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Tautinių šokių festivalis 
įvyko gruodžio 29 d. Apollo 
stadione, Adelaidės Rich
mond priemiestyje. Šokių 
organizatorius ir koordina
torius V. Vencius, Adelaide.

Po visų iškilmių Lietuvių 
Dienų pradžioje tautiniai 
šokiai buvo tikras šeimyni
nis divertismentas.

Milžiniškas Apollo stadio
nas gerokai prisipildė įvai
raus amžiaus publikos. Gir
dėjosi ir gana daug svetim
taučių, pertraukos metu, 
patenkintai besikalbančių. 
Stadionas buvo vėsinamas, 
kas prisidėjo prie geros 
nuotaikos. Tarp garbės sve
čių buvo PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas ir vysk. 
Vincentas Brizgys.

Šokiai prasidėjo bendru 
visų šokėjų paradu. Atskirų 
grupių pristatymas vyko 
plakatais, nešamais kiekvie
nos šokėjų grupės priekyje. 
Dalyvavo šokėjų grupės iš 
Adelaidės, Brisbanės, ,Can- 
berros, Hobarto, Melbourno 
Perth, ir Sydnejaus.

Pirmus tris šokius, ’’Kal
velį”, ’’Rugučius” ir ’’Šustą” 
šoko visos grupės. Tai buvo 
jaudinantis reginys, matant 
tiek daug gražaus lietuviško 
jaunimo kartu šokant tradi
ciniu šaunumu.

Po to šoko patys jauniau
sieji: ’’Žilvinas” - Adelaide, 
vadovaujant M. J ačiū n skai
tei ir ’’Sūkurys” - Sydey, va
dovaujant M. Cox. Jie pašo
ko ’’Jaunystės šokį”. Gražus 
prieauglis, gražiai pašoko. 
Man tik kilo mintis ar tos 
jaunos ’’atžalėlės” neatro
dytų grakščiau trumpais 
tautiniais sijonėliais. Juk 
nenorime jų peranksti pa
sendinti. Prisimenu iš mano 
jaunystės metų, kai šokome 
trumpais sijonėliais net iki 
18 metų, o vėliau iki vidurio 
blauzdų ilgumo. Ilgus nešio
jo moterys tik virš 50 metų.

Įdomus lyriškas šokis 
buvo ’’Kepurinė”, kurį šoko 
Brisbanės mergaičių grupė, 
p. V. Mališauskienės vado
vaujamos.

Šokis sekė šokį. Vėl jung-. 
tiniai visų grupių šokiai: 
’’Jonkelis” ir ’’Gyvataras”. 
Padėką reikia pareikšti 
atskirų vietovių grupių va- 
dovams-mėms, kurie suge
bėjo sutelkti ir paruošti' tokį

gražų būrį talentingo jauni
mo.

Mūsų tautiniai šokiai vis- 
tik labai gražūs. Daugumoje 
jie surišti su vaidyba ir juo
se išryškėja mūsų senovinės 
tradicijos. Tokį šokį pava
dintą ’’Dovanų šokis” pašoko 
Sydnejaus ’’Sūkurys'’. Jie 
taip pat pašoko ir gyvą, di
namišką ’’Pasiutpolkę”.

Mergaitės iš Ade
laidės ’’Žilvino”, vad. R. 
Varnaitės ir Sydnejaus ’’Sū
kurys”, vad. M. Cox, pašoko 
’’Mikitienę”.

Melbourno ’’Gintaras” 
pašoko "Audėjėlę” ir ”Aš- 
tuonytį”. Graži šokėjų pa
žanga. Vadovai J. Sadaus
kas ir P. Sadauskienė.

Paskutinis jungtinis visų 
grupių šokis pirmoje dalyje 
buvo ’’Subatėlė”. Tai buvo 
šokis su daina. Dainavo 
’’Sūkurio” mergaitės ir ’’Žil
vino” ’’Eglutės”, vad. G., 
Vaškienė.

Po pertraukos į salę vėl 
išėjo visos grupės ir pašoko 
’’Aušrelę”. Sis piršlybų šokis 
sukurtas pagal mūsų liau
dies dainos melodiją ir žo-. 
džius. »

Canberros ’’Audėjėlės” 
grupė, vad. R. ir M. Maura- 
gių, yra gerai pasiruošusi 
grupė. Jie pašoko ’’Landu- 
tę”. Tai sunkus šokis, kuris 
išsiskiria iš kitų šokių savo 
įvairiomis, įmantriai įpinto
mis variacijomis.

’’Žilvinas'’ Adelaidės ir 
Sydnejaus ’’Sūkurys” - jau
nių grupės 
"Uolindrį”, tai 
olandą.

’’Gintaras” 
grupė, vadovai 
ir R. M ii a ša s, pašoko labai 
gyvą šokį ’’Oželį”. Jie pa
vaizdavo oželio žaismą ir iš
dykavimą pievoje. Sekė 
’’Lenciūgėlis’', kuris pavaiz
davo berniukų ir mergaičių 
flirtą. Abu šokiai sukėlė 
daug linksmybės ir juoko.

Pertho grupei ’’Šatrijai” 
vadovauja E. Stankevičius. 
Tai pasididžiavimo verta 
grupė, kuri suorganizuota iš 
nedaugelio Perthe gyve
nančių lietuvių, nebojo toli
mos kelionės ir pasigėrėtinai 
pasirodė su ’’Blezdinginiu 
Jonkeliu” ir ’’Žilvičiu”.

’’Linelį” pašoko visų gru
pių mergaitės.

Gražiai ir išdidžiai pasiro
dė Melbourno ’’Klumpako- 
S” i” vadovaujamas Anelės 

orkūnienės. Tai gerai pa
ruošta grupė, kuri pašoko 
"Kadrilių”, elegantišką ke
turšonę promenadą ir ”Vi- 
liotinį” - piršimosi šokį. Dvi 
vienišos merginos mėgina

pašoko 
šokis apie

Sydnejaus 
K. Kazokas

M..'. ■ 
Binkio ;

tarp šokančių porų susirasti 
draugą.

Šokį ’’Našlė” pašoko Ade
laidės Žilvino vyresniųjų 
grupė, vad. S. Sabeckio. Šo
kis su vaidyba: jauna našlė 
mėgina iššaukti pavydą tarp 
jos draugų, kol dalinasi po
romis. Sekė tos pačios gru
pės šokis: ’’Suk, suk ratelį”, 
pagal to pačio pavadinimo 
liaudies dainą.

Paskutinis šokis buvo visų 
grupių jungtinis ’’Malūnas”. 
Tai žaismingas šokis, puikiai 
suderintas, bėgantis įvairio
mis figūromis. Jis tiko visų 
šokių gražiai užbaigai.

Malonu buvo stebėti tuos 
vikrius žiogelius ir marga
spalves plaštakes. Buvo kaip 
grandinė nesibaigiančios 
gražios pasakos. Tą patvir
tino žiūrovai įvairiais atve
jais pritardami šokiams plo-

ALBUMAS "POSTAGE
STAMPS OF LITHUANIA” 

PREMIJUOTAS

New Yorko Lietuvių Fi
latelistų Draugijos leidinys - 
albumas apie Lietuvos pašto 
ženklus, su Dr. Kosto Jur- 
gėlos istorine Lietuvos paš
to - susisiekimo apžvalga ir 
kelių autorių straipsniais 
apie pašto ženklų laidas su 
statistika - susilaukė trijų 
premijų. Filatelijos parodos 
Milane ir Buenos Airese 
šiam leidiniui paskyrė ’’ver
meil” medalius su diplomais. 
Tai antroji premija po aukso 
medalio. Šiomis dienomis 
Chicago Philatelic Society 
šiam leidiniui paskyrė viena 
iš dviejų skiriamų medalių.

Kazio Motuzo ir jo bičiulių 
leidinys apie Lietuvos pašto 
ženklus yra skoningai išleis
tas ir suredaguotas, ir dau
gelio yra laikomas pavyz
džiu kitoms tautoms.

Tai bus maloni žinia fila
telistams Lietuvoje. Deja, 
Lietuvos okupantas to leidi
nio neįsileidžia. ELTA

Eisena i Lietuvių Dienų atidarymą po pamaldų Adelaidės 
katedroje Nuotrauka A. Budrio
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jimu. Garbė tenka grupių 
vadovams ir šokių koordi
natoriui.

Šokiams grojo Adelaidės 
"Žilvino” penkių asmenų or
kestras: akordeonu - M. 
Dumčiuvienė ir R. Willen- 
brecht, gitaromis - L. Vasi
liūnas ir V. Bugajev, būg
nais - R. Beresnevičius.

Šitas tautinių šokių fes
tivalis be abejo atliko ir kitą 
misiją - jis paskatino, pakėlė 
tautinę dvasią, įžiebė jauni
mui meilę tautinių šokių 
menui. Jis parodė kitatau
čiams lietuvių meninės kul
tūros kokybę.

Linkėtina visoms grupės 
ir jų vadams nepavargti ir 
toliau dirbti ir puoselėti šį 
pasigėrėtiną tautinių šokių 
meną.

Alė

Išleisti iš Sovietų Sąjun
gos žydai vengia emigruoti į 
Izraelį, o stengiasi patekti į 
kitus kraštus. Taip daugelis 
jų patenka į Kanadą ne kaip 
žydai iš Sov. Sąjungos, bet 
kaip italai Italijos kvota. 
Taip italų kvota į Kanadą 
1979 metais pateko apie 
1100 žydų, o pernai iki 1500.

Lenkijoje nepriklausoma 
Solidarumo unija kovoja dėl 
40 valandų darbo savaitės. 
Dėl ekonominių sunkumų 
krašte vyriausybė nenori 
darbo valandų mažinti, tad 
vėl gresia visuotinis strei
kas. Derybos tebevyksta ir 
tikimasi, kad vyriausybė tu
rės nusileisti.

Prieš Kalėdas vykstant 
Austrijoje pasitarimams dėl 
karinių pajėgų sumažinimo 
Vakarų Europoje, pabėgo į- 
Vak. Vokietiją sovietų dele
gacijos oficialus vertėjas 
Nikolai Karoliuk. Vak. Vo
kietijos policija jį globoja ir

i. 

slepia, kad jis sovietų agen
tų nebūtų pagrobtas ar nu
žudytas, nes spėjama, jis ži
no daug sovietų karinių pas
lapčių.

Dail. Žibuntas Mikšys 
dėsto lietuvių kalbą ir lietu
vių kultūros istoriją Pary
žiaus svetimų kalbų institu
te. Jis taip pat pagarsėjęs 
Paryžiuje kaip dailininkas.

»♦*

Neseniai Vak. Vokietijoje 
mirė admirolas K. Doenitz, 
karo metu vadovavęs vokie
čių karo laivynui ir pasirašęs 
paliaubų sutartį su vakarie
čiais aliantais. Kaip karo 
nusikaltėlis jis 10 metų at
sėdėjo kalėjime.

Pakistane vyksta bruzdė
jimas prieš dabartinį dikta
torių gen. Zia ir reikalauja
ma demokratinių rinkimų.

Irake susidarė opozicinės 
grupės, siekiančios nuversti 
prez. Huseiną ir baigti karą 
su Iranu.

***
Užsieniuose gyveną len

kai organizuoja masinę 
paramą maistu į sunkumus 
patekusiai Lenkijai. Kai ku
riems produktams Lenkijoje 
nuo naujų metų įvestos kor
telės.

Šiais metais Vasario 16 
gimnazija Vokietijoje šven
čia savo veiklos ir gyvavimo 
30 metų sukaktį. Norima, 
kad ši vienintelė laisvajame 
pasaulyje lietuvių gimnazija 
ir toliau būtų išlaikyta. Čia 
svarbu ne tik finansinė pa
rama, bet mokinių skaičius. 
P.L. Bendruomenės vado
vybė ragina iš visur siųsti 
vaikus mokytis į šią gimna
ziją ir steigti gimnazijai 
remti būrelius.

Pakistane yra apie pu
santro milijono pabėgėlių iš 
Afganistano. Jie drauge at
sivarę apie tris milijonus 
avių, galvijų; bei kupranuga
rių.
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Maži gyviai pasaulyje turi 
daugiau priešų, negu didieji. 
Tai dėsnis, kuris galioja vi
sur — ir žmogui, ir žmonių 
sambūriams bei organizaci
joms. Čia įskaitytinos ir 
tautos, apie ką ir norėtųsi 
kalbėti.

Galingų tautų pats di
džiausias ginklas yra jų 
gausumas. Vykstant gyve
nime nuolatinei kovai, dide
lėms tautoms būti sunaikin
toms pavojaus beveik ir nė
ra: jos gali būti pavergtos 
ilgiems amžiams, bet jos iš
lieka ir su laiku vėl iškyla 
vienokia ar kitokia forma. 
Jų pats didžiausias ginklas 
yra jų gausa. Kas kita su 
mažomis tautomis, kurios 
gali būti lengvai pažeidžia
mos, pavergiamos, trypia
mos ir persekiojamos, net 
ilgainiui visai sunaikinamos. 
Tiesa, istorija liudija, kad 
taip ujamų ir gujamų tautų 
per istoriją daug išliko. Ir 
gal tokių pati didžiausia 
stiprybė yra jų atsparumas. 
Atspari tauta ir pačiose 
sunkiausiose sąlygose įsten
gia atsilaikyti, išlaikyti savo 
identitetą ir pasitaikius pro
gai vėl pakelti galvą ir dar 
vešliau suklestėti vitališkai 
ir kultūriškai. Likimo lemta 
lietuvių tautai būti pikiuotai 
į mažųjų tautų skaičių ir dar 
tarp dviejų galybių, būtent 
ant didžiųjų vieškelio. Šian
die būdama pavergta lietu
vių tauta vėl patekusi į tie
sioginę pražūties grėsmę.

Tad kas gi yra šios dienos 
tiesioginiai lietuvių priešai?

Niekas neginčys, kad 
šiandie tiesioginis lietuvių 
priešas yra dabartinis Lie
tuvos okupantas - Sovietų 
Rusija. Nuo jos lietuvių tau
ta yra daugiausia nukentė
jusi ir tebekenčia tiek fizi
nes, tiek ir moralines - kul
tūrines represijas. Iš čia ir 
tiesioginė visos tautos eg
zistencinė grėsmė. Apie tai 
jau keturiasdešimt metų 
kalbame ir kiek įmanant tai 
okupanto agresijai prieš lie
tuvių tautą priešinamės tiek 
pavergtoje tėvynėje, tiek ir 
išeivijoje. Net ir kiekvienas 
kitatautis, pasiklausęs mūsų, 

■greičiausia pilnai įsitikintų, 
kad lietuviai jokių kitų prie
šų neturi, išskyrus Sovietų 
Rusiją. Bet ar be minėto 
daugiau priešų ir neturime? 
Be abejo, dabartinėse sąly
gose šiuo metu Sovietų Ru-

Mielai mūsų valdybos narei Valentinai Bladževičienei, 
Jos brangiai mylimai mamytei

A.A.
KATRYNAI JUOZAPAVIČIENEI

Lietuvoje mirus, reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą, 
tavo didžiame skausme miela Valentina, ir mielai tavo 
šeimai. Kartu liūdime.

Melbourne Socialinės Globos Moterų D-jos 
Valdyba ir narės

hĮūsų Pastogę,Nj 4,->98Į.2J, p?1. 2.
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sija ir yra tiesioginis mūsų 
tautos priešas. Tačiau, kaip 
pradžioje minėta, maža tau
ta turi daugiau priešų, negu 
ji mano.

Antras, nemažiau pavo
jingas, jeigu net ne didesnis 
priešas yra mumyse pačiuo
se - mūsų pačių pasyvumas 
ir pasidavimas kitų įtakoms. 
Tai bene pats nuožmiausias 
ir klastingiausias lietuvių 
tautos priešas, kuris be pa
sigailėjimo naikina mūsų 
tautą be skausmo ir nepas
tebimai, be skundo iš mūsų 
pačių, tarsi nežinant, kad 
toks priešas yra ir dirba 
mūsų nenaudai netgi jam 
neparodant jokios rezisten- 
rijos. Šis priešas veikia prieš 
mus įvairiose formose: oku
pacinėse sąlygose jis reiš
kiasi prisitaikymu ir kolia- 
boravimu, gi išeivijoje jis 
reiškiasi nutautėjimu. Ir 
vienoje, ir kitoje formoje šis 
pačios tautos vidinis priešas 
daug pavojingesnis už tie
sioginį ir matomą priešą - 
okupantą. Okupantas bent 
skaudina, kas iššaukia ati
tinkamą pasipriešinimą, re
zistenciją, bet pasyvumas ir 
prisitaikymas bei nutautėji
mas yra visokiais būdais 
mūsų pačių pateisinimas, 
tarsi kitaip ir negali būti. O 
vis dėl to gali ir kitaip būti, 
parodant bent kiek atsparu-

Lietuvos reikalais
LENKIJOS ĮVYKIŲ 
ATGARSIAI LIETUVOJE

Didėjanti įtampa Lenki- 
S'e jau veikia ir Lietuvą.

e New York Times ko
respondentas Maskvoje, 

R.W. Apple, Jr., lapkričio 23 
d. rašė, kad Sovietų valdžia 
ėmėsi būdų užtverti SSR 
S-os sritis, kurios turi 
’’glaudžius ryšius su Lenki
ja”, kad į jas neprasiskverb
tų neramumai. Lietuvoje ir 
Latvijoje nebegalima gauti 
lenkų laikraščių. ’’Lietuvos 
sostinė Vilnius, kur gyvena 
nemažai lenkų, staiga buvo 
uždarytas užsieniečiams... 
Du vakariečiai korespon
dentai, planavę aplankyti šį 
miestą, buvo painformuoti, 
kad jis laikinai uždarytas’.”

Savo vedamąjame apie 
krizę Lenkijoje Paryžiaus 
dienraštis Le Monde (lap
kričio 23) taip rašė: "Vil
niaus laikraštis ką tik pirmą 
sykį palygino įvykius Len
kijoje su įvykiais Vengrijoje 
1956-ais ir Čekoslovakijoje 

mo ir'pasipriešinimo., Jokia 
okupacija, joks išorinis prie
šas tiek žmonių mūsų tautai 
neatėmė, kiek jų netekome 
per prisitaikymą, nuolai
džiavimą bei nutautėjimą 
Nuo Liublino unijos laikų iki 
Valančiaus ir Basanavičiaus 
mes kaip tik tuo keliu pra
radome beveik visą lietuviš
ką inteligentiją Kiek mū
siškių nuėjo tarnauti užmir
šę savo kilmę lenkams, ru
sams, vokiečiams nekalbant 
jau apie tuos, kurie anksčiau 
ar vėliau iki šių dienų iše
migravo ir dingo. Ir tai pačiu 
nekalčiausiu keliu pirmiau
sia prarandant savo kalbą 
per mišrias vedybas, ko
piant karjeriniais laiptais ir 
t.t. ir t.t.

Kaip matome, mūsų prie
šas nėra vien tik dabartinis 
okupantas, bet gal dar bai
sesnis priešas mūsų pačių 
neatsparumas. Norint sėk
mingai pasipriešinti ir kovo
ti, reikia žinoti, kas yra mū
sų priešai, o žinant galima ir 
sudaryti strateginius pla
nus, kaip su tais priešais ko
voti ir jiems pasipriešinti. 
Sukoncentravus dėmesį tik į 
vieną kovos sektorių nema
tome, kad prarandame savo 
vitalines pozicijas kituose 
fronto sektoriuose.

Maža tauta turi galybę 
priešų, ir reikia jai būti ap
dairiai iš visų pusių, kad ne
sulauktume mirtino peilio 
smūgio į nugarą iš to, ko gal 
ir nelaikome priešu. fv j

1968-ais metais. Tai nepap
rastai rimtas ir grėsmingas 
komentaras’*.

New Yorko dienraštis The 
Wall Street Journal gruo
džio 4 d. minėjo pranešimus 
apie ’’darbo nutraukimus” 
Vilniuje.. ’’Lietuva, kaip ir 
Lenkija, giliai katalikiška 
šalis, nerimsta po Sovietų 
valdžia”. ELTA

"THE AMERICAN 
SPECTATOR” APIE

LIETUVĄ

Mėnraštis The American 
Spectator savo 1980 m. spa
lio numeryje išspausdmo 
Francis X. Maierio straipsnį 
’’Katakombos po raudono
mis užuolaidomis”, kuriame 
jis taikliai aprašo lietuvių 
religinę bei tautinę rezis
tenciją ir kritikuoja Vakarų 
nepakankamą dėmesį jų ko
vai. Maier palygina ypatingą 
amerikiečių televizijos ir 
spaudos susidomėjimą tri
mis šią vasarą iš Rusijos iš-' 
tremtomis feministėmis su 
beveik visiška tyla apie Ni
jolės Sadūnaitės bylą. Maie
rio nuomone, Maskva griež
čiau elgėsi su Sadūnaite, ži
nodama, kad Vakaruose, 
ypač Amerikoje, religija nė
ra laikoma pažangi ar aktu
ali tema. Bet, rašo jis, So
vietų elgesys su Sadūnaite 
taip pat rodo, kad jie bijosi 
nerusų tautų nacionalizmo, 
kurio jie nesugebėjo nu
stelbti, nežiūrint oficialios 
propagandos.

Maieris primena, kad po

Pareigos bendruomenei

Gal nevienas nustebęs 
paklaus, kokios yra tos pa
reigos Bendruomenei? Taip, 
mes turime savo Bendruo
menei pareigų, kol tebesi- 
jaučiame esą lietuviais. ”Tą 
garbę gavome užgimę, jai ir 
neturime leist pražūt”, sako 
mūsų dainos žodžiai.

Šiandien mūsų Bendruo
menė atstovauja lietuvių 
tautą išeivijoje, per ją esa
me gyvas socialinis organiz
mas, per ją apreiškiame sa
vo tautos gyvastingumą. 
Bet tai gyvybei palaikyti 
reikalinga visų tautiečių 
pastangų, visi kaip bitės 
vienam aviliui privalome 
dirbti. Tik tokia Bendruo
menė bus sveika, tvirta, 
miela joje bus dirbti ir gy
venti.

Visų pirma jauskime pa
reigą sumokėti solidarumo 
mokestį. Tai nėra didelis 
mokestis, bet prasmingas ir 
Sažus, nes solidarumas 

ndruomenei yra gražus 
reiškinys. Sumokėję jausi
mės geriau, kas nenori, to 
neverskime, dėl to ginčytis 
nereikia. Kad būtų lengviau 
tas mokestis surenkamas, 
turėtų visi ALB Tarybos 
atstovai savo rajone patar
nauti savo tautiečiams. Šita 

antrojo pasaulinio karo lie
tuviai aštuonerius metus 
vedė partizaninį karą prieš 
sovietus ir pralaimėjo dėl 
Sovietų skaitlingumo, jų 
’’aplinkos naikinimo” takti
kos ir ”kontra-terorizmo”. 
Remdamasis LKB Kronikos 
medžiaga, Maieris išsamiai 
atpasakoja tikinčiųjų perse
kiojimą Lietuvoje. “Lietu
vos katalikų vargai”, — rašo 
jis, — ’’tėra dramatiškiau
sias pavyzdys” to, kad dabar 
dedasi visoje Sovietų impe
rijoje.

ELTA

’’LIETUVA GYVA” - 
RAŠO BRAZILIJOS 

DIENRAŠTIS

Spalio 23 d. didžiausias 
Brazilijos dienraštis O 
Estado de Sao Paulo iš
spausdino. straipsnelį "Lie
tuva yra gyva”. Jo autorius, 
Kasirašęs inicialais B.J.L. 

[., atsiliepia į spalio 10 d. 
dienraštyje tilpusią žinią 
apie Nobelio premijos pas
kyrimą Česlovui Milašiui, 
kurioje buvo tvirtinama, 
kad Lietuva, ”jos kultūra ir 
dauguma jos gyventojų jau 
neegzistuoja”. Atsakymo 
autorius pabrėžia, kad “ne
žiūrint visų persekiojimų, 
Lietuva yra gyva. Gyva 
kiekvieno lietuvio širdyje ir 
mintyse. Gyva savo gyvas
tingumo valia ir dvasia. Gy
va ir dėl to, kd daugelis 
valstybių visiškai nepripa
žįsta neteisėto ir laikino 
Lietuvos užgrobimo”.

ELTA

JAUNIMO BRUZDĖJI
MAS IR KGB AKCIJA

ESTIJOJE

Apie jaunimo bruzdėjimą, 
kratas ir suėmimus Estijoje 
rašoma Švedijoje veikiančio 
Estų Pagalbos Centro Esti
jos Sąžinės Kaliniams biule
tenyje. Spalio 20 d. Paernu 
mieste suimtas inžinierius - 
statybininkas Veljo Kalep ir 

pareiga tegul būna tautinės 
sąžines reikalas, ją reikėtų 
laikas nuo laiko priminti 
mūsų jaunuomenei. Tik visų 
mūsų atliktos pareigos 
įkvėps Bendruomenei gy
vastingumo.

Neseniai turėjome Aus
tralijoje didelį svečią Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininką p. Vytautą 
Kamantą, kuris iškalbingai 
ir įtikinančiai kalbėjo apie 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės veiklą ir jos darbus 
ir, kad būtų galima daug 
daugiau padaryti, jei Bend
ruomenė būtų daugiau re
miama. Mes turėjome prisi
pažinti, kad iki šiol labai 
mažai ją rėmėme, tarsi ji 
mums būtų nesvarbi.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba nutarė visas su
rinktas aukas Vasario 
16-sios proga, pasiųsti Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nei, kad jos svarbius darbus 
paremtume. Kreipiamės į 
visus Sydnejaus lietuvius, 
prašydami paremti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę savo 
aukomis Vasario 16-tos pro
ga.

A. Mauragis 
Apylinkės pirmininkas

DĖMESIO!
Nuo sausio 1 d.
TALKA moka:-

. ♦ ♦ ♦

v uz 
einamas 

sąskaitas
t *

11% už
terminuotus■ I indėlius

15 uz 
_ _ specialius 

terminuotus indėlius 
praded. $5000 suma

Pasiteiraukite 
TALKOS ištaigoje 
kaip Jūs galite 
sayo pinigus ge
riau investuoti.

apkaltintas “banditizmu”. 
Jis yra pasirašęs kelis vie
šus pareiškimus ir laiškus, 
kuriuose protestuojama 
prieš žmogaus teisių pažei
dimus Estijoje. Suimtas ir 
17-metis Talino technikumo 
jaunuolis Alan Sep, kuris 
buvo apkaltintas ’’chuliga
nizmu” už dalyvavimą 
moksleivių demonstracijose. 
Buvo ir daugiau suėmimų. 
Taline ir Tartu padaryta ne
maža kratų. Daug savilaidi- 
nių spaudinių konfiskuota 
poeto ir kalbininko Elerio 
bute. ELTA
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XI Ijietuviu Dienos drožiniai tūri labai charak- 
* • teringą aspektą, atpažįsta

mą iš tolo. Tai jo intensyvus 
išraišymas kiekvieno 
įmanomo ploto. Savo droži
nius jis apkrauna antruoju

Adelaidėje
Tautodailės paroda

Tautodailės skyrius visa
dos vilioja iš anksto vyks
tančius į Lietuvių Dienas. 
Svetimosiose aplinkose pri
pratome prie daug ko sveti
mo ir gyvendami didžiuo
siuose Australijos miestuose 
turime visas galimybes nau
dotis geriausiose galerijose 
surengtomis parodomis. Vi
sada išgyvename tautinį pa
sididžiavimą, kai mūsų tau
tiečiai atžymimi didžiojoje 
australų spaudoje už jų me
ninius atsiekimus, nes vis gi 
tai yra lietuviškos žiežirbos. 
Nors lietuviška tematika 
retai kada bepasirodo ir me
ninis išsprendimas krypsta į • 
to meto dominuojančias 
sroves, lieka betgi mums 
artima jų meno sukurta 
nuotaika, kuri priartina 
mūsų dailininkus prie mūsų 
pačių.

Tačiau jokia galerija nėra 
surengusi lietuvių tautodai
lės parodos, ir vienintelė 
Eroga tokią pamatyti ir yra 
ietuvių Dienos. Vilioja iš 

anksto tikras lietuviškas 
šaltinis, kuriame ne vien lie
tuviška nuotaika, bet patys 
darbai kaip lietuvybės iš
raiška gaivins mus svetimo
se dulkėse.

Adelaidėje įvykusių Lie
tuvių Dienų metu pasirodė 
Dr. Janina Maželienė su 
savo keramika ir austom 
juostom. Stipriausiai ji pasi
reiškė keramikos srity iš- 
statydama vazų, žvakidžių, 
peleninių su lietuviška or
namentika. Jos formos yra 
paprastos, liaudiškos, gla
zūra įvairuoja spalvose ir 
uždedama lygiai per visą 
darbą. Labai įdomi buvo 
molinė plokštelė su verpstės 
motyvu, kurią ji detaliai iš
dirbo su moterišku jautru
mu perteikdama senųjų tra
dicijų subtilumą grakščiose 
formose ir proporcijose. 
Tenka dar papildomai pažy
mėti, kad ji buvo vienintelė 
dalyvė visame Lietuvių 
Dienų dailės parodų komp
lekse, pagalvojusi apie pačią 
ekspoziciją. Jos darbai ne
buvo bet kaip sumesti, bet 
atrinktai ir apgalvotai išsta
tyti išgaunant ir meninį

V. Miliauskas Rankšluostinė

KBEal

skonį, ir pagarbą meno kū
riniui.

Vytauto Miliausko medžio 
drožiniai įvairavo savo for
momis: buvo miniatiūrinių 
stogastulpių, koplytstulpių, 
kryžių, koplytėlių, vyčių ir 
verpsčių bei rankšluostinių. 
Jo išdirbiniai pasižymi 
grakščia lygia linija, formos 
paprastos, kad erdvėje su
darytų lengvą, neapkrautą 
įspūdį. Jo turtingai išdroži
nėtos rankšluostinės išlaiko 
lietuviškos tautodailės san
tūrumą neperkraunant ir 
nepersistengiant. Kaip lie
tuviškos drobės nešaukia 
ryškiom spalvom, bet tyliai 
žavi švelniais niuansais, taip 
ir drožiniuose paprastumas 
yra lietuviškos tautodailės 
pagrinde.

v. Jeršovas jau nuo se
niau rodosi su savo gausiais 
lietuviškų drožinių rinki
niais. Jo darbų galima daž
nai matyti Melbourne Lie-

Prieš pradedant rašyti 
apie jaunimo koncertą rei
kėtų išsiaiškinti ką mes lai
kome jaunimu?

Jaunimas įeitų ribon tarp 
14-35 metų. Nuo 6 iki 13-14 
būtų vaikai. Pagal šį amžių 
ir reikėtų vertinti programų 
pasirinkimą ir išpildymą.

Patį koncertą galima buvo 
pradėti daug anksčiau, ypač, 
kad toje salėje galima iš
vengti dienos šviesos, kad 
nepakenkus scenos apšvie
timui.

11-tą valandą užbaigti 
jaunimo koncertą, kuriame 
dalyvavo maži vaikai, yra 
perdaug ir patiems vaiku
čiams ir jų tėvams.

Na ir programos ištęsi
mas!

Trys su puse valandos sė
dėti salėje ir stebėti kartais 
ir nuobodokus numerius, 
yra bereikalingas publikos 
varginimas, kuris priveda 
žiūrovą prie koncentracijos 
praradimo.

Tas įvyko su S. Kubilium, 
jam deklamuojant Putino 
’Įžangą į Gedimino sapną”. 
Sietynas ne pirmą kartą 
mus įtikino savo nuostabia 
atmintim ir už tai jam pa
garba, bet tas ištisinis pato
sas jo deklamacijoje ir ne
paprastai ilgas eilėraštis, 
vietoje publiką sužavėjęs 
sukėlė nuobodumą.

Kiekvienas menininkas 
žino", kad geriau palikti au
ditoriją su troškimu išgirsti 
ar pamatyti daugiau, negu 
privęsti prie minties, kad 
’’gražu buvo, bet jau užten
ka”.

TasTas pats atsitiko ir su 
adelaidiskiu solistu A. Rač
kausku. Jo atliktos dvi lie
tuviškos dainos pilnai publi
ką patenkino. Italų kalboj 
padainuota arija buvo visai 
nereikalinga, o be to ir nesi
derino su Lietuvių Dienų 
dvasia.

Trečias pavyzdys, tai O. 
Šilaitė, atlikusi du išraiškos 
šokius. Pirmas ’’Audėjėlė”, 
pašoktas šio tautinio šokio 
muzikos pritarimu, praėjo 
neblogai, bet antras ’’Sere-

V. Jeršovas Rūpintojėlis 
medyje

Jaunimo koncertas
nada”, tik išryškino Šilaitės 
sunkumą judesiuose, kūrė 
ir iškėlė choreografinį vie
nodumą.

Po tokios ilgos ir per
krautos programos, jungti
nis jaunimo choras, galėjo 
užbaigti koncertą ne ketu
riom, bet dviem dainom.

Visai skirtingas pavyzdys 
tai Adelaidės ’’Eglutės . Jos 
padainavo dvi dainas ir pub
likai šaukiant bei plojant, 
grakščiai pasitraukė nuo 
scenos. Manyčiau, kad tai 
vadovės G. Vasiliauskienės 
meniškas bei psichologinis 
įžvalgumas, palikti žiūrovus 
nepersotintus.

Gražiai pasirodė Canber- 
ros vaikai su P. Kalvaitienės 
parašytu ’’Paparčio žiedu”, 
paruoštu R. Mauragienės ir 
A. Stepanienės.

Gerą duoklę koncertui 
atidavė Sydnejaus pijanistė 
R. Barkutė ir Melbourne 
mergaičių grupė ’’Dainava”. 
Jeigu įmanoma, būtų gerai, 
kad ši grupė nemėgdžiotų 
televizijoje matomų įprasti
nių žestų, pasisukimų ir 
gimnastinių judesių, bet su
kurtų savitus judesius, ku
rie geriau derintųsi su dai
nos žodžiais ir visą grupę 
pastatytų individuališkoje 
plotmėje.

Sydnejaus jaunimo grupė 
pasirodė su K. Kazoko ir D. 
Gako paruoštu muzikiniu 
vaizdeliu - ’’Kas bus toliau”. 
Jame atsispindėjo šių laikų 
Australijos jaunų žmonių 
dvasia, tai būtent gyvenimo 
beprasmiškumas ir neviltis. 
Ne kova, ne jaunatviškų 
idėjų ieškojimas, bet tik pa
syvus ’’kas bus toliau”.

Skaitlingos Melbourne 
grupės atlikta taip vadina
ma soap opera” - ’’Dvylika 
brolių juodvarniais laksčiu
sių” nieko kito ir nebuvo, 
kaip ”soap opera”. Nežiūrint 
to, pasirodymas buvo ypa
tingai geras, per visą kon
certą pirmą kartą publiką 
prajuokinęs, prižadinęs.

Labai gudriai, vykusiai ir 
juokingai ekrane pritaikyti 
televizijos "komerciniai 

raižymo aspektu tuo per
teikdamas savo asmeniškų 
dispoziciją. Tačiau lietuvių 
liaudies menas ir aplamai 
liaudies menas neturi indi
vidualinio bruožų, bet at
spindi senąją, seniai 
sugeneralizuotą meno 
sampratą. Todėl paskutiniu 
metu Jeršovo perėjimas i 
paprastą, beasmenį stilių 
naujose rūpintojėlių varia
cijose yra ypač sveikintinas. 
Čia labiau negu kitur pap
rastuose arba tariamai pap
rastuose medžio gabaluose 
miniatiūriniai rūpintojėliai 
atspindi tikrą liaudišką pa
saulėjautą.

Tautodailininkai yra tik
ras mūsų pasididžiavimas. 
Per juos tūkstantmetės tra
dicijos tęsiamos ir perduo
damos jaunesniesiems. Įsi
gyti tautodailės kūriniai, te
gu jaunimo gal ir mažai pai
somi, vis dėl to pamažu įau
ga į jų sąmonę ir su laiku 
pamėg.iami Kažkaip neju
čiom, jau subrendus randa ir 
ras mūsų dabartinis jauni
mas tiesiogini tėvų ir netie
sioginį visos tautos tylų bal
są tuose tautodailės darbuo
se. Ateis laikas, ir jie įver
tins ir brangins ir didžiuosis 
savo senolių sukurtais kūri
niais.

Kaip ir kiti vyresnieji 

stabdžiai”.
Bravo Melbournui už 

įjungimą tiek daug jaunimo, 
bravo režisoriams A. Kara
zijai ir A. Pranckūnui už 
įdomų senos lietuviškos pa
sakos pristatymą.

Adelaidės jaunimas su
vaidino pačią sunkiausią K. 
Ostrausko parašytą dramos 
veikalą ’’Žaliojoj lankelėj”. 
K. Ostrauskas yra drama
turgas, kuris nagrinėja gi
liausiai žmogaus dvasioje ir 
širdyje užslėptas problemas. 
’’Žaliojoj lankelėj6, tai mūsų 
gana didelio skaičiaus tau
tiečių, pabėgusių į vakarus 
ir palikusių savo šeimas 
Lietuvoje, labai subtili, labai 
storais užmiršimo norais už
klota problema. Net ir ciniko 
skraistė, kaip šarvas nešio
jama, nepadeda, nes ateina 
laikas, kad iš gilumos išlin
dęs skausmas, kaip yla iš 
maišo, dursteli sąžinėn; R. 
Sobeckis ’’Gus” vaidmenyje, 

sužadėjo savo vaidyba ir vi
diniu jautrumu. Veikalą re
žisavo L. Vasiliūnas.

Pereitų metų pabaigoje 
suėjo šešeri metai kai Ame
rikoje mirė prof. Juozas 
Brazaitis, literatūros istori
kas, publicistas ir politikas. 
Ta proga leidžiami rinktiniai 
J. Brazaičio raštai, kurių 
pirmas tomas išleistas irgi 
pereitų metų pabaigoje. 
Siame tome sudėtos profe
soriaus anksčiau atskirais 
leidiniais paskelbtos studi
jos: J. Tumas Vaižgantas, A. 
Dambrauskas-J akstas, 
Kristijonas Donelaitis, Si- 
manas Daukantas, Motiejus 
Valančius, Antanas Bara
nauskas ir Vincas Pietaris. 
Knyga 551 psl. Išleido į 
Laisvę Fondas Amerikoje.

***
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J. Maželienė Verpstė molyje

mūsų bendruomenės nariai, 
taip ir tautodailininkai galė
tų linksmai ir nerūpestingai 
praleisti laiką Sūrėdami 
televiziją, lošdami kortomis, 
pypkiuodami ir ir tuščiai po
rindami per dienas. Bet jų 
talentas, meninis potraukis 
uždaro juos dirbtuvėse, kur 
jie gal ir patys neišsiaiškinę 
dėl ko mieliau drožinėja, 
raižo ir lipdo vaikystėje ar 
vėliau regėtus ir, matyt, 
juos stipriai paveikusius 
meno kūrinius. Esu tikra, 
kad juos suburs į vieną etni
nę grupę ir įdiegs noro iš
saugoti mažos tautos paliki
mą. ',&l

Genovaitė Kazokienė

Kai kas, iš senesnės kar
tos atstovų smerkė šį pasi-, 
rodymą, bet iš kitos pusės,' 
ne visi 25 - 35-ties metų jau
nuoliai nori bėgioti po sceną 
prisisegę drugelių sparne
lius.

Bene didžiausias, sun
kiausias ir atsakomingiau- 
sias darbas atiteko jaunimo 
koncerto suderintojai E. 
Varnienei. Susirašinėjimo 
būdu suorganizuoti koncertą 
nėra lengva užduotis ypač 
nežinant dalyvių meniskų
pajėgumų.

Pagarba E. Varnienei už 
jaunimo koncerto pasiseki
mą.........

Gili padėka visam jauni
mui už jų kruopštų darbą ir 
dalyvavimą Lietuvių Dieno
se Adelaidėje.

V. Marcinkonytė

Vilnius Tour 
1981

♦ ilgiausias laikas Vilniuje 
įskaitant Rigą ir Leningradą
* apsipirkimas Singapore
♦ paslaugi grupės palyda
* pirmos klasės viešbučiai

Išvykstama birželio 21 d., 
sekmadienį ir grįžtama 
liepos 17 d. (penktadienį)

Apsirūpinkite informaci
niu leidiniu šiandie. Skaro
kite:

PALANGA TOURS

Sydney 
Melbourne 
Adelaide 
Brisbane 
Perth

2642008 
627758/9 
2237817 
2213177 
3226812

. . * ji
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Mokytojų konferencija Nepaprasta dovana kiekviena proga!

įvyko Lietuvių Dienų 
metu Adelaidėje, gruodžio 
28 d. Jau geroką pusmetį 
Krašto V-ba skelbė, kvietė 
ir ragino lituanistinių mo
kyklų mokytojus dalyvauti 
konferencijoje, kur susitikę 
galėtų padiskutuoti rūpi
mais klausimais. Deja į 
kvietimą teatsiliepė tik ne
didelis būrelis, apie 20 as
menų.

Konferencijos iniciatorė, 
Krašto V-bos narė švietimo 
reikalams, J. Vabolienė ap
gailestavo, kad dalis moky
tojų atsakę, kad ’’mokyto
jams instrukcijų duoti ne
reikią, jiems reikią moki
nių”.

Na, ką gi? Laimingi visa- 
žinantieji! Pasirodo, kad 
Goethes dr. Faustas klydo 
sakydamas ”Kuo daugiau 
mokausi, tuo labiau paste
biu, kad nieko nežinau...”

Konferenciją atidarė 
Krašto V-bos narė Švietimo 
Reikalams J. Vabolienė, 
pasveikindama dalyvius, Ji 
pasidžiaugė, kad konferen
cija įvyko ir išreiškė viltį, 
kad šios mokytojų kartu 
praleistos valandos nebus 
sugaišintas laikas.

"Šios konferencijos tikslas 
yra išgvildenti kiekvieną 
sumanymą, kiekvieną naują 
idėją, pasitarti ir, kiek sąly
gos leidžia, pritaikyti naujus 
kalbos mokymo metodus sa- 
vo mokyklose”, — tęsė ji.

Toliau ji kalbėjo apie sie
kimą įsteigti lietuvių kalbos 
klases, brandos atestato ly
gio, vietinėse gimnazijose, 
apie suvienodinimą lietuvių 
kalbos lygio baigiamųjų kla
sių egzaminuose, apie 
įsteigtą Pulgio Andriušio 
vardo premiją geriausiai iš
laikiusiems lietuvių kalbos 
egzaminą. Pasidžiaugė, kad 
lietuviškų mokyklų skaičius 
nemažėja, o yra numatoma 
atidaryti net naujas savait
galio mokyklas, būtent 
Brisbanėj (iniciatorius kun. 
Dr. Bačinskas) ir Perthe.

Baigdama savo kalbą p. 
Vabolienė perskaitė gautą 
konferencijai sveikinimą iš 
buvusios Kr. V-bos narės 
Švietimo reikalams p. E. 
Dainienės.

Toliau mokytojams tarė 
žodį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirm. V. Ka- 
mantas.

"Lietuvių Chartoje yra 
pasakyta, kad lituanistinis 
švietimas yra pats svar
biausias PLB uždavinys,” - 
kalbėjo p. Kamantas. Jis 
nurodė būdus, kaip lituanis
tinį švietimą palaikyti:

a) remti Vasario 16 gim
naziją finansiniai ir moki
niais, nes ji dabar pergyve
na krizę;

b) surasti mokinį-ę ir at
siųsti. į J.A.V. dviem savai
tėm į lituanistinius kursus. 
(PLB V-ba padės finansi
niai);

c) prašė finansiniai pa
remti sunkiai besiverčian
čias lituanistines mokyklas 
Suvalkų Trikampyje ir Pie
tų Amerikoje.

d) priminė, kad šalia litu
anistinio švietimo neturėtų 
būti užmirštas ir tautinis 
auklėjimas.

Palinkėjęs mokytojams 
sėkmės jų darbe, PLB pir
mininkas išskubėjo į kitus jo 
laukiančius įsipareigojimus.

Po to sekė Lidijos Šimku- 
tės-Pocienės paskaita "Po
karinė lietuvių poezija”

Mūsų Pastogė Nr. 4,1981.2.2,

Įžangoje, bendrinėj poe
zijos apžvalgoje, prelegentė 
pastebėjo, kad "Poezija, 
kaip meno sritis, yra atsie
kusi aukšto brandumo ir net 
iki tokio taško, kad poeto 
žodžiai, nebepasiekia ir lieka 
nesuprantami eiliniam skai
tytojui”.

Manau, kad tai teigdama 
paskaitininke turėjo galvoje 
modernią poeziją, nes patri
otinė ar racionalinė poezija, 
stengiasi būti suprasta visų, 
net ir eilinių skaitytojų.

Toliau Lidija aiškino, kad 
poezija yra vaizduotės kal
ba, o vaizduotė dažnai mato 
gyvenimą ir daiktus ne to
kius, kokie jie yra realybėj, 
(obejektyvinėj plotmėj), bet 
tokius, kokie jie yra kūrėjo 
mintyse ar jausmuose, t.y. 
su subjektyviniu atspalviu. 
Savo teigimą ji parėmė me
nininkų pasisakymais: dail. 
Chagall *... mūsų vidinis pa
saulis yra tikroji realybė ir 
daug tikresnė negu mus su
panti aplinka”. Oscar Wilde: 
’... svajonės yra vienintelė 
realybė, ir realybė yra nie
kas”. Proust (pranc. rašyto
jas): ’’tikra realybė tiktai 
atrandama prote”.

Iš savo pusės norėčiau 
pacituoti modernaus meno 
pirmapradą Pablo Picasso, 
kuris paklaustas ką vaiz
duoja jo neįprasta tapyba, 
atsakė ’’Kas ieško prasmės 
paukščio giesmėje?’

Iš viso, kas čia pasakyta, 
reiktų daryti išvadą, kad 
modernią poeziją, kaip ir 
modernią tapybą, nereiktų 
stengtis protu suprasti, ar 
ieškoti jose logikos bei rea
lybės, o reiktų priimti, kaip 
priimame patinkamų spalvų 
paveikslą, paukščio giesmę 
ar gražų sapną...

Šių dienų poezija turi 
labai plačią apimtį - vieni 
kūrėjai laikosi tradicinių 
elementų, kiti yra išsiveržę 
iš priimtų varžtų.

r e z o 1 i u
Lietuvių mokytojų kon

ferencija Adelaidėj, kurioje 
dalyvavo atstovai iš Syd- 
nejaus, NSW, Melbourno, 
Vic., Brisbanės, Queenslan- 
do ir Adelaidės, S.A., nutarė 
kreiptis į Krašto Tarybą, 
prašydama prisidėti prie 
konferencijos dalyvių padė
kos Australijos Lietuvių 
Fondui už paramą lietuviš
kam šveitimui, kad jis savo 
veikloje ir siekinių įgyven
dinime, teikdamas pirmeny
bę lituanistiniam švietimui, 
atkeiptų dėmesį:
a. kad AL Fondas ir toliau 

skirtų premijas geriausiai 
.išlaikiusiems lietuvių kalbos 
egzaminų brandos atestatui 
kiekvienoje valstijoje.

b. Švęsdami 30-ties metų 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės jubiliejų, lietuviai 
mokytojai, kurie su pasi
šventimu dirbo ir tebedirba 
lietuviškame švietime, susi
rūpinę žvelgia į A.L. Bend
ruomenės ateitį ir į trūkumą 
jaunimo, pakankamai kvali
fikuoto lietuvių kalboje, ku
ris galėtų jai vadovauti atei
tyje. Todėl Krašto Taryba 
yra prašoma rekomenduoti:

1. kad AL Fondas, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė ir 
Amerikos Lietuvių Fondas 
paremtų kasmet bent po

psL 4 ...

Lidija savo paskaitoje 
trumpai peržvelgė plačiau 
pasireiškusius pokarinius 
poetus bei jų poeziją. Tai 
buvo įdomi, kruopščiai pa
ruošta paskaita, kuri, jei 
atspausdinta ištisai, būtų 
įdomi pasiskaityti šio laik
raščio skaitytojams.

Po trumpos pertraukos ir 
puoduko kavos, konferencija 
buvo tęsiama toliau. Mode- 
ratorės pareigas perėmė 
■svetimų kalbų dėstytoja 
Marion gimnazijoj I.I. 
Davis.

Programoje Sekė lietuvių 
kalbos dėstymo metodika, 
kuri buvo pristatyta trijose 
plotmėse: Vaikų Darželyje - 
Juta Šliterienė, N.S.W., Sa
vaitgalio Mokykloje - Elena 
Varnienė, S.A. ir Lituanisti
niuose Kursuose - Isolda 
Davis, Š.A.1

Gerai pasiruošusi buvo ir

c i j o s
vieną jaunuolį iš Australijos 
valstijų į 16-to Vasario gim
naziją pasitobulinti lietuvių 
kalboje, istorijoje ir tautinėj 
kultūroje.

2. kad AL Fondas, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė ir 
Amerikos Lietuvių Fondas 
paremtų kasmet bent po 
vieną jaunuolį, baigusį litu
anistinius kursus Australi
joje, į lietuvių kalbos kated
rą, veikiančią prie Illinois 
universiteto Čikagoje. Tokiu 
būdu susidarys jaunų mo
kytojų kadrai, kurie galės 
perimti lietuviško šveitimo 
darbą ateityje.

c. Krašto Taryba prašoma 
kreiptis į Apylinkių Valdy
bas ir į visas kitas lietuviš
kas organizacijas, kad jos fi
nansiniai paremtų savaitga
lio mokyklas ir lituanistinius 
kursus.

d. Australijos valstijų 
švietimo ministerijos palan
kiai žiūri į etninių kalbų, jų 
tarpe ir lietuvių kalbos, dės
tymą gimnazijose kasdieni
nių pamokų metu. Mokytojų 
konferencija prašo Krašto 
Tarybą raginti Apylinkių 
Valdybas kuo greičiau ir kuo 
rimčiau imtis atatinkamų 
žygių šio projekto įgyvendi
nimui. Kai kurių valstijų 
švietimo ministerijos turi

Auksakalio rankų darbo medalionas ’’Vytis” iš aukso ar 
sidabro. Niekur kitur Australijoje negaunamas. Kiek
vienas lietuvis turėtų įsigyti ir didžiuotis savo herbu, 
ypač jaunoji karta.

Auksinis 9 caratų - $ 96, auksinis 18 caratų - $ 192, 
sidabrinis (925) $ 45 (be grandinėlės).

Užsakymus priima su pilnu apmokėjimu:

Station Gift Shop
SHOP 20, HURSTVILLE SUPER CENTRE 

ORMONDE PARADE
HURSTVILLE NSW 2220 Telephone: 570-3365 

(Savininkai lietuviai)
Jeigu nepatenkinti, pėr'-lO dienų pristačius medalioną 
pinigai grąžinami

Mr. Mrs. Miss.................................................
Adresas...........................................................

Užsakau medalioną: aukso □ sidabro □ 
(langelyje pažymėti skaičių). Su užsakymu siunčiu 
čekį $......sumai.

Parašas

Čekius rašyti: Station Gift Shop

įdomiai pravedė savo pamo
ką Juta Šliterienė. Mokyto
jai komentavo - jei visos 

darželių mokytojos įdėtų 
tiek meilės ir darbo į savo 
pamokas, kiek Juta Šliterie
nė, tai sekanti lietuvių ge
neracija būtų elitinio lygio.

Elena Varnienė į vaikus 
eina per vaidybą. Veiksmo ir 
judesio pagelba plečia žody
ną, suinteresuoja vaikus, la
vina jų intelektą.

Isolda Davis - ’’Įdomi, pa
moka - didelis mokytojo lai
mėjimas”. Ji pratina suda
ryti rašinėlio planą, atminti
nai išmokti frazes, suvaidin
ti dialogus. Žiūri, kad moki
niai būtų nepavargę. Pradė
jus vaikams žiovauti, per
traukia pamoką, leidžia ke
lias minutes padainuoti ir 
tada tęsia pamoką toliau.

Darbščios konferencijos 
rengėjos ne tik pravedė 
konferenciją, bet dargi visus 
konferencijos dalyvius pa
vaišino priešpiečiais.

Popietinėj sesijoj buvo 
nagrinėjamos mokymo prie
monės. T’Ar kalbate lietuviš
kai” juostelės demonstravi
mą pravedė Melbourno Sa
vaitgalio Mokyklos vedėjas 
Povilas Baltutis.

Kanadoje gyvenantis mo
kytojas Rinkimas yra išlei
dęs penkioliką į juosteles 
įkalbėtų pamokų, pritaikytų 
nemokantiems lietuviškai. 
Tai didelis palengvinimas 
dėstytojams. Juosteles gali
ma užsisakyti.

Iki šiol Melbourno Savait- 

tam tikslui net ir lėšų.
e. kad Krašto Taryba įpa

reigotų ALB Krašto Valdy
bą bent kartą į dvejus metus 
surengti mokytojų konfe
renciją, kurios svarba ne
ginčijama, turint omenyje, 
kad tik lietuviškoje dvasioje 
išaugintas jaunimas užtik
rins mūsų tautos tęstinumą 
išeivijoje.

f. kad savaitgalinės mo
kyklos, lituanistiniai kursai 
ir kitos lietuviškos švietimo 
institucijos palaikytų ryšį 
per ALB Krašto Valdybos 
narį švietimo reikalams, 
idant galėtume užtikrinti 
bendradarbiavimą ir tęsti
numą švietimo darbe. 

galio Mokykla naudojosi A. 
Krauso sudaryta programa 
visoms Australijos mokyk
loms. Tai yra trys sąsiuvi
niai: gramatika, skaitymai ir 
pratyba.

Viktoras Adomavičius, 
Vic., Lituanistinių Kursų 
mokytojas, papasakojo apie 
pradedančiųjų klasę.

Mokytojai iš patirties 
žino, kad sunkiausias daly
kas yra ne pats dėstymas 
lietuviškai nemokantiems, o 
įtikinimas lietuvių kalbos 
reikalingumo. Ne paslaptis, 
kad daugelis lietuvių jauni
mo galvoja galį lengvai ap
sieiti be lietuvių kalbos, nes 
juk gyvename vienos kalbos 
krašte.

Viktoras Adomavičius, 
atrodo, pajėgė sugriauti taip 
galvojančių jaunuolių teori
ją, nes savo krepšinio ko
mandą pavertė lituanistikos 
studentais. Trumpai ir aiš
kiai - nekalbėsi lietuviškai, 
neatliksi lituanistinių pra
tybų - nežaisi krepšinio!

Verta būtų ir kitų kolonijų 
sporto klubams pabandyti 
Viktoro Adomavičiaus tak
tiką.

Pabaigai p. Pr. Sakalaus
kas, NSW, pademonstravo 
video juostelėmis tautinius 
šokius. Gaila, kad laikas ne
leido ilgiau prie šio punkto 
sustoti.

Taip pat nebebuvo laiko 
nė diskusijoms, nė sumany
mams, kurie būtų buvę 
įdomu išgirsti. Nesunku 
pastebėti, kad programa 
buvo truputį perkrauta. Se
kančios konferencijos ren
gėjai turėtų skirti konferan- 
cijai daugiau laiko, gal net 
dvi pilnas dienas. Jei tas ne
įmanoma, tai nors demons
travimas galėtų vykti tuo 
pat metu dviejose vietose, 
pav. vienoje klasėje vaikų 
darželio pamoka, kitoje litu- 
nistinių kursų.

Šiaip konferencija praėjo 
pakilioje nuotaikoje, buvo 
gerai suorganizuota ir pra
vesta. Laikas tikrai nebuvo 
sugaišintas. Padėka pri
klauso organizatoriams ir 
programos pravedėjams.

Konferencijos pabaigoje 
kalbėjo Melbourno Litua
nistinių Kursų mokytoja p. 
Brazaitienė. Buvo padaryta 
nutarimai, priimtos rezoliu
cijos.

B. Mockūnienė
• i >,i,l . » « ’ • •
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Pas skautus akademikus

SYDNEJAUS ASS 
‘ SUEIGA

Sausio 15 d. vakare Syd- 
nejaus ASS skyrius vėl su
sirinko brolių Jonaičių na
muose pirmajai š.m. sueigai, 
kurioje, be filisterių ir Aka
deminės Skaučių Draugovės 
narių, dalyvavo akademikų 
’’vyriausioji galva” ASS Va
dijos pirmininkas, s.fil. Rai
mundas Strikas, Brolijos 
Vyr. Skautininkas, v.s.fil. 
Vytautas Vidugiris ir rajono 
vadas, v.s. Bronius Žalys.

Sueigą atidarė skyriaus 
pirm., v.s.fil. Izidorius Jo
naitis, pasveikindamas sve
čius. Po to į skyrių kandida
te priimta v.sk. Rita Barku- 
tė, o sesė, ps. Ginta Viliū- 
naitė, šiemet baigusi studi
jas (Bachelor of Arts ir 
Bachelor of Law), pakelta i 
filisteres. Sesei, fil. Dr. Juli
jai Bogušaitei-Bassil, tik ką 
susilaukusiai dukters, pa
reikšti sveikinimai.

Sekė skyriaus pirmininko 
metinės veiklos pranešimas: 
suruošta skyriaus metinės 
šventės minėjimas, išpildyta 
programa Tautos šventės 
minėjime Canberroje, pla
tinti Akademinės Leidyklos 
leidiniai, suruoštos 2 suei
gos; visi filisteriai įsijungę į 
skautiškąjį ar visuomenį 
darbą. Jo pranešimą papildė 
ASD pirmininkė, ps.fil. Eglė 
žižytė - apie suruoštas stu
dijų dienas, pabaltiečių me
no parodą ir kt.

Skyriaus ir ASD pirmi
ninkai svečiams įteikė dova
nėlių - knygų apie Sydnejų.

ASS Vadi jos pirmininkas, 
s.fil. E. Strikas padarė pra
nešimų apie pasaulyje vei
kiančių ASS vienetų veiklą. 
Jų turima J.A.V., Kanadoje 
ir Australijoje, viso apie 600 
narių. Prie ASS veikia Vy
dūno Jaunimo Fondas, Aka
deminė Knygų Leidykla, 
leidžiamas žurnalas ’’Mūsų 
Vytis”.

Jaunimo Fondas šelpia 
studentus, remia studijuo
jančius lietuvių kalbą (fondu 
gali pasinaudoti ir Australi
jos liet, jaunimas).

Akademinė Knygų Lei
dykla yra išleidusi keliolika 
knygų. Tik ką prieš Kalėdas, 
išleistas ’’Akademinis Skau
tų Sąjūdis”, artimiausiu lai
ku rengiamasi išleisti ’’Auš
ros” Nr. 4 ir gen. Raštikio 
atsiminimų 2-ras tomas.

’’Mūsų Vyčio” žurnalas, 
skirtas akademiniam jauni

"Didvyrių žemės” stovykloje keturi vadai: V. Neveraus- 
kas, B. Žalys (Rajono vadas), svečias V. Vidugiris ir A. 
Mauragis Nuotrauka B. Barkaus

mui, eina nuo 1948 m. Prieš 
Kalėdas išėjęs nr. skirtas 
ASS 30-mečiui Australijoje 
atžymėti.

Savo pranešimą br. Rai
mundas užbaigė optimisti
niu pareiškimu, kad grįšiąs į 
sekančias Lietuvių Dienas ir 
rajoninę stovyklą!

Po pranešimo įteikė do
vanėlę ASS skyriaus pirmi
ninkui, v.s.fil. I. Jonaičiui - 
knygą ’’Akademinis Skautų 
Sąjūdis”.

Apie Los Angeles akade
mikų veiklą pranešimą pa
darė v.s.fil. Vytautas Vidu
giris, dabartinis Brolijos 
Vyr. -Skautininkas Korp 
’’Vytis”. Nariai bazuojasi 
metine švente, parodų or-

ASS Sydnejaus Skyriaus sueiga. Jų tarpe matosi ASS 
Vadijos pirm. R. Strikas (USA) ir LSB vyr. skaut. V. Vi- 
dūgiris. Nuotrauka B. Barkaus

Australijos Rajone
* Girdėti gandų, kad 
ASS Melbourne skyrius ko
vo ilgojo savaitgalio metu 
ruošia akademinių studijų 
dienas. Kvietimų dar ne
gauta, bet... atrodo, kad sa
vaitgalyje žada dalyvauti ir 
būrelis Sydnejaus akademi
kų.

* VII-ji Australijos Ra
jono — Didvyrių Žemės 
vardo — stovykla įvyko 
sausio 2 - 11 d.d., ’’Wood
house”, australų skautų sto
vyklavietėje, Picadilly, S.A., 
netoli Adelaidės. Stovykla
vo tarp 80-100 skautų-čių. 
Stovyklai vadovavo v.s. fil. 
B. Barkus, talkinamas pava-

ANCEJ
Leidžia Australijos RajonozSpaudos Skyrius. Rašinius siųsti: 
s.fil. I. Jonaitienė, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W>2121 
Tel. 869 1159

ganizavimu, Kaziuko mugė
je dalyvavimu ir kt. Praei
tais metais išleido Vytauto 
Didžiojo Universiteto 500 
m. sukakties medalį, kuris 
pasirodė esąs labai populia
rus. Patys nariai labai 
smarkiai įsitraukę į tuntų 
vienetų veiklą. Baigdamas 
kvietė visus ASS narius kuo 

duotojų - s.fil. P. Pullinen ir 
v.s. A. Karpavičiaus, bei 
stovyklos pareigūnų - s.v.sl.
R. Daukaus, s.v.v.sl. R. Mi
nioto, s. J. Žitkevičienės, ps. 
M. Mauragio, v.s. fil. A. 
Jakšto, v.s. Dr. A. Maura
gio, v.s. fil. kun. P. Dauknio 
ir ps. fil. D. Dundos su talka.

* I-ji LSS Australijos 
Rajono Ąžuolo - Gintaro Va
dovų Mokyklų kursų sto
vykla irgi įvyko sausio 2-11 
d.d. ’’Woodhouse”, Picadilly,
S. A. Ąžuolo Mokyklai vado
vavo šios mokyklos vedėjas, 
v.s. R. Fabijonas, Gintaro - 
šios mokyklos vedėja, v.s. V. 
Aleknienė. Kursų stovyklos 
komendantas - s. fil. R. Stri
kas. Viena iš 11-kos kursan-
tų-čių - akademike fil. G. Vi- 
liūnaitė.

* S. fil. Izidorius Jonai
tis, už nuopelnus akademikų 
skautų veikloje, praeitų 
metų lapkričio 1 d. proga, 
pakeltas į vyr. skautininko 
laipsnį. Brolio Izidoriaus 
veikla su akademikais yra 
prasidėjusi nuo 1928 m. V'.D. 
universitete, Kaune, ir tę
siasi iki šiandien, jam esant 
ASS įgaliotiniu Australijos 
rajone.

* Geelongo Šatrijos 
tunto 30-mečio proga, lap
kričio 1 d., į vyr. laipsnius 
pakelti šie Šatrijos tunto 
vadovai:

Į vyr. skautininko laipsnį - 
ilgametis šio tunto tuntinin- 
kas s. Algirdas Karpavičius;

Į skautininko laipsnį - 
Šatrijos tunto tuntininkas 

daugiau padėti jaunesnie
siems broliams-sesėms vie
netuose. Tai paantrino ir 
ASS įgaliotinis, v.s.fil I. Jo
naitis. Vėliau, ilgėliau pa
diskutuota lietuviškojo auk
lėjimo klausimais.

Sueiga užbaigta ’’Dievui, 
Tau, tėvyne, ir Žmonijai” 
giesme.

Po oficialiosios dalies sekė 
sesių paruošta kavutė, ku
rios metu ilgiau pabendrau
ta besidalinant neseniai įvy
kusios rajoninės stovyklos, 
Ąžuolo - Gintaro Vadovų 
Mokyklų ir svečių kelionės 
įspūdžiais.

Vyt. Šiaurys

ps. Vytautas Mačiulis;
Į jūrų skautininko laipsnį - 

Šatrijos tunto tuntininko 
pavaduotojas, Ąžuolo 
Mokyklos Australijos sky- 

/ riaus vedėjas, ps. Rimantas 
Šarkis;

Pažangumo žymeniu ap
dovanotas Šatrijos tunto sk. 
vytis Petras Volodka.

* LSS Australijos Rajo
no - Dydvyrių Žemės vardo 
Stovyklos metu, LSB Vyr. 
Skautininkas už parodytas 
pastangas atliekant savo 
pareigas apdovanojo:

Už Nuopelnus ordinu su 
rėmėjos kaspinu - nuoširdžią 
skautų bičiulę, talkininkę, p. 
Jadvygą Šerelienę;

Tėvynės Sūnaus žymeniu 
apdovanoti Didvyrių Žemės 
stovyklos vadijos nariai - 
talkininkai - s.v.sl. Ridas 
Daukus, s.v.v.sl. Romas Mi
niotas, ps. Mindaugas Mau- 
ragis;

Pažangumo žymeniu 
Aušros tunto sk. vyčiai kan
didatai - Raimundas Jurk- 
šaitis, Petras Kapočius, To
mas Pullinen ir Mikas Seno
kas.

-X —
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Ąžuolo - Gintaro kursantai iškylautojai
Nuotrauka B. Barkaus

sudie
Į Lietuvių Dienas Adelai

dėje, bei aplankyti liet, 
skautų iš J.A.V. metų gale 
buvo atvykę keli aukšti LSS 
pareigūnai; šiuo metu jau 
išvykę iš Australijos.

LSB Vyr. Skautininkas, 
v.s. Vytautas Vidugiris at
vyko gruodžio 22 d.; atsilan
kė Lietuvių Dienose, sto
vyklavo rajoninėje stovyk
loje, dėstė Ąžuolo - Gintaro 
Vadovų Mokyklų kursan
tams, trumpai susipažino su 
Adelaidės, Melbourne, Syd- 
nejaus skautų veikla, sausio 
14 d. susitiko su rajono va- 
dija. Namo, į Los Angeles, 
grįžo sausio 17 d.

ASS Vadijos Pirmininkas, 
s. fil. Raimundas Strikas į 
Adelaidę atvyko sausio 28 d. 
Dalyvavo Lietuvių Dienose, 
Ąžuolo - Gintaro Vadovų 
Mokyklų kursų stovykloje, 
kaip instruktorius - stovyk
los komendantas, susitiko su 
Adelaidės, Melbourne ir 
Sydnejaus akademikais 
skautais, bei Australijos ra
jono vadijos nariais. Namo 
[Čikagon) grįžo sausio 23 d.

Ąžuolo - Gintaro Vado- 
vų-vių Mokyklų vedėjai, v.s. 
Romas Fabijonas ir v.s. 
Vanda Aleknienė, atvykę į 
Sydnejų gruodžio 22 d. čia 
praleido Kūčias ir Kalėdų 
pirmą dieną, dalyvavo Lie
tuvių Dienose, pravedė ĄG 
VM kursus, susipažino su 
Adelaidės skautų veikėjais, 
aplankė Melbourno skau
tų-čių stovyklą, Sydnejuje 
susipažino su visa eile skau
tų vadovų bei bendruome
nės narių. Namo [Čikagon) 
išvyko sausio 23 d.

♦ Sausio 15-17 d.d. Mel
bourno Džiugo tuntas su
ruošė savaitgalio stovyklą

Dalyvių - virš 
70. Stovyklai vadovavo v.s.- 
Danutė Čižauskienė.

B.Ž.
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Namie ir svetur rNAUJI įkūJĖNUIiT

PRANUI LIUBINSKUI 
80 METŲ

Pranas Liubinskas dienos 
švieisą išvydo grabnyčių 
dieną 1900.2.2 pagarsėjusia
me šv. Onos atlaidais Alvito 
miestelyje Vilkaviškio apsk.

Sulaukęs 19 metų stoja į 
aktyvistų partizanų būrį ir 
dalyvauja kovose prieš bol
ševikus Panevėžio ir kitose 
apylinkėse. Prie Šeduvos 
buvo sužeistas. Pagijęs stoja 
tarnauti Lietuvos geležin
kelių valdyboje, kaip kasi-’ 
ninkas (Paymaster). Gele
žinkelyje išdirba 23 metus. 
Lietuvą okupavus rusams 
Pranas Liubinskas iš tarny
bos atleidžiamas, kaip nepa
tikimas ir per visą bolševik
metį slapstėsi Kazlų Rūdos 
miškuose. Vokiečių okupa
cijos metu Pranas vėl stoja 
atgal į savo tarnybą. Grįž
tant antrą kartą bolševi
kams Pranas pasitraukia į 
Vokietiją. Atvykęs į Aus
traliją 1949 metais kiek laiko 
dirba Beechworthe Vic., 
Vollongonge NSW ir persi
kėlęs į Sydnejų išeina į pen
siją. Gyvendamas Sydnejuj 
Pranas priklausė ramovėnų 
organizacijai ir buvo čia 
pastovus šios organizacijos 
vėliavnešys.

Pastačius Lietuvių Klubą 
Pranas gyveno klubui pri
klausančiame name ir 3 
metus čia prižiūrėjo teniso 
aikštelę. Paskutinius septy
nerius metus kiek sveikata 
leido dirbo Lietuvių Klube. 
Plečiantis Lietuvių Klubui, 
gretimai stovintį namelį, 
kuriame gyveno Pranas 
Liubinskas, reikėjo nu-’ 
griauti.

Su skaudančia širdim teko 
Pranui apleisti čia vykstantį 
bendruomenį gyvenimą ir 
keltis į Gosfordą pas savo

Nuotraukoje P. Liubinskas (antras iš dešinės) geležinke
liečio uniformoje vežiąs algas tarnautojams 1920 metais. 
Visi kiti yra jo apsaugos palydovai.

STAR MEMORIAL CO.
AU CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

onre « Shawraom - W-ta. 64V6SO1

diraTnTWfci Enrrancv to

Rookwood Cemetery.

Paminklų ant kapinių bendrovė
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu-

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
LIDCOMBE, N.S.W., 2141

jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? % skirti Mūsų Pasto
gei.

LIETUVIAI. ĮSIDĖMĖKITE!
Užsakydami šioje bendrovėje pa

minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Musų ras- 
lugėje.

Paminklams pavyri®! BetuvBkai. motyvais reikalauki, 
te šioje įstaigoje

marčią. Nors ir didelis nuo
tolis, ’ Pranas dažnai 
atvažiuoja į lietuviškas pa
maldas ir į Lietuvių Klubą. 
Jis savo ištekliais remia 
Tautos Fondą ir mūsų spau
dą. Šios sukakties proga 
Mūsų Pastogei paskyrė $ 20. 
Sveikiname mielą Praną 
Liubinską linkime gražių 
dienų ateityje ir geros svei
katos. a.k.

♦**
Sužinota, kad Sydnejaus 

Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos valdyba kovo 15 d. 
ruošiasi paminėti šaulių są
jungos įkūrėjo Vlado Put- 
vinskio-Putvio minėjimą. Ta 
proga kuopa švęs savo veik
los penkerių metų sukaktį ir 
numatoma pašventinti kuo
pos vėliavą.

**♦
Viešnia iš Lietuvos syd- 

nejiškių artimųjų buvo vai
šinama silkėmis ir ta proga 
nusiskųsta, kad Australijoje 
silkės labai brangios.

— Pas mus Lietuvoje sil
kės tikrai labai pigios, — 
pastebėjo viešnia, — tik jų 
negalima gauti.

**♦

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

SYDNEJUJE

L.K.V. S-gos "Ramovės” 
Sydney skyrius gruodžio 14 
d. paminėjo Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 62-ją 
sukaktį. Čia reikia pastebė
ti, kad ši sukaktis nebuvo 
paminėta anksčiau dėl laiko 
stokos.

Kariuomenės šventė pra
dėta pamaldomis šv. Joachi
mo bažnyčioje, Lidcobe. Mi
šias atnašavo kun. P. Butkus 
ir kun. P. Martuzas pasakė 

pamokslą. Per pamaldas 
giedojo, muz. Br. Kiverio 
vadovaujamas, ’’Dainos” 
choras. Ramovėnai organi
zuotai ir skaitlingai su vėlia
va dalyvavo pamaldose.

Po pamaldų Bankstown 
Lietuvių Klubo patalpose 
įvyko minėjimas, kurį trum
pu žodžiu pradėjo skyriaus 
p-kas Ant. Skirka, pakvies- 
dams invokacijai kun. P. 
Butkų, kuris savo žodyje 
vaizdžiai prisiminė Lietuvos 
kūrimosi laiką ir dabartines 
Lietuvoje gyvenimo aplin
kybes.

Paskaitos ir meninės 
programos dalies nebuvo.

Po invokacijos Ant. Skir
ka pakvietė susirinkusius 
susikaupimo minute pa
gerbti žuvusius karius dėl 
Lietuvos laisvės. Po to, dar 
savo žodyje paminėjo Lietu
vos grobuonių kėslus praei
tyje ir dabarty. Buvo pa
gerbti ramovėnai - sukaktu
vininkai įteikiant jiems spe
cialius amžiaus sveikinimo 
diplomus.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

mz

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Nepamirškime - Lietuvos 
vėliavos

Neturiu jokio priekaišto 
Adelaidės Lietuvių Dienų 
rengėjams. Viskas ten praė
jo sklandžiai ir gerai. Ačiū 
Jiems.

Norėčiau tiktai ateičiai 
atkreipti dėmesį, kad mano 
supratimu po iškilmingų pa
maldų einant į miesto salę 
atidarymo aktui, eisenoje 
reikėjo nešti Lietuvos ir

Balys Gaidžiūnas. MANO 
KARTOS LIKIMINIAI 
METAI. Eilėraščiai, 104 psl. 
Išleista Lietuvos pavergimo 
keturių dešimtmečių skaus
mui ir viltims paryškinti. 
Knygos grafinį meną sukūrė 
dail. Jonas Račila. Spaudė 
Draugo spaustuvė. Išleido 
BNG and Co. Gaunama šiuo 
adresu: 9038 Chardon Road, 
Kirtland, Ohio 44094. Kaina 
$ 5.00.

ISPANŲ NOVELĖ. Ispa
nų rašytojų novelių antolo
gija. Sudarė Povilas Gaučys. 
Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas Čikagoje 1980 m. 485 
S si. Viršelis M. Bardžiūtės. 

iaina 10 dol.
Ispanų literatūra yra ne

mažiau pasaulinėj literatū
roj žinoma, kaip ir kitų di
džiųjų vakarų Europos tau
tų literatūra. Ispanai davę 
visą eilę nemirtingų litera
tūros kūrėjų, kaip Cervan
tes, Calderon, Ibanez, 
Azorin, Unamuno ir daugelį 
kitų. Lietuvių kalboje yra 
visa eilė vertimų iš ispanų 
literatūros, jų tarpe ir kapi
talinis Cervantes veikalas 
Don Kichotas, kurį lietuviš
kai išvertė Pulgis Andriušis. 
Tačiau daugiausia ispanų

Australijos vėliavas. Mes 
daugiau atsieksime, jeigu 
būsime ne "etnikai” bet lie
tuviškos kilmės Australijos 
piliečiai ir sąmoningi lietu
viai.

Lietuvių Dienų metu taip 
pat vyko ir karių veteranų 
ramovėnų suvažiavimas. 
Mačiau eisenoje daug Mel
bourne ir Sydnejaus ramo
vėnų, bet kodėl jų atstovai 
pamiršo atsivežti savo 
skyrių vėliavas? Galėjo į ei
seną būti įjungti skautai ir 
tautinių šokių jaunimas, bet 
taip išėjo, kad eisenoje do
minavo sporto klubų jauni
mas ir jų vėliavos.

Taip pat pastebėjau ir 
Sydnejuje per tautines 
šventes ten būdamas du 
kartus, eisenoje į bažnyčią 
nemačiau Lietuvos ir Aus
tralijos vėliavų. Jeigu neuž
tenka jaunimo palydovų, 
galėtų Sydnejaus šauliai ir 
ramovėnai pasirūpinti, kad 
vėliavos būtų.

Taip pat manau, kad ati
darant tautinių šokių ir 
sporto šventes priekyje tu
rėtų būti nešamos Lietuvos 
ir Australijos vėliavos.

Mūsų šventėse dalyvauja 
daug australų svečių, todėl 
iš pagarbos jiems nešdami 
savo vėliavas, nepamirški
me ir šio krašto šeimininkų 
vėliavos. Amerikos lietuviai 
per šventes visur neša Lie- 

literatūrą ir autorius prista
tė Povilas Gaučys, ypatingo 
susidomėjimo skyręs ispanų 
literatūrai. Tenka stebėtis 
šio talentingo vertėjo 
darbštumu, kuris davė lie
tuviškai daug vertimų tiek 
prozos, tiek poezijos iš ispa
nų kalbos. Sis yra naujau
sias P. Gaučo rinktinių ispa
nų novelių veikalas, apimąs 
ispanų literatūrą nuo se
niausių laikų iki šiandie. Tai 
yra pirmoji ispanų rašytojų 
novelistų antologija lietuvių 
kalba, kokios iki šiol neturi
me nei anglų, nei prancūzų, 
nei vokiečių. Tai yra didelė 
vertėjo dovana lietuviams.

Albina Kašiubienė. ŽIR
GELIAI. Eilėraščiai vai
kams ir jaunimui. Išleido 
’’Laisvoji Lietuva” Čikagoje 
1980 m. Viršelis V. Liau- 
kaus. 228 psl. Kaina 5 dole
riai.

Literatūros vaikams mū
suose ypač stinga, tad visa
dos ima džiaugsmas sutin
kant kievieną tos rūšies lei
dinį. Autorė atrodo pažįsta 
vaiko psichologiją ir sten
giasi prabilti vaikui supran
tama kalba, nors ne vi
suomet jai tas pavyksta. 
Kiek prasimiklinusiam suei
liuoti nėra tai sunku, bet ei
liavimas eiliavimui nelygu.

Juozas Brazaitis. RAŠ
TAI. I tomas. Išleido Į Lais
vę Fondas Lietuviškai Kul
tūrai Ugdyti. 1980 m. Virše
lis Ados Sutkuvienės. 551 
psl. Kietais viršeliais. Kaina 

į nepažymėta?'Šį tomą reda- 
, gavo Aliha Skrupskelienė ir 
i Česlovas Grincevičius.

Prof. Juozą Brazaitį-Am
brazevičių pažįsta bene 
kiekvienas bent kiek lietu
viškoje kultūroje prasilavi
nęs lietuvis. Jis buvo publi
cistas, politikas, visuomeni
ninkas,bet , visų pirmiausia 
literatas - literatūros istori-

I kas. Jo visa eilė veikalų lite
ratūriniais klausimais buvo 
išleista nepriklausomoje 
Lietuvoje. Iš žinomų prof. J.

; Brazaičio darbų šiame tome 
■ surinkti: Tumas-Vaižgantas, 
j Dambrauskas-Jakštas,
Donelaitis, Daukantas, Va-“ 
lančius, Baranauskas, Pie- 

j taris. Knyga verta tiek lite- 
ratūros studento, tiek ir lie
tuvių literatūra besidomin
čio kultūrininko dėmesio.

tuvos ir Amerikos vėliavas, 
todėl ir mes, kaip šio krašto 
piliečiai, parodykime pagar
bą savo ir šio krašto vėlia
voms.

Malonu taip pat pastebėti, 
kad Adelaidėje, per Lietu
vių Dienų atidarymo iškil
mes, per Sporto šventę ir 
Dainų šventę visur su pa
garba buvo giedama Lietu
vos Himnas. Malonu pagirti, 
Lietuvių Dienų atidarymo 
pamaldų dalyvius, kurie po 
pamaldų visi kaip vienas iš
sirikiavo didžiulei eisenai ir 
neslampinėjo šaligatviais.

Alb. Pocius

♦♦♦
Įrodyta, kad žmogaus 

plaukas yra kietesnis už 
plieną. Padėjus plauką ant 
plieno plokštės ir perlei- 
džiant per jį presą plieno 
paviršiuje palieka plauko įs
paudą.

Mūsų Pastogė Nr. 4,1981..2.2, psl. 6
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Trisdešimt pirmoji
SPORTO ŠVENTĖ

Antanas T Vilkaitis Tęsinys

Šventės metu, užpavyz- 
dingiausią dalyvavimą ati
darymo ir uždarymo cere
monijose, pereinamąją do
vaną gavo tolimojo Pertho 
"Tauro" sportininkai, kurie 
gana dideliu savo sportinin
kų būriu labai praturtino vi
są šventę.

Pirmą kartą, šventės ofi
cialiųjų teisėjų išrinkti, buvo 
Henriko Šalkausko medalio 
vertingiausi krepšinio ir 
tinklinio žaidėjai: Vyrų 
krepšinio - A. Wiasak iš 
Geelongo, moterų krepšinio 
- R. Rūpinskaitė iš Adelai
dės, berniukų W. Stanwix iš 
Hobarto ir mergaičių - B. 
Steel iš Melbourne. Tinkli
nio vertingiausias žaidėjas 
tapo A. Zduoba iš Sydnejaus 
ir moterų tinklinio - M. Da- 
niškevičienė iš Adelaidės.

Visas kitas dovanas įteikė 
ALFAS pirmininkas J. Jo- 
navičius. Po dovanų įteiki
mo, ALFAS pirmininkas J. 
Jonavičius paskelbė visuoti
nį klubų atstovų nutarimą, 
pagal kurį buvo šiais jubilie
jiniais metais įsteigtas 
ALFAS Garbės Narių ženk
las ir pirmaisiais ALFAS 
Garbės Nariais išrinkti: L. 
Baltrūnas iš Melbourno, A. 
Laukaitis iš Sydnejaus ir R. 
Sidabras iš Adelaidės. Jiems 
visiems buvo įteikti pirmieji 
ALFAS Garbės Narių ženk
leliai.

Pasibaigus dovanų įteiki
mams, Australijos Lietuvių

švenčių vėliava buvo per
duota sekančios šventės 
rengėjams - Geelongo "Vy
ties sporto klubui.

Oficialiai sporto šventę ir 
Lietuvių Dienas, gražiu pa
dėkos žodžiu uždarė Aus
tralijos Liet. Bendruomenės 
buvęs pirmininkas V. Neve- 
rauskas. 31-ji Sporto Šventė 
baigta Lietuvos himnu ir 
visų sportininkų išžygiavi- 
mu iš sporto salės.

NAUJOS ALFAS IR 
IŠVYKOS Į AMERIKĄ

VALDYBOS

Šventės metu vyko visų 
sporto klubų atstovų posė
džiai, iš kurių į vieną buvo 
pakviesti amerikiečių vado
vas Z. Žiupsnys ir sydnejiš- 
kis A. Laukaitis. Savo pra
nešimuose klubai apsvarstė 
bendrus švenčių ir klubų 
reikalus pasidžiaugdami, 
kad sportinė veikla su kiek
vienais metais ne mažėja, 
bet didėja. ALFAS pirmi
ninkas J. Jonavičius plačiau 
apibūdino paskutiniųjų 
metų ALFAS valdybos 
veiklą, iš ko daugiausiai bu
vo padaryta Australijos 
Lietuvių Sporto Istoriios iš
leidime (apie tai atskirai), 
paskutiniosios šventės su
rengime, ką jie, kartu bend
radarbiaudami su Adelaidės 
"Vyties” sporto klubu ir 
Krašto Valdyba, rado didelį 
.prielankumą ir dirbo labai

Skelbimas
ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
JOS ĮKŪRIMAS IR PASIRODYMAS

Ką mes jau iki šiol aiškinom yra taip aiškiai apreikšta, 
kad paprastas skaitytojas galėjo pasinaudoti. Ber dabar’ 
mes nagrinėsime dalykus, kurių išmanymui reikia nuo
dugnesnio Viešpaties žodžio ištyrimo ir stipresnio tikėji
mo, nes svarstysime dar nematomus dalykus, į kuriuos 
įsižiūrima tik tikėjimo akimis. Juk iš Dievo žmonių rei
kalaujama, kad jie vaikščiotų tikėjimu, o ne regėjimu, ir 
tikėtų tam, ką Dievas yra žadėjęs, ir ką Jis gali pilniau
siai įvykinti. — Romiečiams 4:18-21.

Savo mokslumu ar išmintimi niekas negalėtų nieko 
apie tai sužinoti; bet visi, kurie buvo šventosios dvasios 
patepti, tiki galybei Dievo, apie kurį pasakyta: "Nepra
žuvo'nė vienas žodis iš viso to, ką gera jis yra kalbėjęs” ( 
1 Karalių 8:56); šitie pilnai pasitiki ir kantriai laukia visų 
pažadėtų gerų dalykų įvykimo.

Pirmame ir antrame švenraščio Studijavimų tomuose 
mes įrodinėjom, kad "Pagonių laikai”, ”— nuo vaizduo
jančios Izraelio karalistės pašalinimo iki Mesijinės kara
lystės įkūrimui, — turėjo pasibaigti po 1914 metų. Po 
mūsų Viešpaties antrojo atsilankymo, įvykusio 1874 m. 
buvo laikas ’’pjūties”, kurios pirmesnėje dalyje įvyko su
rinkimas Kristaus jaunosios; vėlesnėje to priespaudos 
laiko dalyje bus griaunamos dabarties įstaigos ir prisi
rengiama įsteigti naują Karalystę. Pasinaudodami tat 
pranašingojo žiburio šviesa (Psalmė 119:105; 2 Petro 
1:19) pažiūrėkime dabar į kai kurias pranašystes, kal
bančias apie šitos Aukščiausiojo Karalystės įsteigimą. Ji 
bus penktoji visuotinoji žemės viešpatystė be pabaigos; 
ir joje bus palaiminti visi jos piliečiai. Jos įkūrimas buvo 
atvaizdintas trimitavimu Jubliejaus trimitais (3 Mozės. 
25:9); todėl per pranašą Agėjų (2:8), pasakyta, kad paga
liau ji bus pripažinta kaip ’’visų tautų pageidavimas”.

Dabar atkreipsime dėmesį į įsteigimą ’’Dievo karalys
tės” arba ’’dangaus karalystės”; bet atsiminkime ką jau 
sužinojome iš Šventojo Rašto (skaitydami pirmąjį tomą 
302 - 315 pusi.) apie tos karalystės valdytojus ir iš ko jie 
susidarys.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bačinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

sutartinai. Pirmininkas pa
sidžiaugė nauju Pertho klu
bo įsisteigimu ir tikisi, kad 
sekdami jų pavyzdžiu, gal ir 
Brisbanės sportuojantis 
jaunimas atsigaus. Baigda
mas savo išsamų pranešimą, 
pirmininkas padėkojo savo 
valdybos nariams, sporti
ninkams ir Australijos bei 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menėms ir jų vadovams už 
nuoširdų ir draugišką bend
radarbiavimą.

Svečių vadovas čikagietis 
Z. žiupsnys, būdamas taip 
E at ir sporto atstovas prie P.

i. Bendruomenės Valdybos, 
šiltais žodžiais pasveikino 
sportininkus ir jų klubų 
atstovus, pasakydamas, kad 
būsimoje 1983-jų metų Pa
saulio Liet. Sporto Šventėje 
Australijos lietuviai sporti
ninkai yra nuoširdžiai kvie
čiami ir jie čia dalyvaus pil
nomis teisėmis. Jis pareiškė, 
kad svečiai atvažiavo čia su 
pilnu bendruomenės užgėri
mu ir pritarimu, tuo pačiu 
>erduodamas ir Amerikos 
u.B. pirmininko p. Kutkaus, 
suris yra labai didelis spor
tininkų bičiulis, nuoširdžius 
inkėjimus. Prieš atvykstant 
į Australiją, jis palaikė labai 
nuoširdžius santykius su 
ALFAS pirmininku J. Jona- 
vičium, kas įgalino visą ke
lionę sutvarkyti labai gra
žiai. Pačioje Amerikoje buvo 
nuomonių skirtumas dėl at
vežimo jaunių ar vyresniųjų 
krepšininkų. Jis labai stip
riai palaikė jaunių atvežimą 
ir jie buvo į Australiją at
vežti, nes jaunime yra mūsų 
ateitis.

Išsamesnėje savo kalboje 
Adelaidės ’’Vyties” pirmi
ninkas S. Urnevičius apgai
lestavo atidarymo iškilmėse 
pasitaikiusį įvykį, dėl ko ir 
jo sporto vadovas R. Sidab
ras pasitraukė iš savo parei
gų. Jis plačiau paaiškino 
rungtynių laiko aprobavimą 
ir kt.

Plačiau sustota prie pro
vizorinio išvykos į Ameriką 
1983 metais statuto, kuris 
po kaikurių pataisymų buvo 
sudarytas.

Šventės metu Melbourno 
ir Geelongo sporto klubai 
neįstengė patiekti naujosios 
ALFAS valdybos, nors vė
liau sutiko, laike vieno mė
nesio, ją sudaryti. Susirin
kusiųjų atstovų vardu Ade
laidės ’’Vyties” pirmininkas 
S. Urnevičius prašė buvusį 
pirmininką J. Jonavičių pa
silikti dar vienai kadencijai, 
tačiau jis, dėl rimtų sumeti
mų, atsisakė, nors ateityje 
Easižadėjo būsimoms valdy- 

oms nuoširdžiai padėti.
Kadangi 1983 metais AL 

FAS valdyba turės būti 
Sydnejuje ir visa išvyka į 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
Šventę Čikagoje, vyks iš 
Sydnejaus, tai buvusi ALF 
AS valdyba kreipėsi į Syd
nejaus ’’Kovo” valdybą, kad 
{'i jau dabar sudarytų išvy
tos į Ameriką organizacinį 

komitetą. ’’Kovo” valdyba jį 
sudarė ir patiekė ALFAS 
valdybai. Jis yra: A. Lau
kaitis - pirmininkas, VI. 
Daudaras - sekretorius, D. 
Atkinson - iždininkas, P. 
Gustafson - vyrų vadovas, 
Snaigė Gustafson - moterų 
vadovė. Išvykos komitetas 
veiks visiškai atskirai nuo 
ALFAS valdybos ir savo 
atskaitomybes patieks tik

visuotiniam atstovų šuva- išgirsime dažniau spaudoje, 
žiavimui. Šis komitetas savo •
darbą jau pradėjo ir apie tai Bus daugiau

Plaukimo pirmenybių 
rezultatai

LAISVU STILIUM

Berniukai iki 12 m. 1. P. Pullinen - Sydnejus. 2. A. Sta- 
rinskas - Adelaidė.

Berniukai iki 14 m. 1. T. Zdanius - Melbournas. 2. L. 
Pocius - Adelaidė.

Berniukai iki 17 m. 1. T. Pullinen - Sydnejus.
Suaugę 1. P. Čibiras - Adelaidė. 2. A. Šutas - Canberra.
Suaugę 4 X 50 m. 1. P. Čibiras, A. Čibiras, R. Baškus, 

S. Visockis — Adelaidė. 2. M. Katilius, A. Baltrūnas, V. 
Žilinskas, I. Rousya — Melbournas.

Mergaitės iki 12 m. 1. D. Užubalytė - Adelaidė. 2. A. 
Buivydaitė - Adelaidė.

Mergaitės iki 14 m. 1. D. Užubalytė - Adelaidė. 2. I. 
Kairaitytė - Melbournas.

Mergaitės iki 17 m. 1. R. Užubalytė - Adelaidė. 2. K. 
Mikalainytė - Adelaidė.

Suaugusios 1. R. Užubalytė - Adelaidė. 2. R. Kaladaitė - 
Geelongas.

Suaugusios 4 X 50 m. 1. R. Užubalytė, D. Užubalytė, K. 
Mikalainytė, A. Buivydaitė — Adelaidė. 2. A. Vaičaitytė, 
D. Tamošaitytė, G. Pranckūnaitė, L. Baltutytė — Mel
bournas.

NUGARA

Berniukai iki 14 m. 1. A. Paul - Adelaidė. 2. L. Zdanius - 
Melbouras. cuJf

Berniukai iki 17 m. 1. P. Stašionis - be pasipriešinimo, 
Sydnejus. on

Suaugę 1. R. Baškus - Adelaidė. 2. T. Pullinen - Sydne
jus. ros

Mergaitės iki 14 m. 1. D. Užubalytė - Adelaidė. 2. J. 
Dagytė - Adelaidė.

Mergaitės iki 17 m. 1. R. Užubalytė - Adelaidė. 2. K. 
Stewart - Canberra.

Suaugusios 1. R. Užubalytė - Adelaidė. 2. R. Kaladaitė - 
Geelongas.

Mergaitės iki 12 m. 1. D. Užubalytė - Adelaidė. 2. A. 
Buivydaitė - Adelaidė.

PLAŠTAKE

Suaugusiems 1. M. Katilius - Melbournas. 2. P. Čibiras 
Adelaidė.
Suaugusios 1. R. Užubalytė - Adelaidė. 2. R. Kaladaitė - 

Geelongas.
PASTABA: visi individualiniai plaukimai pravesti 50 

m. distancijose.

KRŪTINE

Mergaitės iki 12 m. 1. D. Užubalytė - Adelaidė. 2. A. 
Buivydaitė - Adelaidė.

Mergaitės iki 14 m. 1. D. Užubalytė - Adelaidė. 2. D. 
Wallis - Sydnejus.

Mergaitės iki 17 m. 1. D. Užubalytė - Adelaidė. 2. K. 
Stewart - Canberra.

Moterys 1. R. Užubalytė - Adelaidė. 2. K. Stewart - 
Canberra.

Berniukai iki 14 m. 1. P. Pullinen - Sydnejus. 2. T. Zda
nius - Melbournas.

Berniukai iki 17 m. 1. T. Pullinen - Sydnejus. 2. P. Sta
šionis - Sydnejus.

Suaugusiems 1. A. Šutas - Canberra. 2. A. Čibiras - 
Adelaidė.

KOMBINUOTA ESTAFETĖ

3 X 50 berniukams iki 14 m. 1. A. Paul, A. Pocius, L. 
Pocius — Adelaidė. 2. T. Zdanius, L. ŠEIKIS,1 A. Alekna 
— Melbournas.

3 X 50 m. berniukams iki 17 m. 1. T. Pullinen, M. 
Wallis, P. Stašionis - Sydnejus.

4 X 50 m. suaugusiems vyrams 1. P. Čibiras, A. Čibi
ras, R. Baškus, S. Visockis — Adelaidė. 2. P. Pullinen, T. 
Pullinen, P. Stašionis, M. Wallis - Sydnejus.

3 X 50 m. mergaitėms iki 14 m. 1. R. Užubalytė, D. 
Užubalytė, A. Buivydaitė — Adelaidė.

3 X 50 m. mergaitėms iki 12 m. 1. K. Buivydaitė, D. 
Pociūtė, D. Užubalytė — Adelaidė. 2. A. Vaičaitytė, E. 
Dagytė, K. Dagytė — Melbournas.

3 X 50 m. moterims 1. R. Užubalytė, D. Užubalytė, A. 
Buivydaitė — Adelaidė. 2. A. Vaičaitytė, N. Zdanienė, G. 
Pranckūnaitė — Melbournas.

PASTABA. Visi individualiniai plaukimai tiek vaikams 
tiek ir suaugusiems pravesti 50 m. distancijose.
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Inf ormac i j a * SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE j 

16-18 East Terrace Bankstown Tel. 70814141
Vasario 14 d., 8 v.v. R

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS ?
IŠVAKARĖS $

Šokiai grojant Klubo kapelai K

Vasario 7 d., šešt., 8 v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Vasario 8 d., sekm., 2.30 vai. kvie
čiame visus klubo narius ir jų bičiulius į 
šių metų pirmąjį

Klubo turgų
Veiks turtinga loterija, specialios 

premijos pokerių mašinų lošėjams bei 
visa eilė kitokių prizų.

Sekm., vasario 15 d.

Nepriklausomybės 
šventė

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS SYDNEJUJE

Šventės minėjimas įvyks
ta vasario 15 d., sekmadieni: 
gamaldos Lidcombe bažny- 

ioje 11.30 vai., organizaci
jos dalyvauja su savo vėlia
vomis. iškilmingas pamal
das, dalyvaujant Dainos 
chorui, atlaikys kun. P. But
kus.

Minėjimas įvyks Lietuvių 
Klube Bankstowne 3 vai. 
p.p. Programoje dalyvauja: 
prof. A. Kabaila, poetas Al
inis Jūragis, Akadem. skau
tės ir Dainos choras.

Aukos bus renkamos Pa
saulio Lietuvių Bendruome-
nei paremti.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

VASARIO 16-JI 
SYDNEJUJE

Lietuvos Nepriklausomy
bės Šventės pamaldos ir mi
nėjimas vasario 15 d.

Iškilmingos pamaldos už 
tėvynę Lidcombe. Giedos 
Dainos choras, vad. B. Ki- 
verio. Visos organizacijos 
kviečiamos su vėliavomis. 
Kviečiame priimti šv. Ko
muniją už kankinius tėvy
nėje. Išpažintys nuo 10 vai.

Antroji rinkliava pamaldų 
metu skiriama šv. Kazimie
ro kolegijai Romoje, prie 
bažnyčios renkamos aukos 
Tautos Fondui.

Antroji minėjimo dalis 3 
vai. Sydnejaus Liet. Klube 
Bankstowne. Minėjimą or
ganizuoja ALB Sydnejaus 
Apyl. Valdyba.

Kun. P. Butkus

PRANEŠIMAS 
SYDNEJAUS

LIETUVIAMS

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba, norėdama geriau 
informuoti Sydnejaus lietu
vius apie ALB Krašto Tary
bos suvažiavimą ir Liet. 
Dienas nutarė sušaukti kovo 
1 d., sekmadienį, 3 vai. Liet. 
Klube apylinkės lietuvių su
sirinkimą, kuriame padarys 
pranešimus V. Kazokas, V. 
Augustinavičius ir A. Mau- 
ragis. Be minėtų pranešimų 
bus svarstoma ir mūsų 
bendruomenės našesnės ir 
darnesnės veiklos išvysty
mas.

Kviečiame kiuo skaitlin- 
giau dalyvauti su savo nuo
monėmis ir pageidavimais.

Syd. Apylinkės Valdyba

Syd. Lietuvių Klubas kviečia

MELBURNIŠKIŲ 
DĖMESIUI

Vasario 8 d., sekmadienį, 
2.30 vai. Lietuvių Namuose 
Melbourne jaunimas pakar
totinai stato jau Liet. Dienų 
Jaunimo koncerte matytą 
veikalą ’’Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių”. Šis 
pastatymas nustebino mi
nėto koncerto gausius žiū
rovus ir klausytojus. Lauk
sime, kad ir melbunirškiai 
lietuviai gausiai atsilankys 
pasigėrėti jaunimo darbu. 
Kviečiami visi. Įėjimas au
komis.

JAUNIMUI ŠOKIAI
MELBOURNE

Mokyklos mokytojai ir tė
vai ruošia vasario 14 d. 4 vai. 
p.p., dešimties metų mo
kyklos egzistencijos sukak
ties proga, paminėjimą.

Po paminėjimo šokiai jau
nimui, o vyresnieji tuo laiku 
galės pasivaišinti klube.

Kviečiame visus buvusius 
ir esančius studentus, o taip 
pat ir jų draugus atvykti tą 
dieną į Lietuvių Namus.

Taip pat kviečiame visus 
tėvus ir prijaučiančius at
vykti ir išklausyti kursus 
liečiantį išsamų pranešimą 
bei diskusijas.

Lauksime.

Tėvų Komitetas 
ir mokytojai

• . ... “i
Pas Newcastle lietuvius

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Apylinkės Valdyba rengia 
Nepriklausomybės šventės 
minėjimą vasario 14 d., šeš
tadienį, St. Peters salėje, 
Hamilton. Minėjimo / eiga 
bus pranešta laiškais. Kaip 
visada po valdybos pareng
tos minėjimo eigos seks po
būvis su šokiais, kurių metu 
bus gera proga susitikti su 
grįžusiais iš Adelaidėje vy
kusių Lietuvių Dienų ir su 
prof. V. Doniela.

• • ®
Apylinkės Valdyba su- 

i rengė Naujų Metų su
tikimą St. Peters salėje ■ 
Hamiltone. Turėta stalų su 
svečiais latviais ir estais, gi 
jaunajai kartai buvo pa
rengtas didelis stalas ir už
pildytas mūsų jaunosios 
kartos su gausiais svečiais ,- 
draugais.

LIETUVIŠKA KNYGA
MELBOURNE

Didelis ačiū priklauso vi
siems, kas dar papildomai 
yra prisidėję prie Melbour
ne lietuviškosios knygos 
fondų praturtinimo įmon
tuojant naujas lentynas, 
darbu ypač yra prisidėjęs F. 
Sodaitis. Knygomis aukojo: 
A. Zubras, G. Baltutytė, Po
vilas Baltutis, A. Juškaitė, 
p. Juozapavičienė. St. Pau
lauskas per p. Zakarą. Pini
gais aukojo: $ 20 Melbourno 
Skautininkų Ramovė, $ 5 
Viltė Araitė.

Ypač didelės padėkos yra 
vertas Ignas Alekna, savo 
lėšomis apmokėjęs visų nuo 
1-jo Mūsų Pastogės nu-

•' U ■'

Šokiams grojo Petro Kuto 
(elektronikos studento) 
įrengtas plokštelių aparatas 
(disco) su įvairių spalvų 
šviesų mirgėjančiu žaismu, 
Plokšteles keičiant meliodi- 
jomis ir taktu prisitaikė tiek 
prie vyresniosios kartos, 
tiek prie jaunimo mėgiamo 
stiliaus šokių, b

Valdybos pirm. Algiui 
Bajaliui ir sekretorei Benig- 
nai Zakarauskaitei esant 
Lietuvių Dienose Adelaidė
je, vakaro eigą vedė vald. 
vicepirm. Zina Zakaraus
kienė. Turtinga loterija, 
svečiams patiekta kava paį
vairino jau ir šiaip sklandžiai 
ir linksmai bėgantį laiką ar
tėjant pačiam laiko pasikei
timo momentui. Stiklų 
skambėjime ir širdinguose 
pasisveikinimuose perženg
tas laiko slenkstis į Naujus 
Metus. 

merio komplektų įrišimą 
kietais viršeliais.

J. Mikštas, 
bibliot. vedėjas

PROF. DR. V. DONIELA 
JAU NEWCASTELYJE

Apie šešius mėnesius 
praleidęs mokslo reikalais 
įvairiuose Vakarų Vokietijos 
universitetuose ir taip pat 
dalyvavęs philosofų konfe
rencijoje Oxford Universi
tete Anglijoje sugrįžo prof. 
Dr. V. Doniela. Daug paty
ręs, susitikdamas asmeniš
kai su savo profesijos moks
lininkais, atsivežė ir retai 
randamos dokumentinės 
medžiagos iš Lietuvos isto
rijos. Nors pilnas energijos 
ir gražių asmeniškų patyri
mų Europos gyvenime, tik 
trumpai pasimatęs su savo 
giminėmis Sydnejuje, sku
bėjo į Newcastelį, kur pra
leidžia atsigavimo laikotarpi 
pajūriuose besiruošdamas 
ateinančių metų pareigoms 
Nele Universitete.

MOKSLUS EINANTIEJI

Paskutinių mokslo metų 
eigoje Newcastle uni-te sėk
mingai baigė trečių metų 
studijas Marina Ivinskaitė ir 
antrų metų studijas Rima 
Kristensen. Abi lanko tiks
liųjų mokslų fakultetus ir 
tęs užsibrėžtas studijas ir 
sekančiais metais.

Janina Zakarauskaitė- 
Dunn sėkmingai baigė mo
kytojų seminariją (Teachers 
Colledge).

Markus Ulanas, Valė Za- 
karauskaitė ir Antanas Za
karauskas baigė gimnazijas - 
įsigijo Higher School Certi
ficate. Valė numato studi
juoti meną, Markus pasiry
žęs įstoti į karo aviacijos la
kūnų - karininkų akademiją, 
gi Antanas rengiasi elektros 
mechaniko profesijai.

VIETOJ M 
GELIŲ

Pagerbdama savo vyrą 
a.a. Joną Bilietą mirties 
metinių proga Marija Birie- 
tienė Mūsų Pastogei aukojo 
20 dolerių. Ačiū.

Petras Kutas jau antrus 
metus lanko Tech. Colledge 
elektronikos kursą, gi Juo
zas Zakarauskas ir Antanas 
Kutas, šiais metais įsigiję 
School Certificate, taip pat 
rengiasi imti amatų treni
ruotę. Paskutinieji pasiren
ka amatų specialybes, nes 
sąryšyje su projektuojamo
mis Nele rajone aliuminijaus 
liejyklomis labai pasigenda
ma gerai treniruotų specia
listų - amatininkų įvairiose 
technologijos srityse.

DAINOS SAMBŪRIS 
'"‘DĖKOJA

J &GI.9Į .tfci-

Dainos Sambūrio išvykai 
paremti į Hobartą, Lietuvos 
Nepriklausomybės' Šventės 
minėjimui, įvykusiai loteri
jai gruodžio 14 d. fantus do
vanojo ir aukų atsiuntė: Ja
sulaitis, Dr. I.R. Katinai, A. 
F. Savickai, Rekežiai, M. 
Sodaitienė, ’’Žemaitis” $ 10, 
Matulaitis $ 5, gražių dalykų 
aukojo p. Lipčiai. Penktai 
loterijai raguolį iškepė E. 
Šeikienė, kurį laimėjo Pr. 
Binkus, sumuštinių tosterį 
aukojo Albina Ramoškienė 
ir jį laimėjo Zita Prašmutai- 
tė, gintarinį žiedą, dovanotą 
K. Lyniko, laimėjo Stasys 
Vaškelis. Širdingas ačiū vi
siems rėmėjams. Dainos 
Sambūrio choristai
išskrenda į Hobartą vasario 
20 d., 6.45 vai. vak. 
ANSETlėktuvu, skrydis 67.

M. Sodaitienė 
Dainos Sambūrio vardu

Klubo pastato statyba 
eina prie pabaigos, liko tik 
vidaus įrengimai. Kaip vis
kas bus užbaigta, bus didin
gas pastatas, kuriuo mes, 
Sydney lietuviai, tikrai 
galėsime pasididžiuoti.

Klubo valdyba labai dė
kinga nariams už jūsų su
teiktas paskolas klubui. Mes 
matome, kad jūs supratote, 
jog nestatome vien tik klu
bo, bet statome Sydney lie
tuvybės centrą.

Ligi šiol pastatas stato
mas klubo ir narių lėšomis. 
Banko paskirta paskola dar 
nebuvo panaudota statybos 
reikalams. Valdybai dar 
trūksta pinigų, būtinų baldų 
nupirkimui, naujo, 

įvažiavimo padarymui, auto 
mašinų stovėjimo vietos su
tvarkymui, bendrai visos 

, aplinkumos sutvarkymui ir 
papuošimui.

Kviečiame narius ir toliau 
investuoti savo sutaupąs į 
Lietuvių Klubo statybą, kuri 
iš svajonės virto planais ir 
dabar matome realybėje, 
kaip pastatas atrodys.

Paskolos iš narių priima
mos šiomis sąlygomis:

I. Neterminuotos, už ku
rias bus mokama 9% meti
nių palūkanų. Palūkanos ap
skaičiuojama finansinių 
metų gale, t.y. birželio 30 d. 
(pav. jei jūs investuosite 
dabar, tai pirmas palūkanas 
jūs gausite už termiąąnuo 

dabar ligi birželio 30 d.)
II. Terminuotos paskolos, 

nemažesnėms sumoms kaip 
$ 1000, netrumpesniam lai
kui kaip 12 mėnesių, palū
kanų bus mokama 11%. Pa
lūkanos apskaičiuojamos kas 
12 mėnesių nuo paskolos ga
vimo datos.

Norintieji investuoti savo 
pinigus prašomi kreiptis į 
klubo iždininką p. A. Migų 
po darbo valandų tel. 
726 4139, aiįja į klubo vedėją 
p. E. Lašaitį tel. 708 1414, 
arba asmeniškai klube, 
klubo atidarymo valan
domis.

Sydney Lietuvių Klubo
Valdyba
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