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NAUJA PL B—NĖS VALDYBA Mirė popiežius Paulius VI

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
penktajame seime Toronte liepos 
pradžioje išrinkta naujoji PLB Val
dyba liepos 17 dieną susirinko posė
džio, kuris vienbalsiai išsirinko nau
jąjį PLB pirmininką Vytautą Ka- 
mantą.

Lietuvoje gimęs V. Kamantas nuo 
pat jaunystės reiškiasi skautų 
veikloje ir labai anksti pradėjo 
bendruomeninį darbą. J. Bačiūno 
PLB valdyboje V. Kamantas buvo 
jaunimo reikalams vicepirmininkas, 
o ruošiantis pirmajam Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresui buvo fi
nansų komisijos pirmininkas. V. 
Kamantas buvo šešių JAV LB tary
bų narys, tarybos prezidiumo pir
mininkas. Pastaruoju laiku V. Ka
mantas aktyviai dalyvauja Lietuvių 
Fondo veikloje, yra PLB Kontrolės 
komisijos narys. V. Kamantas su 
šeima gyvena Lemonte, netoli Čika
gos, kur jis ikšiol buvo LB apylinkės 
pirmininkas, mokytojavo Maironio 
lituanistinėje mokykloje, kuri-, 
anksčiau buvo direktoriumi.

V. Kamantą išsirinkusi pirminin
ku, naujoji PLB Valdyba pareigomis 
taip pasiskirstė: Vaclovas Kleiza 
vykdomasis vicepirmininkas, 
Antanas Juodvalkis - protokolų sek
retorius, Daina Kojelytė - sekretorė 
susirašinėjimams, Mečys Šilkaitis - 
iždininkas, kun. Antanas Saulaitis - 
vicepirmininkas švietimo reikalams, 
Romas Sakadolskis - vicepirminin
kas informacijai, ir Dr. Algis Paulius 
bei Saulius Kuprys - vicepirminin
kai.

Pagal susitarimą su buvusia PLB 
Valdyba, kuriai pirmininkavo Bro

Naujoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba pirmojo pasitarimo 
metu liepos 17 d. Čikagoje. Pirmoje eilėje iš kairės PLB Valdybos nauja
sis pirmininkas V. Kamantas, Argentinos lietuvių Centro pirm. J. Mičiū
da (svečias), D. Kojelytė ir buv. PLB Valdybos pirm. B. Nainys. Antroje 
eilėje iš k.: V. Kleiza, R. Sakadolskis, A. Juodvalkis, kun. A. Saulaitis, M. : ’ ’
Šilkaitis, A. Paulius, S. Kuprys. Nuotrauka J. Kuprio

nius Nainys, PLB Valdybos pareigu 
perdavimas įvyko rugpiučio 6 dieną, 
Čikagos lietuvių jaunimo centre.

Prie naujosios PLB Valdybos dar. 
prisidės jaunimo reikalams vicepir2 * 
mininkė Gabija Juozapavičiūtė iš 
Toronto, Kanados. Pagal užpraeito 
PLB seimo nutarimą ji tampa PLB 
valdybos nare ex officio.

Šalia to, pagal praeito PLB seimo 
nutarimą, valdyba kooptuos vieną 
narį sporto reikalams, o šiuo metu 
ieško naujo redaktoriaus ’’Pasaulio 

Lietuviui.”
Kitas svarbus šio rudens darbas 

bus telkti lėšas kitą vasarą įvyk
siančiam Pasaulio lietuvių jaunimo 
ketvirtajam kongresui. Valdybos 
narys Dr. A. Paulius sutiko pradėti 
organizuoti finansams telkti komisi
ja

Nors pareigų dar neperėmę, nau
josios PLB valdybos nariai naudojosi 
proga susitikti su pro Čikagą prava
žiuojančiais atstovais iš kitų kraštų. 

-^Neformalūs pasitarimai vyko su 
Juliu Mičiūda iš Argentinos, Vincu 
Kazoku, ’’Mūsų Pastogės” redakto
riumi Australijoje, ir su V. ir D. 
Slotkais iš Kolumbijos. ’’Vienas 
mūsų svarbiausių darbų,” pareiškė 
naujasis pirmininkas V. Kamantas, 
”bus ir toliau kreipti PLB valdybos 
dėmesį į kituose kraštuose gyve-

. nančius lietuvius.”
♦**

Anglijoje numatomi visuotiniai 
rinkimai spalio mėnesyje. Šių per 
ankstyvų rinkimų priežastis - libe
ralų atsisakymas remti darbiečių 
vyriausybę.

Maskvoje nuteistojo disidento 
Ščaranskio žmona lankėsi Washing- 
tone ir buvo priimta viceprezidento 
Mondale.Kalbėdama JAV Kongrese 
ji pareiškė: ’’Dabar jūsų eilė pasi
reikšti. Aš raginu jus visus reaguoti 
į tai, kas vyksta Sovietų Sąjungoje, 
Visi tie, kurie yra pasyvūs, priside
da prie Sov. Sąjungos nusikaltimų”.

Rugpjūčio 7 d. 5.40 vai. ryto po
piežių vasarvietėje Castel Gandolfo, 
apie 25 km nuo Romos, mirė katali
kų bažnyčios popiežius Paulius 
VI-sis, sulaukęs 80 metų. Tai vienas 
iš kontraversinių gal labiausiai kri
tikuotų šio amžiaus popiežių. Jis lai
komas pradininku moderniosios ka
talikybės, įvedęs daug naujovių, ta
čiau likęs ištikimas bažnyčios prin
cipams. Vienas iš radikaliausių. jo 
ėjimų, tai vietoj lotynų kalbos įve
dimas tautinės kalbos liturgijoje. Jis 
taip pat uoliai tęsė dar prieš jį bu
vusio popiežiaus Jono XXIII-jo pra
dėtą ekumeninį sąjūdį.

Popiežium išbuvęs 15 metų Pau
lius VI-sis, gimęs kaip Giovani Ba
tista Montini, buvo pirmasis popie
žius, savanoriškai išvykęs iš Romos 
ir aplankęs šešis kontinentus, jų 
tarpe ir Australiją 1970 metais. Ša
lia pastoracinio darbo popiežius 
Paulius Vi aktyviai buvo įsitraukęs 
ir į pasaulio politinį gyvenimą siek
damas taikos, lankėsi UNO posė
džiuose 1964 m., tarpininkavo sie
kiant netraukti karo veiksmus Viet
name ir Artimųjų Rytų konflikte.

Ypač daug priekaištų ir kritikos 
susilaukė, kai jis principingai išėjo 
prieš gimimų kontrolę ir negimusios 
gyvybės žudymą, už pasipriešinimą 
kunigams vesti ir moterų įvedimą į 
kunigystės luomą. Mirė ištiktas šir
dies priepuolio.

Naują popiežių renka kardinolų 
kolegija, kuri turi susirinkti 18 
dienų laikotarpyje. Kadangi daugu
mą kardinolų sudaro jau ne italų kil
mės, spėjama, kad naujuoju popie
žium galįs būti išrinktas ir ne italas. 
Tai būtų irgi pasaulinė sensacija, 
nes per istoriją popiežiai buvo italų 
kilmės.

Žinios
Nuo rugpiūčio 14 d. N.S.W. vals

tijoje pakeliamos benzino kainos: 
litras super petrol kainuos 20,9 cen
tų, standartinio benzino litras 19,7 c. 
Taip pat gali pakilti ir pieno kainos.

♦♦♦

Australų mokslininkas R. Hilroy 
atidengė sensaciją, kad Australija 
jau buvusi žinoma ir lankoma seno
vės egiptiečių keletą tūkstančių me
tų prieš Kristų. Jis aptikęs Queens- 
lande ieroglifų, kurie panašūs į se
novės egiptiečių rašmenis. Taip pat 
jis grindžia savo prielaidas ir Aus
tralijos vietinių gyventojų mitais bei 
legendomis, o tyrinėjant egiptiečių 
mumijas užtikta net eukaliptų lapų, 
kurie auga tik Australijoje.

Australija perka COCOS salą už 
$ 6.25 milijonus iš Mr. Ian Clunies - 
Ross. Sala turi strateginės reikšmės 
Australijai. Salos gyventojai sutin
ka priimti Australijos suverenitetą 
už aukštesnių algų pakėlimą, už 
elektros ir vandentekio geresnį 
įrengimą. Tikimasi, kad pirkimo do
kumentus galės sutvarkyti ir salą 
perimti savo nuosavybėn apie rug
sėjo mėnesį.
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PL Dienoms 
pasibaigus

Pasaulio Lietuvių Dienos jau pra
eity. Tai buvo, didinga ir daugeliui 
gal net tautiniu atžvilgiu giliai pras
minga manifestacija. Šiose P.L. 
Dienose dalyvavę įgijo daugiau pa
sitikėjimo lietuvybe ir gal net pasi
didžiavimo būti lietuviu, negu kad 
jie turėjo pries tai. Jau vien tas 
masinis keliolikos tūkstančių 
lietuvių susibūrimas vienoje vietoje 
kiekvienam paliko didžiulį įspūdį, 
kas ne vienam sužadino ir tautinių 
ambicijų pajutus, kad jis nėra vienas 
ir plačiame pasauly pasiklydęs, bet 
turįs didelį ir patikimą užnugarį. 
Juo labiau, kad šiose Pasaulio Lie
tuvių Dienose suvažiavo ne vien 
artimų apylinkių bei kolonijų lietu
viai, bet ir iš viso pasaulio, neišski
riant ir okupuotos Lietuvos. Čia jie 
visi rado bendrą kalbą, jaukią tar- 
pusavę šilumą, neginčijamai tikrą 
tautinę atgaivą. Šalia bendro mani- 
festacinio įspūdžio gal dar daugiau 
išgyvenimų ir emocijų patyrė visi 
tie, susitikę savo semis pažįstamus, 
draugus ar bičiulius, nematytus 
trisdešimtį ar daugiau metų.

Šioji bendra nuotaika negalėjo 
neužkliudyti ir mūsų jaunimo, kurio 
is visų kraštų suvažiavo gerokai virs 
poros tūkstančių - vieni kaip sporti
ninkai, kiti kaip paprasti be pareigų 
Lietuvių Dienų dalyviai arba su ki
tokiais uždaviniais. Šalia bendrų su
sibūrimų jaunimas turėjo ir savo 
atskirus susitikimus - susipažinimo 
vakarus, bendras jaunimo ekskursi
jas laivais, išvykas į gamtą ir 1.1. Te
gu jaunimo tarpe ir girdėjosi kalbų 
mišinys, vis tik jie regimai pasijuto 
priklausą savai tautai, momentui o 
gal ir galutinai atradę savo vietą 
abejonių kelyje.

Negalima nepaminėti ir Australi
jos lietuvių, kurie šalia Šiaurės 
Amerikos - Kanados ir JA V lietuvių, 
bene gausiausiai reprezentavosi 
Lietuvių Dienose palyginus su skai
čiumi is tolimųjų lietuvių bendruo
menių ar kolonijų. Visai pagrįstai 
galime net pasididžiuoti Melbourne 
Dainos Sambūriu, kuris labai sėk
mingai koncertavo tiek Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, tiek ir Kana
doje. Sambūris susilaukė aiškaus 
pripažinimo ir aukšto įvertinimo ne 
tik koncertų salėse, bet ir spaudoje. 
O tai yra ypatingai gera atestacija ir 
pačiam chorui, ir visai Australijos 
lietuvių bendruomenei. Pasigėrėti
nai reprezentavosi ir mūsų sporti
ninkai, kurie gal ir neatsiekė triuš-

RADIJO LAIDOS
LIETUVIU KALBĄ

AUSTRALIJOJ E
SYDNEY Stoti* 2EA .800 kHz I

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

MELBOURNE Stotis 3EA ;I120 kHz I
Pirmadieniais 11 vai. ryto
Penktadieniais 3vai. p.p.

CANBERRA Stotis 2XX :1010 kHz I
Ketvirtadieniais 8-8.30 vai.vak.

ADELAIDE Stotis 5UV . 530 kHz

Šeštadieniais 9 vai. ryto 

kinančių pergalių sporto žaidynėse, 
vis tik jie pasirodė labai drausmin
gai, patraukliai su savo uniformomis 
ir bendra laikysena. Žodžiu, Aus
tralijos lietuvių bendruomenė pilnai 
gali didžiuotis savo reprezentantais . 
tiek Pasaulio Lietuvių Dienose, tiek 
ir pavieniuose pasirodymuose. Tai 
yra didysis mūsų at siekimas, kuris 
gali turėti reikšmės ir ateityje. 
Šiaurės Amerikos lietuviai galėjo 
pilnai įsitikinti, kad Australijos lie
tuvių bendruomenė yra kultūriškai 
brandi ir stipriai organizuota.

Gal silpniausiai kiekybiškai Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenė 
reprezentavosi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seime, kur iš septy
nių galimų mūsų bendruomenės 
atstovų tedalyvavo tik trys, kai tuo 
tarpu kitų kraštų bendruomenių 
atstovai dalyvavo pilname sąstate. 
Iš daugybės australiečių (jų buvo 
virs dviejų šimtų) buvo galima at
rasti tinkamų asmenų ir jiems su
teikti įgaliojimus atstovauti seime, 
bet nežinia dėl ko tuo nebuvo atitin
kamų organų pasirūpinta. Tačiau 
nors ir tik trys mūsų bendruomenės 
atstovai, vis tik jie savo pareigas 
kaip reprezentantai sėkmingai atli
ko ir buvo tinkamai respektuojami.

Vis dėl to gal sėkmingiausias šių 
Pasaulio Lietuvių Dienų įnašas yra 
užmegsti pavienių dalyvių asmeniš
ki ryšiai, kurie be abejonės turės di
delės reikšmės ateityje palaikant 
organizacinius bei kultūrinius san
tykius su kitomis bendruomenėmis 
bei organizacijomis ar kultūriniais 
vienetais ir asmenimis. Supranta
ma, tokie asmeniniai ryšiai ir yra 
pagrindinis akstinas mūsų visuome
ninei ir kultūrinei veiklai.

Pasaulio Lietuvių Dienos buvo 
bene pirmas tokio masto parengi
mas išeivijoje ir laikytinas tikrai pa
sisekusiu ir sėkmingu. Jis tikriausiai 
bus tuo akstinu, kuris padilgins lie
tuvišką gyvenimą ir gal iššauks 
naujų impulsų mūsų veikloje bei už
simojimuose. (v.k.)

Kultūros baruose
Albertas Zubras

VILNIAUS UNIVERSITETO 
JUBILIEJUS

Oficialioji Vilniaus universiteto 
įkūrimo data skaitoma 1579 m. ba
landžio 1 d., kai Lenkijos karalius ir 
didysis Lietuvos kunigaikštis Ste
ponas Batoras savo privilegijos 
raštu jėzuitų kolegijai suteikė aukš
tosios mokyklos vardą ir teises. Toji 
institucija gavo lotynišką vardą 
’’Academia et Universitas Vilnen- 
sis”. Dėstomoji kalba, kaip tuo metu 
ir visuose kituose universitetuose, 
buvo lotynų. Sekančiais tat metais 
Vilniaus universitetas švęs 400 me
tų jubiliejų. Čia yra mokęsi žinomi 
lietuvių tautai asmenys - A. Micke
vičius, S. Daukantas, S. Stanavičius, 
S. Valiūnas ir kiti. Lankydamas ku
nigų seminariją, universitete pas
kaitų klausė ir vyks. M. Valančius. 
Dėstė žymūs mokslininkai - L. 
Suoka Gucevičius, P. Norvaiša, M. 
Počebutas, L Onacevičius, J. Lele- 
valis ir daugelis kitų.

Rytinėje Europoje tai seniausias 
universitetas. Estuose Tartu. (Dor
pato) universitetas buvo įkurtas 
1632 m., seniausias rusuose yra 
Maskvos universitetas, įkurtas 1755 
m. Latviuose pirmoji aukštoji mo
kykla politechnikumas Rygoje 
siekia 1861 m.,- gi Rygos univer site-'

Jaunimas su vėliavomis po Dainų Šventės Toronto gatvėse 
Nuotrauka V. Bacevičiaus

Disidentai dėmesio centre
NUTEISTOJO V. PETKAUS

REIKALU

Kaip žinia, liepos pradžioje Vil
niuje buvo 10 metų katorgos nuteis
tas Lietuvos Helsinkio grupės vei
kėjas Viktoras Petkus toje pačioje 
grandinėje, kaip buvo teisiami ir kiti 
kovotojai už žmogaus teises Sovietų 
Sąjungoje - A. Ščaranskis, A. Ginc- 
burgas ir kt. Pastarųjų bylos labai 
plačiai nuskambėjo per visą pasaulį, 
bet lietuvis V. Petkus tik retai kur 
buvo paminimas. Tuo reikalu 
skubiai buvo suorganizuotos petici
jos JAV prezidentui, kad užstotų ir 
V. Petkų. Čikagoje Margučio radijui 
tarpininkaujant buvo pasiųsta apie 
1000 telegramų prez. J. Carteriui, o 
liepos 9 d. suorganizuota didelė de
monstracija reikalaujant V. Petkui 
laisvės. Demonstracija sujungta su 
pavergtų tautų minėjimu, tad joje 
dalyvavo įvairių tautų atstovų virš 
kelių tūkstančių. Demonstracijos 
metu R. Daley aikštėje prie Čikagos 
miesto rotušės buvo pasakyta eilė 
žymių amerikiečių kalbų, jų tarpe ir 
disidento generolo Grigorenkos kai 
ba.

tas 1919 m., į kurį buvo įjungtas ir 
senasis politechnikumas.

Šį svarbų įvykį, - Vilniaus univer
siteto jubiliejų, - turėtumėm ir išei
vijoje tinkamai atžymėti. Specialūs 
tam reikalui sudaryti komitetai, 
manau, tokius minėjimus suruoš 
bent Adelaidėje, Melbourne, Syd- 
nejuje. Pats laikas dabar jau pradėti 
organizacinį darbą.

Reikėtų anglų kalba ta proga iš
leisti informacinį leidinį - bent 50 
puslapių su geromis iliustracijomis. 
Jis turėtų pasiekti vietinius univer
sitetus, mokslo ir viešumos žmones, 
politikus ir šiaip mūsų bičiulių ir pa
žįstamų sluoksnius. Juk ne visi, ku
rie kalba ar rašo, kad Pabaltijo vals
tybės susikūrė tik I-jo Pasaulinio 
karo, daro tą su bloga valia. Dauge
lis taip ir tiki, nes mūsų informacija 
yra labai silpna. Kiekvienoj viešojoj 
bibliotekoj surasi bent tris skirtin
gas žydų enciklopedijas anglų kalba, 
bet mūsiškės (išleistos 6-se tomuose 
anglų kalba JAV) ten nėra. Tenka, 
žinoma, išsiaiškinti, ar apie Vilniaus 
universitetą anglų kalba ką nors 
leidžia JAV lietuviai. Jei taip, tai 
mums tektų tik atitinkamą skaičių 
egzempliorių užsisakyti iš ten. Kol 
kas nieko negirdėti.

Prof. J. Marvan ’’Modern Lithua
nian Declension” įžangoje savo vei

Panašią demonstraciją liepos 20 d. 
surengė ir Toronto mieste Kanado
je. Demonstracijose buvo patiektos 
nuteistųjų disidentų reikalu rezoliu
cijos, kurios persiųstos Kanados ir 
JAV vyriausybėms.

**♦
Maskvoje reziduojančių Vakarų 

diplomatų nuomone, sovietai neabe
jotinai siekia įrodyti, kad jie nemaną 
pasiduoti Vakarų spaudimui dėl nu
teistųjų disidentų. Pravda tvirtina, 
kad prez. Carterio kampanija žmo
gaus teisių klausimu vedanti į ame
rikiečių - rusų susidūrimą, o kišima
sis į socialistinių kraštų vidaus rei- 

Jęalus tampa nesukontroliuojamu 
procesu - potvyniu, nešančiu tuos, 
kurie su juo plaukia, į akmens uolas. 
Tai sąmoningas žygis pabloginti su 
Rusija santykius, kuris dar niekad 
nepasisekė.

Akademikas Sacharovas betgi ki
tokios nuomonės: jis pareiškė Vaka
rų korespondentams, kad pasaulinė 
reakcija parodė, kad sovietai sutiko 
ryžtingą ir visuotiną pasmerkimą, 
kuris bus labai sunku sovietams ig
noruoti.

kalą skiria Vilniaus universiteto 400 
jubiliejui. Tai daro čekas. 0 ką mes? 
Tiesa, J. Marvan knyga vėluoja. 
Leidėjas paprašė kai kurių papildy
mų. Tarp jų tekste sutinkamų lietu
viškų žodžių indekso su tiksliu ver
timu į anglų kalbą. Tas padaryta. 
Tikimasi veikalo sulaukti jau grei
tai. Antroji korektūra pasiųsta prieš 
porą mėnesių.

BALTISTIKA UNIVERSITETE

Grupės žmonių imtasi iniciatyvos 
Monash universiteto humanitarinio 
(arts) fakulteto rusų departamento 
vardą pakeisti slavistikos - baltisti
kos (Slavonic - Baltic) vardu. Uni
versiteto vadovybei baiminantis dėl 
galimų naujų išlaidų, raštas pasiųs
tas imigracijos etninių reikalų ir 
švietimo federaliniams ministrams. 
Raštą pasirašė čekų, latvių, lenkų, 
lietuvių ir ukrainiečių atstovai. Pa
remiamuosius laiškus į Canberra 
pasiuntė ir minėtų bendruomenių 
valdybos. Tokį raštą pasiuntė ir 
Australijos Lietuvių Fondas. Jame 
pabrėžiama, kad vardo pakeitimas 
tikriausiai nepareikalaus naujų bei 
didesnių išlaidų, nes dabar rusų de
partamente dėstą asmenys yra spe
cialistai ir apskritai slavistai. Keli gi 
jų visai tinka ir baltistikai mokyti. 
Čia minima prof. J. Marvan pavar
dė. Nurodoma taip pat, kad pakeitus 
vardą, departamentas pasidarytų 
populiaresnis tarp apskritai slavų ir 
baltų imigrantų. Dėl to galėtų susi
laukti žymiai daugiau studentų.

Mūsų Pastogė Ni\ 32,4,978.844, psL 2 
r ■
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1979-ji Tarptautiniai Vaiko Metai

Ateinantys metai yra UNICEF 
paskelbti Tarptautiniais Vaiko Me
tais su tikslu skatinti pasaulio 
valstybes siekti savo kraštuose įgy
vendinimo socialinių programų ir 
nuostatų tarnaujančių vaikų gerbū-. 
vio kėlimui. Vaiko Metų iniciatoriai 
tiki, kad pastangos įdėtos į vaikų 
saugumo ir gerbūvio kėlimą padės 
ne tik vaikams, bet taip pat nu
kreips kraštų ekonominį ir socialinį 
vystimąsi visai bendruomenei tei
giama kryptimi.

Australijoje jau yra sudaryti ati
tinkami Darbo Komitetai ir antroji 
1978 metų pusė yra skirta paruošia
miesiems darbams. Darbo Komite
tai kreipiasi į visuomenę ieškodami 
kaip galima platesnės konsultacijos 
su vaikų srities specialistais bei vai
kus ir jaunimą liečiančiomis organi
zacijomis, nes norima, kad 1979 me-
tų darbo kryptis, parengimai ir nu
tarimai bazuotųsi ant kuo platesnių 
Australijos bendruomenės interesų.

Australijos Lietuvių Bendruome
nėje jau daug metų labai sėkmingai 
veikia daug vaikams ir jaunimui 
skirtų organizacijų ir bendrai mums 
visiems mūsų jaunimo, vaikų ir anū
kų dabartis ir ateitis labai rūpi. Mes 
taip pat dažnai sielojamės kai kurio
mis mūsų dabartinės aplinkos ap
raiškomis, kurios, mūsų supratimu, 
apsunkina tėvų pastangas ir neigia
mai veikia į sveiką vaikų vystymąsi. 
Tad man atrodo, dabar yra laikas 
mūsų Bendruomenei susidomėti 
šiuo teigiamu pasaulinio masto įvy
kiu, pradėti ruoštis jame dalyvauti 
savo lietuviškos bendruomenės 
plotmėje, o taip pat atatinkamoms 
vaikus ir jaunimą liečiančioms orga
nizacijoms susirišti su žemiau išvar
dintais Darbo Komitetais ir aktyviu 
darbu, nuomone ar bent paremenčiu 
susidomėjimu įsijungti į jų dedamas 
pastangas. Juk Australijos bend
ruomenė yra ta aplinka, kurioje mū
sų vaikai turi augti - tiek jų labui, 
tiek ir bendruo humaniškumo labui 
mes negalime sau leisti pro Tarp
tautinius Vaikų Metus praeiti už
merktomis akimis.

Šiuo metu Australijoje veikia trys 
Komitetai, skirti ateinančių metų 
veiklos organizacijai ir koordinaci
jai:

Aleksandras Kelmietis

ANTRASIS ROJUS •
Išnykusio Dievo vietoje lieka tuš

tuma, šioje vidinėje tuštumoje, 
žmogus tariasi pats esąs viešpats 
savo vidiniame pasaulyje ir todėl 
nepripažįstąs jokių iš anksto nusta
tytų normų. Todėl toks žmogus vi
sados lieka nežinomas nei pats sau, 
nei išorei. Niekas negali atspėti, 
kaip jis pasielgs šiuo ar anuo atve
ju, nes ne jis pats apsispręs, o situa
cija jį apspręs. Ir todėl tokių žmonių 
bendruomenė, mūsų atveju, 
ar-komuna, negali egzistuoti be 
ypatingos valdžios priežiūros ir net 
įsikišimo į privatų sektorių, kad ap
saugojus viešą interesą ir tvarką. 
Todėl teisinga yra, kad be Dievo so
cialinis gyvenimas tampa ir be lais
vės. Kiek liečia patį Dievą, tai man 
rodos, kad mes elgiamės, kaip tie 
kurmiai, kurie įkišę galvas į purvą, 
sakosi užtemdę saulę. Pagaliau 
meskime kalbėję apie laisvę, nes 
patys nebetikime ja, - gana karštais 
žodžiais baigė profesorius savo kal
bą ir atsisėdo. Visi jo nuomonei pri
tarė plojimais.

Atsistojo senyvo amžiaus moksli
ninkas, botanikas Shoshiro Kudo, 
japonas, ir paprašė žodžio:

— Nebūdamas istoriku ne daug 
galėčiau pasakyti apie Europos kul
tūrą, tašau kokia ji bebūtų, jos

1. Po tiesiogine UNICEF globa 
veikia tautinis ne valstybinių orga
nizacijų komitetas, kurio generalinis 
sekretariatas yra Sydney (Executi
ve Officer Ms. Helen L’Orange).

2. Nacionalinis Ministerių Komi
tetas susidedantis iš trijų Federali- 
nių Ministerių (Social Security, 
Education ir The Attorney - Gene
ral) bei po vieną ministerį iš kiek
vienos valstijos. Viktorijos valstiją 
tame Komitete atstovauja Viktori
jos lietuviams gerai žinomas ir 
mums prijaučiantis Hon. Walter 
Joną, Assistant Minister for Health.

3. Mr. Waltere Joną taip pat jau 
yra įsteigęs Viktorijos Komitetą, 
kuris susideda iš įvairių departa
mentų atstovų ir vieno UNICEF 
atstovo. Numatyta šį Komitetą arti
moje ateityje praplatinti atstovais iš 
platesnės bendruomenės. Organiza

griovimas su tokia neapykanta, ko
kia Marksas parodė savo Manifeste, 
uždegdamas proletariatą rvoliucine 
ugnimi, yra nepateisinama, nes nai
kina ir blogą ir gerą. Dėl tos prie- 
žąsties jis negali būti moksliškas, 
nes liepsna, kuri šluoja viską, kas 
papuola - ir gerą ir blogą, darosi pa
vojinga visiems, ir net pačiam sau. 
Aš ir noriu pastatyti klausimą, ką 
proletariatas veiks, kai vieną dieną 
jis užvaldys pasaulį ir revoliucijų 
daugiau nebereikės? Jis ponaus, jis 
valdys pasaulį. Taip teisingai, jis 
ponaus, jis valdys, bet ar jis galės 
būti kitoks, kaip buvo feodalai, bur
žujai, kaip dabar yra Vakarų pasau
lyje kapitalistai? Kokius davinius 
turime, kad proletariatas bus ki
toks? Nusikalėme hipotezę, kad 
proletaras bus kitoks, ir ateities vi
zijoje jį matome kilniu, teisingu ir 
garbingu. Bet tai yra tik hipotezė, 
realybėje jis toks nebus. Aš, kaip 
gamtininkas, ieškau davinių tai hi
potezei paremti, būtent: kodėl pro
letariatas turėtų skirtis nuo visų 
kitų ponaujančių klasių pats patekęs 
į ponaujančių vietą? Ir nerandu tam 
pasikeitimui jokio pagrindo gamto
je, todėl man yra aišku, kad priim
toji hipotezė yra klaidinga, o taip 
pat klaidinga ir ateities vizija, ir 

cijos, norinčios prisidėti prie Vikto
rijos Vaiko Metų darbo ar parengi
mų, prašomos susirišti jau dabar su 
Komiteto atstovu Mr. Hugh Carrol, 
Victorian State Committee, c/- The 
Co-ordinator, Box 4057, Melbourne, 
Vic. 3000 arba telefonu 6167468, 
6167271.

Mano žiniomis, iki šiol dar nei vie
na etninė bendruomenė nėra su Mr. 
Carrol tuo raikalu susirišus ir jis 
būtų labai suinteresuotas užmegsti 
ryšį su etninėm vaikus ir jaunimą 
liečiančiom organizacijom, arba jas 
tiesioginiai įtraukti į Viktorijos Vai
ko Metų siekiant proga ruošiamus 
parengimus, arba jų veikimą pa
remti.

Mūsų ateitis yra mūsų vaikuose. 
Jeigu mes trokštame žmonijai švie
sesnės ateities, turime ieškoti būdų, 
kaip saugoti ir remti vaikus, kad 
užaugę jie galėtų drąsiai ir su 
džiaugsmu žengti sekantį, mums jau 
gal nebepramatomą, žmogiškosios 
kelionės žingsnį.

D. Žilinskienė

mūsų tikėjimas į ją. Proletariatas 
yra pašauktas griauti ir jis šiuo me
tu yra užsiėmęs tuo. Bet sugriovus, 
ką toliau daryti, kokia tolimesnė 
veiklos programa? Ar žino kas? Aš 
savo vizijoje matau, kad gimęs nau
jas proletarijatas ateis su tuo pačiu 
Markso Manifestu nugriauti senąjį 
ir ponaujantį proletariatą su tokia 
pat neapykanta ir aistra, sakydamas 
reikia sugriauti ’’senąjį” pasaulį. 
Taigi mes problemos neišsprendžia- 
me. Tiesa, tam proletariato pasikei
timui esame mes pašaukti sukurti 
naują žmogaus tipą, kaip tik čia ro
juje. Gerai, mes jau dirbame su vie
na generacija, turime šiokios tokios 
praktikos. Ir čia mūsų metodas yra 
tas pats - sugriauti. Sugriauti žmo
gaus vidinį susikurtą pasaulį, palie
kant patį žmogų tokį, kokį gamta jį 
yra sutvėrusi, kitaip sakant, mes 
norime jį nukultūrinti, subėdninti 
iki nuogumo ir sakyti: ”būk laimin
gas motinos gamtos globoje ir žinok, 
kad tai rojus”. Naujos kultūros 
pradmenų mes neturime, kaip saky
sime, tikėjimo į aukštesnes verty
bes, kurios verčia patį žmogų siekti 
ko tai aukštesnio už save. Gi savęs 
garbinimas, tai nėra tokia jėga, kuri 
galėtų ką nors žmogui duoti, arba 
vesti į aukštesnį pakilimo laipsnį. 
Taigi neturime ką galėtume į tokią 
apnuogintą žmogaus dvasią įdėti. Ir 
šitame naujo žmogaus darbe aš 
nematau nieko kito, kaip grįžimą at
gal i gyvulį. Tai liūdnas regresas, 
mieli kolegos, - plačiai nusišypsojęs

Australijos Lietuvių 
Fonde

FONDO SUSIRINKIMAS

Australijos Lietuvių Fondo meti
nis susirinkimas kviečiamas rugpiū- 
čio 19 d., šeštadienį, 3 vai. Melbour
ne Lietuvių Namuose. Tai pirmasis 
įregistruoto Fondo visuotinis narių 
susirinkimas. Bus patiekta veiklos ir 
finansinė apyskaita ir išrinkta 
dviem metam nauja valdyba. Na
riams išsiuntinėti pranešimai ir for
muliarai kandidatams pasiūlyti. Ne
galį atvykti yra gavę formą (proxy) 
įgalioti kitą Fondo narį už save. 
Įgaliotiniui galima perduoti savo 
pageidavimus bei pasiūlymus. Pa
siūlymas, kuriam siekiama visumos 
nutarimo, turi būti raštu formuluo
tas ir pasirašytas dviejų - siūlytojo 
ir siūlymą remiančioje. Šis susirin
kimas yra labai svarbus, nes bus 
nustatyta gairės artimiausios atei
ties darbams. Daug klausimų valdy
ba nesiryžo spręsti, nes manė bū
siant geriau gauti visumos susirin
kimo pritarimą.

’’Vien tik Lietuvoje išsivystė ma
sinis tautinis Sąjūdis”, rašo profe
sorius Peter Reddaway ilgame 
straipsnyje ’’Užrašai iš pogrindžio” 
(Notes from the Underground), pa
sirodžiusiame Londono Times 
Literary Supplement savaitraštyje 
(birželio 16 numeryje). Straipsnio 
tema yra rusų "samizdatinio” leidi
nio "Bėgamųjų įvykių kronika” de
šimtinis jubiliejus. Pažymėtina, kad 
ta proga rusų ”Kroniką”sveikino ir 
"Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kro
nika” (32 nr.).

Shoshiro Kudo atsisėdo į savo vietą. 
Vėl visi ploja.

Balso paprašė indas filosofas - 
žurnalistas Ramakrishna Vaithes- 
waran, kuris savo išvaizda priminė 
Mahatma Gandi. Jis kalbėjo:

— Mano kolegos, per tą visą laiką, 
kaip aš čia esu ir stebiu iš arti jaunų 
žmonių gyvenimą be Dievo, aš priė
jau išvados, kad jeigu žmonija ne
tektų tikėjimo į Dievą, ji neišven
giamai turėtų žūti, nes niekas negali 
egzistuoti paneigęs egzistencijos 
prasmę. Viskas, kas egzistuoja, turi 
prasmę, pateisinančią savo egzis
tenciją. Jei tą prasmę žmonija pa
neigtų, tada visais savo veiksmais ji 
atsisuktų į susinaikinimą. Šiandien 
yra filosofinių srovių, kurios nebe
randa žmogaus gyvenimo prasmės. 
Ir iš tikrųjų, jos negalima rasti, kai 
atmetamas yra Dievas iš viešojo ir 
privataus gyvenimo. Religija yra 
prigimtoji apraiška, kuri yra neiš
trinama iš žmogaus prigimties jos 
nesužalojus. Neturime istorijoje pa
vyzdžių, kur kultūra būtų egzista
vusi be religijos. Kaip troškimas ži
noti, taip ir tikėti yra visos žmonijos 
kultūros variklis, ir jeigu kas juos 
pašalintų iš žmogaus prigimties, 
tuojau sustabdytų žmogaus veržlu
mą ir kultūros procesą. Pirmasis 
veiksmas yra tikėjimas, o paskui 
ėjimas prie žinojimo. Pirma reikia 
tikėti, o paskui ieškoti, rasti ir žino
ti. Todėl tie, kurie persekioja tikėji
mą, elgiasi taip, kaip kad persekiotų 
žmogaus norą žinoti (deja, buvo 
istorijoje ir tokių atsitikimų). Ne
tenka abejoti, kad tai yra pažangos 
ir kultūros duobkasiainežiūrint, kad 
jie patys tariasi statą naująjį pasau
lį. Aš manau, kad žmogus savo pri
gimtyje yra nesugriaunamas ir todėl 
kova su tikėjimu reikia laikyti ener
gijos eikvojimu, arba barikadų sta
tymas pažangai sustabdyti.- Ir vėl 
visi nuplojo.

(Bus daugiau)
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Skaitytojai
pasisako

GRĮŽTANT PRIE STRAIPSNIO 
’’APIE JAUNIMĄ, SEMINARUS, 

ORGANIZACIJAS”

Kaip ir buvo galima tikėtis, pole
mika ’’Apie jaunimą, seminarus, or
ganizacijas” (M.P. Nr. 21) negirdo
mis nepraėjo. Nepraėjo ’’turbūt, dėl 
to, kad straipsnis sukėlė nerimo bei 
susijaudinimo savo aktualumu ir at
virumu. Straipsnio autoriui teko su
tikti skautiško jaunimo, kuris reiškė 
savo pasitenkinimą: ’’Gerai, kad at
sirado nors vienas žmogus, drįsęs, 
pasakyti teisybę”. Sutikti vyresnės 
kartos veikėjai irgi pasipiktinimo 
neparodė: vienas pastebėjo, kad 
’’apie skautus reikėję rašyti santū
riau, o kitas sveikino už drąsą ir 
gerą straipsnį. Tikriausiai, kad yra 
ir tokių, kurie straipsnio mintimis 
nesidžiaugia, bet spaudoje pasisa
kyti neišdrįso.

Trumpas pasisakymas, ’’Nesika- 
binėkite prie jaunimo” atėjo ir L.D. 
Cox’o, Krašto valdybos nario jauni
mo reikalams (M.P. Nr. 23, psl. 4). 
L.D. Cox’as apgaili, kad negalįs nuo 
tokių blogų straipsnių apsaugoti 
jaunimo, daro išvadą , kad jo buvi
mas Krašto valdyboje esąs bepras-
mis.
Tiesa, yra jaunimo, kurio mano 
straipsnis neglosto, o tik skatina do
mėtis seminarais, lektūra ir kultūra, 
o tai, gerb. p. Cox’ai, gan pozityvi 
paskata.

Didžiausias prieštaravimas (pro
testas!) atėjo iš Rajono Vado v.s. A.
Mauragio, kuris piktinasi Jono Juš
kos elgesiu, reiškia nepasitenkinimą 
M.P. redaktoriui (M.P. Nr. 26-6). Be 
to, A. Mauragis, pavadavęs išvykusį 
"Mūsų Pastogės” redaktorių, parašė 
vedamąjį ’’Gera ir bloga kritika” 
(M.P. Nr. 27), kuris vertas platesnio 
komentaro.

Pirmiausia tai, kad vedamasis ne
nagrinėja kas iš esmės yra gera ar 
bloga kritika, o tik pamokslauja apie 
mums visiems gerai žinomas tiesas, 
stengiasi nuteikti laikraščio skaity
tojus, koks - ’’pats sau nekritiškas” - 
yra jo oponentas. Antra, savo 
straipsnyje dariau užuominą, kad. 
reikia svarstyti ir diskutuoti jauni
mo problemas, o išėjo atvirkščiai - 
buvau puolamas už kritišką pasisa
kymą. A. Mauragiui atrodo, kad 
jaunimo problemų nėra, mat ’’Jau
nimas yra savo vietoje”, problemą 
sudaro tie, kurie drįsta vienu ar kitu 
klausimu kritiškai pasisakyti. Atro
do, kad gerb. Rajono Vadui nuoga 
tiesa - be drapiruotės ir be obertonų 
- labai nepatinka, atseit, ją reikia 
įvynioti į ’’vatą” taip, kad jos visai 
nė nesimatytų. Todėl gerb. A. 
Mauragis, vedamojo pabaigoje, pa
teikia ir nuorodą, kaip visa tai turė
tų būti atliekama.

Vedamojo autoriaus pastanga įsi
gilinti į liet, bendruomenės esmę ir 
jos veiklos prasmę, tepasako tik dalį 
tiesos, o toji ’’tiesa” gali tapti ap
gaule, kai nepajėgiama jos pilnai 
nušviesti. Netikiu, kad bendruome
nę suskaldė kritika, kad dėl kritikos

Dėmesio!
Visos Importo-Eksporto muitų 

užsienio bankų problemos išspren
džiamos lengvai pasinaudojant lie
tuvio muitų agento patarnavimais. 
Kreiptis:

STAITIS AGENCIES
Pty. Ltd.

73 Beattie Street, Balmain 2041, 
TeL 82 0785* ==== 

iširo koks nors choras ar organiza
cija! Neįtikina ir tai, kad žmonės, 
kuriems rūpi visuomeninė veikla, 
kritikai ranka pamojus, lyg tie 
paukščiai iš kanapių, ims ir išlaks
tys. Bendruomenės (ir organizacinės 
veiklos) įrimo procesas prasideda 
tada, kai jos narių tarpe įsivyrauja 
nuobodulys, grubus elgesys, kai vi
sas dėmesys sukaupiamas ne dvasi
nėms, o materialinėms vertybėms, 
kai nebėra noro kartu dirbti ir gy
venti. žodžiu, kai įsivyrauja kultū
rinis ir moralinis nuosmukis - nepa
jėgumas suprasti, įsijausti ir mylėti.

Vedamasis, lyg pyragas razinkų, 
prisodrintas priekaištų kritikai: esą 
ji pasistato klaidingus principus, per 
aukštus standartus, neįvertina 
sąlygų nei aplinkybių. Autorius, 
kaip svarų argumentą, duoda ir blo
gos kritikos pavyzdį: ”Ar ne juokin
gai atrodo, kai kritikas pataria va
dovei pataisyti dikciją prieš išlei
džiant jaunuolius į sceną?” Deja, 
kritikui toks patarimas visai nejuo
kingas: jei galima pataisyti kaspinė
lį, kokardėlę ar dar kurią nors buta
forijos dalį, tai kodėl negalima pa
taisyti dikcijos? Ir galima, ir reikia!

SU SPORTININKAIS Antanas Laukaitis

PER Š. AMERIKĄ

IŠKILMĖS TORONTE

Visus svečius 
pasveikino šios šventės Organizaci
nio Komiteto pirmininkas J.R. Si
manavičius, kai jauniausia 1938 m. 
Tautinės Olimpijados Kaune dalyvė 
Rita Garbačiauskaitė, atvykusi iš 
Šveicarijos, pasveikino ir perdavė 
savo tėvų, buvusių Lietuvos sporti
nio gyvenimo kūrėjų, sveikinimus.

Oficialiam atidarymui pasibaigus, 
buvo pašventinta nauja Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynių vėliava, 
kurią šventino kun. A. Simanavičius 
ir evang. kun. A. Žilinskas. Vėliavos 
kūmai buvo dail. H. Zmuidzinienė, 
gen. konsulas Dr. J. Zmuidzinas, N. 
Morkūnaitė ir J. Karpis. Šventės 
žaidynių priesaiką perskaitė E. 
Punkris, kai sporto šventės atidary
mo aktą perskaitė PL Žaidynių ko
miteto pirmininkas Pr. Berneckas. 
Šios visos iškilmės buvo baigtos’ 
Lietuvos himnu.

Šiandien, kaip ir pati didžioji To
ronto šventė, taip ir atidarymas, yra 
jau praeityje. Daug buvo padaryta, 
daug nuveikta, už ką galima būtų 
pareikšti tik didele, padėka, visiems 
organizatoriams ir torontiškiams. 
Tačiau, nors ir viskas praėjo gana 
sklandžiai ir iš šios šventės galima 
būtų daug ko pasimokinti, tačiau, 
mano širdis, gal ir su didele širdgėla, 
neleidžia man nepaminėti kelių ne
atleistinų klaidų, kurios paliko gal 
gana juodas dėmes visame taip gra
žiame atidaryme. Nesuprantu aš, 
nesuprato ir kiti tiek vietiniai, tiek 
ir svečiai kaip Pasaulio Lietuvių 
Dienų atidarymo metu galėjo būti 
Pasaulio Jaunimo Sąjungos sureng
tas jaunimo išvykos laivų vakaras 
Onatario ežere, kuriame dalyvavo 
apie 500 jaunuolių ir tai daugiausiai 
akademinio išsilavinimo. Negi ati
darymo šventė, kurioje dalyvavo, be 
Kanados vyriausybės ir Toronto 
miestų atstovų ir kitų tautų konsulai 
bei reprezentantai, jau neskaitant 
mūsų pačių lietuvių vyriausių bend
ruomenės, kuri taip remia visą Jau
nimo Sąjungos veiklą, vadovų, buvo

Visi gerai žinome, kad išeivijoje 
sunku išlaikyti lietuviškumą, nes 
svetima kultūra ir aplinka daro nei
giamą poviekį (poveikį daro ne tik 
kultūra, bet ir chaltūra, kurios tei
giamybe nepavadinsi!). Autoriaus 
(A.M.) teiginys ’’Sulaikyti svetimos 
kultūros įtakų yra neįmanoma, ir tai 
būtų bereikalingos pastangos” labai 
daug pasako: leidžia daryti plačias 
išvadas apie skautavimą, kurį aš su
vedu į ’’gražų laiko praleidimą" - 
pramogavimą. Praėjo metai ir de
šimtmečiai, o jaunimo kultūriniu 
ūgiu pasirūpinti nesugebėta. Nesu
gebėta turbūt dėl to, kad "tai būtų 
bereikalingos pastangos”. Neteko 
girdėti, kad skautų vadovybė būtų 
kada nors organizavusi ideologinius, 
organizacinius, lituanistinius jauni
mo kursus, seminarus ar studijinius 
savaitgalius, atliepiančius etinius, 
estetinius ar intelektualinius jauni
mo poreikius. Ir sakyk dabar, kad 
skautavimas yra jaunimo ir jaunimo 
vadovų ugdymo sistema, nukreipta 
asmenybės formavimo linkme. Tai
gi, anot J. Girniaus, ”... kai tik dalis 
ir tik iš dalies vykdo tai, kas privalu, 
nėra ir ko stebėtis, kad nutautimas 
vis labiau plečiasi”.

Grįžtant prie kritikos, tenka pa
brėžti, kad laisvė rašyti ir kritiškai 
vertinti turi būti toleruojama, o ne 
koveneikiama, nes laisvė yra neda
loma: ją turėsime visi arba niekas! 
Kritika reikalinga kaip duona ir 
druska, kaip menas, mokslas, litera
tūra ir dora. Kritika seikėja kokybės 

Vaizdas iš Dainų Šventės Toronte: dalis choristų
Nuotrauka V. Bacevičiaus

taip menkai įvertinta mūsų, taip va
dinamo elitinio jaunimo, kuris, kaip 
sako kanadiškis ’’Tėviškės Žiburių” 
laikraštis, tuo laiku smagiai links
minosi, šoko, dainavo, užkandžiavo 
ir bendradarbiavo. Keista ir juokin
ga, girdint šią karčią tiesą ir galvo
jant, kaip būtų gražu ir įspūdinga, 
kai šioje atidarymo eisenoje mes 
būtume matę dar puse tūkstančio 
jaunų veidų, kurie, kaip daug kas 
sako, yra mūsų ateitis ir mūsų senų
jų pakaitai.

Neskaitant Jaunimo Sąjungos ir 
jų.atstovų padarytos, pasiaiškinimų 
neturinčios klaidos, sportinė vado
vybė keliais atvejais irgi yra nege
resnė. Pačiam būnant sportinėje 
veikloje kone visa savo gyvenimą ir 
dirbant jau eile metų organizacinį 
darbą, taip pat buvo labai ir labai 
neaišku, kaip atidarymo metu galėjo 
būti tinklinio varžybos ir golfininkų 
susipažinimo vakaras bei vaišės. 
Tokiu dalykų Australijoje ir mūsų 
sportiniame gyvenime, kuris jau yra 
sukūręs net savo sportines tradici
jas, nebūtų galima net įsivaizduoti. 
Gaila, tačiau, tas įvyko Toronte ir, 
manau, kad tokiu klaidų pamoka tu
rėtų būti įsidėmėtina mūsų ateities 
gyvenimui ir veiklai ir tokios, tie

standartus, nurodo, kad vienos ge
neracijos įžvalgumas, kitai atrodo 
nepakankamas arba net klaidingas. 
Juk nėra tokio moralinio imperaty
vo, kuris lieptų daryti tai, ko nemoki 
ir nepajėgi. Kritika laikosi principo: 
ką darai, daryk gerai - nesipeckiok! 
Kritika iškelia ir tai, kad nėra nei 
idealių sąlygų, nei beviltiškų situa
cijų, o yra tik beviltiški žmonės, ku
rie auga, sensta ir nesubręsta. Mano 
tikslas nėra tik kritikuoti ir kabinė
tis prie asmenų, sutašyti savo opo
nentą. Stengiuosi kritiškai vertinti 
ir objektyviai nušviesti organizaci
nes veiklos apraiškas, įžvelgti trū
kumus, iškelti neigiamybes ne nie
kinti ar griauti, priešingai - paska
tinti, taisyti ir statyti. Žinau ir tai, 
kad tokia pastanga yra rizikinga, 
gali iššaukti daug nepasitenkinimo, 
galiu ir pats gauti gerai į kailį. Bet 
tai, galbūt, ir tėra vienintelė prie
monė, galinti sukelti ’’mentalinį že
mės drebėjimą”, pabudinti iš apsnū
dimo ’’oficialaus optimizmo” saldžiai 
užliūliuotas, nekritiškumu imuni
zuotas galvas, pasidavusias apatijai 
ir defetizmui. Jonas Juška 

(Bus daugiau)

Sovietų Mokslų akademija griež
tai įspėjo akad. Sacharovą dėl jo 
veiklos. Orlovo bylą sprendžiant 
Sacharovas ir jo žmona turėjo susi
dūrimų su policija, kuri saugojo įėji
mą į teismą.

Žiniomis iš Maskvos, dis. Orlovo 
apeliacinis skundas dėl nuteisimo 15 
metų kalėjimo ir ištrėmimo, atmes
tas.

siog ’’mirtinos”, klaidos niekuomet 
neturėtų, būti pakartojamos. Gal vi
so to pasėkoje ir mūsų jaunimo bei 
daugelio sportininkų nedalyvavimo 
parade išvadoje Australijos lietuviai 
sportininkai, savo gražiose tvarkin
gose uniformose buvo sutikti labai 
gražiai ir jiems buvo visur keliamos 
ovacijos, kas suteikė tiek man, tiek 
ir patiems sportininkams didelį pa
sididžiavimą ir pasigėrėjimą, kad 
atvykusi, kone šimtinė, Australijos 
lietuvių sportininkų ir jų rėmėjų ne
padarė Australijos lietuvių bend
ruomenei gėdos, bet buvo tokie 
gražūs šios bendruomenės repre
zentantai tiek Amerikoje, tiek ir 
Kanadoje.

Mano nuomone jaunimo ’’kaltes" 
šiose atidarymo iškilmėse atlaikė 
mūsų jaunimo lietuviškieji mokyto
jai, kurie dalyvavo tradicinėje mo
kytojų savaitėje, jų buvo daug, net 
83 iš įvairių pasaulio kraštų, net ir iš 
kitų 9-nių valstybių, kurie savo gra
žioje eisenoje lyg tai ir sakė, kad 
mes esame tie mokytojai, kurių pa
siaukojimo dėka, auga naujoje išei
vijoje lietuviškoji karta.

Nukelta į.psl. 5
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Pasaulio Liet. B-nės Seime
Ii eilės penktasis Pasaulio Lietu

vių Bendruomenės Seimas įvyko 
šiais metais Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu Toronto mieste Kanadoje bir
želio 30 - liepos -4 dienomis. Savo 
paskirtimi šis seimas yra laikytinas 
svarbiausiu išeivijos lietuvių veiklo
je įvykiu, nors kažin ar seimo posė
džiai pilnai atlieka savo tiesioginę 
paskirtį ir misiją.

Šiame PLB Seime dalyvavusių 
įregistruota 107 atstovai, iš galimų 
120 atstovų. Tai galima sakyti sei
mas vyko pilname sąstate, kas liudi
ja bendruomenės sąmoningumą ir 
jos drausmingumą

_ Seimo darbotvarkė praktiškai 
niekuo nesiskyrė nuo mūsų bend
ruomenės tarybos narių suvažiavi
mų: sveikinimai, buvusios PLB Val
dybos ataskaitiniai pranešimai bei 
diskusijos, pranešimai iš atskirų 
kraštų bendruomenių, paskaitos su 
diskusijomis specifiniais klausimais, 
kas sudarė viso seimo posėdžių 
branduolį, pagaliau seimo rezoliuci
jos ir seimo užbaigimo formaliniai 
pasisakymai (naujos PLB Valdybos 
žodis, senosios valdybos atsisveiki
nimo kalbos ir linkėjimai ir 1.1.). 
Kritiškai žiūrint pati seimo darbot
varkė galėjo būti turiningesnė ir 
konstruktyvesnė iškeliant esminius 
bendruomenei klausimus ir juos iš
samiau panagrinėjant bei padarant 
iš to konkrečias išvadas, kurios būtų 
priimtos kaip seimo nutarimai. Tie- 
sa, tų nutarimų arba rezoliucijų bu

vo, bet jos daugiau bendrinio pobū
džio be jokios spocifinio atspalvio.

Visos paskaitos (Lituanistinis 
švietimas ir auklėjimas -J. Kavaliū
nas, Lietuvos reikalai - A. Gureckas, 
Kultūrinė veikla ir ryšiai - R. Kas
paras, Lietuvių kultūros židinys va
karų pasaulyje - prof. R. Šilbajoris, 
Jaunimo reikalai - G. Juozapavičiū
tė) buvo gana įdomios bei aktualios, 
bet iš to jokių kategorinių išvadų 
nepadaryta, o priimtos kaip bazė 
vadovautis naujajai PLB Valdybai. 
Gerai ir tas, bet vis tiek jos nesuda
ro programinio bendruomenės 

Dalis PLB Seimo dalyvių posėdžio metu
Nuotrauka V. Bacevičiaus

veiklos pagrindo, kuo vadovautųsi ir. 
grįstų savo veiklą naujoji valdyba. 
Tiesa, tokią penkerių metų veiklai 
konkrečią programą ir sunku būtų 
sustatyti, nes vis tik penkeri metai 
yra gana ilgas laikas, per kurį gali 
iškilti nenumatytų dalykų, kas ap
verstų aukštyn kojom, tačiau prin
cipiniai reikalai bet kokiu atveju iš
liktų nepajudinami ir bet kokia kai
na vykdomi.

Seime daug laiko sugaišta visai 
neesminiais reikalais, kaip sveikini
mai, pranešimai is kitų kraštų bend
ruomenių, kuriuos be jokio nuostolio 
buvo galima išleisti (bendruomenių 
pranešimai jau buvo paskelbti V-jo 
PLB Seimo leidiny, kas beveik pa
žodžiui buvo pakartota seime), o jų 

vietoje galėjo būti įvesti kitokie po
zityvūs svarstymai.

Savo pranešime buvusios valdy
bos pirmininkas B. Nainys ypač nu
siskundė ryšių stoka su kai kuriomis 
kraštų bendruomenėmis, įskaitant 
ir Australiją Tai nėra mums labai 
gera atestacija.

Seimui pirmininkavo inž. V. Ka- 
mantas, kuris vėliau buvo išrinktas į 
PLB Valdybą ir yra jos pirmininkas. 
Seimo vicepirmininkais pakviesti 
dalyvavę visi kitų kraštų bendruo
menių pirmininkai. Į seimo prezi
diumą įėjo ir Australijos bendruo
menės atstovas p. Vytautas Neve- 
rauskas. ,, Tz

NE VIEN STATISTIKA

Kard. Sir James Freeman praė
jusią savaitę pareiškė, kad jaunuolių 
nedarbo problema gali turėti atgar
sius eilę metų, jeigu ji nebus tinka
mai išspręsta dabar. Bedarbių skai
čius reiškia daug daugiau, nei vien 
statistikos skaičiai. Tai rodiklis iš- 
plitusio skurdo ir negando.' Nors 
paskutiniai duomenys rodo bedarbių 
skaičiaus mažėjimą, bet vis dėl to 
tas skaičius dar labai didelis ir sle
giantis.

Kard. J. Freeman pabrėžė, kad 
praėjusių metų pabaigoje, 36°/o be
darbių sudarė asmens žemiau 21 m. 
amžiaus, o kai kuriose vietose iki 
50%. Jų nusivylimas palaipsniui 
virsta beviltiškumu. Negalėdami 
savo laisvalaikio leisti konstrukty
viai (dėl lėšų ir progų stokos) ir ne
patenkinti, kad jiems reikia priklau
syti nuo kitų, jie dažnai prisijungia 
prie grupių, kurios dažnai yra žalin- 
goįį .. .

Su sportininkais...
Atkelta iš psl. 4

KITI ŠVENTĖS PARENGIMAI

Be pasirodymo, netoliese nuo To
ronto miesto esančiame Hamilton 
mieste, kur koncertas pavyko irgi 
labai gerai ir salė buvo kimšte pri
kimšta, Melbourne ’’Dainos” Sam
būris davė vieną atskirą koncertą ir 
Toronto lietuviams bei svečiams. Ir 
čia žiūrovų buvo užpildyta pilnutėlė 
salė. Ir čia, žavioji mūsų reprezen
tante šio Sambūrio dirigentė Danu
tė Levickienė, tiesiog magiškai savo 
dirigentės mostais ir puikiu jos cho
ristų išpildymu, žavėjo vakaro kon
certo klausytojus. Kaip ir sportinin
kai, Melbourne dainininkai yra mū
sų apatinio Australijos kontinento 
geriausi lietuvių reprezentantai.

Kai sportininkai sportavo, daini
ninkai dainavo, jaunimas linksmino
si, mūsų vyresnieji, susirinkę į Pa
saulio Lietuvių Seimą, svarstė mūsų 
bendruomenės pagrindinius 
reikalus ir vėliau išsirinko naująją 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybą su naujuoju pirmininku inž. 
V. Kamantų iš Čikagos.

Vienas iš didžiausių pramoginių 
parengimų, buvo Susipažinimo va
karas ’’Royal York” kotelyje. Di
džiulės šio hotelio salės buvo pripil
dytos tur būt nemažiau kaip keturių 
tūkstančių svečių, suvažiavusių iš 
viso pasaulio kampų. Dar jokiame 
kitame linksmame ir tiek daug žmo
nių turinčiame subuvime nesu 
buvęs. Pažįstamų, draugų, giminių 

vienoje vietoje ir tuo pačiu metu, 
dar irgi nesu niekad tiek daug suti
kęs. Tačiau buvo tikrai malonu ir 
džiaugsminga nardyti po tas didžią
sias milžiniškas sales savo prietelius 
begaudant, arba pačiam būnant su
gautam.

Šventės sekmadienį įvyko PLD 

pamaldos gražiojoje Anapilio sody
boje, kur kapinių aikštėje mišias at
našavo vysk. V. Brizgys, vysk. A. 
Deksnys ir 19 kunigų. Šiose pamal
dose dalyvavo irgi apie 5000 lietu
vių. Čia pirmą kartą buvo išpildytos 
lietuviškos komp. A. Mikulskio mi
šios, kurioms dirigavo pats dirigen
tas ir jas išpildė Čiurlionio ansamb
lis, palydimas kanklių muzikos.

Tur būt pats kulminacinis pačių 
Pasaulio Dienų punktas buvo Dainų 
Šventė. Didžiajame ’’Maple Leaf 
Gardens” stadione, talpinančiame 
per 16.000 žiūrovų, įvyko šis didysis 
lietuvių dainininkų koncertas. Salė
je galėjo būti per 12.000 klausytojų 
ir apie 1700 dainininkų, kurių tarpe 
buvo apie 300 vaikų. Rengėjų duo
menimis, šventėje dalyvavo 54 cho
rai. Prieš šventę šiai didžiajai klau
sytojų miniai buvo pristatyta visų 
dalyvaujančių vėliavos su jų paly
dovais ir, prieš pasirodant chorams, 
paradą ir vėl išvedė australiečiai 
sportininkai, kurie ir vėl buvo pasi
tikti griausmingais plojimais. Šis 
masinis koncertas buvo labai pavy
kęs ir, ne vienos dainos klausant kilo 
kažin koks vidujinis pasitenkinimas, 
duodąs vilčių ateities lietuviškajam 
gyvenimui. Vyriausiam dainų šven
tės dirigentui muz. Verikaičiui, ly
giai taip pat ir kitiems dirigentams, 
bei chorams, priklauso didžiausia 
padėka už jų atsilankymą ir dalyva
vimą šioje dainos šventėje.

Tuoj po Dainų Šventės įvyko ma
sinė eisena: žygiavo prie Žuvusių 
Karių paminklo, kur buvo padėta du 
vainikai ir čia kalbas pasakė mūsų 
išeivijos politiniai vadovai. Be lietu
viškųjų kalbų, burmistro vardu gra
žų žodį tarė jo atstovas Mr. Egg- 
letto.

Pats paskutinis oficialus šventės 
parengimas buvo banketas, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip du tūkstan
čiai mūsų tautiečių. Šio pokylio pra
nešėja buvo iškilioji Toronto lietu
vaitė, gražuolė y. Jovaitė, kuri taip

Kaip jau buvo skelbta ALD prog
ramoje, Tautinių šokių šventė įvyks 
gruodžio 28 d. Condell Park sporto 
stadijone, netoli Bankstowno. Ši 
šventė skirsis iš kitų buvusių savo 
gausiu tautinių šokių grupių ir šo
kėjų skaičiumi. Iš Geelongo atvyks
ta ’’Šešupės” šokėjai, iš Hobarto - 
’’Venta”. Nenusileidžia tolimo 
Pertho ’’Šatrija” ir Adelaidės ’’Žilvi
nas”. Melbournas siunčia net dvi šo
kėjų grupes: ’’Gintarą” ir "Khimpa- 

gražiai pristatė šio pokylio kalbėto
jus ir savo žavinčiu balsu sužavėjo 
pokylio dalyvius. Be visų kitų kal
bėtojų ir sveikintojų, man teko 
Australijos Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Valdybos, bei visų Australi
jos lietuvių sportininkų vardu tarti 
pasveikinimo žodį ir ŠALFASS bei 
Žaidynių Organizacinio komiteto 
pirmininkui P. Berneckui įteikti, 
Australijos lietuvių sportininkų pla- 
ketę. Baigiamąjį padėkos žodį tarė 
Organizacinio Komiteto pirmininkas 
J.R. Simanavičius.

Pasaulio Lietuvių Dienos ir Spor
to Žaidynės pasibaigė. Nors ir buvo 
vienas kitas trūkumas, bei nesklan
dumas, tačiau visa šventė yra tikras 
mūsų pasaulio lietuvių pasididžiavi
mas ir už tą visą darbą ir tą puikiai 
milžiniškai atliktą pasirodymą pri
klauso visiems organizatoriams ir 
visiems Kanados lietuviams didžiulė 
padėka. Ačiū jums visiems.

f1 .t 1 ’ ■ ■

Bus daugiau

AUSTRALIJOS

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

O

kojį”. Šventės šeimininkas - Sydne- 
jus irgi nenusileis su ’’Gintaro” ir 
’’Sūkurio” šokėjais. Dalyvių skaičių 
žymiai pakels iš J.A.V. atvykstanti 
’’Grandinėlė”, su 40 šokėjų. Gaila 
tik, kad brisbaniečiai neišsijudina. 
Tur būt vienintelė gyva tautinių šo
kių grupė Australijoj, kuri nepasi
rodys Tautinių šokių šventėje. O 
kaip būtų gražu ir juos pamatyti 
bendrame šokių ratelyje.

Atrodo, matysime mažiausiai 
ketvirtadalį tūkstančio šokėjų 
aikštėje, kas šiuo metu ir vaizduotė
je sunkiai telpa. Daugumoje bus 
masiniai šokiai, bet yra palikta vie
tos ir atskirų grupių išpildomiems 
šokiams.

Šioje šventėje, tur būt pirmą 
kartą Sydnejuje, dalyvaus ir vaikų 
tautinių šokių grupės. Tai daigai, iš 
kurių galima tikėtis tautinių šokių 
vienetų papildimo ir tęstinumo.

Nuosekliai ir daug dirba mūsų šo
kėjai ruošdamiesi Tautinių šokių 
šventei. Jei kitoje mūsų tautinėje 
veikloje jaunimas mažai reiškiasi, 
tai čia jie užpildo visas spragas.

Ruoškimės visi į ALD. Atvykę 
nepraleiskime progos pažiūrėti 
mūsų pasididžavimo - lietuvių tauti
nių šokių ir juos išpildančio jaunimo.

Tautinių šokių šventės vadovė 
yra p. Marina Cox, gyv. 136 Pendle 
Way, Pendle Hill, N.S.W. 2145, tel. 
(02) 631 5539. ALDRKInf.

tU0 ATNAUJINKITE

■ - M.P. PRENUMERATĄ
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i eNa if ir svetur
RIČARDO DAUNORO 

KONCERTAS

Šiuo metu Australijoje gastro
liuojąs solistas Ričardas Daunoras 
rugpiūčio 5 d. Sydnejuje turėjo savo 
pirmąjį koncertą, kuriame dalyvavo 
gana gausi vietos lietuviu publika. 
Koncertas įvyko žinomoje Sydney 
Universiteto Seymour Centre kon
certų salėje. Savo gera balsine me
džiaga ir nuoširdžiomis pastangomis 
solistas iš karto laimėjo klausytoju 
palankumą. Sėkmingai dainavęs 
Vilniaus operoje jis prieš porą metų 
gastrolės metu Prancūzijoje pasi
prašė azylio teisės ir pasiliko Vaka
ruose. Išnaudodamas europinės va
saros atostogas jis atvyko koncer
tams į Australiją, kur globojamas 
Sydnejaus apylinkės valdybos su 
koncertais aplankys didesnes šio 
krašto lietuvių kolonijas. Po kon
certo Sydnejuje jau sekančią dieną 
išvyko koncertuoti į Brisbane. Vė
lesni jo pasirodymai: rugpiūčio 12 d. 
R. Daunoro koncertas Geelonge, 
rugp. 13 d. Melbourne, rugp. 19 d. 
Canberroje. -rugp. 26 d. Adelaidė
je. ir rugp.__27 d., sekm., dar padai 
nuos Syd. Liet. Klube.

Pabaigęs savo gastroles solistas 
R. Daunoras išvyksta koncertuoti į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Plačiau apie jo koncertus skaitysime 
vėliau. Solistui akomponuoja pianis
tė Nemira Masiulytė, kuri lydės so
listą per visą Australiją.

SODYBIEČIAI DALYVAUJA 
AUSTRALŲ MENO FESTIVALY

Sutherland Savivaldybės prezi
dento pakvietimu Sydnejaus Mote
rų Draugija prašyta atstovauti Lie
tuvių Sodybą (Engadine), jų tradici
niame Vyresnio Amžiaus Piliečių 
(Senior Citizens) Meno ir Rankų 
Darbų festivaly, kuris įvyko liepos 
18-19-20 d.d. Civic Centre Suther
land, ir buvo oficialiai atidarytas N.- 
S.W. premjero Hon. Neville Wran.

Verta paminėti, kad šis festivalis 
yra sveikintina idėja Suth. Savival
dybės Welfare Officer Mr. Ted 
Brooker (premjera įvyko 1976 m. 
kurioje Sodyba pirmą kartą dalyva
vo) su tikslu suburti Sutherland ra
jono senimą, juos prisiminti, įver
tinti, pagerbti ir palinksminti. Šiais 
metais tam tikslui buvo sukviesti ži
nomi T.V., radio ir tarptautinio 
masto dainininkai koncertui, daly
vavo orkestras, gimnazijų chorai; 
jaunimas šoko, dainavo, vaidino, 
tarptautinių šokių grupė įvairino 
programą, na, ir patys vyresnieji - 
senimas organizuotai scenoje repre
zentavo anų laikų melodijas (o 91 
metų senutė pašoko tap-dancing su 
jumoru). Demonstruota virimo bei 
kepimo metodai, Woolworths rekla
mavo įvairius sūrius, kurių buvo 
apstu paragauti visiems; taip pat 
teikiama visokeriopa informacija 
pensininkams bei invalidams. Bene 
svarbiausia, kad senimas turėjo 
progos pademonstruoti savo dabar
tinius sugebėjimus meno ir rankų 
darbuose. Virš 8000 senimo ir jauni
mo per tris dienas aplankė šį Festi
valį, gėrėdamiesi menu, muzika, 
dainomis, susitikdami senus drau
gus ir rasdami naujų, o taip pat pas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.724 5408 Veikia 24 valandas per parą.

katinti naujiems projektams atei
čiai. Įėjimas buvo nemokamas ir bu
vo apstu sumuštinių, arbatos - kavos 
pensininkų kainomis.

Po oficialios dalies N.S.W. Prem
jeras kartu su Sutherland Savival
dybės pareigūnais bei rajono atsto
vais aplankė senimo organizacijų bei 
klubų pavienes parodėles. Sustojęs 
prie sodybos parodėlės pasveikino 
Moterų Draugijos pirmininkę ir už- 
gyrė sodybiečių darbus. Džiugu ir 
sveikintina, kad Sydnejaus Moterų 
Draugija per savo pirmininkę ir val
dybos nares bei sodybietes skonin
gai išpuošė mūsų parodėlę, kurioje 
matėsi lino audinių apmegztų ir iš
siuvinėtų, puikių mezginių, skarų, 
pagalvėlių megztų ir siuvinėtų, ta
pestry siuvinėtas paveikslas, megz
tų vaikųjūbelių, 2 lėlės, dekoruotos 
tautiniais rūbais, ir ypač publika 
žavėjosi dviem megztais lovos už
dangalais. Neveltui Welfare Officer 
T. Brooker ir Councillor Mrs. Jean 
Manuel skatino ateity išstatyti ge
resnius sodybiečių darbus premija
vimui.

Užbaigiant lieka padėkoti Sody
bos parodėlės rengėjoms-toms 
darbščioms Moterų Draugijos Val
dybos narėms už tinkamą ir sėk
mingą reprezentavimą mūsų 
Lietuvių Sodybos ir sodybiečiams už 
eksponatus, dalyvavimą ir visas 
pastangas.

Pasigedom tautiečių iš kitų apy
linkių ir mūsų spaudos atstovo, ku
ris būtų maloniai nustebintas "kar
šinčių’ sugebėjimais. Dalyvė

Brisbanės ’’Miss Captive Nations” gražuolės: vidury pirmą vietą lai
mėjusi lietuvaitė Kotrina Einikytė, kairėje latvaitė I. Berzkalns (antroj 
vietoj) ir dešinėje lenkaitė M. Rogoza (trečios vietos laimėtoja) 

(žiūr. aprašymą )

MELBOURNO DAINOS 
SAMBŪRIO IŠVYKA

Apie sportininkų išvyką jau buvo 
plačiau informuota ir toliau dar bus 
rašoma, tačiau nemažesnę misiją 
Šiaurės Amerikoje atliko ir Mel
bourne Dainos Sambūris, vadovau
jamas dirigentės Danos Levickie
nės. Sambūris susilaukė ypatingo 
pripažinimo ir įvertinimo kiekvie
noje vietoje, kur tik jis buvo atskirai 
pasirodęs. Koncertavęs eilėj vietų

MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS BALIUS 
rugsėjo 23 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube

BRISBANE

PAMINĖTA PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ SAVAITĖ

Į suorganizuotą švenčiant 13-tąjį 
Pavergtųjų Tautų savaitės Jubilie
jų, jungėsi visos etninės grupės, da
lyvaujant net ir vadovaujant fede
ralinės ir vietinės valdžios politi
kams. Pavergtųjų Tautų Savaitė 
pradėta sekmadienį, liepos 16 d. 
Plevėsuojant erdvioje aikštėje visų 
tautų vėliavoms, buvo padėti vaini
kai prie žuvusiems už laisvę pa
minklo. Po to sekė vingiuotas žygis - 
eisena per miesto centrą į botanikos 
sodą. Čia buvo pasakytos žymių po
litikų, mums palankių, kalbos, o ga
liausiai vyko koncertas. Lietuvių 
Būrelis nebuvo skaitlingas, bet 
mūsų moterų tautiniai rūbai, kurios 
supo mūsų vėliavą, pridavė išskir
tino puošnumo visai eisenai. Savai
tės eigoje vyko daugiau uždari P.T. 
Savaitės minėjimai.

Savaitė užbaigta bendru visų tau-

Melb. Dainos Sambūris paskutinį 
šiame kontinente koncertą turėjo 
Čikagoje. Prieš išvykstant namo 
štai ką rašo Sambūrio informatorius 
p. V. Ališauskas:

’’Prieš išsisklaidant Melb. Dainos 
Sambūriui po paskutinio koncerto 
Čikagoje dauguma choristų matė 
filmą iš Čikagos Lietuvių Operos 
pastatymo ”Nabucco”. Visi buvome 
sužavėti, kad vietinęs jėgos galėjo 
tai atlikti. Nors trūko ekrane visų 
operos detalių bei dekoracijų, bet 
garso perdavimas buvo labai geras. 

Po to Sambūrio pirm. (K. Lyni- 
kas), padedamas J. Šimkuvienės 
apdovanojo ženkleliais Dainos Sam
būrio garbės narius: lietuviškos te
levizijos valandėlės vadovus P. ir A. 
Siutus, Liet. Operos Valdybos pir-ką 
V. Radžiu, dirigentą A. Vasaitį, so
listą J. Vaznelį ir ’’australietį” solis
tą S. Barą, kuris visiems Sambūrio 
choristams įteikė savo plokštelę. 
Choristai svečiams ir Operos daly
viams skambiai sugiedojo "Valio, 
Valio”.

Po pasisekusių gastrolių ir pasku-

tybių pobūviu - koncertu Railway 
Instituto salėje. Čia kartu vyko ir 
"Miss Captive Nations” rinkimai. 
Lietuvių džiaugsmui ir pasididžiavi
mui iš daugelio visų tautybių kandi
dačių, ’’Miss Captive Nations” ir 
"Miss Charity” tapo išrinkta lietu
vaitė - 18 metų Kotrina Einikytė. 
Antrą vietą laimėjo latvaitė Inta 
Berzkalns, trečią vietą - lenkaitė 
Maria Rogoza. Apie tai aprašė se
kančios dienos ”The Sunday Mail” ir 
paskelbė nuotrauką.

K. Einikytė yra visų vietos lietu
vių mylima ir gerbiama. Ji groja 
vargonais lietuvių pamaldose, šoka 
tautinius šokius bei dainuoja chore. 
Jos tėvelis S. Einikis nepakeičiamas 
bosas chore, o mamytė, kad ir anglų 
kilmės, aktyvi lietuvių tarpe kartu 
ilgametė sekretorė Etninių Grupių 
jungtinėj organizacijoj. Todėl ir~~~ 
Katriutė, nors Lietuvos nėra mačiu
si, bet į klausimus apie Lietuvą 
gražuolės rinkimų teisėjams bėrė 
atsakymus, kaip žirnius.

Naujai išrinkta vietos Apylinkės
Valdyba pareigomis pasiskirstė: K. 
Bagdonas pirmininkas, P. Zabukas 
vicepirmininkas, V. Musteikis sek
retorius, E. Bartonas kasininkas, M. 
Kulėšienė narė parengimų reika
lams. Valdybą vėl turime gerą ir 
tvirtą, tenka vien palinkėti pačios 
geriausios kloties.

klimelis

Žinelės
Pereitą savaitę išvyko į JAV syd- 

nejiškiai Dr. V. ir B. Barkai su duk
rele Rita. Tuo pačiu numato lankytis 
ir Vl-joje tautinėje stovykloje, kuri 
kaip tąsa metų pradžioje įvykusios 
stovyklos Australijoje, vyksta šio
mis dienomis Amerikoje. Iš Austra
lijos; šioj stovykloj numato dalyvauti 
18 australiečių lietuvių skautų.

Geležies rūdos eksportas iš Aus
tralijos į komunistinę Kiniją pakilo 
daugiau nei tris kartus. Pernai jos 
eksportuota už 12 mil. dolerių, o 
šiais metais jau už 42 milijonus do
lerių.

**•
Pradėti Australijos ir Naujosios 

Zelandijos pasitarimai gynybos rei
kalais. Matyt, ir šie kraštai pagaliau 
pajuto, kad šiandien nėra saugu be
ginkliams.

tinio koncerto Čikagoje nemaža 
sambūriečių dalis buvo nuoširdžiai 
priimti dirigentės D. Levickienės 
dėdės inž. St. Jokūbausko. Gaila, 
negalėjome pasinaudoti jo dideliu 
maudymo baseinu - buvo vėsokas 
vakaras.

Vaišių metu Sambūrio pirm. K. 
Lynikas visų choristų vardu įteikė 
dirigentei dovanėlę pabrėžiant jos 
darbą, ryžtą ir visur sėkmingus 
koncertus. Taip pat dalis choristų ir 
svečių ąplankė senus melburniškius 
Marytę ir Kęstutį Miklus, kurie vi
sus maloniai priėmė ir pavaišino”.
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GASTROLIUOJAME PO JAV
. Rašo R. Sidabras

TINKLININKAI TRIUMFUOJA

Australijos moterų tinklinio rink
tinė įveikė Baltimorės lietuvių pilie
čių klubo moterų komandą be dides
nio pasipriešinimo 15:6, 15:3, 15:1, 
bet vyrų grupėje, Australijos lietu
viai laimėjo tik po labai atkaklių 4 
setų kovos 15:13,15:13,12:15,17:15. 
Tai buvo mūsų tinklininkų geriau
siai sužaistos rungtynės išvykoje, 
nes Baltimorės vyrai yra labai pajė
gūs šioje sporto šakoje. Žiūrovai dar 
ilgai neužmirš paskutinio seto įtam
pos, kur sėkmė lydėjo australiečius, 
bet ir varžovai verti nemažesnio pa

gyrimo.

AUSTRALIJOS VYRAI -
BALTIMORE ALL STARS 73:103

Mūsų vyrai krepšininkai prieš 
Baltimorės juodukų rinktinę pralai
mėjo net 30 taškų skirtumu, bet 
treneris Stasys Šutas mūsų rinkti
nės žaidimą įvertino labai teigiamai. 
Taškus pelnė: A. Milvydas 25, P. 
Šutas 20, R. Gulbinas 8, V. Russyian 
8, P. Gustafson 6, A. Jaunutis 3, P. 
Andriejūnas 3.

Pikniko pobūdžio futbolo rungty
nėse australiečiai pasirodė prana
šiau už Baltimorės lietuvius ir įveikė 
juos 3:1. Įvarčius pelnė: P. Andrie
jūnas 1, E. Karpavičius 1, G. Sauka 
1 ir komandą sudarė dar šie žaidėjai: 
A. Jaunutis, S. Visockis, E. Tapa- 
rauskas (kapitonas), R. Dambraus
kas, J. Liutikas, P. Baudville, G. 
Kymantas, R. Leveris, V. Leveris.

AUSTRALIJOS RINKTINĖ ’’ 
WASHINGTON© "VĖJAS" 

79:58(40:32)

Šios krepšinio rungtynės buvo 
sutarta žaisti sekančiai: pirmame 
kėlinyje už australiečius žaidė jau
nių rinktinė, nes sekančia dieną 
daugumas jų turėjo išskristi atgal į 
Australiją, o antrame mūsų vyrai. 
Pradžioje rungtynių mūsų 
jauniams, nesisekė žaisti prieš vy
rus, bet vėliau mūsų krepšinio prie
auglis sužaidė labai gerai ir kėlinio 
pabaigoje pasivijo ir pralenkė Wa- 
šingtono lietuvius krepšininkus. Visi 
žaidėjai verti pagyrimo, taškus pel
nė: D. Šutas 12, P. Šutas 7, P. Urne- 
vičius 6, E. Ragauskas 5, S. Navakas 
4, B.Stanwix 4, A. Vieraitis 2.

Sekančiame kėlinyje varžovus 
’’užpuolė” mūsų vyrai, bet stebuklų 
neparodė, nes rungtynės buvo tikrai 
draugiško pobūdžio. Taškai: P. Šu
tas 16, A. Jaunutis 6, P. Gustafson 6, 
R. Gulbinas 4, M. Talanskas 4, A. 
Milvydas 2, V. Rossiayn 2, P. And
riejūnas 1, o Wašingtono lietuviams 
daugiausia - R. Kondrotas 18, A. 
Barzdukas 10, T. Kudirka 7.

Parodomose stalo teniso rungty
nėse vašingtonietė Virginija Bač- 
kaitytė įveikė Onutę Bone iš Ade
laidės 22:20, bet kanberietė Onutė 
Pilkienė atsirevanšavo įveikdama tą 
pačią varžovę 21:17.

AUSTRALIJOS MOTERYS - 
DETROITO KOVAS 75:68

Vyrų krepšinio rungtynėse mū
siškiai užsiplėšė jau rungtynių pra
džioje 12 taškų į priekį, ir tas nulė
mė galutinį rezultatą australiečių 
naudai, nes po to žaidimas vyko 
apylygiai.
Taškus pelnė australiečiams: A. 
Milvydas 26, P. Šutas 24, P. Andrie
jūnas 10, P. Gustafson 8, R. Gulbi
nas 5, V. Russiayan 2.

Sekančią dieną visi australiečiai 
bei jų šeimininkai atostogavo gra
žioje Dainavos vasarvietėje, kur visi 
maudėsi, saulutėje kaitinosi, Det

roito lietuvių buvo rūpestingai vai
šinami. Čia įvyko draugiškos šach
matų rungtynės tarp Australijos 
lietuvių ir "Kovo” šachmatininkų, 
kurios baigėsi taikiai - 2:2. Mūsiš
kiams taškus pelnė: J. Dambraus
kas 1, A. Baltutis Vz ir J. Karpavi
čius Vz.

AUSTRALIJOS VYRAI —
DETROITO KOVAS 40:69

Revanšo rungtynėse šeimininkai 
pasirodė žymiai pranašiau. Šiose 
rungtynėse vėl labai gerai pasirodė 
6’9” ūgio vidurio puolėjas K. Kašėta 
bei gynėjas R. Čerkauskas, kurie ir 
sužaidė rezultatyviausiai.

SYDNEY
Pasveikinti sugrįžę

PAGERBTAS IŠVYKOS
VADOVAS A. LAUKAITIS

Australijos lietuvių sporto vado
vas ir žurnalistas Antanas Laukaitis 
rugpjūčio 6 d. padaręs platų prane
šimą apie sporto išvyką Šiaurės 
Amerikoje. Ta pačia proga to suti
kimo metu A. Laukaitis buvo pri
statytas ir pagerbtas kaip nepa
vargstantis sporto ir spaudos dar
buotojas. Jis yra bene ištikimiausias 
Mūsų Pastogės bendradarbis kei
čiantis jos redaktoriams ir politi
nėms nuotaikoms. Šalia sporto jis 
teikia plačią informaciją apie Aus
tralijos lietuvių gyvenimą ir užsie
nio spaudoje: "Dirvoje” jis turi 
pastovų savo puslapį, bet taip pat 
bendradarbiauja ir kituose Ameri
kos lietuvių laikraščiuose.

Nors tai nėra kokia jubiliejinė 
proga, vis tik sveikiname Antaną 
kaip ypatingai aktyvų ir nepavargs
tantį spaudos ir sporto darbuotoją, 
sukaupusį savo jėgas ir dėmesį lie
tuviškajam jaunimui ir spaudai. Jo 
pastangomis buvo suorganizuota 
šioji didžiulė Australijos lietuvių 
sportininkų išvyka į Šiaurės Ameri
ką. Išvyka tikrai buvo sėkminga ir 
reprezentatyvi, ir tai atsiekta Anta
no kieta valia ir įsipareigojimu.'

PASVEIKINTI SUGRĮŽĘ
SPORTININKAI

’ ‘VT.t)
Rugpiūčio 6 d. Sydnejaus Lietu

vių Klube įvyko savotiška šventė, 
kurios metu įvyko oficialus 
sportininkų išvykos sutikimas ir 
priėmimas, išklausyta pranešimų iš 
pačios išvykos ir vėliau prie vaišių 
stalo pagerbti iškilieji sportininkai. 
Kas šitokį priėmimą organizavo, 
sunku būtų ir pasakyti, nes jis buvo 
reklamuojamas Sydnejaus lietuvių 
vardu.

Oficialią dalį pravedė p. V. Au- 
gustinavičius, kuris pristatė išvykos 
kalbėtojus - Mūsų Pastogės redak
torių, kuris bendrais bruožais nupa
sakojo Pasaulio Lietuvių Dienų 
nuotaikas, ir A. Laukaitis, plačiai ir 
vaizdžiai nupasakojęs gausiai audi
torijai Australijos lietuvių sporti-

Iš Anglijos pranešama, kad vy
riausybės atitinkamos įstaigos ti
riančios skundą žurnalistės Norah 
Beloff, kuri protestuojanti dėl so
vietų įstaigų blogo jos traktavimo.

N. Beloff yra 10 metų laikraščio 
Observer politinė korespondentė. 
Po mėnesį trukusių kelionių ji bu
vusi areštuota ir išlaikyta policijoj 
24 valandas.

Mūsiškiams taškus pelnė: R. Gul
binas 10, A. Milvydas 8, V. Russia
yan 8, P. Gustafson 6, P. Šutas 4, P. 
Andriejūnas 2, M. Talanskas 2.

Ši svari pergalė gerai nuteikė 
vaišinguosius Detroito lietuvius, o 
australiečiai kitą dieną išvyko į Či
kagą, kur mūsiškiai pasireiškė pas
kutinį kartą Šiaurės Amerikos kon
tinente.

AUSTRALIJOS MOTERYS - 
CLEVELAND© STATE

UNIVERSITY 73:53

Mūsų moterų krepšinio rinktinė, 
kur nedalyvavo Rasa Statkuvienė ir 
V. Venclovaitė, prieš porą dienų iš-

Nuotrauka E. Karpavičiaus

ninku išvyką į Šiaurės Ameriką su 
visais linksmaisiais ir kitokiais nuti
kimais. Ta pačia proga buvo pa
gerbtas sportininkų išvykos vado
vas Antanas Laukaitis ir kaip geras 
organizatorius, ir kaip žurnalistas. 
Jam kaip sporto vadovui buvo įteik
ta sidabrinė lėkštė (įteikė Dr. I. 
Venclovas) ir kaip spaudos darbuo
tojui T. Venclovos poezijos knyga 
”98 eilėraščiai” (įteikė Mūsų Pasto
gės redaktorius).

Šitas parengimas buvo savotiškai 
spontaniškas: organizatoriai ėmėsi 
iniciatyvos net nesusitarę su numa
tytais prelegentais, ir į tai gyvai re
agavo publika, gausiai atsilankyda
ma. Vis tik jis praėjo gana sklandžiai 
su gana entuziastišku klausytojų 
pritarimu.

<- Sydnejiečiai domisi nuotraukomis ir aprašymais amerikiečių lietuvių 
spa^ę^ąryšyjesusportininkųišyyka, Nuotrauka E.,Karpavičiaus

vykusios į namus, vis tiek parodė 
pasigėrėtiną žaidimą ir jau rungty
nių pradžioje vedė 20:9. Antrojo kė
linio pradžioje amerikietės sužaidė 
labai agresyviai, bet vis tik mūsų 
krepšininkės atlaikė ir laimėjo įtiki
nančiu rezultatu. Pagirtinai pasiro
dė V. Juciutė, A. Tamošiūnaitė, R. 
Kasperaitytė ir R. Rupinskaitė, ku
rios savo žaidyba net stebino ameri
kietes. Taškai: V. Juciutė 20, A. Ta
mošiūnaitė 19, R. Kasperaitytė 16, 
R. Rupinskaitė 12, R. Grigonytė 4, 
E. Vyšniauskaitė 2.

AUSTRALIJOS VYRAI -
CLEVELAND© ’’ŽAIBAS” 100:77

Tai buvo mūsų vyrų krepšinio 
rinktinės geriausiai sužaistos 
rungtynės šioje išvykoje. Pirmame 
kėlinyje dar vyko apylygė kova, 
nors mūsiškiai vedė 6 taškais. Po 
pertraukos australiečiai dar labiau 
pasistengė ir šimtinę varžovams įk
rėtė paskutinėmis sekundėmis. Čia 
mūsų rinktinė pasirodė kaip labai 
gerai susižaidęs vienetas, ypač dė
mesio verti A. Milvydas ir P. Šutas. 
Taškai: P. Šutas 31, A. Milvydas 25, 
P. Andriejūnas 17, V. Russiayn 11, 
P. Gustafson 10, R. Gulbinas 3, M. 
Talanskas 3.

Po rungtynių visi australiečiai 
buvo pakviesti į BALFo gegužinę, 
kur mūsiškiai A. Kaitinis ir V. Le
veris atsiekė pergalių teniso varžy 
bose.

NESĖKMĖS TINKLINYJE
Prieš Toronto žaidynių aukso i c - 

dali© laimėtojas Cleveland© ”Žail ” 
tinklininkes mūsų rinktinė sužau ' 
pirmą setą gana padrikai. Tiesic 
gaila buvo žiūrėti, kai Dainos Bai. 
kauskaitės servavimas suparaližavc 
australietes ir pralaimėta sausai - 
0:15. Po to mūsų tinklininkes susi
griebė, nors ir pralaimėjo 8:15, 6:15, 
bet prieš tokias varžoves, kurių 
gretose žaidžia JAV olimpinės rink
tinės tinklininkes, toks pralaimėji
mas nebuvo gėdingas.

AUSTRALIJOS VYRAI —
CLEVELAND© ’’ŽAIBAS” 

12:15,13:15,1:15

Kaip mūsų moterys sužaidė pir
mame sete, taip vyrai atrodė pasku
tiniame, nors pirmuose setuose kova 
buvo apylygė.

Parodomosiose tinklinio rungty
nėse, kur komandą sudarė 3 vyrai ir 
3 moterys sėkmė taip pat lydėjo šei
mininkus.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
TRIUMFAS

Jei šeštadienio vakare po tinklinio 
australiečiai neturėjo kuo girtis, tai 
sekmadienį mūsų krepšininkai viską 
atpirko.

Mūsų.Pastogė Nr.-32,1978.8.14, psL<7.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 

rugpiūčio 26 d., šeštadienį, 7 vai. rengiamas

Kovo šokių vakaras

------------------------------------------------------------------------- -—.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel: 706-1414

su įdomia programa
Maloniai kviečiame visus Sydnejaus lietuvius ir jų svečius atvykti į šį 

patrauklų vakarą.
Sporto Klubas Kovas

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Rugpiūčio 19 d., šešt.:
FERDY REES 

plačiai pagarsėjęs smuikininkas

Pranešimai
MELBOURNO KLUBO

PRANEŠIMAS

Pranešme, kad 1978.8.27 dieną 
(sekmadienį) 3 vai. Lietuvių Na
muose šaukiamas Melbourno Lietu
vių Klubo narių metinis susirinki
mas. Klubo susirinkimo darbotvar
kė bus paštu pasiųsta kiekvienam 
klubo nariui. Taip pat pranešame, 
kad jau reikalinga susimokėti klubo 
nario mokestį už 1978-79 finansinius 
metus ir atsiimti 1979 metams įs
paudą į klubo ženkliuką. Nario mo
kestis priimamas šeštadieniais ir 
sekmadieniais ’’Talkoje”.

Melbourno Lietuvių Klub 
Taryba

PRANEŠIMAS

MLSK VARPAS ruošia sutikimą 
Melbourno sportininkams, kurie 
taip sėkmingai atstovavo mūsų 
bendruomenę Pasaulio Lietuvių 
laidynėse, Toronto mieste. !

Sutikimas įvyks sekmadienį): rug
piūčio 20 d. 3 vai. Lietuvių Namuo
se, Nth. Melbourne. Kviečiame ne 
tik sportininkus, bet ir jų tėvelius, 
sporto bičiulius ir bendruomenės 
narius kurie taip dosniai parėmė 
sporto klubo lėšų telkimą šiai kelio
nei (apie $ 1.000).

Sportininkai padarys bent porą 
pranešimų apie išvyką, kurie, mes 
tikimės, bus pailiustruoti skaidrė
mis.

Sekretorius

Pasiilgę australuos

Iš pasimatymų Amerikoje patirta, 
kad Australijos pasiilgę ir ketina 
greitu laiku vėl lankytis jau čia buvę 
solistai Nerija Linkevičiūtė ir Ber
nardas Prapuolenis, aktorius Vitalis 
Žukauskas. Australija susidomėjęs 
ir solistas J. Vaznelis. Galimas daik
tas, kad su laiku dar kartą Australi
joje pasirodys solistai Stankaitytė 
ir S. Baras. Greičiausia kaip svečias 
jau šiose Australijos Lietuvių Die
nose dalyvaus ir aktorius bei žurna
listas Juozas Kaributas iš Los 
Angeles.

»*»

Buvusio Vilniaus Operos solisto

RIČARDO DAUNORO

koncertai
rugpiūčio 19 d. CANBERROJE
rugpiūčio 26 d. ADELAIDĖJE
rugpiūčio 27 d. SYDNEY LIET. KLUBE

Akomponuoja Nemira MASIULYTĖ
Per Australiją solistas R. Daunoras ir jo akompaniatorė Nemira 

Masiulytė keliauja TAA kaštais

BALTIEČIŲ SEMINARAS
MACQUARIE UNIVERSITETE

Rugsėjo 16 dieną organizuojamas 
baltiečių jaunimo seminaras Mac
quarie universitete Sydnejuje. Šio 
seminaro organizaciniams darbams 
vadovauja Sydnejaus baltiečių aka
demikų grupės pirmininkas inž. V. 
Juška. Šalia kitų lektorių seminare 
paskaitas skaitys Aldona Juškaitė 
apie lituanistiką Australijos biblio
tekose ir Dr. G. Kazokienė apie 
M.K. Čiurlionį ir jo kūrybą.

PADĖKA

Nuoširdžią padėką reiškiu Dr. A. 
Mauragiui, pavadavusiam mane re
daguojant Mūsų Pastogę, kai buvau 
išvykęs į užjūrius. Ačiū, Daktare, už 
rūpestingą darbą ir parodytą bičiu
lišką palankumą.

Vincas Kazokas 
Mūsų Pastogės redaktorius

JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA MELBOURNE 
kviečia visus tautiečius atsilankyti į jų ruošiamą

JAUNIMO KONGRESO BALIŲ
rugpiūčio 19 d. Melb. Lietuvių Namuose. Pradžia 7 vai. iki 1 vai. ryto.

Įėjimas:; $ 8 suaugusiems ir $ 5 studentams / pensininkams. 
Bilietus platina: P. Kruzas, tel. 842 5352, B. Prašmutaitė tel. 211 3775.

ALJS Melb. Skyriaus Valdyba

V I s
IŠVYKO DAIL.

VLADAS MEŠKĖNAS 
i

Rugpiūčio 4 d. į kelionę po pasaulį 
išvyko sydhejiškis dailininkas Vla
das Meškėnas su sūnum Eugenijum. 
Abu ketina perkeliauti per Ameriką 
ir Europą. Vladas Meškėnas yra 
vienas iš žymiausių dailininkų por
tretistų Australijoje, vežasi daugy
bę savo darbų nuotraukų ir numato 
atnaujinti ir užmegsti naujų pažin
čių su kitais kolegomis dailininkais

Bibliotekoj parduodamos lietu
viškos knygos, plokštelės, pašto 
ženklai pilnom kolekcijom (serijom), 
mediniai liktoriai, liet, tautinis mo
teriškas kostiumas, gintariniai ka
roliai, lipinukai ant mašinų, medaliai 
ir kt.

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4-6 vai., sekmadieniais 1.30-4 vai.

Sydnejaus Liet. Klube perkant
didesniais kiekiais, duodama 10% Primename, kad šeštadieny šokių 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
5% uz alų. Pasinaudokite lengvato- syklėse nurodytą aprangą.
mis.

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

Antradieniais pigioji gėrimų VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
. valanda 6-9 vai., šešt. 6-10 vai., sekm. 1-0 vai.

♦Trečiadieniais šachmatai Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė
♦Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

A I P
užjūriuose. Linkime sėkmingos ke
lionės.

Vos tik grįžus tėvams iš kelionių 
po Šiaurės Ameriką, kai rugpiūčio 6 
d. tėvų pramintais takais išvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes jų 
sūnus Vytautas Neverauskas iš 
Adelaidės. Jis yra iš profesijos bio
logas, M.A., ir kaip biologas ketina 
pasidairyti savo srityje atitinkamo 
darbo. Vytas yra veiklus jaunuolis 
lietuviškame gyvenime, skautas ir 
tautinių šokių vadovas. Prieš išvyk
damas jis matėsi su pažįstamais 
Sydnejuje, lankėsi Mūsų Pastogės 
redakcijoje.

♦**

Australijos lietuvių žiemos sporto 
šventė pasibaigė. Laimėtojais išėjo 
Nijolė Mikolajūnaitė moterų varžy
bose ir Neris Pilka vyrų. Vyrų ir 
moterų komandines varžybas lai
mėjo melburniečiai.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Aleksandras Saba
liauskas, gimęs 1921 m. Kaune, sū
nus Kosto. Paieško Tamara Skrins- 
kienė, 7 Lemnos St., Homebush, 
Sydney. Prašoma atsiliepti.

CANBERRA

C.L.B. Valdyba praneša, kad rug
piūčio 19 d. (šeštadienį) 8 vai. 
Church Center Woden įvyksta so
listo R. Daunoro koncertas.

Bilietų kaina: $ 3.00, pensin. ir 
mokiniams $ 2.00. Bilietai gaunami 
Liet. Klube ir prie įėjimo.

Sekančią dieną (sekmadienį) 
rugp. 20 d. 1 vai. šv. Mišios St. 
Joseph’s, O’Connor, kur apeigų me
tu giedos solistas R. Daunoras. Tuo| 
po pamaldų Liet. Klube susipažini
mo pietūs su solistu ir padėkojimas 
už apsilankymą Canberroje.

C.L. B-nės Valdyba

MUSU PASTOSE
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