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IŠEIVIAI — SOVIETŲ PILIEČIAI?

Jau anksčiau sovietai kė
sinosi į visus išeivius iš so
vietinių kraštų kaip j savo 
teisėtus piliečius, bet dabar 
Maskvoje išleistas naujas 
pilietybės įstatymas, kuris 
įsigalios nuo liepos 1 dienos, 
kad visi išeiviai, kurie yra 
gimę dabartinėse . Sovietų 
Sąjungos ribose, nežiūrint 
kur jie gyventų, yra sovietų 
piliečiai, nežiūrint kokią kitą 
pilietybę jie būtų priėmę. Be 
to, ir tokių išeivių vaikai, jau 
gimę svetur, lygiai yra so
vietų piliečiai, jeigu abu tė
vai yra Sovietų Sąjungos ri
bose gimę. Ir dar daugiau: 
tos sovietiškos pilietybės 
negali asmeniškai ar savo 
valia atsisakyti, nebent tau 
ji bus pačios Sov. Sąjungos 
vyriausybės atimta už 
kokius nusikaltimus arba 
gali būti atleistas padavus 
prašymą sovietų vyriausy
bei. (Visą šį pilietybės įsta
tymą paskelbsime sekančia
me M.P. numery. Red.)

Šis įstatymas galioja vi
suose kraštuose, kur tik yra 
išeivių, gimusių dabartinėse 
Sov. Sąjungos ribose. Kana
doje šis reikalas iškeltas 
viešumon ir ten plačiai 
spaudoje jis keliama ir nag
rinėjama , vyksta demons
tracijos ir statomi reikalavi-

Popiežius Jonas Paulius II 
birželio pradžioje lankysis 
Lenkijoje ir bus laikomas 
kaip oficialus kardinolo Vi
šinskio svečias. 

V. Audronis
ČIA LIETUVA

Kaip sunkų kryžių nešame vergovės baudžiavą, 
Ne vieną kartą klumpam po našta skriaudų. 
Ir vėlei mums prabilti apie laisvę draudžiama, 
Kad nepakiltumėm į kovą jos vardu.

Bet laisvės spindulys, pro sutemas ištryškęs, 
Prablaivo sąmonę, iš miego kelia mus. 
Kovų paveikslai prieš akis atgimsta ryškūs, 
Kaip amžiais gynėm savo žemę ir namus.

Vėl laimina kovotojus senutės motinos, 
Vėl girdim Laisvės Varpą, skambantį visur: 
’’Šalin, grobikai, kraujo upėm prisisotinę, 
Jums nepavyks čia pragaro įkurti

Greičiau keliaukite į savo smurto rojų, 
Be žmogiškojo veido - robotų banda! 
Čia mūsų žemė — Lietuva — darbščių artojų, — 
Neišsižadėsim laisvės niekad niekada!

Eilėraštis sukurtas Lietuvoje, atskleidžia nuotaikas ir 
parodo, kaip priima dabartinę padėtį okupuotieji lietuviai

mai, kad Kanados vyriausy
bė j tai reaguotų. Apskai
čiuojama, kad vien tik Ka
nadoje šis sovietų pilietybės 
įstatymas liečia virš trijų 
milijonų Kanados gyvento
ju-

Ką reiškia šis naujas įsta
tymas, sunku iš viso prama
tyti, nes jis greičiausia turi 
ir užkulisinių tikslų, kuriuos 
težino tik šio įstatymo lei
dėjai - sovietų vyriausybė. 
Pirmoj eilėj spėjama, kad 
bus stengiamasi nutildyti 
antisovietinę veiklą, kurią 
vykdo kaip tik pirmoj eilėj 
žmonės Sovietų Sąjungos 
kilmės. Žinodami, kad jie ir 
prieš savo valią tebėra so
vietų piliečiai, sovietai gali 
įvairiais, net atviriais diplo-

Lietuvis kardinolas? >
Popiežius Jonas Paulius II 

paskelbė 14 naujų kardinolų 
iš aštuonių kraštų ir penkio
liktąjį pasilaikęs širdyje (in 
pectore), kurio vardas dar 
laikomas paslaptyje. Kaip 
’’Sydney Morning Herald’’ 
pranešė, tasai penkioliktasis 
kardinolas greičiausiai yra 
lietuvis Vilniaus vyskupas 
Lietuvoje Julijonas Stepo
navičius, 68 metų amžiaus, 
kuris sovietų valdžios sus
penduotas ir laikomas namų 
arešte dar nuo 1961 metų (S. 
M.H. klaidingai skelbia, kad 
nuo 1969 m.). 

matiniais keliais priverst. 
atitinkamo krašto organus 
tokią antisovietinę veiklą 
užgniaužti. Antras motyvas 
yra palikimų reikalas, kur 
kiekvienu atveju sovietai 
turi teisę į savo piliečio turtą 
kaip į sovietinę nuosavybę. 
Vėl gi lankantis tokiems 
žmonėms Sov. Sąjungoje iš
vyka pasidaro problematiš
ka, nes jo nesaugo gyvena
mo krašto globa. Pagaliau 
susidaro ir moralinis to
kiems žmonėms smūgis, nes 
jie prievarta įjungti į sovie
tinę sistemą ir norėdami ne
gali jos atsikratyti. Kaip 
šiuo atveju pasielgs Austra
lijos vyriausybė, nėra žinių, 
nors jai šis reikalas jau se
niai turėjo būti žinomas.

Greičiausia šis spėjimas 
teisingas, nes popiežius jau 
prieš keletą mėnesių užsi
minęs, kad Lietuvai reika
lingas kardinolas.

POPIEŽIUS PAS
LIETUVIUS

Popiežius Jonas Paulius II 
kelis kartus išreiškė viešai 
savo palankumą lietuviams 
iškilmingomis progomis pa
minėdamas lietuvius ir lie
tuviškai prabildamas. Ge
gužės 6 d. Romoje lankyda
mas Sv. Antano parapiją ta 
pačia proga su visa Vatikano 
svita aplankė ir lietuvių šv.

įvykiai
Neseniai į Čikagą atvykęs 

iš okupuotos Lietuvos tau
tietis pasakoja apie padėtį 
dabartinėje Lietuvoje. Jis 
ketverius metus atitarnavo 
raudonojoje armijoje, prisi
mena dar iš vaikystės parti
zanines kovas ir pabrėžia, 
kad tų kovų metu prieš par
tizanus didelį vaidmenį atli
ko vietiniai žydai ir rusai, 
kurie darė viską, kad pa
laužtų lietuvių tautinį pasi
priešinimą. Jis pilnai patei
sina lietuvių ginkluotą re
zistenciją teigdamas, kad be 
jos greičiausiai šiandie ne
turėtume tos dvasinės 
atsparos, kuri apėmusi šian
dieninę Lietuvą.

***
Aną savaitę baisi nelaimė 

ištiko amerikiečius, kai ky
lant lėktuvui iš Čikagos ae
rodromo nukrito vienas mo
toras, lėktuvas apsivertė ir 
nukritęs sudegė. Žuvo 275

Rašytojas Jonas Biliūnas (1879-1907)
Portretą piešė jo bendraamžis dail. A. Varnas

Kazimiero kolegiją, kuri 
kaip tik yra tos parapijos ri
bose. Lietuviai popiežių pa
sitiko labai iškilmingai, ko
legijos rektorius prel. L. 
Tulaba popiežių pasveikino, 
o šis iš savo pusės pasakė 
kalbą paminėdamas, kad 
jam lietuviai visados esą 
prie širdies, kad jis kasdien 
specialiai meldžiasi už Lie
tuvą ir už Lietuvos tikin
čiuosius, priminė, kad jis 
esąs iš to pat miesto Kroku
vos, kur gimęs ir šv. Kazi
mieras...

Šį įvykį plačiai aprašė Va
tikano ir Romos spauda. Tai 
pirmas popiežius, lietuviams 
skyręs tiek dėmesio ir ap
lankęs lietuvišką instituciją - 
šv. Kazimiero kolegiją, ku
rioje ruošiami lietuviai ku
nigai.

keleiviai. Katastrofos prie
žastys tebeaiškinamos.

<!**

Atsižvelgiant į pakilusias 
kuro kainas, kelionės lėktu
vais į užjūrius nuo birželio 5 
dienos pabrangsta: kelionė 
iš Sydney į Londoną ir atgal 
kainuos $ 626. žodžiu, tarp 
Australijos ir Europos kai
nos pakyla 7 °/o, gi tarp 
Australijos ir Amerikos - 
5%.

***

Australijos Lietuvių Fon
do Valdyba finansiniai parė
mė abi Sydnejaus tautinių 
šokių grupes paskirdama 
abiem 500 dolerių. Sydne
jaus Apylinkės Valdyba tą 
sumą padalino pagal tų gru
pių šokėjų skaičių.

EUROPOS LIETUVIO
JAUNIMO KONKURSAS

yra paskelbęs Jaunimo 
Kongreso konkursą, kuria
me gali dalyvauti visi Euro
poje gimę ir joje gyveną 
jaunuoliai tarp 18-28 metų. 
Kongreso metu bus įteiktos 
trys premijos - $ 200, $ 125 ir 
$ 75. Specialiai sudarytoji 
Konkurso Komisija spręs ir 
paskirs premijas tiems jau- 
nuoliams-ėms, kurie iki 1979 
m. birželio 15 d. atliks bent 
vieną sąlyginio darbų:

a) paruoš ir išleis lietuvių 
kalba bent vieną beletristinį 
ar žurnalistinį rašinį lietu
viška tema;

b) parašys bent tris 
straipsnius ’’Europos Lietu
viui” kultūriniais ar visuo
meniniais klausimais;

c) parašys ar atspausdins 
Europos spaudoje svetima 
kalba straipsnį ar rašinį lie
tuviška tema.

Kažin, jeigu taip Austra
lijoje surengus panašų kon
kursą,kokie būtų rezultatai?

POTVYNIAI AMERIKOJE

Kovo - balandžio mėne
siais pietines JAV valstijas 
nusiaubė uraganinės audros 
o dalį Kanados baisios žie
mos pūgos. Po to Amerikos 
miestus ir kaimus užplūdo 
istorijoje dar negirdėti pot
vyniai. Susidarė bilijoninių 
nuostolių. Vanduo buvo ap
sėmęs namus virš stogų. Kai 
kurie žmonės išsigelbėjo tik 
sėdėdami ant kaminų. Pot
vyniai daugiausia pasireiškė 
prie Red River, tekančios 
per Kanadą ir Ameriką. Kai 
kur vanduo buvo pakilęs net 
48 pėdas!

Dabar daugelyje vietų 
siaučia kaitros, siekdamos 
ligi 30° C. Paprastai šiaurės 
Imerikoje karčiausias yra 
.epos mėnuo. Šiuo metu 

potvyniai siaučia Floridoje.
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Du birželio veidai
Pries akis skaudusis bir

želis ir triumfalinis birželis. 
Praėjo jau 38 > ri
metai nuo anų šiurpulingų 
dienų, kurias daugumas is 
mūsų labai gerai prisimena, 
nes visiems grėsė deporta
cijos, o po savaitės ne vienas 
is čia esančių jau dalyvavo 
su ginklu rankose birželio 
sukilime. Ir vienu, ir kitu 
atveju sudėta milžiniškų au
kų: deportacijų metu 1941 
metų birželio 13-15 dienomis 
is Lietuvos į Sibirą buvo iš
tremta 34.260 asmenų. Pa
sibaigus karui ir vykdant 
priverstinę kolektivizaciją 
skaičiais buvo daug stam
besnių deportacijų, tik kaž
kodėl jos neįeina į mūsų mi
nėjimus. Tai genocidinio po
būdžio okupanto kriminali
nis aktas prieš pavergtą 
tautą. Genocidinis ta pras
me, kad tuo norėta moraliai 
palaužti visą tautą, atsi
kratyti sąmoningu tautos 
sluogsniu, padaryti daugiau 
vietos kolonistams ir pali
kusius laikyti nuolatiniame 
terore.

Is kitos pusės tą patį bir
želį lietuvių tauta parodė ir 
antrą savo pusę: kiek de
portacijų metu tauta buvo 
įgąsdinta ir net apatiška, 
pasidavusi likimui, tiek po 
savaitės pasirodė ji ryžtin
ga, heroiška, isdrįsusi prie
šintis tiesiog nuogomis ran
komis, vydama laukan įsi
veržėlius okupantus. Kiek 
trėmimai visai tautai uždėjo 
gedulo ir skausmo antspau
dą, tiek pats birželio sukili
mas ir nepriklausomos Lie
tuvos paskelbimas kelia 
mums visiems savimi pasi
tikėjimo ir pasididžiavimo, 
nes tai įvyko visos tautos 
valia nelaukiant malonės iš 
naujų okupantų - vokiečių, 
kurie lygiai turėdami tokius 
pačius tikslus ką tik pas
kelbtą nepriklausomybę vėl 
panaikino. Tačiau įsižiebęs 
sukilimo metu ryžtas nebu
vo palaužtas: sukilimas vo
kiečių metu išvirto į atvirą 
rezistenciją, kuri vėliau, 
grįžus naujai bolševikų oku
pacijai, įsiliepsnojo laisvės 
kovomis, kurios truko ištisą 
dešimtmetį Rezistencinė 
dvasia ir šiandie tautoje te
bėra gyva. Nors ne ginkluo
tu pasipriešinimu, o kitomis 
priemonėmis - protestais, 
pogrindžio spauda, kultūri
niu pranašumu ir nepalau
žiama dvasia.

Taigi, yra du birželiai: pa

Brangiai bičiulei
A.A.

ADAI VILIŪNIENEI
mirus, jos dukrai su šeima ir artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia

Paulius Rūtenis
Į ■ r.:-.. n Į C
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syvusis bei rezignuojantis, 
ir kovojantis bei heroiškasis. 
Abu vienodai mums būdingi 
ir visai tautai lemtingi. Kiek 
pirmuoju atveju tauta buvo 
lyg žado netekus ir įvykių 
vejama pasidavė likimui, 
tiek antru atveju ji pasirodė 
ryžtinga ir akcentuotai pa
reiškė savo nusistatymą ir 
valią.

Tie birželio įvykių rezul
tatai ir po 38 metų gyvai at
siliepia ir pas mus bei visa
me laisvajame pasaulyje ir 
tuo pačiu atsiskleidžia visų 
pokario pabėgėlių bendras 
charakteris - toji pasyvioji 
dvasia, persunkta baimės. 
Dėl to ir mūsų minėjimuose 
bei propagandoje pirmoj 
eilėj statomas baisusis bir
želis, užguitos tautos kančia, 
o nustumiama antroje vie
toje, o dažniausiai net ne
prisimenama tautos herois- 
koji pusė, tasai ryžtas ir va
lia būti savimi ir atsiimti, 
kas mums priklauso. Šitas 
kovingasis, heroiškasis bruo 
žas visais atžvilgiais gal net 
turėtų būti labiau pabrėžti
nas ir minėtinas, nes tai 
kelia ir skatina mus pačius, o 
drauge ir kitataučių akyse 
sukelia žavesio ir pasigėrė-

PLB Valdyboje
PLB Valdyba, vykdydama 

V-jo PLB Seimo nutarimą, 
savo 1979 sausio 31 d. posė
dyje i PLB Valdybą pinatei- 
siu nariu pakvietė Zigmą 
Žiupsnį kaip narį sporto rei
kalams.

Naujasis PLB Valdybos 
narys sporto reikalams Zig
mas Žiupsnys yra gimęs 
1926 m. Kaune, Lietuvoje. Į 
Chicagą, JAV, atvyko 1950 
m. ir 1951 m. buvo vienas iš 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
Sporto Sąjungos steigėjų. 
1951 m. įsteigė Chicagos lie
tuvių klubą v’Ateitį” ir jam 
vadovavo. Vėliau buvo ilga
metis sporto klubo ’’Neris” 
pirmininkas, dabar yra to 
klubo globėjas ir treneris. 
Dvi kadencijas dirbo ŠAL- 
FASS Centro valdyboje, 
12-ką metų JAV Vidurio 
Vakarų sporto apygardos 
vadovas, tas pareigas eina ir 
dabar. Žiupsnys suorgani
zavo daugelį sporto žaidynių 
ir 1973 m. vadovavo sėk
mingai moterų tinklinio ko
mandos išvykai į Europą. 
JAV Lietuvių Bendruome
nėje dirbo dvi kadencijas LB 
Marquette Parko apylinkės 
valdyboje ir vieną kadenciją 
JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyboje.

Dabar Zigmas Žiupsnys 
artimai bendradarbiaus su 

jimo, nes visados kova pa
traukia ir kaitina, o pasida
vimas atstumia.

Kasmet su nerimu tenka 
žiūrėti į mūsų rengiamus 
birželinius minėjimus - tai 
tarsi biblinių žydų raudos 
prie Jeruzalės griuvėsių ir 
tai niekam nematant, užda
rai. Turėtų jaustis skaus
mas, kančia, kuri pasiekusi 
kritišką tašką iššaukia 
akciją Gaila, vietoj to paliko 
tik apeiga, sausa, net suba
nalinta, kuri kasmet atlie
kama tik dėl to, kad taip 
reikia.

Yra ir kita birželio pusė, 
kelianti polėkio, žadinanti, 
teikianti savimi pasitikėji
mo. Kodėl gi mes savo mi
nėjimams pasirinkom tik 
vieną pusę, ir pačią nega
tyviausią ne vien tik sau, bet 
ir kitiems? Ar dėl to, kad 
tiek nukentėjom, esam jau 
nusipelnę, kad kiti už mus ir 
mums veiktų? Kodėl stato- 
mės tokiais mažaverčiais, 
issistatome tik kitų pasigai
lėjimui, kai tuo tarpu stovi 
šalia kitas mūsų tautos pa
veikslas, trykštantis ryžtu ir 
valia gyventi, tik mūsų pa
čių uždengtas, neparodo
mas? Paliegėliai visados ati
duoti kitų malonėj ir Dieve, 
jų pasigailėk.' Tik ryžtingieji 
laimi ir kitų palankumą net 
draugų ir talkininkų.

(v.kJ

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjunga, Austrlijos Lietuvių 
Sporto Sąjunga ir kitais 
sportiniais vienetais, ska
tindamas sportinį ir tautinį 
bendravimą tarp pasaulyje 
pasklidusių lietuvių.

* ♦ *
PLB V-sis Seimas Toronte 

ragino PLB Valdybą tęsti ir 
stiprinti kultūrinius ryšius 
tarp atskirų kraštų Lietuvių 
Bendruomenių. Kultūriniais 
reikalais Seimas priėmė eilę 
nutarimų. Tuos nutarimus 
vykdydama PLB Valdyba 
1979 kovo 18 d. posėdyje 
nutarė sudaryti PLB Kultū
rinės talkos komisiją. Ši ko
misija rūpinsis įvairiais kul
tūriniais renginiais, ji orga
nizuos ir vykdys lietuvių 
menininkų, kultūrininkų ir 
mokslininkų pasikeitimą 
tarp paskirų kraštų Lietuvių 
Bendruomenių ar joms ati
tinkančių institucijų.

PLB Kultūrinės Talkos 
Komisijai vadovauja PLB 
Valdybos kviestas pirminin
kas Dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas.

PLB Politinių Reikalų 
Komisijos darbo gaires da
bar ruošia keturi PLB Val
dybos nariai: pirm. V. Ka- 
mantas, vicepirm. S. Kup
rys, vicepirm. R. Sakadols- 
kis ir ižd. M. Šilkaitis.

Visų kraštų valdybos pra
šomos atsiųsti šiuo klausimu 
savo nuomones PLB Valdy
bai, pasisakydami kas į tokią 
komisiją turėtų būti pak
viesti, kokius darbus ji tu
rėtų atlikti dabar ir vėliau, 
kaip jai telkti lėšas ir kt.

* * *
Pasiruošimas IV-jam Pa

saulio Lietuvių Jaunimo

PADĖKA
Visiems mieliems bičiuliams, bendradarbiams bei 

organizacijoms, pareiškus man užuojautą žodžiu, raštu ar 
spaudoje mano tėveliuo mirus, nuoširdžiai dėkoju.

Vincas Kazokas ir šeima

Kongresui vyksta labai ge
rai visuose kraštuose. Jau
nimas ruošiasi gausiai jame 
dalyvauti, o vyresnieji viso
kiais būdais padeda jauni
mui tinkamai pasiruošti. Vi
siems už tai didelis ačiū.

Šiuo metu JAV ir Kana
doje vyksta didelis aukų va
jus paremti IV-iį PLJK. V- 
sose LB apylinkėse renka
mos aukos, prie jų prisideda 
visos organizacijos ir paskiri 
asmenys. Nors pinigai dar 
pamažu ateina, tačiau tiki
masi iki liepos mėnesio pra
džios surinkti reikalingas 
sumas.

Dar kartą didelis prašy
mas visų Kraštų Bendruo
menėms - Padėkime jauni
mui surengti gerą ir naudin
gą Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresą!

* * *
Liepos 21-22 dienomis 

Belgijoje, Europos Lietuvių

ATSKIRŲ PLB KRAŠTŲ ADRESAI

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
CENTRAS
Julius Mičiudas, pirm. 
Saladillo 5573 
Buenos Aires 
Argentina
ARGENTINOS LIET. OR
GANIZACIJŲ IR SPAU
DOS TARYBA (ALOST) 
Raul Stalioraitis, pirm. 
Mendoza 2280, Avellaneda 
Buenos Aires, Argentina
ARGENT. LIET. SUSI
VIENIJIMAS
Avda. San Martin 3175 
Lanus Oeste 
1824 Buenos Aires 
Argentina
AUSTRALIJOS LB 
KRAŠTO VALDYBA 
Vytautas Neverauskas, 
pirm.
36 Donald Street 
St. Marys’ SA 5042 
Australia
BELGIJOS LB KRAŠTO 
VALDYBA
Stasė Baltus, pirm. 
39 Rue Grands Champs 
Lanbermont - Ensival 
Belgium

BRAZILIJOS LB KRAŠTO 
VALDYBA
Jonas Tatarūnas, pirm. 
Rua Juatindiba 28 
Parque da Mooca 
03124 Sao Paulo, SP 
Brazil
D. BRITANIJOS LB 
KRAŠTO VALDYBA 
Stasys Kasparas, pirm. 
32 Puteaux House 
Roman Road 
London, E2 ORF, England
D. BRITANIJOS 
LIETUVIŲ SĄJUNGA 
J. Alkis 
Lithuanian House 
1 Ladbroke Gardens 
London W 11, England

ITALIJOS LB KRAŠTO 
VALDYBA
Msgr. V. Mincevičius, pirm. 
Via Casalmonferrato, 33 
00182 Roma Italy
JAV LB KRAŠTO 
VALDYBA
Algimantas Gečys, pirm.

Studijų Savaitės patalpose, 
yra planuojamas Europos 
Kraštų Lietuvių Bendruo
menių pirmininkų ir jų val
dybų suvažiavimas kartu su 
PLB Valdybos pirmininku ir 
kitais PLB Valdybos nariais. 
Suvažiavime bus aptarti 
ateities darbai, kuriuos pra
mato Europos kraštai ir ku
riuos galės paremti PLB 
Valdyba.

* * *
Prie šio bendralaiškio pri

dedame kraštų LB valdybų 
bei centrinių institucijų ad
resus. Tai didelė ir darbšti 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės šeima, su kuria PLB 
Valdyba bendrai dirba. Pra
šom patikslinti adresus, jei 
būtų klaidų.

Laukiame iš visų daugiau 
žinių ir patarimų. Parašyki
te.

Vytautas Kamantas 
pirmininkas

9660 Pine Road 
Philadelphia, PA 19115 
U.S.A.

KANDŪS LB KRAŠTO . 
VALDYBA 
Jonas Simanavičius, pirm. 
614 Tedwyn Drive 
Mississauga, Ont. L5A 1K2 
Canada

*
KOLUMBIJOS LB 
KRAŠTO VALDYBA 
Jonas Pikčilingis, pirm. 
Calle 39, No. 28-36 
Bogota, D.E.
Colombia, S.A.

N. ZELANDIJOS LB 
KRAŠTO VALDYBA 
Vytautas Grigaliūnas, pirm. 
29 Robert Street 
Ellerslie, Auckland 
New Zealand

*
PRANCŪZIJOS LB 
KRAŠTO VALDYBA 
Kun. J. Petrošius, pirm. .
7 Rue des Lions 
75004 Paris 
France

*
ŠVEICARIJOS LB 
KRAŠTO VALDYBA 
Dr. A. Kušlys, pirm. 
Flugplatzstr. 20 
3122 Kehrsutz 6, Bern 
Switzerland

URAGVAJAUS LIET. 
KULTŪROS DRAUGIJA 
Stasys Goda, pirm. 
Rio de Janeiro 4001 
Montevideo 
Uruguay, S.A.

*
VENEZUELOS LB 
KRAŠTO VALDYBA 
Juozas Kukanauza, pirm. 
Calle Marte 89 - 21 
Urb. El Trigal Norte 
Valencia, Venezuela

• ♦
VOKIETIJOS LB 
KRAŠTO VALDYBA 
Andrius Šmitas, pirm. 
684 Lapertheim-Huettenfeld 
Romuva
W. Germany
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Rašytojo
J. BILIŪNO 100 m. SUKAKTIS

Šiemet sueina šimtas me
tų, kai gimė žymusis spau
dos draudžiamojo laikotar
pio rašytojas Jonas Biliūnas. 
Mirtis jį išskyrė iš mūsų 
tarpo pačioje jaunystėje su
laukus vos 28 metų. Tačiau 
neabejotinu literatūriniu ta
lentu jaunas rašytojas pali
ko gilius pėdsakus mūsų 
jaunoje atgimstančioje lite
ratūroje. Jono Biliūno kūry
ba nėra gausi, bet brandi 
savo menine išraiška ir giliu 
humaniškumu.

Jonas Biliūnas gimė 1879 
m. kovo 3 d. Niūronių kaime, 
Anykščių valsčiuje apsi- 
švietuvių ir pasiturinčių 
ūkininkų šeimoje. Buvo jau
niausias iš vaikų ir iš pri
gimties silpnokos sveikatos. 
Tad tėvai nutarė jį leisti į 
mokslus ir tuo užtikrinti 
lengvesnį gyvenimą. Kaimo 
daraktoriaus paruoštas 
įstoja į Liepojos gimnaziją. 
Anuo metu į kiekvieną besi
mokantį vaiką tėvai ir gimi
nės įžiūrėjo kaip į busimąjį 
kunigą, bet apie kunigystę 
jaunasis Biliūnas nė nesva
jojo. Vienam po kito mirus 
tėvams, kiek laiko jį šelpė 
giminės, bet jam griežtai at
sisakius eiti į kunigus, gimi
nių materialinė parama nu
trūko. Paskutinėse gimnazi
jos klasėse J. Biliūnas 1900 
m. įstojo į Tartu universite
to medicinos fakultetą. Bet 
universitete įsivėlė į prieš- 
carinę politinę veiklą ir iš 
universiteto buvo pašalin
tas. Po nesėkmingų pakar
totinų bandymų grįžti į uni
versitetą J. Biliūnas išvyko į

Pavyzdingas mostas
Visi dirbą visuomeninį ar 

kultūrinį darbą gerai žino, 
ką reiškia tokiems darbams 
materialinė parama ir kaip 
sunkiai ji ateina. O dažniau
siai tie dirbantieji turi ir su 
veikla iš savo kišenės visas 
išlaidas padengti. Galbūt to
kios sąlygos ir kitų tautiečių 
pasyvus laikymasis pakerta 
tų aktyviųjų jėgas, ir jie su 
laiku ne tik pavargsta, bet 
dar prie to ir nusivilia. Iš ki
tos pusės visi norime, kad 
toji lietuviška visuomeninė 
ir kultūrinė veikla ne tik ne
išblėstų, bet kad ji dar la
biau plėtotųsi. Bet kiek daug 
turime tokių skatintojų, rė
mėjų, mecenatų? O per tris
dešimt metų turime apsčiai 
prasigyvenusių, dirbančių 
pelningose profesijose ir 
gyvenančių prabangoje. Bet 
kiek nuo jų stalo trupinių 
nubyra lietuvybės reika
lams?

Bet ir tamsioj nakty atsi
randa žiburėlių. Štai cabra- 
matiškiai K. ir N. Butkai, 
plačiai Sydnejuje žinomos 
firmos "FUNERALS OF 
DISTINCTION" savininkai, 
šitą spragą pastebėjo ir be
ne pirmieji ištiesė ranką. Jie 
paskyrė 1000 dolerių lietu
viškai veiklai tokiais moty
vais:

"Pagerbdami Sydnejaus 
Lietuvių Teatrą "Atžalą” ir 
Sydnejaus lietuvius daili
ninkus už jų kilnų dosnumą, 
Australijos Lietuvių Fondui 
skiriame 250 dolerių;

taip pat prisimindami ir 
pagerbdami a.a. Jurgį Kala- 
kauską - Kalakonį, buvusį 
Mūsų Pastogės redaktorių, 
Mūsų Pastogei sjapaptie 150 
dolerių;

Vokietiją - į Leipzigą ir čia 
įstojo į aukštąją komercijos 
mokyklą. Nusivylęs savo 
pasirinkimu Biliūnas metė 
komercines studijas ir įstojo 
į universitetą studijuoti li
teratūros. Lanko filosofijos 
ir psichologijos paskaitas, 
klausė vokiečių literatūros 
istorijos, dramos, estetikos 
ir lietuvių kalbos kursus.

Dar gimnazijos laikais pa
sireiškusi džiova dėl sunkių 
materialinių sąlygų ėmė 
pastebimai ardyti jo sveika
tą. 1904 m. grįžo į Lietuvą. 
Čia susituokė su savo suža
dėtine dantų gydytoja J. 
Janulaityte. Ligai progre
suojant J. Biliūnas, žmonos 
remiamas išvyksta į Šveica
riją tikėdamasis kalnų ore 
atgauti savo sveikatą. Bet 
padėtis darėsi beviltiška. 
Gydytojų patartas persikėlė 
į Zakopanės kurortą ir čia 
netrukus ir mirė (1907 m. 
gruodžio 8 d.).

Trumpas Biliūno gyveni
mas buvo gana permainin
gas. Jaunystėj aistringai 
Įsijungęs į socialistinį bei 
revoliucinį judėjimą vėliau 
politika ėmė bodėtis ir pa
galiau su ja nutraukė visus 
ryšius, likusį gyvenimą 
skirdamas literatūrai. Lite
ratūrinė kūryba ir buvo jo 
tikrasis pašaukimas.

J. Biliūnas, kaip ir dauge
lis pradedančių reikštis lite
ratūroje, pradžioje bandė 
rašyti eilėraščius, tačiau 
pats raštytojas pajuto, kad 
jo poetinė kūryba gana silp
noka. Iš jo eilėraščių gal 
pąts nuoširdžiausias ir poe-

a.a. Algio Pluko pagarbos 
ženklan skiriame tautinių 
šokių grupei "Sūkuriui" 150 
dolerių;

Išreikšdami pagarbą įni
rusiems visuomenininkams 
Eduardui Migevičiui, Simui 
Narušiui ir dail. Vaclovui 
Ratui, Sydnejaus Savaitga
lio Mokyklai skiriame 150 
dolerių;

pagerbdami a.a. tragiškai 
žuvusį skautą ir studentą 
Audrių Laurinaitį, skautų 
"Aušros" Tuntui skiriame 
150 dolerių;

pagerbdami kilnios širdies 
veikėją, pasižymėjusią so
cialinės globos veikloje a.a. 
Reginą Klimaitytę - Rudie
nę, ilgametę Sydnejaus Liet. 
Moterų Socialinės Globos 
Draugijos narę, minėtai 
Draugijai skiriame 150 do
lerių.

K. ir N. Butkai 
FUNERAL OF

DISTINCTION P/L 
savininkai

Gal neužtektų visų vardu 
p.p. Butkams pasakyti ačiū. 
Būtų daug gražiau ir gal net 
patys rėmėjai K. ir N. But
kai būtų daug laimingesni, 
jeigu šiuo gražiu pavyzdžiu 
atsirastų ir daugiau pasekė
jų. K. ir N. Butkų paremtos 
organizacijos tėra tik dalis 
visos lietuviškos veiklos, 
kuri laukia mūsų paramos. 
Socialinis bei kultūrinis gy
venimas yra kaip gyvas or
ganizmas, reikalingas krau
jo - lėšų ir pinigo. Gal dėl to 
ir mūsų veikla darosi tokia 
anemiška, nes bet ką užsi
mojus pirmiausia atsistoja 
klausimas - o iš kur gausime 
pinigo? Pagalvokime! 

tiškiausias yra "Kai numir
siu, man’ pakaskit”. Tai tar
tum jauno poeto testamen
tas sparčiai artėjančios mir
ties akivaizdoje.

Tikras kūrybinis paliki
mas yra jo proza. J. Biliūnas 
dėl sunkių ekonominių sąly
gų, pašlijusios sveikatos ir 
jauno amžiaus nesuspėjo 
mums palikti monumentalių 
kūrinių: jo literatūrinis pali
kimas tai trumpi kūrinėliai - 
autoriaus jaunystės išgyve
nimai, aplinkos iškarpos, 
kaimo buitis baudžiavos lai
kai, paprasti kaimo žmonės, 
jų vargai ir džiaugsmai. Ta
čiau tuose trumpuose pasa
kojimuose autorius parodo 
tokio gilaus psichologinio 
įžvalgumo, švelnaus žmo
niškumo ir artimo meilės, 
kad savo širdies šiluma už
krečia ir skaitytoją. O tai 
sugeba padaryti tik didelis 
menininkas, kokiu iš tiesų ir 
buvo Jonas Biliūnas.

Šioje trumpoje apybrai
žoje neįmanoma išsamiau 
apibūdinti atskirus jo kūri
nius. Pagaliau toks jo kūry
bos pristatymas gal būtų ir 
nereikalingas. J. Biliūno pa
sakojimai buvo spausdinami 
visose lietuvių literatūros 
chrestomatijose, visi lankę 
gimnazijas Lietuvoje esame 
nagrinėję ir rašę rašomuo
sius darbus iš J. Biliūno kū
rybos. Kas vieną kartą skai
tęs negali užmiršti tokių J. 
Biliūno deimančiukų, kaip 
"Brisiaus galas”, "Kliu
džiau", "Piestupys”, "Liūd
na pasaka", "Lazda”, "Lai
mės žiburys”, ir eilė kitų.

Literatūros kūrinio vertė 
ne jo apimtyje ir puslapių 
skaičiuje, bet jo meniniame 
apipavidalinime. Sunku 
spėti, ką J. Biliūnas būtų 
davęs mūsų literatūrai, jei 
būtų išgyvenęs 70-80 metų. 
Bet ir dėl to, ką jis paliko, J. 
Biliūnas [rikiuotas į mūsų 
klasikų gretas. J. Biliūnas 
buvo pirmasisi ano meto 
mūsų rašytojas, plačiau su
sipažinęs su pasauline lite
ratūra ir ją studijavęs. Tai-

Pas menininkus
MALONU ATŽYMĖTI

Adomo Vingio drobės 
puošia ne tiktai Lietuvių 
Namus Melbourne ar dažno 
tautiečio būstą, bet ir šiaip 
australų, įsigijusių dailinin
ko darbų meno galerijoje,

• 1 ,.) Į Adomas Vingis j Pajūryje
■ ’• u I į/."' i-J !

Mūsų

Vilniaus Universiteto 
sukakčiai

KIEMAS, KURIO NĖRA

Apeikime aplink universitetą ir prisiartinkime iš kitos 
pusės, nuo Gubernatūros rūmų (dabar populiariai dar ir 
Napoleono rūmais vadinamų) pusės, čia į universitetą 
galime įeiti pro nedidelę aikštę, iš trijų pusių užstatytą 
universiteto pastatais. Ketvirtoji pusė yra gana siaura 
Universiteto gatvelė, išvedanti į katedrą.

Iš tos aikštės vienos durys veda į biblioteką, o kitos į 
rektoratą ir kitas administracines patalpas. Seniau pro 
ten patekdavom ir į humanitarų karalystę, bet dabar ko
ridorių sienos kiek kitaip pertvarkytos.

Pastatai aplink šitą aikštę nėra tokie puošnūs, -kaip 
aplink Skargos kiemą. Sienos visai lygios, be pagražini
mų, langai nedideli, paprastos, neimpozantiškos durys.

Ir nenuostabu, nes senovėje ten buvo "prastoji rūmų 
pusė”.

Aikštė buvo ne aikštė, o kiemas. Jis nuo gatvės buvo 
atskirtas aukšta mūro tvora, o prie jos buvo prisiglaudę 
ūkiniai pastatai.

Už tvoros, universiteto gatve tekėjo žemyn dvokią 
nešvarumai, kaip ir visuose to meto Europos miestuose. 
Tad aišku, kad ir į rūmus pro ten niekas nevaikščiojo.

Kadangi visą kiemo šoną užėmė bibliotekos patalpos, 
tai senuose planuose jis ir vadinasi Bibliotekos kiemas.

Tik 19 a. pradžioje tvora buvo nugriauta, aikštė ap
tvarkyta, ir pro ten pradėta vaikščioti į rūmus.

Po pirmojo pasaulinio karo pastato gale buvo iškirstos 
arkos ir sutvarkyti įėjimai. 1964 m., minint K. Donelaičio 
sukaktį, po tomis arkomis pastatyta Donelaičio skulptū
ra.

Dabar tas kiemas - aikštė visuomet pilnas jaunimo. Čia, 
atrodo, pagrindinis įėjimas, čia skiriami pasimatymai, čia 
ir autobuso sustojimo vieta.

Pavasarį prie Donelaičio susiburia poetai ir, kaip seno
vės minezengeriai ar trubadūrai, skaito savo eiles. Aikštė 
pilna klausytojų, daugiau jaunų, negu senų, nes lietuviai 
tikrai mėgsta poeziją. Aikštės pakrašty galima nusipirkti 
ir tų metų "Poezijos Pavasario” leidinį, tik reikia pasku
bėti, nes greitai išperka, o pasibaigus skaitymams, jauni
mas veržiasi prie savo mėgiamų poetų, gauti jų auto
grafų.

Pastate tiesiai priešais Donelaitį yra universiteto kny
gynas, auditorijos, skaityklos. Tas pastatas irgi supa kie
melį, bet jis toks nereikšmingas, kad vargšelis net vardo 
neturi. A. Karazijienė

gi, jis labiau, negu kuris ki
tas to meto rašytojas buvo 
pasiruošęs ir teoretiškai li
teratūrinei kūrybai. Tenka 
apgailestauti, kad mirtis 
peranksti jį išplėšė iš mūsų 
tarpo ir neleido jo talentui 
pilnai išsiplėsti.

B. Straukas 

parduodančioje, tarp kitų, ir 
mūsų tautiečio kūrinius.

Vingio abstraktūs darbai, 
būdingi spalvotų plokštumų 
bei dėmių organizuotu ap
jungimu į darnų vienetą, yra 
ne vien dekoratyvinės puoš
menos.

Jie apvaldyta kompozicija 
ir spalvų harmonija teikia 
akstiną žiūrovui ištrūkti sa
vu jutimu iš kasdienės ap
linkos.

Gali būti, kad dėl paminė
tų momentų - bendro vaizdo 
organizuotumo ir dėl žo
džiais neišsakomo turinio, - 
tie darbai pamėgstami, pla
tesnių sluoksnių paieškomi.

Antai, pastaruoju metu 
keli didesni Vingio darbai 
buvo įgyti stambių institu
cijų Melbourne, ar tai turi
miems meno kūrinių rinki
niams papildyti, ar savoms 
patalpoms papuošti.

Malonu atžymėti faktą 
apie melbourniškio dailinin
ko populiarėjimą. V J

Dailininkas buvo pakvies
tas restauruoti bažnyčioje 
esančius meno kūrinius. At
likęs pavestus darbus daili
ninkas klebonui patiekė to
kią sąskaitą:

1. Pataisiau dešimt Dievo 
įsakymų - $ 10.

2. Nublizginau Poncijų 
Pilotą ir užtaisiau skylę gal
voje - $ 18.

3. Pagerinau rojų, persta
čiau žvaigždes ir nušveičiau 
mėnulį - $ 30.

4. Perdažiau skaistyklą ir 
pritvirtinau kenčiančias sie
las - $ 65.

5. Sustiprinau pragaro 
liepsnas, velniui ištiesinau 
kairį ragą ir įdėjau naują ša
kės kotą - $ 18.

6. Uždėjau naujus skardos 
sparnus Liuciferiui ir pritai
siau naujas kanopas - $ 45.

7. Adomui ir Ievai prise
giau naujus figos lapus - $ 25

8. "Paskutinei vakarienei", 
nuploviau vyno stiklus - $ 13
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Namie
ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS PAS 
CANBERROS LIETUVIUS

Gegužės 5-6 d. ALB Kraš
to Valdybos pirm. V. Neve- 
rauskas lankė Canberros 
lietuvius. V. Neverauskas su 
ponia atvyko į Canberra 
šeštadieni ir vakare dalyva
vo ALB Canberros apyl. 
valdybos ir kviestųjų veikė
jų posėdyje. Vietos apyl. 
pirm. J. Lizdenis iškėlė vie
tines problemas, dėl kurių 
turėjo progos pasisakyti ir 
visi posėdžio dalyviai.

ALB Kr. Valdybos pirmi
ninkas kvietė visus glau
džiau bendradarbiauti ir su
sidariusias problemas 
spręsti nuoširdaus susitari
mo keliu. Canberra dabar 
turinti gražų būrelį jaunų 
lietuviškų šeimų ir gal tas 
"generacijų skirtumas” gali 
šiek tiek pasireikšti ypač 
kalbant apie lietuviško dar
bo būdus ir metodus. Mūsų 
bendruomenėje be galo 
svarbų veiksnį atlieka lietu
viškos organizacijos, pačios 
bendruomenės skirtos val
dyti bendruomeninį turtą. 
Tai turėtume visuomet tu
rėti prieš akis ir tuo vado
vautis.

Motinos Dienos minėjimą 
paruošė ALB Canberros 
apyl. Valdyba ir skautai. 
ALB Krašto Valdybos 
pir-kas skaitė paskaitą, 
palygindamas sąlygas moti
nų, dirbančių ir vaikus auk
lėjančias tėvynėje ir čia 
Australijoje. Kalbėtojas 
įrodinėjo, kad nors ir per di
delius atstumus ir skirtin
guose kontinentuose esant 
motinų darbo sąlygos ir 
problemos turi panašumo ir 
lietuvės motinos uždavinys 
visose aplinkybėse vienodai 
sunkus ir atsakomingas.

Baltijos skautų vietinin- 
kijos skautai, vadovaujami 
A. Kovalskienės, atliko 
programą ir tuo pradžiugino 
ne tik vaikų tėvus, bet ir vi
sus minėjimo dalyvius. Ten
ka tik džiaugtis matant virš 
40 galvų būrelį gražiai uni
formuotų ir drausmingų 
vaikų.

Canberroje ALB pirmi
ninką p. V. Neverauską su 
ponia rūpestingai priėmė ir 
globojo vietos apyl. valdy
bos sekretorius F. Borumas 
su žmona Marija.

PAS ALBURY LIETUVIUS

Gegužės 9 ir 10 d.d. ALB 
Kr. V-bos pirm. V. Neve
rauskas su ponia aplankė 
Albury lietuvius. Apsistojęs 
pas p.p. Valius svečiai turėjo 
progos pasidairyti po 
Albury apylinkes ir pagry
bauti. Gegužės 10 d. vakare 
p.p. Valių namuose susirin
ko būrelis Albury lietuvių, 
kurie išklausę Kr. V-bos 
pirmininko pranešimo. Kal
bėtojas atkreipė dėmesį į 
Australijos Liet. Fondo 
veiklą, jo uždavinius ir 
reikšmę ateities liet, gyve
nimui ir paragino visus A.L. 
Fondą remti. Kvietė vietos 
lietuvius nepasiduoti apati
jai ir judinti liet, gyvenimą, 
nes gi ne skaičiai, bet asme
nų dvasinis nusistatymas

ir svetur
turi reikšmės galutiniams 
nusistatymams.

Albury apylinkės valdybą 
dabar sudaro: pirm. A. Lei- 
tonas, sekr. B. Valienė ir B. 
Gailienė narė. Valdyba 
stengiasi pravesti metinius 
tautinių švenčių minėjimus 
ir burti visus Albury - Wa- 
donga apylinkėse gyvenan
čius lietuvius.
ALBURY

ALB Krašto Valdybos 
p-kas V. Neverauskas su 
ponia lankė Albury lietuvius 
gegužės 9-10 d.d. Apyl. Val
dyba suorganizavo gerb.

ALB Krašto Valdyboje

Krašto Valdybos posėdis

Gegužės 3 d. įvyko ALB 
Krašto Valdybos posėdis 
dalyvaujant svečiui PLB vi
cepirm. V. Kleizai. Taip pat 
posėdyje dalyvavo ir 
ALFAS pirmininkas J. Jo- 
navičius, kuris pagal PLB 
Seimo nutarimą kviečiamas 
į ALB Krašto Valdybos po
sėdžius.

Po Valdybos narių prane
šimų daugiau sustota prie V. 
Kleizos pranešimo siekiant 
glaudesnio tarpusavio kraš
tų bendradarbiavimo. PLB 
Valdyba užsimojusi kuo 
daugiau judinti kultūrinius 
ir meninius pasireiškimus 
tarp atskirų kraštų bend
ruomenių. Pasisakyta konk
rečiai dėl bendravimo su 
Australija. Sutarta, kad bet 
koks svečių menininkų lan
kymasis turėtų būti daro
mas su PLB aprobatu. Ap
tartos galimybės iškviesti 
Simą Kudirką į Australiją. 
Svečias labai apgailestavo, 
kad Australijos liet, jauni
mas mažai domisi PLJ 
Kongresu, įvykstančiu atei
nantį mėnesį Vokietijoje. 
Diskutuojant finansinius 
reikalus iškilo klausimas 
apie surenkamas dideles pi
nigines sumas Australijoje, 
kurios persiunčiamos į 
Ameriką skriaudžiant pačią 
AL Bendruomenę. Persiun
čiant į JAV kai kuriems fon
dams pinigus joks dividen
das į Australiją negrįžta. Tai 
ypatingai pailiustravo Aus
tralijos Liet. B-nės vesta 
kova prieš buv. darbiečių 
vyriausybės Pabaltijo oku
pacijos pripažinimą Sov. 
S-gai. Visą finansinę naštą 
turėjo pakelti AL B-nė, o 
fondai, kurių pirminė pas
kirtis yra finansuoti Lietu
vos laisvės kovą, neprisidė
jo-

Bendruomenės, tiek Aus
tralijoje, tiek PLB Valdybo
je, veiklai remti reikia daž
nai daryti rinkliavas, kurių 
l/s turėtų būti persiunčiama 
PLB Valdybai. Rinkliavas 
turėtume daryti visų dides
nių tautinių švenčių progo
mis.

Taip pat svarstytos gali
mybės atsiųsti gerą taut, 
šokių instruktorių į Austra
liją kokiom dviem ar trim 
savaitėms. Tas būtų pigiau 
ir praktiškiau, negu mūsų 

svečiams priėmimą pas p.p. 
Valius. Apyl. pirmininkas B. 
Leitonas pristatė svečius 
susirinkusiems, svečias V. 
Neverauskas tarė žodį in
formuodamas apie ALB Kr. 
Valdybos veiklą, pabrėžė 
Australijos Liet. Fondo 
reikšmę ir skatino tautiečius 
tą fondą remti.

Prie suneštinių vaišių 
jaukiai lietuviškai pabend
ravome, o svečias turėjo 
progos arčiau susipažinti su 
vietiniais lietuviais. Šia pro
ga maloni padėka p.p. Va- 
Eams už mūsų priglaudimą.

B.L.

tautinių šokių mokytojų pa
siuntimas į JAV.

Sekančios PLB Dienos bei 
PLB Seimo suvažiavimas 
numatomas 1983 metais.

Diskutuojant ALFAS ir 
sportinių organizacijų rei
kalus sustota prie JAV lie
tuvių krepšinio rinktinės at
vykimo į Australiją gal apie 
1981 m. Taip pat pakalbėta 
apie Jaunimo Kongreso ir 
sporto žaidynių surengimą 
Australijoje. Politinėje 
veikloje pasiūlyta apsvars
tyti galimybes, kad leidžia
mo Amerikoje raporto anglų 
kalba apie žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje spe-

Kreditų Draugijų Savaitė
Gegužės mėnesio prieš

paskutinę savaitę Sydnejuje 
buvo suvažiavę iš septy
niasdešimties kraštų kredito 
unijų atstovai kredito unijų 
konferencijon, kuri vyko 
Sydney Town Hall. Konfe- 
ranciją atidarė federalinės 
vyriausybės finansų minis- 
teris Howard, o NSW mi- 
nisteris pirmininkas Wran 
konferencijos vyksmo sa
vaitę paskelbė - Kredito 
Unijų Savaite.

Konferencijoje paskelb
tomis žiniomis, visame pa
saulyje esą 45.500 kredito 
unijų su 54.6 mil. joms pri
klausančių narių. Unijų na
rių turimos santaupos sie
kiančios 75.2 bilijonus dole
rių. Nariams esą išduota 
63.7 bilijonai dolerių pasko
lų.

Australijoje esą 689 kre
dito unijos su 1,214,828 na
riais. Nariai turį 
1,247,671.000 dolerių indė
lių, gi jiems išduota paskolų 
suma esanti 1,110,469,000 
dol. Auto mašinoms pirkti 
išduota 422 milijonai dol.

Į suminėtus unijos (kredito 
kooperatyvų) narių bei jų 

turimų kapitalų skaitmenis, 
nors ir kukliais duomenimis, 
įsirikiuoja ir Lietuvių Ko
operatinė Kredito Draugija 
Talka.

Teko patirti, kad Talka 
šiuo metu turinti virš dviejų 
milijonų dolerių kapitalą. 
Stebint Mūsų Pastogės kai- 
kuriose laidose tilpusius 

cialus egz. skaičius pasiektų 
ir Australiją ALB Krašto 
Valdybos vardu.

ALB Krašto Valdybos 
p-kas V. Neverauskas pri
ėmė Geelongo Apyl. Valdy
bos kvietimą ir lankysis 
Geelonge birželio 17 d. ir 
skaitys birželio išvežimų 
proga minėjime paskaitą.

Gegužės 20 d. ALB Kr. 
Valdybos pirm, ir vicepirm. 
susitiko su lenkų organiza
cijų pirmininku Australijoje 
su tikslu susipažinti ir su- 
megsti bendradarbiavimo 
santykius. Susitikimas buvo 
šiltas ir sėkmingas.

PLB vicepirm. Adelaidėje

PLB Valdybos vicepirmi
ninkas V. Kleiza pribuvo 
Adelaidėje gegužės 1 d. 
Aerodrome jį pasitiko ALB 
Krašto Valdybos pirminin
kas V. Neverauskas ir Val
dybos nariai J. Vabolienė, L. 
Gerulaitis ir ateitininkų 
sendraugių atstovai P. Pus- 
dešris ir. J. Stepanas. Tos 
dienos popietę V. Kleiza 
praleido Krašto Valdybos 
pirmininko globoje. Svečiui 
buvo aprodyta Adelaidė, 
apylinkės aplankant Mt. 
Lofty viršūnę ir Clealand 
parko kengūras bei koalas.

Vakare Liet. Namuose 
įvyko ALB Krašto Valdybos 
suruoštas priėmimas svečio 
pagerbimui. Dalyvavo 50 
asmenų, atstovaujančių 
įvairias organizacijas, insti
tucijas bei sambūrius.

Talkos skelbimus, kurie iš
siskirdami iš buvusių savo 
efektingesne išvaizda, ta
čiau savo turiniu neatitinką 
kredito kooperatyvų veiklos 
paskirčiai, galima spręsti, 
kad Talka šiuo metu pajėgi 
gausiesniam narių skaičiui 
duoti paskolų.

Be paskolų namams pirk
ti, kurie žmogaus gyvenime 
perkami ne taip jau dažnai, 
rekomenduotina Talkos 
paskolomis naudotis per
kant auto mašinas. Auto 
mašinos greičiau susidėvi ir 
dažniau tenka jas keisti 
naujomis bei padėvėtomis. 
Perkant auto mašinas išsi- 
mokėjimui auto garažuose 
tenka mokėti labai dideles 
palūkanas. Tad šiam tikslui 
pigiausia ir geriausia nau
dotis Talkos duodamomis 
paskolomis.

Perkant išsimokėjimui 
įprastinius baldus, arba ki
tokius, specifinius profesi
nės paskirties baldus bei 
įrengimus, brangius amati
ninkų įrankius verta paly
ginti mokamų procentų dydį 
su Talkos imamais procen
tais. Apsisprendus teigiamai 
Talkoje imamos paskolos 
linkme, bus dvigubai laimė
ta - asmeniškai ir bendruo
meniškai. L. Barkus

VILNIAUS UNIVERSITETO JUBILIEJINIAI METAI —

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO METAI

Dalyviams svečią pristatė 
ALB pirmininkas ir šio susi
tikimo prisiminimui įteikė 
"Terra Australis” leidinį. Ta 
proga pirmininkas V. Neve
rauskas įteikė knygą apie 
Olegą Truchaną nuvežti 
PLB pirmininkui V. Kantau
tui, kuris numatęs aplankyti 
Australijos lietuvius atei
nančiais metais Liet. Dienų 
metu.

Sveikino ALB Adelaidės 
apyl. pirm. C. Zamoiskis ir 
ALFAS pirm. J. Jonavičius. 
Visi vaisių dalyviai turėjo 
progos susipažinti su svečiu 
asmeniškai. Ta proga sve
čiui aprodyti Lietuvių Na
mai, muziejus, biblioteka.

Sekančią dieną V. Kleiza 
buvo Adelaidės ateitininkų 
svečias. Nuo pat ryto jis bu
vo globojamas p.p. Pusdeš- 
rių ir Stepanų. Tą dieną bu
vo jam aprodytas Liet. Kat. 
Centras ir naujai pastatytoji 
lietuvių vasarvietė "Balti
ja”. Vakare V. Kleiza susiti
ko su Adelaidės ateitinin
kais L.K. Centro salėje.

Ketvirtadieni dienos metu 
teko su svečiu kiek pasiva
žinėti aplankant garsųjį Bo- 
rossa slėnį, aplankyti eilę 
vyninių ir supažindinti su jų 
produktų skoniu, o vėliau 
praleisti laiką p.p. G. Vasi
liauskienės ir V.M. Neve- 
rauskų globoje. Vakare V. 
Kleiza dalyvavo ALB Kraš
to Valdybos posėdyje, ku
riam baigiantis svečias įtei
kė ALB Krašto Valdybos 
pirmininkui V. Neverauskui 
PLB Valdybos skirtą kara
liaus Mindaugo medalį pa
žymėdamas, kad V. Neve
rauskas vadovauja Austra
lijos Liet. B-nei jau trečią 
kadenciją ir tokio atžymėji- 
mo jau nusipelnęs.

Penktadienį, gegužės 4 d. 
ALB Kr. Valdybos vicepir
mininko J. Lapšio globoje 
svečias apžiūrėjo Adelaidės 
miestą. Tos dienos vakare 
V. Kleiza davė gana išsamų 
pranešimą apie PLB Valdy
bos veiklą, jos planus ir su
manymus. Plačiai palietė 
įvairių kraštų b-nių bendra
darbiavimą ir pačios PLB 
Valdybos vaidmenį, Gaila, 
šiam pranešimui laikas ne
buvo labai patogus, ir klau
sytojų skaičius labai gausus 
nebuvo. Gegužės 5 d. sve
čias V. Kleiza, palydėtas 
ALB Krašto Valdybos narių 
ir ateitininkų atstovų išskri
do į Melbourną.

Vizito Adelaidėje metu V. 
Kleiza buvo apsistojęs 2 
dienas Kr. Valdybos pirmi
ninko namuose ir dvi dienas 1 
buvo kun. A. Spurgio sve
čias.

ADELAIDE
Adelaidėje sunkiai sirgusi 

gegužės 19 d. pasimirė a.a. 
Adelė Viliūnienė, 59 m. am
žiaus. Palaidota gegužės 25 
d.

Gegužės 4 d. mirė Ona 
Kazlauskienė. Palaidota ge
gužės 8 d.

Gegužės 19 d. mirė Vy
tautas Lenigas, 44 m. am
žiaus.

Kur gausite pigesnę paskolą jei ne'TALKOJE'?
Mūsų Pastogė Nr. 22, 1979.6.4, psl. 4
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(Tęsinys) Prieš akis Jaunimo Kongresas
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ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMO 
KOMISIJOS

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos (PLJS) valdy
ba nusprendė iš anksto 
kviesti asmenis įvairiom 
jaunimo kongreso atstovų 
suvažiavimo sesijoms pra
vesti. Pagal PLJS statutą, 
visus komisijų narius tvirti
na Jaunimo Kongreso atsto
vai savo pirmajame suva
žiavime, kuris įvyks kong
reso stovykloje Anglijoje. 
Atstovai turi teisę komisijas 
papildyti arba surinkti as
menis, kurių jie pageidautų. 
Neturint asmenų iš anksto 

pasiruošusių savo parei
gom, dažnai praeityje yra 
buvę, kad pareigomis apsii
ma be ankstyvesnio pasi
ruošimo. Kad šis Kongresas 
praeitų kuo darbingiau ir 
geriau, PLJS valdyba iš 
anksto kviečia asmenis į 
komisijas.

Skelbiame šiom
komisijom kviestų asmenų 
sąstatą.

Prezidiumas vadovauja 
Kongreso atstovų suvažia
vimuose. Kviesti: Petras 
Kisielius (JAV), Rasa Luko- 
ševičiūtė (Kanada) ir Rim
gaudas Juraitis (Brazilija).

Mandatų komisija atstovų 
suvažiavimuose skaičiuoja 
balsus bei tikrina, ar yra su
sirinkęs kvorumas. Kviesti: 
Eduardas Meilus (JAV), 
Tristan Simanauskas (Ar
gentina), Nilza Guzikaus- 
kaitė (Brazilija), Karolina 
Masiulytė (Prancūzija).

Nutarimų Komisija suda
ro atstovų svarstymui ir 
balsavimui visus Kongreso 
nutarimus bei rezoliucijas. 
Kviesti: Monika Balčiūnaitė 
(Argentina), Linas Kojelis 
(JAV), Kęstutis Ivinskis 
(Vokietija), Arvydas Žygas 
(JAV), Jonas Podvolskis 
(Anglija), Mindaugas Ma- 
čanskas (Urugvajus), Kęs
tutis Slotkus (Kolumbija), 
Danguolė Juozapavičiūtė 
(Kanada).

Sekretoriatas Kongreso 
metu vykstančiuose atstovų 
suvažiavimuose veda proto
kolus bei visą rašymo darbą. 
Kviesti: Julija Čeginskaitė 
(Švedija). Linas Rimkus 
(JAV), Laima Beržinytė 
(Kanada), Daina Penkiūnai- 
tė (JAV), Rūta Girdauskai- 
tė(Kanada), Vita Musonytė i 
(JAV), Saulius Kubilius Į 
(Italija).

Kandidatų komisija pri- j 
stato konadidatus į sekančią ; 
PLJS valdybą ir patiekia ; 
Kongreso svarstymui kas 
liečia penktojo Jaunimo 
Kongreso vietą ir laiką.

Kviesti: Emilija Saka- 
dolskienė (JAV), Marytė 
Dambriūnaitė - Šmitienė 
(Vokietija), Zita Prašmutai- 
tė (Australija), Aleksandras 
Valavičius (Brazilija), Pau
lius Kuras (Kanada).

LĖŠOS JAUNIMO 
KONGRESUI

IV PLJ Kongresui pra
vesti buvo numatyta $ 
90.000 sąmata. Kaip jau 
ankščiau skelbta, JAV lie
tuviai įsipareigoję surinkti $ 
80.000 o Kanados lietuviai $ 
10.000. Pagal gautus prane
šimus iš Amerikos ir Kana
dos, šios sumos sunkiai kau
piamos. Šie sunkumai iš
ryškėja IV PLJK Kanados 
Finansų Komiteto straips
nyje, lėšų klausimu, kuris 
buvo paskelbtas balandžio

Tėviškės Žiburiuose. Skel
biame šio straipsnio ištrau-

”...Renkant aukas IV PLJ 
Kongresui per visas Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
apylinkes,... "mažosios” ko
lonijos kol kas atsistojo 
priešakyje, ne tik pripažin
damos kongreso svarbą, bet 
kartu ir iš savo kišenių jį 
remdamos. Wellando apy
linkė, kurioje liko vos tuzi
nas lietuvių, daugiausia 
pensininkų, paskyrė $ 75.00 
iš savo iždo ir dar surinko $ 
35.00 asmeninių aukų. Tai 
tikrai visiems džiuginantis 
pavyzdys. Nors nėra kong
reso atstovo iš Wellando, 
nėra net jaunimo, vis dėlto 
apylinkė mato reikalą stip
riai paremti šį jaunimo ren
ginį.

Iš tolimų Kanados vakarų 
- Kalgario ir Winnipego 
gautos žinios, kad aukos 
baigiamos rinkti ir po $ 
250.00 bus atsiųsta iš abiejų 
miestų. Otawa susibūrė ir 
suruošė linksmavakarį 
kongreso reikalams. Tuo 
būdu sutelkė $ 200.00. Oak
ville, esanti visuomet To
ronto šešėlyje, pasistūmėjo į 
prieki ir pasžadėjo atsiųsti $ 
250.00. Dehli - Tillsenburg 
tai tikra pažiba. Ši apylinkė 
jau atsiuntė $ 500.00, yra 
dar surinkus $ 250.00 ir vis 
teberenka! Kaikas gali pri
kišti, kad šioje apylinkėje 
yra daug pasiturinčių asme
nų. Ne tiek pasiturintys,

Mūsų atstovai Jaunimo Kongrese

AUSTRALIJOS ATSTO
VAI Į IV PASAULIO LIE
TUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESĄ

Vita Bardauskaitė - gyve
na Albury. 25 metų amž. 
Profesija - odontologė. Bu
vusi Adelaidės ateitininkų 
sendraugų valdybos iždinin
kė, vyresnė skautė Aušros 
Tunte; III PLJK dalyvė.

Sigita Gailiūnaitė - gyve
na Woolongong. 20 metų 
amž. Studijuoja meną ir 
muziką. Dalyvavo Baltų Se
minare, Sydnejuje. Dalyva
vo 1978 Lietuvių Dienų Me
no parodoje su savo kūri
niais. Kiek gali, dalyvauja 
Sydnejaus lietuvių parengi
muose.

Vijoleta Maksvytytė - gy
vena Sydney, 21 metų amž. 
Baigė psichologiją. Vyresnė 
skautė, tautinių šokių šokė- 

kiek dosnūs ir proporcingai 
daug aukoja. Mūsų "cent
ruose” taip pat yra nemažai 
finansiškai stiprių žmonių, 
tačiau daugelis jų retai mato 
reikalą duoti stambesnę au
ką lietuviškiems reikalams. 
Kitos "kolonijos” dar renka 
aukas ir ketina netrukus jas 
atsiųsti.

Šaukte šaukiasi klausi
mas: o kur mūsų centrai? 
Tiesa, iš Montrealio sklinda 
garsūs aidai, kad kongreso 
vajus stipriai vyksta, ir jų 
stambi kvota ($ 2.500) bus 
surinkta. Tačiau Londonas, 
Hamiltonas, Torontas iki 
šiol tyli - net rusenančio 
ženklo nesimatė, o reikalas 
jau turėtų degte degti! Šiose 
vietovėse yra daug jaunimo. 
Toronte yra net šeši atsto
vai... Laiko dar liko, tačiau 
nedaug. Imkime pavyzdį iš 
’’mažųjų” ir paremkime IV 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą!

LĖŠŲ TELKIMAS
AUSTRALIJOJE

Kaip stovi lėšų telkimo 
klausimas Australijoje? Dar 
nėra tekę nei skaityti, nei 
girdėti, kad Australijos 
mastu būtų bandoma telkti 
lėšų mūsų jaunimui paleng
vinti kongresines išlaidas. 
Tiesa, ALJS valdyba bandė 
surengti loteriją, bet ši, pa
sirodo, neįvyks, nes valdyba 
negalėjo rasti asmenų su
tinkančių šiai loterijai aukoti 

ja,s tudentų valdyboje, Jau
nimo Teatro dalyvė.

Jonas Mockūnas - gyvena 
Adelaidėje, 24 m. amž. Geo
logas. Akademinio Skautų 
Skyriaus pirmininkas, Vil
niaus Tunto adjutantas, 
ALJS Valdybos įgaliotinis 
Adelaidėj, Krašto Tarybos 
atstovas, III PLJK atstovas.

Rūta Pocienė - gyvena 
Adelaidėje, 33 m. amž. Pro
fesija - vidaus dekoratorė. 
Pabaltiečių Moterų Komite
to narė, Žilvino tautinių šo
kių grupės tėvų komiteto 
narė, dirba su skautais. Mė
gėja lietuviškų raštų audi
me.

Eugenijus Pocius - gyvena 
Adelaidėje, 34 m. amž. Inži
nierius konsultantas. Ruošia 
magistro laipsnį. Dirba su 
skautais - skautas vytis, pri
klauso sporto klubui, lietu-

IV-jo Jaunimo Kongreso Ruošos Komiteto nariai Vokie
tijoje. Iš k.: M. Dambriūnaitė-Šmitienė, A. Šiugždinis, A. 
Šmitas (pirm.), A. Stankus-Saulaitis, V. Bartusevičius ir 
R. Bartusevičiūtė

fantų. Šalia paties jaunimo, 
ruošiančio pietus Adelaidėje 
ir Melbourne neteko patirti, 
kad ALB ar organizacijos 
prie lėšų telkimo prisidėtų. 
Būtų įdomu iš ALJS valdy
bos išgirsti, kaip stovi Aus
tralijoje IV PLJK lėšų telki
mo klausimas?

LĖŠŲ TELKIMAS JAV

Kun. Antanas Saulaitis 
praneša, kad IV PLJK ižde 
Čikagoje jau beveik $ 
92.00.00, kurių 75% yra už
siregistravusiųjų jaunimo 
atstovų, dalyvių ir suaugu
sių svečių įmokėjimai. Pa- 

vių sąjungos narys Adelai
dėje.

Zita Prašmutaitė - gyvena 
Melbourne, 25 m. amž. Bai
gus gamtos matematikos 
mokslus, Dirba kaip tyrinė
toja. ALJS Valdyboje - In
formacijos teikėja, vyresnė 
skautė, parapijos choro var
gonininkė, Dainos Sambūrio 
akompaniatorė, Dainavos 
grupės vadovė, III PLJK 
atstovė.

**♦
Šalia atstovų, IV PLJ 

Kongrese bus 4 dalyviai - 
Andrius Baltrūnas (Melb.), 
Sonia Fišerytė (Adelaide), 
Stefa Simutytė (Melb.) ir 
Monika Šidlauskaitė 
(Melb.). Taip pat su grupe 
važiuoja 5 turistai, visi iš 
Melbourno.

IV PLJK Australijos at
stovų vadovu išrinktas Jo- 

vieniai asmenys, ypač gydy
tojai, jau įnešė $ 2.900. Illi
nois Lietuvių Gydytojų Są
junga paskyrė $ 2000.00 
Jaunimo Kongreso iždinin
kas Mečys Šilkaitis išmoka 
viešbučiams, salėms ir 
kitoms patelpoms užstatus 
Anglijoje ir Vokietijoje, kad 
pernai padarytos rezervaci
jos būtų užtikrintos. Ta su
ma siekia $ 13.000. Aukų 
vajus iki balandžio 14 d. pa
siekė 13,5% numatytos su
mos ($ 10.800). Lėšos taipgi 
siunčiamos nepajėgiems 
kraštams, kai jų atstovai 
keliones iš anksto pigiau už
sisako. PLJK ir PLB būsti
nėj Čikagoj reikalų vedė
jams Danutei Korzonienei ir 

I Sauliui Girniui į talką atėjo 
I Ofelija Baršketytė, tad būs- 
1 tinėje budima daugiau kaip 
' 70 valandų per savaitę. Di- 
! dysis Čikagos lietuvių ren

ginys jaunimo kongresui 
' paremti bus Dr. Algio Pau

liaus ir talkininkų ruošiama 
Lietuvių Diena liepos 1 d. 
Lietuvių Fondas Kongreso 
reikalams paskyrė $ 
3.000.00.

(Bus daugiau)

Nuotraukoje Australijos 
jaunimo atstovai. Viršuje iš 
k.: V. Maksvytytė, S. Gai
liūnaitė, V. Bardauskaitė, J. 
Mockūnas; apčioje: E. Po
cius, R. Pocienė, Z. J’rašmu- 
taitė

AUKOS VYKSTANTIEMS
Į KONGRESĄ

Australijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos valdyba 
skelbia sąrašą visų , kurie 
aukojo paremti mūsų Aus
tralijos atstovus, vykstan
čius į IV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą Anglijo
je ir Vokietijoje liepos mė
nesį.
AUKOTOJAI:
$ 200 - Melb. Apylinkės 
Bendruomenės Valdyba.

$ 150 - Kooperatyvas 
"Talka” (Melb. Skyrius) 
$ 250 1978 m.)

$ 100 - Dainos Sambūris.
po $ 50 - V. Pleškūnas, 

A.V. Bieliauskai (a.a. Algir
do Undzėno prisiminimui)

$ 25 - J. Žitkevičienė.
po $ 20 - P. Vaitkus, M.

Žiogienė. Nukelta j psl. 6 

nas Mockūnas. Kelionės va
dovė Zita Prašmutaitė.

ALJ Valdyba
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Atsiprašome visų mece
natų, aukotojų ir visuome

nės, kad taip ilgai užsitęsė 
Vl-sios T.S. apyskaitos vie
šas paskelbimas. Kadangi 
buvo turėta stambių pajamų 
ir išlaidų, kurių padėtis ga
lutinai išsisprendė tik šie
met, tai apyskaitos knygas 
galėjome patiekti revizijai 
tik prieš keletą savaičių.

“ALB Melbourne Apylin
kės Revizijos Komisija pa
tikrino LSS Vl-sios Tautinės 
Stovyklos kasos knygas, do
kumentus ir apyskaitą 1979 
m. balandžio 26 d. ir rado, 
kad šiame balanso lape įra
šytos pajamų ir išlaidų su
mos atitinka kasos knygose 
ir pateisinamuose doku
mentuose įrašytos sumom ir 
galutiniam balansui”.

Pasirašė ALB Melbourne 
Apylinkės Revizijos Komi
sijos nariai: A. Baltrukonie- 
nė, J. Meiliūnas, V. Liubi- 
nas.

Pajamų turėta $ 64,391-12 
išlaidų - $ 50,326-07. Likutis 
kasoje - $ 14,065-05.

Likutis, susitarus su LSS 
Australijos Rajono Vadija, 
paskirstytas taip: dalis pini
gų paskirta LSS Australijos 
Skautų Fondui, o kiti tun
tams, proporcingai pagal 
surinktas sumas vietovėse.

Likutis, kaip matosi, yra 
nemažas, tačiau pelno nebu
vo siekta.

Tautinės Stovyklos sąma
ta buvo sudaryti labai at
sargiai, ypač, kad Rengimo 
Komitetui buvo nuolat pri
menama iš šalies, kad būtų 
atsargūs, kad nepritrūktų 
pinigo.

Rengimo Komiteto atsa
komybė buvo didelė, nes 
ruošiama T.S. skaičiumi bu
vo dvigubai didesnė, negu 
bet kada turėta Australijo
je. Prie šios atsakomybės 
prisidėjo ir mūsų užjūrio 
svečių išlaikymas, kurių bu
vo šimtinė.

Sudaryti tikslią sąmatą 
buvo sunku dėl įvairių nu
matytų ir nenumatytų prie
žasčių: nebuvo tikėtasi tokio 
dosnumo iš aukojusių, kurių 
nemažas skaičius aukojo 
prieš pat stovyklą ir net pa
čios stovyklos metu. Buvo
daug daugiau uždirbta, negu 
tikėtasi, iš koncertų, banko 
palūkanų, iš stovyklos krau
tuvėlės ir iš parduotų likusių 
prekių po stovyklos. Tuo 
pačiu, šimtinėmis sumomis 
buvo sutaupyta Rengimo 
Komiteto narių ir jų pagel- 
bininkų pasiaukojimu ir 
triūsu. Buvo aktyviai ieško
ma kuo pigiau nupirkti 
maisto, išnuomuoti - nupirk-

Aukos
Atkelta iš psl. 5

po $ 16 - J. Kvietelaitis, R. 
Steponavičius.

po $ 10 - V. Ališauskas, 
Normantas, R.S. Pažareckai 
(senj.), N. Ramanauskas, V. 
Sidabrą, B. Šilvienė, A. 
Šimkus, A. Stakaitis (Adei.)

$ 9 - Šauliai
po $ 7 - Bučeliai, Jurgelai- 

tienė.
po $ 5 - Aniulis, L. Baltrū

nas, Daugvila, Ivaškevičius, 
J. Kvietelaitis, Lakickas, 
Lipčienė, J. Meiliūnas, J. 
Petrašiūnas, A. Pocius, Šal- 
kūnas, Vanagas, J. Venckus, 
B. Vingrys.

po $ 4 - kun. P. Vaseris,
Mūsų Pastogė Nr. 22, 1979.6.4, psl. 6

šeštosios Tautinės Stovyklos 
apyskaita

ti stovyklinių įrengimų, 
ženkliukų ir t.t.

Žemiau pateikiam šiek 
tiek VI T.S. statistikos:

Mecenatų viso buvo 136: 
iš Melbourne 60, iš Sydne- 
jaus - 44, Adelaidės - 13, 
Amerikos - 6, Geelongo - 5 ir 
po tris ar mažiau iš kitų vie
tovių.

VI T.S. stovyklavo 401 
skautas-tė; iš jų 102 buvo iš 
užjūrio. Stovykla tęsėsi 14 
dienų.

TAUTOS FONDE
SYDNEJUS

Mirus a.a. Jonui Karitonui 
vietoj gėlių aukojo Lietuvos 
laisvės reikalams: $ 10 Syd- 
nejaus ’’Ramovė”; po $ 5 V. 
Danta, Juozas Ramanaus
kas, Pr. Sakalauskas; $ 6 P. 
Ropė; po $ 4 J. Veteikis ir 
M. Petronis, kiti mažesnė
mis sumomis, kas viso suda
rė $ 50.00.

Ačiū aukotojams už ne
vystančias gėles.

ADELAIDĖ

Minint Vasario 16-tąją per 
T.F. Įgaliotinį J. Stepaną 
surinkta $ 289.30. Br. Jur
gelionis vietoj gėlių a.a. Al
binos Latvėnienės pagerbi
mui aukojo $ 10 Tautos Fon
dui. Viso $ 299.30.

Dėkojame adelaidiškiams 
už paramą Lietuvos Laisvės 
kovai.

PATIKSLINIMAS

Korespondentas (vdn) 
atsiprašo, kad pereitame 
M.P. numery minėdamas 
besikuriantį Sydnejaus fila
telistų ir numizmatikų 
branduolį netyčia sukeitė 
vardus. Turėjo būti BALYS, 
ne Liudas Barkus. Atleiski
te.

(vdn)

Pagerbdami Sydnejaus 
Lietuvių Teatrą "Atžalą” ir 
Sydnejaus lietuvius daili
ninkus įvertinant jų pasiau
kojimą ir dosnumą Funeral 
of Distinction savininkai K. 
ir N. Butkai Australijos Lie
tuvių Fondui paskyrė 250 
dolerių. Už auką A.L. Fon
das nuolankiai dėkoja.

Keblys.
$ 3 - B. Tamošiūnienė.
po $ 2 - Adomavičius, Au- 

gūnas, P. Baltutis, V. Krau
sas, J. Petraitis, O. Pocienė, 
Verbylienė.

po $ 1 - D. Simankevičie- 
nė, A. Ūselis, P. Vaičaitis.

Prašome visas lietuviškas 
organizacijas Australijoje ir 
pavienius asmenis paremti 
savo auka mūsų IV PLJK 
Australijos atstovus. Aukas 
siųsti ALJS Valdybos Iždi
ninkui A. Milvydui, 17 Gil
more Rd., Doncaster, Vic. 
arba įteikti prie lietuvių 
bažnyčios A. Milvydui ar Z. 
Prašmutaitei.

ALJS Valdybos informa
cijos teikėja

Zita Prašmutaitė

Vieną australietį išlaikyti 
stovykloje kainavo $ 84-15, o 
svečią iš užjūrio - $ 168-90. 
Stovyklos mokestis vienam 
australiečiui buvo $ 50.00, su 
nuolaida trim ar daugiau 
stovyklautojų iš vienos šei
mos. Užsienio svečiai sto
vyklos mokesčio nemokėjo.

Tautinę Stovyklą aplankė 
maždaug 1250 svečių, atvy
kę 450 automobilių. Iš sto
vyklos, per Australijos paš
tą perėjo virš 2000 laiškų

CANBERRA
Žinoma įvairių lietuviškų 

organizacijų rėmėja, ypa
tingai katalikiškų, Bronė Ži
linskienė, sveikindama Tau
tos Fondo metinį suvažiavi
mą, kuris įvyko gegužės 19 
d. New Yorke, atsiuntė per 
A. Kubilių $ 100.

Ačiū mielai Bronei, kuri 
būdama našlė taip nuošir
džiai parėmė Lietuvos Lais
vės akciją.

BENDRA INFORMACIJA

Dar vis atsiranda tautie
čių, kuriems sunku atskirti 
Tautos Fondą nuo vietinių 
Fondų, kaip Australijos ar 
Amerikos Lietuvių Fondus. 
Tautos Fondas yra pasauli
nė laisvų lietuvių organiza
cija - Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pa
dalinys, kiiris rūpinasi Lie
tuvai laisvės atgavimu. Ši 
nesibaigianti kova reikalin
ga kulkų dolerių formoje. 
Mūsų tikslas yra nepaliau
jamai kelt? Lietuvos reikalą 
per spaudą, radiją ir kitur. 
Daugybė informacinės me
džiagos siuntinėjama įvairių 
valstybių pareigūnams ir 
politikams.

SPORTAS
A.L.F.A. S

INFORMACIJA
Australijos Lietuvių Fizi

nio Auklėjimo Sąjungos 
Valdyba nutarė išleisti Aus
tralijos lietuvių sportinės 
veiklos istoriją, kuri apimtų 
laikotarpį nuo pirmųjų or
ganizuoto sporto dienų iki 
šio leidinio paruošimo 
spausdinimui, maždaug 
1980-tų metų pradžios.

Leidinio medžiagą su
rinkti, koordinuoti ir pa
ruošti spausdinimui malo
niai sutiko Lietuvės ir Aus
tralijos lietuvių sporto vete
ranas Leonas Baltrūnas.

Šiame leidinyje be mūsų 
sporto klubų taip pat kvie
čiami bendradarbiauti spor
to veteranai, sporto spaudos 
darbuotojai ir visi Australi
jos lietuviai, kurie gali atsi
minimais (ypač iš pirmųjų 
sportinės veiklos užuomaz
gos dienų), fotografijomis, 
laikraščių iškarpomis ir bet 
kokia kita medžiaga prisidė
ti prie šio svarbaus leidinio.

Sporto veiklos istorijai 
skiriamą medžiagą prašome 
įteikti vietos sporto klu
bams, o iš vietovių kur klu
bų nėra, siųsti medžiagą tie
siog p. Baltrūnui šiuo adre
su: 7 Stephens St., North 
Balwyn, Victoria, 3104. Te
lefonas: 03 - 857 9449.

A.L.F.A. S-goš Valdyba 

(vienas asmuo jų pasiuntė 
virš 300). Stovyklą aprašė 
du australų dienraščiai, per 
keturias dienas įdėdami 4 
straipsnius ir 5 fotografijas. 
Stovykla buvo išreklamuota 
per 5 atskiras radio stotis, 
neskaitant Radio Australia, 
davusią 3 transliacijas į už
jūrį trumpom bangom. Sto-

Daug kas nesiorientuoja, 
kur siųsti aukas. Centrinis 
Tautos Fondo (Lithuanian 
National Foundation Ine.) 
adresas yra: P.O. Box 21073 
Woodhaven, N-.Y., 11421, 
U.S.A. Australijoje veikian
ti T.F. Atstovybė tarpinin
kauja ir talkininkauja pri
imdama aukas čia Australi
joje, kurias ji persiunčia į 
Ameriką. Atstovybei vado
vauja kun. P. Butkus. Ižd. 
A. Kramilius 83 Queen Str., 
Canley Vale 2166. Victorijo- 
je veikiančiai atstovybei va
dovauja kun. P. Dauknys. 
Tad nėra reikalo siųsti au
kas tiesiai į Ameriką. Vieti
nės atstovybės pareigūnai 
jums mielai šiuo reikalu pa
dės.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydney - Australia

Sportas Geelonge
PAVYKĘS BALIUS

Vyties klubo balius, įvy
kęs balandžio 28 d. Geelongo 
Lietuvių Namuose, praėjo 
su dideliu pasisekimu. Daly
vavo virš šimto asmenų. 
Didesnėms kolonijoms gal 
tas atrodo nedaug, bet Gee
longe tiek retai pasitaiko. 
Šokta, kaip sako, ligi antrų 
gaidžių. Loterijos laimingus 
bilietus ištraukė p. Mani- 
kausko sesutė iš Lietuvos 
Kastulė' Lukoševičienė. Tik 
kažin kodėl nesimatė- nei 
vieno bendruomenės valdy
bos nario, o jų yra net 9. 
Balius davė $ 241 pelno.

L.B.

Geelongo Sporto Klubo 
"Vyties” valdyba praneša, 
kad po pasikalbėjimo su 
South British draudimo įs
taigos menedžeriu, nutarė 
nutraukti sportininkų drau
dimą, nes dabartiniu metu 
kiekvienas Australijos gy-

Pabaltiečių...
Atkelta iš psl. 7

Sauka, V. Preikštas, E. 
Zduoba iš Sydnejaus, G. 
Kymantas iš Geelongo, P. 
Stanwix, V. Radzevičius ir 
treneris J. Belkus iš Ho- 
barto.

Estų rinktinės gretose 
matysime Australijos rink
tinės žaidėją T. Maar ir Vik
torijos rinktinės tinklininką 
T. Puusepp, abu iš Melbour
ne.

Latvių rinktinėse startuos 
pajėgūs žaidėjai: A. Berzins, 
M. Rudaks, V. Jankevič iš 
Adelaidės bei M. Birznieks 
iš Canberros.

Mūsų moterų tinklinio 
startuos šiuo sąstatu: E. 
Daniškevičienė, J. Jonavi- 
čienė, S. Bernaitienė, Reg. 
Rupinskaitė, L Rupinskaitė 
iš Adelaidės, A. Liesytė, S. 
Dambrauskaitė. C. Bann, S. 
Gustafson, M. Atkinson iš 
Sydnejaus. Treneris A. 
Bernaitis iš Adelaidės. Mūsų 

vykia buvo paminėta per 2 
televizijos stotis.

Stovyklą aplankė visa eilė 
garbės svečių, jų tarpe The 
Honorable Walter Joną, 
MP, Emigracijos ir Etninių 
Reikalų Ministeris Viktori
jos valstijoje; p. Bruce 
Garnsey, MBE, OA, Pasau
lio Skautų Komiteto Pirmi
ninkas, kurio žinioje yra virš 
15 milijonų skautų visame 
pasaulyje; Dr. Norman 
Johnston, Viktorijos Skautų 
S-gos Vyr. Skautininkas; 
latvių, rusų, estų, lenkų ir 
vengrų skautų atstovai.

Stovyklai pradėta ruoštis 
1973 m. vidury. VI T.S. ■ 
Rengimo Komitetas pradėjo 
veikti 1976 m. sausio mėn. ir 
užbaigė savo darbą 1979 
gegužės 6 d. Lieka dar už
baigti paruošimas VI TS 
garsinio filmo, kuris bus 
maždaug l’/z iki 2 vai. ilgu
mo.

Užbaigdami dar kartą at
siprašome už uždelsimą 
paskelbti VI TS apyskaitą, 
ir labai nuoširdžiai dėkojam 
visiems, kurie prisidėjo savo 
auka ir darbu prie sėkmingo 
Vi-sios Tautinės Stovyklos 
pravedimo Australijoje.

VI Tautinės Stovyklos 
Rengimo Komitetas

ventojas turi priklausyti ko
kiai nors draudimo įstaigai - 
kaip Medibank, Hospital be
nefits, ar kam nors kitam. 
Tai, jo nuomone, draudimas 
kaip ligi dabar nebūtinas. 
Todėl nuo šių metų balan
džio šis draudimas nutrau
kiamas.

Į, Pabaltiečių Spprto 
Šventę Sydnejuje birželio 
mėn. iš Geelongo atvyksta: 
vyrų krepšinio rinktinės 
treneris S. Šutas, moterų 
rinktinės žaidėja A. Kardie- 
nė, vyrų rinktinės žaidėjai 
P. Šutas, E. Kardas, A. 
Wiasak. Žemiau 18 m. ber
niukų rinktinės žaidėjas D. 
Šutas ir vyrų tinklinio rink
tinės žaidėjas G. Kymantas.

Visiems tautiečiams vienu 
ar kitu būdu prisidėjusiems 
prie baliaus' pasisekimo ir 
visiems baliaus svečiams 
Geelongo "Vyties” valdyba 
taria nuoširdų ačiū.

G.L.S.K. Vyties Valdyba 

moterų tinklinio rinktinė 
gali tikėtis gerų rezultatų 
Sydnejuje, tačiau labai tvir
to pasipriešinimo sulauks iš 
latvaičių, kurių pagrindą 
sudaro Z. ir G. Zvaigsnės iš 
Adealaidės ir 3 sesutės Pek- 
sis iš Melbourne.

Iš estų gerųjų žaidėjų 
gretų matysime M. Baker', 
Viktorijos rinktinės žaidėjį 
ir K. Maaset iš Sydnejaus.

Jei krepšinio pirmenybė
se ryškus lietuvių sporti
ninkų dominavimas, tai pra
matyti nugalėtojus tinklinio 
žiadynėse yra kaip ir neįma
noma. Viena tik aišku, kad 
dabar lietuvius nustumti į 
trečią vietą, kaip dažniausiai 
būdavo praeityje estams ir 
latviams bus nelengva. Tą 
patį būtų galima pasakyti 
net ir tuo atveju, jei estai 
dalyvautų ir pačiame stip
riausiame sąstate.

Šia proga norėtųsi palin
kėti mūsų sportininkams 
sėkmės 6-tose pabaltiečių 
žaidynėse ir garbingai re
prezentuoti Australijos lie
tuvius.

ro'bertas Sidabras

6



Kai praeitis atgyja.. Robertas Sidabras

PRIEŠ 40 METŲ KAUNE tęsinys■hrtob'vJ if v

miPOPTA^
LIETUVA NUGALĖJO 

PRANCŪZIJA 48:18 (23:6) 
vėl skamba Kauno dienraš
čiuose antraštės, o "Lietu
vos Aide” J. Kuša rašo:

"Ne, kas tai nepaprasto! 
Nepaprasto ne tai, kad va
kar lietuviai laimėjo, bet ne
paprastas buvo pats ekipos 
žaidimas. Lietuva nugalėjo 
Prancūziją 48:18 (23:6) - 30 
taškų skirtumu, vadinasi, 
dar daugiau, negu užvakar 
prieš lenkus.

Tačiau kas slėpėsi už tų 
sausų skaitmenų - tai buvo 
ypatingo pranašumo de
monstracija. Taigi, prancū
zai buvo lygiai taip pat, gal 
dar daugiau, nustebinti, 
kaip užvakar lenkai. Jie bu
vo pasmerkti gražioms, bet 
nesėkmingoms pastangoms 
bent kiek priešintis nepap
rastam mūsų verslumui...

Taktikos deimantais va
kar rinktinės žaidimas galė
jo sužavėti ką tik norite. Tai 
buvo toks žaidimas, kokio 
geresnio sunku įsivaizduoti. 
Čia žaidė tikras krepšinio 
meisteris!

Ir prie to viso nepaprastas 
žaidikų užsidegimas, nepap
rastas pergalės alkis, kuris 
žaidikus skraidinte skraidi
no ir vertė kovoti iki pasku
tinės minutės. Žiūrovai buvo 
tiesiog nustebinti, ir dėl to 
ovacijos, pasibaigus rungty
nėms, prapliupo ypatingai 
audringos, o žiūrovų vakar 
buvo pilna halė. Prancūzai 
prieš tą brilijantišką žaidimą 
buvo bejėgiai...

Kaunas pergyveno Euro
pos krepšinio pirmenybių 
geriausius įspūdžius. Gra
žiausiai, kad mūsų rinktinės 
vyrai ėmė pergalę po perga
lės ir nutolino nuo mūsų visų 
bet kokį kartumą. Tačiau įs
pūdžiai svaiginamai nu
skriejo ir po visą šalį. Ar 
galėjo palikti kas nors abe
jingas, kai lietuviai iš eilės 
lamdo lenkus, prancūzus ir 
vėl kopia į Europos krepši-

Sporto žinios
AUSTRALAS
PAKVIESTAS Į MASKVA

Australijos krepšinio są
jungos vienas iš direktorių 
Bob Stauton aną savaitę iš
skrido į Maskvą iškviestas 
Rusijos sporto vadovybės. 
Visas kelionės išlaidas ap
moka rusai. Staunton turės 
progos susipažinti su sąly
gomis, kuriose Australijos 
krepšinio rinktinė Olimpia
dos metu treniruosis ir kur 
bus pravestos varžybos. Ta
čiau, pagrindinis Australijos 
sporto "ambasadoriaus" 
Maskvoje tikslas yra baigti 
susitarimą su rusais dėl jų 
krepšinio olimpinės koman
dos vizito Australijoje atei
nančių metų pradžioje. Nu
matyta šešios rungtynės 
Rusijos krepšininkų Aus
tralijoje. Australijos krepši
nio rinktinei prieš užtikri
nant galimybę vykti į Olim
piadą dar reikės nugalėti 
Naująją Zelandiją. Tarp šių 
valstybių persižaidimas 
vyks Melbourne ir Sydneju- 
je šių metų pabaigoje. '

AUSTRALAI ŠAUKIASI
LIETUVIO PARAMOS

Aukščiau minėtas Aus
tralijos krepšinio sąjungos 

nio nugalėtojų sostą. Apie 
juos visi kalba ir nori pama
tyti iš arčiau, kaip vyksta 
mūsų vyrams kovos..."

LIETUVA NUGALĖJO 
VENGRIJA 79:15 (29:9) vėl 
skamba visų dienraščių ant
raštės, o "Lietuvos Aide” J. 
Kuša rašo:

Praėjo penktoji Europos 
krepšinio pirmenybių diena. 
Ji, kaip buvo laukta, davė 
naują pergalę Lietuvos eki
pai prieš Vengriją. Tai re
kordinė pergalė prieš veng
rus, nes latviai juos nugalėjo 
58:24, italai 37:21, lenkai 
40:20 ir estai 64:20. Šia per
gale Lietuva ir toliau pir
mauja su 10 taškų iš 5 rung
tynių.”

Prieš Vengriją žaidė: 
Jurgėla, Andriulis, Budriū- 
nas, Lubinas, Ruzgys, Puzi- 
nauskas, Baltrūnas, Kriau
čiūnas, Petrauskas ir Ni
kolskis. Visi rinktinės krep
šininkai sužaidė pagirtinai.

Šeštosios pabaltiečių žaidynės TINKLINIS

Karalienės gimtadienio 
šventės ilgajame savaitga
lyje, birželio 16-17 d.d. Syd- 
nejuje įvyksta 6-tos Austra
lijos pabaltiečių žaidynės. 
Pirmenybės bus pravestos 
vyrų ir moterų bei jaunių 
berniukų ir mergaičių 18 
metų amžiaus grupėse 
krepšinio ir tinklinio sporto 
šakose.

ŽAIDYNIŲ FAVORITAI

Kaip tradicija, dėl vyrų 
krepšinio nugalėtojų titulo 
atkaklios kovos galima 
laukti tarp lietuvių ir latvių 
rinktinių. Australijos lietu
vių rinktinė startuos beveik 
pilnu sąstatu: R. Leknius, S. 
Ragauskas ir Melbourne, E. 
Kardas, P. Šutas, J. Obeliū
nas, A. Wasiak iš Geelongo, 

direktorius Bob Staunton 
pakeliui iš Maskvos į namus 
ketina sustoti Behrein ir pa
simatyti su lietuviu krepši
ninku E. Palubinsku, kuris 
šiuo metu ten yra Amerikos 
sporto instruktorius. Aus
tralai E. Palubinską skaito 
jų olimpinės krepšinio ko
mandos dalyviu, nežiūrint 
kur šis sportininkas begy
ventų. Kaip žinome, E. Pa
lubinskas per praėjusią 
Olimpiadą Muenchene buvo 
pirmoje vietoje daugiausia 
sumedžiojęs taškų krepšinio 
varžybose. Australai tiki, 
kad E. Palubinskas neatsi
sakys ateiti jiems į pagalbą.

GINČAI DĖL
OLIMPIADOS BILIETŲ

Sporto mėgėjai visuose 
pasaulio kampuose dar ne
turi tikslaus pranešimo, ka
da ir kaip bus paskirstyti 
dvidešimt antrosios Pasau
lio Sporto Olimpiados bilie
tai. Rusijos Olimpiados Or
ganizacinio Komiteto vice
prezidentas V. Kovai prane
šė, kad 133 valstybės yra 
pareikalavusios Olimpiados 
bilietų ir jau yra galutinai 
nustatytos kvotos kiek bi
lietų gaus kiekviena iš jų. 

tuo įrodė, kad mūsų rinkti
nės žaidimas nepriklauso 
vien tik nuo pagrindinio 
penketuko pasirodymo.

LIETUVA NUGALĖJO 
SUOMIJA 112:9 (48:3).

"Rekordinė mūsų pasek
mė. Estija nugalėjo Latviją, 
o Lenkija viena antroje vie
toje", taip pradedamas J. 
Kusos straipsnis "Lietuvos 
Aide”.

"Tačiau pati didžioji nau
jiena vakar buvo patirta iš 
Latvijos - Estijos rungtynių, 
nes Estija nugalėjo Latviją 
26:24 (6:12). Tai buvo pir
mos rungtynės, kurias teko 
pratęsti šiose pirmenybėse, 
nes normalus laikas davė ly
giąsias 24:24." Šis rezultatas 
praktiškai užtikrino Lietu
vai pirmą vietą, o dėl antros 
vietos paskutinę dieną var
žėsi net 3 rinktinės: Lenkija, 
Latvija ir Estija. Jei latvių 
pergalės prieš lenkus nega
lima pavadinti staigmena,

R. Gulbinas, P. Andriejūnas 
iš Sydnejaus, o taip pat tiki
mės ir V. Radzevičius iš Ho
barto. Labai apgailestauti
na, tačiau į žaidynes atvykti 
negali Algis Milvydas iš 
Melbourne, taip pat J. Igna
tavičius iš Adelaidės, tačiau 
nežiūrint šių nuostolių Sta
sio Šuto iš Geelongo trene- 
ruojama mūsų vyrų rinktinė 
atrodo labai pajėgi. Latvių 
vyrų krepšinio rinktinės 
nuostoliai yra žymiai dides
ni, nes jų gretose nematy
sime susižeidusio olimpinės 
rinktinės žaidėjo Andrio 
Blicavs bei Peter Vitols,ku
ris taip pat žaidžia garsioje 
Melbourne "St. Kilda” ko
mandoje. Latvių vyrų krep
šinio rinktinę sudarys pa
baltiečių klubo "Adelaide” 
pagrindas: V. Bruns, M. 
Jaunalksnis, M. Strazds, o 
taip pat ir to paties klubo 
prieauglis M. Ozolins ir V. 
Jankevič. Mūsų vyrų rinkti
nė atrodo labiau išbalansuo
ta ir esu tikras, kad E. Kar
das, R. Leknius bei P. Šutas 
gali primėtyti daugiau taš
kų, kurių turėtų užtekti nu
galėtojų titului. Tačiau būtų 
didelė klaida neįvertinti lat
vių.

Estai šios grupės varžy
bose turės pasitenkinti labai 
kukliais rezultatais.

Mūsų moterų krepšinio 
rinktinė startuos be pagrin
dinių žaidėjų V. Juciūtės iš 
Adelaidės bei R. Statkuvie
nės (laukiasi šeimos) ir A. 
Tamošiūnaitės Kristens iš 
Melbourne, tačiau nežiūrint 
to mūsų krepšininkės dar 
pajėgia sumobilizuoti pa
kankamai pajėgią rinktinę: 
R. Kasperaityte, R. Andrie- 
i'ūnienė, A. Liesytė, M. Čer- 
ėsienė iš Sydnejaus, R. 

Rupinskaitė iš Adelaidės, A. 
Kardienė iš Geelongo, E. 
Vyšniauskaitė iš Melbourne 
ir V. Venclovaitė iš Canber- 
ros. Latviai šioje rinktinėje 
turi dar didesnių nuostolių, 
nes žaidynėse nedalyvaus 
Ilzė Blicavs - Nagy, E. Driz- 
ners, o taip pat ir Roma Ig- 
natavičiūte - Lester, visos iš 
Adelaidės, kurios pereitose 
pabaltiečių žaidynėse suda
rė latvių moterų krepšinio 
rinktinės pagrindą. Iš buvu
sios rinktinės dabar labai 
pastoviai ir rezultatyviai 

tačiau nedaug kas pramatė 
estų pralaimėjimą prieš 
Prancūziją.

LIETUVA ANTRA 
KARTA IŠ EILĖS EURO
POS KREPŠINIO MEIS
TERIS.

Tokiomis stambiomis ant
raštėmis pasipuošė visi lie
tuvių dienraščiai Kaune, o 
"Lietuvos Aide" Juozas Ku
ša rašė:

"Tokia yra pasekmė tre
čių Europos krepšinio pir
menybių, kurios pasibaigė 
vakar. Su pasididžiavimu ir 
džiaugsmu buvo priimtas ši
tas faktas dar nematyto 
gausumo žiūrovų minios, 
kur vakar tvenkte užtvenkė 
sporto halę nepalikdama nė 
vienos laisvos vietos.

Paskutinis Lietuvos 
žingsnis į meisterio vardą 
buvo toks pat triumfiškas 
kaip ir pirmieji. Tiesą sa
kant, tos rungtynės jau ne

žaidžia S. Jaunklavis iš 
Adelaidės, A. Dadzis ir kitos 
jaunesnės krepšininkės, ta
čiau dabartinė latvių moterų 
krepšinio rinktinė turės nu,- 
sileisti pajėgesnėms lietu
vaitėms. Čia staigmeną gali 
pateikti estės, ypatingai jei 
jų gretose startuos viena iš 
pajėgiausių Australijos 
krepšininkių Karin Maar - 
Fields, kuri žaidžia už Mel
bourne YWCA. Lietuvaitės 
ir čia turėtų laimėti nuga
lėtojų titulą, estėms prana
šaujama antrą vieta, o lat- 
vaitėms gali atitekti trečia...

Aiškiausi 6-tų pabaltiečių 
žaidynių favoritai yra lietu
vių jaunių berniukų krepši
nio rinktinė, kurią sudaro: 
A. Vieraitis, R. Baškus iš 
Adelaidės, E. Stanwix, O. 
Paškevičius iš Hobarto, D. 
Šutas iš Geelongo, E. Ra
gauskas, S. Balnionis, A. 
Balnionis, D. Kirša, P. Steel 
iš Melbourne, treneris D. 
Atkinson - Sydnejus. Per
spektyvių krepšinininkų yra 
ir latvių rinktinėje: V. Lai- 
nis, V. Zvaigznė, S. Janke- 
vič iš Adelaidės, o taip pat ir 
iš kitų vietovių. Tačiau mū
sų pagrindinis penke tukas 
Dovydas Šutas, Algis Vie
raitis, Brennan Stanwix, 
Saulius Balnionis, Edis Ra
gauskas bus neįveikiami 
šiose žaidynėse. Lietuvaičių 
mergaičių krepšinio rinktinė 
startuos taip pat nepilnos 
sudėties, taciąu taip pat tu- 

Maloniai kviečiame visu atvykti 1979 m. birželio 17 d. 
į Latvių salę 32-34 Par'.vil st. Strathfield, N.S.W., kur 
įvyks

PABALTIEČIŲ BALIUS 
ir

PABALTIEČIŲ GRAŽUOLĖS RINKIMAI 
"MISS BALTIC NATIONS QUEST”

Dalyvaus latviai, estai ir lietuviai, pristatydami po 3 
savo gražiausias merginas.

Specialiai paskirti teisėjai išrinks "Miss Baltic 
Nations”, o svečiai ’’Miss Chrity”.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas $ 7.oo įskaitant vakarienę. 
Bilietus galima užsisakyti per J. Dambrauską, tel. 
709 3814

beturėjo lemiamos reikš
mės, nes Lenkija pralaimėjo 
latviams. Tačiau šimtapro
centinė pergalė yra verta 
Europos meisterio vardo ir 
tai buvo atsiekta...

bus daugiau

retų iškovoti nugalėtojų ti
tulą. Mūsų pagrindinis pen- 
ketukas: R. Bertašiūtė, L. 
Steel iš Melbourne bei L. 
Visockytė ir R. Rupinskail ė 
iš Adelaidės sulauks tvirto 
pasipriešinimo iš Adelaidės 
latvaičių: S. Freidenfelds, 
D. Sils, A. Kapels, I. Treis ir 
t.t.

Taigi, kas liečia krepšinio 
varžybas, tai pranasystės 
labai optimistiškos lietu
viams, tačiau neįvertinti 
latvių vyrų, jaunių berniukų 
ir mergaičių pirmenybėse 
negalima, tad šių grupių 
varžybose laukiama įdomių 
rungtynių.

Išpranašauti nugalėtojus 
tinklinio varžybose daug 
sunkiau, nes estai šiose žai
dynėse startuos silpnesnėm 
jėgoms negu pereitose žai
dynėse. Priežastis yra ta, 
kad pereitų Velykų švenčių 
metu daug iš jų dalyvavo 
Australijos pirmenybėse 
Sydnejuje ir sekančiais me
tais Švedijoje, Stokholme 
įvyks pasaulio estų dienos, 
panašiu mastu kaip mūsų 
pereitais metais buvo pra
vestos Toronte. Taigi, dėl 
lėšų taupymo iš Adelaidės 
žaidynėse nematysime nei 
vieno esto ir dėl tų pačių 
priežasčių estai nebeišstatys 
jaunių tinklinio pirmenybė
se. Kadangi mes iš viso ne
turime tinklinio jaunių rink
tinių, 6-tose pabaltiečių žai
dynėse jaunių pirmenybės 
tinklinio sporto šakoje ne
įvyks nei berniukų, nei mer
gaičių grupėse.

Užtai suaugusių tinklinio 
pirmenybėse galima tikėtis 
atkaklių rungtynių, nes visų 
tautybių jėgos atrodo apy- 
lygios. Dar prie to reikėtų 
pridėti, kad ši sporto šaka 
darosi vis populiaresnė lie
tuvių tarpe, tad Sydnejuje 
galima tikėtis gana gerų re
zultatų.

Mūsų vyrų rinktinę suda
ro: A. Zduoba, R. Dam
brauskas, A. Laurinaitis, S. 
Lukoševičius, R. Milašas, G.

Nukelta į psl. 6
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LIETUVIŠKOS VESTUVĖS OPEROS NAMUOSE

Sydnejaus Operos etniniam festivaly birželio 17 d. 
didžiojo koncerto metu statomos

Lietuviškos vestuvės
Parengė ir režisuoja Ava Saudargienė. Atlieka Sydne- 
Ž'aus taut, šokių grupė Gintaras, vad. K. Kazoko, ir Mel
burno Klumpakojis, vad. A. Morkūnienės, Koncerto 

pradžia 7 vai. vak.

Šio koncerto išvakarėse, birželio 16 d., šeštadieni, abi 
taut, šokių grupės — Gintaras ir Klumpakojis — turės 
savo pasirodymą Syd. Lietuvių Klube Bankstowne. Grei
čiausia ir čia matysite dalį ar ištisai, kas bus statoma 
Operos namuose.

Informacija
Viena stipriausių Austra

lijos lietuvių tautinių šokių 
grupių "Klumpakojis” šoks 
Sydney Lietuvių Klube bir
želio 16 d. 8 vai. vakare, 
šeštadieniais klubas turi 
daug lankytojų, bet tą dieną 
jų bus ypač daug. Nes kas gi 
nenorės pasigėrėti puikiais 
šokiais ir gražiomis Mel
bourno merginomis.

Klumpakojo grupei vado
vauja jauna kanadietė lietu
vė Anelė, ištekėjusi už Mel
bourno lietuvio Šarūno 
Morkūno. Ši jauna, graži 
lietuvių pora susipažino ir 
susižiedavo Kanados lietu
vių šokėjų grupei "Gyvata- 
rui” atvykus i Australiją 
gastrolėms.

AS

CANBERRA

Birželio išvežimų minė
jimas įvyks birželio 10 d., 
sekmadieni, 3 vai. Canber- 
ros Lietuvių Klube. Šiais 
metais minėjimą rengia 
Canberros Baltų Komitetas.

Lietuvių, latvių ir estų at
stovai gegužės 16 d. nutarė 
minėjimą ruošti plačiai vi
suomenei ir anglų kalba. 
Kalbėtojais pakviesta eilė 
parlamentarų (Mr. Knight, 
Hasluck ir kt.), kurie pasi
reiškę kaip baltų užtarėjai.

PADĖKA

Sūkurio Valdyba dėkoja 
Sydnejaus Liet. Gydytojų 
Draugijai už 50 dol. auką 
grupės išvykai į Brisbanę 
paremti.

Mūsų Pastogės Nr. 17 
mūsų padėkoje įvyko ne
tikslumų, nes kai kurių as
menų paskelbtos sumaišytos 
aukotos sumos. Po $ 10 au
kojo: p.p. Cibai, Petronis, 
Zablockienė, Rūtenis, Mi
niotienė ir Reisgys. Visiems 
dėkojame ir už netikslumus 
atsiprašome.

Sūkurio Valdyba

PRANEŠIMAS"

Pranešama, kad 1979 m. 
vasario 25 d. Springfield 
(Gosford), N.S.W., mirė 
ALFONSAS GASIŪNAS, 
S męs 1922 m. Lietuvoje, 

ilmenų km., Biržų apskr.
Žiną apie jo gimines Aus

tralijoje ar Lietuvoje, pra
šomi pranešti: Mrs. June 
Mixner, 8 Dolly Ave., 
Springfield, N.S.W. 2250 
arba Mūsų Pastogės Admi
nistracijai, kad būtų galima 
pranešti giminėms Lietu
voje.

Įžanginę kalbą pasakys Bal
tų K-to atstovas latvis plkn. 
J. Atrens.

Ta proga pamaldos lietu
viams įvyks birželio 17 d., 
11.30 vai. Braddon koplyčio
je.

Canberros Baltų 
Komitetas

MELBOURNO
LIETUVIAMS

Skausmingus birželio įvy
kius mūsų tautai minėsime 
kartu su estais ir latviais 
Melbourno Lietuvių Na
muose birželio 10 d., sekma
dienį.

Sydnejaus Aušros Tuntas, sen. skautų židinys ir Tėvų 
Komitetas ruošia tradicinį

KAUKIŲ BALIŲ
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
Balius įvyksta birželio 23 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak. 

graikų salėje (East Terrace, Bankstown)
Įėjimas: suaugusiems - $ 6, studentams ir pensinin

kams - $ 4, skautams geltonšlipsiams - $ 2.
Stalus ir bilietus užsisakyti pas Pajautą Pullinen tel. 

868 8180
Baliuje skanus bufetas, smagus orkerstras, įvairių 

fantų loterija, gaivinantis Coctail baras. Didžioji Loterija, 
įdomi programa, puiki nuotaika

Neužmirškite! $ 100 premija geriausiai kaukei!
Laukiame!

Aušros Tuntas

A P I E M U S
JAUKŪS PARENGIMAI

Gegužės 26 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klube buvo su
rengtas jaukus Sydnejaus 
savaitgalio mokyklos vaka
ras, į kurį susirinko palygi
namai gana gausiai dalyvių. 
Vakarą pravedė mokyklos 
tėvų komiteto pirm. M. 
Šumskas. Programoje pasi
rodė visų pasiilgti ir mėgia
mi Linksmieji broliai (E. 
Lašaitis, V. Burokas ir V. 
Stasiūnaitis), ir viešnios iš 
Newcastle "Trio plus vie
na ” su nuotaikingomis dai
nomis. Stebėtina tik, kodėl 
viešnios, turėdamos gerų 
norų, vengia lietuviškų dai
nų, o dainuoja tik verstines 
iš kitų kalbų. Kas tuo laimi
ma? Lengva pateisinti sve
timas dainas savame krašte 
norint supažindinti, ką ir 
kaip dainuoja kitataučiai, 
bet čia tų svetimų dainų pri
siklausome per akis, o lietu
viška daina mūsų parengi
muose jau darosi retenybė.

Gausi fantais vakaro lote
rija patraukė ne vieno dė
mesį. Dėmesio centre buvo 
ir jau gražiai pasireiškusios 
Gosfordo mieste Reginos 
Tirilienės paveikslas, kuri

12 vai. pamaldos šv. Jono 
bažnyčioje, East Melbourne. 
Visos organizacijos daly
vauja su vėliavom ir palyda. 
Moterys ir jaunimas pasi
puošia tautiniais rūbais. Po 
šv. Mišių bus giedamas 
Requiem už mūsų tautos 
kankinius.

2.30 vai. Minėjimo Aktas 
Lietuvių Namuose koncertų 
salėje. Meninėje dalyje pa
sirodys estų, latvių ir lietu
vių meninės pajėgos. Bus 
daug svečių australų ir da
lyvaus mums draugingų 
bendruomenių vadovai.

Melbourno Apylinkės 
Valdyba

PRANEŠIMAS

Geelonge birželio išvežtų
jų minėjimą rengia ALB 
Geelongo Apyl. Valdyba 
birželio 17 d. Tą dieną 10.30 
vai. Liet. Namuose bus pas
kaita ir meninė dalis. Minė
jimą pradėsime 9 vai. ryto 
pamaldomis šv. Jono bažny
čioje, kurias laikys kun. P. 
Dauknys. Į minėjimą at
vyksta ALB Krašto Valdy
bos pirm. p. V. Neverauskas 
ir skaitys paskaitą.

Kviečiame visas organi
zacijas su vėliavomis daly
vauti pamaldose ir minėji
me. Po minėjimo svečio pa
gerbimui įvyks bendras 
suneštinis" Liet. Namuose. 

Kviečiame visus minėjime 
gausiai dalyvauti.

ALB Geelongo Apylinkės 
Valdyba

su savo darbu pirmą kartą 
pasirodo pas lietuvius.

Tą patį vakarą Aldona ir 
Adolfas Jablonskiai atšven
tė savo vedybinę 33 metų 
sukaktį. Sveikiname! Aldo
na yra Mūsų Pastogės 
bendradarbė - tekstų rinkė
ja.

***

Tenka prisiminti ir jaukų 
Caritas ir Dainos choro 
jungtinį balių, įvykusį ba
landžio 28 d. taip pat Liet. 
Klube Sydnejuje. Dainos 
choras tą vakarą pasigėrėti-1 
nai atliko programą, duoda
mas ištisą koncertą. Tuo pa
čiu galima sakyti ir buvo 
Dainos choro pagerbtuvės iš 
kun. P. Butkaus pusės, kuris 
kasmet neužmiršta padėkoti 
chorui už glaudų bendra
darbiavimą ir pastovų gie
dojimą lietuviškose pamal
dose. Susižavėję choru eilė 
tautiečių ta proga chorui 
paaukojo po stambesnę 
auką, kad tik jis ilgiau išsi
laikytų ir dainuotų. Kaip ži
nia, šiais metais Dainos cho
ras švenčia savo 25 metų 
veiklos sukaktį.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

TeL: 708-1414
Birželio 9 d., šešt.:
UKRAINIEČIŲ MIŠRUS 

CHORAS

♦Antradieniais pigioji gėri
mų valanda 
♦Trečiadieniais šachmatai 
♦Ketvirtadieniais dvigubi 
jackpotai

VALGYKLA veikia: pirm,- 
pėnk. 6-0 vai., šešt. 6-10 vai., 
sekm. 1-9 vai. Valgyklos ve
dėja G. Kasperaitienė

Primename, kad šeštadienių 
šokių vakarais visi turi dė
vėti klubo taisyklėse nuro
dytą aprangą.

ŠOKIAI grojant naujai ka
pelai šešt. 8-12 vai.

NUOŠIRDI PADĖKA

Prisimenant jaukų ir iški
lų Caritas ir Dainos balių - 
koncertą tegu būna man 
leista dar kartą, nuoširdžiai 
padėkoti už meninę progra
mą Dainos chorui ir vad. B. 
Kiveriui ir A. Laurinaičiui.

Už dosnias dovanas: Juo
zui ir Marijai Koliavams, 
Pranui Garbi - Garbačaus- 
kui, (Sydney University 
School Catering). Už fantus 
loterijai: dail. St. Montvidui, 
Z. Čilvinienei, E. Šliterienei, 
A. Bastienei, M. Petroniui, 
P.A. Marašinskams, P. Liu- 
binskui. Gerb. svečiui Vac
lovui Kleizai už pasveikini
mą ir su Dr. V. Barkiene 
traukiant laimingus loterijos 
bilietus. Ačiū visoms choris
tėms, platinusioms progra
mas ir loterijos bilietus, ir 
visiems dalyviams - Caritas 
ir Dainos rėmėjams, o ypač 
kartu atšventusiems 30 
metų sukaktį Australijoj. 
Ačiū už bendrą nuotrauką P. 
Sakalauskui ir A. Kramiliui.

Kun. P. Butkus 
Sydnejaus Caritas 

Pirmininkas J
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KLUBAS ATVIRAS: • 
pirm.—treč. 4-10 vaL, ketv. 
4-llvaL, penkt. 4-12 vaL, 
šešt. 2-1 vai., sekm. 12J0-11 
vai

Klubo biblioteka atidarai 
trečiadieniais 4-6 vai. 
sekmadieniais 1.30-4 vai. 
Bibliotekoje parduodamos 
lietuviškos knygos, plokšte
lės, pašto ženklai, bpinukai 
ant mašinų klijuoti.

Sydnejaus Liet. Klube per
kant išnešimui didesniais 
kiekiais duodama 10% nuo
laidos už spiritinius gėrimus 
ir 5% už alų.

VIETOJ 0fi 
90 GĖLIŲ

Vietoj gėlių pagerbiant 
velionę a.a. Adą Viliūnienę 
Mūsų Pastogei aukoju $ 20. 
Paulius Rūtenis.

Pagerbdami a.a. Adelę 
Viliūnienę, vietoj gėlių 20 
dolerių Mūsų Pastogei skiria 
Jadvyga Šerelienė ir Stasys 
Palubinskas.

Birželio 1 d. po Australi
jos operos gastrolių į Syd
ney sugrįžo aktorius solistas 
Paulius Rūtenis, išvykoje 
išbuvęs apie porą mėnesių

ATSILIEPKITE!

Tautietis, balandžio pa
baigoje prisiuntęs iš Mar- 
rickvdle (N.S.W.) pašto įs
taigos perlaidą 40 dolerių 
Mūsų Pastogei, prašomas 
atsiliepti ir prisiųsti savo 
vardą ir pavardę bei adresą. 
Mūsų Pastogės Administra
cija nežino, kieno prenume
ratos sąskaiton tuos pinigus 
įrašyti. O gal tai anoniminė 
auka Mūsų Pastogei?

Mūsų Pastogė Nr. 22, 1979.6.4, psl. 8

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu i N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $50
Atskiro nr. kaina 50 centų
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