
Vasario Šešioliktosios 

Aktas

Vasario šešioliktosios Aktas, 1918 
netais paskelbtas Lietuvos Tary
bos, atkūrė nepriklausomą, demok- 
atiniais pamatais sutvarkytą Lie- 
uvos valstybę su sostine Vilniuje ir 
ą valstybę atskyrė nuo visų valsty- 
>inių ryšių, kurie yra buvę su kito
ms tautomis.

Jis akivaizdžiai išreiškė lietuvių 
autos politinę valią, įkūnijusią Lie- 
uvos žemėje tautų apsisprendimo 
,eisę.

Jo paakstinta lietuvių tauta ap
gynė savo žemę nuo priešų, padėjo 
samatus atstatytai Lietuvos valsty
bei, užgydė karo padarytas žaiz-

Jam pakluso ir nusilenkė Lietuvos 
•iešai, iš visų pusių kėsinęsi į jos 
mes ir daug kur ją puolę ir nioko-

Jį, kaip lietuvių tautos drąsų 
valstybingumo žygį, pripažino civi
lizuotasis pasaulis, priimdamas Lie
tuvą lygiateisiu tarptautinės bend
ruomenės nariu.

Juo atkurtoji Lietuvos valstybė 
gražiai susitvarkė ir sparčiai pažan- 
gėjo visose gyvenimo srityse (kul
tūroje, moksle, menę, ūkyje).

Jame glūdi šimtmečių sukaupta 
vaisiyoinguuxo iį? »os stip
rybės semiasi ir semsis lietuvių tau
ta, kol iš sovietinės priespaudos iš
sivaduos nepriklausoma Lietuva.

Lietuvos nepriklausomybę 
Sovietų Sąjungai užgniaužus, lietu
vių tautą savo įnoriams pajungus, 
jos savarankiškos pažangos vyksmą 
pristabdžius ir pavergimui užsitę
sus, Lietuvos žmonių lūkesčiai ir 
viltys linksta ypatingai į jaunąją

TAUTOS FONDE.

Staiga mirusio didelio patrijoto ir 
visuomenininko Petro Zarembos at
minimui, Tautos Fondo reikalams 
vietoj gėlių Juozas Ramanauskas iš 
ihester Hill, paaukojo 20 dol.

• *
Buvusiam ramovėnų pirmininkui 

Viktorui Bižiui iškeliavus amžiny
bėn, jo pagerbimui vietoj gėlių au
tojo Tautos Fondui: virš. J. Jasiū- 
nas $ 10, Pr. Liubinskas $ 5, H. An- 
anaitis $ 10, Petrovinas Julijonas $ 

10, J. Bilotienė $ 2, Pr. Žitkauskas 
$ 5, Bonifacas Maticiūnas $ 20, M. 
Petronis $ 10 ir S. Baltramijūnienė 
$ 10. Viso $ 97.00 Šie ir kiti surinkti^ 
pinigai siunčiami reguliariai į Tautos 
Fondo Centrą New Yorke.

Per Vasario 16-tosios minėjimą 
^vasario 13 d. Per Tautos Fondo at
stovus J. Veteikį ir A. Kramilių su
aukota prieš ir po pamaldų prie baž
nyčios $ 277.00.

Tai stambios aukos Lietuvos lais
vės reikalams. Reikia pastebėti, kad 
jų dauguma atėjo jau iš pensijos 
amžiaus žmonių.

Nuoširdus ačiū visiems aukoto
jams prisiminusiems pavergtos 
Tautos reikalus Nepriklausomybės 
šventės ir kitomis progomis.

Tautos Fondo Atstovybė.

kartą. Jos priedermę savajai tautai 
prasmingai yra išsakęs nepriklauso
mybės akto signataras Steponas 
Kairys: ’Tau,gimime, noriu palin
kėti, kad kur bebūtum pasaulyje, 
visada būk ištikimas savo kraštui, 
mūsų Lietuvai... Nepalaužiamai ti
kėk į mūsų pergalę, kad.Lietuva bus 
laisva. Kovoje už mūsų ateitį, būk 
ištvermingas ir nepalenkiams.”

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, laisvajame pasaulyje 
atstovaudamas lietuvių tautos poli
tinei valiai ir vadovaudamas Lietu
vos laisvės darbui, šio taip reikš
mingo ir iškilaus Lietuvos valstybės

A.L. Fondo premija
PASKIRTA RIMUI MILAŠUI

Lietuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimo proga vasario 13 d. 
Sydnejuje buvo įteikta Australijos 
Lietuvių Fondo Valdybos skirta 
jauniesiems spaudos darbuotojams 
premija, kuri teko Rimui Milašui. 
Rimas savo aktyvumu jau plačiai 
užsirekomendavęs Sydnejuje ir toli

Rimas Milašas

įvykio metinės sukakties proga, 
sveikina tautą pavergtoje Lietuvo
je, Sibiro tremtyje ir išeivijoje. 
Trokštame pavergtajam lietuviui 
kietos ištvermės pakelti nuožmią 
svetimųjų priespaudą ir kančią. 
Prašome laisvąjį lietuvį dar pavei
kiau visokeriopai remti Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pastangas. Kviečiame laisvąjį lietu
vių jaunimą dar ryžtingiau jungtis į 
Lietuvos laisvės kovą.

Vardan tos Lietuvos vienybė te
žydi.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

už Sydnejaus: nuo mažens skautas, 
tautinių šokių šokėjas, sportininkas, 
pasižymėjęs studentų veikloje ir 
spaudoje. 1975-76 m. jis buvo Mūsų 
Pastogėje Studentų žodžio redak
torius, pats daug rašė ir organizavo 
kitus jaunuosius spaudos darbuoto
jus. Mūsų Pastogės redaktorius Ri
mą pristatė Australijos Liet. Fondo 
valdybai, kaip rimčiausią kandidatą 
numatytai A.L. Fondo premijai.

Rimas Milašas gimęs 1954 m. 
Sydnejuje, gražiai kalba ir rašo lie
tuviškai, sąmoningas lietuvis, 1975 
m. baigęs N.S.W. universitetą, Arts 
fakultete studijavęs dramą, sociolo
giją ir psichologiją, pereitais metais 
įsigijo Diploma of Education Sydney 
universitete ir šiuo metu mokyto
jauja. Pats rašo eiles, apysakas, 
nuolat matomas lietuvių parengi
muose kaip deklamatorius, vaidin
tojas, individualių šokių šokėjas. 
Prieš mėnesį vedęs.

Sveikiname Rimą Milašą linkėda
mi jam šviesaus ir kūrybingo gyve
nimo. Iš įvairių jo poreiškių atrodo, 
kad jam talentų netrūksta.

Lietuvių 
veikloje

$1000 premija, sudaryta 
kun. dr. J. Prunskio, už religinį 
1976 m. išleistą veikalą sausio 
30 d. paskirta prof. dr. A. Ma
ceinai, kuris išleisdino “Religi
jos filosofiją” (I dali). Premijos 
paskyrimą organizavo Ateiti
ninkų Federacija.

Sausio 15 d. Kaune mirė žinomas Lietu
vos dailininkas Jonas Buračas (78 m. am
žiaus). Meną studijavo Kaune, Paryžiuje 
ir Berlyne. Ypatingai mėgo savo paveiks
luose vaizduoti Lietuvos gamtos grožį. Jo 
kūriniai, pasak N. Tumėnienės, tai savo
tiška Lietuvos gamtos enciklopedija. Iš 
viso jis esąs sukūręs daugiau kaip penkis 
tūkstančius paveikslų.

LIETUVIAI TEISME
Pranešame, kad Sydnejuje vasa

rio 14 d. prasidėjo Supreme Court 
teisme lietuvių su lietuviais byla dėl 
prileidžiamo įžeidimo: Viktoras ir 
Judita Šliteriai patraukė atsakomy
bėn Mūsų Pastogės bendradarbę 
Anitą Matukevičienę ir buvusį Mūsų 
Pastogės redaktorių Dr. Aleksandrą 
Mauragį už paskelbtą 1974 m. ba
landžio 22 d. A. Matukevičienės 
straipsnį, kuriame skundėjai įžiūrė
jo juos (skundėjus) įžeidžiančias 
mintis ar insinuacijas. Pirmadienį, 
vasario 14 d., Sydnejuje, Supreme 
Court teisme byla jau pradėta ir įsi
bėgėjusi. Byla greičiausiai truks ke
letą dienų.

IR AMERIKOJE NE GERIAU...

Pas mus tautiečiai tamposi po 
teismus, o Amerikoje ne ką geriau. 
Štai gruodžio 12 d. Čikagos Lietuvių 
Jėzuitų Namų Jaunimo centre buvo 
rodomos kultūrinės filmos iš Lietu
vos: "Poetas” (apie Maironį), "Šimt
mečių godos’ (apie senelius) ir "Kol 
dar nevėlu” (intriguojanti filmą iš 
žvejų gyvenimo). Filmų demonstra
vimo metu įvyko pačių lietuvių su
organizuotos demonstracijos, prieš 
Jaunimo Centrą, jo direktorių kun. 
A. Kezį, S.J., kam leidęs Jaunimo 
Centre rodyti sovietinės gamybos 
filmus. Dar savaitę prieš tai (gruo
džio 5 d.) kun. A. Keziui einant prie 
altoriaus Jaunimo Centre laikyti 
pamaldų, jam kelią pastojo apie 10 
vyrų ir viena moteris, kurie įvairiai 
grasino, kam leidęs rodyti iš oku
puotos Lietuvos filmus.

Kad būtų išlaikyta tvarka, filmų 
seanso metu budėjo amerikiečhf po
licija. Netgi policijos ištikrintas vi
sas Jaunimo Centras, nes buvo gau
tos žinios, kad Jaunimo Centre pa
dėta bomba.

Ta proga Jėzuitų Namų ir Jauni
mo Centro biuleteny buvo atpasa
koti įvykiai ir nurodyti demonstra
cijų kurstytojai: dienraščio "Naujie
nų” redakcija, reorganizuoti liet, 
b-nės nariai ir kiti. Tai taip kovoja
ma už lietuvių vienybę ir tautos 
laisvę.

Tarp kita ko filmas apie Maironį 
yra sukurtas Lietuvos Kino Studijos 
(ne LTSR) 1967 m. ir Jurašų liudiji
mu vėliau tos studijos nariai skau
džiai nukentėjo, nes tame filme buvo 
įžiūrėta perdaug patriotinio ele
mento.
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ĮVYKIAI PASAULYJE VYTAUTUI JANAVIČIUI

Ispanija yra vienintelė valstybė 
Vakarų Europoje, kurioje komunis
tų partija nėra leista įstatymais. 
Ten dar galima matyti uniformuotų 
policininkų, kurie demonstruoja fa
šistinį pasveikinimo būdą. Po pr. m. 
gruodžio referendumo 97% ispanų 
pasisakė už demokratiškus laisvus 
valdžios rinkimus, o diktatoriško 
mirusio Franko šalininkai sukrapštė 
vos 2Vz% už seną režimą. Tad dau
gumai fašistiniai ’’saliutai” gatvėse 
labai nebepatinka ir sukelia nerviš
kumo. Bet fašistų karingasis pog
rindis stiprus. Fašistų ’’ultra - deši
nysis - sparnas” veikia teroru ir nu
žudė penkis kairiojo sparno 
teisininkus. Manoma, kad jų darbas 
gali būti ir kelių policininkų nušovi
mas su tikslu priskirti tai komunistų 
darbams. Įtariama, kad vieno mi- 
nisterio ir generolo pagrobimas at
liktas tų ’’frankininkų”. Kairiųjų - 
pusiau legalinėje opozicijoje viešpa
tauja baimė ir nusiminimas. Valdžia 
nenori legalizuoti komunistų parti
jos ar leisti socialistų partijai vesti 
kompaniją televizijoje būsimiems, 
gegužės mėn. pažadėtiems rinki
mams. Į socialistų partiją yra daug 
sulindusių komunistų. O kokias tei
ses ar pagrindines polit. laisves So
vietuose ir kt. komun. kraštuose tu
ri kitaip galvojantieji žmonės ar 
grupės? Jų žiaurus likimas: ištrėmi
mas, įvilkimas į bepročių namus, su-
likvidavimas. Tad kokių dar teisių 
ieško komunistai laisvame pasauly? 
Nepaslaptis Ispanijoje, kad nemaža 
kieto, pusiau diktatoriško režimo 
šalininkų tebėra kariuomenėje ir 
policijoje.

* *
Kubos viešpats Dr. Fidel Castro 

laiko kietą ranką Kuboje jau 18 me
tų ir nuostabu, kad jis pergyveno 
jau 5 JAV prezidentus ir susilaukė 
šešto - Cartėrio. Po Mao Tsetungo 
mirties jis liko paskutinis ’’didžiųjų 
revoliucionierių”. Gal ir yra tiesos 
naujuose komentarų ir kritikos bal
suose, kad dėl nevykusios JAV poli
tikos Castro pasidarė JAV bei Va
karų priešu ir buvo priverstas susi
dėti su Sovietų vadovaujama komu
nistų grupe. Castro Kuba buvo ig
noruojama, sabotuojama ir boiko
tuojama iš JAV pusės. Po nelemtos 
prez. Kennedy 1961 m. Bay of Pigs 
nepavykusios invazijos Kuba liko 
’’susovietinta”. Castro savo laiku 
parodė politinį sušvelnėjimą, kada 
susitarė su JAV užkirsti kelią lėk
tuvų pagrobimui. Dr. Kissingeris 
siūlė atnaujinti su JAV diplomat, 
santykius, jeigu Kubos kariuomenė 
būtų atitraukta iš Angolos. Dabar 
Cartėrio valst. sekretorius Vance 
siūlo pradėti tartis su Fidel Castro 
nekeliant jokių priešsąlygų, vadina
si, užsimerkus dėl Angolos.

* ♦
Sovietų disidentas Aleksandras 

Ginzburgas buvo Sovietų suimtas 
’’kriminaliniu” pagrindu, kad darė 
neleistinas pinigines operacijas. Su
ėmimo išvakarėse jį puolė Literatū
rinis laikraštis. Pasirodė, kad Ginz
burgas administruoja specialų fondą 
paremti kalinamiems ’’nepaklusnie
siems” iš pardavimo knygų, parašy
tų Solženycino. Mažiau, negu po 24 
vai. sovietams suėmus vieną vado
vaujančių kovotojų - aktivistų dėl 
žmogaus teisių, Sovietai įsakė išsi

nešdinti iš šio krašto JAV žurnalis
tui Krimskiui. Bet neteko ilgai lauk
ti, kada ir JAV įsakė Sovietų žurna
listui išsinešdienti įš jų krašto. Re- 
presalija buvo greita ir labai vietoje.

Rašėme, kad Sovietuose, Gruzijo
je, Stalino tėviškėje yra teroristinių 
antisovietinių veiksmų. Vyr. Sovie
tų teismas Gruzijoje nuteisė sušau
dymui 42 m. gruziną - nacionalistą 
Vladimirą Žvaniją už 3 bombinius 
puolimus prie vietinių valdžios pas
tatų. Jis pasakė teismui, kad bom
bas padėjo dėl ’’politiškų samprota
vimų”, kaip protestą dėl ’’Gruzijos 
rusinimo”.

* *
Pranešimu iš Addis Ababos, da

bartinis Etiopijos vadas yra pulk. - 
Itn. Mengistu Haile - Miriam, kuris 
sustiprino valdymo jėgą savo ran
kose po ginkluotos operacijos. Gru 
pė iš valdžiusios militarinės tarybos 
pralaimėjo kovą ir buvo sušaudyti: 
tarybos pirmininkas - valstybės va
das brig. - gener. Bante ir 6 kiti ta
rybos nariai. Iš pilies buvo girdima 
šūvių. Šarvuočiai ir karo autoveži- 
miai buvo apsupę tą pilį. Vėliau ra
dijas pranešė, kad sušaudytieji buvo 
susirišę su pogrindžio marksistine 
grupe.

(p-a.)

Inž. V. Janavičių palydint
A.a. VYTAUTAS JANAVIČIUS

Vasario 10 d. Sydnejuje staiga 
mirė inžinierius Vytautas Janavi
čius, gimęs 1890 m. birželio 30 d. 
Bublių km., netoli-Šiaulių, Vinco Ja
navičiaus šeimoje. Vidurinius moks
lus baigė Liepojoj, Latvijoje, o stu
dijavo politechnikos institute Pet
rapily, 1916 m. gaudamas metalur
gijos inžinieriaus diplomą. Praktikos 
darbus atliko sunkiosios pramonės 
centruose Ukrainoje. 1918 m. grįžo į 
Lietuvą. Nuo 1919 m. iki 1923 dirbo 
Vilniuje, o vėliau Kaune nepriklau
somos Lietuvos geležinkelių valdy
boje.

1923 m. vedė Mariją Matulionytę 
ir apsigyveno Šiauliuose. Tėvui mi
rus perėmė savo tėvo iš Zubovų nu
pirktą Aleksandrijos dvarą, plytinę 
ir durpyną, vesdamas vieną iš pa
vyzdingiausių ūkių Lietuvoje, kur 
darbininkų sąlygos net bolševikų 
buvo pripažintos geriausiomis Lie
tuvoje. Buvo Šiaulių Apskrities Ta
rybos nariu, prisidėjo prie Lietuvos 
pramonės kūrimo ir vystymo, prie 
krašto elektrifikacijos ir buvo vie
nas iš steigėjų MOLIO bendrovės, 
didžiausios plytų ir molio gaminių 
pramonės Lietuvoje. Aktyviai prisi
dėjo prie Šiaulių ’’Aušros ” muzie
jaus įsteigimo. Ilgus metus buvo 
Šaulių gimnazijos komiteto pirmi
ninkas, taip pat savo ūkyje buvo 
įsteigęs ir išlaikė mokyklą.

Užėjus rusams dirbo statybos 
medžiagų treste Kaune. 1941 m. 
birželio mėn. buvo suimtas ir vežia- 
mas į Rusiją. Vokiečių lėktuvams 
traukinį bombarduojant iš traukinio 
pabėgo ir grįžo į Šiaulius.

1944 m. pasitraukė iš Lietuvos į 
Vakarus. 1948 m. atvyko Austfali-

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo sūnus Vytautą, Jurgį ir Algį su 
šeimomis ir visus artimuosius.

Ona Šalkauskienė
Eva Kubbos
Henrikas Šalkauskas

l,WI1 -------------- -

A.A.
VYTAUTUI JANAVIČIUI

mirus, liūdime tauraus lietuvio ir giliai užjaučiame jo sūnus Vytautą, 
Jurgį ir Algį, marčias ir anūkus bei visus artimuosius.

Aleksandras, Vincas ir Gytis Dantai

A .A.
VYTAUTUI JANAVIČIUI 

staiga mirus, liūdesy giliai užjaučiame jo sūnus Vytautą, Jurgį ir Algį su 
šeimomis ir visus artimuosius.

Gražina ir Liuką Petrauskai, 
Šarūnas

A.A.
VYTAUTUI JANAVIČIUI

staiga mirus, sūnus Vytautą,'"Jurgį ir Algį giliai užjaučiam.
Mary ir Kazys Kemežiai

A.a. Vytautas Janavičius

jon. Kaip darbininkas dirbo prie 
Warragambos užtvankos statybos, 
kaip inžinierius Email ir Bradford & 
Kendall fabrikuose ir kaip sandėli
ninkas geležinkelių dirbtuvėse.

Į pensiją išėjo 1965 m. Gyveno 
Wentworthville mieste. Buvo gal
vojantis, pasaulio įvykius ir jų prie
žastis sekantis ir pergyvenantis 
žmogus. Domėjosi mokslo ir techni
kos raida, menais, literatūra ir isto
rija, ypač rytų Europos ir drauge 
Lietuvos. Australijoje turėjo artimų 
žmonių ratelį ir daug knygų. Buvo 
labai geras tėvas ir geras senelis 
anūkams, mėgiamas ir gerbiamas 
kaimynų. Paliko tris sūnus - Vytau
tą, Jurgį ir Algį su šeimomis. Žmona 
mirė pereitų metų spalio 9 d. Palai
dotas - sudegintas vasario 14 d.

Su velioniu jautrų atsisveikinimo 
žodį pasakė senas bičiulis ir bendra
darbis Česlovas Liutikas drauge iš
keldamas mintį, kad Sydnejaus ka

pinių lietuvių sekcijoje jau laikas 
įrengti sudegintų tautiečių pele
nams laikyti specialią vietą, ypač kai 
paskutiniu metu daug kas pasirenka 
ne kapą, o krematorijaus ugnį.

Žinios
M. -«

Vakarus pasiekė naujas 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios” 
numeris, būtent, 24. Jame kri
tiškai pasisakoma apie Kauno 
kunigų seminarijos rektoriaus 
kun. dr. V. Butkaus pareiški
mus spaudai, giriančius sovieti
nę religijos “laisvę”, rašoma 
apie kun. Z. Neciunsko skundą, 
jo laidotuves, N. Sadūnaitės ke
lionę į Sibiro lagerį ir kt.

Laisvajame pasaulyje susi
dariusios grupės rūpinasi N. Sa
dūnaitės išlaisvinimu. Ypač ak
tyviai reiškiasi “Amnesty Inter
national” Vašingtono skyrius. 
Jis paruošė peticiją, surinko 
5000 parašų ir norėjo įteikti 
Sov. Sąjungos ambasadoriui 
Dobrininui, bet šis nepriėmė. 
Teksto nuorašai įteikti JAV 
kongreso atstovams. Turimomis 
žiniomis, N. Sadūnaitė perkelta 
iš Mordovijos į kitą lagerį ar
čiau Maskvos.

♦♦♦
Australijoje bedarbė plečiasi: jau 

priskaitoma iki 350.000 bedarbių, 
bet iki šiolei šiai problemai išspręsti 
receptų neturima. Opozicijoje esanti 
Darbo partija visą kaltę verčia da
bartinei liberalų vyriausybei.

♦**
JAV rytines valstijas ištiko ne

paprasti šalčiai. Valstybė ėmėsi pla
čios apimties priemonių padėti net iš 
kaikurių vietovių evakuojant gy
ventojus.

A.A.
JONUI LEITONUI

mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame jo brolį Vladą ir visus jo 
artimuosius.

Zduobų šeima
P. Tamos, Vic.

Pranas Panks, Canberra

Mūsų bičiuliui
A.A.

VYTAUTUI JANAVIČIUI 
mirus, skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnums 
Vytautui, Jurgiui ir Algiui ir jų šeimoms.

Vytautas ir Tamara Skrinskai
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SPALVINGAS SYDNEY FESTIVALIS
Ilgos, saulėtos vasaros dienos, už

plūstančios gatVes,. pajūrius margos 
atostogaujančių minios, žaisminga, 
lengva nuotaika - puikus fonas pir
majam Sydney Festivaliui. Kiek
viena diena turi atnešti staigmeną: 
išraiškos šokių interpretuojama po
ezija, solo pantomima turgaus aikš
tėje, koncertas Meno Galerijoj, ju
dančios skulptūros, kolonijalinių lai
kų rūbuose akordeonistai besimaišą 
smalsuolių minioje. Šešėlingi miesto 
parkai, aikštės, teatrų salės, sporto 
aikštės pildosi daugiauspalve įvai
rumo, linksmybių beieškančia minia.

Ruoštasi Festivaliui su dideliu 
entuziazmu, vadovaujant Stephen 
Hall. Pasirinktas sausio mėnuo, 
reikšmingas Australijos istorijoj 
(pirmasis laivynas įplaukęs Sydney 
uostan prieš 189 metus), priimtinas 
taip pat ir Festivaliui. Haymarket - 
senasis turgus - Festivalio centras. 
Dekoravimui įtraukti architektai, 
menininkai, studentai, mokyklų mo
kiniai. Programa, prasidedanti 
kiekvieną dieną 11 vai. ryte, nuolat 
besikeičianti, tęsiasi dažnai iki vi
durnakčio ar iki auštant. Pop grupių 
koncertai, folkloras, drama, panto
mima ir įvairūs kiti sceniniai pasiro
dymai.

Stalai užkrauti persų, turkų, ki- 
nienčių, meksikiečių, vengrų, pran
cūzų gardžiais patiekalais (tik lietu
viškų cepelinų bei kaldūnų nesima
to). Kiekvienas kviečiamas kuo nors 
pasireikšti, įsijungti į Festivalį, 
kiekvienas gali groti savo instru
mentu ’’musical madness” valando
mis, dekoruoti, išmarginti po vieną 
plytą Festivalio sienai, specialiai

Tiesiog

gyvenk ir norėk

Dar, rodos, taip neseniai Austra
lijos lietuviai gėrėjosi gražiomis ir, 
daugeliui dar negirdėtomis svečių 
čikagiečių dainomis, o jau šiandien 
mus skiria tūkstančiai mylių, jų 
šaltoji, žiema ir musų miela, bei la
bai graži, su visais josios malonu
mais, vasara. Širdyse mes jų neiš
leidome iš Australijos, mintyse jie 
dar gyvena su mumis ir jų, ypatin
gai jaunatiškai ir gal skirtingai nuo 
kilų, išpildytos dainos dar skamba 
mumyse. Nors ir buvo toks trumpas 
jų viešėjimo laikas, tačiau susidrau
gavome su jais , pamilome jų dai
nas, pamilome ir juos pačius, nes jų 
jaunatviškas atviras būdas, visuo
met maloni abiejų šypsena padaro 
juos tuoj pat savais ir artimais. 
Nenuostabu todėl, kad ir visoje 
Australijoje, kur jie tik besilankė, 
jie būdavo apsupti daugybės žmo
nių, norinčių pasikalbėti, norinčių 
juos pavaišinti, o... gal ir gražiąją 
Neriją pavilioti.

Kaip ir atidaryme. Literatūros ir 
Dainos vakare, taip ir išskirtinai sa
vuose tiek Melbourne, tiek ir Syd- 
nejuje abu svečiai davė savo reper
tuaruose tikrų lietuviškų perliukų, 
kas visuomet sukeldavo didžiules 
gausios publikos ovacijas. Į Sydne- 
jaus koncertą aš buvau atsivedęs 
vieną muzikos žinovą chorvedį. Su 
pasigėrėjimu išklausęs jų dainavi
mo, jis prasitarė man, kad norint la
bai gerai susidainuoti duete abu 
dainininkai turi būt lyg suaugę kar
tu, lyg vienas kitą pamilę savotiška 
meile. Tada tik galima vienas kitą 
jautriai pajusti ir iš dainos išimti 
viską. Ir, alrodojcad Nerija su Ber
nardu iš savo dainuotų dainų pajėgia 
išgauti viską, kai jų gražių ir stiprių 
balsų tonai tuoj pat užburia ir klau
sytoją.

paruoštais dažais; audimas, verpi- nam išbandyti savo sugebėjimus, 
mas, macrame,papier machė, stiklo Čia pat fotografuojantiems Hay- 
pūtimas demonstruojama, supažin- market vykstančius, patraukles- 
dinama, duodama galimybė kiekvie- nius, originalesnius kampelius,

Momentas iš Gyvataro pasirodymo

Antanas Laukaitis

(Pasikalbėjimas su Australijoje 
viešėjusiais solistais, čikagiečiais 
Nerija Linkevičiūte ir Bernardu 
Prapuoleniu)

Australijoje
Nors ir sunku buvo sugauti abu 

dainininkus, tačiau šiaip taip suradų 
truputį laiko mūsų mieli svečiai ma
loniai sutiko su manimi pasikalbėti.

- Iš kur kilo mintis atvažiuoti į 
Australiją ir kur ar kas paskatino tai 
padaryti?

- Kvietimą gavome iš Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdybos, 
kurios pirmininkas inž. Bronius 
Nainys, prieš dvejus metus pats bu
vęs Australijoje, valdybos vardu 
mus pakvietė. Tam gal daug padėjo 
sėkmingos 1975-jų metų gastrolės 
Pietų Amerikoje, kur aplankėme 
Venecuelos, Brazilijos, Uiugvajaus 
ir Argentinos lietuvius.

Be abejo, girdėjome daug pozity
vių atsiliepimų iŠ kitų Australijoje 
buvusių lietuvių solistų, o taipgi, 
norėjome aplankyti kraštą, į kurį 
vos ne vos ir mes po karo neat važia
vome, pokalbį pradėjo linksmai be
sišypsodama Nerija.

- Matai, tikrai nežinojau, kad ir 
jūs-norėjote apsigyventi pas kengū
ras. Būtų tikrai neblogai. Tačiau ar 
daug ką vėliau apie mus girdėjote?

- Girdėjome tikrai daug*pareiškė 
abu. Esame matę Australijos daili
ninkų darbų išleistas knygas, girdė
ję apie jų pasisekimus Australijos 
meno pasaulyje: esame skaitę Jana
vičiaus, Donielos ir kitų rašytojų 
knygas \bei įvairius straipsnius ir 
aprašymus ir susidarėme įspūdį, 
kad kultūrinis gyvenimas Australi
jos lietuvių tarpe gan sparčiai reiš
kiasi. Be abejo jūsų Lietuvių Dienos 
Amerikoje yra gerai žinomos. Taip 

pat dažnai skaitome apie jūsų gyve
nimą ir veiklą mūsų laikraščiuose.

- Nu, o dabar pasakykit man kokie 
jūsų įspūdžiai iš Australijos?

- Pats kraštas milžiniškai didelis ir 
junti žmogus, kad jis dar yra kūri
mosi stadijoje. Pats gyvenimas yra 
čia prasmingesnis - ne taip žmonės 
skuba ir jaučiasi didelė anglų itaka. 
Kūrimosi potencialas, atrodo, yra 
geresnis ir lengvesnis negu Šiaurės 
Amerikoje.

- 0 ką galite pasakyti apie Aus
tralijos lietuvių gyvenimą?

- Lietuvių gyvenimas tikrai pa
girtinas - ne tik kultūrinėje prasmė
je, bet ir lietuviškame šeimyniniam 
bendravime. Pvz.» tokių Lietuvių 
Klubų, kaip Melbourne ar Sydneju- 
je, deja, JAV nėra ir tikrai gaila. 
Reikia pastebėti, tačiau, kad jauni
mas Australijoje mažiau kalba lie
tuviškai ir tai jaunimas tėvų, užau
gusių tremtyje, Vokietijoje, nors 
entuziazmas lietuviškam darbui yra 
puikus.

- Buvot, šilot, prakaitavot mūsų 
vasariškose Lietuvių Dienose, tai 
taip sau nebijokite ir pasakykite 
savo nuomonę apie jas.

- Labai stebino jūsų aukštųjų 
valstybių valdininkų dalyvavimas 
atidarymo ir kitose šventėse ir jų 
ne šabloniški sveikinimai bei pripa

žinimas lietuvių didelio įnašo į Aus
tralijos gyvenimą. Pats Lietuvių 
Dienų mastas, užsimojimas parodyti 
viską,ir gera organizacija - stebino 
mus. Taip pat toks didelis skaičius 
dalyvių ir svečių iš kitų ir tolimų 
miestų.

( Nukelta į 4 psl.) 

kviečiama prisidėti su savo nuot
raukomis (atranka neišvengiama) 
vykstančioj foto parodoj, vėlesniam 
’’Documentation of Project”.

Haymarket sutraukęs gausiai 
žiūrovus poezijos rečitalis nuotai
kingai ir originaliai pravestas. Įtiki
nančiai, įspūdingai prabyla aborige
nų poetai, išskirtina Lorraine Mali - 
Williams (anglų kalba). Įdomiau, be 
.ibejo, būtų buvę išgirsti originale, 
-usipažinti su aborigenų kalbos 
skambesiu, melodingumu poezijoj. 
Išraiškos šokiu įsijungia Moving 
Arts Dance Ensemble Joan Hendry 
skaitant savo poeziją. Skaitomi, su 
muzikiniais intervalais, ir kiti ryš
kesnieji šių dienų australų poetai, 
kanadietis Pillip Roberts. Moderni, 
mistinė, amerikiečių, anglų, anksty
vųjų australų poezija skaitoma ir ki
tomis dienomis kituose Festivalio 
centruose: Town Hall, Martin Plaza, 
Hyde Park.

Savotiškas fonas, aplinka - spal
vingi ar melancholiški gamtovaiz
džiai, užsimąsčiusiais veidais, rim
ties pilni portretai - Austrai. Kame
rinio Orkestro koncertui N.S.W. 
Meno Galerijoj. Melodijos žaidžia, 
aidi paveiksluotomis sienomis, gre
timomis galerijos salėmis. Žaismin
gieji J.S. Bacho Brandenburgo Kon
certai, G.F. Handelio ’’Vandens mu
zika” taip žavėjusi 18 šimt. karalių ir 
jo didikus, beplaukinėjant jiems upe 
(pasilinksminimai ant vandens buvo 
populiarūs, mėgiami tais 
laikais).Mi!žinišku langu mirguliuoja 
netolimas Woolloomooloo.

Stilingoje Town Hall salėje tur
tingą programą davė The Dance 
Company (N.S.W.). Šokis buvo iš
pildomas ne scenoje, bet salėje se
noviškas kėdes, sėdynes išgabenus 
(palikta viršutinėje galerijoj ir kele
tas eilių salės gale). Efektingas ap
švietimas davė naujas gilumas, iš
ryškino vidaus architektūrą. Talen- 
tingąjam australų choreografui 
Graeme Murphy neseniai perėmus 
vadovavimą, ši baleto, modernaus 
šokio grupė leidžiasi naujiems ieš
kojimams. Įspūdingas dramatiškas 
šokis ’’Volumina”, palydimas vargo
nų, muzika Ligeti: chaose ieškantis 
savęs, vidinės baimės ar nepakelia
mos pilnumos genamas, pradinis 
žmogus glaudžiasi grupėmis, indivi
dualia pastanga ar po du, po tris, 
vyrai, moterys iriasi prieš grėsmę 
uoloms smingant, skylant. Gyvas
tingumu aplinkoj nustebintas, žmo
gus, bandąs paukščiu kilti ir lyg at
spėdamas savo negalėjimą ir vėl 
krenta - paskutine jungtim, milži
niškos judančios šakos pavidalu, 
vargcnams gaudžiant, leidžiasi 
šaukdami, begalinėj į tampoj, kol 
nutrūksta, atplyšta žmogus nuo 
žmogaus, netenka ryšio, 
žmoniškumo - nušuoliuoja varlėmis, 
bejausmiais pavidalais tamson. 
’’Pas de deux” - poetiškas sprendi
mas šokyje dviejų statulų, figūrų 
marmure - vienai valandai, trumpai 
akimirkai grąžintai gyvybei. Tech
niškai sunkus ’’Solo for mich” - vie
nai, lengvai globuso viršūnėj.

Gražioj saulėtoj dienoj ypatinga 
staigmena buvo matyti kanadiečius - 
lietuviškų tautinių šokių grupę 
Gyvatarą - šokančius Sydney Martin 
Plaza amfiteatre (miesto centre). 
Lengvus lyriškus šokius sekė gyvi, 
dinamiški, triukšmingi. Labai vyku
siai įneštos varijacijos, gražiai iš
spręstos nesuardant šokio charakte
rio. Vietomis įneštas lengvas jumo
ras džiugino žiūrovus. Gražūs rūbai, 
gražios šokėjos, gražūs šokėjai. Ža
vios pranešėjos.

Ištisą mėnesį tęsėsi Sydney Fes
tivalis turtingas buvo įvairumu, pri
traukęs ’daug žiūrovų, išjudinęs, iš
šaukęs stiprią reakciją, ypatingai 
jaunesniųjų australiečių tarpe, pas
kutinėmis dienomis sužvilgėjo įvai
riaspalviais šokiais, dainomis, kar
navalais.

Aldona Veščiūnaitė
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Tiesiog gyvenk ir...
( Atkelta iš 3 psl.)

- Visuose darbuose pasitaiko ir 
klaidų, ką blogo radote pas mus?

- Klaidas paliksime spręsti pa
tiems. Svečiams apie jas kalbėti 
būtų tikrai nemandagu. Asmeniškai 
norėjome mes pasirodyti ir kituose

^miestuose, bet galime suprasti kodėl 
tas neįvyko.

- Jūs aplankėte jau kone viso pa
saulio lietuvius. Patarkite kaip mes 
galėtume pagerinti tarpusavio lie
tuviškus ryšius tarp Australijos ir 
kitų Vakarų pasaulio lietuvių. 
—Lankytis ir siųsti stipriausias jėgas 
vieni pas kitus. Mūsų nuomone 
bendravimas jau ir vyksta, nors ir 
nelabai sparčiai. Manytume, kad 
mes gal ir turim pareigą taip pat pa
reklamuoti JAV-se, koks gražus 
kraštas yra Australija ir kad apsi
mokėtų ne tik lietuvius, gimines bei 
draugus aplankyti, bet, ir jų netu
rint, važiuoti į Australiją, jos gamta 
ir kitomis aplinkybėmis čia pasi
džiaugti.

- O kaip, jūsų nuomone, ar mes su 
bent kuo galėtume pasirodyti Ame
rikoje?

- Tikrai, pakartojo abu. Menu, li
teratūra ir sportu ir, žinoma, gražiu 
jaunimu.

- Paminėjui jaunimą. Gi patys bū
dami jaunosios kartos atstovai gal 
galėtumėte patarti,kaip galima būtų 
jį išlaikyti lietuviškesnių.

- Didžiausia itaka - TĖVAI ir dar 
kartą TĖVAI.

- O kaip populiari lietuviška daina 
Amerikoje, •ypatingai jaunimo tar
pe?

- Stovyklose ypatingai daugjos 
girdisi. Mokyklose jos mokoma. Ku
riasi jaunimo ansambliai. Tačiau di
desni, iš jau seniau įsikūrę chorai, 
gaila pripažinti, mažėja ir girdimai 
silpnėja. Žmonės yra jau pavargę. 
Kai kurie jau dainuoja juose 15-20 
metų.

- Jūsų dainavimo stilius ir dainuo
jamos lietuviškos dainos turi savo
tišką, gal sakyčiau jaunatviškai pat
rauklų ritmą, kuris tuoj pat pagauna 
publiką. Kaip visa tai atsiekiate?

- Ilgomis darbo valandomis. Mes 
abu turime vieną iš geriausių balso 
mokytojų Čikagoje. Taip pat abu 
dirbame su tuo pačiu akomponato- 
riumi oę tik atskirai, bet dažnai 2-4 
valandas savaitėje kartu. Taip pat 
mes tų dainų ieškom, apkalbame iš
pildymą ir interpretaciją. Bet viskas 
atsiekiama tik darbu. Be abejo, 
mums taip pat nepaprastai smagu 
dainuoti ir būti scenoje. Tai yra tik
ras malonumas.

- Kas gi iš viso jums patiko pas 
mus ir kas ne?

- Patiko nauji sutikti draugai, mė
lynas dangus, skaidrios žvaigždės, 
jūra, burlaiviai, kengūros ir koalos; 
australiškas akcentas, kalnai, žy
dintys medžiai ir krūmai, paplūdi
mai, visuomet pakili lietuvių nuotai
ka, jaunimas, socialinė sistema, dvi 
laisvos dienos po Kalėdų ir N. Metų, 
alus, avietės. Tas viskas taip patiko, 
kad norim grįžti ir daug daugiau lai
ko praleisti su jumis. Kas nepatiko - 
jau pamiršom.

PADĖKA

A.a. mano broliui Jonui LEITONUI mirus, gilią ir nuoširdžią padėką 
reiškiu kun. P. Butkui už atlaikytas pamaldas ir gražias laidojimo apei
gas, A. Kramiliui už giesmes ir vargonavimą bažnyčioje ir visiems brolio 
draugams bei pažįstamiems, palydėjusiems velionį į amžino poilsio vietą.

Vladas Leitonas

PADĖKA

A.s. Algiui DRUSKINIUI mirus, nuoširdžią padėką reiškiu kun. A. 
Martuzui už šv. Mišias, kun. A. Savickui už giesmes bažnyčioje ir vi
siems, a.a. Algį palydėjusiems į amžino poilsio vietą.

Dėkui p. Č. Liutikui už tartą atsisveikinimo žodį koplyčioje. Ačiū, už 
gėles, užuojautas ir tartus paguodos žodžius mano skausmo valandoje.

Elena Druskinienė

- Tikrai net smagu man buvo 
klausytis visų tų gražių žodžių kas 
patiko pas mus. Tačiau, Nerija ir 
Bernardai, taip individualiai kas 
daugiau išsiskyrė pas mus ir kokios 
asmeniškos nuomonės?

Giliai pasižiūrėję viens į kitą ir 
dar giliau į mane: Nerija didelėmis 
savo akimis ir Bernardas šelmiškai 
nusišypsojęs pasakė: Nerija - vyrai, 
Bernardas - moterys, Nerija su cha
rakteriu, Bernardas - blondinės, iš 
proto gali eiti. Daug daug ir taip 
gražiai sudėtų merginų. Dauglr vi
siškai nebaimingos...

- Kokie yra jūsų ateities planai, 
palikęs blondines ir charakteringus 
vyrus, vėl pradėjau rimtą pokalbį.

- Turime kelis artimus koncertus 
JAV-se, Philadelphijoje ir Miami. 
Bernardas taip pat šiais metais dai
nuoja Čikagos Lietuvių Operos pas
tatyme - Romeo ir Julieta. Šiais me
tais norime išleisti mūsų abiejų 
plokštelę, grįžti į Pietų Ameriką ir 
toliau dirbti, bei studijuoti. Na ir dar 
sugrįžti į Australiją.

- Baigiant ką galėtumėte palinkėti 
Australijos lietuviams?

- Norėtume, kad ir toliau taip gra
žiai dirbtumėte tą šeimynišką lietu
višką darbą. Nebijokite kas bus ry
tojaus dieną ir atminkite, kad jūsų 
atveju - žolė nėra žalesnė kitame 
krašte.

Malonu, tikrai malonu ir smagu 
yra šnekėtis ir klausyti tų gražių 
Nerijos Bernardo melodingai plau
kiančių žodžių. Melbourne klube 
praleista visa popietė prabėgo kaip 
keletas minučių, palikdama tarp 
mūsų ir tą mielą bei malonų drau
giškumą. Tikrai tikėsimės ir lauksi
me, kad abu solistai ir vėl pas mus 
labai greitai ir šį kartą daug ilges-

Po koncerto Melbourne L.D.R.M. K-to pirm. K. Lynikas dėkoja solis
tams B. Prapuoleniui ir N. Linkevičiūtei. Dešinėje pianistė N. Masiulytė.

Nuotrauka N. Butkūno

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

Etninių Radijo valandėlių 
patariamasis Komitetas valstijose
Šalia Australijos Etninių Radio Valandėlių Patariamosios Tarybos 

(NEBAC), kuri sudaryta prie Australijos Radio Komisijos (ABC), kad 
būtų steigiamos ir vykdomos etninės radio valandėlės, Australijos Fede
ralinė vyriausybė ketina sudaryti atskirose valstijose etninių radijo va
landėlių patariamuosius komitetus (SEBACs). Pradžioje tokie komitetai 
(SEBACs) numatomi sudaryti N.S.W. ir.Victoria valstijose, kuriose jau 
veikia etininės radio valandėlės, ir tie komitetai turės prižiūrėti ir būti 
atsakingais už tų valandėlių veiklą. Kandidatai į tokių komitetų narius 
N.S.W. ir Victoria valstijose jau dabar paieškomi:

Asmenys ar organizacijos, suinteresuotos pristatyti savo kandidatū
ras, turi paduoti vardus, gyvenimo ir veiklos detales bei kvalifikacijas 
raštu iki 1977 metų vasario 27 dienos adresu:

r^le Minister for Immigration and Ethnic Affairs 
The Hon- MacKeUar, M.P.,

Australia ,^ Parliament House, Canberra, A.C.T. 2600

niam laikui, sugriš. Tačiau, nors ir 
kaip mes jų laukiame, aš perspėju 
savo mielus naujus bičiulius Neriją 
ir Bernardą, kad grižę į Australiją 
kaip dueto dainininkai, greičiausiai 
namo grįšite jau kaip individualūs 
solistai, nes, kiek girdėjau ir tai la
bai daug, Australijos viengungiai 
nori Neriją pasigrobti, o ką darys 
blondinės su Bernardu - tai pamaty
sim.

Tuo tarpu dar kartą labai ir labai 
nuoširdus ačiū abiems mūsų buvu
siems svečiams dainininkams, kurie 
savo daina sužavėjo ir atgaivino 
mus, parodydami, kad tiek mūsų 
liaudies dainos, tiek ir muzikų su
kurtos, jaunatviško ritino ir inter
pretacijos atnaujintos, yra tikrai 
nepamainomos. Geriausios sėkmės 
jums, musų nauji Australijos lietu
vių bičiuliai.

AŠTUNTAJAME TARPTAUTI
NIAME ESTETIKŲ KONGRESE V. 
Vokietijoje, Darinsladto mieste, pa
grindinis dėmesys buvo skirtas va
dinamai jaunystės stiliaus (Jugend- 
stil) dailės srovei, kurios pavadini
mas yra susietas su Muenchene ėju
siu žurnalu ‘Die Jugend" ("Jau
nystė"). Ši srovė daugiausia reiš
kėsi 1895—1905 m. Europoj klestė- 
j tįsiame dekoraciniame mene. Pa
skaitą apie M. K. Čiurlionį esteti
kas problemas nagrinėjusiein moks
lininkam skaitė estas Aleksis Ran- 
nit. Didįjį mūsų tautos genijų jis 
apibūdino kaip savitą dailininką, 
turėjusį ryšius su anuometinėmis

PRANO DOVYDAIČIO
ATEITININKŲ STOVYKLA.

Sydnejaus ateitininkai stovyklavo 
skautų žemėje Ingleburne sausio 29, 
30 ir 31 dienomis. Stovyklavo 17 
jaunučių ir 22 vyresnieji ateitinin
kai. Sausio 30 d., sekmadienį, atvy
ko piknikauti ir Dainos choras, kuris 
dalyvavo ir pamaldose, gamtoje at
našaujant Dvasios vadui kun. P. 
Butkui.

Stovykla buvo labai darbinga ir 
visapusiškai pavykusi. Stovyklos 
komendantu buvo A. Kramilius, o 
adjutante mokytoja Jadvyga Buro- 
kienė - jaunučių globėja. Paskutinė 
ateitininkų stovykla buvo 1961 m. 
Vyresnieji galvojo, kad po 15 ar 16 
metų tokia stovykla vėl būtų ne pro 
šalį.

Jaunimas tačia tvirtai pareikala
vo, kad stovykla būtų ir sekančiais 
metais. Kaip Dvasios vadas kun. P. 
Butkus pareiškė jauniesiems: ’’Čia 
jau jūsų reikalas. Jūs reikalaukite, o 
mes vyresnieji šoksime, taip, kaip 
jūs griešite.” Iš šio jaunimo reikia 
dau tikėtis. Jie jau šiandien augdami 
jaunosios generacijos tėvų globoje 
turi savo valdybą, kuriai pirminin
kauja Raymondas Stasiūnaitis. Jie 
pravedė posėdžius ir rašo protoko
lus. Taigi, žvelgiant su baime į lietu
vybės išlaikymą šiame krašte, yra ir 
prošvaisčių, kurios atėjus laikui su
blizgės visoje pilnumoje.

Per tris dienas ne visi ateitininkai 
išmoko kariškai vaikščioti, keldami 
aukščiau kojas. Mat, toje skautų 
stovykloje nėra jau viskas taip to
bula.

Štai nešdama tuščią lėkštę už
kliūna Janinos Šarkauskienės koja 
už kokio tai kelmo ir begriūnant 
smarkiai nukenčia lėkštė. Kelios šu
kės įsminga delne. Tuoj atsiranda 
net keli pirmosios pagalbos parei
gūnai, o Dr. Kišonas net iš Stroudo 
su visa ligonine.

Janina ketipo duoti skautus į teis
mą, ir už laimėtą kompensaciją nu
pirkti tą stovyklą ateitininkams. 
Tačiau ateitininkai moka pyktelėti, 
bet moka greitai ir dovanoti. Lietu
vio apskundimą teisman jie jau pa
lieka šios rūšies specialistams.

buvęs.

dailės apraiškomi.s’ir netgi jaunystės 
stiliaus sruvo. Jo piešiniuose, "Sau
lės sonatoje” bei kituose darbuose 
esą giminingų tai srovei elementų, 
lik jie čiurlioniškai perkurti.

PADĖKA
Sąryšyje su a.a. Antano KARPIO mirtimi, nuoširdžiai dėkojame kun. 

P. Butkui ir kun. P. Martuzui už atlaikytas gedulingas šv. Mišias, p. A. 
Kramiliui už giesmes bažnyčioje, p. P . Rūteniui vietoje atsisveikinimo 
paskaičiusiam eilėraštį.

Ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse, už gėles, šv. Mišias ir pa
reikštas užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje.'

Elena Karpienė ir duktė Vida
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VADOVŲ SĄSKRYDIS
MELBOURNE

Praeitų metų gruodžio 29 d. Mel
bourne įvyko LSS Australijos Rajo
no Vadijos ir VI Tautinės Stovyklos 
Rengimo Komiteto bendras posėdis, 
kuriame be kitų dalyvavo ir tunti- 
ninkai: Sydnejaus ’’Aušros” tunto 
tuntininkas s.v. J. Belkus ir jo pava
duotojas s.v. A. Mikutavičius, Mel
bourne ’’Džiugo” tunto tuntininkas 
ps. N. Ramanauskas, Adelaidės 
"Vilniaus” tunto atstovas Jonas 
Mockūnas, Geelongo ’’Šatrijos” tun
to tuntininkas dr. s. R. Šarkis ir 
Melbourne skautininkų pirm. ps. 
Albinas Pocius.

Rajono Vadas v.s. dr. A. Mauragis 
pareiškė, kad šiuo metu jam rūpi at
gaivinti skautų veiklą Canberroj ir 
Brisbanėje, kad ir iš ten galėtų bent 
po kelis jaunuolius atvykti į mūsų 
rengiamą VI Tautinę Stovyklą Mel
bourne kitais metais. Vl-sios Tauti
nės Stovyklos Rengimo Komitetas 
gerai dirba, ir reikia manyti, kad jis 
nei skautų vadovybės, nei lietuviš
kos visuomenės neapvils ir toliau 
dirbs su ta pačia energija. Lėšų tel
kimo reikalas yra labai aktualus, ir 
reikalingas. Reikėtų kad kiekvienas 
skautas įsijungtų vienokiu ar 
kitokiu būdu į šią aukų ir pinigų tel
kimo akciją, mūsų visuomenė yra 
pakankamai jautri tautiniams rei
kalams, tik reikia mokėti prie jos 
prieiti ir išaiškinti tinkamai reikalą. 
Ateityje mums reikėtų daugiau 
propagandos.

VI TSRK pirm. ps. H. Antanaitis 
padarė platų pranešimą apie praeitų 
metų Komiteto veiklą. Komitetas 
turėjo 18 posėdžių ir platų susiraši
nėjimą su užjūrio skautų vadovybe 
ir laikraščių redakcijomis. Ženkliu
kų projektai paruošti ir pasiųsti vyr. 
vadovybei patvirtinti. Mecenato 
ženkliuko projektą padarė v.s. A. 
Jakštas, jie bus įteikti su padėkos 
raštu mecenatams tuntų iškilmin
gose sueigose ir jų pavardės bus 
įrašytos į VI Tautinės Stovyklos 
Vadovų mecenatų sąrašą.

Ūkio reikalais pranešimą padarė 
s. V. Stasiliūnas. Sąmata jau suda
ryta. 300 stovyklautojų, stovykla
vietė gauta Gilwell Park - Australi
jos skautų pavyzdinė stovyklavietė. 
Tuntams reikės atsivežti stovykla
vimo reikmenis, palapines ir kitus 
dalykus. Užsienio skautams ir sve
čiams bus parūpintos palapinės, lo
vos, indai ir kt. Svečiai, kurie sudaro 
stovyklautojų šeimos dalį, galės 
atskirai stovyklauti.

XJONO KRONIKA

LSS Australijos Rajono vadijos 
>sėdis įvyko vasario 9 d. Banks- 
wn’e. Jame, be rajono vadijos na

rių, dalyvavo ir Vl-sios Tautinės 
Stovyklos Rengimo Komiteto pir
mininkas ps. Henrikas Antanaitis, 
padaręs pranešimų. Buvo tartasi VI 
T.S. ir kitais reikalais.

* *
.LSS Australijos Rajono Vadovų 

Suvažiavimo metu, įvykusiame 
Melburne Lietuvių Dienų metu, 
skautininko įžodį davė s.v.v.sl. Nar
cizas Ramanauskas.

♦ ♦
J.A.V. ir Kanados lietuviai skau

tai -tės energingai organizuoja išvy
ką į Vl-ją Tautinę Stovyklą Austra
lijoje. Jų, atrodo, atvyks ne mažiau 
šimtinės, bet gali būti ir daugiau.

* *
Metų pradžioje gražią stovyklą 

buvo surengę Melbourne ’’Džiugo” 
Tuntas. Tikimės, kad stovyklavę 
sesės - broliai sukrus ir parašys kaip 
ten viskas ėjosi!.. Inf.

Apie iždą ir finansus pranešimą 
padarė s. V. Vaitkus. Lėšų telkimas 
ir mecenatų verbavimas vyksta ke
turiose didesnėse kolonijose, ateity
je numatoma išplėsti visoje Austra
lijoje. Šiuo metu kasoje yra 4000 dol. 
Pinigai laikomi Talkoje ir Electricity 
Trust iš 9%. “Palanga” kelionių biu
ras sutiko finansuoti loteriją, pado
vanodamas du kelionės bilietus lėk
tuvu į N. Zelandiją ir atgal, radio 
tranzistorių ir rankinį laikrodį. Tuo 
būdu visi galėsime įsitraukti į lote
rijos pasisekimą pardavinėdami bi
lietus. Bilietai bus platinami visoje 
Australijoje, kad galėtų kiekvienas 
jaunuolis nusipirkti po 50 centų. 
Taip pat bus kreiptasi į ALB Apy
linkių valdybas ir į visas kitas orga
nizacijas prašant paramos. Tuo tar
pu lėšų telkimo atstovus turime 
Adelaidėj Joną Mockūną, Sydnejuj - 
B. Barkų ir Geelonge - dr. R. Šarkį, 
kitose vietovėse dar tebeieškome.

Gražina (Zigaitytė) ir jos vyras Lesley Hurba

Ir sumainė žiedelius...
Metų pradžioje (sausio 8 d.) aukso 

žiedu pasipuošė sydnejiškė 
menininkė Gražina Zigaitytė, su
kurdama šeimą su ukrainiečiu Les
ley Hurba.

Jaunoji gerai žinoma ne tik Syd
nejaus lietuviams, bet ir už jo ribų, 
kaip dainininkė, tautinių šokių šo
kėja, ’’Atžalos” teatro narė -artistė 
ir skaučių vadovė. Ji yra baigusi 
Nth. Sydney mokytojų seminariją ir 
šuo metu dirba Šiaurės Banks- 
town’e, šv. Felikso katalikų pradžios 
mokykloje mokytoja.

Jaunasis yra lankęs Sydnejaus 
Universitetą. Dirba kaip vienos už
sienio firmos, surištos su dantų 
technika, atstovas.

Jungtuvės įvyko šv. Andriejaus 
rytų apeigų katalikų bažnyčioje, 
Lidcombe. Mišias atlaikė kun. P. 
Butkus, jungtuvių apeigas - ukrai
niečių kunigas.

Šauni vestuvių puota įvyko ten 
pat, parapijos salėje, dalyvaujant 
apie 150 svečių. Grojo puikus or
kestras. Stalai lūžo nuo perkrovimo 
įvairiausiomis gėrybėmis.

Po maldos, sukalbėtos lietuvių ir 
ukrainiečių kalbomis, ir kiek užkan
dus, sekė visa eilė sveikinimų jau
niesiems: žodžiu sveikino jaunosios 
krikšto tėvas p. Vytautas Neve- 
rauskas, dėdė, p. Bronius Genys; iš 
ukrainiečių tarpo ilgesnę kalbą pa
sakė visuomenininkas p. Swiders- 
kyj, pasidžiaugdamas, kad ne tik 
praeity lietuviai ir ukrainiečiai gra
žiai sugyveno, bet ir ■ dabar tas 
bendravimas yra tęsiamas jaunosios 
kartos... Ne tik p. Swiderskyj, bet ir 
kiti ukrainiečių kalbėtojai, įskaitant

Leidžia: LSS Australijos Rajono B. Žalio adresu: 9 Lloyd Ave, 
Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199.

Išleisime VI. T.S. Vadovą, tiražas 
500 egz., skubiai reikėtų pradėti 
rinkti skelbimus. Vieno psl. skelbi
mo kaina 50 dol. tai būtų parama 
skautų Vadovui išleisti. Reikėtų, 
kad ir skautų vienetai paruoštų spe
cialius parengimus tai stovyklai pa
remti. Tuo būdu mes įsigysime pa
kankamai pinigų savo užjūrio sve
čius tinkamai priimti ir stovyklą ge
rai pravesti.

T.S. provizorinę 14 dienų dienot
varkę pateikė ps. Rasa Statkuvienė, 

jaunąjį, bandė svo kalbas pakartoti 
lietuviškai. Buvo taip pat perskaity
ta visa eilė telegramomis prisiųstų 
sveikinimų iš Perth’o, Brisbanės, 
Canberros ir Sydnejaus.

Jauniesiems ir jų artimiesiems 
sugiedota ’’Ilgiausių metų” trimis 
kalbomis: lietuviškai, ukrainietiškai 
ir angliškai.

SKAUTIŠKAS JUMORAS

Motina: Kiekvieną kartą, kai esi 
bloga, man pražyla vienas plaukas.

Duktė: O, mamyt, tai tu buvai la
bai bloga, nes tik pažiūrėk į močiutę 
- ji jau visai pražilus.

*
Tuntininkas: Kodėl įstojai į 

skautus?
Skautas: Kad tapčiau geresniu 

berniuku.
Tuntininkas: Kaip gi juo tapsi?
Skautas: Vykdydamas skauto 

įstatus.
Tuntininkas: Tai pasakyk man 

tuos įstatus.
Skautas: Kad aš jų neatsimenu...

♦
- Sumanumas ir drąsumas dažnai 

išgelbsti skautą nuo visokių pavojų - 
kalba skiltininkas.

- O, taip, neretai ir nuo užsitar
nautos bausmės, - pusbalsiu atsako 
simuliantas skautas Kriukelis.

*
Stovykloje kalbasi du skautai. 

Vienas paklausia, kuris brolis jam 
geriausias stovykloje. / 

jų tarpe yra dvi svečių dienos. Nori
ma padaryti VILNIAUS vardu sto
vyklą su gatvių ir miesto įžymybių 
vardais bei įrengimais. Sydnejaus 
vyčiai įsipareigoja pionerijos dar
bams. Skubiai reikia pranešti sto
vyklautojų skaičių, todėl visi prašo
mi kaip galima greičiau apsispręsti 
dėl stovyklavimo.

Apie TS Vadovo leidinį pranešė 
v.s.v.sl. M. Špokevičienė. Jame bus 
šiai stovyklai specialiai sukurta dai
na, sveikinimai, Australijos Rajono 
trumpa istorija, T.S. stovyklavietės 
aprašymas, stovyklos vadovybė, 
dienotvarkė, programos, tvarka, 
mecenatų pavardės, Australijos Ra
jono ir tuntų adresai, reklaminiai 
skelbimai.

Apie T.S. informaciją pranešė v.s. 
D. Čižauskienė ir s. J. Žitkevičienė, 
pateikdamos žinias, kas iki šiol buvo 
parašyta apie TS mūsų vietinėj ir 
užjūrio spaudoje. Pasirodo propa
gandos būta nemažai. Jau yra gauti 
TS dainos du projektai, kiti du pa
žadėti ir kuriami. Rūpinamasi su
kurti TS dainorėlį, TS plakatai jau 
kabo tuntuose ir lietuvių namuose, 
užjūrio skautams ruošiami dar kiti, 
kurie bus išsiuntinėti. Tikimės su
laukti apie 100 skautų iš užjūrio, 
daugiausia iš J.A.V. ir Kanados.

Kaip matome iš pranešimų jau 
daug darbų yra padaryta ir mūsų 
jaunimas dirba, kad viskas gerai pa
sisektų, tikime, kad ir visuomenė, 
supratusi rimtą reikalą, tinkamai 
parems šias pastangas. am

Vakaro metu ypač gražiai reiškėsi 
ukrainiečių jaunimas, susispietęs į 
didžiulį ratą ir dainuodamas ir šok
damas tautinius šokius.

Puota užsibaigė tiktai paryčiais - 
išvykus jauniesiems, išsiskirstė ir 
svečiai.

B. Žalys.

- Tik mūsų virėjas! - atrėžia ant
rasis.

*
- Klausyk, Juozai, jei tu man ne

sugrąžinsi tų dviejų dolerių, kuriuos 
anąsyk tu iš manęs pasiskolinai, tai 
aš pasiskųsiu skiltininkui.

- Žinai, Petrai, neverta skųstis, 
nes skiltininkas tau jų nesugrąžins.

*
Dvasios vadovas aiškina apie reli

gijos svarbą ir reikšmę gyvemime, 
pridurdamas, kad ne viena duona 
žmogus gyvas.

- Na, skaute Mike, pasakyk dar 
kuo?

- Dar mėsa, sriuba, koše, - atsako 
užklaustasis.

♦

STOVYKLOJE

Skiltininkas: Kas atsitiko mielas 
broli? Stovyklos pradžioje vis 
gaudei ir rinkai vabzdžius, o dabar 
jau perėjai prie driežų ir varlių 
medžioklės.

Vilkiukas: Aš užvakar pamečiau 
akinius...
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RAJONO VIENETUOSE Džiugo Tunte

Aušros Tunte
Šių metų programa prasidėjo su 

’’Stelmužės" stovykla, kuri įvyko 
skautų žemėj Ingleburne sausio 
pradžioj. Stovyklavo sesės ir broliai 
iš Sydnejaus, Canberros, Nowra ir 
Wollongong. Linksma buvo pasima
tyti su senais draugais ir susipažinti 
su naujais veidais. Kaip skruzdėly
ne, skautukai prakaitą liejo sunkiai 
bedirbant, dejavo puodus bešvei- 
čiant ir drąsiai muses baidė. Bet kai 
tik trimitas visus valgyt kvietė, 
šypsenos greit sugrįžo. Vakarais 
miškas skambėjo gražiom dainelėm, 
o laužas jungė visų širdis. Daug se
sių ir brolių davė savo įžodį, užsidir
bo patyrimo laipsnius ir specialybes.

Šiais metais visi ruošiasi VI-tai 
Tautinei Stovyklai, kuri įvyks Mel
bourne 1978 metų sausio mėn. Pra
šom skautus ir seses stengtis daly
vauti visuose tunto parengimuose, 
tvarkytis uniformų reikalus ir pla
tinti informaciją apie Tautinę Sto
vyklą. Taip pat prašom visus tėve
lius, drauge ir bičiulius prisidėti ir 
paremti jaunimo veiklą.

Tunto programa numaty
ta: Nepriklausomybės šventė vasa
rio 13 d., Kaziuko Mugė kovo 6 d., 
Exilų skautų plaukimo karnavalas 
kovo 6 d. (Beraloj), Velykų stovykla 
balandžio 7 - 11 d.d., Atveįykis ba
landžio 17 d., išvežtųjų Minėjimas 
birželio 12 d. skautų Kaukių balius 
birželio 25 d., Tautos Šventė rugsėjo 
11 d., gegužinė spalio 16 d., skautų 
Kūčios ir Kalėdų eglutė gruodžio 4 
d.

Pavienės draugovės ruoš savo 
atskiras sueigas ir iškylas. Draugi
ninkai praneš visus parengimus ir jų 
datas.

Pranešam, kad "Aušros” tunto 
štabą šiais metais sudaro: Tuntinin- 
kas - s.v.v.sl. Jeronimas Belkus 
(709 8163), adjutantas - s.v.sl. Anta
nas Braželis (642 3625), seserijos 
vadovė - v.s.v.sl. Ginta Viliūnaitė 
(630 6112), iždininkas - s.v.v.sl. An
tanas Mikutavičius (708 1941), ko
respondentė - v.s.v.sl. Elena Kive- 
rytė (727 8729).

Taip pat pridedam draugininkų ir 
būrelių vadovų sarašą: vyčių vado
vas - s.v.v.sl. Viktoras Šliteris 
(389 4370), skautų draugininkas - 
s.v.v.sl. Jonas Biretas, vilkiukų 
draugjninkas - s.v.sl Jonas Zubric- 
kas (644 8389), vyr. sesių vadovė - 
v.s.v.sl. Laura Karpavičiūtė 
(869 1163), sesių draugininke - 
v.s.v.sl. Eglė Suchowerskyj, paukš-

MIRUSIEJI
S.v.v.sl. EDUARDO

NAGULEVIČIAUS NETEKUS

1976.12.17, Melbourne, širdies 
priepuolio ištiktas, staigiai mirė bu
vęs skautų vadovas, s.v.v.sl. Eduar
das Nagulevičius.

Brolis Eduardas gimė 1936,8.1 
Kaune. Pokario vėjų 
blaškomas,drauge su šeima, atsidū
rė Vakarų Vokietijoje, Wuerzburg’o 
tremtinių stovykloje, kur 1945.8.8. 
įstojo vilkiuku į ’’Gabijos” vietinin- 
kiją. Atvykęs į Australiją Melbour
ne jis lankė gimnaziją, ją baigdamas 
1960 m.

Melbourne jis vėl susirado skau
tus, įstodamas į ’’Džiugo” tuntą: 
1955.1.8 davė skauto vyčio įžodį, 
1954 - 1957 m. vadovavo Kun. Mar
gio skautų draugovei, 1957 ir 
1963-65 m. buvo "Džiugo” tunto ad
jutantu. 1957 m. jis baigė australų 
skautininkų kursus, gaudamas 
skautininko laipsnį (warrant). Už 
nuoširdų darbą su skautų vienetais 
pakeltas į vyr. skiltininko laipsnį, o 

tyčių draugininke - psl. Audrutė Šli- 
terytė (798 0453).

Jei būtų bent kokių klausimų ar 
neaiškumų, prašom paskambint 
draugininkams, ar vienam iš štabo 
narių.

Primenam, kad šių metų nario 
mokestis turi būti susimokėtas. Mo
kestis yra geltonšlipsiams ir rau- 
donšlipsiams po $ 1.00, o skautinin
kams, vyr. sesėms, vyčiams, vyr. 
sesėms kandidatėms ir vyčių kandi
datams $ 2.00. Prašom perduoti šį 
mokestį broliui Antanui ar sesei 
Gintai.

Dėkojame visiems prisidėjusiems 
pereitų metų programoj ir tikimės 
Jus ir Jūsų draugus matyti šiais 
metais.

Budėkime!
"Aušros” tuntas

Aušros tunto skautai Stelmužės stovykloje Ingleburne

Stelmužės stovykla
Šių metų Sydnejaus "Aušros” 

Tunto vasaros stovykla įvyko sausio 
3-16 d.d., tunto stovyklavietėje, 
Ingleburn’e, N.S.W. Stovyklai, pa
vadintai Stelmužės vardu, vadovavo 
s.v.v.sl. Jeronimas Belkus. Stovyk
los štabą sudarė: stovyklos adju
tantas -s.v.pl. Antanas Braželis, 
skautų pastovyklės viršininkas - 
s.v.v.sl. Gediminas Sauka, skaučių 
pastovyklės vadovė - v.s.sl. Laura 
Karpavičiūtė, užsiėmimų vadovai - 
v.s.v.sl. Ginta Viliūnaitė ir s.v.v.sl. 
Rimas Milašas, sargybų vadas - 
s.v.pl. Vytas Šatkauskas. Stovyklos 
ūkį ir virtuvę tvarkė s.v.v.sl. Vikto-

1956 m. apdovanotas Tėvynės Sū
naus žymeniu.

Persikėlęs į Sydnejų dirbo pašto 
valdyboje (PMG). Jam įsijungus į 
’’Aušros” tunto narių eiles, 1970 m. 
paskirtas DLK Gedimino Skautų 
Draugovės draugininku.

Gyvendamas Sydnejuje 
susipažino su p-Ie Birute Protaite ir 
1970 m. vedė, sukurdami lietuvišką 
šeimą ir susilaukdami dvynukų: 
Pauliaus ir Kristinos.

1971 m., drauge su šeima, persi
kėlė į Melbourną, čia pastoviai įsi
kurdami.

Brolis Eduardas nekantriai laukė 
Lietuvių Dienų. Buvo iš anksto nu
sipirkęs bilietus į įvairius parengi
mus. Deja, likimas lėmė kitaip... 
Gruodžio 17 d. rytą jis mirė kelyję į 
darbą.

A.a. brolis Eduardas buvo labai 
draugiškas, skautiškos dvasios 
žmogus, visuomet pasiruošęs bet 
kam padėti. Ir kaip tokį mes jį ilgai 
prisiminsime.

Ilsėkis ramybėje, broli Eduardai!

v.s. B. Žalys.

DŽIUGO TUNTO STOVYKLA

Džiugo Tunto stovykla, įvykusi 
sausio 3-12 d.d. mūsų visų mėgia
moje stovyklavietėje Wonga Park, 
buvo suorganizuota tuntininko Nar
cizo Ramanausko. Stovyklavo apie 
90 skaučių - skautų. Stovyklos va
dovybę sudarė: stovyklos viršinin
kas s. V. Adomavičius, pavaduotoja 
v.s.D. Čižauskienė, dvasios vadovas 
s. kun. Pr. Dauknys, adjutantas s.v. 
v.sl. P. Kviecinskas, iždininkė D. 
Ramanauskienė, ūkvedys s.v. 
Mockus, programų vadovė ps. R. 
Statkuvienė, sesių pastovyklės vir
šininkė v.s.sl. B. Prašmutaitė, v.s.sl. 
B. Šaulytė, brolių pastovyklės virši
ninku jūrų budys P. Kružas, paukš
tyčių vadovės v.s.v.sl. P. Sadaus
kienė, v.s.v.sl. D. Sadauskaitė, vil- 

ras Šliteris ir s.v.sl. Antanas Miku
tavičius. Stovyklavo 45 skautai - 
skautės.

Stovyklos metu jaunieji ruošėsi 
patyrimo laipsniams, specialybėms 
įsigyti, mokinosi skautiškosios pio- 
nerijds, atliko 2 dienų žygį ir daug 
kitų darbų darbelių, težinomų tik 
stovyklų dalyviams. Dienomis, pra
siskverbdama pro eukaliptus, juos 
kepino karšta saulutė, retkarčiais 
prausė lietus, vakarais po dienų už
siėmimų ir darbų, nupilti laužo 
liepsnų šviesa, jie dainavo, krykštė, 
šposavo... Vieną dieną stovyklos va
dovybė buvo pavesta patiems jau
niausiems, ir jie tos dienos progra
mą pravedė su pasisekimu.

Stovykloje buvo apsilankiusi 
Australijoje viešėjusi Gyvataro 
tautinių šokių grupė, pasilikusi ir

kiukų vadovės v.s.v.sl. J. Šimkienė 
ir v.s.v.sl. M. Špokevičienė, lauža- 
vedė B. Prašmutaitė, laikraščio va-
dovė v.s. R. Makarevičiūtė. Maistą 
gamino ponios D. Ramanauskienė ir 
I. Kviecinskienė. Taip pat p. Moc
kienė įdėjo daug darbo prieš sto
vyklą suorganizuodama virtuvę.

Įsikūrimo dieną buvo palankus 
oras, tai buvo atlikta daug darbo. 
Buvo puošiamos pastovyklės ir 
bendras stovyklos stalas. Visi uoliai 
įsitraukė į darbus. Tą patį vakarą 
stovyklą aplankė kanadiečių šokių 
grupė "Gyvataras”. Jie prisidėjo 
prie laužo programos, kuris praėjo 
labai jaukioj nuotaikoj.

Stovyklos programa buvo iš 
anksto detališkai išplanuota? Nebu
vo laiko stovykloj nuobodžiauti, 
kiekvieną dieną kas nors naujo 
veikti, ko nors naujo išmokti. Vyko 
iškilos, ženklų kelionės, pirmos pa- 
gelbos kursai ir didžiai mėgiami 
nakties žaidimai. (Nors šitie galėjo 
būti dar įdomesni, jei stovyklautojai 
nebūtų buvę iš anksto įspėti.) Kas
dien prieš piet sesės Birutė ir Birutė 
pravedė dainavimo pamoką, nes 
daugelis stovyklautojų buvo jauni ir 
dar skautiškų dainų nemokėjo. Ligi 
stovyklos galo visi įsigijom nemažą 
repertuarą.

Vieną vakarą buvo kaukių balius, 
kuris sukėlė daug juoko ir parodė, 
kokie išmislingi buvo stovyklauto
jai, turėdami sukurti kostiumus iš 
savo kasdieninių stovyklavimo reik
menų ir vaizduotės. Tą patį vakarą 
taip pat vyko ir labai sėkmingi šo
kiai, kuriuos paruošė ir tvarkė muzi
ką s.v. Jonas Sakalauskas.

Stovyklos pabaigoje, šešios kan
didatės davė skaučių įžodį: Daina 
Balnionytė, Jūragė Gaidelytė, Ne 
ringą Mockutė, Loreta Petraitytė, 
Ramutė Steponavičiūtė ir Dalia Ta
mošaitytė.

Taip pat stovyklos metu įsigyjo 
vyresnės sesės šlipsą v.s. Rožė Ma
karevičiūtė.

Iš viso tai Jauvo labai linksma ir 
sėkminga stovykla.

v.s.v.sl. Dona Sadauskaitė 

stovyklos laužo programoje. Nerei
kia sakyti, kad laužo programa tą 
vakarą praėjo labai entuziastiškai, 
ypač, kad apie pusė gyvatariečių yra 
skautai.

Atsirevanšuodama, stovykla sau
sio 15 d. dalyvavo Gyvataro koncer
te Sydnejuje.

Stovyklos religiniu gyvenimu rū
pinosi tunto dvasios vadovas, kun. 
Petras Butkus ir svetys kun. Alfon
sas Savickas. Su aušriečiais drauge 
stovyklavo ir rajono vadas, vjs. dr. 
Aleksandras Mauragis. Stovyklą 
aplankė rajono vadijos nariai ir gra
žus būrys tėvų bei bičiulių.

Plačiau apie pačią stovyklą bus 
sekančiame ”MP” skautų skyrelyje.

B.Ž.
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KLUBŲ VEIKLA

Jeigu kitos Australijos lietuvių 
rganizacijos kartas nuo karto ir 
ajunta didesnį ar mažesnį nuovar
gį, po kurio arba stipriai atsigauna, 
.rba ir visai išnyksta, tai sportinin- 
:ų tarpe dar šio nuovargio negalima 
iūtų perdaug pastebėti. Kiekviena 
porto šventė sutraukia vis daugiau 
r daugiau sportininkų ir ypatingai 
aunimo, kas teikia daug vilčių, kad 
portinis lietuviškas gyvenimas 
Australijoje dar ilgai galės gyvuoti.

Šiuo metu Australijoje oficialiai 
neikia šie sporto klubai: Melbourne 
Varpas”, Adelaidės ’’Vytis”, Syd- 
iejaus ’’Kovas”, Geelongo ’’Vytis”, 
lobarto ’’Perkūnas” ir Canberros 
Vilkas”. Labai gaila, kad prieš ke- 
erius metus pradėjęs vėl iš naujo 
;yvuoti Brisbanės ’’Aušros” klubas 
leĮstengė tinkamai atsigauti ir vėl 
urėjo užsidaryti. Lygiai taip pat ir 
’ertho lietuviai neįstengia atgai
lint! savojo sporto klubo. Paskuti- 
liosios šventės metu Melbourne la
jai gražiai pasirodė Pertho jauni
nas ir, atrodo, jeigu tik ten atsiras- 
ų vadovų, jie labai noriai pradėtų 
cultivuoti ir sportą. ALFAS 
valdyba ir visi Australijos lietuviai 
sportininkai kviečia Pertho ir Bris- 
>anės lietuvius imti pavyzdį iš ma- 
iųjų lietuvių kolonijų kaip Hobartas 
r Canberra, kurie su savo sporti- 
linkais labai gražiai pasirodo, su
grusti ir sekančiose šventėse jau 
ialyvauti ir atstovauti savųjų bend
ruomenių lietuvius. Atminkite, kad 
sportas yra viena iš didžiausių prie- 
nonių suburti jaunimą į lietuvišką 
sportinį vienetą.

GYVENIMAS KLUBUOSE.
Šiuo metu vienas iš didžiausių 

Australijos lietuvių sporto klubų 
ra Melbourne ’’Varpas”. Praeitais 

netais klube buvo registruotų narių 
142, iš kurių 72 dalyvavo paskuti

nėje 27-je sporto šventėje. Pagrin- 
iinė klubo šaka yra krepšinis, kur 
'aidžia jaunių komandos -5, vyrų - 3, 
noterų - 1. Krepšinio pirmenybėse 
šerniukai iki 16 metų ”B grade” lai- 
nėjo pirmą vietą ir vyrai 3-je divizi- 
oje taip pat liko nugalėtojais. Visos 
dtos komandos savo turnyruose 
suvo pasiekusios finalus. Praeitų 
metų valdyba buvo ypatingai veikli, 
suruošė balių, linksmavakarį, dvi 
oterijas ir eilę pietų Lietuvių Namų 
svečiams, kas leido įsigyti naujas 
uniformas visiems sportininkams. 
<lubo pastangos pritraukti daugiau 
srieauglio buvo labai sėkmingos.

DELAIDĖS"Vytis”savo klube turi 
augiausiai krepšininkų, nors pas- 
irose amžiaus grupėse neužtenka 
udaryti komandų. Krepšinį žaidžia 

ILGESNIS PASISVEČIAVIMAS VILNIUJE 
DEVYNIOS ARBA DEŠIMT NAKTŲ!

Išvykimo data gegužės 23 d. su sustojimais: Sydney - Singapur - 
Vilnius - Riga - Maskva - Kuala Lumpur - Sydney. 9 naktys VILNIUJE!

Rugpiūčio 13 d.: Sydney - Singapur - Vilnius -Kievas - Maskva - 
Singapur - Sydney. 10 naktų VILNIUJE!

Kainos įskaitant viešbučius, vizas, lėktuvo bilietus, pervežimus aerod
romuose, ekskursijas miestų apžiūrėjime ir kt.

Tą pačią progą išnaudojant gali grįžti ar per Vokietiją, ar per Ameriką 
- primokėjimas labai mažas. Nepraleiskite progos. Dėl detalių kreipkitės:

Palanga Travel

364 Sussex Street, Sydney, 2000 telf.:262665 
263526 

Lietuviškai kreipkitės pas Algį Bučinską Telf.: 26 5066

26 2008
613426

Adelaidės vardu ir, išskyrus mer
gaičių žemiau 16 m. komandą, kitose 
komandose turi latvių ir estų žaidė
jų.

Tinklinio sekcija turi vyrų ir mo
terų komandas, žaidžia australų 
varžybose, tačiau jaunimas šia sek
cija perdaug nesidomi.

Šachmatų sekcija yra gana skait
linga ir dalyvauja paskirose varžy
bose. Blogiau yra su stalo tenisu, kai 
lauko tenise klubas turi stiprių žai
dėjų. Metų bėgyje Adelaidėje lan
kėsi Geelongo ”V ytis” ir turėjo 
draugiškas rungtynes. Klubo finan
sinė padėtis yra nebloga.

Didžiausia problema Adelaidėje 
yra su jaunių prieaugliu. Daugumas 
tėvų, kurių vaikai yra 9 - 12 metų 
amžiaus grupėje, mažai pareiškia 
noro savo vaikus įtraukti į lietuvišką 
gyvenimą, kas sudaro sunkumų ir 
visoje sportinėje veikloje.

SYDNEJAUS ’’Kovas” turi apie 
150 savo klubo narių. Praeitais me
tais galutinai susijungus buvusiam 
Bankstown ’’Neries” klubui su ’’Ko
vu”, klubo narių skaičius ir pati 
veikla labai pagyvėjo ir padidėjo. 
Krepšinio sekcija yra pagrindinė

ATMINKITE : KOVO KLUBO METINIS BALIUS 
JAU VASARIO 26 ROCKDALE TOWN HALL

Svarbu mums visiems
Apie etininių kalbų mokymąsi 
Australijos mokyklose

Aš pernai dirbau Švietimo Minis
terijoje, buvau sekretorius komite
to, kuris svarstė kaip įvesti daugiau 
etninių kalbų kursų į australiškas 
mokyklas. Tas komitetas dabar iš
leido 250 puslapių reportažą: Report 
of the Committee on the Teaching of

To paties tūrio geležinis laivas yra 
lengvesnis, negu medinis. Sulydytų 
plieno plokščių laivas yra greitesnis, 
negu kniedintas, ir sulydytas laivas 
yra 13 procentų lengvesnis, negu su 
knidėmis (rivets).

I 

klubo šaka. Be vyrų ir moterų ko
mandų, kurios praeitais metais žai
dė aukščiausiose Sydnejaus krepši
nio divizijose, klubas turi apie 40 
jaunių krepšininkų, kurių ateitis yra 
labai šviesi. Be krepšinio paskuti
niuoju metu labai stipriai veikia vy
rų ir moterų tinklinio komandos, 
kurios išėjo ir paskutiniosios šven
tės nugalėtojais. Klubas turi stiprią 
golfo sekciją, kiekvieną savaitę žai
džiama Lietuvių Klube ir stalo teni
so centre jaunių ir vyresniųjų stalo 
tenisas, squashas, šachmatai. Klu
bas turi stiprių individualinių lauko 
teniso žaidėjų. Lėšos yra padaroma 
iš balių, vakarų, iešminių, loterijų, 
aukų ir kt. Finansinė padėtis ne
bloga.

GEELONGO ’’Vytis” turi apie 80 
narių ir klubas yra atstovaujamas 
krepšinyje, tinklinyje ir golfe, kai 
pavieniai klubo žaidėjai yra aktyvūs 
ir kitose sporto šakose. Klubo spor
tininkai laike metų yra aplankę 
Melbourną ir Adelaidę ir ten su vie
tos lietuvių klubais sužaidė draugiš-

Migrant Languages in Schools, kurį 
galima rasti bibliotekose ir valstybi
niuose knygynuose (Australian Go
vernment Publishing Service Book
shop.) Leidinio viršelis papuoštas 
liętuvišku motyvu, kurį mano žmona 
Onutė paruošė iš vieno mano lietu
viškų juostelių.

Šis veikalas plačiai tyrinėja pas
kirtą temą ir padaro išvadą, kad bū
tinai reikia praplatinti sąlygas etni
nių kalbų mokymuisi. Rekomenduo
ja, kad visos skaitlingesnių emig
rantų grupių kalbos turėtų būti pri
pažintos Matrikuliacijos egzaminų 
reikalams, ir turėtų būti dėstomos 
nors vienoje mokykloje kiekvienoje 
provincijos sostinėje. (Aišku, tokios 
kalbos kaip italų ir graikų jau seniai 
plačiai dėstomos.) Viena svarbesnė 
kliūtis iki šiol buvo kvalifikuotų mo
kytojų stoka. Todėl reportažas re
komenduoja, kad reikia įsteigti dau
giau kursų mokytojų seminarijose 
kalbotyros ir kalbų dėstymo meto
dologijos srityje.

Reportažas toliau rekomenduoja, 
kad federalinė ir provincijalinės 
valdžios turėtų remti etninių grupių 
savaitgalio mokyklas, tiek finansi
niai, tiek ir praktiškai, telkdami 
profesinės pagalbos paruošimui 
naujiems vadovėliams, ir panašiai.

Komitetas kvietė pareiškimų iš 
visų tautinių organizacijų. Iš lietu
vių negavo, kol aš asmeniškai nepa
raginau porą pažįstamų. Taip pat 
labai gaila, kad tyrinėjimo anketos 
sugražintos tik iš vienos lietuviškos 
savaitgalio mokyklos: australai ir 
kiti skaitydami šį raportažą galėtų 
susidaryti klaidingą įspūdį, kad lie
tuviai ir turi tik tą vienintelę mo
kyklą Australijoje.

Pagal komiteto gautus duomenis, 
yra tik 700 vaikų Australijos mo
kyklose kurie teigia, jog jų gimtoji 
kalba yra lietuvių kalba.

Visi susipratę lietuviai, ypatingai 
jaunų vaikų tėvai, turėtų agituoti, 
kad šitos rekomendacijos būtų 
įvykdytos, ir kad mūsų kalba būtų 
plačiau mokoma Australijos mokyk
lose. Gintautas Kaminskas

kas rungtynes. Laike metų kiekvie-^ 
ną mėnesį valdyba rengia jaunimui 
sportinius pasilinksminimo parengi
mus ir paskutiniųjų metų bėgyje yra 
išleidę du numerius specialių ’’Vy
ties Naujienų”, kurios veltui išdali
namos visiems Geelongo lietuviams, 
tuo paskatinant tėvus leisti savąjį 
jaunimą į sporto klubą. Finansinė 
padėtis gera.

HOBARTO ’’Perkūnas”. Klubas 
turi apie 70 savo narių ir turi akty
vią krepšinio sekciją. Beveik visos 
komandos yra papildytos australais 
žaidėjais, be kurių klubas negalėtų 
išsilaikyti. Be sportinės veiklos 
sporto klubas yra veiklus ir visuo
meniniame gyvenime ir remiamas 
savosios bendruomenės. Jau dabar- 
klubas aktyviai rengiasi busimosios 
šių metų 28-sios sporto šventės pa
siruošime ir tikisi, kad visi Australi
jos sporto klubai gausiai šioje šven
tėje dalyvaus, nes kaip ir pirmą 
kartą, taip ir šių metų sporto šventė 
dar daugiau sujungs visus Hobarto 
lietuvius ir parodys vietiniams aus
tralams, kaip ši maža lietuvių grupė 
čia moka taip gražiai tvarkytis.

CANBERROS ’’Vilkas” po gan 
ilgo užsnūdimo, praeitais metais vėl 
atsigavo ir per pirmuosius atsigavi
mo metus labai stipriai pradėjo 
veikti. Tinklinio komanda pradėjusi 
žaisti ”B. Grade” ir per sezoną lai
mėjusi pirmą vietą, buvo perkelta į 
sekančią aukščiausią ”A. Grade”. 
Jaunių mergaičių komanda pradėjo 
žaisti iki 18-kos metų varžybose ir 
šiais metais jau žaidžia moterų gru
pėje. Metų bėgyje į sostinę buvo at
vykę Sydnejaus koviečiai, kurie tu
rėjo draugiškas rungtynes krepši
nyje, tinklinyje ir golfe. Nors pra
džia ir buvo sunki, tačiau sostinės 
lietuviai sportininkai po savo gra
žaus atsigavimo numato dar ilgai 
gyvuoti įtraukiant vis naujų jauni
mo jėgų.

KAIP NUVAŽIUOTI Į KANADĄ?
Šiuo metu ALFAS valdyba dar 

negali pasakyti ir net numatyti.kas 
iš Australijos lietuvių sportininkų 
važiuos į Pasaulinę Tautinę Lietuvių 
Olimpiadą, įvyksiančią 1978 metų 
liepos mėnesį Toronte, Kanadoje. 
Lygiai taip pat šiuo metu nėra įma
noma pasakyti, kokia bus gauta pa
rama iš Kanados ir tuo pačiu kaip 
patys Australijos lietuviai galės pa
remti savuosius sportininkus. Tai 
sužinosime tik daug vėliau.

Tačiau sportininkai, kurie maž
daug numato, kad jie važiuos į šią 
didžiausią lietuvių sporto šventę, 
turėtų jau šiandien pradėti taupyti. 
Ir jeigu dirbantysis, arba jaunių ir 
studentų tėvai, šiandien į savaitę 
atidėtų po 10 - 15 dolerių, tai iki va
žiavimo susidarytų apie 1000 dolerių 
ir tas garantuotų dalyvavimą Kana
doje.

Atminkite: taupymas yra garan
tuotas kelias į Pasaulinę Lietuvių 
Olimpiadą Kanadoje!

PRANEŠIMAS.

Pirmieji jaunimo šokiai 1977 me
tais įvyks šeštadienį, vasario 26 d., 
Lietuvių Namuose, 50 Errol St. 
North Melbourne.

Grupė - Scorpio. Muzika gros nuo 
8 - 12 v. Įėjimas $ 2.50. Mergaitės 
atsineša po lėkštę užkandžių.

Kviečiame visą jaunimą atsilan
kyti į šokius, pasišokti, pasilinks
minti ir pabendrauti savo tarpe. 
Pradėkime metus gausiai atsilanky
dami šokiuose.

Šokius ruošia: AUS Melb. 
Skyriaus Valdyba.

Mūsų Pastogė Nr. 7, 1977.2.21, psl. 7

7



DAINOS CHORO PRANEŠIMAS.

Po Kalėdinių atostogų pirmoji 
’’Dainos” choro repeticija įvyksta 
vasario 25 d. penktadienį 7.30 vai. 
Lietuvių Klube Bankstowne. Toli
mesniam Dainos choro vadovavimui 
grįžta ilgametis šio choro dirigentas 
Bronius Kiveris, kuris kviečia visus, 
galinčius dainuoti, dainavusius ir 
nedainavusius stoti į Dainos chorą.

Čia bus pradedamas naujas re
pertuaras, tad ir yra pats geriausias 
laikas stoti į Dainos chorą dabar. Tik 
kartu dainuodami didesnėse gretose 
pajėgsime gražiau reprezentuoti 
lietuvišką dainą savųjų ir svetimųjų 
tarpe.

Tad nuoširdžiai kviečiame ir lau
kiame jūsų visų šioje labai svarbioje 
repeticijoje, tikėdamiesi jūsų įnašo 
lietuviškai dainai.

Praėjusiais metais Dainos chorui 
laikinai vadovavo ruošiant Dainų 
šventės repertuarą ir p. Zita Belku- 
tė - Garner, ir iš Newcastelio kas 
penktadienį atvykdamas p. Stasys 
Žukas, kuris Dainos chorą nuvežė ir į 
Dainų šventę Melbourne. Jiems už 
įdėtą darbą ir pasišventimą reiškia
me nuoširdų ačiū, tikėdamiesi glau
daus bendradarbiavimo ir ateityje.

Dainų šventės 1978 m. Sydnejuje 
repertuaras jau patikrintas ir at
rinktas muzikinės komisijos, susi
dedančios iš St. Žuko, Br. Kiverio, 
Zitos Belkutės - Garner, Dr. R. Za
karevičiaus, A. Kramiliaus, P. Nagio 
ir J. Maksvyčio.

Gaidos jau atiduotos spaustuvei ir 
paskirų kolonijų chorai jas gaus ko
vo mėnesi.

Dainos choras ir Br. Kiveris.

CANBERRA

Nepriklausomybės sukaktuvių 
proga Canberros Apylinkės Valdyba 
ruošia Lietuvių Klube, vasario 26-tą, 
8 vai. Iškilmingus Pietus į kuriuos 
kviečiami visi lietuviai ir taip pat 
aukšti australų politikai ir pareigū
nai. Kaina $ 10 už asmenį. Vieta už
sakoma pas p. Gružauską, tel. 
956186.

Apylinkės Valdyba

SYDNEY
NEPRIKLAUSOMYBĖS

MINĖJIMAS

Sydnejuje Apylinkės Valdyba va
sario 13 d. surengė gana originalų 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimą, kur visą programą atliko 
išimtinai jaunimas: minėjimą atida
rė Ričardas Badauskas, paskaitą 
skaitė Jūratė Reisgytė, toliau meni
nėje dalyje deklamavo, dainavo ir 
šoko vien jaunieji. Reikia pastebėti, 
kad Sydnejaus Apylinkės Valdyba 
tokius tautinių švenčių minėjimus 
surengti jau ne nuo šiandie paveda 
jaunimui. Ir tai yra labai teigiamas 
ženklas. Kaskart jaunimas vis akty-

MONIKA

$20.00;
$24.00
$35.00
$50.00
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PRANEŠIMAS

Pranešame, kad kovo mėn. 6 d. 
(sekmadienį), 2 vai. po. pietų, Lietu
vių Namuose (Moterų Seklyčioje) 50 
Errol St., Nth Melbourne, šaukia
mas draugijos narių metinis susirin
kimas. Susirinkimui numatyta se
kanti darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo pirmininkės ir sek

retorės rinkimai.
3. Mandatų komisijos sudarymas.
4. Pranešimai: a) pirmininkės, b) 

iždininkės, c), ligonių lankytojos ir 
d). Revizijos komisijos.

5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Valdybos apyskaitų tvirtinimas
7. Rinkimai: a. naujos valdybos, 

b. Revizijos komisijos.
8. Klausimai bei sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Draugijos narės, rėmėjos bei pri

jaučiančios prašomos kuo skaitlin
giausiai susirinkime dalyvauti.

Ta pačia proga ponios kviečiamos 
prisidėti prie suneštinės kavutės.

Soc. Glob. Mot. D-jos Valdyba 
Melbourne

PATIKSLINIMAS

Atkreipiame dėmesį, kad pereito 
M.P. numerio ’’Namie ir svetur” 
skyrelyje aprašymuose iš Canberros 
gyvenimo tik straipsnelis, užvar
dintas ”GYVATARAS”...” priklauso 
autoriui, pasirašiusiam ”KK”.

Red.

SPORTO KLUBO KOVO

26—SIS METINIS BALIUS
jau vasario 26 d. Rockdale Town Hall 448 Princes Highway

Programoje:. G.Zigaitytės solo dainos ir tautiniai šokiai (M. Cox Grupė) 
Baliaus metu bus traukiama stambiausia lietuvių loterija Australijoje 
(I prizas kelionė dviem į Hong Kong, dailininkų paveikslai ir kt.)

Vakarienė ir šampanas įskaitytas į bilieto kainą. Maistas pačių sporti
ninkų motinų gamybos, visų rūšių gėrimai gaunami vietoje. Pradžia 7.30 
vai.

Įėjimas tik 8 dol. Moksleiviams ir pensininkams - $ 4.
Kviečiami visi iš arti ir toli. Tai pats šauniausias balius Pietų 

Pusrutulyje. Dalyvavę neapsivilsite ir jaunimą paremsite!
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viau įsijungia ir savo išradingumu 
padaro tokius minėjimus ir pa
trauklius, ir įdomius.

Ir šį kartą, neskaitant kun. P. 
Butkaus, kuris minėjimo akte skaitė 
invokaciją, tesimatė ištisai tik jauni 
veidai: deklamavo Rita Barkutė, 
Eglė Suchowerskyj, dainavo Graži
na Hurba, Darius Gakas, Audrutė 
Šliterytė, skambino Loreta Savic
kaitė ir šoko Marinos Cox vadovau
jama jaunųjų šokėjų grupė.

Šalia programos minėjime buvo 
dar viena staigmena: Australijos 
Liet. Fondo Valdyba skyrė premijų

■ ,*U uttl Idpu JtL ire. jtBi

Sydnejaus Lietuvių Teatras ”ATŽALA” vasario 27 d., sekmadienį, 
3.30 vai. Sydnejaus lietuvių Klube pakartotinai stato PAULIAUS 
RŪTENIO trijų veiksmų rimtą komediją

Režisuoja pats autorius P. Rūtenis. Vaidina: D. Bieri - Labutytė, D. Kar- 
pavičienė, O. Maksvytienė, G. Zigaitytė, J. Dambrauskas, J. Maksvytis, 
P. Rūtenis, S. Skorulis, H. Šliteris, K. Dauguvietytė

Bilietai gaunami prie įėjimo: $ 3.00 asmeniui; pensininkams ir studen
tams $ 1.50.

Tėvų dėmesiui: mažamečiai vaikia galės praleisti laiką Jaunimo Centre 
prie pat Klubo.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 East Terrace, Bankstown. Tek: 708-1414

Vasario 27 d., sekm., 3.30 vai.
MONIKA

Atžalos teatro trijų veiksmų spektaklis 
taklis

Sydnejaus Liet. -Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primenama, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gėri- vakarais visi turi dėvėti klubo 
mus ir 5% už alų, taisyklėse nurodytą aprangą

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

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

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai 

N

S

jauniesiems spaudos darbuotojams, 
ir viena jų atiteko Mūsų Pastogės 
bendradarbiui Rimui Milašui, kuri 
minėjimo metu pristatė Mūsų Pas
togės redaktorius, o premiją įteikė
A. L. Fondo įgaliotinis Sydnejuje p.
B. Stašionis. Tai irgi labai teigiamas 
ženklas, kad jaunimo tarpe yra ir 
užsirekomendavusių spaudos dar
buotojų, o vyresnieji tai pastebi ir 
įvertina.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Toliau sekė užkandžiai, kuriuos pa
ruošė. Aušros Tunto skautės.

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 6-10 vai.

VALGYKLA veikiai pirm. - penkt. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vai. sekm. 1-9 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

KOVO” METINIS
SUSIRINKIMAS.

Kovo 13 dieną (sekmadienį), Lie
tuvių Klube Bankstowne, Sydnejaus 
Sporto Klubo ’’Kovo” valdyba šau
kia savo narių ir rėmėjų visuotinį 
metinį susirinkimą. Pradžia 2 vai.

Dienotvarkė: 1. Susirinkimo ati
darymas. 2. Prezidiumo rinkimas.
3. Praeitų metų visuotinio susirinki
mo protokolo skaitymas. 4. Pirmi
ninko pranešimas. 5. Iždininko pra
nešimas. 6. Revizijos komisijos pra
nešimas. 7. Protokolų ir pranešimų 
patvirtinimas. 8. Valdybos ir revizi
jos komisijos rinkimai. 9. Klausimai 
ir sumanymai. 10. Susirinkimo už
darymas.

Visiems klubo nariams dalyvavi
mas būtinas; rėmėjai ir visi ’’Kovo” 
bičiuliai kviečiami kuo skaitlingiau 
šiame susirinkime dalyvauti. Ypa
tingai kviečiami jaunių tėvai.

Valdyba

ATNAUJINKITE

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY "OUR HAVEN” 
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