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Bernardas Brazdžionis

GIMTOSIOS ŽEMĖS ILGESYS

Koks gyvas tu, koks didelis ir koks sunkus.
Gimtosios žemės ilgesy,
Užliejęs saule ir kaitra visus takus,
Suspaudęs širdį, lyg rudens naktis tamsi.

Tu ateini iš pat piliakalnio širdies,
Iš pačio židinio šventų tėvų namų, -
Ir nematau aš pro tave kitos žvaigždės,
Ir nežinau kitų, taip žudančių skausmų...

Greičiau nei spindulys radaro danguje,
Giliau nei šachtų suodini urvai,
Švelniau nei nailono švelniausioji gija,
Ir įkyriau negu šešėlis visame kely buvai...

Ir be tavęs - aš lyg be duonos kasdieninės,
Ir be tavęs - tarytum žemė be lietaus,
Ir be tavęs - aš lyg be šaukiančios tėvynės
Ant žemės vieškelio plataus.

Kaip motina gera tu surenki visus išklydusius vaikus,
Ir kaip patėvis piktas tu negrįžtančiam esi,
Kai sieloj pabundi, toks didelis ir toks sunkus,
Gimtosios žemės ilgesy. - -—
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Bernardas Brazdžionis į Australiją atvyksta vasario 15 d. Jau vasario 
18 d. Sydnejuje Liet. Klube įvyks jo POEZIJOS VAKARAS. Vėliau 
lankys ir kitas lietuvių kolonijas skaitydamas ir deklamuodamas savo 
poeziją, apie ką bus skelbiama vėliau.

Vasario 16-sios
MINĖJIMAI

VASARIO 16—JI SYDNEJUJE

Vasario 16-sios minėjimas Sydne
juje įvyksta vasario 19 d. Lidcombe 
parapijos salėje tuoj po lietuviškų 
pamaldų. Rengia ALB Sydney Apyl. 
Valdyba. Paskaitą skaitys svečias iš 
Amerikos visuomenininkas ir politi
kas p. Juozas Kojelis. Meninėje 
programoje Dainos choras, bus 
kviečiamas ir tikriausiai programoje 
dalyvaus ir svečias poetas Bernar
das Brazdžionis. Tautiečiai maloniai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

MELBOURNO LIETUVIAI

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo šventė Vasario 16 d. šiais 
metais išpuola ketvirtadienį. Mes 
kviečiame visus tą brangią mūsų 
tautai dieną prisiminti savo 
namuose.

Susėskite vakare visa šeima prie 
papuošto stalo iškilmingai vakarie
nei ir pakelkite tostą už Lietuvą. 
Tegu mato jūsų vaikai ir kaimynai, 
kad jūs šventai tikite į Lietuvos pri
sikėlimą.

Iškilmingos pamaldos

Šventės minėjimą pradėsime Va
sario 19 d., sekmadienį, 12 vai. Šv. 
Jono bažnyčioje, East Melbourne 
iškilmingomis pamaldomis.

Dalyvaus visų pavergtųjų tautų 
atstovai su savo vėliavom. Skautai 

dalyvauja visi pilnoje uniformoje. 
Tautinių šokių dalyviai, choristai ir 
visos moterys pamaldose ir minėji
me dalyvauja tautiniais rūbais, o 
vyrai tautinio rašto kaklaraiščiais 
būtinai.

Yra pakviesti T.V. ir spaudos ats
tovai.

Po pietų Lietuvių Namuose, 44 
Errol St. North Melbourne, 3 vai. 
koncertų salėje Iškilmingas Minėji
mo Aktas. Dalyvaus daug svečių. 
Meninėje dalyje choras ir tautiniai 
šokiai.

Prašome visus pamaldose ir mi
nėjime gausingai dalyvauti. Tegu 
mato mūsų svečiai, kad esame tvirta 
ir vieninga bendruomenė.

Vasario 16 d. šventė yra mums 
visiems šventa ir neatšaukiama. Jū
sų visų gausingas dalyvavimas bus 
mūsų vieša demonstracija ir prie
saika tautai, kad mes niekada laisva 
valia nenusilenksime prieš smurtą, 
bet dirbsime ir kovosime, kad Lie
tuva vėl būtų laisva ir nepriklauso
ma.

Eidami į minėjimo salę, padėkite 
nors po vieną gėlelę prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę ir pa
gerbkite mūsų tautos kankinių 
skausmingas aukas.

Melbourne Apylinkės Valdyba

Premija 
Brazdžioniui

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
PREMIJA UŽ POEZIJĄ PASKIRTA 

BERNARDUI BRAZDŽIONIUI

Lietuvių Rašytojų Draugijos Lietuvos ne
priklausomybės 60-čiui paminėti 1,000 dole
rių premija už poeziją, kurios mecenatas yra 
Klemensas Galiūnas, visais vertinimo komisi
jos balsais paskirta Bernardui Brazdžioniui- 
Vertinimo komisiją sudarė: Leonardas An- 
driekus, pirm-, Leonardas Žitkevičius .sekt-, 
ir nariai — Henrikas Kačinskas, Nelė Ma- 
zalaitė-Gabienė ir Stepas Zobarskas- Komisi
jos posėdis įvyko 1978 sausio 14 Kultūros 
Židinyje, Brooklyne.

Komisija vadovavosi konkurso sąlygomis, 
kurių pirmasis punktas yra toks: Premiją gali 
gauti tik gyvas ir laisvajame pasaulyje gyve
nąs poetas, kuris savo iškilia poetine kūryba 
labiausiai gaivino, įkvėpė ir stiprino .lietuvių 
tautą vienu ar kitu metu nuo 1918 iki 1978 
metų.

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 4oylinkės Valdyba

PERTH

Lietuvos Nepriklausomybės
Šventės minėjimas

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

Kadangi Šie 1978 metai ženklina 
Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 60 metų sukaktį, 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
zidiumą sudarys Lietuvos kariuo
menės kūrėjai - savanoriai.

Po oficialios dalies bendras visų 
pasivaišinimas ir pasilinksminimas.

FILMAS 
apie

SIMĄ KUDIRKĄ
Sausio 12 dieną filmas apie Simą 

Kudirką buvo privačiai rodomas 
spaudos ir visuomenės atstovams.

Drama yra gerai techniškai ir 
meniškai pastatyta. Alan Arkin, ku
ris vaidina Simą Kudirką, gerai iš
studijavo Kudirkos manieras ir ryš
kesnius charakterio bruožus. Simas 
pristatomas ne kap herojus, bet kaip 
eilinis žmogus, linksmo būdo, mylįs 
gyvenimą ir savo šeimą. Jo kuklus 
troškimas yra gyventi Klaipėdoje, o 
ne plaukioti laivu ir tik pora karų 
per metus pasimatyti su savo šeima. 
Bet beasmeninė sovietinė sistema 
jam ir to neleidžia. Jam įsakoma 
grįžti į laivą ir vėl mėnesiams ap
leisti savuosius.

Drama vystosi nuosekliai ir vis 
kylančia įtampa. Jo šuolis į laisvę 
yra spontaniškas, o ne iš anksto ap
galvotas. Pačiu dramatiškiausiu 
momentu, kai sovietų pareigūnai 
reikalauja grąžinti Kudirką, pasi
girsta tarp aktorių lietuvių kalba, ne 
visai tobula, bet suprantama.

Išskyrus Kudirkos apdaužymą ji 
grąžinant, filme brutalumo nedaug, 
bet žiūrovas gali subtiliai pajausti tą 
nykią ir grąsią nuotaiką, kuria per
sunktas gyvenimas Sovietų Sąjun
goje.

Teismo scena trumpa, bet ryški. 
Apkaltintas tėvynės išdavimu, Ku
dirka staiga prasiveržia šauksmu, 
kad jis nesąs išdavikas, nes perdaug 
myli savo tėvynę Lietuvą. Jis tik 
norėjęs pabėgti iš šios žmogaus 
dvasią varžančios sistemos į laisvę. 
Jis daugiau nebebijąs savo nuomonę 
viešai išreikšti, nes jau per daug 
kentėjo ir niekas jo daugiau nebe
galįs įbaiminti.

Amerikos viešosios opinijos ir 
Kudirkos gelbėtojų balsą filme 
atstovauja daktaras Paegle ir jo 
žmona. Amerikiečių laivyno vado
vybė ir State Department© galva 
parodyti neigiamai, abejingi vienišo 
jūreivio pagalbos šauksmui ir nenorį 
įtempti tariamai gerų santykių su 
sovietais; Drama baigiama, Vigilant 
laivo įgulai pagerbiant Amerikon 
atvykusius Simą Kudirką ir jo žmo
ną.

Mums lietuviams šis filmas turi 
neįkainojamos reikšmės. Sausio 23 
dieną, per CBS kanalą televizijoj ro
domas filmas pravers geležinę už
dangą plačiajai Amerikos visuome
nės masei ir parodys Sovietų Są
jungos mūsų tautai daromą skriau
dą, kuri yra išreikšta kančia eilinio 
jūrininko, mylinčio savąją tėvynę ir 
laisvę.

(Elta)

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

ALB Perth Apylinkės Valdyba 
LATROBE VALLEY

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

Visi maloniai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti. Seniūnė
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Vardan tos 
Lietuvos

Šiais mėtau švenčiant Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
šventę sueina 60,metų, kai 1918 m. 
vasario.16 įL buvo oficialiai dekla
ruotas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas. Tai yra šešiasdešimties 
metų sukaktis, kuri lietuviui gal tu
rėtų reikšti daug daugiau, negu eili
nis nepriklausomybės šventės pa
minėjimas. Daugelis mūsų kolonijų į 
tai jau atkreipė dėmesį ir ruošiasi 
šitą sukaktį atžymėti kiek iškilmin
giau, negu iki šiol trafaretiškai pri
imta. Tačiau esmėje šioji sukaktis 
palikta tiktai atskirų veikėjų ar as
menų iniciatyvai, nes iki šiol nesu
laukta jokių paraginimų, jokių atsi
šaukimų iš mūsų aukščiausių politi
nių bei kultūrinių institucijų, kas 
pažadintų polėkius ir veiklą kaip tik 
šia kryptimi.

Gal kam ir keistai atrodys, kad 
tais reikalais, kurie liečia Lietuvos 
nepriklausomybę, lietuviui dar rei
kalinga paraginimai bei priminimai, 
ypač išeivijos lietuviui, kuris 
pasitraukė iš tėvynės nesutikdamas 
gyventi okupuotame krašte. Deja, 
taip! Po trisdešimt išeivijoje gyve
nimo metų f turima minty pokario 
išeiviai, kurie ir sudaro visą už Lie
tuvos ribų lietuviškos veiklos kultū
rinį bei politinį branduolį) vis dėl to 
daugeliui lietuvybė ir Lietuvos rei
kalai atsistojo antraeilėje vietoje, 
atbuko patriotiniai jausmai, kurie 
prieš 30 metų būtų savanoriškai nu
vedę ant ešafoto, jeigu tai būtų buvę 
naudinga tautai ir tėvynei, štai dėl 
ko šiandie išeivijoje susidariusi pa
naši abejinga padėtis, prieš kurią 
turėjo kovoti ir ją pralaužti savu lai
ku Dr. V. Kudirka, Dr. J. Basanavi
čius ir saujelė kitų šviesuolių patri
otų lietuvių. Lygiai ir šiandie reikia 
naujų šauklių, kurie žadintų letar
gam atkrintančius ir kurstytų nuo 
lietuvybės nutolstančius. Taip, nau
jų šauklių, nes laikas dirba mūsų 
nenaudai ir pačios mūsų gyvenimo 
sąlygos pamažu tirpdo ir niveliuoja 
kadaise turėtus tautinio sąmonin
gumo ir patriotinius jausmus. Netgi 
mūsų institucijos, kurioms kaip tik 

Komilitonui PRANUI MATIUKUI, jo broliui Kazimierui mirus 
Lietuvoje, gilią užuojatą reiškia

Lietuvių Akademinės Korporacijos
ROMUVA

Melbourne ir Čikagos konventai

Nepriklausomos Lietuvos geležinkelių inžinieriui 
A.A.

SERGEJUI OSINUI 
mirus, jo likusią giliame liūdesy šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Marija ir Antanas Bernotai

Per keletą metų susigyvenę, bendruose Sydnejaus lietuvių darbuose 
A.A.

SERGEJUI. OSINUI
mirus, jo visai šeimai, giminėms ir visiems kitiems prijaučiantiems 
reiškiu gilią užuojautą ir kartu skaudžiai pergyvenu tą liūdną žinią.

Kazys Adickas, Chicago

Mūsų Pastogė Nr.5,1978.2.6, psl. 2
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pirmoj eilėj rūpėtų šioji neeilinė ju
biliejinė Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktis, priima kaip kasdieninį 
reikalą. Antai pereitų metų gruo
džio pradžioje įvyky šiame VLIK’o 
seime nutarimų sąstate iš viso ne
užsiminta, kad šiais metais įvyksta 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo jubiliejinė sukaktis, kurią būtų 
galima ir reikėtų išnaudoti kuo pla
čiausia prasme, o iš tikrųjų pasiten
kinta trafaretine, nieko daug nesa
kančia proklamacija, kuri beveik 
identiška su ankstesnių seimų nuta
rimais. Ir šitas abuojumas jaučiasi 
eilę metų. Kadaise mokėjome pami
nėti ir užakcentuoti Donelaičio, 
Maironio sukaktis, bet palyginamai 
tylomis praėjome pernai pro Dr. J. 
Basanavičiaus sukaktį, kuris viso
kiais atžvilgiais lietuvių tautai ir 
Lietuvai namažiau buvo reikšmin
gas, kaip anksčiau paminėtieji, ly
giai tokia sukaktis reikšminga ir 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo 60-ties metų jubiliejus.

Dabar visi mūsų veiklos akstinai 
pasiekia mus iš pavergtos Lietuvos: 
pogrindžio spauda, rezistencinis pa
sipriešinimas, nevengiant net aukų, 
disidentinis sąjūdis - visai tia liudija 
tenai esant tautą gyvą ir sąmoningą 
Galimas daiktas, kad ir šis Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo jubi
liejus bus atitinkamai paminėtas 
nesiskaitant su bet kokia rizika, ko 
okupacinės jėgos ir esamo režimo 
šalininkai bei konformistai nemėgs
ta ir stengiasi viską užgniaužti. Net 
toks Dr. J. Basanavičius tenai ofi
cialiai pristatomas tik kaip lietuvis 
kultūrininkas niekur neužsimenant, 
kad jis buvo Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo iniciatorius. Pri
menant Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo akto pasirašymą oku
panto talkininkai rašo: "Drauge su 
kitais J. Basanavičius pasirašė aktą 
skelbiantį Lietuvos susijungimą su 
Vokietija ir pritarė Uracho kvieti
mui j karalius..."Kad Lietuva buvo 
tarpukario laikotarpy nepriklauso
ma, oficialiai apie tai niekur neužsi
menama. Štai dėl ko Lietuvos ne
priklausomybės pabrėžimas bei jos 
siekimas yra ne vienos dienos, bet 
viso mūsų gyvenimo uždavinys. To
dėl ir Vasario 16-ji, ypač šių metų, 
tebūna visos mūsų veiklos ir minčių 
kelrodžiu. (v.k.)

PADĖKA

Vyrui, tėvui ir seneliui a.a. Sergejui Osinui mirus, nuoširdžiai 
dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems, gausiai palydėjusiems 
velioni i amžino poilsio vietą: kun. P. Martūzui už atliktas apeigas, p. K. 
Burneikiui už jautrius atsisveikinimo žodžius. Gili padėka tiems, kurie 
prisiminė velionį maldose, užprašė šv. Mišias, pareiškė mums užuojautų 
asmeniškai ar raštu, ir už gražias gėles.

Gili padėka dirig. B. Kiveriui, p.p. Daniškevičienei, Kiverienei, 
Dudaitienei, Zologienei, Protui ir Ropei už taip gražiai pagiedotas 
giesmes. Ypatingą padėką reiškiame p.p. Migevičienei ir Butkuvienei 
už uolų jo lankymą ligoje ir p. A. Bučinskui už įgalinimą antikėms 
dalyvauti brangaus senelio išlydėjime į amžinybę.

Žmona Ona ir dukros Marina ir Valentina

MIRĖ JONAS ŠLYTERIS 
kūrėjas savanoris

Išgyvenęs 82 metus sausio 7 d. 
Sydnejuje mirė Jonas Šlyteris, kū
rėjas savanoris. Dar gyvas būdamas 
laukė atvykstančios dukros iš Lie
tuvos, bet ji tegalėjo atvykti jau tė
veliui mirus. Palaidotas sausio 20 d. 
jo palaikus sudeginant Rookwood 
krematoriume. Dalyvavo apie šim
tinė velionio artimųjų bei pažįsta
mų. Po religinių apeigų atsisveikini
mo žodį tarė kun. P. Butkus, K. Da- 
niškevičius - ramovėnų vardu ir J. 
Kapočius bei Vac. Šliogeris - sava
norių vardu. Pabaigai sugiedota 
Marija Marija ir Tautos Himnas.

H. ŠEPOKUII ANAPUS IŠĖJUS

1978 m. sausio 23 d. miręs Henri
kas Šepokas buvo palaidotas sausio 
25 d. Pine Grove Memorial Park 
evangelikų liuteronų apeigom, ku
rias atliko kunigas Valteris Šimbo- 
ras iš Liverpool. Į amžiną poilsį H. 
Šepokas palydėtas gausaus būrio 
giminių, draugų ir pažįstamų. Kre-
matoriume su juo atsisveikinant 
kalbėjo J. Reisgys ir p. Burneikis.

Henrikas Šepokas su Šeima į Aus
traliją atvyko 1950 m. gegužės mėn. 
ir visą laiką gyveno ir dirbo Sydne
juje. Senatvėje buvo užsidaręs, ma
žai kur besirodė, kol galėjo mėgdavo 
žuvauti. Jis buvo kilęs iš Klaipėdos 
krašto, gimęs 1897.7.20 Užkamorių 
kaime. Kaip Vokietijos pilietis Pir
mojo Pasaulinio karo metu tarnavo 
vokiečių kariuomenėj, kurioje, kaip 
turintis vidurinės mokyklos išsilavi
nimą, buvo parengtas karininku. 
Kaip leitenantas apie metus su savo 
daliniu stovėjo Stelmužės dvare Za
rasų apskr. Vokiečiams karą pralai
mėjus ir atsikūrus Nepriklausomai 
Lietuvai, H. Šepokas liko Lietuvoje. 
Kelerius metus dirbo kriminalinėj 
policijoj Panevėžyje. Prisijungus 
Klaipėdos kraštui prie Lietuvos, pe
rėjo jis dirbti į Klaipėdos muitinę ir 
joje išbuvo iki 1939 m., kada Vokie
tija užėmė Klaipėdą. Netekus Klai
pėdos dirbo Palangos muitinėj, iki 
rusai okupavo Lietuvą. Tada jis su 
šeima pasinaudojo repatrijacijos 
galimybe ir išvyko į Vokietiją. Maž
daug toks buvo jo tarnybinis kelias. 
Bet man labiau rūpi iškelti jo visuo
meninę veiklą, jo pasišventimą tau-

Jonas Šlyteris buvo gimęs 1895 
m. rugpiūčio 29 d. Smunkučių km., 
Jurbarko valsčiuje. Per pirmą pa
saulinį karą Jonas buvo mobilizuo
tas ir kariavo rusų caro armijos gre
tose. Grįžęs į Lietuvą velionis 1919 
sausio 14 d. įstojo į Lietuvos kariuo
menę savanoriu ir kovojo prieš ber
montininkus bei lenkus. Atkovojus 
nepriklausomybę stojo Lietuvos 
pašto žinybon ir tarnavo kaip pašto 
viršininkas Vievyje, Šėtoje ir Vilki
joje. 1928 m. apdovanotas Lietuvos 
nepriklausomybės dešimtmečio 
medaliu.

Karo pabaigoje artėjant frontui 
jis pasitraukė į Vakarus ir 1949 m. 
atvyko į Australiją apsigyvenęs 
Tasmanijoje ir vėliau persikėlęs į 
Sydnejų. 1960 m. išėjęs į pensiją gy
veno su p.p. Grybais. Mėgo žūklauti 
ir medžioti.

Iš savo darbo santaupų velionis 
Jonas stipriai rėmė savo likusią šei
mą Lietuvoje, kur palikusios gyveno 
jo žmona ir dukros Irena ir Nijolė. 
Sydnejaus lietuvių gyvenime jis gy
vai reiškėsi lietuviškoje veikloje, 
priklausė ramovėnų bei savanorių 
kūrėjų organizacijoms, net dirbda
mas jų valdybose. Aktyvus jis buvo 
ir'bendruomenės gyvenime, vienu 
metu buvęs apylinkės valdyboje. 
Veikloje nevengė darbo ir piniginės 
aukos.

Ilsėkis, Jonai, Aukščiausiojo glo
boje.

J. Kapočius 
Kūrėjas Savanoris

tiniam darbui. H. Šepokas Klaipėdos 
krašte nebuvo eilinis lietuvis. Jis 
buvo žinomas savo veikla ypač jau
nimo tarpe. Turbūt nuo 1934 m. ak
tyviai reiškės "Santaros” jaunimo 
sąjungoj. Keletą metų buvo "Santa
roj" Klaipėdos miesto rajono vadu. 
Be rajono vado pareigų buvo jis ir 
"Santaros” centro vadovybės nariu. 
Visados buvo jaunatviškai nusitei-
kęs, niekad nesiskundė, visados ką 
nors organizavo, mokėjo išvengti 
kivirčų ir nesantaikos, netroško as
meninės garbės. Už darbą su jauni
mu buvo apdovanotas "jaunosios 
Lietuvos" antro laipsnio žymženk- 
liu.

Jur. R.

Kampanija prieš rūkymą plačiu 
mastu vedama Amerikoje: siūloma 
uždrausti rūkymą įstaigose, viešuo
se pastatuose ir susisiekimo prie
monėse.

♦♦♦

Vokietijoje uždaryta populiarųjų 
automobilių "Volkswagen" (Beetle) 
gamyba. Dar prieš karą pagal Hitle
rio užsakymą buvo pradėtas Volks
wagen modelis, bet tuo laiku nepri
gijo, o labiausiai išpopuliarėjo po 
karo. Tai plačiausiai pasaulyje buvo 
paplitęs modelis, kurio išleista virš 
19 milijonų. Nežiūrint to, "beatle” 
tipo Volkswagen automobiliai bus 
tebegaminami Pietų Amerikos ir 
Afrikos kai kuriuose kraštuose.

♦♦♦
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ŠEŠTOJI
TAUTINĖ STOVYKLA

Paruošė v.s. B. Žalys

stovyklaujame
Tęsinys iš pr. M.P. numerio Leidžia: LSS Australijos Rajono B. Žalio adresu: 9 Uoyd Avė, 

Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199.

VĖLIAVŲ AIKŠTĖ įrengta ne
toli Seserijos stovyklos, supama 
gražaus miško,bendrajame rajone, 
kur be to, spietėsi ligoninė - redak
cija, audros namelis, koplyčia. Jos 
viename šone stovėjo Australijos, 
tautinė ir VI TS vėliavos, supamos 
Anglijos, Brazilijos, JAV ir Kanados 
spalvų. Čia kas rytas ir vakaras at
žygiuodavo visos 11 pastovyklių vė
liavų pakėlimo - nuleidimo ceremo
nialui ir maldai.Svečių dienomis di
džiulės aikštės pakraščius užtvindy- 
davo svečiai ir viešnios.

♦ * ♦

Vilkiukai ir paukštytės - ne tik 
mūsų tautos bet ir LSS ateitis - su
darė 2 atskiras pastovykles, prisi- 
glaudusios prie Krėvės Pilies ir - 
gali sakyti įeinančios į jos valdas. 
Mat, abi pastovykles telpa viename 
didžiuliame pastate. Čia jie gyveno 
kaip bajorai ir bajoraitės: miegojo 
dviaukštėse lovelėse, visur sausa, 
švaru. Čia pat, miške, vykdavo jų 
užsiėmimai. Vėliau prie šio pastato 
vyko ir jų darbelių parodėlės: de
ginto medžio rankdarbių, molinukų 
ir kt. grožybių, žodžiu - gyveno savo 
nuosavame pasaulyje, vadovių prie
žiūroje, su visa stovykla tiek ryšio 
teturėdami, kad dalyvaudavo vėlia
vų pakėlimuose - nuleidimuose, prie 
stalo, pamaldose, laužuose.-

Vilkiukų pasiovyklę sudarė 24 
’’dūšios”, paukštučių - 17.

♦ ♦ *

PARODĖLĖ. Sausio 7 d. stovyk
loje atidaryta senj. Algimanto Ži
linsko suruošta parodėlė. Atidaromą 
trumpą žodį, dalyvaujant būreliui 
skautininkų, tarė LSS Tarybos Pir
mininkė, v.s. Lilė Milukienė.

Parodėlę sudarė A. Žilinsko foto 
nuotraukų, gairelių, dokumentų 
(ypač įdomus s. Vacio Ilgūno patiek
tas Rezistencinės Lietuvos Skautų 
Brolijos dokumentas - aktas) rinki
niai, v.s. B. Barkaus skautiškų pašto 
ženklų ir vokų rinkinys, rajono 
skautiški leidinėliai ir kt.

Parodėlė buvo atidaryta ir sausio 
13-14 d.d.

* * *
VI TS DIENOTVARKĖ, su ma

žais pakeitimais buvo tokia: 7.00 - 
stovykla keliasi; 7.05 - mankšta ir 
susitvarkymas; 7.55 - vėliavų pakė
limas; 8.30 - pusryčiai; 9.30 - užsiė
mimai; 11.45 - dainavimas; 12.30 - 
pietūs; 13.30 - pastovyklių lanky
mas; 14.15 - poilsis; 14.30 - maudy- 
masis/sportas/žaidimai; 16.00 - pa
vakariai; 16.30 - užsiėmimai ir pas
tovyklių tikrinimas; 18.00 - pasiruo-

Pranešim as
NORIMTIEMS VYKTI Į PASAULIO LIETUVIŲ DIENAS 

TORONTE
Mūsų Firma tam reikalui organi- Ekskursija išvyksta birželio mė- 

| zuoja specialią ekskursiją į Kanadą nesį. Norintieji prisidėti prie šios 
ir Jungtines Amerikos Valstybes ekskursijos prašomi neatidėliotinai 
(JAV). kreiptis į mūsų įstaigą

KUONI TRAVEL
(AUSTRALIA, PTY. LTD.)

492 St. Kilda Rd., Melbourne 3004 Balys ir Jonas Stankūnavičiai 
Tel. 267 3500 (šešios linijos) (direktoriai)

Vl-sios T. Stovyklos parodėlės atidarymas. Stovi iš k.: v.s. Ročkuvie- 
nė, seserijos vyr. skautininkė: v.s. J. Kerelienė, senj. A. Žilinskas, v.s. 
L. Milukienė - LSS Tarybos pirmininkė, ps. E. Bulienė, v.s. B. Žalys, s. S. 
Miknaitis - LSB vyr. skautininkas ir v.s. B. Barkus.

Nuotrauka G. Statkaus

Šimas vėliavų nuleidimui; 18.30 - vė
liavų nuleidimas; 19.00 - vakarienė; 
20.00 - pasiruošimas laužui; 20.30 - 
laužas; 21.45 - naktipiečiai; 22.15 - 
pasiruošimas gulti; 22.30 vai. - tyla.

* * *
STOVYKLOS SIMBOLIKA. 

Pagrindinį VI TS simbolį - ženklą 
sukūrė dailininkas Adomas Vingis. 
Tai Lietuvių Skautų Sąjungos ini
cialai - LSS raidės, kylančios liepsnų 
pavidalu ir stilizuoti Gedimino stul
pai - seniausias mūsų tautos simbo
lis. Virš jų - Pietų Kryžius, Austra
lijos ir viso Pietų pusrutulio ženklas. 
Liepsna - Lietuvos meilė deganti 
lietuvių širdyse. Šio simbolio tema 
kartojosi stovyklos vartuose, raštų 
vinjetėse, ženkluose, filateliniuose 
vokuose ir mecenatų ir garbės me
daliuose.

Šios temos kita variacija buvo ir 
VI TS vėliavoje. Čia LSS raidės vėl 
vaizdavo liepsnas, bet stovyklos lie
tuviškumas išryškintas liepsnų 
spalvose - geltona, žalia, raudona. 
Vėliavos fonas - ryški mėlyna pa
dangės spalva, joje - Pietų Kryžius.

* * *

SKAUTŲ BENDRAVIMAS. Se-
serijos ir Brolijos nariai buvo įsikūrę 
atskiromis pastovyklėmis, atitolu- 
siomis per geras varsnas viena nuo 
kitos, bet jų nariai tankiai susitik
davo: prie stalo, pastovyklių lanky
mo valandomis, užsiėmimų - žaidimų 
metu, per laužus, vakarones, išvy
kas.

Tenka pasidžiaugti, kad tarp vie
tos skautų, australiečių ir svečių, 
kaip ir turi būti, nuo pat pirmos die
nos užsimezgė labai šilti ir draugiški 
ryšiai. Ši dvasia jautėsi ne tik tarp 
vyresniųjų vadovų, bet iki vilkiuko - 
paukštytės imtinai.

Visas šis bendravimas ir džiuge
sys būti vienoje šeimoje, nežiūrint iš 
kurio pasaulio krašto būtum atvy
kęs, išsireiškė perduodant dovanas 
negalėjusių atvykti į VI TS stovyk
laujantiems broliams - sesėms. Tur
būt mažai liko VI TS dalyvių, kurie 
negavo vienokios ar kitokios simbo
linės dovanėlės iš vieno ar kito vie
neto, institucijos ar asmens.

Sausio 5 d., vakarinio vėliavų nu
leidimo metu, dovanas, atsiųstas 
JAV ir Kanados sesių ir jų vienetų, 
įteikė Seserija. Jas priėmė stovyk
los viršininkas, s. H. Antanaitis, ir 
kt. pareigūnai.

Sausio 7 d. vakare dovanas įteikė 
Brolijos atstovai iš užjūrio. Apdo
vanotųjų tarpe buvo stovyklos vir
šininkas H. Antanaitis, stovyklos

PERSPĖJIMAS

Atkreipiame malonų skaity
tojų dėmėsi, kad apie praėjusią 
skautų tautinę stovyklą laik
rašty skiriame daug vietos: tai 
buvo ypatingos reikšmės mūsų 
bendruomenei įvykis, kurio 
pasekmės gal tik su laiku bus 
pastebėtos ir įvertintos. Red.

dvasios vadovas s. kun. Petras But
kus, abu rajono vadeivos - ps. Pa
jauta Pullinen ir v.s. Balys Barkus, 
ASS įgaliotinis ps. Izidorius Jonai
tis, Šatrijos Tunto tuntininkas ps. 
Rimas Šarkis, s. Algirdas Karpavi
čius, Džiugo Tunto tuntininkas ps. 
Narcizas Ramanauskas ir kt. Padė
ką už dovanas išreiškė v.s. A. Mau- 
ragis.

Sausio 12 d. vakare Brolijos Vy
riausias Skautininkas ir Bostono ir 
Cleveland© vienetai įteikė dovanėles 
pastovyklių ir vienetų vadovams.

Dovanų įteikimas vyko ir toliau, 
nors ir ne taip oficialiai. Detroito 
skautės visą stovyklą apdovanojo 
savo specialiais ženklais, Australijos 
Rajono Vadi ja įteikė dovanėles 
Amerikos ir kt. kraštų skautų vie
netų vadovams, Sydnejaus Senųjų 
Skautų Židinys sausio 13 d. vakare, 
redakcijos patalpose, suruošė vaka
ronę, į ją pasikviesdamas aukštuo
sius LSS pareigūnus ir apdalinda
mas juos židiniečių parūpintomis 
dovanėlėmis.

Nukelta į psl. 4

Gal as klystu...
Abraomas Linkolnas visada 

nesivaržydamas pareikšdavo sa
vo nuomonę. Kartą, pasikvietęs 
generolą MacClellaną, preziden
tas pasakė jam daug karčios tie
sos, mandagiai pridurdamas:

• — Žinoma, galimas daiktas, aš 
klystu...

Pagaliau, generolas neteko 
kantrybės:

— Pone prezidente! Tamsta, 
atrodo, įsitikinęs, kad aš esu vi
siškas id įjotas!

— Visai ne, — atsakė Linkol
nas, — bet, žinoma, gal aš klvs- 
tu...

žaidimai stovykloje buvo įdomūs ir triukšmingi...
Nuotrauka G. Statkaus

Mūsų Pastogė Nr. 5,1978.2.6, psl. 3
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stovyklaujame...
Atkelta iš psl. 3 KELIONĖS Į LIETUVĄ

UŽSIĖMIMAI IR ŽAIDIMAI. Po 
pirmųjų dviejų stovyklos dienų, kai 
jau buvo išsistatyta ir įsiruošta bei 
pasipuošta, prasidėjo stovyklinė 
programa. Užsiėmimų vadove sto
vykloje buvo ps. Rasa Statkuvienė, 
sporto - s. Viktoras Adomavičius.

Vyresniesiems vyko visa eilė paš
nekesių. Sausio 5 d. sk. vyčiai ir jūrų 
budžiai diskutavo apie savo šakų 
veiklų; sausio 6 d. - vyr. skautės 
klausėsi Alenos Karazijienės pašne
kesio apie Lietuvos archeologija; 
pokalbis buvo iliustruotas skaidrė
mis iš kasinėjimu Lietuvoje, kuriuo
se sesė lankėsi.

Sausio 7 d. buvo pravesta tarp- 
stovyklinės sporto žaidynės, kuriose 
dalyvavo vilkiukai, paukštytės, 
skautai-tės, sk. vyčiai ir vyr. skau
tės. Buvo žaidžiamas kvadratas, 
tinklinis, paskui vyko 100 m. distan
cijos bėgimas jaunesniesiems.

Antroji dalis buvo programinė. 
Skautininkai ir kt. žaidė žalio kiau
šinio gaudynes, vilkiukai ir paukš
tytės - trikojės lenktynes, skautai- 
-tės ■ šuniuko vedimo lenktynes, o 
sk. vyčiai ir budžiai - rūbų kabinimo 
estafetę. Sk. vyčiai ir vyr. skautės 
žaidė "karves ir kates" Virvę trau
kė sk. vyčiai ir budžiai prieš vyr. 
skautes, kurios virvės galę užrišo už 
medžio ir trauktynes laimėjo (kaži, 
ar broliai nebuvo nukreipę savo dė
mesio nuo virvės i sesių veidelius, 
kad taip atsitiko?).

Ilgos distancijos (apie '/» mylios) 
bėgimą laimėjo Arūnas Kalinauskas 
iš Toronto.

Sekmadieni, sausio 8 d. Detroito 
vyr. skautės žaidė tinklini prieš 
Sydnejaus vyčius, Sydnejaus sk. 
vyčiai - prieš JAV sk. vyčius ir Mel
burno sk. vyčiai prieš užsienio sk. 
vyčius.

Sausio 9 d. skautės-tai mokinosi 
odos apdirbimo (instruktorė - D. 
Antanaitienė), lietuviškų raštų siu
vinėjimo (J. Šimkienė), medžio 
piaustymo (V. Savickas), vielos 
skulptūros darbų (B. Saulytė), ke
ramikos (B. Adomavičienė), 
verpimo (B. Vaitkienė), margučių 
dažymo (E. Kiverytė), lietuviškų 
pirštinių mezgimo (E. Suchovers- 
kienė), macrame pynimo (D. Balsie
nė). medžio deginimo (s. Kvedarie
nė), "hobby tex (D. Mockienė). Au
dimo instruktorės buvo J. Žitkevi
čienė ir M. Spokevičienė.

Sausio 10 d. Amerikos vyr. skau
tės sužaidė draugiškas tinklinio 
rungtynes prieš Australijos seses. 
Pirmas rungtynes laimėjo ameri
kietės, antras - australietės.

Sausio 11 d. programą pravedė 
užjūrio skaučių vadovės. Rytą vyko 
skautorama, kuriai būreliai buvo 
sudaryti iš {vairių šakų narių miš
riomis grupėmis. Popiet jaunesniųjų 
grupė įsijungė į sudėtingą lauko žai
dimą "aukštaičiai ir žemaičiai”.

pasidalino į 12 būrelių, kurių kiek
vienas sprendė kitą skautavimo 
klausimą: apie pavienius skautus, 
mišrius sk. vyčių ir vyr. skaučių bū
relius, stovyklų programą, sk. vyčių 
ir vyr. skaučių mišrią veiklą, neak
tyvius skautininkus, vadovų lavini
mą ir pan.

Brolijos programos dieną, sausio 
12, JAV ir Kanados vadovai prave
dė visus užsiėmimus. Skautams v.s. 
Č. Kiliulis pravedė eilę žaidimų, sk. 
v. A. Kalinauskas, V. Vilkas ir kt. 
užsiėmimus su kompasu, matavi
mais ir signalizuote. Popiet buvo ro
doma 1973 Jubiliejinės Stovyklos 
filmą. Bus baugiau

Šiais metais organizuojamos dvi ekskursinės grupės į Vilnių. 
Pirmoji grupė išvyksta 1978 m. birželio 15 d.
Antroji grupė išvyksta 1978 m. rugpiūčio 10 d.
Dėl detalių rašykite ar skambinkite čia oaduotu adresu bei telefonais 
Interesantus informuoja lietuviškai Algis Bučinskas tel. (02) 26 5066

r”5) Palanga Travel
364 Sussex St., Sydney, 2000. Tei.
26 2665, 26 2008, 26 3526, 61 3426

PA VESKIT SAVO RŪPESČIUS-------------------------------------------------
MUMS sijas po miestus; parduodam bilietus

lėktuvais, laivais ir kitom susisieki- 
Mes parūpinant užsienio pasus, mo priemonėm į betkur pasaulyje.

vizas, užsakom viešbučius, ekškur-
OIIIINNMUaMt

Sausio 12 d. vyr. stovyklautojai • 
skautininkai-kės, vyr. skautės ir sk. 
vyčiai dalyvavo pašnekesyje, pra
vestame laužavietėje, apie skautiš
kąją veiklą ir lietuviškai nekalban
čius narius. Po demonstracijos apie 
vaizdines priemones, kurios silpnai 
mokantiems dalyką (užsiėmimą, 
žaidimą, darbelį) padeda suprasti,

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.724 5406 V«Qda24 valandas per parą.

ŽINIOS
BUS PANAIKINTI PALIKIMŲ 

MOKESČIAI

Pagal Fed. vyriausybės finansų 
ministerio pranešimą sausio 18 d., 
fed. parlamente bus įneštas įstaty
mo prejektas panaikinti palikimų ir 

dovanų mokesčius. Įstatyme numa
toma, kad asmeniui mirus 1977 m. 
lapkričio 21 d. ir vėliau palikimo 
mokesčiai atšaukiami perleidžiant 
turtą žmonai arba vyrui, vaikui arba 
mirusio tėvams. Tas pats liečia ir 
dovanas. Įstatyme numatoma, kad 
nuo 1979 m. liepos 1 d. bus panai
kinti visi palikimo ar dovanų 
mokesčiai.

Pasitraukus olandams iš rytinės 
Timoro salos dalies, kuri priklauso 
Indonezijos salynui, užvirė vidinės 
kovos, kokia politinė grupė perims 
salos kontrolę. Įsistiprinant komu
nistams Indonezijos vyriausybė pa
siuntė savo kariuomenę ir rytinį Ti- 
morą perėmė Indonezijos kontrolėm 
Australijos vyriausybė šią okupaciją 
pripažino Indonezijai teisėta, prieš 
ką ypač protestuoja Australijos 
opozicinė darbiečių partija. Iš tiesų 
Timoro gyventojai yra tie patys in- 

donezai, tik ilgiau priklausę kitai, 
olandų kolonijalinei administracijai. 
Tačiau kai toji pati Darbo Partija 
įteisino Pabaltijo okupaciją sovie
tams 1974 m., tai pagal juos padary
tas teisingas žingsnis, nors pabal- 
tiečiai ir tautiškai ir politiškai ski
riasi nuo rusų, nepriklausomai išgy
venę dvidešimt metų.

♦ * *
Sovietai nenustoja varę propa

gandos prieš taip vadinamą euroko
munizmą, kurį akcentuoja Vak. Eu
ropos komunistų partijos, skelbda
mos politinę demokratiją. Pagal so
vietus, kas kritikuoja sovietinę sis
temą, tas kritikuoja ir komunizmą, 
nes tie dalykai esą neišskiriami.

Kaip iš praktikos žinome, Sovietų 
Sąjungoje jokio komunizmo prakti
koje nėra: sovietų komunizmas ga
lioja tik kaip propagandinis dalykas 
eksportui.

»»»
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Prieš akis
JAUNIMO KONGRESAS

Rodos dar taip neseniai nuaidėjo 
III-jo kongreso, įvykusio Pietų 
Amerikoje, atgarsiai, o apsidairę, 
pastebime, kad jau prabėgo dveji 
metai. Praeitin, kaip vandenin, nu
skendo įvykiai ir prisiminimai, bet 
gyvenimo eiga nesustojo: prieš akis 
ir vėl nauji darbai, nauji planai ir 
ryžtingi užmojai. Kitaip sakant, da
bar pilnu tempu vyksta pasiruoši
mas IV-jam Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresui, kuris 1979 metais 
įvyksta Vokietijoje. Tad ryšium su 
IV kongreso ruoša, pateikiama 
žiupsnis svarbios informacijos.

IV PLJK RUOŠOS KOMITETAS 
IR DARBO KOMISIJOS

Baigiantis III-jam lietuvių jauni
mo kongresui, įvairių kraštų atsto
vai nutarė, kad sekantis kongresas 
bus ruošiamas Europoje. Paleng
vinti darbą PLJ S-gos valdybai, kuri 
yra įsikūrusi Toronto mieste Ka
nadoje, buvo sudarytas IV kongreso 
ruošos komitetas Vakarų Vokietijo
je. Komiteto sudėtin įeina Vokieti
jos, Anglijos ir Prancūzijos lietuvių 
jaunimo atstovai, o posėdžiuose 
kartais atsilanko ir Švedijos bei 
Šveicarijos liet, jaunimo ryšininkai. 
Komitetui vadovauja Andrius Šmi
tas, kuriam talkina: V. Bartusevi
čius, Dr. G. Bauras, A. Hermanas, 
A. Lucas, R. Šileris, R. Žutautaitė, 
A. Vilčinskas (Anglijos ryšininkas) 
ir S. Kondrotaitė (Prancūzijos ryši
ninkė).

Kalėdų rytą Daumantai ir svečiai 
ilgiau pamiegojo. Ypatingai tas mie
gas buvo reikalingas Daumantienei, 
nes ji sunkiai’dirbo. Neskaitant ke- 
turiasdešimts valandų savaitinio 
darbo viešbutyje, kitas 40 dirbo na
muose. Nuolat atvažiuoja vaikai 
pietums, dar vienas kitas svečias 
savaitės bėgyje; patys mažiausiai 
porą kartų savaitėje išeina iš namų. 
Taip ir gaunasi amžinas skubėjimas, 
stoka poilsio, stoka miego. Ji jau 
nusprendė, kai tik Linas pradės 
dirbti, ji išeis iš darbo. Ištikrųjų, 
nėra prasmės tada ir dirbti, nes be
veik trečdalis uždarbio nueina val
džiai pajamų mokesčiais.

Pusryčius ruošė Živilė, nes ji mie
gojo čia. Nedidelis paruošimas te
buvo ir reikalingas, nes pagal seną 
lietuvišką paprotį Kalėdų pusryčiai 
valgomi šalti. Pagaliau žmonės po 
Kūčių nelabai nori apie maistą ir pa
galvoti. Išgeria kavos, šį tą užkanda 
ir pusryčiai. Pagal australišką pap
rotį, Kalėdų pietūs yra švenčių kul
minacinis punktas. Australai Kalė
dų, kaip tokių net nešvenčiu. Paval
go gerus pietus ir eina į lauką dirbti: 
žolę pjauti, namą dažyti ar kitus 
panašius darbus dirbti.

Kalėdų pietums Daumantai pak
vietė Goštautus ir Daumantienės 
geriausią draugę Gražiną Papartie- 
nę, kuri yra našlė. Jos vyras Eduar
das Papartis, žymus kultūrininkas, 
mirė prieš tris metus, ištiktas šir
dies smūgio, vos atšventęs savo 
penkiasdešimts penkių metų gimta
dienį, palikdamas tuštumą ne tik 
Daumantų gyvenime, bet ir visos 
Australijos lietuvių gyvenime. Dau
mantai su Paparčiais susidraugavo 
tik atvažiavę į Australiją ir jų nuo
širdi draugystė tęsėsi virš dvide
šimties metų. Paparčių vienintelė 
dukrelė Kristina, kuri buvo ir Živi
lės geriausia draugė, dabar mokyto
jauja viename katalikų koledže, 
dėstydama kūno kultūrą. Gražina 
Papartienė po vyro mirties jautėsi 
labai vieniša, todėl Daumantai ją 
nuoširdžiai globojo. Ji dirba valsty
binėje įstaigoj, bet jos tikras intere
sas yra psichologija ir filosofija, ku-

Sklandesniam kongreso ruošos 
darbų pravedimui sudaryta eilė ko
misijų: informacijos komisijai vado
vauja A. Hermanas, studijų dienų 
komisijai - V. Bartusevičius, kultū
rinių renginių ir pramogų komisijai - 
K. Paliukevičiūtė, technikinei komi
sijai - kun. V. Damijonaitis. Arti
miausiu laiku bus galima plačiau pa
informuoti ir apie įvairių komisijų 
darbus, organizacinius atsiekimus, o 
taip pat - ir vargus...

KONGRESO EIGA, DATOS IR 
VIETOVĖS

1977 metais lapkričio mėn. įvyku
siame IV-jo J.K. ruošos komiteto 
posėdyje buvo aptarta kongreso ei
ga. Kongreso pradžia - 1979 m. lie
pos 11 d., o pabaiga - 1979 m. liepos 
29 d. Kongresą numatoma pradėti 
jaunimo stovykla Anglijoje. Sto
vyklos vieta: ’’Royal Holloway 
College”, Egham priemiestis, Surry 
Apylinkėje (Londonas tik 20 min. 
kelio). Liepos 14-tą - iškilmingas 
kongreso atidarymas Londone. 
Liepos 18-27 dienomis - atstovai 
renkasi Studijų Dienoms Altenber- 
go Namuose, netoli Koelno - Cologne 
Vokietijoje. Numatoma, kad Studijų 
Dienose galės dalyvauti tiktai kong
reso atstovai. Laike studijų dienų, 
kurios užsitęs savaitę laiko, kitiems 
kongreso dalyviams bus suorgani
zuotos grupinės išvykos (ekskursi
jos) po visą Vokietiją. Kongreso už
darymo iškilmės įvyks Koenigsteine 

SAULĖLYDIS
Bronė Mockūnienė

Tęsinys iš pr.

rias ji buvo studijavusi Vokietijos 
universitete. Nors jau jos pečius 
slegia pusšimčio metų našta, bet ji 
yra gerai išsilaikiusi ir atrodo daug 
jaunesnė negu ištikrųjų yra. Jos 
aukšta, liekna figūra, juodi ilgi plau
kai ir tamsios, giliai įsodintos akys, 
teikia jau paslaptingumo ir atkreipia 
visų dėmesį, kur tik ji pasisuka. Jos 
vidinis pasaulis yra labiau patrauk
lus, negu jos išvaizda. Nežiūrint viso 
to ji yra labai vieniša. Tiesa, ji turė
jo nemažai garbintojų, iš kurių gal 
pats įkyriausias buvo Pranciškus 
Geležėlė, bet Papartienė nė vienam 
iš jų nedavė vilties, nes kaip pati sa
kydavo, net ir visi kartu sudėti, ne
atstotų jai jos buvusio Eduardo. 
Daumantienė jau seniai jai ieškojo 
tinkamo draugo, su kuriuo ji galėtų 
pasikalbėti, padiskutuoti filosofi
niais klausimais. Šiandieną atsirado 
jai proga supažindinti du savo ge
riausius draugus - Vizgirdą ir Pa- 
partienę. Pristatydama juos vieną 
kitam ji pastebėjo: jus abu esate ge
riausi mano draugai ir abu esate 
pergyvenę tą patį likimo smūgį, ir, 
aš manau, judu turėtumėt vienas 
kitą gerai suprasti. Prie stalo ji pa
sodino juos šalia vienas kito. Živilė, 
Linas ir jo trys draugai išvažiavo į 
jaunimo gegužinę. Liko tik šeši 
žmonės ir visi vyresni, galima sakyti 
visi to paties amžiaus. Buvo gerai 
užvalgyta, dar geriau išgerta,ir visi 
įsismaginę kalbėjo garsiai ir juokėsi 
dar garsiau.

• Papartienė jautėsi labai gerai, 
pasakojo anekdotus ir buvo vėl ta 
pati iškalbingoji Gražina, kurią 
Daumantai atsiminė iš senų laikų.

Daumantienė sieloje džiaugėsi ir 
vis slaptai užmesdavo žvilgsnį, pasi
tikrinti, kaip draugai jautėsi, bet 
Vizgirda darėsi vis tylesnis ir tyles
nis. Daumantienė, pasiėmusi lėkštę 
nuėjo jiems pasiūlinti naują patie
kalą. Gražina čiauškėjo, gyrė Rūtos

prie Frankfurto. Liepos 27-29 die
nomis visi kongresantai renkasi į 
kongreso uždarymo iškilmes, kurios 
susidės iš akademinės dalies, kultū
rinės programos ir banketo. Beje, 
kongreso rengėjai numato ir tai, jog 
dabartinėmis kainomis vieno atsto
vo išlaikymas jiem atseis apie 300 
dolerių.

IV-jo PLJK TIKSLO APTARTIS

Vinco Bartusevičiaus vadovauja
ma Studijų komisija jau yra paruo
šusi IV-jo PLJ Kongreso tikslo ap
tarti, kurią ruošos komitetas vien
balsiai priėmė. Tikslo formuluotė 
skamba taip: "Į visuomeninį gyve
nimą žengia po antrojo pasaulinio 
karo subrendę lietuviai. Jų tautinę 
sąmonę ir vertybių sistemą sąlygoja 
socialinė, politinė ir kultūrinė patir
tis, įgyta jau išeivijoje. Ši patirtis iš 
esmės skiriasi nuo tos, kurią formu
lavo kartos, augusios Lietuvoje.

Jaunimui yra sunku organiškai 
įsijungti į jam svetima patirtimi pa
grįsta veiklą; pilnas išeivio asmeny
bės išvystymas reikalauja aktyvaus 
dalyvavimo abiejose visuomenėse - 
lietuviškoje ir gyvenamo krašto. IV 
PLJK tikslas yra: NAUJAI PA
GRĮSTI IR ĮPRASMINTI JAUNI
MO DALYVAVIMĄ IŠEIVIJOS 
VEIKLOJE”.

IV KONGRESO ATSTOVŲ 
KLAUSIMAS

Pasižvalgius po PLJ S-gos žinia
raščius, susidaro toks bendras vaiz
das: atstovais galės būti tik lietuviai 
tarp 16 ir 35 metų amžiaus, kurie 
privalės dalyvauti visuose kongreso 
darbuose. Antrininkų nebus. Atsto

M.P. numerio

kulinarinius gabumus, o Vizgarda, 
sugriebęs Rūtos ranką prispaudė 
prie lūpų ir pakilęs atsiprašė valan
dėlei. Rūta atsisėdo prie draugės ir 
abi linksmai šnekėjosi. Po valandė
lės grįžo Vizgirda, ir, pirmiau negu 
ji galėjo ką pasakyti, jis atsisėdo į 
Daumantienės vietą, prie vyrų. Rū
ta neparodė nustebimo, bet tikru
moje ji labai nustebo. Pagalvojo - 
Rikis vėl pradeda savo senus triu
kus. Kodėl jis tai daro, ko jis nori 
tuo pasiekti? Juk jis žino, kad Rūta 
jo niekada nemylėjo, jį tik mėgo, 
kaip gerą ir įdomų draugą. Nejaugi 
per trisdešimtį metų jis nepajėgė 
pamiršti to jaunystės jausmo? Jis 
kankina save. Ji jam nieko daugiau 
negali pasiūlinti, tik nuoširdžią 
draugystę. Rūta atrodė, kad klausė
si Papartienės pasakojimų, bet iš
tikrųjų, vėl perkratinėjo iš naujo 
savo ir Vizgirdos seną draugystę. Ji 
atsimena per abiturijentų balių, ji 
šoko su juo, bet jos akys ieškojo 
Vinco. Vizgirda gi glaudė ją prie sa
vęs taip švelniai, taip jausmingai, 
kad Rūta atsitraukus porą kartų pa
sižiūrėjo į jo veidą. Jo veidas buvo 
toks geras, ramus. Jis glaudė savo 
skruostą prie jos plaukų ir ji paste
bėjo, kad jis, tik prisilietęs jos, už
merkdavo akis. 

SVEIKINIMAS

Akademinio Skautų Sąjūdžio Adelaidės Skyrius nuoširdžiai sveikina 
savo narę fil. Bronę Mockūnienę, laimėjusia pirmąjį šio skyriaus organi
zuotą prozos veikalo konkursą. Penkių šimtų dolerių premiją Jury Ko
misija paskyrė B. Mockūnienei už jos veikalą "Saulėlydis”.

Dėkojame Jury Komisijai už prisiųstų darbų įvertinimą ir premijos 
paskyrimą. Jury Komisiją sudarė: Vincas Kazokas - pirmininkas, nariai: 
Elena Jonaitienė, Pajauta Pullinen, Balys Barkus ir Jurgis Janavičius.

Visiems konkurso dalyviams ir rėmėjams, nuoširdus skautiškas ačiū!

A.S.S. Adelaidės Skyrius

ęcsoooooooooooooooooooooooocKsooooooooooooocs

vo pareigos: padeda vietos Jaunimo 
Sąjungos skyriaus valdybai kongre
sinėje ruošoje; dalyvauja visuose 
kongresinės ruošos parengimuose; 
po kongreso duoda išsamų praneši
mą vietiniam sąjungos skyriui (ir 
bendruomenei). Atstovo terminas 
ribojamas nuo išrinkimo iki pokon- 
gresinio pranešimo. Atstovų rinki
mą praveda vietos Jaunimo Sąjun
gos skyr. valdyba demokratiniu bū
du. Pagal bendrą PLJS valdybos 
schemą, galutiniai atstovų sąrašai 
turi būti sudaryti iki 1978 metų spa
lio 1-mos dienos.

Tikimasi, kad ši apžvalginė infor
macija paskatins Australijos Lietu
vių Jaunimo Sąjungos skyrių valdy
bas imtis kongresinės ruošos darbų.

V. Jagaudis

VILNIEČIŲ SVEIKINIMAS

Lietuvos valstybės nepriklauso
mybės atstatymo 60-metų sukakties 
proga, Vasario 16-ja, sveikiname 
visus pasaulio lietuvius, linkėdami 
esantiems okupuotoje Lietuvoje, 
Sibiro tremtyje ir kalėjimuose iš
tvermės ir nepalaužiamos vilties su
laukti mūsų visų trokštomos laisvės. 
Skausmuos jėgos išauga, sako Mai
ronis.

Laisvajame pasaulyje išblašky
tiems lietuviams linkime daugiau 
dėmesio, energijos, pasišventimo ir 
meilės skirti kenčiančiai vergijoje 
Lietuvai ir lietuviams. Ištvermingai 
ieškoti būdų kaip padėti Tėvynei iš
kovoti 1918 metais atgautą laisvę ir 
nepriklausomybę su sena mūsų sos
tine Vilniumi. Tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse.

Stepas Varanka 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 

Kanados Krašto Valdybos 
Pirmininkas

— Pasakyk man ką nors, Riki, - 
juokavo tada Rūta. Mes šokam tylė
dami, lyg būtumėm susipykę.

— Ką aš galiu pasakyti vaidilutei 
Rūtai, kuri savo širdį paskyrė ne 
amžinajai ugniai ir ne ją mylinčiai 
širdžiai, bet vyrui... Tik vyrui.

— Tu kalbi mįslėmis. Riki, aš ta
vęs nesuprantu. Nuženk iš Olimpo, 
dievaiti Riki, ir prakalbėk mirtin
gojo žodžiais, kad Rūta galėtų tave 
suprasti, - išdykėliškai deklamavo ji.

— Kai širdys kalba, žodžiai nerei
kalingi...

Gal tie žodžiai buvo labai reikš
mingi jam, bet Rūta jų nesuprato, ir 
truputį pyko, kad tas šokis taip ilgai 
tęsėsi. Ji ilgėjosi Vinco.

Dabar, pergalvodama visa tai,Rū
ta mato, kad Vizgirdos vidinis pa
saulis buvo daug turtingesnis už 
Vinco. Vincą puošė tik gražus vei
das, graži figūra. Bet gyvenime jau 
taip yra. Ir bitė pirma skrenda į 
gražų žiedą, ir neradusi medaus, 
nusivylusi, pradeda apžiūrinėti 
kuklesnius žiedelius. Tačiau dabar 
jis jau yra subrendęs vyras, turtin
gas gyvenimo patirtimi ir turėtų 
būti logiškesnis.

— Dieve, duok man stiprybės, nes 
tas žmogus yra uola, - meditavo 
Daumantienė.

Nuėjusi, prisiglaudė prie savo vy
ro, lyg semtųsi stiprybės iš jo.
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LAIŠKAS REDAKCIJAI

REPREZENTACIJOS KLAUSIMU
LIETUVIŲ REPREZENTACIJA 

TORONTE

Turbūt neapsiriksiu pasakęs, kad 
mažiausiai patraukli sporto švenčių 
programos dalis yra sporto klubų 
atstovų susirinkimas - posėdis. Tuo 
metu, kai vyksta įtemptos ir įdomios 
varžybos, klubų atstovai, su ALFAS 
V-ba priešakyje posėdžiauja ir daro 
sprendimus visais sporto organiza
cijos klausimais. Galima įsivaizduo
ti, kiek dėmesio ir svarbos skiriama 
aptarti ir racionaliai išspręsti sporto 
veiklos reikalus, kai širdis ir dūšia 
yra palikta sporto salėje.

Tokia, sakyčiau, sporto "rabinų” 
sesija vyko ir Hobarte, tik šį karta 
buvo sprendžiamas ypatingas klau
simas, būtent, kaip nusakyti statu- 
tiškai kas yra lietuvis, kuris turėtų 
teisę atstovauti Australijos lietu
vius sportininkus Toronte-. Nenuos
tabu, užtat, kad tokios svarbos 
reikalus aptariant, iškilo nuomonių, 
skirtumų ir kai atsiradusių proble
mų posėdžių kambaryje pilnumoje 
išsiaiškint nesugebėjom, pokalbį 
tenka tęsti viešai. Jaučiu, kad vieną 
kartą jau laikas užbaigti tuos nuola
tos besitęsiančius ginčus, kas yra 
lietuvis ir kas ne, ir prieiti prie 
bendros nuomonės. 0 kai aukos To
ronto išvykos finansavimui plaukia 
tik iš mūsų bendruomenės, manau, 
kad išsamesnė inforamacija su ko
kiomis problemomis mes susiduria
me, priklauso visiems sporto rėmė
jams.

Reikalas gi sukasi apie abejotinos 
kilmės "tautiečius" pakliuvusius į 
rinktines atstovauti Australijos lie
tuvius Toronte.

Pagal jau per eilę metų galiojantį 
sporto švenčių dalyvių kvalifikacinį 
statutą, lietuvio teise naudojasi visi 
mišrių šeimų partneriai ir jų vaikai. 
Taip pat, apimtimi mažesnieji spor
to klubai, kaip Canberos "Vilkas” ir 
Hobarto "Perkūnas” turi teisę 
krepšinio komandose turėti po du 
svetimtaučius - talkininkus, nes be 
tokių pagelbos jie negalėtų sporto 
šventėse pasirodyti.

Šitokios rūšies talkininkai - lietu
vių draugai, naudojasi sporto šven
čių dalyvių teisėmis, išskyrus vieną, 
kad jie negali būti renkami į repre
zentacines lietuvių rinktines, kurios 
yra sudaromos kiekvienais metais.

Nei dėl mišrių šeimų atstovų, nei 
dėl oficialiai registruotų ne lietuvių 
sporto talkininkų, jokių problemų 
iki šio dar neiškilo ir, reikia manyti, 
neiškils.

Visiška'i kitoje plotmėje atsistoja 
reikalas, kada vienas iš keturių di
džiųjų klubų griebiasi priemonių 
įrodinėti, kad abejotinos kilmės ir 
svetimos tautybės sportininkai yra 
lietuviai. Vienas iš jų slavų tautybės 
yra pasirašęs "statutory declaration" 
kad jo močiutė buvusi lietuviškos 
kilmės, bet gyvendamas Adelaidėj 
nerodo jokių lietuviškumo žymių ir 
lietuvių gyvenime nesirodo; kitų gi 
dviejų svetimtaučių brolių lietuviš
kumas buvo apskelbtas sekančiais 
argumentais: "Je..s Ch...t - lietuviš
ka pavardė, ir sako - nelietuvis!? au
toritetingu tonu pareiškė liečiamojo 
klubo atstovas susirinkime, kai tas 
klausimas buvo paliestas. 0 to pačio

Vita Force

HORSERADISH
Tabletes (krienai)

Jeigu jums varva nosis ar kankina kitokie bronchiniai negalavimai, 
vartokite VITA FORCE RADISH TABLETES. Po trumpo laiko jums 
tikrai palengvės. Reikalaukita šių tablečių Health Food krautuvėse.
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klubo atstovė iškėlusi ranką parodė 
ant piršto sužadėtuvių žiedą ir iš
dėstė, kad sekančių metų pradžioje 
tas tariamasis lietuvis ją ves. Kaip 
esu informuotas tas pats argumen
tas buvo panaudotas ir 1976 metų 
sporto šventės metu.

Nemanau, kad sulietuvinta pa
vardė ir pažadėtos vedybos turėtų 
svetimtautį automatiškai paversti 
lietuviu.

Reikalas dar daugiau susikompli
kavo, kai sekančią dieną, mūsiškos 
valdžios atstovas užklausė ką dary
ti, kad tariamojo lietuvio brolis tapo 
taip pat išrinktas į jaunių rinktinę. 0 
šiam jaunuoliui jau buvo likusi tik 
viena lietuvybės garantija - sulietu
vinta pavardė.

Tokiais argumentais vadovaujan
tis kiekvienas graikas pavarde "Jo
nas” būtų tikresnis lietuvis negu 
Kardaš pramintas Kardu. Taigi šių 
jaunuolių klausimu, protokolo žo
džius cituojant "nepadaryta nei nu
tarimų nei sprendimų”.

Slaviško kraujo "tautietis” savo 
lietuvybę išpažinęs per "statutory 
declaration” į krepšinio dešimtukę 
nepakliuvo. Tą dešimtį žaųdėjų iš
rinko visų septynių sporto šventėj 
dalyvavusių komandų treneriai. Vis 
dėlto, kažkokiu tai būdu, sekančią 
dieną į rinktinės sąrašą vienuolik-

Namie i
PASIKALBĖJIMAS SU 

AMBASADORIUM 
ARTHUR J. GOLDBERG

Lietuvių demokratų grupės pir
mininko arch. Antano Varno įspū— 
džiai apie įvykusį pasikalbėjimą su 
ambasadorium Arthur J. Goldberg, 
JAV delegacijos pirmininku Belgra
do konferencijoj, 1978 m. sausio 10 
d. State Department, Washingtone:

Į pasikalbėjimą atvyko virš 50 as- 
menų.atstovaujančių įvairias religi
nes draugijas ir tautybių atstovų, 
kurių kraštai aptverti geležine už
danga. Iš lietuvių dalyvavo Dr. K. 
Bobelis, A. Gureckas, R. Žymantaitė 
ir A. Varnas. Pasikalbėjimą pradėjo 
ambasadorius Goldberg apgailes
taudamas, kad JAV spaudos, radijo 
ir televizijos darbuotojai nelabai do
mėjosi Belgrado konferencija ir ne
pakankamai informavo Amerikos 
visuomenę. Šia proga A.J. Goldberg 
pailiustravo vieną iš daugelio jo su
šauktų spaudos konferencijų, kurio
je jis norėjo pasidalinti su kores
pondentais jo delegacijos atliktais 
darbais Belgrade, bet, deja, kores
pondentai statė klausimus tik apie 
Artimuosius Rytus, Sadatą, jo ke
lionę į Izraelį ir t.t.

Toliau ambasadorius supažindino 
savo svečius konferencijos patirti
mi. Belgrade susipažinus su 33 vals
tybių delegacijų atstovais paaiškėjo, 
kad de facto konferencijoje susida
riusios trys grupės: sovietų įtakoj 
esantieji, NATO (kuriai priklauso 
JAV) ir neutralieji. Teko bandyti 
patraukti savo pusėn neutraliuosius 
norint pravesti kokį nors pasiūlymą. 
Taipogi, neutralių valstybių prista
tyti pasiūlymai lengviau praeidavo, 

tuoju žaidėju buvo įrašytas ir mini
mas "tautietis”. Spėju,' kad ši spe
ciali privilegija, kaip išskirtinam as
meniui, buvo padaryta ALFAS 
V-bos paskirto rinktinės trenerio 
pastangomis, kuris karžygiškai gy
nė visų trijų "proginių lietuvių” rei
kalus.

Čia iškyla klausimas, kokiu būdu 
septynių sporto šventėje dalyvavu
sių vyrų krepšinio komandų trene
rių sprendimas buvo apeitas?

Jeigu treneris reprezentacine 
rinktine nebuvo patenkintas, mano 
manymu, tikslingiau būtų pasielgęs 
perleisdamas trenerio postą kitam 
treneriui išrinktam jam tradiciniai 
nusistovėjusiu būdu. Dabar gi atsi
tiko taip, kad iš krepšinio komandos 
dešimtuko, jeigu Kanadon vyks Pa
lubinskas (visos Australijos rinkti
nės žaidėjas) ir ALFAS V-bos reko
menduotas iškilus sydnejiškis - 
Andrikaitis, dešimtuko sąrašas išsi
temps iki trylikos žaidėjų, kas 
reikštų, kad ir visos subsidijos išvy
kos reprezentantams proporcingai 
sumažėtų.

Šitokių įvykių išdavoje atrodo, 
kad mes neskiriam pakankamos 
svarbos pačiam pagrindiniam mūsų 
sporto veiklos tikslui - suburti ir iš
laikyti savo jaunimą lietuviškoj 
grupėj ir sudaryti jiems patraukliai 
sąlygas, kad jiems nekiltų pagundų 
pardavinėti save plačioje sporto 
rinkoje. Siųsdami Kanadon tris ne
aiškios kilmės "proginius lietuvius”, 
mes išstumiame iš savo tarpo tris 
jaunuolius tikrus lietuvius. Sporto

r svetur
nes Amerikos, delegacijos pateiktos 
idėjos paprastai būdavo sovietų 
grupės atmetamos. Bet koks žmo
gaus teisių Sovietų Sąjungoje pa
žeidimo kėlimas iššaukdavo sovietų 
delegacijos protestą, kad kišamasi į 
jų vidaus reikalus ir tuoj grasino iš
vykti iš konferencijos. Pagaliau 
žmogaus teisių definiciją sovietai 
aiškino skirtingai nei Vakarai. Jų 
manymu, tai esanti piliečio teisė į 
darbą. Laisvojo pasaulio žmogaus 
teisių supratimas reiškia - kalbos, 
spaudos, judėjimo ir tikėjimo laisvę.

Po ambasadoriaus kalbos, kuri 
tęsėsi apie 20 minučių buvo sesija 
paklausimų. Į daugelį klausimų A. 
Goldberg patarė ieškoti atsakymų 
knygoje, kuri buvo išdalinta atvy
kusioms: "The Belgrade CSCE 
Meeting. US Delegation State
ments, October 2 - December 22.”

Ambasadoriaus kalbėjimo būdas 
yra lėtas. Jis gana ilgai galvoja tarp 
sakinių ir visuomet į ką tai rodo 
pirštu, todėl sovietai jį dažnai kal
tindavo, kad jis juos bando mokyti.

Pasikalbėjimas tęsėsi virš dviejų 
valandų.

(Elta)
**♦

Egzilinės lenkų vyriausybės pre
zidentas St. Ostrowski, savo Naujų 
Metų pasakytoje kalboje Londone 
pareiškė, kad "teisiniu atžvilgiu pri
pažįstame rytines Lenkijos sienas 
1921 metų Rygos sutartyje ir priva
lome siekti jų atstatymo.” Kitaip 
sakant, Lenkija neatsisako anksčiau 
turėtų svetimų teritorijų rytuose, jų 
tarpe ir Vilniaus krašto. Nors prezi
dento kalboje nebuvo paminėtas 
Vilnius, bet išreikšdamas lenkų išei
vių nuotaikas londoniškis "Dziennik 
Polski” sausio 11 d. numery prezi
dento kalbai net antraštę parinko - 
"Emigracija neatsisako Lvovo ir 
Vilniaus”.

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

vadovai, kurie skina laurus šitų 
"proginiu lietuvių” rankomis, turėtų 
labai rimtai pagalvoti ar tokiu elge
siu neapsilenkia su pagrindiniais 
mūsų veiklos uždaviniais? O svais- 
čiojimu ir užmačios pamokinti ame
rikonus žaisti krepšinį jeigu tai bus 
daroma nesavomis jėgomis, Austra
lijos lietuviams nei garbės nei laurų 
nesuteiks.

Jau pats laikas, kad mes visi 
sporto vadovai surastume bendrą 
kalbą ir nustatytume ateities veik
los gaires ne per vieną keturių va
landų sesiją, vykstančią sporto 
šventės metu, kur sprendimai daro
mi su vienu tikslu - kuo greičiau iš 
posėdžių kambario ištrūkti, bet iš
spręstume visas problemas metų 
bėgyje susirašinėjimo ir atskiro su
važiavimo būdu. Tuomet nereikėtų 
daryti sprendimų pilnai neišgvil
dentais klausimais.

Gyvenimo aplinkybėms keičiantis 
reikia ieškoti naujos formulės nusa
kyti kas yra lietuvis ir kas ne. Nau
jai patvirtintas kvalifikacinio statu
to paragrafas, kad užtenka vienos 
senelės trečiosios kartos atžalą lai
kyti tikru lietuviu, sakyčiau, bent 
šiuo metu yra per lankstus. Manau, 
kad kol mūsų trečioji karta dar yra 
vaikystės amžiuj, dviejų lietuvių se
nelių lietuviška kilmė būtų buvusi 
tikslingesnė lietuvio apibrėža. Čia 
norėčiau priminti tiems klubų atsto
vams, kurie to nežinojo, kad mes 
visi turėjom ar turim keturis sene
lius t.y. dvi močiutes ir du diedukus. 
Pagaliau didesnės svarbos, negu 
aritmetiškai nustatytas kraujo mi
šinys, yra pačio jaunuolio-lės atsine- 
šimas lietuviškam reikalui kasdieni
niam gyvenime. Šia prasme nuošir
daus jaunuolio niekas neatmes ir jo 
lietuviškumo gramais nesvers. Vis 
dėlto "proginius lietuvius" kurie 
naudojasi lietuvio privilegija tiktai 
kur jiems yra naudinga, o neturi nei 
mažiausio jausmo ir pagarbos lietu
viškam reikalui, tokius, sakyčiau, 
vertėtų atsijoti. O gyvi faktai rodo, 
kad keletą tokių ne tik kad globoja
me bet ir privilegijuojame.

Reikėtų atskirti du dalykus - vie
tos sporto šventes ir lietuvių repre
zentaciją Kanadoj. Kai sporto šven
čių dalyvių kvalifikacijos glūdi pas
kiro klubo sąžinės rėmuose, visos 
Australijos lietuvių reprezentantai 
siunčiami į užsienį, mano manymu, 
turėtų būti tik neabejotini lietuviai.

Reikia tikėtis, kad ALFAS V-ba, 
pasilikusi sau teisę spręsti ir tvar
kyti visus Kanadon išvykos reika
lus, patvarkys, kad nei vienas cen
tas, surinktas iš mūsų bendruome
nės, taip pat ir iš Kanadiečių subsi
dijos, skirtos Australijos lietuviams, 
nebus išmestas "proginių lietuvių" 
paramai.

Stasys Urnevičius

"Bažnyčia ir LKB Kronika”, min
tys, svarstymai ir pageidavimai, 
Lietuva, 1977 metai, toks pogrindžio 
leidinys šiuo metu pasiekė Vakarus. 
Jo įžanginėje kalboj kritikuojama 
LKB Kronika, kad ji "pradėjo užsii
minėti mūsų krašto Bažnyčios pra
gaištinga kritika ir skaldymu. Pra
dėjo kelti į paviršių šiukšles ir jomis 
drabstyti tuos, kurie faktiškai neša 
Bažnyčioje labai komplikuotą "kait
ros naštą”. Vietoje pradėti ir darniai 
bendradarbiauti, siekiant bendro 
tikslo, griebiamasi kritikavimo, pik
to mokymo, šmeižimo. Visa tai pa
tenka į užsienį, perduodama per ra
diją, dezorientuoja tikinčiuosius, o 
mus pačius žemina... Labai senas - 
divide et impera principas. Jis tai
komas ir čia. Nebus autoriteto, ne
bus susiklausymo, nebus vienybės, 
tuomet nebus ir bendro fronto, ne
bus jėgos, nebus konspiracijos, o dar 
užsienio tikinčiųjų opinijoje sumen
kinti - su tokiu suskaudusiu organiz
mu nesunku kovoti.”

Perskaičius šiuos teigimus tenka 
susimastyti, ar tik nėra šios "anti- 
kronikos” tikslas suskaldyti valdyti.

(Elta)
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28-ji Sporto Šventė Hobarte
28-SIOS SPORTO ŠVENTĖS 

' ŽAIDYNĖS

JAUNIŲ KREPŠINIS

Įdomių ir įtemptų rungtynių ne
stokojo ir mūsų prieauglio varžybo
se. Šventės rengėjams labai pavyko 
pramatyti vyrų krepšinio favoritus 
paruošiant žaidynių programą, bet 
užtai smarkiai "prašovė pro šoną” 
kas lietė jaunių berniukų programą, 
ir favoritai Melburno ir Adelaidės 
berniukai žemiau 18 metų amžiaus 
susitiko jau pačiose pirmose rung
tynėse.

ADELAIDĖS "VYTIS” - 
MELBOURNO ’’VARPAS” 70:55 

(24:26)

Rungtynės buvo įdomios ir 
įtemptos ir tik rungtynių pabaigoje 
pasirodė Adelaidės berniukų vispu
siškas pranašumas. Taškai: P. Ur- 
nevičius 23, R. Baškus 22, S. Nava
kas 15, A. Vieraitis 8, J. Ignatavi
čius pelnė tik 2 taškus, bet labai su-' 
maniai vadovavo žaidimui. Melbur- 
nui: T. Baltutis 19, E. Ragauskas 15, 
S. Balnionis 13, V. Žilinskas 4, V. 
Liubinas 2, D. Kirša 2.

ADELAIDĖS "VYTIS” -
GEELONGO "VYTIS" 59:54 (28:20)

Šiose rungtynėse pasirodė aukš
taūgis iš Adelaidės A. Vieraitis, pel
nęs 18 taškų, P. Urnevičius 14, S. 
Navakas 14, R. Baškus 9, J. Ignata
vičius 4. Geelongui: D. Šutas 14, K. 
Jomantas 13, L. Valaitis 10, R. Kar
das 9, M. Bosnjak 8.

Geelongas įveikė Hobartą 69:59 ir 
Adelaidė įveikė Hobartą 61:41.

GEELONGO "VYTIS” - " 
MELBURNO "VARPAS” 44:43 

(22:24)

Apylygiose rungtynėse sėkmė ly
dėjo geelongiškius. Taškai: D. Šutas 
18, K. Jomantas 10, R. Kardas 8, L. 
Valaitis 4, M. Bosnjak 4. "Varpui”: 
S. Balnionis 14, T. Baltutis 10, A. 
Balnionis 6, P. Urbonavičius 5, V. 
Žilinskas 4, E. Ragauskas 2.

BILIARDO SEKCIJA

Sausio 26 d. Bankstowne, Lietu
vių Klube, įvyko Lietuvių Klubo bi
liardo sekcijos visuotinis metinis 
susirinkimas, kurį pradėjo buv. 
sekc. pirmininkas R. Dambrauskas. 
Išklausius pirmininko pranešimo ir 
perskaičius Kontrolės Komisijos 
aktą, truputį kilo diskusijų dėl 
Kontrolės Komisijos akte išdėstytų 
faktų, kad atskaitomybė vedama 
savotiškai ir ta sistema turi būti pa
keista, kaip Kontrolės Komisijos 
nurodyta. Po trumpų diskusijų susi
rinkimas Kontrolės Komisijos pa
siūlytą naują atskaitomybės sistemą 
patvirtino, skaitant nuo 1977 metų 
spalio 10 d. Turi būti užvestos nau
jos bylos, kasos knygoje turi būti 
rašomos pajamos-išlaidos nustatyta 
ir visiems suprantama tvarka, o iš
laidų sąskaitos turi būti formalios su 
pinigų gavėjų parašais ir patvirtin
tos.

Charakteringa, kad šį kartą į val
domuosius organus išrinkta daugu
moje jaunimas, penki lietuviai ir 
vienas svetimtautis, todėl tikimasi, 
kad į sekciją bus įnešta gyvumo ir 
įdomumo.

Biliardo sekcijos vadovė - p. A. 
Liesytė. Valdyba: R. Kasperaitytė, 
V. Gilius ir p. Johons, į Kontr. Ko
misiją: S. Pačėsa ir V. Kondreckas.

Naujai valdybai linkėtina sėkmin
go ir našaus darbo. Buvęs

MELBURNO "VARPAS" - 
HOBARTO "PERKŪNAS” 54:46 

(32:17)

Varpiečiai rungtynes laimėjo pir
mame kėlinyje. Taškai: T. Baltutis 
14, A. Balnionis 12, S. Balnionis 8, E. 
Ragauskas 6, P. Urbonavičius 2. 
Perkūnienčiams: B. Stanwix 19, O. 
Paškevičius 18, W. Stanwix 4, M. 
Sansom 4, S. Plunkett 1.

Tai buvo rungtynės dėl antros 
vietos, nes Geelongo "Vyčiui” star
tuojant porai ne lietuvių kilmės 
krepšininkų, visos rungtynės buvo 
užskaitytos kaip draugiškos. Tad 
berniukų krepšinio pirmenybėse 
pirmą vietą. iškovojo Adelaidės 
"Vytis", Il-trą - Melburno "Varpas”, 
IILčią - Hobarto "Perkūnas”.
MERGAITĖS

MELBURNO "VARPAS” -
ADELAIDĖS "VYTIS” 33:22 (18:11

Už berniukų pralaimėjimą prieš' 
Adelaidę atsirevanšavo "Varpo” 
mergaitės. Taškai: G. Muceniekaitė 
14, R. Bertašiūtė 10, J. Bertašiūtė 
5, L. Muceniekaitė 4. Adelaidei: N. 
Opulskytė 11, L. Visockytė 5, V. 
Kalnins 4, R. Rupinskaitė 2.

ADELAIDĖ - HOBARTAS 38:20 
(17:8)

Adelaidės mergaitės sužaidė žy
miai geriau šiose rungtynėse. Taš
kai: N. Opulskytė 16, R. Rupinskaitė 
7, M. Jaciunskytė 6, V. Kalnins 6, L. 
Visockytė 3. Hobartui: M. Radcliffe 
10, E. Benalytė 2, Av. Kaitinytė 2, 
L. Jankutė 2, An. Kaitinytė 2, M. 
Taškūnaitė 2.

Sporto Šventės
nuotrupos

Pačią didžiausią Šventinę dovaną 
apturėjo Sydnejaus skautų tunto 
tuntininkas ir Kovo tinklinio rinkti
nės iškilusis žaidėjas J. Belkus. 
Prieš pat Kalėdas jo viduriuose 
apendicitas pakėlė maištą ir vietoj, 
kad papuolus į Hobarto sporto 
šventę ir vėliau į Tautinę Stovyklą, 
jis atsigulė į ligoninę. Įdomu kas tai 
padarė? Ar skautiški rūpesčiai, kaip 
geriau priimti užjūrio svečius, ar 
povestuviniai jaunos žmonos kuli
nariniai gabumai virtuvėje? Kaip 
ten buvo, kaip nebuvo, Jeronimas 
Hobarte buvo išrinktas į Australijos 
lietuvių tinklinio rinktinę, repre
zentuoti mus Kanadoje.

»*♦

Kelionėje lėktuvu į Hobartą, tarp 
hostesių pats populiariausias kovie- 
tis buvo Jonas Abromas. Jis vis dar 
negalėjo pamiršti savo neseniai bu
vusios rinkiminės propogandos, ir 
čia, net su dainos pagalba jis bandė 
visas politines, greičiausiai liberali
nes, gudrybes kaip artimiau prisi
jaukinus gražiąsias hosteses. Kaip 
jam lėktuve pasisekė, nežinau, ta
čiau Hobarte, po oficialaus atidary
mo, jis labai karštai bandė į savo 
partiją atversti šios valstijos dar- 
bietį vicepremjerą ir Moonah miesto 
burmistrą, kurie šventėje buvo ofi
cialūs svečiai. Čia duona buvo daug 
sunkesnė.

Daugelis svečių iš Amerikos ir 
Kanados, ypatingai jaunimas, kurio 
tarpe buvo ir nemažai aktyvių spor
tininkų, buvo gerokai nusiminę su
žinojus, kad sporto šventė vyko Ho-

MELBURNAS - HOBARTAS 
32:28 (12:16)

Tik dėka gero susučių Bertašiūčių 
žaidimo varpietės pasiekė svarią 
pergalę ir tuo užsitikrino mergaičių 
žemiau 18 mt. amžiaus nugalėtojų 
titulą 28-toje šventėje. Taškai: J. 
Bertašiūtė 14, R. Bertašiūtė 12, L. 
Muceniekaitė 4, G. Muceniekaitė 2. 
Hobartui: E. Banelytė 9, M. Rad
cliffe 9, M. Taškūnaitė 6, Av. Kaiti
nytė 4. Šių pirmenybių galutinas re
zultatas I - Melburnas, II - Adelaidė, 
III - Hobartas.

TINKLINIS

Šių varžybų aprašymą pradėsiu 
nuo moterų grupės, nes ten įvyko 
dvikova, kurios 28-tos sporto šven
tės dalyviai neužmirš dar ilgesnį lai
ką.

SYDNEJUS - ADELAIDĖ 3:2 
(13:15,16:14,12:15,16:14,15:13)

Jau eilę metų kaip tinklinis labai 
populiarus Sydnejuje, tad į Hobartą 
atvyko nesitikėję didesnio pasiprie
šinimo. O Adelaidės moterys šioms 
žaidynėms ruošėsi kaip niekada, su 
viltim pateikti staigmeną. Ir labai 
mažai trūko iki staigmenos, bet žiū
rovai buvo liudininkais labai aukštos 
klasės, ugningų, permainingų rung
tynių, kuriose rungtynių pabaigoje 
sėkmė lydėjo kovietes. Abiejų ko
mandų mergaitės šioms rungtynėms 
atidavė viską, sužaidė tiesiog pasi
aukojančiai ir gaila, kad šis sprtas 
nepripažįsta lygiųjų. Moterys tink- 
lininkės įrodė, ką galima atsiekti per 
metus rimtai padirbėjus, kuo pasi
didžiuoti gali ir Sydnejaus "Kovas” 
ir Adelaidės "Vytis".

barte. "Ot, kad taip ji būtų buvus 
Melbourne, tai ir mes ne vieną ko
mandą, skautišku vardu, būtume 
draugiškom rungtynėm išstatę į 
jūsų sporto šventę". Tikrai gaila, 
bet jau šaukštai po pietų.

**♦

Kalbant apie svečius iš užjūrio, tai 
teko girdėti, kad daugumas iš jų patį 
geriausią laiką turėjo Sydnejuje ir 
čia, prie gražiųjų pajūrių, jie norėtų 
ir gyventi. Nors stovykla Melbourne 
jie ir labai buvo patenkinti, ir vete
ranas skautas bei daugelio Ameri
kos lietuvių laikraščių foto kores
pondentas Vladas Bacevičius man 
išreiškė: "Džiaugiuosi, kad Austra
lijos lietuviai skautai surengė tokią 
didingą stovyklą. Aš manau, kad ši 
Tautinė Stovykla yra viena iš ge
riausių iki šiol buvusių stovyklų, nes 
aš esu jau penktoje Tautinėje Sto
vykloje”. Tikrai malonu girdėti iš 
mūsų skauto bičiulio iš Clevelando, 
tokius gražius žodžius.

♦♦♦

Hobarto sporto šventė pavyko 
stebėtinai gerai. Nenuostabu, kad 
klubo sekretorius ir visas šventės 
variklis A. Kantvilas per visą šventę 
vaikščiojo užmiegotom ir pavargu
siom akim. Jo buvo visur pilna, todėl 
nenuostabu, kad po klubų atstovų 
užtrukusio virš 7-nių valandų posė
džio, kuriame jis buvo sekretorius, 
jis išsireiškė: "Nežinau, vyručiai, ar 
iki šventės pabaigos, kaip reikalauja 
naujas statuto punktas, aš įstengsiu 
padaryti tokio ilgo protokolo nuora
šą”. Tačiau jam, kaip geram žmogui 
ir Dzievulis padėjo. Oras atšalo,

Geelongo vyrai įveikė Hobartą 3:1 
(15:9, 15:5, 15:17, 15:2), o po to vėl 
"sukryžiavo kardus” Sydnejaus ir 
Adelaidės vyrai tinklininkai.
"KOVAS" - "VYTIS" 3:2

(15:10, 7:15,15:6,13:15,15:2)

Po pirmo seto vytiečiai atrodė 
pranašiau už koviečius, bet susižei
dus S. Lukoševičiui adelaidiškiai 
"kapituliavo” paskutiniame sete. Ir 
šios rungtynės buvo gana aukšto ly
gio iki paskutinio seto. Abi koman
dos gana lengvai įveikė Geelongo ir 
Hobarto tinklininkus, tad galutina 
lentelė atrodė sekančiai: 1. Sydne- 
jus, 2. Adelaidė, 3. Geelongas, 4. 
Hobartas.

SKVOŠAS

Taip, atrodo, kad skvošas pasida
rė populiariausia sporto šaka, po 
krepšinio ir tinklinio. Individualinė
se vyrų pirmenybėse užsiregistravo 
12 žaidėjų ir turnyras pravestas 
vieno minuso sistema. Nugalėtoju 
tapo Viktoras Ramonaitis iš Adelai
dės, savo varžovams leidęs laimėti 
tik 3 taškus per visas pirmenybės. 
Titulas labai tvirtose rankose. Daug 
atkaklesnės varžybos vyko moterų 
grupėje kur dalyvavo 8 žaidėjos. Fi
nale susitiko dvi adelaidiškės, kur 
gana permainingoje kovoje J. Ver- 
bylienė įveikė I. Kapočiūnaitę7

Komandiniai vyrų stalo tenisą lai
mėjo Hobarto "Perkūnas”, moterų - 
Adelaidės ’’Vytis”. Individualiai 
Antanas Andrikonis (Hobartas) ir 
Onutė Bone (Adelaidė).

**♦
■ n

Komandiniai vyrų lauko teniso 
nugalėtojais tapo Hobartas, o indi
vidualiai Adomas Kaltinis ir Genutė 
Viluckaitė, abu iš Hobarto.

Golfo žaidynes laimėjo Virgilijus 
Vičiulis (168) ir "handicap” Vincas 
Binkis, abu iš Sydnejaus.

Šachmatų pirmenybių nugalėtoju 
tapo L Venclova, o "žaibo” turnyrą 
laimėjo J. Dambrauskas, taip pat 
abu iš Sydnejaus.

R. Sidabras

ginčai pasibaigė, o turėtas iš Ameri
kos disidentas svečias ir kaip su ra
keta iš jo namų partijėlės išbėgo, 
todėl ir protokolas buvo laiku ir la
bai gerai paruoštas. Ačiū.

Gi pats vyriausias visos Hobarto 
šventės ’’Bosas" J. Paškevičius, at
rodo, sveikatos vitaminų buvo gero
kai paėmęs, nes kur tik kas buvo, 
visur "Bosas” pribuvo, net ir visų 
sportininkų ’’Bosą” savo didžiuoju 
limuzinu visur išvežiodamas ir pa
rodydamas gražiąsias Hobarto lie
tuvių sodybas. O gi po N. Metų ba
liaus jis paryčiais, salę bevalyda
mas, net savo nuostabųjį iždininką 
V. Mikelaitį, kuris odinį pinigų 
krepšį, kaip škaplierinį rožančių, ant 
kaklo pasikabinęs vaikščiodavo ir 
rinkdavo pinigus, poilsiui paleido ir, 
svarbiausiai, kad ryte važiuodamas 
toliau savo pareigų tęsti, jis net savo 
šiaudinės skrybėlės, kaip paprastai, 
niekur nepamiršo. Sveikinam ir ačiū 
’’Didžiajam Bosui". TASPATS

ATNAUJINKITE

i a:M.P. PRENUMERATĄ
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DĖMESIO I
MELBOURNO LIETUVIAMS IR JAUNIMUI

Šeštadieninė lietuvių kalbos mokykla darbą pradeda vasario 11 d. The 
University High School, Story Street, Parkville 3052

Visi jaunuoliai ir jaunuolės, o taip pat ir suaugę kviečiami stoti ir lan
kyti lietuvių kalbos kursus. Kas nėra gavę užsiregistravimo anketų, pra
šomi kreiptis j kursų vedėją P. Sungailą tel. 91 4845.

tiiifniiioiiiniiiiiiiaiiiiiimmaiiiiiiiiiiiic3iiiiiiimiic3iiiiiiiiimoiiiiiiiiiiiiciimiiimiic3niimiiiiic3iiiiiimniciiiiiiiiniii

Informacija

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankrtovn. Tel: 706-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Vasario 11 d. šeštadienį, 8 vai.:
MADŲ PARADAS

MELBOŪBNE
Lietuvių Akademinė Korporacija 

ROMUVA praneša, kad:

1. geriausiai 1977 metais išlaikiu- 
siem lietuvių kalbos (HSC lygio) eg
zaminus yra paskirta $ 60 Korp! Ro
muvos premija, be to

2. kiekvienam lietuviui ir lietuvei, j 
baigiusiem gimnazijos kursą ir 1977 
metais sėkmingai išlaikiusiem lietu
vių kalbos egzaminus, bus įteikta 
speciali mūsų Korporacijos dovana;

3. premija ir dovanos bus įteiktos 
š.m. Vasario 16-os minėjimo metu, 
kuris įvyks 1978.2.19 (pradžia 3 
vai.), Lietuvių Namuose, 44-50 Errol 
Street, North Melbourne;

4. dovanas gaus tiktai tie, kurie 
tame minėjime dalyvaus ir iki 
1978.2.10 praneš Korporacijos 
vice-senjorui, kad tame minėjime 
dalyvaus.

Fili Stasys Stankūnavičius, 
Korporacijos vice-senjoras,

4 Cooinda Court, 
Mount Waverley,' 3149 

(Tel.: 277 3527) 

Sydnejaus lietuviams. Jas praves 
tėvas jėzuitas J. Vaišnys iš Čikagos. 
Iš anksto pranešu datą, kad tomis 
dienomis susilaikytume nuo viešų ar 
privačių pobūvių, o ypač tuos du va
karus ir sekmadienio pusdienį paš
iurtume susikaupimui ir maldai, o 
ypač išklausytume visus gerb. reko
lekcijų vadovo religinio gyvenimo 
atgaivos mums skiriamus pamoks
lus.

Rekolekcijų tvarka visiems bus 
įteikta per seniūnus bei skelbiama 
spaudoj.

Kun. P. Butkus

DĖMESIO

Poeto Bernardo Brazdžionio 
poezijos vakaras įvyksta vasario 18 
d., 4 vai. Sydney Lietuvių Klube. 
Tai pirmas poetas, atvykęs į Aus
traliją iš užjūrių specialiai paskaityti 
savo poezijos Australijos lietu
viams. Tautiečiai kviečiami ir iš to
limesnių apylinkių, nes tai reta ir gal 
vienintelė proga pamatyti ir pasi
klausyti poeto ir dar tokio masto!

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 1.304 vai.

Sidnėjaus 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.-treč. 4-10 vai., ketv; 4-11 vai., šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vaL 
penkt. 4-12 vai., šjšt. 2-1 vai., sekm.
12.30 -11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

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

SYDNEY
PAMALDOS UŽ TĖVYNĘ

I

Vasario 16 minėjimas Sydnejuje 
įvyksta sekmadienį, vasario 19 d. 
Iškilmingos pamaldos St. Joachim’s 
bažnyčioje Lidcombe 11.30 vai. Pa
maldose Dainos choras, vad. B. Ki- 
verio, giedos lietuviškas giesmes ir 
maldą už tėvynę. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėliavomis. 
Kuo gausiau, ypač jaunimas, tegu 
priima šv. Komuniją, aukojant ją už 
tėvynę.

Šia proga per Tautos Fondo ats
tovybę bus galima aukoti tautos iš
laisvinimui prieš ir po pamaldų.

Po iškilmingų pamaldų Vasario 16 
minėjimas parapijos salėje dalyvau
jant pagarbiam svečiui poetui Ber
nardui Brazdžioniui.

Kviečiami visi tautiečiai!
Kun. P. Butkus į

GAVĖNIA IR REKOLEKCIJOS

Vasario 8 d. - Pelenų dieną prasi
deda gavėnia, susikaupimo ir atgai- Į 
los laikas.

Rekolekcijos
Kovo 17-19 d.d. Verbų savaitgaly

RADIJO LAIDOS
LIETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE

SYDNEY Stotis 2EA 800 kHz

AntrėKi'Piiiais 1.30-2 vai.p.p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

MELBOURNE Stotis 3EA I 120 k Hz

Pirmadieniais 11 vai. ryto
Penktadieniais 3vai. p.p.

CANBERRA stot<»2XX.iotouHz

Ketvirtadieniais 8-8.30vai.vak.

ADELAIDE stoto5UV 530kHz 

Šeštadieniais 9 vai.ryto
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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.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Ir vėl madų paradas! Sakytume, 

Sydnejaus sporto klubas Kovas at
sisakė sportų, o perėjo į madas, kaip 
pelningesnį amatą. Nenuostabu, kad 
apie sportinę veiklą jau metais nieko 
nesigirdi, o štai vasario 11 d. Syd. 
Liet. Klube ir vėl naujas paradas. 
Sveikiname!

♦♦♦

Žinoma Australijoje ir ypač Ade
laidėje pianistė ir dirigentė Nemyra 
Masiulytė tarnybiniais ir studijų 
reikalais persikelia iš Adelaidės į 
Sydnejų. Sausio 15 d. su ja adelai- 
diškai atsisveikino ir palinkėjo sėk
mės ’’svetur”.

* *

Savo laiške LSS Australijos Ra
jono Vadui Dr. A. Mauragiųi skautų 
veikėjas kun. A. Saulaitis, Š.J. rašo 
jau iš Amerikos, kad ne tik jis, bet ir 
visi dalyvavę Vl-je taut, stovykloje, 
negali atsidžiaugti Australija, Aus
tralijos lietuviais ir pačia stovykla. 
Jis asmeniškai rašo: ’’Geriau, gra
žiau ir maloniau suorganizuoto pri
ėmimo ir globos nesu matęs, ir net 
nežinau, kaip galima jums ir visiems 
už tai padėkoti.”

* *

Pasaulio Liet. B-nės pirm. p. B. 
Nainys apgailestaudama^ negalėjęs 
asmeniškai dalyvauti skautų Vi-joje 
tautinėje stovykloje, džiaugiasi sto

Sporto Klubo Kovo Valdyba

vyklos sėkme ir drauge primena, 
kad tokios stovyklos padeda suar
tinti paskirų kraštų bendruomenes, 
ko Pasaulio Liet. B-nės Valdyba ir 
siekia. ***

Sausio 29 d. Sydnejaus Lietuvių 
Klube teatras Atžala pakartojo per
nai prieš Kalėdas matytą trijų 
veiksmų nuotaikingą komediją 
’’Pirmą Skambutį”. Malonu paste
bėti kaip tik teatro naudai, kad ant
ras pastatymas buvo dar sėkmin
gesnis ir nuotaikingesnis. Gaila, žiū
rovų buvo gana skystai. Spektaklį 
stebėjusi viešnia iš Lietuvos ir pati 
aktorė p. E. Žalinkevičiaitė-Petraus- 
kienė visą pastatymą priėmė su di
deliu entuziazmu pastebėdama, kad 
iš mėgėjų vaidintojų tokio aukšto 
lygio pastatymo ji nesitikėjusi.

Ar tik ne Pirmas Skambutis aną 
sekmadienį iškvietė į Sydnejų reto
kai bepasirodančius svečius iš New- 
castlio: Dr. A. ir J. Ivinskius ir C. S. 
Žukus. Atrodo, šį kartą atvykę ne
nusivylė. ***

Tarnybinių reikalų genamas Syd
nejuje aną savaitgalį švystelėjo ir 
architektas Algimantas Milvydas iš 
Melbourno. Išnaudodamas progą 
buvo užsukęs ir į Liet. Klubą ir ga
lėjo pasigėrėti Atžalos spektakliu 
"Pirmas Skambutis”.

VIETOJ
90 GĖLIŲ

Pagerbdami neseniai mirusį a.a. 
H. Šepoką vietoj gėlių Guoda ir Jur
gis Bliokai Mūsų Pastogei paaukojo 
10 dolerių.

ALB KRAŠTO VALDYBOS
PIRMININKAS ADELAIDĖJE

ALB Krašto Valdybos pirm. prof. 
A. Kabaila išvyko į Adelaidę, kur 
Vasario 16-sios minėjime vasario 12 
d. skaitys paskaitą. Grįždamas iš 
Adelaidės ketina trumpam užsukti 
ir į Melbourną.
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