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TIKROJI IR FIKTYVI 
NEPRIKLAUSOMYBĖ

Lietuvoje ką tik nuslūgo 
žodžių sriautas apie “tarybi
nės valdžios” Lietuvoje įs
teigimą 1918 m. gruodžio 16 
d. Artėja Vasario šešiolik
tosios šventė. Taip per 
dviejų mėnesių erdvę kal
basi nepriklausomybės fik
cija ir tikrovė.

Ryšium su “tarybinės 
valdžios” Lietuvoje įsteigi
mo 60-mečiu, V.Lazutka už
puolė “istorijos klastotojus" 
Vakaruose (Sovietskaja Lit- 
va, 78.12.3). 1918-1919 me
tų revoliucija, teigia jis, ne- 
buvo“eksportuota” į Lietuvą 
iš Sovietų Rusijos, bet buvo 
pačios lietuvių liaudies at- 
siekimas. Lietuvių liaudis 
supratusi, kad “jos vienin
telė išeitis yra sukurti so- 
.vietinę valstybę”. Teiginys, 
kad “Lietuvos liaudis tada 
išvijo bolševikus,” yra, La
zutkos nuomone, visiškai 
“absurdiškas”. Pasak La
zutkos, Antanas Bimba jau 
1923 metais “visiems 
laikams”įrodė šios teorijos 
klaidingumą, 
“pademonstruodamas, kad 
Entente ‘įsakė vokiečių da
liniams nepasitraukti iš Lie
tuvos, kol ten nebus suda
rytos buržuazinės
valstybės”.

Sovietinės Kompartijos 
Centro Komitetas, TSRS 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumas ir TSRS Ministrų

Sveika, 
Estija!

Taryba pasveikino Lietuvos 
gyventojus “Lietuvos 
TSRpaskelbimo ir Lietuvos 
Komunistų Partijos įkūrimo 
60-ųjų metinių proga” (Ma
skvos Radijas, 78.12.14). 
Centrinė ir Pabaltijo spauda 
pernai skyrė nepaprastai 
daug dėmesio 1918—1920 
metais nepavykusiems ban
dymams importuoti komu
nistinius režimus į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Dvidešimt 
tikrosios nepriklausomybės 
metų tuose straipsniuose 
buvo ignoruojami, arba 
trumpai aprašomi kaip "fa
šistinio teroro ir smurto” bei 
’’buržuazinės diktatūros" 
periodas.

Straipsnių ir kalbų sriaute 
pažymėtinas vienas naujas 
reiškinys: labiau negu pra
ėjusiais metais buvo 
pabrėžta, kad “Lietuvos 
TSR" buvusi "nepriklauso
ma”. Tiesoje (78.12.22) ra
šoma: "Tarybų Lietuvos ne
priklausomybės pripažini
mas ryškiai parodė pasau
liui, kaip lenininė Rusijos 
komunistų partija gerbia 
mažų tautų suverenumą ir 
nacionalines teises”. Pamir
šta pacituoti Lenino 1918 m. 
sausio 8 d. pasiūlymai taikos 
deryboms, kuriuose (Pasiū
lymas 21) jis aiškiai pareiš
kė, kad “Rusijos socialisti
nės respublikos išsaugojimo 
interesai yra svarbesni "už”

Vasario 24 d. nedidelė 
bendro likomi tauta 
atšventė 61-ją savo neprik
lausomybės paskelbimo su
kaktį. Nepraėjus nė dešim
čiai dienų nuo Lietuvos
nepriklausomybės 
paskelbimo iš pirmojo 
pasaulinio karo griuvėsių 
kėlėsi ir Estija, paskelbda
ma savo nepriklausomybę. 
Estijai kaip ir Lietuvai 
nebuvo lengva ir pigu laisvę 
atgauti, tačiau ji buvo 
laimėta ir tik antrojo pasau
linio karo eigoje šios trys 
Pabaltijo valstybės vėl buvo 
imperialistinės Rusijos už
grobtos. Estų tauta drauge 
su lietuviais ir latviais vis 
tebekovoja ne tik už savo 
laisvę, bet juo labiau ir už 
savo tautini išlikimą, nes 
šiandie pati būdama nes- 

| kaitlingiausia, gal labiausiai 
'rusų kolonizuota. Nežiūrint, 
to, estų atsparumas ir rezi
stencija yra heroiška: 
pasipriešinimas rusinimui 
Estijoje yra bene pats sti
priausias.

Sveikindami estus kaip 
likimo draugus tikime, kad 
anksčiau ar vėliau Ilgojo 
Hermano bokšte Tallinne 
vėl džiaugsmingai plevėsuos 
Estijos trispalvė!

Po
G.5 iip Dainų Šventės tęstinumo ženklą.

kelių tautų (Lenkijos, Lie
tuvos, Kurlandijos ir kitų) 
laisvo apsisprendimo 
teises”.

Vos devynioms dienoms 
praėjus nuo “tarybinės Lie
tuvos” pripažinimo Mask
voje, Sovietų Rusijos oficio
zas IZVESTIJA (1918.12.15) 
atvirai paaiškino: “Estija, 
Latvija ir Lietuva guli ant 
tiesioginio kelio, vedančio iš 
Rusijos į Vakarų Europą, ir 
dėl to yra kliūtis mūsų revo

įvykiai
Maskvoje sausio 31 d. su

imta apie 60 totorių, kurie 
lankėsi komunistų partijos 
vyriausioje būstinėje prote
stuodami, kad jiems nelei
džiama sugrįžti į gimtąjį 
kraštą Krymą. Dar Stalino 
laikais Krymo totoriai buvo 
masiškai ištremti į Sibirą.

*'**
Sirija ir Irakas numato 

susijungti ir sudaryti vieną 
arabų valstybę. Jau dabar 
sujungtos abiejų kraštų už
sienio reikalams ir gynybos 
ministerijos. ' ' ""***

Lygiai prieš metus šiuo 
laiku Australijoje lankėsi 
poetas Bernardas Brazdžio
nis. Ir šiandie daugeliui pa
liko neužmirštami jo poezi
jos vakarai.

***
Naujuoju Amerikos Lie

tuvių Tarybos pirmininku 
išrinktas Dr.K.Šidlauskas, o 
jo pavaduotoju Dr.J. Valai
tis. Kalbama, kad prieš tai 
buvęs ALTO pirmininkas 
Dr. K.Bobelis atsistatydi
nęs, nes ketinęs kandida
tuoti į VLIKOpirmininkus. 
Iki šiol dar neturima žinių, 
kas yra naujasis VLIKO 
pirmininkas.

***

Afganistane, kur neseniai 
perversmo keliu prie vals

liucijai. Ši skirianti siena tu
ri būti sunaikinta”. Raudo
nosios Armijos invazija į at
sikūrusią Lietuvą buvo 
prierašas prie IZVESTIJŲ 
straipsnio.

“Nepriklausomybės” pa
brėžimas pseudoistoriniuose 
sovietiniuose minėjimuose 
patvirtinta, kad nepriklau
somybės idėja lietuvių tau
toje tebėra gyva ir galinga.

ELTA

tybės vairo atsistojo komu
nistai, vyksta kietas antiko
munistinis pasipriešinimas. 
Naująjį režimą stipriai re

mia Sov. Sąjunga. Kovose 
su antikomunistiniais parti
zanais jau žuvę penki sovie
tiniai karininkai "patarėjai”.

***
Nusiginklavimo konfe

rencijoje, kuri vyksta Žene
voje, tariamasi atsisakyti a- 
tominių ginklų. Iš atominius 
ginklus turinčių kraštų 
Prancūzija pareiškė ir toliau 
tęs atominį ginklavimąsi, gi 
Kinija į šią konferenciją 
neprisiuntė savo atstovo.

♦»»
Apie tris mėnesius per

nai kovojęs dėl pasaulio ša
chmatų čempionato sovietų 
šachmatininkas Anatol Kar
pov laimėjo prieš Korčnoi, 
sovietinį disidentą, kuris 
prieš keletą metų pasitrau
kė pabėgdamas iš Sov. Są
jungos. Karpovas, laimėda
mas pasaulio šachmatų titu
lą, taip pat laimėjo apie pusę 
milijono dolerių, iš kurių 
virš 300.000 savanoriška! 
paskyrė Sov. Sąjungos 
Sporto Komitetui.

***
Vilniaus arkivyskupijos 

valdytojas mons. Česlovas

NAUJAS KOMPARTIJOS 
PRIŽIŪRĖTOJAS

LIETUVOJE

1978 m. gruodžio 11 dieną 
Lietuvos Komunistų Parti
jos centro komiteto plenu
mas atleido Valerijų I Cha- 
razovą iš Lietuvos KP CK 
antrojo sekretoriaus ir CK 
biuro nario pareigų. Chara- 
zovas atleistas “ryšium su 
perėjimu į kitą darbą" (Ta
rybinis Mokytojas,
78.12.13). Nerusų respubli
kose antrasis sekretorius 
paprastai yra rusas, kurio 
pareiga prižiūrėti, kad vie
tinė partija nenukryptų nuo 
Maskvos linijos. Charazovas 
išbuvo šiose pareigose nuo 
1967 metų.

Nauju antruoju sekreto
riumi biuro narių plenumas 
“išrinko" N.K.Dybenką. So
vietskaja Litva (78.12.12) 
pateikia jo trumpą biogra
fiją. Mikolaj Kirilovič DY- 
benko, 50 m. amžiaus, yra 
inžinierius, metalurgijos 
specialistas. Jis pradėjo sa
vo partinę karjerą Novosi
birske, kur 1964 metais bu
vo paskirtas obkomo sekre- 
toriumi.Iš ten jis buvo per
keltas į Sovietų Sąjungos 
kompartijos CK, o pastarai
siais metais vadovavao CK 

j partijos organizacinės veik
los skyriaus Pabaltijo res
publikų ir Bielorusijos sek
toriui. Tokios yra naujojo 
Lietuvos “pilkosios eminen
cijos” kvalifikacijos.

ELTA

Krivaitis pasitraukęs iš tu
rėtų pareigų ir jo vietoje 
vyskupijos konsultatorių 
paskirtas kun. A.K.Gutaus- 
kas, buvęs šv. Teresės pa
rapijos ir Aušros Vartų kle
bonas. Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika (Nr.33) 
apie jį pasisako neigiamai.
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ALB Krašto Valdyba pasisako

UŽ SAVO KALBĄ IR MOKYKLĄ
Artėjant mokslo metų 

pradžiai vėl keliame klausi
ma dėl savaitgalio mokyklų 
egzistencijos, jų išlaikymo ir 
papildymo. Lietuviškos sa
vaitgalio mokyklos veikia 
beveik kiekvienoje lietuvių 
kolonijoje Australijoje nuo 
pat įsikūrimo iki šiol. Tai 
pasišventusių individų pas
tangomis, kurie nežiūrint į- 
vairiausių sunkumų metai 
po metų dirba mūsų visų ir 
Lietuvos naudai. Kad vaikai 
lanko vietines mokyklas, tai 
yra natūralūs dalykas, nes 
pagal krašto įstatymus visi 
vaikai privalo jas lankyti iki 
tam tikro amžiaus. Tas 
mokyklų lankymo tikslas iš
mokyti vaikus skaityti ir ra
šyti, kad su laiku jie galėtų 
įsigyti žinių, kurios jiems 
pravers gyvenime. Kaip jie 
įsikurs, tas priklausys nuo 
jų gabumų, pastangų ir ap
linkybių. Daugiau ar mažiau 
šios mokyklos aprūpina 
žmogų praktiškai.

Kam mums reikalingos 
lietuviškos mokyklos? 
—kartas nuo karto paklausia 
vietiniai australai, o gal ir ne 
vienas ir iš mūsų pačių lie
tuvių. Juk iš to duonos ne
valgysi! Kam toji lietuvių 
kalba? Ja kalba tik lietuviai, 
taip, kad iš jos naudos gyve
nant Australijoje nėra.

Bet mes žinome, kad iš 
prigimties žmogus yra žin
geidus, jis domisi įvairiau
siais dalykais: menu, muzi
ka, įvairiausiais išradimais 
bei atradimais, o labiausiai 
jis domisi žmogum—savimi. 
Kas aš, kokia mano ateitis, į 
kur aš einu, iš kur atėjau? 
Kas mano tėvai, iš kur jie? 
Kas mano seneliai, prosene
liai? Gal mažas vaikas visų 
tų klausimų nestato, bet 
metams bėgant kiekvienas 
žmogus ieško sau atsakymų 
į tokius klausimus. Kur tuos 
atsakymus rasti? Kur gali 
mūsų vaikai tuos atsakymus 
rasti? Australų mokyklose? 
Tikrai ne jose. Ir taip kad 
ateities kartos galėtų rasti 
atsakymus į savo egzisten
cijos pradžią, žmonės, kurie 
nesitenkino vien tik savo 
kasdienine duona žiūrėdami 
į ateitį, pradėjo steigti lietu
viškas savaitgalio mokyklas. 
Jie išmokė mūsų vaikus ne 
tik skaityti ir rašyti, bet pa
dėjo šviesti mūsų jaunimą 
suteiktdami žinių apie Lie
tuvą, jos praeitį, dabartį, jos 
kalbą ir papročius. Jų pas
tangomis mūsų jaunimas 
žino, kad mūsų kraštas tu
rėjo didingą praeitį, o taip 
pat kad išugdė didžiulių as
menybių, kurios parodė lie
tuvių tautai kelią į laisvę. Jis 
žino ar bent turėtų žinoti, 
kad jis gali didžiuotis savo 
pradžia, savo tėvais bei pro
tėviais, nors jis pats gimęs 
Australijoje.

Tėvai, užsiėmę kasdie
niais darbais bei rūpesčiais, 
kartais neturėdami laiko, o 
kartais nepagalvodami, kad 
patys turėtų pamokyti savo 
vaikus, visą darbą užkrauna 
mokytojams, kurie nenuils
tamai dirba su jų vaikais jau 
metų metais. Mes tėvai tu
rėtume pagalvoti, kad jei 
-mes savo vaikams nepadėsi
me pagrindų jų lietuvių kal
bai, tuo apsunkinsime jau ir 
taip nelengvą mokytojo

ALBKrašto Valdybos na
rės švietimo reikalams p. 
Janinos Vabolienės žodis 
tartas per radiją Adelaidėje.

darbą, o taip pat neduosime 
galimybės išugdyti naujų 
mokytojų, kurie tą darbą 
tęstų. Tuo pačiu mes nusto
sime būsimų rašytojų bei 
muzikų, kurie mums duoda 
ne tik grožinę literatūrą bei 
muziką, bet taip pat duoda 
medžiagos lietuviško jauni
mo lavinimui.

Jei svetimtaučiai mato, 
kaip svarbi yra lietuvių 
kalba, kuri yra seniausia 
gyva kalba pasaulyje, kodėl 
mes negalime to matyti? Jau 
ketvirti metai, kaip lietuvių 
kalba yra užskaitoma kaip 
vienas iš humanitarinių 
mokslų dalykas Australijos 
universitetuose, kas įrodo 
mūsų kalbos išlaikymo rei
kalingumą bei svarbumą.. 
Kad galėtumėm išlaikyti 
mums šią duotą privilegiją 
Australijos mokyyklose, 
met turime pradėti anksti,

Dabartinė ALB Krašto Valdyba. Sėdi iš k.: V.Neveraus-
kas (pirmininkas), G.Vasiliauskienė, J.Vabolienė, J.Lap- Nuotrauka V.Vosyliaus 
šys. Stovi iš k.: A.Zamoiskis, L.Gerulaitis, M.Pocius.

Kaip įvesti kolūkiai
KOLŪKINĖS SANTVAR
KOS “PERGALĖ“

LIETUVOJE
Komunisto mėnraštyje 

(1978 m. rugp.) A;Gailalaitė 
labai palankiai recencuoja 
1977 m. išleistą A.Jefre- 
menkos knygelę, KOLŪKI
NĖS SANTVARKOS PER
GALĖ LIETUVOJE, (Vil
nius, Mokslas, 92 p.), kuri 
“labai solidžiai ir objekty
viai” atskleidžianti “sociali- 
tinių santykių įsigalėjimą” 
Lietuvos kaime. Žemės ūkio 
kolektivizacijai priešinosi 
tik “buržuazija”, kuri "kartu 
su kitais Tarybų valdžios 
priešais, dangstydamasi na
cionalistine ideologija, plėtė 
ardomąją veiklą”. Pasak Je- 
fremenkos:

“Kaime vyko aštri klasių 
kova. Buožės sabotavo Ta
rybų valdžios priemones, 
slėpė žemės perteklių, iš
švaistydavo gyvulius ir in
ventorių, vengė mokėti mo- 
keščius ir atlikti privalo
muosius pristatymus, sklei- 

kol vaikai dar maži, kol 
jiems ir tėvai, ir mokytojai 
yra autoritetas. Baigę mūsų 
lietuviškąją savaitgalio mo
kyklą gal tik maža dalis bet 
jau su didesniu noru stos į 
lituanistinius kursus, 
kuriuos baigę turės progos 
studijuoti savą lietuvių 
kalbą net universitete įgau
dami didesnį savos tautos 
supratimą. Tuo pačiu jie 
skelbs pasauliui, kad yra 
kraštas nors ir pavergtas, 
bet turįs teisę egzistuoti ir 
tvarkytis savarankiškai ir 
nenustojęs vilties vėl būti 
laisvu.

Nors Lietuva dar nėra vi
sai surusinta ir lietuvių kal
ba dar vartojama, tačiau po 
truputį ji keičiama, ir susi- 
nimo darbas eina į priekį. 
Kiek galėdami Lietuvoje e- 
santieji lietuviai kovoja už 
savo kalbą bei papročius, ir 
mūsų visų pareiga yra bent 
moraliai juos remti. 
Stenkimės įdiegti savo vai
kams jei ne meilės, tai bent 
pasididžiavimo savo tėvų 
kraštu Lietuva, kad jie su 

dė įvairius gandus, organi
zuodavo ir remdavo nacio
nalistines ginkluotas gaujas. 
Kaime vykusios klasių 
kovos sąlygomis, kurios rei
škėsi ekonomine, politine ir 
ideologine forma, Lietuvos 
Komunistų Partija ir Tary
binė vyriausybė naudojo ir 
slopinimo ir auklėjimo prie
mones”.

Jefremenka tvirtina, kad 
steigiant kolchozus, kom
partija pabrėždavo "laisva
noriškumo” principą ir ko
vojo su jo "pažeidimais”. 
Rašydamas apie "buožių, 
kaip klasės, likvidavimo 
priemones", autorius rašo, 
kad 1948 m. "buožių” ūkiai 
dar sudarė 1.4%: visų vals
tiečių ūkių. Svarbiausias 
smūgis "buožėms” buvęs 
suduotas 1949 m., tiesiogiai 
"eksportuojant ir iškeliant" 
jų šeimas. Autorius siūlo 
nelaikyti tų priemonių buo
žių "represija", o "išnaudo- 
jiškų klasių likvidavimu”, 
nes buvo konfiskuojamas 
"buožių” turtas.

Sveikiname “MŪSŲ PASTOGĘ“ sulaukus 30 metų 
amžiaus. Visiems leidėjams, bendradarbiams, redakto
riams linkime ir toliau tobulėti ir stiprėti.

Dabartinį redaktorių miela rėmėja VINCĄ KAZOKĄ 
sveikiname sulaukusį savo 60 metų amžiaus, linkime 
daug laimės, sveikatos ir ištvermės.

Sydney Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos 
Valdyba ir Patikėtinės.

pasididžiavimu atsakytų į 
klausimą—kas yra tavo tė
vai ir iš kur jie kilę, kad jie 
nesigėdintų savo tėvų, kal
bančių australiškai svetimu 
akcentu ar jų vengtų būda
mi australiškoj aplinkoj. 
Neskriauskime savo vaikų 
atimdami jiems tą pasidi
džiavimą, nes jo netekę, jie 
nustos pagarbos savo 
tėvams ir tuo pačiu neteks 
savigarbos kaip individai. 
Taip dvasiniai sužalotam 
jaunuoliui bus sunkiau pri
tapti ir sugyventi ne tik su 
lietuviais, bet dažnai ir su 
vietiniais australais. Žmo
gus, praradęs savigarbą, 
praranda ir kitų pagarbą sau 

kaip žmogui. Mes esame 
laimingi gyvendami laisva
me krašte, kuriame ne tik

Ketvirčiui šimtmečio pra
ėjus nuo Stalino mirties, 
Jefremenka tebesivadovau- 
ja stalinine terminologija ir 
galvosena—lietuvių valstie
čių deportacija ir išmarini- 
mas nėra "represija" ar nu
sikaltimas, nes jie nėra 
žmonės, o abstrakti sąvoka 
— "buožės”. Šios knygelės 
liaupsinimas Komunisto 
žurnale daug pasako apie 
Lietuvos kompartijos mora
linį ir intelektualinį lygį. Ė 

VILNIAUS UNIVERSITETUI <00 METŲ
Mūsų gerbiamiems klijentams pakartotinai pageidaujant organizuojame dvi spe
cialias ekskursijas J Lietuva:

viena iivyksta 1979 m. gegužė* 12 d.;
ir kita - 1979 m. rugpjūčio 18 d.
Pirmoji ekskursija kainuoja nuo 11590,- ir antroji —11740,- asmeniui (Nuro- 

tytos kainos apmoka kelionę ten ir atgal, pirmo* klasės vieJbufius ir bilietų i teatrų) 
* Kadangi to* kainos yra ypatingai žemo* ir ekskursijos turi ribotų vietų skai

čių, todėl praiome paskubėti ir registruotis mūsų ištaigoje.

t
 Business Holiday Travel Pty. Ltd.

JkkiH»LMd^junv.3004.Vk-. .XLear<&iRk.-j*i(sx-5U47H

nedraudžia mums kalbėti 
gimtąja kalba, bet suteikia 
galimybę ją išnešti į pasaulį. 
Išnaudokime šią progą ir 
duokime galimybės savo 
vaikams išmokti lietuviškai, 
kad užaugę ir panorėję nu
vykti į Lietuvą nesujaustų 
ten svetimi, neturį jokio ry
šio su ten gyvenančiais lie
tuviais.

Brangūs tėvai, jaunime ir 
vaikai, prasidedant
naujiems savaitgalio moky
klos metams kviečiame 
visus atnaujinti savo pajė
gas, kad ir toliau galėtumėm 
tęsti tą savanoriškai 
užsidėtą darbą—išlaikyti
lietuvišką žodį, lietuvišką 
mokyklą. Nors mokytojai a- 
tiduoda visą savo sumanumą 
ir energiją, be mokinių mo
kyklos egzistuoti negali! Ai
šku, kad vaikai, o ypač jau
nesni be tėvų leidimo bei 
priežiūros į jas nuvykti ne
gali. Turime Adelaidėje net 
dvi lietuviškas
mokyklas—negi mes jas lai
kysime apytuščias?!
Brangūs tėvai, mokyklos ir 
mokytojai laukia! Nepašykš 
tėkite paaukoti šeštadienio 
popietės, atvežkite savo 
vaikus į lietuvišką mokyklą, 
paraginkite mokytis. Ade
laidėje tuo lengviau, kad ir 
tėvai, ir vaikai gali pasirink
ti į kokią mokyklą nori eiti: 
kuri jam parankesnė, kur 
daugiau jo draugų ir pan. 
Grįžę namo nepalikite to 
mokinuko jo paties 
valiai—padėkite jam. Pra
leiskite nors pusvalandį su 
juo ar tai prie lietuviškos 
knygos, ar tai prie sąsiuvi
nio. Vaikui bus daug 
įdomiau mokytis, kada tėvai 
parodys intereso; mokyto
jams bus daug lengviau, kai 
laisvai susikalbės su vaikais. 
O ir jums patiems bus malo
nu, matant, kai jūsų vaikas 
nuo jūsų netolsta, bet dva
siškai artėja.

Kieno vaikai paaugę ir 
kam atrodo, kad nebėra rei
kalo su lietuviška mokykla 
bendradarbiauti, pergalvo
kite. Nors mokytojų mums 
atrodo netrūksta, bet juk ir 
jie pavargsta bedirbdami be
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LIETUVIŲ DIENOS SYDNEJUJE

Tautinių Šokių Šventė
Negalima • praeiti tylomis 

ir pro Tautinių Šokių Šventę 
Lietuvių Dienose. Tai visų 
pirmiausia mūsų jaunimo 
specialus pasirodymas, jau
nimo, kuris šioj srity šalia 
sportų gal labiausiai 
reiškiasi kiekvienoje 
didesnėje lietuvių kolonijo
je, ir čia turėjo progos pa
sirodyti plačiajai Australijos 
lietuvių publikai.

Tautinių šokių organizavą 
ir pravedė Marina Osi- 
naitė—Cox. Šį kartą daly
vavo gal skaitlingiausiai 
jaunimo.

Tenka pasidžiaugti, kad 
po Kanados “Gyvataro" 
prieš trejetą metų pasiro
dymo ir triumfalinio vizito, 
Australijoje tautiniai šokiai 
tarsi iš naujo atgimė. Anks
čiau veikusios tautinių šokių 
grupės ne tik sukruto ir su
stiprėjo, bet ir prisisteigė 
visai naujų, net tokiose vie
tose, kur trūksta lietuviško 
jaunimo, tad šoka australiu- 
kai ar kitų tautybių jauni
mas lietuvių vadovybėje. 
Tad ir ši Lietuvių Dienose 
Tautinių Šokių Šventė buvo 
bene pati gausingiausia da
lyviais: šventėje dalyvavo 
net dešimt grupių, įskaitant 
ir svečius iš Amerikos 
—Cleveland© Grandinėlę.

Tautinių šokių šventė į- 
vyko erdviame krepšinio 
stadione, Condell Park. 
Pravedė p. Marina 
Osinaitė—Cox. Bene pats 
įspūdingiausias buvo grupių 
pristatymas: maršo taktu 
spalvingos grupės rikiavosi 
prieš auditoriją, kuri reikia 
pripažinti buvo ypatingai 
skaitlinga.
Šventėje atlikta net dvide
šimt aštuoni šokiai bendrai 
ir atskiromis grupėmis. Pa-

Už kalbą...
Atkelta iš psl. 2 

perstojo, ir jiems reikia pa
galbos jei ne pakeisti, tai 
bent prisidėti prie mokyklos 
išlaikymo. Reikia vadovėlių, 
šiaip įvairių mokslo priemo
nių—viskas tas kainuoja ir 
viską turime patys sutelkti. 
Tėvų komitetas stengiasi 
padėti, palengvinti mokyto
jų naštą. Bet ateina nauji 
mokslo metai ir reikia rinkti 
naują tėvų komitetą. Iš ko 
rinksi, jei ateina tik tie 
patys, pasišventę ir gal jau 
pervargę tėvai?

Brangūs tautiečiai, Aus
tralijos Lietuvių B—nės 
Krašto Valdyba prašo ir 
kviečia kiekvieną iš jūsų ar 
tai atsilankant į susirinki
mus, ar apsiimant pareigas 
tėvų komitete, ar šiaip pa
dedant mokytojams, prisi
dėkite išlaikyti lietuvišką 
žodį, lietuvišką mokyklą. 
Leiskite ir raginkite savo 
vaikus lankyti lietuviškas 
mokyklas, kalbėkite su jais 
lietuviškai. Be vaikų mes 
neišlaikysime nei lietuviškos 
mokyklos nei lietuviško 
žodžio.

Būkime . atsargūs, 
budėkime, kad per mūsų 
neapdairumą ar apsileidimą 
neišnyktų lietuvių tauta ir 
mes su ja, nepalikę nė ženk
lo šioje žemėje.

sigėrėtina, kad į bendrus 
šokius gražiai įsijungė ir 
Grandinėlės šokėjai. Nežiū
rint kai kurių techniškų 
pravedimo nesklandumų, 
visa šventė praėjo ypač 
pakilioje nuotaikoje. 
Šokiams grojo J.onas Zub- 
rickas pritariant
Grandinėlės orkestrui.

• Šventės metu įvesta ir 
jaunųjų šokėjų pasirodymai, 
kaip savaitgalio mokyklų ar 
jaunųjų prieauglis
veikiančiose grupėse. Gal 
tas įvairiais motyvais ir 
pateisinama, tačiau vaikų 
maišymas su suaugusiais 
kažin ar suderinama. Juo 
labiau, kad tai buvo šventė, 
jau įpareigojanti duoti ati
tinkamą lygį.Patys vaikai 
šito tikrai neįvertina, kai tuo 
tarpu vyresniųjų pastangos 
aiškiai degraduojamos. Pa
našių nuomonių teko nugir

Iš Tautinių Šokių Šventės. Nuotrauka J.šarkausko

Nijolė Ščiukaitė — viešnia iš Lietuvos
LIETUVOS MEILĖS 

VAKARAS

Melbournas laukė Nijolės 
Ščiukaitės koncerto. Kaip 
laukė—matyti iš to, kad te
atro salė buvo sausakimšai 
pripildyta.

Tur būt ją žinojo iš plokš
telių. Kai kurie buvo girdėję 
pasikalbėjimą su ja per radi
ją. Kai kurie spėjo susipa
žinti ir asmeniškai paben
drauti. Bet tik retas ją matė 
ir girdėjo estradoje —sce
noje, Vilniuje.

Ką dabar pamatėm ir iš
girdom atskleidė dar vieną 
Nijolės bruožą, kuris vien 
plokšteles klausant ne taip 
pastebimas—visi pajutome 
jos nuoširdų kontaktą su 
publika, jos švelnumą ir 
jautrumą, jos meilę 
Lietuvai, o kartu ir 
mums—lietuviams. Dalia 
Antanaitienė keliais šiltais 
žodžiais pristatė mums Ni
jolę, bet toliau pranešėjas 
nebebuvo reikalingas: 
Nojolė pati, pritaikytu 
posmu ar tiesiog savais žo
džiais, įvedė mus į kiekvieną 
dainą.

Dainos buvo įvairios: ir 
dainingos ir triukšmingos, ir 
svajingos ir šelmiškos, ir. 
lietuviškos, ir verstinės. 
Kiekviena turėjo savo stilių. 

sti ir iš pačių šokėjų.
Labai gerai, kad buvo 

išvengta vienas šalia kito 
atskirų grupių pasirodymų, 
kas gal būtų sukėlę įtarimo, 
kad gretinamos tarsi paly
ginimui—kompeticijai. Šito 
pavojaus išvengta įvedant 
atskirų grupių šokius, po 
kurių sekė pakaitomis ben
dri šokiai visoms grupėms. 
Tas taip pat pridavė ir dau
giau gyvumo, ir įvairumo. 
Didelei masei dalyvaujant 
netenka stebėtis, kad 
pasitaiko sutrikimų bei su
simaišymų. Tokiais atvejais 
geriau leisti vykti, kaip yra, 
bet ne pertraukti ir koman
duoti iš naujo. Retas kas to
kioje masėje klaidas pastebi, 
o pastebėjęs nepadyvys, tuo 
tarpu stabdymai ir pradėji
mai iš pradžių pačią šventę 
priartina prie eilinės repeti
cijos...

savo tempą.
Nors dainų tematika ir 

nuotaika buvo įvairi, vis 
dėlto bendras įspūdis susi
darė, kad vakaras buvo pa
skirtas Tėvynės meilei iš
reikšti.

“Vieškelėliu užmirštu aš 
tėviškę grįžtu” dainavo Ni
jolė, ir savo daina nusivedė 
mus prie Nemuno plataus. Ir 
taip gera buvo “nors mintim 
pabūt sykiu” ten, kur prie 
kelio beržai, kur sodybas 
gaubia ąžuolo šakos, kur tos 
amžinos lietuvės, dievdirbių 
madonų veidais.

Bet ir gražiausi žodžiai 
nebūtų sujaudinę, jei ne pati 
Nijolė, jei ne ta emocinė 
priegaidė jos balse, kuri pa
lietė ir mūsų širdyse slepia
mą gaidą.

0 gal paveikė ir tas, kad 
Nijolė matė mūsų idealiąją 
lietuvaitę—gražią, gelton
plaukę, mėlynakę,
dainininkę, kuklią, bet ele
gantišką, grakščią, visus 
apglėbiančią, bet santūrią. 
Mūsų romantinių poetų ap
dainuotą ir staiga prieš 
mūsų akis iš spausdintų 
posmų išplaukusią ir scenoj 
sidabriniu drugeliu plasno
jančią.
' Po paskutinės dainos pub
lika visai nenorėjo sutikti, 
kad tai jau viskas, ir Nijolė,

Vilniaus Universiteto 
sukakčiai

ALMA MATER

Maino Alma Mater šįmet švenčia 400-sius metus.
Alma Mater—Gaivinanti Motina. Romėnai tuo vardu 

vadino javų deivę Cererą. Viduriniais amžiais, iš aukštų
jų mokyklų ėmus sklisti gaivinančiom mokslo ir mąstymo 
srovėm, Gaivinančios Motinos vardas buvo pritaikytas 
toms mokykloms.

Šiais laikais aukštųjų mokyklų auklėtiniai Alma Ma
ter vardu vadina tą mokyklą, kurioje įsigijo profesiją.

Tačiau Vilniaus Universitetas yra daugiau, negu tik 
keliolikos tūkstančių studentų auklėtojas.

Jis yra visos Lietuvos mokslo šaltinis. Nuo pat įsikū
rimo pradžios jame buvo dėstomi ir puoselėjami lietuviš
kos kultūros dalykai. Vėliau jis išaugino Vilniaus kated
ros architektą Stuoką—Gucevičių, poetus Valiūną, Sta
nevičių, istoriką Simoną Daukantą, įkvėpė ir mūsų tauti
nį pedagogą vyskupą Valančių.

Vilniaus Universitetas savo bibliotekoje išsaugojo 
vertingus mūsų kultūros istorijos rinkinius.

Visos Lietuvos kultūrinis gyvenimas išaugo iš tų pa
čių Vilniaus Universiteto versmių, todėl jaučiu, kad kiek
vienas lietuvis gali pasakyti:

—Mano Alma Mater šimet švenčia 400-sius metus.
A.Karazijienė

nors jau ir pavargus, padai
navo dar. dvi dainas. Pasku
tinioji, be akmpanimento, 
buvo “Lietuva brangi”. Ni
jolė kvietė visus prisidėti 
prie tos dainos, ir jeigu ne 
daug kas prisidėjo, tai ne 
todėl, kad nenorėjo dainuoti, 
o todėl, kad negalėjo—kaž
kas gerklę sugnybė, ašarą 
išspaudė....

Po koncerto ėjo visi iš sa
lės šlapiom akim, bet tokia 
pakilia nuotaika, taip kupini 
meilės visiems—kaimynams, 
Lietuvai, Nijolei.

Prie Nijolės negalima bu
vo prisimušti. Kiekvienas (ir 
kiekviena) norėjo jai padė
koti, ją paglostyti, pabu
čiuoti, ką nors padovanoti... 
Mačiau, kaip viena mūsų 
puikiųjų mezgėjų nusitrau
kė savo darbo skarą nuo pe
čių ir uždėjo Nijolei sakyda- 
ma:“Nepyk, Nijole—ką
turiu gražiausio, atiduodu“.

Bet Nijolė mums visiems 
atidavė ką turėjo 
gražiausio—savo dainas, 
savo šiltą mielą asmenybę, 
savo didelės meilės ištek
lius.

A.Karazijienė

NIJOLĖ ŠČIUKAITĖ A- 
DELAIDĖJE.

Svarbiausia 
meno šaka yra, 

vokalinio 
be abejo,

opera, kurioje, tačiau akto
rius—dainininkas turi pa
klusti griežtiems režisie
riaus nurodymams bei or
kestro dirigento, kompozi
toriaus reikalavimams.

Daugiau interpretacine 
laisve naudojasi
solistai—vokalistai savo re
čitaliuose, gi plačios indivi
dualinės interpretacijos lai
svei yra plačiai praverti 
vartai taip vadinamiems 
pramoginės dainos atlikė
jams.

Dabartiniu metu pramo
ginė daina Lietuvoje plačiai 
iš populiarėjusi. Eilė kom
pozitorių rašo jausmingas, 
melodingas dainas, o jaunie
ji atlikėjai propaguoja jų 
kūrybą. Viena tokių inter
pretatorių, Nijolė Ščiukaitė, 
atvyko gastrolių į Australiją 
ir vasario 10 d. Adelaidėje, 
Lietuvių Namų salėje atliko 
pramoginio meno koncertą.

Nors pramoginė daina ir 
priskiriama "lengvos” muzi
kos žanrui, tačiau ir šioje 
srityje menininkas privalo 
būti "stipriai" pasiruošęs. 
Nijolė šioje srityje, galima 
drąsiai teigti, yra "tobulas” 
pavyzdys. Jos atlikimas ap
galvotas ir vykdomas iki 
smulkiausių detalių. Jinai 
peržengia neabejotinų ga
bumų slenkstį, jinai savo 
užduoti atlieka talentingai.

Nesileisdama į kiekvienos 
dainos analizavimą, šalia so
listės žavingos išorės sti
priausias jos sėkmingo atli
kimo faktorius yra trykš
tanti iš širdies gelmių šilima. 
Jai svetimas bet koks dirb
tinis pozavimas, jinai natū
rali tiek dainoje, tiek ir lai
kysenoje. O juk yra žinoma, 
kad meninis paprastumas 
labiau vertininamas, kad ir 
už labai aukštą, bet dažnai 
šaltą sceninę techniką.

Neabejotinas jos gilus 
muzikalumas. Balsą naudoja 
nuo intymiausių, švelnių 
spalvų iki stipriai dramati
nių gaidų. Dainoms palydą 
sudarė orkestro į juostelę į-
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SIEKIAME PASTOVAUS RYŠIO
(Grandinėlė sako ačiū)

chorui Lithuania, radijo va
landėlei, mergaičių chorui, 
taut, šokių grupei “Žilvinui”, 
Moterų Sekcijai ir visai eilei 
institucijų apie 300 dol. O 
kur dar kitokios stambesnės 
ar smulkesnės išlaidos. Tik

Įspūdžių pilnos Australijos Lietuvių Meno Dienos jau 
praeityje. Jei Jūs, mieli Australijos lietuviai, dirbote, 
šventėte savoje, jau Jums įprastoje aplinkoje, tai mes, 
Grandinėlės nariai, atsidūrę žemės antroje pusėje, 
nekasdieniškai pergyvenome kiekvieną žingsnį, kiekvie
nos minutės atneštą naują vaizdą. Prabėgus savaitėms, 
gal Jūs grįžtate mintyse, pokalbiuose į prabėgusią šven
tę, kai tuo laiku mes vos pajėgėme sugrįžti į save, į mums 
įprastą šiaurės pašvaistės orbitą. Tik dabar, atitrūkus 
nuo kasdieninio darbo, mokyklų, ryškėja Jūsų, 
Australijos lietuviai, didelis noras Grandinėlės šokėjus, 
muzikantus nuoširdžiai priimti, dienų dienomis globoti ir 
kaip savo šeimos nariais rūpintis. Sunku man bus rasti 
žodžius, kurie tinkamai Jums už viską padėkotų, už sve
čių nuklydimus atsiprašytų.

Nuo Sydnejaus, per Adelaidę iki Melbourne nusitęsė 
Grandinėlės globėjų eilė. Ji pasiekė net Canberra, kur, po 
gražios Australijos sostinės apžiūrėjimo, vizito pas Ame
rikos ambasadorių. Lietuvių klube turėjome puikias vai
šes ir poilsį. Aš Jūsų visų nepažįstu. Su vienu kitu gal tik 
akimis susitikome. Bet Jus visus pažino Grandinėlės jau
nimas. Jūs visi likote jų širdyse. Ačiū Jums!

Šiltai Grandinėlė buvo sutikta koncertų salėse, 
pasirodymų aikštėse, A.L.Šokių šventėje. Skaitlingi žiū
rovai nesigailėjo plojimų, scenon lekiančių gėlių, pokon- 
certinių linkėjimų. Sydnėjuje, Adelaidėje, Melbourne po 
paskutinio šokio buvome apdovanoti didžiausiais gėlių 
glėbiais. Skambėjo Grandinėlei sveikinimai žodžiu, eilės 
organizacijų koncertų programose raštu. Grupę sveikino, 
kėlė vaišes tą patį darbą dirbantieji Jūsų šokėjai ir kiti 
šokio mylėtojai. Visa grupė buvo apsupta šventiška 
koncertų nuotaika, kas mums Grandinėlės šokėjams, 
muzikantams, mokytojams buvo ir yra brangi dovana už 
ilgas valandas, skirtas, nors ir jaunose dienose, lietuviš
kam šokiui, muzikai.

Kas gali užmiršti Sydnejaus ir Melbourne ponias ir 
paneles, kurios prieš koncertus skalbė ir lygino grupės 
šokėjų rūbus. Jos dirbo tik paprašytos, su giedria nuotai
ka, kad tik lietuviškas šokis atrodytų šviesesnis, skaid
resnis.

Ačiū visiems, padėjusioms Grandinėlei atlikti koncer
tus scenoje. Jūsų techniški sugebėjimai mums padėjo su
sitvarkyti su įmantriomis šviesomis ir kitais teatriniais į- 
rengimais.

Neužmirštame ir visų tų, kurie rūpinosi Grandinėlės 
koncertų reklama, kurie rašė ir kurie spausdino. Čia di
delis ačiū Jūsų laikraščiams:“Mūsų Pastogei“, “Tėviškės 
Aidams”, jų mieliems redaktoriams, Grandinėlės pasiro
dymus minėjo net Jūsų patys mažieji: Adelaidės Lietuvių 
Žinios ir “Šventadienio Balsas”. Gal dar ką ir praleidau, 
nepastebėjau? Tiesiog malonu padėkoti ir gerb. dvasiš
kiams, kurie iš sakyklų garsino Grandinėlės šokių vieš
nagę. Ačiū!

Ne su pirmu koncerto skambučiu prasidėjo Grandinė
lės viešnagė Australijoje. Ne. Veik prieš dvejus metus 
(vasario 3, 1977) Australijos Liet. Dienoms ruošti komi
teto pirmininko Dr. B.Vingilio grupę kviečiantis laiškas 
užsuko visą Clevelando šokėjų išvykos reikalą.

Su baime ir džiaugsmu posėdžiauta, svarstyta pas 
Jus ir pas mus, rašyti laiškai, kalbėta telefonu, vis norint 
nugalėti mus skiriančius vandenis, išspręsti kylančias 
problemas. Ir buvo išspręsta.

Išspręsta dėka Jūsų visų, vienu ar kitu būdu prisidė
jusių prie Grandinėlės koncertinės kelionės Australijon 
įgyvendinimo. Pirmoj eilėj dėka A.L. Dienoms rengti ko
miteto ir jo pirmininko Dr.B.Vingilio. Dėka Grandinėlės 
globėjo Australijoje A.Reisgio. Dėka jų visų, o visų pui
kių talkininkų.

Išimtinai atsimenu Sydnejaus Lietuvių Namus. Gal 
dėl to, kad šiame plačiame mieste išbuvome 12 dienų, gal 
dėl to, kad tomis dienomis visi keliai vedė į juos. Už jų 
svetingumą ačiū priklauso visai namų ir klubo direkcijai, 
ypač pirmininkui V.Simniškiui. Tokio pat vaišingumo su
silaukėme ir Lietuvių namuose Adelaidėje, Melbourne, 
Canberroje. Ačiū labai jų direkcijoms bei pirmininkams 
už teiktą prieglobstį kelionės metu.

Adelaidėje su karščiais ir Grandinėlės atvežtomis 
problemomis kariavo miela ponia Rudzianskienė ir 
A.L.B-nės Adelaidės apylinkės valdyba. Jų dėka 
turėjome sėkmingą pasirodymą miesto žiūrovams ir T.V. 
kameroms miesto centre ir koncertą universiteto “Union 
Hali“ teatre, kuriame žiūrovų tarpe buvo ir pirmosios 
mano lietuviško šokio mokytojos Bronė Lapšienė ir 
Marija Baronaitė-Grėbliūnienė. Jų abiejų akyse prieš 40 
metų žengiau pirmą polkos žingsnį, kurį kartoju ir dabar.

Nuo pat kelionės planavimo pradžios Melbourne 
Grandinėle rūpinosi Leonas Baltrūnas, Daug detalių, lie
čiančių grupės koncertus, buvo išsiaiškinta su juo asme
niškai jo viešnagės metu Clevelande, 1977 metų vasarą. 
Jis dirbo su A.L.B-nės Melbourne apylinkės valdyba jos 
pirmininku gerb. p. Pociumi ir visais jų talkininkais bei 
talkininkėmis. Jų dėka koncertas buvo iškilmingas, su 
garbės svečiais, jų sveikinimais-kalbomis ir kiekvieno 
šokėjo, muzikanto apdovanojimu gėlėmis.

Šiame mieste aš ir mano ponia lyg ir grįžome atgal į 
jaunas dienas Vokietijoje. Melbourne sutikome visą eilę
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puikių vyrų ir moterų su kuriais dainavome, grojome, 
šokome taut, šokius Čiurlionio ansamblyje. Jie visi kaip 
vienas atėjo į koncertą, pobūvį ne tik pasisveikinti su 
mudviem, bet pamatyti tą dabartinį, naują ansamblį, šo
kių ansamblį, kurį Australijon atvežė buvęs jų tarpe 
šokėjas, dainininkas ir buvusi dainininkė, kanklininkė, 
pranešėja.

Grandinėlės kelionė Australijon vyko su PLB-nės pri
tarimu, parama ir globa. To meto PLB-nės valdybos pir
mininkas Bronius Nainys Grandinėlės garbės vadovas, 
ragino kelionei ruoštis, ALB-nės valdybos pirmininkas 

prof. Algis Kabaila mus maloniai sutiko Australijoje 
priimti.

Grandinėlė džiaugiasi, kad šią istorinę grupės kelionę 
galėjome atlikti L. Bendruomenės apimtyje ir globoje

Kelionė įvyko. Įvyko sėkmingai daugelio žmonių 
bendromis pastangomis, darbu, vargu, rūpesčiu. Už tai 
mes Jums atvežėme lietuvišką šokį, muziką. Atvežėme jį 
tokį, kokį mes žinome, jaučiame, kokį eilę metų šokame. 
Senasis šokis, palikęs kaimo grįčias, sodžiaus šokėjus 
išėjo į miestų scenas, amfiteatrus Šokis virto meno kūri
niu, o Jūs-jo žiūrovais. Tokį šokį šokame ir mes. Šokame 
tiek, kiek šių dienų Amerikoje gyvenantis lietuviškas 
jaunimas supranta, kiek jaunatvės įspūdžių pilnose die
nose pajėgia. Tikimės, gal daugelį Jūsų pradžiuginome, 
gal tuo sumažinome dėl mūsų patirtą varginančių dienų 
įspūdį.

Grandinėlės išvyka rūpėjo ir lietuvių kolonijai Cleve
lande, kur grupė auga, keičiasi, repetuoja, dirba, ruošiasi 
gyvenimui. Šalia LB Clevelando apylinkės Grandinėlei 
išleisti įsijungė savo aukomis eilė kitų organizacijų, gru
pės bičiulių, šokio mylėtojų. Žinoma, daugiausia rūpesčių 
ir išlaidų pakėlė grupės narių tėvai. Jie su rūpesčiu išlei
do, su ilgesiu laukė sugrįžtančių.

žodžiu, lietuviškam šokiui, atliekamam Grandinėlės 
šokėjų, muzikantų, dirbome visi. Dirbome abejose pusėse 
didžiojo vandenyno, abejose žemės pusėse. Dirbome tam, 
kad šokiu, muzika palaikytume pastovų ryšį tarp po pa
saulį išsiblaškiusių lietuvių, ypač jaunesniųjų. Jei tai da
linai pasiekėme, jei ryšį naujai užmezgėme, atnaujinom, 
pratęsėm—skaitykim, kad visų darbas buvo prasmingas. 
Ačiū visiems, kas prie jo prisidėjo.

Jums dėkingas visos Grandinėlės vardu 
Liudas Sagys

Ramovėnai Adelaidėje
Dažnai ramovėnai pasi- 

bėdavoja, kad ši organizaci
ja yra mirštanti. Tas kalbas 
girdime jau virš 25-rių metų. 
Ir pasirodo, kad šie sam
protavimai yra perdėti ir ne 
visai realūs. Žvilgterėjus į 
Adelaidės Ramovės veiklą 

i nuo pat šio skyriaus įsistei- 
gimo matoma, kad skyrius ir i 
savo narių skaičiumi, ir dar- ! 
bų apimtimi ne tik 
nesusilpo, bet išaugo ir sus
tiprėjo kaip niekad per visą I 

. savo egzistavimo laiką, 
i Prieš keliokika metų į 

skyriaus susirinkimus atei
davo vos keliolika narių, ka
sa buvo beveik tuščia, nuo- i 
taikos prislėgtos ir ne kartą 
pakalbėdavome apie susilik- : 
vidavimą.

Pastarajame susirinkime j 
paaiškėjo, kad skyrius turi - 

i 87 narius. Susirinkime daly
vavo virš 50 narių. Juk ne ką 
daugiau žmonių sueina ir į 
bendruomenės metinius su
sirinkimus. Ar tas nerodo, '

■ kad “Ramovės” skyrius savo ■ 
narių sudėtimi yra viena iš 
stipriausių organizacijų vi
soje mūsų bendruomenėje?

;■ Panašiai yra ir su skyriaus 
• finansais. Metinė apyskaita 

rodo, kad skyrius turėjo 
1842 dol. pajamų ir 1264 dol. 
išlaidų. Kasoje yra grynais 
$577,97. Tai palyginamai 
gana stambios sumos, su 
kuriomis daug ką galima pa
daryti. Ir iš tiesų padaryta 
nemažai. Sakysim, lietuviš
kai spaudai (laikraščiams ir

i knygoms) išmokėta $465, iš

dalinta įvairioms
lietuviškoms organizacijoms 
paremti: Tautos Fondui,

visais atžvilgiais stipri or
ganizacija gali sau leisti būti 
tokia dosnia. Ir tasai dosnu-, 
mas buvo apgalvotas ir pro
tingas. Didžioji šių sumų 
dalis buvo sukaupta 
skyriaus valdybos iniciatyva 
padedant visai eilei “Ramo
vės” rėmėjų ponių rengiant 
balius, iešmines, gaminant 
“Ramovės” vardu Liet- 
Namuose pietus, organizuo
jant loterijas ir kt.

Metinis “Ramovės” narių 
ir rėmėjų susirinkimas 
įvyko vasario 4 d. Liet. Na
muose. Susirinkimą pradėjo 
pirm. P.Mikužis, o susirin
kimo pirmininku pakviestas 
buvęs ilgametis skyriaus 
pirmininkas K.Taparas, 
sekretoriumi V.Vosylius.

Susikaupimo minute pa
gerbti pereitais metais mirę 
ramovėnai. Valdybos 
pirm-kas perskaitė valdybos 
veiklos metinę apyskaitą, 
kontrolės K-jos aktą pers
kaitė šios K-jos pirm.M.Ru- 
dzenskas. Apie ramovėnų 
suvažiavimą Sydnejuje 
pranešimą padarė B.Strau- 
kas. Buvusiai valdybai atsi
statydinus išrinkta nauja 
Skyriaus Valdyba, į kurią 
įeina.: V.Kryžanauskas,
V.Vosylius, D.Karpys, 
J.Bočiulis ir J:Norkūnas. 
Naujajai valdybai linkime 
sėkmės.

Prieš susirinkimą ramo
vėnai ir svečiai pasivaišino 
ponių gamintais pietumis, o 
po susirinkimo —kava ir py
ragaičiais. Darbščioms rū
pestingoms vaišių šeiminin
kėms sugiedota Ilgiausių 
metų.

Susirinkimas baigtas 
Tautos Himnu.

(bs)

ŠATRIJOS NUOMONĖ

Sugrįžus iš Lietuvių Die
nų Sydnejuje Pertho jauni
mo ^Šatrijos” grupei, jos 
vadovei Kristinai Repševi- 
čiūtei buvo patiekta klausi
mų apie išvyką.

Kl.: Ar Šatrija patenkinta 
išvyka į Sydnejaus Lietuvių 
Dienas?

Ats.: Kelionė į Sydnejų 
buvo labai pavykusi. Mūsų 
grupė, kad ir jauna amžiumi 
ir gal kiek nedrąsi, prilygo 
kitų centrų šokėjams, išsky
rus Grandinėlę, kurios pasi
rodymas buvo labai aukšto 
lygio. Kiek nusivylimo teko 
patirti Grandinėlės susipa
žinimo pobūvyje, kuris vyko 
Sydnejaus Liet. Klube. Dėl 
šokėjų amžiaus iškilo legalių 
problemų (jaunesni žemiau 
18 m. į Klubą pagal įstaty
mus neįleidžiami. Red.) Per 
visą buvimą Sydnejuje jau
tėsi, kad organizatoriai ga
lėjo parengti jaunuomenei 
daugiau pobūvių, išeigų, ge
gužinių.

Kl.: Koks įspūdis iš 
Lietuvių Dienų?

Ats.:Oficialūs parengimai 
kruopščiai paruošti. Jauni
mo koncertas šį kartą 
aukšto lygio. Naujų Metų 
baliuje visų nuoširdžiai link
smintasi. Rengėjai buvo 
labai draugiški, ir mes visur 
jautėme jų globą.

Kl.: Kokie planai ateičiai?
Ats.: Šatrija artimoje a- 

teityje turi didelę programą 
ir numatoma daug pasiro
dymų sąryšyje su Pertho ir 
Hyde Park festivaliais. Gru
pė ateinančių kelių mėnesių 
laikotarpyje bus tinkamai 
pasiruošusi. Tikimasi, kad ir 
tolimesnėje ateityje grupė 
rankų nenuleis ir 1980 m. 
dalyvaus Lietuvių Dienose 
Adelaidėje.

(Naudotasi “Žinutėmis”.

Niiolė...
’ Atkelta iš psl. 3 

registravimas, kuris, deja, 
vietomis nustelbė savo gar
sumu jos ’’piano ir 
pianissimo” sakinius.

Dainavo apie pusantros 
valandos be pertraukos. 
Laikyčiau tai geru sumany
mu, nes, paprastai, per
traukos kerta įspūdžių ir 
nuotaikų siūlą.

Vaidybiniai švystelėjimai 
dar labiau papildė jos sėk
mingą dainavimą. Su daina 
nužengusi nuo scenos į audi
toriją, jinai dar labiau susti
prino kontaktą su auditorija.

Koncertui pasibaigus se
sutės Baltutytės įnešė į 
sceną gėles ir buvo meni
ninkės švelniai išbučiuotos.

A.Binkevičiūtė—Gučiuvienė
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SKAUTIJA PAŠTO ŽENKLUOSE
Filatelija ar pašto žen

klų rinkimas yra viena iš 
įdomesnių bei populiarių 
laisvalaikio praleidimo ir 

, pramogų šaka (hobby). Per 
filateliją yra proga susipa
žinti su įvairiais pasaulio 
kraštais, jų geografija, isto
rija, menu ir t.t. 
Filatelistai-pašto ženklų 
rinkėjai gali būti mėgėjai, 
specialistai, profesionalai ar 
biznieriai, investuoją 
pinigus. Nepaslaptis, kad 
kai kurie pašto ženklai yra 
labai brangūs ir vertingi.

Vieni filatelistai renka 
kiekvieną pašto ženklą, kurį 
tik gauna ar nuperka. 
Kadangi nuo 1840 metais 
pirmo pašto ženklo iki dabar 
yra išleista tūkstančių tūks
tančiai visame pasaulyje pa
što ženklų, nėra beveik įma
noma sudaryti pilno viso pa
saulio pašto ženklų rinkinio. 
Todėl daugel filatelistų ap
siriboja rinkdami vieno ar 
kelių kraštų ar renka pašto 
ženklus siauresnėje srityje. 
Viena tokių sričių-topics yra 
pašto ženklų tematika: pau
kščiai, gyvuliai, gėlės, 
menas, muzika, automobi
liai, traukiniai, laivai, medi
cina, garsūs žmonės ir t.t. 
Tematika apie skautus, 
skautiją yra mėgiama ir po
puliari. Tematika “Skautija” 
populiarumo atžvilgiu yra 
viena iš pirmaujančių.

Pašto ženklus apie skau
tus išleido 141 valstybė. 
Dauguma diktatūrinių 
kraštų tokių ženklų neiš
leidžia, nes jos netoleruoja 
skautų sąjūdžio. Vietoj to 
išleidžia pašto ženklus pa
minėti savo jaunimo organi
zacijas: pionierius, hitlerju- 
gend ir panašiai.

Iki šios dienos apie skau
tiją yra išleista 1280 pašto 
ženklų. Pašto ženklų istori
joje jokia organizacija ar są
jūdis negali prilygti pašto 
ženklų skaitlingumu kaip 
skautų sąjūdis.

Per Magekingo
apsupimą-gynybą vietiniam 
pašto naudojimui išleido pa
što ženklą. Baden Powell 
pasiūlė, kad ryšių tarnyboje 
esantis seržantas Goodyear 
būtų pavaizduotas šiame 
ženkle. Jis tai padarė visai 
negalvodamas, kad karui 
pasibaigus tas ženklas bus 
pripažintas pirmuoju skau
tišku ženklu. Anot Baden 
Powell seržantas Goodyear 
yra jo pirmasis skautas.

Pirmoji valstybė išleidusi 
skautiškus ženklus buvo 
Čekoslovakija. Pirmojo Pa
saulinio Karo pabaigoje, 
1918 metais, Čekoslovakijos 
valdžia buvo kūrimosi sta
dijoje ir čekų jūrų skautai 
oficialiai išnešiodavo paštą 
valdžios pareigūnams, įstai
goms. Tai vyko 1918 m lap
kričio 7—25 dienomis. Išlei
stuose pašto ženkluose buvo 
įrašas “Postą Českych 
Skautu”.

Pirmasis skautas buvo- 
pavaizduotas 1925 m. Ven
grijos išleistoje sporto seri
joje. Iš aštuoriių pašto 
ženklų, vienas buvo skirtas 
skautams ir vaizdavo sto
vyklos palapinių fone trimi
tuojanti skautą.

Toliau pašto ženklus apie 
skautus 1931 m. išleido Ru
munija, skautų fondui 
paremti. Toliau 1933 m.

Vengrija išleido 5 pašto žen
klus paminėti IV-ją Pasaulio 
Skautų Jamboree, kuri įvy
ko Godollo vietovėje prie 
Budapešto. V-ąją Jamboree 
pagerbė Olandija 1937 m. 
išleisdama 3 ženklus. Pami
nėti II-ją Tautinę Stovyklą 
Lietuva išleido 4 pašto žen
klus, užimdama skautiškų 
ženklų istorijoje iš 141 kra
što 4-ąją vietą.

Daugiausia pašto ženklų 
apie skautus išleido Rumu
nija - 55 ženklus. Dar įdo
miau, kad Rumunija tuos 
ženklus išleido 1931—1940 
laikotarpyje. Iki 1940 m. pa
baigos iš viso buvo išleista 
vos 77 pašto ženklai apie 
skautiją. Kiti gausingi skau
tiškais pašto ženklais kraš
tai pasirodė po karo 
1957—1977 metų laikotar
pyje. Iš skaitlingesnių kraš-

NAUJAS AUSTRALIJOS
RAJONO VADAS

Neseniai buvo pravesti 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Australijos Rajono rinkimai, 
ir naujuoju Rajono vadu iš
rinktas v.s. BRONIUS ŽA
LYS.

Sveikiname naująjį 
Rajono Vadą ir linkime jam 
geriausios sėkmės šiose 
ypač atsakingose pareigose. 
Tikimės, jis bus su laiku vi
suomenei ir skaitytojams 
pristatytas išsamiau.

AUSTRALIEČIAI LSS 
TARYBOJE

Korespondenciniu keliu 
Lietuvių Skautų Sąjungoje 
buvo pravesti rinkimai į 
aukščiausius Sąjungos or
ganus. Į Lietuvių Skautų 
Sąjungos Tarybą rinkimų 
keliu pateko ir australiečiai: 
ps.Pajauta PULLINEN ir 
vyr s. Balys BARKUS.Svei- 
kiname!

SYDNEJAUS AKADEMI
KŲ ŠVENTĖ.

Gruodžio 3 d. Sydnejuje 
formaliai įsiteisino Lietuvių 
Akademinė Skautija, suren
gdama Bankstown'e savo 
pirmą viešą parengimą-pa- 
minėdama LSS 60-mečio už
baigimą, Akademinio Skau
tų Sąjūdžio 54-tąsias ir Syd- 
nejaus ASS Skyriaus pir
mąsias metines.

ASS Skyrius Sydnejuje į- 
sisteigė 1978 m. vasario 27 
d. Jį sudaro Akakemikių 
Skaučių Draugovės ir Filis
terių Skautų Sąjungos pa

tų tenka paminėti kai kurias 
arabų valstybėles —Ajman, 
Fujeira, Manama, Qatar, 
Saudi Arabia. Prie jų dar 
prisideda Afganistanas, 
Bhutan, Ghana, Grenada, 
Maidive, Nicaragua, Filipi
nai, Togo, Tonga, kurie iš
leido po 20—40 ženklų.

Be pašto ženklų skautų 
sąjūdis paminimas pirmos 
dienos vokais (FDC), spe
cialiems įvykiams ar 
progomis paminėti antspau
dais, atvirutėmis, lapeliais 
(stickers).

Kaip minėta. Lietuva yra 
viena iš pirmųjų išleidusi 4 
pašto ženklus pagerbti Il-ąją 
Tautinę Stovyklą Aukšt. 
Panemunėje ir Pažaislyje. 
1938 m. vasarą Kaune įvyko 
pirmoji Lietuvių Olimpiada, 
kuriai atžymėti buvo išleista 
4 ženklai: 5 c.x 5 c. sporti
ninkas su lanku ir strėle, 15 
c.x5 c. sportininkas su ieti
mi, 50 c. x 10 c. šuolis į van
denį, 60 c.—15 c. estafetės 
bėgikas. Tie patys ženklai 
buvo perspausdinti su skau
tiška lelijėle ar skaučių rū-

Australijos Rajone

v.s.

daliniai. Pirmųjų metų veik
la buvo skirta kandidačių 
ruošimui ir susiorganizavi- 
mui.

Pati akademikų sueiga į- 
vyko ten pat, gėlėmis 
papuoštoje salėje. Jos metu 
tikrosios narės pasižadėji
mus davė ir spalvas gavo 
šios kandidatės: Laima Bar- 
kutė, Gintarė Viliūnaitė, Vi
da Viliūnaitė ir Roma Mak- 
s vy tytė—Gakienė; 
filisterės— Julija Bogušaitė- 
Bassil. šeštoji kandidatė -. 
Eglė Žižytė-Suchoverskv fi
listerės spalvas gavo VI 
TS JAV metu.

Minėjimą, į kurį susirinko 
gražus būrys svečių, atidarė 
ASS Skyriaus pirmininkas, 
s.fil. Izidorius Jonaitis, per
duodamas tolimesnį progra
mos vedimą fil. Jadvygai 
Viliūnienei. Atidarymas už
baigtas šventės dalyviams

MJiręr 
■ANUJ

Leidžia: LSS Australijos Rajono B. Žalio adresu: 9 Uoyd Avė, 
- spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199.

tele su pagrąžinimu bei įra
šu “Tautinė Skautu Stovyk
la”, arba “Tautinių Skautų 
Stovykla”. Ženklai 5c.-5c. ir 

60c.l5 c. skirta skautams, o 
15 c.- 5 c. ir 50 c.-lO c. skau
tėms. Olimpiados bei Tauti
nės Stovyklos pašto ženklus 
suprojektavo dailininkas 
Jonas Burba. Ženklai buvo 
išleisti 1938 m. liepos 14 d.

Išleistuose pašto ženkluo
se apie skautiją galima rasti 
įvairių idėjų bei temų, tiks
liau progų, galima suminėti 
apie 12.

1957 metais Pasaulio 
Skautija šventė savo 50 me
tų įkūrimo sukaktį. Tą su
kaktį paminėjo 15 kraštų iš
leisdamos pašto ženklus. 
Tais pačiais metais suėjo 
skautų įkūrėjo lordo BP 100 
metų gimimo sukaktis.

Pavienių, atskirų kraštų 
skautų bei skaučių įsteigimo 
sukaktys irgi randamos pa
što ženkluose.

Pagerbtos ir paminėtos 
pasaulinės, jubiliejinės sto
vyklos, jamboree; paskirų 

sugiedant Gaudeamus.
Sekė ps.fil.Elenos Jonai

tienės išsami paskaita, su
pažindinanti su ASS tikslais, 
istorija ir akademikų pada
rytu įnašu į tautinį-visuo- 
meninį-skautiškąjį gyveni
mą I

Fil. J.Viliūnienė pristatė 
gavusias spalvas akademi- 
kes šventės dalyviams. I jos 
linkėjimus jaunųjų sesių 
vardu atsakė ps.G.Viliūnai- 
tė, o buvusioms kandidačių 
globėjoms-s.fil. M.Milieneiir ' 
fil.J. Viliūnienei-padėkojo ir 
gėlėmis apdovanojo L.Bar- 
kutė.

Sekė sveikinimai: raštu 
sveikino ASS Centro Vadi- 
jos Pirmininkas, v.s.V. 
Statkus, žodžiu LSS Aus
tralijos Rajono Vadas, v.s. 
A.Mauragis, kuris, tarp kit-■ 
ko, iškėlė, kad Sydnejaus a- 
kademikai savo tarpe turi 
vieną pirmųjų akademikų 
skautų ir vadovų—s.fil. Izi
dorių Jonaitį (šis faktas bu
vo sutiktas katučių audra).

Akademikės L.Barkutė ir 
J.Bogušaitė—Bassil padek
lamavo Vydūnui skirtą eilė-1 
raštį.

VI-tos
V.s.fil. B.Barkus padarė 

pranešimą iš VI-tos 
Tautinės Stovyklos J.A.V. 
Jis ypač džiaugėsi VI TS 
Australijos dalvyvavusių 
Amerikos liet, skautų-čių 
draugiškumu; jo nuomonė, 
šie nuoširdūs ryšiai esą už- 
piegsti ilgam laikui.

R. Maksvytytei-Gakienei 
perskaičius Akademinės 
Stovyklos dainą, o V.Viliū- 
naitei padeklamavus “Vaka
ro dainą” ir visiems bendrai 

žemynų, zonų stovyklos. 
Taip pat tautinės bei'vienos 
paskirties (vyčių, jūros 
skautų) stovyklos, sąskry
džiai, tarptautinės konfe
rencijos, suvažiavimai.

Pašto ženkluose taip pat 
pagerbti skautų vadai, stei
gėjai bei kiti garsūs asme
nys.

Keli kraštai (Rumunija, 
Vengrija) išleido specialiai 
pašto ženklus paremti 
skautų fondus.

Kai kuriuose išleistuose 
ženkluose pagerbiama tar
nyba.

Ką pašto ženklai pavaiz
duoja apie skautus? Kokie 
motyvai?

Temos apie skautus pašto 
ženkluose yra įvairios. 
Lordo B P bei Lady BP pa
veikslai, skautų-skaučių
ženklai, skautai-skautės
(pavieniui ar grupėmis), 
skautų steigėjų bei vadų 
paveikslai, stovyklos laužas, 
įžodis, saliutas, vėliavos 
pakėlimas, pasaulio skautų 
jamboree ženklai,
skautai-skautės tautiniuose 
drabužiuose. Skautas
-gamtos draugas, signaliza
cija, pionierija, pirmoji pa- 
gelba, žemėlapių skaitymas, 
iškylavimas, stovykla, 
skautas trimitininkas, ke
lionės ženklų skaitymas, 
sportas, mankšta, stovyklos 
sargyba. Skautų paradas, 
virtuvė, kopimas į kalnus, 
skautai ir lėktuvų modeliai, 
baidarės, plaustai, skautiška 
draugystė (brotherhood), 
šv. Jurgis ir slibinas bei ki
tos legendos, gamtos vaiz
dai.

Pasaulinis Skautų Biuras 
1972 m. padarė nutarimą, 
kuriuo būtų įgyvendinta 
mintis-per skautišką filate
liją ir tautų bendradarbia
vimą padidinti lėšų telkimą 
skautiškiems darbams. Val
stybės, kurios planuoja iš
leisti skautiškus pašto 
ženklus, didesnį tų ženklų 
kiekį skiria Tarptautiniam 
Skautų Biurui nominalia 
ženklų kaina. Pusė tų par
duotų ženklų pajamų lieka 
tos valstybės skautams, kita 
pusė padengia susidariusias 
išlaidas, o gautas pelnas 
tenka Tarptautiniam Skautų 
Biurui, kuris savo nuožiūra 
paskirsto ypatingiems 
skautų organizaciniams rei
kalams.

B.Barkus

sugiedojus Tautos Himną, 
užbaigta oficialioji šventės 
dalis. Po to, akademikėms 
vaišinant svečius pyragais ir 
kavute, dar kiek laiko pa
bendrauta, pasišnekėta.

Tuo pačiu geriausios sėk
mės Sydnejaus akademi
kams žengiant į antrus me
tus!

v.s. B.žalys
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(tęsinys) Prieš akis Jaunimo Kongresas

Rašo V. Jagaudis
JAUNIMO KONGRESO 

STOVYKLA
IV-sis PLJ Kongresas 

prasidės Jaunimo Stovykla, 
St.Mary's College patalpose. 
Kolegija yra Strawberry 
Hill apylinkėje netoli London 
Anglijoje. Stovykla truks 
nuo liepos 11 dienos iki lie
pos 18 d. Joje dalyvauti 
kviečiamas visas lietuvių 
kilmės jaunimas įskaitant ir 
tuos, kurie lietuviškai 
nemoka. Nors stovyklos 
programa vyks lietuvių kal
ba, lietuviškai nekalbantis 
jaunimas bus įjungtas. Sto
vyklos mokestis asmeniui, į- 
skaitant ir transportą iš ae
rodromų, į koncertus ir į pa
maldas Londone, yra 
$US175.

IV-jo PLJ Kongreso ati
darymas bus Kongreso Sto
vykloje liepos 11 d.Jame da
lyvauti kviečiami ir svečiai 
bei turistai.
STOVYKLOS PROGRAMA

Jaunimo Stovyklos pro
grama jau galutinai susta
tyta. Apie Stovyklos pro
gramą ir eigą plačiau suži
nome iš Lino Rimkaus, 
stovyklos komisijos nario, 
straipsnio, skelbto praeitais 
metais lapkričio mėn. “Pa
saulio Lietuvyje". Čia skel
biame būdingesnes ištrau
kas iš to straipsnio.

“IV PLJ Kongreso Ruošos 
Komitetas Europoje pak
vietė kun. Antaną Saulaitį, 
S.J., ir Eleną Bradūnaitę 
paruošti Jaunimo Kongreso 
Stovyklos programą. Jie 
pasikvietė į talką sudentes, 
studentus ir kitus iš JAV 
sudarydami J.Kongreso 
stovyklos programos Komi
siją. Ją sudaro: kun. 
A.Saulaitis, S.J., E.Bradū- 
naitė, Gintaras Aukštuolis, 
Nijolė Balčiūnaitė, Alvida 
Baukutė, Milda Kupcikevi- 
čiūtė, Viktutė Lenkauskaitė, 
Virginija Morkevičiūtė, In
drė Ramanauskaitė ir Linas 
Rimkus.

Spalio 7—8 d.d. savo po
sėdyje Dainavoje Komisija 
galutinai suredagavo stovy
klos programos siūlymus. 
Programa susidarys ir dvie
jų pagrindinių dalių: paskai
tų bei pašnekesių, kurių 
bendra tema bus dabartinės 
Lietuvos pažinimas, ir va
karinės programos, kur sto
vyklautojai bus supažindinti 
su lietuviškais papročiais.

Numatyta surengti aš- 
tuonias paskaitas ir pašne
kesius Lietuvos temomis: 
Menas, muzika ir kultūrinis 
gyvenimas, literatūra, švie
timas ir mokslas, demogra
fija ir gyventojų kaita, žmo
gaus teisės ir pagrindinė li
teratūra, tikinčiųjų kova, 
dabartinės Lietuvos gyven
tojų pasaulėžiūra ir kelionės 
per Lietuvą.

Vakarinę stovyklos pro
gramą ruošia Elena Bradū- 
naitė. Kiekvienam vakarui 
bus skiriamas vienas metų 
sezonas ir susipažįstama su 
juo susijusiais papročiais. Tą 
vakarą užsiėmimų būreliai 
specialia grograma supažin
dins stovyklautojus su ru
giapjūte, vėlinėmis ir t.t. 
Paskutinį stovyklos vakarą 
bus pavaizduotos lietuviškos 
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vestuvės su tautinėmis ap
eigomis.

Vakarinę stovyklos pro
gramą atliks patys stovyk
lautojai. Stovyklai prasidė
jus dalyviai pasiskirstys į 
užsiėmimų būrelis, kurių 
numatyta apie dešimt. Šalia 
čia surašytos programos 
stovykloje bus laiko kitiems 
dalykams—sportui, maudy
muisi ir kt. Be to, dar bus 
suruoštos dvi ar trys iškylos 
į žymesnes Anglijos vieto
ves.“

STEBĖTOJŲ STUDIJŲ 
DIENOSE REIKALU

Lapkričio 25—26 d.d., 
1978 m., Vak. Vokietijoje 
vyko pasitarimas IV-jo

Tuo pačiu
AR NORITE DALYVAUTI 
JAUNIMO KONGRESO 
STUDIJŲ DIENOSE?

Ketvirtasis Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas 
vyksta šią vasarą Europoje. 
Nuo liepos 19—27 dienos, 
Altenberge (netoli Bonnos) 
vyksta Kongreso Studijų 
Dienos. Jose praeityje teisę 
dalyvauti turėjo rinkti jau
nimo atstovai iš 12 kraštų. 
Tokių atstovų iš viso yra 120 
Šį kartą parinkta didesnė 
patalpa su tikslu įgalinti di
desnį skaičių jaunimo daly
vauti Studijų Dienose. Ne
rinktieji Studijų Dienų da
lyviai skaitytųsi STEBĖ
TOJAIS ir dalyvautų visoje 
Studijų Dienų programoje.

Laima ir Tony Drovers

KARALIŠKOJO LAIVYNO 
VESTUVĖSE

Reta proga pasitaiko 
būti vestuvėse, kurios išsis
kiria iš visų kitų civilinių 
vestuvių. Štai sausio 6 d. iš
tekėjo sydnejiškiams, ypa
tingai ateitininkams ir cho
ristams gerai žinomaLaimu- 
tė Laukaitytė, dabar tar- 
naunanti Australijos Laivy
ne jau leitenantės laipsny.

Jos vyras anglų kilmės 
Tony Drover taip pat leite
nantas, laivyno pilotas. Su
tuoktuvės vyko pagal visas 
laivyno tradicijas THE NA
VAL MEMORIAL 
CHAPEL, IMAS WATSON, 
Watsons Bay ant jūros kra
nto stovinčioje koplytėlėje. 
Sutuokė laivyno kapelionas 
Kun. I.Dempsey asistuojant 
Sydnejaus lietuvių kapelio

J.Kongreso reikalais—Kon
greso Ruošos Komiteto, 
PLJS Valdybos ir PLB Val
dybos. Dėl stebėtojų Studijų 
Dienose sutarta taip: 
kadangi bus jaunimo, kuris 
dėl tam tikrų priežasčių ne
galė būti atstovais, bet kurie 
savo noriu parodys pakan
kamai susidomėjimo rimte
sne Kongreso programos 
dalimi ir norėtų joje daly
vauti, nutarta jiems pada
ryti vietos kaip stebėtojams. 
Pramatoma dvidešimt vietų.

Studijų Dienoms mokestis 
asmeniui: už nakvynę, mai
stą ir programą —$ŪS156. 
Taisyklės norintiems būti 
stebėtojais yra tokios: a) 
stebėtojais gali būti tik jau
nimas tarp 16—35 m. am-

reikalu
Vienintelis skirtumas, kad 
jie neturėtų balso atstovų 
suvažiavimo sesijose. Ste
bėtojai taipogi užsimoka pa
tys už Studijų Dienas — viso 
apie $160 US.

Stebėtojus nutarta šį kar
tą turėti Studijų Dienose 
tam, kad būtų proga jauni
mui, norinčiam dalyvauti 
rimčiausioje Kongreso daly
je, prie jos prisidėti. Tokiu 
būdu šiek tiek “atidaromos” 
studijų dienos. Šioje Kong
reso dalyje daromi svar
bi; u d nutarimai, kurie nu- 
lei s sekančių 4—5 metų 

'jaunimo sąjungos veiklą ir 
išrinks naują PLJS valdybą 
bei nutars kur ir kada bus 
sekantis PL Jaunimo Kong
resas.

nui Kun. P. Butkui ir kitam 
laivyno kapelionui,
Kun.P.Butkus buvo išrūpi
nęs Popiežiaus palaiminimą, 
kuri įteikė jauniesiems Lai
mai ir Tony pasibaigus mi
šioms. Tradicinė Veni Crea- 
tur solo pagiedojo A.Krami- 
lius palydint vietiniam lai
vyno vargonininkui.

Pamaldose dalyvavo daug 
laivyno personalo baltose i- 
šeiginėse uniformose. Ves
tuvinė puota vyko Camper
down Travelodge Motelyje, 
kur apie 120 svečių, jų tarpe 
nemažas skaičius ir lietuvių 
iš Sydnejaus, Melbourne ir 
Canberros. Su linkėjimais ir 
dainomis palydėjo jaunuo
sius į šeimyninį gyvenimą.

Abu ir toliau pasilieka 
tarnauti Australijos laivyne. 
Ilgiausių Metų jaunajai 
porai! a.k. 

žiaus. b) turi dalyvauti pil
noje studijų dienų progra
moje ir laikytis studijų die
nų tvarkos, c) Turi regis
truotis PLJS Valdyboje iki 
1979 m. gegužės 1 d. valdy
bos adresu: 1573 Bloor St., 
West, Toronto, Ont. Canada 
M6P—1A6. d) Su laišku pri
siunčia krašto LJS Valdybos 
rekomendaciją, kad asmuo 
rimtai tiktų stebėtoju Stu
dijų Dienose, e) Stebėtojas 
prašomas pažymėti savo lai
ške, ar sutiktų prisidėti prie

Norį tapti stebėtojais turi 
būti jaunimas tarpe 18-35 m. 
amžiaus; turi dalyvauti pil
noje Studijų Dienų progra
moje ir laikytis jos taisyklių. 
Stebėtojai prašomi regis
truotis jau dabar PLJS Val
dyboje: 255 Glenlake Avė., 
Apt. 2104, Toronto, Ont. 
Canada M6P 1G2. Regis
truotis iki gegužės 1 d.Būtų 
naudinga, kad norį būti ste
bėtoju prie savo laiško pris
tatytų kartu savo krašto 
LJS rekomendaciją. Taip 
pat prašoma pareikšti, kaip 
galėtų prisidėti prie studijų 
dienų.PLJS valdyba 
pareiškusiems noro būti

Vyčių sukaktis

GELEŽINIO VILKO 25— 
METIS.

Gruodžio 2 d. pavakare 
prie Sydnejaus Lietuvių 
Klubo patalpų riedėjo maši
na po mašinos. Iš jų lipo jau
ni, šmaikštus vaikinai, pus
amžiai vyrai ir jau gerokai 
šerkšnotomis galvomis soli
dūs ponai; kai kurie su part
nerėmis, kiti—pavieniui, iš 
įvairių Sydnejaus priemies
čių, Canberros, Wollongon- 
go, o vienas net iš Melbour
ne... Jų susirinko virš 50. 
Susidomėjusiems neįprastu 
šių tautiečių "antplūdžiu” 
tūlas būtų paaiškinęs, kad 
tai Skautų Vyčių Geležinio 
Vilko Būrelio buvusieji ir 
dabartiniai nariai renkasi 
minėti vieneto veiklos 25-- 
metį.

Sk.Vyčių Geležinio Vilko 
Būrelis įkurtas 1953 m. kovo 
1 d., Camperdown‘e. Stei- 
giamojoj sueigoj dalyvavo 
sk. vyčiai pi. T.Rotcas ir 
v.sl. B.žalys ir 
kandidatai—R.Jaselskis, 
V.Čižauskas ir V.Šliogeris. 
Tą pačią dieną, po sueigos, į 
būrelį dar įstojo sk.
vyčiai-v.sl. V.šutas ir
v.sl.A.Vasaris. Viso per vie
netą yra perėję 81 skautas 
vytis; iš jų šiuo metu 7 jau 
mirę. Būrelyje dabar yra 24 
aktyvūs vyčiai. Jiems vado
vauja s.v.v.sl.Ričardas Sa
dauskas.

Atvykstantieji buyvo ap
dovanojami tam tikslui pa
darytu būrelio 25-čio meta
liniu ženkleliu ir sodinami 
prie stalų.

Ceremonialmeisterio pa
reigas ėjo s.v.v.sl.V. 
Šliteris. Jis perskaitęs gau
tus sveikinimus raštu, pak
vietė kalbėti būrelio vadą, 
s.v.v.sl.R. Badauską, padė
kojusį gausiai
susirinkusiems svečiams ir 
paraginusį vaišintis. Po jo 
žodį tarė Australijos Rajono 
vadas, v.s. A.Mauragis, pa
sidžiaugęs , būrelio nuveik

Studijų Dienų programos ir 
kaip, f) PLJS Valdyba vi
siems, padavusiems prašy
mus tapti stebėtojais praneš 
iki gegužės 30 d., ar stebė
tojui yra vietos Altenberge. 
Aišku, bus pranešta daug 
anksčiau, jei vietos užsipil- 
dys.

Kadangi Studijų Dienose 
yra labai ribotas vietų skai
čius, susidomėję skatinami 
kuo anksčiau
užsiregistruoti.

(Bus daugiau)

stebėtojais, praneš iki ge
gužės galo, ar yra vietos 
Studijų Dienose.

Stebėtojai turėtų ruoštis 
dalyvauti Studijų Dienose 
kartu su savo krašto išrink
tais atstovais dalyvaujant jų 
posėdžiuose bei suvažiavi
muose, kurie turėtų vykti 
kiekviename krašte prieš 
Kongresą. Stebėtojai taip 
pat registruojasi per savo 
krašto registracijos komisiją 
kaip atstovai (ant atstovo 
blankų) įrodžius registraci
jos komisijai, kad jau ga
rantuotai turi vietą Studijų 
Dienose.

PLJS Valdyba

tais darbais 25-mečio bėgyje 
bei palinkėdamas ir toliau 
būti gerais lietuviais ir ge
rais skautais.

Prisiminti ir pirmosios, 
steigiamosios, būrelio suei
gos dalyviai. Iš jų penkiukės 
trys dalyvavo šioje 25-čio 
vakarienėje (s.T.Rotcas, 
s.v.v.sl. V.šliogeris ir v.s. 
B.žalys). Juos būrelis apdo
vanojo specialiai tam paga
mintais skydais su Geležinio 
Vilko emblema.

LSBVyr. Skautininko, v.s. 
S.Miknaičio, vardu būrelį 
sveikino rajono vadeiva, v.s. 
BiBarkus, o Melbourne 
“Džiugo" Tunto ir Sk. Vyčių 
v.s. A.Krauso Būrelio vardu 
-s.H. Antanaitis (irgi buvęs 
Geležinio Vilko Būrelio na
rys)

Po jų kalbėjo v.s.B.Žalys, 
šio būrelio steigėjas, pasi
džiaugdamas sulauktu 
25-mečiu ir palinkėdamas 
vyčiams ir ateityje stengtis 
savo eilėse jungti 
visus-senus ir jaunus-į vieną 
būrį.

Tylos minute pagerbti 
mirę būrelio nariai:ALauri- 
naitis (1970), L.žigaitis 
(1971), S.Sankauskas (1971), 
ps. R.Jaselskis (1973), 
P.Pilka (1976), E.Nagulevi- 
čius (1976) ir A.Plūkas 
(1977).

Po to, būrelio pirmūnai, 
susirinkusiems giedant Il
giausių metų, buvo įparei
goti piauti 25-čio tortą. Nors 
tortas buvo ir labai didelis, 
bet trijų rankų valdomas 
peilis padarė reikalingus 
piūvius...

Po vakarienės būrelio na
riai svečiams paruošė komi
šką scenos vaizdelį “Snie
guolė Balta", prajuokinusį 
stebėjusius.
. Šventės dalyviai 25-čio už
baigimui pakviesti sausio 6 
d. į Ingleburn “Aušros” sto
vyklavietėm kur įvyko iškil
minga sueiga ir kit.

Dalyvavęs
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SPORTO NAUJIENOS
AUKSO MEDALIAI LIE
TUVAITEI.

Sausio mėnesį buvo Syd- 
nejuje . pravesta
N.S.W.metine plaukimo
šventė. Plaukimo lygis yra 
labai aukštas ir iš praeities 
žinome, kad N.S.W. plauki
kai yra laimėję nemažą 
skaičių aukso medalių pa
saulinėse olympiadose. 
Ateities plaukimo lygis daug 
priklauso nuo dabar augan
čio jaunimo. Šitame prie
auglyje jau antri metai auk
so medalius renka jauna lie
tuvaitė Tabitha Andriūnai- 
tėiš Gunnedah, N.S.W.Jos 
tėvas Albertas Andriūnas 
daug metų žaidė futbolą 
Newcatle mieste. Alberto 
tėvai ir sesuo remia Sydne- 
jaus Lietuvių Sporto Klubą 
“Kovą” ir visuomet atvyksta 
iš Newcastle į Sydnejue 
rengiamus sportininkų pa
rengimus.

Tabitha jau pereitais me
tais laimėjo aukso, bronzos 
ir sidabro medalius. Šiais 
metais ji atsiekė dar geres
nių rezultatų ir laimėjo du

AUSTRALIJA IR NAUJO
JI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius 
Jonas Paulius II kovo mėn. 
M.A. nariams skyrė sekan
čias intencijas:
Bendrą ją — kad dau
giašakės išeivių problemos 
būtų sprendžiamos teisin
gumo ir broliškos meilės 
dvasioje;
Misijų — kad misijonie- 
riai, kurie turėjo pasitraukti 
nuo savo tiesioginio darbo 
dėl amžiaus, sveikatos ar ki
tų priežasčių, vykdytų ir to
liau savo misijonierišką pa
šaukimą.

Trumpas rytmetinis au
kojimas: Visa aukoju Tau, 
Švenčiausioji Jėzaus Širdie!

Brangus Broli, Sese,
Kristaus karalystė yra 

meilės, teisingumo ir taikos 
karalystė. Joje telpa visi 
žmonės be išimties — be ra
sės, kalbos ar luomų skirtu
mo. Krikščionys turėtų vi
siems laikams įsidėmėti 
Kristaus karalystės būdin
giausią bruožą — galimybę 
įvairiausių rasių ir tautų 
žmonėms gyventi kartu vie
name ir tame pačiame kraš
te pilnoje savo žmogiškoje 
vertėje. Neseniai, olandų 
vyskupai savo ganytojiška
me laiške šia prasme kvietė 
savo tikinčiuosius atkreipti 
dėmesį į daugiariopas imi
grantų problemas.
. M.A. skiria kovo mėnesį 

mūsų maldoms šia intencija. 
Paminėtina kai kurios iš šių 
problemų.

Faktas, kad daugelyje 
kraštų, neišskiriant ir Aus
tralijos, imigrantai susitinka 
su visuotiniu vietinių gy
ventojų psichologiniu pasi
priešinimu. Toks vietinių 
žmonių nusistatymas padaro 
ateivius antros rūšies pilie
čiais ar tai darbovietėse, 
mokyklose, gyvenamoje ap
linkumoje ar santykiuose su 
•valstybinėmis įstaigomis. 
Ateivių sava tautinė kalba, 
skirtingi tautiniai ir religi- 

aukso medalius. Vieną už 
moterų (9 metų) “freestyle”, 
kur ji atsiekė 100 metrų 
naują rekordinį laiką N.S.W. 
istorijoje: 1 min. 08.67 s. Ir 
antrą medalį už “breasts
troke”. Jaunajai Tabithai 
šiomis dienomis suėjo 10 
metų amžiaus ir ji turi daug 
galimybių ateityje patekti į 
Pasaulines Olimpiadas. Lin
kime jai geriausios sėkmės 
ateityje,

“Kovo" Valdyba

Šachmatininkė
P.čerekavičienė

niai papročiai ir daugelis ki
tų charakteringų ateiviams 
ypatybių, yra kliūtis būti 
priimtiems ir pasijusti ly
giateisiais naujojo krašto 
gyventojais.

Nemažai yra kraštų, kurių 
įstatymai darbininkų ateivių 
atžvilgiu yra tikra diskrimi
nacija. Tokių įstatymų dar
bininkai traktuojami ne kaip 
žmogiška esybė, bet kaip 
mechaninė darbo jėga ver
tinama tik pinigais. Tai yra 
piktnaudojimas valstybinės 
galios savanaudiškiems tik
slams. Šalia tokių netole
rantiškų įstatymų esti atsi
tikimų, kada valdininkai dar 
iš savo pusės daro ateiviams 
įvairias kliūtis, —konfiskuo
dami ar “pamesdami” doku
mentus, juos deportuodami 
ar darydami įvairias kitas į- 
sikurdinimo kliūtis.

Aišku, kad taip traktuo
jami ateiviai verčiami palikti 
tokį nesvetingą kraštą. Pa
vyzdžiui, 1977 metais iš 
Prancūzijos dėl tokių ir pa
našių priežasčių pasitraukė 
apie 40.000 darbininkų.

Kita imigrantų rūšis — tai 
karo, įvairių tarptautinių 
konfliktų ir politinės aukos. 
Tokių skaičius mūsų laikais 
augte auga. Nežiūrint, kad 
statistika rodo' alarmuojantį 
tokių pabėgėlių skaičių, ku
ris šiomis dienomis siekia iki 
10 milijonų, maža kas daro
ma jų buičiai palengvinti.

Šių problemų svarstymas 
turi vykti maldos ir krikš
čioniškos meilės dvasioje. 
Kristus visuomet stojo iš vi-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY TOE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL724 5408 Veikia 24 valandas per parą.

SPORTO ĮVYKIAI
Vienas iš turtingiausių 

Sydnejaus futbolo klubas 
Hakoah pakeitė savo vardą 
norėdamas pritraukti dau
giau žiūrovų rungtynių 
metu.

Naują vardą pasirinko 
Sydney City.

Naujųjų australų kroatų 
klubas daug turėjo vargo iš
laikyti savo klubo vardą 
Croatia. Dėl mums aiškiai 
žinomų priežasčių jų vardą 
daug kartų kėsinosi 
pakeisti. ***

P.čerakaviečienė per 
praėjusią Sporto Šventę 
šachmatų varžybose laimėjo 
trečią vietą. Vasario mėne
sio pabaigoje P. Čerakavi- 
čienė pakviesta reprezen
tuoti Victorijos šachmatų 
moterų rinktinę varžybose 
prieš Pietų Australiją.

♦»*
Šiuo metu Australijoje 

•lankosi Lenkijos reprezen
tacinė futbolo komanda 
Wisla Krakow. Pirmame 
susitikime su Australijos 

. rinktine Sydnejuje lenkai 
lengvai nugalėjo australus 
3—1 santykiu.

Sekančios pasaulio futbolo 
pirmenybės įvyks 1982 me
tais Ispanijoje. Australijos 
rinktinę treniruoti pavesta 
vokiečiui Rudi Gutendorf ir 
jam yra duotos teisės pasi- 

• rinkti savo nuožiūra žaidė
jus.

Krepšinis Australijoje 
neatsilieka nuo kitų sporto 
šakų. Kelios stambios firmos 
pasirašė susitarimus finan
suoti Australijos krepšinio 
rinktinės išlaidas. Pasiruo
šimui sekančiai Olympiadai

suomenės tarpo išstumtųjų 
pusėn. Jų tarpe matome ne
turtėlius, raupsuotuosius, 
paraližuotus ir visą eilę kitų, 
visuomenei nereikalingų, 
net gi ją apsunkinančių ne
laimingųjų. Evangelija daž
nai mini samarijiečius, kurių 
žydai nepakentė ir niekino. 
O Jis vieną iš tokių samari- 
jiečių pastatė net meilės ir 
teisingumo pavyzdžiu, ne
pabijodamas tuo užsitraukti 
žydų rūstybės. Kristui visi 
žmonės buvo to paties dan
giškojo Tėvo vaikai, nežiū
rint jų rasės, kalbos ar so
cialinio lygio.

Tad, jei norime, kad jaut
rios, komplikuotos ir dauge
riopos išeivių problemos bū
tų sprendžiamos krikščio
niškos meilės ir teisingumo 
dvasioje, mūsų maldos ta 
intencija turi būti sutartinos 
ir nuoširdžios.

Kun.S.Gaidelis.S.J.

jau iškviestas Amerikos ir 
Jugoslavijos komandos ap
silankyti Australijoje ir 
pramatyta rinktinę pasiųsti 
į Europą ir Ameriką. Aus
tralijos perspektyvos šioje 
sporto šakoje atrodo, šiuo 
laiku geriausioje padėtyje.

***
Australijos jaunių žemiau 

19 -kos metų futbolo rink
tinė šiuo metu išvykusi į 
Paragvajų, kur dalyvauja 
Pasaulio jaunių futbolo pir
menybėse. Šį turnyrą finan
siniai remia Coca-Cola 
bendrovė.

***
Anglų futbolo žaidėjas 

T.Franci’s pasidarė pirma
sis žaidėjas už kurį sumokė
jo milijoną angliškų svarų 
pirmosios lygos Nottingham 
Forest Klubas.***

1978 metų geriausios 
sportininkės titulą balsavi
mo būdu Prancūzijos France 
Spaudos agentūra išrinko 
lietuvę Vilmą Badauskienę. 
V. Badauskienė pasiekė pa
saulini rekordą šuoliu į tolį 7 
m. 9 cm.

V.A.

Nepasiduot senatvei!

"Senatvė - tuščias žodis, amžius - kiek jautiesi. 
Todėl, jei yra noro, pastangas jei dėsi, 
sunku bus atpažinti: tu čia, ar anūkės. 
Jaunimą pasivyti! - dabartinis šūkis.”

Kai metų pusė šimto (net su gabalėliu), 
tos kalbos, tiesą sakant, nerimą sukėlė. 
0 gal tikra teisybė, gal aš vegetuoju? 
Ir protas, rodos, veikia, ir stipri ant kojų, 
turiu pasiryžimo... Sugriebiau žurnalą: 
dar paskaitysiu kartą nuo pradžios lig galo.

’’Pirmiausiai (taip mokina) reik jaunai galvoti, 
su šia diena gyventi; visai neabejoti, 
kad nuomonės, idėjos vien jaunųjų - geros. 
(Tėvų juk patarimai iš namų išvaro!) 
Paskui - apsirengimas. Čia dažna suklumpa, 
kada ilgi sijonai, ji nešioja trumpą, 
nes keičiasi tos mados tris kartus per dieną. 
Spalvas svarbu maišyti, nesimest į vieną. 
Be to, įsidėmėti, kad tvarkingas rūbas 
tuoj pat visiems pasako: Pensininkių Klubas. 
O elgesys prie šito - nesiskirt iš būrio, 
jei kas per langą lipa, neieškoti durų.”

Jau pusės šimto nėra, vien tas gabalėlis... 
Plaukai (pagal taisykles) smarkiai susivėlę. 
Suknelė - iki žemės, pakraščiai nuskarę. 
Po dešine ranka gi pakišta gitara, 
kairėj - tinklinis maišas (kur sudėtas maistas), , 
o per pečius nutysęs čiužinys gan keistas. 
”Ar tu į kaukių balių?" - domisi kaimynė. 
”Į muzikos (Pop) šventę. Menas su nakvyne!"

» ♦ *
Atsibudau palatoj. Daktaras ir sako: 

"Tie platforminiai padai ant nelygaus tako, 
ir dar tokiame amžiuj! Daug stebėjaus kartų... 
Tiek to! Tu pakalbėsi rytoj su psichiatru."

Julija

---------------------------------------------------------1
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MELBOURNE
METINIS SUSIRINKIMAS

MLSK VARPAS šaukia 
metinį susirinkimą kovo 3 
d., šeštadienį, 3 vai. Lietu
vių Namuose,
Nth.Melbourne, kuriame 
privalo dalyvauti visi klubo 
nariai.
Susirinkimo darbotvarkė: 

1.Susirinkimo atidarymas. 
2.Mandatų komisijos suda

rymas.
3.Susirinkimo prezidiumo 

sudarymas.
4.1978 m. susirinkimo pro

tokolo skaitymas.
5.78/79 metų veiklos prane
šimas
6.1ždininko pranešimas.
7. Revizijos komisijos prane
šimas.
8. Pranešimų diskutavimas 
ir priėmimas.
9. Klubo valdybos rinkimai.
10. Revizijos komisijos rin
kimai
11. Klausimai ir sumanymai. 
12.Susirinkimo uždarymas.

Klubo Sekretorius
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Nijolės Ščiukaitės 
Atsisveikinimo koncertas

Vasario 25 d., sekmadienį, 3 vai. Melbourno Lietuvių 
Namuose.

Koncerte dalyvauja Rita Tamošiūnaitė — Mačiulai- 
tienė.

{ėjimas $3 asmeniui. Moksleiviams ir studentams vel
tui.

M.K. Čiurlionio Diskusijų Klubas

Infor m a c i j a
PRANEŠIMAS

Pranešama, kad S.L.K. 
Kultūros Draugija talkinin
kaujant skautams, ateiti
ninkams, sportininkams. 
Social. Mot. Draugijai ir kit. 
kovo 4 d., sekmadienį, tuoj 
po Lietuvių Pamaldų, Lid- 
combės Parapijos salėje 

• rengia tradicinę
KAZIUKO MUGĘ.

Bus proga susitikti senus 
draugus, pavalgyti, atsigerti 
įvairi ų . gėrimų , išmėginti 
laimę loterijoje ir pamatyti 
retų įvairių meniškų daly
kėlių. Stalus eksponatams 
užsakyti is anksto, pas 
A.Vinevičių Parapijos 
Kioske, Lidcombės parapi
jos salėje.

Pelno dalis bus panaudota 
Savaitgalio Parapijos Mo
kyklai paremti.

Tad iki pasimatymo mu
gėje!

Rengėjai

RAMOVĖNŲ ŽINIAI

Vasario 25 d. 3 vai. p.p., 
Lietuvių Klube, Bankstown, 
šaukiamas LKVS
“Ramovės” Sydney Sky
riaus narių nepaprastas su
sirinkimas, kuris turi išs
pręsti Skyriaus Valdybos 
pertvarkymo reikalą.

Visi ramovėnai prašomi 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Jau keli metai, kaip 
Fondas skiria po $75 meti
nes premijas mūsų savait
raščių, —Mūsų Pastogės ir

MOKSLO METŲ
PRADŽIA SYDNEJUJE.

Sydnejuje veikianti
vienintelė parapijos savait
galio mokykla šiuos naujus 
mokslo metus pradės vasa
rio 25 d., sekmadienį, 
Lidcombe parapijos mokyk
loje, Lidcombe. Pradžia 9.30 
vai ryto. Tą dieną atidaryme 
kviečiami dalyvauti visi tė
veliai su vaikučiais ir moky
klos rėmėjai.

Įsidėmėkite: Sydnejaus 
liet, savaitgalio mokykla 
pradeda darbą vasario 25 d., 
sekmadienį, 9,30 vai. 
Lidcombi Kun. P. Butkus

Mokyklos globėjas

Kovo 4 d., sekmadienį, tuoj po lietuviškų pamaldų malo
niai kviečiame visus iš arti ir toli į

Tradicinę Kaziuko mugę
Atsilankę neapsivilsyte!
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PERTH
APYLINKĖS SUSIRINKI
MAS.

Kovo 11 d., sekmadienį, 3 
vai. Leederville mažojoje 
salėje šaukiamas visuotinis 
Pertho apylinkės lietuvių 
susirinkimas, kur bus svar
stomi bendruomenės reika
lai ir renkama nauja apylin
kės valdyba. Tautiečiai 
kviečiami kuo skaitlingiau 
dalyvauti.

KVIEČIAME VISUS!

Australijos Lietuvių Die
noms ir šventėms užsibai
gus, svečiams išsiskirsčius ir 
gyvenimui grįžtant į norma
lias vėžes, kaip tik būtų lai
kas visiems vėl susieiti ir 
dalyvauti tradiciniame Syd
nejaus Moterų Draugijos 
Užgavėnių Blynų Baliuje.

Čia bus maloni proga vi
siems susieiti, pasidalinti į- 
gytais įspūdžiais. Tad atvy
kite, o mes maloniai Jūsų 
visų lauksime.

SLMSG D-jos Valdyba

Jau kelinta savaitė vieši 
svečias iš Vancouver 
(Canada) p. Klimaitis. Jis 
sustojęs pas p.p. E. Šlite- 
rius. Po kanadiškų šalčių 
gėrisi Australijos vasaros 
saulute.

A.L.Fondo premijos
Tėviškės Aidų, jaunesnie
siems spaudos bendradar
biams. Tokį kandidatą at
renka savaitraščių redakto
riai ir pasiūlo Fondo Valdy
bai. Tėviškės Aidų redak
torius paprastai šią premiją 
pasiūlo suskirstęs. Šiais me
tais suskirstė į tris dalis. x 
Tokia pat suma Fondas yra 
paskyręs abiem
savaitraščiams ir už 1979 
metus.

Po $75 premijos skiriamos 
ir šeštadienio lietuvių kalbos 
kursų lankytojams, geriau
siai išlaikusiems metų gale 
abitūros (matriculation) eg
zaminus. Kursai veikia 
Adelaidėje, Melbourne ir 
Sydnejuje. Šiais metais 
šiose trijose mūsų kolonijose 
tos premijos įteikiamos Va
sario 16—sios minėjimų 
proga. Tokios pat sumos 
premijos paskirtos ir šių

Rengėjai

ŽUVININKŲ IEŠMYNĖ

Gražioje ir erdvioje p. 
Žitkausko sodyboje vasario . 
10 d., šeštadieni, Sydnejaus 
lietuvių žuvininkų klubas 
turėjo savo jaukią iešmynę, 
kurioje dalyvavo virš 80 as
menų. Buvusieji džiaugėsi, 
kad nieko netrūko—nei
užkandžių, nei gėrimų, tik 
pas žuvininkus pasigesta 
žuvies... Tačiau viską atpir
ko bičiuliškas jaukumas ir 
pabendravimas.

Į Lietuvių Rašytojų Drau
giją išeivijoje pakviesta 
žinoma Sydnejuje mūsų po
etė Aldona Veščiūnaitė, ku
rios knyga “žodžiai kaip sa
los”, išleista 1976 m., buvo 
ypač aukštai vertinama.

A.A. BALYS VELIČKA
Sausio 13 d. Royal Ade

laide ligoninėje mirė Balys 
Velička, 50 m. amžiaus. 
Kilęs iš Salako, Zarasų apsk. 
Paskutiniu laiku gyveno The 
Terrace, Port Pirie.

Po pamaldų St.Mark's ka
tedroje velionis buvo palai
dotas sausio 18 d. Port Pirie 
kapinėse.

Jo motinai ir seseriai bei 
giminėms Lietuvoje reiškia
me gilią užuojautą.

Nuliūdę Balio draugai

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

UŽGAVĖNIŲ 
BLYNŲ BALIUS

Sydney Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 
maloniai kviečia visus kartu užsigavėti Užgavėnių Bly
nais Sydney Lietuvių Klube, Bankstown, vasario 24-tą 
dieną.

Bus smagi muzika, vertinga loterija ir skanūs blynai.
Pradžia 7.30 vai. vak.

mokslų metų lietuvių kalbos 
matrikuliacijos egzaminus 
laikysiantiems.

Naujas dalykas tai įjungi
mas lietuvių pradinių savai- 
galinių mokyklų. Fondo val
dyba 1979.1.31 posėdyje pa
skyrė po $10 visų pradinių 
mokyklų kiekvieno skyriaus 
mokiniui/nei, stropiausiai 
per metus lankiusiam/siai 
mokyklą. Premijoms mokslo 
metų gale Fondo valdybai 
pasiūlys * kandidatus 
mokyklų vedėjai ir premi
jos bus įteikiamos metinių 
mokyklos baigtuvių proga.

Ta pačia proga
primenama, kad yra dar dvi 
Fondo premijos po $500. Tai. 
viena už lituanistinės temos 
mokslinį darbą moksliniam 
laipsniui ar už lituanistinės 
temos mokslinį straipsnį 

atspaustą vietiniuose žur
naluose. Tai premijai yra 
atsiradęs mecenatas, kuris 
jau šią sumą įnešė į Fondo 
sąskaitą Talkoje. Mecenato 
pavardė, jo prašymu, tebus 
paskelbta, kai komisija šiai 
premijai bus atrinkusi 
darbą. Praeitais metais ko
misija premijai darbų nesu
silaukė, todėl pagal taisyk
les laikas premijai pratęsia
mas iki šių metų gruodžio 31

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 7084414
Vasario 24 d.:
UŽGANĖNIŲ BLYNŲ BALIUS 
Rengia Sydnejaus Moterų Draugija

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

♦Antradieniais pigioji gėri
mų valanda
♦Trečiadieniais šachmatai
♦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 vaL Valgyklos vedėja 
G. Kasperaitienė

Klubo biblioteka atidarė:

sekmadieniais 1.30-4 vaL 
Bibliotekoje parduodame 
tuviškos knygos, plokštelės, 
pašto ženklai, lipinukai ant 
mašinų klijuoti,

Primename, kad šeštadienių 
šokių vakarais visi turi dėvėti 
klubo taisyklėse nurodytų ap
ranga.

d.Pagal naujas taisykles ši 
$500 premija nedalinama.

Fondas yra dar paskelbęs 
$500 premiją už grožinės 
kūrybos darbą lietuvių kai-, 
boję ar rašytą angliškai, bet 
lietuvių buities tematika. 
Fondo valdyba praeitais 
metais premijai jokio tos 
rūšies darbo negavo, todėl 
laikas pratęsiamas iki šių 
metų pabaigos. Ir šiai pre
mijai yra atsiradęs mecena
tas, įmokėjęs jau ir pinigus, 
bet nori išlikti negarsinamu.

Australijos Liet. Fondo Val
dyba, 50 Errol St., N.Mel
bourne, Vic.,3051

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published 

by the Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd. 

P.O. Box 550 
Bankstown, N.S.W. 2200 

Redaktorius V. Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komi
sija; L Jonaitis, A. Reisgys.

TeL 709 8395 
Administracijos adresas: 
P.O. Box 550 
Bankstown, N.S.W. 2200 
Administneijos teL 649 9062

VIETOJ 
&& GĖLIŲ

Pagerbdama iškeliavusią į 
amžiną poilsį Dievo globon 
a.a. L.Račkienę, vietoj gėlių 
Ona Karpavičienė Mūsų Pa
stogei aukojo 10 dolerių.

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 Jįaldybos 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. Už skel
bimų turinį neatsakomai

PrtatadbvR^ųcPMaa Pty-Ltd.
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