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T. Williams lietuvių scenoje
Spalio 31 d., sekmadienį, 

Lietuvių Namų salėje 
gankstowne aktorės vete- 
•anės Ksanos Dauguviety- 
;ės 50 metų scenos sukakčiai 
jaminėti Sydnejaus ”Atža- 
ios” teatras stato Tennessee 
Williams dramą ’’Staiga pe
reitą vasarą”. Režisuoja 
Paulius Rūtenis, dekoruoja 
Jolanta Janavičienė. Vaidi
na K. Dauguvietytė, D. 
Karpavičienė, O. Maksvy- 
tienė, A. Vingienė, E. žižy- 
tė, V. Labutis, H. Šliteris.

Šia proga keletas pastabų 
apie veikalo autorių T. Wil
liams. Parašęs virš pusės 
šimto dramos veikalų Ten
nessee Williams yra vienas 
iš garsiausių pokario Ame
rikos dramaturgų. Jo vei
kalai išversti į keturiasde
šimt aštuonias kalbas ir vai
dinami visame pasaulyje. 
Daugelis jo dramų buvo pri
taikintos filmams. Ameriko
je T. Williams yra gavęs eilę 
premijų. Hartfordo univer
sitetas jam suteikė litera
tūros daktaro titulą. Teat- 
rologai ir dramos kritikai jį 
vadina pasiklydusių sielų 
nagrinėtoju ir tamsiųjų 
žmogaus egzistencijos as
pektų atskleidėju. T. Wil- 
iiams’o dramos, anot jų, yra 
išplėstos metaforos, kurių 
plėtotė vystosi ant simboli
nių pagrindų ir kurių struk

ALB Krašto Valdyboje
ALB KRAŠTO VALDYBOS IŠVYKOS I PASAULIO 

LIETUVIU DIENAS 1983 CHICAGOJE KOMITETO' 
PRANEŠIMAS

Ekskursija į Pasaulio Lie
tuvių Dienas iš Australijos 
išvyksta birželio 19 d. ir 
grįžta liepos 18 d. Jaunimas, 
skautai ir kurie norės ilgiau 
įasilikti grįš grupėmis vė
tau.
Kelionės kaina (nežiūrint 

tad paskutiniu metu pakilo) 
tebėra ta pati kaip ir anks
čiau paskelbta:
Melb. - Los Angeles - Melb.

$879 
Los Angeles - Chicago - Los 
Angeles $ 280

Viso $ 1.159.

Syd. - Los Angeles - Syd.
$799 

Los Angeles - Chicago - Los 
Angeles $ 280

Viso $ 1.079

I šią kainą įeina 45 dienų 
hikotarpyjė laisvas skrai
dymas po U.S.A, kontinen
tu .

Visus galvojančius vykti į 
“L. Dienas raginame kuo 
?reičiausia registruotis 
šokant $ 50 depozitą, nes 
aiko jau neperdaugiausia 
oko.

Išvyko komiteto nariai:

Melbourne, vic.
J-Tamošiūnas 859 6291 

tūra galutinai atsiveria pa
čiuose personažų likimuose.

T. Williams kūrybai dide
lės įtakos turėjo rusų rašy
tojas A. Čechovas. T. Wil
liams savo dramų veikėjus 
nei pasmerkia, nei išteisina, 
nei daro apie juos vienokias 
ar kitokias išvadas. Spręsti, 
teisti ar išrišti T. Williams 
palieka savo dramų žiūro
vams. Apie savo dramas jis 
pats taip rašė: ’’Dramatur
gijoje mano pagrindinis 
tikslas yra sukurti persona
žus. Aš visada puoselėjau 
jausmus, įgalinčius mane 
suprasti buities paslaptis; 
esmėje mano dramos yra 
užsimojimai įsigyventi į 
klaidžios ir apgaulingos gy
venimo tėkmės grožį ir 
prasmę.

Apie T. Williams dramą 
"Staiga pereitą vasarą” vie
nas iš garsiųjų Amerikos 
režisierių yra pasakęs: ’’Šio
je giliai sukrečiančioje dra
moje mane labiausiai sudo
mino intensyvi korupcijos ir 
sugedimo analizė ir taip pat 
toji pagrindinė moralinė te
ma, pagal kurią už žmogaus 
niekinimą ir žeminimą galu
tinėje sąskaitoje reikia su
mokėti gyvybe arba išpro
tėjimu”.

E. Jonaitienė

B. Prašmutaitė 211 3775
A. Bajoras 306 8595
R. Ragauskas 93 6574

SYDNEY, N.S.W.
B. Barkus 73 3984

ADELAIDE, S.A.
A. Skiparis 297 7579

PERTH, W.A.
E. Stankevičius 44 0116

SPORTININKUI
DĖMESIUI

Sportininkai, norį vykti su 
A.L.B. Krašto Valdybos Iš
vykos Komiteto organizuo
jama ekskursija, gali regis
truotis pas savo miestuose 
esančius komiteto narius. 
Jie išvyktų į Los Angeles 
gegužės pabaigoje ir būtų 
laiku visose vietose, kuriose 
beįvyktų jų rungtynės.

Išvykos Komiteto Vadovas 
Jonas Tamošiūnas

Lapkričio mėn. įvyks JAV 
kongreso rinkimai. Spėja
ma, kad daugumą galį lai
mėti demokratai, nes ame
rikiečiai nėra patenkinti 
prez. Reagano ūkine politi-
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Los Angeles ansamblis ’’Spindulys”, kuris dalyvaus Australijos Liet. Dienose 
Melbourne. II-je eilėje sėdi vadovybė iš k.: V. Bandžiulis, V. Polikaitytė, O. 
Razutienė - vadovė, O. Barauskienė, D. Razutytė-Varnienė ir R. Polikaitis.

Nuotrauka P. Jasiukonio X

Įvykiai
KINIJA REIKALAUJA 
VISO HONG KONGO

Pereitą mėnesį Anglijos 
min. pirm. Mrs. M. Thatcher 
tarėsi su Kinijos vyriausybe 
dėl Hong Kongo ateities. 
Pagal seną sutartį Hong 
Kongas yra britų valdžioje 
ir kontrolėje iki 1997 m. Su
tarties laikas baigiasi ir bri
tai pirmieji susirūpino Hong 
Kongo ateitimi. Pasitari
muose kiniečių vyriausybė 
užtikrino, kad Hong Kongui 
perėjus Kinijos žinion bus 
išlaikyta toji pati socialinė 
padėtis, tačiau Hong Kongo 
gyventojai ir D. Britanija 
tuo nelabai patiki. Dar yra 
virš 10 metų tuos reikalus 
sutvarkyti ir išaiškinti.

* * *
Sovietai ieško kelių tai

kingai susitarti su Kinija, 
kas sovietams ypač svarbu 
turėti saugų užnugarį Ry
tuose. Prieš leidžiantis į de
rybas kiniečiai pareikalavo, 
kad sovietai pasitrauktų iš 
Afganistano ir paliktų ra
mybėje Vietnamą, t.y. leistų 
vietnamiečiams savarankiš
kai tvarkytis.

Švedijos vandenyse prie 
laivyno bazės apie 30 km į 
pietus nuo Stockholm© buvo 
pastebėtas svetimas povan
deninis laivas. Neatsiliepus į 
įspėjimus švedai išsprogdi
no povandeninę bombą, ta
čiau ir po to laivas neiškilo. 
Netrukus pastebėtas ir kitas 
povandeninis laivas tikriau
siai padėti pirmajam. Švedi
jos admiralitetas yra aliar
mo padėtyje.

EUROPOS PARLAMENTO 
KOMISIJOS REZOLIUCI
JA APIE PABALTIJĮ

Europos Parlamento Po
litinė Komisija rugsėjo 23 d. 
priėmė rezoliuciją Pabaltijo 
valstybių klausimu.

Šią rezoliuciją, liečiančią 
padėtį Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, pasiūlė Europos 
parlamento nariai - keturi 
britų ir du danų parlamen
tarai. Rezoliucija dalinai re
miasi 1979 m..rugpjūčio 23 
d. Maskvoje padarytu 45-rių 
pabaltiečių pareiškimu, pas
merkiančiu Molotovo — 
Ribbentropo paktą. Politinė 
Komisija rezoliuciją prista
tys Europos parlamento pil
naties posėdžiui, kuris įvyks 
Strasburge lapkričio — sau
sio laikotarpy.

(ELTA)
***

Šių metų medicinos No
belio premija paskirta 
trims: anglui John Vane ir 
dviem švedams Sune Berg
strom ir Bengt Samuelsson 
už reikšmingus atidengimus 
medicinoje.

***
Bolivija (Pietų Ameriko

je) po 18 metų karinio rėži
mo išrinko demokratiniu 
keliu naują prezidentą iš 
kairiojo politinio sparno. 
Sudarant naują kabinetą du 
ministerius prezidentas įsi
leido iš komunistinio bloko.

**♦
Lenkijos seimui priėmus 

nutarimą galutinai uždaryti 
nepriklausomą profesinę 
uniją Solidarumą, krašte 
pasireiškė didelio nepasi
tenkinimo ir spėjama prasi
dės vėl nesukontroliuojami 
streikai.

Izraelyje įvyko didžiulė 
demonstracija prieš min. 
pirmininką. M. Begin. Daly
vavo apie 350.000 demons
trantų, protestuojančių 
prieš įvykusias lebaniečių 
skerdynes rugsėjo 16-18 d.d. 
ir reikalaujančių, kad M.. 
Begin pasitrauktų. Už tas 
skerdynes pasaulis Izraelį 
pasmerkė.

Byla.♦ 
prieš lietuvį
Čikagoje šiuo metu iškelta 

ir vyksta byla prieš lietuvį 
Liudą Kairį, kaltinamą, kad 
jis pereito karo metu kolo- 
boravęs su vokiečių naciais, 
dalyvavęs žydų žudynėse ir 
atvykęs į Ameriką nuslėpęs 
savo praeities darbus ir kaip 
toks neteisėtai priėmęs 
Amerikos pilietybę. Gausiai 
įvairios kaltinamosios me
džiagos gauta iš okupuotos 
Lietuvos, kurią parūpino 
KGB. L. Kairio pusėje liudi
jo ir prieš porą metų perėjęs 
amerikiečių pusėn buvęs 
okupuotoje Latvijoje KGB 
tarnautojas latvis Imants 
Lesinskis, paskutiniu metu 
tarnavęs Jungtinių Tautų 
sekretoriate New Yorke. Iš 
čia jis pasitraukė iš sovieti
nės tarnybos ir pasidavė 
amerikiečiams. Latvijoje jis 
ilgą laiką dirbo sovietų lei
džiamame išeiviams lat
viams skirtame laikraštyje 
"Dzimtenes Balss”, atitinkąs 
lietuvišką ’’Gimtąjį Kraštą”, 
kuris yra sovietinės ’’Rodi
nos” Maskvoje padalinys. 
Lesinskio liudijimu užsieniui 
skirti laikraščiai yra tiesio
ginėje KGB kontrolėje.
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Vis tik kažko trūksta...
Šiais ir pastaraisiais me

tais Australijos lietuvių 
bendruomenėje jautėsi sa
votiškas pasimetimas, dėl ko 
gavosi nepateisinamo 
triukšmo, kuris toli nu
skambėjo ir už Australijos 
ribų. Turima galvoje sporti
ninkų išvykos į Pasaulio 
Lietuvių Dienas ateinančiais 
metais dėl pasirinkto kelio
nių agento. Gal praktiškai 
mūsų veikloje šitas reikalas 
ir nėra esminis, bet jis vis 
tik sukėlė nemažo sąmyšio, 
kuris paliko aiškaus kartėlio 
visoje bendruomenėje. 
Atskirų asmenų ar grupių 
protestai davė rimto pag
rindo bendruomenės mono
lite atsirasti visokioms kal
boms ir net plyšiams, kas 
paskatino pavienėms gru
pėms veikti pagal savo mas
telį. Mūsų bendruomenės 
autoritetas — ALB Krašto 
Valdyba vis dėl to nesiryžo 
šiame konflikte įsikišti ir 
tarti reikšmingą žodį, kurio 
bendruomenė pagrįstai 
laukė. Vietoj atsakymo ALB 
Krašto Valdyba sudarė savo 
Išvykos Komitetą į Pasaulio 
Lietuvių Dienas, apie kurį, 
deja, pati bendruomenė ma
žai orientuota. Kitiems gau
nasi tik paprasta dviejų iš
vykos grupių konkurencija 
be jokio realaus tautinės 
ambicijos ar net ideologinio 
pagrindo. Atrodo, kad 
Krašto Valdybos organizuo
jama paprasta turistinė iš
vyka dedant pastangų, kad 
tik vykstantieji tam tikru 
laiku pasiektų nurodytas 
vietas ir už pigesnę kainą. Iš 
tikrųjų, čia esmė ne kainų 
skirtume, bet bendruomeni
niame ir net tautiniame nu
sistatyme, kur šalia to rei
kėtų iškelti ir pabrėžti išvy
kos tikslus, pobūdį, užsian
gažavimą. Reikia pasakyti, 
kad konkurencinė pusė žino, 
ko siekia ir ta kryptimi tei
kia visą-informaciją ir užsi
mojimus netgi organizuoda
ma toje pačioje bendruome
nėje paramą jų grupėje 
vykstantiems padėti. Bend
ruomenės išvykos Komite
tas nieko apie tai nesako, 
nors spėjama, kad su šia 

Eismo nelaimėje žuvus vos 20 metų sulaukusiam mūsų 
brangiam tautinių šokių šokėjui

LEONARDUI RAIMONDUI HAZEI 
giliai skausme užjaučiame tėvus J. ir R. Hazes ir toje 
nelaimėje sužeistą broli Toni Zigmą.

Brisbanės Apylinkės Valdyba

A.A.
LEONUI HAZEI 

eismo nelaimėje žuvus, nuoširdžiai užjaučiame jo tėvus J. 
ir R. Hazes, sunkiai toje pačioje nelaimėje sužeistą brolį 
ir artimuosius.

Salomėja Zablockienė 
Jonas ir Vanda Zablockiai 
Ona Osinienė

grupe vyks ir PLB Seiman 
Australijos atstovai, ir 
vykstą į Jaunimo Kongresą 
arba paprasti turistai, norį 
šiaip sau pasižmonėti. Ka
daise vykstančius į Jaunimo 
Kongresus visais pečiais rė- 
mėme, bet kas gi tuo reikalu 
daroma dabar norint padėti 
jaunimui vykti į Jaunimo 
Kongresą? Nežiūrint būsi
mų priekaištų ar net nepasi
tenkinimo, vis tik tenka 
šioje vietoje pabrėžti, kad 
jaunimui dalyvauti Jaunimo 
Kongrese yra nepalygina
mai svarbiau ir prasmin
giau, negu į sporto žaidynes. 
Nebūtų jokių rakščių, jeigu 
sportininkai šalia sporto 
žaidynių drauge ir rekla
muotų bei ragintų, regis
truotų savo narius, norin
čius tuo pačiu dalyvauti ir 
Jaunimo Kongrese. Juk toji 
pati išvyka ir pagaliau spor
tininkai irgi tas pats lietu
viškas jaunimas, kuriam be 
specialių paraginimų galioja 
pareiga dalyvauti visuose 
jaunimo poreiškiuose, ypač 
kurie yra demonstratyvinio 
pobūdžio. Abejotina, ar lie
tuvių sporto žaidynės at
kreips dėmesį už lietuviško 
geto, bet Jaunimo Kongre
sas tikrai bus ir Amerikos 
bei Kanados spaudoje 
pastebėtas ir komentuotas. 
Pagaliau J. Kongrese daly
vaujančiu jaunimu remsis ir 
visa ateities lietuvių bend
ruomenė, nes čia dalyviai 
neabejotinai visa mase stoja 
už lietuvybę ir net atskiruo-

MIRUSIEJ
REQUIEM AETERNAM
NEMIRAI 0. ŠURNAITEI

RATKEVIČIENEI
Rugsėjo 10 d., ligoninėje, 

staiga atsiskyrė su šiuo pa
sauliu, sulaukusi vos 50 m. 
ASS filisterė, Dr. N.O. Rat
kevičienė.

Nemira gimė 1932 liepos 
25 d. Šiaulėnuose, Šiaulių 
apskr. Gyveno Užventy ir 
Vilniuje, iš kur su tėveliais 
pasitraukė į Vokietiją 1944 
m. Vokietijoje gyveno 
Kemptene, kur Nemira 
lankė lietuvišką gimnaziją. Į 
Australiją atvyko 1950 ’ ir 

se kongreso parengimuose 
(stovykloje, studijų dienose) 
tam specialiai ruošiasi! To
dėl tad ir Australijos bend
ruomenės autoritetams yra 
būtina tuo specifiniai susi
domėti, ir viso reikalo nepa
likti tik Jaunimo Sąjungai. 
Juk J. Kongresas nėra vien 
tik Jaunimo Sąjungos 
monopolis.

Yra ir naminių reikalų. 
Štai neseniaipavienių asme
nų Mūsų Pastogė — bend
ruomenės laikraštis — buvo 
pristatytas kaip šiukšliny- 
čia, o pats jos redaktorius 
nupieštas kaip bendruome
nės pagrindų griovėjas, ar
dytojas. Stebėtina, kad šia
me darbe išdirbęs 20 metų 
tik dabar išaiškėjo, koks jis 
buvo negatyvus bendruo
menės gyvenime. Stebėtina, 
kad išskyrus porą skaitytojų 
pasisakymų neranda reikalo 
šiuo klausimu pasisakyti nei 
dabartinis, nei buvusieji lei
dėjai, nors tai yra Mūsų 
Pastogė kaip ir buvus bend
ruomenės laikraštis, visą 
laiką rūpestingai leidėjų 
kontroliuojamas ir iki 
paskutinės eilutės leidžia
mas su leidėjo žinia. Tas irgi 
liudija, kiek esame jautrūs 
mūsų bendriems lietuviš
kiems reikalams ir kiek pa
sirengę juos ginti.

Visa tai susumavus jau
čiame, kaip labai mums 
trūksta stiprios koordinuo
jančios rankos ten, kur ji 
būtinai reikalinga. Sėdėji
mas ant\fvofbs ir taikantis 
prie palankaus vėjo proble
mų neišsprendžia. Tik 
ryžtingumas ir kietas nusi
statymas nulemia ir ir duoda 
kryptį. (v.k.)

I
apsigyveno Adelaidėje. Čia 
baigė Convent of Mercy St. 
Aloysius College ir įstojo į 
Adelaidės universiteto me
dicinos fakultetą.

Studijas sėkmingai baigė 
1957 m., įsigydama Bachelor 
of Medicine ir Bachelor of 
Surgery diplomą. Savo pro
fesijoj dirbo iki paskutinės 
dienos.

1962 ištekėjo už Viktoro 
Ratkevičiaus. Jaunystė, lie
tuvis gyvenimo draugas, 
užtikrinta profesija, visa tai 
teigiama linkme turėjo pa
kreipti išeivės lietuvaitės 
gyvenimą, tačiau likimas 
pasirodė esąs nenuoširdus 
Nemirai. Vos tik baigusi 
mokslą neteko mamytės, o 
po 6 metų sunkios ligos, iš
keliavo dausosna ir tėvelis.

Būdama nepaprastai 
jautrios prigimties, Nemira 
žiauriai pergyveno tėvelių 
netekimą. Po kelių metų ir 
pati sunkiai susirgo - skydi
nės liaukos sunegalavimu ir 
buvo operuota. Sveikata su
grįžo ir Nemira vėl pradėjo 
dirbti. DirboSchool Health 
Departamente, direktorės 
pavaduotoja. Bevizituojant 
mokyklas, turėjo auto ka
tastrofą, kurios pasėkoje 
buvo sužeistas sprandas. 
Sužeidimo pasekmes jautė 
visą laiką.

Skautauti Nemira pradėjo 
Vokietijoje, Kemptene, kur 
ėjo tunte įvairias pareigas. 
Atvykusi į Australiją irgi

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas.

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

A.L. Fondo Valdyba

Mūsų Pastogė dėkoja
Ir vėl Mūsų Pastogės 

spaudos balius, įvykęs rug
sėjo 25 d., praėjo su dideliu 
pasisekimu. Kaip jau skai
tėme, į balių susirinko Mūsų 
Pastogės bičiulių labai gau
siai ir visi atrodo buvo pa
tenkinti gražiu parengimu ir 
tarpusaviu pabendravimu.

Čia tenka išreikšti gilią ir 
{ nuoširdžią padėką visiems 
i spaudos baliaus talkinin- 
i kams, kurie prisidėjo prie 
Į šio neeilinio parengimo au- 
j komis, darbu ir dalyvavimu.

Ypač didelė padėka lote- 
| rijai fantų aukotojams, ku- 
j rių vertingos dovanos buvo 
j didelė baliaus atrakcija. Dė- 
i kingi mūsų dailininkams, 
| kurie ir sudarė loterijos 
j branduolį. Ačiū dailinin- 
j kams Leonui Urbonui, Sigi- 
i tai Gailiūnaitei, Jonui Abro- 
i mui jaunesniajam, J. Bardai, 
{ Stasiui Montvidui, kerami- 
i kėms Jolantai Janavičienei, 
j Danutei Karpavičienei, 
Į liaudies motyvais medžio 
j drožinėtojui Edvardui La- 
i šaičiui. Taip pat loteriją 
| praturtino suaukoti ir kiti 
j vertingi daiktai: p. Amber - 
Į orchidėjų keras, V. Rama- 
i nauskienė - skara, N.S. - lie- 
j tuviškos lėlės, R. Mickienė - 
i i

įsijungė į skautų eiles, o 
pradėjusi studijuoti univer
sitete, įstojo į ASS Adelai
dės skyrių. Tunte ir 
Akademiniame Skautų Są
jūdyje Nemira buvo aktyvi 
ir, kiek galimybės leido, pa
reigų nesikratė. Dalyvavo 
Rajoninėse ir Tautinėse sto
vyklose, dažniausiai eidama 
stovyklos gydytojos parei
gas. Paskutinis jos stovyk
lavimas buvo Vl-ji Tautinė 
Stovykla Melbourne, 1978 
metais.

Per Lietuvių Dienas Ade
laidėje, 1980 m., gražioje 
Nemiros ir Viktoro sodybo
je, kalnuose, įvyko akade
mikų ir skautų vadovų nuo
taikinga susipažinimo po
pietė, kurioje ASS Vadijos 
pirmininko fil. Dr. R.Striko 
Nemira buvo apdovanota 
žymeniu už Nuopelnus.

Adelaidės akademikai 
skautai reiškia _ nuoširdžią 
užuojautą jos vyrui Vikto
rui, .kuris taip pat yra ASS 
narys, ir giminėms ir kartu 
liūdi netekę Nemiros.

Brangi Nemira, ilsėkis ra
mybėje eukaliptų pavėsy
je...

Fil. B. Mockūhienė 

laikrodis, B. Genys - Vytis ir 
lempa, L. Stašionienė - ska
ra, V. Kabailienė - skara, V. 
Švirinas -’gėrimo butelis, p. 
D. - Pyrex indas sidabrinia
me įstate, A. Jablonskienė - 
tortas, A. Mickevičienė - pa
galvėlė, V. Petniūnienė ■ 
skara, p. Almosienė - pagal
vėlė. Ačiū visiems. Iš loteri
jos gauta 525 dol. pajamų.

Kita spaudos baliaus 
atrakcija - jo originali prog
rama. Šį kartą naujai ir mo
derniškai parengė ir atliko 
mūsų jaunimas: Rimas Mi- 
lašas, Kajus Kazokas, 
Darius Gakas, Irena Biels
kytė, Ramutė Gakienė, 
Arūnas Stašionis. Jų išra
dingumu ir originalumu visi 
gėrėjosi. Ačiū jiems!

Šalia to dar savo darbu ir 
talka prisidėjo visa eilė Mū
sų Pastogės bičiulių ir rė
mėjų, kuriems nuoširdžiai 
dėkojame.

Kievienam baliui daugiau 
iškilmingumo įneša gražiai 
dekoruota salė. Šį kartą ir 
čia pasireiškė mūsų jaunuo
menė - A. Stašionytė, J. Ba- 
rila ir R. Jurkšaitis. Ačiū 
jiems.

Tuo pačiu dėkojame ir 
Sydnejaus Lietuvių Namų 
vadovybei už suteiktas pa
talpas ir palankumą, Klubo 
vedėjai p. E. Birkmanienei 
už talką platinant bilietus ir 
skirstant vietas. Ačiū p. J. 
Šarkauskienei, kurios 
rūpesčiu ir pasiaukojimu 
virtuvė buvo iki vėlos atda
ra ir norintieji galėjo pasi
naudoti jos maloniais patar
navimais.

Bet ypač dėkojame vi
siems gausiai susirinku
siems, nes iš tikrųjų be pub
likos negali būti jokio ba
liaus.

Dar kartą visiems nuošir
džiausia padėka ir iki pasi
matymo Mūsų Pastogės 
Spaudos Baliuje ateinančiais 
metais!

Ačiū p. M. Kavaliauskie
nei, spaudos baliaus proga 
Mūsų Pastogei aukojusiai 10 
dolerių.

Rengimo Komitetas

DAINOS CHORE

Mirus Andriui Simanavi
čiui vietoj gėlių aukojo Dai
nos chorui reikšdami šeimai 
užuojautą: $ 20 A. ir 0. Le- 
veriai ir Alfonsas ir Jane 
Šidlauskai.
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Baltijos Tunte
PASIKEITĖ

DRAUGININKĖS

Dėl susidėjusių šeimyni
nių ir darbo sąlygų, sesė 
Rasa Mauragienė 4 metus 
ėjusi mergaičių draugovės 
draugininkės pareigas, 
pasitraukė. Naująja draugi
ninke paskirta sesė Vida 
Howe.

Tuntininkas reiškia gilią 
padėką sesei Rasai už įdėtą 
darbą ir tikisi, kad ateity, 
šeimai paaugus, vėl ją matys 
aktyvių vadovių eilėse. Se
sei Vidai linki sėkmės sun
kiame ir reikšmingame dar
be.

Reikia paminėti, kad se
sės Rasos išėjimas į skautiš
kas atostogas tik trupučiuką 
sumažino Mauragių šeimos 
dalyvavimą skautų eilėse: 
ps. Mindaugas vadovauja 
berniukų draugovei, skautas 
Danius, paukštytė Daina ir 
aguonytė Skaistė aktyviai 
veikia Baltijos tunte, o Neris 
Mauragis, nors dar per jau
nas būti gintarėliu, aktyviai 
maišosi po kojomis sueigose 
ir iškylose.

ĮŽODIS

Rugsėjo 19 d., Tautos 
Šventės minėjimo proga, 
Baltijos tuntas suruošė iš
kilmingą sueigą. Jos metu, 
sėkmingai išlaikę IlI-čio pa
tyrimo laipsnio egzaminus, 
įžodį davė: paukštytės 
Karen Gocentaitė ir Anto
inette Martišiūtė, vilkiukai 
Bret Gružas, Kazys Stepa- 
nas ir Petras Šilinis.

Kandidatus įžodžiui pa
ruošė sesė Gabija Mierens- 
dorff. Ji užrišdama gerojo 
darbelio mazgą palinkėjo 
naujoms paukštytėms ir vil
kiukams ilgos skautiškos 
veiklos. Tėvynės ilgesio 
mazgeliui užrišti pakviestas 
kun. Povilas Martuzas, kuris 
juos asmeniškai pasveiki
nęs, paaiškino tėvynės ilge
sio mazgelio reikšmę.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ
GRUPĖS PASIRODYMAS

Baltijos tunto tautinių šo
kiu grupė ’’JAUNOJI AU
DĖJĖLĖ” pirmą kartą pa
sirodė Tautos Šventės mi
nėjime, pašokdama du 
šokius - Šeivį ir Žilvitį, Pasi
rodymas praėjo labai sėk
mingai, entuziastiškai pri
imtas Canberros visuome
nės. Jaunieji šokėjai-jos ne 
tik vikriai pašoko, bet ir 
gražiai atrodė, pasipuošę 
tautiniais rūbais.

Šokių grupei vadovauja 
Gintaras Genys, o muzika 
talkina brolis Mindaugas 
Mauragis. Rūbų paruošimą 
koordinavo sesė Rasa Mau
ragienė; jai ir motinoms, 
kurios pasiuvo ir išsiuvinėjo 
šokėjų tautinius rūbus, 
reikština ypatinga padėka. 
Jaunieji šokėjai puikiai 
atrodė ir motinos po didelio 
darbo,' tikrai galėjo jais di
džiuotis.

DVIRATININKŲ IŠKYLA

Rugsėjo 26 d. Baltijos 
tuntas suruošė iškylą dvira
čiais. Metų pradžioje įvykusi 
panaši iškyla dalyviams la
bai patiko, tad ir buvo nu
tarta ją pakartoti.

Iškylai parinkti trys ta
kai: skautų skilčiai 45 km. 
takas, paukštytėms - vilkiu
kams 25 km. ir patiems ma
žiesiems 10 km. Iškyloje da
lyvavo virš 30 dviratininkų: 

20 skautų-čių, kiti buvo tė
veliai ir vadovai. Tėvai 
galėjo pasirinkti bet kurį ta
ką - vieni jų pasirinko il
giausią, kiti - trumpąjį.

Diena buvo labai graži, tik 
smarkus vėjas vietomis 
sunkino kelionę, bet maž
daug po 2’/2 valandų visi lai
mingai pasiekė tikslą.

Po kelionės, gražioje eže
ro pakrantėje, kur susirinko 
dar daugiau tėvų, įvyko ieš- 
minė. Neužilgo, kiek pail
sėję, skautukai suruošė 
BMX dviračių lenktynes. 
Žinoma, jos nepraėjo be 
kruvinų kelių, bet tai pri- 
skaityta prie skautiško 
patyrimo...

BURIAVIMO SEZONO 
PRADŽIA

Atšilus orui ir ežero van
deniui, Baltijos-tunto skau
tai pradėjo tęsti pasiruošimą 
buriuotojo specialybei įsi
gyti. Tam ruoštis buvo pra
dėta praeitais metais ir 
skautų skilties dauguma jau 
yra išburiavę vieną sezoną.

Įžodį duoda Petras Šilinis

9-ji Židinio išvyka
Spalio 2 d. ankstyvą rytą 

prie Lietuvių Namų, Banks- 
towne, spietėsi gražus būrys 
(46) vyr. kartos tautiečių - 
ekskursijos į Mėlynuosius 
Kalnus dalyviai.

Tai jau IX-ji, Sydnejaus 
Skautų Židinio suruošta 
ekskursija autobusu. Eks
kursijai vadovavo v.s. Jonas 
Zinkus.

Iš išvykimo vietos paju
dėta punktualiai 7 vai. ryto 
(šį kart neatsirado nei vė
luojančių, nei paklydusių, 
nei ’’nežinojau kurią valandą 
išvyksime...”).

Išvažiavus iš Sydnejaus, 
ekskursijos vadovas mus 
pasveikino ir padėkojo už 
"išmelstą” gražią, saulėtą 
dieną (prieš tai kelias dienas 
iš eilės lijo).

Pralekiame nesustodami 
pro kelias mažesnes vieto
ves, besiraitydami keliais ir 
lėliukais į aukštumas, ke- 
lonės vadovui beaiškinant 
ąie Mėlynųjų Kalnų atsira- 

dftno ir jų atradimo istorijas, 
Glenbrook, Springwood,
Lawson. Sustojame

’pasiganyti” Katoomboje.’ 
Rfaikome į 50-čio jubiliejų, 

skirtą 990-ties laiptų pasta
tymui iš viršukalnės į slėnį 
apačioje paminėti. Tai buvęs 

bėt instruktoriaus nuomone 
skautai nebuvo pasiekę pa
kankamai aukšto lygio ir 
specialybė nebuvo suteikta. 
Šiemet ruoša tęsiama toliau.

Spalio pirmas sekmadie
nis - buriavimo sezono tra
dicinė atidarymo diena, de
ja, pasitaikė labai šalta ir 
vėjuota, tad buvo nutarta 
neburiuoti dėl galimo pavo
jaus. Ta proga susirinkę 
skautai išvalė laivą, patikri
no bures ir atliko kai kuriuos 
remonto darbus.

Buriuotojo specialybei 
ruošiasi: Adomas Brūzga, 
Andrius Daukus, Povilas 
Klegeris, Danius Mauragis, 

labai sunkus darbas, kadan
gi laiptai turėję būti iškalti 
vertikalioje uoloje. Gal todėl 
katoombiečių būrys, susi
rinkęs prie tako, vedančio į 
laiptus, taip rimtai šį jubi
liejų šventė... Daug laiko 
neturime, tad tik iš tolo 
pasisveikinę su ’’Trimis Se
serimis” (Mėlynųjų Kalnų 
trys, į viršų šaunančios, uo
los - turistų pamėgta lanky
mosi vieta), vėl lipame į au
tobusą.

Patys Mėlynieji Kalnai 
nėra tikri kalnai. Tai plokš- 
tikalnis, kurį, per milijonus 
metų, nuardė vanduo ir 
vėjas, padarydamas kalnus 
ir slėnius.

Apie 10 vai. pasiekiame 
Hartley vietovę. Čia apžiū
rime maždaug prieš 150 m; 
statyto miestelio išlikusius 
senus pastatus: teismą (sta
tytą 1837) su gana nejau
kiom daboklėm vyrams ir 
moterims, šv. Bernardo 
bažnyčią su labai įdomia 
kleboniją, paštą, veikusį nuo 
1849 iki šių metų vidurio ir 
kt.

Blackheathe sustojame 
prie rhododendronų sodo, 
bet jie šį pavasarį pavėlavę 
sužydėti - tik vienas kitas 
tiesia savo puošnius žiedus į

miANGEJ
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

Antanas ir Dovydas Pem- 
ber. Vėlia, metų bėgyje, nu
matyta pradėti mokinti bu
riuoti ir vyresniąsias paukš
tytes ir vilkiukus.

IŠKYLA

Rugpiūčio 18 d. Baltijos 
tuntas suruošė iškylą po 
Canberros apylinkes. Kelio
nės takas parinktas maž
daug 12 km. ilgumo, buvo 
įvairus bet nesunkus. Pra
džioje buvo sekamas upelis, 
po to, pro pušyną, kylama į 
kalną ir paskui kalvom į ke
lionės tikslą.

Iškylautojai padalinti į dvi 
grupes. Skautų skilčiai, be 
vyresnio vadovo buvo duo
tas žemėlapis, kompasas ir 
parodytas. kelionės tikslas. 
Pakeliui buvo paslėpti du 
’’lobiai”, pažymėti žemėla
pyje. Skautai duotus užda
vinius atliko ir kelionės 
tikslą pasiekė sėkmingai. 
Buvo šiek tiek baimės, kai 
juos ėmė vytis karvių banda

Aukos 11.16 Gimnazijai
Melbourne Apylinkės

Valdyba pristato sąrašą visų 
tautiečių aukojusių Vasario 

saulę. Susiradę gražų kam
pelį, su ’’piknikams” įreng
tais pastatėliais, pietauja
me.

1.30 vai. pasiekiame Leu- 
roje esančius ’’Everglades” 
sodus, kur mus pasitinka 
vadovas. Tai buvę Sydne
jaus turtuolio Henri Van de 
Veide poilsio rūmai, atviro 
oro teatras (dar ir dabar 
naudojamas), galerija ir ne
paprastai gražūs sodai, pilni 
įvairių kraštų medžių (lietu
višką beržą ir alyvas įskai
tant), ir gėlynai iš 1930-jų 
metų; jam mirus 1947, sodai 
atiteko valdžiai.

Grįždami sustojame
Springwoode, Norman 
Lindsay muziejuje - galeri
joje. Laiko iki galeriją užda
rant nebuvo labai daug, tad 
daugeliui mūsų buvo gana 
sunku ’’atsiplėšti” iš šios 
įdomios vietos.

Kelionės metu irgi ne- 
snaudėme! Nors dainos tą 
dieną ne taip gerai skambė
jo, ekskursijos vadovas mus 
visą laiką informavo apie 
pravažiuojamas vietas, savo 
pasakojimus paįvairindamas 
anekdotais, Dr. A. Mauragis 
pravedė pašnekesį apie 
Australijos eukaliptus, sesė 
M. Vaškevičienė džiugino 
mus savo deklamacijomis, o 
p. S. Šaparienės - lietuviškais 
juokais... Be to pasitarėme 

ir būsimos ekskursijos į 
Snieguotuosius Kalnus rei

kalais.
Prie Lietuvių Namų 

Bankstowne atsiradome 6 
vai. vakare - pavargę bet 
linksmi.

B. Žalys 
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ir truputis pavojaus, kai po
ra skautukų bandė lysti 
pro elektrifikuotą tvorąv. Bet 
rasti ’’lobiai” - saldainių dė
žutė - pakėlė nuotaiką...

Antroji grupė susidėjo iš 
būrio paukštyčių ir vilkiukų 
ir dviejų vadovų - brolių 
Mindaugo ir Rido. Trim vy
resnėm paukštytėm buvo 
duotos pareigos kiekvienai 
prižiūrėti po kelis jaunes
nius iškylautojus ir vado
vauti konkursui, stebint , 
kurie pirmieji pasieks tolu
moj matomą kalną arba me
dį, kurie pamatys pirmą 
kengūrą ir pan. Taip bekon- 
kuruojant, priskaityta virš 
40 kengūrų, kelionė gerai 
sekėsi ir tikslas sėkmingai 
pasiektas.

Kelionės gale skautus pa
sitiko jų tėveliai ir gražios 
Murumbidgee upės pakran
tėse visi linksmai džiaugėsi 
iešmine.

R.D.

16-tos gimnazijai Tautos 
Šventės minėjimo proga. 
Aukų vajus paremti Vasario 
16-tos gimnazijai tęsiamas ir 
toliau. Valdybos iždininkas 
p. Bajoras priima aukas prie 
Sv. Jono bažnyčios ir Lietu
vių Namuose sekmadieniais.

Vasario 16-tos gimnazijai 
aukotojų sąrašas:

$ 50 A.N. ir R.I. Aniulis
Po $ 20 - L. Bučelis, kun. 

S. Gaidelis, V. Povilaitis, B. 
Prašmutaitė, Z. Prašmutai- 
tė.

$ 15 Pranas Šarkis
Po $ 10 - A. Bajoras, p. 

Bartuškienė, P. Bimba, V. 
Jakutis, R. Jurevičius, J. ir 
S. Meiliūnai, P. Naujokaitis, 
J. Normantas, P.S. Paže- 
reckai, Irena O’Dwyer, A. 
Sadauskas, R. Šemetas, p. 
Tamošaitis, kun. Pr. Vase- 
ris, Birutė ir Vyt. Vaitkai, P. 
Valonis ir L. Pikelis.

Po $ 5 - p. Aras, Petras 
Baltutis, Dana Baltutienė, 
G. Baltutytė, O. Baltrušai
tis, V. Bartuška, N. Butkū- 
nas, V. Gabrielaitis, A. Kas- 
periūnas, J. Jasulaitis, Br. 
Mačiulaitis, p. Muciniekienė, 
P. Mažylis, Z. Raudys, B. 
Savickas, V. Sidabrą, J. 
šiuškus, K. Vaseris, P. Vai
čaitis, J. Venckus, A. Žilins
kas, J. Žitkevičienė, J. 
Pranckūnas ir S. Meiliūnie- 
nė.

Po $ 2 - P. Butkus, J. Bra
tt iškaitė, L. Rūbas ir O. Zu
meris.

Po $ 1 B. Tamošiūnienė ir 
anon.

S. Balnionis 60 c.
Suaukojo $ 475.60.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba
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filmai iš viso pasaulio
sekmadieniais

8.30 vai. vak.

Namie ir svetur
MELBOURNE

MELBOURNO APYLIN
KĖS ATSTOVAI Į ALB

Kr. TARYBĄ
Melbourne apylinkės su

sirinkime spalio 3 d. išrinko 
14 atstovų ir 3 kandidatus j 
Krašto Tarybą: 1. A. But
kutė, 2. J. Meiliūnas sen., 3. 
B. Šaulytė, 4. P. Jokūbaitis, 
5. Dr. Kunca, 6. A. Žilinskas, 
7. V. Ališauskas, 8. J. Rū
bas, 9. B. Stankūnavičius, 
10. A. Ramanauskas, 11. A. 
Bakaitis, 12. J. Petraitis, 13. 
Kun. P. Vaseris, 14. S. 
Stankūnavičius.

Kandidatais liko: L. Lip- 
kevičienė, J. Kvietelaitis, N. 
Volkas.

*♦*
Gauta neseniai Australi

joje gastroliavusios solistės 
Slavos Žiemelytės 25 plokš
telės, kaina 8 doleriai. 
Plokšteles platina p. F. 
Sodaitis. kioske prie St. 
Johns bažnyčios, sekmadie
niais. Plokštelės labai popu
liarios tai patariama nedelsti 
jas įsigyti.

BENDRUOMENĖS KAM
BARIO GRINDŲ REIKA
LAMS AUKOTOJŲ 
SĄRAŠAS

$ 150 Australijos Lietuvių 
Fondas

$ 120 Ko-operatinė Kredi
to Draugija ’’Talka”

Po $ 100 - Australijos; lie
tuvių Katalikų Federacija, 
Melb. Lietuvių Dainos Sam
būris, Melb. Lietuvių Skau
tų ’’Džiugo” tuntas.

$ 65 Austr. Lietuvių Inži
nierių ir Architektų S-ga 
Melb. skyrius.

Po $ 50 - Melb. Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga, Melb. lie
tuvių parapijos choras, 
Melb. lietuvių šaulių ’’Vyte
nis” kuopa, Melb. Lietuvių 
Katalikų Moterų Draugija, 
Melb. Soc. Globos Moterų j 
Draugija, LKVS karių ”Ra- ' 
movės” Melb. skyrius, Melb. 
lietuvių akademikų korpo- ! 
racija ’’Romuva”, Melb. lie- I 
tuvių sporto Klubas ”Var- j 
pas”, Melb. lietuviu tautinių | 
šokių grupė ’’Gintaras”.

$ 30 Melb. lietuvių teatras 
’’Aušra”.

Po $ 25 - Melb. Lietuvių 
Evangelikų Draugija, Liet. 
Tautos Fondo atstovybė 
Austr., A. Bajoras.

Po $ 20 - V. Akumbakas, 
Janina Goodsall, Ed. ir G. 
Klėjai, Irena O’Dwyer, Dr. 
E. Šurnienė. Andrius Žu
kauskas.

Po $ 10 - J. Baubinas, P. 
Dargis, Pr. Dranginis, J. 
Červinskas, Alb. Lastas, J. 
Krikščiūnas, Z. Jablonskie
nė, Pr. ir St. Pažereckai, J. 
Leknius, Ed. Seženis, Alg. 
Žilinskas.

Po $ 5 - A. Butkutė, J. Ja
sulaitis, B. Jablonskis, Petr. 
Mažylis, Alb. Navickas, J. 
■Stučys, Dr. K. Zdanius, G. 
Žviriakis,

Viso $ 1460.
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MELBOURNE LIET.
KNYGA

Melbourno Lietuvių Bib
liotekai aukojo: V. Biveinis 
savo pašto ženklų rinkinio 
skoningai paruoštą su spau
dos iškarpomis atspaudų 78 
lapų albumą ’’The History of 
Lithuania in Philately” (Lie
tuvos Istorija Filatelijoj).

Po $ 10 Viktoras Baltutis, 
A.E. Eskirtai. $ 9 L.K. Bar- 
taškai. $ 5 V. šeštokas, 
Knygų L.A. Baltūnai, N. 
Butkūnas, A.E. Eskirtai, J. 
Kamarauskas.

Visiems aukotojams nuo
širdus lietuviškas ačiū.

Melbourno Liet. Biblioteka

GEELONG
IŠRINKTI I ALB KRAŠTO 

TARYBĄ

Geelongo Apylinkės susi
rinkime spalio 3 d. išrinkti 
atstovai į ALB Krašto Ta
rybą: F. Andriukonis, A. 
Baltrūnas, A. Obeliūnas. 
Kandidatais paliko: P. Če- 
rakavičienė, B. Gasiūnas, J. 
Normantas, S. Šutas.

Geelongo Apyl. Valdybos 
rūpesčiu yra papuošta tau
tiniais motyvais ir medžio 
drožiniais Ethnic Commu
nities Centre Pakington St. 
vitrina. Gausūs praeiviai 
ypač domėjosi teiraudamie
si, kaip įsigyti tokių rank
darbių.

Geel. Apyl. Valdyba
GEELONGO LIETUVIŲ 

CHORE

Kiek laiko gyvenę ūkyje 
Geelongan grįžo Stasė ir 
Julius Lipčiai. Choras su
stiprėjo gražiu supranu, nes 
Stasė Lipšienė įsijungė į 
chorą. Tikimės, kad įsijungs 
ir Julius Lipčius, taip pat

Pas Newcastle lietuvius
IŠRINKTAS ATSTOVAS Į 

KRAŠTO TARYBĄ
Rugsėjo 26 d. šv. Lauryno 

parapijos salėje įvyko New
castle apylinkės visuotinis 
susirinkimas išrinkti atstovą 
į ALB Krašto Tarybą 
1983-84 m. kadencijai. At
stovu išrinktas Alfas Šer
nas, žinomas visuomeninin
kas, daug kartų atstovavęs 
apylinkę Krašto Taryboje ir 
net vienoje kadencijoje buvo 
Kr. Tarybos prezidiume. 
Susirinkimui pirmininkavo 
apyl. pirm. Dr. M. šeškus, 
sekretoravo R. Lapinskas.

Taip pat susirinkime 
svarstyta surengti New
castle apylinkės gyvavimo 
30 metų sukaktį, kurios iš
kilmingas paminėjimas nu
matomas ateinančių metų 
balandžio 23 d. Apie tai bus 
su laiku plačiau painformuo
ta.

geras daininkas. Laukiame 
ir visų kitų prisijungti prie 
choro, kurie gali dainuoti.. 
Dabartiniu metu repeticijos 
vyksta du kartus savaitėje, 
nes nežiūrint pasiruošimo 
Dainų Šventei choras ruo
šiasi duoti koncertą Geelon- 
ge.

Rugpiūčio 28 d. choras 
suruošė viešą pobūvį-^ su
neštinį. Šį kartą svečių iš 
toliau neturėjom, nes tą 
dieną vyko balius Melbour
ne, bet gana daug geelon- 
giškių dalyvavo. Chorą pa
rėmė pinigine auka: A. Ki
sielienė $ 5, A. Baltrūnas $ 
4. Loterijai fantų aukojo: S. 
Lipčienė, Z. Paškevičienė, 
P. Vaičekauskas, P. ir V. 
čerakavičiai, E. Stuikevi- 
čienė. Visiems aukojusiems 
ar šiaip kuo prisidėjusiems 
prie šio parengimo, taip pat 
ir visiems atsilankiusiems 
nuoširdžiai dėkojame.

Choro Valdyba

PERTH
IR IŠKELIAVO...

Šį kartą iškeliavo Antanas 
Radzevičius, gimęs 1911 m., 
mirė rugsėjo 26 d. ir palai
dotas spalio 1 d. šalia prieš 
daugelį metų mirusios moti
nos. Paliko žmoną Mariją ir 
tris sūnus. Velionis retai da
lyvavo lietuviškame gyve
nime, nes virš dešimties 
metų jau buvo ligonis, ne
galavęs širdimi. Jo jauniau
sias sūnus buvo ilgametis 
tautinių šokių šokėjas ir 
vienoj kadencijoj dirbo apy
linkės valdyboj.

Rugsėjo 26 d. a.a. Anta
nas valgydamas vakarienę 
žmonai nusiskundė, kad 
labai sunki galva. Taip ir 
nusviro amžiams.

O.L.

Nepailstantis darbuotojas 
apylinkėje Rokas Lapinskas 
paruošė visą reikiamą me
džiagą Australijos Lietuvių 
Metraščiui ir dabar uoliai 
renka metraščio prenume
ratas. Tikimasi, metraštis 
bus išleistas ateinančių 
metų pirmoje pusėje.

*
Newcastelietis Balys Ziti- 

kas po sunkaus priepuolio iš 
Mater Misricordiae ligoni
nės perkeltas į Obon Nur
sing Home, Raymond 
Terrace.

*
Patirta, kad Newcastle 

gyvenančią pagarsėjusią 13 
metų plaukikę Tabitą And- 
riūnaitę Sydnejaus sporto 
klubo Kovo pirm. J. Karpa
vičius pakvietė dalyvauti 
Australijos Lietuvių Sporto 
Šventėje Melbourne metų 
pabaigoje. Tabita kvietimą

SYDNEY
ŽVEJŲ BALIUS

Spalio 9 d. Syd. Liet. Na
muose buvo suruoštas nuo
taikingas Syd. Lietuvių žve
jų Klubo ir taut, šokių gru
pės Gintaro tradicinis meti
nis balius. Rengėjai buvo 
pilnai pasiruošę savo svečius 
priimti ir jiems leisti pasi
džiaugti, bet nežinia, ar ne
palankus oras tą vakarą, ar 
kitokios priežastys, tačiau 
dalyvių skaičiumi balius bu
vo gerokai skystas, nors 
rengėjai tikrai stengėsi iš 
savo pusės padaryti viską. 
Programa buvo pasigėrėti
na, kurią atliko tautinių šo
kių grupė GINTARAS, ypa
tingai turtinga loterija, ku
rią pravedė Adomas Lau
kaitis ir laiminguosius bilie
tus traukė Aušra Juškienė. 
Nors, kaip minėta, dalyvių 
buvo skystoka, bet dalyvavę 
tikrai nesigailėjo.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBO NAMŲ VARGAI

Spalio 2 d. įvykusiame 
Sydnejaus Apylinkės Lietu
vių Bendruomenės susirin
kime pagal darbotvarkę 
buvo gyvai svarstomi įvai
rūs einamieji reikalai. Tarp 
jų apylinkės pirmininkas Dr. 
A. Mauragis iškėlė klausimą 
ir susirūpinimą dėl Sydne
jaus Lietuvių Klubo Namų 
likimo. Priminęs, kad mes 
Bankstowne statę, perstatę 
ir dar pristatę, įsigijome 
Lietuvių Klubui namus, 
puošnius ir patogius visai 
mūsų lietuviškai veiklai, bet 
dabar esame įklimpę į di
džias skolas ir turime rū
pestį, kaip iš jų išbristi.

Prieš didinant ir graži
nant mūsų klubo pastatą, 
buvo įsitikinimas, kad tuo 
būdu į savo šaunų klubą pa
trauksime dažniau lankytis 
ir naudotis čia esamais įren
gimais ir patogumais, gra
žioje ir jaukioje aplinkoje, 
ne tik savuosius tautiečius, 
bet dalį ir kitų tautybių bei 
australų.

Neilgai laukus paaiškėjo, 
kad šitos viltys ir apskaičia
vimai nepasitvirtino. 
Bankstowne klubų yra daug, 
ir visi vilioja pas save. Mūsų 
naujojo klubo pajamos men
kai padidėjo, o išlaidų atsi
rado daug daugiau. Bankas 
už^ paskolą ima 16%, o sa
viškiai neskubūs daug sko
linti mažesniu procentu. Su
sirinkimo dalyviai šiuo rei-

priėmė ir jos tėvai sutiko iš
leisti ją į Melbourną. Ją 
globos Kovo atsakingi 
asmenys. Tabita yra feno
menali plaukikė, savo am
žiaus kategorijoje laimėjusi 
eilę aukso medalių ir yra 
rimta kandidatė į pasaulinę 
sporto olimpijadą. i

Lapkričio mėn. sueis 60 
metų, kai nepriklausoma 
Lietuva 1922 m. lapkričio 
mėn. įvedė lietuvišką valiu
tą, piniginį vienetą pavadino 
litu, o lito šimtąją dalį - cen
tu. Pradžioje tebuvo tik po
pieriniai pinigai - banknotai 
ir tik 1925 m. įvestos ir me
talinės monetos. Metaliniai 
pinigai pradžioje buvo kala
mi Anglijoje ir tik nuo 1936 
m. visos monetos buvo kala
mos Lietuvoje. Sovietų Ru
sija, 1940 m. okupavus Lie
tuvą tik 1941 m. kovo mėn. 
litą atšaukė iš apyvartos ir 
Lietuvoje įvedė rublį. Per 
visą nepriklausomybės lai
kotarpį Lietuvos litas buvo 
pilnai padengtas auksu ir 
net krizės metu kaip 1931-33 
m. Anglijos svaras ir Ame
rikos doleris savo verte kri
to, tuo tarpu litas išliko pas
tovus, Bolševikams užėjus 
visas Lietuvos auksas buvo 
išvežtas į Angliją, Ameriką, 
Švediją ir Prancūziją.

kalu buvo tylūs, tik vienas 
aiškiai pasisakė, kad jis pi
nigų šiam reikalui neskoli
nęs ir neskolinsiąs, nes tuo 
būdu klubo neišgelbėsią.

Apylinkės pirmininkas 
visus ragino palaikyti Klubo 
Valdybos jau anksčiau Mūsų 
Pastogėje skelbtą siūlymą, 
pagal kurį, kiekvienas klubo 
narys paskolina Klubui $ 
1000 ar $ 500 penkeriams 
metams be procentų. Šiuo 
būdu sumažėtų Klubo išlai
dos ir ateitis būtų tikresnė.

Aš pats siūlyčiau savo ki
tokį paprastutį planelį.

.Didžiausia dauguma mūsų 
tautiečių esame seniai už
miršę tą sunkią įsikūrimo 
pradžią Australijoje, kai 
reikėjo visas jėgas sukaupus 
dirbti ir taupyti, kol įsigijo
me lizdą savo šeimai. Gyve
nome patogiai, viskuo apsi
rūpinę, kiti net po kelias 
nuosavybes įsigiję, vaikai 
dar geriau įsitaisę. Todėl 
esu įsitikinęs kad Sydnejuje 
lengvai gali atsirasti vienas 
šimtas narių, kurie neapsi
sunkindami dovanoja Syd
nejaus Lietuvių Klubo Na
mams po vieną tūkstantį 
dolerių ir užmiršta apie tai. 
Per mėnesį laiko visi Klubo 
namų rūpesčiai būtų visam 
laikui užmiršti.

Žinau, kad nedera girtis, 
bet tikėdamas posakiu - pa
vyzdys patraukia, - pasisa
kau, kad aš pats jau naujam 
klubo pastatui esu dovano
jęs per tūkstantį dolerių 
(turiu kvitus). Kai bus įmo
kėję ir dovanoję kiti devy
niasdešimt devyni po $ 1000, 
aš čia viešai pasižadu neati
dėliojant dovanoti dar $ 
1000, kaip dėkingumo ženklą 
už lietuvišką solidarumą.

Juozas Ramanauskas
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Lietuvis - iškilus industrialistas
Antanas Laukaitis

Rugsėjo viduryje, Sydne
jaus didžiuosiuose parodų 
pavilijonuose, savaitę laiko 
tęsėsi tarptautinė industri
jos paroda, sutraukusi iš 
viso pasaulio moderniosios 
industrijos reprezentantus. 
Didžiajame' Amerikos 
paviljone, savo skyrių turėjo 
ir Los Angeles iškilusis fab
rikantas - milijonierius Gas- 
pataras Kazlauskas, su savo. 
įmonės ’’Astro Arc Co.” iš
statytais elektroniniais, 
kompiuteriniais vamzdžių 
šveicavimo aparatais, kurių 
darbas buvo vaizduojamas 
ten esančioje televizijoje ir 
demonstruojamas pačio sa
vininko ir jo amerikiečio vi
ceprezidento. Jiems padėjo 
vietinė sydnejiškė, neseniai 
iš Lietuvos atvykusi Aušra 
Juškienė.

G. Kazlauską pažįstu jau 
eilę metų. Ir dabar , grįžęs 
iš savo Europinės kelionės, 
radau telegramą ir telefoni
nį pranešimą, kad jis at
vyksta ir nori susitikti. Ir 
tuoj, po poros valandų buvi
mo namuose, skambina 
telefonas ir didysis Gaspa
ras jau mūsų garsiajame 
Kings Crosse. Sutinku jį ir 
jo amerikoną asistentą, vežu 
į Lietuvių Klubą. Ten pa
valgom lietuviškų valgių ir 
nors man, po buvusių kelio
nių yra pats laikas numesti 
svorį, tačiau, puiki Lietuvių 
Klubo valgykla, dietos rei
kalą nustumia į tolimesnius 
mano reikalus. Parodau 
jiems Lietuvių Klubą, jie 
stebisi tokiu gražiu pastatu 
ir puikiu susitvarkymu. Abu 
greitai išskuba į savo pavil
joną, kur ruošiamas jų sky
rius. Sutariam susitikti ir 
pasikalbėti vėliau paviljone.

Gasparas Kazlauskas yra 
elektronikos inžinierius, 
pradėjęs inžinerijos mokslus 
Lietuvoje ir galutinai pabai
gęs Amerikoje. Prieš 15-ką 
metų jis pabaigė dirbti ame
rikiečių firmoje ir, kartu su 
keliais kitais lietuviais part
neriais, atidarė savo elek
troninių šveicavimo aparatų 
įmonę. Vėliau, vienas iš jo 
partnerių, pasitraukė ir 
pradėjo pats vienas savo 
biznį, kuris neina labai ge
rai. Dabar G. Kazlauskas 
yra savo bendrovės savinin
kas ir jos prezidentas.

Su G. Kazlausku esame 
pažįstami ir geri prieteliai 
jau eilę metų. Jo viengun- 
giavimo dienomis vaišino
mės Los Angeles, Čikagoje, 
kartu stebėjome Montrealio 
olimpijadą ir jis mane net ir 
"Amerikonu pakrikštijo”, 
pasakydamas po to, kad jau 
dabar ir jankiu galiu vadin
tis.

Malonu buvo jį sutikti ir 
Sydnejuje, nors dabar 
sukūrusį ir naują šeimą, su 
jauna dvidešimtine, iš Len
kijos atvykusia gražuole. 
Draugiškai besikalbant, pa
prašiau, šį mūsų milijonierių 
indrustalistą atsakyti ir 
keletą klausimų.

— Kaip galvoji, Gasparai, 
ar ir Australijoje išplėsi 
savo biznį?

— Tikiuosi, nes pradžia 
prieš porą metų buvo pada
ryta N. Zelandijoj, gi čia 
Australijoj susidomėjimas 
yra labai didelis ir dabar 
man reikia pasirinkti tik 
gerą reprezentantą, o jų 
siūlosi tikrai labai daug. Kai 
dabar Amerikoje ir iš viso 
pasaulyje yra nemaža krizė, 
tai ir mes ieškome rinkų 

svetimose valstybėse ir jų 
turime gal 12-je valstybių. 
Geriausi mūsų pirkėjai yra 
Japonija.

— O kaip pačiam ar ta 
krizė negręsia?

— Norint išvengti krizių ir 
bankroto, reikia per daug 
neišsiplėsti ir galvoti apie 
savo rinką su atsargumu. 
Man ekonominė krizė taip 
pat pakenkė. Turėjom su
mažinti savo dirbančiųjų 
skaičių. Tačiau dabar yra 
viskas gerai.

— Ar ši firma yra pačio 
vieno, ar dar kam nors pri
klauso?

— Seniau turėjau partne
rių lietuvių. Vienas, pasi
ėmęs visas technikines da
tas ir dalį mano klientų, išė
jo ir pradėjo pats vienas 
dirbti, už ką jį galėjau pa
traukti į teismą, bet to ne
dariau. Dabar aš esu kom
panijos prezidentas, visus 
menedžerius samdau ir esu 
jų viršininkas, tačiau tech
niškuose dalykuose aš turiu 
tik teisę juos patvirtinti.

— Pažiūrėjus į pačio apa
ratus, atrodo, jie yra ne taip 
jau pigūs.

— Visi mūsų gaminiai yra 
ne masiniai, bet individuali
niai gaminami. Jeigu tu 
skrendi su Jumbo Jet, tai jų 
daugumas dalių yra sušvei- 
cuota mūsų aparatais. Jeigu 
Amerika pasiuntė savo erd
vės lėktuvus, tai jų dalys 
yra taip pat sušveicuotos 
mūsų aparatais, nes geres
nių pasaulyje šiuo metu nė
ra. Mūsų aparatai yra gana 
brangūs, pvz.: tūbinis švei- 
čavimo aparatas, be kom
piuterinės sistemos ir kom

Žilvino koncertas Adelaidėje
Lietuviška patarlė sako, 

kad už vieną luptą duoda 
dešimts neluptų. Adelaidės 
tautinių šokių grupės Žilvi
no metinio koncerto proga 
įvyko atvirkščiai — už vieną 
neluptą į Lietuvių Namų 
salę atėjo dešimts išluptų, 
taip, kad skaičius dešimte
riopai padidėjo.

Tautiečių sąžines padilgi
no Žilvino vadovas Br. Sa- 
beckis, prieš keletą savaičių, 
lietuviškos radijo valandėlės 
metu ne tiek išbaręs, kiek 
nusiskundęs vyresnios kar
tos abejingumu jaunimo pa
rengimų atžvilgiu. Šiuo at
veju jis referavo į Žilvino 
metinį balių į kurį susirinko 
tik saujelė tautiečių.

Bronius pabrėžė, kad vy
resniosios kartos pritarimas 
ne tiek jaunimui reikalingas 
dėl materialinės pagalbos 
(nors tas irgi nepakenktų) 
kiek dėl moralinės paramos 
ir pastangų įvertinimo savo 
dalyvavimu.

’’Išbarimas” padėjo. Į me
tinį koncertą, kuris įvyko 

spalio 3 d. susi
rinko pilna salė žiūrovų. 
Prieš koncertą, tautiečiai 
galėjo skaniai papietauti 
Žilvino grupės tėvų komite
to ponių paruoštais pietumis 
ir įsigyti loterijos bilietų, 
kurių, kaip vėliau paaiškėjo, 
buvo išparduota net tūks
tantis!

Koncertą atidarė Žilvino 
vadovas, grupės vardu 
pasveikinęs tautiečius ir pa
dėkojęs už gausų atsilanky
mą pristatė mergaičių cho

piuterio kainuoja tarp 
25.000 ir 35.000 dolerių. Gi 
jeigu pridėtume kompiute
rius, tai kainuotų apie 
350.000 dol.

— Ką galėtum, Gasparai, 
kaip iškilęs milijonierius 
fabrikantas, patarti prade
dantiems, kurie ateityje no
rėtų ir tapti milijonieriais.

— Pirma, niekada neįsi
velti į jokį biznį, kurio tu 
asmeniškai nežinai ir neturi 
jiems patirties.

Antra, atmink savo pini
ginius rezervus iš kur jie 
plaukia ir kiek jų turi.

Trečia, patikrink savo iš
laidas ir nebijok pasisamdyti 
specialistą, kuris tau galės 
pasakyti, ką tu gali ir ko tu 
negali daryti.

Ir pagaliau aš galiu pasa
kyti, kad biznis nėra rožėmis 
klotas kelias. Čia yra tavo 
darbas, malonumas ir tavo 
džiaugsmas (žinoma jeigu 
gerai sekasi). Daug daug 
naktų tu atsibundi ir galvoji, 
galvoji, kaip tą^ąr tą dalyką 
pagerinti ir tas viskas, dau
giausiai, ne nuo tavęs parei
na. Tas užima tavo didžiau
sią gyvenimo dalį.

Būdamas Kandoje olimpi- 
jados metu ir, gyvendamas 
pas mūsų Kanados lakštin
galą G. Čapkauskienę, labai 
daug girdėjau, kaip G. Kaz
lauskas finansiniai padeda 
Čikagos Lietuvių Operai ir 
yra jos mecenatas. Ne tik 
lietuvių operai jis padeda, 
tarp kitko jis yra ir Los An
geles operos sponsorius - 
rėmėjas. Taip pat yra ir di
delis lietuviškos veiklos rė
mėjas, gaudamas daugybę 
mūsų lietuviškos spaudos, 

relį Eglutes, šį kartą, kaip 
oktetą. Publika garsiais plo
jimais sutiko dainininkes, 
kurios tikrai atrodė žavingai 
pasipuošusios ilgom mėly
nom sukniom su sidabriniais 
diržais ir sidabrine stilizuota 
tulpe sijonų apačioj. Pianinu 
pritariant chorelio vadovei 
p. N. Stepelton, mergaitės 
padainavo keturias dainas.

Skambūs balsai, grakšti 
laikysena ir malonios šyp
senos žiūrovus nuteikė 
skaidriai ir palankiai. Už
baigai, pirmą dainą ’’Pienė” 
publikai neatleidus, oktetas 
turėjo pakartoti. Antroje 
koncerto dalyje, prie vyres
nių prisijungus visom jau
nutėm Eglutės dainininkėm, 
išsiplėtęs chorelis nuotai
kingai padainavo 3 dainas.
TAUTINIAI ŠOKIAI

Jų buvo daug (net 15-ka) 
ir įvairūs. Vadovas kiekvie
ną šokį apibūdino pabrėžda
mas reikšmę, kilmę ir senu
mą. Šokius išpildė trys gru
pės - vyresniųjų, jaunių ir 
veteranų.

Pagrindinė grupė žavėjo 
geru susišokimu, judesių 
grakštumu ir veidų žaismin
gumu. Praeityje buvo daug 
rašyta apie šokėjų veidų iš
raiškų rimtumą nesideri
nantį su jaunatvišku šokiu. 
■Šiame koncerte tuo skųstis 
negalima - linksmai pra- 
straksėjo Žiogeliai (jauni ir 
veteranai), praūžė Malūnas, 
Audėjėlė lėtai ir su atsidė
jimu metė siūlų metmenis ir 
gyvai šaudė šaudykle.

L.B Spaudos S-gos 
susirinkimas

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių meti
nis susirinkimas įvyks Sydnejaus Lietuvių Klube, 16 
East Terrace, Bankstown, lapkričio 7 d., sekmadienį, 3 
vai.

L.B.S. Sąjungos nariai kviečiami siūlyti kandidatus į 
Sąjungos Komitetą. Nominacijos Komitetą turi pasiekti 
ne vėliau spalio 17 d. Komiteto adresas: P.O. Box 550, 
Banstown, NSW 2200. Nominacijos patiekiamos raštu su 
bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomojo kandidato pa
rašais.

Dabartinį L.B.S. Sąjungos Komitetą sudaro: pirminin
kas V. Patašius, vicepirmininkas Dr. D. Kairaitis, sekre
torius V. Bukevičius, iždininkas A. Milašas, nariai A. Du- 
daiiis ir K. Stašionis.

Rotacine tvarka du dabartinio komiteto nariai turi at
sistatydinti per šį metinį S-gos narių susirinkimą, bet jie 
gali būti vėl renkami į naująjį Komitetą. Šiais metais at
sistatydina A. Milašas ir V. Bukevičius. Jie yra sutikę 
kandidatuoti į naujojo komiteto narius.

Šių metų bėgyje pasitraukus Komiteto sekretoriui L. 
Cox, komitetą reikia papildyti dar vienu nariu. Gautas V. 
Jaro sutikimas kandidatuoti (siūlė A. Milašas, siūlymą 
parėmė V. Patašius).

L.B.S. Sąjungos Komitetas kreipiasi į visus lietuvių 
spaudos bičiulius, kurie dar nėra Sąjungos nariais, kvies
damas juos įsijungti į Sąjungos narių gretas. Į Sąjungą 
įstoti galima padavus prašymą ir sumokėjus vienkartinį $ 
25 mokestį. Metinių nario mokesčių nėra. Stojamasis mo
kestis padaro asmenis nariais iki gyvos galvos, nebent jie 
patys paduotų pareiškimą iš Sąjungos išstoti.

L.B.S. Sąjungos Komitetas norėtų matyti kiekvieną 
sąmoningą Australijos lietuvį Sąjungos narių šeimoje

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
Komitetas

remdamas visą lietuvišką 
veiklą ir būdamas respubli
konas. Ypatingai jis remia 
lietuvius menininkus, pirk
damas jų paveikslus ir juos, 
ne tik savo namuose turėda
mas, bet taip pat ir savo 
fabrike iškabindamas.

— Gasparai, pats būda
mas vyresnio amžiaus ir 
antrą kartą vedęs jauną len
kaitę ir su ja turėdamas du

Smarkiai nukadrafiavo Juo
dasis Jonkelis ir sentimen
taliai, jausmingai atsisvei
kinta su jaunamarte Sadu
tėj.

Veteranai nepametė mik
lumo ir ypač šauniai sušoko 
Lenciūgėlį. Patys mažieji 
striksėjo, kaip žvirbliukai, o 
jų klaidos ir neapsižiūrėji
mai iki juoko džiugino publi
ką.

Koncerto pasisekimui 
daug prisidėjo Leonas Vasi
liūnas šokiams pritardamas 
akordeonu. Adelaidėje Žil
vinas neturi akordeonisto ir 
šokant prie muzikos iš juos
telės, kaip visi patyrė, nėra 
tas pats. Todėl kaip šokėjai 
taip ir vadovas labai dėkingi 
Leonui, atvykusiam

tam koncertui iš provin
cijos, kur jis yra surištas su 
mokytojo darbu.

Žilvino grupė, o taip pat ir 
Adelaidės lietuviai laimingi 
turėdami B. Sabeckį. Bro
nius yra energingas jaunuo
lis, tiesaus būdo, savimi pa
sitikįs ir drąsiai savo nuo
monę reiškiantis. Tai tikras 
jaunas medis kuris, esu tik-

Neseniai išeiviją pasiekė 
Lietuvos pogrindyje leidžia
mos LKB KRONIKOS Nr. 
54 1982 metų, šiame nu
meryje pažymėtini straips
niai: Mūsų džiaugsmas, vil
tys ir nerimas (vedamasis), 
vysk. V. Sladkevičius grįžta 
į Kaišedorių, Lietuvių kata
liko kryžiaus kelias sovieti- 

vaikus, ką galėtum patarti 
viengungiams.

— Apsivedus, žinoma, gy
venimas pasikeitė ir aš esu 
juo patenkintas. Ypatingai 
turėdamas du puikius vai
kučius. Su žmona, kuri yra 
neseniai atvykusi iš Lenki
jos, nors aš ir kalbu lenkiš
kai, mes kalbamės angliškai. 
Jeigu iškyla ginčai dėl Lie
tuvos ir Lenkijos reikalų, tai 
mes nesiginčinam, bet pai
mam Lietuvių Enciklopedi
ją, prašytą anglų kalboje ir 
-ten, radę faktus, juos prii
mame be jokių ginčų.

Malonu buvo sutikti savo 
gerą bičiulį Gasparą Kaz
lauską ir, likėdamas jam 
gero pasisekimo biznyje 
Australijoje, aš manau, kad 
padarius pradžią, jis dažniau 
pasirodys pas mus ir taps 
mūsų geru draugu.

Atsisveikindamas G. 
Kazlauskas padėkojo Aušrai 
Juškienei už jos darbą pa
rodos metu.

ra, išsikeros į daugybę stip
rių lietuviško veikimo šakų.

Pagal V. Baltučio po kon
certo tarto žodžio, pažvelgus 
į pilną sceną įvairaus am
žiaus jaunimo, abejonės dėl 
jaunosios kartos išsilaikymo 
lietuvybės takuose turėtų 
būti išsklaidytos.

Tautinių šokių grupės 
Tėvų Komitetas šokių vado
vui, Eglučių mokytojai ir 
akordeonistui įteikė dėkin
gumo dovanas.

Adelaidės lietuviai labai 
dėkingi Žilvinui ir visiems 
prisidėjusiems už gerą nuo
taiką pakėlusį koncertą.

V. Marcinkonytė

nėję armijoje, Mūsų kaliniai, 
Konstitucijos ’’laisvės” ir 
gyvenimo tikrovė, Kryžių 
naikinimas, Sovietinėje mo
kykloje ir kt. Viso 35 psl.

Norį gauti kreipiasi į Lit
huanian Information Centre, 
351 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207, U.S.A.
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Sveikatos reikalais

Širdies priepuoliai
21 būdas išvengti širdies priepuolio

’’Catholic Digest” 1982 m. 
rugpiūčio numeryje iš
spausdino S. Bechtelio 
straipsnį ”21 Ways to 
Prevent a Heart Attack”, 
kurio santrauką čia pateikiu.

Toji širdies liga kol kas 
tebėra ’’didžiausias ameri
kiečių žudikas”. Galimas da
lykas, ateityje tai bus pri
skirta kitai ligai, nes mirtin
gumas šia liga nuolat mažė- 
ja.Pvz. nuo 1968 m. ameri
kiečių mirčių skaičius dėl tos 
širdies ligos sumažėjo 25°/o.

Sekančios žinios, atrink
tos iš naujausių medicinos 
tyrinėjimų, yra vienas iš ge
riausių būdų sumažinti gali
mybę širdies priepuoliui.

1. VENKITE CUKRAUS. 
JAV žemės ūkio departa
mento žmogaus maitinimo 
studijos nustatė, kad asme
nys, turį sunkumų su ang
liavandenių apykaita, ypač 
vyrai, gali sudaryti pavojų 
savo širdims tokia cukringa 
dieta, kurią vartoja eilinis 
amerikietis. Cukrus padidi
na cholesterolį ir trigliceri
dus (kraujo riebalus).

2. NERŪKYKITE, YPAČ 
CIGAREČIŲ. Viena studija 
po kitos rodo, kad rūkymas 
yra viena pavojingiausių
[>riežasčių širdies priepuo- 
iui. Kūnas greitai atsigau

na, jeigu nustojama rūkyti.

3. REGULIARIAI 
MANKŠTINKITĖS. Yra

Pas 
dailininkus
Patirta, kad dailininkas 

portretistas Vladas Meškė
nas, gyvenąs Sydnejuje, 
ateinančių metų pradžioje 
ketina išvykti į U.S.A. Jo 
portretine kūryba ypač su
sidomėję Amerikos aukštieji 
sluogsniai.

* * *
Šešias savaites trukusi 

dail. Leono Urbono tapybos 
paroda Aro sodyboje Mitta- 
gonge jau užsidarė. Suinte
resuoti kiekvienu atveju gali 
skambinti dailininkui tel. 
(048) 785 181 ir susitarti.

Paroda buvo sėkminga. 
Parduota 17 paveikslų, iš 
kurių 7 nupirko lietuviai.

Šiuo metu Sydnejuje 
vyksta pagarsėjusi Blake 
konkursinė religinio meno 
paroda Commonwealth ban
ko patalpose Martin Place, 
Sydney. Dalyvauja rinkti
niai Australijos dailininkai, 
jų tarpe ir dail. Leonas Ur
bonas.

* * *
Spalio 9 d. Canberroje 

atidaryta seniai planuota 
Australijos nacionalinė 
meno galerija. Atidaryme 
pakviesti dailininkai, kurių 
darbai yra nacionalinėj ga
lerijos kolekcijoj, tarp jų ir 
dail. L. Urbonas.

* * *
Kalbant apie dail. L. Ur

boną jis ruošiasi išvykai į 
Ameriką. Pirmosios savo iš
vykos metu dailininkas buvo 
surengęs 17 savo individua
linių kūrybos parodų įvai
riose vietovėse įskaitant ir 
Kanadą. 

patirta, kad reguliari fizinė 
mankšta, jeigu yra pakan
kamai energinga, gali suma
žinti širdies ligos pavojų.

4. MAŽINTI SVORĮ; 
Daug studijų randa ryšį tarp 
nutukimo ir mirties širdies 
liga. Aukštas kraujo spaudi
mas, žinomas rizikos veiks
nys, dažnai pasitaiko asme
nyse, kurie turi perdaug 
svorio.

5. IŠMOKITE PAILSĖTI. 
Nekantrus, daug reikalau
jantis, konkuruojantis elge
sys, žinomas ’’tipo A” vardu, 
aiškiai turi ryšį su padidė
jusia širdies priepuolių rizi
ka. Tai yra nuolatinė, paties 
žmogaus sudaryta įtampa, 
kuri gali būti mirtina. Poil
sio technika, kaip ’’biofeed- 
back” ir meditacija, sumaži
na kraujo spaudimą ir tuo 
pačiu pavojų.

6. PAŠALINKITE 
DRUSKINĘ. Natris drus-. 
koje (natris chloride) turi 
ryšį su aukštu kraujo spau
dimo išsivystymu tuose as
menyse, kurie yra jam jaut
rūs. Pašalinkite druskinę 
nuo stalo ir mažiau valgyki

Melbourne sp. klubo Varpo sportininkai Tautos Šventės 
iškilmėse.

Sovietų Sąjungoje mirė 
maršalas L Bagramian, ku
ris karo metu vadovavo so
vietų kariuomenei Pabaltijo 
sektoriuje, užėmė Lietuvą ir 
atkirto vokiečių dalinius 
Latvijoje. Po karo jis buvo 
Pabaltijo kariniu viršininku 
ir numalšinęs Lietuvoje ir 
kitur Pabaltijy laisvės ko
votojus. Mirė sulaukęs 84 
metų.

***

Maskvoje neseniai suimta 
apie 12 disidentų ir iškrėsta 
apie 50 namų ieškant pog
rindžio spaudos arba jos lai- 
dėjų. Pastaruoju metu vis 
plačiau reiškiasi slapti sąjū
džiai siekiant laisvų profe
sinių sąjungų. 

te pagaminto maisto, kuria
me dažnai yra perdaug 
druskos. Tai padės jums 
kontroliuoti kraujo spaudi
mą.

7. SUMAŽINKITE RIE
BALUS IR CHOLESTE
ROLĮ. Riebalai mėsoje, 
svieste, sūryje, grietinėlėje, 
nenugriebtame piene didina 
jūsų cholesteriolio kiekį ir 
tuo pačiu širdies priepuolio 
pavojų. Kiaušinio trynys, 
organų mėsa ir vėžliagyviai 
turi daug cholesterolio.

8. ČESNAKAS. Neseniai 
mokslas nustatė, kad česna
kas gali žymiai sumažinti 
cholesterolio kiekį mūsų kū
ne. Kepto česnako kvapas 
sumažėja, bet nepraranda 
kraują valančios savybės.

9. VAISIAI. Jie yra ska
nūs, maistingi ir faktiškai be 
riebalų, Obuoliai ir apelsini- 
niai vaisiai turi pektino, ku
ris sumažina cholesterolį.

10. VITAMINAS C. Jo 
trūkumas, ypač pas senyvus 
asmenis, atrodo, pagreitina 
širdies ligos išsivystymą.

Sydnejaus lietuvių kalba 
radijo valandėlė per 2 EA 
stotį jau kelintą kartą nusi
skundžia, kad nebuvo pas
kelbta Newcastle apylinkės 
valdybos pasisakymas va
landėlės reikalu. Stebėtina,

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

11. KALCIS sumažina 
cholesterolį ir trigliceridus.

12. SOJOS BALTYMAS, 
vartojamas dietoje vietoj 
gyvulinio baltymo, sumažina 
cholesterolį.

13. VITAMINAS E suma
žina cholesterolį ir triglice
ridus bei kraujo trombocitų 
susitelkimą.

14. LECITINAS. Jis yra 
esminė visų gyvųjų ląstelių 
dalis, kuri mažina choleste
rolį. Sojos pupelių lecitinas 
yra gaunamas grūdo ir kap
sulės forma.

15. ŽUVŲ TAUKAI. Žu
vis ir žuvų taukai turi daug 
esminių rūgščių, kurios, 
tarp kitų dalykų, sumažina 
kraujo trombocitų susitelki
mą.

16. MAGNIS. Nauji tyri
mai rodo, kad trumpos šir
dies arterijų spazmos pra
deda daug širdies priepuo
lių. Šių spazmų kaltininkas 
yra trūkumas gyvybiškai 
svarbaus mineralo magnio, 
kurio yra gausunatūraliame 
maiste - riešutuose, pilna- 
grūdžiuose ir ankštiniuose 
augaluose.

17. BRANGINKIME SA
VO DRAUGUS. Draugystė 
yra svarbi, nes žinoma, kad 
socialinis vienišumas yra 
reikšmingas rizikos veiks
nys. Dažniausiai pasitaiko 
širdies liga pas daugiausia 
atsiskyrusius asmenis ir 
mažiausiai pas socialius 
žmones.

18. JUOKIS! Juokas yra 
sudėtinga fizinė mankšta, 
apimanti biocheminę.

NAUJI LEIDINIAI
Neseniai skaitytojus pa

siekė naujas METMENŲ 
numeris 43, vienas iš rim
čiausių išeivijoje kultūros 
žurnalų. Tenka pasidžiaugti, 
kad šiame numeryje tarp 
visų kitų autorių rašo net 
trys lietuvaitės iš Australi
jos: Dr. Kristina Brazaitie- 
nė-Čėgnaitė r ^literatūrine 
tema*’’Dialektinis principas’ 
’’Lietuviškuose fortepijonuo
se”, kur nagrinėja vokiečių 
rašytojo J. Bobrowski ro
maną apie Kristijoną Done
laitį, Lidija Šimkutė skelbia 
pluoštą savo poezijos ir Dr. 
Genovaitė Kazokienė rašo 
apie muzikinius pradus M.K. 
Čiurlionio kūryboje ’’Muzi
kalumas tapyboje”. Iš kitų 
autorių pažymėtini: D.J. 
Valiukėnaitė, R. Šilbajoris, 
Vincas Trumpa, Vytautas 
Kavolis, A. Liulevičienė ir 
kt.

kiek daug svarbos priduoda 
tos valandėlės vedėjas Mūsų 
Pastogei, kurią jis pats pa
vadino ’’šiukšle”, kad tas 
minėtos Newcastle apyl. 
valdybos pasisakymas būti
nai patektų į ’’šiukšlyną”.

endokrininių liaukų ir krau
jo apytakos sistemas, ku
rios, kartu veikdamos, pas
laptingu būdu apsaugo nuo 
širdies priepuolio. Kaip pil
vo juokas gydo, tiksliai ne
žinoma, bet vienas tyrinėto
jas mano, kad tai sumažina
emocijas, ypač pyktį.

19. ŠVELNI, MEILI 
PRIEŽIŪRA... dramatiškai 
sumažina arteriosklerozę 
triušiuose, pareiškė Ohio 
valstybės universiteto tyri
nėtojas. Ar tai veikia žmo
nėse? Niekas nežino, bet ne
pakenktų išbandyti.

20. IŠMOKIME ATSIPA
LAIDUOTI EMOCIJŲ. 
Daug studijų rodo, kad ne
pertraukiama, ardanti emo
cija; kaip įniršimas, nerimas 
ar nusivylimas dėl planų ir 
vilčių žlugimo, turi ryšį su 
anginos skausmu ar staigia 
mirtimi širdies liga. Laikyti 
šiuos demonus viduje gali 
būti mirtinai pavojinga. Iš
mokime atsipalaiduoti nuo 
jų.

21. JEIGU ŠIRDIES LI
GA YRA ĮSIGALĖJUSI 
JŪSŲ ŠEIMOJE, SUSIRŪ
PINKITE. Aukštas kraujo 
spaudimas ir širdies arteri
jos liga turi tendenciją įsi
galėti šeimoje. Jeigu tėvas 
ar motina, ar abu serga šir
dies liga, tai reiškia, kad jū
sų rizika yra didesnė susirg
ti šia liga, negu kitų gyven
tojų. Jeigu tėvai ir neserga, 
vistiek reikėtų atkreipti dė
mesį į šias 21 sugestijas.

Paruošė J. Str.

Tėviškės Žiburiai

Australiją pasiekė naujas 
’’Pasaulio Lietuvio” rugpiū
čio - rugsėjo numeris. Iš 
Australijos šiame numeryje 
rašo A. Zubras, plati infor
macija iš mūsų bendruo
meninio gyvenimo veiklos.

Brpnius Kviklys. ’’Lietu
vos bažnyčios Vilkaviškio 
vyskupija”. Tai antras vei
kalo '’Lietuvių Bažnyčios” 
tomas su gausybe bažnyčių 
fotografijų ir veikusių para
pijų istorinių aprašymų. Di
delio enciklopedinio formato 
480 psl. kietais viršeliais. Iš
leido Amerikos Lietuvių 
Bibliotekos leidykla 1982 m.

Patirta, kad Dr. Vincas 
Trumpa, istorikas, baigia 
paruošti 19 amžiaus lietuvių 
tautos istoriją. Ją žada iš
leisti Amerikos Liet. Bend-
ruomenė padedant Lietuvių 
Fondui. Dr. V. Trumpa yra 
vienas iš aktyviausių jau
nesnės kartos istorikų, ilgą 
laiką dirbęs JAV Kongreso 
bibliotekoje ir neseniai išė
jęs į pensiją ir dabar persi
kėlė gyventi pas seserį Ko
jelienę Los Angeles. Jo 
brandžių straipsnių nuolat 
skaitome žurnaluose Met
menyse, Aiduose, Akira
čiuose. 1973 m. išleistas jo 
veikalas ’’Napoleonas, Balti
ja ir Amerika”, 250 psl.

Pasitraukęs iš JAV valst. 
sekretoriaus pareigų A.Haig 
gavo iš valstybės iždo virš 
milijono dolerių.
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Pasirengimai 
išvykai 

į Čikagą
tika, 6. Plaukimas, 7. Stalo 
tenisas, 8. Šachmatai, 9. 
Šaudymas, 10. Tinklinis.

Žaidynės vyks vyrų, mo
terų ir keliose jaunių ir 
mergaičių klasėse. Visų 
sporto šakų, išskyrus golfą 
įr šaudymą, varžybos vyks 
Illinois universiteto (Čika
goje) patalpose ir aikštėse.

išvykos Org. Komitetas 
buvo atsiklausęs, ar vyks 
slidinėjimo ir veteranų 
krepšinio varžybos. Atsa
kyta, kad slidinėjimo varžy
bų nebus. Taip pat nebus 
oficialių veteranų krepšinio 
varžybų.

Jaunių varžybos suskirs
tytos į tris A, B ir C. kla
ses . Berniukai žais visose 
trijose klasėse, kai mergai
čių bus tik viena A klasė. 
Jaunių metų ribos yra: jau
nių ir mergaičių A klasė, gi

Išvykos Organizacinis 
Komitetas gavo oficialų pa
kvietimą dalyvauti su Aus
tralijos lietuviais sportinin
kais Pasaulio Lietuvių 
Sporto Il-se Žaidynėse, 
įvykstančiose kitų metų bir
želio pabaigoje ir liepos pra
džioje Čikagoje.

Kaip praneša šių žaidynių 
pirmininko pavaduotojas 
Rimantas Dirvonis, jau su
daryta pagelbinės komisijos 
visoms sporto šakoms, 
įtrauktoms į sporto žaidy
nes. Paskirti vadovai pra
moginiams renginiams, PLD 
leidiniui ir bilietų platinimo 
komisijoms. R. Dirvonis per 
Amerikos Balsą (Voice of 
America), 6-šių minučių 
transliacijoje kalbėjo į Lie
tuvą ir kitas pasaulio šalis, 
duodamas informaciją apie 
būsimas sporto žaidynes. 
Komiteto narys, daug pade
dąs ir Australijos Išvykos 
Org. K-tui, renka medžiagą 
būsimam bendram švenčių 
leidiniui. Iš Australijos me
džiagą pasiųsti yra paprašy
tas Išvykos vadovas ir Org. 
K-to pirmininkas Ant. Lau
kaitis.

Visiems sporto vienetams 
išsiuntinėta registracijos 
anketos. Tikimasi žaidynėse 
sulaukti 1000 sportininkų. 
Didžiausia problema yra su
radimas 150 oficialių teisėjų 
ir virš 100 neapmokamų pa- 
gelbininkų visoms žaidy
nėms pravesti.

ŽAIDYNIŲ PROGRAMA

Il-sios Pas. Liet. Sporto 
Žaidynės prasidės 1983 m. 
birželio 26 dieną ir baigsis 
liepos 2 dieną. Žaidynėse 
bus pravesta šios sporto ša
kos: 1. Futbolas (soccer), 2. 
Golfas, 3. Krepšinis, 4. Lau
ko tenisas, 5. Lengvoji atle- 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Palaiminimai 
rojinėje žemėje

Tokią tad viltį patiekia mums Šventasis Raštas mūsų 
paguodai ir sutvirtinimui, reikalui priėjus. Garbė, šlovė ir 
nemirtinumas ir bendra tėvonystė su Jėzumi jo karalys
tėje, yra siūloma visiems ištikimiems krikščionims; o to
bulas žmoginis gyvenimas, žemiškame rojuje, visai žmo
nijai, kuri, tada kai Mesijo karalystė bus įsteigta, klausys 
jos įstatymų ir priims ’’gyvybės vandenį dovanai”

KARALYSTĖS PALAIMINIMAI

Štai kokį garbingą palaimų laiką šita dieviškoji kara
lystė suteiks nuodėme susirgusiam pasauliui, kaip atsa
kymą į maldavimą: ’’Teateinie tavo karalystė. Tebūnie 
tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje!”. Ištikrųjų tai bus 
nauja gadynė. Praeityje įvykusios gadynių permainos 
nuo vienos į kitą, buvo atsižymėjusios ir pastebėtinos, 
bet šita permaina bus žymiausia ir keisčiausia, nes ji 
reikš perkeitimą visame pasaulyje šėtono viešpatavimo į 
Mesijo karaliavimą, nuo mirties valdžios į gyvenimą; nuo 
prietaringo garbinimo netikrų dievų, į protingą 
garbinimą Jehovos, tikrojo Dievo ir Kristaus, jo Sūnaus, 
pasaulio Atpirkėjo ir Gyvybės Davėjo.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bačinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

mę 1965 m. ir vėliau, jaunių 
B klasė, gimę 1967 ir vėliau 
ir jaunių C klasė gimę 1969 
ir vėliau.

Kadangi į Čikagą II-jų PL 
Dienų metu suvažiuos tūks
tančiai lietuvių, visiems 
labai svarbus nakvynių 
klausimas. Yra sudarytas 
specialus komitetas rūpintis 
nakvynių klausimu. Tam 
reikalui išsiuntinėti prelimi
nariniai registracijos lape
liai. Tokį lapą yra gavęs ir 
Org. K-tas ir yra jau pasiun
tęs apytikrį savo sportinin
kų skaičių. Tikras važiuo
jančių skaičius bus žinomas 
tik po Melbourne Sporto 
Šventės.

KELIONĖ PO AMERIKĄ 
IR KANADĄ

Org. Išvykos K-tas susiri
šo su paskirais Amerikos ir 
Kanados sporto klubais, dėl 
savo gastrolių prieš atvyks
tant į Čikagą. Tuo reikalu 
rūpinasi ir Čikagos sp. 
šventės rengimo komitetas. 
Numatoma laikytis: Los 
Angeles, San Francisco, 
Cleveland, Boston. New

Preliminarinė vyrų krepšinio rinktinė Sydnejuje. Prieky iš k.: V. Dulinskas, 
M. Wallis, M. Šepokas, E. Kardas. Stovi iš k.: D. Stanwix, P. Kapočius, A. 
Svaldenis, A. Milvydas, R. Šliteris ir A. Wiasak.

Tautos Fonde
ADELAIDE

Per Tautos Fondo įgalio
tinius Adelaidėje Juozą Ste- 
paną ir Viktoriją Vitkūnie- 
nę, Lietuvos laisvės reika
lams, Tautos šventės proga 
aukojo:

$ 50 Liet. Katalikių Mote
rų Draugija.

$ 30 VI. Petkūnas.
Po $ 20 P. ir S. Pusdešriai, 

K. Šaulys.
Po $ 10 F. Adamonis, J. 

Bardauskas, B. ir M. Gavė
nai, J. ir B. Jonavičiai, Jon. 
Račiūnas, kun. A. Spurgis, 
MIC, A. Stakaitis, A. ir H. 
Vikai, A. ir V. Vitkūnai, Ag. 
ir St. Keruliai.

Po $ 5 - Pr. Barauskas, V. 
Bogušauskas, L. Gerulaitis, 
V. Janulis, J. Jaunutis, A. ir 
U. Juciai, R. ir A. Kubiliai, 
B. ir V. Masioniai, L. Pimpė, 
A. Plokštienė, K. Pocius, p. 
Poškus, J. ir V. Rupinskai, 
A. Štrimaitienė, A. Survi- 
lienė, V. ir J. Vosyliai, A. 
Zamoiskis.

Po $ 4 p. Darškus, K. 
Raznauskas.

Po $ 3 J. Džiaugys, Pr. 
Laucius.

$ 2 J.P. Bakšys.
Viso $ 319. Nuoširdus ačiū 

adelaidiškiams.

Norėtume atkreipti dė
mesį tų tautiečių, kurie gy

SPORTAS
York, Baltimore, Detroit, 
Toronto (Kanada), Chicago, 
Las Vegas, Los Angeles, 
Honolulu ir grįžtama į Aus
traliją. Jau gauta iš visų 
miestų principinis sutiki
mas. Dabar Org. Komitetas 
tariasi dėl kelionių, žaidynių 
ir apgyvendinimo su paski
rais klubais. Šį kartą aus- 
traliečius priimantiems klu
bams nereikės rūpintis ke
lione iš vieno klubo į kitą, 
nes visi žaidėjai turės lėktu
vų bilietus iš anksto. Visas 
gautas pelnas iš paskirų pa
rengimų ir rungtynių tuoj 
pat bus atiduotas žaidėjams, 
padengti jų išlaidoms. Di
džiausią susirūpinimą ma
žesniems Amerikos lietuvių 
klubams kelia australiečių 
sportininkų didelis skaičius 
ir jų apgyvendinimas. Gali 
prireikti kai kuriems, va
žiuojantiems su sportininkų 
grupe, nakvoti ir koteliuose 

vena toliau nuo didžiųjų llfe- 
tuvių kolonijų. Prisiminkite, 
ir priminkite tiems kurių 
nepasiekia lietuviška spau
da, kad bent didžiųjų tauti
nių švenčių progomis prisi
mintų pavergtą Lietuvą ir 
jaskirtų auką jos laisvės 
covai. Nepamirškite j 
sietuvos ir savo testamen- i 
tuose. Lietuvos Laisvės ižde j 
jau yra virš $ 100 tūkstančių j 
dolerių, kurių naudojami tik i 
procentai, o kapitalas bus | 
perduotas atsikūrus laisvai j 
ir nepriklausomai Lietuvai.

Aukas Australijoje siųsti i 
A. Kramiliui T.F. ižd. Aus- | 
tralijoje. Čekius adresuoti: | 
Lithuanian National Foun- j 
dation.

Adresas: 83 Queen str., 
Canley Vale 2166.

Tautos Fondo atstovybė 
Aust. Sydnejus

* * *
Amerikoje Rochwell In

ternational Co. stato naują 
erdvėlaivį, kuris bus paleis
tas į erdves ateinančiais 
metais. Apskaičiuojama, 
kad jis bus greitesnis, tobu
lesnis ir saugesnis, negu jau 
kelis kartus išbandytas ’’Co
lumbia”. Kainuosiąs virš 
milijardo dolerių. 

Mūsų Pastogė Nr.

ar moteliuose. Po švenčių, 
-sužinojus tikrą važiuojančių 
sportininkų skaičių, galima 
bus duoti tikresnių žinių. Iš 
Australijos manoma išvykti 
1983 metų gegužės pabai
goje.

SPORTININKŲ
REGISTRACIJA

Krepšinio ir tinklinio sek
cijos maždaug žino, kas iš jų 
žaidėjų numatęs vykti. Visų 
kitų sporto šakų sportinin
kai turi jau dabar apsispręs
ti, ir, jeigu jie, Melbourno 
Sp. Šventės metu bus iš
rinkti, tai ten jau jie turi ži
noti apie savo vykimą, nes 
vykstančiųjų žaidėjų galuti
nis sąrašas bus padarytas 
tuoj pat po šventės ir žaidė
jai per mėnesį turės susimo
kėti kelionės depozitą. 
Lengvosios atletikos ir kitų 
individualių šakių žaidėjai 
turi per savo klubą regis
truotis šiai išvykai. Visi va
žiuojantieji sportininkai turi 
būti finansiniai savo klubų 
nariai. Jeigu yra sportinin
kų, bet nėra toj vietovėj lie
tuvių sporto klubo, tai jie 
registruojasi tiesioginiai Iš
vykos Org. K-te.

Jeigu atsiras užtenkamai 
žmonių, tai bus sudaryta ir 
antroji grupė, kuri važiuos 
tiesioginiai į Čikagą ir atgal. 
Taip pat, norintieji ne kartu 
su grupe grįžti, tą galės pa
daryti. Visais atžvilgiais 
kreiptis į Išvykos vadovą A. 
Laukaitį 18 Miller Ave., 
Ashfield, 2131, telefonas 
798 0306. Platesnės infor
macijos bus reguliariai duo
damos spaudoje.

Ant. Laukaitis 
Išvykos vadovas ir 
Org. K-to p-kas

* * *
Spalio 9 d. Brisbanėje pa

sibaigė Britų Common
wealth tautų sporto varžy
bos, į kurių uždarymą buvo
atvykusi Anglijos karalienė 
Elžbieta H. Skelbiama, kad 
žaidynės buvusios labai sėk
mingos ir Queensland© vy
riausybė nusistačiusi 1992 
Brisbanėje surengti pasau
linę olimpiadą. Žaidynėse 
Australija laimėjo apie 40 
aukso medalių, pabrėžtinai 
plaukime.

MELBURNE
SOCIALINĖS GLOBOS

MOTERYS DĖKOJA
Dėkojame kun. P. Vase- 

riui ir kun. P. Daukniui už 
atlaikytas pamaldas mūsų 
šventės proga. Širdinga pa
dėka visoms organizacijoms 
už malonius sveikinimus ir 
linkėjimus mūsų šventės 
proga, visiems dalyvavu
siems ir pagerbusiems mūsų 
30-mečio šventėje, G. Žem
kalniui už įdomias mintis. 
Nuoširdi padėka mūsų d-jos 
V-bos narei p. E. Korsakai
tei už gražų ir įdomų jubilie
jinį pyragą. Dėkojame sve
čiams p.p. V.G. Ališaus
kams, B. Mačiulaitienei, K. 
Prašmutams, A. Tamošiū
nienei, A. Reimerienei, R.L. 
Vaičaičiams už aukas. Ačiū 
Dainos Sambūrio moterims 
už mėsos patiekalą.

Socialinės Globos Moterų 
D-jos Valdyba Melbourne
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Informacija
PRANEŠIMAS

Šiuo pranešame, kad 
spalio 23 d. 7 vai., šešta
dienį, Geelongo Lietuvių 
Namuose šaukiamas metinis 
Lietuvių Sąjungos Klubo 
narių ir rėmėjų susirinki
mas. Darbotvarkė: 1. Susi
rinkimo atidarymas. 2. Pre
zidiumo pirmininko ir 
sekretoriaus kvietimas. 3. 
Mandatų komisijos rinkimai. 
4. Pranešimai: a) pirminin
ko, b) kasininko, c) Revizijos 
Komisijos. 5. Pranešimų 
diskutavimas ir metinės 
apyskaitos ir veiklos tvirti
nimas. 6. Naujos valdybos 
rinkimai, kuri renkama iš 5
narių, įskaitant vicepirmi
ninkę moterų reikalams, o 
Revizijos Komisiją iš 3 na
rių. 7. Klausimai ir sumany
mai. 8. Susirinkimo užda
rymas.

Po susirinkimo tradicinė 
suneštinė kavutė. Tuo pačiu 
pranešame, kad nesusirin
kus pilnam narių kvorumui 
numatytas susirinkimas 
įvyks, prislaikant Lietuvių 
Sąjungos Klubo įstatų ir visi 
nutarimai bus laikomi teisė
tais.

tėviškes aidų balius
Sydnejaus Lietuvių puošniame Klube Bankstowne 

spalio 23 d., šeštadienį, 7 vai.
Gros gera kapela, turtinga loterija. Meninę programą atliks ’’Dainos” moterų 
choras, dirig. Birutė Aleknaitė.

Stalus užsakyti per Lietuvių Klubo vadovybę. Gėrimais ir valgiais aprūpins 
Klubas.

Bilietai: dirbantiems $ 4, pensininkams bei moksleiviams $ 3.

S.L.K. Kultūros Draugija

Valdyba maloniai kviečia 
visus narius ir rėmėjus atsi
lankyti, o vėliau prie suneš
tinių vaišių maloniai pra
leisti pavasario vakarą.

Geelongo Sąjungos Klubo 
Valdyba 

KAM IR KUR
PRIKLAUSO LIETUVIŲ

DAILĖ IŠEIVIJOJ?
Šiuo reikalu diskusinį 

pranešimą ir aktualiuosius 
pasiūlymus duos dail. 
LEONAS URBONAS Syd- 
nejaus Lietuvių Namų vir
šutinėje salėje Bankstowne 
spalio 24 d., sekm., 3 vai.

Suintersuoti kviečiami
gausiai dalyvauti.

Ruošia ALB Sydnejaus 
Apylinkės Valdyba

GEELONGO
LIETUVIAMS

Spalio 24 d., 2 vai. Dr. Ri
mantas Šarkis ir Dr. Anta
nas Gružauskas rengia 

SIMPOZIUMĄ 
apie sveikatą. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Geelongo Apyl. Valdyba

SYDNE JAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

MOTERŲ DRAUGIJOS
IEŠMINĖ

Syd. Liet. Mot. S.G. 
Draugijos Valdyba rūpes
tingai ruošiasi tradicinei 
metinei IEŠMINEI lapkri
čio 14 d., šekm.

Šiame parengime iešminė, 
loterija.

Pradžia 1 vai., pabaiga 
neapribojama.

Kviečiame visus iš arti ir 
toli atvykti ir pasidžiaugti 
savųjų tarpe.

SYDNEY RAMOVĖNAMS

Pranešame, kad spalio 24 
d. (sekmadienį) 3 vai. Lietu
vių Klube Bankstowne 
įvyksta ’’Ramovės” Sydney 
skyriaus narių informacinis 
susirinkimas.

Susirinkime bus svarsto
ma skyriaus veiklos reikalai, 
ruošiamo pramoginio 
baliaus ir kariuomenės at
kūrimo šventės minėjimo 
reikalai ir bus renkami at
stovai į įvykstantį Melbour
ne ’’Ramovės” atstovų 
suvažiavimą.

Narių ramovėnų dalyva
vimas yra būtinas. Jauskime 
pareigą ir visi susirinkime 
dalyvaukime.

Skyriaus Valdyba

’’KOVO” PRANEŠIMAS

Spalio 30 d., šešt., 3 vai.
buvusios Kovo pirmi

ninkės Nitos Wallis-Grince- 
vičiūtės rezidencijoje (60 
Churchill Rd. East Killara)) 

sporto Klubas Kovas rengia 
iešminę (B.B.Q.) ir įvairių 
žaidimų vakarą.

Visi koviečiai, rėmėjai ir 
bičiuliai maloniai kviečiami 
ir laukiami. Atvykę būsite 
maloniai nustebinti sporti
ninkų sąmojum ir gabumais, 
šio vakaro ’’Kovas Cup” pa’ 
ruošimu. Laukiame.

Kovo Valdyba

TĖVIŠKĖS AIDŲ BALIUS

Spalio 23 d., šeštadienį, 
įvyks Tėviškės Aidų balius^ 
kurį ruošia A.L.K. Kultūros 
Draugija. Balius įvyks Lie
tuvių Namų auditorijoje, įė
jimas su bilietais. Programą 
išpildys Sydnejaus ’’Dainos” 
choro moterys vad. Birutei 
Aleknaitei. Rengėjai tikisi, 
kad sydnejiškiai nemenkiau 
parems ir Tėviškės aidus. 
Užtikrina, kad programa 
bus tikrai lietuviška ir ją visi 
suprasite. ^or

SKAUDI NELAIMĖ

Religinė 
informacija

PRISIMINKIME
MIRUSIUOSIUS

Artėja Visų Šventųjų ir 
Vėlinių dienos. Mūsų sąly
gomis šias šventes atkelsi- 
me į sekmadienį, spalio 31 d.

Tad snalio 31 d.
pradėsime gedulingomis pa
maldomis už mirusius 
giedant Dainos chorui.

Visi meldžiasi už savo ar
timuosius ar draugus arba 
savo intencijas išreiškia au
ka. Jau tą sekmadienį ir Vi
sų Šventųjų dienoj visuoti
niai atlaidai už mirusius iš- 
pildant sąlygas: dviejų sa
vaičių laikotarpy išpažintis 
ir šv. Komunija. Tėve mūsų, 
Tikiu ir maldos šv. Tėvo in
tencija. Išpažinčių bus klau
soma nuo 10 vai. Jau laikas 
užprašyti šv. Mišias, kad jos 
būtų atlaikytos lapkričio 
mėn.

Tuoj po pamaldų vyksime 
į lietuvių kapines Rook- 
woode, kur bus pamokslas, 
Libera, bei kitos maldos ir 
giesmės. Taip pat bus šven
tinami antkapiai. Papuoški- 
me savo artimųjų o ir jų ne
turinčių kapelius gėlėmis ir 
žvakutėmis.

Lapkričio 1 d. Visi Šven
tieji — privaloma šventė. 
Bus lietuviškos pamaldos 
Lidcombe 7.30 vąl. vak.

Vėlinėse pamaldų nebus. 
Dalyvaukit artimiausioj 
bažnyčioj. Kunigai laiko po- 
trejas šv. Mišias už miru
sius. Atlaidai už mirusius.

Būtų kilnu ir šventa, jei į
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Spalio 24 d., sekmadienį, 3 vai., Estų Namuose, 41 Melville Rd., W. 
Brunswick

PABALTIEČIŲ KONCERTAS
Programoje Melbourno Dainos Sambūrio, Melbourno estų ir latvių chorų 

atskiri pasirodymai ir visų kartu bendros jungtinės dainos estų, latvių ir lie
tuvių kalbomis.

Kviečiame visus, tikėdamiesi skaitlingo atsilankymo.

Rengėjai

tą mirusiųjų atminimą įpin- I 
tume ir tuos kurių niekas ' 
neatmena, o ypač mūsų bro- j 
liūs partizanus, žuvusius už { 
laisvę.

JAUNIMO PAMALDOS
i

Vėl bus jaunimo mišios I 
Lietuvių Namų salėje | 
Bankstowne spalio 23 d., j 
šešt., 6.30 v.v. Tai rožan- j 
čiaus mėnesio temoje ir | 
maldos ir giesmės. Kviečiu | 
visą jaunimą ir prašau va- j 
dovų padėti.

Kun. P. Butkus

SAVAITGALIO
MOKYKLOS PIKNIKAS

Spalio 4 d. su mokiniais, 
tėvais ir draugais gražiai 
praleido netoli Auburn, taip 
vadinamam Auburn Gar
dens. Savo laiku čia buvo 
nenaudojamas pelkynas. 
Užpylus šią vietą buvo nu
tarta įrengti Japonijos vaiz
delį, kas ir buvo padaryta. 
Šis parkas turėjo originaliai 
būti pavadintas Japanese 
Gardens, bet Auburno Savi
valdybė pakeitė šio parko 
vardą.

VISUR VISAIP
Sydnejuje šiuo metu vieši 

atvykusi iš Amerikos Dr. 
Valė Karvelienė ir daly
vauja čia vykstančiame 
tarptautiniame patologų 
kongrese. Dr. V. Karvelienė 
prieš daugiau kaip 20 metų 
iš Sydnejaus emigravo į 
Ameriką ir įsikūrė Čikagoje. 
Australijoje ketina paviešėti 
keletą savaičių.

* * *
Sydnejuje svečiuojasi pas 

inž. V. Jušką jo sesutė 
Danguolė ir svainis Paulius 
Jokūbaičiai iš Melbourno.

**#
Amerikoje chemikai išra

do būdą pigiu keliu gaminti 
deguonį, kuris galįs būtų 
panaudotas kaip energijos 
šaltinis. Deguonis būtų gau
namas iš vandens, kurio že
mėje yra neišsemiami ištek
liai. Vis tik metodo pritaiky
mas masinei gamybai galįs 
užtrukti apie 10 metų.

♦**

Anglijoje lietuvių jaunimo 
suvažiavimas įvyksta spalio 
23 d. Londone. Čia bus ren
kami atstovai į PLJS Kong
resą.

♦**

Rugpiūčio 22 d. Paryžiuje 
mirė Ona Greimienė-Bagdo- 
naitė, 65 m. Jos vyras Dr. A. 
Greimas yra garsus profe
sorius Sorbonnos universi
tete Paryžiuje.
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Brisbanėje važiuojančius 
motociklu jaunuolius brolius 
Hazes ištiko skaudi nelaimė, 
kurioje žuvo Leonas Hazė, 
20 m. ir jo brolis labai pavo
jingai sužeistas. Leonas pa
laidotas spalio 1 d. Skaudžiai 
šią katastrofą pergyvena 
tėvai Jūra ir Raimondas 
Hazės ir artimieji.

**♦

Jau pasiekė skaitytojus 
naujas ’^Baltic News” rugsė
jo laidos numeris. ’’Baltic 
News” kaskart vis labiau 
tobulėja techniškai ir turinio 
atžvilgiu. Laikraštis siunti
nėjamas nemokamai kiek
vienam, kas juo suintere
suotas. Laikraštis išsilaiko 
aukomis, ir jeigu jis kaskart 
vis tobulėja, aiškiai matosi, 
kad jis skaitytojų nuošir
džiai remiamas. Adresas: 
Baltic News, P.O. Box 272, 
Sandy Bay, Tas. 7005.

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

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

•Printed hv Rntor Press Ltd.
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