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KONGRESANTAMS GERO VĖJO
PRANEŠIMAS

IV Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas prasideda 
liepos 11 d. su stovykla 
Londone. Iš Australijos 
Kongrese dalyvaus 16 as
menų - 11 jaunuolių ir 5 tu
ristai.

Vienoje grupėje važiuoja 
10 asmenų, o likusieji pavie
niai.

Iš Melbourne išvažiuoja 9 
asmenys Phillipines lėktu
vu, skridimo numeris 212, 
penktadieni, liepos 6 d., 
10.20 vai. ryto. Sydnejuje 
prisidės dar vienas asmuo.

Melbourne, kas turite lai
ko, prašome atvažiuoti bent 
vieną valandą ankščiau į 
Tullamarine aerodromą, iš
lydėti mūsų išvykstančią 
grupę.

Australijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos Valdyba

Jau liepos 6 d. (šios savaitės pabaigoje) iš Australijos 
išvyksta j Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą mūsų 
jaunimo atstovai ir dalyviai. Tiesa, tai neskaitlingas bū
relis (kiti išvyko anksčiau), bet vis dėl to mūsų jaunimas, 
mūsų bendruomenės atžalos, ir mūsų australiškos lietu
vių bendruomenės reprezentantai. Jų pastangos ir pasi
ryžimas dalyvauti Jaunimo Kongrese labiau negu kas ki
tas byloja apie jų lietuvišką sąmoningumą, apie jū rūpestį 
lietuvybe ne tik šiandie, bet ir ateity. Apie šį žygį gal 
permažai pats jaunimas ir kongreso atstovai reklamosi, 
bet dar liūdniau, kad juo reikšmingesnio dėmesio nepa
rodė pati mūsų lietuviškoji visuomenė bei atitinkami 
organai. Juk kaip bežiūrėtume, Jaunimo Kongresas yra 
mūsų sąmoningojo jaunimo manifestacija, lemtingas visai 
lietuvių išeivijos ateičiai. O parodžius šiam įvykiui dau
giau dėmesio ir pasiryžėlius paremiant moraliai ir mate
rialiai, greičiausiai į Kongr.esą būtų išvykę ne 16, o 60 ar 
daugiau. Čia yra bankas, į kurį dedame ateities lietuvybei 
kapitalą.

Kaip ten bebūtų, mes vis tiek didžiuojamės vykstan- 
čiųjų į Jaunimo Kongresą ryžtu ir entuziazmu ir linkime 
visiems šiam žygyje geriausios sėkmės ir saulėtos nuo
taikos. Lauksime sugrįžtančių, įsigijusių daugiau patir
ties ir moralinės bei tautinės stiprybės.

Mūšų Pastogės Redakcija

IV PLJ KONGRESO TIKSLAS -
NAUJAI PAGRĮSTI IR ĮPRASMINTI JAUNIMO 
DALYVAVIMĄ IŠEIVIJOS VEIKLOJE

Atstovai dalyvavę IV PLJK 
Australijos atstovų bei jau
nimo suvažiavime Melbour
ne, balandžio 28-29 d.d. 
Priekyje iš k.: Jonas Moc- 
kūnas (vadovas), Rūta Po
cienė, Eugenijus Pocius. 
Antroje eilėje iš k.: Vita 
Bardauskaitė, Zita Prašmu- 
taitė, Sigita Gailiūnaitė.

IV PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS 
KUR? — ANGLIJOJE IR 
VAKARŲ VOKIETIJOJE 
KADA? - 1979 LIEPOS 

1129 d.d.

Į Jaunimo Kongresą palydint
Pogrindžio Bažnyčia

Sąryšyje su popiežiaus 
Jono Pauliaus II-jo vizitu į 
Lenkiją drauge visame pa
saulyje iškilo ir plačiai spau
doje paminėta ir okupuota 
Lietuva su joje persekioja
ma kat. bažnyčia. Plačiai 
apie Lietuvos okupacinę pa
dėtį rašė ir Australijos di
džioji spauda, amerikiečių 
visame pasaulyje pasklidę 
generalinio pobūdžio žurna
lai Time ir Newsweek. Kal
bant apie religinius suvar
žymus Lietuvoje Newsweek 
magazinas aprašo apie pog
rindžio bažnyčią Lietuvoje, 
kur oficialiai veikiančioji 
Kauno kunigų seminarij’a su 
KGB žinia kasmet išleidžia 
tik šešis kunigus, bet yra ir 
pogrindžio veikla, kur pa
ruošiami ir net įšventinami 
slaptai paruošti kunigai.

Lenkijoje atvykusio po
piežiaus pasveikinti net bu

vo suorganizuota ir Lietuvos 
delegacija į Lenkiją, nors 
popiežiaus vizito metu Len
kijos - Sov. Sąjungos siena 
buvusi aklinai uždaryta. Vi
sur primenama, kad paslap
ty laikomas šio popiežiaus 
paskirtasis kardinolas esąs 
vysk. Julijonas Steponavi
čius, kuris suspenduotas iš 
savo pareigų oficialių val
džios įstaigų jau nuo 1952 
metų.

Kiekvienu atveju popie
žiaus vizitas Lenkijoje sud
rumstė Europos vandenis ir 
laukiama tolimesnių pasėkų. 
Tikintieji priespaudoje buvo 
sutvirtinti ir gali pasireikšti 
didesniu spaudimu iš ■. idaus 
komunistinėje kontrolėje, 
lygiai ir laisvieji europiečiai 
įvykių Lenkijoje buvo su
jaudinti ir nepaliks šalti sa
vo tikėjimo broliams pries
paudoje.

Iki IV-jo Pasaulio Liet. 
Jaunimo Kongreso beliko 
tik savaitė. Liepos 6 d. 
Kongresan išlydėsime ir 
ketvirtąją savo jaunimo 
grupę. Išlydėję lauksime jų 
sugrįžtančių su viltimi, kad 
jie įsijungs sugrįžę aktyviau 
į mūsų bendruomeninį gy
venimą. Ar tokie lūkesčiai iš 
tikrųjų realūs? Daug vilčių 
būta sudėta į praėjusius tris 
kongresus ir kongresantus. 
Ne visados tos viltys pasi
teisino. Nerealu manyti ir 
tikėtis, kad kongresan išvy
kimas bematant subrandins 
ir paskatins jaunuolį ar jau
nuolę įsijungti į organizuotą 
išeivijos lietuvių gyvenimą.

Įsijungimas į mūsų bend
ruomeninį gyvenimą nėra 
jau toks pigus reikalas. Tas 
įsijungimas, kurio praeityje 
laukė ne vienas iš mūsų, bu
vo surištas su bendruome
nės vadovavimo vaidmeniu. 
Reikia pripažinti, kad nepa- 
tyriusiam toks bendruome
nei vadovavimo klausimas 
lengvai gali tapti našta, nuo 
kurios stengiamasi kuo 
greičiau išsprukti. Tad nesi
tikėkime, kad sugrįžus iš 
kongreso turėsime nusima
nančių jaunų visuomeninin
kų - bendruomenės vadovų.

Į bendruomeninę veiklą 
reikia įaugti. Įaugimas

Nuotraukoje: Pogrindyje 
įšventinami nauji kunigai be 
valdžios autoritetų žinios. 
Šis aktas grindžiamas vilti
mi į popiežių, kuris tikinčių
jų pastangas pateisins.

"Newsweek” 1979.6.25

Rašo V. Jagaudis 

vyksta palaipsniui, žingsniu 
žingsniuojama šakotu keliu, 
kurį reikia perprasti. Šiam 
įaugimo procesui Jaunimo 
Sąjungoje priduoda papil
domų žinių ir patyrimo or
ganizaciniame gyvenime, 
kurių nevisai įmanoma gauti 
skautuose, sportininkuose 
ar kitose jaunimo organiza
cijose.

Jaunimo kongresuose prie 
šių patirčių ir žinių prisideda 
platesnio masto apžvalgos ir 
diskusijos, kurios padeda iš
ryškinti subtilesnius apta
riamų temų aspektus. Tai 
yra palaipsninis brandini
mas intelekto ir jėgų lietu
viškose problemose. Kiek 
nuvykę atstovai sugebės iš 
tų diskusijų bei apžvalgų 
pasisemti, priklausys nuo to, 
kaip išsamiai jie bus tom te
mom pasiruošę.

JAV bei Kanados jaunimo 
kongresinis pasiruošimas 
vyko specialiai suruoštose 
savaitgalio stovyklose (kur
suose), kur reikėjo taip pat 
iš anskto pasiruošti. Tai irgi 
geras pagrindas pačiam jau
nimo kongresui.

Koks buvo Australijos 
jaunimo atstovų pasiruoši
mas, neteko girdėti. Skaitė
me tik tiek, kad buvo šau
kiamas vienas savaitgalinis 
suvažiavimas. Tikėkimės, 
kad mūsų atstovai nebus 
pasitenkinę vien šiuo suva
žiavimu, bet bus dėję pas
tangų pasiinformuoti ir mū
sų organizuoto gyvenimo 
aktualijom bei problemom, o 
tų bėdų bėdelių yra. Norom 
nenorom turime prisipažin
ti, kad mūsų bendruomenė 

baigia išsekti, veikla blukti. 
Reikia naujų kultūrinių, po
litinių ir administracinių 
idėjinių transfuzijų. Jauni
mo kongresan išvykę mūsų 
atstovai tikrai nepraloš 
bandę labiau susipažinti su 
kitų pasauliniu mastu bend
ruomenių gyvenimu bei gy
vavimu. Tokios žinios atei
tyje tikrai pravers...

Jei dedame didesnių vilčių 
į kongresus ir mūsų kongre
sinį jaunimą, tai tas savo 
asmenines viltis turime per
formuoti į realią paramą ir 
f>askatą pokongresinei veik
ai. Toji veikla turėtų išryš

kėti kongresinių žinių ir pa
tirties įjungimu į visas mūsų 
jaunimo organizacijas, Jau
nimo Sąjungą ir palaipsniui į 
bendruomenę.

Kongresų sėkmė ar ne
sėkmė priklauso ir nuo mūsų 
kolektyvinio atsinešimo į to 
ar kito kongreso vaisių įgy
vendinimą, nežiūrint, ar mes 
asmeniškai, ar tik mintyse 
kongrese dalyvaujame.

Sveikinu mūsų Australi
jos jaunimo atstovus, vyks
tančius į ketvirtąjį PLJ 
Kongresą ir linkiu jiems 
gražiai pastovyklauti ir 
kongrese pasidarbuoti. Su
grįžus bent pasidalinti savo 
įspūdžiais ir Mūsų Pasto
gėje.

Daugiakultūriniams rei
kalams Institutas numato
mas įsteigti dar šiais metais 
Melbourne. Imigracijos ir 
etniniams reikalams minis
terija pramato šiam institu
tui lėšų.
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Mūsų amžiaus dėmė

Birželio mėnesi minėjome 
ištremtuosius, bent mintyse 
sugrąžinome anas siaubin
gas dienas, moraliai dalino
mės tremtinių likimu ir kan
čiomis. Tai priminė aną bar
barišką gadynę, kai buvo 
gaudomi vergai ir vežami 
darbams ir prievartai. Pa
naši vergų medžioklė karto
jasi ir dvidešimtame amžiu
je ir dar krašte, kuriame net 
specialūs įstatymai išleisti, 
kad žmogus žmogaus neiš
naudotų. Kokia baisi veid
mainystė!

Pereiname i liepos mėne
si, skirtą pavergtosioms 
tautoms. Kasmet liepos mė
nesį minima Pavergtųjų 
Tautų Savaitė, organizuoja
mos demonstracijos, eise
nos, motorkodos, vigilijos su 
kalbom, pamaldom ir įvai
riom kitokiom priemonėm 
primenant pasauliui, kad ir 
šiandie yra priespauda, pa
vergimas, net vykdomi aki
vaizdūs genocidai, kurie yra 
nemažiau barbariški, kaip 
kad Atilos ar Čingis Kano 
laikais. Demonstracijos pa? 
lieka demonstracijomis, ir 
po jų pavergtiesiems ar 
jų atstovams palieka tik dar 
labiau apsunkusios bei ap
kurtusios sirdys, nes mato, 
kad niekas nė piršto nepa
kelia, kad kur nors paverg- 
tųjų reikalu kas būtų daro
ma, veikiama ar bandoma 
kovoti.

Šiais metais sueina lygiai 
dvidešimt metų, kai 1959 m. 
liepos 17 d. Amerikos prezi
dentas D. Eisenhoweris vie
šai deklaravo Pavergtųjų 
Tautų Savaitę. Ji buvo pa
vergtiesiems viltis, o' tuo 
pačiu ir laisviesiems gėda, 
nes šiame aukščiausiame 
žmonijos civilizacijos amžiu
je pavergimai, okupacijos 
turėtų būti jau seniai atgy
venę, archaiški, kaip kad 
šiandie mums tik is pasakų 
težinoma slibinų ir žmogėd
rų gadynė. Gėda pasauliui, 
kad yra šiandie pavergtųjų 
ir pavergėjų, gėda visiems 
laisviesiems, kad jie tokią 
padėtį toleruoja ir net su ti-

Mielus draugus Algį ir Ireną Dudaičiusir artimuo
sius, Algio mamytei

A.A.
BRONISLAV AI DUDAITIENEI 

Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
E. Bliokienė 

T. ir B. Vingiliai 
B. ir P. Hammill

Mylimai mamytei
A.A.

KUNIGUNDAI BALTRUŠAITIENEI 
mirus, Kazytę ir Valių Bitinus, Violetą su šeima ir arti- 

\muosius nuoširdžiai užjaučiame g Bliokienė
\ T. ir B. Vingiliai

• m,:> i u...į • i: ; • B. ir R. Hammill . •.
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ronais bičiuliaujasi kaip su 
kokiais garbingais gerada
riais. Per tuos dvidešimt 
metų ar buvo kur nors kietai 
ir aiškiai iškeltas pavergtų 
tautų klausimas, ar buvo 
pavergtųjų vardan iš lais
vųjų pavergėjams statomos 
bet kokios sąlygos ar spau
dimas, kad laikas visame 
pasaulyje įgyvendinti teisę 
ir teisingumą? Priešingai, 
pavergtųjų bylos nuskendo 
archyvuose, o laisvieji su 
pavergėjais prie derybų 
stalo pasaulį dalinasi įtakų 
sferomis ir slapčia dairosi, 
kaip čia vieni kitus apsukti, 
išnaudoti. Šiandie diploma
tija išvirto į žemiausias pre
kyvietes, kuriose prekiauja
ma pavergtųjų krauju ir 
kančiomis.

Pagal galiojančius įstaty
mus kaltas ne vien tik plėši
kas, bet lygiai ir visi tie, ku
rie plėšikavimą palaiko ir 
leidžia piktam elementui to
liau siautėti. Šiandie laisvų
jų bendravimas ir bičiulystė 
su tironais yra lygiai toks 
pats nusikalstamas aktas ir 
prieš teisę ir pries žmoniją, 
kaip kad individualių plėšikų 
globa civilizuotoje bendruo
menėje. Štai dėl ko ir pries 
dvidešimt metų paskelbtoji 
Pavergtųjų Tautų Savaitė

Jaunimo Kongreso 
kalendorius

V. Jagaudis
ATIDARYMAS liepos 11 

d. 19 vai. Kongreso stovyk
loje Anglijoje. Atidarymo 
paskaita: "Lietuvių jaunimo 
padėtis pasaulyje”. - Dr. Ri
mantas Petrauskas, Kana
da.

STOVYKLA liepos 11-18 
d.d. St. Mary’s College 
Strawberry Hill, Anglijoje. 
Dalyvauja 450 jaunuolių.

ATIDARYMO KON- 
.CERTAS liepos 14 d..14 vai. 
Queen Elizabeth Hali, Lon
done. Programoje: Petras 
Odinis ir Raminta Lampsa- 
tytė (Vokietija), Moterų ok
tetas "Volungė" (Kanada), 
Liaudies šokių ir muzikos 
ansamblis Gintaras 
(Kanada).

yra gėda visam civilizuotam 
pasauliui, kad ji tokia yra, 
g ėda ir pačiai Amerikai, kuri
tarsi pajuokai tokią savaitę 
įvedė.

Mūsų protestai ir de
monstracijos prieš pavergė
ją palieka bergždžios, nes 
tuo pavergėjo širdies nesu- 
minkštinsim. Prasmingiau ir 
gal net vaisingiau būtų visus 
protestus ir kaltinimus nu
kreipti į laisvųjų viršūnes, 
nes kad yra šiandie paverg
tų tautų, kalti ne vien pa
vergėjai, bet lygiai ir lais
vieji, kurie šitai leidžia ir to
leruoja. Gal tada greičiau 
patys laisvieji praregės, su
pras savo pavojingą žaidi
mą, atjaus ir pavergtuosius, 
kurių kupinos vilčių akys 
nukreiptos į laisvuosius ir 
kurie yra patys ištikimiausi 
sąjungininkai, nors aklose 
derybose jie išduodami 'ir 
pardavinėjami. Į pavergėją 
nukreipti kaltinimai, bet gal 
dar skaudesnių priekaištų 
verti ir laisvieji, kurie iš tik
rųjų neverti laisvės, kad pa
kenčia pavergimą ir pries
paudą. Gal čia ir būtų visų 
kovotojų už nuvergtuosius 
tikroji ir tiesioginė misija 
lygiai atakuoti ir •pavergėją, 
ir laisvąjį, kaip pavergėjo 
sėbrą, kovoti dviašmeniu 
kardu, kol bus islaisvintos 
tautos ir is pasaulio ištrinta 
gėdos žymė ■ pavergtųjų sa
vaitė.

(v.k.}

ATIDARYMO ŠOKIAI 
liepos 14 d. 19.30 vai. Ken
sington Town Hall Londone.

IŠKILMINGOS ATIDA
RYMO MIŠIOS liepos 15 d.
14 vai. Brompton oratory 
Londone.

KELIONĖ Į EUROPOS 
ŽEMYNĄ liepos 18 d. iš 
Londono į Dover traukiniu, 
o toliau laivu per Lamanšo

STUDIJŲ DIENOS liepos 
18 - 27 d.d. Altenberge, ne
toli Bonnos, Vak. Vokietijo
je. Šie kraštai siunčia savo 
atstovus: Argentina, Aus
tralija, Brazilija, Didž. Bri
tanija, JAV, Kanada, Ko
lumbija, Italija, Prancūzija, 
Švedija, Venecuela ir Vo
kietija.

EKSKURSIJOS PO EU
ROPĄ liepos 19 - 27 d.d.

KONGRESO UŽDARY
MAS (I-ji dalis( liepos 27 d.
15 vai. Haus der Begegnung 
salėje Koenigsteine (prie 
Frankfurto(. Platus Kong
reso nutarimų pristatymas 
su diskusijom.

JAUNŲJŲ KŪRĖJŲ 
VAKARAS. Programoje: 
Mirga Bankaitytė (JAV), 
Beatričė Bacevičiūtė (Brazi
lija), Violeta Maksvytytė 
(Australija), Regina Ginio- 
tienė (Kanada), Karolina 
Masiulytė (Prancūzija), Ve
ronika Krausaitė (Kanada), 
Jūratė Tautvilaitė (JAV), 
Kristina Grabnickaitė 
(JAV), Eglė Juodvalkytė 
(Vak. Vokietija), Vita Poli- 
kaitytė (JAV).-

PLB Valdyboje
PLD IR PLB 

PASITARIMAI TORONTE

. PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas ir vicepirmi
ninkas Romas Sakadolskis 
birželio 2-3 dienomis lankėsi 
Toronte, Kanadoje ir ten 
turėjo tris posėdžius bei eilę 
Sasitarimų su PLD, LB, 

aunimo Sąjungos ir kana- 
dienčių lietuvių organizacijų 
atstovais.

Pasaulio Lietuvių Dienų 
Organizacinis komitetas, 
vadovaujamas pirmininko 
Jono Simanavičiaus, savo 
paskutiniame posėdyje bir
želio 2 d. Toronte priėmė 
galutinę PLD apyskaitą, pa
ruoštą kanadiečio atskaito
mybės specialisto. Ši apys
kaita dabar bus įteikta Ka
nados valdžios įstaigoms, 
nes iš jų buvo gauta pinigi
nės paramos. Finansinės 
atskaitomybės dokumentus 
dabar tikrina PLD Kontro
lės komisija ir PLD apys
kaita bus paskelbta viešai 
spaudoje po Kontrolės ko
misijos patikrinimo.

PLD Organizacinis komi
tetas labai gerai atliko didelį 
darbą, finansinės apyskaitos 
rezultatai geri. PLB pirmi
ninkas Vytautas Kamantas 
išreiškė PLB Valdybos var
du didelę padėką Komitetui 
už įspūdingas Pasaulio Lie
tuvių Dienas ir visų įdėtą 
nuoširdų darbą. PLB Valdy
ba jau nutarusi ruošti Il-sias 
Pasaulio Lietuvių Dienas 
1983 metais kur nors Šiau
rės Amerikoje.

Antrame posėdyje daly
vavo PLB Garbės teismo 
pirm. Dr. Juozas Sungaila, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba su pirm. 
Gabija Juozapavičiūte, Ka
nados LB Krašto valdyba su

KONGRESO UŽDARY
MAS (II dalis) liepos 28 d. 15 
vai. Haus der Begegnung 
salėje Koenigsteine. Prog
ramoje: Ričardas Daunoras 
ir Raminta Lampsatytė 
(Vokietija), moterų oktetas 
"Volungė” (Kanada), So- 
dauto - Bostono etnografinis 
ansamblis (JAV).

UŽDARYMO ŠOKIAI 
liepos 28 d. 20 vai. Restau
rant in Palmengarten, 
Frankfurte.

IŠKILMINGOS UŽDA
RYMO PAMALDOS liepos 
29 d. 10.30 vai. Haus der Be
gegnung bažnyčioje Koe
nigsteine.

MENO PARODA liepos 
27 - 29 d.d. Haus der Begeg
nung namuose Koenigsteine 
Dalyvauja Linas Kojelis 
(JAV), Snaigė Šileikienė 
(Prancūzija), Rimantas Ga- 
muliauskas (Vak. Vokietija), 
Jūratė Lemkienė (Vak. Vo
kietija), Jean Christophe 
Mončys (Prancūzija), Romas 
Kynas (Vokietija), Romas 
Žaliukas (Vokietija), Marytė 
Barzdžiūtė (Argentina), 
Petras Ramanauskas (Vo
kietija), Elena Baronaitė 
(Venecuela), Sigita Kondra- 
taitė (Prancūzija) ir kt.

Pokongresinės ekskursi
jos po Europą prasideda lie
pos 29 d. iš Frankfurto. 

pirm. Jonu Simanavičiumi, 
JAV LB Krašto valdybos 
vicepirm. finansų reikalams 
Feliksu Andriūnu, ŠALF- 
ASS CV pirm. Pranu Ber- 
necku, Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdyba 
su pirm. Paulium Kuru, 
Jaunimo Kongreso Kanados 
Finansų komiteto pirm. Jo
ana Kuraite, Kanados Lie
tuvių Fondo atstovu ir Tau
tos Fondo atstovu Juozu 
Vaičeliūnu. PLB pirminin
kas Vytautas Kamantas ir 
vicepir. Romas Sakadolskis 
supažindino posėdžio daly
vius su PLB atliekamais bei 
suplanuotais darbais švieti
mo, kultūros, informacijos, 
Lietuvos laisvinimo ir kitose 
srityse, kalbėjo apie PLB 
lėšas, "Pasaulio Lietuvį”, 
Jaunimo Kongresą ir kitus 
reikalus. Daugiausia disku
tuota ir susitarta dėl PLB 
Politinių Reikalų komisijos 
tikslų, sudėties, darbų ir lė
šų. Kanadiečiai lietuviai la
bai entuziastiškai pritarė 
PLB sudaromai Politinių 
reikalų komisijai ir pažadėjo 
savo talką žmonėmis, dar
bais ir lėšomis.

Jaunimo Kongreso Kana
dos Finansų komiteto pirm. 
Joana Kuraitė pranešė, kad 
Kanados lietuviai suaukojo 
Jaunimo Kongreso centri
niam Finansų Komitetui nu
matytą 10,000 dolerių (ame
rikietiškų) sumą ir perdavė 
čekį PLB pirmininkui Vy
tautui Kamantui. Aukos 
Jaunimo Kongresui Kana
doje bus renkamos ir toliau, 
iš surinktų pinigų dabar bus 
daugiau paremtas Kanados 
lietuvių jaunimas.

Trečiame posėdyje daly
vavo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos ir Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdybos kartu su svečiais iš 
PLB Valdybos. Pasitarta 
įvairiais Jaunimo Kongreso 
reikalais ir PLJ Sąjungos 
darbais. Bendradarbiavimas 
labai geras, Kongreso pa
ruošiamieji darbai vyksta 
sparčiai, entuziazmas jauni
mo tarpe didelis. Daug lie
tuvių jaunimo vyks į Euro
pą, o su jais kartu keliaus ir 
didelis skaičius turistų.

A.P.

žinios
Susitikus Amerikos pre

zidentui J. Carteriui su 
Brežnevu Vienoje vyravo 
viltis susitarti. Prez. Carte- 
ris pareiškęs pradžioje, kad 
geri santykiai Jungtinių 
Amerikos Valstybių su So
vietų Sąjunga užtikrins tai
ką visam pasauliui. Į tai 
Brežnevas atsakė: "Dievas 
mums neatleis, jeigu mums 
nepavyktų”. Girdėdamas 
Brežnevą minint Dievą, 
Andrei Gromyko tuoj pat 
įsikišo ir nukreipdamas 
pirštą į lubas pataisė: "Žinai, 
tasai tipelis tenai...”

Pripažįstama, kad bene 
kiečiausias komunistinis re
žimas iš visų satelitinių 
kraštų yra Bulgarijoje. Ap
skaičiuojama, kad joje yra 
daugiau kaip 10.000 politinių 
kalinių. Bulgarija netgi per
sekioja ir žudo savo politi
nius disidentus, gyvenan
čius užsieniuose. Iš kitos 
pusės laisviausias komunis
tinis režimas yra Lenkijoje.
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Sydnejaus
DAINOS CHORUI 25 METAI Los Angeles Dramos Ansamblis

Australijoje kiekvienas 
lietuvis yra girdėjęs apie 
Sydnejaus Dainos chorą. 
Per dvidešimt penkerius 
metus šis choras yra giliai 
savo šaknis įleidęs į lietuvių 
kultūrinį ir reprezentacinį 
gyvenimą bei veiklą. Šalia 
vietinių pareikalavimų, kur 
beveik joks didesnis paren
gimas neišsiverčia be choro 
įskaitant ir pamaldas baž
nyčioje, Dainos choras daly
vavo visose Australijos Liet. 
Dienų organizuojamose 
Dainų Šventėse, turėjo iš
vykų į gretimas lietuvių ko
lonijas, buvo kviečiamas ir 
dalyvavo tarptautiniuose 
pasirodymuose, kaip Syd
nejaus Opera, pavergtųjų ir 
išvežtųjų minėjimuose ir at
liko programą siauresnės 
apimties australiškuose su
buvimuose.

Tačiau Dainos choras savo 
didžiausią duoklę yra atida
vęs Sydnejaus lietuvių kolo
nijai. Beveik nėra nė vieno 
didesnio bendruomenės ar 
atskiros organizacijos pa
rengimo, minėjimo, kur ne
būtų dalyvavęs Dainos cho
ras. Ir pagal išgales jis nie
kur neatsisako. Tai yra vie
nas Sydnejaus lietuvių re
prezentacinių vienetų, ku
riuo mes visi tegalime tik 
didžiuotis.

Iki šiandie per 25-rius 
metus Dainos choro bran
duolį sudaro beveik tie pa
tys dainininkai, dainavę nuo 
pat choro įsikūrimo dienos. 
Be abejo, su laiku choro su
dėtis keitėsi: dalis buv. cho
ristų jau emigravę į amžiny
bę, dalis prisidėjo vėliau, bet 
per bendrą darbą ir ilgą lai
ką visi taip susigyveno, kad

Australijos 
Lietuvių 
Fonde

Australijos Lietuvių Fon
do Valdybos ruoštos loteri
jos bilietų traukimas įvyko 
1979 metais birželio 23 d. 
Melbourne Lietuvių Na
muose. Buvo išparduota 871 
bilietų.

1. H. Šalkausko paveikslą 
laimėjo bilietas Nr. 1043 S. 
Liesis, Melbournas.

2. Evos Kubbos paveiks
las - laimėjo bilietas Nr. 13 
I. Jonaitis, Sydney.

3. L. Urbono paveikslas - 
laimėjo bilietas Nr. 1627 V. 
Pipiras, Adelaide.

4. A. Vaitiekūo persišką 
kilimą laimėjo bilietas Nr. 
68 V. Cilvinas, Sydney

A.L.F. Valdyba

A.L. Fondui įmokėjo:
$ 250 - K. ir N. Butkai ($ 

710)
$ 25 A. Jantauskas
$ 5 A. Gučiuvienė vietoje 

gėlių a.a. Adai Viliūnienei
$ 5 P. šiukšteris vietoje 

gėlių a.a. Adai Viliūnienei
$ 2 V. Dumčius vietoje 

gėlių a.a. Adai Viliūnienei
Naujas A.L.F. narys A. 

Jantauskas.
A.L. Fondo Valdyba svei

kina naują narį ir dėkoja vi
siems aukotojams.

J. Balbata 
A.L.F. iždininkas
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dirigentasDainos choro
Bronius Kiveris

visame chore tarp narių su
sidarė lyg ir šeimyniška at
mosfera, kuriuos jungia 
viena mintis - išlaikyti chorą 
ir dainuoti, populiarinti lie
tuvišką dainą neklausiant 
kam ir nestatant jokių sąly
gų. Svarbu, kad kas tų choro 
dainų klausosi ir jas girdi.

Per dvidešimt penkerius 
metus chore vyko ir per
mainų, neišvengta ir krizių, 
vienas po kito keitėsi diri
gentai, bet choras išliko, iš
liko pagrinde toks pats su 
tuo pačiu entuziazmu ir 
meile lietuviškai dainai, o 
drauge ir tarnybai lietuvy
bei.

Choro iniciatorium laiko
mas dar ir dabar iš visuo
menės veiklos nepasitrau
kęs p. P. Sakalauskas, kuris 
1954 m. būdamas Sydnejaus 
Apylinkės Valdyboje ėmėsi 
organizuoti chorą ir jam tas 
pavyko priprašius dirigentu 
p. J. Gaižauską. Neilgai tru
kus p. Gaižauską pakeitė A. 
Plūkas, kuriam vadovaujant 
buvo surengtas pirmas vie
šas choro koncertas ir drau
ge krikštynos, pavadinant 
chorą "Dainos" vardu.

1957 m. į chorą ateina 
kvalifikuotas muzikas ir di
rigentas Kazimieras Kava
liauskas, kuris šiose parei
gose išbuvo nepavargdamas 
iki 1969 m. rugpiūčio mėn., 
t.y. iki savo staigios mirties. 
Jam vadovaujant Dainos 
choras ir kokybiškai, ir kie
kybiškai išaugo ir sustiprė
jo, įgijo autoriteto ir garso. 
Jam mirus choro dirigavimą 
perima dabartinis dirigentas 
p. B. Kiveris, kuris jam va
dovauja iki šiandie.

Savo gražią sukaktį pats 
choras ketina atšvęsti di
dingu koncertu metų pabai
goje apie spalio mėn. Tom 
iškilmėm choras jau šiandie 
ruošiasi, ir reikia manyti, 
kad tai bus Sydnejuje didin
ga kultūrinė šventė. Apie 
tai dar girdėsime praneši
muose ir skelbimuose.

Dabartinis Dainos choro 
dirigentas Bronius Kiveris 
neša pačią sunkiausią choro 
naštą. Gaila, jo sveikata nė
ra iš pačių gerųjų (atsime
name, kai pernai Dainų 
šventės t metų jungtiniam 
chorui tegajėjo diriguoti tik 

sėdėdamas), bet jis didele 
valia ir pasiaukojimu net 
prieš gydytojų nurodymus 
neapleidžia savo pareigų ne 
vien dėl to, kad šiuo metu 
trūksta jam pavaduotojų, 
bet juo labiau iš besąlyginio 
pasišventimo lietuviškai 
dainai ir lietuvybei.

Choro sukakties proga 
užkalbintas p. B. Kiveris 
kaip muzikas ir taurus lietu
vis pareiškė: ’’Reikia dirbti. 
Reikia dirbti neatsižvel
giant, kiek mūsų yra ir kiek 
mūsų darbui pritaria. Vie
nintelis kelias įjungti į lietu
višką darbą naujų darbinin
kų yra mūsų pačių pavyz
dys: kuo daugiau dirbsime 
patys nesidairydami, ką kiti 
daro, tuo mūsų darbas bus 
našesnis ir prasmingesnis. 
Po dešimties metų vadova
vimo Dainos chorui jaučiu, 
kad mano pažiūra ima reali-

Dainos choras šiandie

JVAIRUMAI
Kun. Jurgis Šarauskas, 

kuris neseniai lankėsi Aus
tralijoje, pakviestas dirbti 
JAV prezidentūroje Wa
shingtone. Čia dirbdamas jis 
turės progos palaikyti tie
sioginius ryšius su aukštais 
JAV pareigūnais įskaitant ir 
patį prezidentą.
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VADOVAUJAMAS DALILOS MACKIALIENĖS 
ATVYKSTA Į MELBOURNĄ JAU SPALIO 18 D., 

IŠVYKSTA IŠ SYDNEJAUS 29 D.
MELBOURNE SPEKTAKLIAI: SPALIO 20 IR 21 D.D. 
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE.
SYDNEJUJE SPEKTAKLIAI: SPALIO 27 IR 28 D.D. 
GREIČIAUSIAI LIETUVIŲ KLUBE.

Su Ansambliu atvyksta 13 artistų ir du svečiai.
Bus statoma: Birutės Pūkelevičiūtės 3 veiksmų drama 

PALIKIMAS
Jurgio Gliaudos dviejų veiksmų farsas 

KOMPIUTERINĖ SANTUOKA

zuotis: nors mirtis ar senat
vė iš choro ištraukia vieną 
po kito senus veteranus, bet 
vis tiek choras akivaizdžiai 
nemažėja, o kiekybe laikosi 
tokioj pačioj aukštumoj.”

Čia reikia pastebėti, kad 
rugpiūčio pradžioje sueis ir
gi graži sukaktis, kai p. B. 
Kiveris chorui diriguoja jau 
dešimtį metų. Tai reto pasi
aukojimo pareikalaujančios 
pareigos, kurias tegali atlik
ti ir ištverti besąlyginiai pa
siaukoję asmenys. Tiesa, 
panašaus pasiaukojimo pa
rodo ir patys choro daini
ninkai tik su ta lengvata, 
kad jiems nekrinta toji at
sakomybė už visą chorą kaip 
tokį, už jo paruošimą, koky
bę, ir gal svarbiausia - jo iš
laikymą kaip vieneto.

— Kokie aktualiausi rū
pesčiai Dainos choro sukak
ties proga? - vėl klausiu p. B. 
Kiverio.

— Rūpesčiai tie patys - 
dainuoti, dainuoti ir paken
čiamai pasiruošti Dainos 
metiniam koncertui, kuris 
galėtų būti vadinams ir ju
biliejiniu koncertu. Žinoma, 
rūpesčių galima priskaičiuo
ti labai daug ir visus sudėjus 
galima ne juokais nusigąsti 
ir nuleisti rankas, bet mes 
darome, ką šiandie galime ir 
turime daryti. Kai mes ne
galėsime, ateis kiti laikai, 
kiti žmonės ir gal kitokie 
reikalavimai.

— Kaip galėtų visuomenė 
prisidėti, kad choras išsilai
kytų?

Neseniai praėję rinkimai 
Italijoje reikšmingų proš
vaisčių neįnešė: nė viena 
partija nesudarė daugumos, 
kad galėtų sudaryti pastovią 
vyriausybę ir tuo pačiu 
įnešti stabilumo krašto ad
ministracijoje. Stipriausia 
Italijos partija - krikščionys 
demokratai pastaruosiuose 
rinkimuose nesustiprėjo 
gavę apytikriai tiek balsų ir 

. vietų, kaip ir prieš trejus

— Labai daug. Visų pir
miausia, mes dirbame ir 
dainuojame visuomenei, ir 
jos pritarimas ir moralinė 
bei materialinė parama 
mums yra didelė atspara. 
Jaučiu, kad pamažu choro 
pajėgos senka. Mes esame iš 
tos pačios visuomenės, tad iš 
jos ir tikimės, kad nesvy
ruojant atsirastų daugiau 
dainininkų, kurie papildytų 
pasitraukiančių ir pavargu
sių eiles. Kitaip sakant, nuo 
pačios visuomenės priklau
so, ar ilgai choras gyvuos. 
Jeigu lietuviai norės, o jų 
tarpe yra daug balsingų ir 
entuziastingų žmonių, tai 
pats choras tegali tik stiprė
ti ir augti.

— Kokios apimties choras 
yra dabar?

— Turime apie 50 daini
ninkų. Pagal mūsų kolonijos 
pajėgumą tas skaičius galė
tų siekti daugiau. Bet dėl 
skaičiaus mažiausiai jaudi
nuosi - ne kiekybėje choro 
pajėgumas.

— Yra sunkumų su admi
nistraciniais reikalais?

— Jokių. Choras turi iš 
pačių choristų savo valdybą, 
su kuria aptariame visus 
reikalus ir neturime nuomo
nių skirtumų.

— Ar choras numato ko
kių išvykų, panašiai, kaip 
pernai Melbourno Dainos 
Sambūris?

— Tuo tarpu jokių išvykų 
nei arti, nei toli nepramato
me, išskyrus Dainų šventes 
Lietuvių Dienose, kuriose 
dalyvausime, kol pajėgsime.

metus rinkimuose. Komu
nistų partija prarado pora 
nuošimčių, ir nors parla
mente prarado 26 vietas, vis 
tiek paliko antroji savo stip
rumu, o komunistų praras
tas vietas užėmė kitos ne
reikšmingos partijos, su ku
riomis turi' skaitytis krikš
čionys demokratai ir dėtis į 
koaliciją, kad sudarytų vy
riausybę. žodžiu, rinkimai, 
Italijoje neatnešė stabilumo.:

P?.ą.togp >R-jApsl-3
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AUDRA VID. AMERIKOJ
(Ar ji netaps Vid. Rytais?)

Rašo DARŪNAS, specialus Mūsų Pastogės bendra
darbis Šiaurės Amerikoje

Viduriniai Rytai dar ne
nustojo liepsnoję, kai jau 
gaisrais sušvito kiti kraštai. 
Gal tai yra tik sovietų noras 
išsiderėti daugiau iš Ameri
kos susitikus Carteriui su 
Brežnevu.

Suirutės reiškiasi net ke
liuose Vidurio ir Pietų Ame
rikos kraštuose, bet ypač 
Čilėj, EI Salvadore ir Nika
ragvoj.

Birželio antrą savaitę 
Gvatemaloj, kuri artimiau
sia Meksikos kaimynė, buvo 
nušautas armijos štabo vir
šininkas gen J.D. Cancinos. 
EI Salvadore (kuris žinomas 
ir San Salvadoro vardu) yra 
sekantis Meksikos kaimy
nas. Čia irgi neramu. Jame 
gyvena 4 Va milijono gy
ventojų, apytikrai 512 as
menų kvadratinėje mylioje. 
Tai yra vienas iš tankiausiai 
apgyventų ir pažangiausių 
Vidurinės Amerikos kraštų. 
Riaušininkai užėmė net ke
lias ambasadas. Į vieną jau
nimo demonstraciją nacio
nalinė gvardija paleido šū
vius iš automatinių ginklų 
be įspėjimo. Nušovė 19 jau
nuolių ant katedros laiptų. 
Keli mirė vėliau. EI Salva
dorą valdo gen C.H. Rome
ro, o prieš jį kovoja kairieji 
ir visi kiti, reikalaudami 
žmogaus teisių.

Nikaragvoj, turinčioj apie 
2 Va mil. gyventojų, įvyko 
mažesnių neramumų ir 
anksčiau, bet prieš keletą 
mėnesių buvo didesnio 
masto sukilimas, kurį kraštą 
valdantis gen. A. Samoza 
Debayle numalšino. Jo gi
minė krašto valdyme le- 
menčią rolę vaidina jau 44 
metus. Didžioji krašto turtų 
dalis priklauso irgi jam as
meniškai. Po pasisekusio 
perversmo Irane niekam, 
kas tik domisi politika, neli
ko abejonės, kad panaši re
voliucija galinti prasidėti 
Afrikoje, Pietų Amerikoje ir 
ypač Vd. Amerikoje arčiau
siai Kubos tuo pačiu Irane 
išbandytu pretekstu - reika
laujant žmonių teisių. Kai 
Carteris vietoj Irano pasi
rinko žmogaus teises, tai kol 
jis dar yra prezidentu, yra 
labai svarbu tą patį galimai 
greičiau padaryti ir svar
biausiame strateginiame 
rajone - JAV kaimynystėje. 
Carteris vargu ar laimės 
ateinančių metų nominaciją 
ir rinkimus. Todėl ir skubi
na, nes paskui gali būti per- 
vėlu... kai konservatyvūs 
amerikonai, daugumoje ne 
žmogaus teisių, bet realisti
nės politikos šalininkai, pa
ims valdžią. Neseniai Kubos 
diktatorius F. Castro padarė 
draugiškumo vizitą Meksi
kai. Greičiausia jis norėjo 
užsitikrinti, kad konflikto 
kaimyninėse valstybėse at
veju Meksika, turinti arti 65 
mil. gyventojų, liks neutrali. 
Meksika nepatenkinta 
Amerika todėl, kad ji, mek
sikiečių nuomone, Meksiką 
atsimena tik tada, kai jai ko 
nors iš Meksikos prireikia. 
Meksika pastatė vamzdžių 
liniją naftai į Ameriką pa
siųsti, o Amerika ne tik jos 
nepirko, bet net nepranešė, 
kad pakeitė nuomonę, nes 
naftos gavo geresnėmis są
lygomis iš Vid. Rytų ir kitų 
kraštų. Castro išvyko iš 
Meksikos patenkintas, bet 
tas vizitas sukėlė Carteriui 
naujų rūpesčių, kuris ir 
Mūsų Pastogė Nr. 26, 1979.7.2, psl. 4

anksčiau buvo pasiūlęs Sa- 
mozai pravesti rinkimus ir 
suteikti gyventojams žmo
gaus teises lygybės princi
pu. Į tai Samoza atsakęs: 
hAr jūs norite čia geriau tu
rėti komunizmą vietoj ma
nęs?” Paklaustas, ar jis su- 
tikrų pasitraukti, jei Carte
ris to paprašytų, gen. Sa
moza gudriai atsakė savo
tišku klausimu: ”Ar prez. 
Carteris sutiktų pasitraukti, 
jei aš jo to paties paprašy
čiau?”

Po Castro vizito vėl su
gaudė šūviai beveik visoje 
Nikaragvoje. Sustojo visas 
ekonominis gyvenimas, ir 
gatvėse matosi tik Samozos 
kariai ir sukilėliai. Jau žuvo 
daug žmonių. Birželio ant
rojo pusėje vyko labai stip
rios kautynės Nikargvos 
sostinėje Managvoje, turin
čioje 400.000 gyv. JAV mė- ’ 
gino išvežti savo pareigūnų 
šeimas, bet dėl nuolatinio 
šaudymo lėktuvai negalėjo 
nusileisti ir jas paimti. Bir
želio 11 d. TV pranešime 
gen. Samoza tvirtino, kad 
žuvusių sukilėlių dokumen
tai įtikino, kad kai kurie su
kilėliai yra Panamos pilie
čiai, o ginklai iš Kubos. Jis 
žadėjo kreiptis į Amerikos 
žemyno valstybių organiza
ciją, bet... jau gali būti per- 
vėlu, nes padėtis aliarmuo
janti. JAV Kongresas susi
rūpino dėl garsiojo Pana
mos kanalo, kuris pagal su-

AUKSINIAI VAKARAI

Pats Carnarvon miestas 
yra už 8 km. Pakelėse mato
si ūkiai, sako, vien už bana
nus surenka virš 3 mil. dole
rių per metus. Sutinkame 
daugiau automašinų, jaučia
si didesnio miesto atmosfe
ra. Mieste sustojame jau po 
5 vai. Įstaigos uždarytos, o 
parduotuvės ruošiasi užsi
daryti, todėl pardavėjai 
stengiasi greičiau nusikra
tyti pavėlavusiais klijentais. 
Miestas ilgas, o centras ne 
toks didelis kaip pradžioje 
atrodė. Jis pavadintas 1880 
m. tuo laiku buvusio Angli
jos kolonijų ministerio Lor
do Carnarvon pavarde, yra 
apie 900 km. i šiaurę nuo 
Pertho ir turi apie 7000 gy
ventojų. Apylinkėje daug 
galvijų ir avių ūkių.

Atvažiuojame į karavanų 
parką. Vietos daug, puikūs 
įrengimai, bet jau toliau nuo 
miesto, todėl vakare niekur 
neiname. Vakarienei gauna
me po didelį gabalą mėsos ir 
kiekvienas pats išsikepa ant 
įkaitintos geležies plokštės. 
Daržovės ir bulvės paruoš
tos virtuvėje.

Pučia šaltas, lyg iš An- 
tarktikos atkeliavęs vėjas. 
Po nuobodžios kelionės, 
šiandien anksčiau užsibaigė 
dienos aktualijos ir pokal
biai.

Mūsų kelionė eina prie 
galo. Jau šeštadienis. Naktį 
nurimo vėjas, o rytas, su vis 
aukščiau dangumi lipančia 
saule, šiltėja. Apleidžiame 
karavanų parką ir važiuoja-i. 
me apžiūrėti radio įrengimų, 

tartį turės pereiti iš Ameri
kiečių į panamiečių rankas. 
Tas kanalas Amerikai yra 
gyvybinės svarbos. Kas at
sitiks, jei jis pateks į raudo
nųjų rankas? Raudonasis 
pavojus slenka vis arčiau 
prie vienintelės pasaulio vil
ties - Amerikos. Labiausiai 
nepavydėtinoje padėtyje 
šiuo metu atsidūręs prez. 
Carteris, kuris negali sau 
leisti pakartoti Irano atvejo, 
bet ir šį kartą jo rankos su
rištos žmogaus teisėmis. 
Ginklą, kurį jis tikėjosi pa
naudoti prieš komunizmą ir 
kitus diktatorius, komuniz
mas tą patį ginklą pradėjo 
naudoti prieš jį patį.

JONINĖS SYDNEJAUS
LIETUVIŲ KLUBE

Birželio 24 d., sekm., Syd
nejaus Liet. Klubas surengė 
didelę naujovę: tą vakarą 
buvo surengtas dar nuo seno 
Lietuvoje praktikuotas Jo
ninių vakaras. Tai ypač 
sveikintinas žingsnis, nes 
priminimas ir atgaivinimas 
lietuviškų papročių įpila 
daug ugnies į mūsų tautinę 
sąmonę.

Joninių programa prasi
dėjo apie 7.30 vai. v. Pačias 
Jonines iš etnografinės bei 
istorinės pusės gražiai pri
statė pakaitomis p.p. D. La- 
butytė-Bieri, M. Reisgienė ir 
E. Birkmanienė, „uždegtas” 
A. Dudaičio išmone paruoš
tas Joninių laužas, ir jam 
liepsnojant programą atliko: 
A. Kramilius pats padaina
vęs porą< dainų solo pačiam 
pritariant akordeonu, ir 
taut. Šokių grupė Sūkurys,

J. Zinkus

(Tęsinys)

kuriais dabar perduodamos 
"Radio Australia” progra
mos užsieniui. Privažiavus 
vartus sustabdo skersai nu
leistas barjeras. Palydovė 
išlipus iš autobuso ir prie 
vartų įtaisytoje būdelėje te
lefonu praneša kas ir ko at
važiavo. Be žmogaus renku 
pakilo barjeras ir važiuoja
me į kalną. Kalne iš tolo visų 
dėmesį patraukia, lyg didelė 
lėkštė, antena. Ji yra 29.5 m. 
skersmens, iškelta 32 m. ir 
sverianti apie 200 tonų. Ne
toli yra ir mažesnė ketur
kampė antena, pastatyta 
žymiai anksčiau vietiniams 
reikalams.

Naujoji radio antena buvo 
labai reikšminga Amerikos 
erdvės satelitų programoje 
palaikant ryšius. Berods bu
vo tik 3 vietos pasaulyje, per 
kurias eidavo nurodymai 
skrendantiems astronautams 
į mėnulį, viena iš jų buvo 
Carnarvon. (1979 m. kovo 
mėn. ciklonas Hazel pridarė 
daug žalos Carnarvon apy
linkėse. Vien bananų augin
tojams padarytas nuostolis 
skaičiuojamas mažiausiai 2 
mil. dolerių).

Apie 9 vai. ryto sustojame 
prie kelio dar visai naujoje 
vietoje, kuri net ir žemėla
pyje nepažymėta. Stovi ne
didelis lentų imitacijos as
besto sienų pastatėlis su 
parduotuve ir kavine. Lauke 
dar betonuojamas kiemas. 
Benzino siurbliai dar be 
pastogių. Sukrautos krūvos 
statybinės medžiagos, atro
do, kad čia dar bus daug kas

Sydnejaus veikloj
vad. M. Cox. Sekė Sūkurio 
mergaičių išdalinti paparčio 
žiedo bilietėliai tarp gausių 
vakaro dalyvių, ir iššaukta
sis numeris ženklino, kas 
surado ir laimėjo paparčio 
žiedą.

Vakaras praėjo tikrai ge
roje pusiau mistiškoje nuo
taikoje dalyvaujant gausiai 
klubo lankytojų. Sveikinti
na graži klubo vadovybės 
iniciatyva ir tikimasi pana
šių parengimų daugiau.

APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Birželio 24 d. užbaigtas 
Sydnejaus Apylinkės visuo
tinis susirinkimas, pradėtas 
gegužės 20 d. Nežiūrint 
benzino suvaržymų, šioje 
baigminėje susirinkimo da
lyje dalyvavo tautiečių žy
miai skaitlingiau, negu pra
džioje. Per tą mėnesio per
trauką senoji Apylinkės 
Valdyba susirinkimui patie
kė savo finansinę apyskaitą, 
kuri buvo susirinkimo pri
imta. Sekė naujos valdybos 
rinkimai. Šį kartą tas nesu
darė problemos, nes iš

REZOLIUCIJA

1979.6.24 Sydnejaus Lie
tuvių Bendruomenės visuo
tinis susirinkimas Banks- 
towne, Lietuvių Klube, ap
svarstęs naują Sovietų Są
jungos pilietybės klausimą, 
reiškia protestą: 

plečiama ir gerinama.
Vėl pakelės, kuriose nieko 

naujo, įdomesnio ar gražes
nio nesimato. Taip važiuoja
me iki vėlyvų pietų. Pietums 
sustojame privažiavę pasto
gę ir po ja 2 betoninius van
dens tankus. Spėju, kad 
anksčiau čia buvo kelių sta
tybos darbininkų stovykla. 
Valgome pietus, o musės 
skraido spiečiais.

Jų ir pragare negalėtų 
būti daugiau, Išvažiuojam. 
Iki Geraldton užrašai rodo 
dar 180 km.

Pravažiavę tiltą per Mur
chison upę, sustojame pasi
dairyti ir kojas pamiklinti. 
Upėje yra ir srovenančio 
vandens. Kitoje pusėje tilto 
plaukioja, lyg koks žvalgas, 
vienintelis pelikanas. Pa
krantėse žemė minkšta, to
dėl arti prie vandens prieiti 
negalime, klimpsta. Mato
me, kad vienas iš vairuotojų 
turi geresnį nujautimą, kaip 
neišsipurvinus prieiti prie 
upės. Vienoje vietoje akme
nys prieina prie pat vandens 
ir jis čia įbrenda. Iš kranto 
merginos jį taško vandeniu 
ir neleidžia išlipti. Kai jau 
rūbai buvo šlapi, tai vyriškis 
ir leidosi plaukioti taip kaip 
apsirengęs. Su rūbais į van
denį sukrenta dar keletas 
jaunesnių amžiumi keleivių.

Važiuojame toliau turė
dami keletą šlapių keleivių. 
Nei miestų nei miestelių il
gai neprivažiuojame, bet jau 
vėl dažniau pakelėse rodosi 
gėlės. Masės ružavų ir gel
tonų žiedų linguoja vis ne
rimstančio vėjo supamos. 
Jau matosi ir kviečių laukai. 
Kviečiai auga labai reti ir 
žemi. Sako, gaunamas der
lius čia yra mažas, bet kas 
auga tą ir sėja.

. J ■■ ' - : -bus daugiau 

anksto buvo susitarta su 
kandidatais. Į Apylinkės 
Valdybą sutiko kandidatuo
ti: Dr. A. Mauragis, Dr. D. 
Kairaitis, U. Kazokaitė, J. 
Penkaitis, A. Giniūnas, S. 
Rimkus ir P. Ropė. Daly
vaujant susirinkime 65 as
menims, į naują valdybą 
slaptu balsavimu išrinkta: 
Dr. A. Mauragis, Dr. D. 
Kairaitis, J. Penkaitis, A. 
Giniūnas ir P. Ropė. Kandi
datais paliko U. Kazokaitė ir
S. Rimkus.

Išrinkus valdybą sekė to
limesni pašnekesiai bend
ruomenės reikalais. Disku
tuotas radio ir televizijos 
klausimas, bet po ilgesnių 
svarstymų nieko nenu
spręsta ir reikalą paliko iš
aiškinti ir sureguliuoti nau
jai apylinkės valdybai.

Į Apylinkės Rev. Komisiją 
išrinkti: I. Jonaitis, M. Cox 
ir J. Kapočius. Garbės teis
mas paliktas senos sudėties.

Sydnejaus Apylinkės vi
suotiniame susirinkime bu
vo pasiūlyta ir priimta rezo
liucija Australijos Vyriau
sybei:

1. Nepriklausomos Lietu
vos valstybės piliečiai, karo 
ir okupacijos metu praradę 
savo tautos nepriklausomy
bę, išsisklaidė po platųjį pa
saulį, Sovietų okupacijos 
nepripažinę ir Sovietų pilie
tybės neįsigiję. Tuo būdu į 
Australiją atvykę lietuviai 
kaip DP, niekada nėra turė
ję Sovietų pilietybės.

2. Lietuviai atvykę po ka
ro į Australiją įsigijo Aus
tralijos pilietybę ir jų vaikai 
čia gimę automatiškai tampa 
Australijos piliečiais. Jiems 
nereikia atsisakyti Sovietų 
pilietybės, kurios jie nieka
da neturėjo.

3. Naujas Sovietų piliety
bės įstatymas grubiai kišasi 
į svetimų valstybių piliečių 
reikalus ir įneša tarpvalsty
biniame bendravime anar
chiją ir didelei daliai Aus
tralijos ir kitų valstybių pi
liečiams terorą, bei natūra
linių žmogaus laisvių suvar
žymą.

4. Sovietų Sąjunga, kiš
damas! į kitų valstybių pi
liečių reikalus su pretekstu 
sovietinės pilietybės, gali ne 
tik terorizuoti, bet ir versti 
būti neištikimais Australijos 
piliečiais: skleisti sovietinę 
propagandą, sabotuoti, šni
pinėti bei kitus žalingus 
valstybei darbus dirbti.

Kadangi toks Sovietų Są
jungos pilietybės įstatymas 
įneša į tarpvalstybinį bend
ravimą anarchiją ir pažei
džia grubiai žmogaus ir pi
liečio teises, tai mes prašo
me Australijos Vyriausybę 
įnešti šį klausimą į tarptau
tinę UNO Žmogaus Teisių 
Komisiją, o taipgi ir į Tarp
tautinį Teisingumo Tribu
nolą, kad išneštų nutarimą 
pasmerkentį Sovietų kiši
mąsi į svetimų valstybių 
reikalus, bei pažeidimą 
žmogaus laisvių nuostatų.

Susirinkimo Prezidiumas
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BUVO KUO GĖRĖTIS 
IR DIDŽIUOTIS!

SYDNEJAUS GINTARO IR MELBOURNO KLUMPAKOJO 
SUŠVYTĖJIMAS SYDNEY OPEROJE

Sadutės lyriką nutraukė 
energinga Džigūno muzika: 
atjojo jaunasis su savo pul
ku. Vyrai šoko smagiai ir 
ritmingai sudarydami geo
metrines aiškias figūras ta
rytum primindami žiūro
vams gyvenimo tikrovę. 
Geras buvo toks kontrastas 
tarp lyrikos ir ryžtingumo, 
tarp mistikos ir realybės ju
desiuose, muzikoje ir ap
švietime.

Tačiau pats mistiškiausias 
momentas pasireiškė šven
tosios ugnies įteikime: svo
čia įteikė jaunamartei ugnį - 
simbolį amžinos meilės ir 
namų šilumos. Tuo momen
tu prigesintos šviesos išryš
kino tik baltąją jaunamartę, 
kuri iškėlusi ugnį virš savo 
galvos sudarė šviesų tri
kampį - simbolišką aspiraci
ją į ateitį, gėrį ir grožį. Stip
rėjant šviesai ir muzikos 
garsams išryškėjo darnios 
jaunimo figūros, kurios įsi
jungė į harmonišką jauna
martės šokį. Ir atrodė, kad 
tai scena iš senosios Lietu
vos - iš didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių menės, ir tie 
balti jaunieji - tai jauni ku
nigaikščiai tarp savo kuni
gaikštiškos palydos...

Rezginėlė nukėlė žiūrovus 
iš aukštybių ir misterijos į 
labiau pažįstamą nors ir 
šventišką aplinką. Merginos 
lengvai ir grakščiai atliko 
savo partiją, vyrai, kaip 
jiems ir dera, akims suteikė 
tarytum ramesnę vizualinę 
pauzę.

Išleidus jaunuosius veika
las pabaigiamas vestuviniu 
maršu, kuris išvirto į kas
dienišką polką ir žemiškai 
užbaigė lyg ir nežemiškus 
įvykius.

Bendrai žvelgiant į visą 
kūrinį reikėtų pabrėžti jo 
lietuvišką apeiginį charak
terį, kuriuo jis išsiskyrė ne 
tik iš to vakaro kitų paren
gimų, bet ir iki šiol buvusių 
visų lietuviškų parengimų 
Operos rūmuose. Visas vei
kalas pasižymėjo meniškai 
suderintais kontrastais pa
siekiant choreografinio 
vientisumo. Šių lietuviškų 
vestuvių autorei ir choreog
rafei p. Avai Saudargienei 
didelis ačiū už įdėtą darbą 
studijuojant ir komponuo
jant lietuviškų vestuvių 
atskirus epizodus.

Jokiam veikalui gerumo 
ribų nėra, ir jį visada galima 
tobulinti. Taip ir čia turint

Sydnejaus Operos rū
muose lietuvių tautinių šo
kių grupių pasirodymas ilgai 
liks žiūrovų atmintyje kaip 
tikrai išskirtinis kultūrinis 
parengimas.

Šį kartą buvo duota vi
siems dalyviams viena tema
- vestuvės. Visos etninės 
grupės vestuves linksmai 
atšoko, kai kurie net vertėsi 
per galvą, švilpė, trypė, plo
jo. Lietuviai buvo vieninte
liai, pristatę vestuves iš 
apeiginio aspekto, priduo
dami visam įvykiui didelės 
rimties ir orumo.

Pradėjo mergaitės tradi
cine "Sadute”, senu pago
nišku atnašaujančiu šokiu, 
vėliau įjungtu į vestuvines 
apeigas. Lėtas ritmas ir ta 
kukli jaudinanti melodija iš 
karto visus nuteikė iškil
mingai. Ir nors nebuvo sce
noje nei šventyklų, nei 
šventų girių, tačiau žiūrovai 
pasijuto perkelti į kažkokią 
šventą aplinką, kur jau 
vyksta nekasdieniški daly
kai. Grakščių mergaičių 
rankose laikomi gėlių žiedai 
sukelia asocijacijų su jau
nyste, mergyste ir pačia 
jaunąja - skaisčiu gėlės žiedu
- baltąja lelijėle. Nežinau, ar 
sunku, ar lengva šokti tokį 
šokį, bet žiūrėti į tuos har
moningus mergaičių jude
sius palydint muzikai tolygu 
nesibaigiančiai kontemplia
cijai apie patį gyvenimą. 
Dėkingas buvo ir scenos ap
švietimas, nes juodas tonas 
pridavė daug gilumo, per
kėlė šokėjas į abstrakčią 
erdvę, o atrinktas šviesos 
pluoštas, krisdamas ant vie
nos ar kitos grupės, išryš
kindavo skirtingus momen
tus. ”Sadutės’r pabaigoje 
melsva šviesa sustojo ant 
lieknutės baltos figūros - 
pamergės įvedė nuotaką 
tarp margų tautinių kostiu
mų. Ilgas baltas rūbas, iš
puoštas tamsesnio lino audi
niais, išskyrė ją iš kitų tarpo 
ir regimai pastatė nuotaką 
prieš naujo gyvenimo 
slenkstį. Skoningai buvo į 
šokius įpinti svarbūs rituali
niai veiksniai - rūtų vainiko 
uždėjimas ir ypač atsisvei
kinimas su motina. Tikrai 
sukrečianti ir tokia nuosaiki 
buvo ta scena, kai nuotaka 
kaip balta balandėlė per- 
sriejo didelį plotą scenoje 
nuo pulko merginų ir krito 
motinai į kojas.

Jaunimas išleidžia jaunuosius.
į

Jaunoji (Irena Bielskytė) 
priėmusi šeimos židinio ugnį 

laiko ir tą patį vaizdą prieš 
akis galima kai ką ir pakeisti 
ir paryškinti pagal autorės 
pageidavimą. Tačiau taip 
kaip buvo, buvo labai svariai 
ir nemėgėjiškai surežisuota. 
Daug momentų, kaip rūtų 
vainiko uždėjimas, jaunųjų 
pasibučiavimas, atsisveiki
nimas su tėvais, duonos ir 
druskos ragavimas ir pan., 
mėgėjų rankose gali išvirsti 
nemaloniom, realistiškom, 
net komiškom scenom. Tuo 
tarpu čia tie įvykiai tapo

Jaunosios pulkelis atsisveikina...

apeiginiais, šventais. Ir vis
ką persmelkė lietuviško 
nuosaikumo ir santūrumo 
dvasia, mokėjimas atrinkti 
svarbiausius vestuvių ele
mentus ir juos meniškai api
pavidalinti. Lietuviškos 
vestuvės nebuvo linksmybių 
marios jauniesiems, o ypač 
jaunajai (prisiminkime tik 
jaunosios raudas!), o buvo 
rimčiausias jaunųjų žmonių 
gyvenimo momentas, per
žengimas slenksčio į atsako- 
mingą rimtą gyvenimą iš 
nerūpestingos jaunystės. 
Dėl tų priežasčių puiku buvo 
matyti susikaupusias mer
ginas, lyg senovės vaidilutes 
dalyvaujant atnašavimo 
apeigose. Viešniom ir sve
čiam vestuvės buvo didžioji 
proga pasilinksminti, ką mes 
ir matėm išleidus jaunuo
sius, ir kuri yra bendra vi
soms tautoms.

Galbūt tik reikėjo dar la
biau išryškinti skirtumą 
tarp svečių pasilinksminimo 
ir ritualinės dalies sureži
suojant visos grupės vienti
sini judėjimą, neišskirstant 
jų poromis, nesumažinant 
visų dalyvių masinio šokio 
įspūdžio.

Svarbiausiu veikėju šiame 
parengime buvo visa grupė, 
teisingiau - dvi grupės: Mel

Kaip viskas susiklostė
SYDNEJAUS GINTARO 
IR MELBOURNO KLUM- 
PAKOJO KRONIKA

1979 metų Shell folklori
nis festivalis. Atidarymo 
paradas į Operos rūmų aikš
tę atvestas NSW raitosios 
policijos ir škotų orkestro; 
tuoj sekė aukštų pareigūnų 
sveikinimai ir spalvinga 
programa atvirame ore. Ze
landijos maorai charakte
ringai šūkavo; Maoris šokė
jai ritualiniu šokiu, maskė- 
mis ir lazdomis varė piktuo
sius demonus, o libaniečiai 
užburiančiais pašokiais ban
dė nugalėti piktąsias dva
sias. Ugningai šoko meksi
kiečiai; kinietis dresiravo 
liūtą; kalnietiškai dainavo 
šveicarai, karvių skambalais 
graudendami. Bet publiką 
imponavo tik jų vedami di
džiuliai šv. Bernardo šunes .

Du savaitgalius koncerta
vo 35-kios tautinės grupės - 
1200 šokėjų, dainininkai ir 
muzikantai. Septyni kon
certai, kiekvienas trukęs 
apie tris valandas, su ribotu 
laiku kiekvienai grupei.

Birželio 17 d. didelio 
įtęmpimo valandėlė: kon
certas atidaromas lietuvių: 

bourne ir Sydnejaus. Atro
do, kad nuotoliai nepakenkė, 
nes šokimas buvo darnus, 
jokių skirtumų nesijuto. 
Anelę Morkūnienę galima 
tik pasveikinti už rūpestingą 
grupės aprangą ir ypač 
įvestą naujovę - mergaičių 
kasas, kas pridavė senovinio 
grožio. Kajus Kazokas, Syd
nejaus grupės vadovas, 
abiejų grupių koordinato
rius, muzikinės dalies direk
torius ir pats atlikęs jaunojo 
rolę, pasirodė ištvermingas 
ir sugebantis. Grakšti jau
noji Irena Bielskytė jaudino 
žiūrovus trapumu ir kuklu
mu, tikrai puikiai atlikusi 
savo vaidmenį. Kiti veikėjai: 
piršlys Jonas Kanas, motina 
Ramutė Gečiauskienė, tėvas 
Darius Gečiauskas (tas nie
kad scenoj neprapuolė!), 
svočia Elenas Kiverytė pa
sirodė savo rolėse pasigėrė
tinai.

Šokėjų pasiryžimas 
ir entuziazmas pavertė juos 
iš kasdieniškų jaunuolių 
mėlynuose džinsuose į nuos
tabius kunigaikščius ir ku
nigaikštytes, o mums žiūro
vams suteikė daug džiaugs
mo ir kultūrinio pasididžia
vimo.

tradicinėmis vestuvėmis, 
trunkančiomis 15 min. (il
giausias laikas skirtas vienai 
grupei). Prasidėjo šokis. 
Vyriausias režisorius Mr,. 
Keys-Arenas palietė Avos 
Saudargienės petį ir tarė: 
"Mudu daugiau nieko 
padaryti negalime. Dabar 
viskas jų rankose”. Parodė į 
mažą ekraną, kuriame ma
tėsi scenoje šoką lietuviai. 
Vėliau šnabždėjo: "Puiku, 
puiku!”.

Sąlyginis programos iš
pildymo darnumas ir dviejų, 
dideliame atstume gyve
nančių grupių sujungimas į 
vieną, buvo rizikingas, neiš
bandytas, pasiektas aukšta 
kaina. Abi grupės dėkingos 
folklorinio koncerto vado
vams už Melbourne šokėjų 
kelionės apmokėjimą; 
visiems prie jų apgyvendi
nimo ir vežiojimo prisidėju- 
siems; prisidėjusiems prie 
kostiumų ir "kraičio” paro
dos paruošimo, Lietuvių 
Fondui už pinigaisparamą,
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Kaip viskas susiklostė
Atkelta iš psl. 5

Lietuvių Klubui už patalpų 
užleidimą repeticijoms ir 
Klumpakojo koncertui.

Kajus Kazokas kantriai 
ruošė šokėjus. Susirūpinusi 
sekė Ava Saudargienė. Ka
jui asmeniškai teko medžioti 
šokėjus, raginti lankyti re
peticijas, mokyti naujų 
žingsnių ir perėjimų. O at
važiavus Klumpakojui išly
ginti skirtumus.

Kai grupei trūko šokėjo, 
A. Saudargienė kvietė jauną 
vyruką, stebintį repeticiją, 
prisijungti prie šokio. ”Aš 
kitos grupės”. Nustebino jo 
liūdnas atsakymas. ’’Kitos 
grupės” gražus vyrukas 
daugiau nepasirodė. Gaila.

” Mano padėtis nelengva, 
aš stoviu tarp Operos ir jū
sų”, nusiskundė A. Saudar
gienė. ”Aš atsakinga už 
programą ir susitarimo su 
Opera vykdymą. Turime 
trumpinti šokius.” ’’Sadutės 
trumpinti nesutinkame”, 
šaukė melbourniškiai. Dži- 
gūną? Ne, ne! Pasipriešino 
bernai. Ir taip, kol pavyko 
visiems nurimti. Kajus Ka
zokas kerta vieno šokio pra
džią, kito galą; po repeticijos 
visą naktį sėdi prie aparatų 
trumpindamas paruoštą 
muziką iki penkiolikos mi
nučių.

Nugalėjus techniškas 
kliūtis, suderinus painią 
Rezginėlę, sinchronizavus 
Džigūną, lietuvių grupė už
imponavo mase, šokių leng
vumu, klasišku kostiumų 
grožiu ir muzikos sodrumu. 
Susijungęs jaunimas atidarė 
naujus kelius lietuvių re
prezentacijai.

Jaunimo draugystę už
tvirtino Gintaro ir Klumpa
kojo šokėjų subuvimas pas 
Reginą Badauskaitę šešta
dienio vakare, ir, po koncer
to Operos rūmuose, vakaro-

Studijų 
savaitgalis

Sydnejaus Akademikių 
Skaučių Draugovė ruošia

Studijų Dienas liepos 
28-29 d.d. Freeman’s Rd., 
Heathcote (St. George 
Scouts’ Training Ground).

Kviečiame dalyvauti visus 
- jaunus, senus, skautus, ne
sijautus. Padėkime atgai
vinti šią gražią tradiciją!

Užsiregistruokime kuo 
anksčiau, kad būtų galima 
suorganizuoti transportą į 
Heathcote nesydnejiškiams.

Laukiame įdomių minčių, 
rimtų diskusijų ir daug sto
vyklautojų.

Mokestis dviem dienom - 
$ 20 (lO.dol. dienai).

Registracija: prašom už
siregistruoti pas Vidą Viliu- 
naitę, 33 Forbes St., New
town (tel." 51’3982) arba pas 
Eglę Suchoverskyi, 4/23 
The Trongate, Granville 
2142 (tel. 637 9326).

Maistas ir nakvynė bus 
parūpinta. Atsivežti tik 
miegmaišį ar patalynę.

Studijų Dienose paskaitas 
skaitys:
prof. Dr. V. Doniela (Etikos 
problemos), Dr. D. Kairaitis 
(Politinė veikla išeivijoje). 
Dr. G.E. Kazokienė (Išvykų 
į Lietuvą reikšmė jaunimui). 
Šalia paskaitų diskusijos ir 
kitokie organizuoti užsiėmi
mai. 

jimas žinomoje pramogų 
vietoje "The Rocks”.

Gintaro ir Klumpakojo 
vadovai ir šokėjai gifiai su
jaudinti pasveikinimu lietu
vės vilnietės, šiuo metu vįe- 
šinčios Australijoje. "Jūs 
turėtumėt atvažiuoti į Vil
nių.” "Mes negalime lygintis 
su Lietuvos šokėjais!” Susi
rūpinome. ”Ne, negalite pri
lygti mūsų ’’profesiona
lams”, bet savo puikiais lie
tuviškais šokiais ir kostiu
mais nukonkuruotumėt 
kiekvieną grupę.”

Ačiū, vilnietei už didelį 
komplimentą.
"Prisimename tik kas buvo 
gera” atsisveikino Anelė 
Morkūnienė, Klumpakojo 
vadovė, namo grįžtančių šo
kėjų vardu. Kronikininke

TAUTOS FONDE
Minint birželio išvežimus 

gegužės 3 d. Lietuvos lais
vės kovą parėmė: $ 40 Boni- 
facijus Matečiūnas, $ 20 kun. 
P. Butkus; po $ 10: E. Žęn- 
kevičienė, V. Patašius, A. 
Juodgalvis, P. Grosas, J.D. 
Staugirdai, B. ir V. Barkai, 
K. Butkus, M. Petronis, E. 
Ruša, E. Rašymas, J.P. Ke- 
dys, T. Šumskienė senj., Jz. 
Ramanauskas, V. Ladyga, 
T. Umbražiūnas. $ 6 A. Gi- 
niūnas; po $ 5: P. Nagys, A. 
Lokys, I. Jonaitis, A. Jo
kantas, A. Grincevičius, E. 
Šliteris, neįskaitoma, J. Vė- 
teikis, A. Skirka, V. Kond- 
reckas, J. Slavėnas, A. 
Šumskas, V. ir V. Juzėnai, 
neįskaitoma, P. Žitkauskas, 
E. Lašaitis, M. Vaškevičie
nė, S.J. Jūragiai, K. Sa
dauskas, A. Mauragis, A. 
Statkus, Dr. J. Miknius ir p. 
Naudžiuvienė. Po $ 4: J. 
Černiauskas ir neįskaitoma 
pavardė.

Su kitomis mažesnėmis 
aukomis viso surinkta $ 424, 
kurie bus persiųsti į Tautos 
Fondo centrą New Yorke. 
Širdingas visiems ačiū.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Gegužis Melbourne
Australijos Liet. Katalikų 

Federacijos Valdybos, pri
tariant ALB Krašto Valdy
bai, gegužis buvo paskelbtas 
kenčiančios ir persekioja
mos Lietuvos Kat. Bažny
čios mėnesiu. Melbourne jis 
pradėtas iškilmingomis pa
maldomis šv. Jono bažny
čioje gegužės 6 d. Pamaldų 
metu ALB Melb. Apyl. 
pirm. A. Pocius ir K.F. pirm. 
V. Laukaitis padėjo prie 
tautiniais raštais išpuošto 
liet, kryžiaus erškėčių vai
niką, kaip tautos kančių 
simbolį. Mišių metu skaity
mus atliko PLB Valdybos 
vicepirm. V. Keiza.

Šiuo sekmadieniu pradė
tas ir aukų telkimo vajus 
šelpti persekiojamai Bažny
čiai Lietuvoje. Aukų rinki
mui per visą mėnesį vado
vavo p. L Kanienė.

Šis susikaupimo, maldos 
ir aukos mėnuo baigtas L.K.

Socialinė Globa 
Teikia Pagalba 
Žmonėms - 
Kuo Galime Jums 
Padėti?

Socialinės Globos Departamentas padeda vyrams, moterims ir vaikams plačia 
apimtimi pinigais, tiesioginiais patarnavimais arba parama organizacijoms.

Jei manote, kad Socialinė Globa gali jums padėti pinigais ar patarnavimais, 
minimais šiame skelbime, kreipkitės įbetkurią iš mūsų įstaigų. Socialinės Globos 
/Department of Social Security/ Departamento įstaigų adresai ir telefonai surašyti 
Telefonų Abonentų knygoje Commonwealth skyriuje.

IŠMOKĖJIMAI
Socialinės Globos pensijos, 
pašalpos ar priedai gali būti 
mokama

• šeimoms
• pasenusioms
• bedarbiams
• invalidams
• ligoniams
• našlėms
• pavieniams tėvams su 

vaikais
• žmonėms, kurie rūpinasi 

našlaičiais ar luošais 
vaikais

PATAISOS TARNYBA
/REHABILITATION/
Socialinės Globos Departa-

Daugumas Socialinės Globos Departamento įstaigų turi specialų telefoninį ryšį su vertėjų 
tarnyba.

įstaigos, turinčios ryšį su daugiakalbe tarnyba, yra:

QLD.
Brisbane

N.S.W. VIC. S.A.
Bankstown , Liverpool Ballarat Moonee Ponds Adelaide
Blacktown Manly Bendigo Morwell Berri
Bondi Junction Maroubra Box Hill Oakleigh Campbelltown
Burwood Marrickviile Camberwell Peninsula Elizabeth
Campbelltovi'n Mt. Druitt Coburg Prahran Morphett Vale
Caringbah Newcastle Dandenong Preston Mt. Gambier
Chatswood Parramatta Footscray Richmond Port Adelaide
Crows Nest Penrith Geelong St. Kilda Port Lincoln
Dee Why Redfern Glenroy Sale Port Pine
Fairfield Ryde Greensborough Shepparton Whyalla
Hornsby Sydney Hamilton Sunshine

W.A.Hurstville Wollongong Horsham' Wangaratta
Leichhardt Melbourne Warrnambool Perth

Mildura Werribee

A.C.T.
Canberra

N.T.
Darwin

d« DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY
SS54-284-69II.

Fed. Valdybos suruoštu 
koncertu Melb. Liet. Na
muose. Parengimą pradėjo 
Fed. pirm. p. V. Laukaitis, 
priminęs, kad tėvynėje ko
vojančių tautiečių už tautos 
bei religijos laisvę laukia 
persekiojimai, kančia, trė
mimai ir dažnai mirtis, kas 
verčia mus visus čia susi
mąstyti, persvarstyti ir pa
sižiūrėti, ar kaip tautiečiai ir 
tikintieji atliekame savo pa
reigas.

ALB Melb. Apyl. pirm. p. 
A. Pocius, sveikindamas A. 
L.K. Fed. Valdybą už tokią 
iniciatyvą kvietė visus 
jungtis į bendrą kovą.

Šiam parengimui p. J. 
Petraitis paruošė turiningą 
paskaitą, kurios turinio 
pagrinde Evangelijos žo
džiai, kad ’’bažnyčios ir pra
garo vartai nenugalės”.

Meninę dalį pravedė p. A. 
Butkutė. A. Vaitiekūnas 

mentas išlaiko ir valstybiną 
Pataisos Tarnybą /Common
wealth Rehabilitation 
Service/ pagelbėti žmonėms, 
kurie tapo luošais per 
susižeidimus arba suluošinti 
fiziškai ir psichiškai. Šioji 
tarnyba plačiai taikoma 
Žmonėms dirbančiųjų 
amžiaus grupei, kuriai esminė 
parama eina iš rehabilitacijos 
šaltinių. Ji prieinama ir šei
mininkėms, o taip pat ir 
kitiems, kurie normaliai eina 
į darbą.

ORGANIZACIJOS
Socialinės Globos Departa
mentas parūpina finansiną

paskambino pianinu, J. 
Rūbas solo padainavo 
akomponuojant D. Muce- 
niekaitei, P. Vaičaitis pa
deklamavo B. Brazdžionio ir 
V. Kazoko kūrybos, R. Ma- 
čiulaitienė, akomponuojant 
D. Muceniekaitei, solo su
dainavo porą dainų. Pirmąją 
meninės programos dalį už
baigė P. Rūtenis, akompo
nuojant Z. Prašmutaitei, su
dainavęs trejetą dainų.

Po pertraukos kun. P. 
Vaseris įteikė V. Laukaičiui 
skirtą visuomenininko pre
miją. Sekė E. Šidlausko pa
ruoštas gyvasis paveikslas 
’’Lietuva*' įpinant deklama
cijas, dainas ir šokius. Daly
vavo: R. Šidlauskaitė, J. 
Vaičiulytė, M. Šidlauskienė, 
D. Pikelytė, Z. Prašmutaitė, 
R. Mačiulaitienė, B. Praš
mutaitė, mišrus oktetas ir 
Dainos Sambūrio vyrai. 
Koncertas baigtas Tautos 
Himnu. 

Ig. Alekna

valstybiną paramą plačios 
apimties organizacijoms, 
užsiimančioms labdarybe. 
Tokios organizacijos parūpina

• seneliams prieglaudas ir 
pastogę

• pensininkų centrus
• pristato maistą
• lavinimosi centrus, 

aktyviosios terapijos 
centrus, fiziškai ir 
psichiškai luošiems 
pritaikintas dirbtuves ir 
butus

• vaiku darželius
• šeimoms priežiūrą 

dienos metu, atsitiktiniais 
ir kritiškais atvejais 
priežiūrą, pomokykliniu • 
laiku priežiūrą.

Iš vienos tonos akmens 
anglies gaunama apie 145 
svarai įvairių cheminių ša
lutinių produktų, iš kurių 
pagaminama apie 200.000 
[vairių gaminių, jau nieko 
bendro neturinčių su 
anglim, nuo lietpalčio iki lū
pų pieštuko. Pasiturinčiai 
vilkinti moteris dėvi drabu
žiais, kurių pradžia yra ang
lyje, perėjus ilgą kelią che
minių procesų.

M.BJ Pasegė. Nr. 26,.. 1979.7.2, g.sį,
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Ant. Laukaitis

TOTALI LIETUVIŲ PERGALĖ 
pabaltiečių sporto'šventėje (Tęsinys)

latviai, gražiai prasiveržda
mi ir darydami pirmuosius 
taškus. Mūsų komanda ban
do išvystyti greitį, tačiau 
pradžia nesėkminga, ir per 
pirmas penkias minutes lat
viai atsiplėšia net 12-kos 
taškų skirtumu. Lietuvių 
tarpe susirūpinimas, nes 
metimai nevyksta, nuo lentų 
sviedinius nuima latviai ir 
metamos baudos niekaip 
nekrenta į krepšį. Imama 
minutė, treneris S. Šutas 
duoda nurodymus ir mūsiš
kiai sukaupia visas jėgas. 
Geriausias komandos meti
kas E. Kardas daro vieną po 
kito gražius ilgus metimus, 
ir rezultatas švelninamas. 
Puslaikio pabaigoje įgauna
mas didesnis savimi pasiti
kėjimas, latviai padaro ke
lias klaidas, mūsų greitieji 
puolikai prasiveržia ir dar su 
Kardo keliais tolimais meti
mais, jau rezultatas išlygi
namas ir prieš pat galą, vie
nu metimu lietuviai prasi
veržia į priekį.

Antrajame jjuslaikyje 
mūsų vyrai spaudžia, gražiai 
praeina ir rezultatas didėja. 
Latviai daro vieną po kitos 
baudas, tik gaila, kad mūsų 
vyrai šiandien taip blogai 
mėto baudas. Rungtynių vi
duryje dėl baudų aikštę turi 
palikti trys didieji latviai, 
kas mūsų žaidėjams duoda 
progos atsiplėšti gerokai į 
priekį ir vienu metu lietuviai 
jau veda savo naudai 21 taš
ku. Tačiau ir mūsų A. Wa- 
siak gauna penkias baudas ir 

susirinkę žiūrovai buvo tik- turi palikti aikštę, kas labai 
rai neapvilti šiomis rungty- 
nėmis ir įtempimas tiek pa
čių žaidėjų, tiek ir jų rėmėjų 
- publikos tarpe buvo labai 
didelis. Rungtynes pradeda

LIETUVIAI - ESTAI 
50:28 (26:12)

Pirmosiose vyrų rungty
nėse susitiko lietuviai su es
tais. Mūsų vyrai, vadovau
jami Amerikos ir Kanados 
išvykos trenerio S. Šuto, į 
aikštę išbėga gana pilnos 
sudėties, neskaitant A. Mil
vydo, kuris atvykti negalė
jo. Rungtynių pradžioje, 
nors mūsų vyrai ir spaudžia 
estus, jaučiasi visos koman
dos nesusižaidimas ir paski
rų žaidėjų didesnis indivi
dualinis pasirodymas. Ta
čiau pamažu žaidėjai savo 
vietas randa, išvystomas 
komandos greitis ir geras 
dengimas, kas sužlugdo es
tus, ir mūsų vyrai jau turi 
savo pirmą laimėjimą. Taš
kai: E. Kardas 28, S. Ra
gauskas 8, Leknius, D. Šu
tas po 4, P. Andriejūnas, A. 
Wasiak ir P. Oželis po 2. E. 
putvinas, V. Roussian ir D. 
Šutas 0.

Latviai nugalėjo estus re
zultatu 47:37.

LIETUVIAI - LATVIAI 
84:72 (36:34)

Paskutinės ir įdomiausios 
krepšinio varžybų rungty
nės vyko tarp lietuvių ir lat
vių. Latviai, nors šioje rink
tinėje ir neturėjo poros savo 
gerųjų žaidėjų, tačiau jų 
rinktinė ūgiu aukštesnė ir 
latvių tarpe buvo P. Aus
tralijos ir N.S.W. buvusių 
rinktinės žaidėjų. Gausiai

Veda Y'. Angurtinsvižius

i ŠACHMATAI
LATVIS IŠGARSINO 

AUSTRALIJĄ

Mažai kam žinomas Ade
laidės latvis šachmatininkas 
Karlis Lidums, sėkmingas 
biznierius, sumanė paremti 
šachmatų veiklą. Pasitaręs 
su kitu jau senu emigrantu 
G. Koshnitsky nutarė suor
ganizuoti pirmąjį tarptautinį 
šachmatų turnyrą Australi
joje. Visas susidariusias iš
laidas, aišku, pažadėjo ap
mokėti latvis K. Lidums. Po 
metų intensyvaus darbo 
1971 metais sausio 17 dieną 
iškilmingai atidarytas pir
masis jo vardu pavadintas 
Karlis Lidums tarptautinis 
šachmatų turnyras. Iš užjū
rių atkviesti dalyvavo net 
šeši šachmatų didmeisteriai 
ir keli tarptautiniai meiste
riai. Priedo beveik visi ge
riausi Australijos šachmati
ninkai.

Šis, turnyras yra gana 
reikšmingas ir lietuviams, 
nes jame dalyvavo du mūsų 
šachmatininkai R. Arlaus
kas iš Adelaidės, ir A. Bal
tutis iš Melbourne.

Po trylikos ratų žaidimų 
turnyro laimėtoju tapo 
vengras šachmatų didmeis- 
teris Lajos Portisch, laimė
jęs 11 taškų. 

susilpnina lietuvių gynimą. 
Latviai pradeda po truputį 
rezultatą lyginti ir vienu 
metu yra tik šešių taškų 
skirtumas. Tačiau pabaigoje

Mūsų abu šachmatininkai 
pasiekė ypatingai gerų re
zultatų. R. Arlauskas užbai
gė turnyrą laimėdamas 8Vz 
taško, užimdamas keturio
liktą vietą iš 155 dalyvavu
sių šachmatininkų. Žinant, 
jog turnyre dalyvavo did- 
meisteriai, ir geriausi 
Australijos šachmatininkai, 
R. Arlausko užimtoji vieta 
skaitoma dideliu laimėjimu. 
Vieną iš R. Arlausko sužais
tų partijų turnyre prieš ju
goslavų didmeisterį A. Ma- 
tanovič šachmatų ekspertai 
pavadino ’’apsigynimas už
statant mūro sieną”. Po aš- 
tuonių valandų žaidimo R. 
Arlauskas didmeisteriui ne
pasidavė ir partiją baigė ly
giomis.

Neatsiliko ir A. Baltutis. 
Laimėjęs 7 Va taško užėmė 
41-rną vietą. Dvi A. Baltučio 
laimėtos partijos prieš 
N.S.W. šachmatų meisterius 
L. Fell ir M.D. Broun parodo 
mūsų šachmatininko gilti - 
pramatymą ir nepaprastas 
kombinacijas. Trečia, su
žaista prieš S.A. meisterį F. 
Sulik, kuri baigėsi lygiomis 
priešininkui stovint geriau 
kokybiškai. Ji verta dėmesio 
kiekvienam šachmatininkui.

Aukščiau minėtą R. Ar
lausko partiją prieš A. Ma- 

mūsų vyrai ir vėl atsiplėšia 
ir šias, taip gražias ir ugnin
gas rungtynes, pelnytai lai
mi, tuo laimėdami ir Pabal
tiečių čempijono vardą. 
Taškai: E. Kardas 38, Lek
nius 12, R. Gulbinas 9, A. 
Wasiak 9, P. Šutas 7, P. 
Andriejūnas ir D. Šutas po 
2, S. Ragauskas 4, E. Putvi
nas, V. Roussian žaidė ne
laimėdami taškų.

Kabant apie krepšinį, 
tenka džiaugtis, kad mūsų 
krepšininkai, tiek merginos, 
tiek ir vyrai, padarė gražią 
pažangą, aikštėje pasirodė 
labai gražiai be jokių nesu
sipratimų, kai jų rinktinių 
uniformos ir išvykos trenin
gai išskyrė juos iš kitų savo 
varžovų komandų. Žaidimo 
lygis, nors ne visiems daly
vaujant, buvo geras ir teikė 
pasigėrėjimo visiems žiūro
vams. Visą krepšinį labai 
gražiai pravedė Sydnejaus 
"Kovo” vicepirmininkas P. 
Gustafson.

(Bus daugiau)

Sporto žinios
DVI STAIGMENOS

TENISE

Vienas iš dviejų geriausių 
Sasaulio teniso žaidėjų 

immy Connors Prancūzijos 
atvirose varžybose pralai
mėjo mažai žinomam Victor 
Pecci iš Paragvajaus santy
kiu 5:7, 4:6, 7:5, 3:6.

Antra staigmena: lietuvių 
žvaigždė Vitas Gerulaitis čia 
labai silpnai pasirodė ir pra
laimėjo prieš Bjoern Borg 
2:6, 1:6, 0:6. Kai pereitų 
metų Wimbledono varžybo
se Borg vos vos įstengė lai
mėti prieš Gerulaitį, tai šį 
kartą jam Vitas nebuvo 
rimtas varžovas. Vitas yra 
mėgėjas pasilinksminti, o 
Paryžiuje tam yra daug 
progų. Greičiausia jis 
atvyko į žaidynes neišmie
gojęs ir pavargęs.

Šį turnyrą užtikrintai lai
mėjo dabar labai geroje for
moje švedas B. Borg, įveikęs 
V. Pecci 6:3, 6:1, 6:7, 6:4. 
Borg už tai gavo 49 000 do
lerių, o Pecci tik pusę tiek. 
Borg šį svarbų turnyrą lai
mėjo ketvirtą kartą per 
paskutinius šešerius metus.

L.A. Vėtra

Tinklinis kas metai popu
liarėja Australijoje. Vien tik 
N.SW registruotų 60 tūks
tančių žaidėjų, kai Australi
joje žaidžia tinklinį net 
penktadalis milijono. 1975 
metais Australija laimėjo 
moterų pasaulio tinklinio 
pirmenybes, pravestas 

tanovič turės progos pastu
dijuoti ir mūsų šachmatinin
kai, kuri bus paskelbta atei
ty.

Sydnejaus 
šachmatininkas entuziastas 
J. Kapočius kas savaitę 
sprendžia australų spaudoje 
skelbiamus šachmatų užda
vinius. Kiek patyriau, jam 
ne blogai sekasi, nes jau ga
vęs keletą šachmatų knygų 
už teisingus sprendimus.

i fPOPTA! ,.e*

Pabaltiečių balius
Pasibaigus Pabaltiečių 

Sporto Žaidynėms, sekma
dienio vakare, visi sporto 
šventės dalyviai ir jų svečiai 
susirinko į Latvių Namų salę 
Strathfielde atšvęsti pa
baigtuves ir pasilinksminti.

Šio vakaro metu buvo 
įteikta Lietuvių Klubo do
vana $ 50 Vi-tosios Pabaltie
čių Sporto Šventės ženklo 
projekto laimėtojai p-lei 
Lomai Andriūnaitei iš 
Newcastle.

Pabaltiečių Sporto Šven
tės Pereinamąją Taurę šį 
kartą lengvai laimėjo lietu
viai nugalėdami latvius vi
sose rungtynėse. Gausiam 
latvių sportininkų skaičių 
neteko ne vienos pirmos 
vietos, o estai turėjo pasi
tenkinti tik vyrų tinklinio 
pirma vieta.

Naujoje Zelandijoje. Atei
nančiose moterų tinklinio 
pirmenybėse dalyvaus dvi
dešimt septynios komandos. 
Mūsų tinklinio reprezenta
cinė komanda liepos pra
džioje suvažiuoja į Melbour- 
ną ir iš ten vyks į Angliją 
reprezentuoti Australijos. 
Prieš keletą metų NSW- 
tinklinio sąjungos preziden
tu buvo lietuvis Kostas 
Krapauskas.

Krepšinyje šiais metais 
pirmauja Victorijos valstija, 
per Australijos pirmenybes, 
įvykusias Perthe, nugalėjusi 
Pietų Australiją 95 - 80 taš
kų santykiu. NSW vienetas 
užėmė tik penktą vietą.

Moterų titulą išsikovojo 
Pietų Australijos rinktinė, 
finale laimėjusi prieš Victo- 
riją 55 - 50.

Jugoslavijos garsioji fut
bolo komanda Partizan at
vyksta į Australiją ir žais 
prieš Australijos rinktinę 
Newcastlyje ir Sydnejuje.

KOVO
KLUBE

SPORTININKAI KVIEČIA

Tik prieš kelias savaites 
sydnejiškiai gėrėjosi Aus
tralijos lietuvių sportininkų 
pergalėmis Pabaltiečių 
sporto šventėje. Bet mūsų 
sportininkai ant laurų ne- 

. snaudžia. Štai liepos 14 d. 
Sydnejaus Liet. Klube Syd
nejaus Kovas rengia savo 
šaunų METINĮ BALIŲ. 
Kviečiame visus sydnejiš- 
kius gausiai jame dalyvauti, 
nes sportininkų baliuje nie
kas nenuobodžiauja!

Baliaus programoje: ope
rinis baletas, atliekamas pa
čių sportininkų. Tai bus di
džiausia staigmena! Taip pat 
turtinga loterija su išskirti
nos vertės laimikiais.

Girdėjote, kad ne1 tik

Baliaus įdomiausia dalis 
buvo Pabaltiečių gražuolės 
rinkimai, kurie buvo labai 
sėkmingai suorganizuoti po
nios Trudi Dambrauskienės. 
Gražuolės rinkimus lydėjo 
gausūs svečių plojimai. Sve
čiai iš kitų miestų vėliau at
virai pareiškė, kad tokios 
puikios programos jie nėra 
anksčiau matę. Visos mer
ginos - kandidatės buvo la
bai gražios, kad teisėjai tu
rėjo daug darbo išrinkti pa
čią gražiausią. Šio vakaro 
pranešėjas Rudy Damb
rauskas, atplėšęs teisėjų 
įteiktą voką, praneša, kad 
lietuvaitė p-lė Jasmina 
Birkmanaitė yra šių metų 
Pabaltiečių Gražuolė - ’’Mis 
Baltic Nations”. Svečiai il
gais plojimais sveikina lai
mėtoją. Prieš du metus bu
vusi ’’Miss Baltic Nations" 
latvaitė Linda Sikais uždeda 
laimėtojai ant galvos karū
ną, kurią padovanojo Vikto
ras Šliteris. Uždedamas ant 
pečių velvet apsiaustas, ir 
"Miss Baltic Nations” juos
ta. Taip pat laimėtojai įtei
kiamas prizas - kelionė lėk
tuvu dviem asmenims sa
vaitgaliui į Gold Coast įskai
tant nakvynę. Šį prizą pado
vanojo p.p. R. ir M. Cibai 
(Palanga Tours). Viską lydi 
nesustoją plojimai.

Taip pat šio vakaro metu 
buvo išrinkta "Savišalpos 
Karalaitė” - "Miss Charity”, 
šį titulą teisėtai užsipelnė 
p-lė Sylvia Dambrauskaitė, 
kuri savo gabumus įrodė, 
įstengdama parduoti dvigu
bai bilietų daugiau negu bet 
kuri kita kandidatė. Ji pa
puošiama ’’Miss Charity” 
juosta ir Pabaltiečių Sporto 
Šventės pirm. J. Katuzans 
įteikia jai 100 dolerių prizą 
paaukotą latvių ir estų 
sporto ir kitų organizacijų. 
Visos merginos - kandidates 
yra apdovanojamos puokš
tėmis gėlių, blykčiojant foto 
aparatams ir lydint gau
siems plojimams.

Prie šios sėkmingos Pa
baltiečių Sporto Šventės 
parengimo daug prisidėjo P. 
Gustafson, kuris pravedė 
krepšinio rungtynes, G. 
Sauka - tinklinio rungtynes. 
Baliaus vakarienę paruošė 
p. Elena Birkmanienė, ku
riai pagelbėjo Lorna And- 
riūnaitė, Albina Eismontie- 
nė, Bronė Sidaravičienė ir 
keletas latvių moterų. Ypa
tingai puikiai programą 
pravedė šio baliaus prane
šėjas Rudy Dambrauskas.

Sveikinu Pabaltiečių 
Sporto Komitetą gerai pra- 
vedusius šią sporto šventę.

Sekančioji Pabaltiečių 
Sporto Šventė įvyks Ade- 
l.ddėje už 2 metų.

sportininkų dantys pagerė
jo, bet ir jų kultūrinės pa
žiūros. Baliaus programoje 
scenos iš baleto "Gulbių 
ežeras”, atliekamos pačių 
sportininkų, labai daug pa
sako. Jeigu mėgstate pa
šokti, pasijuokti ir pabalia- 
voti, atvykite į sporto klubo 
Kovo metinį balių liepos 14 
d. Lietuvių Klube!
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PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
MOTORKADA 

SYDNEJUJE

Liepos 14 d., šeštadieni, 
plačiu mastu organizuojama 
protesto motorkada. Visi 
renkasi 8.30 vai. iki 10 vai. 
Wentworth Parke. Atitin
kamais šūkiais bei plakatais 
dekoruotos mašinos laukia-, 
mos ir pageidaujamos. Įra
šai nukreipti prieš komuniz
mą vengiant užgauti kitas 
tautines grupes. Motorkada 
išvyksta eisenai 11 vai. šiais 
keliais: Wattle St., Broad
way, George St., Hunter St., 
Pitt St., Elizabeth St., Li
verpool St., Oxford St., 
Ocean St. į Wellington St., 
kur įsikūręs sovietų konsu
latas.

Kviečiama kuo daugiau 
dalyvių su mašinomis ir pa
vieniai.

NAUJA SYDNEJAUS
APYLINKĖS VALDYBA

Birželio 24 d. išrinktoji 
nauja Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirminin. Dr. A. 
Mauragis (82 Victor Ave. 
Picnic Point, tel. 77 6707), 
vicepirm. Dr. D. Kairaitis, 
sekr. A. Giniūnas, iždn. J. 
Penkaitis ir narys kitiems 
reikalams P. Ropė. Naujai 
valdybai reiškiamas pilnas 
pasitikėjimas ir linkime jai 
geriausios sėkmės. Visi 
apylinkės tautiečiai kviečia
mi kuo glaudžiau su apylin
kės valdyba bendrauti ir jai 
talkinti, nes tik visiems pri
sidedant valdyba gali sėk
mingai atlikti savo uždavi
nius.

Melbourne lietuviams
Liepos mėnesį visuose 

kraštuose minėsime Pa
vergtųjų Tautų Savaitę no
rėdami priminti pasauliui, 
kad vien tik Rytų Europoje 
250 mil. žmonių neturi lais
vojo apsisprendimo ir žmo
gaus teisių.

Visos Pavergtųjų Tautų 
Bendruomenės per savo Ta
rybą jau stipriai tam reika
lui ruošiasi ir numatyti pa
rengimai:

1. Iškilmingas priėmimas.
Pavergtųjų Tautų savaitę 

pradėsime iškilmingu priė
mimu Australijos parla
mentarams, jų organizacijų 
vadovams, spaudos atsto
vams ir visų pavergtųjų 
tautų bendruomenių akty
vui Lietuvių Namuose liepus 
14 d., šeštadienį, 6 vai.

Lietuviams pakvietimai 
gaunami pas Apylinkės 
pirm. Albiną Pocių, tel. 
380 5969. Pakvietimai, auka 
Tarybos reikalams nema
žiau 8 dol. asmeniui. Jau 
gauta sutikimų priėmime 
dalyvauti iš daugelio žymiu 
asmenų. Čia bus gera proga 
susipažinti netik su Austra
lijos politinio gyvenimo va
dovais bet ir galimybė arti
miau pažinti kitų pavergtų 
tautų bendruomenių veikė
jus, kad išnykus nepasitikė
jimui galėtume sudaryti 
vieningą frontą prieš mūsų 
tėvų žemės okupantą.

2. Jaunimo Koncertas
Liepos 15 d., sekmadienį, 

4 vai. Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės proga rengiamas 
bendras visų tautų Jaunimo

Pranešim
DĖMESIO JAUNIMUI

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos Ryšių Centras 
rugpiūčio 5-19 d.d. ruošia 
šeštąjį lituanistikos semina
rą - kursus Loyola of the 
Lakes patalpose. Ohio vals
tijoje. Tai t.t. jėzuitų reko
lekcijų namai, lengvai pa
siekiami sausumos ir oro 
keliais.

Seminarui registruotis 
prašoma paštu užpildant 
specialią anketą drauge su 
negrąžinamu 15 dol. regis
tracijos įmokėjimu. Regis- 
truojamasi nemažiau dviem 
savaitėm. Seminaras kai
nuos 130 dol. įskaitant ir re
gistracijos mokestį. Kur
santai renkasi rugpiūčio 5 d. 
ir išbūna kursuose iki rug
piūčio 19 d. Kursuose dėstys 
patyrę lietuvių kalbos lite
ratūros bei istorijos specia
listai pedagogai, kaip kun. J. 
Vaišnys, S.J., prof. A. Kli
mas, Dr. I. Maziliauskienė, 
J. Šlekaitis, prof. R. Šilba
joris, Dr. B. Mačuika ir kt.

Dėl finansinių sunkumų 
kursantai gali kreiptis pra-

"Džiugo” Tunto Skautų Tėvų Komitetas ruošia tradicinį

balių
kuris įvyks 1979 metų liepos 7 d., šeštadienį,

Lietuvių Namuose, 44-50 Errol St., North Melbourne
Pradžia 7 vai.
Bilietų kaina: studijuojančiam jaunimui ir pensinin

kams $ 5. Visiems kitiems tautiečiams bei jų svečiams $ 8
Gera muzika ir puiki vakarienė suteiks gerą nuo

taiką.
Bilietus užsisakyti pas: V. Lukaitį tel. 859 5424 ir J.

Kiršą tel. 561 4748

Koncertas. Koncertas bus 
estų namuose, 43-45 Melville 
Rd. ir kampas Victoria St., 
West Brunswick. Įėjimas 
auka nemažiau 2 dol.

Koncerte dalyvaus ir lie
tuvių jaunimas. Ateikite visi 
kas tik galite į koncertą, kad 
mūsų jaunimas nesijaustų 
vienišas ir paliktas Dievo 
valiai.

3. Ekumeninės pamaldos
Pavergtųjų Tautų Savaitę 

užbaigsime visų tautybių ir 
visų tikybų bendromis pa
maldomis šv. Patricke ka
tedroje, East Melbourne. 
Dalyvaus visų tautybių 
dvasiškija, religinės broli
jos, bendruomenių visos or
ganizacijos, skautai, atsar
gos kariai ir jaunimas.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba kviečia visas mūsų 
organizacijas gausingai su 
savo vėliavomis dalyvauti 
eisenoje j pamaldas. Tegu 
mato visų tautų atstovai, 
kad mūsų bendruomenė yra 
tvirta ir vieninga. Mūsų 
tautinė garbė reikalauja pa
sirodyti geriau už kitas gau
singesnes grupes. Katedroje 
giedos lietuvių ir ukrainiečių 
chorai. Ponios ir jaunimas 
eisenoje dalyvauja tautiniais 
rūbais. Vėliavų palyda dėvi 
savo spalvų arba tautines 
juostas.

Eisenai visi renkasi ka
tedros sodelyje 2.30 p.p. Pa
maldos prasideda punktua
liai 3 vai. bet eisenos daly
viai ir vėliavos jau turi būti 
katedroje prieš pamaldas. 
Pamaldų tvarka rūpinasi

ai
šydami pagalbos į šiuos fon
dus: Liet. Zurn. S-gos Dauž- 
vardžio Fondas, c/o A. Sau- 
laitis, S.J. 5620 Claremont 
St., Chicago, Vydūno Jau
nimo Fonas (skautams) c/o 
A. Miliūnas 440 Roe Court, 
Downers Grove, III, 60515, 
arba Ateities Fondas (atei
tininkams) c/o Dr. V. Šau-| 
lys, 2639 West 86th St., Chi
cago.

KLUBO ŽINIARAŠTIS

Neseniai Sydnejaus Liet. 
Klubas išleido rotatorinį 25 
psl. leidinėlį lietuvių ir anglų 
kalbomis apie visa tai, kas 
vyksta ar vyks Sydnejaus 
Lietuvių Klube. Intencijos 
yra geros, bet pradžia labai 
apgailėtina. Bent toks leidi
nėlis, kokius panašiai leidžia 
ir kiti australų klubai, galėjo 
būti ir rūpestingiau, ir pat
raukliau paruoštas, juo la
biau, kad tai pirmas toks ir 
turėtų padaryti klubo na
riams ir kitiems skaityto
jams palankesnį įspūdį. Ti
kėkimės, kad ateityje reika
lai pagerės.

RUOŠKIMĖS
DEMONSTRACIJAI

Pavergtųjų Tautų metinė 
demonstracija - Motorkada 
įvyksta liepos 14 d. Priva
čiomis mašinomis renkamės 
Wentworth Parke, iš kur 11

Sydnejaus Lietuvių Klube Bankstowne liepos 14 d. 7 
vai. vak. įvyks

KOVO METINIS BALIUS
Programoje: Sporto Klubo Baletas, ištrauka iš "Gulbių 

Ežero". Arija iš Operos.
Turtinga loterija. Paslaptingas vokas.
Maloniai kviečiame visus. Savo atsilankymu paremsite 

Sporto Klubą ir maloniai praleisite vakarą.
Stalus galima užsisakyti pas valdybos narius arba pas 

N. Wallis - Grincevičiūtę tel. 649 6468

kun. Stasys Gaidelis, S.J., o 
visą eiseną tvarko Paverg
tųjų Tautų Tarybos pirm. 
Ab. Pocius. Po pamaldų prie 
katedros durų sodelio pusė
je bus daroma bendra eise
nos dalyvių nuotrauka.

Mes tikimės, kad visi 
Melbourne lietuviai gausiai 
dalyvaus Pavergtųjų Tautų 
Savaitės minėjimo iškilmė
se, jaunimo koncerte ir pa
maldose.

Melb. Apylinkės Valdyba

MELBOURNO LIETUVIAI
Kandidatų į Melbourne 

Lietuvių Klubo Tarybą pa
siūlymai pratęsiami iki rug
piūčio 1 dienos.

M.L. Klubo Taryba

SYDNEJAUS LIETIMŲ KLUBE
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel. 7081414
Liepos 7 d., šešt.: 

A. SHEPOVALOVA 
estradinė dainininkė

Atminkite, kad kiekvieną šeštadieni loterijos būdu 
traukiamas laimingas klubo nario numeris. Galima lai
mėti 10 ar daugiau doleriu. Laimikis išmokamas tik daly
vaujant asmeniškai laimingo numerio savininkui!

Dėmesio nariams!
SUMOKĖKIME KLUBO NARIO MOKESTĮ LAIKU!

Prašoma įsidėmėti, kad pagal valstijos įstatus Klubo 
nariai privalo sumokėti nario mokestį iki einamųjų metu 
birželio 30 dienos.

Nesumokėję nario mokesčio iki nustatyto laiko auto
matiškai be įspėjimo praranda klubo nario teises ir kaipo 
tokie privalo būti išbraukti iš narių registro.

Įsidėmėkite, kad tam įvykus, buvęs klubo narys, pagal 
privalomas taisykles neturi teisės lankytis klube ar būti 
įrašytas į klubo lankytojų knygą kaipo svečias (visitor).

Birželio 30. d. bus traukiamas laimingas Klubo nario 
numeris su galimybe laimėti 8'0 doleriu, nes praeitų 7-nių 
savaičių laikotarpyje laimėtojai savo laimikių neatsiėmė.

vai. vykstama į Sydnejaus 
gatves ir demonstracijai 
prie Sovietų ambasados 
Woolahroje.

Pageidaują vykti autobu
su praneša A. Kramiliui tel. 
727 3131 arba Pr. Sakalaus
kui tel. 759 4289. Autobusas 
išvyks 9 vai. ryto nuo Latvių 
Namų Strathfielde.

Plakatų pavyzdžiai: ”We 
accuse Soviet Union of 
destroying Nationalities and 
Christianity”, "Decoloni
sation of Soviet Union”, 
"Human Rights”, "Prisoners 
in camps and pshychiatric 
hospitals”, "Free our 
poeple” etc.

Nuo Sovietų Ambasados 
bus vykstama prie Sydne
jaus laikraščių namų, Syd
ney Morning Herald, The 
Telegraph ir Australian, 
kurie iki šio laiko mus abso
liučiai ignoruoja ir nepralei
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džia jokių antisovietinių 
laiškų.

Nepalikime likimo valiai 
mūsų patrijotų Balio Ga
jausko, Vijctoro Petkaus, 
Onos Pranškūnaitės, Algir
do Žyprės ir daugybės kitų. 
Parodykime pasauliui, kad 
mums rūpi jų likimas, kad 
mes dar nemirę.

A. Kramilius 
Pavergtų Tautų N.S.W.

Komiteto pirmininkas

Aušros Tunte
PRANEŠIMAS

Aušros Tunto sesės ir 
broliai nori trumpai paaiš
kinti, kodėl Kaukių balius 
neįvyko birželio 23 d. ir tu
rėjo būti perkeltas į rugpiū
čio 11 dieną. Mes buvome 
priversti pakeisti baliaus 
datą, nes ne iš mūsų kaltės, 
o per salės administrato
riaus neapsižiūrėjimą įvyko 
dvigubas salės užsakymas.

Mes atsiprašome visų, 
kurie ruošėsi baliui birželio 
23 d. ir visų laukiame rug
piūčio 11 d. toje pačioje 
graikų salėje, East Terrace, 
Bankstown (šalia Lietuvių 
Klubo).

Prašome įsidėmėti: Kau
kių balius rugpiūčio 11 d.

Korespondentė
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