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VLIK’o veikloje

ŽENGIANT Į
1978—TUOSIUS METUS

Praėjusius metus Tarptautinei 
Amnestijos organizacijai paskelbus 
Sąžinės Kalinių metais, galima buvo 
viltis politinių kalinių sumažėjimo. 
Betgi dėjosi atvirkščiai - Sovietų 
Sąjungos Gulago salyne lietuvių ka
linių pagausėjo. Ten atsidūrė Vikto
ras Petkus ir apie 300 okupuotos 
Lietuvos jaunimo. Negrįžo Lietuvon ' 
ir Nijolė Sadūnaitė - ji, atlikusi lage
rio bausmę, tebekenčia nutrėmime.

Helsinkyje Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencijos 
1975 rugpiūčio 1 dieną pasirašytuo
ju aktu 35 valstybės pasižadėjo 
gerbti žmonių ir tautų teises ir 1977 
spalio 4 dieną Belgrade susirinko jų 
atstovai apžvelgti, kaip per tuos 
dvejus metus buvo vykdyti Helsin
kio susitarimai. Kaip žinia, Sovietų 
Sąjungoje ir jos pavergtuose kraš
tuose žmogaus priespauda pasunkė
jo, lietuvių tautai negrąžinta gali
mybė pačiai valdytis, sugriežtintas 
Lietuvos žmonių religinis persekio
jimas, griežčiausiai persekiojami net 
ir tie, kurie taikiu būdu nori at
kreipti valdančiųjų akis į Helsinkio 
susitarimų pažaidą.

Dėka Helsinkio baigminio akto, 
mums draugingų kraštų vyriausy
bių bei parlamentų ir ypač JAV 
prezidento Carterio žmogaus bei 
tautų teisėms palankaus poreiškio, 
1977 metais laisvųjų kraštų spaudo
je buvo dažnai minimas Lietuvos 
vardas ir lietuvių tautos kančia ry
šium su ten tebeviešpataujančia so
vietine priespauda.

Mūsų tautai paneigta viešojoj 
okupuotos Lietuvos spaudoj išsakyti 
savo politinę valią, tačiau 1977 me
tais Lietuvoj buvo leidžiami slapti 
laikraščiai, kurie reikalavo laisvės ir 
sąlygų patiem tvarkyti savo reika
lus. Tą byloja Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika, Aušra, Dievas ir 
Tėvynė ir kt. Pogrindžio spauda 
atspindi teisėtus tautų poreikius ir 
okupanto žiaurumus, išryškina šių 
dienų kankinius ir didvyrius, stipri
na solidarumo jungtį tarp pavergto
jo ir laisvojo lietuvio, skatina laisvės 
troškulį ir valstybinės nepriklauso
mybės lūkestį.

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE
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Įžengiame į 1978 metus su tikėji
mu, kad mūsų tauta ištvers šių die
nų rūsčius bandymus ir su viltimi, 
kad Sovietų Sąjungos pavergimas 
veikiai liausis.

Pradedame 1978 metus Simo Ku
dirkos žygiu per JA Valstybes: Si
mo TV filmu, knyga, spaudos konfe
rencijom, iškilmingais priėmimais, 
Amerikos mokyklų lankymu ir pasi
kalbėjimais su besimokančia ameri
kiečių karta.

VLIKas tęs savo veiklą tarptauti
niuose forumuose. Veiks viešąją 
opiniją spausdintu žodžiu įvairiomis 
kalbomis. Informuosis pats ir infor
muos tautą. Derins veiksnių darbą, 
jungs mokslininkus ir kultūrininkus.

VLIKas ir toliau leis šešiomis kal
bomis Eltos biuletenius, tuoj išleis 
anglų ir kitomis kalbomis leidinėlį 
apie Lietuvą, vėliau - enciklopedinio 
pobūdžio informacijos knygą apie 
Lietuvą anglų ir gal kitomis kalbo
mis.

VLIKas bandys intensyvinti 
spausdinto žodžio mainus tarp pa
vergtų ir laisvųjų lietuvių. Tęs ra

dio bangomis pavergtos tautos in
formavimą, nes jaunoji karta nori ir 
turi pažinti tikrą, neklastotą Lietu
vos istoriją.

Šie užmojai bus įvykdyti, jei tik 
“mūsų tautos išeiviai ir šiais metais 
bus dosnūs Tautos Fondui finan
suojančiam VLIKo veiklą. Nei 
VLIKo valdybos, nei tarybos nariai 
nei Lithuanian Information Service 
nėra atlyginami. Tačiau Tautos 
Fondui šiais metais reikės sutelkti 
daugiau kaip 70.000 dolerių VLIKo 
darbams finansuoti. Tad atlikime 
savo patriotinę pareigą metų pra
džioje, prisiųsdami savo auką Tau
tos Fondui. B.B.

(Elta)

Memorandumas 
Pekinui

Algimantas Gureckas, PLB ir 
JAV LB atstovas Washingtone, 
1977 m. gruodžio 15 lankėsi Kinijos 
Liaudies Respublikos Ryšio įstaigo
je Washingtone ir įteikė PLB Val
dybos memorandumą, prašydamas 
jį perduoti premjerui Hua Kuo-feng. 
Algimantą Gurecką priėmė ir dau
giau kaip pusvalandį su juo kalbėjosi 
Ryšio įstaigos pareigūnas Su.

Gruodžio 28 Gureckas buvo nuvy
kęs į New Yorką ir memorandumo 
nuorašą įteikė KLR nuolatinei misi
jai prie Jungtinių Tautų. Toje misi
joje pokalbis užtruko taip pat apie 
pusvalandį, kurio metu buvo paliesti 
memorandume keliami klausimai. 
Abiejų šių įstaigų pareigūnai Lietu
vos reikalais domėjosi.

PLB memorandume prašoma:
1. Remti lietuvių tautos teisę į ne

priklausomybę
2. Nepripažinti jėga įvykdyto 

Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą
3. Jungtinėse Tautose, tarptauti

nėse konferencijose ir kituose ati
tinkamuose forumuose reikalauti 
Sovietų Sąjungą nutraukti okupaci
ją ir išvesti iš Lietuvos savo kariuo
menę, policiją bei administracinį 
personalą PLB inf.

Laukiame naujo svečio
Atvyksta poetas
Bernardas Brazdžionis

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

įvykiai
Su dideliu entuziazmu dar pereitų 

metų pabaigoje pradėtoji Egipto 
prezidento Sadato taikos misija su 
Izraeliu pastaruoju metu staiga 
įklimpo. Užsienio stebėtojai bijo, 
kad visos pastangos susitarti gali 
nueiti niekais, nes prie derybų stalo 
Izraelis nenori daryti jokių nuolaidų 
ir nesitraukti iš 1967 m. kare užimtų 
Egipto žemių. Taip pat nepajuda iš 
vietos ir palestiniečių klausimas: 
egiptiečių siūlymu Izraelis palesti
niečiams turi duoti autonomiją, tuo 
tarpu Izraelis jiems kokių nors au
tonominių teisių nepramato, žodžiu, 
vykstančios Egipto-Izraelio taikos 
derybos dar nėra galutinai iširusios, 
bet maža vilčių abipusiam susitari
mui.

* * ♦

Saudi Arabijos princesė Miša bu
vo viešai sušaudyta už tai, kad su
laužydama šeimos karališką tradici
ją ištekėjo už paprasto piliečio. Esą, 
jos vyrui taip pat nukirsta galva.

*♦*

Sovietai išvystė gyvą veiklą erd
vėse. Neseniai į erdves pasiuntė ke
turis savo astronautus, kurie sėk
mingai susijungė su skriejančia ap
link žemę tyrimų stotimi Saliut 6. 
Du iš jų grąžinti į žemę. Taip pat aną 
savaitę sovietai pasiuntė į erdves 
raketą be žmonių, kuri automatiškai 
prisijungė prie minėtos stoties Sa
liut 6.

♦♦♦

Kinijos raudonasis bosas Hua 
Kuo-Feng priėmė pakvietimą ir ne
trukus žada lankytis Prancūzijoje.

♦♦♦

Vienas iš mūsų populiariausių po
etų — Bernardas Braždžionis į Aus
traliją atvyksta vasario 15 d. Drau
ge su juo atvyksta ir plačiai žinomas 
veikėjas bei politikas Juozas Kojelis 
iš Los Angeles. Svečiams sutikti ir 
juos globoti Sydnejuje sudarytas 
specialus komitetas, kuriam vado
vauja Dr. A. Mauragis.

Jau sudaryta svečių lankymosi 
provizorinė programa. Svečiai Syd
nejuje išbus iki vasario 25 d.: vasa
rio 18 d. rengiamas literatūros - po
ezijos vakaras Lietuvių Klube, kur 
savo poeziją skaitys Bernardas 
Brazdžionis. Jis taip pat dalyvaus ir 
Vasario 16-sios minėjime vasario 19 
d. Lidcombe parapijos salėje, kur 
minėjime paskaitą skaitys svečias 
Juozas Kojelis. Greičiausia per tą 
laiką svečiai lankysis ir pas New
castle bei Canberros lietuvius. Apie 
tai bus 'pranešta vėliau.

Vasario 25 d. svečiai išvyksta į 
Adelaidę, o kovo 4-5 dienomis bus 
Melbourne. Kiek garbingi svečiai 
užtruks Australijoje ir kokiose vie
tovėse lankysis, paaiškės jiems at
vykus. Sekite pranešimus Mūsų 
Pastogėje.

Etijopijos ir Somalijos karas gali 
baigtis Somalijos nenaudai, nors iki 
šiol somaliečiai tebežygiuoja pirmyn 
beveik užimdami visą teritoriją, ku
rią skaito priklausančią Somalijai. 
Šiame kare didelį vaidmenį turi Sov. 
Sąjunga, kuri dabar masiškai pri
stato ginklus Etijopijai, tuo tarpu 
somaliečiai desperatiškai šaukiasi 
ginklų, kurių iš Amerikos nesulau
kia.

Turimomis žiniomis Rytų Vokie
tijoje yra apie 6000 politinių kalinių, 
jų tarpe apie 1000 jaunuolių 15-20 
metų.

♦**

ATGABENO ŠV. STEPONO KARŪNĄ

Neatsižvelgiant į JAV gyvenančių veng
rų 'protestus ir pasipiktinimą, sasio 6 d. 
šv. Stepono .karūna buvo atgabenta į Eu- 
dapeštą. Jos 'perdavimo iškilmėse dalyva
vo JAV valstybės sekretorius C. Vance.

Vengrams šv. Stepono karūna yra reli
ginės ir tautinės laisvės simbolis. Popie
žius Silvestras II ją įteikė 1000 m. pirma
jam Vengrijos krikščioniui karaliui Ste
ponui I. Lydimajame laiške tada popie
žius rašė: „Valdysi Vengrijos tautą pagal 
Dievo įstatymus ir tautos papročius“. Nuo 
to laiko visi Vengrijos karaliai darydavo 
dvi priesaikas — taikos ir tautinės savi
garbos.

Šv. Stepono karūna nereikalauja, kad 
Vengrija turėtų karalių, bet kad turėtų 
valdovą, kurio rankose ji būtų laisva, iš
pažįstanti Dievą ir gerbianti kiekvieną as
menį. Kai II D. karo pabaigoje Vengriją 
užėmė rusai komunistai, šv. Stepono ka
rūna buvo slapta išgabenta ir perduota 
apsaugai į amerikiečių rankas iki to lai
ko, kai Vengrija bus vėl laisva.
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Svečių
belaukiant

Tenka tikrai nuoširdžiai pasi
džiaugti, kad pastaruoju metu mūsų 
bendruomenė Australijoje svečių 
nestokoja: tik neseniai turėjome 
žymų svečią poetą ir disidentą Tomą 
Venclovą, kuris pervažiavo didžią
sias lietuvių kolonijas supažindinda
mas čia gyvenančius apie padėtį 
Lietuvoje, disidentinį-sąjūdį. Drau
ge jis buvo ir pirmas lietuvis poetas, 
atvykęs iš kitur.

Kiek vėliau iš Siaūr'ės Amerikos 
buvo atvykus didelė skautų grupė 
su visa vyriausia Skautų Sąjungos 
vadija, kurie susipažino ir matėsi su 
Sydnejaus bei Melboumo lietuviais 
ir dvi savaites praleido šeštojoje 
skautų tautinėje stovykloje Gilwell 
Park, Viktorijoje. Mums taip pat 
buvo šis skautų gausus atsilanky
mas didelė garbė ir netgi nauda, 
ypač mūsų jaunimui.

Nepraėjus nė mėnesiui jau turė
sime dar du garbingus svečius: poe
tą Bernardą Brazdžionį ir visuome
nininką bei politiką Juozą Kojelį. Jų 
atvykimas juo labiau sveikintinas, 
nes jie atvyksta kaip tik mūsų 
džiaugsmui ir naudai. Iki šiolei turė
jome visą eilę svečių menininkų - 
solistų, šokėjų, bet, galima sakyti, į 
Australiją pirmą kartą atvyksta su 
specialia - poetine misija poetas 
Bernardas Brazdžionis, kurį mes 
nuolat ir nuolat deklamuojame įvai
riausiomis progomis. Bernardas 
Brazdžionis lietuvių tautoje yra ta
pęs jau gyva lengenda: jis ir dainuo
jamas, ir deklamuojamas ir kiekvie
na proga - džiugia ar liūdna - cituo
jamas, nes jo poezijoje visados už
tiksi eilių ir posmų, kurie tinka 
kiekvienu atveju ir kiekviena proga.

Poetas yra bene vienintėlis iš me
nininkų, kuris kalba tiesiai į žmogų, į 
žmogaus jausmus pačia tiesiogine 
žmogiškąja komunikacijos priemone 
• žodžiu. Gal dėl to ir poetinis žodis, 
kaip rinktinis ir meniškai įrikiuotas 
posmuose, labiausiai ir sminga šir
din. Visuomenininkų ar politikų kal
bos gali būti ir labai uždegančios, 
bet jos praeinančios, gi poetinis žo
dis savo galios ir blizgesio nepra-

Šveicarija
ŠVEICARŲ KATALIKŲ ŪKININ- 

KŲ SĄJUNGOS politiniame semina
re Dullikene prie Olteno įvadinę pa
skaitą skaitė dr. Albertas Gerutis. 
Svarbiausia įtampos priežastimi Eu. 
ropoję jis nurodė imperialistinę 
Sovietų Sąjungos politiką, kurios dė
ka pasiglemžta 497.000 kv. kilomet
rų svetimų žemių, kontrolėn per
imta satelitinių valstybių, turinčių 
maždaug 100 milijonų gyventojų. 
Pasak dr. A. Geručio, Europoje tol 
nebus tikros taikos, kol Sovietų Są
jungos pavergtos tautos neatgaus ne
priklausomybės, vadovaudamos'.os 
laisvo apsisprendimo teise. Politinia
me seminare dr. A. Gerutis dalyvius 
supažindino su tomis aplinkybėmis, 
kurių dėka Sovietų Sąjunga pavergė 
L'etuvą bei kitas Baltijos valstybes. 

Mielą FELIKSĄ SODAITĮ nuoširdžiai užjaučiame ir su juo liūdime, 
jo tėveliui mirus Kanadoje

randa, kaip iš viso savo meninės 
vertės nepraranda joks meninis kū
rinys. Poetas B. Brazdžionis dar turi 
išskirtiną ypatybę, kad jo poezija 
persunkta tautiniai idėjiniu turiniu 
kuo pasižymi retas iš šių dienų poe
tų. Jo visa kūryba skirta tautai vi
sokiose valandose ir visokiose situa
cijose: jis randa guodžiantį ir stipri
nantį žodį neviltyje, jis prabyla pra
našiškai ir grėsmingai suspaudimo 
ir pasimetimo atvejais, jis tyru 
džiaugsmu liejasi išgyvendamas 
tautos at siekimus ir laimėjimus. 
Toksfyra Brazdžionis ir tokį matysi
me ir girdėsime savo tarpe.

Be abejo, ne kiekvienas mėgsta 
poeziją, kaip ne kiekvienas mėgsta 
muziką ar dailę, tačiau pasiklausyt 
Brazdžionio turbūt kiekvienas no
rės, nes jis moka prabilti į kiekvieną 
tiesiogine, nesudėtinga kalba, atvi
rai ir svarbiausia - nuoširdžiai.

Poeto B. Brazdžionio atsilanky
mas kažkaip simboliškai sutampa su 
Lietuvos jubiliejiniais metais, kada 
vasario.16 d. sukanka 6(jmetų nuo 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo. Kaip savu laiku Maironis kėlė 
ir žadino Lietuvą naujam, nepri
klausomam gyvenimui, lygiai tą pa
čią misiją vykdo ir šiais laikais Ber
nardas Brazdžionis. Ir šiandie mes 
džiaugiamės poetą turėdami savo 
tarpe, tačiau ir dabartinėje, paverg
toje Lietuvoje B. Brazdžionis, nors 
ir okupanto užgintas, tačiau žmonių 
slaptai skaitomas ir platinamas gal 
net su didesne meile, negu čia.

Esame dėkingi poetui, kad jis pa
sirinko aplankyti kaip tik mus Aus
tralijoje, ir reikia tikėtis, mes jį čia 
mokėsime priimti ir įvertinti.

(v.k.)

MIRUSIEJI

A.a. EDVARDAS NAUSĖDAS

Gruodžio 17 d. vėžio pakirstas mi- 
xė Edvardas Nausėdas.

Velionis gimė 1896.9.5 Kaune, kur 
praleido vaikystę, subrendo ir mo
kėsi. Lietuvos nepriklausomybės 
kovose dalyvavo savanoriu, net bu
vo patekęs į lenkų belaisvę. Dirbo 
Lietuvos vandens kelių žinyboje 
Kaune, vedė Vincentą Laurinaitytę. 
Vėliau keleriems metams buvo iš
vykęs į Pietų Ameriką. Sugrįžęs vėl 
į Lietuvą įsigijo krautuvę ir kaip 
prekybininkas vertėsi iki rusų oku
pacijos. Antrą kartą užeinant bolše
vikams velionis Edvardas su žmona 
ir dukrele Dana pasitraukė į Daniją 
ir iš čia pasiekė Australiją įsikurda- 
mas Sydnejuje.

ALB Melburno Apylinkės 
Valdyba,

Vilko Seimo nutarimai

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto Seimas susirinkęs St. Petersburge, 
Floridoje,-J 977 m. gruodžio 3-4 dienomis 
priėmė šiuos nutarimus:

1. Lietuvos valstybės atstatymo 60 me
tų sukakties išvakarėse, iškeliant Lietu
vos valstybingumą, tenka pabrėžti, kad 
lietuvių rezistencijos okupuotoje tėvynėje 
tikslai sutampa su VLIKo tikslais, nusta
tytais jau 1943 metais. Pavergtųjų lietu
vių žingsnius ir žygius tenai apsprendžia 
sąlygos: ilga patirtis ir nepalaužtų patrio
tų ' išmintis. Okupuotos Lietuvos išsilais
vinimui mes galime ir privalome pavei
kiau padėti, dirbdami įvairiais įmanomais 
•būdais įvairiuose prieinamuose forumuo
se.

2. Bendras ir aukščiausias visų lietuvių 
tikslas okupuotoje tėvynėje, tremtyje ■bei 
laisvajame pasaulyje buvo ir tebėra tas 
pats: pastovus, bekompromišinis siekimas 
atstatyti nepriklausomą Lietuvos valsty
bę. Lietuvos gyventojai, remdamiesi esmi
niu žmogaus teisių pagrindu, turi atgauti 
žmogaus teisių pagrindu, turi atgauti są- 
sąfygas savo laisva valia demokratiškai 
tvarkyti savo krašto bei tautos dabartį ir 
ateitį.

3. Atsižvelgiant į vis gausėjančius lietu
vių tautos gyvųjų sluoksnių pageidavimus 
gauti talkos iš laisvojo pasaulio lietuvių 
politinių ir intelektualinių pajėgų, Seimas 
rekomenduoja VLIKo Tarybai ir Valdybai 
sudaryti iš kvalifikuotų asmenų specialią 
komisiją išsamesnei programai paruošti, 
įtraukiant į šį darbą jaunesniąją kartą. 
Šis darbas ryškintų politinius nusistaty
mus ir natūralią diferenciaciją, tuo būdu 
gilindamas demokratijos šaknis lietuvių 
visuomenėje.

4. Akivaizdus Lietuvos kultūrinio gyve
nimo sovietinimas, rusifikacija ir visose 
srityse sunkėjant! priespauda reikalauja 
•suaktyvinti talką pasipriešinimui. Inte
lektualinis kūrybinis įnašas į lietuvių kul
tūrą yna būtinas tautinei išeivijos dvasiai 
kelti ir stipriau paremti tautą nelaisvėje. 
Tuo pačiu vengtina bolševikų propagan
dos piešiamo netikro Lietuvos gyvenimo 
paveikslo.

5. Mūsų tikslui pasiekti yra būtina ben- 
dradarbiauti su rusiškojo bolševizmo pa-

Prieš penketą metų palaidojęs 
žmoną velionis gyveno su dukros 
Danutės šeima. Buvo nuoširdus 
patriotas lietuvis, dosnus lietuvių ir 
labdarybės reikalams.

Gruodžio 20 d. po gedulingų pa
maldų Lidcombe bažnyčioje, kun. P. 
Butkaus ir gausaus būrelio giminių 
bei bičiulių ir pažįstamų palydėtas 
Edvardas atsigulė šalia savo žmonos 
Rookwood kapinėse, prakeliavęs 
ilgą 81 metų gyvenimo kelią.

M.S.

NEWCASTLE
MIRĖ JONAS SAVICKAS

Velionis gimė 1908 metais gegu
žės 26 d. Kamenčiznos kaime, Sur
viliškio valsčiuje, Kėdainių apskr., 
tačiau augo ir gyveno Soberluvos 
kaime, Krekenavos valsčiuje, Pane
vėžio apskr. Karinę prievolę atliko 
8-tame D.L.K. Vytenio pulke, gi ka
ro metu po DP lagerių Augsburgo 
rajone. 1948 metais atvyko į Austra
liją. Pradžioje dirbo Raymond 
Terrace rajone Masonite fabrike, 
vėliau iki sveikatos palūžimo Ry
lands fabrike, Newcastle.

Jonas Savickas buvo viengungis, 
ramaus, sugyvenamo, tiesaus ir ma
lonaus būdo. Savo laisvą laiką pra
leido lietuvių bendruomenės artu
moje, dainavo Newcastelio chore. 
Bendrai stengėsi būti savųjų bei 
draugų tarpe ir net įsigijo namus 
betarpiškoje kaimynystėje savo 
prietelių S. ir E. Daugėlų. Gyveno 
be didesnių pretenzijų bei raikalavi- 
mų ir net savo virš dešimt metų ne
galavimo laikotarpyje būdamas 
laiks nuo laiko ligoninėse turėjo tik 
vieną pageidavimą - susilaukti lietu
vių lankytojų ir gauti lietuviškos 
spaudos. Savo rimtumą, nuoseklu
mą ir padėką išreiškė testamentu 
palikdamas turėtą nuosavybę - turtą
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jungtomis ir išsilaisvinimo siekiančiomis 
tautomis, ypatingai su mūsų kaimyninių 
laitvių ir estų tautomis.

6. Seimas pataria VLIKo Tarybai ir 
Valdybai susisiekti su Lietuvos Diploma
tine Tarnyba, stengiantis išsiaiškinti, su
sitarti ir imtis atitinkamų veiksmų Lietu
vos valstybiniam tęstinumui sutvirtinti ir 
siekti jo pilnaties atkūrimo.

7. VLIKo Seimas didžiai vertina veiks
nių konferencijų reikšmę tautos vadavi
mo pastangoms paremti ir apgailestauja, 
ikad paskutinioji konferencija, dėl kai ku
rių priežasčių, dėtų pastangų nepateisino. 
Seimas siūlo Valdybai imtis iniciatyvos 
šiems kliuviniams' pašalinti.

‘ 8. Seimas taria, kad VLIKo veikla re
miasi visuomenės pritarimu ir parama. 
Organizacijų tarpusavio geri santykiai 
lengvina ir skatina tautos vadavimo pa
stangas. Seimas pageidauja vis geresnių 
tarpusavio santykių ir suderintos veiklos.

9. VLIKo Seimas, įvertindamas glaudų 
VLIKo ir pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos bendradarbiavimą, siūlo jį stiprin
ti ir remti tPLJ Sąjungos dalyvavimą poli
tinėje veikloje. VLIKas pritaria artėjan
čiai jaunimo politinei konferencijai ir įsi
pareigoja ją remti.

10. Seimas dėkoja Tautos Fondo vado
vybei, atstovybėms ir įgaliotiniams ir vi
siems aukotojams, ypač kanadiečiams, už 
gausias aukas, įgalinančias vykdyti 
VLIKo uždavinius. Visuomenė prašoma 
dr laibiau remti Tautos Fondą aukomis ir 
palikimais, nes Lietuvos laisvinimo dar
bai didėja.

11. Seimas sveikina VLIKo aiškų nusi
statymą prieš sovietines provokacijas ir 
smerkia visus tuos, kurie sąmoningai ar 
nesąmoningai pasiduoda joms ir tuo pa
sitarnauja Lietuvos okupantui.

12. Seimas dėkoja VLIKo Valdybai už 
atliktuš darbus. Taip pat vertina jos ir ki
tų veiksnių pastangas iškelti Belgrado 
konferencijoje Lietuvos laisvės ir pa
grindinių žmogaus teisių klausimus.

13. VLIKo Seimas prašo VLIKo Valdy
bą pasveikinti Jungtinių Amerikos Vals
tybių Prezidentą Carter'į, jam tapus žmo
gaus teisių gynėju vadovaujančia asme
nybe visame pasaulyje.

14. VLIKo Seimas dėkoja visiems jį
sveikinusiems. Visų mūsų solidarumas te
lydi mus. (ELTA)

Karas Afrikoje
Prez. J. Carteris, lankydama

sis Artimuosiuose Rytuose ir 
Europoje, susilaukė prašymų 
sovietų Įtakai Afrikoje atsver
ti. Konkrečiai tai liečia Etiopiją 
jos kar.e su Somalija. Marksis
tinę Etiopijos diktatūrą remia 
Sovietų Sąjunga, 225-kiais lėk
tuvais gabendama ginklus. Jon 
praėjusią savaitę atskrido Ku
bos diktatoriaus E. Castro bro
lis Raulas. Spėjama, kad jis ga
li vadovauti etiopiečių ofenzy
vai Somalijos užimtoje Ogade- 
no dykumoje. Susirūpinimą va
kariečiams kelia strateginė 
Etiopijos pozicija prie įėjimo į 
Raudonąją jūrą, galinti užblo
kuoti naftos tiekimą.

ilgų metų draugams, kurie rūpinosi 
juo ligoje - S. ir E. Daugėlų šeimai.

Mirė 1978 metų sausio 12 d. New
castle Mater Misericordiae ligoni
nėje. Palaidotas Sendgate kapinėse 
palydint dideliam skaičiui lietuvių 
bei bendradarbių. Greta privatiškų 
vainikų bei gėlių, padėta vainikai 
Newcastle Apylinkės Valdybos, 
Newcastle choro, Rylands fabriko 
vadovybės ir šio fabriko bendradar
bių. Visų lietuvių vardu atsisveiki
nimo žodį tarė Dr. M. šeškus, val
dybos sekretorius, pabrėždamas, 
kad seno lietuviško papročio laikan
tis šiuo kartu gausus dalyvavimas 
velionio laidotuvių apeigose yra 
gražus išreiškimas solidarumo ir 
draugiškumo mūsų apylinkėje.

Alf. Šernas
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SUSIPAŽINKIME:

Bronė Mockūnienė
PIRMOJO LITERATŪRINIO KONKURSO AUSTRALIJOJE LAUREATĖ
Gyvenime nuolat tenka skaitytis 

su netikėtumais. Jų netrūksta ir 
mūsų visuomeniniame bei kultūri
niame gyvenime. Jau buvo mūsų 
bendruomenėje didelė naujiena, kai 
1976 metų pabaigoje Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Adelaidės Skyrius 
paskelbė literatūrinį konkursą. Dar 
didesnė buvo staigmena, kai to kon
kurso laimėtoja paskelbta adelaidiš- 
kė Bronė Mockūnienė. Šios staig
menos liudija, kad mūsų bendruo
menėje yra iki šiol nepaliestų kultū
rinių dirvonų ir užslėptų arba neati
dengtų talentų.

Kaip visuomenininkę ir kultūri
ninkę p. Bronę Mockūnienę geriau
siai pažįsta adelaidiškiai lietuviai. 
Mockūnų šeima, galima sakyti, buvo 
ir yra viena iš aktyviausių ir pozity
viausių bendruomeninėje veikloje. 
Nenuostabu, kad prieš keletą metų 
mirus Jonui Mockūnui Adelaidės 
lietuviškame gyvenime pasijuto di
delė spraga, kurią sėkmingai baigia 
užpildyti likusieji šeimos nariai - 
žmona Bronė ir sūnus Jonas, kuris, 
baigęs geologijos mokslus, eina tėvo 
pėdomis aktyviai įsijungęs į lietu
višką veiklą.

Bronė Mockūnienė aktyviai reiš
kiasi vietos kultūriniame ir visuo
meniniame gyvenime, ji yra ir da
bartinė ALB Krašto Tarybos narė, 
skaitėme (ir be abejo skaitysime) jos 
brandžius straipsnius Mūsų Pasto
gėje. 0 dabar po konkurso paaiškė
jo, kad ji yra ir pajėgi literatė. Tai 
liudija jos premijuotas kūrinys 
’’Saulėlydis”. Reikia spėti, kad tai 
nėra jos pirmas bandymas. Tikriau
siai ji turi parašiusi ir daugiau, tik 
autorės perdidelis kuklumas ją su

Su maloniu autorės sutikimu 
skelbiame ištraukų iš jos premijuoto 
veikalo ’’Saulėlydis”, kuris Akade
minio Skautų Sąjūdžio Adelaidės 
Skyriaus literatūriniame konkurse 
laimėjo premiją. Red.

Štai jau ir Kalėdos. Visais keliais 
jau plaukia svečiai į Rūtos miestą, į 
būsimas Lietuvių Dienas. Dauman
tų svečiai taip pat jau atvyko. Trys 
Lino draugai atvažiavo dar prieš 
Kūčias, o seniai laukiamas jaunystės 
draugas Ričardas Vizgirda atskrido 
Kūčių rytą.

Kūčių dieną Daumantienė su Ži
vile užsidariusios virtuvėje nuo 
ankstaus ryto plušiasi kaip įmany
damos. Niekam nevalia ten įeiti ir 
jas trukdyti. Daumantas su Linu 
nutarė geriau nesimaišyti moterims 
po kojomis ir su svečiais išvažiavo 
pasivažinėti, parodyti jiems apylin
kes.

Apie septintą valandą vakaro jau 
ruoša buvo baigta. Didžiulis stalas 
užtiestas balta staltiese ir papuoštas 
žvakėmis ir gėlėmis. Po ' staltiese 
padėti pluošteliai šieno. Įvairiaspal
viai Kūčių patiekalai kvepėjo ir ku
teno per dieną išalkusių žmonių go
murius. Tylios kalėdinės muzikos 
garsai sklido iš garsiakalbių, pripil
dydami namus šventiška nuotaika.

Svetainės kampe degė Kalėdų 
eglutė, o prie jos ant grindų marga
vo krūva margaspalvių paketų, per
rištų juostomis ir papuoštų kalėdi
nėmis žvaigždėmis—kalėdinės dova
nos.

Oras buvo šiltas ir tvankus, apie 
30° C. Nors viduje ir veikė vėsintu
vas, bet vakaro šilima buvo jaučia
ma ir čia. Svečiai gaivinosi šaltais 
gėrimais ir šnekučiavosi.

Saulei leidžiantis Daumantai pa
kilo ir pakvietė visus prie Kūčių 
stalo. Susėdo iš viso vienuolika 
žmonių.

laiko nuo publikacijos. Kaip ji pati 
sakosi, konkursui pasiuntusi savo 
darbą vien tik dėl to, kad ’’konkurse 
būtų daugiau dalyvių”. Šioji p. B. 
Mockūnienės ’’rizika” apsimokėjo:

BRONĖ MOCKŪNIENĖ

SAULĖLYDIS
Bronė Mockūnienė

Šeimininkai atsisėdo stalo galuo
se. Jono Daumanto dešinėje atsisė
do vyriausias sūnus Vytenis su šei
ma, o kairėje Linas su savo trimis 
draugais. Rūtos kiūrėję atsisėdo Ži
vilė, o dešinėje Vizgirda. Dauman
tas, sukalbėjęs maldą, apdalino vi
sus plotkelėmis. Plotkelių pasidali
nimas vyko tyliai, jautriai. Dau- 
mantienę visada jaudindavo Kūčios. 
Tą iškilmingą vakarienę visada 
gaubdavo kokia tai protu nesu
prantama, tik jaučiama, mistika. Jai 
atrodė, kad prie šio stalo sėdėjo ir 
jos tėvai, tylūs, nematomi, ir juos 
stebėjo. Atrodė, kad tarpe tų jau
nuolių mato ir šviesią galvą savo 
jauno brolio Stepo, išėjusio partiza
nauti... Nors protas sako, kad jų jau 
visų seniai nebėra šiame pasaulyje, 
bet ji jaučia juos čia, šiame kamba
ryje, prie šio Kūčių stalo.

— Mamyte, prašau marinuotų 
grybų, — Živilės balsas grąžina ją į 
realybę. Ji nežino, kaip ilgai ji buvo 
’’pasitraukusi”, todėl truputį nejau
kiai apsidairo, bet, atrodo, niekas to 
nepastebėjo.

Prisiminusi šeimininkės pareigas, 
ji ėmė prižiūrėti svečius, vis ką nors 
pasiūlindama, kam nors ką nors įdė
dama į lėkštę, primindama, kad visi 
dvylika patiekalų turi būti paragau
ti, kitaip nebus geri metai, ar kokią 
kitą ’’saldžią nesąmonę” pasakyda
ma. Nors visi valgė, bet maistas* ant 
stalo beveik nemažėjo. Karštame 
klimate žmonės mažai valgo, todėl 
šaltas Mozelis buvo šį vakarą itin 
populiarus. Niekas nuo jo neatsisa
kinėjo ir Vytenis turėjo gana dažnai 
keliauti aplink stalą, papildydamas 
taures.

— Tu, Ričardai, labai tylus šį va

ne tik kad laimėjo premiją, bet 
drauge ir paaiškėjo naujas talentas, 
apie kurį nedaug kas žinojo.

Bronė Mockūnienė yra nepriklau
somos Lietuvos produktas: gimė, 

karą, — kreipėsi Daumantienė į 
svečią. — Ar tau mūsų namai nejau
kūs?

— Priešingai, man čia perdaug 
jauku. Todėl darosi truputį baugu, 
dėl to jaukumo.

Daumantienė klausiamai pasižiū
rėjo į jį, nesuprasdama jo filosofijos.

Jis šyptelėjo, o paskui ir garsiai 
nusijuokė, lyg ratukais nuo kalno 
nudardėjo.

Živilei patiko tas linksmas ir nuo
širdus juokas ir ji atidžiai pasižiūrė
jo į Vizgirdą. Jo garbiniuoti, vešlūs, 
rusvi plaukai žvilgėjo aukštyn sušu
kuoti, o šviesiai mėlyni marškiniai 
atitiko jo akių spalvai.

— Jūs sofistas, — pastebėjo mer
gaitė.

— Ne, aš tik žemaitis, — atsakė 
Vizgirda, atrėmęs Živilės žvilgsnį ir 
nusijuokė, tik šį kartą tyliai.

Daumantienė savo mintyse lygino 
. aną aštuoniolikmetį Ričardą ir šį, 
sofistišką, .savimi pasitikintį vyrą. 
Anąs buvo natūralūs, žalias jaunuo
lis, šis gi kultyvuotas, išėjęs gyve
nimo mokyklą.

— Žmonės keičiasi, — tyliai lyg 
pati sau pasakė, bet Vizgirda išgir
do.

— Prieš trisdešimtį metų viena 
klasės draugė įrašė į mano poezijos 
knygutę įrašą — lotyniškai: ’’Laikai 
keičiasi ir mes kartu keičiamės”. 
Tada tas įrašas man atrodė tik po
puliari romėnų frazė, bet dabar, at
rodo, tai turėjo būti išmąstytas po
sakis kokio nors gyvenimą pažįstan
čio žmogaus. Ar tau taip neatrodo, 
Rūta? Daumantienė prisiminė, kad, 
rodos, ji jam tą posakį buvo įrašiusi. 
Kaip jis atsimena kiekvieną menk
niekį, įvykusį prieš tiek metų, ste- 

augo ir mokslus išėjo kaip tik nepri
klausomoje Lietuvoje, studijavusi 
Kauno ir Vilniaus universitetuose 
filologiją. Artėjant antrą kartą bol
ševikams ji pasitraukė i Vokietiją. 
Gyvendama DP stovykloje Dillin- 
gene ji ištekėjo už Jono Mockūno ir 
1948 m. abu atvyko į Australiją, ap
sigyvendami Adelaidėje. Čia Moc- 
kūnai nesėdėjo sudėję rankas: Jonas 
Mockūnas tuoj pat įsikinkė į vietos 
visuomeninę - kultūrinę veiklą, buvo 
nuolatinis Mūsų Pastogės bendra
darbis, o Bronė dirbo su skautais, 
šoko tautinius šokius, organizavo 
Akademinį Skautų Sąjūdį Adelaidė
je, kuris yra bene vienintelis akty
vus vienetas Australijoje. Nekal
bant apie lietuvišką veiklą, Bronė 
Mockūnienė dalyvauja Adelaidės 
Pabaltiečių Moterų Sąjungoje bū
dama šios sąjungos valdyboje, net 
jai vadovaudama.

Rašyti Bronė Mockūnienė pamėgo 
dar būdama pirmose gimnazijos 
klasėse. Ir šito pomėgio neužmetė 
iki šiandie, nors jos kuklumas ir 
buvo tasai stabdis, kad iki šiolei ji 
nebuvo žinoma kaip literatė. Tiesa, 
ji bendradarbiavo spaudoje rašyda
ma įvairiais kultūriniais klausimais, 
tačiau grožinės literatūros kūrinių ji 
vengė skelbti. Laimingu sutapimu 
per minėtąjį konkursą autorė išsi
davė. Būkime tikri, kad po šito 
’’persilaužimo” autorę dažniau su
tiksime mūsų spaudoje ar literatū
riniuose pasirodymuose. n.n.

bejosi.
— Tu, rodos, mėgai poeziją jaunas 

būdamas, - tęsė pokalbį Daumantie
nė.

— Aš ir dabar ją mėgstu, tik ma
žai j;ai. laiko besurandu. Realizmas 
dabar viešpatauja pasaulyje, todėl ir 
murkdausi tame realizme, kaip pelė 
parūgose.

— Jūs turite spalvingą žodyną, — 
įsiterpė vėl Živilė į vyresniųjų po
kalbį, — tik man atrodo, kad jūsų fi
losofijoj girdisi kartėlio priegaidė. 
Sakykit, kad aš klystu?

— Jus perdaug dar jauna, Živile, 
kad gilintumėtės į gyvenimo tikro
vę. Jūsų amžiuje į gyvenimą žiūrima 
kaip į saulę, primerktomis akimis. 
Užtenka matyti, kad jis šviesus, 
gražus. Antrąją pusę pamatysit vė
liau, gal po trisdešimties metų.

— Kodėl būtinai po trisdešimties 
metų? Ar jūs prietaringas? Ką reiš
kia trisdešimt ? — nekantravo Živi
lė.

— Jums, tur būt, jis nieko nereiš
kia. Mums, vyresniesiems lietu
viams, jis reiškia, kad prieš trisde
šimtį metų mes palikome šiltą savo 
krašto židinį ir, pasiėmę keleivio 
lazdą, iškeliavom į nesvetingą ir 
platų pasaulį, kurio klystkeliais ir 
dabar dar tebekeliaujam. Jeigu ne 
fiziniai, tai dvasiniai keliaujame, ir, 
atrodo, ta užburta kelionė niekada 
nesibaigs.

— Man atrodo, kad mano tėveliai 
niekur jau nebekeliauja. Ar ne tiesa, 
mamyte?

Daumantienė tylėjo. Vizgirda at
sakė už ją.

— Taip fiziniai jie jau čia įaugę, ir 
spėję šaknis suleisti, bet ar neke
liauja jų dvasia? Ar neskrenda ji 
klykiančiomis žuvėdromis per pla
čius vandenynus, per triukšmingus 
miestus, per kalnus ir miškus į tą 
numylėtą sklypelį žemės, vadinamą 
tėviške?

— Aš apie tai niekada nepagalvo
jau, — prisipažino Živilė.

— Kokias problemas jūs ten taip 
rimtai sprendžiate? — pasiteiravo iš 
kito stalo galo Daumantas.

— A, čia tik paprastas dviejų ge
neracijų dialogas, — linksmai atsakė 
Vizgirda.

Daumantienė nuėjo prie vyro ir 
apkabinusi jo kaklą, priglaudė savo 
skruostą prie jo galvos.

— Aš eisiu išvirti kavos, kitaip.
Nukelta į psl. 4
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Australijos Lietuvių Fonde
Rašo A. Zubras, A.L.F. Valdybos sekretorius

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDO DARBAI IR REIKŠMĖ

Australijos Lietuvių Fondas buvo 
įsteigtas vietos lietuvių kultūrinėms 
apraiškoms skatinti bei jas finansiš
kai remti, o taip pat lietuviškam rei
kalui reikšmės turintiems moksli
niams darbams, reikalui atsiradus, 
medžiagiškai talkinti. Savaitgalinės 
lituanistinės mokyklos, be abejo, 
telpa kultūrinių apraiškų sąvokoje. 
Kiek skirtingiau, žinoma, telpa ir 
sportas.

Dėl tų priežasčių, palyginus, mū
sų žmonės Fondą remia, nors kaž
kokios pasididžiuotinos sumos ir ne
same sukaupę. Turime kelis tūks
tančius Fondo vardu mirusiųjų pali
kimuose, bet jie Fondo kasos dar 
nėra pasiekę.

LIGŠIOLINIAI FONDO DARBAI
1976 m. vajų pradedant kasoje 

turėta $ 7.520. Per vajų padidinta 
$ 7.500 ir kasoje tuo metu turėta 
$ 15.120. Šiuo metu kasoje yra $ 
18.518. Iš tos sumos tenka atskaityti 
specialaus vajaus surinktus pinigus 
prof. J. Marvan veikalo išleidimą 
paremti. Šis vajus iki šiol yra davęs 
$ 2199.32.

Iki šiolei Fondas savo iniciatyva 
yra skyręs premijas Melbourno ir 
Adelaidės lituanistinių kursų atsi
žymėjusiems lankytojams, Mūsų 
Pastogės ir Tėviškės Aidų pasiūly
tiems jaunosios kartos bendradar
biams, Lietuvių Dienų tautodailės 
parodos atrinktam menininkui. Šiais

Saulėlydis
Atkelta iš psl. 3

mes užmigsim prie stalo, pasakė ty
liai vyrui ir nuėjo i virtuvę.

Daumantas pasiūlė svečiams išeiti 
i sodą. Visi apsidžiaugė ir sujudo, 
nes jau gerą porą valandų buvo iš
sėdėję prie stalo.

Lauke oras buvo atvėsęs, gaivi
nantis. Mėnulio pjautuvas šypsojosi 
atsirėmęs i vienišą, šviesiai pilką 
debesj. Pietų Kryžius degė ažūri
niame dangaus fone.

Daumantienei kavą ruošti padėjo 
marti Mona. Jos sūnus David’as jau 
seniai miegojo Lino lovoje, apsika
binęs meškiuką, Kalėdų Senio dova
ną. Mona buvo maloni, jauna mote
ris. Ji gerai pritapo prie Daumantų 
šeimos. Tik progomis kaip šiandie, 
kada visi kalba viena kalba, buvo la
bai nemalonu laužyti liežuvį ir kal
bėti su ja svetima kalba. Tačiau 
Daumantai to niekada jai neparodė 
ir visada ją traktavo kaip šeimos 
narj. Kad ir šį vakarą, pusė stalo, 
jaunimas ir Daumantas su ja kalbė
josi angliškai. Ji. iš savo pusės, juos 
už tai gerbė ir jų santykiuose jautėsi 
harmonija.

— Mother, tas ponas Vizgirda at
rodo labai įdomus žmogus, — paste
bėjo Mona. — Jis kažkodėl kitoks, 
negu kiti jo amžiaus vyrai. Jis atro
do dar jaunas vyras, nors Vytenis 
sakė jį esant jau beveik penkiasde
šimts metų. Ar tai tiesa?

— Taip, Mona, jis jau senas žmo
gus, 48 metų. — nusijuokė Dauman- 
tienė.

— Aš atsiprašau. Mother, ne taip 
norėjau pasakyti.

— Aš suprantu, brangioji. — šyp
sojosi Daumantienė ir apkabino 
savo marčios pečius. Ji žvilgterėjo 
per virtuvės langą i sodą. Sodas 
buvo gerai apšviestas ir viskas gerai 
malėsi. Živilė ir Vizgirda stovėjo 
atokiau nuo kitų ir kažką rimtai 
šnekėjo.
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metais taip pat paskirta Melbourno 
ir Adelaidės egzaminuose atsižymė
jusiems po $ 50, M.P. ir T.A. redak
torių pasiūlytiems, per metus ge
riausiai pasireiškusiems bendradar
biams po $ 75. Ateinančių metų Va
sario 16 proga bus įteikta premija už 
mokslini akademini darbą. Tam rei
kalui Fondo kasoje yra velionio Po
vilo Aleknos paskirta $ 1000. Fondo 
sudaryta speciali komisija yra ga
vusi du lituanistine tema akademi
nius darbus.

Pravesta specialios paskirties va
jus prof. J. Marvan "Modern Lithu
anian Declension” studijai išleisti. 
Ją spausdina Michigan universitetas 
Amerikoje. Veikalas bus atspaus
tas ateinančių metų pradžioje ir 
Australiją pasieks apie kovo pra
džią.

Prof. J. Marvano veikalo išleidimą 
parėmusieji 25 doleriais ar daugiau 
gaus knygą su autoriaus autografu. 
Leidykla reikalavo paramos $ 3.200. 
Kiek kainuoja leidyklai pats išleidi
mas, mums nežinoma.

A.L. Fondas apmoka $ 760 už 
skautų dainorėlį, kuris išleidžiamas 
specialiai įvykstančiai šeštajai 
skautų stovyklai, įvykstančiai metų 
pradžioje. Tai pasaulio lietuvių 
skautų stovykla, kurioje dalyvaus 
svečių iš viso pasaulio.

Melbourno parapijos mokyklos 
komiteto prašomas A.L. Fondas 
paskyrė konkurso premijoms $ 114. 
Šios mokyklos mokslo priemonėms 
įsigyti buvo skirta $ 50.

Krašto Valdybos prašomas A.L. 
Fondas paskyrė jaunimo vadovų 
kursams pravesti $ . Paskolina
ma Lietuvių Dienoms 1978 m. pra
vesti Sydnejuje Komitetui $ 3000.

Aukos
AL Fondui

AUKOS. Pastaruoju metu A.L. 
Fondui aukojo: (skliausteliuose pa
žymėta bendra aukotojo įmokėta 
suma)

100 dol. - Adelaidės L. B-nės Mo
terų Sekcija,

50 dol. - p.p. V. ir V. Koženiauskai 
(Moe, Vic. $ 115)

10 dol. p.p. V. ir J. Juškai (Melb. $ 
40)

10 dol. p. J. Pranckūnas (Melb. $ 
50).

AUKOS prof. J. Marvan knygos 
išleidimui:

30 dol. p. Alb. Sungaila (Armidale 
NSW)

25 dol. p. P. Sungaila (Melb. $ 29)
25 dol. Melbourno Soc. Globos 

Moterų D-ja ($ 95)
25 dol. p. E. Dudėnienė (Melb.)
17.50 dol. p. A. Zubras (Melb. 

$ 283.50)
15 dol. kun. P. Dauknys (Melb. $ 

25)
10 dol. p. Vyt. Dumskis (Melb. $ 

20).
A.L. FONDO ŠIMTININKAI: 

Adelaidės L. B-nės Moterų Sekcija

— Kažkodėl Živilė neina prie jau
nimo, o visą laiką kalbasi su Vizgir
da. — pagalvojo Daumantienė. Ar ji 
kaip šeimininkė užima svečią, ar ir 
jai, kaip Monai, jis įdomus vyras?

Išgęrę kavą, Daumantai su sve
čiais persikėlė į svetainę, kur Živilė 
išdalino Kalėdų dovanas.

Pasidžiaugę dovanomis, ėjo visi 
rengtis važiuoti į bažnyčią į vidur
nakčio Mišias. Tik Mona liko namie 
saugoti savo sūnelį. Ji nuėminėjo 
stalą ir plovė indus. Grįžus iš baž
nyčios Daumantienė rado viską gra
žiai sutvarkyta. Kūčių lyg ir nebūta.

į

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūt: iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term ind. 
metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10%dividento.
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 12%, iki 
$ 1000 be garantijos iŠ 13%. Procentai už visas paskolas 
užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 50 Errol St., North Melbourne.

Pašto adresas: "TALKA", Box 4051, G.P.Q Melb. 3001. 
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namai' 6 Eastrv St., Norwood.

Paskola, žinoma, bus grąžinta.
Fondas yra skyręs pašalpų lietu

vių bibliotekoms, kad įsigytų naujų 
knygų. Skirta toms bibliotekoms, 
kurios prašė ir patiekė įsigytinų 
knygų sąrašą.

1976 m. Lietuvių Dienas Mel
bourne Vytautas Karazija ėmėsi 
iniciatyvos užfiksuoti filme. Tam 
reikalui Fondas skyrė $ 950. Vikto
rijos filmų institutas susipažinęs su 
V. Karazijos atliktu darbu davė $ 
1.100. Filmas netrukus jau bus pa
ruoštas.
ATEITIES PLANAI

Australijos Liet. Fondas yra ins
titucija, kaupianti lėšas lietuvių kul
tūriniams reikalams. Jis jokiu būdu 
negali įsivelti į kontraversijas. 
Sprendžia todėl gavęs rekomenda
cijas iš Krašto Valdybos. Per Krašto 
Valdybą turėtų kreiptis visi, kad 
gautų iš Fondo paramos.

AUKOK LIETUVIŲ FONDUI

ir p.p. V.V. Koženiauskai įrašyti į 
AL Fondo šimtininkų sąrašą.

A.L. Fondo Valdyba su nuoširdu
mu sveikindama naujuosius šimti
ninkus, reiškia gilią padėką visiems 
Fondo rėmėjams. Fondo rėmėjų gi-

Palaikykime ir remkime 
Australijos Lietuvių Fondą

NORIMTIEMS VYKTI Į PASAULIO LIETUVIŲ DIENAS 
TORONTE

Mūsų Firma tam reikalui organi- Ekskursija išvyksta birželio me
duoja specialią ekskursiją į Kanadą nesį. Norintieji prisidėti prie šios 
ir Jungtines Amerikos Valstybes ekskursijos prašomi neatidėliotinai 
(JAV). kreiptis į mūsų įstaigą

RUONI TRAVEL
(AUSTRALIA, PTY. LTD.)

967^00 (sir Me,1.b?.urVe 3004 Balys ir Jonas Stankūnavičiai
Tel. 267 3500 (sesios linijos) (direktoriai)

*4
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Fondo įstatai nedraudžia imtis 
iniciatyvos ir pačiai Fondo Valdybai. 
Ruošiant kitų metų sąmatą Fondas 
ieškos būdų sudaryti sumą sekančiai 
akademinei premijai. Velionio Povi
lo Aleknos paskirtoji 1000 dol. suma 
metų pradžioje bus išmokėta. Savo 
iniciatyva Fondas ir 1978 m. skirs 
dvi žurnalistines premijas ir dvi li
tuanistinių kursų lankytojams.. Ti
kiu, kad bus paskirta premija Lietu
vių Dienų proga atrinkto dailės kū
rinio autoriui. Manyčiau, kad Fondo 
Valdyba galėtų imtis populiariosios 
muzikos bei dainos skatinimo. Ji at
liepia jaunimo nuotaikai.Melburniš 
kiai brolis ir sesuo Bruožiai tuo keliu 
jau eina. Reikalingi tik tinkamos 
mokyklos.

Visi gi kiti pasiūlymai Fondui tu
rėtų ateiti per ALB Krašto Valdybą. 
Tokių jau porą turime. Prašoma 
$ 300 Sydnejaus tautinių šokių Sū
kurio grupei. Sportininkai prašo pa
remti jų išvyką į Kanadą. Mokyklos 
be abejo prašys lėšų moderniosioms 
mokymo priemonėms įsigyti. Vadi
namoji Krašto Valdybos biblioteka, 
esanti Melbourne, jau daug metų 
lyg mirusi. Reikėtų suteikti jai nau
ją pobūdį ją paverčiant mokslinių 
šaltinių (reference) biblioteka. Ja 
galėtų pasinaudoti ir kitataučiai, su
siduriu su vienokia ar kitokia litua
nistine problema.

Adelaidėje egzistuojąs muziejus - 
Archyvas taip pat remtinas.

Taigi, Fondo uždaviniai ir reikšmė 
didelės apimties. Viskas, žinoma, 
priklauso nuo finansinių išteklių. 
Turimą sumą išmėtyti ar išleisti ga
lima labai greitai. Bet negi to nori
me? Kuo tat daugiau ir dažniau A.L. 
Fondą prisiminsime su savo dole
riais, tuo reikšmingiau ir svariau 
pasirodys ir Fondas mūsų lietuviš
kajame gyvenime Australijoje.

lūs tautinio darbo supratimas, įver
tinimas ir jam skirtos aukos yra lai
das šio krašto lietuvių tautinės • 
veiklos tęstinumui ir išlikimui.

A.L. Fondo Valdyba
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ŠEŠTOJI
TAUTINĖ STOVYKLA

Paruošė v.s. B. Žalys

Į Šeštąją Tautinę Šventę 
Pietų Kryžius sukvietė mus, 

Pasaulio penkių kontinentų 
Sesutes ir brolius visus!

(IšVITS dainos

(Jlwi^l^ f^oįano-

UJOUQD'ffOil*
^HAIANGEJ

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

atvyksta svečiai

Lietuvių Skautų Sąjungos VLji 
Tautinė Stovykla (LSS VI TS), ku
riai ruoštis pradėta prieš maždaug 4 
metus, praėjo, sujudinusi ne tik 
Australijos lietuvių skautiškąjį jau
nimą, bet daugiau ar mažiau ir vi
są šio kontinento lietuvių bendruo
menę, palikdama toli į ateitį sie
kiančių užmojų.

Svarbiausia, kad šis skautų sąs
krydis parodė, kad mes šiame že
myne nors ir esame maži savo skai
čiais^ bet jei vieningai sukaupiame 
savo jėgas, galime padaryti daugiau, 
negu bet kas tikisi esą galima pa
daryti.

* * *
Sumanymas suruošti VI TS Aus

tralijoje kilo prieš kelis metus Mel
bourne. Kai šis sumanymas atėjo iki 
LSS Australijos Rajono vadijos, VI 
TS Rengimo Komiteto pirmininku 
buvo paskirtas s. Henrikas Anta
naitis, kuris, sudaręs energingą ko
mitetą, ėmėsi parengiamųjų darbų, 
pats tuo tikslu apsilankydamas 
JAV, Kandoje, Anglijoje ir kt. kraš
tuose. Buvo gautas LSS aukštųjų 
institucijų pritarimas šios, pagrin
dinės stovyklos ruošimui Australi
joje, iš Viktorijos Skautų S-gos - 
Gilwell’io Parkas stovyklavietei, 
paruoštos programos, sukviesti už
jūrio lietuviai skautai-tės, kurie ne
užilgo pradėjo paruošą šiai didžiąjai 
kelionei.

Tokio projekto įgyvendinimui 
reikėjo lėšų, DAUG LĖŠŲ. Buvo 
paskelbtas mecenatų vajus, į kurį 
gausiai atsiliepė lietuvių bendruo
menės nariai; jų atsirado apie 140 - 
paskirų asmenų ir organizacijų, 
skautų ir ne skautų, iš Australijos ir 
užjūrio - paaukojusių po $ 100 ar 
daugiau, kad šis didysis užmojis pa
vyktų. Daugelis tautiečių šį projek
tą parėmė mažesnėmis aukomis. 
Gauta pašalpa ir iš Viktorijos val
džios ($ 5000). Tuntai ir paskiri vie
netai ruošė iešmines, loterijas, virė 
pietus, spausdino suvenyrinius bal
tinius ir kitaip kaupė lėšas bendra
jam reikalui. Suruošta rajono loteri
ja, kuriai fantus - kelionę į N. Zelan
diją 2 asmenims - paaukojo ’’Palan
gos” Kelionių Biuras.

1977 m. Melbourne, Sydnejuje ir 
Canberroje buvo sudaryti užjūrio 
svečių priėmimo komitetai,.sudaly
ta VI TS vadija, o pilnos lūkesčio 
širdys pradėjo laukti atvykstant 
svečių iš už jūrių-marių.

* * *

O jų atvyko virš 100 - didžiausias 
lietuvių kontingentas, bet kada pa
siekęs Australiją, išskyrus emigra
cijos laikus. JAV ir Kanados skau- 
tų-.čių kontingentui vadovavo LSS 
Tarybos narė, v.s. Regina Kučienė. 
Kontingentą sudarė viešnios ir sve
čiai atvykę iš JAV (Bostono, Čika
gos, Clevelando, Detroito, Eliza
beth, NJ, Los Angeles, New Yorko,

TAUTINĖS STOVYKLOS

GARBĖS 
SVEČIAI

v.s. LILĖ MILUKIENĖ 
LSS Tarybos Pirmininkė

v.s. IRENA KERELIENĖ 
LS Seserijos Vyriausioji 

Skautininke

s. SIGITAS MIKNAITIS 
LS Brolijos Vyriausias 

Skautininkas

Omahos, Philadelphios, Waterburio 
ir Worchesterio), Kanados (iš Ha
miltono, Montrealio ir Toronto) ir 2 
sesės iš Anglijos. Pietų Ameriką 
atstovavo šio rajono vadeiva, v.s. 
kun. A. Saulaitis, SJ.

Svečiai pasiekė Sydnejų 1977 
gruodžio 23 d. Iš aerodromo, kur 
juos pasitiko Svečių Sutikimo Ko
mitetas ir Australijos Rajono vadi
jos atstovai, svečiai autobusais per
vežti į Sydnejaus Lietuvių Klubo 
patalpas, Bankstown’e, kur juos pa
siėmė jų globėjai.

Kūčias svečiai praleido globėjų 
šeimose. Kai kurie iš jų buvo atsive
žę kalėdinių plotkelių iš namų. V.s. 
Vladas Bacevičius jų atsivežė ne tik 
iš namų - Clevelando - bet ir plotkelę 
iš Lietuvos - su kuriomis jis dalinosi 
su globėjais.

Kalėdų pirmąją dieną svečiai uni
formuoti dalyvavo Sydnejaus Lid- 
combes parapijos bažnyčioje pamal
dose, drauge su Australijos Rajono 
vadijos ir Svečių Priėmimo Komite
to nariais. Vakare, Bankstown’e, 
įvyko svečių koncertas ir susipaži
nimo vakaras. Koncertą atliko visa 
eilė svečių-viešnių: Toronto Stepono 
Kairio Muzikinio Vieneto nariai dalį 
programos atliko birbynėmis, sku
dučiais ir kanklėmis, JAV skau- 
tai-tės kankliavo, grojo pianinu, dai
navo, deklamavo ir skaitė. Ypač 
gražiai pasirodė Detroito skaučių 
septetas - jų dainos ringavo apie 
gimto krašto Nemunėlį, juodaakį či
goniuką ir jauną meilę... Programą 
sudarė nuo galinčių pasirodyti iki 
tikrų deimančiukų - talentų.

Koncerto pabaigoje ALB Krašto 
Valdybos narys jaunimo reikalams, 
p. L. Cox, tarė šiltą žodį svečiams ir 
koncerto dalyviams, primindamas: 
’’...neužmirškite to medžio, kurio 
šakelėmis jūs esate - savo tėvynės!” 
LSS Tarybos Pirmininkė, v.s. L. 
Miliukienė šia proga irgi tarė žodelį: 
’’Savo programa pasveikinome jus; 
savo dainomis, savo širdimis. Aš 
sveikinu jus LSS vardu...tikiu, kad 
šios mūsų pastangos, suruošiant VI 
TS šiame žemyne mus dar labiau 
sujungs, suriš... Kviečiu į antrąją VI 
TS, kuri įvyks rugpiūčio mėn. 
JAV...”. Rajono vadeiva, v.s. B. 
Barkus, padėkojęs koncerto daly
viams, jiems įteikė simbolinius bu
merangus, o Toronto Lietuvių Na
mų dovaną - knygas - Sydnejaus 
Liet. Klubo nariui, p. Simniškiui, 
įteikė S. Kairio Mizikinio Vieneto 
vadovas.

Nemažai žmonių įkoncertą nepa
teko, nes pritrūko vietų salėje.

Gruodžio 26 svečiai ekskursavo po 
Sydnejų ir apylinkes, Palm Beach 
paplūdimyje pasimaudė, o vėliau, 
Leichardt’o parke dalyvavo jiems 
suruoštoje iešminėje.

Gruodžio 27, popiet, buvo susi
rinkta Peacock Pt., iš čia vyko eks
kursija laivu po Sydnejaus uostą, 
vėliau - iešminė Illoura parke. Po jos 
turėjo būti vėl ekskursuojama, nak
ties metu, po uosto vandenis - turėjo 
vykti šokiai - bet užėjus staigiai 
audrai teko nuo pasilinksminimo at
sisakyti.

Gruodžio 28 d. palikta poilsiui ir 
apsipirkimui. Vakare - atsisveikini
mas su sydnejiškiais irpobūvis, su
ruoštas Lidcombe, ukrainiečių sale
le.

Gruodžio 29 rytą svečiai išskrido 
vienos dienos ekskursijai į Canberrą 
- Australijos sostinę, kur aerodrome 
svečius pasitiko uniformuoti skautų 
atstovai. Svečiams buvo aprodytas 
miestas, Karo muziejus, parlamento 
rūmai ir t.t. Vietos lietuvių klube 
svečiams surengtas priėmimas - 
pietūs.

Tą pačią dieną užjūrio broliai - se
sės pasiekė Melbourną. Čia, aero
drome, jų laukė būrys uniformuotų 
sesių ir brolių, kurie rankose laikė 
dviem kalbom užrašus ’’Sveikinam 
atvykusius!”

Viešnagės Melbourne metu ap
žiūrėtas miestas, dalyvauta N. Metų 
sutikime, ilsėtasi. Svečiai sausio 2 d. 
rytą atvežti į VI TS rajoną, Gilwel- 
l’io Parką.

Rašo svetys, v.s. kun. A. Saulai
tis: ’’Atvykę stovyklon, visas šimtas 
gavome po plastikinį kilimėlį, oro 
martracą, miegamus maišus, pagal
vėlę su užvalkalu. Pagalvoji, ar mes 
sugebėtume tokį skaičių, geroką 
trečdalį stovyklos, taip priimti, dar 
parūpinti indus, indams maišelius, 
šluostukus!”

’’Kuklūs ir jauni VI TS vadovai, 
darbštūs ir malonūs ūkvedžiai, rū
pestingi pastovyklių vadovai-vės il
giau liks atmintyje, manau, negu 
kengūros, kaolos, kukaburos ir daug 
kitų įdomių dalykų, kuriuos matėme 
ir girdėjome.”

Numeris 7

miško aidas
SLSIOSIOS IAUIINIS STOVYKLOS l AIKRASTIS
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PRADEDAM STOVYKLAUTI! 

Sausio 2 d. - oficiali VI TS pradžia. 
Rytas debesuotas, nors dieną prieš 
tai, pionieriai pasakojo, saulutė taip 
tvieskė, kad net plaukai ant pakau
šio raitėsi. Pastovyklėse kyla į viršų 
palapinės. Skubama, nes nežinia ar 
lietutis neprapliups, nes smulkūs la
šiukai karts nuo karto nukrenta ant 
nosies!..

O tų pastovyklių, išsklaidytų di
džiuliame Gilwell Parke - net 11! 
Jos pavadintos etnografinių lietuvių 
vietovių, neįeinančių į Lietuvos te
ritoriją, vardais: Krėvės pilimi va
dinasi štabo būstinė, Naručio vardu 
pavadinta jūros skautų pastovyklė 
(vad. j.b.v.v. Balys Stankūnavičius), 
Lydos - paukštyčių (vad. ps. Audro
nė Kesminienė), Punsko - vilkiukų
(vad. ps. Birutė Adomavičienė), 
Gumbinės - skaučių (v.s.v.sl. Marytė 
Špokevičienė), Gardino - skautų 
(s.v.v.sl. Jonas Zubrickas), Kara
liaučiaus - sk. vyčių (s.v.v.sl. Arvy
das Zduoba), Tilžės - jūrų budžių 
(j.b.vl. Algis Saženis), Romintos - 
skautininkių (s. Jonė Žitkevičienė), 
Ragainės - vyr. skaučių (ps. N. Zda
nienė) ir Seinų - skautininkų (vad. 
v.s. B. Barkus). Jos suskirstytos į 3 
rajonus: Seserijos (viršininkė v.s. 
Danutė Čižauskienė), Brolijos (v-kas
ps. Narcizas Ramanauskas) ir Bend
rijos (V-kas s. Albinas Pocius). 
Bendriją sudarė štabas, skautinin- 
kai-kės, židiniečiai-tės, akademikai- 
kės.

Pirmosiomis stovyklos dienomis 
(sausio 2-3) tik ir girdėjosi:

— Kalk kuoliukus! Tempk!...Lai
kyk!..

Gandai ėjo, kad jūrų budžiai, ku
rių pastovyklė įrengta ant lentinės 
platformos, turbūt 3 metrų aukštyje 
nuo žemės, ją pradėjo statyti porą 
savaičių prieš stovyklą. Gandai taip 
pat skriejo, kad į šią didžiulę palapi
nę tilpstanti ne tik visa budžių pas
tovyklė, bet ir pianinas, atgabentas 
iš dievažin kur...

Viso per VI TS perėjo apie 420 
stovyklautojų. Brolijoje jie buvo pa
talpinti į 36 palapines, Seserijoje - į 
39, neskaitant visos eilės pastatų, 
naudojamų įvairioms tarnyboms: li
goninei - redakcijai, štabui, virtuvei, 
’’Audros” namelis - posėdžiams bei 
filmams, parodos palapinės ir ”liet- 
namio” prie virtuvės, užėmusio plo
tą, kuriame tilpo kuo ne visa sto
vykla.

♦ * ♦
Štabas, kaip ir dera, įsikūrė 

KRĖVĖS PILYJE. Tai medinis 
pastatas, ant kalvelės. Jame susis
pietė patys svarbiausi VI TS parei
gūnai: Stovyklos viršininkas - s. 
Henrikas Antanaitis, jo pavaduoto
jai - ps. Pajauta Pullinen ir s. Vladas 
Stasiliūnas, stovyklos adjutantas - 
ps. Rimantas Šarkis, ten pat telpa ir 
pilies kanceliarija, su jos vedėja, se
se Frida Savickiene ir VI TS radio!

St

A.A.
HENRIKUI ŠAPOKUI

mirus, dukrą Mildą, sūnus Horstą ir Arminą ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučia

T. ir B. Vingiliai
E. Bliokienė

A.A.
SERGEJUI OSINUI

mirus, jo žmonai, dukroms Marinai ir Valentinai su Šeimomis gilią 
užuojautą reiškia

T. ir B. Vingiliai
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stotis. Priešpilyje - gerai įtvirtintoje 
vietoje - savo palapinę ir karavaną 
pasistatė VI TS iždininkas, j.s. Vy
tas Vaitkus, talkinamas sesės Biru
tės Vaitkienės; jų žinioje ne tik sto
vyklos iždas, bet ir bankas. Čia kei
čia pinigus amerikonai, kanadiečiai 
ir anglai (persiprašome - ’’anglės”) 
ir, sako, net geresnėmis kainomis 
kaip Melbourne didieji... Klijentų, 
kiek teko pastebėti, netrūko.

* * *
Stovyklos virtuvė ir gėrybių klė

tys irgi buvo susispietę 2-3 pasta
tuose priešpilyje. Virtuvę buvo 
okupavę Sydnejaus sk. vyčiai: pats 
Geležinio Vilko Būrelio galva, 
s.v.v.sl. Viktoras Šliteris ir s.v.v.sl. 
Antanas Mikutavičius. Pusryčiai, 
pietūs ir vakarienė (neskaitant pa
vakarių ir naktipiečių), su pora ma
žų išimčių, buvo patiekiami laiku, 
gausūs ir skanūs. Virėjai, įskaitant 
ir jų nemažą talką, surasdavo šyp
seną ir padrąsinantį žodį paukštytei 
ar vilkiukui, atbulai besitraukian
čiam nuo pupų košės, ar lieknai sesei 
besibaidančiai sustorėjimo ir atsisa
kančiai savo ledų porcijos.

Tai buvo labai pavyzdinga virtuvė 
ir virėjai. Taip pavyzdingi, kad be
veik nepateko į ’’žiežirbas” - laužo 
laikraštėlį, nor ir kaip priekabių bu
vo ieškota!

* * *

AUSTRALIJA
IR NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI vasario mėn. MA nariams skyrė 
sekančias intencijas:
bendrąją - kad viso pasaulio vai

kai surastų Kristų kaip savo Mokyto
ją ir kad jų elgesys derintųsi su mo
ralės dėsniais ir krikščioniškais 
principais;
misijų- kad vietovinės krikščio
nių bendrijos Rytų Afrikoj ir taip 
vad. ’’Trečiame Pasaulyje” sutvir
tėtų.
Trumpas rytmetinis aukojimas: VI
SA AUKOJU TAU, ŠVENČIAU
SIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
šiais metais vykusiame vyskupų 

Sinode Romoje pagrindinė diskusinė 
tema buvo tikėjimo tiesų geresnis 
perdavimas vaikams bei jaunimui ir 
jų auklėjimas pagal šias tiesas. Ne
tenka abejoti, kad vaikai turi ypa
tingą savybę artimai susidraugauti 
su Kristumi ir tą draugystę išlaiky
ti. Bažnyčios istorija yra pilna ati
tinkamų pavyzdžių net jau nuo pat 
pirmųjų amžių.

Toji savybė vis dėlto nepasireiš
kia savaime: ji glūdi pas vaikus lyg 
pasėtas garstyčios grūdas. Maldos

Vyčiai žino, kad vilkiukai vieną, kantą^ bus sk. vyčiai.
Nuotrauka: G. Statkaus.

Vienas iš labiausiai lankomų sto
vyklos kampelių buvo STOVYKLOS 
PAŠTAS ir prie jo esanti KRAU
TUVĖLĖ, vedama p. Juhani Pulli
nen. Jam talkino s.v.v.sl. Viktoras 
Gaidžionis ir ps. Algirdas Bučinskas. 
Įstaiga buvo atdara pietų, poilsio, 
lankymosi ir vakarienės metu. Čia 
lankėsi suvenyrų pirkėjai, filatelis
tai, belaukią laiškų iš mamos ar tė
tės (ar namuose palikto brangiausio 
ar brangiausios)...

Per 3 dienas išpirkti visi 2500 su
venyriniai vokai (kuriuos Gem- 
brooko paštas antspauduodavo spe
cialiai VI TS pagamintu antspaudu),

Apaštalavimo intencija ir siekia tą 
savybę išryškinti ir ją išvystyti taip, 
kad tas pasėlio grūdas išdygtų, iš
augtų ir duotų derlingą vaisių.

Tikėjimo pažadinime vaiko sąmo
nėje daugiausia įtakos turi tėvai. Čia 
ir prasideda problema klausiant - 
kaip toli turi būti respektuojama 
vaiko laisvė religiniame švietime. 
Ar tėvai elgiasi teisingai religiniai 
šviesdami ir auklėdami vaiką neži
nodami, ar jis priims visa tai jau su- 
brendusiame amžiuje?

Tokie ir panašūs klausimai nėra 
pagrįsti tikros laisvės supratimu. 
Pirmiausia, nesubrendęs vaikas dar 
nėra laisva būtybė. Laisvas apsi
sprendimas yra galimas tik subren
dusio asmens. Todėl ne tik yra svar
bu, bet ir būtina, kad tėvai suteiktų 
vaikui visa, kas įgalintų jį visokerio
pai subręsti, įskaitant ir religinę 
sritį. Nesuteikiant vaikui religinio ir 
moralinio pagrindo atitinkamu laiku 
ir neatsakant į jam kylančius klausi
mus, paliekant jį grumtis vienam 
pačiam su pasaulėžiūrinėmis prob
lemomis be tinkamos vadovybės, 
reikštų jį nuskriausti nesuteikiant 
ar sulaikant vaiko protui ir sąžinei 
taip reikalingos medžiagos jo pilnu
tinei asmenybei ugdyti.

Iš kitos pusės, su apgailestavimu 
reikia pripažinti, kad mūsų laikais 
religinį vaikų švietimą ir auklėjimą 
labai apsunkina ir sabotuoja sociali
nio susižinojimo priemonės. Jos da
ro daug žąlos jaunimui prisidengda
mos ’’modernizmo” skraiste. Pavyz
džiui, neseniai ’’New York Times” 
vedamajame buvo nesiskųsta dėl 
nuolatinės vaikų moralinės 
deformacijos grėsmės per netiku
sias televizijos programas. Laikraš
tis teigia, kad smurtas ir prievarta
vimas užpildo apie 75% visos prog
ramos. Tai pat teigiama, kad jei 
dauguma vaikų išsėdi po penkias 
valandas prie televizijos aparatų, tai 
kiek laiko belieka jų auklėjimui, 
švietimui ir dvasiniam išsivysty
mui?

Tai pat teigiama, kad jei dauguma 
vaikų išsėdi po penkias valandas 
prie televizijos aparatų, tai kiek 
laiko belieka jų auklėjimui, švieti
mui ir dvasiniam išsivystymui?

Viso to akivaizdoje, tėvai privalo 
įsipareigoti perduoti savo vaikams 
visus tuos dvasinius turtus, kuriuos 

visi (600) metaliniai VI TS ženklai, 
daugybė pašto ženklų, kad net 
Gembrook miestelio pašte jų pritrū
ko ir teko ieškoti aplinkiniuose 
miesteliuose. Čia buvo parduodama 
skautiškos knygos, suvenyriniai 
baltiniai ir daugelis kitų dalykų. Re
kordą sumušė brolis v.s. V. Bacevi
čius, pirmą stovyklos dieną išsiųs
damas 400 atvirukų.

Nereikia nė klausti - tokia svarbi 
įstaiga tegalėjo būti tik Krėvės pi
lies rajone.

* * *
RADIO STOTIS. Stovyklos radio 

stočiai, pasivadinusiai ”6 TS”, vado
vavo v.s.v.sl. Ginta Viliūnaitė. Radio 
siųstuvas buvo parūpintas Vivos 
Aleknos. Transliacijos buvo duoda
mos per pusryčius, pietus ir vaka
rienę - daugiausiai muzika ir dainos.

Programos vedėjai talkino Vida 
Viliūnaitė, Daiva Rugieniūtė, Algis 
Karazija ir Viva Alekna.

l j’ * * *

Prie štabo buvo ir kastinis sto
vyklos stalas Gedimino ženklo for
mos, papuoštas eukaliptų žievėmis, 
baltų akmenukų ir konkorėžių raš
tais. ’’Suolai” iškloti eukaliptų kar
nomis.

Kažkas pasakojo, kad jį net 2 sa
vaitgalius kasė ar ne 20 Melbourne 
sk. vyčių ir mariokų. Jį papuošė, 
stovyklos 1-mą ir antrą dieną, vyr. 
skautės.

Prie stalo buvo ir vėliavų bokštas, 
prižiūrimas sk. vyčio Raimundo 
Vingilio. Jame, saulėtomis dienomis, 
stovėdavo ratuku sustatytos visų VI 
TS dalyvaujančių vienetų vėliavos. 
Ten pat stovyklos pionieriai pastatė 
ir kelio rodykles, rodančias vieto
ves, iš kurių atvyko VI TS stovyk
lautojai.

Pusryčių, pietų ir vakarienės me
tu stovyklautojus linksmino per 
stovyklos radio duodama įvairi mu
zika, dainos, juokai ir pranešimai.

jie patys yra gavę iš savo tėvų. Tik 
religinis auklėjimas yra pagrindinė 
priemonė, įgalinanti mažutėlius 
tapti Kristaus draugais, o vėliau ir 
Jo apaštalais. Todėl ne veltui Vati
kano II suvažiavimas kreipia ypa
tingą dėmesį į tėvų ir auklėtojų už
davinį - auklėti vaikus tikėjimo ir 
meilės atmosferoje.

Taigi, vasario mėnesį Maldos 
Apaštalavimas duoda mums svarbų 
uždavinį - melstis, kad vaikų didysis 
Mokytojas ir Draugas teiktųsi Pats 
padėti formuoti ir ugdyti jaunuo
menės kilnius idealus.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
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28-ji Sporto Šventė Hobarte
28-SIOS SPORTO ŠVENTĖS 

ŽAIDYNĖS

ADELAIDĖS ’’VYTIS” - Hobarto 
"PERKŪNAS” 70:34 (20:18)

Mūsų sporto švenčių dėmesio 
centras yra vyrų krepšinio pirme
nybės. Nors šios grupės varžybos 
didesnių staigmenų nepateikė, ta
čiau nestokojo įdomių rungtynių.

Jau pačiose pirmose rungtynėse 
Melbourno ’’Varpas” II tiesiog 
griausmingai įveikė Adelaidės vy
rus net 83:45. Ši įtikinanti pergalė 
automatiškai iškėlė Melbourno vy
rus į favoritų grupę, o adelaidiš- 
kiams išėjo į naudą, nes į šventę at
vykę be nuolatinio centro Jono Jau
nučio turėjo laiko persiorganizuoti 
tolimesnėm varžybom.

Po to šventės šeimininkai, Hobar
to "Perkūno” vyrai ’’atskaitė šimti
nę” Canberros ’’Vilko” vyrams 
125:6.

Po pergalių prieš Melbourno 
"Varpas”! (86:50) ir Adelaidės Vy
rus (70:48),' Geelongo ’’Vyties” 
krepšininkai taip pat atsirado favo
ritų grupėje.

Melbourno "Varpo’TI vyrai įveikė 
Sydnejaus "Kovą” 70:54 ir dar tvir
čiau atsistojo favoritų grupėje.

HOBARTO "PERKŪNAS” -
MELBOURNO "VARPAS”! 53:45

Perkūniečiai pasiekė svarią per
galę. Taškai: V. Kaltinis 14, D. Sha- 
dock 10, E. Paškevičius 9, P. Stan- 
wix 8, P. Cross 7, V. Radzevičius 5. 
Pralaimėtojams: S. Ragauskas 16,
R. Leknius 11, P. Oželis 10, S. Vait
kus 6, A. Pranckūnas 2.

ADELAIDĖS "VYTIS” - 
MELBOURNO ”VARPAS”I 61:59 

(25:23)

Adelaidiškių pirmame kėlinyje 
įgytos 2 taškų persvaros užteko 
rungtynėms laimėti. Taškai. A. 
Verbyla 22, J. Ignatavičius 18, M. 
Talanskas 11, A. Jaunutis 10. "Var
pui" I: S. Vaitkus 20, R. Leknius 16,
S. Ragauskas 16, M. Katilius 5, R. 
Muciniekas 2.

GEELONGO "VYTIS” - 
SYDNEJAUS "KOVAS” 57:54 

(21:19)

Nugalėjo geelongiškiai, bet po la
bai atkaklios kovos. Taškai: E. Kar
das 24, P. Obeliūnas 12, A. Wiasak 
9, J. Obeliūnas 6, S. Karpuška 4, P. 
Šutas 2. "Kovui”: P. Andriejūnas 16, 
R. Gulbinas 13, P. Gustafson 9, A. 
Čerkesas 6, V. Dulinskas 6, Putvi- 
nas 4.

IŠTRĖMĖ JAV LIETUVI
Vilniškė kompartijos kontroliuoja

ma spauda nutylėjo incidentą su 
JAV lietuviu Andrew Akstimi, 27 
metų amžiaus futbolo žaidėju “Wor
cester Saints” komandoje ir sociali
nių reikalų darbuotoju Fitchburge. 
Jo susidūrimą su KGB agentais Vil
niuje ir Maskvoje “Worcester Tele
gram” puslapiuose paskelbė šio 
dienraščio bendradarbis Ricjiard D. 
Carreno. Pasirodo, A. Akstinas, ne
kalbantis lietuviškai, nutarė aplan
kyti savo senelių kraštą Lietuvą ir 
įsitikinti savo akimis, kaip ten iš 
tikrųjų atrodo gyvenimas. Su Bos
tono kelionių agentūros pagalbą jis 
Lietuvon išvyko 1977 m. rugsėjo 
19 d., po viršutiniais drabužiais už
sivilkęs marškinėlius su Lietuvos tri
spalvės spalvomis ir užrašu, prime
nančiu R. Kalantos mirtį bei jo rei
kalavimą duoti laisvę Lietuvai. 
Marškinėliai buvo numatyti tik tam 
atvejui, jeigu jis įsitikintų, kad Lie
tuvoje iš tikrųjų nėra laisvės. Vil
niuje jis pradžioje žaidė futbolą su 
savo naujais pažįstamais, kalbančiais 
angliškai. Tie atviri pokalbiai jį pa
skatino imtis konkrečių veksmų. 
Spalio 23 d. A. Akstinas nuėjo į Vil

Tai buvo Adelaidės vyrų krepši
ninkų geriausiai sužaistos rungty
nės 28-toje sporto šventėje. Perkū
niečiai gana tvirtai pasipriešino pir
mame kėlinyje, bet antrame buvo 
žaidžiama”! vienus vartus". Taškai: 
A. Verbyla 26, A. Jaunutis 12, M. 
Talanskas 10, A. Reivytis 8, J. Igna
tavičius 8, S. Lukoševičius 6. Pralai
mėtojams: D. Shadock 16, V. Ra
dzevičius 8, E. Paškevičius 4, D. 
Stanwix 4.
GEELONGO’’VYTIS” - MEL
BURNO "VARPAS"!! 63:53 (20:23)

Labai gerai pramatytoje progra
moje, abi komandos nepatyrusios 
pralaimėjimo susitiko paskutinę 
varžybų dieną. Visus šventės daly
vius ir žiūrovus domino kam atiteks 
28-tos Sporto šventės vyrų krepši
nio nugalėtojų titulas. Ir krepšinin
kai žiūrovų neapvylė, buvo kovoja
ma "kaip už tėvynę”. Pirmame kėli
nyje geriau atrodė varpiečių žaidi
mas, bet po pertraukos geelongiš
kiai sužaidė sėkmingiau ir nugalėto
jų titulą iškovojo antrus metus iš ei
lės. Taškai: A. Wiasak 14, P. Šutas 
11, P. Obeliūnas 11, E. Kardas 8. 
"Varpui”: A. Milvydas 15, G. Braz
džionis 13, V. Brazdžionis 11, V. 
Roussiyan 8, A. Petraitis 5, Š. Žie
das 1.

Sporto
nuotrupos

Sporto klubų atstovų suvažiavimo 
melu Hobarte buvo iškeltas labai 
įdomus pasiūlymas, kurį padarė 
adelaidiškis Jurgis Jonavičius. Ade- 
laidiškiams apie šį mūsų buvusį žy
mų sporto darbuotoją nereikia net 
pasakoti. Jie jį žino labai gerai. Ta
čiau mes, visi Australijos lietuviai, 
labai gerai atsimename buvusią 
prieš virš dešimtį metų Amerikos 
lietuvių krepšininkų viešnagę Aus
tralijoje. Šis mūsų žymiųjų Ameri
kos lietuvių krepšininkų vizitas bu
vo tuo laiku viena iš pirmųjų proš
vaisčių Australijos lietuvių gyveni
me ir, tiek mums, tiek ir viešėju
siems svečiams, padarė neišdildomą 
ir visuomet atmintiną, įspūdį. Gi vi
sos šios kelionės Australijoje didysis

niaus universitetą, nusivilko švarką, 
slėpusį marškinėlius, ir pareikalavo 
diskusijų Lietuvos laisvės klausimu. 
Jis taipgi dalino atsišaukimus, ang
liškai skelbiančius: “Lithuania for 
Lithuanians”. Keliasdešimčiai stu
dentų A. Akstnas pareiškė, kad JAV 
lietuviai nori rusų išsikraustymo iš 
Lietuvos, nes ji turi priklausyti pa
tiems lietuviams. Jis greit buvo nu
gabentas į dekano raštinę, kur pasi
rašė protesto raštą, stebint anglų 
kalbos katedros vedėjui ir dviem 
KGB agentams. Po to “Inturisto” 
atstovai jį nuvedė į “Gintaro” vieš
butį ir pareikalavo, kad nusivilktų 
tautinių spalvų marškinėlius. Atsi
sakius tai padaryti, jam buvo už
draustą išeiti iš viešbučio. Po dvi 
dienas trukusio tardymo A. Aksti
nas lėktuvu per Maskvą buvo išsiųs
tas į Frankfurtą V. Vokietijoje kaip 
nepageidaujamas asmuo Sovietų Są
jungoje. Baigdamas pokalbį su ame
rikiečiu žurnalistu R. D. Carreno, A. 
Akstinas teigė, kad jo tikslas yra 
atkreipti pasaulio sąžinės dėmesį į 
sovietinę Lietuvos priespaudą. Tegu 
pats pasaulis padaro atitinkamas iš
vadas, ne vien tik rusai.

ADELAIDĖS "VYTIS" - SYDNE
JAUS "KOVAS” 55:50 (24:18)

Šios rungtynės taip pat buvo labai 
svarbios abejom komandom, nes tai 
nulėmė kam atiteks pryzinė, III-čioji 
vieta. Dėka labai gero Alekso Jau
nučio žaidimo vytiečiams pavyko iš
kovoti pergalę. Taškai: A. Jaunutis 
14, A. Verbyla 12, A. Reivytis 10, J. 
Ignatavičius 9, M. Talanskas 8, R. 
Beinoravičius 2. ’’Kovui": P. 
Andriejūnas 16, V. Dulinskas 12, P. 
Gustafson 12, R. Gulbinas 6, A. An
driejūnas 2, A. Čerkesas 2.

SYDNEJAUS ’’KOVAS” 
HOBARTO ’’PERKŪNAS” 59:50 

(19:24)

Pralaimėjimo atveju koviečiams 
grėsė užimti priešpaskutinę, Vl-tą 
vietą, o pergalė užtikrino IV-tą. vie
tą, kartu su Melbourno ’’Varpo” I ir 
Hobarto ’’Perkūnu”. Taškai: R. Gul
binas 19, A. Čerkesas 11, A. An
driejūnas 7, P. Andriejūnas 7, Put- 
vinas 6, P. Gustafson 5. ’’Perkūnui”: 
V. Radzevičius 14, E. Paškevičius 8, 
P. Cross 7, V. Kaitinis 6, D. Shadock 
6, P. Stanwix 5, J. Domkus 4.

Canberros ’’Vilko” vyrams krep
šininkams neteko pergyventi per
galės džiaugsmo ir teko pasitenkinti 
septinta vieta. Jų gretose geriausiai 
pasirodė R. Jankus.

vykdytojas ir buvęs tuo laiku Aus
tralijos lietuvių sportininkų "Bosas” 
ir buvo adelaidiškis Jurgis Jonavi
čius. Jo atliktas darbas visuomet 
bus gražiausiomis raidėmis įrašytas 
į mūsų Australijos lietuvių sportinę 
istoriją.

Gi ir dabar, per savo prietelių, 
Adelaidės "Vyties” pirmininką St. 
Urnevičių, jis padarė sugestiją ir 
pasiūlymą, ar nevertėtų laike kelių 
metų padaryti sporto šventę 
Perth’e. Tikrai gražus ir originalus 
pasiūlymas, ypatingai Jurgiui gal
vojant, kad tokia šventė ir vėl pri
keltų iš letarginio miego pertiškius 
lietuvius sportininkus ir duotų gali
mybę vėl jiems susiburti ir atgai
vinti pas juos buvusį sporto klubą. 
Jo pasiūlymu, kelionė galėtų būti 
pravesta autobusais, pakeliui susto
jant kito didelio sporto bičiulio Ge
dimino Patupio moteliuose Eucla 
miestelyje. Idėja tikrai labai graži, 
turint omenyje, kad gal bus atkur
tas sportinis gyvenimas Perth’e ir 
tuo pačiu pamatant šį gražųjį mies
tą, kuris yra kaip atskira valstybė ir 
didžioji dalis lietuvių nėra jame bu-, 
vę.

Tuo pačiu Perth’o lietuviai galėtų 
ir truputį pasirodyti, nes jeigu jau 
Hobarte esą 30 lietuviškų šeimų gali 
turėti savo puikų sporto klubą ir su
rengti net dvi sporto šventes, tai 
auksinių vakarų lietuviai ir many
čiau neturėtų būti blogesni, ypatin
gai man atsimenant pas juos vieš
nagę su Amerikos lietuviais krepši
ninkais.

Aš nežinau iš kur apie pertiškių 
šventės rengimą išgirdo ir sostinės 
iškilieji lietuviai ir jau girdisi pa
kuždu kalbos, kad gal ir jie prašysis 
greitu laiku rengti sporto šventę 
Canberroje. Bus daugiau

TASPATS

MOTERŲ KREPŠINIS

MELBOURNO "VARPAS" - Syd- 
NEJAUS "KOVAS” 31:30 (13:11)

Rezultatai vaizdžiai pasako ko
kioje įtemptoje ir sukaustytoje at
mosferoje prasidėjo moterų krepši
nio pirmenybės 28-toje šventėje. 
Taškai: R. Statkuvienė 10, R. Šid
lauskaitė 8, E. Vyšniauskaitė 8, R. 
Bertašiūtė 4, A. Tąmošiūnaitė 1. 
"Kovui”: I. Dambrauskienė 10, R. 
Kasperaitytė 9, R. Andriejūnienė 6, 
A. Liesytė 3, D. Andriejūnienė 2. 
ADELAIDĖS "VYTIS" - SYDNE
JAUS "KOVAS" 52:49 (20:26)

Rita Kasperaitytė pelnė net 15 
taškų pirmame kėlinyje ir kovietės 
atrodė labai gerai. Antrame kėlinyje 
iškiliai sužaidė Virginija Juciūtė ir 
užtikrino adelaidiškėms 3 taškų 
pergalę. Taškai: V. Juciūtė 19, R. 
Grigonytė 12, R. Rupinskaitė 10, S. 
Visockytė 7, D. Grigonytė 4. "Ko
vui”: R. Kasperaitytė 17, A. Liesytė 
12, D. Andriejūnienė 8, R. Andrie
jūnienė 5, I. Dambrauskienė 4, M. 
Čerkesienė 3.

SYDNEJAUS ’’KOVAS" - GEE
LONGO "VYTIS" 40:32 (12:8)

Apylygiose rungtynėse kovietės 
buvo pranašesnės, kas joms užtikri
no IH-čią vietą. Taškai: vėl rezulta
tyviai žaidė Rita Kasperaitytė, pel- 
nusi 22 taškus, I. Dambrauskienė 7, 
A. Liesytė 7, R. Andriejūnienė 2, D. 
Andriejūnienė 2. Geelongiškėms: A. 
Jančiauskaitė 12, R. Zylė 8, A. 
Brown- 6, L. Šrederytė 2, V. Kar- 
puškienė 2.

GEELONGO "VYTIS” -
CANBEROS "VILKAS" 49:22 (16:5)

Geelongiškės nesunkiai įveikė 
mūsų sostinės reprezentantes, kas 
joms užtikrino IV-tą vietą, o pralai
mėtojoms V-tą. Taškai: J. Obeliū- 
nienė 22', A. Jančiauskaitė 12, R. 
Zylė 7, L. Šrederytė 4, A. Brown 4. 
"Vilkui": H. Backen 9, V. Venslovai- 
tė 6, T. Budzinauskaitė 4, G. Janku
tė 2, R. Gružauskaitė 1.

MELBURNO "VARPAS” - ADE
LAIDĖS "VYTIS" 50:35 (22:13)

Rungtynės dėl pirmos vietos ap
vylė, nes adelaidiškės sužaidė že
miau galimybių. Tačiau nežiūrint to 
"Varpo" moterys pelnytai užsitar
navo nugalėtojų titulo, o vytietėms 
teko pasitenkinti antra vieta. Taš
kai: A. Tamošiūnaitė 12, R. Šidlaus
kaitė 11, E. Vyšniauskaitė 11, R. 
Statkuvienė 10, J. Bertašiūtė 4, R. 
Bertašiūtė 2. Pralaimėtojoms: R. 
Rupinskaitė 10, D. Grigonytė 9, R. 
Grigonytė 8, V. Juciūtė 4,1. Rupins
kaitė 4.

Bus daugiau

R. Sidabras >

AUKOS
S.L.M.S.G. Draugijos seklyčios 

statybai:
Po $ 20: O. Palaitienė (anksčiau 

paaukojo $ 100), E. Kubertas, V. 
Vyšniauskas, V. Kabailienė, S. Sau- 
saitis.

Po $ 10: S. Jarembauskas, J. Bu- 
žinskas, A. Reisgys.

Buvo paskelbta, kad $ 20.oo auko
jo J. ir R. Venclovai. Turėtų būti J. 
ir V. Venclovai. Už klaidą labai atsi
prašome.

Visiems aukotojams širdingas 
ačiū.

S.L.M.S.G. Draugijos valdyba
Mūsų Pastogė Nr. 4,1978,1,30,. psl, 7
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PERTH

Lietuvos Nepriklausomybės
Šventės minėjimas

Vasario 16-sios - Lietuvos Nepri
klausomybės Šventės minėjimas 
ruošiamas vasario 11 d. didžiojoje 
LeederviHe salėje. Pradžia 8 vai. 
vak.

Kadangi šie 1978 metai ženklina 
Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 60 metų sukakti, tad Apyl. 
Valdyba stengsis kuo iškilmingiau 
tos dienos reiškmę paminėti. Numa
toma plati ir turininga programa. 
Paskaitai skaityti kviečiamas W.A. 
universiteto profesorius Dr. Z. Bud
rikis. Taip pat kviečiami valdžios ir 
kitų tautybių atstovai. Garbės pre
zidiumų sudarys Lietuvos kariuo
menės kūrėjai - savanoriai.

Po oficialios dalies bendras visų 
pasivaišinimas ir pasilinksminimas.

Kitą dieną (sekmadienį) organi
zacijos kviečiamos dalyvauti su vė
liavomis bažnyčioje.

ALB Perth Apylinkės Valdyba

LATROBE VALLEY

PRANEŠIMAS
..■T- ' <

Vasario 18 d., šeštadienį, 7.30 vai. 
Morwell, Vary St. salėje ruošiamas 
60 m. Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minėjimas.

Visi maloniai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti.

Po oficialios dalies vyks sunešti
nės vaišės.

Seniūnė

MINĖJIMAI
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

ADELAIDĖJE

Šiais metais Vasario 16tosios mi
nėjimas įvyks vasario 12 dieną, sek
madienį, šia tvarka:

10.30 vai. Vėliavų pakėlimas Lie
tuvių Namų sodelyje,

10.45 vai. Vėliavų pakėlimas Lie
tuvių Katalikų Centre,

11.00 vai. Iškilmingos pamaldos. 
Visos organizacijos pamaldose pra
šomos dalyvauti su savo vėliavomis.

2.30 vai. Vasario 16-tosios minėji
mas Lietuvių Namuose. Paskaitą 
skaitys ALB Krašto valdybos pir
mininkas prof. A. Kabaila.

Šiemet švenčiame 60-ties metų 
Nepriklausomybės paskelbimo su
kaktį. Kviečiame visus tautiečius šią 
dieną skirti Lietuvai. Gausiai, visi 
iki vieno, dalyvaukime vėliavų pa
kėlime, pamaldose ir minėjime, pa
rodydami, kad mumyse dar tebėra 
gyva mūsų savanorių dvasia, kad 
esame mūsų brangiosios žemės 
Lietuvos vaikai.

ALB Adelaidės 4 nylinkės Valdyba

MINĖJIMAS SYDNEJUJE

Vasario 16-sios minėjimas Sydne- 
juje įvyksta vasario 19 d. Lidcombe 
parapijos salėje (John St.). Rengia 
ALB Sydney Apyl. Valdyba, pas
kaitą skaitys svečias iš Amerikos 
Juozas KOJELIS. Meninėje prog
ramoje Dainos choras ir kiti pasiro
dymai. Tautiečiai minėjime gausiai 
dalyvauti.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 706-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Vasario 4 d., šeštadienį:
UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIUS

Sydnejaus Liet. Klubo biblioteko
je gauta pardavimui naujų plokšte
lių, knygų, didelis pasirinkimas vai
kams knygelių, pašto ženklai, 
medaliai ir kt.

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
3-5 vai., sekmadieniais 1.30-4 vai.

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primename, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gė- vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
rimus ir 5% už alų. syklėse nurodytą aprangą.

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-trec. 4-10 vai., ketv.- 4-11 vai., šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai.
penkt. 4-12 vai., šjšt. 2-1 vai., sekm.
12.30 - 11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

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

Pranešimai
ŠACHMATININKAMS

Pranešame, kad 1978 metų žaidi
mai prasidės vasario 1 d., trečiadie
nį, 7 vai. Lietuvių klube, Banks- 
tovvne.

Šachmatų klubo valdyba kviečia 
Sydnejaus lietuvių jaunimą įsijungti 
į šachmatininkų gretas. V. Patašius 
ir Dr. I. Venclovas praves naujų ap
mokymą. Pradedantieji (jaunimas ir 
senimas) nemoka jokių klubo mo
kesčių. Šachmatų lentos, figūros ir 
laikrodžiai duodami veltui.

Sydnejaus lietuvių jaunimo tėvus 
prašome paraginti savo vaikus, ne
praleisti gerų teikiamų sąlygų, ži
nant, kad australų jaunimas moka 
po keletą dolerių už duodamas pa
mokas. Ypatingai klubo valdyba ir 
šachmatininkai laukia įsijungiant į 
šachmatininkų gretas narių moterų. 
Australijoje turime vienintelę akty
vią šachmatininkę p. čerakavičienę 
Geelonge.

Sydnejuje australų klubai beveik 
visi turi moterų šachmatininkių. 
Mūsų lietuvių klubui būtų naujas 
laimėjimas. Laukiame!

Sydnejaus lietuvių šachmatų klubo 
valdyba

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakumo metodas.

Lietuviams 10% nuolaida.
Skambinti po 4 v. vakaro (046) 

669230. arba rašyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.
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Syd. Liet. Mot. Soc. Globos Draugija 
kviečia visus iš arti ir toli į tradicinį metinį

Užgavėnių blynų balių
vasario 4 d., šeštadienį Sydney Lietuvių Klube. Pradžia 7.30 vai.

Programoje: "ANTRASIS SKAMBUTIS!”
Taip pat - blynai, šokiai, loterija, žaidimai...
Visi mielai kviečiami ir laukiami! Valdyba

T jy--Je-JE -acr- 3ET

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubo 
"Kovo” metinis susirinkimas įvyks 
1978 m. vasario 26 d. 3 vai. Sydne
jaus Lietuvių Klube viršutinėje sa
lėje. Dienotvarkėje numatyta: 1. 
Susirinkimo atidarymas. 2. Prezi
diumo rinkimai. 3. Mandatų komisi

jos sudarymas. 4. Pirmininko pra
nešimas. 5. iždininko pranešimas. 6. 
Revizijos Komisijos pranešimas. 7. 
Diskusijos dėl pranešimų. 8. Naujos 
Valdybos rinkimai. 9. Revizijos Ko
misijos rinkimai. 10. Klausimai ir 
sumanymai. 11. Susirinkimo užda
rymas.

"Kovo” Valdyba

PAŠVENTINTAS DAIL. V. RATO 
PAMINKLAS

Sausio 22 d. Sydnejaus Rookwood 
kapinių lietuvių sekcijoje pašven
tintas dail. Vaclovo Rato, mirusio 
prieš penkerius metus, paminklas. 
Šventinimo apeigas atliko kun. P. 
Butkus dalyvaujant dailininko naš
lei, dukrai, broliui iš Canberros ir 
būreliui šeimos bičiulių bei artimų
jų. Paminklo projektą paruošė daili
ninkė Eva Kubbos. Po apeigų visi 
pribuvo p. R. Ratienės namuose, kur 
prie vaišių stalo gražiai pabendrau
ta.

FI&UP
Naujienų naujiena! Moterų Drau

gijos blynų baliuje (vasario 4 d. Syd. 
Liet. Klube) ketina prisistatyti gy
vas solistas Danielius Dolskis, ka
daise prieš 50 metų savo dainavimu 
apkerėjęs aukštąją Kauno visuome
nę. Jo anuo metu dainuotos moder
niškos dainos lengvai gali nukonku
ruoti ir šių dienų pačias moderniau
sias!

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas PRANAITIS — 
PRANOKUS JUOZAS, Jono . Ieško 
jo sesuo Matelienė Marijona, Jono, 
gyvenanti Lietuvos TSR, Kauno 
Rajonas, Vilkija, Tarybų Armijos 
gatvė Nr. 13.

Suinteresuoti prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: S. Daugėla, Rawson 
Street, Mayfield, NSW 2304.

MADŲ PARADAS
Vasario 11 d., šeštadienį 8 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube įvyks 

"Moteriškų rūbų paradas”.
Šio vakaro metu matysime lietuvaites ir latvaites, dėvinčias naujausio 

stiliaus išeiginius ir vakarinius rūbus.
"Vai’s Fashions” (savininkė Zina Grosaitė) maloniai sutiko parūpinti 

šiam paradui rūbų, kuriuos vėliau bus galima pirkti arba užsisakyti. Šio 
vakaro svečiams bus duodama nuolaida.
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