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VLIKO SEIMO
NUTARIMAI

Vyriausio Lietuvos Išlai
svinimo Komiteto Seimas, į- 
vykęs 1978 m. gruodžio 9 ir 
10 d.d. Chicagoje, 
NUTARĖ:

Išsiaiškinti su kitais lais
vinimo veiksniais Helsinkio 
Baigminio Akto reikšmę 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių laisvinimui, sie
kiant suvienodinti politiką ir 
taktiką Lietuvos laisvinimo 
darbe, ypač ruošiantis Ma
drido konferencijai.

Pasirūpinti, kad ne tik 
JAV, bet ir Atlanto Sutar
ties valstybėse, ypač Kana
doje, Didžioje Britanijoje, 
Prancūzijoje, Vakarų Vo
kietijoje, Italijoje ir Švei
carijoje veiktų pajėgūs poli
tiniai vienetai.

Jungtinėse valstybėse: (a) 
tęsti bendradarbiavimą su 
kongresine Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo 
Komisija, teikiant jai suges
tijų ir reikiamos medžiagos 
apie žmogaus teisių laužymą 
ir persekiojimus sovietų o- 
kupuotoje Lietuvoje; (b) 
veikti Valstybės Departa
mentą ir Kongresą, ypač se
natorius ir Rūmų atstovus, 
Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Komisijos 
narius, kurie įeis į JAV de
legaciją Madrido konferen
cijoje.

Stiprinti 
bendradarbiavimą su Tarp
tautine Juristų Komisija, 
Europos Žmogaus Teisių ir 
Tautų Apsisprendimo Or
ganizacija ir UNESCO, pra
šant jų paramos mūsų ko
voje su Lietuvos okupantu 
dėl mindžiojimo pagrindinių 
žmogaus teisių Lietuvoje.

Siūlo VLIKO Valdybai 
sušaukti Lietuvos laisvinimo 
veiksnių konferenciją tęsti 
White Plains konferencijos 
svarstymus.

Paskatinti laisvuose kraš
tuose gyvenančius lietuvius 
imtis priemonių įtaigoti per 
rinkimų procesą ir susižino
jimo priemones tų valstybių 
vyriausybes, kurios teikia 
Sovietams finansinę, tech
nologinę ir politinę paramą, 
kad ją nutrauktų, nes ji sti
prina sovietinį imperializmą, 
siekianti užvaldyti visą lais
vąjį pasaulį.

Prašyti Lietuvių Bend
ruomenę sustiprinti lituani
stinėse mokyklose visuome
ninio mokslo dėstymą, ypač 
gi supažindinti mūsų jauni
mą su okupuotos Lietuvos 
dabartine padėtimi ir su 
Lietuvos laisvinimo organi
zacija.

Paskatinti mūsų jaunimą 
per jo organizacijas giliau 
susipažinti su Lietuvos lais
vinimo klausimais ir dėtis 

prie laisvinimo darbo.
Atsižvelgiant į laiko tėk

mės nešamus pasikeitimus, 
tiek lietuvių visuomenėje, 
tiek tarptautinės padėties 
požiūriu, ir mūsų išteklių ri
botumą, siekiant tokių mūsų 
visuomeninių santykių, kad 
būtų sudarytos sąlygos kuo 
plačiausiai visuomeninei 
konsolidacijai. Tai darytina 
nepažeidžiant atskirų orga
nizacijų prigimties, bet kar
tu teikiant pirmenybę ben
driems mūsų siekiams ir 
tikslams.

VLIKO Seimas mano, kad 
nešesniam ir darnesniam 
darbui atlikti reikalingos 
veiksnių konferencijos, ku
rios apsiribotų tik kelių 
konkrečių klausimų svars- 
tymu.Seimas taip pat 
mano, kad vienas iš svar
biausių klausimų yra profe
sionaliais pagrindais suor
ganizuoto ir visų veiksnių 
finansuojamo informacijų 
centro įkūrimas.

VLIKO Seimas džiaugiasi 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos atstovės dalyvavi
mu, kviečia sekančiame Sei
me dalyvauti kitų jaunimo 
organizacijų atstovus ir lau
kia gausesnio jaunimo daly
vavimo VLIKO seimuose ir 
veikloje.

Seimas, jausdamas 
VLIKO atsakomybę už Lie
tuvių Charta pradėtos Lie
tuvių Bendruomenės darbą, 
dabar ir ateityje, kviečia 
lietuvių visuomenę Bend
ruomenės veikloje aktyviai 
dalyvauti, o JAV Bendruo
menę sudaryti palankesnes 
sąlygas visų pažiūrų lietu
viams jausti, kad ji visiems 
sava, laiduojant jų neginčy- 
jamą ir proporcingą atsto
vavimą.

įvyk
TURĖSIM LIETUVI 

KARDINOLĄ?
Aną savaitę Vatikane po

piežių Joną Paulių II-jį ap
lankė sovietų užsienių reik, 
ministeris Gromyko. Au
diencija trukusi apie dvi va
landas. Spėjama, kad buvo 
kalbama apie tikinčiųjų pa
dėtį Sov. Sąjungoje. Ta pro
ga popiežius skaitydamasis 
su de facto esamom valsty
binėm ribom numatąs per
tvarkyti ir bažnytinių pro
vincijų sienas, kurios esan
čios šiandie nenormalios, 
kaip dalis Vilniaus dieocezi- 
jos priklauso Lenkijos baž
nytinei administracijai. Po
piežius yra nuomonės, kad 
Lietuva turinti turėti savo 
bažnytinę administraciją ir

Natūralios medžio skulptūros...
Nuotrauka Juozo Mažeikos, Kanada

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Seimas 
skatina mūsų visuomenę, y- 
patingai adademikus, akty
viai minėti Vilniaus Univer
siteto 400 metų sukaktį.

VLIKO Seimas labai ver
tina Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikų leidimą įvai
riomis kalbomis.

Seimas dėkoja Tautos 
Fondo vadovybei, atstovy
bėms bei įgaliotiniams ir vi
siems aukotojams, ypačiai 
kanadiečiams ir australie- 
čiams, už gausias aukas, į- 
galinančias VLIKĄ atlikti 
savo uždavinius. Visuomenė 
prašoma dar labiau remti 
Tautos Fondą aukomis ir 
palikimais, nes Lietuvos lai
svinimo darbai didėja.

• •i a i
net numatąs lietuvį paskirti 
kardinolu.

Po pasimatymo su sovietų 
Gromyko, popiežius išvyko į 
Pietų Ameriką. Jis taip pat 
numato dar šiais metais ofi
cialiai vizituoti Lenkiją są
ryšyje su Lenkijos šventojo 

Stanislovo 900 metų su
kaktimi.

AMERIKOS 
DVILYPUMAS

JAV politika vienu keliu, 
ir JAV švietimas kitu keliu. 
Tai liudija Amerikos moky
klinių vadovėlių
tyrinėjimas. Visi JAV mo
kyklų vadovėliai, ypač isto
rijos, yra grynai prokomu- 
nistiški. Juose pokarinė

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų svarba

Jos pasirodymas buvo di
delė staigmena ne tik mums, 
išeivijos lietuviams, bet ir 
patiems okupantams bei jų 
talkininkams prisitaikėliams 
lietuviams.

Išvilkimas viešumon kro
nikose konkrečių faktų su 
pavardėmis ir vietovėmis a- 
pie juodus okupantų ir jų 
talkininkų darbelius buvo 
jiems ypač nemalonus. Tad 
nenuostabu, kad buvo įkin
kytas saugumas ir visa oku
pantams tarnaujanti prisi
taikėlių armija tam pogrin
džio leidiniui likviduoti, o 
leidėjus nubausti taip, kad 
nebemėgintų to darbo imtis.

Bet lietuvių tauta išugdė

JAV politika vaizduojama 
kaip nereali, o sovietinė pri
statoma humaniškiausiomis 
spalvomis. Net Stalinas ir 
tas vaizduojamas kaip ypa
tingai humaniškas. Nenuos
tabu, kad iš tokių vadovėlių 
apsišvietę mokiniai neretai 
virsta antiamerikonais ir 
metasi į kraštutinumus

***
Saudi Arabija labai trūk

sta gėlo vandens ir plačiai 
vartoja iš jūros destiliuotą 
vandenį. Olandų biznieriai 
galvoja iš Vak. Europos 
tanklaiviais importuoti į 
Saudi Arabiją, nes tie tank
laiviai, atvežę naftą, grįžta 
tušti. Juos būtų galima pa
naudoti vandens transportui 

didvyrius ne vien anais se
nais istoriniais laikais, jų at
sirado ir šiandien, kada oku
pantai stengiasi visus pa
vergtuosius taip nužmogin
ti, kad bet kokia idealizmo 
kibirkštėlė būtų užslopinta.

Ir taip pačiu sunkiausiu 
mūsų tautai momentu, pa
čioj juodžiausioj
priespaudos nakty Liet. 
Kat. Bažnyčios kronika atė
jo su savo vien dvasiniais 
ginklais, lyg jaunutis Dovy
das prieš savo priešą Galiotą 
ir jį nugalėjo.

Liet. Kat. Bažnyčios Kro
nika pasiekė Vakarų pasaulį, 
ir šiandien jos išverstos į 
daugybę kalbų, skelbia apie 
lietuvių kančias ir jų teisių 
mindžiojimą pavergtoje tė
vynėje.

Daugelis kitataučių stebi
si mūsų brolių dvasine sti
prybe ir pasiaukojimu kil
niems Katalikų Bažnyčios ir 
Tautos reikalams. Jų var
dai: N.Sadūnaitė, V.Petkus, 
B. Gajauskas, Plumpa ir 
daugybė kitų —jau yra žino
mi visoje Europoje ir čia, A- 
merikoje.

Bet tam kronikų išpopu
liarinimui, išvertimui į kitas 
kalbas ir jų išleidimui rei
kalinga ne vieno ar kelių lie
tuvių talka, o šimtų ir tūks
tančių. Tai ne kelių pasiš
ventėlių žmonių darbas, o 
daugelio, kurie savo darbu ir 
lėšomis prie to prisidėtų.
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Kur mūsų vaikai?
ginklu atsispirti pries sveti-Aną kartą skaitėme šio 

laikraščio puslapiuose apie 
gražiai veikiančius lituanis
tinius kursus Melbourne, 
bet salia gražių dalykų 
skambėjo ir graudi gaida, 
kad gresia pavojus jiems 
užsidaryti, jei neužsiregis
truos daugiau jų lankytojų. 
Panaši padėtis yra ir Ade
laidėje bei Sydnėjuje. Syd- 
nejuje tokie kursai ištvėrė 
pirmus metus su kritišku 
mokinių skaičiumi, ir jeigu 
kursantų skaičius
nepadidės, tai australų vy
riausybės akyse tokie kursai 
nepasiteisins ir turės užsi
daryti.

Panašiai yra ir su savait
galio mokyklomis. Jeigu ka
daise jos palyginamai buvo 
perpildytos, tai šiandie jos 
verčiasi su keliolika, ar kitur 
su keliasdešimt mokinių. O, 
rodos, kaip ir anksčiau, taip 
ir dabar savo tarpe ir prieš 
kitus operuojame tuo pačiu 
lietuvių skaičium, kaip kad 
pries ketvirti šimtmečio. 
Kitaip sakant, anksčiau lie
tuviai vaikų turėjo ir domė
josi jų lietuvišku išsimoksli
nimu, tuo tarpu dabar, 
sprendžiant iš lietuviškas 
mokyklas lankančių, saky
tume lietuviai pasidarė be
vaikiai. Liūdna, kai mūsų 
pasigyrimai ir demonstruo
jama patriotinė narsa staiga 
virsta sprogusiu burbulu tik 
metus žvilgsni i vaikų lietu
viškumą. Argi iš tikrųjų pas 
mus neliko nė kiek tautinės 
ambicijos?

Be abejo tai nėra 
naujiena. Šitą liudija ne tik 
mūsų istorija, bet ir sveti
mieji, kurie pripažįsta, kad 
labiausiai nutautėjimui ne
atspari tauta yra lietuviai. 
Kadaise buvo galinga Lietu
va, ir jos palankumo, net 
globos šaukėsi ir kitos tau
tos. Atrodo, vien šito fakto 
būtų užtekę, kad tautinė 
ambicija būtų išlikus galingu 

A.A.
ANDRIUI TITLIUI 

mirus, jo gyvenimo draugę ir gimines liūdesy užjaučia

Canberros Apylinkės Valdyba

Valdybos narį Praną Sakalauską, 
jo sesutei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiam ir kartu 
liūdim.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Mūsų Pastogė Nr. 5,1979.2.5, psl. 2.

muosius. Bet vos tik susidė
jo su Lenkija kaip lygūs 
partneriai, tuoj pat mūsiš
kiai be pasipriešinimo pasi
davė svetimai kultūrai ir 
nutautėjimo banga nuplovė 
visą lietuvišką diduomenę, 
šios dienos terminais kal
bant, inteligentiją. Didžiuo
jamės lietuviško kaimo ats
parumu, kur per šimtmečius 
lietuvybė išsilaikė ir su laiku 
iš čia vėl plačiai įsiliepsnojo. 
Gal ir teisingai, betgi neiš- 
leistinūs iš akių faktas, kad 
tasai lietuviškas kaimas, ga
lima sakyti, neturėjo kon
taktų su svetima aplinka ir 
todėl paliko užsikonserva
vęs savame lietuviškame 
kiaute. Ir šiandie atkasame 
daug lietuvių, kurie šiaip 
taip prasikalę pro tą lietu
viško kaimo kiautą prasi
mušė ir išėję į platesnius 
horizontus netruko dingti 
svetimybių bangose.Išlikotik 
ypatingo charakterio asme
nys, kurie nepasidavė, ir dėl 
to sudarė naujosios, jau lie
tuviškos inteligentijos 
branduolį, kuris ir iššaukė 
lietuvių tautinį atgimimą.

Panašus procesas karto
jasi ir mūsų išeivijoje. Ro
dos, Lietuvos
nepriklausomybės įtaka pa
lietė visus, ypač buvusius 
inteligentus, tačiau ir čia iš
eivijos lietuvišką pagrindą 

sudaro ar sudarė ne tiek bu
vusi inteligentija, o visų pir
ma jokio mokslo ar pripaži
nimo neturį buvę kaimiečiai 
ar darbininkai, nes tokiems 
buvo nepalyginamai sunkiau 
prisitaikinti prie naujų 
sąlygų ir dėl to ieškojo 
draugystės ir šilumos tik 
tarp savųjų. Tas pats atsi
spindi ir visoje išeivijos tau
tinėje veikloje.

Mūsų mokyklos yra tikra
sis mūsų tautinio 
ištikimumo barometras. Juo 
daugiau mokyklose vaikų.

juo mūsų tautinis sąmonin
gumas išlaikytas. Bet smun
kant mokinių skaičiui lietu
viškose mokyklose, toji tau
tinio sąmoningumo
bendruomenėje rodyklė ne
sulaikomai smunka. Paga
liau kokį -procentą sudaro 
mokyklas lankiusių ar lan
kančių čia darbininkų vaikai, 
ir kokį procentą inteligentų? 
Į tai gali lengvai atsakyti 
veikiančių ar veikusių mo
kyklų vedėjai ar mokytojai.

Vystantis Australijoje 
daugiakultūrinei etninei 
programai ir lietuviai tokį 
pripažinimą, kaip etninė 
bendruomenė, turi, deja, 
mes patys šios teikiamos 
privilegijos atsisakome ja 
nepasinaudodami. Tą kaip 
tik liudija ir šiandie mokyklų 
ar kursų vedėjų desperatiš
kas šauksmas, kad reikia 
daugiau mokinių, nes kitaip 
tie valdžios išlaikomi kursai 
ar mokyklos turės užsidary
ti.

Artėja Vasario 16-ji. Kiek 
įaug gražių patriotinių kal-

Kalbos mokėjimas
Greit prasideda mokslo 

metai, taigi ir lituanistikos 
mokymo metai. Savaitgalio 
mokyklos ir lituanistiniai 
kursai laukia užsiregistruo
jant naujų mokinių—stu
dentų, laukia tikėdamiesi ne 
mažesnio, bet didesnio skai
čiaus. Bet ar išsipildys jų 
viltys?

Mūsų jaunimas tikriausiai 
tuo nelabai susirūpinęs, nes 
juk jie į viską dar lengvai 
žiūri, jie dar neįvertina ir 
nesupranta tautiškumo ir 
tėvų kalbos mokėjimo svar
bos. Čia tėvelių, mokytojų ir 
bendrai kultūrininkų rūpes
čių sritis. Šis klausimas 
buvo iškeltas net Melbourno 
ramovėnų valdybos posėdy 
ir štai šio pasitarimo rezul
tatas — šis straipsnis.

Mes ne italai, graikai ir ne 
vietnapiiečiai, kurie noriai 
jų valdžių eksportuojami, 
mes savo žmones turime 
branginti ir saugoti nuo asi
miliacijos. Mes Lesame lai
mingi čia, kad musų valdžia 
net palaiko ir skatina išlai
kyti savo tautinę kultūrą ir 
kalbą. Mums neskaitlingai 
tautelei pavyko išsikovoti 
net valdžios apmokamus sa
vo kalbos kursus, mūsų kal
bos oficialų pripažinimą, 
mes neturėtume tai lengvai 
prarasti. Dėkime bendrom 
jėgom visas pastangas su
rasti kuo daugiau mokinių. 
Mes tikime, kad nemažos į- 
takos čia gali turėti skautų 
ir sportinių organizacijų va
dai, o taipgi tautinių šokių 
vadovai. Jie galėtų sugalvoti 
savo nariams kokias prie
mones lietuvių kalbos mo
kymo ir praktiško vartojimo 
paskatinimui. Jie galėtų 
duoti kokias pirmenybes 
tiems, kurie lankys savait
galio mokyklas ir lituanisti
nius kursus (sakysim j už-

Lietuviai!
Sveikiname jus, žengiant į Naujuosius 1979-tuosius 

Metus.
Praėjusieji metai buvo reikšmingi Lietuvos valstybin

gumo atstatymo 60-ąja sukaktimi. Praėjusiais metais lai
svajame pasaulyje vis dažniau ir garsiau skambėjo balsai 
už žmogaus laisvę. Lietuviai Lietuvoje už jas kovojo, ne
žiūrėdami sunkių sąlygų, nepalinkdami po okupanto jun
gu. Pagarba jiems už tai ir sėkmės linkėjimai.

Bet linkėjimų maža. Šiandien laisvųjų lietuvių uždavi
nys yra užtikrinti, kad žmogaus teisių tarpe būtų įgyven
dinama teisė visiems vykdyti laisvą tautų apsisprendimą.

Junkimės į bendrą darbą. Skleiskime žinią apie Lietu-1 
Vos nedalią. Išnaudokime kiekvieną pasitaikiusią progą 
ar galimybę Lietuvos bylai kelti. Ieškokime svetimųjų 
pagalbos. Ruoškimės tarptautinės politikos lūžiams su 
viltimi, kad per juos pagaliau nušvis Lietuvos laisvės ry
tas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas

bų girdėsime minėjimuose, 
bet kiek tų žodžių ir minčių 
susilauks atgarsio mūsų ka- 
dieniniame gyvenime, kad 
toji Vasario 16-ji vėl reali- 
zuotųsi. O ji realizuosis tik 
tada, jei ne iškilmėse, o kas
dienybėje tą patriotiniai 
tautinę dvasią ugdysime ir 
plėsime. Vienas iš tų reali
zavimo būdų yra lietuviškų 
mokyklų išlaikymas. Iv.k.)

sienį išvykti) Bet labiausiai 
čia turėtų susirūpinti vaikų 
tėveliai, nes juk nuo jų noro 
ir geros valios daug priklau
so vaiko mokymas lietuvių 
kalbos.

Aš žinau vieną tėveli, 
kuris yra vedęs australę, bet 
jo vaikai puikiai kalba lietu
viškai tik dėl to, kad jis juos 
visą laiką prižiūrėjo ir na
muose griežtai draudė ang
liškai kalbėti. Ir kaip gaila 
tokių šeimų, kurių abu tėvai 
būdami lietuviai neišmoko 
savo vaikų net lietuviškai 
pasisveikinti. Prisimena 
taipgi vieno žmogaus toks 
pasikalbėjimas: Jis sutikęs 
jaunuolį, kuris labai domė
josi lietuvių kalba. Jis pak
lausęs jo, kodėl jam taip į- 
domi lietuvių kalba, šis at
sakęs, kad jo tėvas esąs lie
tuviškai kodėl iš tėvo nepa
simokei lietuvių kalbos?” 
Gavo atsakymą:“Tėvas 
buvo durnas, nemokėdamas 
pats gerai su juo tik angliš
kai kalbėjęs”. Nelinkėčiau 
nė vienam tėveliui tokio jų 
vaikų įvertinimo. Kartą į 
spaudos kioską atėjo iš toli 
atvažiavęs tėvelis su savo 
sūnum, visai nekalbančiu 
lietuviškai. Sūnus matyda
mas, kaip jo tėvelis gražiai 
su pažįstamais kalba lietu
viškai, skaitinėja lietuviškas 
knygas, pats labai susido
mėjo ta kalba ir ėmė sklai
dyti knygas. Atrado angliš
kai lietuvišką žodyną, 
parodė tėvui, prašydamas 
jam nupirkti. Bet kai tėvas 
sužinojo, kad žodynas kai
nuoja $6 ėmė įtikinėti sūnų, 
kad jis jam nereikalingas, 
kad gal kitą kartą nupirk- 
siąs. Tai nepaprastas tėvo 
šykštumas ir visiškas neį
vertinimas vaiko noro iš
mokti jo tautos kalbą. Jį ti
kriausiai vėliau sūnus irgi į

vertino kaip “durną”.
0 tėvams, mokantiems 

lietuvių kalbą, taip lengva 
yra savo vaikus išmokyti tos 
kalbos: užtenka su jais tik 
visą laiką namie lietuviškai 
kalbėti, ir vaikai juokais tą 
kalbą išmoks, be jokio sun
kumo. Vėliau, kai jie 
paauga, daug sunkiau jiems 
ją išmokti. 0 yra juk ir 
tokių, kurie įgavę daugiau 
proto, supratę savo kilmę ir 
kalbos grožį, ima jos mokin
tis.

Apie lietuvių kalbos se
numą ir grožį tiek daug jau 
buvo rašyta, kad nebesinori 
to kartoti. Neiškenčiu tik 
nepaminėjęs prof. Marvano 
žodžių, pasakytų Melbourno 
lietuviams, kad jis lietuvių 
kalba: tiesiog
įsimylėjęs, per ją pamilęs 
lietuvių tautą, apie kurios 
humaniškumą ir toleranciją 
jis sprendęs iš jos kalbos. 0 
kalba tai tarytum tautos 
veidrodis, apibūdinąs tautos 
charakterį. Jei svetimtautis 
profesorius taip kalba apie 
mūsų kalbą, mūsų tėveliams 
būtų tiesiog gėda ją niekinti 
ir su savo vaikais nekalbėti 
lietuviškai. Jeigu jie gi 
menkai bemoka —siuskite 
juos į lituanistines mokyklas

N. Butkūnas

Amnestija nelegaliai įva
žiavusiems į Australiją te
gali tik paskatinti nelegalią 
imigraciją į šį kraštą, pa
reiškė Immigracijos minis- 
teris Mr^MacKellar. Nele
galiai patekę į šį kraštą yra 
be profesijos, kai norinčių 
patekti legaliu keliu į Aus
traliją yra dešimtys tūks
tančių kaip profesionalai ar 
treniruoti darbininkai. Pe
reitais metais daugiau nei 
milijonas žmonių teiravosi 
apie galimybes kaip patekti į 
Australiją. Apie pusė mili
jono buvo padavę prašymus, 
bet daugumas jų buvo at
mesta, net neatitiko Aus
tralijos imigracijos reikala
vimų. ***

Australijos vyriausybė 
pasiryžusi pakelti vertėjų 
standartą, nes kraštas da
rosi daugiakultūrinis, ir 
vertėjų pareikalavimas ofi
cialiose įstaigose auga. Sta
tistika rodo, kad patys aus
tralai mažai domisi sveti
mom kalbom ir pasitenkina 
tik viena kalba. Neseniai 
NSW valstijoje vyriausyb ė 
buvo paskelbusi vertėjų kon 
kursą, kur iš 138 kandidatų 
egzaminą išlaikė 22.
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Grandinėlės vadovas™;____ ,
■— --------------------------------------------------------------------------- -- * Stirtą

LIUDAS SAGYS PASAKOJA
“Atėjau, pamačiau, nuga

lėjau”, — kadaise su pasidi
džiavimu išsitarė didysis 
Romos Cezaris, ir šie Ceza
rio žodžiai prigijo visur, kur 
ti kalbama apie pergales ar 
laimėjimus.

Jie galioja ir Australijoje 
Lietuvių Dienose dalyvavu
siai Amerikos lietuvių Cle- 
velando Grandinėlei, ir ypač 
jos vadovui ir varikliui Liu
dui Sagiui. Nors ir trumpai 
ši pasaulinio garso lietuvių 
folklorinė grupė šiame kra
šte paviešėjo, vis tik atkrei
pė dėmėsi ir pačių australų, 
ir juo labiau paliko neištri
namą įspūdį pačių vietinių 
lietuvių tarpe. Tai liudija di
džiulio pasisekimo turėję 
Grandinėlės koncertai ne 
vien tik Lietuvių Dienose 
Sydnejuje (dalyvavo virš 
pusantro tūkstančio žmonių 
nekalbant apie pasirodymus 
prie Sydney Operos bei 
Martin Plaza pasirodymuose 
atvirame ore), bet ir mag
netiškai sutraukė mases 
žiūrovų ir Adelaidėje, ir 
Melbourne.

Svečiavimasis paprastai 
reiškia malonų laisvalaikio 
praleidimą. Bet tik ne Gran
dinėlei, o juo labiau jų vado
vams Aleksandrai ir Liudui 
Sagiams. Jie buvo perdaug 
užimti, kad skirtų laiko lais
vesniam pokalbiui. Vis tik 
dedant pastangų teko nut
verti Grandinėlės vadovą 
Liudą Sagj, kuris mielai at
sakė i patiektus klausimus.

—Kokde motyvai nulėmė, 
kad Grandinėlė apsisprendė 
vykti į Australiją? (Kadangi 
pokalbis nebuvo užrašytas 
pažodžiui, čia paduodame tik 
atpasakotas L. Sagio mintis)

Liudas Sagys neoperuoja 
dideliais žodžiais.
Atsakymai labai kuklūs ir 
santūrūs. Girdi, pasirinkimo 
beveik neturėjome. Jau bu
vo laikas vėl pakelti sparnus 
išvykai - į Europą ar i Aus
traliją. Australija buvo pali
kęs vienintelis kontinentas, 
kur Grandinėlė dar nebuvo 
pasirodžiusi. Patys grupės 
šokėjai urmu pasisakė už 
Australiją. Savu laiku buvo
me Pietų Amerikoje, Euro
pą taip pat matėme jau ne
kalbant apie Jungtines A- 
merikos Valstybes ir Kana
dą, kur dažnai išvykstame ir 
kur viskas pasidarę lyg ir 
kasdieniška. Australija ne
matytas kraštas, tad ir nu
lėmė apsisprendimą. Buvo
me kviečiami dalyvauti šiais 
metais įvykstančiame Jau
nimo Kongrese Europoje, 
bet nusistačius vykti j Aus
traliją šito turėjome atsisa
kyti vien tik finansiniais su
metimais, nes Australijon • 
išvyka mūsų resursus jau 
bus išsėmusi.

— Ko tikėjotės vykddami 
į Australiją?

Liudas Sagys šyptelėjo. 
Grandinėlės intencija ne ko 
nors gauti, o duoti, parodyti, 
ką ji yra pasiekusi. Tai ir vi
sa Grandinėlės misija. Kiek 
kur buvome ir rodėmės, 
nieko neapvylėme. Tikėjo
mės, kad neapvilsime ir Au
stralijos lietuvių bei kitų 
žiūrovų. Apie mūsų pasiro
dymus patys nieko negalime 
spręsti, tik pilnai jautėme 
mūsų pasirodymų Australi
joje ypač šiltą priėmimą, ir 

tai mums geriausias atpil
das. Čia turiu pabrėžti Aus
tralijos lietuvių išskirtiną 
nuoširdumą, kuris mus ly
dėjo per visas šiame krašte 
gastroles.

Čia pat Liudas Sagys, pa
sinaudodamas proga prašė 
jo ir visos Grandinėlės var
du pareikšti Australijos lie
tuviams nuoširdžiausią pa
dėką už visą globą, rūpestį, 
už parodytą nepaprastą pa
lankumą ne vien tik koncer
tuose, bet ir privačiai patar
naujant, globojant,
išlaikant. Girdėjome apie 
Australijos lietuvių svetin
gumą, bet čia patirtas ir iš
gyventas prašoko visas 
viltis.

— Dalyvavot Australijos 
Lietuvių Dienose: kaip Jūsų 
akimis atrodo mūsų pastan
gos ir atsiekimai?

Liudo akyse sušvito 
džiaugsmo kibirkštėlės. Jo 
nuomone, mūsų Lietuvių 
Dienos parodė daugiau, ne
gu pagal bendruomenės di
dumą galima buvo tikėtis. 
Amerikoje gal tik tautinių 
šokių šventės prašoka jūsų 
Lietuvių Dienas, bet tokios 
apimties renginių, kaip Au
stralijos Lietuvių Dienos, 
ten mes neturime. Tegalima 
tik pasveikinti Australijos 
lietuvius, kad jie tokias Lie
tuvių Dienas sugeba ir pajė
gia surengti. Tikrai jūs gali
te tuo didžiuotis. Prieš at
vykstant į Australiją neįsi
vaizdavome čia jūsų turimų 
nuotolių. Tas tik dar labiau 
stebina, kad ir per tokius 
atstumus įstengiate susitar
ti, susiklausyti ir tokiame 
kongresinio pobūdžio sąs
krydyje jaučiatės kaip viena 
didelė šeima.

—Grandinėlė per savo 
daugiau kaip dvidešimt 
penkerių metų veiklą atsie

Kai redaktorius prašo a- 
prašyti šokių koncertą, ką 
darai žmogus — nueini į 
koncertą, sėdi atsivertęs 
programą, bandai įsiminti, 
kaip kiekvienas šokis vadi
nasi, stebi ir pasižymi išpil
dymą; paskui, jei esi sąži
ningas žmogus, sąžiningai 
viską aprašai.

Tikrai turėjau gerų sąži
ningų norų, bet kas tau rū
pinsis šokių pavadinimais, 
kai muzika ir šokiai taip pa
gauna, kad nepajunti, kaip 
pertrauka ateina — atrodo, 
kad vos pradėjo šokti grak
ščiai pasisveikindamos mer
ginos, o jau praskrido ka
drilio punktais jaunimas, 
apsisuko linų sruogos, nu
kaukšėjo klumpės...

Ir taip užsikrėtę šokėjų 
nuotaika, gyvumu visi dali
nasi įspūdžiais. Jų suma: 
Puiku! Terrific! Kitaip!

Žinojau, kad bus "kitaip”, 
kad Grandinėlės šokiai ruo
šiami scenos pasirodymui, 
bet nežinojom kiek kitaip, 
nežinojom ribos. O riba, at
rodo, visiškai ten, kur turėjo 
būti: geras teatrinis rengi
nys, bet neišvirsta į baletą 
— neįgauna jo manierizmų. 
Prie baleto priartėja nebent 
nepaprastu šokėjų lengvu
mu ir grakštumu, tokiu, šo

kė išskirtino originalumo ir 
pranašumo. Įdomu, kaip šito 
pasiekėte ir ypač kaip tokią 
grupę pajėgiate išlaikyti?

—Tam reikia didelio pasi
šventimo, kantrybės ir pir
moje eilėje nuoširdaus susi
gyvenimo ne tik tarp pačios 
grupės, bet ypač ir su jauni
mo tėvais. Kai Grandinėlė 
pasiekė atitinkamo lygio ir 
pripažinimo, daugelis tėvų 
buvo labai suinteresuoti, 
kad jų vaikai patektų į 
Grandinėlę. Šokis yra vienas 
iš pramogų, kurį jaunimas 
šalia sportų labiausiai mėg
ta. Tiesa, čia šokiai yra dau
giau sceninio pobūdžio, pa
reikalauja daugiau kieto 
darbo, o mažiau pramogos, 
bet šitą atperka dažnos 
Grandinėlės išvykos ne vien 
tik Šiaurės Amerikoje, bet 
ir užsienyje, kas gal ir la
biausiai vilioja jaunus žmo
nes.

Ak, ta Grandinėlė!.
kimu ”be jokių pastangų”, 

-kartu išlaikant charakterin
gą mūsų šokių judesį.

Aišku, norom nenorom 
imi lyginti Grandinėlę su 
Gyvataru ir su mūsų aust
raliečių grupėm. Lyginti ne 
kaip konkurse varžovus, bet 
apmąstant, kas Grandinėlė
je labai patiko, ką mūsų są
lygomis galima būtų pritai
kyti, arba net pačias sąlygas 
susidaryti.

Man labai patiko atskirų 
punktų iššaukimas kadri- 
liuje — tikra senoviška ka- 
drfiiaus charakteristika.

Nepaprastai efektingas 
linų sruogų ratas tolkašo- 

. kyje. Iš viso labai gražus šo
kis, tik aš jo neduočiau greta 
su Mikita, nes šokinėjimas 
per sruogas ar per lazdas, 
sudėtas ant grindų, yra labai 
panašus.

Labai man patiko, kad 
vyrams šokant Mikitą, atėjo 
mergaitės ir papildė sceną 
harmonizuojančiu judesiu.

Šokėjų lengvumas ypač 
išryškėjo, kai net su Idum- 
pėm jie atrodo ant pirštų 
galų šoko ir trepsėjo tik ten, 
kur norėjo.

Džigūnas — arklių šokis 
— man niekad didelio entu
ziazmo nesukelia. Šviesos e- 
fektai padėjo tą šokį sudrą-
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—Pasirenkant šokėjus, ar 
priimat kiekvieną, kuris tik 
ateina?

—Šokti nori visi, bet ne 
kiekvienas gali. Atrankos 
kaipo tokios nedarome, bet 
ji savaime įvyksta, kada 
pats šokėjas pamato ir įsiti
kina, kad jis savo sugebėji
mu ir pajėgumu neprisideri
na prie bendro šokio. Toks 
savaime iškrinta. Tarp dau
gelio yra ir talentingų, bet 
šiaip visi prisiderina arba 
šoka tokius šolius, kuriuos 
labiau mėgsta. Žinoma, 
drausmės reikia, ir priežiū
ros. Juk beveik be 
pertraukos ištisus metus 
repetuojame du kartus per 
savaitę po tris keturias va
landas, o artėjant kokiam 
didesniam pasirodymui ar 
išvykai net ir dažniau. Gal 
dėl to ir išgaunami patrauk
lesni deriniai. Grupėje šoka, 
kaip pastebėjote, ir labai 
jaunų metų ir jau vyresnių, 
kurie Grandinėlei priklauso 
jau ilgus metus. Susiklausy
mas ir cementavimasis;vyk
sta gal dėl to, kad šokti mo
kosi pats jaunimas vienas 
per kitą paliekant jiems ini
ciatyvą pasirinkti šokį, žino
ma, su atitinkama priežiūra 
bei nurodymais.

—Ar didelį turite šokių 
repertuarą?

—Repertuare yra 20 iki 25 
šokių, bet jie nuolat keičia
mi, nes keičiantis šokėjams 
drauge keičiasi ir patys šo
kiai. Mat, sau tinkamus arba 
labiau mėgiamus šokius pa
sirenka atskiri grupės rate
liai, ir šokis Grandinėlėje iš
silaiko, kol ištveria, pats tą 
šokį išmokęs ratelis.

—Ką pasakytume apie 
pačius lietuviškus šokius?

—Nesame perdaug užsi
konservavę, kad laikytumės 
tik iš anksčiau pripažintų ir 
jau klasiškais virtusių lietu
vių tautinių šokių. Gyvena
me su laiko dvasia. Šiandie 
Lietuvoje tautinis lietuvių 
šokis giliai išstudijuotas ir 

matinti, bet savotiški 
džigūno žingsniai labai leng-' 
vai primena ir kitų tautų šo
kius. Grandinėlės džigūnas 
man panėšėjo į Kaukazo šo
kius. (Klumpakojo džigūnas 
man kartais primena Zorba 
the Greek). Bet, galbūt, yra 
šokių elementų, kurie pana
šūs visose tautose, o paga
liau arklys lieka arkliu — jo 
žingsniai visur vienodi.

Kupolinis buvo saldainiu
kas. Deglai, laužas, šokinė
jimas per laužą, besisuką 
ratai — bene pats sceniš- 
kiausias iš visų šokių, o kar
tu kraute prikrautas etninių 
elementų.

Labai gerai, kad bent vie
noj koncerto daly šokiai tarp 
savęs sujungti vienu metų 
laiku, o geriausia, kad tas 
viskas paaiškinta.

Gerai, kad programoje vi- 

“Mūsų Pastogė” atliko ir atlieka lemiamą vaidmenį 
Australijos Lietuvių Bendruomenės gyvenime. Džiau
giamės jos įnašu, ir trisdešimties metų sukakties proga 
sveikiname “Mūsų Pastogę”, linkėdami, kad ji ir toliau 
neribotą laiką šviestų mums savo iniciatyva, atvirumu ir 
lietuviška dvasia.

K. ir V. Bitinai
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net suklasifikuotas, tad re
miamės jau pripažintais šal
tiniais. Iš tiesų visi lietuviški 
šokiai specialistų ir šokio 
menininkų sukurti arba 
bandyti atkurti iš girdėtų ar 
dar iš anksčiau užsilikusių 
nuotrupų. Pagaliau ir tie 
patys šokiai atskirose Lie
tuvos vietovėse buvo skir
tingai išsivystę. Gal todėl 
daugelio akimis mūsų 
šokami šokiai kai kuriems a- 
trodo iškreipti arba neati
tinką kai kurių pažiūroms. 
Imdami šokius iš jau pripa
žintų vietovių taip pat deri
name ir rūbus, nes vietovei 
charakteringas šokis esmėje 
reikalauja ir tos vietovės a- 
prangos. Dėl to ir susidaro 
toks didelis rūbų bagažas, 
kas sudaro ypatingą apsun
kinimą kraustantis ar ke
liaujant. Kai kas įžiūri 
Grandinėlės pastangas de
rinti lietuvišką šokį su lietu
viškais liaudies žaidimais. 
Galvota apie tai, bet toks 
derinys mūsų sąlygomis ne
įmanomas, nes lietuviškiems 
žaidimams būtina ir daina. 
Šiandie lietuvių tautinis šo
kis negalioja pasilinksmini
mų salėse, o daugiau paro
domasis, sceninis, tad ne
nuostabu, kad savo koncer
tuose nevengiame įvesti ir 
sceninių motyvų, vaidybos, 
kas buvo žinoma ir priimta 
lietuvių liaudyje.

Pastebėjus, kad L. Sagys 
nekantriai gniaužo rankas, 
nes šaukė jau kitos pareigos, 
turėjome atsisveikinti. Ačiū 
Liudui Sagiui už suteiktą in
formaciją. n.n.

si šokiai paaiškinti - trumpai 
bet turiningai. Juk šokis 
kaip paveikslas—kartais be 
pavadinimo ir paaiškinimo 
nežinai, ko jame ieškoti. Juk 
ne visi specialistai. Tie paai
škinimai ypač svarbūs ro
dant šokius mišriai publikai, 
bet ir lietuvių koncertuose 
jie ne pro šalį.

Programoje buvo labai 
daug dar čia nematytų šo
kių, kiekvienas su tam tikra 
choreografine staigmena, 
netikėtais figūrų pasikeiti
mais. Bene įdomiausias, 
nors ir ne toks efektingas 
kaip kupolinis, buvo Rus- 
nietis—linksmas ir elegan
tiškas ir turįs kažkokios eg
zotikos, o vis dėlto lietuviš
kas.

Efektingas "gimikas” bu
vo pabaigus šokį sustoti 
scenoje, duoti publikai išsi- 
ploti ir tada su muzika šo
kant išeiti.

Gero tempo efektinga 
muzika prisidėjo prie to, kad 
šokėjų kojos pačios kilnojosi.

Apie vadovų ir šokėjų į- 
dėtą darbą nekalbėsiu, nes 
jo nebuvo justi—viskas at
rodė be vargo, be rūpesčio.

Bet kadangi to darbo re
zultatai buvo matyti (oi, 
kaip buvo!), tai pagalvojau: 
Ir iš kur jiems tos energijos 
imasi. Ir net be botago!

A.Karazijienė

. jeų , v .'ė; e įMjh »
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Pirmą kartą nutvėriau Mūsų Pastogę
Pasakoja Vladas Dumčius

Į Woodside imigrantų 
stovyklą atvykome tiesiai iš 
laivo “Goya”, kuris išmetė 
inkarą Outer Harbor, Ade
laidėje. Tai buvo bene trečią 
gegužės sekmadienį 1949 
metais. Kun. Dr. P. Jatulis 
atvyko iš Adelaidės laikyti 
lietuviams katalikams pa
maldų ir atsivežė vieną Mū
sų Pastogės numerį. Mano 
šeimai barake buvo skirtas 
gana erdvus kambarys, į 
kurį ir susirinkome pirmai 
Mūsų Pastogės apžiūrai. 
Kiek pamenu, dalyvavo Ku
raičiai, J.Kalvaitis, Petu- 
kauskienė, 
J.Venslovavičius, Dr. J.Mi- 
kužis ir mudu su žmona. 
Nuėjęs virtuvėn pasakiau, 
kad turiu svečių ir norime 
pasivaišinti.

Kiek žmonių? —paklausė 
virėjas. Atsakiau, kad de
šimt. Tuojau buvo prikrau
tas kibiras dešrelių, avienos 
kepsnių, keptų bulvių, kiau
šinių, sūrio, bekono ir dar
žovių. Pažastin įgrūdo ke- 
palaitį duonos ir pasakė: 
ateik vėliau, gausi daugiau. 
Tais laikais mes pusryčiams 
sudorodavome maždaug to
kią normą: 4 riekės duonos, 
su gniužulu sviesto, 4 deš
relės, 2 kiaušiniai, trys skie
dros bekono ir trys puodu
kai baltos kavos.

LKB Kronikų 
svarba

Atkelta iš psl. 1 ■

Deja, pas mus išeivijoje kol 
kas tos plačios talkos dar 
neatsirado. Dirba daugiau
sia keletas pasišventėlių, 
bet šiandien jau atėjo laikas 
įsijungti į tą darbą plates
nėms lietuvių masėms.

Ypač Chicagoje yra gera 
proga tą darbą paremti, 
kadanti čia veikia Liet. Kat. 
Bažnyčios Kronikoms Leisti 
Sąjunga, besirūpinanti kro
nikų leidimu lietuvių kalba 
(jau išleistas IV tomas), an
glų kalba I ir ispanų kalba I 
tomas. Angliškasis verti
mas, nugalėjus daugybę į- 
vairių kliūčių, pasirodys jau 
šiomis dienomis. Jų oficialus 
leidėjas Loyolos universite
tas Chicagoje. Vertimu, lėšų 
sutelkimu ir jų išplatinimu 
rūpinasi minėtoji Sąjunga ir 
prašo visų lietuvių kad ir 
nedidelės talkos ar aukos. 
Jeigu jos nariai kreipsis su 
prašymu tą darbą paremti, 
neatsisakykime, bet paro
dykime bent dalį to idea
lizmo, kokiu dega jos leidėjai 
okupuotoje tėvynėje.

Be to, tenka pažymėti, 
kad Liet. Kat. Bažnyčios 
Kronikoms Leisti Sąjunga 
jau parūpino I tomo ispa
niškąjį vertimą, kuris irgi 
yra spaustuvėje ir dar šiais 
metais bus išleistas. Taip 
pat tuoj bus pradėta versti 
ir į prancūzų kalbą. Tie visi 
darbai negalės būti atlikti be 
talkos daugelio geros valios 
tautiečių, jaučiančių dalį įsi
pareigojimų už suplanuotų 
darbų sėkmingą įvykdymą.

Todėl junkimės visi, kuo 
galėdami, prie šio kilnaus 
patriotinio žygio, nes darbo 
rankų niekad nebus perdaug

A.P.B.

Betaršiant gautas 
gėrybes Mūsų Pastogė ėjo iš 
rankų į rankas. Įkandin sekė 
šv. Agnė (adelaidiškių 

brendy). Visi kėlėme į padan
ges A. Baužę, stebėjomės, 
kaip greitai spėta susiorga
nizuoti ir išleistilaikrąštį dar 
gerai nepravėdinus kelionės 
lagamino. Visus apniko 
šventiška nuotaika. J.Kal
vaitis pasiūlė šį svarų įvykį 
atžymint nueiti į vieną 
Woodside miestelyje 
esančių barų. Kuraitis tam 
irgi pritarė. Staiga atsimi- 
nėm, kad šiandie sekmadie
nis, ir viskas uždaryta. Pas 
jugoslavus susikalėdoję pu
sę tuzino alaus ir susėdę pa
raškėme A. Baužei laišką, 
kiekvienas savo parašu gir
dami jį už atliktą puikų lie
tuvišką darbą.

Pašto įstaigos Woodside 
stovykloje dar nebuvo, ir 
laikraščio gavimas buvo su
dėtingas. Reikėdavo eiti a- 
pie 2 km į miestelio paštą ir 
klausti, ar nėra tokiems ir 
tokiems laiškų bei 
laikraščių. Praslinkus 
šešiems mėnesiams padėtis 
pasitaisė. Vietoje buvo įs
teigtas paštas ir bankas.

Žmonai pirma, o man ke
letą dienų vėliau buvo pra
nešta, kad nustatytą dvejų 
metų darbo sutartį turėsime 
atlikti Woodside stovykloje. 
Šokausi protestuoti, kad 
Vokietijos stovyklose esu 
išgyvenęs penketą metų ir 
norių patekti į privatų sek
torių. Per pirmuosius metus 
net septynis kartus prašiau, 
kad leistų pakeisti darbą. 
Buvau suradęs net kandida
tų į savo vietą. Viskas 
veltui. Stovyklos vadovybė 
pareiškė, kad mano darbu 
esanti patenkinta ir neketi
na manimi atsikratyti. Teko 
susitaikinti su padėtimi.

Kartais Mūsų Pastogę 
mums atveždavo kun. Dr. P. 
Jatulis, kartais nuvykęs į 
Adelaidę nupirkdavau kele
tą numerių ir išdalindavau 
kitiems. Tuo metu Woodside 
stovykloje buvo apie 20 lie
tuvių šeimų. Jų tarpe žy
miausias buvo dar prezi
dento Griniaus Vidaus rei
kalų ministeris adv. V. Po
žėla. Su juo tankiai sulošda- 
vome šachmatais ir pasikal
bėdavome. Vėl pradėjau re
guliariai gauti iš Amerikos 
“Dirvą”, kurią giminės nuo 
neatmenamų laikų siuntinė
jo dar Lietuvoje ir vėliau 
Vokietijoje.

Mūsų gerbiamiems klijentams pakartotinai pageidaujant organizuojame dvi spe
cialias ekskursijas j Lietuvą:

viena išvyksta 1979 m. gegužės 12 d.;
ir kita — 1979 m. rugpjūčio 18 d.
Pirmoji ekskursija kainuoja nuo $1590,- ir antroji — $1740,- asmeniui (Nuro- 

tytos kainos apmoka kelionę ten ir atgal, pirmos klasės viešbučius ir bilietą i teatrą) 
' Kadangi tos kainos yra ypatingai žemos ir ekskursijos turi ribotą vietų skai

čių, todėl prašome paskubėti ir registruotis mūsų ištaigoje.
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Sekmadieniais Adelaidėje 
šv. Juozapo bažnyčios ma
žojoje salėje prieš ir po pa
maldų būdavo platinama 
Mūsų Pastogė. Ją platino 
a.a. P. Lukošiūnas, S.Povi- 
laitis, A.Morkūnas, auto ne
laimėje žuvęs A.Naujalis ir 
po jo aš. Kartais pavykdavo 
jos išplatinti daugiau, kar
tais mažiau. Kai kurie ne
trukus pradėjo ir kritikuoti: 
esą, neverta Mūsų Pastogės 
prenumeruotis, nes jos am
žius neilgas. Atsakydavau, 
kad pasaulyje nieko nėra 
pastovaus ir amžino. Dar 
tada buvau perkvailas su
prasti, ką tai reiškia. Kartą 
atvežęs vaikus į savaitgalio 
mokyklą netikėtai sutikau 
šviesios atminties Geistiną 
Petriką, kuris “Auroros” 
karčiamoje mane nuodug
niai apšvietė. Nieko neslėp
damas jis man išpasakojo 
apie numatomą Melbourne 
išleisti katalikišką laikraštį 
ir kvietė prisidėti prierėmėjų 
būrelio. Atsakiau, kad jau 
pastoviai skaitau Mūsų Pa
stogę, bet mielai prenume
ruosiu ir naujagimį, nes sa
vaitinei dvasinio peno nor
mai Mūsų Pastogės nepa
kanka.

Skilus bendruomenei Mū
sų Pastogė Adelaidėje gero
kai nukentėjo. Geras prenu
meratorių skaičius atkrito. 
Išmetus “M.P." i gatvę šo
kausi ją kaip įmanydamas 
gelbėti. Suradau lenkų 
spaustuvėje lietuvišką šrif-

Redaktoriaus sukaktis
žvaigždės Ir žvaigždynai”,Sausio 23 d. lietuviškoje 

radijo laidoje (Sydney 2 EA) 
buvo paminėta poeto, rašy
tojo, žurnalisto, kultūrinin
ko ir “Mūsų Pastogės” re
daktoriaus Vinco KAZOKO 
60 m. amžiaus sukaktis (gi
męs 1919 m. sausio 15 d.). 
Minėjimo programą parengė 
aktorius, solistas Paulius 
Rūtenis, nenuilstantis Syd- 
nejaus (o ir plačiosios Aus
tralijos) lietuvių kultūrinio 
gyvenimo judintojas, nuo
sekliai, išbalansuotai, pai
liustruodamas V. Kazoko 
poezijos skaitymu, trumpo
mis pastabomis apie jo pub
licistiką, visuomeninį darbą 
ir kritikų jo kūrybos verti
nimus.

Programa pradėta V.Ka- 
zoko eilėrščiu “Toliuos virpa

Trisdešimties metų sukakties proga sveikiname “Mūsų 
Pastogę”, jos visus darbuotojus ir leidėjus. Džiaugiamės 
jos pažanga, atvirumu ir kūrybiniu polėkiu.

Tikimės ir linkime “Mūsų Pastogesi” ir toliau plėstis ir 
tobulėti, o jos tiesioginiams darbuotojams ištverti ir ne
pavargti.

Melbourno M.K. Čiurlionio Klubas

tą, kurį lenkai sutiko pasko
linti. Bet jo ir nereikėjo. Pa
aukojęs Mūsų Pastogei visos 
savaitės uždarbį —50 svarų 
buvau savo mielų draugų 
apšauktas "kazokininku” ir 
net įtartinas Lietuvių Na
muose.

Prasidėjus Adelaidėje po
pieriniam karui tarp ben
druomenės ir parapijos buvo 
labai svarbu greitai infor
muoti arba laiku reaguoti į 
visokius užsipuolimus bei 
priekaištus iš opozicijos pu
sės. Tai buvo adelaidiškių 
reikalas ir tokiems reika
lams netiko Mūsų Pastogė. 
Vieną šaltoką 1960 m. žie
mos vakarą susirinkome J. 
Armino spaustuvėje “Ade
laidės Lietuvių Žinių” lau
žyti ir atspausdinus ekspe- 
dijuoti: J. Arminas, L.Gar- 
baliauskas, L.Martinkus, 
V.Raginis, V.Radzevičius, 
J.Pyragius ir aš pats. Pa
baigę darbą sumėtėme bu
teliui "liaksinės”, Raginis 
pasakė kalbą ir taip buvo iš
leista į gyvenimą “Adelaidės 
Liet. Žinios", kurios buvo 
naudingos vietinėse vidaus 
ano meto kovose, bet ne- 
pramatėme, kad ilgainiui 
pakenks Mūsų Pastogei. Ir

pagal M.K. Čiurlionį. Sekė 
M.K. Čiurlionio nokturnas, 
pianistės Dorothy Oldham 
[skambintas į plokštelę. Po 
šios dalies P. Rūtenis patie
kė žiupsnelį V.Kazoko bio
grafinių žinių, mokslo kelią 
Lietuvoje ir Vokietijoje, or
ganizacinę, visuomeninę ir 
politinę veiklą ir perskaitė 
dar 3 eilėraščius:“Susimąs- 
tymas" (Yra kažkur šalis, 
tartum jaunystė
atminimuos), “Šulinys",
“Namai” (Dažnai prisimenu 
namus žiemos peizaže). V. 
Kazokas savo idėjomis, 
anot Ant. Vaičiulaičio, 
“Šliejasi prie egzistenciona- 
lizmo.“

Po solistės Stempužienės 
4 dainų, buvo trumpai api- 
būtinta V.Kazoko literatū
rinė ir kultūrinė veikla. 
V.Kazokas išleido poezijos 
rinkinį “Sapnų pėdomis” (iš
sisėmus laida), nemaža poe
zijos spausdina periodikoj 
(Australijos, J.A.V. : lietu
vių spaudoje), įvairiose an
tologijose; yra išvertęs 4 
knygas. Daugiausia betgi 
šiuo metu jis reiškiasi pub
licistikoj, ypač savo veda
maisiais straipsniais (vieną 
ištrauką iš O.V.Milašiaus 
100 m. gimimui paminėti 
skirto straipsnio perskaitė), 
P. Rūtenis ypač pabrėžė V. 
Kazoko visuomeninę, kultū
rinę, organizacinę veiklą — 
“beveik nieks be jo neapsi
eina’. Kaip žurnalistas 
V.Kazokas yra iškilus, ir 
“Mūsų Pastogė” (ją reda
guoja su pertraukomis 

šiandie siauresnio akiračio 
tautiečiai pilnai pasitenkina 
“Adei. Liet. Žinių” informa
cija, ir nei Mūsų Pastogės, 
nes Tėviškės Aidų neskaito. 
Tuo įsitikinau berinkdamas 
Mūsų Pastogei aukas. Gaila, 
iš mūsų septynių “Adei. 
Liet. Žinių” steigėjų tik aš 
vienas bepalikau gyvųjų 
tarpe.

Adelaidės lietuvių koloni
ja yra trečioji savo dydžiu 
Australijoje, bet Mūsų Pa
stogės prenumeratorių atž
vilgiu proporcingai gana toli 
atsilikusi nuo Melbourno. 
Apie Sydnejų aš nekalbu.

Nežiūrint visokių 
prietykių vis gi tik Adelai
dėje Mūsų Pastogei pavyko 
išeiti į tarptautinius vande
nis, kai 1977 m. Anglijos ka
ralienei vizituojant Austra
liją priėmimo metu šalia di
džiųjų Londono dienraščių 
Mūsų Pastogė irgi buvo re
prezentuota. Jos reprezen
tantu tuo metu buvau aš 
pats. Mat, jau treti metai 
priklausau Australijos Žur
nalistų Sąjungai ir per tat 
Mūsų Pastogei atviri vartai 
visur.

Per trisdešimt metų į 
Mūsų Pastogę išmintas pla
tus takas. Ją žino toli už 
vandenų. Pagarba visiems, 
kurie dėl jos besidarbuoda
mi jau ilsis? po granito plok
štėmis, pagarba tiems, kurie 
jos stogą plėšė ir tiems, ku
rie jį lopė.

—apie 15 metų), aukštai 
vertinama.

Pabaigai buvo perduota 
M.K. Čiurlionio styginio 
kvarteto ištrauka ir palin
kėta sukaktuvininkui su
laukti daug laimingų metų 
dirbant sunkų ir atsakingą 
darbą. J.S1.

NIJOLĖ ŠČIUKAITĖ 
DAINUOJA

Nors jau nuo pereitų 
metų pabaigos daininkė iš 
Lietuvos Nijolė Ščiukaitė 
vieši Australijoje, jos pir
mas viešas pasirodymas į- 
vyko sausio 28 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klube, kur ji davė 
ištisą koncertą, trukusi be 
pertraukos virš pusantros 
valandos. Klausytojai, kurių 
koncerte prisirinko neįtiki
mai gausiai, solistę priėmė 
ypatingai šiltai ir entuzias
tiškai. Nekalbant apie solis
tės kaip dainininkės pajėgu
mą, viešnia bene labiausiai 
papirko skaitlingą klausyto
jų publiką galimas daiktas 
specialiai parinktom patrio
tinėm dainom, savo asme
nišku patrauklumu ir laiky
sena, kai vietomis dainuo
dama pati graudinosi ir 
klausytojus jaudino. Dauge
liui šis koncertas paliks ilgai 
neužmirštamas.

Tuoj po koncerto tame 
pačiame klube įvyko viešniai 
pagerbti priėmimas.
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SEPTINTOJI RAJONINĖ
STOVYKLA

Dar taip neseniai džiau
gėmės VI—ja Tautine Sto
vykla čia, Australijoje, ir A- 
merikoje, įsijungdami visu 
savo pajėgumu į tą jaunimo 
sūkurį. Jau ir VII-ji RS pra
eityje, galime kalbėti kas 
buvo gera, kas bloga.

VH-ją RS ruošė Sydne- 
jaus tuntas. Pasitraukus 
“Aušros” tunto tuntininkui 
s.v. J.Belkui iš pareigų, iš
kilo rūpestis, kas jai vado
vaus. Dalis vadovų negalėjo 
gauti atostogų, nes jas jau 
buvo išnaudoję vykdami į 
Ameriką ar tai su skautais, 
ar su sportininkais į ten 
ruošiamus sąskrydžius. 
Teko tas pareigas pasiimti 
Rajono vadui. Ūkio ir virtu
vės reikalai nekėlė jokio rū
pesčio, nes Sydnejaus 
skautai vyčiai šioje srityje 
turi dideles praktikos. Tun- 
tininko pavadotojas s.v. 
A.Mikus ir s.v. V.šliteris 
dirbo be priekaištų. Seseri
jos pastovyklės vadovė, v. 
sesė B.Prašmutaitė, Brolijos 
pastovyklės vadovas 
Ig.Vaičiulevičius ir laužave- 
dys s.v. V.Sadauskas.Visi 
savo srityse gerai prityrę 
vadovai, ir stovykla iš pirmų 
dienų įgijo gražią išvaizdą ir 
tikrą darbo nuotaiką. Oras 
geras, gamta žalia, graži, 
maistas geras, sveikas; 
higiena, Dr. s.V.Kišonui 
prižiūrint, pavyzdinga.

Į stovyklą užsiregistravo 
86 stovyklautojai. Stovyk
lavome skiltimis ir žiūrėjo
me, kad šitoji tvarka būtų 
išlaikyta. Stovyklos virši
ninko pavadotojas s. A.Kar- 
pavičius su komisija kasdien 
tikrino palapinių tvarką, žy
mėjo taškus ir vadovavo 
konkursų varžybose. Ypa
tingais darbais stovykloje 
pasižymėjo vyr. sesė Birutė 
Prašmutaitė, mokydama 
stovyklautojus dainuoti ir 
du broliai iš Tasmanijos 
Vaičiulevičiai, kurie vado
vavo stovyklos
programoms, kurios pavyz
dingai ir įdomiai buvo pra
vedamos.
Laužavedys, nors dar jau
nas, bet daug žadantis. Vido 
Sadausko pravesti laužai 
buvo įdomūs. Čia tenka pa
žymėti, kad ir mūsų vilkiukų 
ir paukštyčių tarpe yra daug 
gerų talentų.

SKAUTIŠKOS SPAUDOS
PRENUMERAVIMAS

Laisvajame pasaulyje
skautai turi du gražius žur-

7-sios Rajoninės Stovyklos vartai
Nuotrauka B. Barkaus

***
Olego Truchano prisimi

nimui “Aušros” stovykla
vietės kampelis, anksčiau 
žinomas PO UOLA vardu, 
pavadintas PO OLEGO 
TRUCHAyjQt, UOLA, iška- 

at- išryškejyt- ląni Truchano 
Ma pėm jiįą. į var

Rajoninės Stovyklos metu 
sk. vyčio įžodį davė Rai
mondas Pullinen (8.1.79), A- 
rūnas Stašionis ir Antanas 
Kapočius (13.1.79).

Džiugus reiškinys, kad 
šioje stovykloje dalyvavo 
jaunieji ir vyresnieji Canbe- 
rros skautai, matėsi jų en
tuziazmas ir noras veikti. 
Dar šių metų pabaigoje tu
rėsime Canberroje stovyklą, 
kurioje daugiau praktikos 
galės įgyti ir pasimokyti.

Turime vieną malonią 
viešnią iš Adelaidės — Re
giną Rūpinskaitę, žinomą 
sportininkę, ji stovyklavo 
visą laiką. Atydžiai mokėsi 
skautavimo ir padėjo pra
vesti stovykloje rytinę 
mankštą. Tikimės, kad Re
gina pramokusi skautybės, 
įsijungs į Adelaides skautų 
eiles.

Verti dėmesio buvo sk. 
vyčiai kandidatai, jie visus 
sunkiosius pionerijos darbus 
atliko pavyzdingai ir gražiai, 
jų ir palapinė pastatyta ant 
uolos, šalia “Puntuko” buvo 
išskirtinai graži ir įdomi. Tik 
gaila, kad viduje nevisada 
galima buvo rasti pavyzdin
gą tvarką.

Kalbant apie stovyklą ap
skritai, reikia pasakyti, kad 
ji buvo puiki, neskaitant 
mažų ir neišvengiamų nesu
sipratimų. Jaunimas daug 

Akmuo su iškaltu stovyklos vardu Ingleburne 
' Nuotrauka B. Barkaus

nalus - SKAUTŲ AIDĄ ir 
MŪSŲ VYTĮ, abu leidžia
mus J.A.V. Pirmasis skirtas 
skautams bei vadovams, an
trasis skautams akademi
kams.

Reikalo aiškinti kam juos 
reikia prenumeruoti, 
manau, nėra: be šios spau
dos skautų vadovas bei 
skautas-tė taip kaip be ran
kų. Čia tilpsta viso pasaulio 
lietuvių skautų gyvenimo 
kronika, rašoma įvairiais 
skautavimo klausimais, da- 

ko galėjo išmokti, o ypač 
gražiai susigyventi, pamilti 
gamtą ir lietuvybę. Šioji 
stovykla buvo pavadinta 0- 
lego Truchano vardu, gar
saus Tasmanijos gamtos ty
rinėtojo, kurio darbai apra
šyti gražiai išleistoje knygo
je “The World of Olegas 
Truchanas". Stovyklautojai 
buvo supažindinti su jo dar
bais, su jo lietuviška kilme ir 
meile Lietuvai. Ta proga 
viena iš gražiausių stovyk
loje esančių uolų buvo pava
dinta Olego Truchano 
vardu. Uoloje iškaltas jo 
vardas ir stovyklos metai. 
Tą darbą atliko visi: nuo 
jauniausio iki vyriausio kalė 
į akmenį raides. Kai darbas 
buvo baigtas, sausio 4 d., 
ketvirtadienį, įvyko iškil
mingos apeigos. Apeigas 
pravedė ir kalbą pasakė sto- 

linamasi naujomis idėjomis 
ir t.t. Juose taip pat telpa a- 
prašymų bei fotografijų ir iš 
Australijos lietuvių skautų 
veiklos.

Abu žurnalus Australijoje 
galima užsakyti per s.J.Zin- 
kų, 84 Victor Ave., Picnic 
Point, N.S.W. 2213, namų 
telefonas 774—2914.

Skautų Aido metinė pre
numerata —$4,oo (australi
ški), Mūsų Vyčio — $3,oo.

Siunčiant pinigus paštu, 
čekius ar pašto perlaidas 
(Money Orders) adresuoti 
“Lithuanian Scouts Assoc
iation“ vardu.

SSSžidinys

UAIAMCEJ
Leidžia: LSS Australijos Rajono B. Žalio adresu: 9 Lloyd Ave, 

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

vykios viršininkas, o du sk. 
vyčiai iš Tasmanijos, broliai 
Vaičiulevičiai, atidengė pa
rašą. Tai labai simboliška, 
nes Olegas Truchanas buvo 
tasmanietis lietuvis. Ta 
proga Olego Truchano žmo
na atsiuntė tris knygas, ku
rios buvo padovanotos ge
niausiems stovyklautojams.

Kun. P.Butkus, skautų 
dvasios vadas, sausio 5 d. ir 
13 d. pravedė stovykloje su
sikaupimo valandėles ir at
laikė šv. mišias.

Nors stovykloje turėjome 
keletą karštų dienų, tačiau 
kuone kiekvieną vakarą de
gėme laužą, rengėme pasi
rodymus ir dainavome lie
tuviškas dainas. Tas misti-

Dar iš 7-sios
Rajoninės Stovyklos

VH-ji Australijos
Rajono-Olego Truchano 
vardo -Stovykla buvo su
ruošta sausio 2—14 d.d. 
“Aušros" Stovyklavietėje, 
Ingleburn‘e, N.S.W.

Stovyklavo apie 90 skau- 
tų-čių iš Canberos, 
Geelongo, Melbourne ir Sy- 
nejaus. Du - broliai Vaičiu
levičiai - buvo atvykę net iš 
Tasmanijos.

Seserijos pastovyklei (pa
sivadinusiai “Lapių” vardu), 
kuriai vadovavo v.s.v.sl. Bi
rutė Prašmutaitė, sudarė 
Gulbių, Rūtelių, Kengūrų, 
Žuvėdrų, Undinių ir Braškių 
skiltys.

Brolijos pastovyklei va
dovavo s.v.sl. Ig. Vaičiule- 
vičius. Čia stovyklavo Vil
kai, Arkliai, šeškai, 
Cikados, Briedžiai, Žiurki- 
nai, Grybai ir (net!) Akme
nys. Skautams vyčiams va
dovavo s.v.v.sl. A.Zduoba, 
paukštytėms-Vilkiukams - 
v.sk. E. Kiverytė.

Stovyklos vadovybę su
darė: Stovyklos viršininkas - 
v.s. A.Mauragis, jo pava
duotojas s.A.Karpavičius, 
adjutantas - s.v.sl. L.Vaičiu- 
levičius, dvasios vadovas - 
s.kun. P.Butkus, ūkio virši
ninkas -s.v.v.sl. A.Mikuta- 
vičius, stovyklos gydytojas 
-v.s.V.Kišonas, laužavedys 
-s.v.v.sl. V.Sadauskas, vir
tuvės vadovas -s.v.v.sl. V. 
Šliteris.

Stovyklos užsiėmimus 
pravedė instruktoriai:
s.v.v.sl. A.Zduoba, s.v. R. 
Kapočius, v.sk. R.Barkutė ir 
v.sk. A.Stašionytė.

Stovyklos metu pasitaikė 
labai karštas oras - buvo 
dienų, kai temperatūra sie
kė virš 40 laipsnių Cels. Ne
žiūrint to, stovyklautojai 
ruošėsi patyrimo laipsniams 
specialybėms, žaidė, kūrė 
laužus, dainavo. Žinoma, 
nebuvo užmirštas ir šaltasis 
Jurgio upės vanduo, neabe
jotinai sudaręs gerą dalį 
stovyklinių malonumų...

Stovyklos oficialus užbai- 

nis išgyvenimas ugnies ir 
tamsos, tas žavesys lietu
viškos dainos ir pasirodymai 
jaunose širdyse pasilieka 
neišdildomi, gražūs ir malo
nūs. Tai daugiau reiškia kaip 
tuščios kalbos jaunimui, 
kaip papeikimai ar barimai 
ar šalti pamokymai. Jauni
mas auklėjamas ne tuščiais 
žodžiais, bet realiais darbais 
ir saikinga meile.

Stebint jaunųjų pastangas 
išlikti lietuviais yra tikrai 
smagu ir graudu. Esu dė
kingas tėvams ir rėmėjams, 
kurie tą darbą dirba su di
deliu pasišventimu ir meile 
savam jaunimui ir mūsų 
tautos labui.

v.s. A.Mauragis

girnas - sausio 13 d. Pradėtas 
s.kun. P.Butkaus atlaikyto
mis pamaldomis stovyklos 
koplytėlės rajone. Dvasios 
vadovas savo pamoksle ra
gino jaunuosius ieškoti gy
venime pašaukimo, burtis ir 
burti kitus į skautų eiles.

Vėliavų nuleidimo metu 
jaun. skaitė Marina Coxaite 
davė skautės įžodį. Visa eilė 
stovyklautojų vienaip ar ki
taip atžymėta. Vienetų va
dovams ar stovyklos parei
gūnams pristačius į vyres
niškumo laipsnius pakelti: į 
paskiltininko-kės —sk. To
mas Pullinen, sk. Elytė Lip- 
kevičiūtė, sk. Rasa Baltuty
tė, sk. Julytė Stašionytė; į 
skiltininko-kės — s.v.pl. Ig
nas Vaičiulevičius, s.v.pl. 
Linas Vaičiulevičius ir 
s.v.pl. Edis Zduoba.

Daug brolių-sesių įsigijo 
įvairias specialybes.

Stovyklos palapinių susi
tvarkymo konkurso 
laimėtoja paskelbta jaun. 
skaučių Gulbių skiltis.

Geriausiais 
stovyklautojais pripažinti: 
paukštyčių sekcijoje —Ma
rina Coxaite, Vilkiukų 
—Raimondas Stašionis, 
skaučių — Laura Čižauskai- 
tė. Skautų - Darius Olšaus
kas.

Konkursų laimėtojai ir ki
ti laimingieji apdovanoti a- 
titinkamomis dovanėlėmis, o 
skiltininkai—Skautų Aido 
VI Tautinės Stovyklos nu
meriais. Dalį dovanų pri
siuntė Olego Truchano naš
lė, p. Truchanienė. Savo lai
ške stovyklautojams, tarp 
kita, ji pareiškė, kad Olegas 
buvęs skautu Lietuvoje ir iš 
jų įsigijęs tą gamtos mei
lę, lydėjusią per visą gyve
nimą.

LSB Australijos Rajono 
vadeiva, v.s. B.Barkus, Bro
lijos Vyr. Skautininko ir sa
vo vardu padėkojo stovyklos 
vadovybei už sėkmingą sto
vyklos pravedimą.

v.s. B.Žalys
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Prieš akis Jaunimo Kongresas

V. Jagaudis
VI-sis Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Kongresas jau be
veik ranka pasiekiamas. Vos 
beliko šešetas mėnesių iki 
Kongreso. Verta pažvelgti, 
kaip vystosi kongresinė 
ruoša Australijoje, pasiin- 
formuoti apie ruošos darbus 
Europoje bei JAV ir Kana
doje.

Per praėjusias Australijos 
Lietuvių Dienas paaiškėjo, 
kad Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga (ALJS) 
jau sparčiai padirbėjusi: su
darytas Australijos Liet, 
jaunimo atstovų sąrašas, įs
teigtas kelionės reikalams 
komitetas, kaupiami finan
sai ir skleidžiamos anketos 
kongreso dalyviams.

DALYVIAI IR SVEČIAI 
. Šalia atstovų į kongresą 
kviečiami dalyviais bei sve
čiais ir kiti Australijos lietu
viai. Dalyviais gali būti jau
nimas tarp 16 ir 35 metų
amžiaus, kurie dalyvautų 
kongreso stovykloje, eks
kursijose ir kongreso atida
rymo bei uždarymo progra
moje. Kongreso
svečiais—turistais būtų as
menys, nedalyvaują kong
reso stovykloje nei Studijų 
Dienose, bet kurie lankosi 
tuo metu Europoje ir daly
vauja atidarymo bei užda
rymo programose, koncer
tuose bei šokiuose. Svečiais 
gali būti tiek jaunimas, tiek 
ir vyresnieji.

EUROPOS LIETUVIŲ 
STUDIJŲ DIENOS

Paminėtina, kad IV-jo 
Jaunimo Kongreso metu 
Belgijoje vyksta Europos 
lietuviškųjų studijų savaitė. 
Šios studijų dienos rengia
mos Louvain mieste ir truks 
nuo liepos 21 d. iki liepos 27 
d. Tad kongreso svečiams 
yra gera proga ne tik stebėti 
J. Kongreso eigą, pasidžiau
gti Europa, bet ir iš arčiau 
susipažinti su Europos lie
tuvių kultūriniu gyvenimu 
aktyviai dalyvaujant šioje 
studijų savaitėje. Studijų 
savaitės mokestis 350 
DM(vokiškų). Į šią savaitę 
registruotis galima ALJS 
valdyboje.

AUSTRALIJOS 
ATSTOVAI

Australijos Liet. Dienų 
metu ALJ S-gos suvažiavi
me buvo pristatytas Aust
ralijos jaunimo atstovų į 
Kongresą sąrašas. Paaiškė
jo, kad iš Australijos gali 
vykti dešimt jaunimo atsto- 
vų.ALJS Valdybos sprendi
mu atstovais parinkti: Vio
leta Maksvytytė iš Sydne- 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.724 5408 Veikia 24 valandas per parą.
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jaus, Rita Rupinskaitė, Jo
nas Mockūnas ir Eugenijus 
Pocius iš Adelaidės, Birutė 
Prašmutaitė, Zita Prašmu- 
taitė, Birutė Šaulytė, Rūta 
Statkutė, Jadvyga Vaičiuly
tė ir Ričardas Steponavičius 
iš Melbourno. Susipažinki
me su jais kiek arčiau:

Violeta MAKSVYTYTĖ, 
21 m. amžiaus, pernai bai
gusi psichologijos studijas. 
Violeta yra vyr. skautė, 
taut. šokių šokėja, 
Sydn.Stud. Sąjungos valdy
bos narė ir Sydn. Jaunimo 
teatro dalyvė;

Jonas MOCKŪNAS, 24 
m. amžiaus, baigęs geologi
jos studijas. Jonas yra aka
demikų skautų skyriaus A- 
delaidėje pirmininkas, 
skautų Vilniaus tunto adju
tantas, ALB Krašto Tarybos 
atstovas ir buvęs trečiojo J. 
Kongreso atstovas.

IV-jo 'PLJ Kongreso ruošos Komiteto pirm. Andrius 
Šmitas ir PLJ S-gos pirmininkė Gabiją Juozapavičiūtė.

ATSIŠAUKIMAS
STIPRINKIME LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ!

Šiuo metu lietuvių tauta 
kenčia sunkią istorinę krizę. 
Nuo mūsų pačių priklauso, 
ar Lietuva stosis nepriklau
somu demokratiniu kraštu, 
kuriame visi jos gyventojai, 
be pažiūrų skirtumo, galės 
naudotis pilnomis teisėmis ir 
ramiai gyventi bei ugdyti 
savo kultūrines ir ekonomi
nes jėgas, ar pateks į jungą 
kaimyninių valstybių, kurios 
stengsis mūsų krašto 
gyvybės sultis siurbti savo 
naudai. Kad pasiekus savo 
tikslą, turime būti organi
zuoti ir visi esantieji laisva
me pasaulyje lietuviai į- 
tempti visas jėgas atlaikyti 
audrą, o gal ir netolimoje 
ateityje, kad laimėtume lai

Eugenijus POCIUS, 34 m. 
amžiaus, inžinierius konsul
tantas, šiuo metu ruošiasi
magistro laipsniui. Jis dirba 
su skautais ir sportuoja.

Birutė PRAŠMUTAITĖ, 
22 m. amžiaus, 
psichologijos—matematikos 
studentė. Ji yra ALJS pir
mininkė, skaučių drauginin
ke, dainuoja Dainos Sam
būryje, Parapijos chore ir 
Dainavos mergaičių grupėje 
Buvusi IH-jo J.K. atstovė.

Zita PRAŠMUTAITĖ, 25 
m. amžiaus, matematikė, 
dirba kaip tyrinėtoja. Ji 
ALJS informacijos teikėja, 
vyr. skautė, Melbourno Pa
rapijos chore vargonininkė, 
Dainos Sambūrio akompa- 
niatorė ir Dainavos grupės 
vadovė. Buvusi III-jo J.K. 
atstovė;

Rita RUPINSKAITĖ, 17 
m. amžiaus, pernai baigusi 
gimnaziją, reiškiasi Vyties 
sporto klube ir yra Adelai
dės moksleivių ateitininkų 
sekretorė.

svo ir savarankiško gyveni
mo teisę.

Viena iš geriausių ir sti
priausių organizacijų yra 
Šaulių Sąjunga Tremtyje. Ji 
yra gerai organizuota ir kul
tūrinėje bei visuomeninėje 
veikloje užima pirmą vietą. 
Todėl, lyg gaisras miške, 
paplito ir plečiasi visuose 
laisvojo pasaulio kraštuose. 
Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Tremtyje narių skaičius ne 
desėtkais, ne šimtais, bet 
tūkstančiais skaičiuojama. 
Tai gražus ir geras reiški
nys, nes įgijo daug simpatijų 
visuomenėje.

Stiprinkime Lietuvos lai
svės kovą. Kiekvieno susi- 
pratusio lietuvio, jei jis to 
vertas, pareiga priklausyti 
šaulių organizacijai.

Nariais gali 
būti ir ne lietuvių kilmės 
asmenys, jei jie rūpinasi
lietuvių tautos reikalais ir 
dirba jos naudai. Šaulių 
Sąjungoje, ypač jaunimui, 
yra gana plati dirva: steigti, 
rengti ir stiprinti jau esan
čias vaidinimo kuopeles, 
chorus, orkestrus,
ansamblius, sporto
komandas ir kitok'^!« 
jais ir būdais vykto- 
vių tautinę, kultui^ .
suomeninę veiklą. Kuo dau
giau bus narių, bus didesnė 
ir stipresnė organizacija ko
voje dėl Lietuvos laisvės.

S. Pačėsa

Birutė ŠAULYTĖ, 24 m. 
amžiaus, sekretorė. Ji yra 
ALJS valdybos sekretorė, 
skaučių draugininke, taut, 
šokių šokėja. Dainuoja Pa
rapijos chore ir Dainavos 
mergaičių grupėje;

Rūta STATKUTĖ, 20 m. 
amžiaus, paskutinio kurso 
studentė pradžios mokyklos 
mokytojų seminarijoje. Rū
ta yra vyr. skautė ir taut, 
šokių šokėja.

Ričardas STEPONAVI
ČIUS, 28 m. amžiaus, vaka
rais studijuoja komercinius 
mokslus. Yra ALJS valdy
bos narys ir ALB Melbourno 
Apyl. Valdybos narys;

Jadvyga VAIČIULYTĖ, 
31 m. amžiaus, baigusi hu
manitarinius mokslus ir dir
ba švietimo ministerijoje. 
Yra ALJS Melbourno sky
riaus valdybos narė, vilkiu
kų draugininkės pavaduoto
ja, taut, šokių šokėja ir “Au
šros” teatro būrelio narė.

Tenka tik palinkėti šiems 
mūsų jaunimo atstovams 
gerai pasiruošti kongresui ir 
gražiai atstovauti Australi
jos liet, jaunimą. (B us dau
giau)

Į
Iš kapelionų konferencijos

Labai prasminga, kad 
Lietuvių Dienų programoj 
buvo įtraukta ir Australijos 
lietuvių kunigų—kapelionų 
konferencija. Reikšminga, 
kad šįmet ji buvo ir sukak
tuvinė—jau 25-ji. Pirmoji į- 
vyko taip pat Sydnejuje 
1953 metais Eucharistinio 
Kongreso metu. Tai ir Aus
tralijos Lietuvių Katalikų 
Kunigų Sekretoriato įstei
gimo data.

Svarstyta rekolekcijų 
planas. Šių metų gavėniai 
nebus kviečiama iš užjūrio, 
bet jas sutiko pravesti kun. 
Dr. P. Bašinskas, Brisbanės 
kapelionas, kuris numato ir 
dar porą paskaitų jaunimui 
ir bendruomenei. Sunkumai 
lietuvių pastoracijoj ir li
turgijoj, kol nėra pilnų lie
tuviškų mišiolų bei ritualų . 
Plačiai diskutuotos bendros' 
ir individualios išpažinties 
problemos ir moraliniai 
klausimai. Iškeltas Tėviškės 
Aidų tobulinimo reikalas, y- 
pač kad juose atsispindėtų 
bažnytinio ir socialinio gy
venimo problemos ir patie
kiami komentarai. Svarsty
ta apimtis bei kryptis Aus
tralijos Liet. Katalikų Fede
racijos suvažiavimo, kuris į- 
vyks Sydnejuje 1979 metų 
pabaigoje, ir tos sugestijos 
perduodamos Federacijos 
Valdybai.

HOBART
Hobarto Apylinkės Val

dybos ruošiami šokiai įvyks 
vasario 10 d., šeštadienį, 
lenkų salėje. Vakaro metu 
geras orkestras, puiki vaka
rienė. Įėjimas $5,50 asme
niui. Kviečiame visus ■

J.P.

Sydnejaus Moterų Drau
gijos tradicinis UŽGAVĖ
NIŲ BALIUS įvyks vasario 
24 d., šeštadienį, Sydnejaus 
Lietuvių Klube.

•^.^^x^^sr*************'******* ■

Esame dėkingi
Perth'o tautinių šokių 

grupė “Šatrija” dėkoja Syd- 
nejaus lietuviams už puikų 
priėmimą Lietuvių Dienų 
sąskrydžio proga.

Ypatingai didelis ačiū pri
klauso p.p. M. Zakarui, Vin
giliams, Baravykams, Mak- 
svyčiams, Lingėms, Cartars, 
Eidėjienei už tokią nuošir
džią globą, priežiūrą, trans
portą, išlaikymą ir ypač už 
kantrybę. Dėkui visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo prie Perth'o 
jaunimo globos.

Šatrijiečiai sugrįžo namo 
pilni įspūdžių, atnaujinę bei 
naujai sukūrę draugystę 
vienminčių, plačiai po Aus
traliją pasklidusių jaunuolių 
tarpe. Tuo pačiu tapome pa
skatinti ir toliau dirbti, kad 
po kiek laiko ir vėl būtų pro
gos susitikti. Ačiū, ačiū!

Kristina Repševičiūtė 
“Šatrijos” atstovė.

Šiai 25 m. Australijos 
Lietuvių Sielovados bei 
20—30 m. parapijų sukakčiai 
užfiksuoti numatyta sure
daguoti metraščio pobūdžio 
leidinį, kuris apimtų viso 
Australijos lietuvių katali
kiškojo gyvenimo raidą ir 
pulsą

Kun. P. Butkus 
Australijos Lietuvių

Kunigų Sekret. Vadovas

Moterų ir 
jaunių ...

Atkelta iš psl. 8 
praranda kamuolį, seka 
greitas varpiečių prasiver
žimas ir sirenos palydimas 
taiklus metimas. Vytiečiams 
pralaimėjimas, o varpie- 
čiams garbinga pergalė. Ne
žiūrint to abi komandos pa
demonstravo gražų
krepšinį, pagrįstą gražia 
technika, puikiu kamuolio 
valdymu ir taikliais meti
mais. Nugalėtojams taškus 
pelnė:S. Balnionis 26, E.Ra- 
gauskas 10, A.Balnionis 8, 
P.Steel 6, o pralaimėtojams 
R.Baškus 19, A.Vieraitis 12, 
R.Jaunutis 7, R.Ignatavičius 
6 ir R.Navakas 4.

Jaunių pirmenybėms už
sibaigus lentelė atrodė se
kančiai: 1. Melbourno “Var
pas”, 2. Hobarto 
“Perkūnas”, 3. Adelaidės 
“Vytis”, 4. Geelongo “Vytis” 
5. Sydnejaus “Kovas”.

Rezultatyviausiai taškus 
medžiojo Ričardas Baškus iš 
Adelaidės, per 4 rungtynes 
pelnęs 85 taškus, Saulius 
Balnionis iš Melbourno 79 
ir Brennan Stanwix iš Ho
barto—77. Į jaunių berniukų 
krepšinio rinktinę išrinkti: 
E.Ragauskas, S.Balnionis, 
A.Balnionis, D.Kirša, P. 
Steel — visi penki iš Mel
bourne, A.Vieraitis, R.Baš
kus abu iš Adelaidės, B. 
Stanwix, O.Paškevičius abu 
iš Hobarto ir D.šutas iš 
Geelongo. Rezerve T.Kapo- 
čius iš Sydnejaus ir W. 
Stanwix iš Hobarto. Rinkti
nės treneris D.Atkinson iš 
Adelaidės. (Bus daugiau)

. ' l>3 : 1 <• i
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Neaišku, kodėl tinklinio 
komandos iš savų klubų iki 
šiolei gauna pamotės globą. 
Galbūt i tinklinio komandas 
yra netgi daugiau galimybių 
pritraukti jaunimo, kaip kad 
j kitas sporto šakas. Tinkli
nyje turi galimybę žaisti ir 
vyresnio amžiaus sportinin
kai. Gerai žaidžiamas tink
linis yra gražus, įdomus žai
dimas žiūrovams, pareika
lauja greitų judesių, orenta- 
cijos iš žaidėjų. Atrodo, kad 
mums didžiausia kliūtis vy
styti šį žaidimą, - stoka va
dovų ir trenerių. Ši Sporto 
Šventė parodė, kad yra ma
žų prošvaisčių, galbūt, netgi 
pažangos.

Sydnejus turi subūręs di
delį skaičių tinklininkų. Turi 
energingų vadovų — trene
rių G.Saukos, J.Belkaus as
menyse.

Adelaidiškiai rodo atgi
mimo ir pažangos A.Bernai- 
čio ir A. Daniškevičiaus pa
stangomis. Neužgęso meilė 
šiam sportui senjorų tarpe.

Daugiausia pažangos me
tų tarpe padarė Hobarto ko
manda. Dar labai toli jiems 
iki aukštesnio laipsnio, bet 
pažanga aiški.

Geelongas stengiasi neiš
braukti tinklinio komandos, 
bet tai ir viskas. Dėmesio 
verta paskutinę vietą užė
musi Melbourne vyrų ko
manda. Tai visiškai naujos 
jėgos. Visi žaidėjai jauni, 
aukšti, sakytum, specialiai 
atrinkti tinkliniui. Nežinau, 
kas juos treniruoja, kaip 
nuoširdžiai jie žada siekti 
pažangos. Jei ši kmomanda 
turės noro dirbti ir dar gerą 
trenerį, tai sekančioje Spor
to šventėje bus rimti kandi
datai į čempijonus.

Moterų tinklinyje dalyva
vo tik dvi komandos: Ade
laidės “Vytis” ir Sydnejaus 
“Kovas”. Favoritės buvo 
kovietės. Pirmenybės vyko 
iš trijų laimėtų setų. Pradžia 
rungtynių atrodė labai apy
lygi. Moterys metų laiko
tarpyje padarė pažangą. 
Mėginta žaisti pilnakraujį 
žaidimą. Smūgiuota, statyta 
užtvaros, traukti sunkūs 
kamuoliai, galbūt tas nevi- 
suomet vyko sklandžiai, bet 
pastangų buvo. Adelaidiš- 
kės laimi įtemptą kovą dėl 
pirmo seto. Rezultatas 
15-13. Antrame sete 
kovietės visiškai pasimeta ir 
pralaimi 15-5. Trečias setas 
atrodė atiteks kovietėms — 
jos vedė 11—i. Įvyksta ne
tikėtas persilaužimas ir a- 
delaidiškės laimi 15 — ,12. 
Adelaidės vytietės iškovojo 
pergalę pelnytai. Jų žaidi
mas buvo daugiau subren
dęs. Žaista komandiškai, 
nesijaudinant, nesikarščiuo- 
jant. Gerai žaidė puolime J. 
Jonavičienė ir nepamainoma 
buvo rišanti žaidėja E.Da- 
niškevičienė. Be šių už Ade
laidės komandą žaidė: 
M.Atkinson, I.Rupinskaitė, 
S.Bernaitienė ir R.Rupins- 
kaitė.
Sydnejaus žaidėjoms trūko 

komandinio susižaidimo. 
Gerai žaidė puolime A.Lie- 
sytė, jai talkininkavo R. Ka
speraitytė. Silpnoka buvo 
gynyba ir prastas kamuolių 
paskirstymas. Komandą su

29-JI SPORTO ŠVENTĖ

Tinklinis
darė be aukščiau minėtų: 
V.Laukaitytė, C. Bann, S. 
Gustafson ir S.Dambraus- 
kaitė.

Abiems komandoms no
rint gyvuoti reikalinga dau
giau pamainų, naujų žaidėjų 
ir daug treniruočių.

Vyrų rungtynių rezulta
tai: Adelaidės “Vytis” lai
mėjo prieš Geelongą 3—2 
(15-9,15-7,7-15,13-15,2-0). 
Paskutinis setas žaistas ri
botu laiku. Už laimėtojus 
žaidė: A.Daniškevičius,
K.Jonavičius, A.Bernaitis, 
M. Talanskas,
J.Ignatavičius, A.Stankevi- 
čius ir S. Visockis.

Už Geelongą: K.Starins- 
kas, V. Kymantas, L.Valai: 
tis, S.Šutas, G.Kymantas ir 
J. Obeliūnas.

Kaip iš rezultatų matyti, 
rungtynės buvo apylygės.
• Hobartas laimėjo 3—0 
(15-7:15-10; 15-6) prieš Mel
bourne Už Hobartą žaidė: 
V.Radzevičius, P.Stanwix, 
J.Domkus, W.Stanwix, 
V.Kaitinis, B. Stanwix ir 
G.Reel.

Melbourne spalvas gynė: 
V. Žilinskas, E.Baltutis, 
A.Salenys, P.Aniulis, J.Ži- 
linskas, V.žvinakis ir J. Ma- 
šanauskas.

MELBUORNO 
“VARPAS“- ADELAIDĖS 
“VYTIS“ 30:21 (15:13).

Moterų krepšinio varžybų 
favoritės susitiko jau pir
mose rungtynėse. Dėl tos 
priežasties abi komandos 
žaidė sukaustytai, daugiau 
dėmesio skyrė ginybai ir 
gražaus žaidimo neparodė. 
Vytietės sukaustytai, dau
giau dėmesio skyrė.gynybai 
ir gražaus žaidimo 
neparodė. Vytietės labai a- 
tydžiai dengė pagrindines 
“Varpo” puolėjas, tad Ange
lė Tamošiūnaitė pelnė tik 4, 
o Rasa Statkuvienė tik 2 ta
škus per rungtynes, bet už 
tai antroji aukštaūgė Laima 
Pikelytė pelnė JI, o jaunoji 
Renata Bertašiūtė 9 taškus, 
kas ir nusvėrė svarią perga
lę Melbourne naudai. Ade- 
laidiškėms daugiausiai taškų 
pelnė Virginija Juciūtė 8 ir 
Regina Rupinskaitė 7.

Adelaidės “Vytis” — Syd
nejaus “Kovas” 35:29 (21:19)

Ir šiose rungtynėse ade- 
laidiškių krepšininkių pag
rindinis uždavinys buvo už

dengti rezultatyviausią spor
to švenčių žaidėją Ritą Ka- 
speraitytę. Tas joms 
pavyko, bet dalinai dėl Ritos 
susižeidimo ir per anksti už
sitarnautų 5 pražangų. Lai
mėtojoms daugiausiai taškų 
pelnė R. Rupinskaitė 15, 
V.Juciūtė 10, o pralaimėto
joms Anna Liesytė 10.

Melbourne “Varpas” — 
.Sydnejaus “Kovas” 41135 
(23:16). Kaip rungtynių re
zultatas parodo varpietės 
šias rungtynes laimėjo pir
mame kėlinyje. Laimėto
joms daugiausiai taškų pel
nė A. Tamošiūnaitė 10, R. 
Statkuvienė 9, R. Bertašiūtė 
9, L. Pikelytė 9, o pralaimė- 

“Kovas” lengvai laimėjo 
prieš Geelongo “Vytį” 3—0 
(15-8, 15-0,15-5). Sydnejaus 
komandą sudarė: A.Zduoba, 
G.Sauka, A.Auglys, 
E.Zduoba, R.Milašas, 
A.Laurinaitis, S.Lukoševi- 
čius, E.Preiša, R.Dambrau- 
skas ir A.Kavaliauskas.

Hobartiškiai po įtemptos 
kovos atsiekė antrą laimėji
mą, nugalėdami 3—1
(15-10, 8-15, 15-13, 15-13) 
geelongiškius.

Melbuornas nežinau dėl 
kokių priežasčių neišstatė 
komandos prieš Sydnejų ir 
pralaimėjo 3—0.

Kovas lengvai laimi prieš 
adelaidiškius • Adelaidės 

komandos kapitonas ir 
treneris rungtynių metu su
sižeidė. Komanda likusi be 
vadovo tiesiog pabiro. Re
zultatas: 3—0 (15-3, 15-3, 
15-9). Vėliau šis susižeidi- 
mas nulėmė pralaimėjimą 
prieš Hobartą 3—2 (15-8, 
10-15, 15-9, 10-15, 12-5) pas
kutiniam setui ribotas lai
kas. Šis pralaimėjimas kai
navo adelaidiškiams ir antrą 
vietą.

Sydnejus triuškinančiai 
laimi prieš Hobartą, tuo pa
čiu užsitikrina pirmą vietą. 
Rezultatas: 3—0 (15-4, 15-3, 
15-2).

Adelaidiškiai nugali mel- 
bourniškius 3—0 (15-3, 15-3, 
15-6).

Moterų ir jaunių krepšinis
Robertas Sidabras 

tojoms daugiausiai taškų 
pelnė R. Kasperaitytė 14. 
Sydnejaus “Kovas"—Gee-
longo "Vytis" 38:24 (19:15).

Laimėtojoms daugiausiai 
taškų pelnė R.Kasperaitytė 
20, V.Laukaitytė 9, o pralai
mėtojoms A. Brown 9.

Moterų krepšinio varžy
boms pasibaigus pirmenybių 
lentelė atrodė sekančiai: 1. 
Melbourne “Varpas”, 2. A- 
delaidės “Vytis, 3. Sydne
jaus “Kovas", 4. Geelongo 
“Vytis", 5. Canberros “Vil
kas.

Kaip ir pereitoje sporto 
šventėje rezultatyviausiai 
žaidė Rita Kasperaitytė iš 
Sydnejaus, per 4 rungtynes 
pelnusi 49 taškus, ir 
Virginija Juciūtė iš Adelai
dės —45. Komandines baudų 
mėtymo varžybas laimėjo 
Adelaidės “Vytis" -15 taš
kų, o individualiniai Virgini
ja Juciūtė - 8.taškai.

Varžyboms pasibaigus 
treneriai išrinko sekančio 
sąstato moterų krepšinio 
rinktinę: V.Juciūtė, R. Ru
pinskaitė, abi iš Adelaidės, 
R. Statkuvienė, A. Tamo
šiūnaitė, L. Pikelytė — visos 
3 iš Melbourne, A. Kardienė 
iš Geelongo, A. Liesytė, M. 
Čerkesienė, R. Andriejūnie- 
nė, R. Kasperaitytė—visos 4 
iš Sydnejaus. Rezervas : V. 
Venclovaitė iš Canberros ir 
R. Bertašiūtė iš Melbourne. 
Treneris H. Fowler iš Mel
bourne.

Negaliu suprasti, 
kaip buvo išrinktas mūsų 
moterų krepšinio rinktinės 
treneris, ne lietuvių kilmės. 
Mūsų sporto švenčių statu
tas aiškiai sako, kad aktyvūs 
sporto šventės dalyviai gali 
būti tik lietuviai arba

Geelongas laimi prieš kai
mynus melbourniškius 3—0 
15-6, 15-6, 15-7).

Hobartas dar įsirašo vieną 
laimėjimą nugalėję 3—0 
(15-7,15-10,15-6) Melbourne 
“Varpą”.

Dar buvo sužaistos mišrių 
komandų rungtynės tarp 
Sydnejaus ir Adelaidės. 2—0 
(15-10, 15-2) laimėjo Sydne
jus.

Vietomis pasiskirstyta: 
Moterys: 1.- Adelaidė; 2 - 
Sydnejus. Vyrai: 1 - Sydne
jus, 2- Hobartas, 3- 
Adelaidė, 4- Geelongas ir 5 - 
Melbournas.

Sudarytos rinktinės vyrų: 
A.Zduoba (kapitonas), 
R.Dambrauskas,
A. Laurinaitis, S.Lukoševi- 
čius, R.Milašas, G. Sauka, V. 
Preikšą, E. Zduoba, visi Sy
dnejaus “Kovo”, G.Kyman
tas, Geelongo “Vytis", S.Vi- 
sockis, Adelaidės “Vytis”, P. 
Stanwix ir V.Radzevičius 
Hobarto “Perkūnas”. Re
zerve: E. Preikšą, Sydne
jaus “Kovas”, A.Daniškevi
čius, Adelaidės “Vytis” ir
B. Stanwix Hobarto “Perkū
nas”. Treneris: J. Belkus.

Moterų rinktinė: E.Da- 
niškevičienė, S.Bernaitienė, 
J.Jonavičienė, R.Rupins- 
kaitė, M.Atkinson, I. Ru- 

mišrių-lietuviškų šeimų 
nariai!!!
MOTERŲ RINKTINĖ -

CSanterbury — Bankstown 
45:86 (33:45). Tai buvo pats 
liūdniausias 29-tos sporto 
šventės momentas, nes taip 
blogai žaidiančios mūsų mo
terų krepšinio rinktinės dar 
neteko matyti. Padėties ne
palengvino treneris, kuris 
nepažįsta žaidėjų ir kaip 
viena pagrindinė rinktinės 
žaidėja išsireiškė: “ką pa
matė su ilgais plaukais, tą ir 
tempė į aikštę...”
JAUNIŲ KREPŠINIS. Į- 
temptų, įdomių bei atkaklių 
rungtynių nestokojo mūsų 
prieauglio pirmenybėse.

Melbourno "Varpas” — 
Hobarto “Perkūnas” 67:52 
(25:16). Pirmame kėlinyje, 
kol apšilo, abi komandos žai
dė sukaustytai, bet antrame 
kėlinyje atsipalaidavo ir iš
vystė labai gražų krepšinio 
žaidimą. Stebėdamas šias 
rungtynes pamačiau, kad 
mūsų berniukams, Adelai
dės "Vyties" krepšininkams 
bus labai sunku apginti pe
reitoje sporto šventėje iško
votą nugalėtojų titulą. Šiose 
rungtynėse labai taikliai ta
škus "medžiojo” S. Balnionis 
iš Melbourno ir Stanwix iš 
Hobarto, abu pelnė po 27 ta- 
škus.

Adelaidės “Vytis” —Syd
nejaus “Kovas” 45:41 (31:22)

Iš pradžių adelaidiškiai 
žaidė lyg ’’pavėjui", bet R. 
Jaunučiui susižeidus ir vė
liau dė 5 pražangų apleidus 
aikštę, reikalai pakrypo ko- 
viečių naudai. Pralaimėto
jams daugiausiai taškų pel
nė aukštaūgis T. Kapočius 
18 ir M. Wallis 6. Tai yra 
daug žadantis krepšinio 

pinskaitė, visos Adelaidės 
“Vyties”, A.Liesytė, 
S.Dambrauskaitė, C.Bann, 
S.Gustafson visos Sydne
jaus “Kovo”. Treneris: A. 
Bernaitis.

Moterų rinktinė turėjo 
rungtynes su “Grandinėlės 
tautinių šokių grupės suda
ryta komanda. Šią komandą 
sudarė: I.Čiuberkytė,
D.Marcinkevičiūtė, R. Gie
draitytė, D. Miškinytė, L. 
Balčiūnaitė, V. Žiedonienė ir 
L. Žiedonytė.

Nežiūrint kad viešnios 
buvo labai išvargusios, jos 
parodė kovingumo ir pas
tangų. Laimėjo Australijos 
lietuvaičių rinktinė 3—0 
(15-12, 15-7, 15-10).

Vyrų rinktinė susitiko su 
sustiprinta ukrainiečių ko
manda. Mūsų vyrai pasirodė 
labai silpnai. Buvo tikėtasi 
pamatyti geresnį žaidimą, 
ypatingai iš Sydnejaus ko- 
viečių. Atrodo, kad mūsų 
vyrai negali ir nemoka su
organizuoti puolimo. Smū
giai silpni, netikslūs, blogai 
adresuoti. Negeresnė ir gy
nyba. Norint varžytis su pa
jėgesnėmis komandomis tu
rime pakelti savo žaidimo 
lygi-

Atrodo, kad didžiausia 
kliūtis pažangai tinklinyje — 
stoka prieauglio ir patyrusių 
trenerių.

B. Nemeika

prieauglis, stalo teniso ve
teranės N. Wallis — Grince- 
vičiūtės sūnus. Bendrai pa
ėmus Sydnėjuje matosi 
daug perspektyvių
krepšinio žaidėjų , tad 
už metų bus kietas riešutas 
visiems berniukų iki 18 me
tų amžiaus pirmenybėse. 
Šiose rungtynėse laimėto
jams daugiausiai taškų pel
nė R. Baškus 20, A.Vieraitis 
13, R. Navakas 6.

Melbourno “Varpas” įti
kinančiu rezultatu įveikė 
Geelongo krepšinio prieau
glį 70:34 ir Sydnejaus ber
niukus net 73:27, o tuo tarpu 
Adelaidės jauniai pralaimėjo 
prieš Hobartą net 34:54. O 
įvyko tai todėl, kad tą dieną 
Adelaidės “Vyties” krepši
ninkams teko žaisti net 4 
rungtynes. Jau rungtynių 
pradžioje dėl mėšlungio žais
ti nebegalėjo Algis Vieraitis, 
Australijos lietuvių jaunių 
rinktinės centras.

Melbourno “Varpas” — 
Adelaidės “Vytis” 50:48 
(26:26)

Paskutinės jaunių rung
tynės buvo gražiausios, įdo
miausios, kovingiausios ir 
labai įtemptos iki paskutinės 
sekundės. Per visas rung
tynes rezultatas buvo lygus 
arba poros taškų 
persvaroje, tik antro kėlinio 
pradžioje varpiečiams pa
vyko įgyti 6 taškų persvarą, 
bet rungtynių pabaiga pri
klausė vytiečiams ir vienu 
metu net pirmavo keturiais 
taškais. Paskutinėje minu
tėje Melbourno prieaugliui 
pavyko rezultatą išlyginti 
48:48. Adelaidės jauniai už
laiko kamuolį iki paskutinių 
sekundžių, bet prieš metimą
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Lituanistiniai kursai 
Melbourne

Melbourne, šeštadienio Moderniųjų Kalbų Mokykloje 
lietuvių kalbos kursai prasideda:

vasario dešimtą dieną. University High School, 
Story Street, PARKVILLE.

Del informacijų skambinti p. P. SUNGAILAI, 91-4845

Informacija
DAINŲ ŠVENTĖS 

PLOKŠTELĖ

Numatoma greitu laiku 
išleisti pereitų Lietuvių 
Dienų Šventės ilgo grojimo 
plokštelę. Visi paruošiamieji 
darbai jau prie pabaigos, ir 
ne už ilgo galima tikėtis 
plokštelės rinkoje. Ja 
ruošia ir leidžia mūsų jau
nimo atstovai Darius 
Gakas-Gečiauskas ir Kajus 
Kazokas, abu turi muzikini 
skonį ir galima sakyti šioje 
srityje specialistai. Būdinga, 
kad Sydnejuje buvo išleista 
1961 m. pirmosios Dainų 
Šventės plokštelė velionio 
Kazimiero Kavaliausko ir 
V.Kazoko iniciatyva ir pas
tangomis. Dabar, tarsi pa
brėžiant Lietuvių Dienų de
šimtmečio sukakti, išlei
džiama dešimtosios Dainų 
Šventės plokštelė tobulesne 
technika ir jaunųjų iniciaty
va. Laukiame!

PRANEŠIMAS

Vasario 16-sios Lietuvos 
nepriklausomybės šventė 
Sydnejuje įvyks vasario 18 
d., sekmadieni, pradedant 
iškilmingom pamaldom St. 
Joachim’s bažnyčioje 11.30 
vai. Lidcombe.

Tuoj po pamaldų parapi
jos salėje vyksta minėjimas. 
Paskaitą skaitys p. V.Pata- 
šius.

Meninę programą atliks 
jaunimas.

Šio minėjimo metu bus

ATVYKUSI GARBINGA 
VIEŠNIA

Marijos Nekalto Prasidė
jimo seselių viršininkė Mar
garita Bareikaitė iš Ameri
kos jau apkeliavusi Austra
liją i Sydnejų atvyksta va
sario 10 d..šeštadieni, 10 vai. 
TAA lėktuvu (flight 476 iš 
Canberros). Ji dalyvaus lie
tuvių pamaldose vasario 11 
d. Lidcombe ir tuoj po pa
maldų padarys pranešimą 
parapijos salėje. Jos kelio
nės tikslas supažindinti lie
tuvius su Dievo Tarnu ark. 

Sydnejaus Lietuvių Klubo ŽVEJŲ KLUBAS praneša, 
kad vasario 10 d., šeštadienį, 12 vai. rengiama

Įkurtuvių popietė —
Barbeque

Visokie gėrimai ir skanėstai pagal pasirinkimą.
Ši popietė įvyks P. Žitkausko sodyboje, 320 Sixteenth 

Ave,. Hoxton Park, iš Cowpasture Rd. (žiūr. Gregory 
Road Map 140).

Maloniai kviečiami visi žvejai, jų svečiai ir draugai. 
Esant blogam orui ten pat vietoje turime pastogę!

u Žvejų Klubo Valdyba
JI " ~ ' * • '• -• * • ■
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pristatyti Sydnejaus Litua
nistinės Kursų mokytojai ir 
pirmieji tuos kursus baigę 
mokiniai-abiturientai.

Maloniai kviečiame Syd
nejaus ir apylinkių lietuvius 
minėjime dalyvauti

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ CANBERROJE

Lietuvos 
nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minė
jimas Canberroje įvyks va
sario 18 d., sekmadieni.

Programoje: 11.30 val.pa- 
maldos lietuviams St. Marys 
bažnyčioje, Braddon. Pa
maldas laikys svečias iš 
Sydnejaus kun. P. 
Martuzas.

Tuoj po pamaldų Lietuvių 
Namuose, Lyneham, įvyks 

oficialus minėjimas — pas
kaita, Tautos Himnas. Pra
šome tautiečius skaitlingai 
atsilankyti.

ALB Canberros 
Apylinkės Valdyba.

Jurgiu Matulaičiu ir taip pat 
papasakos apie savo vie
nuoliją. Sydnejuje išbus iki 
vasario 15 dienos.

GAVĖNIA

Gavėnia prasideda vasa
rio 28 d. Pelenų dieną pas
ninkas ir susilaikymas nuo 
mėsos. Taip pat nevalgyti 
mėsosvisais gavėnios penk
tadieniais ir atlikti velykinę 
išpažinti. Velykos balandžio 
15 d.
ŠV. KAZIMIERAS
. Šv. Kazimiero šventė ko
vo 4 d., sekmadieni. Tad 
kviečiu kuo didesniu uolumu 
bei ryžtingumu ją atšvęsti, 
ypač skautus, ateitininkus 
bei visą lietuvišką jaunimą, 
kurio dangiškuoju globėju 
yra mūsų šv. Kazimieras. 
Pamaldose giedos Dainos 
choras, vadov. Br. Kiverio.

Po pamaldų “Kaziuko 
Mūgė" parapijos salėje, ku
rią organizuoja Katalikų 
Kultūros Draugija.

Kun. P. Butkus

SYDNEY “SUKŪRIO' 
tautinių šokių valdybos 

Prane š imas

Pranešiame, kad vasario 
11 d. 9.30 vai. ryto. Masonic 
salėje — Lidcombe, renkasi 
visi “Sūkurio” seneji ir nau
jieji šokėjai naujojo sezono 
šokių pratimams—šių metų 
darbui pradėti. Taip pat at
vyksta ir šokėjų tėvai pasi
tarti dabarties ir ateities 
bėgamaisiais reikalais.

Visų dalyvavimas šiame 
susirinkime būtinas!

“Sūkurio taut, šokių 
Valdyba

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ MELBOURNE 
Lietuvos Nepriklausomy

bės Šventę Melbourne lie
tuviai minėsime vasario 18 
d., sekmadieni, šia tvarka:

12 vai. iškilmingos pamal
dos šv. Jono bažnyčioje, 
East Melbourne. Visos 
organizacijos dalyvauja pil
name sąstate su savo vėlia
vom. Skautai ir sportininkai 
uniformuoti. Ponios ir jau
nimas —tautiniais rūbais. 
Vyrai pasipuošia tautinio 
rašto kaklaraiščiais

Po pamaldų pietūs Lietu
vių namuose.

Iškilmingas Minėjimo 
Aktas 2.30 vaL Lietuvių Na
muose, koncertų salėje.'Pa
skaitą skaitys Ministerio 
Pirmininko deleguotas Fe
deralinio Parlamento narys. 
Meninėje dalyje jaunimo 
tautiniai šokiai ir Dainos 
Sambūris.

-ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba

ALJS Melbourne Skyriaus Valdyba kviečia visus j

Jaunimo Kongreso Balių
Vasario 17 d., šeštadieni, Melbourne Lietuvių Namuose.

Pradžia 7.30, užbaiga 12.30 vai. vak.
Bus skani vakarienė, turtinga loterija, gera muzika — 

Diamonds
Bilietai — $8 asmeniui. Studentams ir pensininkams 

$5
Užsakymus priima : A.Milvydas telef. 848—8908,

Z. Prašmutaitė 211—3775
ALJS Melb. Skyriaus Valdyba

REKOLEKCIJOS SYDNE
JUJE

Jau iš- anksto noriu pra
nešti, kad šių metų gavėnios 
rekolekcijos Sydnejuje bus 
balandžio 6—8 d.d. Tai mūsų

Dėmesio!
Sydnejaus Lietuvių 

Klubui reikalingas asmuo ne
jaunesnis 26 metų amžiaus, 
kuris bus apmokomas Klubo 
Vedėjo pareigoms (Trainee 
Secretary — Manager).

Būtina mokėti lietuviškai.
Dėl darbo sąlygų ir atly

ginimo bus tariamasi asme
niškai.

Prašymus, nurodant am
žių, išeitą mokslą ir dirbtą 
darbą, paduoti iki kovo 10 d. 
adresuojant:

Board of Directors, 
Lithuanian Club Ltd., 
P.O. Box 205 
BANKSTOWN NSW 2200

A. Reisgys 
Klubo Valdybos Sekretorius

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

TeL: 708-1414
Vasario 10 ir 11 d. vakarais:
ŠOKIAI GROJANT
NAUJAI KAPELAI

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

Antradieniai* pigioj gėrimų 
valanda

Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

ŠOKIAI grojant naujai kapelai 
šešt. 8-12 vaL, sekm. 7-10 vaL

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

Klubo biblioteka atidarą; 
trečiadieniais 4-6 vaL 
sekmadieniais 1.30-4 vaL 
Bibliotekoje parduodamos lie
tuviškos knygos, plokštelės, 
pašto ženklai, lipinukai ant 
mašinų klijuoti.

Primename, kad šeštadienių 
šokių vakarais visi turi dėvėti 
klubo taisyklėse nurodytą ap
rangą.

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI

tradicini Verbų sekmadieni, 
arba dabartinėj liturgijoj 
Kančios sekmadienį.

Tad prašau tomis dieno
mis neruošti šeimose pasi
svečiavimų — vaišių ar vie
šų parengimų, kurie neside
rina su gavėnios dvasia, o y- 
pač trukdytų dalyvauti re
kolekcijose. Paskirdami tas 
tris dienas susikaupimui ir 
maldai, sakramentų priėmi-

mui, kad jų malonės vers
mėje atsigaivinę švęstume 
Velykas. Rekolekcijų tvarka 
bus skelbiama spaudoj ir 
pranešimuose.

Kun. P. Butkus
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VIETOJ 
90 GĖLIŲ

Pagerbdamas a.a. Joną 
Šimborą vietoj gėlių Albinas 
Kutka “Mūsų Pastogei” au-' 
kojo 10 dolerių.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS 

GEELONGE
įvyks vasa

rio 18 d.ll vai. ryto Liet. 
B-nės Namuose. Minėjimą 
pradėsime pamaldomis 9 
vai. ryto šv. Jono bažnyčio
je. Pamaldas laikys kun. P. 
Dauknys iš Melbourne.

Visas lietuvių organizaci
jas kviečiame dalyvauti su 
vėliavomis pamaldose ir mi
nėjime. Visus Geelongo ir a- 
pylinkių lietuvius kviečiame 
skaitlingai dalyvauti.

Geelongo Apyl. Valdyba
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