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Staigi popiežiaus mirtis BUDĖKIME UŽ LAISVĘ
MIRĖ POPIEŽIUS

JONAS PAULIUS I

Rugsėjo 29 d. Romoje mirė po
piežius Jonas Paulius I, ištiktas šir
dies priepuolio. Popiežius buvo 65 
metų ir naujose pareigose išbuvo tik 
33 dienas. Nors ir nespėjo atskleisti 
savo sugebėjimų kaip Kristaus vie
tininkas, pasaulis, ypač Katalikų 
Bažnyčios tikintieji labai daug iš jo 
tikėjosi. Nenuostabu, kad atsirado 
teigimų, kad jis buvęs pergeras, kad 
gyventų.

Jono Pauliaus I-jo popiežiavimo 
laikas buvp pats trumpiausias šiame 
šimtmetyje, bet istorijoje buvo po
piežių, kurie šiose pareigose išbuvo 
ir trumpesnį laiką. Toks Steponas II 
išbuvo popiežium tik 4 dienas, iš
rinktas 752 m.

Dabar vėl šaukiama kardinolų ko
legija rinkti naują popiežių.

Diplomatijos šefą ' 
sukaktis

Rugsėjo 5 d. Lietuvos Diplomati
jos Šefui ministeriui Stasiui Lozo
raičiui suėjo 80 metų. Baigęs teisės 
mokslus Berlyno universitete, min. 
S. Lozoraitis pradėjo diplomatinę 
karjerą dar 1923 m., o jau 1938 m. jį 
matome Lietuvos užsienių reikalų 
ministerio pareigose. Po metų jis 
paskiriamas įgaliotu ministeriu ir 
nepaprastu pasiuntiniu Romoje, gi 
rusams okupavus Lietuvą jis res
publikos prezidento skiriamas Lie
tuvos Diplomatijos šefu ir tas parei
gas eina iki šiandie. Min. S. Lozorai
tis yra gerai žinomas užsienių diplo
matijos sluoksniuose, labai daug pa
sidarbavo, kad Lietuvos valstybinis 
tęstinumas tebegaliotų iki dabar. 
Yra nuomonių, kad jis kaip Diplo
matijos Šefas teisiškai galįs pava
duoti ir respublikos prezidentą (A. 
Štromas) ir net galįs sudaryti Lie
tuvos egzilinę vyriausybę.

Sydnejuje pereitą savaitę vyko 
pasaulinė socialistų ir komunistų 
partijų atstovų konferencija. Daly
vavo apie 1000 atstovų iš Sov. Są
jungos, Vengrijos, Lebanono, Čilės 
ir Australijos.

Amerikos ekspertai pranašauja, 
kad žemėje turimos naftos užteks 
tik 60-90čiai metų iš esančių šaltinių, 
o naujų reikšmingų naftos atradimų 
nenumatoma. Teks ieškoti naujų 
energijos šaltinių, kurie atstotų naf
tą.

♦ ♦ ♦

Kalbėdamas Jungtinėse Tautose 
Kinijos užsienių reik, ministeris 
Huang Hua pabrėžė, kad Sov. Są
junga yra pati agresyviausia pasau
lio galybė, grasinanti taikai ir sau
gumui, siekdama pasaulinio domi
navimo.

Popiežius Jonas Paulius I

ĮVYKIAI
Spalio pabaigoje Paryžiuje įvyk

siančioje UNESCO (United Nations 
Educational and Cultural Organiza
tion) konferencijoje vėl bus iš naujo 
svarstomas spaudos laisvės klausi
mas, kuris prieš porą metų buvo 
svarstytas šios organizacijos Nairo
bi konferencijoje, bet dėl nuomonių 
skirtumų nebaigtas.Nedemokratiškų 
kraštų atstovai reikalauja rezoliuci
jos, kad spauda ir visa informacija 
būtų valstybės kontroliuojama, kai 
demokratiniai kraštai tam priešina
si. Ypač už spaudos laisvės varžymą 
ir už valstybės kontrolę pasisako 
sovietiniai atstovai. Šiai organizaci
jai priklauso 144 kraštai.

* *

Amerikoje pasiprašė pabėgėlio 
teisės UNO įstaigose dirbę latviai 
Imants Lesinskis ir jo žmona, po to, 
kai jų dukteriai buvo leista atvykti 
iš Latvijos jų aplankyti. Tada visa 
šeima pasiprašė azylio teisės. Kal
bama, kad Lesinskis buvęs KGB 
majoras.

♦**

Audiencijos metu pas popiežių 
Joną Paulių I-jį staiga mirė rusų or
todoksų metropolitas Nikodemas, 
kuris pagal gerai informuotus šalti
nius, buvęs pilnai atsidavęs ir ištiki 
mas Kremliui.

Rytų Vokietijoje Falkenstein 
bažnyčioje rugsėjo 17 d. pamaldų 
metu susidegino pastorius R. 
Guenther protestuodamas prieš re
liginį persekiojimą.

Neseniai Australijoje lankėsi iš 
Anglijos pagarsėjusi kovotoja už 
žmogaus teises ir moralinį atgimimą 
ponia Mary Whitehouse, kurios kal
bos sukėlė didelio susidomėjimo šia
me krašte. Ypatingai ji akcentavo 
vaikų tinkamą auklėjimą ir jų ap
saugojimą nuo moralinio nuosmukio. 
Tuo pačiu ji pabrėžė žmogaus fun- 
damentalines teises ir krašto laisvę, 
už ką reikia nuolat kovoti ir budėti. 
Lygiai ji perspėjo ir atskleidė ko
munizmo grėsmę tiek žmogaus indi
vidualybei, tiek ir visam kraštui. 
Šiais laikais kova už laisvę yra ne 
kas kitas, kaip pasipriešinimas ko
munizmui, kuris ir pavojingiausias 
asmens ir valstybės laisvei.

Kad atsiektų savo tikslus, komu
nizmas siekia pirmiausia pakirsti 
moralinius principus, sugriauti kul
tūrinius standartus, visomis komu
nikacijos priemonėmis skleidžia 
pornografiją siekiant moraliai smu- 
kusio, beprincipinio žmogaus. Tokį 
žmogų ir lengviausia valdyti ir iš-

' naudoti saviems tikslams.
' 'xenka pasidžiaugti, kad pastarai- ” 

siais metais atsiranda pasaulyje vis 
daugiau ir daugiau sąjūdžių, kurie 
įžvelgia realią padėtį ir bando reika
lus pataisyti priešindamiesi atviram 
pavojui. Komunizmas nėra tokia.

V. Simniškiui 
60 metų

Spalio 2 d. Sydnejaus Lietuvių 
Klubo ilgametis ir dabartinis pirmi
ninkas Vytautas Simniškis sulaukė 

,60 metų. Tai ypatingai plačios skalės 
visuomenininkas, visa širdimi atsi
davęs lietuviškai veiklai. Vos tik 
įkėlęs koją į Australiją su pirmuoju 
transportu jau jis pradėjo reikštis 
kaip akcijos žmogus dar Viktorijos 
anglies kasyklose Yallourne, tačiau 
visoje pilnumoje Vytautas kaip vei
kėjas atsiskleidė Sydnejuje. Nekal
bant apie vietinius pasireiškimus 
jau 1952 m. Vytautą Simniškį mato
me ALB Krašto Valdyboje, o 1953 
m. išvykus J. Vaičaičiui į JAV, jis 
išrenkamas Krašto Valdybos pirmi
ninku. Be pertraukos iki šiandie V. 
Simniškis buvo ALB Krašto Tary
bose, neapleido nė vieno Tarybos 
suvažiavimo. Jis buvo vienas iš ini
ciatorių įkurti lietuvių namus Syd
nejuje. Vėliau jo pastangomis įs
teigtas Sydnejaus Lietuvių Klubas, 
kuriam galima sakyti be pertraukos 
iki šiandie pirmininkauja. Jo svajo
nė buvo pastatyti su pilnom teisėm 
Lietuvių Klubą, kuris šiandie yra

Pietų Afrikos ministeris pirmi
ninkas J. Vorster pasitraukė iš savo 
pareigų ir ketina visai pasitraukti iš 
politikos. Pietų Afrikos naujuoju 
min. p-ku išrinktas Pieter Botha, 
buvęs krašto apsaugos ministeris. 
Jis nenumato keisti kabineto šalia 
turėtų pareigų dar prisiimdamas ir 
ministerio pirmininko vietą. 

universali idėja, kurią būtų galima 
pritaikinti visai žmonijai. Komuniz
mo pasisekimas glūdi beatodairinia- 
me agresyvume ne žmones palenkti 
komunizmui,, bet juos priversti. Čia 
negalioja jokie nei moraliniai, nei 
teisiniai dėsniai - komunizmo naudai 
pilnai pateisinama ir melas, ir žudy
nės bei teroras, ir kiekviena kita kad 
ir labiausiai piktinanti ir atstumianti 
priemonė. KGB daugeliui tėra tik 
nieko nereiškiančios raidės, bet iš 
tikrųjų tai demoniška griovimo ma
šina, sukurta paties komunizmo. 
Masės šito nemato ir galvoja, kad 
visa tai daroma žmonijos gerovei. Gi 
iš tiesų - žmonijos pavergimui. Net 
ir vakarietiškos valdžios nesiima 
konkrečių priemonių tai subversy- 
vinei veiklai pastoti kelią, nes jos 
visų pirma suinteresuotos laimėti 
pavaldinių palankumą, kad būtų vėl 
išrenkamos.

Norint atremti agresiją, reikia 
būti ir pačiam tokiu kietu ir agresy
viu, kaip ir priešas. Nuolaidomis 
niękojn^laimima.

Vytautas Simniškis

visų Sydnejaus lietuvių priebėga ir 
pasididžiavimas. Tai nepaprastos 
ištvermės ir užsispyrimo asmenybė, 
kuri iš neįmanomo padaro įmanomą.

Šiandie Vytautas Simniškis visai 
pagrįstai gali didžiuotis savo darbo 
vaisiais, ir galėtų ramiai ilsėtis ant 
laurų, tačiau ne jo būdui trauktis į 
šoną.: jis ir toliau vadovauja klubui, 
savo praktiškais patarimais, veikla 
bei finansais talkina visur, kur tik 
mato gyvą reikalą. Gal nedaugeliui 
žinoma, kad ir Sydnejaus Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Draugija 
yra jo paties iniciatyva įsteigta.

Ramaus ir lėto būdo, niekad nesi- 
karščiuojantis, visados su gaspado- 
riška išmintim ir lengvu jumoru Vy
tautas atkakliai varė vagą po vagos 
visoje mūsų visuomeninės veiklos 
dirvoje ir išaugino turtingą derlių.

Sveikiname Vytautą Simniškį šios 
sukakties proga ir linkime dar ilgai 
iš savo kietų rankų neišleisti artojo 
arklo ir vadžių.
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Ištikimybė 
sau__

' Keista: nuolat ir nuolat kalbame 
ir rūpinamės savo gero tautinio var
do išlaikymu,> net iškėlimu, o dažnai 
patys jį smukdome arba net išsigi
name. Kaip maloniai nustembame 
svetimoje spaudoje užtikę gražiai ir 
taisyklingai paskelbtą lietuvišką 
vardą arba be priekaištų ištartą ra
dijo pranešėjo. Tai tautinė repre
zentacija ne vien tik dėl to, kad už 
ką nors lietuvis aprašomas arba 
paskelbiamas, bet ir todėl, kad ir be 
priekaištų paminimas pats vardas ir 
pavardė. Tai irgi tautinė reprezen
tacija, pabrėžianti nesudarkytai as
mens pilną vardą. Ir galbūt labiau
siai tautinį identitetą ir pabrėžia bei 
iškelia asmens pilnas neiškreiptas 
vardas.

Dabar lietuviai pasklidę po visą 
pasaulį ir per jų vardus lietuvybės 
liudijimas ir reprezentavimas būtų 
mums neįkainuojamas įnasas. Deja, 
taip nėra: kiek daug jau mūsų žmo
nių savo gražias lietuviškas pavar
des iškeitė į svetimas ir neatpažįs
tamas. Tai yra akivaizdus savos kil
mės ir tautybės issižadėjimas. Kiek 
tokių yra ir pas mus Australijoje! Ir 
keisčiausia - yra nemaža dalis ir to
kių, kurie prisilaiko savoje etninėje 
bendruomenėje kartas nuo karto 
pasirodydami arba net kai kurias 
visuomenines pareigas prisiimdami 
savo sena pavarde, tačiau kitataučių 
tarpe jie neturi savo lietuviško var
do, o pasivadinę kitokiais, bespal
viais vardais. Įdomu, kas tuo laimi
ma? Už tokį savęs išsižadėjimą nie
kas medaliais nedekoruoja ir nuo
pelnų neužskaito, o greičiau gal dar 
sukelia daugiau nepasitikėjimo, nes 
kas savo kailį maino, tas visados ne
patikimas.

Tautinį identitetą liudija ne vien 
tik pavardė, bet ir pirminis vardas. 
Kadangi Vakarų pasaulyje daugu
mas pirminių vardų drauge su 
krikščionybe yra atėję iš rytų - žy
diški, graikiški, lotyniški, tai jie per 
ilgą laiką atitinkamame krašte pri
siderino prie vietinės kalbos ir tuo 
pasidarė savi. Lygiai ir pas mus, ne
kalbant apie grynai lietuviškus var
dus, tie visi is svetur atėję irgi ilgai
niui pasidarė savotiškai lietuviški, 
kurie kaip ir pavardė atlieka tą pa
čią tautinės reprezentacijos misiją. 
Tačiau mūsuose kaip taisyklė tuos 
pirminius vardus būtinai stengia
masi pristatyti gyvenamojo krašto 
kalba. Irgi tas pats klausimas - kas 
tuo laimima, kai asmuo prisistato 
tarsi pusiau luptas, pusiau neluptas? 
Lietuvis savame krašte niekad nesi- 
vadino John, Joseph, Albin Stanley, 
Anna, Mary ir t.t., bet vadinosi Jo
nas,. Juozas, Albinas, Stasys, Ona, 
Marija... Tie patys vardai kiekvienoj 
kitoj kalboj kitaip tariami ir rašomi 
ir tuo pačiu įgauna ir tautinį charak
terį. Užtenka tik pasidairyti kitur, ir 
įsitikinsime, kad kitos ambicingos ir 
savigarbos kupinos tautos savo var
dus išlaiko pilnoje tautinėje formoje. 
Imkime tokius italus ar ispanus, ar
ba prancūzus bei vokiečius. Jų var
dai ir pavardės išlaikomos pilnoje 
tautinėje formoje - Giovanni, Ju- 
seppe, Piedro, Enrico ir pan. Pasi
klausykime tik radijo, kaip visus 
svetimus vardus svariai ištaria aus-
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tralai pranešėjai, kuriems, šalia 
angliško ištarimo kitoks, atrodo, 
būtų is viso neįmanomas. Reiškia, 
kada reikia, tai gali ir moka. Tas tik 
parodo, kiek mes stokojame savo 
tautinės ambicijos, kad net nemirk
telėję staiga nubraukiame savo lie
tuviškas formas, kokie esame prisi
taikėliai ir pataikautojai plakdamie- 
si prie kitų. Nenuostabu tad, kaip 
greitai visa mūsų inteligentija ir 
šviesuomenė pasidavė užgožiami 
lenkybei po Lietuvos - Lenkijos uni
jos. O, rodos, ir anais laikais, tegu ir 
unijoje, Lietuva tebegaliojo kaip 
galybė, kaip lygus Lenkijos partne
ris. Istorinė pamoka, tačiau ir iki šiol 
iš jos nieko nepasimokėme, o tik tę
siame anų klaidas. Jeigu šiandie kad 
ir mūsų tarpe mūsiškiai Jonai, Vin
cai, Jurgiai staiga imtų vadintis 
Ivanais, Vikentijais, Georgijais, to
kius greičiausiai pirštais užbadytu
me, nes prasikiš tų rusiškumas, bet
gi koks skirtumas, kai čia sakome 
John, Vince, George, ir tą net pasi
mėgaudami priimame. Juk ir vienu 
ir kitu atveju prarandame save, sa
vo identitetą. Netgi rusai tos tauti
nės ambicijos turi daugiau už mus. 
Jie vartoja ir savo pavardes svetur 
nežalotas: jeigu pavardės moteriška 
forma, ji ir paliekama.

Sustojame šia prasme tik ties vie
nu aspektu, kur mes savęs išsižada
me, o jų yra ir daugiau. (v.kj

P. Liet. B-nės Valdyboje

Naujoji Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba, išrinkta 197,8, 
liepos 2 d. V-jame PLB Seime To
ronte, Kanadoje, penkerių metų ka
dencijai, iš buvusios PLB Valdybos 
pareigas perėmė 1978 rugpiūčio 6 
dieną Chicagoje, JAV.

Dabartinę PLB Valdybą sudaro: 
Vytautas Kamantas - Pirmininkas 
Vaclovas Kleiza - vykdomasis vice
pirmininkas 
Antanas Juodvalkis - Protokolų 
sekretorius
Daina Kojelytė - Sekretorė 
Saulius Kuprys - vicepirmininkas 
Dr. Algis Paulius - vicepirmininkas 
Romas Sokadolskis - vicepirminin
kas
Kun. Antanas Saulaitis SJ - vice
pirmininkas švietimui
Mečys Šilkaitis - iždininkas
Gabija Juozapavičiūtė - Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkė.

Oficiali PLB Valdybos būstinė yra 
Lietuvių Jaunimo Centre Chicagoje: 
LITHUANIAN WORLD
COMMUNITY arba PLB VALDY
BA

5620 So Claremont Ave., 
CHICAGO, Illinois 60636 U.S.A

Telefonas: 778 2200

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA 
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LIETUVA - DAINŲ ŠAUS

Lietuvių tautosakos rinkiniuose 
randame užrašyta tūkstančius liau
dies dainų, o senesniuose raštuose 
Lietuva daug kur vadinama dainų 
šalimi. Lietuviai dainas visuomet 
mėgo, todėl nenuostabu kad kon
certai, o ypatingai chorų koncertai, 
visuomet sutraukia daug žiūrovų, 
gal tiksliau išsireiškus - daug klau
sytojų. Lietuviškoje šeimoje užau
gusiam žmogui, daina yra jo gyveni
mo dalis. Dainuojame džiaugsme ir 
liūdesyje. Dainuojame krikštynose 
ir vestuvėse. Daina nuskamba įvai
rių darbų pabaigtuvėse, be jų neap- 
seina ir paprastos vaišės. Lietuviškų 
giesmių žodžiai sklinda bažnyčiose 
pamaldų metu, o taip pat giedame 
atsisveikindami mirusiuosius. Kur 
nėra galimybių garsiai dainuoti, nū- 
niuojame dainų melodijas, arba visai 
be garso jomis užpildome savo min
tis. Daina yra svarbi lietuviško cha
rakterio dalis.

Mūsų ALD dainai skiriama ypa
tingai svarbi, reikšminga ir pagarbi 
vieta. Kai scenoje sustoja 250 cho
ristų, ne tik džiugu išgirsti lietuviš
kų dainų skambėjimą, bet gražu į 
juos ir pažiūrėti. Programai pasi
baigus žiūrovai neskuba išsiskirsty-

Prašom visą korespondenciją ir 
raštus siųsti PLB Valdybos būstinės 
adresu. '

PLB Valdybos pirmininko adresas 
yra: Vytautas Kamantas 1110 69th 
Str. Darien, Illinois 60559 USA. 
Telef. 968 7598.

PLB Seime Toronte buvo išrink
tas PLB Garbės Teismas, kurį su
daro: Pirmininkas Dr. Juozas Sun- 
gaila -109 Riverwood Pkwy Toron
to, Ontario M8Y 4E4 Canada. Telef.

239 1047.
Nariai: Eugenijus Čiuplinskas, 

Dr. Bronius Nemickas, Vytautas 
Skrinska, Dr. Petras Vileišis.

Tame pačiame PLB Seime buvo 
išrinkta PLB Kontrolės Komisija, 
kurią sudaro: pirmininkas Vytautas 
Kutkus - 6940 Hartwell Dearborn, 
Michigan 48126 U.S.A. Telef. 313 
846 3280.

Sekretorius Jonas Urbonas. Na
riai: Dr. Adolfas Damušis, Dr. Kęs
tutis Keblys, Jurgis Mikaila.

Dėkojame paskirų kraštų Lietu
vių Bendruomenėms už sudarytas 
sąlygas savo atstovams dalyvauti 
V-jame PLB Seime. Jų buvimas 
Seimui suteikė ypatingą reikšmę ir 
dar kartą įrodė, kad Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė yra pagrindinė 
išeivijoje jungtis, rišanti visus lais
vojo pasaulio lietuvius.

Jūsų atstovų gausaus ir aktyvaus 
dalyvavimo dėka PLB Seimas galėjo 
drąsiai ir gerai spręsti įvairius klau
simus, reikšti išeivijos lietuvių nuo
monę ir demokratišku būdu išrinkti 
vykdomuosius PLB organus.

Bendralaiškių būdu norime su Ju
mis ateityje palaikyti artimesnį ir 
dažnesni ryšį. Informuosime Jus 
apie PLB Valdybos darbus bei pla
nus, ir atsiklausime Jūsų nuomonės 
įvairiais klausimais.

Norime, kad informacija ir ryšys 
būtų abipusis. Iš Jūsų prašome ir 
laukiame žinių apie Jūsų vykdomus 
bei planuojamus darbus. Būtų labai 
gera, jei kraštų Valdybos reguliariai 
siųstų mums savo posėdžių proto
kolus. Tas mums padėtų geriau pa
žinti kiekvieno krašto Lietuvių 

ti, bet su pakilia nuotaika dar ilgai 
šnekučiuojasi savųjų tarpe. Atrodo, 
lyg su šviežiai atgautomis jėgomis 
pradedame naują dieną.

Kaip ir kiekvienose ALD, taip ir 
šių metų Dainų šventėje išgirsime 
didžiųjų miestų chorus: Adelaidės 
’’Lithuania”, Melbourne Dainos 
Sambūrį ir Sydnejaus Dainą. Ne
gausūs skaičiumi geelongiškiai ir 
newcasteliečiai savo dalyvavimu 
papildys ir pastiprins Australijos 
lietuvių jungtini chorą. Gaila, kad 
sostinė Canberra, turėdama vetera
ną chorvedį Vaclovą Šimkų, pritrūko 
balsų ir choro nebesudaro.

Dainų šventės programa yra plati 
ir įvairi. Po keletą dainų padainuos 
pavieniai chorai. Tris dainas dainuos 
moterų jungtinis choras, tiek pat ir 
vyrų jungtinis choras. Australijos 
lietuvių mišrus choras dainuos 10 
dainų. Tokio dydžio chorą ir vienu 
metu išgirsti tiek daug dainų turime 
progą tik kartą per dvejus metus, 
todėl jos lengvai nepraleiskime. Gal 
būt, ne vienas iš mūsų kitų ALD ne
sulauksime. Dainų švenė įvyks 
gruodžio 29 d.

Su Sydnejaus Dainos choro prita
rimu ir parama, Dainų šventės ruo
šimu rūpinasi Dr. Vytautas Kišonas, 
gyv. 6/275 Park Rd., Auburn, N.S.- 
W„ 2144, tel. 646 3486.

ALDRKInf.

Bendruomenės arba visus lietuvius 
jungiančios organizacijos padėtį.

Siekiant išlaikyti gyvą bendruo
menišką idėją, būtina sustiprinti 
tarpusavio ryšius. Viena iš svar
biausių tokio ryšio priemonė yra 
Pasaulio Lietuvis, kuriam prašome 
Jūsų paramos ir talkos straipsniais, 
korespondencijomis, prenumerato
mis ir aukomis.

PLB Seimo darbų Pasaulio Lietu
vio numerį (rugsėjo) redagavo An
tanas Juodvalkis (buvusiam redak
toriui Br. Nainiui netikėtai atsisa
kius pažadėtą numerį redaguoti). 
Sekančius numerius redaguos re
dakcinis kolektyvas, vadovaujamas 
Romo Sakadolskio ir Romo Kaspa
ro.

PLB Valdyba jau atliko visą eilę 
darbų, kurie reikalavo skubaus 
vykdymo bei sprendimo:

Turėjome 3 PLB Valdybos posė
džius ir pasiskirstėm darbais.

Pareiškėme Vatikanui išeivijos 
lietuvių vardu užuojautą Popiežiui 
Pauliui VI mirus ir pasveikinom 
naująjį Popiežių Joną Paulių I.

Pasiuntėm sveikinimo telegramą 
Lietuvos Diplomatijos Šefui minis- 
teriu Stasiui Lozoraičiui, švenčian
čiam 80-ties metų amžiaus sukaktį.

PLB Valdybos pirmininkas Vy
tautas Kamantas ir vicepirmininkas 
Saulius Kuprys lankėsi Baltuosiuose 
Rūmuose Washingtone, kur dalyva
vo JAV Prezidento Carterio ir Vice
prezidento Mondale kviestuose in
formaciniuose posėdžiuose.

Vicepirmininkas Dr. Algis Paulius 
baigia organizuoti Pašalio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Finansų Komi
tetą, kuris per metus stengsis su
rinkti per 90,000 dol. jaunimui. Ne
trukus paskelbsime PLJK Finansų 
Komiteto sudėtį.

Aplankėme Lietuvos Atstovą 
Washingtone Dr. Stasį Bačkį, Lie
tuvos Generalinę Konsulę Chicagoje 
Juzę Daužvardienę ir vyskupą Vin
centa Brizgi.
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Moterų veikloj
EINAME PRIE PABAIGOS

Didelių rūpesčių kelias

Jau 1963 metais Sydney Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Draugija 
užsibrėžė statyti seneliams Lietuvių 
Sodybą. Taip valdyba savo posėdyje 
1963 m. rugsėjo 7 d. šį reikalą ap
svarsčius nutarė paskelbti tuo metu 
vadinamą Senelių Namų Fondą at
sišaukdama į tautiečius tam reikalui 
aukų.

Tuoj pat prasidėjo sunkumai, su
laukėme daug kritikos ir ne taip 
daug aukų. Valdyba pastebėjusi fi
nansų trūkumą ir patyrus, kad yra 
galimybė iš valdžios gauti paramos, 
pradėjo žygius.

Social Services Departmento pa
tariama visų pirma 1963 m. draugiją 
užregistravo kaip labdaros - Charity 
organizaciją. Vėliau neturėdama už 
ką žemės pirktų ant kurios sodybą 
statytų, kreipėsi į Dept, of Lands 
prašydama pagal Social Services 
Dept. taisykles tinkamos valdiškos 
"Crown Land” žemės. Taip 1963 m. 
buvo pradžia ’’mūsų bėdų”. Kreipė
mės pagalbos visur į valdiškas įstai
gas, į ministerį ir kitus aukštus pa
reigūnus, kad tik paskirtų mūsų 
draugijai tinkamą sklypą. Koks tik 
pasirodė Parliament© narys mūsų 
bendruomenėje, visų prašėme. Vi
sokį susirašinėjimai vyko su Dept. 
of Lands ir Social Services, asme
niškai ir telefonu veik kas savaitę ir 
pagaliau 1970 metais per visokius, 
sunkumus Moterų Draugijai buvo 
paskirta apie 2 akrai žemės Enga- 
dine priemiestyje prie National 
Park kaip dovana (prašėme 5 akrų). 
Patikėtinės tuo metu buvo p.p. O. 
Baužienė, P. Daukienė, D. Kapočie- 
nė (Jonušienė) ir 1970 m. vasario 27 
d. buvo paskelbta Government 
Gazette.

Žemė apaugus krūmais ir me
džiais, reikėjo nuvalyti. Tai milži
niškas darbas, išteklių tam neturė
jom, bet A. Baužės, J. Palaičio, E. 
Blioko (visi jau išėjo amžinybėn) 
pastangomis padedant p.p. Glioner- 
tui, Mikui, Petniūnui, Kapočiui, 
Jablionskiui be jokio atlyginimo tas 
sunkus darbas buvo atliktas. Tai 
buvo pradžia prieš statybą. Vėl 
problemos, statybai finansų trūko, 
vėl reikėjo kreiptis į tautiečius au
kų, nes be savo dalies finansų val
džia subsidijų $ 2 už $ 1 neduoda. 
Vėl nemalonios kritikos - ’’ubagy- 
nus” statom, neatsižvelgiant į tai, 
kad aplinkui kitataučiai rūpinosi sa
vas sodybas įsigyti.

Deja, iš mūsų atsišaukimo aukų 
nepakako ir prieita prie įnašų. As
muo arba pora, norėdami apsigy
venti patogiame bute, turėjo įmokė
ti įnašą. Tas įnašas garantavo visam 
amžiui apsigyvenimą. Be turimų pi
nigų negalima buvo statybos pradė
ti. Įnašai priklausė nuo statybos 
kainos. Pirmieji gyventojai įnešė $ 
4,000. Leidom kuo žemiausiai nors 
gerai žinojom, kad kitų organizacijų 

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA 

’’TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. 
metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% dividento.
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 12%, iki 
$ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas 
užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 50 Errol St., North Melbourne.

Pašto adresas: ’TALKA”, Box 4051, G .P.O. Melb. 3001.
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 

Namai, 6 Eastry St., Norwood.

sodybų įnašai buvo nuo $ 6,000 iki $ 
7,000 už tokius pat butus. Kad su
darius statybos pradžiai lėšų valdy
ba su narėmis triūsė,loterijas leido, 
aukas rinko, atsirado geradarių tau
tiečių, kurie rėmė, ir taip vargais 
negalais pinigų sutaupę, su valdžios 
subsidijoms ir įnašų pagalba 1971 
metais pradėjom statybą. Statybi
ninkais pakviesti A. Kutka ir V. 
Mickevičius, kurie ir vykdė statybą 
pagal architekto S. Malnic planus. 
Daug prisidėjo ir matininkas p. A. 
Migevičius, kuris be atlyginimo že
mę išmatavo. Valdyba, nenusima
nanti apie statybą, pasikvietė p.p. I. 
Jonaitį, S. Jarembauską, A. Baužę 
kaip statybos patarėjus. Revizorius 
- Auditor p. A. Milašas. Šie pasiau
kodami daug padėjo. Sodybos sta
tymas daugiausia dėl finansų ribo
tumo ėjo iš lėto. Jei būtume sulau
kusios pilno visuomenės pritarimo 
finansų atžvilgiu, būtume seniai

Liet. Sodybos Engadine seklyčia, kur bus Syd. Moterų Draugijos ad
ministracinis centras ir svetainė

Domimės ir tokiais reikalais
NEWCASTLIO DISKUSIJŲ 

BŪRELYJE

Rugsėjo 16 d. p. Alf. Šernas, Dr. 
Geručio ir Žibutės Kišonų namuose 
skaitė paskaitą ’’Žvilgsnis į budiz
mą”.

Prelegento nuomone, kyliantis 
susidomėjimas Azijos kraštais at
kreipė platesnį dėmesį ir į ten vy
raujančius gyvenimo principus. 
Vienas iš jų yra budizmas, prasidė
jęs Indijoje apie 600 m. pr. Kr. ir 
vėliau per Kiniją išsiplėtęs iki Japo
nijos. Pradininku buvo Gautama 

pastačiusios daugelį butų, seklyčią, 
sutvarkiusios sklypą ir aplinką. De
ja, statybai lėtai vykstant kainos ki
lo, turėjome pakelti įnašus. Dabar 
yra pastatyta 6 namai, viso 12 butų, 
vis dėl lėšų trūkumo nesuspėjome 
jau priruoštų 2 namų - 5 butų pasta
tyti, ir be to 1975 metais dėl krašto 
ekonominių sunkumų valdžia subsi
dijas visoms organizacijoms laikinai 
nutraukė. Vistiek valdyba nutarė 
pastatyti seklyčią turimomis lėšo
mis, nes visą laiką kilo statybos kai
nos, o seklyčios būtinai reikėjo. 
Seklyčia pastatyta netik gyventojų 
patogumams, bet ir reprezentacijai 

(visiems tautiečiams, kurie gali visa
da užeiti kad pasijustų, jog yra lie
tuviškas kampelis, o beto valdyba 
turės ir savo raštinę, būstinę, ir bib
lioteką. Savo asmeninę biblioteką 
Sodybai paliko a.a. Povilas Alekna, 
kuri ir vadinsis jo vardu. A.a. A. 
Baužeimirus, jo vietoje seklyčios

Buddha, kilęs iš aristokratinės šei
mos, bet meditacijose atsikreipęs į 
žmonijos vargą ir propagavęs naują 
gyvenimo būdą, kuris sutraukiamas 
į ”4 kilnias tiesas” ir ”8 kilnius ta
kus”. Vakariečių akimis, tai nėra re
ligija, nes nei pats Buddha nėra die
vas, nei jo mokslas kalba apie ant
gamtines būtybes. Verčiau tai yra 
švelnumą ir taiką pabrėžiantis gy
venimo būdas.

Laikui bėgant, budizmas skilo į 
Indijoje išsiplėtusią Hinajanos šaką 
ir Kinijoje bei Japonijoje paplitusią 
Mahajanos versiją. Čia atsirado 
doktrininių skirtumų, tačiau pag
rinde lieka ’’dvasinis pabudimas”, 
kaip ir pats Buddhos vardas reiškia 
’’pabudusį”. Indijoje, deja, budizmą 
sustabdė musulmonų invazija 11-me 
šimtmetyje, kuri reikalą sutvarkė 
efektyviai, visiems budistų vienuo
liams ir skelbėjams nukirsdama 
galvas. Indija todėl skilo tarp mu
sulmonų konvertitų (dabartinis Pa
kistanas) ir tų, kurie grįžo prie se
nųjų hinduizmo formų. Kinijoje bu
dizmas tolerantiškai sugyveno su 
Konfucijaus pasekėjais, o Japonijoje 
išsivystė Zen budizmas, kurį galima 
laikyti kilniausia ir įdomiausia bu
dizmo ištaka. Šiandien Kinijoje slo
pinamas ir Konfucijaus ir budizmo 
mokslas, tačiau budistų Azijoje vis- 
vien priskaitoma apie 500 milijonų. 
Savotiškas išsivystymas įvyko Ti
bete, kur budistai vienuoliai perėmė 
politines funkcijas (iki nesenos ki
niečių okupacijos).

PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugijos Valdyba pra
neša visiems mieliems tautiečiams, 
kad Lietuvių Sodyboje, 23 Laurina 
Ave., Nth Engadine, spalio 15 d., 
sekmadienį, 3 vai. įvyks naujos sek
lyčios atidarymas ir pašventinimas. 
Atidaryti sutiko ALB Krašto Val
dybos pirmininkas prof. A. Kabaila, 
kun. P. Butkus paprašytas seklyčią 
pašventinti.

Kviečiame kuo gausingiausiai su
sirinkti savo sodyboje, pabendrauti. 
Ta proga taut, šokių grupė Sūkurys 
sutiko pašokti. Taip pat bus ir tau
todailės parodėlės. Veiks bufetas su 
užkandžiais ir gėrimais. Kas dar nė
ra susipažinę su Liet. Sodyba, iš
naudokite šią progą.

Iki pasimatymo Sodyboje.

Valdyba

statybos patarėju pakviestas archit. 
H. Šliteris. Bibliotekos vedėja yra 
Sodybos gyventoja V. Šimkuvienė.

Turėdamos Lietuvių Sodybą gar
sinant lietuvių vardą Engadine ir 
Sutherland apylinkėje. Mes jau pa
tyrėme Sutherland Shire savivaldy
bės nuoširdumą .kur lietuvių vardas 
jau gerai žinomas. Kadangi Suther
land Shire skaitosi viena iš didžiau
sių savivaldybių Sydney ir labai ak
tyvi, teritorija didelė, aišku, čia lie
tuvių vardas pasiliks ateičiai.

Gaila kad negalėjome galutinai 
sodybos statybos užbaigti. Valdyba 
buvo pasiryžusi daug ką nuveikti 
bet vis dėl tų pačių priežaščių nebu
vo įmanoma.

Padedant mūsų mieliems tautie
čiams talkininkams, kurie nepaisy
dami kritikos ir suprasdami mūsų 
darbus padėjo mums paremdami 
aukomis ir visokeriopa pagalba, 
džiaugiamės pastatę kuklią seklyčią, 
lietuvišką paminklą, kuris bus ofici
aliai atidarytas sekmadienį, spalio 
15-tą dieną 3 vai. Tikimės sulaukti 
ne tik skaitlingai mūsų tautiečių, bet 
ir valdžios aukštų pareigūnų. Visų 
lauksime.

O. Baužienė

Diskusijos buvo gyvos, plačiausiai 
sustojant prie reinkarnacijos (’’sielų 
persikraustymo”) ir nirvanos sąvo
kų, nors, reikia pastebėti, budistinė 
asmeninio pabudimo sąvoka šiame 
pasaulyje buvo neretai maišoma su 
nirvana, kuri yra daugiau kosmolo
ginė sąvoka, išreiškianti už pasaulio 
įvairumo slypiančią vienybę. Netrū
ko palyginimų budizmo su krikščio
nybe, tiek intencijų, tiek istorinių 
išsireiškimų atžvilgiais. Atrodo, jog 
buvo noro daugiau išgirsti apie Zen 
budizmą, ir gal šiai temai atsiras 
naujas prelegentas.

Sekantis susirinkimas įvyks lap? 
kričio 12 d. pas Vyt. Donielą, kur p. 
Zina Zakarauskienė kalbės apie Hit
lerį. Būrelis išeis į viešumą sekma
dienį, spalio 20 d., 6 vai. p.p., kai Dr. 
G. Kišonas skaitys paskaitą apie 
’’Apsaugojančią mediciną (Preven
tive Medicine)”, Good Neighbour 
Council namuose, Hamiltone.

Vyt. Doniela

Anglijoje rimtai susirūpinta pa
bėgėlių antikomunistų likimu, kai 
prieš kelias savaites buvo nužudytas 
bulgaras G. Markov, o pereitą sa
vaitę taip pat paslaptingai žuvo ir 
kitas bulgaras Vladimir Sameonov, 
kuris rastas užtroškęs savame bute 
sulaužyta nosimi.
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VI-JI TAUTINĖ STOVYKLA JAV 
Stovyklą užbaigiant

DIDŽIOSIOS IŠKILMĖS VI-JE 
TAUTINĖJE STOVYKLOJE

Štai jau ir lauktasis savaitgalis, 
kuriam tiek daug ruoštasi, planuota. 
Jau nuo ankstyvo rugpiūčio 19 d. 
ryto į stovyklą važiavo svečiai ir 
prasidėjo tikras turgus ar atlaidai. 
Draugai ar pažįstami šnekučiavosi; 
visur linksmi ir besišypsantys vei
dai. Prie krautuvėlių stovėjo eilės. 
Sesės lauke kepė dešreles ir kito
kius skanumynus svečiams pavai
šinti. Daug žmonių lankė parodėles, 
o ypač LSS istorinę parodą.

Tuoj po pietų įvyko svetimtaučių 
priėmimas. Čia buvo visa eilė trum
pų, bet prasmingų sveikinimų 
LSS-gos 60-jo gimtadienio proga; 
dažnai buvo pabrėžiama, kad dau
gelis dabartinių mūsų veikėjų yra 
išaugę iš skautiškųjų eilių, net ir 
Lietuvos generalinis konsulas, 
Anicetas Simutis, pasisakė, kad jis 
yra buvęs skautu. Kiti kalbėtojai 
buvo: LSS Pirmininkė, v.s. Lilė Mi
lukienė, PLB Pirmininkas, s. fil. Vy
tautas Kamantas, LSS Pirmūnas, 
v.s. Petras Jurgėla, Simas Kudirka, 
buv. Gilvellio kursų direktorius, 
Charles Beecher, latvių skautų at
stovai Alfreds ir Zigrida Gauje- 
nieks, estų skautų atstovė Vija Val
gė, vengrų skautų atstovas, Dr. Ed
ward Chaszar.

Pavakary įvyko didysis paradas, 
kuriame žygiavo apie vienuolika 
šimtų stovyklautojų. Parado prie
kyje buvo nešami užrašai visų sto
vyklaujančių vienetų, toliau sekė 
vienetų gairės, stovyklinės gairės, 
gairelės. Žygiuojama buvo pasto
vy klėmis. Sesės net kelis kartus tu
pėjo kartoti ’’Sutartinės” (skaučių 
stovyklos) dainą, kol visos pražy
giavo pro tribūną. Brolių kiekviena 
pastovyklė dainavo paskiras dainas. 
Tribūnoje, be anksčiau minėtų gar
bingų svečių, buvo: v.s. Antanas 
Saulaitis, v.s. Voldemaras Šenber- 
gas, v.s. Ksavera Žilinskienė, v.s. 
Ona Zailskienė, Vyr. Skautininke, 
v.s. Irena Kerelienė, Vyr. Skauti
ninkas, v.s. Sigitas Miknaitis ir kiti 
žymūs mūsų organizacijos nariai. 
Nuoširdžiai kalbėjo- Worcesterio 
burmistras T.J. Early, pasakyda
mas, kad Worcesterio miesto aikš
tėje visą savaitę buvo iškelta lietu
viška vėliava. Jis labai džiaugės lie
tuvių skautų pasirinkimu švęsti šią 
didžiąją šventę Worcesterio apylin
kėse. Burmistras sakė, kad ir jo 
žmona yra lietuvaitė ir jai šis įvykis 
yra svarbus. Kaip ir visada, gyvai ir 
energingai kalbėjo Simas Kudirka, 
primindamas, kad yra mūsų visų 
pareiga kovoti su rusiškuoju impe
rializmu ir prašė jaunimo nepamiršti 
Nijolės Sadūnaitės. Viktoro Petkaus 
ir Balio Gajausko. Simui Kudirkai 
buvo užrišta juosta ir įteiktas svei
kinimas su visų stovyklautojų para
šais.

Iškilmių metu, pagal tradiciją, 
buvo pristatyti visų buvusiųjų Tau
tinių Stovyklų stovyklautojai, kurie 
rinkosi prie v.s. Vlado Bacevičiaus 
gražiai pagamintų stovyklinių ženk
lų. Po vėliavų nuleidimo ’’Sutartinė” 
ir ’’Brolija” dar nuleido gaires savo 
stovyklose atskirai.

Vakare laužavietėje vos sutilpo 
žmonės, nes tikriausiai dalyvavo ar
ti 2000. Gal ir labai puiku, kad buvo-

PATIKSLINIMAS

Pereitame skautų skyrelyje buvo 
paskelbta pora nuotraukų, kurios 
buvo trauktos ne Eglės Suchovers- 
kyj, bet Arūno Kalinausko. Suinte
resuotus maloniai atsiprašome.

Red.

Mūsų Pastogė Nr. 40, 1978.10.9, psl. 4

PLB Valdybos pirm, s.fil. V. Kamantas sveikina taut, stovykloje.
Nuotrauka V. Bacevičiaus

Leidžia: LSS Australijos Rajono 
Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v.

me arti vieni kitų, nebuvo vietos 
vaikštinėti ir programos trukdyti. 
Nuo ežero atsimušė aidas ir dainos 
garsiai skambėjo. Sesė Birutė Na- 
gienė sukūrė ir paruošė didelio 
masto pasirodymą, kuris buvo įdo
mus savo sugrupavimais ir efektais. 
Buvo daug ir kitų gerų pasirodymų, 
daugiausiai muzikinių vienetų. Visi 
laužavedžiai buvo išimtinai geri ir 
stengėsi, o jų vyriausias, apsirengęs 
keistu apdaru, kaip koks Krivių 
Krivaitis, buvo iš Anglijos atvykęs 
v.s. Jaras Alkis.

Sekmadienį, 11 vai. ryto šv. Mi
šioms susirinko taip pat didelis 
skaičius žmonių laužavietėje. Šv. 
Mišios buvo pradėtos giesmėmis ir 
procesija. Jas koncelebravo s. kun. 
Augustinas Simanavičius, katalikų 
skautų dvasios vadovas Toronte, s. 
kun. Stasys Kulbis, kat. skautų 
dvasios vadovas Montrealyje, kun. 
Juozapas Bacevičius, s. kun. Stasys 
Yla, prel. Vytautas Balčiūnas, v.s. 
kun. Antanas Saulaitis, s. kun. Algi
mantas Žilinskas, LSS evangelikų 
skautų dvasios vadovas. Per aukoji
mą ’’Sutartinės” gairelę prie alto
riaus atnešė v.s. Irena Kerelienė, VI 
T.S. Australijoje gairelę - v.s. Sigi
tas Miknaitis ir v.s. Eugenijus Vil
kas - iš ąžuolo lapų nupintą vainiką 
su šešiomis žvakėmis.

1.30 vai. popiet Bendrijos stovyk
loje įvyko skautininkų sueiga. Čia 
kalbėjo žymieji organizacijos nariai, 
buvo pakėlimų ir apdovanojimų. 
Gilvellio kaklaraištį ir kauliukus ga
vo keturi mūsų skautininkai. Buvo 
pristatyta Elena Juciūtė, ’’Pėdos 
Mirties Zonoje” autorė, kuri 1932 m. 
Lietuvoje yra davusi ASD pasiža
dėjimą. Jai, kaip ir Simui Kudirkai, 
buvo užrišta plati juosta atminimui. 
Kai vėliau teko su ja pasikalbėti as
meniškai, tai ji pabrėžė, kad lietu 
viai skautai jaunimą auklėja teisin

gai, nes Amerikoje moralė yra per 
žemai kritusi, o Lietuvoje turime 
dvi grupes jaunimo: vieni pasidavę 
komunizmo įtakai ir nuosmukiui, o 
kiti pasiruošę net ir gyvybę aukoti, 
jie yra išalkę ir ištroškę teisybės.

3 vai. vėliavų aikštėje vyko pap
ročių laužas: paukštytės ir vilkiukai 
inscenizavo Jonines, skautai ir 
skautės - Užgavėnes, jūrų skautai ir 
skautės - mirusių maitinimą, prityrę 
skautai ir skautės - vestuves, vyr. 
skautės ir sk. vyčiai - mergvakarį, 
’’Gintaro” ir ’’Ąžuolo” vadovų mo
kyklos - Tris Karalius.

Sekmadienį vakare, svečiams iš
siskirsčius, buvo rodomos Perkūno 
Krukonio skaidrės apie Lietuvą. Tai 
meniškai paruošta programa, paį-

Australijos lietuviai skautai su L!

Skautų egzilų sporto šventė
Rugsėjo 24 d. St. Patrick’s (Syd- 

nejuje) gimnazijos sporto aikštėje 
įvyko egzilų skautų sporto šventė. 
A.A.S.E. (Australian Association of 
Scouts in Exile) sudaro šešių pa
vergtų tautų skautų ir skaučių gru
pės - lietuviai, estai, latviai, ukrai
niečiai, vengrai ir rusai.

Lietuvų kontingentas susirinko 
gana anksti, gaila, kad nebuvome 
skaitlingi. Mūsų jaunieji ypač sten
gėsi pasirodyti gerai. Jie užsidirbo 
daug taškų, bet jų neužteko laimėti 
pirmai vietai, tačiau nuotaika vis 
tiek buvo pakili. .

Mūsų šešios sportininkės - L Se- 
pokaitė, R. Gerniauskaitė, D. Sima- 
nauskaitė, kurios visai neseniai 
įstojo į skautų s-gą, V. Ladygaitė, D.

Elena Kiverytė

Stovyklos viršininkė L. Milukienė pagerbia S. Kudirką tautine juosta 
V. Bacevičiaus nuotrauka

ANGEJ
adresu: 9 Lloyd Avė, 

N.S.W. - 2199.

p Čikagos Jaunimo Centre
P. Maletos nuotrauka

vairinta muzika ir deklamacijomis. 
Perkūnas labai jautriai pristatė Lie- 
tuyą, o jaunimas tokioje dvasioje ją 
priėmė.

s.fil. Liuda Rugienienė 
(Iš ’’Draugo” -1978.8.28.)

SU SPORTININKAIS Antanas Laukaitis

PER Š. AMERIKĄ

Wallis ir J. Stašionytė užsidirbo 118 
taškų; broliai A. Kapočius, P. Kapo
čius P. Stašionis, R. Šliteris, T. Pul- 
linen, M. Wallis, E. Bučinskas ir J. 
Bučinskas surinko 100. Valio sesėms 
ir broliams!

Nesuprantu
Žmona vyrui:
— Nesuprantu, kaip galima 

praleisti visus vakarus alinėje.
— Nesuprantu, nesuprantu! 

Tad kam kalbėti apie dalykus, 
kurių nesupranti?

LAS VEGAS, ANGELŲ MIESTAS, 
NAMAI

Čikaga, Čikaga, mūsų lietuviškoji 
Vakarų pasaulio sostinė. Keturios 
dienos čia prabėgo kaip graži aki
mirka. Daug kas manęs prašė pasi
likti ilgiau čia, keletas ir liko, tačiau 
negaliu aš visai svetimiems žmo
nėms, kurie ir taip jau labai gražiai 
priėmė mūsų sportininkus, dar dau
giau užkrauti bėdos ir rūpesčių, nes 
ir jie turi bent truputi pajusti vasa
ros malonumų ir sau ramiai pailsėti. 
Ką padarysi, sakome paskutinį su
die, nors aš pats asmeniškai, turė
damas čia tiek daug draugų ir sau 
artimų žmonių, kurių dėl įvairiausių 
grupinių rūpesčių negalėjau jokiu 
būdu aplankyti, mielai dar pasilik
čiau bent savaitėlę ir, pabaigus jau 
visus tuos sportinius rūpesčius, at
sipūsčiau ir lietuviškoje 69-je Lais
vės Alėjoje atsigaučiau ir pailsėčiau. 
Tačiau tai yra tik graži svajonė, ku
rią gal kada nors vėliau jau pats vie
nas, be grupės, galėsiu padaryti. Či
kagą paliekame net trimis lėktuvais. 
Pirmieji du skrenda anksčiau, kad iš 
Los Angeles galėtų patekti į specia
lų autobusą, vežantį į azartinį dyku
mų Las Vegas miestą. Gi paskuti
niojo lėktuvo keleiviai yra, matyt, 
ne ’’gembleriai” ir nori sau ramiai su 
angeliukais pailsėti jų mieste. Aero
drome, kartu su mūsų Čikagos va
dovais ir tikrais australiečių drau
gais Vytautu Grybausku ir Jonu 
Bagdonu geriame po kavos puoku- 
ką, dalinamės įspūdžiais, gautais ne 
tik Čikagoje, bet ir visoje Ameriko
je, aptariame ateities klausimus ir, 
laikui atėjus, karštas ir stiprus ma
no ir kitų australiečių rankų pas
paudimas išreiškia nuoširdžią padė
ką visiems mus palydėjusiems, kai 
savo prieteliaus Vytauto Grybausko

Australiečiai taut, stovykloje
SPAUDOS IŠTRAUKOS

Vl-je TS JAV ėjo du stovykliniai 
laikraštėliai (abu spausdinti spaus
tuvėje): bendrasis VI TS laikraštis 
’’Šiuo keliu eik” ir Seserijos Stovyk
los - ’’Sutartinės Kbikrštėlės”. ’’Šiuo 
Keliu Eik” pasirodė 9 nr., ’’Kibirkš
tėlių” - 4. Abu gausiai iliustruoti fo
tografijomis ir piešiniais, gausūs ju
moru ir įvairiais straipsneliais.

’’Kibirkštėlių” red. kolegijoj dirbo 
ir sydnejiškė v.s.v.sl. Eglė Sucho- 
verskyj.

0 čia truputis ištraukų iš VI TS 
spaudos.apie australiečius ir pačią 
T.S.
AUSTRALIJOS SKAUTŲ

ATSISVEIKINIMAS

Laikas artėja mums atsisveikinti 
su Jumis - JAV, Brazilijos, Kanados 
ir Anglijos skautai ir grįžti į tolimą 
Australiją, kur dabar yra žiema. Il
gai neužmiršime, kad su Jumis 
draugavome ir stovyklavome gra
žioje ”Treasure Valley” stovykla
vietėje, kur su burlaiviais ir baida
rėmis plaukėme per Galvės ežerą 
giedriomis dienomis, kur ilgai kal
bėjome valgykloje, kur dainavome 
ir budėjome daugelį kartų vakarais. 
Gal ašarodami išvyksime, bet prisi
minsime stovyklos juokus ir laužus, 
ir kai šeškai mus aplankė nakties 
metu, ypač prisiminsime Jus visus. 
Dėkojame už Jūsų nuoširdų ir šiltą 
priėmimą. Tikimės, kad neapleisime 
ryšių vieni su kitais, nes mums tik
rai bus tuščia vieta širdyse, kai sto

ir jo atliktų milžiniškų darbų, pa
ruošiant taip sėkmingą kelionę po 
Ameriką, mes niekada ir niekada 
nepamiršime.

Los Angeles mieste jau mūsų lau
kia nauja mūsų Los Vegas ekskursi
jos vadovė Birutė Lambergaitė. 
’’Bangos” pirmininkas inž. Alg. Šė
kas šiuo metu su vaikais turėjo būti 
skautų stovykloje, todėl vadovavi
mą pavedė šiai puikiai ir energingai 
bliondinei. Ji pasirūpino viskuo, net 
ir ledais su visokiausiais gaivina
maisiais gėrimais, kurie šią keturių 
valandų kelionę padarė labai sma
gią. Tur būt pirmą kartą per visą 
kelionės laiką ir aš galėjau pilnai at
sipūsti ir neturėti jokių rūpesčių, 
nes mūsų Birutė, savo galingu balsu 
net didžiuosius triukšmadarius po- 
keristus įstengdavo nuraminti. Gi 
lietuviškos dainos, iš kur jinai tiek ir 
moka, skambėjo pirmą kartą taip 
galingai ir gražiai. Nežinau kodėl, 
gal dėl to, kad savo pagelbininku tu
rėjo iš laimės besišypsantį Jurgį 
Liutiką, kuris man į ausį bent pora 
kartų pakuždėjo, kad šiuo momentu 
ir jo sydnejiškis ir už lietuviškus da
lykus galvą dedantis tėvukas Čes
lovas Liutikas būtų labai laimingas, 
matydamas tą puikią merginą taip 
gražiai tvarkančią šiuos australiškus 
lietuvius.

Las Vegas apsistojame pačiame 
didžiausiame pasaulyje motelyje, 
turinčiame 1000 kambarių. Tikras 
kambarių miestas ir be atskiro plano 
negali net susigaudyti kur turi žmo
gus eiti. O karštis, karštis, net ir 
Australijoje tokio sunku rasti. Pir
mąją dieną termometras rodė 115 
laipsnių, kai kitą dieną jis buvo pa
kilęs net iki 117. Tačiau taip baisu 
jau nėra. Jeigu rytinėje Amerikoje 
mes turėjome po 90 laipsnių, su tru
putį mažiau laipsnių drėgmės ir ten 

vyklausime Australijoje be Jūsų. 
Tik prašome: Neužmirškite austra
liečių!

e.s. - SK. Nr. 4

VI—JĄ TS IŠ AUSTRALIJOS 
sveikino visa eilė rajono pareigūnų, 
vienetų vadovų.

Pervertus VI TS laikraštėlio pus
lapius teko pastebėti šias pavardes: 
v.s. A. Mauragis, Rajono Vadas; 
Melbourne Skautininkų Ramovės 
vardu - s.fil. kun. P. Dauknys ir s. J. 
Žitkevičienė; v.s. D. Čižauskienė, 
s.v. ps. V. Mačiulis; v.s. B. Žalys; 
v.s. A. Jakštas; vadeivė ps. P. Pulli- 
nen; ALK Federacijos pirm. V. 
Laukaitis.

KENGŪRIETĖMS NEUŽTENKA 
STOVYKLAUTI

Daug džiaugsmo buvo mūsų pas- 
tovyklėje, kai pasirodė pažįstami 
veidai iš Australijos. Tokie gražūs 
prisiminimai iš Vl-sios Tautinės 
Stovyklos Gembrooke, kad net 8 se
sės atvyko iš trijų Australijos mies
tų: Adelaidės, Sydnejaus ir Melbur
no. Kaip linksma buvo po ilgos ke
lionės susitikti ir pasikalbėti apie 
linksmai praleistas dienas. Sesės iš 
Pietų Kryžiaus šalies atvežė daug 
linkėjimų iš visų tų skaučių, kurios 
negalėjo atvykti.

Surasti australietes šioje stovyk
loje bus sunku, nes beveik visos da
lyvaus Gintaro Mokyklos kursuose, 
anapus ežero. Tai Dona Sadauskai- 

jautėme jau tikrą karštį, prakaitėlį 
varydami pro visus galus, tai čia dy
kumose daug didesnis karštis yra 
labai sausas ir žmogus labai mažai 
prakaituoji, nors, žinoma, visur yra 
šalto oro vėsinimai ir lauke tenka 
būti tik pereinant iš vieno hotelio ar 
casino į kitą. Man Las Vegas jau bu
vo nenaujiena ir aš bandžiau atsi
griebti tai, ką pirmą kartą prieš ke
letą metų buvau čia palikęs. Tačiau, 
tikrai mažai betrūko ir, jeigu tik bū
čiau nepritrūkęs kantrybės ir laikę
sis mano draugų man duotosios sis
temos, tai būtų pasibaigę gerai. Ta
čiau, būdamas nekantrus ir norėda
mas per greit pasidaryt turtingu, 
pasilikau ir vėl su skyle kišeniuje, 
sau ramiai pasiguosdamas, kad tre
čias kartas kada nors tikrai neme
luos.

Gyvenimas šiame mieste tikrai 
įdomus. Nors ir ne sezonas dabar, 
tačiau žmonių pilna visur. Traukia 
jie čia viską. Gi mūsų australiokai, 
ypatingai, sydnejiškiai, priprato 
prie pokerių mašinų, čia vadinamų 
’’slots” mašinomis, šių vienarankių 
banditų rado visur ir tiek daug, kad 
net nežinojo kurią traukti. Gi čem
pionu traukiku buvo mūsų didysis 
adelaidiškis Edas, kuris prisirinko 
tiek sidabrinių doleriukų, kad ir lėk
tuve, jau skrendant į namus, jis jų 
dar apie šimtinę specialiame maiše 
turėjo. Apie jo laimę prie rouletės ir 
’’black jack” tai jau nekalbėsim, nors 
pasisekimas gražuolių tarpe tai 
buvo nepaprastas. Kalbant gi apie 
gražuoles, tai jų buvo tikrai daug. Ir 
gražuolių visokių: juodų, raudonų, 
bliondinių, plonų, storų, už pinigus, 
be pinigų, kokių tik žmogus beno
rėtum, tačiau jos visos čia yra tik 
antraeilis dalykas, nes azartinis po
kerio mašinų skambėjimas, rouletės 
ratų tarškėjimas ir visokį kitokį 
azartiški piniginiai skambėjimai čia 
yra pačioje pirmoje vietoje, gražuo
les ir, tur būt sexą, paliekant antro
je vietoje. O gi, ilgokai palošus ir dar 
prasilošus, kas būna visiems 90%, 
merginos mažai ir terūpi, nors taip

Nukelta į psl. 6

s.A. Karpavičius ir v.sk. R. Barkutė 
padeda gėles prie žuvusiems 
paminklo Čikagos Jaunimo Centre

P. Maletos nuotrauka

tė, Birutė Šaulytė, Jadvyga Vaičiu
lytė ir Rūta Statkutė. Jos visos yra 
vyr. skautės ir vadovės, nutarė pa
sinaudoti šia proga ir dalyvauti va
dovių kursuose. Taip pat kursuose 
dalyvaus sesės Audronė ir Julė Sta- 
šionytės iš Sydnejaus ’’Aušros” tun
to. Iš Sydnejaus dar atvyksta vyr. 
skautė Rita Barkutė, pabaigus eg
zaminus. Atskirais keliais į šią sto
vyklą atvyko Brigita Paul iš Adelai
dės ir Eglė Suchoverskyj iš Sydne
jaus.

Australietes yra lengva pažinti iš 
jų tamsiai žalių uniformų, tai nepa
mirškite: Pasveikinkite australietę 
šiandien!

e.s. - SK Nr. 1

LIETUVIŲ SKAUTŲ S-GOS 
SUVAŽIAVIMAS

Kas treji metai ruošiamas LSS 
Suvažiavimas LSS valdomųjų orga
nų rinkimui ir S-gos reikalų aptari
mui jau yra prasidėjęs. Anksčiau 
skelbtos provizbrinės Suvažiavimo 
datos 1978.8.24 d. Pirmijos posėdyje 
pakeistos taip:
1978.8.15 - Suvažiavimo pradžia;
1978.9.15 - Sąrašai Suvažiavimo 
Prezidiumui pripažinti mandatus 
(Australijos Rajono balsuojantieji 
nariai jau užregistruoti );.
1978.9.29 - paskutinė diena regis
truotis ir pasisakyti S-gos klausi
mais;
1978.10.7 - Prezidiumas skelbia už
siregistravusių sąrašus;
1978.10.29 - skelbiami pataisymai ir 
pasiūlytųjų kandidatų sąrašai;
1978.11.24 - Balsuojama;
1978.12.1 Skelbiami rinkimų ir pasi
sakymų rezultatai;
1978.12.15 - Kviečiamas naujosios 
LSS Tarybos posėdis Pirminin- 
kui-kei rinkti.

Apie LSS Suvažiavimo eigą, jo 
procedūrą bei balsavimą balsuotojus 
informuos Suvažiavimo Prezidiumas 
ir Rajono vadija tam reikalui skir
tais aplinkraščiais.

STOVYKLA IR AUSTRALIEČIAI

j-!i. < ■' A-fr ."•♦■t j&iM 
Mūsų Pastogė Nr. 40, 1978.10.9, psl. 5

4



Namie
LATROBE VALLEY

TAUTOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 8-tą minėjome rugpiūčio 
26 d. Morwell mieste.

Be gausaus būrio vietos ir Sale 
seniūnijos lietuvių, malonu buvo 
matyti tris naujus veidus minėjime: 
tai lietuviai, dirbą prie dabar stato
mos Thomson upės užtvankos.

Paskaitą skaitė p. Anita Matuke- 
vičienė, kuri netik iškėlė įdomių is
torijos faktų, bet ir dabar kvietė ne
išsiblaškyti, bet jungtis ir dirbti 
Lietuvos labui.

Sale seniūnė p. E. Eskirtienė pra
nešė, kad per ’’Geruosius kaimynus” 
gavo nemokamai patalpas, kuriose 
dabar Sale lietuviai susirenka kartą 
per mėnesį, ir kvietė latrobiečius 
apsilankyti.

J. Mikštas, nuolatinis mūsų prog
ramų dalyvis, paskaitė progai pri
taikintų eilėraščių. Minėjimas baig
tas Tautos Himnu.

Vaišių metu pravesta rinkliava ir 
loterija, kuriai fantus aukojo p.p. 
Matukevičiai, Kazakauskai ir Šab- 
rinskai.

Nuoširdi padėka p. Matukevičie- 
nei už paskaitą ir visiems dalyviams, 
kuriems gausiai dalyvaujant, taip 
gražiai paminėjome Tautos šventę. 

Latrobe Valley Express įsidėjo kelių 
minėjimo dalyvių nuotrauką ir ap
rašymą. a.a.

GINTARO ŠOKĖJAI
ATSAKINGOSE PAREIGOSE

Jauni Sydnejaus šokėjai labai 
rimtai reprezentuoja liet, liaudies 
šokius savųjų ir svetimųjų tarpe. 
Jau antri metai Gintaro grupės ad
ministracinius reikalus sėkmingai 
veda Ginta VILIŪNAITĖ, gabi šo
kėja, sąmojinga programų referuo- 
toja, sekretorė ir kasininkė.

PLB Valdyboje
Atkelta iš psl. 2

PLB pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas ir PLJS pirmininkė Gabija 
Juozapavičiūtė aplankė Lietuvių 
Skautų Vl-ją Tautinę Stovyklą prie 
Bostono, JAV; Vykdomasis vicepir
mininkas Vaclovas Kleiza ir PLJS 
pirmininkė Gabija Juozapavičiūtė 
dalyvavo Ateitininkų Federacijos 
Tarybos posėdyje prie Detroito, 
JAV; Sekretorius Antanas Juod
valkis dalyvavo Korporacijos 
Neo-Lithuania savaitgalio suvažia
vime Tabor Farm, Michigane; Vice
pirmininkas Romas Sakadolskis da
lyvavo Santaros - Šviesos studijų 
dienose Tabor Farm, Michigane. Vi
sur kalbėta apie PLB darbus ir pra
šyta paramos Jaunimo Kongresui.

Bendrasis posėdis su JAV ir Ka
nados LB Valdybomis 1978 įvyko 
rugsėjo 16 Chocagoje. Posėdyje da
lyvavo ir PLB Garbės Teismo ir 
Kontrolės Komisijos pirmininkai.

Susitikimas ir pasitarimas su 
VLIKo Valdyba rugsėjo pabaigoje 
Chicagoje arba Clevelande.

Bendras posėdis su Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos Valdyba 
1978 spalio 7-8 dienomis Dainavos 
stovykloje prie Detroito, Michigane.

Prašome Jūsų paramos visiems 
mūsų darbams, informacijų ir konk
rečių patarimų bei pageidavimų. Iš 
mūsų pusės sieksime kiek galima 
artimesnio ryšio su Jumis. Stengsi
mės pagal išgales remti Jūsų dar
bus bei užsimojimus, ir padėsime, 
kiek tik galėsime.

Su geriausiais linkėjimais,
PLB Valdyba 

Vytautas Kamantas 
Pirmininkas

ir svetur
Akordeonistas Jonas ZUBRIC- 

KAS visad geroj nuotaikoj nenuils
tamai lydi šokėjus ir dažnai su svei
kais patarimais.

Paskutiniu laiku repeticijom asis
tavo ir savarankiškam darbui ruo
šėsi Darius Gakas-Gečauskas ir Ka
jus Kazokas.

Gintaro šokėjai, sėkmingai atlikę 
šių metų įsipareigojimus, paskutinį 
metų ketvirtį paskyrė pasiruošimui 
tautinių šokių šventei, įvykstančiai 
Lietuvių Dienų metu gruodžio pa
baigoje.

Šokėjus paruošti ir šventės metu 
grupei vadovauti apsiėmė Darius 
Gakas.

Australijos Lietuvių 
Fonde

AUKOS IR ĮNAŠAI (skliausteliuose 
bendra įmokėta suma):

128.60 dol. A. Laukaitis (Syd. $ 
133.60)

100 dol. - V. Grigonis (Moe, Vic)
50 dol. - G. Patupis (Perth $ 150)
45 dol. - vietoj gėlių pagerbiant 

a.a. K. Kazokaitį per A. Laukaitį
25 dol. - J. Vasiliauskas (Adei.)
20 dol. - prof. Z. Budrikis (Perth 

$55)
Po 10 dol. - P. Žitkauskas (Syd. $ 

20), K. Stančikas (Syd.)
Po 5 dol. - J. ir F. Šimaičiai (Perth c 

$ 10), a. Čižeika (Perth $ 25).
Australijos Liet. Fondo šimtinin

kai: A. Laukaitis ir V. Grigonis įra
šyti į A.L.F. šimtininkų sąrašą.

Nauji A.L. Fondo nariai: G. Patu
pis ir A. Čižeika.

A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 
sveikina naujuosius šimtininkus ir , 
narius, dėkoja visiems, parėmu- 
šiems A.L. Fondą.

A.L.F. Valdyba

Saulėlydis

SU SPORTININKAIS
Atkelta tiš psl. 5

sau netyčiom ir teko nugirsti keletą 
gražių nutikimų mūsų australiokų 
tarpe. Pasirodo ne visiems jau iš jų 
gemblinimas yra pirmoje vietoję.

Ne sezono metu gyventi Las Ve
gas yra gana pigu. Mes mokėjome 
po 10 dol. parai, už tai nemokamai 
gaudami europietiškus pusryčius, 
po du kokteilius, kavos, vaisvande
nių, čipsų ir kt. Kai kiekvieną vaka
rą nuo 6-tos valandos vakaro šam
pano galėjai nemokamai gerti kiek 
tik norėjai, kai lošdamas casino, gali 
ir kitų visokiausių gėrimų gerti ne
mokamai. Mūsų vienintelis casino 
Hobarto mieste, Tasmanijoj, galėtų 
labai ir labai daug ko pasimokinti iš 
Las Vegas ir aš tikiu, kad jos atsto
vas Antanas Andrikonis (Eazy) pa
mokins savo casino kaip reikia pa
tenkinti žmones.

Po dviejų azartinių dienų ir labai 
mažai miego, paliekame Las Vegas 
ir pilnu tempu spaudžiame atgal į 
Los Angeles. Kelionė yra jau daug 
ramesnė. Aptilo dainos, vadovė, 
galvą priglaudusi ant plačių Jurgio 
pečių, jau ir mažai kalba ir daugiau 
snaudžia. Tačiau prisiekę pokeristai 
savo darbą dirba toliau ir šį kartą 
vietoj popierinių dolerių jau skamba 
sidabriniai. Atvykstame į parapijos 
namus, kur mūsų jau laukia žmonės, 
pas kuriuos ir vėl mes apsistojame. 
Šį kartą man tenka apsistoti pas 
mūsų Las Vegas vadovės Birutės 
mamą ir jos seserį Nemirą, kurios 
du sūnūs yra puikūs sportininkai. 
Gyvena jos Sant Monica priemies
tyje. Namas didelis ir gražus, šeimi
ninkės puikios, vaišina, šėnavoja, 
net rašomąją mašinėlę parūpina 
mano straipsniams parašyti. Tačiau, 
nori, nenori, įeidamas į namus turi

PRANEŠIMAS

Spalio 22 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
Lietuvių Namuose šaukiamas A.L. 
B-nės Melbourne Apylinkės 

SUSIRINKIMAS
kuriame bus renkami atstovai į 
Krašto Tarybą. Darbotvarkėje: at
stovų' rinkimai, o balsų skaičiavimo 
metu bus organizacijų pranešimai ir 
klausimai bei sumanymai.

Apylinkės Valdyba tikisi, kad 
Melbourno lietuviai kaip ir visada 
susirinks gausingai ir visi dalyvaus 
savo atstovų rinkimose.

Melbourno Apylinkės Valdyba

nusiimti batus. O aš, kaip pamirštu, 
taip pamirštu tuos savo batus nusi
imti ir vis įrėplioju į jų saliono kili
mus. Su mamyte, kuri taip puikiai 
mane vaišino, vis susitardavom, ji 
atleisdavo, tačiau dukrelė, tai neži
nau, tikriausiai apsidžiaugė, kai aš 
palikau Los Angeles.

Grįžtant namo, vienas iš svar
biausių įvykių visoje kelionėje, buvo 
mūsų iškiliojo krepšininko ir, šiais 
metais mediciną bebaigiančio, Romo 
Gulbino vestuvės su Australijoje gi
musia ir vėliau po keletos mėnesių 
su tėvais į Ameriką išvykusią, Lau
ra Žaliūnaite. Genė ir Algis Žaliūnai, 
dar Sydnejuje begyvendami, buvo 
gerai žinomi lietuviško jaunimo 
veikloje, kur jie šoko tautinius šo
kius, vaidino ir plačiai reiškėsi su 
jaunimu. Gi Amerikoje Algis labai 
plačiai išsimušė savo asmeniškame 
gyvenime, eidamas vis aukštyn ir 
aukštyn ir šiuo metu jis turi savo 
milijoninį biznį, darant statybas ne 
tik pačioje Amerikoje, bet ir arabų 
kraštuose. Jis taip pat yra labai 
veiklus ir Los Angeles lietuviškojo 
teatro gyvenime, kur jis ne tik pats 
vaidina, bet yra visų scenos veikalų 
dekoratorius, laimėjęs net premijas 
už tai. Laura yra buvusi tautinių šo
kių šokėja, baigusi savaitgalio lietu
viškąją mokyklą ir yra puiki lietu
vaitė. Mūsų busimasis gyvytojas 
Romas yra nepaprastų gabumų jau
nuolis. Baigęs Sydnejaus universi
tete farmaciją, jis nepasitenkino 
tuo, bet pradėjo studijuoti mediciną 
ir ją dabar baigia. Sportiniame gy
venime jis yra aukštai iškilęs krep
šininkas ne tik lietuvių tarpe, bet 
taip pat ir australų ir buvo išrinktas 
į N.S.W. valstijos rinktinę.

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SPAUDOS SĄJUNGOS

metinis narių 
susirinkimas

Pranešame, kad pirmasis Lietu
vių Bendruomenės Spaudos Sąjun
gos narių metinis susirinkimas 
įvyksta Sydnejaus Lietuvių Klube, 
16 East Terrace, Bankstown, 
N.S.W., sekmadienį, 1978 m. spalio 
29 d. antrą valandą po pietų.

DARBOTVARKĖ:
1. Priėmimas 1978 m. birželio 

mėn. 30-tos dienos balanso, septynių 
mėnesių pajamų ir išlaidų sąskaitos 
iki 1978 m. birželio 30-tos dienos, 
Valdybos ir auditorių raportų iki 
1978 m. birželio 30-tos dienos.

2. Valdybos išrinkimas, vadovau
jantis Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos taisyklėmis. Val
dybos nariai A. Kabaila, V. Pata
šius, A.A. Milašas, L.D. Cox, V. Ja
ras ir R. Zakarevičius atsistatydina, 
bet jie vėl kandidatuoja ir gali būti 
renkami į valdybą.

3. Sąjungos taisyklių (Company’s 
Articles of Association) ribose atlik
ti kitus reikalus.

L.B.S S-gos Valdybos vardu, 
Laurence Cox 
Sekretorius

Sąjungos nariai, turį įgaliojimus 
(Proxy Form), prašomi įgaliojimus 
pristatyti ne vėliau kaip vieną va
landą prieš susirinkimą.

Ir sumainė 
žiedelius...

Spalio 1 d., sekmadienį, Sydneju
je, St. Joachim bažnyčioje, Lidcom- 
be, kun. P. Butkus sutuokė Ramutę 
Maksvytytę ir Darių Gaką - Gečaus- 
ką. Sutuoktuvių iškilmių metu baž
nyčioje giedojo P. Rūtenis solo, ir 
choru kiti apylinkėje žinomi daini
ninkai - V. ir O. Asevičiai, V. ir I. 
Daudarai, K. Bitinienė, vadovaujant 
B. Kiveriui.

Vestuvinė puota įvyko 
Drummoyne rotušės salėje, kur da
lyvavo virš 200 kviestinių svečių iš 
abiejų pusių. Pasimatė, kokia plati 
Maksvyčių ir Gečauskų giminėlė! 
Jaunuosius sveikino kun. P. Butkus, 
V. Bukevičius, jauniesiems šeimos 
židinio ugnį įteikė Dr. G. Kazokienė, 
pasakydama prasmingą kalbą, 
skautų vardu kalbėjo B. Barkus. 
Jaunuosius jumoristiškai pasveikino 
ir kaip gyventi pamokė vyr. Skaučių 
Šatrijos Raganos būrelis vadovau
jant L. Barkutei. Oficialią pusę ves
tuvėse pravedė Paulius Rūtenis, 
kuris taip pat perskaitė ir jaunie
siems sveikinimus laiškais ir tele
gramomis.

Abu jaunieji yra susipratę lietu
viai, ypatingai aktyvūs lietuviško 
jaunimo gyvenime. Darius ir Ramu
lė yra tautinių šokių Gintaro grupės 
šokėjai, nuo pat mažens aktyvūs 
skautai. Nuolat ir nuolat juos suti
kome ir sutinkame įvairiuose lietu
viškuose pasirodymuose, parengimų 
programose.

Malonu Ramutę ir Darių pasvei
kinti sutuoktuvių proga ir palinkėti 
šviesaus ir laimingo šeimyninio gy
venimo.

Ataktetodamaa Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta joa prenumerata!
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Krepšinis Toronte
Robertas Sidabras

Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
dėmesio centras buvo krepšinio pir
menybės, kuriose dalyvavo 12 vyrų 
komandų, 6 moterų, 9 jaunių A kla
sės, 7 jaunių B, 5 jaunių C ir 6 jaunių 
D klasės krepšinio komandos. Taigi, 
iš viso žaidynėse dalyvavo 45 ko
mandos ir buvo sužaista 70 krepši
nio rungtynių. Savaime aišku, dau
giausia žiūrovų sutraukė vyrų pir
menybės, kurios buvo nepaprastai 
aukšto standarto. Šiose varžybose 
dalyvavo: Australijos lietuvių rink
tinė, Bostono LPDSK, Čikagos ’’Ne
ris”, Čikagos ’’Lithuanica” I ir H, 
Detroito "Kovas”, Hamiltono ’’Ko
vas”, Klevelando ’’Žaibas”, Londono 
’"Tauras”, Niujorko LAK, Toronto 
’’Aušra” I ir II.

Pirmo rato rezultatai: 
Bostonas - Australija 
Aušra I - Niujorko LAK 
Bostonas - Tauras 
Australija - Tauras 
Lithuanica I - H. Kovas 
H. Kovas - Žaibas 
Lithuanica I - žaibas 
Neris - D. Kovas 
D. Kovas - Aušra II 
Neris - Aušra II 
Aušra - Lithuanica II 
Niujorko LAK - Lithuanica II 

Antro rato rezultatai;
Bostonas - H. Kovas 
Aušra I - D. Kovas 
Bostonas - Aušra I 
Neris - Niujorkas LAK 
Lithuanica I - Australija 
Neris - Lithuanica I 
Žaibas - Lithuanica II 
Aušra H - Tauras 
Žaibas - Aušra II

Po antro rato varžybų paaiškėjo, 
kad dėl aukso medalio kovos Čika
gos ’Neris” ir Bostono LPDSK, ku
ris paskutinius 3 metus iš eilės buvo 
Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio 
meisteris.

85:61 
70:62 

102:58 
72:57 
74:58 
62:52 
97:48 
80:65 
82:65 

121:70 
85:47 
82:52

83:69 
85:82 
89:84 
68:59 
82:58 
92:77 
69:67 
58:47 
75:68

ČIKAGOS ’’NERIS” -
BOSTONO LPDSK 107:85 (60:36)

Finalinės rungtynės apvylė žiūro
vus, kurie tikėjosi atkaklios kovos, 
bet užtai matėme labai aukštos kla
sės krepšinį, kurį pademonstravo 
Čikagos lietuviai, šešių pėdų ir II 
colių ūgio milžinas Stepas Puidokas 
jau pirmame kėlinyje primedžiojo 17 
taškų. Tiesiog dieviškai šias rung
tynes sužaidė George Šimkus, ne tik 
labai sumaniai vadovavo žaidimui, 
bet ir pats pelnė 15 taškų jau pirma
me kėlinyje ir daugiausiai iš toli
mesnių distancijų. Labai gerai ir 
kaip visuomet pastoviai sužaidė ki
tas gynėjas R. Butkus bei puolėjas 
T. Vaitkus. 0 tuo tarpu Bostono iš
kiliausias krepšininkas Mikas Baš- 
kauskas pirmame kėlinyje pelnė tik 
2 taškus, o kitas pagrindinis taškų 
medžiotojas E. Minišak pirmame 
kėlinyje nepelnė nė vieno taško. Tad 
aukso medaliais pasipuošė Čikagos 
’’Neries” krepšininkai: S. Puidokas, 
G. Šimkus, R. Butkus, T. Vaitkus, 
A. Varnas, L. Jasevičius, J. Naujo
kas, J. Stankūnas ir A. Dagys. Tai
gi, čempionų komandoje startavo ir 
mums gerai pažįstami krepšininkai 
Algis Varnas ir Lary Jasevičius, ku
rie 1964 metais gastroliavo Austra
lijoje. Sidabro medaliai atiteko Bos
tono lietuviams krepšininkams.

t = ■ ■■

ČIKAGOS ’’LITHUANICA” I -
TORONTO ’’AUŠRA” 1109:100 

Už tai rungtynėse dėl bronzos 
medalio buvo kovojama ’’kaip už 
Tėvynę”... Tai buvo vienos iš ge
riausių rungtynių Toronte. Čia sėk
mė taip pat lydėjo Čikagos lietuvius, 
kurių gretose startavo vienas iš ge
riausių krepšinio žaidėjų antrose 
pasaulio lietuvių sporto žaidynėse 
Ričardas Valavičius. Šis 6’6"' ūgio^-'gas, taigi Toronte žaidė krepšinin

kai, kurie 1964 m. gastroliavo Aus
tralijoje: Algis Varnas, Lary Jase
vičius, Pranas Čekauskas ir Edis Ši
lingas.

Pagal rungtynių rezultatus liku
sias komandas galėtume rikiuoti se
kančia tvarka: 6. Niujorko LAK, 
kurių gretose startuoja labai daug 
žadantis kreipšininkas, Niujorko 
jaunių rinktinės žaidėjas, 6’8” ūgio, 
17 m. amžiaus Ričardas Šimkus; 7. 
Hamiltono ’’Kovas”, 8. Australijos 
lietuvių rinktinė, 9. Cleveland© 
’’Žaibas”, 10. ’’Lithuanica” II, 11. 
’’Aušra” II. Silpniausiai pasirodė 
Londono ’’Tauras”.

tvirto sudėjimo gynėjas - playmaker 
taikliai taškus medžiojo iš įvairių 
distancijų ir vidutiniškai per rung
tynes pelnė virš 25 taškų. ’’Lithua- 
nicos” I gretose gerai žaidė aukšta
ūgis A. Baris ir A. Neimantas. Titu
luotų krepšininkų nestokojo ir To
ronto ’’Aušros” I komandoje broliai 
G. ir L. Rautinšai Kanados rinktinės 
žaidėjai. George Rautinš jau eilę 
metų žaidžia už Kanadą, o dabar į tą 
rinktinę yra pakviestas ir 17 metų 
amžiaus, 6’6” ūgio labai perspekty
vus krepšininkas Leonas Rautinš.

Arti medalių buvo ir Detroito 
’’Kovo” krepšininkai, kurių gretose 
’’blizgėjo” 6’8” ūgio Kevin Kašėta ir 
Ričardas Čekauskas. Tai mums aus-

Į kelionėlę...
Gamta mus šaukia, jūra ir giraitės! 

O čia kaip tik dar - pabaiga savaitės, 
ir oras tinkamas, ir nėra ko daryti. 
Nuobodulys tiesiog iš proto gali išvaryti.

Miškan, sakau, važiuojam (žinoma, nakvynei, 
juk tam ir pirkom tą moderniškąją palapinę.)

Seniai jau viskas apgalvota, numatyta: 
į priekabą įkėlėm tad nešiojamą (iešminės) plytą, 
kėdes sulankstomas ir tokį patį stalą, 
o lovas (stovyklautojų) pririšome prie galo. 
Įstatėm atsargiai dvi lempas žibalines, 
įdėjom čiužinius, dėžes ir tris pintines, 
dar piūklą motorinį (gali prisireikt, nors jis ir kliudo). 
Įspraust jau nepavyko indams plauti bliūdo, 
nes priekaba - net lūžta! (Padanga pratrūko; 
dėl tokio mažmožio tačiau sau negadinsi ūpo.)

Taigi, į automobilį - maišai du (patalinė).
Kelionės šaldytuvas užėmė sėdynę.
Kol kas dar eina viskas pagal mūsų planą...
Šiaip - taip įtraukėm rūbų čemodaną.
(Jų gal per daug, bet baliuje nepasirodysi be frako, 
tai ir miške daryk, kaip tau mada įsako.)

Sudie civilizacija! — Transistorius pašonėj, 
kasetės, kompasas, barometras, žiūronai 
bei foto aparatas, mašina mezgimo. 
(Ją, tiesa, paėmiau tiktai iš įpratimo; 
kaip ir anūko tas spalvotas kaladėles — 
kad margos jos, kad po ranka vis vėlės.)

Atrodo, pasikrovėme jau būtiniausią mantą. 
’’Palauk! Ar turime gi ’’sausą provijantą”? 
Kur skrybėlės šiaudinės, plastikos kepurės? 
Patikrink dar, ar užrakintos durys...”

Ir taip, kaimynui ’’iki pasimatymo” rimtai ištarę, 
iš kiemo išriedėjome, praleist gamtoje parą. juyja

traliečiams labai gerai pažįstamo 
krepšininko, kuris buvo žvaigždė Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio rinkti
nės 1964 metais Australijoje ir 3 
metus atstovavo Adelaidės ’’Vytį” 
mūsų sporto šventėse p. Čekausko 
jaunesnis brolis. Detroito komando
je labai rezultatyviai žaidė 1964 m. 
rinktinės krepšininkas Edis Šilin-

Bus daugiau

Teisme
— Kodėl jūs. nebūdamas me

džiotojų draugijos narys, nušo
vėte zuiki?

— O kodėl jis. nebūdamas 
mano šeimos narys, graužė ko
pūstus mano darže?

Taisykloje
— Jūsų televizorius bus sure

montuotas po savaitės.
— Aišku, aišku. O. po kelių 

savaičių ateiti atsiimti?

PIRMA VIETA NERINGAI

Melbourne lietuvių slidinėtojų 
klubas Neringa rugsėjo 30 d. Mount 
Buller žiemos sporto sezono užbai
gimo karnavale laimėjo pirmąjį ge
riausiai pasirodžiusios grupės prizą. 
Visoj Austrlijoje plačiai žinomas 
Mount Buller karnavalas, kiekvie
nais metais sutraukia į varžybas 
gausų būrį slidinėtojų klubų, kurių 
vien tik Mt. Buller apylinkėje pri- 
skaitoma apie 110.

Neringiečiai, šių metų laimėtojai 
savo pergalę tinkamai atšventę ir 
pagauti entuziazmo yra pasiryžę ir 
ateinančiais metais laimėti kalno 
taurę. Plačiau apie tai kita proga.

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakumo metodas.

Lietuviams 10% nuolaida.
Skambinti po 4 v. vakaro (046) 

669230, arba rašyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

LKVS ’’Ramovė” Sydney Sky
riaus visuotinis narių susirinkimas 
įvyko rugpiūčio 20 d. Bankstowne, 
Lietuvių Klube. Susirinkimą pradė
jo Skyr. V-bos pirmininkas K. Da- 
niškevičius ir susirinkimui pirmi
ninkauti pakvietė J.P. Kedį, o sek
retoriauti V. Jankų.

Metinį pranešimą padarė skyr. 
pirmininkas K. Daniškevičius. Re
vizijos Komisijos aktą perskaitė A. 
Vinevičius. Po trumpų diskusijų, 
veiklos ir pajamų - išlaidų apyskaita 
buvo patvirtinta. Valdybos rinkimų 
neįvyko, nes pasiūlyti kandidatai 
visi atsisakė. Tuomet susirinkimas 
pavedė prezidiumui, talkininkaujant 
skyr. pirmininkui, trijų savaičių lai
kotarpy sušaukti kitą susirinkimą ir 
parinkti kandidatus į valdybą. Ant
ras susirinkimas įvyko rugsėjo 17 d. 
tose pačiose patalpose.

Balsams skaičiuoti Komisijon 
buvo išrinkti: S. Pačėsa ir Pr. Liu- 
binskas. Susirinkimo prezidiumas 
pateikė 5 kandidatus į Skyr. Valdy
bą, bet vienam išsibraukus liko 4 
kandidatai. Slaptu balsavimu iš
rinkti į valdybą: E. Karpavičius, V. 
Račiūnas ir J. Makūnas. Kandidatas 
V. Saudargas. Valdybai dar nepasp 
skirsčius pareigomis E. Karpavičius 
iš valdybos atsisakė, tuomet į val
dybą įėjo kand. V. Saudargas. Sky
riaus V-ba jau pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas - V. Saudargas, vi
cepirmininkas - J. Makūnas ir kasi
ninkas - V. Račiūnas.

Į Ramovėnų Atstovų suvažiavimą 
Sydnejuje slaptu balsavimu 
išrinkti: 1. A. Kutka, 2. K. Daniške
vičius. 3. J.P. Kedys. 4. S. Pačėsa. 5. 
M. Zakaras. Kandidatai: V. Kon-
dreckas ir J. Kapočius. Susirinkimas 
vyks Bankstowne, East Terrace, 
lenkų jaunimo patalpose.

Einamuose reikaluose buvo iškel
tas ramovėnų ir šaulių bendradar
biavimo klausimas.. Po trumpų dis
kusijų balsavimo keliu nutarta, kad 
šauliai, kaip gimininga ir tų pačių 
idėjų organizacija, nebūtų ignoruo
jama, bet tarp ramovėnų ir šaulių 
būtų glaudus bendradarbiavimas.

S.P.
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KLUBO BALIUS 
Melbourne

įvyks spalio 21 d., šeštadienį Melbourne Lietuvių Klube.
Šilta vakarienė. Turtinga loterija
Pradžia 7 vai. iki 12 vai.
Gros ’’Linksmasis Autobusas”. Visus maloniai kviečiame atsilankyti.
Įėjimas - 8 doleriai
Stalus užsisakyti pas Juozą Petrašiūną tel. 232 5034

Šarūną Morkūną tel. 569 9716

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Spalio 14 d., šešt.:
VOKIEČIŲ—AUSTRŲ CHORAS

MUS
PR ANE ŠIMAS RAJONINĖ STOVYKLA Bibliotekoje parduodamos betu-

Suinteresuotieji žuvavimu ponios 
ir ponai birželio 24 d. įkūrė Lithua
nian Fishing Club ir jo valdybą su
daro: pirmininkas P. Žitkauskas, tel. 
607 0887, sekretorius Ad. Laukaitis, 
tel. 727 4578, ir kasininkas E. Kol- 
bakas, tel. 644 2765.

Suinteresuoti žuvavimu prašomi 
kreiptis į p. Kolbaką. Labai prieina
mos sąlygos, nario mokestis tik 2 
dol. metams. Neapsigausit įstoję į 
žuvininkystės klubą. Turime gerą 
škiperį. Sekite pranešimus mūsų 
lentoje, kuri yra Syd. Liet. Klube. 
Ten nurodomos išvykos į jūrą.

Lithuanian Fishing Club Valdyba

AGRONOMŲ DĖMESIUI

Lietuvių Agronomų Sąjunga Či
kagoje artimoje ateityje išleidžia 
knygą apie Žemės Ūkio Akademiją 
Lietuvoje. Toje knygoje sąjungos 
valdyba nori paskelbti laisvame pa
saulyje gyvenančių ir mirusių agro
nomų - agronomių sąrašą.

Sąjungos valdyba prašo visus 
Australijoje gyvenančius agrono
mus užsiregistruoti ir suteikti žinių 
apie mirusius kolegas.

Registruotis bei informacijas 
siųsti: B. Barkus, 80 Links Avė., 
Concord, N.S.W. 2137.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ VADOVŲ 
SĄSKRYDIS

Ilgojo savaitgalio proga Melbour
ne įvyko Australijos lietuvių tauti
nių šokių grupių vadovų suvažiavi
mas, kuriame buvo aptarta busimo
sios tautinių šokių šventės Lietuvių 
Dienose programa, suderinti šokiai 
ir pasitarta visais kitais šventę lie
čiančiais reikalais. Tokį suvažiavimą 
sušaukti iniciatyvos ėmėsi Marina 
Osinaitė-Cox, kuri yra būsimos tau
tinių šokių šventės vadovė ir taip 
pat Sydnejuje Sūkurio grupės va
dovė.

Suvažiavime dalyvavo 26 įvairių 
grupių atstovai bei vadovai iš Ade
laidės, Hobarto, Melbourne ir Syd- 
nejaus. Šio sąskrydžio metu siekta 
glaudesnio tarp atskirų grupių 
bendradarbiavimo, suvienodinti 
šventės programoje numatyti šo
kiai. Tarp kitų suvažiavime dalyva
vo: B. Sadeckis, R. Stankevičiūtė - 
Adei., Aldona Nunez - Hobart, A. 
Morkūnienė iš Klumpakojo, P. ir J. 
Sadauskai iš Gintaro - Melb., M. Cox 
ir J. Zubrickas iš Sydney.

Melb. Čiurlionio Klubas visus maloniai kviečiai linksmą

Popietę su Benjaminu Gorbulskiu 
su Melboumo solistais ir dainininkais.

Programoje išgirsite naujų, meliodingų 
dainų apie tėviškės gamtą, kaimo subatvakarius, 

jaunatvišką ilgesį ir apie tėvynės meilę.
Taip pat kompozitorius su visais pasi

kalbės ir atsakys į Jūsų įvairius klausimus.

Sekmadienį, spalio 15 d., 3 vai.
Melbourne Lietuvių Namuose

LSS Australijos Rajono stovykla 
įvyks 1979 m. sausio 2 - 14 dienomis 
’’Aušros” tunto stovyklavietėje Ing- 
leburne.

Rengimo komitetas šią stovyklą 
pavadino Olego Truchano vardu. 
Olegas Truchanas yra išgarsinęs 
lietuvių vardą Australijoje bei kitur 
savo gamtos tyrinėjimu ir Tasmani
jos gamtos populiarinimu. Velionis 
Truchanas yra skautams geras pa
vyzdys kaip gamtos draugas ir išky
lautojas.

Stovyklos mokestis yra:
$ 50 už pirmą šeimos narį
$ 40 už antrą šeimos narį
$ 30 už trečią šeimos narį.
Ketvirtas ar daugiau iš šeimos 

stovyklauja veltui.
Mokestis stovyklaujantiems sa

vaitgaliais ar padieniui yra $ 5 die
nai.

Užsiregistruoti prašome per savo 
tuntininkus ar vietininkus iki gruo
džio 1 d.

Smulkesnes informacijas teikia 
komiteto sekretorius v.s. fil. Balys 
Barkus 80 Links Ave., Concord, 
NSW 2137 Tel. 73 3984

SUSITIKIMAS SU KLUMPAKOJU 
Melbourne

Spalio 14 d., šeštadienį Melbourne Lietuvių Namuose. Pradžia 7 vai. 
Programoje: taut, šokių grupė Klumpakojis ir kiti įdomūs pasirodymai 
Pramoginėje dalyje gyva ir įgrota muzika, šaltas bufetas, loterija.

Įėjimas - $ 2.50
Kviečiami visi buvusieji Klumpakojo šokėjai ir kiti svečiai. Stalus 

užsakyti pas A. Š. Morkūnus tel. 569 9816

Šių metų pradžioje imigracijos ir 
etniniams reikalams ministerija bu
vo paskelbusi, kad ruošianti išleisti 
įvairių tautų pasakų rinkinį ir krei
pėsi į visas tautybes parinkti po tris 
populiariausias ir būdingiausias pa
sakas, kurios būtų paskelbtos origi
nalioje kalboje ir angliškam verti
me.

Iš lietuvių tokias tris pasakas pa
ruošė ir Ministerijai pasiuntė p. Ava 
Saudargienė: Eglė žalčių karalienė, 
Sigutė ir Gedimino sapnas.

Iš ministerijos gautas raštas, kad 
tos pasakos pateko į reikiamas ran
kas ir būsiančios įtrauktos į numa
tytą leidinį.

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4-6, sekmadieniais 1.30-4 vaL

mediniai liktoriai, Bet. tautinis mo
teriškas kostiumas, gintariniai ka
roliai, lipin ūkai ant mašinų, medaliai

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

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vaL, ketv. 4-11 vaL, 8-12 vaL, sekm. 7-10.
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vaL. sekm.
1230 -11 vaL

•Antradieniais pigioji 
valanda

"Trečiadieniais šachmatai
•Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Carnival ’78 proga Sydnejuje bu
vo Australijos bibliotekininkų suva
žiavimas, ir jų konferencijos užbai
gimo vakarienėje programą atliko 
p.p. O. Asevičienė ir K. Bitinienė, 
kurios, akordeonu palydint J. 
Maksvyčiui suvažiavusiems biblio
tekininkams padainavo keletą lietu
vių liaudies dainų. Konferencija ir 
vakarienė vyko N.S.W. valstybinėje 
bibliotekoje. Graži lietuvių repre
zentacija.

Per liet, radijo valandėlę Sydne- 
juje paskelbta, kad dar šio mėnesio
pabaigoje į Australiją ketiną atva
žiuoti iš Lietuvos estradinės scenos 
dainininkė Ščiukaitė.

* *

PADĖKA

Dėkojame p. Sigitui Tamašauskui 
už ilgo laiko Klubo baro atskaitomy
bės vedimą.

M.L. Klubo Taryba

8®pmu VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
6-9 vaL, šešt. 6-10 vaL, atimu 1-iPvaL

Pasąulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos raštinė nuo rugsėjo 20 d. 
atidaryta Jaunimo Centre Chicagoje 
ir PLB Valdybos oficialus adresas: 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ar
ba Lithuanian World Community, 
5620 So. Claremont Ave., Chicago, 
Illinois 60636 U.S.A, telef. (312) 
778 2200.
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