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VASARIO 16—JI
Vasario 16—Lietuvos Ne

priklausomybės paskelbimo 
šventės proga prašome Jus 
savo krašto lietuvių tarpe 
stipriau pradėti ir ateityje 
plačiau išvystyti konkrečią 
akciją keliose srityse:

1. Vasario 16 minėjimuose 
yra būtina iškelti Lietuvos 
disidentų ir politinių kalinių 
vykdomus darbus ir atkrei
pti dėmesį į jų prašymus.

2. Kreiptis į savo krašto 
vyriausybę, bažnytinę hie
rarchiją, tarptautines orga
nizacijas, akademines insti
tucijas, įtakingus asmenis ir 
plačiąją spaudą, prašant 
juos savo autoritetu daryti 
įtaką Sovietų Sąjungai, kad 
būtų grąžinta laisvė Vikto
rui Petkui, Baliui Gajauskui, 
Nijolei Sadūnaitei ir visiems 
kitiems mūsų tautos politi
niams kaliniams. Tą daryti 
reikia organizuotai ir pavie
niai. Minėjimuose verta pri
imti rezoliucijas ir paruošti 
atitinkamus 
memorandumus. Visi turėtų 

Įietuviiaii
Vasario šešioliktoji — vienintelė diena mūsų tautos il

gos istorijos bėgyje, tapusi mums visiems tautos siekimų 
simboliu, tautinės vienybės, laisvės ir vilties diena. Atsi
minimų ir apmastymų diena, tikėjimo šviesesne tautos ir 
Tėvynes ateitimi gaivinimo diena. Tautinės šventės die
na, kurios bėgyje mes su pasididžiavimu prisimename e- 
są lietuviai, su pasididžiavimu gėrimės mūsų tautos toli
moje ir taip artimoje praeityje atliktais žygiais, su viltimi 
stebime nelygią tautos kovą su okupantu, ir savo sąžinėje 
peržvelgiame savo pačių vietą ir vaidmenį tautos ir tėvy
nės kovoje už laisvę.

Vasario 16-ji yra diena, kuri savo didingumu ir savo 
gilia prasme apjungia visus lietuvius, visame plačiame 
pasaulyje ir okupuotoje Lietuvoje. Nes kol yra dar gyvų 
žmonių, kurie savo širdyse nešioja nepriklausomos Lie
tuvos atminimą, kurie gali palyginti laisvę su nelaisve, 
kurie savo širdyse tebepuoselėja laisvės ilgesį —Vasario 
16 šventė švies mūsų tautai laisvos ateities simboliu.

Švęsdami 61-mąją Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo sukaktį, gaivinkime savo viltį, stiprinkime savo pa
siryžimą ir, svarbiausiai, nenuleiskime rankų.Mūsų pa
reiga buvo, yra ir bus skelbti visoje Australijoj, visame 
pasaulyje, visiems žmonėms, kartoti sau, skiepinti savo 
vaikams ir vaikų vaikams Lietuvos teisę į laisvę, tautos 
teisę į apsisprendimą ir mūsų pareigą — neatšaukiamą 
pareigą—dirbti Lietuvos laisvei.

Te Vasario 16 d. šventė savo gilia prasmė mus jungia, 
vieną prie kito riša, mus stiprina.

ALB KRAŠTO VALDYBA

MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIAI!
ALB Spaudos Sąjunga sveikina Jus Lietuvos nepri

klausomybės paskelbimo 61-sios sukakties proga.
Vasario 16-sios dvasia testiprina mūsų ryžtą dirbti 

Lietuvos labui, padėti kenčiantiems broliams ir sesėms 
tėvynėje ir neleisti pasauliui užmiršti, kad mūsų tautos 
tauriausi sūnūs ir dukros kalinami dėl laisvės.

Sava spauda paruošė kelią nepriklausomybės paskel
bimui 1918 metais. Tegul ir mūsų bendruomenės spauda, 
aplankydama visus Australijos kampelius, jungdama 
tautiečius bendram darbui, savo kukliu įnašu priartina 
laisvės rytojų mūsų tėvynei Lietuvai.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Komitetas

rašyti asmeninius laiškus 
aukščiau išvardintoms ins
titucijoms su tuo pačiu pra
šymu.

3.Organizuoti laiškų rašy
mo akciją politiniams kali
niams ir sovietų pareigū
nams.

4.Vasario 16 šventės pro
ga sustiprinti aukų rinkimą 
Lietuvos laisvinimo reika
lams. V-sis PLB Seimas nu- 
tarė:Kraštų Bendruomenių 
Valdybos yra prašomos per 
savo padalinius ruošti Vasa
rio 16 minėjimus, jų metu 
telkti lėšas Lietuvos laisvi
nimui ir lietuvybės išlaiky
mui pagal aukotojo valią ir 
bent trečdalį šių lėšų skirti 
PLB Valdybai.“ Esame už
sibrėžę atlikti visą eilę kon
krečių darbų, kurių be Jūsų 
pagalbos negalėsime įvyk
dyti. Todėl tik Jūsų konkreti 
finansinė parama įgalins 
PLB valdybą išvystyti stip
resnę veiklą šioje srityje. Iš 
anksto Jums dėkojame.

Būsime labai dėkingi už 
informaciją apie Jūsų krašte 
atliktą ir tebevykdomą ak
cija bei jos atgarsius (spau
dos straipsniai, parašytų 
laiškų skaičius, gauti 
atsakymai ir laiškai, sveti
mųjų pasisakymai bei daro
mi žygiai politinių kalinių 
atžvilgiu ir pan.,). Šią infor
maciją galėsime pasidalinti 
su Pasaulio Lietuviu bei lie
tuviška spauda, kad,ir kiti 
susipažintų su Jūsų atlieka
mais darbais. PLB valdyba 
ateityje stengsis Jus regu
liariai informuoti apie nau
jus įvykius bei reikalingą 
akciją, remiant mūsų tautos 
kovą už laisvę ir nepri
klausomybę.

PLB Valdybos vardu, 
Vaclovas Kleiza 

Vykdomasis vicepirminin
kas

Dienraščio “Draugo” ro
mano konkurse šįmet pre
miją laimėjo žinomas rašy
tojas Juozas Kralikauskas 
už naujausią knygą “Įkaitę 
Vilniaus akmenys”. Tai isto
rinis romanas, kur pirmuoju 
veikėju yra Konstantinas 
Sirvydas, vienas lietuviškos 
raštijos po Mažvydo pradi
ninkų. Tai jau 27-ji Draugo 
romano premija.

Imigracijos ir etniniams 
reikalams ministerija yra 
numačiusi du su virš milijo
no dolerių paramos organi
zacijoms, kurios savo veikla 
prisideda ateiviams talkinti, 
besikuriantiems šiame kra
šte. Numatytoji suma pas
kirta trejiems metams. 
Kiekviena organizacija, ku
rios veikla yra ateivių nau
dai, gali paduoti prašymus 
paramai gauti. Tuo reikalu 
informacijos gaunamos 
kiekvienoje Imigracijos ir e- 
tninių reikalų ministerijos į- 
staigoje.

Jau ir Lietuvoje pradėti 
gaminti spalvotos televizijos 
aparatai. Šiaulių televizijos 
aparatų fabrike pradėta ga
minti spalvotos T.V. apara
tai ‘Tauras’.

♦♦♦
Sausio 10 d. suėjo 10 me

tų, kai susidegino studentas 
Jan Palach Prahoje, protes
tuodamas prieš sovietų oku-

Gyvasis Vasario 16-sios paveikslas: Laisvės statula Kau
ne nepriklausomybės laikais

SVEIKINIMAS IŠ PLB VALDYBOS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos vardu jos 

pirmininkas inž. Vytautas Kamantas Redaktoriui 
prisiuntė tokio turinio telegramą:

GERIAUSI SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI MŪSŲ 
PASTOGEI 30 METŲ SUKAKTIES PROGA!

PLBValdyba V.Kamantas

10 8
paciją. Palach laikomas pir
muoju, kuris protesto ženk- 
lan prieš sovietinį imperia
lizmą susidegino.

»*♦
Garsusis Sov. Sąjungos 

Vladimiro kalėjimas, kuria
me buvo kalinami ypatingo 
režimo politiniai kaliniai, 
panaikinamas, nes tame 
mieste perdaug lankosi už
sienio svečių ir žurnalistų. 
Čia buvo kalinamas ir Vik
toras Petkus, kuris su kitais 
kaliniais perkeliamas į Čis- 
topolio kalėjimą. Vladimiro 
Kalėjime buvo nukankintas 
ir arkivyskupas M.Reinys. 
Tokiu būdu V.Petkaus ad
resas pasikeitė. V.Petkus 
pasiekiamas šiuo adresu: 
422950 Tatarskaja ASSR g. 
Christopol UE 148 ST—4. 
Laiškus iš užsienio geriau 
rašyti: Moskva, P.J.
5110-1-UE

*»♦
Skaudi žiema Rytų Euro

poje ir Lietuvoje. Gruodžio 

pabaigoje Lietuvoje šalčiai 
siekę iki 40 laipsnių Cels., ir 
tai skaitoma žemiausia tem
peratūra šiame šimtmetyje. 
Daugelyje Lietuvos vietovių 
užšalo ir sprogo vandentie
kio vamzdžiai. Botnijos įlan
ka užšąlusi ir susisiekimas 
tarp Estijos ir Suomijos 
vykstąs rogėmis.***

Pasiekė žinios, kad Lietu
voje dingęs Pažaislio ste
buklingasis Dievo Motinos 
paveikslas. Bolševikams už
ėjus Pažaislio vienuolynas 
buvo uždarytas ir dabar pa
verstas turistine baze. Nors 
paveikslas buvo iš Pažaislio 
bažnyčios perkeltas į Kauno 
katedrą ir
buvo saugomas, tačiau pik
tadarių išpjautas iš rėmų ir 
dingęs.

**»
Popiežius Jonas Paulius"!! 

per Vatikano radiją įvedė 
šv. Mišias kiekvieną sekma
dienį, kurios transliuojamos 
Lenkijon. Pirmąsias lenkiš
kas mišias laikė pats popie
žius sausio 7 d.
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Neužtenka gyventi
tik praeitim

It vėl Vasario 16-toji, 
toji lietuvių tautai ugnimi 
neišdeginama diena, mūsų 
ilgų šimtmečių siekimų vir
šūnė, tasai Jono Biliūno Lai
mės Žiburys, kurio siekda
ma mūsų tauta savo sūnų 
kūnais grindė kelią, kad bū
tume laisvi ir nepriklausomi. 
Jau sesiasdesimt vieneri 
metai Vasario 16-ji galioja 
kiekvienam lietuviui kaip 
laisvė idealas, kaip tautos 
išlikimo simbolis, kaip mūsų 
visų šios dienos tiesioginis 
tikslas ir uždavinys. Vasario 
16-toji galiojo ta pačia pras
me dar ir tais laikais, kol ji 
nebuvo įvardinta, kai knyg
nešiai maišais nešė šviesą į 
Lietuvą, kai gynė savo tikė
jimą, kai už savo žodį ar lai
svės mintį nesuskaitomos 
lietuvių masės buvo perse
kiojamos, tremiamos, kan
kinamos. Jau tada jie kovojo 
už Vasario 16-ją, ir per šim
tmečius vergijos kiekviena 
auka, kiekviena gyvybė, 
kiekvienas paaukotas kraujo 
lasas ir iškentėta diena tą 
Vasario 16-ją Lietuvai artino.

Ne vien tik savanoriai ne
priklausomybės kovose rea
lizavo Vasario 16-sios idealą. 
Už jį kovota su nemažesniu 
atkaklumu ir lygiai 
savanoriškai sukilimuose, 
ginant savą spaudą ir lietu
višką uždraustą spaudintą 
žodį, kovota nepriklauso
mybės karuose, birželio su
kilime, partizanų karuose, 
visoje rezistencinėje veik
loje. Už ją kovojo knygne
šiai, vargo mokyklos, net 
vaikai, kurie lankė tas mo
kyklas ir is kurių išaugo 
mūsų veikėjai, poetai, spau
dos darbuotojai, politikai. 
Nes tą pačią prasmę ir idea
lą Vasario 16-ji turėjo ir 
prieš nepriklausomybės pa
skelbimą, lygiai ir po nepri
klausomybės paskelbimo.

Ir šiandie tuo pačiu sie
kiamuoju idealu Vasario 
16-ji galioja kiekvienam, kas 
tik jaučiasi esąs lietuvis. Ir 
šiandie už Vasario 16-ją ir 
jos realizavimą kovoja ne tik 
okupuotoje Lietuvoje per
sekiojamieji ir nuteistieji, ' 
kaip Petkus, Gajauskas, Sa- 
dūnaitė ir tūkstančiai kitų

A. A.
ADOMUI PUKIUI

mirus, jo žmoną, dukrą, sūnų ir gimines liūdesyje užjau
čiame

F. Borumų šeima, Canberra.

mūsų brolių ir sesių, bet ko
voja ir visi čia esantieji, ku
rie bet kuo prisideda prie 
lietuviškos veiklos, kurie 
rašo, tapo, dainuoja, šoka 
arba aukoja. Nes už Vasario 
16-ją, už Lietuvą jokia auka 
nėra perdidelė, jokia auka 
permaža. Viskas susisu
muoja ir linksta viena kryp
timi—priartinti Vasario
16-ją, atstatyti Lietuvą.

Lygiai kova už Vasario 
16-ją yra ir organizuojami 
Vasario 16-sios minėjimai 
bei juose dalyvavimas. Jie 
tačiau tik palaiko gyvą ir 
neužmirštamą laisvės mintį. 
Prisimename tokiomis pro
gomis didvyrius kovotojus, 
pagarbiai lenkiame pries 
juos galvas ir tuo dažniausia 
užbaigiame iškilmes.

Betgi neužtenka gyventi 
vien praeitimi. Iš praeities 
tegalime tik pasimokyti, bet 
ne joje užsidaryti. Gyvena
me šiandie ir dabar, ir ką 
mes šiandie padarome, ga
lioja tiek praeičiai, tiek ir 
ateičiai. Lygiai ir Vasario 
16-ji, tasai mūsų tautos lais
vės šauklys, turi būti pasie
kta ir iškovota. Niekas lais
vės negavo veltui. Kiekvie
na laisvė turi būti iškovota,

t MIRUSIEJI f
BRISBANE

Vėl naujas kapas.

Sausio 27-tą dieną Brisba- 
nės neskaitlinga bendruo
menė vėl neteko vieno as
mens-mirė Domicėlė Mali
nauskienė, gimusi 1915 m. 
balandžio 1 d., Raseinių aps., 
Jurbarko vaisė., Smukučių 
kaime pasiturinčių ir pavyz
dingų ūkininkų Klimų skai
tlingoj šeimoj. Domicėlė vos 
17 metų ištekėjo už kaimyno 
Juozo Marcinkaus.su kuriuo 
dar prieš karą susilaukė sū
naus Algio. Frontui iš Rytų 
artėjant visa šeima kartu ir 
tėvai bei kiti artimieji pasi
traukė į Vokietiją. Karo 
metu šeima tapo išskirta ir 
išblaškyta po įvairius krašto 
kampus, pergyvendama 
daug vargo ir skausmo. Po 
karo visi susirinkę vėl kartu 
apsigyveno Bavarijoj ir čia 
Marcinkams gimė antras 
sūnus Algimantas.

1949 m. imigravo į Aus
traliją ir apsigyveno Bris- 
banėj. Sunkiai dirbdama 
Domicėlė ligoninėse bei ki
tur padėjo jos vyrui sutelkti 
lėšų įsikurti. Kada jau buvo 

o turima ir ginama. Todėl ir 
mūsų šios dienos pastangos 
galios kaip ryt dienos rezul
tatai. Nei praeities garbė, 
nei tolimos ar artimos pra
eities didvyriai ir žygiai ne
pavaduos mūsų dabar ir ne
galios kaip skydas ar ginklas 
prieš dabarties negandas. 0 
tas reiškia, kad mes negali
me sėdėti sudėję rankų ir 
vien gėrėtis praeitimi. Ji te
gali būti tik paskata mūsų 
pačių darbams ir žygiams 
vis artyn prie Vasario 
16-sios idealo. Tegu tai nėra 
atviri frontai, tačiau kiek
vienas lietuviškas kad ir 
dainių neapdainuotas darbas 
jau yra saujelė ant pylimo, 
tiesiamo į Vasario 16-ją. 
Kiekvienas išaugintas 
sąmoningas lietuvis vaikas, 
jau yra žingsnis artyn prie 
Vasario 16-sios, kiekvienas 
mums laimėtas palankus ki
tatautis, kiekvienas di gyva
vimas lietuviškoj ? eikloj, 
kiekviena auka, net pers
kaityta lietuviška knyga ar
tina Vasario 16-ją. Visko čia 
neisminėsi. Tėra tik vienas 
kelias—ne vien tik minėjimų 
salėse, bet visu savim gy
venti Vasario 16-sios idealu.

gyventi Lietuvai, gyventi 
Lietuva, gyventi už Lietuvą.

(v.kj

A.a. D.Malinauskienė

ganėtinai gerai įsikūrę, už- 
gulo nelaimės: mirė tėvas, 
po kurio laiko jos vyras 
J.Marcinkus žuvo eismo ne-, 
laimėje ir galiausiai mirė ir 
mama. Jau tada skaudūs 
pergyvenimai pakirto a.a. 
Domicėlės sveikatą. Vėliau 
ištekėjusi už Balio Mali
nausko gražiai įsikūrė Red 
Hill priemestyje abu buvo 
aktyvūs bendruomenės na
riai. Balys nepamainomas 
choro tenoras, o ji visur 
kartu. Bet džiaugsmo jai 
mažai beteko patirti, nusil
pusi širdis dažnai paguldė į 
ligoninę, bet sustiprėjusi 
kiek, vis dar sugrįždavo į 
namus, o paskutinį kartą jau 
nebesugrįžo, ten užmerkda
ma amžiams akis.

A.a. velionė paliko liū
dinčius: vyrą Balį, abu sūnus 
su šeimomis, brolį Juozą ir 
brolienę Eleną, o kartu ir 
liūdinčią mūsų koloniją.

Sausio 29 d. į Šv. Marijos

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
minėjimai

PRANEŠIMAS

Vasario 16-sios Lietuvos 
nepriklausomybės šventė 
Sydnejuje įvyks vasario 18 
d., sekmadienį, 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 
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

NEWCASTLE
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

’ ŠVENTĖS MINĖJIMAS.

Apylinkės Valdyba rengia 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMĄ va
sario 24 d. St. Peters Hall, 
Dixon Str., Hamilton.

Minėjimo pradžia 7.30 vai.
1. Dr.G.Kišono paskaita; ■
2. Sydnejaus Tautinių Šokių 
Grupės “Gintaro”, vad. Ka
jaus Kazoko, pasirodymas;
3. “TRIOtl” dainos ir Z.Za- 
karauskienės deklamacija.

Po minėjimo seka pobūvis 
su šokiais. Geras šokių or
kestras, gėrimų bufetas Tr 
loterija.

Valdyba kviečia visus 
skaitlingai atsilankyti. Kar
tu su “Gintaro” atsilankymu 
laukiama ir daugiau svečių 
iš Sydnejaus.

Rytojaus dieną, sekma
dieni, vasario 25 d. 10 vai. 
kun. P.Martuzas laiko pa
maldas šios Šios šventės 
proga St.Lauryno bažnyčio
je, Broadmeadow.

bažnyčią rožančiui ir sekan
čią dieną į laidotuves, gau
siai susirinko vietos lietuviai į 
Rožančių ir laidotuvių die
noje, gedulingas Šv. Mišias 
atlaikė bei jautrų pamokslą 
pasakė kun.Dr.P. Bašinskas. 
Visi darniai giedojo mūsų 
giesmes. Po pamaldų ilga 
vilkstinė mašinų velionę pa
lydėjo į Nudgee kapines, kur 
po religinių apeigų, su velio
ne atsisveikino Bendr. pirm. 
K.Bagdonas. Palikome 
karstą apdengtą gėlėmis, 
kartu daugelis tautiečių vie
toj gėlių užprašė Šv. Mišias. 
Iš kapų laidotuvių dalyviai 
velionės artimųjų buvo pak
viesti į lietuvių namus šer
menų pietums.

Ilsėkis ramybėje miela, 
panemunės sesė.

K.S.

Pereitą savaitę Sydnejuje 
mirė Leokadija Račkuvienė, 
sulaukusi gražiaus amžiaus. 
Sydnejuje liko jos duktė p. 
Bogušienė, anūkė Julija. 
Palaidota vasario 6 d.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ' MELBOURNE

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę Melbourne lie
tuviai minėsime vasario 18 
.d., sekmadienį, 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 vai. Lietuviu Na
muose, koncertu salėje.'Pa
skaitą skaitys Ministerio
Pirmininko deleguotas Fe
deralinio Parlamento narys. 
Meninėje dalyje jaunimo 
tautiniai šokiai, ir Dainos
Sambūris.

■ ALB Melbourne Apylinkės
Valdyba

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

HOBART
PETRONĖS PETRAITIE-
NĖS NETEKUS

Sausio 5 d. staiga mirė 
Petronė Petraitienė, sulau
kusi 77 m. amžiaus. Prieš 
šventes sunegalavus širdžiai 
buvo nuvežta į ligoninę ir 
kiek pagerėjus išvyko pas 
sūnų Joną pailsėti, bet ne il
gam, nes ištikus širdies 
smūgiui amžinai užmerkė 
akis.

Sausio 8 d. šv. Teresės 
bažnyčioje susirinkus skait- 

.lįngai Hobarto ir Launces- 
tono lietuviams vietinis kle
bonas atlaikė gedulingas 
pamaldas ir palydėjo į 
kapus. Čia atsisveikinimo 
žodį tarė Hobarto apyl. pir
mininkas J. Paškevičius, o 
duktė ir žentas Ramanaus
kai visus pakvietė į savo na
mus šermenų.

Velionė kilusi iš Kudirkos 
Naumiesčio, į Australiją at- 
!vyko su šeima. Po kelerių 
įmetu mirė jos vyras. Vėliau, 
vaikams jau suaugus a.a. 
Petronė apsigyveno pas 
Jurgį Strolį ir su juo išgyve
no iki mirties. Bendruome
nėje velionė buvo dosni, visų 
mėgiama, veikli, lankydavo
si į visus parengimus nuolat 
prisidėdama darbu. Liūdesy 
paliko gyvenimo draugas 
Jurgis Strolis, du sūnūs ir 
duktė su šeimomis.
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS

Teatro spektaklis
Vienas iš pačių pirmųjų 

Lietuvių Dienų meninių pa
rengimų buvo Sydnejaus 
Atžalos teatro spektaklis, į- 
vykęs gruodžio 26 d. Banks- 
town Civic Centro salėje. 
Buvo statoma Anatolijaus 
Kairio trijų veiksmų kome
dija “Popiečio Diagnozė”. 
Reikia pasidžiaugti, kad šiuo 
pasirodymu Lietuvių Dienos 
pradėtos labai gerai: Atža
los spektaklis iš visų Lietu
vių Dienų meninių parengi
mų laikytinas vienu iš pačių 
geriausių —scenos rūpes
tingai išbaigtos, vaidyba 
įtikinanti ir visas pastaty
mas skoningai estetiškai a- 
pipavidalintas. Daugelis net 
ir iš užjūrio svečių 
pripažino, kad matytas spe
ktaklis yra profesionalinio 
lygio. Šie visi suminėti kre
ditai pilnai pasiteisina, atsi
menant, kad komediją reži
savo Stasys Skorulis, turįs 
gilų teatrinį supratimą ir 
estetinį skonį, preciziškas ir 
reiklus tiek sau, tiek ir ki
tiems. Šalia to ir visi kiti ko
medijoje vaidinę jau nuo se
no buvę scenos darbuotojai 
ir turį aiškų teatrinį šlifą, 
kaip K.Dauguvietytė ar Ju
lius Dambrauskas, o toks 
Paulius Rūtenis jau visą gy
venimą praleidęs teatre ir 
scenoje. Šalia jų jauna ak
torė G.Žigaitytė irgi nėra 
teatro naujokė, nes jau sėk
mingai kelis kartus vaidino

JAUNIMAS LIETUVIŲ DIENOSE
Praėjusios Australijos 

Lietuvių Dienos šį kartą iš
siskyrė tuo, kad jose domi
navo jaunimas. Jo buvo vi
sur—ne vien tik savuose pa
rengimuose, kaip sporto 
šventė ar tautiniai šokiai, 
bet jaunimas dalyvavo be 
išimties visur. Ir tas faktas 
keičia nusistovėjusią pažiū
rą, kad jaunimas niekuo ne
sidomi. Nekalbant apie 
sportininkus, kurių sporto 
šventėje dalyvavo apie 400, 
reikia priskaityti ir tautinių 
šokių grupes, studentus, 
skautus ir atskiroms gru
pėms nepriklausomo jauni- 
mo.Išskyrus sportininkus ir 
tautinių šokių grupes nea
trodo, kad jaunimas būtų 
linkęs organizuotis ir veikti 
kaip vienetas. Tai liudija 
Australijos Jaunimo Sąjun
gos suvažiavimas, atrodo, 
f nin iv* v^rti.vriTlrrx. irttyr U* Jr-BU* 
kuriame tedalyvavo vos po
ra desėtkų, gi pramatytasis 
studentų suvažiavimas, at
rodo, taip ir neįvyko.

Bene pirmą kartą taip 
gausiai jaunimo dalyvavo 
ALB Krašto Tarybos suva
žiavime, kada specialiai bu
vo liečiami jaunimo reikalai.

žodžiu, praėjusiose Lie
tuvių Dienose jaunimas da
vė toną. Čia pamatėme, kad 
to jaunimo turime apsčiai ir 
kad jis domisi lietuvišku gy
venimu gal net daugiau, ne
gu iki šiol galvojome. Tiesa, 
daug iniciatyvos iš savo pu
sės jaunimas neparodė, nes 
visoje Lietuvių Dienų ren
gimo vadovybėje nebuvo 
žmonių, kuriuos būtų galima 
laikyti jaunimo reprezen
tantais: viską darė vyres
nieji pagal savo išmonę ne
išleisdami iš akių ir dėmesio, 

tos pačios Atžalos pastaty
muose ir lankiusi dramos 
studiją. Henrikas Šliteris 
taip pat jau gerai pažįsta
mas iš savo pasirodymų sce
noje, turįs natūralų akto
riaus talentą. Tad visai ne- 
sistebėtina, kad ir Lietuvių 
Dienose matytas spektaklis 
taip buvo aukštai vertina
mas ir šiltai priimtas.

Pats veikalas, tiesa, jau 
prieš ketvertą metų buvo 
Sydnejuje Atžalos statytas, 
tačiau keičiantis vaidintojų 

Scena iš “Popiečio diagnozės”. Iš k.: G. Žigaitytė, K.Dau
guvietytė, S.Skorulis, H. Šliteris ir P. Rūtenis. Nuotrau- 
ka J. Šarkausko ’ '

savo idėjų ir Pasaulio Lietu-

kad kuo daugiau būtų jauni
mas patenkintas. Ir jeigu 
jaunimas būtų parodęs dau
giau iniciatyvos ir pateikęs 
savo planus bei pageidavi
mus, neabejotinai būtų atsi
žvelgta jų norų bei pageida
vimų. Tiesa, vėliau teko iš
girsti iš atskirų jaunuolių 
pasisakymų bei nusiskundi
mų, kad jaunimui nebuvo 
pramatyti susitikimo vaka
rai, kas reiškia naktis, kur 
jaunimas galėtų išsidūkti, 
tačiau Liet. Dienų rengėjai 
ir taip turėjo perdaug rūpe
sčių, juo labiau, kad iš paties 
jaunimo pusėsnebuvo jokių 
pasiūlymų ar priminimų. 
Niekas nėra toks universa
lus, kad galėtų pramatyti 
kitų slaptus norus, jeigu jie 
nėra ar nebuvo pareikšti bei 
pasiūlyti.

Galima iš to pasidaryti iš
vadą, kad Lietuvių Dienų 
rengėjai ateityje išvengs 
panašių priekaištų jaunimo 
atžvilgiu, jeigu į Liet. Die
nų rengėjų eiles pasikvies ir 
jaunimo atstovų, ne vien 
tuos, kurie tik reprezentuo
ja jaunimą, kaip jau
nimo organizacijų vadovai. 
Galimas daiktas, kad tuo 
ateityje bus išvengta pana
šių priekaištų, kokių turėjo 
praėjus šioms Lietuvių Die
noms Rengimo Komitetas.

Gal pereitose Lietuvių 
Dienose ir buvo permažai 
dėmesio kreipta į jaunimo 
pramoginę pusę, tačiau ir čia 
jaunimui niekas neužkirto 
kelio pačiam pasirūpinti, o 
reikalui esant net būtų buvę 
galima ir padėti, jeigu būtų į 
organizatorius kreiptasi, bet 
po Lietuvių Dienų priekaiš
tauti, kad jaunimui to ar to 
nebuvo suorganizuota, pa

sąstatui jis ir Lietuvių die
nose galiojo kaip premjera. 
Gal literatūrinių atžvilgiu 
kaip kūrinys pats A.Kairio 
veikalėlis ir nėra iš monu
mentaliųjų, tačiau savo ak
tualia tema jis tiko ir šiai 
dienai. Pripažinta sena tie
sa, kad geras teatrinis vie
netas ir silpną veikalą pake
lia. Tas pats atsitiko ir šį 
kartą:Atžala savo gera 
vaidyba, režisoriaus suma
numu išpirko autoriaus silp
nas vietas ir jį padarė sce
niškai patraukliu.

Teatro spektaklis visados 
labai sudėtingas: neužtenka 
tik autoriaus, režisoriaus ir- 
vaidintojų. Lygiai svarią 

ruošta ar nepramatyta, nė
ra jokio pagrindo. Tas tik 
liudija, kad mūsų jaunimas 
tikisi visko, ko tik pageidau
ja neparodant savų 
pastangų. Vyresnieji, atro
do, kiek geresnės nuomonės 
apie savo jaunimą galvoda
mi, kad jaunimui reikia pa
dėti, bet lygiai laukia ir iš 
jaunimo idėjų, iniciatyvos, 
bent sugestijų.Vyresnieji pil 
nai pasitiki mūsų jaunimu ir 
jo nelaiko avelių banda, ku
rią reikėtų varinėti ir gany
ti, bet iš jaunimo laukia jų 
pačių veiklos, akcijos.

Mūsų Pastogė siūlo pra
vesti spaudoje viešą forumą 
spaudoje prašant jaunimo ir 
vyresniųjų pasisakyti, kaip 
viena ir kita pusė žiūri į lie
tuvišką veiklą ir kas numa
toma šia prasme ateityje. 
Neginčijama tiesa, kad lie
tuviškoji veikla šiame kraš
te pereis į ateinančios kartos 
rankas. Būtų gerai viešai iš
sikalbėti, kuo jaunimas ne
patenkintas esama padėtimi 
ir ką jie siūlo ar pramato. 
Klausimas yra ypatingos 
svarbos visais atžvilgiais.

Nežiūrint viso to, kas bu
vo pasakyta, vis tiek reikia 
pripažinti, kad ateina į gy
venimą nauja karta, kuri 
tars žodį ir perims vairą į 
savo rankas. Atrodo, vyres
nieji šioje srityje davė, ką 
jie išmanė ir sugebėjo. Iš 
jaunimo nežinome nei jų 
konkretaus nusistatymo, nei 
veiklos, būtent, lietuviškos 
veiklos planų. Net gi praėję 
trys pasaulio jaunimo kon
gresai neatskleidė savo jau
nimo credo, o buvo operuo
jama tik jau iš anksčiau nu
kaltais veiklos šablonais. 
Deja, jaunimas neatskleidė 

rolę spektaklyje vaidina ir 
pats scenovaizdis, manipu
liacijos šviesomis ir garsais. 
Šiame pastatyme tuo visu 
rūpinosi Algis Dudaitis. Ka
daise vietiniuose pastaty
muose scenos karaliumi bu
vo laikomas kaip nepamai
nomu a.a. Algis Plūkas. Jam 
mirus atrodė, kad Sydnejus 
paliks be sceninio apipavi
dalintojo. Ir štai turime Algį 
Dudaitį, kuris daugeliu atž
vilgių net konkuruoja Algiui 
Plūkui, ką jis per eilę pas
tatymų Atžaloje ir kituose 
parengimuose įtikinčiai įro
dė. Jo stiprybė, kad jis moka 
ir sugeba iš turimų priemo
nių su mažiausia priedų iš- 

vių Bendruomenės seime 
pereitais metais Kanadoje. 
O skirtybės ir praraja tarp 
vyresnės kartos veikėjų ir 
jaunimo vis tik jaučiama ir ji 
yra. Trūksta tik dialogo, ku
ris gal ir galiotų kaip tiltas 
tarp abiejų kartų.

Grįžtant prie Lietuvių 
Dienų, kiekvienas galėjo 
pastebėti, kad turime daug 
ir lietuviškai nusiteikusio 
jaunimo, kurį matėme gau
siai dalyvaujantį visuose 
parengimuose... O tai jau y- 
pač geras ženklas. Tikime, 
kad dalykus besiaiškinant 
bus prieita labai pozityvių 
išvadų.

PAS MENININKUS

Veronika Kristensen Liet. 
Dienose Sydnejuje įvyku
sioje meno parodoje buvo 
išstačius! savo du paveikslus. 
Kūriniai susilaukė gražaus 
įvertinimo. Veronika pen
kerius metus studijavo NA
TIONAL ARTS SCHOOL, 
Newcastlyje, ir 1974 metais 
įsigijo DIPLOMA of FINE 
ARTS. Baigusi šias meno 
studijas labai sėkmingai, kas 
buvo atžymėta įteikiant jai 
R.DOTTILO RUBBO skirtą 
prizą. Darbšti, gabi, jauna 
dailininkė V.Kristensen jau 
pereitų metų pabaigoje tu
rėjo savo kūrinių parodą 
Sydney gallerie, Paddington 
ir šiais metais vėl įvyks jos 
darbų paroda toje pačioje 
vietoje.

Veronika yra čia gyve
nančių Viktorijos ir Evan 
Kristensen duktė, o Vikto
rija ne tik veda šiuo metu 
Newkastelio liet, biblioteką, 
bet su vyru dalyvauja akty
viai vietiniame lietuvių ben
druomenės gyvenime.

A.Š. 

gauti stipriausią efektą.
žodžiu, Atžalos spektaklis 

tai buvo palyginamai pažiba 
visose Lietuvių Dienose. Kai 
kituose pasirodymuose 
aiškiai matėsi neapdairumo, 
kitur klausytojai ar žiūrovai 
vietoj pilnai parengto pasi
rodymo įžiūrėjo tik repetici
ją, Atžalos teatras sužydėjo 
visame gražume.

n.n.

Premija 
visuome 

nininkui
1. Pasaulio Liet. Katal. 

Bendrija įsteigia nuolatinę 
kasmetinę premiją visuo
menininkui, kurios mecena
tas yra kun. Dr.Juozas 
Prunskis,

2. Premija skiriama as
meniui, kuris savo visuome
niniu veikimu daugiausia 
pasitarnavo lietuvybės ir 
krikščioniškos kultūros ide
alų skiepijimui ir plėtimui 
lietuviuose, artimiau sie
kiant visuomeninę organi
zacinę veiklos plotmę.

3. Kasmetinę $500 premiją 
išmoka mecenatas kun. Dr. 
J. Prunskis metų pradžioje.

4. Jury komisijos išrinktą 
premijai gauti kandidatą 
PLK Bendrijos Centro V-ba 
pristato mecenatui kun. Dr. 
J.Prunskiui išmokėti premi
ja-

5.Septintoji premija už 
1978 m. skiriama 1979 m. 
kovo mėnesį.

6. PLK Bendrijos Centro 
V-ba sudaro 5 asmenų jury 
komisiją, parinkdama atski
rais metais įvairius konti
nentus bei lietuviškas kolo
nijas.

7. Premijai gauti kandida
tus gali siūlyti visi lietuviai, 
patiekdami iki 1979 m. kovo 
1 d. jury k-jai motyvuotą ra
štą apie asmenį prem. gauti.

8-Jury komisija iš pasiū
lytų arba savo iniciatyva 
parinktų kandidatų išrinks 
iki 1979 m. kovo 10 dienos a- 
smenį premijai gauti.

9. Premijos paskyrimą 
skelbia PLK Bendrijos Cen
tro Valdyba, nustatydama 
kada ir kur ta premija bus 
įteikta.

10. Jury komisija: pirm, 
kun. Pr.Vaseris, kun. 
Pr.Dauknys, sekr. Vida 
Vaitiekūnienė, Regina Kau
nienė, S.Balčiūnas;

11. Asmuo, siūlantis kan
didatą visuomenininko pre
mijai, siunčia motyvuotą 
raštą jury komisijai šiuo ad
resu: Rev. Pr.Vaseris, 18 
Henry St., Kensington, Vic. 
3031, Australia.
Pasaulio Lietuvių Bendrijos 

Centro Valdyba

Lapkričio mėnesio laidoje 
pereitais metais kultūros 
žurnalas “Aidai” Bostone 
paskelbė išsamų australie
tės Dr.G.E.Kazokienės 
straipsnį apie sydnejiškį 
dailininką Vladą Meškėną ir 
jo kūrybą. “Aidų" minimas 
numeris gausiai iliustruotas 
dail. V. Meškėno kūriniais.

Dail. V.Meškėnas nuo pe
reitų metų rugpiūčio mėn. 
vieši Amerikoje ir aktyviai 
.reiškiasi to krašto dailės gy
venime.
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Skaitytojai pasisako
Didžiai Gerb. Redaktoriau!

Jūsų redaguojamai Mūsų 
Pastogei sėkmingai sulau
kus 30-ties metų, nuoširdžiai 
sveikinu Jus, linkiu sėkmės 
ir toliau tęsti šį 
atsakomigą darbą tuo pa
čiu ryžtu ir ištverme, jungti 
visus skaitytojus siekti ben
dro kultūrinio ir tautinio 
tikslo — lietuvybės 
išlaikymo.

Ta pačia proga sveikinu 
Jus, mielas p. Kazokai, 
švenčiant 60 metų sukaktį ir 
linkiu daug gražių, kūrybin
gų ir našių metų.

Elena Reisonienė,

Gerb. Redaktoriau,
Iš Mųsų Pastogės sužino

jau, kad sausio 15 d. peržen
gei 60 metų amžiaus ribą. 
Tai jau brandaus amžiaus 
sukaktis, verta prisiminti. 
Spėju, jog ir tą dieną kaip ir 
kitas praleidai ruošdamas 
Mūsų Pastogės naują nume
rį. Tačiau mums, Mūsų Pas
togės skaitytojams, žinia, 
kad Mūsų redaktorius jubi
liatas, duoda progos pagal

Pas skautus
IŠ RAJONINĖS SKAUTŲ 

STOVYKLOS

Tuoj po Naujų Metų sau
sio 2 d. prasidėjo skautų Ra
joninė Stovykla skautų 
žemėje Ingleburne. Į šią 
stovyklą atvyko apie šimtas 
stovyklautojų iš Sydnejaus, 
Melbourno, Hobarto, Can- 
berros ir Geelongo. Stovyk
los viršininku buvo brolis 
v.s. A. Mauragis, Australi
jos Rajono Vadas. Stovyklos 
štabas sudarytas daugiausia 
iš jaunimo eilių.

Stovykla pavadinta Olego 
Truchano vardu pagerbiant 
Australijos lietuvį gamti
ninką Olegą Truchaną iš Ta
smanijos, kuris tragiškai 
žuvo 1972 m. betyrinėdamas 
Tasmanijos neištirtas vie
tas.

Nuo pirmųjų stovyklavi
mo dienų sesės ir broliai už
siėmė visokiausiais darbais - 
statė ir tvarkė palapines, 
paruošė vėliavų, sporto ir 
žaidimų aikštes, puošė sto
vyklavietę ir vykdė stovyk
los nustatytą programą.Mo- 
kindamiesi pionerijos skau
tai ir skautės statė vartus, 
stalus, tiltą. Mokėmės 
dainų, pirmosios pagalbos, 
Morzės, matavimų, mazgų 
rišimų, turėjom pamokų iš 
Lietuvos istorijos ir geogra
fijos. Daugelis iš stovyklau
tojų pasiruošė specialybių ir 
patyrimo egzaminams.

Stovyklos metu suorgani
zuota iškyla. Broliai ir sesės 
išžygiavo iškylon vadovau
damiesi kelionės ženklais ir 
kompasu. Prie upės patys 
pasiruošė vakarienę, perna
kvojo ir grįžo pavargę, suši
lę ir dulkini. Jaunesnės se
sės bei viliukai pastatė sto
vyklos modelį, iš sėklyčių 
sudėliojo paveikslų ir iš odos 
padirbo juostelių knygoms.

Stovykla pasibaigė sausio 
14 d. didžiuoju laužu. Vėlia
vų nuleidimo metu paskelbti 
stovyklos konkursų laimė
tojai ir geriausi stovyklau
tojai: sesė Loreta Cižaus-
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voti apie tai, kiek daug mes 
esame skolingi Vincui Kazo
kui ir kaip retai mes jam pa
sakom ačiū už jo nenuilsta
mas pastangas Mūsų Pasto
gę išlaikyti aukštumoje bei 
laiku ją išleisti.

Iš redaktorių mes daug 
reikalaujam ir nepagailim 
jiems priekaištų kiekviena 
proga, jeigu kas nors jo re
daguojamame laikraštyje 
mums ne prie širdies. Pa- 

_ girti redaktorių ar jam vie
šai padėkoti už jo darbą mes 
niekad neprisirengiam. Už 
tat naudojuosi Paties 60-tojo 
gimtadienio proga padėkoti 
mielam redaktoriui už tokį 
milžinišką kūrybinį darbą, 
atliktą per eilę metų reda
guojant Mūsų Pastogę. Tavo 
pagaunantis rašymo stilius, 
graži kalba ir aiškus minčių 
dėstymas džiugina skaityto
je

Dar daug sveikų ir kūry
bingų metų Mūsų Pastogės 
redaktoriui Vincui
KAZOKUI.

Jonas Meiliūnas.
Melbourne

kaitė (Melb. Džiugo tuntas), 
Darius Olšauskas, Marina 
Coxaite ir Raimondas Sta- 
šionis (Syd. Aušros tunto). 
Pati drąsiausia ir jauniausia 
stovyklautoja sesė Julija Si
pavičiūtė iš Canberros.

Gal buvo kiek karšta, bet 
stovyklos virtuvė pavyzdin
gai veikė.

Visi gražiai atsisveikino 
po laužo. Kiti pasiliko tvar
kytis sekančiai dienai ir bu
vo atsisveikinta tikintis pa
simatyti busimoj stovykloj.

Stovyklautoja

Mielas Redaktoriau!
Nors ir su geroku pasivė- 

linimu noriu prisijungti prie 
kitų su geriausiais linkėji
mais Tau asmeniškai pirmą
ją metų kapą sėkmingai už
baigus ir Tavo augintiniui 
Mūsų Pastogei per pus tiek 
metelių išgyvenusiai. Abi 
šios sukaktys vienodai reik
šmingos ir Tau, ir didelei 
daliai Australijos lietuvių, 
nes sunku įsivaizduoti Vincą 
Kazoką be mųsų Pastogės ir 
Mūsų Pastogę be Vinco Ka
zoko.

Kai anais audringais me
tais susirinko tiršti debesys 
virš Tavo galvos patsai ty
liai nusišalinai, bet abejoju, 
ar buvai laimingas uždary
tas nors ir tarp mėgiamų 
knygų. Įtariu nors ir 
nejučiomis, nors ir per petį 
retkarčiais vis žilgterėdavai 
ton pusėn, kur kas savaitę 
gimdavo nauja Mūsų Pasto
gės atžala.

Daugelis, jų tarpe ir aš, 
Tave laikome poetu. Bet 
mano galva Tavo poetinė 
kūryba Tau tik laisvalaikio 
užsiėmimas. Tikrasis Tavo 
pašaukimas - žurnalistas vi
suomenininkas. Ir tai Tu ap
čiuopiamai įrodei per kelio
lika metų redaguodamas 
Mūsų Pastogę. Spaudos pa
galba tarnauti savajai tau
tai, dalintis jos džiaugsmais 
ir sielotis jos nedalia ar tik 
nebus Tavo žurnalistinės 
veiklos pagrindinė kryptis. 
Ir kai tų sąlygų laikinai ne
tekai, greičiausia pasijutai 
tartum iš balno išmestas. 
Kai po ketvertų metų "atos
togų" anuometinis redakto
rius Dr.A.Mauragis ėmė 
kilnoti sparnus ir ne juokais 
apsisprendė su Mūsų Pasto
ge atsisveikinti, laiške pasi
teiravau, ar nemanai grįžti į 
redaktorius. Atsakei, kad 

negalvoji apie grįžimą. Aš 
vėl neatlaidžiai kibau:
"kaip Tu, Vincai, gyvensi be 
laikraščio. Jausies kaip pyp
kius be tabokos.” Džiau
giuosi, kad nuojauta manęs 
neapvylė.

Šias padrikas mintis pa
bėriau ne todėl, kad Tau įsi
teikčiau ir kad mano rašinė
lius, kokie jie bebūtų, vis 
Mūsų Pastogėje spausdin- 
tumei. Pusę šimtmečio lie
tuviškoje spaudoje prasi- 
maišęs galėčiau jau ir nu
rimti, nes mūsų sąlygomis 
žurnalistika nėra pelningas 
amatas. Tik išlaidų ir bėdų 
prisidarai. Tačiau sunku ty
lėti, kai jautiesi turįs ką pa
sakyti. O be to ir spaudos 
bendradarbių eilės taip ne
sulaikomai retėja. Į atsargą 
teks išeiti, kai redaktorius 
raštu apie tai praneši...

Ne rožėmis klotas ir ben
druomenės laikraščio reda
ktoriaus kelias. Kiekvienas 

jaučiasi turįs teisę Mūsų 
Pastogėj reikšti savo mintis 
ir pažiūras, dažnai neatsiž
velgdamas į kitų galvojimą. 
O tie "kiti" širsta, kodėl anas 
rašo ne taip, kaip jie šventai 
yra įsitikinę. Ir būk Salia-

VISUR

Pereitų metų pabaigoje, 
išvykus iš Newkastelio Val
dybos vicepirmininkei Jani
nai Barštytei, šias pareigas 
eina Alfonsas Bajalis. Šia 
proga sveikiname Janiną 
naujose pareigose ALB 
Krašto Valdyboje, Adelai
dėje

A.Š.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ CANBERROJE

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

Programoje: 11.30 val.pa-

monas, kad visiems įtiktum 
ir neprarastum bendradar
bių.

Džiaugiuosi, kad tvirtai 
laikai Mūsų Pastogės vairą
šioj uolėtoj srovėj ir linkiu 
dar daugelį metų kad ir pa- 
pešiojamam vis kas savaitę 
neužmiršti mūsų pastogių.

B.Straukas

Gerb. Redaktoriau!
Žinau, kad sveikinti, gerb

ti, girti niekad nevėlu. Todėl 
priimk ir perduok mano 
sveikinimus Mūsų Pastogės 
bendradarbiams, leidėjams,' 
administratoriams Mūsų 
Pastogės 30 metų jubiliejaus 
proga. Jų ir Tavo didžiulis 
pasišventimas ir darbas 
vertas didžiulės pagarbos ir 
linkėjimų ateičiai.

Žinau, kad man senam 
vienišam vilkui Mūsų Pas
togė, aplankanti mane kas 
savaitę, yra didelė dvasinė 
užuovėja, maloni lietuviška 
pastogė. Skaitydamas visa
da džiaugiuosi, kad mes gy
vi, kūrybingi ir pilni lietu
viško parako ateičiai. Jūsų

Paulius Rūtenis

rISAiP

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.

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

Australijos Lietuvių Dienoms Rengti Komitetas 
dėk

pravedusiems Dainų Šventę; ačiū Dainos chorui už 
įspūdingą giedojimą pamaldų-metu ir už dalyvavimą Lie
tuvių Dienų atidaryme;

N.S.W. gyvenantiems menininkams ir tautodailės 
darbų kūrėjams už turtingą ir reprezentacinę dailės pa
rodą;

Sydnejaus lietuvių teatro “Atžalos” kolektyvui už 
prasmingą ir dramamatišką spektaklį;

Australijos lietuviams sportininkams ir jų vadovams 
už sėkmingai pravestą Sporto Šventę;

p. V.Biveiniui.už išskirtinai reprezentatyvią Lietuvos 
pašto ženklų parodą;

Ypatinga padėka priklauso mūsų užjūrio 
svečiams—Grandinėlei ir jos vadovams Aleksandrai ir 
Liudui Sagiams, nepaprastai praturtinusiems Australijos 
Lietuvių Dienas ir už gastroles Adelaidėje ir Melbourne;

Sydnejaus Lietuvių Klubo vadovybei ir tarnautojams 
už sudarytas sąlygas bei patarnavimus priimant tautie
čius;

Visiems Sydnejaus lietuviams ir jų kitataučiams tal- 
Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybai, kininkams, rėmusiems Komiteto darbą ir už priėmimą 

ir Australijos Lietuvių Fondo Valdybai už pasitikėjimą ir 
paramą ruošiant šias Lietuvių Dienas;

Australijos ir užjūrių lietuvių spaudai už palankumą 
ir skelbimą visokios su Lietuvių Dienų rengimu susiju
sios informacijos ir pačių Lietuvių Dienų aprašymus;

lietuviams kunigams už suorganizavimą ir pravedimą 
iškilmingų pamaldų. Ačiū kardinolui Sir James Freeman 
už dalyvavimą pamaldose ir parodytą lietuviams palan
kumą;

Australijos lietuvių jaunimui ir jų vadovams už ypa
tingai skaitlingą Australijos Lietuvių Dienose 
dalyvavimą visuose parengimuose;

visoms tautinių šokių grupėms ir jų vadovams už pa
ruošimą ir pravedimą tautinių šokių šventės;

visiems choristams ir jų vadovams, paruošusięms ir

Su pasitenkinimu žvelgiame į sėkmingai praėjusias de
šimtąsias Australijos Lietuvių Dienas Sydnejuje. Tikime, 
kad tų dienų atgarsiai priduos visiems lietuviams ryžto ir 
paskatinimo toliau tęsti tautiniai kultūrinį darbą šiame 
krašte. Džiaugiamės gausiai ir nuoširdžiai dalyvavusiais 
programų atlikėjais o taip pat ir parengimų lankytojais, 
kurie pripildė sales ir gėrėjosi meninių grupių parengi
mais.

Baigdamas savo darbąAustralijos Lietuvių Dienoms 
Rengti Komitetas jaučia pareigą padėkoti visiems, prisi- 
dėjusiems ir talkinusiems ruošiant ir pravedant dešim
tąsias Australijos Lietuvių Dienas:

Australijos ministeriui pirmininkui the Rt. Hon. Mal
colm J. Fraser, C.H.,M.P., sutikusiam būti Australijos 
Lietuvių Dienų patronu ir tuo pridavusiam Lietuvių Die
noms pripažinimo ir prestižo;

Federalinės ir N.S.W.valdžios bei Bankstowno savi
valdybės atstovams ir tarnautojams, dalyvavusiems Lie
tuvių Dienų parengimuose ir suteikusiems finansinės bei 
kitokios paramos;

bei globą savo namuose iš kitur atvykusių tautiečių;
visiems Australijos Lietuvių Dienų talkininkams, pri- 

sidėjusiems prie parengimų ruošimo, pravedimo ir už vi
sas savanoriškas tarnybas. Jūsų darbas buvo ypač 
reikšmingas, nors jis gal ir ne visuomet buvo pastebėtas;

Dėkui visiems tautiečiams atvykusioms iš arti ir toli į 
Australijos Lietuvių Dienas.

Drauge ir nuoširdžiai atsiprašome už trūkumus ir ne
sklandumus, kas neišvengiama ruošiant didesnio masto 
parengimus kaip Lietuvių Dienos.

Tuo pačiu linkime sėkmingo ir našaus darbo vienuo
liktųjų Australijos Lietuvių Dienų Rengimo Komitetui 
Adelaidėje.

Australijos Lietuvių Dienoms Rengti 
Komitetas Sydnejuje
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Laiškas iš Adelaidės
POŠVENTINĖ KASDIENYBĖ

Šiauniosios Lietuvių Die
nos Sydnejuje praėjo su di
deliu dvasiniu pakilimu ir 
buvo tartum sėkmingas eg
zaminas mūsų tautinio vie
ningumo ir kultūrinio kūry
bingumo. Salėse -tūkstančiai 
šio krašto lietuvių palydėjo 
senuosius metus ir viltingai 
sutiko naujuosius. Su šam
pano stiklais ir įprastiniais 
bučiniais palinkėjome vieni 
kitiems geros sveikatos, ir 
laimingų Naujų Metų, o jau 
sekančia dieną visais keliais 
keleliais —virš debesų ir va
saros kaitros išdžiovintais 
vieškeliais skubinom namo.

Daugelis, 
naudodamiesi nor ir svetin
goms sydnejiškių pastogėm, 
pasigedome namie turimų 
patogumų, privargo besku
bėdami į parengimus bei pa
sisvečiavimus, pasidarė ap
čiuopiamų išlaidų, bet parsi
vežė viltį ir pasididžiavimą, 
kad lietuvių bendruomenė 
dar tebėra pajėgi, kūrybin
ga, ir Lietuvių Dienos savo 
turiniu ir apimtimi ne tik 
nesilpsta, bet įgauna vis di- 
namiškesnę išraišką. Tai 
nuopelnas mūsų visų—ir tų, 
kurie per dvejus praėjusius 
metus kantriai ruošėsi įsi
jungti į Lietuvių Dienų pro
gramą, ir tų, kurie nepabūgo 
kelionės vargų ir nepatogu
mų ir su šeimom atskubėjo į 
Sydnejų pasidžiaugti tauti
niais parengimais, bet dau
giausia dėmesio vertas Lie
tuvių Dienoms Rengti Ko
mitetas, kuris taip rūpes
tingai ir, sakyčiau, preciziš
kai pravedė visus parengi
mus. .

Betgi didžiausia paguoda, 
kad visose Lietuvių Dienose 
turėjome šimtus sąmoningo 
jaunimo, kuris užpildė 
sporto aikštes ir sales, spor
tavo, vaidino, dainavo ir vi
sur talkino vyresniesiems. 
Gal šis jaunimo antplūdis 
optimistiškai paveikė ir 
Krašto Tarybos narius, nes 
suvažiavime jaunimo reika
lai ir lituanistinis švietimas 
buvo paliesti tik prabėgom. 
Neieškota jokių sprendimų 
ir beveik nieko tuo reikalu 
nenutarta. Gal visa tai, kaip 
savaime aiškią pareiga už
dėjo naujajai Krašto Valdy
bai.

Sydnejiškiai savo pareigą 
atliko pasigėrėtinai ir pel
nytai užsitarnavo ketvertų 
metų poilsio. Visų akys nu
kreiptos į Adelaidę, kaip į 
naują lietuvių b-nės sostinę. 
Iš čia sekančius dvejus me
tus bus diriguojama visa 
bendruomenės veikla. Ar a- 
delaidiškė Krašto Valdyba 
bus vien tik geri “techno
kratai”, ar kūrybingas su 
vizija ir polėkiu bendruome
nei vadovaujantis kolekty
vas, parodys ateitis. Valdy

Trisdešimties metų sukakties proga sveikiname 
MUSŲ PASTOGĘ ir linkime jai plėstis ir tobulėti. Syd
nejiškiai lietuviai pagrįstai gali didžiuotis, kad Mūsų 
Pastogė sydnejiškių lietuvių įkurta, auginta ir globota. 
Ta proga sveikiname ir visus Mūsų Pastogės’tiesioginius 
darbuotojus, rėmėjus bei skaitytojus tikėdami, kad Mūsų 
Pastogė ir toliau galios kaip mūsų visų dvasinė pastogė.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

bos sąstate yra senų vilkų, 
bet taip pat naujų ir jaunų 
veidų. Tikimės, kad naująja 
Krašto Valdyba neteks nu
sivilti. Jau padaryta ir gera 
pradžia. Artėja savaitgalio 
mokyklų ir lituanistinių 
kursų mokslo metų pradžia. 
Vienas Adelaidės lietuvių 
radio pusvalandis buvo skir
tas lituanistinio švietimo 

reikalams. Šiame pusvalan
dy kalbėjo Krašto Valdybos 
narė švietimo reikalams 
p.J.Vabolienė, klausytojams 
patiekusi tikrai naujų min
čių lituanistinio švietimo 
klausimais. Šis I.Vabolienės 
kreipimasis į tėvus ir jauni
mą turėtų būti išgirstas vi
sose mūsų kolonijose per 
radijo ir spaudą.

***
Išgarsėjusi klevelandiškė 

“Grandinėlė” neaplenkė ir 
Adelaidės. Ją sutikom ir iš
leidom kaip galėjome ir mo
kėjome. Bet ištikimiausiai 
užpildėme 500 vietų salę iki 
paskutinės kėdės. Ir tai ge
riausias įrodymas, kad mes 
jų nuoširdžiai laukėme ir 
juos įvertinome. Gal tik pa
tys šokėjai gerokai išvargo 
ir paprakaitavo iš ameriki
nės žiemos patekę tą vakarą 
į 40 laipsnių Cels. karščius. 
Bet pasirodymas tikrai buvo 
šventiškas, kokių retai tetu
rime.

***
Iš Amerikos į Australiją 

atvyko Nekaltai Pradėtosios 
Marijos mergaičių vienuoli
jos provinciolė seselė 
M.Margarita (Bareikaitė). Ši 
vienuolija rūpinasi mergai
čių religiniu ir tautiniu auk-

Vilniaus Universiteto 
sukaktis

“Mūsų Pastogė" Nr. 32 
(14.8.78) buvo rašoma, kad 
Vilniaus universiteto 400 
metų jubilėjų-turėtumėm ir 
išeivijoje tinkamai atžymėti 
ir jau pats laikas pradėti or
ganizacinį darbą.

M.P. Nr 35 (4.9.78) aš 
savo straipsnyje “Vilniaus 
universiteto sukaktis“ pa
tiekiau sugestijas dėl jubilė- 
jaus minėjimo ir pabrėžiau, 
kad norint tinkamai atžy
mėti 400 metų jubilėjų, bū
tina suruošti australiškai vi
suomenei ir minėjimą ruošti 
australiškuose universite
tuose ir pristatyti Lietuvos 
valstybingumą. Laiko liko 
tikrai mažai.

Prabėgo virš 5 mėn. ir vi
siškai nieko nesigirdi apie 
Vilniaus universiteto 400 
metų sukakties minėjimą. 
Likus tik 7 savaitėms iki 

Įėjimu ne tik vienuolyne, bet 
ir už jo sienų. Adelaidėje se
selė Margarita turėjo susiti
kimą ir padarė viešą prane
šimą visuomenei. Vienuolija 
įsteigta prieš 60 metų arki
vyskupo Jurgio Matulaičio. 
Amerikoje seselės yra labai 
veiklios ir atlieka ne tik reli
ginį, bet ir tautinį didelį 
darbą.

»♦»
Per lietuvišką radijo pus

valandį buvo paskelbta, kad 
vasario 10 d. Adelaidės Liet. 
Namuose bus iš Lietuvos 
atvykusios estradinės solis
tės Nijolės Ščiukaitės kon
certas. Ta proga klausytojai 
supažindinti su soliste ir jos 
dainavimu.

.»»*
Laukiant naujų metų pra

džios lituanistinių kursų va
dovės E.Varnienės bute bu
vo sukviestas mokytojų pa
sitarimas. Aptarta kursų 
programa ir pasiskirstyta 
dėstomaisiais dalykais. Šiais 
metais Adelaidėje kursams 
vadovaus prityrusi pedago
gė, turinti aukštą tarnybą 
Pietų Australijos Švietimo 
Ministerijoje Izolda 
Davis-Požėlaitė. Tėvai pra
šomi paraginti savo mokyk
linio amžiaus vaikus užsira
šyti matrikuliacijos ir lietu
vių kalbos kursui ir į paren
giamąją klasę norinčius ge
riau susipažinti su lietuvių 
kalba, Lietuvos istorija ir 
geografija. Į šią klasę galės 
stoti ir suaugę. Bus klasė ir 
lietuvių kalbos nemokan
tiems, bet norintiems pra
mokti.

B.Straukas

1.4.79 (universiteto įsteigi
mo datos), aiškėja, kad aus
trališkai visuomenei sukak
ties minėjimas, atrodo, ne
bus ruošiamas, nes neliko 
laiko, kad minėjimas būtų 
tinkamai paruoštas. Uni
versiteto minėjimą ruošti 
tik savame "gethe”, nema
tau jokios prasmės. Lietu
viai net nepasimoko iš kai- 
mynų-Ienkų, kurie svarbius 
Lenkijai minėjimus, daro 
australiškai visuomenei ir į 
talką, tokius minėjimus pra
vesti. kviečia net ir lietuvius

JAV lietuviai, Vilniaus 
universiteto 400 metų su
kaktį atžymi, ir siunčia 
mokslinei bibliotekai įvai
riom kalbom, mokslinę lite
ratūrą ir tam reikalui yra 
pagaminę EX LIBRIS.

Tad ir Australijos lietu
viai turėtų pasekti JAV lie
tuviais ir ne paminėti, bet 
atžymėti universiteto 400 
metų sukakti, siunčiant uni
versitetui mokslinę litera
tūrą. Vilniaus universitetui 
ypač trūksta įvairių encik
lopedijų, žinynų bei didžiųjų 
Websterio žodynų.
Siunčiant knygas, būtina 
knygoje įrašyti savo asme
ninį sveikinimą kiekvienoje 
knygoje ir pasirašyti. Kny
gų siuntas reikalinga irgi 
apdrausti. Tokiu būdu kiek
vienas Australijos lietuvis 
gali prisidėti prie universi-

SVEIKINAME “MŪSŲ PASTOGĘ“
Sausio gale “Mūsų Pastogė" atšventė savo 30 me

tų gyvavimo sukaktį. Apgailestaudami, kad dėl ne nuo 
mūsų priklausančių aplinkybių, Krašto Valdybos svei
kinimas nepateko į sukaktuvinį numerį, siunčiame 
“MP” leidėjams - Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są- 
Sąjungai, Red. Kazokui, administracijai, bendradarbiams 
ir visiems skaitytojams nuoširdžiausius linkėjimus. Kar
tu reiškiame pagarbą ir dėkingumą visiems, kurie savo . 
nuoširdžiu darbu, savanorišku pasiaukojimu, įgalino sėk
mingą “MP” redagavimą ir leidimą per praėjusius 30 me
tų.

Šia proga prisimename a.a. Bendruomenės garbės 
narį A. Baužę, pirmąjį “MP” iniciatorių ir leidėją. Taip 
pat su pagarba lenkiame galvas pagerbdami jau mirusius 
“MP" darbuotojus. Per “MP” gyvavimo 29 metus jos 
leidėju buvo ALB Krašto Valdyba. Todėl neišvengiamai 
didelis susidomėjimas ir rūpestis “MP” reikalais visados 
bus arti mūsų širdies.

Žvelgdami į gražią ir didžiai naudingą bendruomenės 
gyvenime “MP” praeitį, džiaugiamės jos dabar stipria 
dabartimi ir linkime gražios ir ilgos, ilgos ateities.

“MP” leidėjui —Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungai linkime stiprėjimo ir geriausios sėkmės.

Iš savo pusės pažadame gražų bendravimą ir visokia- 
riopą paramą.

ALB Krašto Valdyba

Sveikiname Vincą KAZOKĄ
Nepavargstantį, ilgametį “Mūsų Pastogės" Redaktorių p. 
Vincą Kazoką, pašventusį mūsų Bendruomenės laikraš
čiui beveik 15 metų, nuoširdžiai sveikiname sulaukusį 
gražios 60 metų amžiaus sukakties. Linkime dar daug 
stiprių, kūrybingų ir judrių mėty!

Su geriausiais linkėjimais
ALB Krašto Valdyba

Ex libris 
VILNIAUS UNIVERSITETAS 

1579-1979

Dovana Universiteto Bibliotekai 
400 metų sukakties proga 

Gift to the Library of the 
University of Vilnius 

on its quadricentennial

teto jubilejaus atžymėjimo 
ir pasitarnauti universiteto 
mokamajam personalui ir 
studentams, kuriems trūks
ta naujos ir įvairios moksli
nės literatūros. Knygas sių
sti: VILNIAUS VALSTY
BINIO UNIVERSITETO 
MOKSLINĖS BIBLIOTE
KOS DIREKTORIUI 
232633 VILNIUS—MTP, U- 
niversiteto g-vė Nr.3.

Vilniaus universiteto 
mokslinė biblioteka tvarko 
visų Lietuvoje aukštųjų mo
kyklų bibliotekas, kurių yra 
net 12; Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Panevėžyje, 
Šiauliuose bei kitur, nes e- 
sant 12-kai augštųjų mo
kyklų Lietuvoje, knygų ti
krai niekad nebus perdaug.

Tautiečiai, neturį knygų 
persiuntimui, gali prisidėti 
ir pinigine auka. Gauti pini-, 
gai persiunčiami į Vakaruo
se esančias leidyklas, kurias 
nurodo V.U.M.B. vadovybė 
ir už pervestą pinigų sumą, 
biblioteka įsigija kas jiems 
labiausiai reikalinga ir nau
dinga. Pinigus siųsti: 
THE FRIENDS OF THE 
VILNIUS UNIVERSITY 
LIBRARY, 9 Harrow street, 
DOVER GARDENS, ~S.A. 
5048.

Čekius bei money orders 
rašyti tiktai paduotu vardu 
ir persiųsti pažymėtu ad-, 
resu. Visi gauti pinigai bus 
pervesti ten, kur bus nuro
dyta Mokslinės bibliotekos 
vadovybės. Esantieji būrelio 
tautiečiai Australijoje iki 
šiol yra parūpinę Vilniaus u- 
niversitetui, tokios literatū
ros, už kurią bibliotekos va
dovybė yra labai dėkinga.

Dažnai viešai deklaruoja
me, kad spausdintas žodis 
yra tvirtesnis už kardą, bet 
deklaravę tuoj pat ir pa
mirštame, apie ką buvome 
kalbėję, ypač jei deklaravi
mui paremti reikalinga pak
loti doleriukus.

Tokiu būdu kiekvienas 
tautietis Australijoje asme
niškai gali prisidėti prie Vil
niaus universiteto 400 metų 
jubilėjaus atžymėjimo, pasiu 
nčiant bibliotekai mokslinės 
literatūros, o neturintieji 
mokslinės literatūros tau
tiečiai gali prisidėti ir pini
gais, persiunčiant čekius ar 
money orders, aukščiau pa
žymėtu adresu.

Lankantis Vilniuje tautie
čiams patartina rasti laiko ir 
aplankyti Mokslinę bibliote
ką ir pamatyti, kokius uni
kumus biblioteka turi ir ko 
jiems trūksta. O taip pat pa
matyti ir pasaulio žemėlapį, 
kuriame pažymėta, iš kokių 
vietovių tautiečiai remia 
Mokslinę biblioteką knygo
mis.

“Kur du stos, visados 
daugiau padarys" sako se
noji lietuvių tautos išmintis. 
Tad siųsdami knygas ar pi
nigus, mes prisidėsime prie 
lietuviško jaunimo—studen
tų išsilavinimo.

Kviečiame visus geros 
valios lietuvius, paremti 
Vilniaus universitetą 400 
metų jubiliejaus proga ne 
žodžiais, bet veiksmu, t.y. 
knygomis ar pinigais.

J.Riauba
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(tęsinys) Prieš akis Jaunimo Kongresas

IV-JO PLJ KONGRESO 
RUOŠOS KOMITETAS IR 
DARBO KOMISIJOS

Baigiantis trečiajam liet. 
Jaunimo Kongresui įvairių 
kraštų atstovai nutarė se
kantį kongresą ruošti Euro
poje. Kad palengvinus darbą 
PLJ S-gos Valdybai, kuri į- 
sikūrusi Toronto mieste, 
Kanadoje, sudarytas IV-jam 
Jaun. Kongresui ruošti Ko
mitetas Vak. Vokietijoje. 
Komiteto sudėtin įeina Vo
kietijos, Anglijos ir Prancū
zijos lietuvių jaunimo atsto
vai, o posėdžiuose kartais 
atsilanko ir Švedijos bei 
Šveicarijos lietuvių jaunimo 
ryšininkai. Komitetui vado
vauja Andrius Šmitas, ku
riam talkina V.Bartusevi- 
čius, Dr.G.Bauras, A.Her- 
manas.A.Lucas, R.šileris, 
R.Žutautaitė, R.Valiūnas, 
A.šiugždinis, K.Ivinskis, 
A.Vilčinskas (Anglijos ryši
ninkas) ir S.Kondrotaitė 
(Prancūzijos ryšininkė).

Sklandesniam kongreso 
ruošos darbų pravedimui 
sudaryta eilė komisijų. In
formacijos K-jai vadovauja 
M. Šmitienė, studijų dienų 
K-jai V.Bartusevičius, kul
tūrinių renginių ir pramogų 
K-jai vadovauja K.Pauliuke- 
vičiūtė, technikinei K-jai 
kun. V.Damijonaitis. 
INFORMACIJOS KOMISI
JA

IV-jo Kongreso ruošos 
Komitetas iš 12 asmenų, o 
atskiros komisijos susideda 
iš nuo dviejų iki šešių asme
nų. Bene mažiausia iš šių 
komisijų, susidedanti tik iš 
Marytės ir Andriaus Šmitų, 
yra informacijos komisija.

pamoka...
Atkelta iš psl. 7

kitų. Švilpukas ir prasideda 
rungtynės. Prakaitas bėga, 
nuo alučio priaugę pilvo mu- 
skuliukai lenkia prie žemės, 
bet buvę ir nebuvę tėvai 
sportininkai, nenori pasi
duoti vaikams ir žmonoms. 
Rungtynių buvo kelios, bet 
kas laimėjo, taip ir neaišku 
man buvo, nors po to vaikai 
gavo laimėjimų prizines do
vanas.

Pasibaigus estafetiniams 
bėgimams, prasideda tink
linio žaidynės, žaidžia visi ir 
prieš visus. Ir koks azartas 
pakilo. Kun. Butkus, prisi
minęs jaunystės dienas, ka
da ir jis buvo aktyvus spor
tininkas, vienintelis iš kuni
gų net Kūno Kultūros Rūmų 
bronzinį ženklą laimėjęs, 
servuoja sviedinį gerai, ta
čiau, kai reikia jį atmušti, tai 
ir pataiko, ir nepataiko, ir 
sviedinys ne į tą pusę nus
krieja. Tačiau žaidimas vyk
sta ir taip su didžiausiu į- 
tempimu, pakeičiant vienus 
žaidėjus kitais, jis tęsiasi 
virš trijų valandų, kol paga
liau aktyvus sportas pabai
giamas.

Vaikštau po aplinkines 
grupeles, pasikalbu su vienu, 
su kitu, pastebiu, kad daug

. Mūsų Pastogė Nr. 6,1979.2.12, psl. 6

Rašo V. Jagaudis

Šios komisijos uždavinys 
yra informuoti lietuvišką 
spaudą apie Kongresą, ir 
kongresinius ruošos darbus. 
Nuo praėjusių metų rugsėjo 
mėn.informaciniai 
aplinkraščiai išeina bent sy
kį į savaitę. Aplinkraščius 
gauna jaunimo sąjungų pir
mininkai bei ryšininkai, in
formacijos komiteto spaudos 
bendradarbiai ir tų laikrščių 
redaktoriai, kurie neturi 
kongresinės spaudos ben
dradarbių.

Kongresinės spaudos 
bendradarbiai talkininkauja 
informacijos Komisijai pa- 
ruošdami aplinkraščių ir in
formacinės medžiagos spau
dai. Šį spaudos bendradar
bių tinklą sudaro: Birutė 
Prašmutaitė Tėviškės Ai
dams, Rasa Lukoševičiūtė 
(Kanada) Nepriklausomai 
Lietuvai ir žurnalui “Laiškai 
Lietuviams“, Rūta Sulytė 
(Kanada) Tėviškės Žibu
riams, Ofelija Baršketytė 
(JAV) Draugui, Algirdas 
Sliesoraitis (Brazilija) Mūsų 
Lietuvai.

Šalia Europoje leidžiamo 
informacijų aplinkraščio 
Kanadoje dar leidžiamas 
PLJS Informacijos Biulete
nis.Šį leidinį redaguoja 
PLJS informacijos vicepir
mininkas inž. A.Kuolas. 
Biuletenyje duodama papil
domos Kongreso ruošos ži
nios iš JAV, Kanados bei ki
tų kraštų, kur veikia Jauni
mo Sąjungos skyriai. Biule
tenio tiražas mažas-vos 78 
egz. Jie siuntinėjami 
J.Sąjungų ryšininkams bei 
laikraščių redaktoriams.

Kongresu metu numatyta. 
informuoti ir vokiečių spau- 

kur iš juostų klausomasi ir 
vėl vakarykščio Nijolės 
koncerto, džiaugiamasi dai
nomis ir bandoma net su ja 
dainuoti. Džiaugiuosi ir aš, 
kad atvykau į šį pikniką ir 
galvoju pats sau, ar aš ne
apsirikau ir ar čia nėra 
sportininkų piknikas? Bet, 
deja, ne, čia yra ateitininkų. 
Tikrai net nepagalvotum. Ir 
vėl švilpukas, surenkami vi
si į vieną krūvą. A.Krami- 
lius taria trumpą žodelį ir 
pakviečia kun. P. Butkų taip 
pat šį tą pasakyti, Kaip ir 
visuomet, linksmasis klebo
nas, visus prajuokina ir pa
sidžiaugia gražiu ir gausiu 
visų dalyvavimu. Traukiama 
loterija, kurią ištraukti pa
kviečiama Kondreckų gimi
naitė, svečias iš 
Kauno—gražioji Ramutė. Ji 
traukia, ir ką pasakysit, pir
mieji trys prizai tenka mano 
prieteliui “Pupai". Geriau 
negu arklių lenktynės, ar 
pokerio mašinos.

Artėja vakaras. Suėję 
krūvon piknikautojai nesis- 
kirsto, bet daugumai esant 
“Dainos” choro dalyvių, 
prasideda jau savas koncer
tas. Ir daina skamba tikrai 
gražiai, sekdama viena kitą. 
Visos lietuviškos ir tokios 
gražios, artimos. Niekas ne
nori važiuoti namo, nes va
karas toks žavus ir nuotaika 
tokia puiki. 

dą. Šiuo reikalu rūpinasi 
prof. Dr.G.Bauras. Arti
miausiu laiku bus galima 
plačiau informuoti ir apie 
kitų komisijų darbus, orga
nizacinius atsiekimus, o taip 
pat ir vargus...

IV-JO PLJ KONGRESO 
TIKSLAI

Vinco Bartusevičiaus va
dovaujama studijų komisija 
paruošė IV-jo J.Kongreso 
tikslų aptarimą, kurį ruošos 
komitetas viebalsiai priėmė. 
Tikslų formuluotė skamba 
taip: “Į visuomeninį gyveni
mą žengia po antrojo pasau
linio karo subrendę lietuviai. 
Jų tautinę sąmonę ir verty
bių sistemą sąlygoja sociali
nė, politinė ir kultūrinė pa
tirtis, įgyta jau išeivijoje. Ši 
patirtis skiriasi iš esmės nuo 
tos, kurią formulavo kartos, 
augusios Lietuvoje.

Jaunimui yra sunku orga
niškai įsijungti į svetima pa
tirtimi pagrįstą veiklą; pil
nas išeivio asmenybės išsi
vystymas reikalauja akty
vaus dalyvavimo abiejose 
visuomenėse - lietuviškoje ir 
gyvenamojo krašto. IV-to 
PLJ Kongreso tikslas yra 
-NAUJAI PAGRĮSTI IR Į- 
PRASMINTI JAUNIMO

Altenberg: čia vyks Jaunimo Kongreso Studijų Dienos

Galvoju ir galvoju sau, 
kad panašūs pikninkai ir ge
gužinės turėtų būti padaryti 
ir sportininkų su skautais, 
didžiausian dėmesin imant 
sportinių įvairių varžybų 
pravedimą, masinį, kad ir 
tinklinio žaidimą ir būtiną 
visų: suaugusių, vaikų ir 
moterų į šias žaidynes į 
įtraukimą. Tai būtų piknin
kai, kurie surištų visus ir vi
si turėtų malonumą juose 
dalyvauti.

Ir kaip aš nustebau, kai 
visų žaidimų metu, priėjo 
prie manęs vienas tėvas ir, 
parodęs į bežaidžiantį jauni
mą, pasakė:

—Šis, Antanai, jaunimas 
yra jūsų, tik mokėkite jį pa
imti ir duokite jiems moky
tojus, kas juos pamokintų.

Taip, tikrai, sau mintyse 
pagalvojau, taip, jaunimas 
yra mūsų, tik mokėkime 
mes jį paimti. Gi sportiniai, 
gal ir skautų, vadovai turė
tume mes iš paskutinio atei
tininkų—sendraugių ruošto 
pikniko pasimokinti. Jis bu
vo tikrai puikus ir aš už jį 
visiems rengėjams nuošir
džiai dėkoju.

DALYVAVIMĄ IŠEIVIJOS 
VEIKLOJE“.

SANTYKIS TARP TEORI
JOS IR PRAKTIKOS VYK-
DANT IV-JO J.
KONG-RESO RUOŠOS
DARBUS.

IV-tojo J. Kongreso aka
deminės ir studijinės pro
gramos komisija, suprasda
ma, kad spaudoje paskelbtas 
IV-jo J. Kongreso tikslas 
nepilnai apibrėžia numatytą 
programą ypač praktiškos 
veiklos atžvilgiu, plačiau 
paaiškina būsimo darbo žin
gsnius:

1. Konkreti veikla, -prak
tiškas problemų sprendimas 
yra prieinami tik tai per te
orinę padėties analizę. Todėl 
akademinės ir studijinės

• programos komisija nutarė, 
kad pirmas žingsnis siekiant 
konkrečių rezultatų turi būti 
esamos jaunimo padėties iš
tyrimas. Tačiau tai tėra tik 
pradžia.

2. Per padėties analizę ne 
tik suvokiama bendra padė
tis, bet ir išryškėja ateities 
galimybės. Iš to seka tų ga
limybių svarstymas bei 
konkretizavimas. Pavz., 
lietuviai gyvena daugelyje 
valstybių, kurių ekonominės 
ir politinės santvarkos ge
rokai skiriasi. Iš- to-seka-tų 
galimybių—svarstymas—bei- 
Tai nulemia ir lietuviškos
veiklos formas.

3. Akademinės ir studiji
nės programos komisija ne

siūlys kongreso atstovams
lietuvybės išlaikymo recep-

Ir sumainė 
žiedelius...

Sausio 20 d. šv. Jokimo 
bažnyčioje, Lidcombe, ve
dybiniam gyvenimui 
palaiminta jaunesnioji Ži
gaičių šeimos dukra 
Julija' su jos pasirinktuoju 

gyvenimo draugu, Christo
pher Soulos.

Gausiam būriui svečių da
lyvaujant, pamaldas atlaikė 
ir sutuoktuvių apeigas atliko 
kun. P.Butkus. Jaunajai es
ant našlaitei, ją prie 
altoriaus atlydėjo jos krikš
tatėvis B.Genys. Pamaldų 
metu giedojo jaunosios se
suo, bekylanti dainininkė 
p.Gražina 
Zigaitytė-Hurbienė, kurios 
sodrus balsas erdvioje baž
nyčioje skambėjo pasigėrė
tinai.

Vestuvių puota įvyko 
Bankstowno Skvero Bank- 
sijos salėje. Jauniesiems, 
šeimos vardu, žodį tarė Bro
nius Genys. Po jo kalbėjo 
jaunojo artimieji.

tų, nes universalaus vaisto 
nėra. Tačiau pirmieji du 
žingsniai (analizė ir galimy
bių svarstymas) kartu su 
skirtingomis atstovų patir
timis įgalins juos konkrečiai 
pritaikyti kongreso išvadas 
savo gyvenamuose kraštuo
se. Todėl akademinės ir stu
dijinės programos komisija 
pabrėžia, kad kongresas ne- 
siribos teorine analize.

Šios trys pakopos yra bū
tinos, nes išleidus vieną iš jų 
kongresas gali virsti arba a- 
kademiniu 
tuščiažodžiavimu, arba ak
lu atsitiktinumu
(Happening)
STUDIJŲ DIENOS

IV-jo J. Kongreso Studijų 
Dienos įvyks Altenbergo 
Namuose, Altenberge, ne
toli Bonn miesto Vak. Vo
kietijoje. Studijų Dienos 
prasidės liepos 19 d. ir truks 
ligi liepos 26 d. Studijų Die
nose yra 120 vietų atsto
vams, 30 vietų stebėtojams 
ir 30 štabui.

Studijų Dienų programų 
projektas jau paruoštas. Jo 
santrauka buvo paskelbta 
Mūsų Pastogės š. m. Nr.1-2, 
tad jo čia nekartosime. Pa
sirodžius galutinai atbaig
tam Studijų Dienų projek
tui, jis bus patiektas susipa
žinti.

ALTENBERGO NAMAI
Altenberg yra mažas kai

melis netoli Koeln ir Bonn 
miestų, turįs tik keletą na-, 
mų, tačiau visoje Vokietijoje 
išgarsėjęs savo katedra.

Altenbergo Namai yra ta
pę Vokietijos katalikų jau
nimo veiklos centru. Senieji 
Altenbergo rūmai buvo at
remontuoti ir modernizuoti. 
Praėjusių metų pavasarį 
Altenbergo Namai buvo pa
pildyti didžiuliu pastatu, šie 
namai yra vien jaunimui 
skirti ir šiuo metu talpina 
180 žmonių. Salės ir kamba
riai moderniškai įrengti. 35 
kambariai talpina po vieną 
asmenį, likusieji po du ar 
tris. Salė talpina 300 žmonių 
(200 jeigu prie stalų) ir yra 
virš dešimties mažesnių sa
lių konferencijoms. Šalia jų 
yra dar keletas laisvalaikio 
kambarių bei talpi valgykla. 
Altenbergo namai apsupti 
dideliais miškais, kur galima 
pasivaikščioti.

(Bus daugiau)

Julija Žigaitytė ir Ch. Soulos

Linkėjimų, išreikštų žodžiu, 
daina ar telegrama buvo ap
sčiai.

Julija yra baigusi gimna
ziją, skautavo
“Aušros"Tunte. Jaunasis, 
Christopher, nors yra prity
ręs auto mechanikas, bet 
dirba statyboje, kaip rango
vas.

Laimingo ir saulėto šei
myninio gyvenimo Julija ir 
Kristupai!

B.Ž.

6



29-JI SPORTO ŠVENTĖ
MELBOURNO “VARPAS1 
-ADELAIDĖS “VYTIS“ 
57:40 (28:16). Tai buvo vie
nintelės krepšinio rungty
nės mergaičių žemiau 18 
metų amžiaus grupės pir
menybėse. Melbourne prie
auglis atrodė žymiai prana
šiau, ypatingai kai Adelai
dės pagrindinė žaidėja N.O- 
pulskytė jau rungtynių pra
džioje prasižengė ketvirtą 
kartą ir treneris buvo pri
verstas ją pasodinti ant 
atsarginių suolelio. Užtai 
“Varpo” lyderė Renata Ber- 
tašiūtė sužaidė nepaprastai 
gerai ir pelnė net 26 taškus, 
L. Steel 11, B.Steel 8, 
D.Balnionytė 6, L.Mucenie- 
kaitė 4, J.Braniškaitė 2. 
Pralaimėtojų pusėje trene
rio dukros Laimos Visocky- 
tės žaidimą taip pat galima 
įvertinti penketuku, nes šias 
rungtynes Laimutė sužaidė 
tikrai kovingai, pasiauko
jančiai ir rezultatyviai. Pra
laimėtojoms taškus pelnė: 
Visockytė 19, N.Opulskytė 
8, R.Rupinskaitė 7, M.Ja- 
ciunskytė 6.

Visos mergaitės, pelnu- 
sios taškų šiose rungtynėse, 
buvo išrinktos į rinktinę. 
Taigi, kalbant apie moterų 
krepšinio rytojų, ateitis at
rodo gana liūdna. Gal reikė
tų pagalvoti ir šios grupės 
pirmenybių dalyvių amžių 
pakelti iki 19 metų arba net 
20 metų amžiaus. Nuvykus 
arti 1000 mylių kelio į sporto 
šventę krepšininkės norėtų 
sužaisti daugiau kaip vienas 
rungtynes...

Sporto šventės rengėjams 
galima priekaištauti dėl 
krepšinio programos pakei
timų, o taip pat ir klubams, 
kurie tų pakeitimų pageida
vo. Vėliau dar buvo pakeisti 
ir pakeitimai, tai pasidarė ne 
visai aišku, kokios progra
mos prisilaikoma. Praeitis 
jau parodė, kad reikia prisi
laikyti sporto šventės 
rengėjų nustatytos progra
mos, o jei kokių pakeitimų 
tikrai reikia, tai tada būtina 
sukviesti visus krepšinio 
sekcijos vadovus....

Krepšinio rungtynių tei
sėjavimas 29-toje sporto 
šventėje buvo labai žemo 
standarto, ypatingai žaidy
nių pradžioje, kas dalinai ir 
privedė prie sportininkų iš
sišokimų, kurių neturėjome 
28-niose sporto šventėse. 
Klubų atstovams teko labai 
nemaloni pareiga suspen- 
duoti‘3 krepšininkus.

Rungtynių 
protokolavimas taip pat ne
pasižymėjo pavyzdingumu. 
Pasitaikė įvairių klaidų, kad 

STAR MEMORIAL CO.
ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS
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Strathfleld Entrance to 20-22 RAILWAY STREET
Rookwood Cemetery. LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE! LIDCOMBE, N.S.W., 2141

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo.' Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? Vz °/o skirti Mūsų Pasto
gei.

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti-, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

ir-ne iš blogos valios, todėl 
reikėtų reikalauti, kad atei
tyje šias pareigas atliktų a- 
biejų klubų atstovai...

Čia pat norėčiau pridėti, 
kad iškeldamas pastebėtas 
negeroves krepšinio pirme
nybėse, nesijaučiu "didvy
riu”. Priešingai, turiu pri
durti, kad krepšinio varžybų 
vadovas P.Gustafson ir jo 
padėjėjai D.Kriaucevičius, 
K.Protas, A.Šimaitis atliko 
didelį darbą nedėkingose 
sąlygose.

LAUKO TENISO pirme
nybėse vyrai pademonstra
vo gana aukšto standarto 
žaidynes. Individualiniai 
nugalėtojo titulas atiteko 
Romui Leveriui iš 
Sydnėjaus, bet tik po labai 
atkaklios 3 setų kovos įvei
kus R.Renių 4:6, 6:4, 6:3. 
Titulas tvirtose rankose. 
Moterų grupės čempionės 
titulą iškovojo Jūratė Pe
trauskaitė, taip pat iš Syd
nėjaus. Individualiai vyrų 
dvejetų nugalėtojais tapo 
R.Renius iš Sydnėjaus ir 
A.Kaitinis iš Hobarto, o mi
šraus dvejeto: A.Kaitinis ir 
R.Share - Krutulytė, abu iš 
Hobarto.

Pamoka sportininkams
Antanas Laukaitis

(Ateitininkų Gegužinėje pa
buvojus)

Ilgojo savaitgalio pirma
dienis. Atsikėlus, ausyse 
skamba vakarykščiai Nijolės 
Ščiukaitės koncerto garsai, 
kai akyse stovi besišypsan
tis jos gražus veidas. Mintis 
veja mintį ir tai, lyg kalei
doskopas, rodo ją linksmą, 
besišypsančią ir dainuojan
čią jaunatviškai linksmas 
dainas, kai ir vėl, liūdnas ir 
širdį virpinančias dainas pa
lydi jos veido rimtumas ir 
balso puikus valdymas. Apie 
pabaigą, geriau ir nekalbė
siu, nes tai buvo tas, ko iki 
šiol dar nei vienas, nesvarbu 
iš kur atvykęs, solistas, ne
buvo padaręs. Mačiau ir 
jaunus, mačiau ir vyres
niuosius drėkinant savo no
sines jausmingomis ašaro
mis. Kažkas tai ir man sus
tabdė balsą gerklėje ir, kar
tu su visa ta didžiąją klau
sytojų minia, automatiškai 
atsistojau ir plojau, plojau 
iki delnai užkaito. Ir tikrai, 
ar kas galėjo būt gražiau? 
Tačiau šis straipsnis nėra 
Nijolės koncerto aprašymas 
(tą padarys kiti), bet tik pir
madienio ryto atsiminimas.

STALO TENISO koman
dinėse pirmenybėse vyrų 
grupės nugalėtojais tapo 
Melbourno “Varpas”, o mo
terų grupėje Sydnėjaus 
“Kovas”. Individualinėse 
vyrų varžybose nugalėtojo 
titulas atiteko veteranui 
Juozui Ablonskiui iš Mel
bourno įveikus J.Mašanau- 
ską 24:22, 21:10, taip pat iš 
Melbourno. Moterų stalo te
niso čempionės titulą iško
vojo Onutė Pilkienė iš Can- 
berros. Ir čia titulas tvirtose 
rankose. Vyrų dvejetų titu
las atiteko veteranams Juo
zui Ablonskiui ir Algiui Bal- 
nioniui, abu iš Melbourno, o 
moterų dvejetas
N. WalHs—V.Laukaitienei, 
abi iš Sydnėjaus. Mišraus 
dvejeto titulu pasipuošė 
A.Balnionis iš Melbourno ir
O. Pilkienė iš Canberros. 
Stalo teniso pirmenybes su
maniai ir tvarkingai pravedė 
Vincas Binkis.

SKVUOŠO vyrų nugalė
tojų titulą iškovojo Jonas 
Abromas iš Sydnėjaus, o 
moterų —Jūratė Petraus
kaitė, taip pat iš Sydnėjaus, 
bet po labai tvirto pasiprie
šinimo, trijų setų kovos

Begalvojant, ką reikia da
ryti, atvažiuoja pas mane 
kaimynas, buvęs Kovo 
krepšininkas, dabar 
“Dainos” dainininkas, Algis 
Vasaris ir sako man ir pas 
mane gyvenančiam priete- 
liui “Pupai”:

—Žinot ką, važiuojam į a- 
teitininkų ruošiamą pikni- 
ką-gegužinę, kuri yra prie 
gražiosios Lane Cove upės.

Susiraukiau aš, susiraukė 
“Pupa”, pagalvojęs, kad gal 
geriau pabandyti laimę ant 
arkliukų. Tačiau Algis kal
bina ir prikalbina. Sėdam į 
jo mažą Volswageną ir 
spaudžiam į šiaurę. Atva
žiavus prie upės ir tilto, ieš
kom, bet jokiu būdu negalim 
pamatyti lietuvių, nes, esant 
tokiam dieviškam orui, 
žmonių visur kaip bičių avi
ly. Tačiau staiga, visai kitoj 
pusėj upės, pamatau lyg tai 
ir pažįstamą bliondinę, ku
rios balti plaukai, kaip vė
liava plėvesuoja. Geriau įsi
žiūrėjus, pasirodo ten tikrai 
yra jaunoji Šarkauskienė.

Pora minučių 
ir mes jau kitoje pusėje upės 
sveikinamės su piknikaųto- 
jais. Tuoj pripuola mano se-

|jgJPOPTAL>
prieš Virginiją Juciūtę iš A- 
delaidės. Mergaitės pade
monstravo gana aukšto 
standarto žaidimą. Šias pir
menybes labai gerai 
pravedė Jurgis Liutikas.

GOLFO pirmenybėse 
vyrų grupėje pranašiausiai 
pasirodė Vincas Binkis iš 
Sydnėjaus, o ’’handicap” 
varžybose F.Gružauskas iš 
Canberros. Moterų grupės 
nugalėtojos titulas atiteko 
Ritai Zenkevičienei iš Gee- 
longo. Šias žaidynes suma
niai pravedė Virgis Vičiulis.

***

Kaip paprastai sporto 
šventės metu, taip pat šioje 
klubų atstovų posėdžiai 
praėjo, galima sakyti, “pra
bėgom”....

NUTARTA: sekančią,
30-tą Australijos lietuvių 
sporto šventę leisti pravesti 
Canberros L.S.K. “Vilkui". 
Sakyčiau, kad mūsų sostinės 
sportininkai šios garbės pel
nytai užsitarnavo, nežiūrint 
labai neparankios geografi
nės padėties kai kuriems 
klubams. Tik nutarimas į šią 
sporto šventę įtraukti kortų 
žaidimą “bridžas” man atro
do ne visai rimtas...

Klubų atstovai ųžgyrė 
ALFAS valdybos A.Lau- 
kaičio, V.Gulbino ir V.Bin- 
kio, visi iš Sydnėjaus, veiklą 
ir labai daug pagyrimų už
sitarnavo išvykos į pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes To
ronte ir gastrolių po Š. A- 
meriką 1978 metais vadovas 
Antanas Laukaitis. Tikrai, 
už tokią gražią, masinę Aus
tralijos lietuvių sportininkų 
išvykos suorganizavimą bei 
labai pavyzdingą reprezen
taciją Antanui priklauso vi
sų Australijos lietuvių pa
dėka, o aš iš savo pusės no
rėčiau pridėti: Antanui 
pirma vieta!..

ni prieteliai Kramilius, Kon- 
drackas, Lašaitis, Šatkaus
kas, Adomas Laukaitis, 
Šarkauskas, Stasiūnaitis ir 
kiti ir sveikindamiesi, tuoj 
kviečia prie palapinės, kur 
randasi šaltieji
gėrimai.Atidaręs dėžutę a- 
laus, metu akį į vieną, į kitą 
pusę. Daug žmonių. Tikrai 
nesitikėjau tiek daug čia pa
matyti. Gi žiūriu ir kun. 
Butkus, visas nuo saulės iš
raudęs, atskuba, duoda ran
ką ir sveikina su atvykimu. 
Numalšinus pirmąjį trošku
lį, mano prietelių žmonos 
kviečia prie valgių, kurie ir 
tiek daug, yra išdėstyti ant

Pagyrimo užsitarnavo ir 
išvykos vadovo pavaduoto
jas Valentinas Gulbinas.

Dar kart^ norėčiau iš
reikšti pasipiktinimą dėl ki
tataučio išrinkimo treneriu 
mūsų auksinės moterų 
krepšinio rinktinės. Tą mes 
pasiekėme lietuviui trene
riui vadovaujant, jam vado
vaujant laimėjome eilę pa- 
baltiečių žaidynių, bei šiaip 
svarbių rungtynių. Šis tre
neris Australijos lietuvių 
sportui yra atsidavęs nuo 
ankstyvos jaunystės ir tik 
dėl didelės meilės lietuviš
kam sportui, mes jį matome 
dar ir šiandien trenerio pa
reigose. Tačiau, aš prama- 
tau, jei ateityje mes nesis- 
kaitysime su lietuviais tre
neriais, tai būsime priversti 
samdyti kitataučius... Aš ti
kiu, kad iki pabaltiečių žai
dynių, šis su mūsų sporto 
švenčių statuto prasilenkiąs 
nutarimas bus atšauktas ....

Dabartinė ALFAS valdy
ba, išrinkta iš Adelaidės 
kandidatų, pareigoms pasis
kirstė: pirmininkas Jurgis 
Jonavičius, sekretorius An
tanas Skiparis, iždininkas 
Juozas Donėla. Naujai val
dybai linkime darbingos ir 
sėkmingos veiklos.

Baigdamas 29-tos šventės 
aprašymą norėčiau labai pa
girti Sydnėjaus “Kovo” val
dybą už pastangas ją orga
nizuojant. Šį masinį paren
gimą neįvertinti gali tik 
priekabių ieškotojai ir tie, 
kuriems dar neteko organi
zuoti sporto šventės... Ade
laidės sportininkai parsivežė 
kuo gražiausius prisimini
mus ir jų vardu tariu nuo
širdų ačiū “Kovo" valdybai, 
talkininkams ir visiems 
Sydnėjaus lietuviams...

Robertas Sidabras

paklotų žemėje antklodžių. 
Netolimais pajuntu ir keps
nių kvapą. O gi štai mano 
bendrapavardis Adomas, 
žuvavimo būrelio vadovas, 
kepa didžiulę žuvį ir giriasi, 
kad jis ją pats sugavo, nors 
kiti jo žuvininkai draugai 
juokiasi ir liepia man tuo 
netikėti. Kaip ten buvo, kaip 
nebuvo, kas ją sugavo, bet 
žuvis tikrai buvo skani, ga
lėjai net liežiuvį su ja pra
ryti. Visi pakraščiai pilni 
lietuvių, vieni Valgo, kiti nu
geria, o jau vaikai ir mano, 
išvykos į Kanadą ir Ameri
ką, tinklininkė Carol, tiesia 
tinklinio tinklą ir nori pra
dėti žaidimus. Gi štai, mūsų 
Sydnėjaus nepavargstantis 
fotografas Jonas
Šarkauskas, o iš paskos ir 
visuomet besišypsantis,
Kondrackas su savo didžiu
liais filmų ir foto aparatais, 
viską fiksuoja

Pasigirsta švilpukas ir 
viso pikniko vadovas Kra- 
milius, Lašaitis, padedami 
Lašaitienės ir Stasiūnaitie- 
nės, rikiuoja visus vaikus, 
moteris ir vyrus į estafetinį 
bėgimą. Net gražu žiūrėti, 
kai šalia savo vaikų išsiri
kiuoja Ankus, Burokas, ne
senai tik iš Anglijos atvykęs 
Petras Viržintas ir daug 
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Informacija
Koop. Kredito Draugijos 

TALKOS Sydnejaus Sky
riaus priėmimo valandos : 
kiekvieną sekmadienį nuo 2 
iki 4 vai. p.p.Sydn. Lietuvių 
Klube.

♦♦♦

Vasario 4 d. įvyko Sydne
jaus Liet. Kat. Kult. Drau
gijos visuotinis
susirinkimas, kurio metu 
aptarta Draugijos veikla ir 
išrinkta nauja valdyba: pirm 
A.Vinevičius, vicepirm. inž 
Dirginčius, sekr. p. Grybai
tė, iždn. p.Bižienė ir narės 
parengimų reikalams p.p. 
Savickienė ir Skirkienė.

Kontrolės Komisiją suda
ro: V.Miniotas (pirm.), 
A.Statkus ir
K.Daniškevičius — nariai.

Lituanistiniai kursai 
Sydnejuje

PRADEDAME DARBĄ VASARIO 10 D.

Šiais metais lituanistiniai 
kursai Sydnejuje vėl susidės 
iš dviejų klasių: A ir B.

Klasės A pamokos vyks 
Bankstown Girls High 
School patalpose, Mona St., 
Bankstown. Šios klasės mo
kytojas Ričardas Bukevi- 
čius. Į šią klasę kviečiame 
jaunesnius gimnazijos mo
kinius septintų metų 
(pirmos klasės ), aštuntų 
(antros klasės) ir devintų 
metų (trečios klasės). Taip 
pat laukiame ir australų bei 
visų tų, kurie nori pramokti
lietuviškai.

Klasė B dirbs kaip ir per
nai Ashfield Boys High, Li
verpool Rd., Ashfield, kur 
mokys Vida Kabailienė. Į šią 
klasę kviečiame devintų 
(trečios klasės), dešimtų 
metų (ketvirtos klasės), 11 
metų (penktos klasės ir 
dvyliktų metų (šeštos 
klasės) mokiniai. Šios pasta
rosios (dvyliktų metų) mo
kiniai gali laikyti lietuvių 
kalbos egzaminus dviejų 
vienetų (two units) kaip da
lyką H.S.C. gimnazijos bai
gimo atestatui.

Darbo daug, o laiko mažai. 
Todėl būtų geriausia, kad 
jau kursus pradėtų lankyti 
studentai 3-4 metus prieš 
gimnazijos baigimą. Tokiu 
būdu liktų daugiau laiko ne 
tik pramokti daugiau 
lietuvių’kalbos, bet šiek tiek

Klumpakojis 
kviečia

Melbourne taut, šokių 
grupė Klumpakojis vėl pra
dėjo darbo metus ir

a) ieško savanorių muzi
kantų; vienas iš svarbiausių, 
kad būtų akordeonistas /tė.

b) Maloniai kviečia visus 
suinteresuotus vyrus ir 
mergaites virš 18 metų at
vykti į repeticijas, energin
gai pašokti su jaunimu.

Iki vasario pabaigos pra
šome skambinti man — A- 
nelei Morkūnienei tel. 
569-9716. Laukiame Jūsų!

Anelė Morkūnienė 
Klumpakojo vadovė.

NUOTRAUKOS IŠ LIETU
VIŲ DIENŲ!

Jau galima susipažinti 
su spalvingom ir 
skoningom nuotraukom iš į- 
vairių Lietuvių Dienų pa
rengimų. Oficialus Liet. 
Dienų fotografas Jonas Šar- 
kauskas parengė pavyzdinį 
albumą, kurį galima pavar
tyti Sydnejaus Liet. Klube 
ir norimų nuotraukų užsisa
kyti. Atskira atvirutės dy
džio spalvota nuotrauka 
kainuoja 1 doleris. Albumas 
su pavyzdinėm nuotraukom 
bus laikomas Syd. Lietuvių 
Klube iki vasario pabaigos. 
Vėliau jis bus persiųstas į 
kitas vietoves.

susipažinti ir su lietuvių li
teratūra bei Lietuvos istori
ja.

Taip pat kviečiame ateiti 
visus, kurie yra primiršę 
kalbą, nedrįsta kalbėti, nes 
jiems trūksta žodžių. Ban
dysime kiekvienam kursų 
lankytojui teikti indivudualų 
dėmesį, paskatinti ir padėti.

Didelis laimėjimas, kad 
mūsų vaikai gali mokytis 
lietuviškai parapijos moky
klose sekmadieniais ir vėliau 
gali lankyti lituanistinius

apie mus
"SUNEŠTINIS“ GEELON- 
GE 

Geelongo Apyl. Valdyba, 
įžengdama į naujuosius dar
bo metus, surengė “sunešti
nį” sausio 20 d. Lietuvių Na
muose, į kurį pakvietė visus 
Geelongo lietuvius. Gausiai 
susirinkusius ir susėdusius 
prie paruoštų stalų apyl. 
pirm. M.Kymantas visus 
pasveikino su Naujais Me
tais. Buvo svečių ir iš Mel- 
buomo. Prisiminta ir pami
nėta Klaipėdos atvadavime 
sukaktis. Žuvusieji pagerbti
susikaupimo minute.

Suneštinio metu pravesta 
loterija, gausi fantais, iš ko 
gauta gražaus pelno, nes 
fantai buvo suaukoti. Iš au
kotojų pažymėtini: p.p. 
Karpalavičienė, Buckienė, 
Stuikevičienė, K.Starinskas, 
Jokūbauskienė, A.Gvildys. 
Taip pat buvo renkamos au
kos Liet. Namų kėdžių re
montui. Surinkta virš 100 
dol., už ką Apyl. Valdyba 
aukotojams didŽai dėkinga.

Pravesta ir linksma pro
grama. Kupletus ir eilėraš
čius skaitė p.p. Jankienė, 
K.Starinskas, Karpalavi- 
čius, Bungarda. Dalyvaujant 
daugumai choristų, tai ir 
padainuota keletas dainų 
palydint akordeonu M.Ky- 
mantui. Rodytas ir filmas iš 
1976 m. Melbourne vykusių 
Australijos Lietuvių Dienų 
(V.Karazijos gamintas).

Apyl. Valdyba dėkinga p. 
Jomantui už filmų demons
travimą ir paaiškinimus, nes 
drauge rodyta vaizdai iš 
Amerikos ir Brazilijos. 
Visus vakaro dalyvius link
smino plokštelių muzika.

VIETOJ SVEIKINIMO 
“MŪSŲ PASTOGĖS“ SU
KAKTUVIŲ PROGA Anta
nas ČEIČYS iš Canberros 
paskyrė Mųsų Pastogei $20.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414
kursus. Ir ne tik lankyti

Vasario 17 d., 8 vai.
NEPRIKLAUSOMYBĖS

kursus, bet ir mokytis lietu- ŠVENTĖS IŠVAKARĖS —
vių kalbą kaip antrą kalbą 
gimnazijos rėmuose vietoje, 
pavyzdžiui, prancūzų ar vo
kiečių kalbų.

Mums reikia visų pagal
bos: senelių, tėvų, mokyto- 
jų.Kad šitą galimybę būtu-

Dainuoja viešnia iš Melbourne 
R.MAČIULAITIENĖ

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

me turėję prieš dvidešimt * Antradieniais pigioji geri-
metų.būtųbuvę džiaugsmo mų valanda 'jį AJBb
ir subruzdimo Sydnejuje! •Treciaoiemais sacnmatai W 0) VRK

Taigi, padėkime ir prisi- *Ketvirtadieniais dvigubi
dėkime visi prie lituanistinių jackpotai
kursų darbo, kad klasės bū
tų pilnos, kad entuziazmas 
jaustųsti šiuo reikalu ir ben-

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

druomenėje ir spaudoje, ir 
parapijoje, ir Lietuvių Klu-

VALGYKLA veikia: pirm. - r>.
penk. 6-9 vai., šešt. 6-10 vai., 
sekm. 1-9 vai. V algyklos vedėja Cįbe, bei gausidse. mūsų or-

ganizacijose. Kalbinkime 
savo šeimos narius,

G. Kasperaitienė

draugus, kaimynus, kad 
gimnazistų ir mokyklinio 
amžiaus mokinių atsirastų 
daugiau. Kiti net nežino, kad

Klubo biblioteka atidara:
trečiadieniais 4?6 vai. "K Vi
sekmadieniais 1.30-4 vaL 
Bibliotekoje parduodamos He- 
tėviškos knygos, plokštelės, 
pašto ženklai, lipinukai ant aJt

tpkie kursai egzistuoja. Tai
gi, laukiame visų!

Tie, kurie nebesuspės a-
teiti vasario 10 d., kviečiame mašinų klijuoti.
atvykti vasario 17 d. Kur
suose darbas vyksta šešta- Primename, kad šeštadienių 

šokių vakarais visi turi dėvėti
ryto su dviem 10 minučių 
pertraukom. Iš viso kursai 
trunka 36 savaites.

klubo taisyklėse nurodytą ap
rangą.

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI
Dėl papildomų informaci-

jų skambinkite p. Vidai Ka- 
bailienei tel. 432306

ALJS Melbourne Skyriaus Valdyba kviečia visus j

Jaunimo Kongreso Balių
Vasario 17 d., šeštadienį, 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 : AAClvydas telef. 848—8908, 

Z. Prašmutaitė 211—3775
ALJS Melb. Skyriaus Valdyba

Dalyvavę buvo visi labai pa
tenkinti vakaru ir pagei
daujama tokių vakaronių 
dažniau.

A.Z.
BAIGĖ MOKSLUS

Alfos Savickienės (Syd
nejuje) dukrelė Virginija 
baigė universitetą
įsigydama Bibliotekininkės 
diplomą. Virginija prieš 
pradėdama darbus išvažiavo 
pasidairyti po Europą. Vo
kietijoje aplankys ten laiki
nai gyvenantį savo brolį 
Kun. Alfonsą Savicką. Tikė
kimės, kad abudu sugrįš į 
Australiją, kurie savo įsigy-. 
tomis profesijomis tarnaus 
Australijai ir ypatingai lie
tuvių bendruomenei.

kor.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

1Hsq Pastogę)

**♦
Jau kiek laiko Australijo

je vieši iš Kanados atvykęs 
Vladas Vitauskas su žmona 
Stefanija. Prisilaiko p.p. Mi
niotų Sydnejuje ir Canber- 
roje, su kuriais svečiai yra 
giminės. Svečiai gėrisi Aus
tralija ir net- galvoja atsikel
ti iš Kanados ir čia apsigy
venti
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E.Vilkmienė $5, O.Barzdie- 
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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 
Klubų Valdybos Sekretorius

Prenumerata:
Australijoje metams $20 
Užsienyje paprastu paštu $24 
OropaštuiN.'Zelandiją $35 
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro Nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius, taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Ųž skel
bimų turinį neatsakomai
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