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Pagerbti 
disidentai

Sausio 26 dieną Washingtone De
mokratinės Daugumos Koalicija 
(Coalition for Democratic Majority) 
rengė, savo penkerių metų gyvavi
mo proga, banketą, kurio tikslas 
buvo pagerbti Helsinkio susitarimų 
vykdymui remti grupių atstovus.

Atžymėjimai buvo įteikti Tomui 
Venclovai, Liudmilai Aleksejavai, 
Lydijai Voroninai ir Jury Mnyykh. 
Už geležinės uždangos esančių disi
dentų Elenos Boner Sacharovos, 
Anatoly Ščaranski ir kt. vardu pre
mijas priėmė jų giminės dalyvavę 
šiose iškilmėse. Apdovanotųjų var
du kalbėjo ir padėkojo Liudmila 
Aleksejeva.

Ta proga buvo gauti ir perskaityti 
trys laiškai: Pirmasis A. Sacharovo, 
kuriame jis rašo, kad nors Amerika 
ir Sovietų Sąjunga yra skiriamos di
delių nuotolių, bet tų kraštų ateitis 
ir likimas daugiau surišti negu gali 
atrodyti. Nors Sovietų Sąjungoje 
veikiančios Helsinkio grupės įstaty
mų ribose nedaro nieko nelegalaus, 
visiems žinoma, kiek tų grupf’j r<; įų 
buvo suimta ir įkalinta. Jis išvardino 
visus tų grupių suimtuosius, jų tar
pe ir Viktorą Petkų. Antrasis laiš
kas buvo Maskvos Helsinkiogrupės 
narių, o trečiasis — A. Solženicino.

Griežtas kalbas prieš žmogaus 
teisių pažeidimus Sovietų Sąjungoje 
pasakė senatoriai Daniel Moynihan 
ir Henri Jackson. Tarp kita ko sena
torius Jackson pareiškė: ’’Mes susi
rinkome šį vakarą šioje salėje pasa
kyti sovietų prokurorui: sustabdy
kite šį juokingą žaidimą bandydami 
Anatolijų Ščaranskį apkaltinti šni
pinėjimu. Leiskite šiam drąsiam ir 
ilgai kankinamam januoliui išvykti 

Nemuno ir Merkio santaka Dzūkijoje

pas savo žmoną”. Jis taipogi šiltais 
žodžiais prisiminė ten garbės svečio 
teisėmis dalyvavusį Simą Kudirką.

Vakarienės metu vyko dramatinė 
presentacija. Buvo skaitomi Helsin
kio grupių dokumentai.

Iš lietuvių dar dalyvavo Dr. S.A. 
Bačkis ir p. Vengrienė. (Elta)

MINISTERIS SU LIETUVIAIS

Vasario 11 Sydnejaus Liet. Klube 
įvyko sporto klubo Kovo vakaras su 
patraukliu madų paradu. Žmonių 
prisirinko ypatingai gausiai, jų 
tarpe ir svečias iš Vakarų Australi
jos Mr. William GRAYTON, Minis
ter for Labor, Immigration & Con
sumer Affairs inWestern Australia. 
Į Klubą ministeris atvyko drauge su 
dail. H. Šalkausku ir dail. Eva 
Kubbos, kurią ministeris buvo susi
pažinęs dar pernai Evai atostogau
jant Perthe. Į Sydney atvykęs tar
nybiniais reikalais Mr. W. Grayton 
tuoj pat atnaujino pažintį su Eva ir 
susirado naujų lietuvių draugų Syd- 
nejuje. Pasirodo, jis Vakarų Aus
tralijoje yra artimai susibičiuliavęs 
su vietos lietuviais, nuolat dalyvauja 
lietuvių rengiamose tautinėse šven
tėse, ir čia atvykęs tuoj pat užklau
sė, kur Sydnejaus lietuviai rengia 

■fi*Vašario 16 minėjimą. Pravedus ma r 
dų paradą dar tebesant išsirikiavu
sioms scenoje visoms modeliuoto
joms, Mr. W. Greyton tarė šiltą žodį 
lietuviams ir sportininkams.

Ištisą vakarą ministeris praleido 
klube džiaugdamasis galėjęs pra
plėsti savo pažintis su Sydnejaus 
lietuviais. Didesnę vakaro dalį pra
leido besikalbėdamas su Klubo di
rektoriais p.p. V. Simniškiu, inž. 
Vyt. Juška, Mūsų Pastogės redak
torium, A. Laukaičiu ir kitais. Šiltas 
ministerio susitikimas buvo su p. 
Birute Andriekute, kuri taip pat iš 
Pertho, jau antra savaitė beviešinti 
Sydnejuje.

Sveika, Estija!
I believe in my free Estonian horn

land
I believe in her resurection
I believe in her eternal existence

Tai esto patrioto tikėjimo išpažin- 
nimas. Jį išpažįsta šiandie galima 
sakyti kiekvienas estas tiek paverg
toje Estijoje, tiek ir laisvajame pa
saulyje. Ir šitas išpažinimas išlaikė 
estų tautą gyvą per šimtmečius, ir 
privedė estus prie Estijos nepri
klausomybės paskelbimo 1918 m. 
vasario 24 d. Lygiai tasai išpažini
mas, išreiškiąs gyvąjį esto tikėjimą 
savo tautos ateitimi, prives prie 
naujo laisvės ryto.

Vasario 24 d. estai mini Estijos 
nepriklausomybės paskelbimo 60 
metų sukaktį. Grobuoniški kaimy
nai, deja, nesiskaito su silpnesnių 
tautų teisėmis ir aspiracijomis. Tad 
ir Estiją, kaip ir kitas Pabaltijo 
valsybes ištiko vienodas smūgis — ji 
buvo jėga užimta ir įsiurbta į besotį 
Sovietų Rusijos kūną. Tačiau per 
tuos okupacijos metus išliko estų 
tauta nesuvirškinta, bet gaji ir ats
pari, o šioje nelygioje kovoje estų 
tautai kaip tik priduoda jėgų aukš
čiau paduotas tikėjimo išpažinimas.

Sveikiname estus jubiliejine Esti
jos nepriklausomybės proga ir 
drauge tikime į Estijos prisikėlimą 
ir jos nenutrūkstančią egzistenciją.

-I

Vasario 14 d. Hilton viešbutyje 
Sydnejuje sprogo teroristų bomba. 
Sprogimo metu žuvo du žmonės ir 
devyni sužeisti. Minėtame viešbu
ty sustoję britų kraštų delegatai, 
atvykę į British Commonwealth 
konferenciją. Spėjama, kad pasikė
sinimas buvęs prieš Australijos min. 
pirmininką Mr. Fraser, kuris spro
gimo metu kaip tik buvo viešbučio 
fojė kalbėdamasis su žurnalistais. 
Bomba sprogo 12.40 vai. nakties 
metu.

* ♦ ♦

Etijopijoje karas krypsta Somali- 
jos nenaudai, kai Etijopiją pradėjo 
atvirai remti ginklais h žmonėmis 
Sov. Sąjunga ir Kuba. Moderniausi 
sovietų ginklai ir lėktuvai jau nau
dojami kautynėse- 
Pranešama, kad Etijopijoje esą apie 
1500 sovietų instruktorių ir apie 
8000 kubiečių karių. Į Somalijos 
šauksmą pagalbos iš Vakarų niekas 
neatsiliepia. Taip Amerika išduoda 
savo sąjungininkus ir praranda pa
sitikėjimą Vakaruose. Teisingai vie
nas politinis komentatorius teigia, 
kad ištikimiausi Amerikos sąjungi
ninkai atsidūrę už geležinės uždan
gos ir marinami Gulago salyne.

♦ * *

Ieškodamas paramos savo taikos 
misijai su Izraeliu paremti Egipto 
prezidentas aplankė keletą sostinių 
Europoje ir matėsi su popiežium.

♦ ♦ ♦

Įtariama, kad narkotikų prekybos 
centrasv Sydnejuje, nors daugiau
sia narkotikų ateina į Australiją iš

Estijos nepriklausomybės ženklai, . 
kurie išreiškia estų ryžtą atgauti 
prarastą tautos laisvę

k i a i
pietryčių Azijos kraštų per šiauri
nės Australijos pakraščius, kurie 
praktiškai beveik australų sargybų 
nekontroliuojami. Aną savaitę ne
tyčia buvo pastebėtas šiaurėje ne
aiškios kilmės lėktuvas, kuris kariš
ko lėktuvo sekamas nukrito ir sude
gė. Degėsiuose rasta kelių milijonų 
dolerių vertės narkotikų. Muitų mi
nisterija tuo labai susirūpinusi ir 
ketina kreipti daugiau dėmesio į 
neapsaugotus Australijos pakraš
čius, pro kuriuos patenka ne tik 
narkotikai, bet ir nelegalūs imi
grantai, atnešdami į Australiją ir 
naujų ligų.

***
Pereitą savaitę Kanados vyriau

sybė išvarė 13 sovietų Rusijos dip
lomatų, išaiškinus, kad jie užsiėmė 
šnipinėjimu. Kai kuriems jų reikėjo 
Kanadą apleisti per 48 valandas, ki
tiems duota dvi savaitės laiko.

***
Nors dar vis stipriai jaučiasi be

darbė Australijoje, bet ekonominis 
gyvenimas atkunta. Ta prasme ir 
Australijos bankai numušė pusę 
procento už paskolų nuošimčius 
perkant namus.

PREMIJA
HENRIKUI ŠALKAUSKUI

Pereitą savaitę dail. Henrikas 
Šalkauskas laimėjo pirmą premiją 
Maitland meno parodoje už savo ak- 
varelinį kūrinį. Šioje metinėje paro
doje dail. H. Šalkauskas premiją lai
mi antrą kartą iš eilės.
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Jubiliejine
-’s®.

proga
Kaip jau žinome, šiais metais at

šventėme Lietuvos nepriklausomų 
bės atstatymo - Vasario 16-sios še
šiasdešimties metų sukaktį. Tai yra 
ypatingai reikšminga sukaktis, bet, 
reikia pasakyti, kad į tai išeivijoje 
mūsų vadovaują organai neatkreipė 
pakankamo dėmesio, ir šioji sukak
tis bent Australijoje praėjo eilinio 
parengimo ženkle. Nedarome iš to 
toli siekiančių išvadų, nors buvo 
laukta ir tikėtasi, kad jei ne darbais, 
tai bent žodžiais šioji sukaktis būtų 
atitinkamai užakcentuota. O žodis 
daug gali: anksčiau ar vėliau jis su
spurda klausytojo ar skaitytojo šir
dyje ir išjudina ne tik asmenį, bet ir 
mases dideliems darbams.

Atrodo, kad surengdami vienokio 
ar kitokio masto Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo minėjimą 
jau tuo pačiu atliekame kažkokį ste
bėtinai heroišką darbą. Iš tikrųjų, 
ne pačioje iškilmėje glūdi šito viso 
esmė, bet paties rengėjo ir drauge 
paties eilinio dalyvio širdyje ir jo 
nusiteikime. Kas iš to, jei mes daly
vaudami minėjimų apeigose tik pa- 
sidemonstruojame, o pasibaigus 
grįžtame namo prie savo kasdieny
bės nejusdami savy nei įpareigoji
mo, nei įsipareigojimo. O turėtų būti 
kaip tik priešingai. Minėjimai tam ir 
organizuojami, kad kiekvienas bet 
kokio minėjimo dalyvis asmeniškai 
susirištų su minimu įvykiu, faktu ar 
asmeniu.

Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimą minint nė vienas iš mūsų 
neturėtume palikti tik nesuintere
suotais žiūrovais, o patys visu savi
mi dalyvautume ir drauge įsiparei
gotume atsimenant, kad šiandie 
Lietuva nėra laisva ir kad jai laisvę 
reikia atkovoti.

Anąsyk minėjome, kad minint 
Vasario.16-ją reikia nusiteikti taip, 
lyg ne anie dvidešimt žmonių, 1918 
m. sudariusių Lietuvos Tarybą, 
paskelbė Lietuvos nepriklausomy
bė, bet tarsi mes patys tą nepri
klausomybę skelbtume ir pasirašy-

Australijos Lietuvių Fonde
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

FONDO PREMIJOS 
JAUNIESIEMS ŽURNALISTAMS

I

ft'

Ir Šiais metais Australijos Liet. 
Fondas buvo numatęs skirti premijų 

ūmiesiems spaudos bendradar- 
iams Australijoje. Kadangi apie tai 

buvo pervėlai sužinota, tai Mūsų 
Pastogė premijai gauti kandidatų 
nepristatė prašydama A.L. Fondo 
Valdybą numatytą sumą nukelti ki
tiems metams ir tuo pačiu padidinti 
premiją. A.L. Fondas tokį pasiūly
mą priėmė. Tokiu būdu ateinančių 
metų Mūsų Pastogės dispozicijoje 
bus 150 dolerių jaunųjų žurnalistų 
premijoms.

Ta pačia proga atkreipiame į tai 
jaunųjų spaudos darbuotojų dėmesį, 
kad už aktyvų bendradarbiavimą 
Mūsų Pastogėje jūsų laukia ir pat
raukli premija. Kandidatus premijai 
parinks Mūsų Pastogės redaktorius 
drauge su redakcinės kolegijos na
riais p.p. I. Jonaičiu ir A. Reisgiu. 
Turite dar beveik metus laiko at
skleisti savo talentus ir darbštumą 
ir pasireikšti spaudoje. Lauksime.

M.P. Redakcija
Mūsų Pastogė Nr. 7.1978.2.20, psl. 2 S. - ♦ * • * * - • » . • • . • • 

tume. Šitokias nuotaikas ugdant, 
atiku, netruktų veikėjų nė vienoje 
srityje, nes kiekvienas, ateidamas į 
lietuvišką darbą arba jausdamasis 
lietuviu, laikytų sau moraline parei
ga ir tautine garbe atiduoti savo 
įnašą Lietuvos naudai.

Jeu kelinti metai pastebėta, kad 
Melbourno Apylinkės pirmininkas 
p. A. Pocius pirmiausia ragina visus 
lietuvius paminėti Vasario 16-sios 
šventę intymiai savo šeimose. Tai 
ypatingai įsidėmėtinas paraginimas 
ir sugestija, nes kas išgyvenama ir 
kultyvuojama šeimoje, tas lengvai 
perkeliama ir į visuomeninę plotmę. 
Kitaip sakant, tautinė sąmonė ug
doma ir brandinama pirmiausiai šei
moje, ir tik po to galima tikėtis 
brandžių vaisių visuomeninėje dir
voje.

Nors jau praėjo kalendorinė Va- 
sario.l6-ji, bet nuotaika tebėra gyva 
ir aktuali. Neužtenka šia proga pa
sitenkinti vien tik oficialiu minėji
mu, o reikia juo gyventi ir tiems Va
sario.16-sios principams kietai įsipa
reigoti.

Parafrazuojant p. A. Pociaus 
mintį praplėskime ir perkelkime 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo ir jos atgavimo nuotaikas iš 
šeimos į platesnius ratelius ir vei
kiančias organizacijas, kad kiekvie
na organizacija ar draugija suruoštų 
Vasario. 16-sios minėjimus savo na
riams, kas kiekvienu atveju iš naujo 
primintų draugijos, organizacijos ar 
atskirto būrelio nariui jo neatšau
kiamą ryšį su pačia lietuvių tauta ir 
drauge jo moralines pareigas pačiai 
Lietuvai. Nesiteisinkime, kad Vasa
rio .16-ji jau praėjusi. Lietuviui ir 
Lietuvai Vasario 16-ji galioja visais 
metų laikais ir visom savaitės die
nom. Kiekvienas darbas, kiekvienas 
net ir mažiausias Lietuvai ar lietu
vybei įsipareigojimas jau yra Vasa
rio 16-sios principų vykdymas. Mes 
turime savo tarpe gyvų ir veikiančių 
apie 20 organizacijų. Jeigu kiekvie
na iš jų šalia oficialaus minėjimo su
rengtų ir savus uždarus ar pusiau 
uždarus minėjimus su mintimi są
moninti savo narius ir priminti jų 
vietą siekiant Lietuvai laisvės ir lie
tuvybei klestėjimo, mūsų bendruo-

AUKOS. Pastaruoju metu Aus
tralijos Lietuvių Fondui aukojo 
(skliausteliuose pažymėta bendra 
aukotojo įmokėta suma):

Po 25 dol.: p.p. L.D. Cox (Syd., $ 
55), J. Kirša (Melb. $ 50), Č. Liutikas 
(Syd. $ 160), K. Šaulys (Adei. $ 125).

Po 10 dol.: p.p. M. Guszmacher 
(St. Ives, N.S.W.), L. Žilytė (Syd.), 
L. Bučelis (Melb. $ 55).

5 dol. p.p. Kesminai (Melb. $ 20).
Prof. J. Marvan knygos išleidimui 

50 dol. aukojo p. Helena Korsakaitė 
(Melb. $ 100).

Aukos vietoj gėlių pagerbiant a.a. 
S. Ošiną: 10 dol. p.p. R.M. Burnei- 
kiai ($ 20); 10 dol. p.p. Dabkus, Pet- 
niūnai ir Simanauskai.

Aukos vietoj gėlių pagerbiant a.a. 
Rimantą Špoką: 10 dol. p.p. J. Pet
rašiūnai ($ 15), 10 dol. Melb. Liet. 
Klubas ($ 235); po 5 dol.: G.V. Ali
šauskai ($ 45), M.J. Antanaičiai ($ 
10), M.F. Sodaičiai ($ 29), J.J. Žu
kauskai ($ 30); 2 dol. p. M. Birietienė 
(S 17).

Sąrašas neuždarytas, pagerbimo 
aukos priimamos "Talkoje", kurios 
taip pat bus skelbiamos spaudoje.

A.L. Fondo Valdyba, sveikindama

Standartinės mokesčiu normos
veiksmingos nuo vasario 1 dienos

Authorised by the Conwbrtwealth Treasurer

PALYGINK SAVO MOKESČIŲ SUMAŽINIMUS

Savaitinis 
uždarbis

Mokėtojas, neišlaikąs 
žmonos ar vyro

Mokėtojas, išlaikąs 
žmoną / vyrą

♦♦ *♦

Savaitiniai mok Sutaupoma Savaitiniai mokesčiai Sutaupoma
I nuo vasario 1nuo vasario 1 č nuo vasario 1 nuo vasario 1 d.

$ $ $ $ $
60 0.00 0.80 0.00 ★
65 0.00 2.20 0.00 ★
75 2.10 2.80 0.00 ★
85 5.35 2.30 0.00 *
95 8.60 1.80 0.00 ★

105 11.85 1.30 1.30 1.30
115 15.10 0.80 4.55 0.80
125 18.35 0.85 7.80 0.85
135 21.60 1.15 11.05 1.15
145 24.85 1.45 14.30 1.45
155 28.10 1.75 17.55 1.75.
165 31.35 2.05 20.80 2.05
175 34.60 2.35 24.05 2.35
185 37.85 2.65 27.30 2.65
195 41.10 2.95 30.55 2.95
205 44.35 3.25 33.80 3.25
215 47.60 3.55 37.05 3.55
225 50.85 3.85 40.30 3.85
250 59.00 5.90 48.45 5.90
300 75.25 12.45 64.70 12.45
350 97.95 12.55 87.40 12.55
400 120.95 16.55 110.40 16.55
450 143.95 21.05 133.40 21.05
500 166.95 26.75 156.40 26.75

anksčiau
♦* Sveikatos draudimo mokestis XJt 

neįskaitomas

menė būtų nepalaužiama.
Jubiliejine proga pašvęskime 

bent šiuos metus Lietuvai ir lietu
vybei. Jeigu ir neatliksime monu
mentalių darbų, tai bent parodyki
me, kad vis dėl to esame vienokiu ar 
kitokiu atžvilgiu vertingi anų Vasa
rio 16-sios skelbėjų palikuoniai.

(v.k.)'

PREMIJOS JAUNIESIEMS
ŽURNALISTAMS

Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
Centro Valdyba Čikagoje savo po
sėdyje, įvykusiame sausio 11 d., 
paskirstė Daužvardo Fondo premi
jas iškilesniems jauniesiems žurna
listams. Premijų dydis: $ 100, $ 75 ir 
$ 50. Nemažame laimėjusių premijas 
sąraše yra ir keletas iš Australijos: 
$ 75 dol. premija paskirta Birutei 
Šaulytei iš Melbourne, ir po $ 50 dol. 
paskirta taip pat melburniškiams - 
Tomui Baltučiui ir Jonui Rukšėnui.

Amerikoje Dr. J. Alg. Žukas, jau 
dešimt metų vykdąs mokslinius ty
rimo darbus balistikos (raketų) sri
tyje, pereitų metų pabaigoje paties 
prez. Carter'o drauge su kitais 
bendradarbiais buvo pagerbtas ir 
apdovanotas už nuopelnus tyrimų 
srity.

SPAUDA YRA VIENINTELIS RYŠYS, 
JUNGIĄS PLAČIAI IŠSISKLAIDŽIUSIUS 

LIETUVIUS.

naują šimtininkę, nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams. Jūsų aukos pa
dės skatinti mūsų tautinę veiklą ir 
ugdyti tautinį atsparumą.

A.L. Fondo Valdyba

LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ 
SĄJUNGA RAMOVĖ

Lietuvių Karių Veteranų Sąjunga 
"Ramovė” Centro Valdyba yra pasi
ryžusi išleisti Dr. Antano Rukšos 
baigiamą ruošti "Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės” II-jį tomą. 
Stambiame 1200 puslapių vei
kale bus išsami apžvalga lietuvių - 
lenkų santykių nuo pat istorinių lai
kų pradžios iki mūsų dienų: taip pat 
bus nušviestos lenkų pastangos 
okupuoti Lietuvą 1919 m. ir 1920 m. 
pradžioje ir pačių kovų laikotarpis. 
Autoriaus ir knygos leidėjų tikslas 
yra paskelbti nesuklastotą istorinį 
dokumentą, liudijantį mūsų protė
vių praeities politikos klystkelius, o 
kartu ir atgimusios tautos pastan
gas, ryžtą ir kovas atsipalaiduoti nuo 
nelemtos, Lietuvai tiek vargų ir ne
laimių atnešusios, sąjungos su Len
kija. Mūsų ruošiamas leidinys bus 
vienas iš tų tautinio budrumo ir ats
parumo teikiančių šaltinių ateinan
čioms kartoms.

LKVS ’’Ramovė” pastangos iš
leisti šį veikalą vertos visų paramos. 
Mes nuodirdžiai kviečiame ramovė- 
nus, šaulius ir visus taurius lietuvius 
į talką. Garbės prenumerata S 25 d. 
Neturėtume gailėtis tų smunkančios 
ir praeinančios vertės dolerių šiam 
svarbiam išliekančios vertės veika
lui.

Leidėjų - mecenatų ir garbės pre
numeratorių sąrašai pradėti LKVS 
’’Ramovė” Centro Valdyboje. Adre
sas: Antanas Jonaitis 1223 E. 175 
Str. Cleveland, Ohio 44119 USA.

Kviečiame ’’Ramovė” skyrius būti • 
pirmaisiais mecenatais ir taip pat 
padėti telkti mecenatus bei garbės į 
prenumeratorius.

LKVS ’’Ramovė" 
Centro Valdyba
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Stasio Santvaro
"DAINOS IR SAPNAI"

Mūsų tautiečiams poezijos mylė
tojams Stasio Santvaro vardas ir jo 
kūryba gerai žinomi. Gyvena Bosto
ne, 1977 m. gegužės mėn. sulaukė 75 
m. amžiaus. Tačiau, garbinga metų 
skaitlinė nėra paveikusi jo nei fizi
niai, nei dvasiniai; vis dar dailus, 
žvalus, kūrybingas ir vis dar akty
vus kultūrinėje ir visuomeninėje 
veikloje.

Per tris ketvirčius šimtmečio nu
veikta namažai. Baigė Lietuvoje A. 
Sutkaus dramos studiją, atseit - ak
torius. Italijoje, konservatorijoje 
įsigijo muzikos ir dainavimo diplomą 
ir buvo Kauno Valst. Operoje solis
tas. Daug nusipelnė operai versda
mas kitataučių kompozitorių libre
tus. Yra sukūręs ir savo libretų lie
tuvių operoms ir baletui. Pasireiškė 
ir kaipo dramaturgas, parašęs kele
tą dramos veikalų, kurių labiausiai 
žinomas "Žvejai” buvo statomas 
Kaune, Dramos Teatre. Ir, pagaliau, 
randame jo gilių pėdsakų ir publi
cistikoje.

Labiausiai vis dėlto išpopuliarėjo 
kaipo poetas. Pirmieji tame kelyje 
žingsniai pasireiškė spaudoje 1921 
m., gi 1924 m. jau išleido savo eilių 
pirmąją knygą "Saulėtekio Maldos”, 
o po sekė: "Pakalnių Debesys”, 
"Giesmės apie Saulę”, Laivai Pa
laužtom Burėm”, "Atidari Langai”, 
Aukos Taurė” ir 1977 m. pabaigoje 
išleista jo šeštoji lyrikos knyga 
"Dainos ir Sapnai” į kurią sudėtos 
eilės, parašytos 1947-1967 m. laiko
tarpyje. Apie tą paskutinį rinkinį 
man, kaipo eiliniam skaitytojui ir 
poezijos mylėtojai, norisi tarti kele
tą žodžių.

Rinkinyje apie 70 eilėraščių, ku
rie, apibūdinant aplamai, sudaro 
gyvojo pasaulio vaizdą. Jautriai ap
dainuojama gamta, žmogaus išgyve
nimai, pojūčiai, džiaugsmai ir 
skausmai pinasi į vieną, gyvybe pul
suojantį vaizdą. Pirmoji "Daina apie 
Lumzdelį” sakyčiau, jau nusako viso 
rinkinio pobūdį:
"Lyg žiedais apkibusi vyšnia, pa

dangė pilna debesėlių baltų - 
Širdis pavasario žaidimu nedainuot 

negalil- 
Ir aš, tartum piemenėlis ant Nemu

no krantų, 
Pučiu savo auksaburnį lumzdelį...”

Širdingi, jautrūs posmai skiriami 
nerūpestingajai jaunystei: 
"...Jaunatvę gieda sodai ir giria 
Širdis krūtinėje neišsitenka..” 

arba
”... Lemtis pripildys liūdesio ir ta

vąją krūtinę, 
Jaunatvė juk nežydi amžinai...” 
”... Nutolsta vasaros ir saulės kupini 

paplūdimai, 
Tiktai širdis tebėr jauna, lyg vakar 

tu gimei..."
Apstu taipogi ilgesio ir nusivyli

mo, sielos skausmų, apmaudo ir be
viltiškumo motyvų, pav.:
"Liūdna, slidi žmogaus kelionė į pa

kalnę- 
Kančių, apsivylimų ir miražų atviri 

klanai!..”
Poetas parafrazuoja ir kai kurias 

liaudies dainas:
"Saulelė raudona, vakaras ant kalno 
Verkia našlaitėlė ir dalelę bara...” 

arba
”Tu nenori aukso žiedo,
Tu kalbi, kad aš pragersiu bėrą 

žirgą...” 
Gamtos tvėriniams: plaštakėms, 

paukščiams, vabalėliams poetas 
įžiebia žmogaus pojūčių, o žmogų, 
ypač moteris, apvelka gamtos 
skraiste. Sonetų skyriuje tilpusiu 
eilėraščiu "Apie skruzdėlę” tiesiog 
žavėjausi:

Nemažai puslapių žėri meile, 
liepsnoja meilės aistra:
’’Meilė kaip vėtra man širdį suaud

rino jauną, 
Meilė - svaja, ilgesys neramių vaka

rų...”

Stasys Santvaras

"Mudu susitikome jaunatvės dūks
tančioje šventėj, 

Klysti ir paklysti šaukė troškulio 
liepsna,...”

Tarp milijono šėlstančių pavasa
rio žiedų, 

Kaip nuogą tulpę, aš tave regiu - 
Kaštanų žvakėm degant, meilė su

tuokė mus du 
Žaliam lauke pablūdusių rugių...”

SKRUZDĖLYTEI

”Aš su nuostaba stebiu tave, mažytis gyvūnėli: 
Greitai, greitai tu prabėgi dideles erdves! 
Kas tave ten darbo žygin čia atkėlė?
Kas namo iš tų klaidžių miškų parves?...

Tokio storo medžio mano strėnos niekad nepakeltų, 
Kokį tu per kalnus, slėnius ir girias neši!
Po tokių darbų man kojos, rankos geltų,
Nors tava jėga į mano, rods, nepanaši...

Aš ir meilės troškulio įveikti nepajėgiu — 
Maža, maža man skaistumo mėlyno dangaus!.. 
Lydi sielvartas mane nuo vartų prie Pagėgių, 
Siela jam, tur būt, lig sutemų vergaus...

Dieve, kartais ir maža vargdienė skruzdėlytė 
Savo nuostabia jėga prieš žmogų švysti!..”

Simas Kudirka filme
1970 m. lapkričio 23 d. iš Simo 

Kudirkos bandymo pabėgti į Ame
riką, jo grąžinimo rusams, pas juos 
visų pergyvenimų ir vėl grąžinimo į 
Ameriką, The Jozac Company pa
gamino filmą "The Defection of Si
mas Kudirka”, kuris buvo rodomas 
1978 m. sausio 19 d. per Kanados te
levizijos stotį CHCH 11 Hamilton, 
Ontario ir 1978 m. sausio 23 d. per 
Amerikos televizijos stotį CBC 4 
Buffalo, New York.

S. Kudirkos odisėja prasideda 
Klaipėdoje. Parodytas užrašas Klai
pėda, bet tik rusiškom raidėm. Par
ke vieni prie stalų užkandžiauja, kiti 
mėto futbolą jų tarpe ir Kudirka. 
Kamuolys įkrenta užkandžiaujan
tiems į sriubos bliūdą ir šie bando 
piktai reaguoti, bet S. Kudirka su 
jais pakalbėjęs likusią sriubą supila 
pats sau ant galvos ir viską juokais 
paverčia.

S. Kudirkai prižadėtas darbas 
krante, kur galėtų gyventi savo šei
moje, bet nuėjus į darbovietę darbo 
vedėjas jo paskyrimo neranda, o 
darbą prižadėjęs v-kas atostogose ir

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

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

"Dainos ir Sapnai” nėra moder
nios poezijos ’’atstovas”, kurioje, 
neretai, giliai nuskendusias mintis, 
sunkiai ’’pagimdytuose” posmuose 
nelengva iškelti į paviršių. S. Sant
varo eilės lengvai rimuojamos, turi
nys vaizdingas ir jautrus, tad, tyros 
poezijos mėgėjams jų skaitymas su
teiks malonios, estetinės atgaivos.

Jai ir ne kiekvienas eilėraštis 
kaupia į save gilesnį dėmesį, kiek
vienu atveju, per 125 puslapius pa
berta ir tikrų deimančiukų.

Knyga suskirstyta į tris dalis: 
’’Šauksmas į Saulę”, ’’Slėnių Ats
pindžiai” ir ’’Sielvartai ir Šypsniai”.

Iliustruota dail. J. Špakevičiaus. 
Išleido J. Kapočius. Spaudė Lietu
vių Enciklopedijos spaustuvė. Kaina 
5 amer. dol.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

su juo susirišti negalima. Kudirkai 
kad ir nenorint reik išplaukti į jūrą. 
Tenka radisto darbas laive, plau
kiančiame į Amerikos pakrantes 
kalbėtis su amerikonais žvejybos 
reikalais. Uoste Kudirką labai drau
giškai pasitinka ir pasisveikina rusų 
laivo kapitonas Popov. Jiems šne
kantis atvažiavo automobilis su 
dviem KGB-istais - Burkeliu ir Gru
žausku (lietuviai). Burkelis koman- 
dierius. Kudirka išsigando, nes gal
vojo, kad jį atsekė. Popov paaiškino, 
kad jie jų laive važiuoja šnekėtis su 
amerikiečiais dėl žvejybos.

Laive kapitonas Popov su S. Ku
dirka žaidžia šachmatais. Į jų kam
barį įeina Gružauskas ir bando rodyt 
ėjimus. Jam išėjus Popov pareiškė 
nepasitenkinimą, kad jie ir į priva
čius reikalus kišasi.

Rusų laivas Amerikos pakrantėj 
Marthas Vinyards, Mass.. Rusai 
pakviesti į šią vietovę, kpdangi buvo 
audringa jūra ir amerĖ.ečių mažas 
Coast Guard cutter "Vigilant” nega
lėjo į jūrą iš plaukti. Vėliau rusai šią 
padėtį išnaudojo kaip pretekstą, kad 

amerikiečiai juos pasikviečia ir gro
bia jų žmones. Laivai sustoja greta 
vienas kito. Amerikiečių laivo vado
vybė išsikėlė į rusų laivą žvejybos 
pasitarimams. Tuo metu abiejų 
laivų jūrininkai vieni kitus sveikina: 
amerikiečių jūrininkai moja ranko
mis; Kudirka pasako ”Helo", šie at
sako ir kviečia pas save. Kudirka vėl 
bando parodyt Amerikos žinojimą, 
sakydamas "Frank Sinatra, sing, 
Elvis Presley”. Amerikiečiai meta 
rusams įvairius daiktus ir spaudą. 
Vienas rusų jūrininkas prisikiša už
antin amerikoniškų žurnalų.

Pokalbių kambaryje girdisi iš de
nio garsios kalbos. Burkelis pasižiūri 
į Gružauską ir šis išeina į denį. Jūri
ninkai nutyla. Gružauskas matyda
mas vieno išsipūtusį švarką liepia jį 
atsegti. Atsegus iškrinta ameriko
niški žurnalai. Gružauskas grasina 
atleidimu iš darbo, o jūrininkas tei
sinasi, kad jis angliškai nesuprantąs 
ir norėjęs tik paveikslų pasižiūrėti. 
Jūrininkai nuo denio dingsta, lieka 
tik Kudirka ir Gružauskas. Gru
žauskas Kudirkai padaro priekaištų, 
kad gal jis kitus kurstąs ir įspėja 
saugotis.

Kudirka likęs denyje vienas kal
bina amerikonus, kad jis norįs pas 
juos pabėgti. Trūksta angliškų žo
džių ir naudoja tik turimus, kaip "I, 
you, free" ir, rodydamas į rusų laivą, 
"gestapo”. Amerikonai jo mintį 
suprantą. Apie tai praneša rusų lai
ve esančiam savo kapitonui. Šis grį
žęs į savo laivą ir pats su Kudirka 
šnekasi. Supranta Kudirkos mintį, 
kad jis įšoksiąs į jų laivą pasibaigus 
konferencijai ir klausia ar priims? 
Kapitonas akimis davė sutikimo 
ženklą ir grįžo į rusų laivą kur buvo 
vaišės. Rusai nori aplankyt ameri
kiečių laivą, bet "Vigilant” 
kapitonas, žinodamas Kudirkos at- 
bėgimą, teisinasi neturėjimui priė
mimui laiko. Rusams pakartotinai 
prašant sutinka trumpam laikui įsi
leisti.

Rusai ir amerikonai persikelia į 
"Vigilant” laivą. Kudirka to nematė 
ir taip pat įšoko ir bėgdamas kari- 
dorium atsitrenkė į Gružauską, ku
ris paklausė, ką čia darąs? Kudirka 
įbėgo į kambarį, kuriame buvo kele
tas amerikonų jūrininkų, jie tuo la
bai nustebo ir Kudirką paslėpė. 
Atėjęs kapitonas jūrininkams įsakė 
jį slėpti ir niekam nerodyti. Rusai 
pareikalavo Kudirką grąžinti. Gru
žauskas reikalaudamas Kudirkos, 
parašė inkriminuojantį raštą, kad 
Kudirka apvogęs laivo kapitoną. 
Laivo kapitonas tokį raštą pasirašyt 
nenorėjo, bet Gružauskas grasini
mais privertė.

"Vigilant” laive buvo sugedusios 
susisiekimo priemonės ir negalėjo 
su Washington’u susisiekti, kur no
rėjo atsiklausti, kaip pasielgti su at- 
bėgėliu. Vėliau kai surado būdą su
sisiekti, valstybės departamente 
budintis valdininkas buvo išėjęs ir 
palikęs budėti savo pavaldinį ir pra
nešt jam į namus bet kokius įvykius. 
Išėjus viršininkui išėjo ir povaldinys 
ir taip "Vigilant” su Washington’u 
nesusirišo; tuomet atsiklausė 
pakrančių admirolą, kuris įsakė Ku-
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ŠEŠTOJI
TAUTINĖ STOVYKLA Visos nuotraukos V. Bacevičiaus

Paruošė v .s. B. Žalys s t o v y k 1
Kai oras atšilo, sausio 13-14 d.d., 

visi stovyklautojai autobusais išvy
ko maudytis į Emerald’o ežerą.

Skautai vyčiai jau prieš stovyklą 
pradėjo planuoti ir ruošti kliūčių ar
ba žvalgų taką, kurį išbandė jaunes
nieji - skautai ir skautės - 
rūpestingoje vyčių priežiūroje. Visą 
taką pereiti užtruko virš valandos, o 
pabaigoje retas kuris buvo panašus į 
save. Kiti skautai net batų tepalu 
išmargino rankas ir krūtinę, kad at
rodytų kaip tikri žvalgai (’’comman
dos").

Pirmoji kliūtis - perbristi per 
dumblą, lengvai nugalėta. Antroji - 
kiek sunkesnė - virvėmis pereiti per 
plačią paplūdimio vietą, apie 10 
metrų, tarp dviejų medžių. Trečioji 
kliūtis - slinkti vamzdžiu, kuriuo
vanduo teka iš ežerėlio. Iš čia bėgo 
miško takeliu iki laivų pakrovimo 
tinklo, ištempto tarp 6 medžių. Kol 
kiti siūbavo tinklą, reikėjo pereiti į 
antrą pusę. Ketvirtoji - dviese lipti 
ant uolos ir savo tarpe nešti vandens 
kibirą. Penktoji kliūtis 
nusimaudyti, naudojant muilo.

Jaunesnieji šiuo taku ėjo sausio 10 
d., vyresnieji - sausio 11.

Su sk. vyčių talka vyresnieji sau
sio 9 d. lipdė 4 modelius: jūrų skau
tai dirbo prie Kryžių kalno modelio 
(apie 15 lietuviškų kryžių) ir prie 
Trakų pilių medelio (iš molio). 
Skautai pastatė lietuviškos sodybos 
ir Vilniaus senamiesčio modelius.

Užsiėmimų, žaidimų, pašnekesių 
buvo daug daugiau, bet visus išmi
nėti būtų per sunku.

VI TS IŠKILMIŲ DIENOS. Sto
vyklos atidarymas įvyko sausio 2 d. 
vakare. Ją, trumpu žodžiu, atidarė 
LSS Tarybos Pirmininkė, v.s. Lilė 
Milukienė: "Suskridome tartum 
paukščiai iš visų pasaulio kraštų lie
tuviškosios skautijos 60-mečio 
atšvęsti... Šiandien mes stovime čia, 
drauge, dėl to, kad mus lydėjo pasi
šventusių vadovų dvasia, kuri nu
tiesė mums kelią savo pavyzdžiu, 
darbais ir giliu tikėjimu, kad Lietu
va prisikels.

Šios stovyklos planuotojai, ren
gėjai ir darbininkai šiandien mums 
liudija, kad joks darbas nėra per
sunkus, jeigu tikslas yra kilnus ir 
pasiryžimas didelis.

Sukurkime vieną lietuvišką šeimą 
Vl-je Tautinėje Stovykloje, kad 
meilė ir bendradarbiavimas sujung
tų mus amžinais ryšiais.” Po jos kal
bėjo Stovyklos Globėjas, Rajono 
Vadas, v.s. Dr. A. Mauragis.

Stovyklos atidarymas iš australų 
skautų vadovybės pusės buvo pada
rytas sekančią dieną - sausio 3-čią. 
Jį, nuoširdžiu žodžiu, atliko australų 
skautų Viktorijos valstijos vyriau
sias pareigūnas (Chief Commissio
ner), Dr. Norman Johnson. Savo 
kalboje jis ypač priminė skautybės 
svarbą šių dienų gyvenime:

Baden-Powell paliko mums vi
siems skirtą didelį paveldėjimą, ku
ris išliko, išaugo ir sustiprėjo per 70 
skautavimoskautijos gyvavimo 
metų. Ir niekad, kaip dabar, skauty
bės mokymas ir idealai - įstatai ir 
įžodis - nebuvo taip reikalingi bend
ruomenei, o gal turėčiau sakyti 
bendruomenėms, kurios sudaro 

Vita Force
Super ”C”
Vitamino C pudra

Apsisaugosite nuo slogų nemokėdami aukštų kainų už įvairias table
tes, bet naudokite pudrą SUPER ”C”, kuri kainuoja mažiau negu pusę 
tablečių kainos. Reikalaukita Health Food krautuvėse
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Mūsų ir skautijos ateitis stovykloje...

Tęsinys iš pr. M.P.

mūsų visuomenę. Pasaulio ateitis 
labai daug priklausys nuo skautiš
kųjų idealų, brolystės ir supratimo.”

Sausio 8-ji buvo skirta svečiams.
Tos dienos rytą, atvykus ABC TV 

reporteriams, buvo papozuota jų 
daromai apžvalgai. Po pamaldų įvy
ko stovyklos paradas, kurį priėmė 
LSS aukštieji pareigūnai, VI TS va
dovybė ir žymieji svečiai: jų tarpe - 
Viktorijos Emigracijos ir Etninių 
Reikalų Ministeris, p. Walter Joną 
ir australų skautų-čių vadovai-vės.

Parado prišaky žygiavo dvi Ang
lijos Rajono atstovės, po jų - Pietų 
Amerikos Rajono atstovas, v.s. kun. 
A. Saulaitis, JAV, Kanados, Aus
tralijos ir egzilų skautų-čių atsto- 
vai-vės. Prieš kiekvieną vienetą bu
vo nešamas užrašas su miesto pava
dinimu ir tunto vardu bei vėliava. 
Paradą stabėjo virš 600 svečių iš 
Melburno, Geelongo ir net iš Sydne- 
jaus ir Adelaidės.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo Vik
torijos Emigracijos ir Etninių Rei
kalų Ministeris, p. Walter Joną. Jį 
šventės dalyviams pristatė Stovyk
los Viršininkas, s. H. Antanaitis. 
Ministerio kalbą sekė LSS Tarybos 
Pirmininkės, v.s L. Milukienės žo
dis, kuriuo ji padėkojo Viktorijos 
valdžiai už lietuvių skautų globą.

Sveikinimus, kurie buvo santūrūs 
ir trumpi, sekė vilkiukų, paukštyčių 
ir skautų-čių įžodis (kurių buvo apie 
15), kuris visiems aiškiai parodė, 
kad skautų sąjūdyje yra vis naujo 
prieauglio. Įžodis duotas prie v.s. 
Sofijos Jelionienės iš Nepriklauso
mos Lietuvos atvežtos tautinės vė
liavos.

L.S.B. Vyr. Skautininkas prisegė 
p. Keith Walter, Viktorijos australų 
skautininkui, už nuolatinę paramą 
lietuvių skautams, ordeną už Nuo
pelnus.

Vėliau sekė virš 100 VI TS ’’šimti
ninkų” (aukojusių VI TS po $ 100 ar 
daugiau) atžymėjimas specialiais VI 
TS medaliais. Jie, išsirikiavę, užė
mė beveik visą vėliavų aikštės 
skersmenį: tėvai, skautų bičiuliai, 
vadovai-vės. Viešnios, vyr. skautės, 
užkabino medalius, o užjūrio skau- 
tai-tės, padėkos ženklan, sušuko 
šūkį: ’’Kukabara, kukabara, mums 
svečiuotis pas jus gera!”

Šventė baigėsi vėliavų
nuleidimu ir stovyklos 

pražygiavimu pro svečius, kurie, po 
to, buvo pakviesti vakarienei prie 
stovyklos stalo, paragauti stovykli
nio davinio.

Sausio 9 d. LSS Aukštieji Parei
gūnai: LSS Tarybos pirmininkė v.s. 
L. Milukienė, LSS Tarybos vice- 
pirm. - v.s. Č. Kiliulis, LS Seserijos 
Vyr. Skautininke - v.s. I. Kerelienė, 
LSB Vyr. Skautininkas - s. S. Mik- 
naitis, v.s. V. Bacevičius, lydimi Ra
jono Vado, v.s. A. Mauragio ir s. V. 
Adomavičiaus, aplankė a.a. v.s. An
tano Krauso kapą Melbourne Carl- 
ton’o kapinėse, kur padėjo ąžuolo 
lapų vainiką ir pasimeldė.

St. Kairio muz. vienetas atlieka programą (kanadiečiai)

Taut, stovyklos ai<

VI-oji Tautinė Stovykla liko 
mums jau tik malonus prisiminimas, 
didelis įnašas Australijos lietuvių 
istorijos lapuose. Rodos, dar taip 
neseniai planavome, telkėme lėšas, 
globojome užjūrio svečius, stovyk
lavome. Baigiame užversti paskuti
nius to istorinio įvykio lapus. Dar 
vis mūsų ausyse suskamba tų gražių 
dienų aidai, aideliai...

* ♦
Užjūrio skautų išvykai vadovavo 

v.s. Regina Kučienė, kuri įdėjo daug 
darbo ir energijos, turėjo įvairiausių 
rūpesčių. Susirašinėjome laiškais 
besidalindami savo nuotaikom, 
problemom. Su sese Regina Kučiene 
susipažinome per Skautų Aidą, kur 
radome kelias jos nuotraukas. Tad ji 
mums nebuvo svetima. Miela sese 
Regina,ačiūTau už brangią kalėdinę 
dovaną mums Australijoje - gražų 
būrį užjūrio skautų ir skaučių.

* *

Sausio 14 d., paskutinė stovykla
vimo diena. Popiet, 4 vai., įvyko pa
maldos, o po jų - stovyklos paradas 
ir VI TS uždarymas. Į uždarymo iš
kilmes atvyko Pasaulio Skautų Ko
miteto Pirmininkas (President, 
World Scout Committee), p. Bruce 
Garnsey. Savo kalbą jis užbaigė žo
džiais: ”Aš tikrai pasakysiu pasaulio 
skautams apie jūsų puikią Vl-ją 
Tautinę Stovyklą (6th Lithuanian 
World Jamboree)!” Po to sekė do
vanų įteikimas svečiams, pareigū
nams ir nusipelniusiems asmenims
bei apdovanojimai ir pakėlimai.

60-mečio proga LSS žymenimis 
apdovanoti šie pasižymėję broliai- 
sesės:

Lelijos Ordinu - s. Henrikas An
tanaitis (Melb.), s. Vladas Stasiliū- 
nas (Melb.).

Ordinu Už Nuopelnus:, s. Regina 
Keraitienė (Canb.), v.sl. Bronė Moc- 
kūnienė (Adei.), s. Viktoras Adoma
vičius (Melb.).

Ordinu Už Nuopelnus su rėmėjo 
kaspinu: Ona Kapočienė (Syd.), 
Anelė Mikutavičienė (Syd.).

Tėvynės Sūnaus Žymeniu: 
s.v.v.sl. Viva Alekna (Melb.).

Tėvynės Dukros Žymeniu:

Gruodžio 6 d. Sydnejaus aerodro
me nutūpė pirmoji užjūrio kregždė - 
skautas vytis Vytenis Rasutis iš Či
kagos. Vytenis spėjo, prieš atskren
dant iš USA visam kontingentui, 
aplankyti įvairius rytinės Australi
jos kampus ir pasidaryti "fair din- 
kum Aussie’. Vytenio garsus 
išmoktas posakis - Ripper Mate!

* ♦
Didelė panika apėmė Užjūrio 

Svečiams Sydnejuje Priimti Komi
tetą. Mat, dvi dienas prieš svečių 
atskridimą komiteto pirmininkas, 
’’Aušros” tunto tuntininkas s.v.v.sl. 
Jeronimas Belkus atsidūrė ligoninė
je - apendicitas. Laimei, komitetui į 
talką atėjo Jeronimo žmona - sesė 
Laura.

* *
Penktadienį, gruodžio 23 d. prieš 

piet Sydnejaus aerodrome pasirodė 
keletas uniformuotų lietuvių skautų, 
rajono vadijos bei svečiams sutikti
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s.v.sl. Viltis Kružienė (Melb.), ps. 
asa Statkuvienė (Melb.), s. Jone

1 itkevičienė (Melb.), v.s.v.sl. Meilu- 
> Bindokienė (Geel.), v.s.v.sl. Dona 
adauskaitė (Melb.), v.s.v.sl. Elena 
iverytė (Syd.), v.s.v.sl. Eglė Su- 
loverskyj-žižytė (Syd.).
Vėliavos Žymeniu: v.s.v.sl. Laura 

arpavičiūtė (Syd.), v.s.pl. Birutė 
aulytė (Melb.), v.s.v.sl. Jūratė 
imkienė (Melb.), v.s.v.sl. Marytė 
pokevičienė (Melb.), s.v.v.sl. An
inas Mikutavičius (Syd.), s.v.v.sl. 
ediminas Sauka (Syd.), s.v.v.sl. 
iktoras Šliteris (Syd.), s.v.v.sl. 
rvydas Zduoba (Syd.), s.v.sl. Ta- 
as Gurskis (Adei.).
Pažangumo Žymeniu: pi. Teresė 

'aubaraitė (Syd.), pi. Rita Bar kūtė 
lyd.).
Į vyresniškumo laipsnius pakelti: 

vyr. skautininko - s. fil. Balys Bar
us, į skautininko - ps. Algimantas 
iilašius (Chicago).
Išreiškiama padėka p.p. Ditai 

(ockienei, Reginai Vaičaitienei ir 
iktorui Savickui už stovyklautojų 
istruktavimą.
Palapinių susitvarkymo konkurso 

imėtojų paskelbimas: skaučių 
rūpėję I-mą vietą išnešė Rūtos, II 

■- Vištos, III v. - Stirnos. Skautų: I 
. - Žaibai, II - Liūtai, III - banginiai, 
aukštyčių ir vilkiukų tvarkingu- 
as bei susitvarkymas buvo įver
ptas asmeniškai, kadangi jie negy- 
jno palapinėse: paukštytės: I v. - 
ara Bennet, II - Diana Wallis, III - 
ta Savickaitė. Vilkiukų: I - Jonas 
učinskas, II - Vincas Bacevičius ir 
Inas Lipšys, III - Petras Pullinen.
Vėliau, skautininkui A. Saulaičiui 

liečiant, į aikštę ratukais sustojo 
uvusių Tautinių Stovyklų dalyviai, 
ją TS (1928) atstovavo tik 3 asme
ns: Izidorius Jonaitis, Liudas Liūt
is ir Aleksandras Mauragis. Visos 
tos buvo daug gausiau atstovauja- 
os, neskaitant paskutiniosios, ku- 
os ratas buvo sudarytas iš kuo ne 
sų stovyklautojų.
Nuleidus vėliavas stovyklos su 
aršu išžygiavo iš vėliavų aikštės, 
jt neilgam... Spontaniškai pirmieji 
enetai, tik tik pasiekę ligoninės -

aliai

somiteto atstovai. Broliai Antanas 
Mikutavičius ir Balys Barkus bran
gių svečių nekantriai laukė pačioje 
muitinės salėje. Staiga suplakė stip
riau širdis - pamatėme uniformuotus 
užjūrio svečius. Prie mus skiriančios 
užtvaros priėjo viena sesė ir bandė 
kažką pasakyti. Muitininkui leidus 
Sriartėjome, pasisveikinome, pasi- 
učiavome. Tai pirmas bučkis iš at

vykusių! Ačiū Tau, sese Sofija Je- 
lioniene. Tų bučkių vėliau buvo dau
giau, jų nepritrūko ir atsisveikinant.

Vienintelė kelionės auka - ligonis 
uuvo sesė Rasa Markulytė, čikagie- 
Įė. Sydnejaus aerodromo medicinos 
personalo diagnozė - motion, emo
tion ir t.t.

Aerodrome stebėjomės, kad šve
dai buvo labai apsikrovę lagaminais, 
maišais ir t.t. Negalėjome suprasti, 
kam jie taip save apsisunkino. Vė
liau paaiškėjo - išgirsite tolimes-*1 f uose aideliuose.........

NEUŽMIRŠTA TAUTINĖS 
STOVYKLOS

Prisiųsdamas pluoštą nuotraukų 
iš šeštosios tautinės stovyklos žino
mas Amerikos spaudoje foto repor
teris Vladas Bacevičius sveikina vi
sus savo naujuosius pažįstamus 
Australijoje drauge apgailėdamas, 
kad iš šiltos Australijos vasaros 
grįžęs pateko į mirtinus Amerikos 
žiemos speigus ir pūgas. Jis rašo: 
’’Prisimenu malonius Australijos 
lietuvius ir jų malonų dėmesį mums.

’’Labai gerą įspūdį padarė sto
vyklos vadovybė. Jie jauni, tvirti, 
einą Baden Powell’o keliais. Bravo 
jaunieji vadovai! Jūs išgarsinote 
taip, kad jau ir Lietuva apie jus ži
no.” 

redakcijos pastatą metėsi atgal į vė
liavų aikštę, kur sustoję jaunų gre
tos dainavo atsisveikinimo dainas, 
užbaigdamos ’’Eisim, broleliai, na
mo, namo...” Pakilo nežinia kieno 
paruošti plakatai: "Nenorim palikti 
jūsų!..”, "Sudie, mama, aš lieku čia”, 
"Mes mylim muses...”, "Paskolinkite 
pinigų - aš lieku čia!", "Kas nors 
adoptuokite ar ženykitės mane - ne
noriu važiuoti namo!”, "Važiuok vie
na, Kučiene, aš lieku čia!” (v.s. Ku- 
čienė - užjūrio skautų-čių išvykos 
vadovė - Red.).

LAUŽAI. Pirmasis VI TS laužas 
įvyko sausio 2 d. bendrojoje Gil-

Detroito skautės koncertuoja

* *
Dauguma Sydnejaus globėjų su 

savo svečiais Kūčias atšventė savo 
namuose, kiti - Lietuvių Klube. Ant 
Kūčių stalo pas daugelį globėjų be 
Sydnejaus plotkelių atsirado plot- 
kelės iš Toronto, Clevelando, Čika
gos ir t.t. Bendras Kūčių stalas ir 
įvairios plotkelės sujungė mus vi
sus, namiškius ir svečius. Tą vakarą 
padidėjo mūsų šeimos. Taip pat 
mintimis kartu su svečiais nuskri
dome pas jų artimuosius, namiškius.

* *
Atrodo, kad Sydnejaus globėjai 

turėjo gerus ryšius su Kalėdų Sene
liu, kuris po eglute paliko kuklias 
dovanas atvykusioms svečiams. Bet 
štai staigmena. Iš didelių, sunkiai 
pakrautų lagaminų pasirodė Ameri
kos, Kanados Kalėdų Seneliu dova
nos Sydnejaus globėjams. O tos do
vanos tikrai labai gražios, lietuviš
kos mums brangios. Kiek pasiruoši
mo, darbo ir meilės tose atvežtose 
dovanose įdėta! Mielos sesės ir bro
liai, visų globėjų vardu dar kartą 
sakome ačiū, ačiū, ačiū!

* *
Kalėdos, šventorius pilnas gražiai 

uniformuotų skautų ir skaučių, jau- 
jlų ir vyresnių. Su jais maišosi šven- 
tiškai pasipuošę sydnejiečiai. Svečių 
kontingentas vadovaujant v.s.v.sl. 
Gintai Viliūnaitei ir s. fil. Baliui Bar

RENGIATĖS KELIAUTI? KREIPKITĖS I

Palanga Travel
364 Sussex St., Sydney 2000 

Tel. (02) 262665,262008,263526

Paveskite savo kelionės rūpesčius mums! Atliekame viską: užsienio 
pasus, vizas, viešbučius, ekskursijas ir kt.

■
Tvarkome oficialią sportininkų ekskursiją į Kanadą ir Ameriką. Norį 

prisijungti kreipkitės į ALFAS Valdybą arba tiesiog į mus.

Parduodame bilietus lėktuvais, laivais, traukiniais ir turistiniais 
autobusais betkur pasaulyje įskaitant Australiją.

■ ■ ■
Turime dvi grupes į Lietuvą po.10 naktų Vilniuje. Išvykstama birželio 

15 d. ir rugpiūčio.10 d.

Kreipiantis lietuviškai prašykite A. Bučinsko tel. (02) 265066

well’io Parko laužavietėje, įruoštoje 
graikų amfiteatro pavyzdžiu. Tą 
dieną, nors stovyklautojai dar ne
buvo susidainavę, bet nuotaika buvo 
labai gera. Laužą pravedė Algis Ka
razija, Ramutė Kemėžaitė, Angelė 
Sodeikaitė (abi iš JAV) ir Ina Luko- 
ševičiūtė (iš Kanados).

kui žengia pamaldoms į bažnyčią, 
kur užima visus priekinius suolus. 
Iškilmingos pamaldos. Mišias laiko 
trys kunigai, jų tarpe du skautinin
kai. Skaitymus skaito svečiai skau
tai, svečiams ir vietiniams kalėdinį 
sveikinimo žodį taria s. kun. Petras 
Butkus, pamokslas v.s. kun. Antano 
Saulaičio, tikinčiųjų maldas - sesė 
Ginta Viliūnaitė, aukas atneša LSS 
Tarybos pirmininkė v.s. Lilė Milu- 
kienė, Seserijos vyriausia skauti-

Protestas stovyklai baigiantis: NENORIM NAMO!!!
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Didysis stovyklos laužas įvyko 
sausio 8 d. (sekmad.). Čia, prie 400 
stovyklautojų, prisidėjo dar apie 600 
svečių. Tūkstantinio laužo pravedi- 
mo didesnė dalis teko sk. vyčiams, 
kurie bendromis jėgomis pravedė 
dainas ir šūkius. Laužo programoje 
dalyvavo ir latvių, rusų, vengrų ir 
lenkų skautai-tės, kurių reprezenta
ciniai būreliai tą dieną buvo atvykę į 
stovyklą.

Bendrojoje laužavietėje įvyko tik 
keli laužai. Kitais vakarais jie buvo 
ruošiami pastovyklėse, o lietui ly
jant - "lietnamyje”, didžiuliame bre
zentiniame pastate, esančiame štabo 
rajone. Ten buvo dainuojama, šoka
ma ir t.t. Taip pat, vakarais, buvo 
rodomi filmai iš lietuviškojo - skau
tiškojo gyvenimo.

Sausio 7 d. laužai vyko pastovyk
lėse. Vyr. skautės ėjo per pastovyk- 
les, mokindamos VI TS dainą. Skau
tės, susirinkusios "audros” namelyje 
laužo nekūrė, bet, JAV sesių veda
mos, mokinosi dainų su judesiais. 
Skautininkai ir skautininkės suruo
šė bendrą laužą, kuriame dalyvavo 
virš 40 asmenų. Apie ankstyvesnes 
Tautines Stovyklas įspūdžiais pasi
dalino v.s. L. Milukienė, v.s. S. Je- 
lionienė, v.s. A. Mauragis ir ps. fil. I. 
Jonaitis. Buvo mokinamas! VI TS 
giesmė, dainuojamos skautų ir tau
tinės dainos.

Bus daugiau

ninkė v.s. Irena Kerelienė ir Brolijos 
vyriausias skautininkas s. fil. Sigitas 
Miknaitis. šv. Kalėdų pamaldos tik
rai buvo lietuviškos skautijos 
ženkle.

Bus daugiau
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Namie i
LIETUVOS TRISPALVĖ 

MELBOURNO CENTRINĖJ
• AIKŠTĖJ

Sausio 26 d. Australija šventė sa
vo 190-asias metines.

’’Australia Day” iškilmės prasi
dėjo Melbourne City Square. Vidu
dieni, lygiai 12 vai., karo lėktuvu 
formacijos perskridimo metu, buvo 
iškeltos 28 valstybių vėliavos. Aus
tralijos karo laivyno jūreiviai, pirmą 
kartą Australijos istorijoj, iškėlė ir 
Lietuvos trispalvę.

Po to, 12.30 vai., Melbourne mies
to rotušėj įvyko iškilmingas minėji
mas.

Rotušės didžiojoj salėj 21 australų 
ir 21 lietuvaičių skaučių sudarė gar
bės sargybą minėjimo garbės sve
čiams, kurių tarpe buvo Australijos 
ministeris pirmininkas p. J. Malcolm 
Fraser, Britanijos generalinis komi- 
sionierius Sir Donald Tebbitt, Vik
torijos gubernatorius Sir Henry 
Winneke, "Australian of the Year” 
ponia Raigh Roe ir kt.

Minėjime dalyvavo daug įžymių 
australų, įvairių tautybių atstovai, 
jų tarpe ir ALB Melbourne apylin
kės pirmininkas p. Albinas Pocius su 
ponia.

Lietuvės skautės atrodė ypatingai 
šauniai. Jų pavyzdinga laikysena ir 
uniformų tvarkingumas kėlė visų 
pasigėrėjimą. Todėl, pagerbdamas 
jas, suminėsiu ir jų vardus: Nijolė 
Zdaniuvienė, Danutė Cižauskienė, 
Birutė Šaulytė, Rūta Statkutė, Bi
rutė Prašmutaitė, Viki Klimienė, 
Rada Statkuvienė, Dalia Antanai
tienė, Regina Žvinakytė, Teresė 
Burokaitė, Kristina Didelytė, Viltė 
Araitė, Jadvyga Vaičiulytė, Monika 
Šidlauskaitė, Dora Sadauskaitė, Ju
dita Sakalauskaitė ir Virginija Sa
kalauskaitė.

Vienas oficialių "Australia Day” 
iškilmių organizatorium buvo p. Ba
lys Stankūnavičius, kurio pastangų 
dėka dalyvavo lietuviai ir buvo iš
kelta mūsų trispalvė. Ten buvęs

Patirta, kad Vidas Labutis, buvęs 
canberiškis ir sydnejiškis, šiuo metu 
dirbąs mokslinį darbą Texas valsti
joje Amerikoje, sausio 26 d. ten ve-

Simas Kudirka...
Atkelta iš psl. 3

dirką išduoti. Pats laivo kapitonas 
pranešė Kudirkai, kad jis turi grįžti 
atgal pas rusus.

Gružauskas su Burgeliu atsivedė 
keletą savo jūrininkų ir S. Kudirką, 
bebandantį šokti į jūrą, sugavo, 
žiauriai sumušė, surišo ir užkimšta 
burna nusigabeno į savo laivą. Šią 
egzekuciją vykdant ’’Vigilant" kapi
tonas, žiūrėdamas į Kudirką, keletą 
kartų kartojo "I am sorry". Rusų 
laivo kapitonas Popovas atėjęs pas 
surištą Kudirką, atkimšo jam sku
durais užkimštą burną ir gailestin
gai pasakė: "Tai tik pradžia". Ku
dirka nugabentas į Klaipėdą ir ap
kaltintas savo krašto išdavimu. Ku
dirkienei leido savo vyrą kalėjime 
aplankyti. Jos paklaustas, kodėl jis 
norėjo savo šeimą palikęs pabėgti 
atsakė, kad tuo metu jis apie savo 
šeimą nieko nepagalvojęs, nes jo 
mintyse buvęs tik laisvės siekimas.

Vilniaus teisme Kudirka atmetė 
jam primetamus kaltinimus pa
reikšdamas, kad jis savo kraštą Lie
tuvą myli, kaltas gal tik dėl to, kad 
norėjęs laisvės, nes Lietuva oku- 
guota. Liudininkas laivo kapitonas 

opov paliudijo, kad Kudirka iš jo 
nieko nepavogė, o kaltinamąjį raštą 
pasirašė KGB-istų priverstas. Taip 
pat buvo liudyta, kad Kudirka ieš
kojo darbo ne laive, bet krante, kas 
rodė, kad jis iš anksto pabėgimo ne
planavo.
Mūsų Pastogė Nr. 7, 1978.2.20, psl. 6 

r svetur
dė taip pat australietę Sue Osborn. 
Linkime abiem saulėto gyvenimo. 
Vidas ir Amerikoje būdamas nenu
traukė ryšių su Australija ir skaito 
Mūsų Pastogę.

BRISBANE
Lankėsi svečiai iš Adelaidės. P. 

Gudaitienė su dukra Irena bei josios 
šeima aplankė Brisbane gyvenan- 

• čius gimines ir čia pasisvečiavę sau
sio 27-tą būrelio artimųjų palydėti 
išskrido į namučius.

* *
K. Kazokaitis Bribe saloje žaisda

mas su jaunimu iškrito iš medžio ir 
labai sunkiai susižeidė. Tuo tarpu 
guli Brisbane Royal Hospital be są
monės. Paskutiniu laiku jam sveika
ta lyg ir taisosi.

♦ ♦
Netaip labai seniai Brisbane apsi

gyvenęs labai malonus tautietis Ro
mas Čiūras prieš pat Kalėdas atsi
gulė Mather Hospital kojos operaci
jai, bet iki šiol operacija dar nepa
daryta. Visi esame susirūpinę ir 
laukiam Romo kuo greičiau į Balmo
ral sugrįžtant.

Nuotraukoje "Lolitos" su solistu ”D. Dolskiu”. Iš k.: R. Karpavičiūtė, 
O. Maksvytienė, A. Šliterienė, J. Dambrauskas, R. Ratienė, M. Reisgie
nė, D. Karpavičienė ir pranešėja J. Viliūnienė. Nuotrauka A. Reisgio

Tolimesniam kalinimui S. Kudirka 
išvežtas į Sibirą ir apie Amerikos 
lietuvių ir kitų amerikiečių rūpini
mąsi jo išlaisvinimu nieko nežinojo. 
Vieną dieną Kudirka išvestas į ats
kirą kambarį ir jam pasiūlyta apsi
rengti atneštais drabužiais, kuriais 
būt buvęs nufotografuotas, ir pasi
rašyt raštą, kad arešte su juo gerai 
elgiamasi. Kudirka nesirengė tais 
drabužiais ir nepasirašė pareikšda
mas, kad galit mane fotografuoti, 
kaip dabar esu.

S. Kudirką Sibire kalinant kita 
scena vyksta Amerikoj: taip pat 
teismas, kurį išjudino Amerikos lie
tuviai, ypač Dr. Paegle, kuris daug 
kartų lankėsi valstybės departa
mente ir įrodė, kad Kudirkos motina 
Amerikos pilietė, tai sykiu ir Kudir
ka Amerikos pilietis. Už blogą ir ne
teisingą pareigų atlikimą atleisti iš 
darbo valstybės departamento pa
reigūnas ir admirolas; "Vigilant” 
laivo kapitonas paskirtas į kitą dar
bą krante, (reik skaityt pažemini
mu) nes leido Amerikos laive - tai 
lygu Amerikos teritorijoj - šeimi
ninkauti svetimos valstybės žmo
nėms.

Pagaliau S. Kudirka paleidžiamas. 
Atiduodami savi drabužiai, jis jais 
džiaugiasi, bet apie paleidimą jam 
nesakoma, o surakina rankas ir pa
sodina užpakalinėj automobilio sė

dynėj ir šalia jo tas pats žmogus, jam 
rankas surakinęs. Priešakyje vai
ruotojas. Sudaromas vaizdas, kad 
vežamas nužudyt. Pravežamas to
mis pačiomis vietomis, kur kadaise 
Klaipėdos parke žaidė futbolą ir jo

"ANTRAS SKAMBUTIS”
Vasario 4 d. Sydnejaus Liet. Klu

be įvyko tradicinis Moterų Draugi
jos Užgavėnių blynų balius, kurio 
metu pasirodė pirmą kartą naujas 
Sydnejuje meninis vienetas "Atlau
ža” su "Antru Skambučiu” (nesu
maišykite su teatru Atžala!, nors 
Atlaužos premjeroje dalyvavo kai 
kurie ir Atžalos žmonės). Dar iki šiol 
neišaiškinta, ar čia pastovus pramo
ginis vienetas, ar tik vienkartinis, 
specialiai sudarytas minėtam vaka
rui, bet verta ties jo pasirodymu 
kiek sustoti. Įdomiausia, kad visas 
pasirodymas buvo miminio pobūdžio 
- be žodžių ir dainų, nors visa salė 
skambėjo dainomis ir muzika. Tai 
buvo maža iškarpėlė iš maždaug 
1930 metų Kauno įžymiųjų restora
nų programos, kada Kaunas buvo 
užsikrėtęs paryžietiškom nuotai
kom, o mažosios scenos karalius tuo 
metu buvo dainininkas D. Dolskis. 
Kaip tik tą vakarą ir buvo imituota 
tokia anų laikų scena, muziką ir dai
nas perduodant iš plokštelės, nors 
klausytojai buvo mirtinai įsitikinę, 
kad scenoje dainuojama ir grojama. 
Patį solistą D. Dolskį gabiai suvai
dino Atžalos aktorius Julius 
Dambrauskas, o paryžietės šokėjos, 

mintyse prabėga visi pergyventi 
vaizdai. Pagaliau automobilis susto
ja. Vairuotojas išsiima pistoletą ir 
nosine valo. Antrasis išveda Kudir
ką laukan. Vairuotojas pistoletu 
rankoje atsistoja užpakaly Kudir
kos. (Vyksta įtemtas momentas) Bet 
Kudirkai nuimamos nuo rankų 
grandinės ir abu KGB-istai nuva
žiuoja, o nustebęs Kudirka lieka 
vienas. Po kelių minučių pamato ki
tą automobilį, kuris prie jo sustoja ir 
iš jo išlipa Kudirkienė. Džiaugsmas 
ir dar didesnis nustebimas, kai Ku
dirka išgirsta, kad jų visa šeima iš
važiuoja į Ameriką.

Paskutinis filmo vaizdas - Kudir
kų priėmimas "Vigilant” laivo deny
je.

Kas epiloge?
Mažai kas pastebės, kad šiuo fil

mu šeriant rusams nemažas smūgis 
tenka ir lietuviams. Laivo kapitonas 
rusas pavaizduotas malonus ir gera
širdis, o du lietuviai Burkelis ir Gru
žauskas pavaizduoti tikri sadistai. 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.724 5408 Veifcia 24 valandas per parą.

čia pasivadinusios ’’Lolitomis", bi 
vo: R. Ratienė, O. Maksvytienė, E 
Karpavičienė, R. Karpavičiūtė, I 
Reisgienė ir A. Šliterienė. Jų k 
kiams choreografiją parengė p. 1 
Ratienė, o specialią aprangą - koj 
tiumus paruošė O. Maksvytienė. Či 
paminėtina ir p. K. Bitinienė, kai 
solistė, aidu priminusi prieš savaiti 
pakartotinai vaidintą Pirmą Skani 
būtį.

Visą garsinę techniką gabiai sti 
tvarkė A. Dudaitis. Šio įdomaus i 
nuotaikingo pasirodymo autorė i 
koordinatorė skaitosi p. D. Skoni 
lienė, nors pati išsigina sakydama 
kad ne jos vienos darbas.

Po visokių ’’sunkių” pasirodymi 
mūsų vakarų programose šitai 
smagus žaidimas buvo malonus ato 
pūtis gausiems Užgavėnių baliau 
svečiams. Patį vakarą pradėjus 
Moterų Draugijos pirmininkė p. 0 
Baužienė šiltu pasveikinimu, toliai 
visas vadeles perdavė p. J. Viliūnie 
nei, kuri visą programą pravedi 
tikrai pasigėrėtinai pati pasirody 
dama kaip neatskiriama viso spėk 
taklio artistė.

Sveikiname už gražią iniciatyvą ii 
laukiame daugiau ko nors panašaus 

inf.

Ar tikėtina, kad lietuvis įsaki 
rusui, kaip Gružauskas įsakė
pov’ui pasirašyt melagingą raštą) 
Kaip laikraščiai rašo, kad šis filmą! 
bus rodomas Amerikos mokyklose ii 
jo žiūrės pustrečio milijono vaikų 
tai ir yra galimybė, kad susidarys 
simpatijos nuoširdžiam ir antipati 
jos žiauriam. Šis, kad ir mažas grū 
delis, vėliau gali užaugti dideliu me 
džiu. Šiandien viena tautybė įniršu- 
šiai puola lietuvius, kad jie karo me 
tu juos žudė ir buvo žiauriausi iš vi 
sų. Būkime tikri, kad ši tautybė ir ši 
filmą puikiai išnaudos lietuviu! 
žiaurumu apkaltinti. Ar tik ne delta 
ji ir ėmėsi tokį filmą pagaminti. Žiū 
rint į šį filmą susidaro vaizdas, kad 
jis parašytas ne lietuvio. Prieš filme 
pasirodymą pirma reikėjo lietuvi! 
kai visuomenei parodyt tikrus S. 
Kudirkos pasisakymus ir pergyve 
nimus. Dabar Kudirka užbarika
duotas, kad jo ir adresas dauguma 
nežinomas.

Tokia mintis šiuos žodžius rašan
čio. Bus įdomu išgirsti kitus.

I. Šlapelis
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Skaitytojai
pasisako

atsilaikė nei Australijos rinktinė, o 
vienas iš geriausių žaidėjų buvo tas 
pats asmuo su neaiškios tapatybės 
pavarde bet mums jis buvo pasidi
džiavimas ir garbė. 0 gal ir jis tik 
užėmė gero lietuviuko vietą? Ame
rikoje lietuvių yra šimtai tūkstan-

Gerb. p. Redaktoriau,

"Mūsų Pastogės” Nr. 5, p. S. Ur- 
nevičius įrodinėja, kad Geelong’o 
L.S.K. "Vytis” žaidėjas E. Kardas, 
būdamas kitatautis, žaidžia Austra
lijos lietuvių sporto šventėse ir iš
rinktas į rinktinę reprezentuoti 
Australijos lietuvius sportininkus 
Kanadoje. Ponas Urnevičius įrodi
nėja, kad minėtas žaidėjas užima tik 
gero lietuviuko vietą ir jam suteikia 
’’proginio lietuvio” vardą.

Kas liečia E. Kardą, norisi pasa
kyti, kad šis dvidešimt vienų metų 
jaunuolis, Geelong’o L.S.K. ’’Vyčiui” 
priklauso jau daugiau kaip dešimt 
metų. Į vytiečių eiles įsijungė dar 
būdamas vaiku, jų tarpe užaugo ir 
neišėjo į kitą klubą, skatinamas 
šviesesnių vilionių. Geelong’o L.S.K. 
’’Vytis" spalvas ir lietuvio vardą gy
nė, tuo didžiavosi.

Imkime kitą atvejį. Lietuvis, ge
ras sportininkas, prieš ketverius 
metus, apsisprendė išstoti iš Gee
long’o L.S.K. "Vyties” ir pereiti 
žaisti pas australus. Minėtas žaidė
jas pareikalavo iš klubo valdybos 
atleidimo rašto. Klubo valdyba pri
minė, kad atleidimas nebus trukdo
mas, jei jis susimokės dvejų praeitų 
metų nario mokestį. Iš valdybos rei
kalavimo jis tik pasijuokė ir uždelsto 
nario mokesčio nesumokėjo ir tą 
reikalą perdavė australų sporto 
teismui. Australų teismo pareigūno 
paklaustas, kodėl jis norįs išstoti iš 
"Vyties” klubo, jis atsakė: ”1 am siek 
and tired of the Lithuanians. I don’t 
want any thing to do with the 
wogs”. Ir minėtasis "gerasis sporti
ninkas lietuvis” iš "Vyties” klubo iš
stojo. Tai tokia padėka ir pagarba 
klubui, kuris jį padarė iškiliu žaidė
ju. Tai padarė Geelong’o lietuviai 
vežiodami į treniruotes, rungtynes 
ir net padengdami susidariusias jo 
pinigines išlaidas. Ne vienas klubas 
su minėtu žaidėju turėjo panašią is
toriją. Dabar tas pats žaidėjas iš
rinktas į rinktinę reprezentuoti 
Australijos lietuvius sportininkus 
Kanadoje. Kadangi jis negaus pilnai 
sumokėtos kelionės, tai jis į ją visai 
nevažiuos. Taigi ir kyla klausimas 
kuris-Kardas ar šitas grynakraujis 
tautietis iškilesni lietuviško spor
tuojančio jaunimo reprezentantai ir 
kuriam tikriau tiktų "proginio lietu
vio” vardas?

Imkite kitą atvejį. Atvažiuoja 
amerikonai krepšininkai į Australi- 
jąPagyvena dvejus metus, priima 
pilietybę ir žaidžia už Australij.ą 
pasaulinėse olimpijadose. Pas mus 
kitaip, nors aikštėse taisyklės tos 
pačios. Žaidėjas, išbuvęs lietuvių 
sporto klube virš dešimt metų, ne
turi teisės žaisti lietuvių sporto 
šventėse už lietuvius! Ar nereikėtų 
klubų atstovams pagalvoti ir gal jau 
dabar ar per atskirą atstovų suva
žiavimą (siūlau atskirą, o ne sporto 
švenčių metu suvažiavimą) prileisti 
galimybę pakeisti statutą, kad po 
penkerių ar dešimt metų aktyviai 
atstovaujančiam Lietuvių Sporto 
Klubą kitataučiui suteikiama pilna 
teisė dalyvauti visose lietuvių spor
to šventėse bei reprezentacijose. 
Tas paskatintų mažųjų klubų veiklą.

Dar ir šiandien prisimenamas 
įvykis iš 1975 metų lietuvių sporti- 
šventės Geelong’e. Vienas golfo žai
dėjas kortelėje įrašė lenkišką pa
vardę, o tas pats krepšinio aikštėje 
buvo linksniuojamas jau lietuviška 
pavarde. Įdomu, kokios tautybės tas 
apsukrus žaidėjas. Dauguma prilei
džia jį buvus lenku. Jeigu tiesa, tai 
kaip jis galėjo dalyvauti lietuvių 
sporto šventėje ir būti renkamas į 
Australijos lietuvių rinktinę?

Mes visi atsimename, kai 1964 
metais Amerikos lietuviai krepši
ninkai gastroliavo Australijoje. Juos 
lydėjo laimėjimas po laimėjimo, ne- 

čių, o Geelong’e sudaroma vos pora 
šimtelių su naujagimiais ir kretan
čiais seneliais.

L. Bungarda

Gerbiamas Redaktoriau,
”T.A.” Nr. 4 N. Kantvilienė savo 

laiške pateikia pastabų dėl kores
pondentų aprašymų apie Sporto 
Šventę Hobarte.

Labi gerai, kad dalyviai pareiškia 
savo nuomones. Pasitaiką netikslu
mai ar klaidos tai patirtis tobulėti.

p. N. Kantvilienė, pateikdama ke
letą citatų, pastebi, kad tai - netei
sybė!? Menkos reikšmės tos paklai
dos. Su šypsena jas galima praleisti, 
priimant, kad tai korespondento 
skubotas apsirikimas.

Kas link Valerno viešbučio, tai 
tikrai jame buvo patogiau suruošti 
pietus, nes maždaug pusiaukelė, 1 
km. atstume tarp bažnyčios ir spor
to salės, o sukti į šoną toliau į Car
lyle viešbutį, buvo klaidingai rengė
jų apskaičiuota, nes Carlyle nutolęs 
maždaug 3 km. nuo sporto salės.

KOVO
PASISEKĘS MADŲ PARADAS

Vasario 11 d. Sydnejaus Lietuvių 
Klubas buvo vėl perpildytas. Spor
tininkai, jų draugai, vyresnieji ir 
jaunesnieji iš visų Sydnejaus pak
raščių, atvyko pasižiūrėti ir pasigė
rėti šio vakaro gražiomis modeliuo
tojomis, jų modeliuojamais, lietu
viško drabužių saliono savininkės 
Zinos Zoratto-Grosaitės, gražiaisiais 
drabužiais. Gražiuolių pilnas klubas, 
net nežinai žmogus į kurią ir žiūrėti. 
Tačiau vienas iš svarbiausių šio va
karo tikslų, kurių siekė sporto klubo 
"Kovo” valdyba, buvo finansinių lė
šų sukaupimas ir parėmimas savo 
klubo važiuojančių į Kanadą sporti
ninkų. Gražu buvo scenoje ir vėliau 
salėje matyti modelius, kurios ne tik 
buvo iškilios reklamuodamos pui
kias sukneles, bet taip pat yra geros 
ir sporto aikštėse, reprezentuojant 
Australijos lietuvius.

Jau kuris laikas kaip sportiniame 
Australijos lietuvių gyvenime yra 
taip pat gražus bendradarbiavimas 
ir su kitomis Baltijos kraštų tauto
mis, ruošiant Pabaltiečių šventes ir 
Sydnejuje Pabaltiečių gražuolės 
rinkimus. Paskutinis toks balius ir 
gražuolės rinkimai įvyko prieš Ka
lėdas tame pačiame klube. Ir šį kar
tą, jau be mūsų gražuolių lietuvai
čių, matėme ir puikias latvaites; es- 
taitės dėl kažinko tai neatvyko, bet 
sakė bus kitą kartą). Ir šio konkurso 
gražuolėmis, visai neutralių svetim
taučių teisėjų, tapo išrinkta: Miss 
Baltic Nation - Linda Sikais (latvai- 
tė), Mis Personality - Regina Lau
kaitytė ir Miss Charity - Silvija 
Dambrauskaitė, abi ’’Kovo” akty
vios sportininkės.

Su gražiuolių išrinkimu nepasi
baigė pabaltiečių merginų gražus 
bendradarbiavimas. Ir vėl, šio madų 
parado proga, tarp lietuvių, matome 
ir dvi latvaites, kurios ir vėliau par
duoda loterijos bilietus ir kartu su 
visais, dirba sportiniam lėšų vajui. 
’’Kovo” vicepirmininko D. Newman 
pristatytos, madų parade pasirodo: 
"Kovo” sekretoriaus J. Karpavi
čiaus žmona Dana, modeliuodama 
drabužius jaučiasi taip laisvai ir na
tūraliai, kaip kad ir vaidinant sceno
je, blondinė Pabaltiečių gra-

p. N. Kantvilienė apsirinka dėl 
kun. Dr. P. Bačinsko. Kaip tik ger
biamas svečias aiškino apie sporto 
prasmės turinį dalyviams dalinda
mas dvasines dovanas. Tautiečiai ir 
hobartiškiai dar atskirai atsilygino 
už tai su kaupu kasdieninės duonos 
dovanom.

Pagrinde, N. Kantvilienė, peikda
ma korespondentus su ’’neteisybe”, 
pati pagarsino tai tikrai ’’nuodėmin
gą” teisybę, primindama vietinę nu
sipelniusią hobartiškę lietuvę. 
Minima "lietuvė”, tai yra a.a. A. 
Jakšto našlė nėra lietuvių kilmės 
moteris, net negimusi Lietuvoje.

Kadaise kaip A. Jakštas darbavo
si su "Perkūno” sportininkais, jis 
buvo nevedęs, kuomet vedė minimą 
moterį, "Perkūno” vadovybėj jau 
darbavosi kiti asmenys. Aš nepei
kiu, kad buvo iškviesta našlė Jakš
tienė įteikti dovanas sportininkams, 
bet tautiniu atžvilgiu geriau būtų 
tikę iškvietus tikrą lietuvę motiną, 
kurios vaikai žaidė ar žaidžia už 
"Perkūno" klubą.

Tačiau neįpusėjus iškilmių eigai, 
kokiu tikslu buvo pašalintas nuo do
vanų stalo sporto veteranas Leonas 
Baltrūnas ir pakviesta Jakštienė!?

Berods, visi lietuviai turėtų žinoti 
apie šitą krepšinio veteraną lietuvį,

KLUBE
žuolė Linda Sikais, "Kovo” bičiulė ir 
draugė, visuomet kaip ir jos vyras, 
būdami dideli sportininkų rėmėjai, 
Elena Birkmanis, kuri, gal tik kiek 
jaudindamasi, pamiršdavo, kad be 
gražių drabužių ir figūros, ji turi 
taip pat ir gražią šypseną, kovietė 
tinklininkė Silvija Dambrauskaitė, 
Viki Andriūnaitė, atvykusi šiam pa
radui net iš Newcastle buvo labai 
puiki ir kartu, kaip ir jos mama, bei 
sesuo Lorna, yra nepamainomos ko- 
viečių rėmėjos. Australijos iškilioji 
krepšininkė Rita Kasperaitytė, mo
deliuodama puikius drabužius, tikrai 
pamiršo visas krepšinio kombinaci
jas, ir net savo mamą, Lietuvių Klu
bo virtuvės šeimininkę, atitraukė 
nuo virtuvės puodų. Gi koviečių 
šachmatininko A. Giniūno gražioji 
dukra, pirmą kartą pasirodžiusi pla
tesniame sportininkų gyvenime, 
buvo tikrai puiki ir tikėsimės ją daž
niau koviečių tarpe pamatyti. Lat- 
vaitė Inta ne tik gražia figūra, bet ir 
ypatingai maloniu šypsniu, buvo la
bai šiltai svečių sutikta. Iki šiol Albi
ną Eismontienę girdėdavome tik 
chore dainuojant, tačiau šį kartą, 
pasekdama dukros ir žento, iškiliųjų 
koviečių sportininkų pavyzdžiu, ir ji 
aktyviai pasirodė šiame parade, 
puikiai modeliuodama.

Paradui pasibaigus, "Kovo” pir
mininkas J. Dambrauskas nuošir
džiai padėkojo visoms merginoms, 
drabužių krautuvės savininkei Zinai 
Zoratto-Grosaitei, kuri jau antrą 
kartą leido pasinaudoti savo saliono 
drabužiais ir savo niekuomet nepa
vargstančiai žmonai T. Dambraus
kienei, kuri buvo viso šio parado ini- 
ciatarė ir kaip anksčiau, taip ir da
bar, savo energija ir organizaciniu 
gabumu, gali būti tik gražus pavyz
dys visiems, parodant kaip reikia 
dirbti ir organizuoti.

Šio vakaro garbės svečiu buvo 
Vakarų Australijos Darbo ir Imi
gracijos ministeris William Grayton. 
Jis yra didelis lietuvių draugas Va
karų Australijoj ir į šį madų paradą 
atvyko su koviečių rėmėjais daili
ninkais Henriku Šalkausku ir Eva 
Kubbos. "Kovo” pirmininko pak
viestas visoms merginoms ir engė
joms įteikti gėles, jis labai gražiais 
žodžiais pasveikino sydnejiškius lie- 

kuris paaukojo daug jaunatviškos 
energijos ir sugebėjimų iškovojant 
nepriklausomai Lietuvai Europos 
čempiiono vardą!

Betkokie parengimų atidarymo ar 
uždarymo aktai dalyvių būna dėme
sio centre. Tad ir buvo pastebėta L. 
Baltrūno tuo momentu nejauki pa
dėtis, į kurią pusę eiti, kada jam rei
kėjo pasitraukti šventės dalyvių 
akivaizdoje. Dalyvius stebino pirmą 
kartą matytas toks cirkas: visur 
viešuose aktuose tokie patvarkymai 
nepraktikuojami. Jeigu kviečia pa
našiom pareigom vyrą ir moterį, tai 
kartu nuo pradžios iki pabaigai dali
na dovanas pakaitom pagal iš anksto 
nutarimą.

0 kas link tų kalbų, tai man atro
do, kad jų perdaug. Visi dalyviai ži
no šventės prasmę bei turinį. Paga
liau į publiką turi kalbėti tokie, ku
rie perduoda mintis nestenėdami, 
gyvai ir energingai, kada kiekvienas 
žodis sminga ne tik į ausis, bet ir į 
širdį, tai pavyzdys A.L.F.A.S. pirm. 
A. Laukaitis - ačiū jam!

Hobartiškis Vincas Milinkevičius

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubo 
’’Kovo” metinis susirinkimas įvyks 
1978 m. vasario 26 d. 3 vai. Sydne
jaus Lietuvių Klube viršutinėje sa
lėje. Dienotvarkėje numatyta: 1. 
Susirinkimo atidarymas. 2. Prezi
diumo rinkimai. 3. Mandatų komisi
jos sudarymas. 4. Pirmininko pra
nešimas. 5. iždininko pranešimas. 6. 
Revizijos Komisijos pranešimas. 7. 
Diskusijos dėl pranešimų. 8. Naujos 
Valdybos rinkimai. 9. Revizijos Ko
misijos rinkimai. 10. Klausimai ir 
sumanymai. 11. Susirinkimo užda
rymas.

"Kovo” Valdyba

tuvius ir su pasididžiavimu pareiš
kė, kad jeigu jie Perth’e ir neturi to
kių lietuvių sportininkų, kaip Syd
nejuje, tokio puikaus klubo, tai jų 
tautinių šokių grupė yra tikrai labai 
didelė ir graži lietuviškos kultūros 
reprezentante Vakarų Australijoje. 
Ministerio žodžiai buvo sutikti karš
tais plojimais. Vėliau jis artimai su
sipažino su daugeliu sydnejiškių lie
tuvių, draugiškai su jais pasikalbė
damas.

Madų paradas praėjo gražiai ir iš
kiliai, suteikdamas kelių valandų 
malonų atitrūkimą nuo kasdienybės 
ir tuo pačiu suteikdamas finansinę 
paramą mūsų koviečiams sportinin
kams, už ką priklauso nuoširdus 
sportiškas AČIŪ visoms ir visiems 
prisidėjusiems prie šio baliaus pa- 
ren^mo’ A. L-tis

SAKYKIME LIETUVIŠKAI

Daugelis iš mūsiškių yra aistringi 
žvejotojai, bet pokalbiuose nuolat 
mini žuvis tik angliškais vardais. O 
gal jie nežino, kad ir lietuviškai žu
vys turi vardus. Štai keletas jų: eel - 
ungurys, cod - menkė, flounder - 
plekšnė, salmon - lašiša, truot - upė
takis, perch - ešerys, pike - lydeka, 
carp =■ karpis, tench - lynas, minnow - 
reinuotė, sturgeon - eršketas, smell - 
stinta, chab - šapalas, mackerel - 
skumbrija, wels - šamas, eel-pout - 
vėgėlė, shark - ryklys, whale - ban
ginis, seal - ruonis, porpoise - delfi
nas.
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i MNŪJIMAI
VASARIO 16—JI GEELONGE

Vasario 16-sios minėjimas Gee- 
longe įvyks vasario 26 d., sekmadie
nį. Šią 60 metų jubiliejinę Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
šventę pradėsime iškilmingomis pa
maldomis' 10 vai. šv. Jono bažnyčio
je. Pamaldose dalyvaus visos orga
nizacijos su vėliavomis. Po pamaldų 
Liet. Bendruomenės namuose įvyks 
iškilmingas minėjimas. Paskaitą 
skaitys svečias iš Melbourne p. V. 
Bosikis. Melbourne Dainos Sambū
ris, vadovaujamas p. D. Levickie
nės, dalyvaus bažnyčioje ir minėji
mo programoje.

Visi Geelongo apylinkės lietuviai 
ir svečiaimalonėkite gausiai pamal
dose ir minėjime dalyvauti. Po mi
nėjimo nematomi ten pat suneštiniai 
pietūs. V

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 jvyks vasario 25-tą d. 
Railway Institut salėje, Turbut str., 
City, pradžia 7-tą vai. vakaro. Lau
kiame savų ir svečių iš visur.

ŠEŠIASDEŠIMTOSIOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO METINĖS 
PERTHE

Ir šįmet į mūsų nepriklausomybės 
minėjimą atsilankė Pertho lietuvių 
draugas, naujai perrinktas į Fede- 
ralinį Parlamentą p. John Martyr, 
prieškomunistinėms ir kovai už lais
vę ir žmogaus teises organizacijoms 
vadovaują p.p. P. Pearson ir Dr. 
Cranley, ukrainiečių ir latvių atsto
vai.

Į garbės prezidiumą pakviesti 
paskutinieji, dar gyvi, savanoriai - 
kūrėjai, p.p. Valaitis, Klimaitis ir 
Žuromskis.

J. Martyr sveikindamas savo ir 
žmonos vardu dėkojo už paramą 
rinkimų metu pabrėždamas, kad 
mūsų įnašas į šį kraštą vertintinas 
ne tiek auksu ir sidabru, kiek žmo
giškomis kultūrinėmis vertybėmis.

Svečiai p.p. Pearson ir daktaras 
Cranley būdami gerai susipažinę su 
istorine ir dabartine mūsų padėti
mi, nors nepaneigdami mūsų 
okupanto apsiginklavimo pranašu
mo, tačiau esą įsitikinę, kad maiš
tingi pasipriešinimo sąjūdžiai iš
sprogdins iš vidaus komunistinę ti
roniją ir dar neprarastos visos viltys 
ne vienam iš jūsų pamatyti laisvą
savo gimtąjį kraštą. Ypatingai įver
tindami pabaltiečių dalyvavimą ko
voje už žmogaus teises sąjūdyje, iš
skirtinai paminėjo iš lietuvių p.p. 
Liutikus nenuilstamai dirbančius ir 
veiklą remiančius.

Latvių ir ukrainiečių atstovai ap
gailestaudami bendrą mūsų nelai-

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBĄ 

AUSTRALIJOJE

SYDNEY StOttk 2EA 800 kHz

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

MELBOURNE Stoti* 3EA 1120 kHz 

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

CANBERRA stoti.2XX :1O1OkHz 
Ketvirtadieniais 8-8.30vai.vak.

ADELAIDE Slot i* 5U V: 530 kHz 
Šeštadieniais 9 vai. ryto
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mę, ypatingai ukrainiečių trumpai 
trukusią nepriklausomybę, skatino 
vieningai siekti išsilaisvinimo.

Prof. Budrikis angliškai, svečių 
patogumui, suglaustai bet vaizdžiai 
apibūdino Lietuvos praeitį nuo pas
kutinio Lietuvos - Lenkijos padali
nimo iki dabartinės okupacijos, apie 
nepasisekusius sukilimus, kainavu
sius gyvybių, žiaurių kalėjimo ir iš
tremties bausmių, spaudos uždrau
dimą, Basanavičiaus, Kudirkos, 
Aušros atbudimo sąjūdį, knygnešių 
karžygišką pasišventimą, nepri
klausomybės paskelbimą, savanorių
- kūrėjų - karių gynimąsi nuo užpuo
likų, nepriklausomybės laikotarpį ir 
dar žiauresnę negu carų šiandieninę 
okupaciją.

Užbaigdamas savo kalbą, prof. 
Budrikis paskaitė angliškai išverstą 
Lietuvos himną.

Minėjimas pradėtas Tautos himnu 
ir baigtas giesme Marija, Marija, 
akompanuojant p. V. Skroliui.

Įprastinio pasivaišinimo metu 
šatrijiečiai, vadovaujami p. Eug. 
Stankevičiaus ir p. Miliauskienės, 
pašoko keletą šokių, grojant akor
deonu p. Francui.

P.p. Miliauskienės, Repševičienės 
ir Pasčekienės trio padainavo pora 
dainų.

Nuotaikai pakelti buvo grojama iš 
plokštelių lietuviška muzika.

Minėjime dalyvavo arti šimto 
tautiečių, tik gaila, kad iškilmingo 
posėdžio metu nesimatė salėje tau
tiniais rūbais pasipuošusių jaunuolių
- šokėjų šatrijiečių. j.š.

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

PRADEDAME MOKSLĄ

Mieli tėveliai ir vaikučiai,
Vasario 26 d., sekmadienį, 9.30 

vai. Sydnejaus Lietuvių Parapijos 
mokykla vėl pradeda mokslo metus.

Kviečiami visi buvę mokiniai ir 
nauji mokyklos lankytojai bei jų tė
veliai. Mokinius užregistravus ir 
paskirsčius į klases bus tėvų susi
rinkimas.

Pasiryžkime bei vieni kitus para
ginkime šiam kilniam darbui: auklė
ti mūsų jaunimą lietuviams ir Lietu
vai.

Kun. P. Butkus 
Mokyklos globėjas

BERNARDO BRAZDŽIONIO 
IŠVYKOS

Apie savaitę pasisvečiavęs Syd- 
nejuje ir vietinius lietuvius pratur
tinęs savo kūrybiniu žodžiu, poetas 
Bernardas Brazdžionis vasario 23 d. 
jau bus Adelaidėje ir čia paviešna- 
gėjęs kovo 3 d. pasieks Melbourną.

Apie svečio pasirodymus kitose 
vietovėse tikimės sulaukti praneši
mų iš vietinių organizatorių.

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 
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 vietą kelių

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 Kart Terrace, Bankstovn. TeL: 708-1414

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-

kams knygelių, pašto ženklai, 
medaliai ir Irt.

Biblioteka atidara: trečiadieniais
36 vai., sekmadieniais 1.30-4 vai.

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

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai IĮ
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv.- 4-11 vai., šešt. 8-12 vai, sekm. 7-10 vai 
penkt. 4-12 vai, š_*št. 2-1 vai., sekm. 
12.30 -11 vai.

Antradieniais stato tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai 

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

PRANEŠIMAS 

Pranešame, kad LŠST Dariaus ir 
Girėno Šaulių Kuopos narių metinis 
susirinkimas įvyks vasario 26 d. 1 
vai. (sekmadienį) tuoj po pamaldų, 
Lidcombe, parapijos salėje.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo ati
darymas. 2. Prezidiumo rinkimai. 3. 
Balsams skaičiuoti Komisijos suda
rymas. 4. Šaulių Kuopos pirmininko 
pranešimas. 5. Kontrolės Komisijos
pranešimas. 6. Moterų sekcijos va
dovės pranešimas. 7. Šaudymo sek
cijos vadovo pranešimas, 8. Disku
sijos dėl pranešimų. 9. Veiklos ir pa
jamų - išlaidų apyskaitos tvirtini
mas. 10 Šaulių Kuopos valdomųjų 
organų rinkimai: a) Šaulių Kuopoj 
Pirmininko, b) Šaulių Kuopos Val
dybos, c) Moterų Sekcijos Vadovės 
ir šaudymo sekcijos Vadovo. 11. 
Klausimai ir sumanymai. 12. Susi
rinkimo uždarymas.

Visiems šauliams ir šaulėms susi
rinkime dalyvavimas būtinas.

Šaulių Kuopos Valdyba

PAIEŠKOJIMAS

Juozas Jasulevičius, 3722 Belvi- 
der Ave. SW, Seattle, Washington 
98126, USA, paieško šių asmenų, 
gyvenusių Kassel DP stovykloje 
Vokietijoje: Juozo Blaževičiaus, 
Bronio Dusinsko, J. Rupinsko. Pa
tys paieškomieji arba žiną apie juos 
prašomi rašyti aukščiau paduotu 
adresu.

/
I

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

SYDNEJAUS MOTERŲ D-JOS 
veikloj

Lankomi ligoniai: Br. Račkaus
kienė, Wallgrove Nursing Home, 
Lakemba; St. Pakštaitis, Bon 
Accord Nurs. H., Coogee Bay Road; 
St. Prancūzevičius, St. Bede’s 
Home, Hurstville; Alg. Janavičius, 
Pendle Hill Nurs. H., Pendle Hill, T. 
Rocas - namuose, M. Apinis, Little 
Bloomfield St. 3-21 Darlinghurs; L. 
Tarvydienė, 10 Gladstone House, 
Gladstone St. Burwood.

Žinantieji apie sergančius prašo
mi pranešti p. M. Migevičienei tel. 
727 9191.
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