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Lietuvos
C i r F

stebuklas
Prieš 60 metų Lietuvos Taryba 

\ 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pas
kelbė Lietuvos nepriklausomybę. 
Šitas dvidešimties vyrų istorinis žy
gis neturi sau lygaus visoje mūsų 
tautos istorijoje. Nesunku ir šiandie 
įsivaizduoti aną beviltišką padėtį, 
kai okupacinė vokiečių kariuomenė 
dar tebebuvo visame krašte, kai vy
ko lenktynės tarp rusų bolševikų ir 
lenkų, kas pirmas pasiglemš Lietu
vą, kai patys lietuviai beginkliai su 
labai skysta inteligentija, štai staiga 
dvidešimt vyrų paskelbia keistą 
utopiją, kokios šiandie gal neišgal
votų net ir lakiausios fantazijos uto
pinis rašytojas. Bet iš tikrųjų tai ne
buvo utopija, bet faktas, arba kitais 
žodžiais, fantazija, besąlyginių idea
listų paversta istoriniu įvykiu.

Be abejo, neužteko tiems Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo 
aktą pasirašusiems tik jį savo tarpe 
perskaityti ir pasirašyti. Reikėjo 
dar jį ir paskelbti, kas nebuvo taip 
lengva. Tuo laiku tebeveikianti vo
kiečių okupacinės valdžios cenzūra 
tokio paskelbimo nepraleido. Nepri
klausomybės deklaracijos aktas te
buvo paskelbtas tik po trijų dienų 
Lietuvos Aide Petro Klimo pastan
gomis ir rizika apeinant cenzūrą ir 
to Lietuvos Aido numerio tik 300 
egzempliorių atspausdinus slaptai. 
Šalia to dar buvo atspausdinta glė
bys atskirų lapelių su nepriklauso
mybės paskelbimo tekstu ir slapto
mis persiųsta į Vokietiją, kurį pas
kelbė kai kurie vokiečių laikraščiai. 
Taip pasaulis sužinojo apie paskelb
tą nepriklausomą Lietuvą.

Kad tasai nepriklausomybės pas
kelbimo aktas neliktų tik tuščiais 
žodžiais, tuoj pat pradėjo organi
zuoti laikinoji Lietuvos vyriausybė, 
kuriamas administracinis aparatas, 

f verbuojami savanoriai ir kuriama 
kariuomenė kraštui išvaduoti iš 
okupacijos ir apginti nuo besiver
žiančių priešų. Ir tai buvo atlikta ir 
padaryta, kad ir ne pilnumoje, bet 
Lietuva buvo atstatyta. Į visa tai 
žiūrint šios dienos pragmatiškomis 
akimis ir visus reikalus iš anksto 
apskaičiuojant, tasai Lietuvos Ta
rybos paskelbtasis aktas atrodytų 
kaip kraštutinė nesąmonė, nesvei
kos vaizduotės padarinys. O vienok 
tai buvo padaryta ir įgyvendinta.

Ir šiandie būtų galima daug ką 
padaryti ir atsiekti tos pačios Lietu
vos naudai ir gerovei, jei turėtume 
anos fantastinės drąsos, kokią turė
jo prieš 60 metų Lietuvos nepri
klausomybės paskelbėjai. Gaila, 

praktiški apskaičiavimai daug kam 
pastoja kelią, lygiai kaip tokie pat 
praktiški apskaičiavimai pastojo ke
lią pasipriešinti sovietinei okupacijai 
1940 m.

Ne visada gyvenime užtenka 
pragmatiško komercinio apskaičia
vimo, bet nuolat ir nuolat reikia ri
zikos, reikia besąlyginio idealizmo, 
kuris, galima sakyti, kiekvienu at
veju yra svaresnis ir lemtingesnis, 
negu praktiškas kabinetinis apskai
čiavimas. Pragmatistų rankose tasai 
nepriklausomybės paskelbimas ir 
būtų likęs tik žodžiais, jei tiems žo
džiams galios nebūtų pridavęs besą
lyginis ryžtas, idealizmas ir drąsa 
siekti neįmanomo. Tiesa, rizi
kos čia gal ir nebuvo, nes tuo žygiu 
nerizikuota ką nors prarasti, nors ir 
galimybės ką nors laimėti taip pat 
buvo, praktiškai apskaičiuojant, 
menkos. O vis dėl to padarytas ste
buklas. Iš tikro, stebuklai patys ne- 
sidaro: stebuklai daromi drąsiųjų ir 
pasiryžėlių rankomis.

Minėdami tą 1918-jų metų ste
buklą negalime ir mes šiandie palikti 
jam nejautrūs. Vasario 16-ji tebega
lioja tuo pačiu įpareigojimu, kaip 
kad ji galiojo ir tiems, kurie ją pas
kelbė, nors Lietuva ir nėra nepri
klausoma. Kaip tik dėl to minėdami 
šią sukaktį turėtume uždegti savo 
širdis ir krūtinę tuo pačiu ryžtu ir 
nuotaika, tarsi mes ne į minėjimą 
rinktumės, o patys iš naujo tą Lie
tuvos nepriklausomybę skelbtume! 
Skelbti iš naujo ne vien tik kitiems, 
bet visų pirma sau patiems, nes jei 
kas nors ką skelbia, už tai jis ir pats 
neatšaukiamai angažuojasi. Rūpin
kimės, kad neliktų tik tuščiais žo
džiais visas atsineŠimas į Lietuvos 
reikalus. (v.k.)

Brangūs
Australijos lietuviai!

Sveikiname jus visus Lietuvos nepriklausomybės šventės proga, 
linkėdami ištvermės laukiant valandos, kai Lietuva vėl įsijungs į laisvų ir 
nepriklausomų valstybių tarpą.

Nepriklausomybės paskelbimas Vilniuje prieš lygiai 60 metų bei jos 
sėkmingas apgynimas buvo lietuvių tvirto tikėjimo į savo tautos 
prisikėlimą atpildas. Jis apvainikavo lietuvių tautos pastangas per ilgus 
priespaudos metus.

Ir šiandien esame savo tautos ryžto ir nepalaužiamo tikėjimo į laisvės 
rytojų liudininkai. Per paskutinį dešimtmetį lietuvių tautos istorijos 
lapai pasipuošė naujais vardais ir žygiais — Romo Kalantos, Simo 
Kudirkos, Nijolės Sadūnaitės, Mindaugo Tamonio ir daugelio kitų.

Pastarųjų kelių metų įvykiai pačioje Australijoje pabrėžtinai parodė, 
kiek daug Lietuvos labui galime nuveikti ir mes, Australijos lietuviai, jei 
imamės darbo vieningai ir su užsidegimu. Atsiekti darbo vaisiai tebūna 
mums paskatinimu ir toliau ■ veiksmingai jungtis į lietuvių tautos 
pastangas lengvinti vergovės pančius ir artinti Lietuvai laisvės rytojų.

A.L.B. Krašto Valdyba

VASARIO 16—JAI
60 METŲ

LIETUVOS TARYBA 
skelbia

Lietuvos nepriklausomybę
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokie* 
tijos ir k’tų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo^vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsispren* 
dimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo m. 18—23 d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausoma, demokratiniais pa
matais sutvarkyta Lietuvos valstybe 
su sostine VILNIUJE ir tų valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad LietUVOS Valstybės pa- 
matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Vilnių, vasario re d. ISIS m. Lietuvos Tarybos nariai:
Dr. J. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis. St. 
Kairys, P. Klimas. D. Malinauskas, V. Mironas, St. Narutavičius, A. Petrulis, 
Dr. J. Šaulys, K Šaulys, J Šernas, A. Stulginskis, A Smetona, J. Smilgevi
čius, J. Staugaitis, J. Vailokaitis. J. Vileikis.

RADIJO LAIDOS
LIETUVIU KALBĄ

AUSTRALIJOJE

SYDNEY Stoti* 2EA ;800 kHz

Antradieniais 1.30-2 vai.p.p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

MELBOURNE Stotis 3EA; II20 kHz

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

CANBERRA stoti*2XX :1010 kHz

Ketvirtadieniais 8-8.30vai.vak.

ADELAIDE stoti.5UV ; 530 kHz

Šeštadieniais 9 vai. ryto
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Krašto Valdyba pasisako 
tPraeitų metų gale mūsų bendruomenę aplankė retas svečias — Tomas 

Venclova. Jei anksčiau tik iš spaudos galėjome sekti jo disidentinę veik
lą, tai dabar jis mus plačiai supažindino su padėtimi Lietuvoje, tiek 
patvirtindamas eilę jau anksčiau girdėtų faktų, tiek atskleisdamas daug 
naujų duomenų. Iš jo žodžių ryškiai pajutome, koks tebėra tvirtas lietu
vių tautinis susipratimas Lietuvoje, koks pasipriešinimas užkariautojui. 
Tomo Venclovos pranešimai sustiprino ir mūsų viltis tautos ateičiai.

Sis vizitas buvo sekamas ir australų spaudos. Straipsniai apie T. Venc- 
lovąir apie padėtį Lietuvoje pasirodė Sydnejaus, Melboumo, Adelaidės, 
Hobarto ir Launcestono laikraščiuose, o pats vizitas sudomino eilę įta
kingų australų. Tai buvo tikrai reta proga supažindinti australus su Lie
tuvos byla ir juos teigiamai nuteikti.

Krašto Valdyba dėkoja visiems, kurie vienu ar kitu būdu prisidėjo prie 
šio vizito pasisekimo, taip pat visiems, kurie parėmė šio vizito finansavi

Dainos Sambūrio nariui
RIMANTUI ŠPOKUI

mirus, jo žmoną Eliutę, dukrą Danutę, sūnų Rimą, motiną, seserį, brolį ir 
artimuosius giliame liūdesyje nuoširdžiai užjaučiame drauge budėdami 
su jais.

Melbourne Dainos Sambūrio 
dirigentė ir choristai

Ilgamečiui Melbourne Lietuvių Klubo Revizoriui
RIMUI ŠPOKUI

mirus, jo liūdinčią žmoną Aliutę, dukrą Danutę, sūnų Rimą, motiną, 
seserį, brolį, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Melboumo Lietuvių Klubo
Taryba

mą.
T. Venclovos kelionės išlaidas iš JAV į Sydney padengė VLIK’as, o iš 

Sydney atgal į JAV Tautos Fondo Atstovybė Australijoje, VLIK’o pra
šoma.

Krašto Valdyba parūpino kelionės bilietus Australijos ribose. Neturė
dama pati daug lėšų, ji prašė', kad didžiosios apylinkės prisidėtų prie šių 
išlaidų padengimo bei pageidavo, kad mažesnės apylinkės padengtų bent 
savo vietines išlaidas ir šiek tiek finansiniai paremtų patį paskaitininką, 
kurio ištekliai yra labai riboti.

Nuoširdus ačiū visoms apylinkėms, organizacijoms bei tautiečiams, 
prisidėjusioms prie organizacinio darbo ar tiesioginiai parėmusiems p. 
Venclovos vizitą savo auka.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame Canberros Lietuvių Klubui, iš kurio 
gauta $.100 auka vizito išlaidoms padengti.

dos Sąjunga (Lithuanian Communi
ty Publishing Society Ltd.) — abi 
galiojančios visoje Australijoje. Ša
lia to minėtinos ir lokalinės, atskiro
se valstijose registruotos organiza
cijos: Sydnejaus Lietuvių Klubas, 
Canberros Lietuvių Klubas, Mel
bourne Lietuvių Klubas, Adelaidės 
Lietuvių Sąjunga. Galimas daiktas 
yra ir daugiau lietuviškų registruo
tų organizacijų ar institucijų, kurios 
šiuo metu rašančiam nežinomos. 
Pirmiausia šiuo rašiniu norėta at
kreipti dėmesį, kad rašant testa

mentus nebūtų skiriamos dalys ar 
palikimai organizacijoms, kurios 
oficialiai nėra registruotos, nes vis 
tiek įstatymo keliu savo dalies ne
gali gauti, kaip neregistruotos. Per 
Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungą galima skirti testamentu 
dalį ar palikimą ir Mūsų Pastogei, 
kuri atlieka didžiausią lietuvišką 
darbą ir visokiais atvejais nusipel
niusi paramos. Norėtųsi čia priminti 
kiekvienam skaitytojui, kad rašyda
mas savo testamentą jokiu būdu ne
aplenktų ir Mūsų Pastogės.

iaolėv <
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Palikimų 
reikalu

Deja, reikia pripažinti, vyresnioji 
karta, mūsų bendruomenės pagrin
das, paspartintai retėja ir iškeliauja 
į dausas. Beveik visi iš mūsų per 
tuos tris dešimtis metų prisigyve
nome turto, kuris negali būti palik
tas juo nepasirūpinus. Gyvenamojo 
krašto įstatymai leidžia pačiam pi
liečiui pasirūpinti, kas po jo mirties 
jo užgyventu turtu naudosis ir į kie- 

• no rankas jis paklius. Tam yra pag
rindinis dokumentas - testamentas, 
kuriuo pilietis išreiškia savo valią, 
kam jis paveda savo turtą ir kaip jį 
sunaudoti jam mirus. Testamentas 
yra pagrindinis dokumentas, kuris 
apsaugo piliečio teises ir jam mirus. 
Nesant tokio dokumento paprastai 
visas mirusio piliečio turtas pereina 
valdžios žinion ir yra netgi 
sunkumų, kad jį išgautų mirusiojo 
artimieji. Nors jau daug kartų šiame 
laikrašty buvo rašyta, kad reikia 
kiekvienam surašyti testamentą, 
tačiau daug kas šį reikalą atidėlioja 

■ iki jau būna pervėlu. Todėl dar kar
tą šį reikalą primename, nes tokių 
dalykų atidėliojimas jokiais moty
vais nepateisinamas.

Rašant testamentą be abejo kiek
vienas pirmoj eilėj turi dėmesy savo 
pačius artimuosius. Ir visai supran
tama, nesgi giminystės ryšiai mūsų 
socialiniame gyvenime yra: patys 
tampriausi. Visai suprantama, jeigu 
testamentu turtas užrašomas gimi

A.A.
VINCUI LAURINAIČIUI

Adelaidėje mirus, liūdesio valandoje gilią užuojautą jo žmonai ir 
artimiesiems reiškia

LKV Ramovės Adelaidės Skyrius
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A.A.
HENRIKUI ŠEPOKUI

mirus, dukroms Bety ir Mildai su šeimomis, sūnums Horstui ir Arminui 
su šeima bei artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Jurkūnai

nėms, esantiems Australijoje, tai 
nėra jokių keblumų. Kiek kitokia 
padėtis, kai prisimenama artimieji, 
gyveną Lietuvoje ir jiems užrašo
mas visas ar dalinis palikimas. Atsi
menant, kad visa palikimo pravedi- 
mo gyvenantiems Lietuvoje proce
dūra turi praeiti per eilę sovietinių 
instancijų, tai palikimo gavėjui iš 
viso palikimo nedaug kas ir belieka.

Yra tautiečių, kurie pagalvoja ir 
apie pačius lietuviškus reikalus čia 
pat vietoje, pramatant atitinkamas 
sumas lietuviškoms organizacijoms, 
institucijoms ir pan. Gaila, testa
mentų rašytojai, nesusipažinę ar
čiau su vietos įstatymais, prašauna 
pro šalį. Mat, įstatymų keliu vyk
dant testamentą numatytos testa
mente sumos tegali būti išgaunamos 
tik tom organizacijom ar instituci
joms, kurios yra įregistruotos ir tuo 
pačiu legalizuotos, kaip egzistuojan
čios. Štai vienas pasiturintis jau a.a. 
tautietis savo testamente pramatė 
paremti eilę liet, organizacijų, ku
rios, deja, nėra registruotos ir todėl 
savo dalies negali išgauti. Neišmo
kėtos sumos pereina valstybės iždui. 
Norint paremti kad ir neregistruo
tas organizacijas galima numatytą 
sumą užrašyti pramatytam asme
niui, kad jis ją organizacijai perves
tų, arba jau legalizuotoms organiza
cijoms irgi su prašymu, kad jos iš 
savo pusės patenkintų testamento 
surašytojo valią. Nedaug mes tuo 
tarpu turime oficialiai galiojančių, 
t.y. registruotų lietuviškų organiza
cijų. Iš jų paminėtinos: Australijos 
Lietuvių Fondas (būstinė Melbour
ne), Lietuvių Bendruomenės Spau-

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.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Viešas laiškas vyresniajai kartai

Vyresnieji lietuviai vis dejuoja: 
"Kur jaunimas? Kode] ųeateina į 
parengimus? Kodėl nedalyvauja 
bendruomenės veikloje?

Aš nesijaučiu jau toks jaunas. 
Netik dviejų metukų sūnukas, bet ir 
šio meto įvykiai Canberroje mane 
labai pasendino. Bet manau, kad vis 
dėl to vyresnieji mane dar laiko jau
nuoliu, tai pasisakysiu už jaunimą.

Pastaruoju metu Canberroje yra 
buvę neramumų. Nesileisiu į smulk-. 
menas, nes būtų nuobodu. Juk to
kios intrygos ir machinacijos nėra
naujiena pas lietuvius. Lietuviai 
viens kitą šmeižia, viešai kolioja, 
grasina duoti į teismą. Prie ko tas? 
Jaunimas klausia: "Kur lietuvybė? 
Kur vienybė?” Kaip seniai gali tikė
tis patraukti jaunimą j veiklą, kai 
toks šiurkštus elgesys jaunimą ats
tumia?

Man atrodo, kad vyresnieji lietu
viai turi susikaupti, duoti geresnį 
pavyzdį. Koks tikslas jaunimui 
dirbti, kai jų pastangos išjuokiamos? 
Jeigu už įdėtą darbą sulaukiama ne 
padėkos, bet žiaurios kritikos ir pa- 
sityči ujimo, tai kur akstinas darbui?

Seneliai, surimtėkite - kol dar ne 
per vėlu. Kitaip, lietuvių jaunimas 
dings iš bendruomeninio gyvenimo 
kaip anos žiemos sniegas, ir pagaliau 
pati bendruomenė ištirps. Liks tik 
apdulkėtose lentynose australų ar
chyvuose šiokios tokios informaci
jos: "Kadaise šiame mieste veikė 
lietuvių bendruomenė, kuri iširo dėl 
tarpusavio nesantaikos. Patalpos 
buvo parduotos lebaniečiams ir tapo 
mečete...".

Gintautas Kaminskas

MIRUSIEJI
MIRĖ

ROMAS E. MAZILIAUSKAS

Pasiekė žinia, kad sausio vidury 
Montrealio mieste Kanadoje mirė 
žinomas kultūrininkas ir žurnalistas 
Romas Maziliauskas, prieš daugiau 
kaip 10 metų gyvenęs Adelaidėje ir 
emigravęs į užjūrius. Kiek laiko pa
gyvenęs Europoje ir Anglijoje buvo 
iškviestas į Kanadą redaguoti sa
vaitraščio ’’Nepriklausomos Lietu
vos”, kurį redagavo 1970-72 m. Ro
mas savu laiku buvo Mūsų Pastogės 
bendradarbis ir plačiai reiškėsi už
sienio lietuvių spaudoje. Mirė ištik
tas širdies smūgio, sulaukęs 52 m. 
amžiaus.

PALAIDOTAS J. DILBA

Gruodžio 19 d. Hobarte mirė Jur
gis Dilba, 67 metų amžiaus. Mirė 
širdimi: išėjęs į daržą padirbėti ir 
nesugrįžo - šeima jį rado negyvą. ’<?

Gedulingas pamaldas koplyčioje 
atlaikė liuteronų kunigas, ir didelis 
lietuvių ir kitataučių - kaimynų, 
bendradarbių būrys velionį palydėjo 
į kapus. Prie kapo atsisveikinimo 
žodį tarė lietuvių bendruomenės 
pirm. p. J. Paškevičius.

Kilimo velionis nuo Tauragės. 
Tarnavo Lietuvos gusarų pulke, vė
liau repatriavo į Vokietiją ir į Ho- 
bartą atvyko 1952 m. Visą laiką dir
bo pašto įstaigoje. Mėgo lietuvių 
draugystę, skaitė spaudą ir aukomis 
prisidėdavo prie bendruomenės 
veiklos. Liūdesy liko velionio žmona, 
ištekėjusios dukros Kanadoje ir 
Amerikoje ir trys sūnūs Tasmanijo- 
je-

1
Vasario 1 d. Adelaidėje mirė žino

mas veikėjas ypač ramovėnų tarpe 
Vincas Laurinaitis.

' Mūsų PastogėNr. 6, 1978.2.13, psL 2- • <>r'S ‘ 1 > fC1- -
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Bernardas Brazdžionis

Kultūriniai

mVADMII
MOŠŲ PASTOGĖS PRIEDAS KULTORINIAIS-MENINIAIS 

KLAUSIMAIS

1978 m. dovana —
BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Lygiai prieš metus - 1977.2.2. 
Bernardas Brazdžionis sulaukė 70 
metų. Gimęs Stebeikėlių km., Pum
pėnų vlsč., Biržų apskr., tai yra 
krašte, kuris išaugino ir davė lietu
vių tautai daugiausia rašto žmonių. 
Ir tai ne eilinių. Vienas iš ju yra po
etas Bernardas Brazdžionis, kurį, 
mūsų laimei, šiandie turime kaip 
svečią savo tarpe.

Per didelius vargus ir didelėm 
pastangom B. Brazdžionis išėjo vi
durinius mokslus ir baigė universi
tetą. Tačiau išeitieji mokslai dar ne
daro Brazdžionio Brazdžioniu, koks 
jis žinomas šiandie. Tai buvo jo nea
bejotinas talentas poezijai, kuri pa
sidarė jo gyvenimo credo. O jo poe
tinis talentas prasiskleidė gana 
anksti: dar būdamas gimnazijoje vos 
17 metų jau pradėjo skelbti savo ei
les, o po trejų metų pasirodė jo pir
mas eilių rinkinys "Baltosios dienos" 
(1927). Atvertas poezijos šaltinis 
neužako, bet su laiku jis pilnėjo ir 
galop virto galinga srove.

Drauge su vis naujai pasirodan
čiais rinkiniais augo ir ryškėjo Braz
džionio kaip poeto vardas. Kad ir 
kaip priekabinga kritika negalėjo 
nustelbti ir nepripažinti, kad tai 

Brazdžionyje vystosi nauja poetinė 
jėga, kuri kaip matėme, suvaidino 
didelį vaidmenį ne vien tik lietuvių 
poezijoje, bet ir pačiame tautos gy
venime. Vienas po kito į dienos 
šviesą buvo’ leidžiami vis nauji B. ; 
Brazdžionio’ poezijos leidiniai, kas- ' 
kart vis labiau ir aukščiau įvertina
mi ir premijomis apvainikuojami.

Reikia pastebėti, kad Brazdžionis 
savo kūrybiniame kely niekad ne
buvo epigonas, pasekėjas arba kar- 
tojąs tai, ką kiti prieš jį buvo ats
kleidę ar išsakę. Brazdžionis atkak
liai ėjo savo keliu neatsižvelgdamas 
nei į kritikas, nei į laiko bei sociali
nes nuotaikas.

Brazdžionio kūryboj galima įžiū
rėti dvi pagrindines kryptis: pirmoji 
- Dievo suradimas ir jo išgyvenimas 
lietuviškoje aplinkoje, ir antroji - 
poeto sielvartas ir auka lietuvių 
tautai. Šie du motyvai niekad radi
kaliai neišsiskyrė, bet iš tiesų ėjo 
drauge tik pagal reikalą ir nuotaikas 
daugiau pabrėžiant tai vieną, tai ki
tą motyvą.

ŠIAURĖS PAŠVAISTE
LIETUVA - MANO ŠIAURĖS PAŠVAISTE*

BALTO BALANDŽIO MĮSLĖ, n

Gal dėl to Brazdžionio akcentas ir 
kalbos tonas nuolat įvairuoja: čia jis 
prabyla švelniausiu lyrizmu, kai jis 
išreiškia susižavėjimą, čia jis su
griaudžia pranašo rūstumu, tai vėl 
grėsmingai kelia balsą prokuroro 
neatlaidumu. Šie visi tonai ir akcen
tai poetui buvo paties gyvenimo 
diktuojami matant besikartojančias 
gyvenime skriaudas ir neteisybes.

Galima sakyti, B. Brazdžionio po
etinės kūrybos suvestinė yra rinki
ny "Vidudienio sodai", išleista 1961 
m. Amerikoje. Čia, atrodo, sueina 
ankstyvesniuose rinkiniuose vyravę 
motyvai, išsakyti ramiu tonu, tarsi 
per gyvenimą audrų mėtyto jūri
ninko pasakojimai sugrįžus namo 
jaukioje-ir pastovoje aplinkoje.

Turbūt, šiandie nėra vietelės pa
saulyje, kur B. Brazdžionis nebūtų 
lietuvių tarpe žinomas, skaitomas ar 
deklamuojamas, įskaitant ir oku
puotą Lietuvą, kur jis oficialiai 
draudžiamas, bet slaptomis karto
jamas, net perspausdinamas.

Antras Brazdžionis gal nemažiau 
reikšmingas yra kaip poezijos kūrė
jas vaikams. Lietuvių literatūroje 
nedaug šios rūšies kūrėjų teturime. 
Iš jų pats žymiausias ir pats popu
liariausias yra Vytė Nemunėlis - tas 
pats Bernardas Brazdžionis, tiktai 
vaiko drabužėliais ir vaiko mentali
tetu. Koks didelis kontrastas tarp B. 
Brazdžionio - poeto pranašo ir tautos 
vaidilos ir tarp Vytės Nemunėlio! 
Tai liudija poeto plačią kūrybos 
amplitudę, kokioje retas kitas gali 
išsitekti, B. Brazdžionis - Vytė Ne
munėlis yra išleidęs net 17 vaikams 
skirtų knygelių, iš kurių kai kurios 
dar Lietuvoje buvo premijuotos 
("Meškiukas Rudnosiukas").

;Kiq jjnat >■

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkiniai:

1. Baltosios Dienos, 1927 m. Pir
masis B. Brazdžionio rinkinėlis 
drauge su Kaziu Aukštikalnių.

2. Amžinasis žydas, 1931.
3. Krintančios žvaigždės, 1933.
4. ženklai ir stebuklai, 1936.
5. Kunigaikščių miestas, 1939.
6. Iš sudužusio laivo, 1943 m. (vo

kiečių cenzūros sulaikytas).
7. Šaukiu aš tautą, 1941 m. (slap

tai išleistas 300 egz.).
8. Svetimi kalnai, 1946 m.
Per pasaulį keliauja žmogus, 1949 

m.
10. Šiaurės pašvaistė, 1947 m.
11. Didžioji kryžkelė, 1953 m.
12. Vidudienio sodai, 1961 m.
šie visi rinkiniai su nedidele at

ranka sutalpinti 1969 m. išleistoje 
rinktinėje "Poezijos pilnatis".

Poetui peržengus 60-sius metus 
Los Angeles mieste kilo idėja išleisti 
pilną B. Brazdžionio poezijos rinkinį, 
kuris ir buvo išleistas vardu "Poezi
jos pilnatis". Tai 592 psl. didelio for
mato knyga, kurioje telpa visa rink
tinė Brazdžionio kūryba, išskyrus 
Vytę Namunėlį. Gal ateis laikas, kad 
bus surinkta ir viename tome išleis
ta ir Vytės Nemunėlio rinktinė.

Nors ir peržengęs 71-sius metus 
poetas ir šiandie tebėra gaivališkas 
ir kūrybingas. Nuolat ir nuolat už
tinkame jo naujausios poezijos mūsų 
periodikoje, iš kurios gal su laiku 
susidarys dar nemažas papildomas 
tomas.

Džiaugdamiesi poetą turėdami 
savo tarpe drauge turime pabrėžti, 
kad jis niekad nebuvo šalia mūsų, o 
visą laiką su mumis. n.n.

B. BRAZDŽIONIUI PREMIJOS

Poetas Bernardas Brazdžionis yra 
bene vienintelis mūsų rašytojas, 
daugiausia laimėjęs literatūrinių 
premijų. Štai jos:

1. 1936 m. B. Brazdžionis laimėjo 
"Sakalo” leidyklos I-ją. premiją už 
poezijos rinkini "Ženklai ir stebuk
lai”.

2. 1939 m. B. Brazdžioniui paskir
ta valstybinė literatūros premija už 
poezijos knygą "Kunigaikščių mies
tas”. (

3. 1947 m. jam teko Liet. Tremti
nių Bendruomenės Švietimo Tary
bos premija už eilėraščių rinkinį 
"Svetimi kalnai”.

4. 1958/59 metų žurnalo "Aidų” 
premija paskirta už B. Brazdžionio 
poezijos knygą "Vidudienio sodai”. 
5. 1978 m. Lietuvių Rašytojų Drau
gijos premija, minint Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 60 m. 
sukaktį, paskirta Bernardui Braz
džioniui, kaip geriausiai savo kūry
boje išreiškusiam lietuvių tautos 
patriotines nuotaikas, gaivinęs, įk
vėpęs ir stiprinęs tautą 1918 - 1978 
m. laikotarpyje.

IR GĖLĖ SIDABRINIŲ RYTŲ,
KAS KRAUJU TAVO VEIDĄ NULAISTĖ
IR KO RAUDI PRIE KRYŽKELĖS TU?

AK, RAUDOČIAU IR AŠ APKABINĘS 
TAVO KOJAS GIMTOJ PAKELĖJ, 
KAD IŠ TAVO PADANGĖS LININĖS 
KRISTŲ DŽIAUGSMO DIENOS SPINDULIAI,

KAD SUGRĮŽĘS ANT NEMUNO KRANTO 
IŠ TREMTINIO KELIONĖS LIŪDNOS 
GLAUSČIAU, TARTUM RELIKVIJĄ ŠVENTĄ, 
RADĘS SLENKSTĮ NAMŲ PELENUOS.

AK, NORĖČIAU RAUDOTI IŠ DŽIAUGSMO 
IR PAJUST, KAD PO KOJOM ESI, 
LIETUVA, ŽEMĖS ŽODI ŠVENČIAUSIAS,
LIETUVA, ŽEMĖS LAIME ŠVIESU 

Prieš artėjantį ir juodą debesį regiu, 
Priešais dangų, plieskiantį ugnim, 
Aš regiu balandį baltą ir verkiu, — 
Ir pasaulis visas verkia su manim.

Gal į tamsumą jis baltas lėks ir lėks,
Gal jis neša maldą mirštančio žmogaus, 
Gal jį lekiantį ugninis žaibas tuoj nuplieks, 
Gal nematoma šalta ranka sugaus?

Prieš artėjanti ir juodą debesį stovės 
Susirinkus tūkstančių vergų minia. 
Kol sparnai balti balandžio švies, 
Jų likimą baisų gundo spėt mane...

Dieną jie skaisčios dienos nebematys, 
Naktį jie nebesapnuos ir nemiegos, 
Ir prie gegnės kregždė lizdo nelipdys. 
Ir artojas nebevers laukų vagos.

Prieš artėjantį likimo debesį, žmogau,kas tu? 
Prieš nuskrendantį balandį o kas mes? 
Debesis, tautas apnešęs peklišku kvaitu. 
Baigia nešt, bedugnėn baigia nešt visas žemes.

1936
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KĄ DAVĖ ŠEŠTOJI TAUTINĖ 
STOVYKLA?

Pranešim as
NORIMTIEMS VYKTI Į PASAULIO LIETUVIŲ DIENAS 

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

zuoja specialią ekskursiją i Kanadą nesi. Norintieji prisidėti prie šios 
ir Jungtines Amerikos Valstybes ekskursijos prašomi neatidėliotinai 
(JAV). kreiptis i mūsų ištaigą

Business Holiday 
Travel Consultants

VI Tautinė Stovykla jau praeity
je, apie ją galime kalbėti kaip apie 
įvykusi faktą ir svarstyti kas joje 
buvo gero, kas blogo, kiek iš to nau
dos turėjome ir turėsime ateityje.

Pirmą kartą Australijos lietuviu 
istorijoje turėjome toki didelį jauni
mo sąskrydi, kuriame dalyvavo per 
šimtą skautų, atvykusių iš viso pa
saulio švęsti savo 60 metų jubiliejų. 
Pirmą kartą ir Amerikos lietuvių 
istorijoje toks įvykis, kada toks jau
nimo skaičius vienu kartu pakeltų
sparnus ir išskristų su savo visa va
dovybe i tolimus užjūrius aplankyti 
brolių, kad sujungtų rankas broliš
kam bendradarbiavimui. Šis istori
nis įvykis pavyko, žinoma, todėl, 
kad Australijos lietuviai mus rėmė 
ir pasitikėjo savo jaunimu. Čia ypač 
didelė padėka ir garbė tenka mece
natams, kurie įgalino šio įvykio įgy
vendinimą. Ne dėl garbės mes šį 
žygi organizavome, o dėl naudos, 
kurią šita stovykla atnešė mūsų 
jaunimo abipusiam bendradarbiavi
mui ir tautinės dvasios pakilimui.

Šiose sąlygose mecenatų auka 
prilygsta kario garbei, kada jis ko
voja už tėvynės laisvę, todėl mes 
jiems ir nukalėme specialų garbės 
medali, kuris ženklina jų atliktą 
darbą savo tautai. Šiame atsitikime 
ir jaunimas ir senimas gražiai bend
radarbiaudami atliko savo tautinę 
pareigą, vertą garbės.

Kalbant apie stovyklą apskritai, 
tenka pasakyti, kad ji visais atžvil
giais pavyko. Žinoma, daug yra atž
vilgių, iš kurių išeinant galėtume 
vertinti ją, tačiau mums rūpi tauti
nio, skautiško ir propagandinio ele
mento iškėlimas.

Tautinis elementas mūsų veikloje 
yra silpniausias ir todėl reikalingas 
didžiausio dėmesio. Kaip jis mums 
pavyko? Tegul kalba patys faktai už 
save. Kontaktas su Amerikos skau
tais buvo uždegantis, patraukiantis 
mūsų jaunimą. Mūsų didžiosios ra
joninės stovyxlos niekados daugiau 
nesutraukdavo jaunuolių kaip iki 
200, o i šitą atvyko 300 jaunuolių. 
Per paskutinius dvejus metus mūsų 
skautų veikla pakilo, tuntuose veik
la pagyvėjo, kai kur iš naujo atsikū
rė. Jaunimas nori būti lietuviškas, 
bet tam reikalingos sąlygos. Kai to
kios sąlygos sukuriamos, jaunimas 
pats savaime, be jokių ypatingų 
paskatinimų angažuojasi lietuvybei. 
Puikios gamtos, broliškai socialinės 
aplinkos ir asmeniškos simpatijos 
veikiami, jauni žmonės žavisi gyve
nimu ir patys nepajunta, kaip jauna 
dvasia tampa turtinga jausmais ir 
prisiminimais, kurie tveria visą am
žių. Tai tvirti ryšiai, kurie suriša 
jaunimą. Štai ką rašo "Miško Aidas" 
sausio 14 d. numeryje (stovyklos 
laikraštėlis): "Nuleidus vėliavas, 
stovykla su maršu išžygiavo iš sto
vyklos aikštės, bet neilgam... Spon
taniškai pirmieji vienetai metėsi at
gal i vėliavų aikštę, kur sustoję jau
nų gretos dainavo atsisveikinimo 
dainas, užbaigdamos: "eisim, brole
liai, namo, namo...” Pakilo nežinia

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.

kieno paruošti plakatai: ’’Nenorime 
palikti jūsų...”, ’’Sudie, mama, aš 
lieku čia...”, ’’Kas nors adoptuokite 
mane, ar veskite - nenoriu važiuoti 
namo...”, ’’Važiuok viena, Kučiene, 
aš lieku čia” ir kt. Dar graudinges- 
nės scenos vyko sekmadienį, atsi
sveikinant prie autobuso ir aerodro
me prie lėktuvo. Jaunimas jautrus, 
jis taip susigyvena, kad nebenori 
skirtis, o atsiskyręs ilgai neužmirš
ta.

Išmoktos dainos, pažinti veidai,
išgyventi vakarai, laužams liepsno
jant, himnas vėliavų aikštėje ir mal
da koplytėlėje, sotūs pusryčiai prie 
gražiai iškasto stalo, kuklūs palapi
nių patogumai ir ilgi ištysę keleliai, 
skambą lietuviškos muzikos garsais, 
kietas adjutanto balsas, rikiuojant 
stovyklą ir priimant raportus, ku- 
kabūrų linksmas juokas, iškilmingi 
paradai, kojas kelią būgnų garsai ir 
margaspalvės vėjelio glostomos vė
liavos, viskas telpa į skauto kuprinę, 
kurią jis parsivežė namo, tas tauti
nis bagažas dar ilgai atsilieps nos
talgija jo jaunojo širdelėje.

Kritiškas žvilgsnis i skautiškąją 
pusę yra neišvengiamas, mes visa-, 
dos iš to mokomės. Tokios apimties 
stovyklos mes niekados nesam tu
rėję. Teoretiškai gerai paruošta 
stovykla, praktikoje susiduria su 
nenumatytomis kliūtimis; ir rėikalą 
reikia spręsti iš naujo tuoj pat, kar
tais labai nepalankiose aplinkybėse. 
Dėl to sutrinka stovyklos planas.

Jaunas žmogau!

Ar esi 16-35 m. amžiaus? Ar ieškai 
progos išreikšti kokią nors nuomonę 
ar mintį? Ar norėtum išbandyti savo 
kūrybinius gabumus? Ar nori lai
mėti pinigų? Jei taip, tai skaityk to
liau!

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga skelbia pasaulinio masto rašybos 
konkursą. Jei gerai lietuviškai rašai, 
neslėpk savo talentų. Mes ieškome 
jaunų literatų. Jei silpnai rašai, ne
nusimink! Mums svarbu ne tik kaip 
rašai, bet ir ką nori pasakyti. PLJS 
taip pat duoda tau pilną savarankiš
kumą rašyti kiek ir ką tik nori. Tad 
pasiskaityk taisykles, semkis įkvė
pimo, ir imkis plunksnos.

KAS GALI DALYVAUTI?

Šiame konkurse gali dalyvauti vi
sų kraštų lietuvių jaunimas nuo 
16-35 m. amžiaus. Taip pat gali da
lyvauti visų kraštų LJS valdybų na
riai, išskyrus mūsų centrinės valdy
bos narius, kurie ruošia konkursą. 
Konkursas yra padalintas į dvi dalis, 
pagal amžių: 1) jaunimui nuo 16-24 
m. amžiaus ir 2) vyresniesiems nuo 
25-35 m.

KĄ REIKIA RAŠYTI?

Konkursas turi tris rašinių sritis:
a) beletristika: trumpa apysaka, 
anekdotas, novelė, ar bet kokia rūšis 
grožinės literatūros.
b) poezija: eilėraštis ar eilėraščių 
rinkinys. Kiekvienas eilėraštis bus 
atskirai įvertintas. Eilėraščiai, kurie 
sudaro tam tikrą ciklą ar junginį,

492 St. Kilda Rd., Melbourne 3004 
Tel. 267 3500 (šešios linijos)

Stovyklai vadovavo jauni žmonės su 
geru skautišku patyrimo stažu, to
dėl nesklandumų nesijautė, progra
ma vyko su mažais pakitimais. Sto
vyklos pasisekimas priklauso ne 
vien nuo vadovų, bet ir nuo stovyk
lautojų. Sakoma, kad nėra blogų 
stovyklų, o yra blogi stovyklautojai. 
Iš skautiško taško žiūrint į šią sto
vyklą, ji nebuvo sunkaus darbo sto
vykla, o daugiau bendradarbiavimo, 
susitikimo, lengvo atostoginio po
būdžio stovykla, kas daugeli pilnai 
patenkino. Kai kurių žmonių kritiš
kos pastabos yra nereikšmingos, nes 
niekada visų negalima patenktint, 
reikia žiūrėti i tikslą ir į bendrą visų 
gerovę. O bendra gerovė, kurią pa
siekėme stovyklaudami, yra labai 
gera, ir smulkmenos, ar maži nepa
togumai neturėtų niekam uždengti 
didelių darbų ir tikro laimėjimo. 
Kiekviena stovykla yra pamoka 
ateičiai, tokia yra ir šitoji.
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pasaulio lietuvių jaunimo

skelbia konkursą!
'll'

sąjunga

skaitysis kaip vienas darbas.
c) žurnalistika: reportažas, aprašy
mas tikro įvykio, svarstymas aktua
laus klausimo. "Temos gali apimti 
politiką, religiją, sportą, meną, vi
suomenės reikalus, ir kt.

TEMOS IR ILGIS

PLJS jokių specifinių temų ne
nustato. Būtų gerai, jeigu jaunimas 
pasirinktų jaunimui aktualias te
mas, bet to nereikalaujama. Taip 
pat nenustatome rašinių ilgio. 
Rašyk kiek nori ir kiek gali. Svarbu 
tik, kad rašytumei lietuviškai. Gali, 
jei nori, rašyti daugiau negu vieną 
rašinį ar eilėraštį. Gali dalyvauti vi
sose srityse - beletristinėj, poetinėj 
ir žurnalistinėj.

KUR IR KAIP SIŲSTI?

Rašiniai turi būti mašinėle išrašy
ti, naudojant kas antrą eilutę. Ant 
kiekvieno lapo reikia pažymėti sla
pyvardį, o į atskirą vokelį įdėti tikrą 
pavardę ir adresą. Jeigu rašai dau
giau negu vieną rašinį, atsimink, 
kad kiekvieną atskirą rašinį ar eilė
raštį reikia pasirašyti skirtingu sla
pyvardžiu. Pažymėk ant rašinio 
savo amžiaus grupę.

Visus rašinius siųsti į PLJS būsti
nę ir pažymėti šitaip: "PLJS KON
KURSAS”, 1573 Bloor W„ Toronto, 
Ont., Canada M6P 1A6.
TERMINĖ DATA:

Visus rašinius prisiųsti PLJS val
dybai iki 1978 m. gruodžio 1 d. Gali
te pradėti jau dabar siųsti.

Balys ir Jonas Stankūnavičiai
SAVININKAI

Trečias stovyklos įvertinimo po
žiūris turėtų būti propaganda, ne 
blogąja prasme, kaip ją suprantame, 
bet gerąja. Išgarsinome ir parodėme 
viso pasaulio lietuvių jaunimui, kad 
Australijos lietuvių bendruomenė ir 
po 30 metų tebėra gyva, kūrybinga, 
turi savo lietuvišką jaunimą, kuriam 
rūpi Lietuvos reikalai ir tautinė sa
vigarba. Tos propagandos reikėjo ir 
mūsų pačių jaunimui, reikėjo pajus
ti, kad tebesam gyvi, kad mūsų dar 
daug ir kad mes sugebame padaryti 
vertingų dalykų. Į mus atkreipė dė
mesį ne tik lietuviškoji visuomenė, 
bet ir australiškoji, ji pamatė, kad 
mes sugebame didelius dalykus pa
daryti, turime daug jaunimo ir tvir
tą glaudų bendradarbiavimą su už
jūrio tautiečiais. Graži istorinė Gil-

Park stovyklavietė suteikė
prestižo visai mūsų stovyklai, mielai 
lankėsi laikraščių ir TV reporteriai,

Nukelta i psl. 5

well

VERTINIMO KOMISIJA:

Komisiją sudaro trys akademikai, 
kurių pavardės bus vėliau paskelb
tos. Rašiniai bus įvertinti iki 1978 m. 
gruodžio 31 d.

PREMIJOS:

Iš viso bus išdalintos šešios (6) pi
niginės premijos už geriausius raši
nius ir eilėraščius,, t.y. abiejose 
amžių grupėse bus trys premijos 
(viena už geriausią beletristinį raši
nį, viena už poeziją, ir viena už žur
nalistinį rašinį).

MECENATAI:

Žurnalistų Sąjunga jau yra paau
kojusi $ 300. PLJS pati aukoja $ 250 
vienam asmeniui už padengimą da
lies kelionės išlaidų į IV Jaunimo 
Kongresą. Dar laukiama žodžio iš 
kitų mecenatų.

BROŠIŪRA:

Jei atsiras labai gerų rašinių ir ei
lėraščių, PLJS juos išspausdins 
specialioje brošiūroje, kuri bus plati
nama IV Jaunimo Kongreso metu.

Taigi, jaunas žmogau, nesėdėk ir 
nežiopsok! Parodyk visiems, kad 
lietuviškas jaunimas iš tikrųjų turi 
svarbių minčių ir kūrybinių jėgų. Šis 
konkursas yra ruošiamas tau. Pasi
naudok!

Kristina Parėštytė
PLJS
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PASAULIO LIETUVIŲ SĄSKRYDIS
Stepas Varanka

Didysis Pasaulio Lietuvių Sąs
krydis fvyks 1978 metais senoje in
dėnų "Meeting Place” - Toronte.

Suskridę ir suvažiavę pasaulio 
lietuviai 1978 metais birželio 28 - 
liepos 3 dienomis į Kanadą, Torontą, 
vyresnieji posėdžiaus, jaunimas 

(sportuos, dainuos ir žinoma šoks.
Kas iš lietuvių nebuvo Kanadoje, 

Toronte, tas turės progos pamatyti 
Dabai dideli ir įdomų kraštą. Kanada 
tai antras savo dydžiu kraštas pa
saulyje. Vardas Canata-Canada, yra 
:Iroquois indėnų žodis, kuris reiškia 
apytikrai, ”a cabin, a lodge”.

Kanada, tai didelių, mažų ežerų ir 
upių kraštas. Čia jų yra tūkstančiai. 
Vandens sportininkams, tai tikras 
rojus. Minint vandens sportininkus, 
ta proga galime prisiminti Fraterni- 
tas Lithuanica korporacijos studen
tus, kurie 1938 ar 1939 metais liepos 
mėn. atliko neeilinę vandens kelionę 
baidarėmis - kajakais padarydami 
daugiau kaip 1000 km. Lietuvos 
upėmis ir ežerais. Toji sportinė ko
manda susidedanti iš 9 studentų ir 5 
baidarių, gavusi leidimą aplankė 
Vilnių ir Vilniaus kraštą. Studen
tams atvykus į Vilnių, lietuviai vil
niečiai suruošė jiems šaunų priėmi
mą Lietuvių Studentų Klube Vil
niaus gatvėje 29 Nr. Tai buvo ne
kasdieninė puiki Fraternitas korpo
racijos studentų iškyla į Naručio ir 
Vilniaus kraštą.

Vilniečiai parodė sportininkams 
mažą nepasitenkinimą dėl to, kad 
studentai savo kelionėje priėmė 
nakvynę pas Lenkijos premijerą, 
Marian Žyndram Koscialkowski, 
slapyvardis ”0rwid", kuris tuo laiku 
atostogavo "savo” dvare. Jis savo 
laiku buvo 2-jo skyriaus Vilniaus 

4

Ką davė...
Atkelta iš psl. 4

rašė ir filmavo, skelbė apie "Lithua- 
lian Scouts Jamboree”. Bet ypač 
juvo nustebinta aukštoji skautų va
dovybė Australijoje. Dr. Norman 
Johnson, Chief Commissioner, Vic
torian Branch of the Scout Associa
tion of Australia laikė sau už garbę 
atidaryti 6th World Lithuanian 
Jamboree. Jis pasveikino savo ir 
150.000 Australijos skautų vardu. 
Užbaigiant stovyklą kalbėjo Bruce 
H. Garnsey, M.B.E., J.P. Chairman, 
World Scout Committee President. 
Jis sveikino 15 milijonų skautų var
du, džiaugėsi stovyklos pasisekimu 
ir baigė šiais žodžiais: ”Aš tikrai pa-
Įsakysiu pasaulio skautams apie jūsų 
puikią VI Tautinę Stovyklą." Kalbė
damas asmeniškai su manim, jis pa
geidavo susitikimo Sydnejuje, paža
dėjo įvairių mūsų skautams lengva
tų, ypač organizuojant skautų vado
vų kursus. Esu tikras, kad po tos 
stovyklos, bus daug lengviau susi
tarti su australų skautais, kai būsi
me reikalingi jų pagelbos.

Labai palankiai sutiko šią stovyk
lą ir. Viktorijos vyriausybė, kurios 
Vardu kalbėjo Immigracijos minis- 
teris Mr. W. Joną, nemažiau nuste
bintas tokiu stovyklos pasisekimu, 
kaip ir mes patys. Kas ypač visus 
stebino, tai didelis svečių skaičius, 
kuris reiškė mūsų didelį vieningumą 
r gerą tarptautinį bendradarbiavi
mą. Tvarkinga uniforma, sveika iš
vaizda ir linksma šypsena buvo šios 
stovyklos tikrasis veidrodis, kiek
vienam iš šono stebinčiam.

Be viso šito, tenka pasakyti, kad 
stovyklos metu veikė paštas su šios 

I stovyklos štampu ir specialiais vo- 
S tais, kas sudarė naujieną filatelistų 

pasaulyje. Buvo tų pačių skautų, 
curie pirko po 100-400 vokų ir iš-

■

Krašte viršininkas, lietuvių perse
kiotojas, lenkų ruošiamo 1919 Lie
tuvoje sukilimo organizatorius. 
Trumpai sakant, lietuvybės naikin
tojas. Tikiu, kad tuo laiku studentai 
iš Lietuvos apie tai nežinojo. Tai to
lima praeitis.

Dabartinis Toronto miestas, tai 
kadaise buvusi Huron indėnų susi
rinkimų vieta. Čia jie kartas nuo 
karto susirinkdavo posėdžiams, 
"taikos pypkei" surūkyti ir apsvars
tyti sporto varžybas. Ten susirinkę 
patikrindavo savo bendruomenės 
pajėgumą. Savaime aišku jų posė
džiai, sportas ir dainos skyrėsi nuo 
mūsų.

Toronto miestas yra prie Ontario 
ežero. Gyventojų turi arti 3 milijo
nų. Žemė tam miestui buvo nupirkta 
17 amžiuje iš indėnų už 149 statines 
visokių gėrybių. Miesto herbas tai 
Trillium gėlė. Čia neperseniausiai 

Dail. A. Tamošaičio suprojektuotas kilimas "Eglė Žalčių karalienė”, 
Vasario 16 proga padovanotas Montrealio miestui Kanadoje

siuntinėjo po platų pasaulį su svei
kinimais iš VI T.S. Tai yra geras bū
das pagarsinti Lietuvos skautų 
veiklą pasaulyje.

Kaip matome, propagandinis už
davinys taip pat buvo gerai atliktas, 
lietuvių jaunimo vardas plačiai pa
garsintas ir dar ilgai bus garsinamas 
įvairiomis progomis.

Būtų galima dar ir kitais atžvil
giais kalbėti apie šią stovyklą, bet 
apie tai pakalbės ir parašys kiti savo 
prisiminimuose, man rūpėjo patys 
pagrindiniai.

Už šitą didelį darbą tenka būti 
daugeliui dėkingiems: ir tiems, ku
rie ją ruošė, ir tiems, kurie į ją atvy
ko, ypač užjūrio svečiams, ir tiems, 
kurie šią stovyklą įvairiais būdais 
rėmė ir padėjo. Daug rankų didelę 
naštą pakelia. Ačiū Jums, mieli tau
tiečiai ir sesės broliai skautai!

v.s. A. Mauragis 
Australijos Rajono Vadas 

pastatytas miesto savivaldybės 
pastatas, kokio kitur nėra. 1976 me
tais baigtas statyti aukščiausias pa
saulyje 1815 pėdų "bokštas" - tower. 
Aukštesnis negu Maskvoje, kuris 
turi tik 1748 pėdas. Čia galima pa
matyti moderniškiausius elektroni
nius įrengimus. Bokšte, 1,150 pėdų 
(350 metrų ) aukštume yra sukantis 
ant ašies moderniškas restoranas. 
Giedrią dieną iš bokšto galima ma
tyti iki 40 mylių. Lietuvių Toronte 
sakoma yra 7-10 tūkstančių. Atvykę 
tautiečiai į Torontą Pasaulio Lietu
vių Dienas neapsivilsite.

PLD kurios vyks Toronte 1978 
metais, bus labai reikšmingos da
barties ir ateities lietuviams. Toji 
šventė paliks savo pėdsakus lietuvių 
išeivių istorijoje kaip Pasaulio Lie
tuvių vieningumo simbolis. 
Okupuotos Lietuvos tautiečiai 
džiaugsis, kad lietuvis, nuklydęs toli 
nuo tėvynės, nesutirpo ir neišnyko

GRAŽI INICIATYVA

Kanadoje Montrealio lietuviai, 
norėdami pabrėžti Lietuvos nepri
klausomybės 60 metų sukaktį, nuta
rė padovanoti Montrealio miestui 
lietuvišką meno kūrinį - lietuvišką 
kilimą, kurio projektą paruošė dail. 
A. Tamošaitis, o išaudė G. Montvi
lienė. Montrealio miesto adminis
tracija, įvertindama šį projektą, pa
siūlė lietuviams miesto centre su
rengti tautodailės parodą ir jos ati
darymo metu įteikti miestui skirtą 
dovaną.

BŪTINAI ATVYKITE PASIKLAUSYTI POETO B. BRAZDŽIONIO 
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geresniame laisvame gyvenime.
Lietuviškam pasauliui informuoti 

apie minimos šventės paruošimą ir 
eigą ir svarbiausia, sėkmingam iš
populiarinimui sudaryta spaudos in- 
foramcijos komisija, kurios misija 
yra tą šventę garsinti ir teikti tikslią 
informaciją lietuviškai visuomenei 
visame pasaulyje.

Kiek teko patirti Dr. J. Sungailos 
yra pasirūpinta, kad vykstant Pa
saulio Lietuvių Dienoms Kanadoje, 
Toronte, paštas anspauduos laiškus 
"Lithuanian World Festival" įrašu. 
Tai bus reklama, kuri retai kada pa
sitaiko. Patartina, kad tuo laiku 
esantieji Kanadoje tautiečiai gausiai 
rašytų laiškus į Lietuvą, tuomi pra
nešdami vargstantiems tėvynėje 
kad laisvame pasaulyje yra vedama 
kova kenčiančiai Lietuvai laisvę at
gauti. Tas štampas ant laiškų su įra
šu "Lithuanian World Festival" su
teiks jiems vilties į geresnį rytojų. 
Be to, reikia stengtis, kad laiškai su 
to įrašu pasiektų ir kitas valstybes, 
pranešdami pasauliui, apie lietuvių 
suvažiavimą ir vieningumą.

Mieli lietuviai, atmetę ir atidėję 
kitus užsimojimus, ruoškimės pras
mingam istoriniam žygiui į įvyks
tantį 1978 metais lietuvių "Meeting 
Place” - Toronte suvažiavimą. Kaip 
aukščiau paminėta, čia vyks Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Seimas. 
5-ji Kanados ir JAV Lietuvių Dainų 
Šventė. Sportininkams Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynės. Be to, čia 
ne vienam gali pasitaikyti gera pro
ga susitikti su amžiais nematytu ge
ru draugu bei pažįstamu, jaunie
siems surasti būsimą žmoną ar vyrą. 
Tokių progų dažnai nepasitaiko.

Stepas Varanka

Pas menininkus
Neseniai N.S.W. meno galerijoje 

Sydnejuje užsidarė mėnesį trukusi 
pagarsėjusi kasmetinė Archibald, 
Wynne ir Sulman konkursinė paro
da, kurioje iš lietuvių dalyvavo Eva 
Kubbos, išstačius! vieną akvarelinį 
darbą "Pajūry” ir Henrikas Šal
kauskas, taip pat išstatęs vieną ak
varelinį paveikslą "Į pietus nuo 
Taree Nr. 18”.

Už savo kūrinį Eva Kubbos lai
mėjo Pring premiją, skiriamą mote
riai dailininkei už geriausią akvare
linį gamtovaizdį. Pažymėtina, kad 
E. Kubbos šią premiją nuo 1970 me
tų laimi jau penktą kartą.

Adelaidės Meno Festivalyje 
vyksta taip pat meno paroda, kurio
je kviečiami dalyvauti su savo dar
bais tik rinktiniai dailininkai, jų tar
pe pakviesta ir Eva Kubbos.

* ♦ *
Reprezentacinė Australijos meno 

paroda organizuojama Naujoje Ze
landijoje, kuri bus kilnojama po vi
sus N. Zelandijos miestus. Šioje pa
rodoje pakviesta dalyvauti ir Henri
kas Šalkauskas.

Svečiai iš Amerikos poetas Ber
nardas Brazdžionis ir p.p. Kūjeliai 
nusileis Sydnejaus aerodrome vasa
rio 17 d., penktadienį, 10 vai. ryto. 
Kaip žinia, B. Brazdžionio POEZI
JOS VAKARAS įvyks šeštadienį, 
vasario 18 d., 4 vai. Sydnejaus Lie
tuvių Klube Bankstowne.
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"ŠVIESA NUO KALNO”
ADELAIDĖJE ";

1977 m. gruodžio 29-tą dieną, 
Australijos Lietuvių Kataliku Fede
racijos suvažiavimo metu, A.L.T. 
"Vaidila” suvaidino specialiai tai 
progai parašytą Pr. Pusdešrio 
"Šviesa nuo kalno”.

Tai dviejų veiksmų sceninės vari- 
jacijos Kristaus kalno palaiminimų 
temomis.

Pirmajame veiksme, turtuolio Ja- 
hudos (Br. Rainys) kieme jo du sū
nūs - Natanas (N. Skidzevičius), Eu- 
ridas (A. Petrikas), duktė Miriana 
(V. Marcinkonytė) ir pirklys Jokū
bas (J. Neverauskas) klauso iš toli 
nuo kalno atskambančių Kristaus 
balso ir minios pritarimo.

Miriana ir Natanas tiki, kad per šį 
pranašą kalba pats Galingasis. Eu- 
ridas, smarkesnio būdo, nėra giliai 
paliestas ir tiesiog išdrožia: ” — Pa
bandytų apie mano tėvą ką bloga 
pasakyti, pranašas ne pranašas, aš jį 
pamokyčiau.”

Tėvas Jahuda galvoja, kad gerai 
pavalgyti ir išgerti yra svarbiausias 
dalykas ir kad "kas turtingas tai ir 
galingas”.

Tafiau Jahuda kiekvieną pakelei
vį priglaudžia, pavaišina ir išklauso.

Pirklys Jokūbas, daug keliavęs, 
daug matęs ir girdėjęs, tikina, kad 
šis pranašas yra paties Dievo Gyvo
jo Sūnus, iš numirusių žmogų prikė
lęs.

Jahudos kieman užeina Kainas 
(V. Vosylius) žmonijos blogybių 
naštą nešantis, kuris per amžius 
kenčia nužudęs savo tikrą brolį, tiki 
kaltės atleidimu, jeigu tik galėtų 
prisiliesti Pranašo rūbo.

Užeina ir Jobas (V. Opulskis), ku- 
/ rio tikėjimas kančiomis išmėgintas, 

kurio kojų žaizdas šunes laižė, kuris 
per amžius dėkingas Gailestinga
jam, kad išgydė jo žaizdas, sūnums 
ir dukroms sugrąžino tėvą.

Antrame veiksme veikėjai tie 
patys tik veiksmas vyksta moder
niuose laikuose.

Jokūbas prekiauja ’’žole”. Euri- 
das, besitrankydamas motociklu, 
susilaužo koją ir tulžį lieja užgau
liodamas brolį Nataną.

Mirianai ir Jahudai Kristaus pa
laiminimų temos labai artimos ir jie 
galvoja, kad pats Dievas jų šeimoje 
gyvena.

Į tą gražų kiemą, su žiburiu ran
koje, ateina Daumantas (V. Ratke
vičius) ir Nijolė (0. Stimburienė).

Jų asmenyse autorius turėjo gal
voje žuvusį partizanų vadą Lukšą ir 
Sibiro tremtinę Sadūnaitę.

Jie keliauna su žiburiu ieškodami 
savo brolių, kurie tėvynę palikdami 
žadėjo jos niekados nepamiršti. De
ja, radę vienoje vietoje namįe tik 
vaikus, negalėjo su jais lietuviškai 
susikalbėti.

Jie yra kenčiančios tautos atsto
vai. Jie kalba apie persekiojimus dėl 
Meilės, dėl Tikėjimo, dėl Teisybės...

Nijolei ir Daumantui besiruošiant 
iškeliauti, Jehuda krinta negyvas, 
širdies priepuolio pakirstas.

Mirianai r Natanui suklupus prie 
tėvo, nuo kalno nušvita šviesa ir pa
sigirsta Kristaus balsas: ” — Jehu
da, buvau ištroškęs, tu pagirdei 
mane. Buvau keleivis — tu priglau
dei mane. Buvau nuogas — tu ap
rengei mane..."

Jahudos balsas: "Viešpatie, aš 
nesutikau tavęs keliaujančio...”

Kristaus balsas: "iš tiesų sakau

tau — kiek kartų tai padarėte vie
nam iš mano brolių, man padarėte”.

Jahuda: ’’Mano Viešpats ir mano 
Dievas...”

Gal būt šio vaidinimo stebėtojai 
galėtų ir sau ką nors prisitaikinti, 
nes programoje įrašytas motto 
sako:

’’Mielas žiūrove,
Gal kai kurie šio scenovaizdžio 

veikėjai vadinasi tavo vardu?
Gal veiksmas vyksta ne Jahudos 

kieme, bet tavo širdyje?”
Vaizdelis, nors ir dviejų veiksmų, 

bet neilgas ir su mažai akcijos bei 
situacijų keitimosi. Ypatingesniems 
charakteriams pasireikšti nebuvo 
daug medžiagos. Tik V. Vosylius, 
kaip Kainas ir J. Neverauskas, kaip 
Jokūbas sukūrė išskirtinai įdomius 
tipus.

Spektakliu žiūrovai buvo sužavė
ti.

Pirmiausiai, tai vaizdelio svari 
prasminga kalba. Jame žodžiai turi 
didesnę reikšmę, kaip veiksmas.

Antra, tai pastatymas prisidėjo 
prie šio gražaus pasisekimo.

Prieš scenai atsidarant, pirmame 
veiksme, per garsiakalbį plaukė pri
taikinta muzika. Nuo kalno sklindąs 
Kristaus balsas(į juostą įkalbėtas J. 
Neverausko), iš tolo girdima minios 
malda, V. Opulskio sukurtos puikios 
dekoracijos, S. Opulskienės padary
ti turtingi kostiumai, V. Vosyliaus 
šviesos ir A. Grigonio muzikos ir 
garsų efektai, žiūrovus nukėlė į tą 
šalį,kur vaikščiojo Kristus. Ir visa..; 
tai prisidėjo prie bendro grožio.

Antras veiksmas prasidėjo su 
’’Jesus Christ Superstar” muzika, 
motociklo birbimu ir pačiu motocik
lu scenoje, kas, žinoma, iš karto at
kėlė žiūrovą į modernius laikus.

Režisavo J. Neverauskas. Scenos 
pagelbininkai P. Gasiūnas ir J. Mi
liauskas.

Publikai gausiai plojant, režisie
rius į sceną iškvietė autorių. 
A.L.K.F. pirmininkas V. Laukaitis 
jautriai ir prasmingai pakalbėjo apie 
vaidinimą, jo prasmę ir apie Adelai
dės lietuvių bendrą darbą.

Šį vaidinimą reikėjo pastatyti pėr 
trumpą laiką, bet aktoriai dirbo su 
visa širdimi ir spektaklio metu susi
kaupė ir atidavė ką galėjo ir kuo ti
kėjo. Tos pastangos persidavė žiū
rovams, kurie išgyveno/drauge su 
scenoje vaizduojamais , charakte
riais. 0 kiekvienas aktorius pilnai 
atidavė savo duoklę tiek vaidyba, 
tiek širdimi.

Vėliau, besikalbant su žiūrovais, 
girdėjosi vien tik pasitenkinimas ir 
padėka.

Režisierius, aktoriai, dekoratorius 
ir visi prisidėję prie šio vaidinimo

BŪTINAI ATVYKITE PASIKLAUSYTI POETO B. BRAZDŽIONIO 
VASARIO 4 D. SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE. PRADŽIA 4 VAL.

VISUR VISAIP
Skaitėme, kad Amerikoje paga

mintas ir rodomas filmas apie Simą 
Kudirką. Įdomu, kieno kompetenci
joj ir kas galėtų pasirūpinti, kad tas 
filmas būtų gautas ir parodomas 
Australijos lietuviams?

Standartinės mokesčių normos, 
veiksmingos nuo vasario 1 dienos

PALYGINK SAVO MOKESČIŲ SUMAŽINIMUS

Savaitinis 
uždarbis

Mokėtojas, neišlaikąs 
žmonos ar vyro

Mokėtojas, išlaikąs 
žmoną / vyrą

$
60
65
75 .
85 •
95

105
115
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215 ™
225
250 .
300
350
400 r, >
450 *
500

♦♦
Savaitiniai mok 
nuo vasario 1 d

$
0.00
0.00
2.10

>,.5,35
8.60

11.85
15.10
18.35
21.60
24.85
28.10
31.35
34.60
37.85
41.10
44.35 

>lbi£.,47.60
50.85 

z,+r'r 59.00
75.25
97.95

s ėjii2Q‘t95/ 
■’■143.95

166.95

Sutaupoma 
nuo vasario 1

$
0.80
2.20
2.80
2.30
1.80
1.30
0.80
0.85
1.15
1.45
1.75
2.05
2.35
2.65
2.95
3.25
3.55
3.85
5.90

12.45
12.55
16.55
21.05
26.75

**
Savaitiniai mokesčiai 
nuo vasario 1 d.

$ 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.30 
4.55 
7.80 

11.05 
14.30 
17.55 
20.80 
24.05 
27.30 
30.55 
33.80 
37.05 
40.30 
48.45 
64.70 
87.40

110.40 
133.40 
156.40

Sutaupoma 
nuo vasario 1 

$ 
★ >-

★ 
★
★

1.30
0.80
0.85
1.15
1.45
1.75
2.05
2.35
2.65
2.95
3.25
3.55
3.85
5.90

12.45
12.55
16.55 
21.05 
26.75

** Sveikatos draudimo mokestis 
nejskaitomas Jokių mokesčių anksčiau

Authorised by the Commonwealth Treasurer’ . ' ! i k>,,.

pastatymo yra laimingi, kad neap
vylė autoriaus, kuris užtikrino, kad 
pamatė daugiau ir geriau negu tikė
josi.

Išreikšdamas.„savo...dėkingumą, 
kad ši jo kūryba nepasiliko stalčiuje, 
bet išvydo rampos Šviesą, išėjo į gy
vą pasaulį, į daugelio žmonių širdis, 
autorius Pr. Pusdešris su ponia, ak
toriams ir^astatymo padėjėjams 
įteikė didelį dėžę-ir gėlių.

Programoje įrašyta 13 pavardžių. 
Dėžėje 13 bonkų, kurias po savaitės 
susirinkę S. ir V. Opulskių sodelyje, 
"Šviesa nuo kalno” dalyviai ir švie
sos sulaukė begurkšnodami ir repe
ticijų, bei spektaklio nuotaikoms 
besidalindami.

V. Marcinkonytė

Jau ne pirmą kartą p. A. Jasaitis, 
gyvenąs Long Jetty, N.S.W., pare
mia Newcastle apylinkės veiklą. 
Naujųjų Metų proga p. Jasaitis vėl 
prisiuntė per Alf. Šerną 15 dolerių 
auką. N. Apylinkės Valdyba už pa
ramą jam giliai dėkinga.

MELB0URN0 DAINOS 
SAMBŪRIS INFORMUOJA

' ‘. PASIKEITIMAS VALDYBOJE

VI. Bosikiui ir J. Valaitienei pasi
traukus iš Sambūrio valdybos, val- 
dybon įėjo du nauji nariai: K.J. Ly- 
nikas ir K. Mieldažys. Pareigomis 
pasiskirstyta: Pirmininkas - K.J. 
Lynikas, vicepirmininkas - K. Miel
dažys, sekretorė Em. Šeikienė, iždi
ninkas - J. Kvietelaitis, parengimą 
vadovė - E. Balčiūnienė.

Visais Dainos Sambūrio reikalais 
kreiptis į valdybos pirmininką K.J. 
Lyniką, 18 Edgcombe str., Kew, 
Vic. 3101, tel. 862 1004.

VI. Bosikiui ir J. Valaitienei už jų 
įdėtą darbą Sambūrio valdyboje šir
dingai dėkojame.

IŠVYKA Į DAINŲ ŠVENTĘ
KANADOJE

Dainos Sambūris intensyviai ruo 
šiasi išvykai į Dainų Šventę Kana 
doje. Iš Australijos išvykstame bir J 
želio 23 d. Norintieji prisidėti prie 
išvykos maloniai kviečiami. Visais 
kelionės klausimais kreiptis į išvy 
kos vadovą Algį Šimkų 55 Lancaster 
str., East Bentleigh, Vic. 3165. Tel 
578 4319.

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St., Adelaide 
Tel. 223 5879 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 28 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuvių bendruomene

* * *
Newcastle lietuviams džiugi žinia: 

staiga pavojingai susirgęs p. Trevor 
Davies jau pilnai pasitaisęs. Tenka 
pastebėti, kad Davies šeimos namai 
vietos lietuviams yra labai artimi.

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUU. I dj iATĄ

Sambūrio valdyba 
----------------------------------------— 
ANATOLIJUS KAIRYS- 
KONKURSO LAIMĖTOJAS

Draugo Romano Konkursą^ 
laimėjo Iš 12-os atsiųstų h 
rankraščių, Anatolijus Kai -1 
rvs už romaną Po Damoklo k 
Kardu. Jam skiriama lik 
1OOO dol-premlja.
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28-ji Sporto šventė Hobarte

Bendri įspūdžiai
/POPTM.y

Pereitų metų gruodžio 26 d. Tas
manijos sostinę Hobartą "okupavo” 
visos Australijos lietuviai sportinin
kai. Pirmieji atvyko Canberos "Vil
ko” reprezentantai, po to pilnas lėk
tuvas adelaidiškių, tuoj pat nusilei
do ir lėktuvas, atgabenęs Sydnejaus 
"Kovo” sportininkus. Nusileidus 
lėktuvams, kurie atgabeno Geelon- 
go ir Melburno reprezentantus, kal
nuotame, vėsiame, bet svetingame 
Hobarte laikinai apsigyveno apie 
400 lietuvių sportininkų bei turistų.

Pirma diena buvo laisva, tai buvo 
progos susipažinti su miestu, savai
me aišku, daug tautiečių tą vakarą 
matėsi kazino patalpose. Šios rung
tynės” neprotokoluotos, tad tikslių 
rezultatų nežinome...

KREPŠINIS

Gruodžio 27 d. jaukiame Moonah 
stadione prasidėjo krepšinio pirme
nybės, sporto šventės dėmesio 
centras. Šiose varžybose dalyvavo 
visi 6 Australijos lietuvių sporto 
klubai. Melburno ’’Varpui" išstačius 
2 komandas susidarė 7, tad sužaista 
21 rungtynės. Protokolai sako, kad 
rezultatyviausiai žaidė "Varpas” II 
per visas rungtynes įmetė 479 ir į 
savo krepšį praleido 256 taškus. 
Geelongo "Vytis” 436:281 ir Adelai
dės "Vytis” 361:312.

Individualiai daugiausiai taškų 
pelnė geelongiškis E. Kardas 115, A. 
Milvydas 109, V. Brazdžionis 96, G. 
Brazdžionis 78, A. Petraitis 73 (visi 
"Varpas" II), P. Gustafson 72 
(Sydn.), A. Verbyla (Adei. "Vytis”) 
64, A. Andriejūnas 63, P. Andriejū- 
nas 62, abu "Kovas”. Varžyboms 
pasibaigus visų komandų treneriai 
išrinko rinktinę, kuri atstovaus 
Australijos lietuvius Toronte: A. 
Jaunutis (Adei), A. Milvydas, V. 
Brazdžionis, G. Brazdžionis, R. Lek- 
nius (visi Melb.), E. Kardas, S. Kar- 
puška, J. Obeliūnas (visi Geel.), R. 
Gulbinas, P. Gustafson, abu iš Syd
nejaus. V isus labai nustebino ir su
kėlė didelį pasipiktinimą kaip prie 
šio dešimtuko sąrašo stebuklingu 
keliu buvo "priklijuota" vienuolikta, 
neaiškios kilmės geelongiškio A. 
Wiasak pavardė. Klubų atstovų su
važiavimas vienuoliktą poziciją re
zervavo Australijos olimpinės rink
tinės žaidėjui E. Palubinskui ir apie 
šio nutarimo pakeitimą neteko nieko 
girdėti...

Bendrai paėmus vyrų krepšinio 
lygis išsilaikė panašioje klasėje kaip 
ir pereitais metais. Pažangą padarė 
Adelaidės "Vytis” iškovoję IlI-čią 
vietą. Tad į pirmą grupę galima pri
skirti Geelongo, Melburno II ir 
Adelaidės vyrus, o kitos komandos 
pasirodė truputį silpniau. Geriausių 
krepšininkų trejetukas: E. Kardas 
(Geel.), A. Milvydas (Melb.) ir A. 
jaunutis iš Adelaidės. Gaila, kad dėl 
susižeidimo nebuvo geriausios for
mos melburniškis R. Leknius, nes 
prisimenant jo šlifuotą žaidimą pe
reitose Pabaltiečių Žaidynėse, Ri
čardas yra geriausias mūsų krepši
ninkas po E. Palubinsko.

VYRŲ RINKTINĖ - 
TASMANIJOS RINKTINĖ 63:71 

(26:25)

Paskutinę šventės dieną mūsų 
vyrai sužaidė draugiškas rungtynes 
prieš australus. Pirmas kėlinys at
rodė pakenčiamai, bet atrame kėli
nyje mūsiškiai sužaidė palaidai.

MOTERŲ RINKTINĖ -
TASMANIJA 53:40 (17:22)

Mūsų krepšininkės pasirodė prie
šingai. "Nesiklijavo” pirmame kėli
nyje, bet už tai antrame sužaista 

’’kaip iš knygos” ir kėlinys laimėtas 
net 36:18. Taškai: R. Kasperaitytė 
10, J. Obeliūnienė 9, R. Rupinskaitė 
7, V. Juciūtė 6, R. Šidlauskaitė 6, A. 
Tamošiūnaitė 6, R. Grigonytė 5, R. 
Statkuvienė 2, E. Vyšniauskaitė 2.

Nežiūrint, kad moterys kai kurio
se rungtynėse pasirodė labai su
kaustytai, žaidimo lygiu galime būti 
patenkinti. Melburno "Varpas" už
sitarnavo nugalėtojų titulo, bet ne
blogai pasirodė Adelaidės, Sydne
jaus ir Geelongo krepšininkės. Pa
žangiausiai pasirodė sydnejiškė Rita 
Kasperaitytė, visapusiškai gerai 
žaidė Virginija Juciūtė iš Adelaidės, 
pastoviai Angelė Tamošiūnaitė ir 
veržliai Rita Šidlauskaitė, abi iš 
Melburno. Bendrai pasakius mūsų 
moterų krepšinio rinktinė atrodė iš
balansuota, nestokoja ūgio, greičio, 
gero kamuolio valdymo ir taiklių 
mėtymų. Ši rinktinė Australijos lie
tuviams gėdos Toronte nepadarys. 
Čia glūdi mūsų viltys parsivežti nu
galėtojų titulą iš pasaulio lietuvių 
žaidynių. Moterų rinktinės sąstatas: 
A. Tamošiūnaitė, R. Šidlauskaitė, R. 
Statkuvienė, E. Vyšniauskaitė 
(Melburnas), V. Juciūtė, R. Rupins
kaitė, R. Grigonytė (Adelaidė), J. 
Obeliūnienė, A. Jančiauskaitė (Gee- 
longas), R. Kasperaitytė iš Sydne
jaus ir V. Venclovaitė iš Canberos. 
Treneris S. Visockis, Adelaidės 
"Vytis".

VAŽIUOJANTIEMS Į KANADĄ 
ŽINOTINA

1. Iš Sydnejaus išskrendama 
23.6.78 ir atskrendama į Los Ange
les tą pačią dieną.

2. Los Angeles būnama iki 
27. 6.78 ir ten bus žaidžiama su vie
tos lietuviais, taip pat aplankant 
įdomesnes vietas ir dalyvaujant su
tikimo baliuj.

3. Po Toronto Lietuvių Dienų, at
gal į Sydnejų iš Toronto ar Los An
geles skrendama dviejomis grupė
mis, tuo atveju jeigu pirmojoj gru
pėj susidarys reikalingas 15-kos 
žmonių skaičius. I-ji grupė išskris 
apie liepos 15 dieną ir antroji grupė 
rugpiūčio 2-trą dieną iš Los Angeles.

4. Šiuo metu dar nėra gautas bent 
koks oficialus pakvietimas po To
ronto Žaidynių žaisti draugiškas 
sporto rungtynes su Amerikos lie
tuviais jų miestuose. Jeigu nebus 
gauti tokie pakvietimai, o tam va
žiuojantiems reikia būti pasiruošu- 
siems, tai po Toronto šventės iki iš
vykimo, kiekvienas važiuojantis tu
rės savo lėšomis ir nuožiūra praleisti 
laiką Kanadoje ar Amerikoje.

5. Visi važiuojantieji turi susimo
kėti 200 dol. depozitą iki vasario 
15-tos dienos, čekius siunčiant 
ALFAS vardu, 18 Miller Ave., Ash
field, N.S.W., 2131.

6. Visi važiuojantieji turi išplatinti 
po vieną knygutę loterijos bilietų už 
kuriuos ir aukų, klubams išsiuntinė
tus, lapus, vėliausiai turi būti atsi
skaityta iki balandžio 15-tos dienos.

7. Visų komandų treneriai turi at
siųsti ALFAS žinias dėl savo žaidėjų 
aprangos: kokių išmierų jo koman
dos žaidėjams-joms reikalinga žaidi

JAUNIŲ KREPŠINIS

Adelaidės "Vyties" prieauglis J. 
Ignatavičius, P. Urnevičius, S. Na
vakas, A. Vieraitis ir R. Baškus bu
vo vispusiškai pranašesni už kitas 
komandas. Tačiau labai gražaus 
krepšinio atžalyno yra ir Melburno 
bei Geelonge, o taip pat ir Hobarte. 
Taigi,kas liečia vyrų krepšinio ryto
juj ateitį galime žvelgti gana opti
mistiškai. Į jaunių rinktinę pateko: 
J. Ignatavičius, P. Urnevičius, S. 
Navakas, A. Vieraitis (Adelaidė), P. 
Šutas, D. Šutas, K. Jomantas (Gee- 
longas), S. Banionis, E. Ragauskas 
(Melburnas), E. Paškevičius, B. 
Stanwix abu iš Hobarto. Treneris D. 
Ątkinson, Adelaidės "Vytis".

Žymiai liūdniau atrodo mergaičių 
krepšininkių padėtis. Melburno mo
terų gretas neužilgo papildys J. 
Bertašiūtė, R. Bertašiūtė, G. Muce- 
niekaitė bei L. Muceniekaitė, Ade
laidės moterų komandoje ateityje 
matysime N. Opulskytę, R. Rupins- 
kaitę, L. Visockytę bei M. Jaciuns- 
kytę. Ir Hobartas pajėgė suorgani
zuoti mergaičių krepšininkių ko
mandą, bet kitų klubų ateitis atrodo 
gana liūdnai,kas liečia moterų krep
šinį.

Bendrai susumavus, krepšinio 
pirmenybės Hobarte buvo praves
tos labai pavyzdingai. Pagirtini 

mo" megstinukų, kelnaičių, kas pasi
lieka ALFAS žinioj ir kitą skaičių jų 
žaidėjų išmierų T-shirt ir treningų 
(track suits), kai išeiginėm unifor
mom kiekvienas žaidėjas turi duoti 
savo atskiras išmieras, kurių formos 
yra pasiųstos klubams.

JB. Moterims ir merginoms yra pa
darytas labai gražus planas skirtin
goms išeiginėms uniformoms ir, kai 
tik bus surastas siuvėjas, joms bus 
pasiųsta užpildyti išmierų formas.

PAREIŠKIMAS
Šių metų "Mūsų Pastogės” Nr. 5, 

Adelaidės Sporto Klubo pirmininkas 
St. Urnevičius, savo straipsnyje 
"Reprezentacijos klausimu” viešai 
iškėlė keletą dalykų, į kuriuos 
ALFAS atsako sekančiai:

1. Nei su vienu klubu ar paskiru jų 
valdybų nariu ALFAS neįsileis į 
bet ■ kokius viešus spaudoje ginčus.

2. Paaiškinant, bet ne diskutuo
jant, St. Urnevičiaus iškeltus klau
simus, ALFAS nurodo, kad, kas lie
čia kvalifikacinį sporto švenčių sta
tutą, tai jo, kai po tokio iki šiol ne
buvo ir praeityje visuomet iškildavo 
dėl žaidėjų kvalifikacijos dideli gin
čai. To išvengus, dabartinė ALFAS 
valdyba padarė Kvalifikacinio Sta
tuto projektą, jį metų bėgyje, iš
siuntinėjo visiems klubams ir jis, 
balsų dauguma buvo priimtas. Vė
liau, Hobarto atstovų susirinkime, 
jis buvo vėl išnagrinėtas, 6-tas 
punktas išmestas ir vėl, balsų dau
guma jis buvo atstovų priimtas, tuo 
jį padarant mūsų švenčių legaliu do
kumentu.

3. Šio statuto 5-tas punktas sako: 
Asmenys, galį oficialiai įrodyti savo 
lietuviškumą iki trečiosios giminys
tės kartos, t.y. tėvo ar motinos tė
vas ar motina, arba tiesioginiai die
dukas ar močiutė (bobutė) turi būti 
lietuviškos kilmės.

Laikantis šio paragrafo Geelongo 
"Vyties” žaidėjas A. Wiasiak, prieš 
trejus metus pristatęs tuo laiku bu
vusiai ALFAS valdybai ’’Statutory 
declaration”, pasakant, kad jo mo
čiutė buvo lietuvė ir gyveno Gardino 

šventės rengėjai, kurie parūpino 
žaidynėms labai geras patalpas, 
tvarkingai pravedė varžybas, bet 
svarbiausiai, kad parūpino aukštos 
klasės teisėjus. Teisėjavimas buvo 
pastovus, bet greižtas ir kas to laiku 
nepastebėjo, labai greit atsidūrė 
atsarginių suole... Pagirtini ir visų 
klubų krepšininkai, kurie griežtai ir 
punktualiai prisilaikė varžybų prog
ramos. Pagaliau ir mes išmokome 
būti punktualūs...

TINKLINIS

Šį sportą iki šiol tinkamoje pagar
boje pripažino tik Sydnejaus "Ko
vas”, tačiau perspektyvos patekti į 
rinktines, kurios atstovaus Austra
lijos lietuvius Toronte, išjudino ir' 
kitų klubų tinklininkus. Taigi, vyrų 
pirmenybėse dalyvavo net 4 
komandos, o moterų grupėje dvi la
bai pajėgios komandos iš Sydnejaus 
ir Adelaidės. Apie šių komandų su
sitikimą bus dar ilgai kalbama.. Rei
kia tikėtis, kad tinklinis vėl užims 
rimtą poziciją mūsų sporto šventė
se.

*
Virgilijus Vičiulis (Sydn.) laimėjo 

golfo varžybas gana įtikinančiu re
zultatu: 2 rundai - 168 smūgiai.

*
Lauko teniso varžybos 28-toje 

šventėje labai nukentėjo, nes žaidy
nėse nebuvo kelių pajėgių žaidėjų. 
Nenoriu nuvertinti Adomo Kaltinio 
(Hob.) pergalės vyrų grupėje, nes 
šiuo titulu jis pasipuošė antrus me
tus iš eilės, tačiau moterų grupės 
standartas vertas kritikos.

*
Stalo tenisas, tai "mirštanti” 

sporto šaka tiek vyrų tiek moterų 
grupėse. Nugalėtojais tapo vetera
nai A. Andrikonis (Hob.) ir O. Bone 
iš Adelaidės.

***
.. -vž

Labai keista ir liūdnai atrodė 
šventės uždarymo metu, kaip lauko 
ir stalo teniso nugalėtojai gavo 
"glėbius" dovanų, o tuo tarpu vyrų 
krepšinyje dėl nugalėtojų taurės 
buvo sužaistos 21 rungtynės, kurio
se dalyvavo arti šimtas krepšinin
kų...

Bendrai paėmus 28-toji šventė 
praėjo gražioje atmosferoje. Rengė
jai negailėjo pastangų, kad po rung
tynių tiek laimėtojai, tiek pralaimė
tojai galėjo draugiškai pabendrauti. 
Tad liūdniausias 28-tos šventės mo
mentas buvo atsisveikinant su Ho- 
bartu. r. Sidabras 

mieste, yra pilnateisis mūsų švenčių 
dalyvis. Šis dokumentas Australijo
je yra pilnateisiai galiojantis ir jo 
suklastojimas yra skaitomas krimi
naliniu nusikaltimu.

4. Kvalifikacinis statutas buvo dar 
pernai metais nusiųstas ŠALFUI į 
Kanadą, paaiškinant apie mūsų žai
dėjų kvalifikacijas ir dalyvavimą 
Toronto žaidynėse. ŠALFAS prieš 
šį statutą jokių protestų nepareiškė, 
todėl, jo laikantis, buvo padaryta ir 
rinktinės žaidėjų atranka.

5. Rinktinių treneriams pagei
daujant, buvo padaryta pakeitimai 
ir papildymai ne tik vyrų krepšinio 
rinktinėje, bet taip pat moterų ir 
jaunių krepšinio ir moterų tinklinio 
rinktinėse, kas rinktines tik pageri
no, bet nesumenkino. Kas liečia A. 
Wiasiak, tai jis be krepšinio atsto
vaus mus ir keliose lengvosios atle
tikos šakose, kur jis buvo Australi
jos kariuomenės meisteris.
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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
Šventės minėjimą pradėsime Va

sario 19 d., sekmadienį, 12 vai. Šv. 
Jono bažnyčioje, East Melbourne 
iškilmingomis pamaldomis.

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.

Melbourne Apylinkės Valdyba

CABERRA

PAKVIETIMAS

Pranešame, kad Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas įvyks vasa
rio 19 d. 3 vai. po pietų Lietuvių 
Klube, Lyneham.

Pamaldos 11.30 St. Marys bažny
čioje.

Paskaitą skaitys iš Sydnejaus at
vykęs A.L.B. Krašto V-bos vicepir
mininkas p. V. Patašius. Canberros 
L.B. Valdyba tautiečius kviečia 
skaitlingai dalyvauti.

LATROBE VALLEY
Vasario 18 d., šeštadienį, 7.30 vaL 

Morwell, Vary St. salėje ruošiamas 
60 m. Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minėjimas.

Visi maloniai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti. Seniūnė
NEPRIKLAUSOMYBĖS

MINĖJIMAS HOBARTE

Vasario 18 d. Apylinkės Valdyba 
Hobarte rengia Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą lenkų salėje. 
Pradžia 7 vai. vak. Po minėjimo šo
kiai, ir juos praves H.E.L.L.P. Ko
miteto lietuviai nariai.

NEWCASTLE
LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS

Newcastle Apylinkės Valdyba 
praneša, kad Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo šventės minė
jimas rengiamas vasario 18 d., šeš
tadienį, St. Peters Hall, Hamilton. 
Minėjimo pradžia 7.30 vai. Progra
moje paskaita, deklamacijos ir dai
nos, atliekamos vietinių meno pajė
gų.

Po minėjimo ten pat rengiamas 
pobūvis su kviestiniais kitataučiais 
svečiais. Tautiečiai maloniai kvie
čiami minėjime ir pobūvyje gausiai 
dalyvauti. . . ■ t.,f.

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Vasario 18 d., šešt., 4 vai.:
POEZIJOS VAKARAS

Bernardas Brazdžionis
Vasario 18 d., šešt., 8 vai.

HORRIE DARGIE
virtuozas akordeonistas

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.

Sidnėjaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primename, kad šeštadienių šokią 
10% nuolaidos už spiritinius gė- vakarais visi turi dėvėti klubo bū
rimus ir 5% už alų. syklėse nurodyta aprangą.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv; 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vaL, šjšt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 -11 vai.

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai

VALGYKLA veikia: pirm. - peak. 
Antradieniais stalo tenisas 6-9 vai., šešt. 6-10 vai, sekm. 1-9 vai 
Trečiadieniais šachmatai Valgykloe vedėja G. Kasperaitieoė
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

C.L.B. Valdyba

BRISBANE
Brisbaniečiai labai sparčiai ruo

šiasi 60-šimt metų Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo minėjimui. 
Repetuoja choras, tautinių šokių šo
kėjai, bendrai senimas ir jaunimas. 
Minėjimas įvyks vasario 25-tą d. 
Railway Institut salėje, Turbut str., 
City, pradžia 7-tą vai. vakaro. Lau
kiame savų ir svečių iš visur.

ŠAUKIMAS
■ 1

Canberros Apyl. Valdyba vasario 
19 d. 2.30 vai. šaukia visuotinį pap
rastą metini susirinkimą Lietuvių 
Klube.

Susirinkimo darbotvarkė: 1. Su
sirinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo 
sudarymas. 3. Pirmininko praneši
mas. 4. Kasininko pranešimas. 5. 
Revizijos komisijos pranešimas. 6. 
Pranešimų priėmimas. 7. Mandatų 
komisijos rinkimai. 8. Naujos valdy
bos rinkimai. 9. Naujos Revizijos 
Komisijos rinkimai. 10. Klausimai ir 
sumanymai. 11. Susirinkimo užda
rymas.

Nesusirinkus pilnam bendruome
nės forumui, po pertraukėlės susi
rinkimas vėl bus šaukiamas ir laiko
mas teisėtu neatsižvelgiant į dalyvių 
skaičių.

Canberros Apylinkės Valdyba

DĖMESIO! DĖMESIO!
Kviečiame visą jaunimą - iš Mel

bourne, Morningtono ir Geelongo! 
Šeštadienį, vasario 25 d., įvyksta 
jaunimo iešminė (BBQ) ir automobi
lių lenktynės (Car Rally). Visi susi
renka, su savo automobiliais, 10 vai. 
ryto prie Lietuvių Namų. Kurie be 
automobilių, susiranda iš anksto sau 
šoferį - galėsite būti jo - jos naviga- 
toriais. 10 vai. vyks registracija ir 
įmokėjimas įstojimo mokesčio - $ 2
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POETO

Bernardo Brazdžionio
kurio POEZIJOS VAKARAS įvyksta vasario 18 d., šeštadienį, 4 vai. 
Sydnejaus Lietuvių Klube Bankstowne.

Poetui talkina pianistė Rasa Mauragienė ir solistas Paulius Rūtenis.
Įėjimas aukomis.

Rengia poetui B. Brazdžioniui Priimti Komitetas

j
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Praneši
automobilis. Lenktynės baigsis 
Daylesford apylinkėje, kur įvyks 
iešminė (BBQ). Vietoj bus galima 
nusipirkti šiek tiek maisto ir gėri
mų. Premijos dėl lenktyvių bus to
kios: pirma viena: 100 litrų benzino 
’’gift voucher”; antra vieta kelių 
žemėlapis (road map). Paskutinė 
vieta: slapta dovana (booby prize).

Pemijos bus išduotos pagal kas 
geriausiai išpildys anketas, mašruto 
metu.

Tai iki pasimatymo!
ALJS Melb. Skyriaus Valdyba

LIETUVIŠKA PARODA 
BANKSTOWNE

Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimo sukakties proga Bankstown 
centrinėje bibliotekoje 62 The Mali 
gatvėje priešais Bankstown Civic 
Centre organizuojama lietuviškų iš
dirbinių paroda, kuri truks nuo va
sario 15 dienos iki kovo 4 dienos. 
Parodoje bus išstatyti lietuviški au
diniai, juostos ir įvairiose formose 
gintaro išdirbiniai. Vasario 17 d„ 
penktadienį, 8 vai. vak., minint Lie
tuvos nepriklausomybės sukaktį, 
bus "Lietuvos vakaras”, kurio metu 
numatoma trumpa paskaitėlė apie 
Lietuvą ir lietuvių kultūrą, lietuviš-

mai
kos dainos ir muzika ir užbaigiamas 
arbatėle su tradiciniais lietuviškais 
pyragaičiais.

Visa tai organizuoja Dr. G.E. Ka- 
zokienė, sutartinai su bibliotekos 
vadovybe. Pasirodo, tokie kultūri
niai kitų tautų renginiai vyksta jau 
ne pirmą kartą. Kviečiami ir lietu
viai pasijdomauti šiuo parengimu ir 
priminti savo pažįstamiems kitatau
čiams.

SUKŪRYS PRANEŠA

Tautinių šokių grupė Sūkurys jau 
pradėjo repeticijas. Kviečiame vai
kus ir jaunimą iki 18 metų amžiaus 
įsijungti į grupę. Norį šokti bus pri
imami sekmadienį, vasario 19 d. ir 
vasario 26 d., sekmadieniais, 9 vai. 
ryto Massonic Hall, Joseph St. 
(priešais mažąją ukrainiečių salę) 
Lidcombe.

Šiuo metu galime priimti tik ribo
tą skaičių. Neužsiregistravę iki va
sario 26 dienos, bus įtraukti į lau
kiančiųjų sąrašą.

Kadangi, deja, ne visi skaito laik
raščius, prašome tėvelius, gimines ir 
pažįstamus atkreipti dėmesį į šį 
pranešimą ir paskatinti vaikus ir 
jaunimą prisidėti prie Sūkurio.

ORGANIZUOJA EKSKURSIJĄ

Vasario 16 d., ketvirtadienį, Syd
nejaus moterys šaulės organizuoja 
traukiniu ekskursiją į Katoomba. 
Išvykstama 8.45 vai. ryto ir grįžta
ma apie 6-7 vai. vak. Norį ekskursi
joje dalyvauti prašomi skambinti p. 
V. Miniotui tel. 73 5379.

*♦*
Patirta, kad ALB Krašto Valdy

bos vicepirm. p. V. Patašius vasario 
19 d. Canberros lietuviams skaitys 
paskaitą Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimo proga.

MUSU PASTOGĖ 
AUSTRALIAN LITHUANIAN 

WEEKLY ”0UR HAVEN"

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W. 2200

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komisija?* 
I. Jonaitis, A. Reisgys.

Redakcijos adresas: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200;
Tel. 709 8395
Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200 
Administracijos Tel. 649 9062
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20.01
Užsienyje paprastu paštu $ 24.01
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35.01
Oro paštu kitur $ 50.01
Atskiro Nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turini 
neatsakoma.

Printed by Rotor Presą Pty. Ltd.

8


	1978-02-13-MUSU-PASTOGE_0001
	1978-02-13-MUSU-PASTOGE_0002
	1978-02-13-MUSU-PASTOGE_0003
	1978-02-13-MUSU-PASTOGE_0004
	1978-02-13-MUSU-PASTOGE_0005
	1978-02-13-MUSU-PASTOGE_0006
	1978-02-13-MUSU-PASTOGE_0007
	1978-02-13-MUSU-PASTOGE_0008

