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P.L.B-NĖS VALDYBOJE

N.S.W. vyriausybė paskelbė nau
jus rinkimus, kurie įvyks spalio 7 d. 
šeštadienį. Dabartinė N.S.W. vals
tijos vyriausybė yra darbiečių ran
kose. Rinkimai paskelbti aštuoniais 
mėnesiais anksčiau, negu turėtų bū
ti. Prileidžiama, kad jei rinkimai 
įvyktų normaliu laiku, darbiečiai 
galėtų pralaimėti.

Naujuoju Sydnejaus miesto bur
mistru metams laiko išrinktas mies
to tarybos narys Gary Punch, 21 
metų amžiaus. Tai jauniausias bur
mistras šio miesto istorijoje.

***
Egipto ir Izraelio taikos derybos 

vis tebevyksta Camp David USA 
prezidento vasarvietėje Amerikoje 
tarpininkaujant prezidentui Carte- 
riui. Dalyvauja Egipto prezidentas 
Sadat ir Izraelio min. pirm. Begin su 
savo patarėjais. Iki šiol susitarimų 
nepasiekta ir nenumatoma, kiek lai
ko toji konferencija užtruks.

Japonai pagamino alkoholinį gėri
mą whisky miltelių pavidale ir par
davinėjamas Amerikoje. Pirmą kar
tą istorijoje alkoholis gaminamas 
kietame pavidale.

Vilniuje žurnalas "Švyturys” 
spausdina prof. A. Voldemaro, buv. 
Lietuvos ministerio pirmininko at
siminimus iš 1940-41 metų. Kaip 
žinia, prof. A. Voldemaras grįžo į 
Lietuvą tuoj po bolševikų okupaci
jos 1940 m. birželio pabaigoje ir jau 
pasienyje NKVD buvo suimtas ir iš
gabentas į Rusijos kalėjimus ir mirė 
1942 m. gruodžio 14 d. Maskvos ka
lėjime. Atsiminimai rašyti rusiškai, 
kas liudija jo prievartinę ’’išpažintį”, 
kuri dabar jau virtusi ’’atsimini
mais”.

Sovietų Sąjunga jau seniai buvo 
suplanavusi upių vandenis, kurie 
suteka į šiaurės ledinuotąjį vande
nyną, nukreipti į Kazachstano plo
tus laukams drėkinti. Visų šalių, 
ypač Europos klimatologai pakėlė 
skandalą, kad tuo bus pakeistas Eu
ropos klimatas - Europa atsidurs 
nuolatiniuose rūkuose ir kad dideli 
dirbamos žemės plotai pavirsią dy
kumomis. Nežiūrint to, sovietų pla
nas vykdomas: numatomas iškasti 
1500 mylių kanalas vandeniui nu
kreipti į pietus. Projektas numato
mas baigti apie 1995-sius metus.

Į popiežiaus Pauliaus VI-jo laido
tuves iš Lietuvos buvo išleisti jose

’’Pasaulio Lietuvio” rugsėjo mė
nesio numerį, skirtą PLB Seimo 
darbams atžymėti, dabar redaguoja 
PLB Valdybos sekretorius Antanas 
Juodvalkis (6620 So. Rockwell Str., 
Chicago, Ill, 60629). Nuo spalio mė
nesio ’’Pasaulio Lietuvį” tvarkys re
dakcinis kolektyvas: PLB Valdybos 
vicepirmininkas Romas Sakadolskis, 
buvęs PLB Valdybos vicepirminin
kas Romas Kasparas ir elementas 
Dėdela. Vykdydama PLB Seimo nu
tarimus, naujoji PLB Valdyba leis 
’’Pasaulio Lietuvį” kiekvieną mėne
sį.

* *
PLB Kontrolės komisija, išrinkta 

penkeriems metams PLB Seime To
ronte, posėdžiavo rugsėjo 1 d. Det
roite ir savo pirmininku išsirinko 
inž. Vytautą Kutkų. Kiti komisijos 
nariai yra dr. Adolfas Darnusis, dr. 
Kęstutis Keblys, inž. Jurgis Mikaila 
ir Jonas Urbonas.

* *
PLB Valdybos pirmininkas inž. 

Vytautas Kamantas rugsėjo 2 d. 
lankėsi Clevelande ir dalyvavo JAV 
LB Tarybos prezidiumo posėdyje, 
kuriame painformavo posėdžio da
lyvius apie PLB Valdybos darbus 
bei planus, Jaunimo Kongreso fi
nansinį vajų ir apie rugsėjo 16 d. 
Chicagoje šaukiamą PLB, Kanados 
ir JAV LB pirmininkų bei valdybų 
posėdžio darbotvarkę. Cleveland© 
posėdyje dalyvavo prezidiumo pirm, 
inž. Raimundas Kudukis, prezidiu
mo nariai inž. Romualdas Bublys, 
kun. Gediminas Kijauskas, dr. Ed
mundas Lenkauskas, adv. Algirdas 
Širvaitis ir JAV LB Krašto valdybos 
pirm. inž. Algimantas Gečys, atvy
kęs iš Philadelphijos.

* *
PLB Valdybos pirmininkas inž. 

Vytautas Kamantas kalbėjosi ir ta
rėsi su VLIKo Valdybos pirmininku 
dr. Kęstučiu Valiūnu ir VLIKo Val
dybos vicepirmininku Jurgiu Valai
čiu apie PLB ir VLIKo valdybų 
bendro posėdžio datą, vietą ir dar
botvarkę. Abiejų valdybų bendras 
darbo posėdis įvyks greitu laiku 
Chicagoje arba Clevelande.

dalyvauti vysk. J. Matulaitis-Labu- 
kas, vysk. R. Krikščiūnas ir kun. J. 
Žemaitis.

Viešėdamas Irane Kinijos vyriau
sybės galva Hua Kuo-Feng pasirašė 
su Persijos šachu kultūrinių mainų 
ir bendradarbiavimo sutartį.

Didžiojoje Britanijoje šiuo metu ; 
priskaitoma virš dviejų milijonų 
spalvotos rasės gyventojų.

***

Turtingas didelių žemių savinin
kas Brazilijoje, Amazonės srityje, 
pasamdė žudikus, kad iššaudytų 42 
žemdirbius, nes jis norėjo pareimti 
jų ūkius (policija suėmė 20 žudikų).

PLB Valdybos pirm. V. Kamantas

* *

Cleveland© Tautinių Šokių grupė 
’’Grandinėlė” ir jos vadovai Liudas 
ir Liuda Sagiai šių metų pabaigoje 
vyksta į Australiją. Pasaulio Lietu
vių. Jaunimo Kongreso komitetas 
Vokietijoje pakvietė ’’Grandinėlę” 
atvykti kitais metais į Europą ir da
lyvauti Jaunimo kongreso koncerti
nėje programoje. PLB Valdybos 
pirmininkas Vytautas Kamantas 
kalbėjosi su Sagiais apie šių kelionių 
svarbą užjūrio lietuviams ir apie 
reikalingą finansinę paramą. PLB 
Valdyba Australijos kelionei davė 
2,000 dol. ir Lietuvių Fondas 1,000 
dol. Kitus reikalingus pinigus telkia 
patys ’’Grandinėlės” šokėjai, tėvai ir 
kiti rėmėjai.

♦ ♦ *

Dr. Algis Paulius, PLB Valdybos 
vicepirmininkas, pakviestas suda
ryti ir pirmininkauti VI-jo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso Finan
sų Komitetui, kuris rūpinsis surinkti 
per 90,000 dol. jaunimo ir kongreso 
reikalams iki kitų metu vasaros. IV 
PLJK Finansų Komiteto iždininkais 
pakviesti PLB Valdybos iždininkas 
Mečys Šilkaitis ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos atstovas Šarūnas 
Valiulis.

AKADEMINĖ IR
LITERATŪRINĖ PREMIJA

Australijos Lietuvių Fondo val
dyba rugpjūčio 31 d. posėdyje 
paskyrė 500 akademinei premijai. 
Tai už lituanistinės temos darbą 
moksliniam laipsniui gauti Australi
jos aukštojo mokslo institucijose ar 
už Australijos žurnaluose atspaustą 
mokslinę studiją. Premija nedalina
ma. Premijai galioja senosios tai
syklės, priimtos Fondo valdybos 
1977.III.12 d. Vertinimo komisiją 
sudaro: prof. V. Doniela, prof. A. 
Kabaila ir A. Zubras.

Tos pačios dienos Fondo valdybos 
posėdyje nutarta skirti $ 500 groži
nės literatūros premijai. Taisyklės 
premijai ir vertinimo komisija bus 
paskelbta vėliau. A L F Valdyba
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Turime ir 
neturime

Jau eilė metų, kai Australijoje nau
dojamės radijo siųstuvais už juos 
nieko nemokėdami - imkit ir naudo
kitės. Anksčiau apie tai tegalėjome 
tik svajoti. Mokėdavome didelius 
pinigus už minutes, kad bent didžių
jų švenčių proga būtų galima tau
tiečius pasveikinti per radiją. Šian
die nieko - gauni sau valandą į sa
vaitę ir naudokis kaip tinkamas. 
Tiesa, tos lietuviškos radijo valan
dėlės savo transliuojamu laiku ne 
visada mums palankios: daugely 
vietų jos vyksta tuo metu, kada visi 
yra darbuose ir jų tegali klausytis 
'lik namie palikusieji. Tačiau sis lai
ko klausimas leidžiasi sutvarkomas: 
kėlėtoje vietų laikas taip suderintas, 
kad daugumas klausytojų gali tų 
lietuviškų valandėlių pasiklausyti.

Šioje vietoje keliamas klausimas, 
ką mes per tokias radijo valandėles 
gauname. Visų pirma reikia at
kreipti dėmesį, kad Australijos val
dinės įstaigos, įvedusias etnines ra
dijo valandėles šiame krašte egzis
tuojančioms etninėms grupėms, ap
ribojo jas tik ta prasme, kad per jas 
nebūtų varoma politinė propaganda, 
ypač kas liečia Australijos vidaus 
politiką, ir kad jos būtų pravedamos 
gimtąja kalba. Kitaip sakant, leistos 
etninės radijo laidos pirmoj eilėj tu
rinčios tarnauti etninėms grupėms 
jų gimtąja kalba per jas nepoliti
kuojant. Tai vis dėl to labai plati 
skalė tautinėms grupėms šiame 
krašte kultūriškai pasireikšti.

Klausimas - kokios tų valandėlių 
programos. Rašančiam šias eilutes 
neįmanoma sekti tas etnines radijo 
transliacijas kitose Australijos vie
tovėse, todėl sunku būtų atsakyti, 
kaip kitur pravedamos lietuviškos 
radijo programos. Dėmesys krypsta 
į Sydnejų ir padaryti šiokį tokį paly
ginimą. Bene rūpestingiausiai etni
nėje dvasioje čia paruošiamos latvių 
radijo programos: duodama plati 
įvykių apžvalga, ypač kas liečia lat
vius ir Latviją visame pasaulyje ir 
Australijoje, transliuojamos specia
lios programos vaikams, pristatomi 
jų iškilieji rašytojai ar asmenys ir 
skaitoma jų kūryba. Be abejo, ne
trūksta muzikos ir dainų. Pasigėrė
tinos yra vokiečių ir prancūzų prog
ramos, ypač ukrainiečių ir čekų. Pa
minėta tik dalis, kurių turinį rašan
tysis supranta. Be abejo, jos skiriasi 
savo nuotaikom priklausomai nuo 
to, kokias aspiracijas kiekviena tau

NAMIE IR PASAULY
ŠVEICARŲ DIENRAŠTIS “Nue 

Zuercher Zeitung” liepos 14 d., ra
šydamas apie A. Ginzburgo ir A. 
Ščaranskio teismus, neužmiršo ir 
Viktoro Petkaus, primindamas skai-
tytojams, kad jis yra tautinės ir re
liginės lietuvių kovos simbolis. Iš
vykus T. Venclovai į Vakarus, V. 
Petkus vadovavo Helsinkio susitari
mų vykdymą sekusiai lietuvių gru
pei. Dienraštis taipgi pateikia V. 
Petkaus biografiją, aprašo du anks
tesnius jo nuteisimus. Prieš trečiąjį 
jo teismą, atlikus antrąją bausmę, 
V. Petkui nebuvo leista dirbti moky
toju ar vertėju. Jam stengėsi padėti 
lietuviai kunigai, parūpindami zak
ristijono darbą, bet Vilniuje jį visą 
laiką persekiojo KGB agentai. Pas
taruoju metu V. Petkus dirbo mūri- 

tybė turi. Vienokios nuotaikos tų 
tautybių, kurios iš savo gimtųjų 
kraštų eksportuoja savo žmonių 
perteklių, ir vėl kitokios tų, kurioms 
rūpi savo tautiečius išlaikyti bet ko
kia kaina savo tautinėje bendruo
menėje.

Lyginant su kitais, Sydnejaus lie
tuviška radijo valandėlė laikytina 
pačia silpniausia. Atrodo, kad šios 
valandėlės vedėjai ar atsakingi as
menys iš viso neturi žalio supratimo, 
kaip tokias valandėles paruosti ir ką 
duoti. Jau virš trejų metų tokia va
landėlė veikia Sydnejuje, ir jos 
programose transliuojama vis toji 
pati pigiausių šliagerių muzika iš 
Lietuvos. Atrodo, kad be lengvosios 
muzikos kūrėjo Gorbulskio mes iš 
viso nieko neturime. Tai muzikinė 
pusė. Sekant nuolat sydnejiškes 
programas susidaro įspūdis, kad’.be 
Sydnejaus Liet. Klubo, kurio pra
moginės programos nuolat pamini
mos baigiant lietuviškos valandėlės 
laidas, iš viso jokio lietuviško veiki
mo nei Australijoje, nei kitur lais
vajame pasaulyje nėra, o tik pigi 
muzika is Lietuvoje išleistų plokšte
lių arba kas šiuo metu vyksta pa
vergtoje Lietuvoje. Net valandėlės 
vedėjui ilgesniam laikui išvykus į 
Lietuvą ir jį pavaduojąs tautietis iš 
Melbourne kartą pastebėjo, kad 
"pastaruoju metu naujų plokštelių iš 
Lietuvos negauta, o senas daugelis 
is klausytojų turi, tad labai sunku 
sustatyti radijo programą”. Ką gali
ma į tai atsakyti?

Rodos, radijo etninės programos 
leistos kaip tik ta prasme, kad čia 
gyveną būtų informuojami apie jų 
veiklą, gyvenimą, darbus ir užmo
jus. Juk turime žmonių, kurie ir 
šioje pusėje moka ir dainuoti, ir 
groti, ir kalbėti. Turime ir poetų, 
rašytojų, kultūrininkų, turime savo 
chorus ir visą gyvą bei plačią veiklą, 
kuri gali rasti vietos radijo progra
moje. Būtų suprantama, jei tai būtų 
tik pasiaukojantis darbas, bet Aus
tralijos vyriausybė moka už valandą 
virš 50 dolerių. Tai vis dėl to verta 
kad ir už pinigą programą pritaikinti 
ir čia gyvenančių tautiečių dėmesiui. 
Stebėtina tik, kad iki šiol mūsų 
bendruomenė, kurios vardu tokia 
programa vedama, nepasiįdomavo 
šia svarbia reprezentacine ir infor
macine sritimi. Tai taip iš tiesų tą 
lietuvišką radijo programą turime 
ir praktiškai jos neturime, nes ji tie
sioginiai netarnauja nei bendruo
menei, nei iš viso tautiniams intere
sams.

Ir ne juokais iškyla klausimas: kas 
geriau - turėti tokią valandėlę ar ge
riau iš viso jos neturėti? (v.k.)

ninku prie statybų, šveicarų dienraš
tis taipgi primena ankstesnius S. 
Kovaliovo ir B. Gajausko teismus 
Vilniuje.

MUSU PASTOGES

SPAUDOS BALIUS
rugsėjo 23 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube

NEBIJOKIME TVIRČIAU 
PASIRUOŠUSIŲ

Jau nepirmosios ALD, kurių 
programoje dalyvaus ir užjūrio sve
čiai. Šį kartą atvažiuoja viena iški
liausių lietuvių tautinių šokių grupė 
Grandinėlė. Kai vieni džiaugiasi ti
kėdamiesi pamatyti gerai paruoštą 
ir didelę šokių grupę, kiti nuogas- 
tauja galvodami, kad štai atvažiuos 
’’profesionalai” ir mus sunkiose są
lygose ilgai besiruošusius visiškai 
’’nuneš”. Nuogastavimai, atrodo, 
tvirto pagrindo neturi, nes ALD nė
ra varžybų vieta.

Ne visos ir Australijoje esančios 
lietuvių tautinių šokių grupės yra 
lygios, bet jų visų dalyvavimas Tau
tinių šokių šventėje yra svarbus ir 
girtinas. Didesniuose miestuose tos 
grupės yra skaitlingesnės (kai kur 
net po dvi), kitur visai mažos. Vie
nos susirenka repeticijoms dažnai ir 
reguliariai, kitos pasiruošia tik ko
kiai progai artėjant. Bet, pamačius 
kurią nors grupę tvarkingiau ir gra
žiau tuos šokius atliekant ir mažes
nėse sukelia tobulėjimo norą. Tur 
būt ne viena tautinių šokių grupė 
Australijoje ’’nesugriuvo” atsilan
kius Gyvatarui. Atvirkščiai, daug 
kur šokių išpildymo lygis pakilo ir 
dabar turime daugiau tautinių šokių 
grupių kaip kad anksčiau.

Nesibijokime Grandinėlės nei kitų 
tvirtesnių vienetų pasirodymo mūsų 
scenose. Grandinėlės gerai paruošti

25—SIS ŠVIESOS—SANTAROS
SUVAŽIAVIMAS

Kiekvienais metais rugsėjo pra
džioje Amerikoje akademikų ren
giamas Šviesos - Santaros suvažia
vimas buvusioje a.a. J.J. Bačiūno 
Tabor Farmoje. Ir šįmet rugsėjo 
7-10 d.d. ten pat inž. V. Adamkaus 
globojamas įvyko jau 25-sis toks su
važiavimas, kuriame tarp kitų buvo 
svarstoma šie klausimai: Liberalai 
moralinių kultūrų žemėlapyje (V. 
Kavolis), Tautų apsisprendimas ir 
Rytų Europos taikos pagrindai (A. 
Gureckas), Žydų - lietuvių santykiai 
ir tų santykių svarstymas išeivijoje 
(A. Idzelis, V. Rastenis, T. Venclo
va), Lietuvos valstybingumo klausi
mas ir dabartinė padėtis (A. Štro
mas) ir kt.

Suvažiavimo metu vyko dail. S. 
Krasausko grafikos pomirtinė paro
da, poezijos vakaras, solistės A. 
Stempužienės rečitalis.

Paminėtina, kad į šį suvažiavimą 
pakviesta specialiai nuvyko ir iš 
Sydney poetė Aldona Veščiūnaitė, 
kuri dalyvavo poezijos vakare.

Suvažiavimas truko keturias die
nas ir visas laikas buvo užpildytas 
paskaitom, svarstymais, diskusijom 
ir kitokiais parengimais.

Gaisro metu Rio-de-Janeiro mu
ziejuje žuvo 950 brangių modernaus 
meno paveikslų.

LIETUVIŲ DIENOS 
šokėjai jau 25 metai šoka tų pačių 
vadovų priežiūroje, todėl iš jų ir 
tikimės visapusiškai ’’apšlifuotų" 
šokių išpildymo. Jie šiai išvykai 
ypatingai ruošiasi, kaip ir Melbour
ne Dainos Sambūrio dainininkai 
ruošėsi kelionei į Amerikos žemyną. 
Ten sambūriečiai irgi sužavėjo lie
tuvius savo pasiruošimu ir gražiai 
atliktais koncertais.

Žiūrovams, paprastai daugiau 
smalsumo sukelia naujų vienetų 
programos, o jų koncertų rengėjai 
stengiasi visuomenę apie tai infor
muoti. Gal būt, Grandinėlės pasiro
dymas mūsų tarpe, išjudins ir nuo
šaliau stovinčius jaunuolius jungtis į 
mūsų tautinių šokių grupes ir ne tik 
jas savo dalyvavimu papildyti, bet ir 
paklusti drausmei, kurios ypatingai 
reikia grupiniams pasirodymams.

ALDRK Inf.

Replika 
neteisybei

Rugsėjo 3 dienos Sydnejaus sa
vaitraščio Catholic Weekly laidoje 
buvo paskelbtas kan. Bill Childs 
(Newcastle anglikonų diecezija), 
laišką kuriame jis tvirtina, kad 
Sovietų Sąjungoje religija esanti iš 
viso nevaržoma ir turi pilną laisvę. 
Jis mini, kad Sovietų Sąjungoje ne
varžomi Dievą garbina 50 milijonų 
ortodoksų bažnyčios tikinčiųjų, apie 
du su puse milijono katalikų, kurių 
dauguma yra Lietuvoje. Pagal 
laiško autorių Lietuvos katalikų 
bažnyčios viršūnės nevaržomai pa
laiko ryšius su Vatikanu ir kitomis 
katalikiškomis šalimis. Pagal jį, ka
talikai Lietuvoje patys tvarko savo 
religinį gyvenimą, turi savo šešis 
centrus: Vilniaus ir Kauno archidio- 
cezijas ir Kaišedorių, Panevėžio, 
Telšių ir Vilkaviškio diecezijas. Ra
šo, kad tie centrai vadovauja religi
niam gyvenimui, reprezentuoja ti
kinčiuosius vidaus ir užsienio orga
nizacijose, prižiūri katalikų auklėji
mo įstaigas.

Šis kan. B. Childs paskelbtas laiš
kas ir dar katalikų savaitraštyje be 
jokių komentarų sukėlė didelio nu
sistebėjimo, net pasipiktinimo Aus
tralijos katalikų tikinčiųjų, ypač lie
tuvių tarpe.

ALB Sydney Komiteto Lietuvos 
Bylai pirmininkas V. Patašius Ko
miteto vardu parašė Catholic 
Weekly redaktoriui laišką prašyda
mas jį paskelbti. Šiame laiške gyvais 
faktais replikuojama kan. B. Childs 
mintims primenant, kad Lietuvoje 
už vaikų mokymą religinių tiesų ku
nigai teisiami ir kalinami, kad B. 
Childs minimos diocezijos galiojo 
Lietuvos nepriklausomybės laikais, 
kurios rusų okupacijos metu buvo 
uždarytos ir iki šiandie neveikia, 
kad vyskupai nušalinti nuo vyskupi
jų ir laikomi namų arešte, kad iš 
anksčiau trijų kunigų seminarijų 
šiuo metu veikianti tik viena Kaune 
ir tai labai apribotom teisėm nuola
tinėje KGB kontrolėje. Visi anksčiau 
veikę Lietuvoje 85 vienuolynai už
daryti, uždaryti ir visa katalikiška 
spauda, kurios anksčiau buvo 28 
vienetai, daugybė bažnyčių 
paversta sandėliais, fabrikais ar 
ateizmo muziejais. Jokios katalikiš
kos knygos neleidžiamos, net kate
kizmo neišleista.

V. Patašiaus laiškas parašytas la
bai dalykiškai su dideliu taktu ir ti
kimės jis bus paskelbtas jau minė
tame "Catholic Weekly”.
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DIDĮ DARBĄ BAIGIANT
Su Lietuvių Enciklopedijos leidėju Juozu Kapočium įdomų pasikalbė

jimą paskelbė A. Skiriaus leidžiamas laikraštis ’’Lietuviai Amerikos Va
karuose” š.m. Nr. 7-8. Pasikalbėjimą pravedė J. Andrius. J. Kapočius iš
leido Lietuvių Enciklopediją 36 tomų ir jau baigia leisti šešių tomų En
cyclopedia Lithuanica. Tai milžiniškas kultūrinis darbas, sau lygaus ne
turįs išeivijos sąlygose. Leidėjo J. Kapočiaus pareiškimai tikime bus įdo
mūs ir Mūsų Pastogės skaitytojams. Red.

Juozas Kapočius, enciklopedijų lei
dėjas-

— Kada manote baigti Encyclo
pedia Lituanica?

— Redakcinis darbas paskutiniojo 
šešto , tomo jau yra baigtas ir tomas 
spausdinamas. Belieka dar tik gry
nai techniški darbai: rišimas, ekspe-
dijavimas. Tikiuos, kad knyga pa
sieks prenumeratorius už dviejų 
mėnesių, t.y. rugsėjo mėn. pabaigo
je ar spalio pradžioje.

— Kaip plačiai pasklidusi Encyc
lopedia Lituanica?

— Turime 2500 prenumeratorių 
daugiau kaip 200 bibliotekų bei 
mokslo įstaigų visame pasauly. Bet 
reikia žinoti, kad bibliotekos ir 
mokslo įstaigos paprastai neprenu
meruoja, o perka jau pilnai išėjusius 
komplektus. Teks panaudoti, kad ir 
labai brangią reklamą - skelbimus - 
Library Journal ir Choice žurnaluo
se ir kt., kad tuo būdu išplatinus dar 
bent 1000 komplektų.

— O kiek yra pas skaitytojus pilnų 
komplektų Lietuvių Enciklopedijos?

— Iki 4500 komplektų.
— Ar dar atsiranda naujų prenu

meratorių?
— Nedaug, bet vis dar atsiranda. 

Tik tų komplektų beliko vos apie 30. 
Yra dar kiek ir atskirų tomų, išsky
rus 16-tąjį.

— Įdomu, kiek komplektų Liet. 
Enciklopedijos yra pasiekę okupuo
tą Lietuvą ir kokiu keliu jie ten pa
teko?

— Oficialiai okup. Lietuvos įstai
gos prenumeravo apie 30 egz. ir pri
vatūs asmenys apie 20 komplektų, o 
kiek dar buvo nuvežta privačių as
menų, to tai aš negalėčiau pasakyti.

— O kaip su mano gamintu ir Jūsų 
išleistu priedu prie Liet. Enciklope
dijos Lietuvos Žemėlapiu? Kiek jo 
išplatinta ir ar daug dar yra likę?

— Lietuvos Žemėlapio buvo at
spausdinta 6000 egz. sulankstomo ir 
1500 sieninio, viso - 7500 egz. Jis bu
vo pardavinėjamas prenumerato
riams labai žema kaina, ir jų buvo 
nupirkta 3500 egz. Likusių, pavienių 
egz. platinimas buvo sulėtėjęs, bet 
prieš dvejus ar trejus metus jų pir
kimas vėl padidėjo, ir šiuo laiku jų 
yra likę ne daugiau kaip 200 egz. 
Taigi, galima sakyti, visa pirmoji 
laida yra išsibaigusi.

— Ar tas žemėlapis patenka į 
okupuotą Lietuvą?

— Oficialių užsakymų neturėjau, 
bet kai prasidėjo didesnis lankymas 
išeivių į ok. Lietuvą, tai nedidelis 
nuošimtis tų lankytojų, o ypač iš se
nosios kartos, vežėsi Lietuvos že
mėlapį. Laikau, kad tuo būdu buvo 
nuvežta nemažiau 1000 egz. ir visi 
palikti ok. Lietuvoje. Beje, žemėla
piui pravežti, jei pasisakoma, kad jis 

vežamas savo reikalams, nedaroma 
kliūčių.

— Esu paruošęs specialiai Enci
klopedijai Lituanicai Lietuvos že
mėlapį Lithuania. Ar jis jau spaus
dinamas?

— Žemėlapis jau atspaustas ir bus 
pridėtas, be atskiro mokesčio, prie 
E.L. šeštojo tomo. Žemėlapis yra 
sulankstomas 21x32 colių dydžio, 
spalvotas, su kirčiuotu vardynu. 
Atskirai jis bus pardavinėjamas po 
pusantro dolerio.

— Be enciklopedijų, kokius dar 
pradėtus darbus turite užbaigti?

— Šiuo metu baigiami rinkti Ne
priklausomybės Akto signataro 
Petro Klimo atsiminimai. Tai labai 
vertinga ir gerai dokumentuota is
torinė medžiaga, su datomis ir pa
vardėmis. Smulkiai aprašytas Ne
priklausomos Lietuvos atkūrimas. 
Knyga gali pasiekti skaitytoją dar 
šiemet, lapkričio ar gruodžio mėn.

— Kokie Jūsų planai dėl ateities, 
užbaigus šiuos darbus?

— Mano planas labai paprastas: 
pamiršti visus tuos darbus ir rūpes-

Solistas R. Daunoras Adelaidėje
Apskraidęs visas didesnes lietu

vių kolonijas Australijoj, jaunas so
listas Ričardas Daunoras neaplenkė 
ir Adelaidės. Mes čia jo laukėme ir 
buvome pasiruošę. Koncertą, kuris 
įvyko rugpiūčio 26 d. Lietuvių Na
muose, organizavo ALB Adelaidės 
Apyl. Valdyba.

Kai savo laiku buvo ruošiami kon
certai Lietuvos operos solistų Ka
niavos, Ambrozaitytės ir Noreikos, 
dėl žinomų priežasčių dalis mūsų vi
suomenės į juos reagavo skeptiškai 
remdamiesi savo politiniais princi
pais ir tuos koncertus boikotavo. 
Tačiau noras įsitikinti, kokių talentų 
išaugino mūsų pavergta tauta, vis 
dėl to tie koncertai sutraukdavo ne
mažą būrį muzikos meno mylėtojų.

Ričardas Daunoras taip pat da
bartinės Lietuvos operos auklėtinis 
tik skirtingomis aplinkybėmis, negu 
anksčiau minėti solistai, atsiradęs

LIETUVIŲ NAMAI LONDONE

Keliaudami Anglijoje ir sustoję 
Londone, Australijos lietuviai sten
giasi surasti ir aplankyti ten esan
čius Lietuvių Namus. Mes žinome, 
kad Londone (ir iš viso Anglijoje) 
gyvena nedaug lietuvių, todėl daž
nai kyla klausimas, kaip ten išsilaiko 
Lietuvių Namai.

Žvilgterėję į 1977 m. Lietuvių 
Namų Bendrovės apyskaitą matosi, 
kad namai daro neblogą pelną ir dar 
išlaiko nuostolį nešančius ’’Europos 
Lietuvio” leidimą ir ’’Nidos” knygų 
klubą.

Patys Lietuvių Namai Londone 
1977 m. davė 12.993 svarų sterlingų 
pelno. Per tą patį laiką, irgi bendro
vei priklausanti Lietuvių Sodyba 
(Headley Park) davė 9587 sv. stg. 
pelno, bet spaudos skyrius nešė 
nuostolį 3820 sv. stg. (1976 m. nuos
tolis 4084 sv. stg.).

Atskaičius 4012 st. stg. turto nu
rašymui, 2750 sv. stg. palūkanas 
skolintojams ir 1204 sv. stg. paramą 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungai, 
grynas pelnas liko 8521 sv. stg.

Bendras Lietuvių Namų Bendro
vės turtas yra 103.528 st. stg. ver
tės.

PADĖKA

Nuoširdžią padėką reiškiame p-lei Nemirai Masiulytei akomponavusiai 
solistui Ričardui Daunorui visuose Australijos koncertuose.

Dėkingi esame Australijos Lietuvių Namams ir Klubams, o ypač 
apylinkių valdyboms už organizuotus koncertus: Adelaidėje, Brisbane, 
Canberroje, Geelonge ir Melbourne. Dėkingi už solisto ir akomponatorės 
globojimą koncertų metu.

Padėką turim pareikšti kelionių įstaigos "Palangos” savininkams p.p. 
M. ir R. Cibams (junr.) už daliną kelionės bilieto padengimą, už išrūpini- 
mą bilietų iš TAA firmos. Dėkingi TAA firmai už paaukotus du nemoka
mus bilietus solistui ir akomponatorei kelionėms Australijoje.

Pati širdingiausia padėka Australijos lietuviams, kurie savo dalyvavi
mu koncertuose ir aukų dosnumu (Sydney per p. Venclovienę $ 300) pa
dėjo Ričardo Daunoro koncertų pasisekimui.

ALB Sydnejaus Apylinkės Valdyba

čius ir bent pusmetį gerai pailsėti, 
pameškerioti Cape Code.

— Ar nejaučiate reikalo išleisti 
enciklopedijos sutrauktinę, vieno ar 
dviejų tomų apimties, ispanų kalba, 
Pietų Amerikos skaitytojams?

— Tuo reikalau esu kalbėjęs dar 
prieš porą metų besilankant Argen
tinoje, kur daugiausia susitelkę lie
tuvių. Teko tada kontaktuoti te- 
nykščias leidyklas, kurios labai pa
lankiai žiūrėjo į ši reikalą. Atrodo, 
galima būtų susitarti ta prasme, kad 
jei buvusieji enciklopedijų redakro- 
riai sutiktų atrinkti reikalingiausią 
Pietų Amerikos skaitytojui medžia
gą, tai tenykščios leidyklos galėtų 
išleisti tas knygas.

J. Andrius

mūsų tarpe. Nepabūgęs emigranti
nės dalios jis apsisprendė skintis sau 
kelią į pripažinimą ir pasisekimą 
laisvajame pasaulyje. Tad ir jo kon
certas susilaukė šilto Adelaidės lie
tuvių pritarimo. Dar gerokai prieš 
koncertą salė buvo užpildyta. Publi
kos prisirinko apie 300.

Scenoje pasirodę solistas R. Dau
noras ir jo akompaniatorė N. Masiu
lytė sutikti gausiom katutėm.

Pirmoje koncerto dalyje padai
nuota: V. Bliučio ”Auki, berželi”, G. 
Gudauskienės ’’Regiem mano drau
gams”, J. Tallat-Kelpšos ’’Žaliojoj

Laserio spinduliai
Amerikietis P. Klass žurnale 

“Aviation Week and Space 
Technology” teigia, kad Kali
fornijoje laserio spinduliais bu
vo sėkmingai sunaikinta dide
liu greičiu skridusi raketa. Tai 
gali būti naujas amerikiečių 
technikos laimėjimas, ateityje 
pašalinsiantis sovietinių raketų 
grėsmę Vakarų pasauliui. Dėl 
laserio spindulių jos negalėtų 
pasiekti savo taikinių. Praneši
me pabrėžiama, kad šis žygis 
tebuvo bandomo pobūdžio ir 
kad laserio spindulių ginklas 
dar nesąs pilnai išvystytas.

* ♦
Tuo metu, kai Sov. Sąjungoje vy

ko disidentų bylos ir kai Amerikoje 
ir pasaulyje buvo reiškiama pasi
piktinimas dėl disidentų persekioji
mo ir žmogaus teisių pažeidimo, 
J.A.V amabasadorius prie J.T. Or
ganizacijos, Mr. Andrew Young, pa
sikalbėjime su prancūzų laikraščio 
Le Matin korespondentu pareiškė, 
tarp kita ko: ’’mūsų kalėjimuose yra 
šimtai, o gal tūkstančiai žmonių, ku
riuos aš pavadinčiau politiniais kali
niais.”

Šį Mr. A. Young pareiškimą so
vietų spauda ir radijas pavadino ofi- 
cialine prielaida ir pripažinimu, kad 
J.A.V. represijos plačiai paplitusios. 

lankelėj”, R. Zigaičio ”Neturiu aš 
namelių”, J. Gruodžio "Ėsk, karvu
te”, St. Šimkaus ’’Anoj pusėj Duno- 
jėlio”, ’’Išėjo tėvelis į žalią girelę” ir 
’’Mergužėle brangi”, M. Petrausko 
"Šią naktelę”.

Po pertraukos pasirodyta su sve
timųjų kūriniais: L. v. Beethoven 
”In questa tomba”, Fr. Schubert 
”Der Lindenbaum” ir operų arijos - 
V. Bellini ’’Somnabula”, G. Puccini 
”La Bohema”, G. Verdi ’’Simon 
Boccanegra” ir Rossini ’’Sevilijos 
kirpėjas”.

Išsisėmus programai entuziastin
ga publika išspaudė jau ir taip iš ga
na išvarginto solisto dar tris dainas 
bisui: tai buvo neginčijamas įrody
mas, kad solistas publikos nenuvylė. 
Nebūdamas šios srities specialistas 
nesiimu solisto vertinti muzikiniu
požiūriu, bet kaip eilinis klausytojas 
buvau sužavėtas jo sodraus tembro 
baritonu, muzikiniu pasiruošimu, 
saikinga ir kultūringa scenine laiky
sena, gera fizine išvaizda.

Akompaniatorė N. Masiulytė, tal
kininkaudama solistui, prisistatė 
kaip subrendusi pianistė su pasiti
kėjimu ir be jokios įtampos lydėjusi 
dainininką per visą koncertą. Abiem 
jiem esame dėkingi už neeilinį ir 
tikrai vertingą aukšto meninio lygio 
koncertą. Solistui R. Daunorui lin
kime visokeriopos sėkmės jo naujo 
gyvenimo kelyje.

Po koncerto Apyl. Valdyba su
ruošė suneštines vaišes solistui pa
gerbti ir arčiau susipažinti su ade- 
laidiškiais.

b.s.

A I P
Mr. A. Young pareiškimas pačiose 

J.A. Valstybėse sukėlė platų pasi
piktinimą. Kai kurie abiejų partijų 
atstovai siūlė Mr. Young apkaltinti 
didžiuoju nusikaltimu, bet balsuo
jant klausimas kelių balsų dauguma 
buvo atmestas. Baltųjų rūmų spau
dos sekretorius pareiškė kad Mr. 
Young pareiškimas tėra jo asmeniš
ka nuomonė. Antrą dieną (po pirmo 
su Le Matin pasikalbėjimo), Mr. 
Young, atsakydamas į klausimą dėl 
misijonierių žudymų Rhodezijoj, 
pareiškė, kad žudikai gali būti tik iš 
Smith (Rhodezijos min. pirminin
kas) stovyklos.

Mr. Young daugeliu atvejų pada
rė viešų pareiškimų, nesuderinamų 
su J.A.V. politika. Pav. Kubos ka
riuomenės dalinius Afrikoje Mr. 
Young pavadino ’’Stabilizuojančia 
pajėga”; prez. Nixon, Ford buvę ra
sistai, nes nesupratę spalvotų žmo
nių interesų. Švediją kartą pavadino 
rasistine valstybe.

Vėliau Mr. Young dėl savo lapsu- 
sų prezidentą atsiprašė. Prezidentas 
perspėjo jį būti atsargesniu paren-. 
kant žodžius.

Rusas prieš I pasaulinį karą galėjo 
su savo alga nusipirkti duonos ir 
cukraus pusantro karto daugiau, du 
kartu daugiau sviesto ir tris kartus 
daugiau mėsos, negu dabartinis so
vietinis darbininkas.
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Your guide to this week's happenings

personal message
Carnivale ’78 is a creation of 
our State and brings to all of 
us the opportunity to share 

and participate in the exciting multi
cultural experience — a rich and 
colourful pageant dedicated to the 
depth and diversity of our heritage. 

The idea of Carnivale '78, with 
its vocal and visual expressions of 
our State’s cultural activities is one 
I wholeheartedly applaud and 
support.

I urge you — not only t 
see and enjoy it — but to 
participate.

m Neville Wran.
Premier, New South Wales.

Martin Place Events
All Martin Place events are free of charge. 
ALL ARE WELCOME TO ATTEND
PLACE: Between Pitt and Castiereagh Sts.
DATE: Saturday 16th September TIME: 10.30 a.m. to 
12 noon FEATURES: Official opening by the Premier 
the Hon. Neville Wran Q.C.. M P.
Folk Dance Groups from: Portugal. Mexico. Polynesia. 
England. German Brass Band. Chinese Lion Dance.
Linnet Girls' Choir. Police Pipe Bano
DATE: Monday 18th September TIME: 12.15 p.m 
FEATURES: Folk oances from Hungary. Italy India 
Mexico. Peru. Russia. Yugoslavia by "Dance Concert
DATE: Tuesday 19th Seotemoer TIME: 12.15 p.m 
FEATURES: Folk oance by Greek and Irish Groups 
Distribution of Greek Food Samoies
DATE: Weonescav 2Otn Seotembe' TIME: 12.15 p.m 
FEATURES: Foik cance by Inaian and Bulgarian Groups 
Distribution of Indian Food Samples
DATE: Thursday 21 st September TIME: 12.15 p.m 
FEATURES: Folk oances by Egyptian and Filipino 
Groups Distribution of Egyptian Food Samples
DATE: Thursday 21 st September TIME: 7.00 p m.
FEATURES: Folk song and dance by Polish. Slovene 
and Portuguese Groups
DATE: Friday 22nc September TIME: 12 15 p.m 
FEATURES: Traditional oances by Israeli ano music 
ny Australian Groups

Australia Square Plaza
DATE: Thursday 21 st September TIME: 12 30 p.m ■
1.30 p.m FEATURES: Arabic Presentation and 
dances and Irish dances. Arab coffee served free

Concerts
EVENT: Asian Pacific Variety Show PLACE: Dixon 
Street DATE: Sunday 17th September TIME: 7 p.m 
COST: No Charge TICKETS: AH welcome

EVENT: Concerts of Regional Music PLACE: Australia 
Music Centre 2nd Floor. 80 George Street North. 
Sydney DATES: 18th September Macedonian Greek 
Russian Music: 20th September Classical Music of 
Turkey: 22nd September South American Folk Music 
TIME: 7.30 p.m. COST: $3.00 Adults. $1.50 
Pensioners and children TICKETS: No bookings 
purchase programme at door
EVENT: Asian Variety Show PLACE: Dixon Street 
DATE: 16th September TIME: 1.00 p.m. COST: No 
Charge TICKETS: All Welcome.
EVENT: Chinese Opera PLACE: Sydney University 
Theatre OATES: 18th Sept.. 19th Sept.. 20th Sept. 
TIME: 8.00 p.m TICKETS: All usual agencies.
EVENT: "Musical Kaleidoscope" PLACE: State Office 
Block Theatre. Phillip Street. Sydney DATES: 19th 
Sept 20th Sept. TIME: 12 noon to 2 p.m COST: No 
Charge TICKETS: No bookings - all welcome
EVENT: Irish Concert PLACE: Gaelic Club. Devonshire 
Street. City DATE: 22nd September TIME: 8.00 p.m. 
COST: No charge TICKETS: No bookings, all welcome 
EVENT: Pakistani Concerts PLACE: Sydney Opera 
House — Music Hall DATE: 24th September TIME: 
2 30 p.m and 4.30 p.m COST: S10.00 and $6.00 
TICKETS: Bookings through Opera House and 
Australia/Pakistan Association
EVENT: Chinese Musical Evening PLACE: Central 
Baptist Church 619 George Street. Sydney DATE: 
24tn September TIME: 5 00 p m COST: No charge 
TICKETS: No bookings, all welcome
EVENT: Hans Richter Haaser. German Pianist PLACE: 
Sydney Opera House DATE: 24th September TIME: 
8 00 p.m. TICKETS: Opera House
EVENT: The A B C. Presents an All Tchaikovsky 
Program PLACE: Sydney Opera House DATE: 20th & / 
21st September TIME: 6.30 p.m. FEATURES: Sydney 
Symphony Orchestra and the Band of the Royal 
Australian Navy TICKETS: Opera’House
EVENT: The A.B.C. Presents Michele Campanelha. 
Italian Pianist PLACE: Sydney Opera House DATE: 
23rd September TIME: 8.15 p.m. TICKETS: Opera 
House.
EVENT: Antonio Vargas. The Madrid Festival Ballet 
PLACE: Regent Theatre DATE: 20th September TIME: 
Evening TICKETS: All agencies.

Films
EVENT: Belgian Film Festival PLACE: State Office 
Block Theatre DATE: 19th September TIME: 7.30 p.m.-
10.30 p.m COST: $5 films and cocktails. $2.50 films 
oply TICKETS: Belgian Chamber of Commerce 12B. 
Trelawney St.. Woollahra 2025.
EVENT: "Films for Carnivale PLACE: State Library 
DATE: 21st September TIME: 7.00 p.m COST: $5 00 
TICKETS: State Library.
EVENT: Japanese Film Festival PLACE: Flying Angel 
House. 11 Macquarie Place. Sydney DATES: 21 st, 22nd. 
23rd September TIME: 8.00 p.m. COST: No charge 
TICKETS: All welcome, no bookings.
EVENT: Chinese Film Festival PLACE: Chinese Youth 
league. 66 Dixon Street Sydney DATES: 23rd and 
24th September TIME: 3 p.m and 8 p.m. COST: No 
charge — Donations welcome

September 16-24
Sponsored by the NSW State Government

Carmvale’78

Exhibitions
EVENT: La Scaia' Opera Exhibition PLACE: Sydney 
Ooera House - Exhibition Hall DATES: 16th-20tn 
September TIME: 9am-5.30 p.m. Sunday to Friday.
10.30 a.m 5 30 p.m. Saturday COST: 50c Adults. 20c 
children
EVENT: "Colombian Gold" Exhibiton PLACE: Art 
Gallery of N.S.W DATES: 16th-24th September TIME:
10 a.m.-7.30 p.m. COST: $1.80.
EVENT: Chinese Art Exhibition PLACE: 47 Dixon 
Street. Sydney DATES: 16th & 17th September TIME: 
16th. 11 a.m. to 7 p.m.: 17th. 11 a.m to 4 p.m. COST: 
No charge.
EVENT: Multi national Art and Craft Exhibition.
Hungarian. Polish. Spanish/American. Greek PLACE: 
King George Tower - 1st Fir. DATES: 16th-24th 
September TIME: 16th. 9 a.m.-12 noon; 18th-22nd, 
9 a.m.-6 p.m.; 23rd, 9 a.m.-12 noon COST: No charge.
EVENT: An in the Gardens PLACE: Macquarie St. 
fence of Botanical Gardens DATE: 17th & 24th 
September TIME: 2 p.m. to 5 p.m. COST: No charge.
EVENT: Multi national Art Exhibition. French. Israeli. 
Chinese. Australian PLACE: Alliance Francaise Gallery' 
257 Clarence St.. Sydney DATE: 18th 22nd September 
TIME: 6 p.m -9 p.m on 18th September and 9.30 a.m.
7.30 p.m 19th to 22nd September.
EVENT: Demonstration of Crafts by Artisans from Italy. 
Greece. Serbia. Croatia. Uruguay. Poland. Turkey.
Malta. Chile. Russia PLACE: O.T.C Centre. Ground 
Floor. 32 Martin Place. Sydney DATE: 18th 24th 
September TIME: 18th. 6p.m. 9om.: 19th 22nd.
11 a.m.-6 p.m.: 23rd. 24 10am 4 p.m COST: No 
charge
EVENT: Embroiderers Guild Exhibition PLACE: ANZ 
Bank Gallery Cnr Martin Place & Pitt Street. Sydney 
DATE: 18th-22nd September TIME: Ttia.m 4p.m. 
COST: No charge

Other Events
EVENT: Chinese Lion Dances PLACE: Dixon Street. 
Sydney DATE: 16th September TIME: 6 p.m. COST: No 
charge - all welcome
EVENT: Chinese Fete PLACE: Chinese Presbyterian 
Church. Cnr Albion and Crown Sts. DATE: 16th 
September TIME: 11 a.m. - all welcome
EVENT: Official closure of Dixon Street. Sydney.
Naturalisation ceremony by the Lord Mayor of Sydney 
PLACE: Dixon Street. Sydney TIME: 1 p.m. DATE: 16th 
September — all welcome - no charge.
EVENT: Multi cultural Mass PLACE: St. Mary's 
Cathedral. Sydney DATE: 17th September TIME:
3.30 p.m. - all welcome

Feature Events
• OPENING CEREMONY: Martin Place - 10.30 a.m. on Saturday 16th September (No charge)
• INTERNATIONAL FAMILY PICNIC DAYS — Centennial Park — 10 a.m. 4 p.m. Sunday 17th September 
Parramatta Park 10 a.m.-4 p.m. Sunday 24th September (No charge)
• BLESSING OF THE RSHING FLEET - Man 0 War steps Sydney Opera House - 2 p.m. - Sunday 
24th September (No charge)
• MARDI GRAS AT LUNA PARK — 22nd September 7.30 p.m. - 23rd. 2 p.m.-6 p.m. and 7.30 p.m 
(Normal Entry Fee)
• ETHNIC ARTISANS' CRAFT DEMONSTRATIONS - 18th - 24th September In the O.T.C. Centre
32 Martin Place Sydney.

• MULTINATIONAL ART EXHIBITION - 18th-22nd September Alliance Francaise Gallery
257 Clarence Street. City
• MULTINATIONAL ART AND ARTS & CRAFTS EXHIBITION - 16th 24th September King George Tower 
Cnr. George and King Streets. Sydney.

EVENT: "Quest of Quests" sponsored by Waltons Ltd 
PLACE: National T.V. coverage on Channel 9 netwom 
DATE: 20th September TIME: 7.30 p.m. to 8.30 p.m 
Presentation ol Awards by the Premier. The Hot. 
Neville Wran. Q.C.. M.P.
EVENT: Miss World (Miss Sweden) and Quest ol 
Quests winners meet the public PLACE: Wanons 
store. Cnr George and Park Streets. Sydney TIME: 
12.15 p.m DATES: 21st and 22nd September.
EVENT: Seminar on Irish influence in Australia's 
development with Tim Pat Coogan. Editor of The Irish 
Press. Dublin PLACE: State Office Block Theatre DATE: 
22nd September TIME: 10 a.m. to 5 p.m - al: 
welcome - no charge.
EVENT: Mardi Gras PLACE: Luna Park, Milsons Point 
OATES: 22nd and 23rd September TIME: 22nd.
7.30 p.m.-11.30 p.m.: 23rd - 2 p.m. 6 p.m. &
7.30 p.m.-11 p.m. COST: S2.50 includes 10 rides 
Mardi Gras includes Ethnic Music and Dance Groups 
in National Dress. International Foods. Floating Dance 
Floor.
EVENT: “Carnivale 78" Short Ocean Yacht Race 
PLACE: Middle Harbour Yacht Club DATE: 23rd 
September TIME: Start: 11.30 am. Finish: approx 
5.00 p.m
EVENT: Blessing of the Fishing Fleet PLACE: Man o 
War Steps. Sydney Opera House DATE: 24th 
September TIME: 2 p.m - no charge - all welcome. 
Parade of decorated fishing boats, blessing ceremony, 
prize awards. Entertainment, with the co operation of 
the Associaztone Italiana Gente Del Mare
EVENT: International Family Picnic Day PLACE: 
Centennial Park. Sydney DATE: 17th September TIME: 
10 a.m to 4 p.m. - all welcome - no charge - 
participation Ethnic Dance, Life Be In It Games.
Fnsbee Coaching. Kite Flying Competition. Pipe Bands. 
ESIwk, hwristaJis
ANZ Bank Displays in Foreign Languages in many 
suburban branches.
EVENT: "Christianity and Culture" Service PLACE: St. 
Andrews Cathedral. Sydney DATE: 24th September 
TIME: 10.30 a.m. - all welcome.
EVENT: International Bowling Competition PLACE: City 
Bowling Club. Cook Park. College Street. Svdnev 
DATE: 21st September TIME: 1.00 p m FEATURES: 
Teams from 14 national backgrounds competing tor 
Carnivale Trophy.
The National Parks & Wildlife Service will make free 
entry available on Sunday 17th September to the 
following parks:
Neilsen Ashton. Koringai. Kumelį. Audiey
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VI—JI TAUTINĖ STOVYKLA JAV
&

Įspūdinga tūkstantinė lietuviško 
jaunimo susirinko į Vl-ją Tautinę 
Stovyklą Amerikoje, kuri vyksta 
Paxton, Mass., rugpiūčio 13-26 d.d. 
Treasure Valley stovyklavietė pa
virto lietuvišku kaimeliu, nes čia 
skamba lietuviškos dainos, visur 
girdėti mūsų kalba, pilna 
lietuviškų užrašų, vedama radio va
landėlės, veikia krautuvėlės. Net ir 
pats miškas panašus į Lietuvos: ne
didelis ežerėlis apaugęs pušų spyg
liais, tai vaikštome kaip ant kilimų. 
Tik labai pasigendame paukščių 
čiulbėjimo, nes jie tik vaikšto po že
mę ar pasislėpę šakose, bet nečiul
ba. Pilna ir šeškų, kurie yra pripratę 
prie žmonių ir visai nekreipia į juos 
dėmesio.

Į šią stovyklą įvažiuoti tenka pro 
įspūdingus vartus, kuriuos pastatė 
Bostono skautai vyčiai. Čia yra 
’’Miško Brolių” (skautijos partizanų) 
žvalgybos punktas, nes jie eina pag 
rindines stovyklos sargybos parei
gas. Praėjus pro ’’partizanus” deši
nėj pusėj link ežero yra įsikūrusi 
’’Sutartinė” - tai Seserijos stovykla. 
Čia vyriausia vadovė yra v.s. Irena 
Kerelienė, kuri su savo vadija 
energingai tvarko gausų būrį sesių. 
Kaip ir daugumoje kitų lietuviškų 
stovyklų, sesių yra truputėlis dau
giau negu brolių. ’’Sutartinė” pagal 
mergaičių amžių yra suskirstyta į 
pastovykles: ’’Šiaurės Pašvaistė” 
(Vyr. skaučių), ’’Dainų Šalis” (prity
rusių skaučių), ’’Gintaro Šalis” (jūrų 
skaučių), ’’Mano Žemė” (skaučių), 
’’Papartėlis” (jaun. skaučių ir ’’Gija” 
(vyr. sk. židiniečių ir skautininkių). 
Sesių stovykla jau pasipuošė suma
niais skautiškais įrengimais, rank
darbiais. ’’Sutartinės” vardu pasi
vadinome, nes mūsų tikslas yra mo
kytis sutartinai dirbti, mūsų šūkis: 
’’Mūsų vardas - Sutartinė, mūsų 
meilė - Tau, Tėvyne! Mūsų darbas ir 
daina tegul skrieja pas tave!”

Kairėje Treasure Valley stovyk
lavietės pusėje - Brolija. Ji net 
’’Brolijos” vardu ir pasivadino, nes 
šios stovyklos tikslas yra nuo jaunų 
dienų pratinti berniuką būti broliu 
broliui. Jų šūkis: ’’Neškit, vėjai, 
mūsų šūkį, kad išgirstų Baltija: Die
vui, Lietuvai, žmonijai budi skautų 
Brolija!” Ir kai broliai sušunka, tai 
tikrai nuaidi iki Lietuvos. ’’Brolijai” 
vadovauja v.s. Sigitas Miknaitis. 
Pastovykles taip pat yra susiskirstę 

Mūsų reprezentantės J. ir A. Sta- 
šionytės su detroitiškiu Rimu 
Maceika.

Nuotrauka Eglės Suchoverskyj

pagal amžių: ’’Vilties Pilis” (sk. vy
čiai), ’’Baltija” (jūrų skautai), ’’Žal
giris” (prityrę skautai), ’’Skautų Pi
lis” (skautai) ir ’’Atžalynas” (vilkiu
kai).

’’Brolija” ir ’’Sutartinė” turi savo 
atskiras programas, tačiau dalį 
programos atlieka bendrai, kaip 
pav., kai kurie užsiėmimai, žaidimai, 
būna bendrų laužų, linksmavakarių, 
vyr. skautės ir vyčiai turi vakaro
nes, kartais jas turi ir vadovai, kar
tu visi valgom, kasdieną būna lan
kymosi laikas, o jau maudymasis tai 
yra nepaprastai griežtai tvarkomas 
pakrantės instruktoriaus, net ir di
džiausias mūsų jūrų vadas (j.v.s. 
Bronius Juodelis) turėjo įrodyti, kad 
moka plaukti, kitaip neleido maudy
tis. Nesužinojom - išlaikė ar ne. 
Skautų ir skaučių nuotaika puiki, 
visur pilna pokštų, nuotykių, garsiai 
skamba šūkiai, atrodo, tvarka visi

Melburnietės J. Vaičiulytė ir D. Sadauskaitė su LSS pirmūnu v.s. Petru 
Jurgėla Nuotrauka Eglės Suchoverskyj

Pagalvojam ir apie jus!
Lietuvių Skautų S-ga, savo veik

los 60-mečio paminėjimui, 1978 m. 
pradžioje suruošė Vl-ją T.S. Gilvel- 
lio Parke, Vic. Antrinė Vl-ji T.S. su
ruošta rugpiūčio 13-26 d.d. Paxton, 
Mass., J.A.V., kurioje dalyvavo virš 
1000 skautų-čių. Jų tarpe -19 brolių 
- sesių iš Adelaidės, Geelongo, Mel
bourne ir Sydnejaus.

Australiečių kontingentui vado
vavo s. A. Karpavičius, kelionės va
dovas - j. ps. R. Šarkis.

’’Skautų Padangėj” skyrelio re
daktorių pasiekė visa eilė laiškų iš 
VI TS, kuriuose stovyklautojai iš
reiškia savo įspūdžius.

Siunčiu geriausius sveikinimus iš 
antros dalies Tautinės Stovyklos 
Atlanto Rajone. Prašau juos per
duoti ir kitiems Australijos skau
tams ir vadovams!
Paxton, Mass., 1978.VIII.13

v.s. Sigitas Miknaitis, 
LSB Vyr. Skautininkas

Prieš pusmetį teko jus pasveikinti 
iš svetingos Australijos. Dabar mū
sų žemyne vyksta VI Tautinė Sto
vykla, todėl vėl sveikinu jus, 
paspausdamas kaires ir pranešu, 
kad vis budžiu!
1978.VHI.13 v.s. VI. Bacevičius

Daug sveikinimų iš T.S. Daug 
stovyklautojų. Šiandien ir rytoj 
svečių diena, laukiama jų labai daug. 
Parašysiu plačiau po to...

Stovyklavietė graži, didelis eže
ras. Gera tvarka, daug jaunimo.

JŪBAlAHttJ
Leidžia: LSS Australijos Rajono B. žalio adresu: 9 TJrvyd Avė, 

spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199.

patenkinti. Einama programa yra 
įdomi, kaip pav. ketvirtadienį vaka
re buvo rodomos skaidrės su paaiš
kinimais dailininko Antano Tamo
šaičio. Gretimai vyksta ’’Ąžuolo” ir 
’’Gintaro” vadovų mokyklos.

Turime svečių ir iš tolimų kraštų. 
Iš Australijos atvyko net 18 skautų. 
Nors jie jau buvo surengę Vl-ją 
Tautinę Stovyklą, bet vistiek pasi
ryžo ir čia atvažiuoti. Trys atvykę iš 
Anglijos, viena iš Brazilijos, visi kiti 
iš Kanados ir JAV. Didžiojoje aikš
tėje kasdieną iškeliamos visų šių 
kraštų vėliavos ir, žinoma, mūsų 
tautinė.

Lankantieji (vadovų) mokyklas labai 
užimti.
1978.VIII.19 v.s. Balys Barkus

...stovyklauja virš 1000 dalyvių... 
Seserija ir Brolija tvarkosi labai at
skirai vieni nuo kitų; biznis atskiras, 
spauda atskira...

(Stovykloje) atstumai didoki... 
Kas liečia stovyklavimą... praveda
mi įvairūs žygiai, iškylos su dviem, 
trimis naktimis už stovyklos ribų... 
1978.VIII.21 s. Algis Karpavičius

. .glėbys skautiškų linkėjimų iš 
kitos VI T.S., kitokio miško, kitos 
padangės...
1978.VIII.23 v.s. Sofija Jelionienė 

’’Skautų Aido” Redaktorė

Stovykla jau artėja prie galo. Per 
savaitgalį buvo nepaprastai daug 
žmonių - apie 1000 su viršum sto
vyklautojų ir apie 200 svečių. Vyko 
bendras laužas, labai linksmas ir di
džiulis. Aš niekad nebuvau mačiusi 
ir girdėjusi tiek daug skautų laužo 
programoje!

Stovyklavietė čia, Treasury 
Valley, yra labai graži - su pušimis ir 
ąžuolais ir ežeru.

Paradas buvo labai įspūdingas - 
marširuodami visi dainavo daineles. 
1978.VIII.24 v.s.pl. Rita Barkutė

Stovykla baigėsi - lyja be sustoji
mo, šalta ir ’’mizerna”, net sunku 
rašyti.
1978.VHI.25

v.s.v.sl. Eglė Suchoverskyj

VI-jai T.S. vadovauja v.s. Lilė Mi- 
lukienė. Penktadienį rugpiūčio 18 d., 
drauge su ps. Vladu Gedmintu, ku
ris atstovavo Europai, v.s. Jaru Al
kiu (Anglijai), v.s.v.sl. Egle Sucho
verskyj (Australijai), v.s. Irena Ke- 
reliene, v.s. Sigitu Miknaičiu ir v.sl. 
Eduardu Meilum (Worcesteriui), 
buvo nuvykę į Worcester ’’Teleg
ram” ir ’’Evening Gazette” redakci
ją, kur jie papasakojo apie lietuvių 
skautus, ypač pabrėždami, kad 
skautybė dabar uždrausta Lietuvoje 
ir mes esame priversti kituose 
kraštuose švęsti savo 60-ją gyvavi
mo sukaktį. Worcesterio gyventojų 
12 procentų yra lietuvių kilmės, tai 
vietinis laikraštis labai domisi mūsų 
stovykla ir kasdieną parašo po 
straipsnelį ir įdeda nuotraukų. Sek
madienio ’’Sunday Telegram” taip 
įdėjo ilgesnį straipsnį apie Tautinę 
Stovyklą, būna žinių per radio sto
tis. Paxton, Mass., paštas sekma
dienį, rugpiūčio 13 d., naudojo spe
cialų antspaudą atžymėti Tautinę 
Stovyklą. Dabar jie gauna laiškų iš 
viso pasaulio su filatelistų prašy
mais šį antspaudą prisiųsti.

šeštadienį, rugpiūčio 19 d., skau- 
tai-tės laukia atvykstant Simo Ku
dirkos. Taip pat atvyks estų, latvių, 
vengrų ir amerikiečių skautai. Sek
madienį laukiame 
ateitininkų, kurie žada su 
praleisti dieną.

Kiekvienoje stovykloje 
parodėlės, tačiau yra daug retų do
kumentų, nuotraukų, ženklų iš 
skautiškosios veiklos Lietuvoje ir 
išeivijoje. Labai daug eksponatų yra 
atsiuntęs v.s. Bronius Kviklys. VI 
T.S. Australijoje nuotraukų rinki
nys yra išstatytas gretimai istorinės 
parodos.

Stovykloje veikia net dvi krautu
vėlės, kuriose pilna įdomių ženkliu
kų, suvenyrų, skautiškos literatū
ros, naujausių leidinių. VI T.S. Va- 
dija išleido leidinėlį ’’Budėk!”, taip 
pat metalinį ženkliuką mėlynos 
spalvos.

Seserijai ir Brolijai maistą gamina 
Worcesterio lietuviai su pagalba ke
leto iš Bostono, o Bendrijoje šeimi
ninkauja sesė iš Hartfordo. Šitokią 
energingą grupę pamaitinti - ne juo
kai!

30-ties 
mumis

vyksta

s.fil. Liuda Rugienienė 
(Perspausdinta iš ’’Draugo”)

LIETUVIŲ SKAUTUOS 
SAVAITĖS WORCESTER, 

MASS, JAV.

Worcesterio miesto burmistras 
Thomas J. Early paskelbė dvi ’’Lie
tuvių Skautijos savaites” rugpiūčio 
12-26 d.d. Lietuvių tautinė vėliava 
per dvi savaites plėvesavo virš 
miesto rotušės. Pats burmistras bu
vo atsilankęs į Vl-ją Tautinę Sto
vyklą, tardamas žodį stovyklauto
jams ir svečiams.

IŠVYKO Į EUROPĄ

Rugsėjo 12 d. s.v. Mindaugas ir v. 
s. Rasa Mauragiai su visa savo šei
ma 4 mėnesiams išvyko atostogų į 
Europą. Numatę apsilankyti ir Lie
tuvoje.

Kanberos paukštytės ir vilkiukai 
linki savo vadovams gero vėjo. 
Atostogų metu paukštytėms vado
vaus skl. A. Kovalskienė, o vilkiu
kams vadovaus s.v. Ridas Daukus.
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"TALKA” PASIEKĖ 
PUSANTRO MILIJONO

Pavarčius Melbourne Lietuvių 
Kooperatinės Draugijos ’’Talka” 
praeitų metų apyskaitos lapus džiu
gu konstatuoti faktą, kad jos opera
cijos palyginant su ankstyvesniais 
metais padidėjo beveik 50%. Iš ba
lanse parodytų sumų žymiausias 
padidėjimas įvyko indėlių sąskaito
se, kurių paprastus ir terminuotus 
bendrai sujungus, jie pašoko 50% 
praeitais finansiniais metais. Dabar 
indėlių turima viso $ 1511734, o 
bendra balanso suma yra $ 1574968.

Ne tiek žymus padidėjimas pasi
reiškė išduotų paskolų nariams po-

PAS CANBEROS SKAUTUS

Rugpiūčio 27 d. Baltijos vieti- 
ninkijos paukštytės - vilkiukai bei jų 
tėveliai turėjo vienos dienos linksmą 
išvyką į gamtą. Oras kalnuose gra
žus, truputį vėsus, bet jau gali jaus
ti, kad ir ten pavasaris: paukščiai 
linksmais garsais sveikina atbun
dantį mišką.

Pirmas dalykas gerai nuotaikai 
palaikyti reikia susikurti ugnelę, iš
sivirti arbatos ir išsikepti kepsnių. 
Žinoma, tėvams padedant, visas šis 
darbas tapo maloni pramoga, o kar
tu ir gera pamoka, kaip su ugnimi 
elgtis, kaip sau valgį pasigaminti. Iš 
karto niekas netampa meistru, yra 
sakoma, kad ir Romane iškarto buvo 
pastatyta, laikas yra geriausias mo
kytojas visa kam.

Tik gerai pasistiprinus, vilkiukų 
vadovai s.v. Mindaugas ir s.v. Ridas 
nusivedė paukštytes ir vilkiukus po 
kalnus palaipinėti, kad patyrimo 
daugiau gautų ir kad susikaupusią 
energiją išlietų. Grįžę buvo ramūs, 
tada vietininkijos vadovė vyr. sesė 
A. Kovalskienė pradėjo sueigą, leido 
duoti paukštytės įžodį Rasai Dau-

SU SPORTININKAIS Antanas Laukaitis

DETROITAS PER Š. AMERIKĄ

’’TALKOJ” 1.5 MILIJONO!
zicijoje, kurios padidėjo tik 9%. At
rodo, kad dar didelė lietuvių'dalis 
naudojasi bankų ir kitų finansinių 
įstaigų kreditais, kurie yra žymiai 
brangesni, negu ’’Talkos” patarna
vimai. Išduotų paskolų suma yra $ 
846842 ir investuota į nekilnojamo 
turto įkeitimus $ 218758. Kaip iš 
apyskaitos matyti, ’’Talka” dar turi 
beveik $ 500000 laisvų pinigų, kurie 
balanse parodyti šiose pozicijose: 
banke $ 97688, investuota federali
nės valdžios paskolų lakštuose $ 

kūtei. Tėvynės ilgesio mazgelį už
rišti ir žodį tarti buvo pakviestas 
Rajono vadas v.s. A. Mauragis. Ra
jono vadas pasidžiaugė canberiškių 
skautų tokia gražia pažanga, užgyrė 
jų iškeltą sumanymą 1980 m. ruošti 
Kanberoje specialią darbo stovyklą 
ir prašė tėvų tą darbą remti ir padė
ti.

Pavasario kalnų saulutės atgai
vinti, sėdome į auto mašinas ir s.v. 
R. Daukaus vedami, grįžome sta
čiais miško keliukais labai laimingi 
namo.

Ta proga rajono vadas pasikalbėjo 
su tėvais ir su vietininkijos vadove 
A. Kovalskiene. Pasirodė, kad jau
nesnieji skautai tikrai gražiai veikia 
Canberoje, susirenka kas savaitę ir 
turi suorganizavę mažiesiems dar
želį, kuriame mokoma vaikus lietu
viškai kalbėti ir žaisti. Canberoje 
yra nemaža lietuvių jaunų šeimų, 
kurios turi po kelis vaikus, vieną at
vežus į sueigą, kitas paliekamas vai
kų darželyje, o tėvai ar motinos yra 
laisvi ir gali tą laiką sunaudoti ki
tiems tikslams. Gražus pavyzdys ir 
kitiems mūsų vienetams.

am 

60000 ir kaipo indėliai kredito ko
operatyvuose $ 339588. Todėl, atro
do, paskolų gavimas nesudarytų jo
kių problemų, ypatingai smulkesnių, 
kurios, kaip skelbimai sako, duoda
mos iki $ 1000 be jokių garantijų. 
Mūsų, kaipo lietuvių, pareiga turėtų 
būti ieškant kreditų pirmoje eilėje 
kreiptis į ’’Talką” ir tuo paremti lie
tuvišką organizaciją.

’’Talkos” kapitalų bendra suma 
yra $ 41792, kurią sudaro inašų ka
pitalas $ 21130 ir atsargos kapitalai 
$ 20662. Atsargos kapitalai padidėjo 
116%, atrodo, kad didžiausią 
1976/77 metų pelno dalis buvo pas
kirta į šią poziciją. Įnašų kapitalas 
šiek tiek sumažėjo nežiūrint to, kad 
praeitais metais įstojo 85 nauji na
riai ir įmokėjo įnašus. Reikia many
ti, kad kai kurie nariai pareikalavo ir 
buvo gražinta dalis jų įnašų.

Išlaidų sąskaitoje parodyta, kad 
buvo išmokėta $ 104823 palūkanų už 
indėlius, kas sudaro 84% ir kitos 
administracijos išlaidos $ 19697 arba 
16% visų išlaidų. Pajamų turėta vi
so $ 144755, kurios sudaro: palūka

Australiečiai lietuvių skyriuje JAV respublikonų konvencijos metu

nos už paskolas $ 107963, palūkanos 
už investuotus pinigus kitur $ 36622 
ir įstojamojo mokesčio $ 170. "Tal
ka” baigė savo finansinius metus su 
$ 20235 pelno, iš kurio jau išlaidų 
sąskaitoje yra paliktas rezervas pa
jamų mokesčiui sumokėti $ 2366 ir 
balanse pervesta į pagrindinį atsar
gos kapitalą pagal statutą reikalau
jama nemažiau 5% suma $ 893, o li- 
kurioji pelno dalis, būtent $ 16976, 
palikta paskirstyti visuotinio narių 
susirinkimo nuožiūra.

’’Talkos” Adelaidės skyrius gra
žiai baigė praeitus metus su $ 1360 
pelno ir sumažino susidariusį stei
giant skyrių nuostolį iki $ 849. Rei
kia tikėtis, kad Adelaidės skyriaus 
šių metų operacijos bus dar pelnin
gesnės ir galutinai likviduos likusį 
nuostolį ir parodys savo balanse 
pelną.

Iš visų apyskaitos davinių matyti, 
kad ’’Talka” yra pastatyta ant svei
ko ekonominio pagrindo ir jos ope
racijos plečiasi ir auga pageidautina 
linkme. Jos steigėjų pastangos, rū
pesčiai ir įdėtas darbas per pirmus 
keletą metų nenuėjo veltui, bet 
vėlesnių valdybų ir dabartinės puo
selėjamas atnešė gražių vaisių.

Juozas šermukšnis

Sunku palikti didingą ir svetingą 
Clevelando lietuvių koloniją, tačiau 
jau tokia mūsų keliautojų dalia. Pa
mažu prie parapijos salės susirinkę 
australiečiai įspūdingai atsisveikina 
savo naujuosius šio miesto draugus. 
Iš ponios Kudukienės, mūsų buvu- 
sios^pertiškės, kurios vyras inž. Ku- 
dukis, dabar yra taip aukštai iškilęs 
lietuvis, gauname po gražią atsi
sveikinimo gėlę, kai linksmoji žie
mos sporto mėgėja Sniečkuvienė, 
spausdama man ranką, įsakmiai pri
mena, kad tik jokiu būdu nepamirš- 
čiau pasakyt Australijos slidinėto- 
jams, kad jie yra taip laukiami būsi
mose Pabaltiečių pirmenybėse, kovo 
mėnesį. Kur gi žmogus pamirši tą 
svetingą Clevelando miestą, kur 
mane tikrai daugiau žmonių, bent iš 
pavardės, pažįsta negu pačioje Aus
tralijoje, nes čia yra mano laikraštis 
’’Dirva” ir Lietuvių Namuose tai ir 
paeiti sunku nuo visų pasiūlymų iš
gert susipažinimo stiklelį. Tačiau 
šiaip taip išlaikiau ir jau, susodinęs 
visus australiečius į autobusus, pa- 
sileidžiu su visais į Vakarų pasaulio 
automobilių gamybos sostinę Det
roitą. Kelionė vyksta, kaip ir visuo
met, gana linksmai. Kas snaudžia, 
tai snaudžia, kas miega, tai miega, o 
prisiekę pokeristai ir vėl laiką lei
džia prie tų apgaulingų ’’abrozėlių”. 
Kelionė neperilgiausia ir mes pava
kary jau esame garsiajame Detroi
te. Gražus Kultūros Centras, kur 
yra ir naujoji lietuvių parapija su 
savo moderniška bažnyčia ir akį 
patraukiančiu trikampiu bokštu, 
pilnas lietuvių. Broliai Rugieniai, 
kurių vienas yra Bendruomenės 
pirmininkas ir kitas Sporto Klubo
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pirmininkas jau laukia mūsų kieme,-; 
kai visų nakvynių koordinatorius J. 
Orentas tuoj pat pradeda tvarkyti 
nakvynių paskirstymą. Lengvos 
vaišės, dulkių nuplovimas alučiu ir 
štai mes kiekvienas jau gauname po 
lapą su visais nakvynių sąrašais ir 
visa busimąja programa. Papuolu aš 
pas inž. A. Rudį ir jo puikią simpa
tingą žmoną. Gražaus ištaigingo na
mo durys plačiai atsiveria man ir 
mano kompanijonui adelaidiškiui R. 
Sidabrui. Išsikalbame, akyliau įsi
žiūriu į Algio veido bruožus ir, pasi
rodo, mes esame seni pažįstami iš 
Schwaebisch Gmuend, į kur aš at
važiuodavau iš amerikiečių kuopos 
žaist krepšinį ir kur mano šeiminin
kas gyveno ir taip pat sportavo. 
Prisiminimai, pažįstami ir naujai 
atgimusi draugystė su visa šeima 
užsimezga labai greitai. O mano 
sportinės propogandos ’’ministeris” 
Sidabras, Adelaidės poniučių išle
pintas, yra tuoj vaišinamas tai py
ragėliu, tai sausainėliu, tai kokiu 
nors kitu skanumynu, nes taip jau jo 
natūra reikalauja, ką nors skanaus 
prieš miegą užvalgyt. Krentam po 
vidurnakčio į minkštas lovas ir jau 
sapnuojam apie tuos didžiuosius au
tomobilius, kurių čia pilna visur.

Sekančią dieną važiuojam į Fordo 
milžinišką muziejų. Jų yra čia du: 
vienas, tai uždarose patalpose auto
mobilių muziejus, kuriame galima 
pamatyti visą automobilių gamybos 
istoriją, nuo pat pirmojo automobi
lio, iki paskutiniųjų ir net busimųjų 
automobilių ir kitą milžinišką, Ame
rikos įžymiųjų asmenų gyvenimo 
natūralų muziejų, esantį atvirame 
milžiniško ploto lauke. Tikrai, abu 
yra labai įdomūs ir mums, vaikščio

jant grupiniai su australiškai lietu
viškais ženklais, atkreipiame radio 
korespondentų dėmesį ir vakarinėse 
žiniose esame jau paminėti per 
radio.

Šios dienos vakare turime savo 
pirmąsias čia tinklinio ir krepšinio 
rungtynes. Žmonių prisirenka daug, 
rungtynės gana įtemptos, o man net 
širdį spaudžia pamačius čia ir kituo
se Amerikos lietuvių centruose, prie 
lietuvių namų ar parapijų esamas 
tokias puikias sporto sales, kuriose 
vėliau vyksta ir įvairūs parengimai, 
šokiai ir baliai, nes, krepšinio lentas 
automatiškai pakėlus prie lubų, 
žmogus net nepasakytum, kad čia 
galėtų būti sporto salė. Atrodo, kad 
savo prieteliui Sydnejaus Lietuvių 
Klubo pirmininkui V. Simniškiui ir 
visai jo valdybai vėl suksime galvas, 
kad kuo greičiau būtų pradėta sta
tyti sporto salė prie mūsų Lietuvių 
Klubo.

Ketvirtadienį anksti ryte mes jau 
spaudžiame į garsiąją Dainavą, ku
rios iki šiol ir dar nebuvau matęs. 
Čia vyksta jaunimo stovykla ir mes 
esame šios stovyklos svečiai. Vieta 
tikrai nepaprastai puiki, su mažu 
ežerėliu, maudyklėmis ir stovyklai 
pritaikintomis gražiomis patalpo
mis. Vaizdas panašus kaip Lietuvo
je. Ežerėlis pilnas besimaudančių. 
Vanduo suvilioja ir mus ir štai jau 
mes ir murkdomėmės šiltose ežerė
lio bangose. O oras, tai dar karštes
nis kaip Australijoje, virš 100, taip 
kad ir vanduo gaivina mus. Nuplo
vus dulkes, esame pakviesti pie
tums. Valgome skanias dešras, ker
tame kopūstus ir, tur būt pirmą 

kartą, kaip man pasako vedėjai, lei
džiama, australiečių apsilankymo 
proga, dešras nuplauti alučiu, nes 
šioje jaunimo stovykloje, net ir silp
nasis amerikietiškas alus uždraus
tas. Tiesiog perversmus mes daro
me mūsų vaišingoje Amerikoje. Ar 
gi nepuiku? Stovykloje netenka būti 
iki galo, nes turiu išvykti į Respub
likonų partijos konvencijos proga 
suruoštą tautybių festivalį. Jis 
vyksta pačiame miesto centre, nau
jai pastatytame, kap žmonės sako, 
pačiame gražiausiame pasaulio ko
telyje. Ir tikrai, dar iki šiol, nors pa
saulį jau skersai išilgai esu išsibas
tęs, tokio puikaus ir viduje tokio 
gražaus kotelio dar nesu matęs. Iš 
visos australiečių grupės dalyvauja
me mes tik trys. Gauname savo kor
teles su įrašytomis pavardėmis ir 
didelėmis raidėmis Australia, kurias 
mums priklijuoja prie krūtinės. Pri- 
sistatome į lietuvių skyrių, kuris yra 
kartu su kitų pavergtųjų tautų sky
riais vienoje didžiulėje salėje. Dau
gybė žmonių, su visokiausių tautų 
įrašais. Kiekviena tauta turi savo 
tautiniai ir meniškai paruoštus sky
rius ir prieš juos savo tautinių val
gių ir gėrimų stalus. Didžiuliame šio 
kotelio aukšte pilna įvairių tautybių 
kambarių, žmogaus akį patraukian
čių savo meninėmis gėrybėmis ir 
savo tautiniais skanumynais. Mūsų 
lietuvių skyrius pilnas lankytojų, 
nes be visų tautinių grožybių tiesiog 
nosį veria lietuviškai pagamintų an
čių skonis ir troškuliui numarinti, 
rabarbarų kompotas su kavute ir 
saldumynais.

(Bus daugiau)
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Lengvoji atletika Toronte
Šios varžybos birželio 29 - 30 die

nom buvo pravestos Etobicoke Cen
tennial Park Stadium ir pasižymėjo 
dalyvių gausumu. Kas liečia prie
auglį, tai matosi gražaus atžalyno 
šioje sporto šakoje, bet standartas 
suaugusių pirmenybėse aukštais re
zultatais nepasižymėjo. Išskirtinas 
A. Barkauskas, atstovavęs Londono 
’’Taurą”, kuris nustūmė rutulį 17.07 
m.

Australijos lietuvius šiose varžy
bose atstovavo tik 2 sportininkai ir 
abu iškovojo aukso medalius. Mikas 
Talanskas iš Adelaidės laimėjo vyrų 
100 m. bėgimą per 11.2 sek. ir tre
čias atbėgo 400 m. per 57.4 sekun
des. Brennan Stanwix iš Hobarto 
jaunių B klasėje (15 m. amžiaus) į 
aukštį iššoko 1.66 m. ir buvo apdo
vanotas aukso medaliu. Dar galima 
pridėti, kad su šiuo rezultatu suau
gusių pirmenybėse jam būtų atite
kęs bronzos medalis, tad Brennan 
gali tikėtis aukštų pasekmių ateity
je.

Nuotraukoje: priekyje Mikas Talanskas po 100 m. pergalės. Greta jo 
(dešinėje) D. Ramanauskas iš Čikagos - IH-čias. 400 m. bėgime D. Rama
nauskui teko auksas, o M. Talanskui bronza. Nuotrauka R. Sidabro

ADELAIDE LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PAVYZDINGA VEIKLA

(Adelaidės J.J. Bačiūno vardo bib
liotekos ir spaudos kiosko metinė 
apyskaita)

Adelaidės Lietuvių Sąjungos me
tiniame susirinkime tarp kita ko bu
vo patiekta ir J.J. Bačiūno vardo 
bibliotekos ir spaudos kiosko apys
kaita, kurios atskiros pozicijos ver
tos dėmesio.

Per apyskaitinius metus nupirkta 
1048 knygos už 5298.25 dol., par
duoda 835 knygos už 5126.18 dol. 
Pirkta 326 plokštelės, parduota 264 
už 1413.25 dol. Nupirkta tautinių ir 
meno dirbinių už 529.20 dol., par
duota už 718.12 dol. Surinkta ir iš
siųsta prenumeratos: Mūsų Pasto
gei -1709 dol., kitų prejumeratų už 
539.12 dol.

Dovanota ir paaukota knygų už 
259.75 dol., gauta aukų 412.60 dol., 
pelnas iš parengimų - 624.60 dol.

Bibliotekoje yra 2501 knyga, ku
rių vertė 4641 dol. Biblioteka papil
dyta 87 knygomis už 329.35 dol.

Kioske pardavimui yra 320 knygų 
už 3679 dol. ir 80 plokštelių. Pažy
mėtina, kad pardavimui laikomos 
knygos ir plokštelės beveik visos 
leidėjams apmokėtos.

Per metus biblioteka naudojosi 
106 skaitytojai, kurie perskaitė 1043 
knygas. Kioskas gauna 22 laikraš
čius ir žurnalus.

Verta priminti, kad Katalikų 
Centre Adelaidėje taip pat veikia

Garbingai pasirodė vienintelė 
sportininkė, atstovavusi Argentinos 
lietuvius, Estela Kliaugaitė iškovo
jusi aukso medalį ieties metime 
(31.81), sidabro - rutulio stūmime ir 
bronzos medalį disko metime.

Žymiai geriau atrodė jaunių pir
menybės, kur buvo pasiekta aukštų 
ir daug žadančių rezultatų.

Andrius Paukštys iš Čikagos A 
klasėje (17 m. amžiaus) nustūmė ru
tulį 15.97 m. ir numetė diską 44.49 m

Jaunių B klasėje pasižymėjo Pau
lius Karosas iš Toronto, 100 m. nu
bėgęs per 11.5 ir 200 m. per 24.6 sek. 
bei Aidas Kriaušiūnas iš Detroito 
110 m. su kliūtim nubėgęs per 16.9 
sek.

Jaunių C klasėje (13 m. amžiaus) 
Algis Penkiūnas iš Vašingtono 100 
m. bėgo per 12.4 sek., Tomas Dun- 
dzila iš Čikagos 400 m. nubėgo per 
1:01.4 min. ir 800 m. per 2:34.3 min. 
bei Simonas Namikas iš Toronto į 
aukštį iššoko 1.49 m.

lietuvių bibioteka ir spaudos kios
kas, kurie taip pa turi savo skaity
tojus ir klientūrą.

T.K.
MELBOURNE

ĮSPŪDŽIAI IŠ POPIETĖS

Lietuvių Moterų Socialinės Glo
bos Draugija Melbourne, Lietuvių 
Namuose, rugsėjo 3 d. surengė po
pietę.

•▼Draugijos pirmininkės J. Žal- 
kauskienės pakviestas G. Žemkalnis 
kalbėjo apie Dariaus ir Girėno 
transatlantinį skridimą 1933 metais, 
jų žygio neužmiršimą ir okupuotoje 
Lietuvoje.

Tąja proga parodė daug skaidrių, 
rūpestingai parinktų temai išryš
kinti. Tai buvo iškarpos iš įvairių 

‘ laikraščių ir retai matomos, užmirš
tos ar nematytos fotografijos, susie
tos su Dariaus ir Girėno gyvenimu, 
jų ryžtu, tolesne įvykio istorija.

Ekrane rodyti vaizdai savo turi
niu buvo iškalbingi, kaip ir prele
gento žodžiai, k.a.:

— Soldino miške kritusios ’’Litua- 
nicos” nukirsta pušis; lakūnų žuvi
mo vietoje pastatytas paminklas, 
primenąs Vyčio Kryžių; karo metais 
apleista aikštelė Lenkijos lietuvių 
pastangomis tapusi parko šaunia 
dalimi;

— Žuvusiųjų iškilmingas išskrai- 
dinimas į Kauną; Dariaus ir Girėno 
palaikų pagerbimas; laidotuvinė ei
sena; Dariaus ir Girėno mauzoliejus 
(vėliau rusų sunaikintas);

Mergaičių B klasės pirmenybėse 
geriausiai pasirodė Ingrida Gedrytė 
iš Clivelando 100 m. su kliūtim nu
bėgusi per 17.7 sek.

Labai gerų rezultatų pasiekta 
mergaičių C klasėje trumpų nuotolių 
bėgimuose, kur 100 m. distanciją 
Diana Buinevičiūtė iš Čikagos įveikė 
per 13.2, antra buvo Rasa Orentaitė 
iš Detroito (13.6)- ir trečia atbėgo 
Ada Vodopalaitė iš Vašingtono per
13.7 sek. Dar aršesnė dvikova įvyko 
200 m. distancijos bėgime ir šį nuo
tolį įveikė pirma Rasa Orentaitė per
28.8 sek., antra buvo Ada Vodopa
laitė - 29.0, trečia buvo Livija Kli- 
večkaitė iš Niujorko - 29.2 sek. Čia 
tik reikia pridėti, kad visos trys 
mergaitės 200 m. bėgo greičiau negu 
suaugusių pirmenybėse sidabro ir 
bronzos medalių laimėtojos. A. Vo
dopalaitė, trumpose distancijose iš
kovojusi bronzos ir sidabro meda
lius, 400 m. distancijoje iškovojo 
aukso medalį, šį nuotolį įveikusi per 
1:11.3 sek., pasirodė žymiai prana
šiau už savo varžoves. Ada yra bu
vusios garsios lengvaatletės Elvy
ros šikšniūtės - Vodopalienės dukra.

Jaunių grupėse buvo atsiekta ir 
daugiau gerų rezultatų trumpų ir 
vidutinių nuotolių bėgimuose, tad 
ateityje galime tikėtis gerų sporti
ninkų lengvosios atletikos sporto 
šakoje.

Šias varžybas sumaniai pravedė 
Algirdas Bielskus iš Clivelando ir 
Jonas Bagdonas iš Čikagos.

R. Sidabras

Paveldėjimas
Motina: Man atrodo, kad mū

sų sūnelis paveldėjo protą iŠ 
manęs.

Tėvas: Galimas daiktas, nes 
aš savo protą tebeturiu.

— Vokiečių okupacijos metu 
(1941) ’’dingusių” karstų ’’atradi
mas”; kartotinis palaikų Jaidojimas 
(1963); kito paminklo pastatymas, 
aplinkos apdailinimas (1968); Vėli
nių dieną degančios žvakės prie la
kūnų kapo;

— Ženklai Dariaus ir Girėno žy
giui atminti: mokinių rankomis vie
nu kartu supiltas piliakalnis; viduri
nėje mokykloje saugomos įvairios 
žuvusiųjų atmenos ir kt. ir kt.

Susirinkę, paskaitininko paprašy
ti, šį tą papildė, kai ką pakomentavo, 
tad radosi artesnis bendravimas, 
suteikęs Dariaus Girėno minėjimui 
intymumo bruožą.

Dažnas klausytojas ir žiūrovas 
gavo įspūdžio, kad lakūnų skrydis 
susilauksiąs didesnio dėmesio Lie
tuvos jaunimo tarpe, kad Dariaus ir 
Girėno ryžtas tampąs paakinimu ki
tiems dideliems darbams - mintis 
nusakyta žuvusiųjų testamente.

Girdėta ponią, dėkojančią Žem
kalniui už puikią paskaitą, sakant, 
kad jis ir šį kartą padaręs taip, kaip 
visada.

Tikrai: paskaita buvo prasminga, 
turininga; jos patiekimas - darnus, 
įdomus. Kaip visada. (vj)

SYDNEY

TAUTOS ŠVENTĖ SYDNEJUJE

Rugsėjo 10 d. Sydnejaus Apylin
kės Valdyba surengė nekasdienišką 
Tautos Šventės minėjimą Sydnejaus 
Liet. Klube. Tą pačią dieną St. Jo-

SPORTAS LIETUVOJE

LIETUVAIČIŲ SPORTININKIŲ 
TRIUMFAS

VILMA BARDAUSKIENĖ - 
AUGUSTINAVIČIŪTĖ, studentė iš 
Vilniaus rugpjūčio 21 d. Kišiniove 
per Sov. S-gos lengvosios atletikos 
pirmenybes pagerino pasaulio re
kordą, nušokusi į tolį 7.07 metrų. Tai 
pirmoji moteris pasaulyje nušokusi 
už 7 m. ribos. Tikrumoje V. Bar- 
dauskienė šiose pirmenybėse 3 
kartus skrido už 7 m. ribos, rekordą 
pasiekė pirmu šuoliu, tą pačią dis
tanciją pakartojo trečiu šuoliu ir 
ketvirtu šuoliu nušoko 7.06.

Po 10 dienų per pasaulio lengvo
sios atletikos pirmenybes Pragoję 
V. Bardauskienė pasaulio rekordą 
pagerino dar 2 cm. nušokusi 7.09 m. 
distanciją.

LINA KAČIUSYTĖ, plaukikė iš 
Lietuvos pasaulio plaukimo pirme
nybėse Vakarų Berlyne rugpjūčio 24 
d. 200 m. krūtine nuplaukė per 
2:32.42 min. ir pasiekė naują pasau
lio rekordą ir tuo pačiu buvo apdo
vanota aukso medaliu.

R.S.

achimo bažnyčioje Lidcombe įvyko 
iškilmingos Tautos Šventės proga 
pamaldos, o 3 vai. Liet. Klube ir pats 
minėjimas.

Savo programa minėjimas nebuvo 
sudėtingas : apyl. valdybos pirm. p. 
V. Gulbinas pasveikino susirinku
sius ir minėjimą pradėjo Tautos 
Himnu, kurį giedojo visi susirinku
sieji. Toliau sekė kun. P. Butkaus 
invokacija, V. Kazoko kalba ir ga
liausiai Pauliaus Rūtenio surežisuo
ta Vydūno vieno veiksmo tragedija 
’’Vėtra”. Tas ir sudarė viso 
minėjimo turinį.

V. Kazokas savo kalboje pabrėžė 
tautinio sąmoningumo mintį iškel
damas būdinguosius bruožus, kuo 
lietuvis gali didžiuotis priklausyda
mas ir būdamas ištikimas savo tau
tai

Suderintai su paskaita sel ' Vy-
dūno ’’Vėtros” inscenizacija. Veika
las nukėlė klausytojus į senuosius 
laikus, kada kryžiuočiai persekiojo 
lietuvius, juos pavergdami ir žudy
dami. Atsiveria akys ir tų, kurie ne
šė lietuviams naują tikėjimą pasiti
kėdami jų gera valia ir pamatė, kad 
jų siekimai neina su tikėjimo tieso
mis, o neša tik pavergimą ir sunai
kinimą. Tautinė sąmonė ir čia su
liepsnoja. Veikalas primena ir šios 
dienos nuotaikas, kai lietuvių tautos 
priešai vėl neša naują tikėjimą iš 
rytų, ne iš vakarų. Išvadoje - tauta 
turi likti sąmoninga ir ištikima sau, 
bet ne primestinei ar atsitiktinei 
pasaulėžiūrai.

Šia proga reikia pasigėrėti mūsų 
veikliuoju Pauliu Rūteniu, kuris ku
pinas to tautinio sąmoningumo, vi
sados randa tinkamą priėjimą ir žodį 
momento nuotaikai. ’’Vėtra”, tą 
dieną inscenizuota, buvo atsakymas 
ir visiems tiems, kurie šiandie pato
giai įsitaisę ir šioje pusėje nesidomi 
savo tautos problemomis ir jos aspi
racijom. Vydūno veikals ’’Vėtra” yra 
misterimo pobūdžio, pareikalavęs ir 
visos eilės talkininkų. Veikalo pas
tatyme dalyvavo: P. Rūtenis, V. 
Šliogeris, V. Juška, D. Labutytė - 
Bieri, M. Karpavičienė ir Aistis Bie- 
ri. Šmėklas arba prabočių dvasias 
vaidino: L. Barkutė, V. Viliūnaitė, 
Virginija ir Kristina Cox (Koksai- 
tės). Šviesų ir garsų efektus, kurie 
šioje inscenizacijoje turėjo ypatin
gos svarbos, sėkmingai pravedė A. 
ir I. Dudaičiai. Tai buvo ypač pasi
gėrėtinas darbas.
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Informacija
Australijos Liet. B-nės Sydney 

Komitetas Lietuvos Bylai (vad. V. 
Patašius) ruošia peticiją neseniai 
Lietuvoje nuteistojo Viktoro Pet
kaus reikalu, kurią numato su para
šais įteikti Australijos vyriausybei. 
Peticijoje prašoma, kad Jungtinėse 
Tautose būtų iškeltas žmogaus tei
sių paneigimas Sovietų Sąjungoje ir 
kad per atitinkamus kanalus parei
kalautų, kad neteisėtai nuteistasis 
Viktoras Petkus būtų paleistas. 
Blankai parašams rinkti jau išsiun
tinėti po visas apylinkes ir tautiečiai 
kviečiami kuo skaitlingiau pasira
šyti ir paraginti pasirašyti ir kita
taučius.

ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 26 d. Sydnejuje, V. ir 
E. Stasiūnaičių namuose įvyko 
bendras vyresniųjų ir jaunučių atei
tininkų Sydnejuje susirinkimas. 
Kun. P. Butkus kalbėjo apie susirin
kimų reikšmę. Atsistatydinus vy
resnių at-kų pirm. E. Lašaičiui iš
rinkta nauja valdyba: A. Kramilius 
pirm., A. Stasiūnaitienė sekretorė, 
E. Lašaitis iždn. Jaunučiams vado
vauja J. Burokienė.

Susirinkimo metu raginta skaityti 
ateitininkų žurnalą "Ateitį”, kuris 
leidžiamas Amerikoje ir kainuoja 
metams tik $ 7. Platina A. Krami
lius.

"TALKOS” PRANEŠIMAS

Lietuvių Kooperatinė Kredito 
Draugija ”talka” Ltd. praneša, kad 
rugsėjo 23 d., šeštadienį, 4.30 v. po 
pietų, Melbourne Lietuvių Namuo
se, 50 Errol Street, North Mel
bourne įvyksta metinis narių susi
rinkimas. Visi nariai maloniai 'kvie
čiami dalyvauti. m , ,

Talkos Valdyba

ALB MELBOURNO APYLINKĖS 
VALDYBA, per lietuvių kelionių įs
taigą Business Holiday Travel Pty. 
Ltd., organizuoja specialią ekskur
siją ekspreso autobusais į Lietuvių 
Dienas Sydnejuje.

Autobusai išvyks 1978.12.26 (ant
radienį, antrą Kalėdų dieną) ryto 
iš Melbourne Lietuvių Namų, 44-50 
Errol St., Nth Melbourne, ir tą pačią 
dieną vakare atvyks į .Sydnejų prie 
Lietuvių Namų Bankstowne. (Ke
lionės metu numatomi keturi pus
valandžio sustojimai miestuose prie 
restoranų kur bus galima pavalgyti 
ir t.t.).

Iš Sydnejaus autobusai išvyks 
1979.1.1. (pirmadienį, pirmą 
Naujųjų Metų dieną) iš Sydnejaus 
Lietuvių Namų Bankstowne ir at
vyks į Melbourną, sustodami prie 
Melbourne Lietuvių Namų.

Autobusai bus pirmosios klasės: 
atlošiamom sėdynėm, vėsinami (air 
conditioned) ir su tualetu.

Keleiviai ir jų bagažas bus kelio
nės metu apdrausti (thirt party in
surance).

KELIONĖ TEN IR ATGAL 
KAINUOS $ 45 - ASMENIUI

(Normali autobuso kelionės kaina 
yra tarp $ 62 ir $ 64).

Norintieji vykti gali registruotis:
Melbourne Lietuvių Namuose 

(sekmadieniais pietų metu) arba
firmoje Business Holiday Travel 

P/L, 636 St. Kilda Rd., Melbourne, 
3004; tel. 51 1478 (šokiadieniais dar
bo valandomis), įmokėdami $ 10 de
pozito.

* Pastaba: Tikslus išvykimo laikas 
bus nustatytas vėliau, sekant kelei
vių pageidavimą.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOI.DEN TRIO KAPELAI

SPAUDOS BALIUS
rugsėjo 23 d.

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

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

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm.
12.30 -11 vai.

Primename, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi turi dėvėti klubo tai
syklėse nurodytą aprangą.

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10.

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

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

SKELBIMAS

Graži lietuvaitė 29 m. amžiaus, 
gyvenanti Lietuvoje, vedybų tikslu 
norėtų susipažinti su lietuviu, gyve
nančiu užsienyje. Kreiptis Mūsų 
Pastogės adresu arba skambinti tel. 
90 2300 (Sydney).

APIE
MUS

Shell National Folkloric Festival, 
kuris tradiciškai kasmet rengiamas 
Sydnejaus Operoje, taip pat jau pla
nuojamas ir 1979 m. Ta proga šio 
festivalio organizatoriai jau š.m. 
spalio 27 d. kviečia tautybių repre
zentantus pasitarimui dėl būsimos 
festivalio programos ir kitų reikalų. 
Turimomis žiniomis iš lietuvių pak
viesta tautinių šokių grupės "Ginta
ro” vadovė p. A. Saudargienė.

Lietuvoje pagarsėjęs populiarųjų 
estradinio pobūdžio dainų kompozi-

RADIJO LAIDOS
LIETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE

SYDNEY stot^EA 800 kHt
Antradieniais 1.30-2 vai.p.p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

MELBOURNE Stotis 3EA :I I20 kHz
Pirmadieniais 11 vai. ryto
Penktadieniais 3 vai. o. p.

CANBERRA sto..s2XX ; 1010 kHz I

Ketvirtadieniais
ADELAIDE

Šeštadieniais

1010 kHj

val.vak.

StotisSU V . 530 kHt
9 vai. ryto
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SPAUDOS BALIUS
rugsėjo 23 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube
Apsirūpinkite bilietais jau dabar! Įėjimas 12 dolerių asmenim.
Bilietai gaunami Liet. Klube, ir asmeniškai platina L. Stašfonienė, A. 

Jablonskienė, V. Jaras, L. Cox, V. Kazokas.
Baliuje: turtinga Smorgas Board stiliaus vakarienė, fantais vertin

giausia loterija, originali programa.
Bilietais apsirūpinti prašome iš anksto, nes dalyvių skaičius būtina 

žinoti savaitę prieš balių.
Laukiame visų iš arti ir toli! Vietas rezervuoja: L. Cox tek 631 3688 ir 

V. Kazokas tel. 709 8395.
HL Ja -i*. h .jį. jiu uJfcrxa

torius Benjaminas Gorburlskis rug
sėjo 8 d. atvyko į Australiją ir sa
vaitę paviešėjęs Melbourne jau rug
sėjo 15 d. atvyko į Sydnejų. Austra
lijoje numato išbūti apie du mėne
sius.

♦♦♦

Plačių atgarsių susilaukė rugpiū
čio pradžioje Europoje įvykusi jubi
liejinė Europos Lietuvių dvidešimt 
penktoji Studijų Savaitė, kurioje 
dalyvavo apie pusantro šimto lietvių 
intelektualinių pajėgų iš 11 Europos 
ir užjūrio kraštų. Studijų savaitė 
vyko rugpiūčio 16-23 d.d. Freising 
mieste, netoli Muencheno, Vak. Vo
kietijoje. Skaityta 11 paskaitų, me
niniai vakarai, kurių metu buvo 
poeto Kazio Bradūno poezijos vaka
ras.

♦♦♦

Šį mėnesį Britanijos lietuviams 
koncertuos jau australiečiams

NAUJI "MŪSŲ PASTOGĖS”
PRENUMERATORIAI

pažįstami dainininkai Nerija Linke
vičiūtė ir Bernardas Prapuolenis. 
Turima žinių, kad ateinančiais me
tais jie lankysis ir Australijoje.

A. VAIŠNYS VIC.
K. GARALEVIČIUS VIC.
A. BRUNKIENĖ NSW
K. STANČIKAS NSW
F.BORUMAS ACT
J. BILOTIENĖ NSW
M. IVINSKIENĖ S.A.
V. DAUTAS . U.S.A.
R. HAGGO N.Z.
R. LAPINSKAS NSW
S. PAKŠTAITIS NSW
S. PALUBINSKAS ACT
G.BAKŠA NSW
J. ŽEMAITIS NSW
A. TAMOŠAITIS CANADA

M.EIDĖJIENĖ NSW

Mūsų Pastogės spaudos balius jau 
čia pat. Primename, kad svečiai ba
liaus bilietais pasistengtų kuo anks
čiau apsirūpinti, nes prie įėjimo 
vargu ar bus galima gauti.

BALIAUS LOTERIJA. Kaip jau 
buvo skelbta, spaudos baliaus lote
rijoje leidžiami mūsų žymiųjų daili
ninkų kūriniai. Patirta, kad loterija 
bus papildyta dar vienu paveikslu - 
dail. Leono Urbono kūriniu. Dail. L. 
Urbonas visados spaudos baliaus lo
terijai paaukodavo savo kūrinį, ski
ria jį ir dabar. Ačiū, Leonai!
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