pata
rėjas ir pagelbininkas pa
rengimų paruošimams. 
Buvęs I-sios valdybos reika
lų vedėjas VI. Daudaras taip 
pat nepabėgo nUo sportinin
kų. Jis su kita dainorių gru
pe, Jubiliejinio Baliaus metu 
dalyvaus iškilioje šio baliaus 
programoje ir, gal su 
džiaugsmu prisimins, kaip jo 
treniruojami koviečiai krep
šininkai metai po metų buvo 
Australijos lietuvių krepši
nio čempionai. Vienas iš 
jaunųjų "Kovo” veteranų, 
dabartinis valdybos iždinin
kas, yra D. Kraucevičius. Jis 
buvo senais laikais krepšinio 
"žvaigždė”, vėliau įsijungė į 
organizacinį darbą, pats ki
tus treniravo, pamėgo žie
mos sportą ir šiandien yra 
šio sporto "Kovo” vadovas, 
dirbantis visus klubui rei
kalingus darbus. Dabartinė
je šių metų Jubiliejinėje 
"Kovo" valdyboje rasime 
jau beveik visus su šiuo klu
bu išaugusius sportininkus. 
Sekretorius J. Liutikas, pa
bėgęs iš gražiosios N. Ze
landijos, su "Kovu" žaidė 
beveik visas jų žaidžiamas 
sporto šakas: krepšinį, tink
linį, lauko tenisą, sąuašą, gi 
dabar yra aktyvus slidinin
kas, nesvarbu, kad jau ne
mažai kaulų jis yra susilau
žęs. Valdybos narys G. Sau
ka irgi nuo sekretoriaus ne
atsilieka. Jis irgi yra uni
versalus kovietis sportinin
kas, daugybės valdybų na
rys, gi šiuo metu viską ati
davęs tinkliniui. Vicepirmi
ninkas D. Atkinson adelai- 
diškis, sydnejiškis, vėl ade- 
laidiškis ir šiuo metu, pagal 
jo galutinį pasisakymą, jau 
visam laikui sydnejiškis 
yra vienas iš mūsų žymiųjų 
krepšininkų, šiuo metu visą 
savo dėmesį atidavęs jau
niams, iš kurių jo sūnus, at
rodo, tikrai seka tėvo pėdo
mis, jau eilę metų dirba val
dyboje ir ne tik, kad dirba, 
bet į šį darbą yra atidavęs ir 
visą savo sportinę širdį. Be 
vyrų dabartinėje valdyboje 
yra ir puikių moterų. Pa
rengimų patarėja Z. Motie
jūnienė yra veteranė kovie- 
tė, įvairių valdybų narė, va
dovė ir nenuilstama sporto 
darbuotoja, kuri išauginusi 
dvi sportininkes dukras, 
visa širdimi išgyvena kovie
čių visas problemas ir

Su malonumu tenka pas
veikinti Sydnejaus lietuvių 
sporto klubą Kovą jo trisde
šimties metų sukakties pro
ga. Malonu skaityti ir gėrė
tis šio klubo atsiekimais ir jo 
gražiu išsivystymu. Trisde
šimties metų eigoje šio klu
bo veiklą stūmė, skatino ir 
plėtojo daugybė darbo 
rankų bei širdžių, kurių jau 
visa eilė pasitraukė į amži
nąsias atostogas, kiti ir ve
teranais būdami dar vis te
besidarbuoja prisidėdami 
kaip įmanydami. Visų jų 
įnašas neginčijamai didelis 
Kovo gyvenime ir veikloje, 
ypač stebint džiuginanti 
klubo prieauglį.

Paprastai minint organi
zacijos sukaktį dažnai apsi
lenkiama su organizacijos 
veikėjais ir varikliais, o pa
sitenkinama tik abstrakcijo
mis dar paviršutiniškai su
minint jos pirmininkus. Bet 
kiekvienoje organizacijoje 
yra išskirtinų asmenų, kurie 
jai be rezervų aukojasi ne- 
klausiant, ar toks bus kada 
nors paminėtas ir pastebė
tas. Tokie žmonės apie save 
nekalba, o dažniausiai tik jų 
darbai juos išstato į priekį.

Stebint Kovo gyvenimą 
nuo pat jo įsikūrimo iki 
šiandie negalima nepaste
bėti Antano LAUKAIČIO, 
kuris buvo ir yra šio sporto 
klubo širdis ir siela. 'Niekas 

Koviečiai su savo vadovu Vladu Daudaru (dešinėje)

džiaugiasi jų pasisekimais. 
Gi visai 30-čio jubiliejinei 
valdybai vadovauja taip pat 
moteris, tai mūsų žinoma 
sportininkė N. Grincevičiū- 
tė-Wallis. Ji dar ne vetera
nė, ji žaidžia stalo tenisą, 
slidinėja, rūpinasi savo sū
naus, busimojo mūsų krep
šinio "žvaigždės” ateitimi, o 
svarbiausia ji įrodė, kad po 
tiek daug metų, kada "Ko
vą” valdė tik vyrai, ji šį dar
bą atlieka niekuo neblogiau, 
o daugeliu atveju ir geriau, 
kai koviečiams tokios gra
žios ir puikios pirmininkės 
pavydi daugelis Amerikos ir 
Kanados sportininkų, po to, 
kai jie savo spaudoje pamatė 
jos nuotrauką. Argi ne pui
ku? Valdyboje parengimų 
patarėjas yra aktyvusis 
tinklininkas E. Karpavičius.

Per šiuos 30-tį metų mes 
turėjome nemažai "Kovui" 
nusipelniusių žmonių, kurie 
paskirų valdybų buvo iš
skirti ir pagerbti. Pats pir
masis "Kovo" Garbės Narys 
buvo išrinktas Sydnejaus 
lietuvių kapelionas kun. P. 
Butkus. Šio klubo steigimosi 
metais jis yra labai daug pa
dėjęs jauniesiems kovie
čiams sportininkams, kurie 
tais laikais stigo ir pinigų, ir 
patalpų, ir viso kito, kas 
šiandien jau nėra problema. 
Vėliau Garbės Nariais buvo

Antanas Laukaitis

neturėtų užsigauti, jeigu 
Kovo klubą su Antanu Lau
kaičiu jungtume lygybės 
ženklu — Kovas = A. Lau
kaitis. Ir iš tiesų, jis nuo Ko
vo neatitraukė savo rankos 
iki šiandie: jis ir steigėjas, ir 
vadovas, propagatorius ir 
gynėjas, planuotojas ir vyk
dytojas. žodžiu, Antanas 
Laukaitis su Kovu yra suta
pęs visais savo esybės taš
kais organiškai. Pagarba 
Kovui, tuo pačiu ir pagarba 
Antanui Laukaičiui!

išrinkti ir kiti iškilieji kovie
čiai, tai: V. Binkis, dabarti
nis Lietuvių Klubo vedėjas, 
V. Daudaras, D. Kraucevi
čius, M. Petronis, Pr. Mika
lauskas, M. Zakaras, A. Plu- 
kas, didelis sportininkų rė
mėjas, prieš keletą metų 
taip pat miręs, ir A. Laukai
tis.

Per 30-tį metų "Kovas” 
išgyveno ir šiltų, ir šaltų 
dienų. Buvo laikai, kada ko
viečiai sportininkai buvo ne 
tik Sydnejaus, bet ir visos 
Australijos lietuvių pažiba, 
bet buvo ir tokių dienų, kad 
likę keletas veteranų ir ne
daugelis sportininkų, galvo
jo, kad ar tik neatėjo ir šiam 
sporto klubui paskutinės 
dienelės. Tačiau, pergyve
nus visa tai, šiandien yra 
tikrai malonu, kad "Kovo” 
rytojus yra šviesus ir stip
rus. Per eilę tų 30-ties metų, 
ilgesnį ar trumpesnį laiką, 
"Kovui" vadovavo šie val
dybų pirmininkai: A. Ustja- 
nauskas, V. Daudaras, V. 
Binkis, V. Šutas, A. Laukai
tis, V. Augustinavičius, S. 
Juraitis, D. Kraucevičius, A. 
Šimaitis, H. Meiliūnas, S. 
Pačėsa, S. Stirbinskas, J. 
Karpavičius, J. Dambraus
kas, V. Gulbinas ir dabartinė 
N. Grincevičiūtė-Wallis.

Bus daugiau
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Premijos jaunimui
Australijos Lietuvių Fon

do skirta premija 500 dol. 
labiausiai visuomeninėje 
veikloj pasižymėjusiam jau
nuoliui savu laiku buvo su
kėlusi gyvų diskusijų. Bet 
pastaruoju metu šis reikalas 
taip ir liko kaip buvęs. Nieko 
konkretaus vietoj premijų 
nesiūlyta, o mecenatai taip 
ir pasiliko prie savo pir
mykščio nusistatymo skirti 
ir šiais metais 500 dol. pre
miją.

Dėl piniginių premijų 
skyrimo Įvairiomis progomis 
yra nemaža skirtingų nuo
monių, bet sunku užginčyti, 
kad šiame materialiniame 
pasaulyje doleris būtų nu
stojęs savo traukiamosios 
galios. Norėtumėm, kad visi 
dirbtų lietuviškuose baruose 
iš idealizmo. Tačiau jaunoji 
karta, išaugusi australiškoj 
aplinkoj, turi skirtingą nuo 
mūsų vyresniųjų pažiūrą į šį 
reikalą. Teko išsikalbėti su 
eile jaunų žmonių, kaip jie 
žiūri į šias pinigines premi
jas. Dauguma pasisakė už 
tokias premijas. Girdi, Jo
nas, Marytė ir Petras domisi 
mūsų tautine veikla, bet ne
vienodame laipsny šioj 
veikloj užsiangažavę. Esą, 
nesvarbu, kokia suma ski-

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau!
Bravo J. Kirša! (žiūr. jo 

pasisakymą pereitame M.P. 
nr.). Džiugu skaityti tokį 
konstruktyvų pasisakymą. 
Tikiu, kad yra ir daugiau 
taip galvojančių. J. Kirša ei
na dar toliau, negu man pa
čiam prieš kiek laiko teko 
diskutuoti su kitais.

Taip, mums reikia išsi
reikšti ir angliškai. Mano 
sugestija buvo ir yra pra
plėsti Mūsų Pastogę įvedant 
jaunimo skyrių, kurio dalis 
galėtų būti užpildyta ir ang
liškai rašytais brandžiais 
straipsniais mūsų gabios 
jaunuomenės.

Toksai jaunimo ar kultū
rinis priedas praturtintų 
Mūsų Pastogę. Šiandie skai
čiuojame tuos, kurie vienu 
ar kitu būdu pasitraukia iš 
veiklos dėl ligos senatvės ar 
pagaliau pasitraukia iš 
paties gyvenimo.

Su kultūriniu priedu, 
skirtu jaunimui reikštis at
virai įnešant į mūsų gyveni
mą šių dienų idėjas, įtrau
kiant talentingus jaunus 
akademikus dirbti kartu gal 
mūsų pajėgų nykimas pa
virstų augimu.

Patirtis bendraujant su 
australų jaunimu Aro Sody
boje paskutinių penkerių 
metų eigoje liudija, kad ki
taip ir būti negalėtų. Tokią 
pat nuomonę girdėjau ir iš 
mūsų jaunimo.

Piėskime Mūsų Pastogę, 
įveskime anglų kalbą. Šį 
kartą savanoriškai, be prie
vartos. Dėl to nenutautėsim. 
Būkime praktiški, o ne fana
tikai. Laimėsime jaunimą. 
Pagaliau toks "Jewish 
Times” laikraštis anglų kal
ba nenutautina žydų, o grei
čiau tik suriša.

Leonas Urbonas 

narna, bet svarbu, kad tavo 
įnašas ir pastangos įvertin
tos ir esi iš kitų išskirtinas. 
Tas teigia daugiau morali
nio, negu materialinio pasi
tenkinimo, bet doleris idea
lizmo neužmuša. Su laiku ir 
amžiumi stiprėja ir idealis
tinės nuotaikos. Premijos 
čia niekam nepakenkia.

Problema pasidaro, kai 
komisijai tenka nuspręsti, 
kam ši stamboka premija 
skirtina. Teko būti nariu ko
misijos ir paskirti pirmąją 
ALF premiją. Iš bendruo
menės apylinkių valdybų 
buvo gauti siūlomų kandi
datų pristatymai. Iš vienų po 
vieną, iš kitur po kelis. Duo
tos trumpos biografinės ži
nios apie jų visuomeninę ir 
bendrai tautinę veiklą. Pri
statytųjų jaunuolių nepažįs
tant komisijai tikrai buvo 
sunkus uždavinys nustatyti, 
kuris iš jų vertas tos premi
jos. Vienas iš pristatytųjų 
kandidatų pastoviai dirba su 
choru, kitas su skautais, 
trečias pastoviai patarnauja 
mišioms, ketvirtas visur po 
biškį ir t.t. Rasti bendrą kri
terijų ir nustatyti, kurio 
jaunuolio įnašas savai bend
ruomenei yra svarbesnis ir 
vertingesnis, tikrai labai 
sunku. Be to, tose bendruo
menėse, kur veiklių jaunuo
lių yra didesnis pasirinki
mas, pristatomam kandida
tui statomi ir didesni reika
lavimai, negu ten, kur gal iš 
viso vienas ar kitas jaunuo
lis vietinių akimis žiūrint 
premijai rekomenduotinas.

Šia sistema skiriant pre
miją praeitų penkeri ar še-

Adelaidinės pabiros
Išvežtųjų minėjime, ku

riame dalyvavo Simas Ku
dirka, publikos prisirinko 
pilnutėlė salė. Didelį įspūdį 
padarė, nors ir trumpa, Si
mo Kudirkos kalba. Siety
nas Kublius deklamavo ang
liškai, Isoldos Davis išverstą 
Vygando eilėraštį, kuris 
publikos buvo audriangai 
priimtas. Reikia stebėtis 
Sietyno gražiu ir laisvu per
davimu bei puikia dikcija.

Pagrindinė kalbėtoja pa
nelė M.L. Davey gana bana
liai apibūdino Pabaltijo 
problemą, neiškeldama pa
čio svarbiausio momento - 
rusų imperializmo grėsmės.

Vaidilos teatro suvaidin
tas V. Krėvės "Žentas" vi
sokeriopai pavyko. Buvo 
daug publikos, daug jaunimo 
vaidino, geros dekoracijos, 
energingas ir su jaunimu 
mokąs dirbti režisorius.

Vyriausias charakteris - 
vaidmuo, apie kurį visas 
veiksmas sukosi buvo "žen
tas” - Linas Kubilius. Nors 
scenos mene netaip seniai 
pradėjo reikštis, bet buvo 
malonu stebėti jo pastangas 
ir ne kartą gražių "švystelė
jimų”. Jis savo vaidmenį at
liko gerai ir linkime jam ir 
toliau nepalikti scenos.

Veikalo charakterių pil
nutinio pajautimo, išpildymo 
ir išgyvenimo yra sunku 
reikalauti iš scenos mėgėjų, 
nes ne visiems ir profesio
nalams tai pavyksta pasiek
ti. 

šeri metai, kol visos apylin
kės susilauktų bent po vieną 
laureatą. Kiti nesulaukę sa
vo eilės ir iš metų išaugtų. 
Gal pasijustų neįvertinti, 
įžeisti ir mestų domėtis tau
tine veikla. Galėtumėm su
silaukti ir priešingų rezulta
tų.

Kodėl negalėtumėm šį 
procesą pagreitinti ir vietoj 
per metus vieno įvertinto 
jaunuolio turėti penkis ar 
šešis? Jeigu jaunas lietuvis 
domisi tautine veikla meke
no nespaudžiamas, tai gavęs 
premiją pasijus moraliai 
įpareigotas iš savo pusės 
irgi ką nors duoti ir neju
čiom į savo bendruomenę 
įleis šaknis ir vienas kitas 
joje visam laikui pasiliks.

O tai padaryti nebūtų 
sunku. Jeigu jau tokiai pre
mijai pinigai yra paskirti, 
padarykime šią premiją 
veiksmingą ir išplėskime, 
kad ji kas metai paliestų vi
sas apylinkes, nes visur rei
kalingi jauni žmonės. Saky
kime, A.L. Fondo 500 dole
rių padalinti lygiomis vi
soms apylinkėms, seniūnijas 
prijungus prie artimiausių 
apylinkių. Apylinkių Valdy
bos iš savo pusės pridėtų 
savo įnašą iš kasos ar su

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
rugsėjo 23 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube

Adelaidiškiai pradėjo 
eksportuoti savo menines 
pajėgas. Krašto valdybos, 
apylinkės valdybos, klebono 
ir Talkos jungtinėmis lėšo
mis Sietynas Kubilius daly
vavo išvežtųjų minėjimo 
Srogramoje Melbourne. 

Jek teko iš melbourniškių 
girdėti, o jie nėra greiti pa
girti iš kitur atvykusių, Sie
tynas puikiai atliko "misiją” 
ir melbourniškiai buvo su
žavėti ir nustebinti puikiu 
lietuviško žodžio perdavimu 
ir gražia dikcija.

Sietynas Kubilius yra 
dažnas įvairių parengimų 
programų dalyvis. Studi
juoja huminitarinių mokslų 
fakultete, o kitais metais 
numato laimę pabandyti ir 
dramos studijoje. Sėkmės 
Sietynui!

Sporto klubo Vyties var
dinių balius visapusiškai pa
vyko. Baliaus pakvietimų 
jau pora savaičių prieš balių 
nebuvo galima gauti, ka
dangi šiame baliuje savo 
vardines atšventė Antanai, 
Jonai, Vladai, Petrai ir Po
vilai, ir visi kiti, kurie atvy
ko varduvininkų pasveikin
ti. Salės sienos vos atlaikė 
300 sportininkų ir svečių 
spaudimą.

Šiandien visi skundžia
mės, kad viskas labai bran
gu. Vienas adelaidiškis ap-

DŽIAUGDAMIESI KARTU SU DANA IR VINCU 
ABIEM ŠVIESIOS ATEITIES LINKI

Nijolė 
Geųė 
Giedrė 
Algis 
Kaja 
Stasys 
Antanas

telktų iš organizacijų aukų ir 
nesunkiai sudarytų sakysim 
250 dol. Būdami arti,objek
tyviausiai pasirinktų tinka
mą kandidatą ir jį apdova
notų. Būtų galima pabejoti, 
ar premiją gavęs jaunuolis 
ateity mūsų neapvils. Žino
ma, premijomis jaunimo ne
perkame. Kiekvienas turi 
savo visokiausių smulkmenų 
ir asmeniškų kaprizų nu
traukia bet kokius ryšius su 
lietuvybe, nors iš tiesų jiems 
vien šis kelias tebuvo žino
mas. Pagaliau siųsdami savo 
jaunuolius į Jaunimo Kong
resus išleidžiame tūkstanti
nes sumas be jokios garan
tijos, kad mes juos jau "įsi
gijome". Yra atkritusių, bet 
yra ir išlikusių. O ir tie ”at- 
kritusieji" vieną dieną gali 

skaičiavo, kad šiandien pen
sininkai daugiau gauna, ne
gu mes kad gavome atvykę į 
šį kraštą prieš 30 metų. 
Šiandien proporcingai paly
ginus yra viskas daug pi
giau. Vasario 16 proga pa
klodavome po svarą, kas tuo 
metu buvo daugiau negu 
šiandien $ 5.00, o šiandien 
išmetę porą dolerių galvoja
me, kad jau išvadavome Su
valkiją.

Melbourne teko nugirsti, 
kaip vienas tautietis pasi
skundė Lietuvių Namuose, 
jogei $ 2.50 už pietus yra 
plėšikavimas. Užpykusi šei
mininkė patarė tautiečiui 
žygiuoti į Salvation Armijos 
virtuvę ir tenai veltui pa
pietauti. Tautietis nelaukęs 
tokio atsakymo neteko 
amo... bet susilaikė ir priė
mė tai, kaipo patarimą, o ne 
įžeidimą.

Adelaidėje turtingiausi 
tautiečiai yra pensininkai. 
Jie remia visą lietuvišką 
spaudą, radiją, jie užpildo 
minėjimų sales jie, nors ir 
senatvės palenktas kojas, 
miklina bakuose, jų aukomis 
išsilaiko Lietuvių Namai ir 
parapijos, jie sudaro beveik 
75% visų organizacijų val
dybų, jie... net ir žodžių 
trūksta; ką mes darytume 
be mūsų pensininkų?

Vienas gudruolis pasiūlė, 
kad pagerbiant pensininkus, 
nes jie to tikrai nusipelnė, 
reikia ne nuolaidas jiems 
daryti, bet imti, jei ne dau
giau, tai bent tiek, kiek ir iš 
dirbančiųjų. y. 

sugrįžti. Kiekvienas inves
tavimas surištas su atitin
kama rizika. O neinvestuoti 
negalime. Tai būtų kirtimas 
šakos, ant kurios sėdime. 
Jeigu šioj srity premijos ką 
nors padėtų, nuo jų nebėki
me. Išbandykime visus ke
lius. Nieko nedarydami nie
ko ir negalime tikėtis.

Br. Str.

REIKALINGA

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
virtuvei padėjėja. Pareigos - 
padėti aptarnauti bei tvarką 
palaikyti. Dėl darbo valandų 
bei sąlygų kreiptis į virtuvės 
vedėją p. E. Birkmanienę 
tel. 708 1414 kasdien po 3 
vai. p.p. išskyrus pirmadie
nius ir antradienius.

Nauji.leidiniai

Algirdas Landsbergis. 
MUZIKA ĮŽENGIANT Į 
NEREGĖTUS MIESTUS. 
Novelės, Išleido Ateitis 1979 
m. Amerikoje. Kietais vir
šeliais, 127 psl. Kaina $ 6. 
Autorius yra vienas iš mūsų 
iškiliųjų rašytojų išeivijoje. 
Šis novelių rinkinys laimėjo 
1980 metų Išeivijos Liet. 
Rašytojų Draugijos premiją. 
Knygoje septynios noveles, 
kurių kai kurios jau anks
čiau buvo skelbtos periodi
koje.

Gauta fotostatiniu keliu 
multiplikuotos Lietuvos
pogrindžio spaudos:
PASTOGĖ nr. 1 1978 m.; 
AUŠRA nr. 19 (59) - 1979 m. 
lapkritis; L.K.B. KRONIKA 
nr. 41 -1980 m. sausio mėn.; 
L.K.B. KRONIKA nr. 40 - 
1979 m. spalio mėn.

"Adelaidės Lietuvių Ži
nios" neseniai atšventė savo 
20 metų sukaktį. "ALŽ” yra 
informacinis dvisavaitinis 
leidinėlis vietos reikalams, 
kurį leidžia Adelaidės Lie
tuvių Sąjunga. Sveikiname 
sukakties proga reikšdami 
geriausius linkėjimus.

Paraginklt savo pa
žįstamus užsiprenu- 
.meruoti

MŪSŲ PABTOOĮ

Vita Force
HORSERADISH, GARLIC 

&
VITAMIN C TABLETS
Naudokite prieš slogą ir 

kitus bronchitinius negala
vimus. Gaunama Health 
Food krautuvėse ir vaisti- 
nėse

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd., Lynton S.A.

5062
Tel. (08) 2773838

KREDITOAD-JA 'TALKA'veikia visų naudai... ^?
Mūsų Pastogė Nr. 28, 1980.7.21, psl. 6
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Sportas Adelaidėje
KREPŠINIS

ADELAIDE - SOUTH 
ADELAIDE 77:101 (31:44)

Nežiūrint, kad lietuvių - 
latvių vyrai krepšininkai 
šiose rungtynėse aukščiau
sioje District klasėje žaidė 
be aukštaūgio U. Bruns, pa- 
baltiečiai rungtynes pradėjo 
daug žadančiai. Labai taik
liai, iš įvairių distancijų 
mėtė Petras Urnevičius ir 
jau pirmose 10 minutėse 

’primedžiojo” 14 taškų. Kė
linio pabaigoje varžovai pa
sirodė pranašiau ir įgijo 
ryškią 13 taškų persvarą.

Antrame kėlinyje sužaista 
geriau, bet niekaip nepavy
ko izoliuoti "importo” iš J. 
A. V-bių, aukštaūgio juodžio 
W. Campbell, kuris pelnė 27 
taškus. Mūsiškiams taškus 
pelnė: Vitols 25, P. Urne
vičius 18, I. Blicavs II, A. 
Vieraitis 10, M. Jaunalksnis 
8, V. Jankevics 3, M. Borne 
2.
PRALAIMĖJIMAS 
PRILYGSTA PERGALEI!!!

ADELAIDE - WEST
ADELAIDE 75:78 (34:38)

Varžovai tai viena iš pa
jėgiausių komandų Austra
lijoje ir Nacionalinės Lygos 
Grand finale tik rungtynių 
pabaigoje pralaimėjo gar
siajai Melbourne St. Kilda 
komandai. Ir vėl žaista be U. 
Bryns, tad Algiui Vieraičiui 
teko prižiūrėti neuždengia
mą R. Hodges, o Petrui Ur- 
nevičiui, dabar labai geroje 
formoje žaidžiantį T. 
Maddfford. Pabaltiečiai
krepšininkai neišsigando 
tituluotų varžovų ir nuo 
rungtynių pradžios kovota 
taškas už tašką. Keletą kar
tų atrodė, kad mūsiškiai pa
teiks didžiausią staigmeną 
Pietų Australijos pirmeny
bėse, bet tokiais momentais 
garsusis amerikietis Ken 
Richardson pelnydavo taš
kus ir varžovai turėjo pasi
tenkinti kuklia pergale, o 
pabaltiečių krepšininkai gali 
pagrįstai didžiuotis po gar
bingo pralaimėjimo. Abi ko
mandos pademonstravo 
gražų, technišką krepšinį ir 

.Skelbimas

ŠVENTOJO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS 

Jėzus Pasaulio Išganytojas
GALINGASIS DIEVAS

Nors mes esame įpratę manyti apie Jėzų kaip apie ma
loninga ramybės Kunigaikšti, vistiek matyt, kad jo pa
vartojimas valdžios ir galybės prieš visokias piktenybes 
ir neteisingas įstaigas sukels pasaulyje priespaudą, ir tai 
tokį "priespaudos laiką, kokio nebuvo nuo tautos prasi
dėjimo”. Mes jau dabar matom šitų naikinančių prispau- 
dų prasidėjimą, nes priespaudos turėjo ateiti ant žemės 
tautų šio amžiaus pabaigoj. Pranašystėje, kuri parašyta 
Izaijo 11:2-9, kur skaitome kad Jėzus teis beturčius su 
teisybe, yra taip pat pasakyta, kad "savo lūpų kvapu (jis) 
užmuš bedievį”.

Ir jam sunaikinus visą bedievystę ir visus piktadarius 
pagaliau bus įsteigta žemėje taika ir ramybė tarp žmonių. 
Kuomet bus pasiektas šitas laimės ir geros valios stovis, 
kurs seks po sunaikinimo visų Dievo ir teisingumo prie
šų, Kristui karaliaujant - pagaliau bus sunaikinta net pati 
mirtis. (1 Kor. 15:26). Po to simboline kalba pranašystėje 
pasakyta, kad įvairūs laukiniai ir naminiai žvėrys gyvens 
ant žemės taikiai: "Tuomet vilkas gyvens su avinėliu ir 
lūšis gulės su ožiuku; ...ir mažas vaikas juos ganys”. — 
Izaijo 11:6.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

australiško futbolo šiose 
rungtynėse nesimatė. Mus 
džiugina, kad abu lietuviai 
Petras Urnevičius ir Algis 
Vieraitis pastoviai startuoja 
pagrindiniame Adelaides 
komandos penketuke ir 
kiekvienose runtynėse ma
tosi pastebima pažanga. 
Taškai: I. Blicavs 23, P. Vi
tols 10, M. Jaunalksnis 10, 
P. Urnevičius 8, A. Vieraitis 
8, M. Strazds 8, V. Janke
vics 8. Varžovams daugiau
siai: R. Hodges 28, K. Ri
chardson 20.

ADELAIDE - NORTH 
ADELAIDE 73:80 (34:46)

Lietuvaičių - latvaičių 
moterų krepšinio komanda 
District pirmenybėse turėjo 
nusileisti prieš ilgametes 
Pietų Australijos čempijo- 
nes. Rungtynės vyko per
mainingoje ir kovingoje at
mosferoje ir antro kėlinio 
viduryje varžovės pirmavo 
net 23 taškais. Tačiau nuo to

Mokomės plaukti
MELBOURNO MARGIO 
DRAUGOVĖS SKAUTAI 
PLAUKIOJA

Skautiškas lavinimas turi 
tikslą lavinti ir ugdyti jau
nuolį ir ruošti jį geresniam 
ateities gyvenimui. Tas la
vinimas vykdomas ne tik 
pagal tam tikrą sistemą, tam 
tikrais metodais, bet pagal 
programas, kuriomis konk
retizuojami jaunuolio gyve
nimo reikalavimai.

Patyrimo laipsniai, spe
cialybės, ypatingieji ženklai 
turi savo programas, pagal 
kurias skautai ruošiami iš
mokti ką nors naujo.

Melbourne Džiugo tunto 
Margio draugovės skautai 
nesnaudžia, bet atkyviai 
žengia pirmyn gražiuoju 
skauto gyvenimo keliu: lan
ko sueigas, mokosi įvairiau
sių naujienų, dalyvauja iški
lose, stovyklauja, o paskuti
niu metu labai susirūpino 
įsigyti naujų specialybių. 
Jau kiek laiko buvo ruošia

laiko pabaltietės panaudojo 
spaudimą visoje aikštėje ir 
varžovės pakriko, bet Hzai 
Nagy-Blicavs apleidus aikš
tę su penkiom pražangom, 
pralaimėta kovingai. Taškai:
L. Fullston 31,1. Nagy 14, V. 
Juciūtė 12, L. Tompson 5,
M. Hauzer 5, R. Rupinskaitė 
4, S. Jaunkalvis 1.

ADELAIDE - WEST 
ADELAIDE 72:80 (35:35)

Prieš pirmaujančią Pietų 
Australijos moterų
komandą mūsų krepšininkės 
sužaidė nepaprastai kovin
gai, ištvermingai ir rungty
nių rezultatas svyravo iki 
paskutinių minučių. Tai 
buvo labai gražios, aukštos 
klasės rungtynės, kuriose 
labai gerai pasirodė Virgini- j 
ja Juciūtė ir Regina Rūpins- j 
kaitė. Taškai: I. Nagy 30, L. • 
Fullston 14, V. Juciūtė 9, M. ' 
Hauzer 9, C. Ferris 6, R. 
Rupinskaitė 2, L. Tompson 
2- R.S. i 

masi plaukimo specialybei 
įsigyti, nes plaukiojimas yra 
viena iš tų gyvenimo sričių, 
kur skautas turi sugebėti ne 
tik perplaukti įvairius nuo
tolius arba išmokti įvairių 
plaukimo stilių, bet turi ge
rai žinoti, kaip saugiai pasi
naudoti visais plaukiojimo 
malonumais ir kaip elgtis 
nelaimės atveju ir ką daryti, 
kad padėjus kitam.

Liepos 6 d. Margio skautų 
draugovės vadovybė suor
ganizavo 3 valandų plaukio
jimo pasitobulinimo kursą, 
kuriam pravesti pasikvietė 
j. sktn. Leoną Baltrūną. 
Melbourne miesto centrinė
se maudyklėse susirinko de
šimts Margio draugovės 
skautų, kurie buvo pasiruo
šę skautų plaukiojimo spe
cialybei įsigyti. Gražu buvo 
stebėti jaunuosius skautus 
žąsele plaukiant 150 metrų 
distanciją trimis plaukiojimo 
stiliais. Vargu ar jauni an
čiukai sugebėtų gražiau ir 
geriau nardyti, kaip šie 
skautai. Septynių pėdų gilu
moje buvo nardoma ir 
iškeliama nuo dugno įvairūs 
objektai. Ne tiek svarbu yra 
plaukyti, kaip žinoti būdą, 
kaip pavargus pailsėti ir pa
ilsėjus vėl tęsti plaukimą. 
Lyg dešimts lavonų plūdu
riavo ant nugaros išsitiesę ir 
visą minutę ilsėjosi nejudė
dami. Gražiausia buvo ste
bėti Margio skautus mokan
tis gyvybės gelbėjimo, kur 
teko pasinėrus priartėti prie 
skęstančiojo ir tinkamu bū
du ištraukti nelaimingąjį.

Tris valandas buvo moko
masi visokiausių gyvybės 
gelbėjimo metodų ir malonu 
pabrėžti, kad šiandien Mel
bourne lietuviai turi dešimt 
skautų, kurie ne tik kad turi 
plaukimo specialybės ženk
lą, bet žino, kaip saugiai 
naudotis plaukiojimo malo
numais ir kaip padėti arti
mui vandenyje.

Plaukiojimo kursą lankė ir 
įsigijo skauto plaukiko spe
cialybę šie Margio draugo
vės skautai: Adomavičius 
Paulius, Sadauskas Vidas, 
Sadauskas Dovydas, Šurna 
Petras, Raudys Christofas, 
Kesminas Danius, Baltutis 
Marius, Rukšėnas Jonas, 
Šeikys Linas ir Lipšys Jo
nas.

KOVO
JAUNIŲ KREPŠINIS

"Kovo” jauniai iki 18-kos 
metų laimėjo pusfinalių 
rungtynes prieš stiprią 
"Granville High” komandą 
54:34. Koviečiai jauniai su
žaidė labai gražiai, parody
dami aiškų pranašumą aikš
tėje. Taškus pelnė: Mikas 
Šepokas 16, Petras Kapo
čius 10, Gary Atkinson ir 
Edis Kasperaitis po 8, Povi
las Stašionis, Michael Gruz- 
deff ir Antanas Kolbakas po 
4.

Didysis finalas prieš 
’’Evans High School" bus 
žaidžiama Auburn krepšinio 
centre penktadienį liepos 25 
d., 9.20 vakare. Visi koviečių 
rėmėjai ir norį pamatyti ko
viečių jaunių puikų žaidimą, 
kviečiami atsilankyti į šias

Sveikinu visus šiuos 
skautus ir linkiu, kad tinka
mai pasinaudotumėt visomis 
naujomis žiniomis ir bandy- 
tumėt tai pritaikyti ateities 
gyvenime. Prašau jūsų visų 
atkreipti dėmesį, kad nėra 
ribų gilinti savo žinių ir to
bulintis visose specialybėse, 
todėl nepasitenkinkite vien 
tik plaukiojimo malonumais,

Veda V. Augustinavičius

ŠACHMATAI
SĖKMINGAS

ŠACHMATININKŲ 
VAKARAS

Liepos 12 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klube įvyko lietu
vių šachmatininkų suruoštas 
metinis vakaras, į kurį labai 
skaitlingai atsilankė lietu
viai ir latviai. Programoje 
latvių vyrų choras padaina
vo dvylika dainų. Šį chorą ir 
jų dainas dalyvavusiems 
pristatė Vida Viliūnaitė.

Sekė patraukli fantais lo
terija. Bendrai, vakaras 
praėjo labai jaukioje nuotai
koje ir galimas daiktas 
šachmatininkų klubui davęs 
gražaus pelno.

Dalyvis

PADĖKA

Sydnejaus Šachmatų 
Klubo Valdyba dėkoja vi
siems tautiečiams, taip 
skaitlingai atsilankiusiems į 
metinį mūsų vakarą ir pra
turtinusiems klubo kasą 
perkant to vakaro loterijos 
bilietus.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 
FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

KLUBE
rungtynes tuo pačiu jūs pa- 
remsite ir mūsų iškiliųjų 
jaunių pastangas laimėti šį 
svarbų žiemos turnyrą. 
Laukiami visi krepšinio rė
mėjai.

DĖMESIO, DĖMESIO, 
DĖMESIO

Nepamirškite, kad "Ko
vo” 30-ties metų Jubiliejinis 
Balius yra jau čia pat, todėl 
visi liepos 26-tą dieną į Syd- 
nejaus Lietuvių Klubą. Pri
siminsite savo jaunas spor
tines dienas, pasidžiaugsite 
su dabartiniu jaunimu, pa
matysite ir išgirsite geriau
sius Sydnejaus dainininkus, 
vadovaujamus J. Maksvy
čio, o tuo pačiu ir paremsite 
jau trisdešimtį metų "pom
pos” negaunančius kovie- 
čius. Tat iki pasimatymo pas 
koviečius šeštadieni, liepos 
26-tą vakare.

bet stenkitės stiprinti savo 
plaukiojimo sugebėjimus ir 
bandykite įsigyti aukštesnio 
laipsnio gyvybės gelbėjime 
pažymėjimus.

Sėkmės.
Leonas Baltrūnas

Ačiū Vidai Viliūnaitei, 
pravedusiai programą ir 
paskaičiusiai savo kūrybos. 
Dėkingi esame ponioms R. 
Augustinavičienei, E. Gro- 
sienei, E. Giniūnienei, L. 
Rimkienei, L. Šneiderienei 
ir E. Venclovienei už dova
notus loterijai fantus.

Visiems nuoširdžiai dėko
jame.

Sydnejaus Lietuvių 
Šachmatininkų Klubo 

Valdyba

Liepos 12 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klubo vedėjas 
Vincas Binkis ir Dana Ber- 
tašiūtė iš Melbourne sukūrė 
lietuvišką šeimą. Sveikina
me ir linkime abiem laimin
gų ir saulėtų metų!

Simas Kudirka pasižymi 
aiškiu artisto talentu: kai 
jam bekalbant pritrūksta 
žodžių, jis norimą mintį su
geba išreikšti judesiais, vai
dyba, mostais. Aišku ir eks
presyvu!

»
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Informacija
PULGIO ANDRIUŠIO

MINĖJIMAS

Prieš dešimtį metų Ade
laidėje mirė vienas iš iški
liausių lietuvių rašytojų, 
Australijos lietuvių pažiba - 
rašytojas Pulgis Andriušis. 
Sydnejaus lietuviai norėtų jį 
atitinkamai pagerbti ir pa
minėti. Tad spalio 12 d. 
Sydnejaus Lietuvių Klube 
numatomas iškilmingas 
Pulgio Andriušio minėji
mas - akademija.

Tai skelbdami iš anksto 
perspėjame vietos lietuvius 
bei organizacijas, kad toji 
diena būtų skiriama Pulgiui 
Andriušiui paminėti. Tai 
darome dėl to, kad daugelis 
mūsų organizatorių nesilai
ko nustatytos parengimų 
tvarkos ir organizuoja savo 
pobūvius ar kitokius paren- 

'• - gimus, kas kaip susigalvoja.
Įsidėmėkite: Pulgio And

riušio minėjimas įvyks spa
lio 12 d., sekmadienį, 3 vai. 
Sydnejaus Lietuvių Klubo 
auditorijoje.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
SYDNEJAUS MOTERIMS

Mielos ponios! Rugpiūčio 3 
dienų, 3 vai., sekmadienį, 
Sydney Lietuvių Klube 
Bankstown, įvyksta Sydney 
Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos visuotinis 
metinis susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. Susirin
kimo atidarymas. 2. Pirmi
ninkės pranešimas. 3. Pe
reito metinio susirinkimo 
protokolo skaitymas. 4. Pa
tikėtinių pranešimas. 5. Iž
dininkės pranešimas. Ligo
nių reikalų pranešimas. 7. 
Kontrolės Komisijos prane
šimas. 8. Diskusijos dėl pra
nešimų. 9. Klausimai ir su
manymai. 10. Susirinkimo 
uždarymas.

Maloniai prašome draugi
jos nares ir prijaučiančias 
kuoskaitlingiausiai dalyvau
ti. Jauskite rimtų ir malonių 
pareigų pasiklausyti draugi
jos valdybos metinės veiklos 
pranešimų.

Po susirinkimo bendra 
kavutė. Lauksime visų!

Iki malonaus pasimatymo.

S.L.M.S.G.D. Valdyba

PRANEŠIMAS

Birželio 7 d. visuotiname 
skautų tėvų susirinkime iš
rinktas naujas "Džiugo” 
Tunto Skautų Tėvų komite
tas. Į Komitetų įėjo šie as
menys ir pasiskirstė parei
gomis: Lukaitis Vincas - pir
mininkas, Kružienė Viltis - 
sekretorė, Šeikienė Emilija - 
iždininkė, Kirša Jonas - ūk
vedys, Baikauskienė Aldona 
- parengimų vadovė.

"Džiugo” Tunto Skautų TĖVŲ Komitetas ruošia 
tradicinį

balių
liepos 26 d., šeštadienį, Melbourne Lietuvių Klubo 
Namuose, 44-50 Errol St., North Melbourne

Bilietų kaina $ 8. Moksleiviams $ 5.
Baliaus pradžia 7 vai.

Gera muzika, užkandžiai, karšta vakarienė ir 
skautiškos išdaigos suteiks jums malonių vakaro 
nuotaikų. Laukiame visų iš toli ir arti.

Bilietus užsisakyti pas: V. Lukaitį tel. 859 5424 arba E. 
Šeikienę tel. 277 1478.
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PRANEŠIMAS

Pranešama, kad L.K.V. 
S-gos "Ramovės” Sydney 
Skyriaus Valdybos ęirrni- 
ninkas Ant. Skirka išvyko 
ilgesniam laikui atostogų 
Amerikon. Dabartiniu metu 
jį pavaduoja vicepirminin
kas Pranas Mikalauskas, 9 
The Aven., Randwick, 
NSW, 2031, tel. 398 1979. 
Visais reikalais, susijusiais 
su šia organizacija prašome 
kreiptis pas jį.

Valdyba

s SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE J 
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7681414

Parengimai:
Liepos 23 d., tree., 7.30 vai.

”R” klasifikacijos filmas 
GOOD BYE, EMMANUELLE

Liepos 27 d., sekm. 3 vai.
viešnios iš USA solistės

PRAURIMĖS RAGIENĖS
KONCERTAS

Liepos 26 d., šešt., 7.30 vai.
Klubo nariai, sportininkai bei jų 
draugai kviečiami gausiai atsilankyti į 
sporto klubo Kovo jubiliejinį

Rugpiūčio 2 d., šešt., 7.30 vai.
VĖŽIUKŲ VAKARAS 

Įėjimas su bilietais $ 5 asmeniui 
Programoje ISPANŲ ŠOKĖJAI 
Bilietai gaunami pas p. E. Birkmanienę

Jj 30-TIES METŲ BALIŲ tel. 708 1414 J
« Programoje TIE PATYS ______ .. ... ... „ jįį
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Sydnejaus Apylinkės Valdyba
liepos 27 d., sekmadienį, 3 vai. Sydnejaus Lietuvių Klubo 
salėje ruošia

VIEŠNIOS IŠ AMERIKOS
Solistės

PRAURIMĖS RAČIENĖS

koncertą
Akompanuoja pianistė Nemira Masiulytė
Bilietų kaina $ 4. Bilietai gaunami prie įėjimo.

Jaunimui įėjimas nuo 18 metų.

S
’’Australia Day Council” 

centrinio vykdomojo komi
teto valdybos pirmininku 
yra išrinktas Australijos fe
deralinio parlamento narys 
senatorius David Hamer, o 
vicepirmininku lietuvis Ba
lys Stankūnavičius.

"Australija Day Council” 
turi savo skyrius kiekvienoj 
Australijos valstijų sostinė
je. Centrinio vykdomojo ko
miteto valdyba yra Mel
bourne.

"Australia Day Council" 
kasmet organizuoja "Aus
tralia Day”, kurios metu bū
na skelbiamas ’’Australian - 
of - the - Year”. Tuo metu 
Melbourne miesto rotušės 
didžiojoj salėj vyksta iškil
mingas kviestinių svečių 
pobūvis. Tame pobūvyje 
dalyvauja žymūs Australijos 
visuomenės veikėjai ir dip
lomatinio korpuso nariai.

Liepos 13 d. Sydnejuje 
teatras Atžala sėkmingai 
pastatė Ted Willis veikalų 
’’Ištekėjusi moteris”. Reži
savo Ksana Dauguvietytė- 
šniukštienė.- Žiūrovų prisi
rinko pilnutėlė Lietuvių 
Klubo salė.

Pereita savaitgalį Sydne- 
juje lankėsi p.p. Balsiai iš 
Canberros. dalyvavo Klube 
suruoštoje Bibliotekos Die
noje, susitiko su eile senu 
bičiulių ,r pažįstamų.

DĖMESIO

Sydnejaus Lietuvių 
Klubui reikalingas DURI
NINKAS. Dėl darbo sųlygų 
ir uždarbio, malonėkite 
kreiptis į Klubo vedėjų p. V. 
Binkį tel. 708 1414.

Maloniai kviečiame visus ir visas iš arti ir toli kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti į Sydnejaus liet, sporto 
klubo KOVO 30-ties metų

Jubiliejinį balių
PROGRAMOJE: TIE PATYS, vad. J. Maksvyčio

solistė GRAŽINA ZIGAITYTĖ-HURBA
Turtinga loterija
”100 Klubo” didžiosios loterijos traukimas 

Atvykę nesigailėsite! Kviečiame!

KAUKIŲ BALIUS

Sydnejaus Aušros Tun
tas, Skautų Tėvų Komitetas 
ir Židinys ruošia tradicinį 
skautų Kaukių Balių rug
piūčio 9 d. graikų salėje, 
East Terrace, Bankstown
(šalia Lietuvių Klubo).

Numatyta labai įdomi 
programa, įvairūs užkan
džiai ir atgaivinu "cocktail” 
baro gėrimai, fantų loterija, 
kaukių paradas. Bus skiria
mos premijos geriausioms 
kaukėms. Prašome visus 
skaitlingai dalyvauti, pasi
puošti įdomiom kaukėm ir 
pabendrauti linksmoj aplin
koj.

Bilietus ir stalus galima 
užsisakyti pas p. Pajautų 
Pullinen tel. 869 8180.

MOTERŲ DĖMESIUI!

Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugija ruošiasi atgaivinti 
taip kadaise buvusį populia
rų "Kartūnų balių”. Taigi, 
rugpiūčio 30 d. ir turėsime 
progos dalyvauti tokiame 
atgimusiame Kartūnų ba
liuje. Už gražiausias sukne
les buvo skiriamos net trys 
premijos. Pats laikas jau 
tam ruoštis.

Rengėjos

PRANEŠIMAS PADĖKA

Pranešu buvusiems mano 
klijentams ir norintiems 
mano patarnavimo, kad ati
dariau savo praktikų 218 
Anekie Rd. Bell Post Hill — 
Geelong. Priėmimo vai. nuo 
9 — 5.30 kiekvienų dienų, 
šeštadieniais nuo 9 — 11.30. 
Telef. 783851. pr_ g. §arjęjs

Mūsų bendradarbis Ade
laidėje Bronius Straukas 
neseniai persikraustė į nau
jų trobų senųjų pardavęs. 
Tik persikraustydamas 
Bronius pastebėjo, koks jis 
esųs turtingas, nes tai gali
ma pajusti tik kraustantis.

Sporto Klubas KOVAS
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30 GELIŲ

Pagerbdami a.a. Antanų 
Sadžių, vietoj gėlių Petras ir 
Bronė Ropės Mūsų Pastogei 
skiria 10 dolerių. Ačiū.

Pagerbdami a.a. Onų Ko- 
zikienę vietoj gėlių Petras 
Šiaučiūnas Mūsų Pastogei 
skyrė 10 dolerių. Ačiū.

šeštadienį, liepos 5 d., 
Sydnejaus Lietuvių Klubo 
Valdyba, kartu su 13 klubo 
narių talka, nugriovė šalia 
klubo esantį senų namų ir 
tuo pat palaisvino vietų 
naujai klubo priestato staty
bai.

Klubo Valdyba nuošir
džiai dėkoja už sunkų talkos 
darbų: p.p. P. Antanaičiui, 
J. Bardai, K. Belkui, V. 
Dantai, A. Dudaičiui, B. Ge
niui, Ad. Laukaičiui, J. Ma
kūnui, V. Račiūnui, K. Sta- 
šioniui, S. Šatkauskui, M. 
Šumskui ir L. Zigmantui.

Syd. Lietuvių Klubo 
Valdyba

PADĖKA

Aušros Tuntas sako skau
tiškų ačiū p. K. Butkui, 
Funerals of Distinction sa
vininkui, už 150 dol. aukų. P. 
Butkus jau kelinti metai pa
remia ir paskatina tunto 
veiklų.

Nuoširdžiai dėkojame.

Aušros Tuntas

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24 
Oro paštu į N. Zelandija $ 35 
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

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

Printed by Rotor Press Pty; LtcL
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