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LIETUVIŠKASIS AUKLĖJIMAS 
IR ŠVIETIMAS

1. Tautinio savitumo išlaikymas 
yra vienas iš pagrindiniu Lietuvių 
Bendruomenės uždavinių, todėl Sei
mas skatina Lietuvių Bendruomenę:

a. padėti tėvams ir parapijoms 
steigti ir išlaikyti lituanistines mo
kyklas;

b. rengti, tobulinti ir leisti litua
nistines mokslo priemones mokyk
loms ir šeimoms;

c. skatinti glaudesni tėvų, moky
tojų ir Lietuvių Bendruomenės 
bendradarbiavimą;

d. mokslo metų pradžioje skatinti 
šeimas leisti savo vaikus į lituanisti
nes mokyklas, aplankant jas asme
niškai.

2. Kalba yra pagrindinė sąlyga
tautiniam savitumui išlaikyti, o šei
ma - pirmoji ir pagrindinė sąlyga 
kalbai išmokti. Seimas primena vi
siems tėvams lietuviams jų didelę 
atsakomybę už savo vaikų lietuvišką 
auklėjimą ir pabrėžia ypatingą 
svarbą ,

a. kalbėti šeimose lietuviškai;
b. pramokyti vaikus lietuviškai 

skaityti ir rašyti, prieš leidžiant juos 
į vaikų darželius bei mokyklas;

c. leisti juos įl lituanistines mo
kyklas.

3. Kadangi lituanistinių mokyklų 
mokytojų trūkumas didėja, Seimas 
skatina:

a. Lietuvių Bendruomenę organi
zuoti ir remti mokytojų kursus pas
kiruose kraštuose;

b. Pedagoginį Lituanistikos Insti
tutą savo mokslą plėšti vasaros se
mestrais;

c. Organizuoti suaugusiųjų švieti
mą, kreipiant dėmesį į lietuviškai 
nekalbančius suaugusius ir vaikus.

4. Seimas ragina visus laisvojo 
pasaulio lietuvius remti vienintelę 
išeivijoje Vasario 16 gimnaziją Vo
kietijoje.

5. Lietuvybei išlaikyti lygiai svar
bus kiekvienas lietuvis, nežiūrint 
kuriame krašte jis gyventų, todėl 
Seimas skatina Lietuvių Bendruo
menę ir Lietuvių Fondus remti visų 
kraštų lietuviškąjį švietimą.

6. Seimas skatina Lietuvių Bend
ruomenę minėti tautai reikšmingą 
Vilniaus Universiteto 400 metų su
kaktį.

7. Seimas skatina Lietuvių Bend
ruomenę ir Jaunimo Sąjungą derinti 
savo švietimo pastangas.

JAUNIMO REIKALAI

1. Seimas ragina PLB Valdybą vi
somis išgalėmis remti IV-tą Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą, kuris 
įvyks 1979 m. Europoje.

Kongreso lėšos telkiamos bendrai 
PLB Valdybos ir PLJ Sąjungos.

2. Seimas siūlo PLB Valdybai su
daryti PLB Konstitucijos keitimo 
komisiją reikalingiems papildy
mams pateikti.

3. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos prašomas, Seimas pritaria, 
kad PLB Garbės Teismo ir Kontro
lės Komisijos kompetencijos būtų 
išplėstos ir Pasaulio Lietuvių Jauni-

mo Sąjungai.
4. Seimas pritaria Jaunimo Są

jungos pastangoms, kad 1980 m. 
Maskvoje įvyksiančioje olimpiadoje 
okupuotos Lietuvos lietuviai sporti
ninkai būtų vadinami Lietuviais ir 
kad jų pavardės būtų tariamos lie
tuviškai.

5. Seimas nutaria, kad PLB Val
dyba, nustatydama atstovų skaičių 
kraštams, rekomenduotų Kraštų 
Bendruomenėms į savo Krašto ats
tovų tarpą įtraukti ir Krašto LJS 
Valdybos pirmininką arba jo atstovą 
pagal to Krašto rinkimų tvarką.

SPORTO REIKALAI

1. Seimas sveikina Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos ir Australijos 
Sporto Sąjungos ryžtą įsijungti į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir 
tapti organine PLB dalimi.

2. Seimas nutaria, kad PLB Val
dyba kooptuotų vieną narį specialiai 
sporto reikalams, ir rekomenduoja, 
kad Kraš+u. ir apylinkių valdybos . 
padarytų tą pat. \

3. Seimas skatina sportuojantį I 
jaunimą stiprinti visose sportinio į 
veikimo srityse darbštumą ir pilniau : 
įsijungti į bendrą kultūrinį ir tautinį 
išeivijos gyvenimą, o per sportą pa
laikyti ryšius ne vien tik tarp įvairių 
kartų, bet ir tarp atskirų kraštų lie
tuvių siekiant įgyvendinti sportinio 
solidarumo ir asmens auklėjimosi 
pradus, grindžiant tauriu lietuvišku 
elgesiu.

Nukelta į psl. 4

ĮVYKIAI
IŠVYKŲ MOKESTIS JAU 

GALIOJA

Nuo spalio 24 dienos kiekvienas, 
išvykstąs už Australijos ribų, turi 
nusipirkti specialų už 10 dolerių iš
vykos ženkliuką ir jį prilipinti savo 
kelionės bilieto dešinėje pusėje vir
šuje. Šie ženkliukai gaunami Užsie
nių reikalų ministerijos ir pasų išda
vimo įstaigose, Imigracijos departa
mento bei muitų įstaigose. Atleisti 
nuo šio išvykos mokesčio yra vaikai 
iki 18 metų amžiaus arba išvykstą į 
Australijos kontrolėje esančius 
kraštus. Taip pat nuo jo atleisti ir 
lėktuvų bei laivų įgulos, diplomatai 
ir karinių pajėgų tarnautojai.

♦♦♦

Federalinė Australijos vyriausy
bė paskyrė penkis milijonus dolerių 

j kultūrinio švietimo reikalams tre- 
i jiems metams. Paskirtieji pinigai 
į pramatomi sunaudoti mokykloms, 
i kur anglų kalba galioja kaip antrinė 
i kalba.i

♦♦♦

Per vainikavimo iškilmes naujasis 
popiežius Paulius Jonas II pasveiki
no tikinčiuosius kalbėdamas visa ei
le kalbų, jų tarpe ir lietuviškai. Gir- 
dėjusieji tvirtina, kad lietuviškas

Debesys Lietuvos padangėje Nuotrauka J. Mažeikos, Kanada

popiežiaus ištarimas buvęs visai be 
priekaištų.
NOBELIO TAIKOS PREMIJA

Šių metų A. Nobelio taikos pre
mija paskirta Egipto prezidentui A. 
Sadatui ir Izraelio min. p-kui M. Be- 
ginui. Arabų kraštai tokia kombina
cija nėra sužavėti.

Savu laiku Kinijoje pagarsėjusi 
Mao ce Tungo minčių ’’raudonoji 
knygelė” dabar kiniečių spaudoje 
jau aštriai kritikuojama ir žadama ją 
net atšaukti iš knygų rinkos. Kalba
ma, kad jau laikas buvusį kiniečių 
kom. partijos vadą atšaukti iš dievi
namų aukštumų ir pripažinti tik 
žmogum. Mao ce Tungui mirus ko
munistinėje Kinijoje įvyko permai
nų, priešingų Mao ce Tungo progra
mai.

♦♦♦

Tuo pačiu metu, kai Australija 
pavarė laikrodį vieną valandą pir
myn prisitaikindama vasaros laikui, 
tai Britanija ir Amerika savo laikro
džius valandą grąžino atgal žiemos 
sezonui. Dabar skirtumas tarp Syd- 
nejaus ir Londono-laiko yra 11 va
landų tarpas.

*♦*

LANKĖSI AL FONDO 
PIRMININKAS

Pereitą savaitgalį Sydnejuje lan
kėsi iš Melbourne Australijos Lie
tuvių Fondo pirmininkas p. Albertas 
Zubras. Tarėsi AL Fondo reikalais 
su ALB Krašto Valdybos pirminin
ku, matėsi su visa eile vietos įtakin
gų asmenų ir su Mūsų Pastogės re
daktorium. Pagal pirmininką, atei
nančiais metais Fondo Valdyba nu
mato Fondo veiklą pagyvinti Vil
niaus universiteto sukakties minėji
mais, surengti Fondo vajaus mėnesį 
ir kt. Apie tai laiku bus bendruome
nė informuojama.

LIBERALAI SUSIRŪPINĘ

Po rinkimų N.S.W. valstijoje, kur 
didele persvara laimėjo darbo parti
ja (ALP) ir pereitą savaitę pririnki- 
mai Viktorijoje, liberalų partija ma
to, kad krašto kontrolė slysta iš jų 
rankų. Apklausinėjimų daviniais ir 
federalinės vyriausybės, ypač mi- 
nisterio pirmininko populiarumas 
pastaruoju metu yra labai kritęs.

♦♦♦

Per Filipinus persirito labai nuos
tolingas taifūnas, pavadintas Rita, 
padaręs milijoninių nuostolių. Tai
fūno metu apie 100 žmonių yra žuvę.

♦♦♦
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Artėjant 
metų pabaigai

Metai netrunka apsisukti. Rodos 
tik neseniai linkėjome vieni kitiems 
laimingų naujų metų, bet štai jau 
esame prieš kitus Naujuosius metus 
ir viltingai žiūrime į juos, kad jie bus 
laimingesni ir sėkmingesni ir kiek
vienam asmeniškai, ir mūsų visai 
bendruomenei.

Kaip taisyklė priimta sveikinti 
savo artimuosius, pažįstamus ir 
bendradarbius švenčių ir N. Metų 
proga ir drauge išreikšti linkėjimus. 
Sis gražus paprotys plačiausiai iš
naudojamas komerciškai: pasipila 
rėkiančios reklamos prieš pačias 
šventes siūlant kuo įvairesnių dova
nų savo artimiesiems, paštai užver
čiami sveikinimų laiškais bei atviru
tėmis. Žodžiu, artėjančios šventės 
pasidaro stebėtinas turgus, kur 
kiekvienas stengiasi prakišti savo 
užsisenėjusias prekes švenčių 
proga.

Reikia sutikti, tai yra ypatingai 
gražus ir suartinantis paprotys me
tine proga pasveikinti savo arti
muosius, jiems išreikšti savo prisi
risimą ir palankumą vienokia ar ki
tokia dovana. Šia prasme neissiski- 
riame ir mes patys, gyvendami šia
me krašte. O tačiau verta ir pagal
voti, ar pateisinama pasiduoti įsi
galėjusiam įkarščiui ir visagalei 
reklamai? Gražu ir prasminga sa
vuosius ir artimuosius pasveikinti, 
juos apdovanoti, bet ne pagal rekla
mų šauksmą, o savaip, originaliai ir 

^prasmingai. Daug pinigų išleidžiame 
pirkdami dovanoms įvairius nieke
lius, kurie praėjus šventėms gavu
siesiems tik rūpesčio sukelia - ką su 
tomis dovanomis daryti. Ar nebūt 
prasmingiau savo artimiesiems pa
dovanoti ką nors reikšmingo, tau
tiškai lietuviško, kaip, sakysim, už
prenumeruoti neskaitančiam lietu
višką laikraštį ar žurnalą, padova
noti mūsų dailininkų paveikslą, tau
todailės darbą, lietuvišką knygą. Tai 
būtų prasminga ir turininga, ką ga
vusysis su pasididžiavimu pasilaikys 
ilgesniam laikui ir didžiuosis gauta 
dovana. Tas pats galioja ir svetim
taučiams bičiuliams - šventine proga 
duokime jiems lietuviškų išdirbinių 

A.A. ' 
ANTANINAI DUMČIUVIENEI

mirus, jos vyrui ALB Krašto Tarybos nariui Vladui Dumčiui, sūnums 
Arvydui ir Aurimui su šeimomis, visiems giminėms ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

ALB Adelaidės Apyl. Valdyba

Mielą Mūsų Pastogės bendradarbį Vladą Dumčių, jo mylimai žmonai 
A.A.

ANTANINAI DUMČIUVIENEI 
mirus, liūdesy giliai užjaučiame.

Mūsų Pastogės Redakcija

A.A.
GEDIMINUI SODAIČIUI 

mirus, jo brolį Feliksą Sodaitį su šeima nuoširdžiai užjaučiame.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

ar kūrinių, ko jie nėra matę arba ne
girdėję. Tas bus įvertinta šimterio
pai geriau ir tuo pačiu bus padaryta 
neįkainuojama reklama mūsų tautai.

Sveikinimai. Milijonai atviručių ir 
kortelių išsiuntinėjama sveikinant 
savo artimuosius švenčių proga. Iš 
to uždirba paštas ir prekybininkai. 
Šiandie išsiųsti pasveikinimą siun
tėjui kainuoja mažiausia 50 centų. 
Visi turime gana platų artimųjų ir 
pažįstamųjų ratą, kuriuos reikia ir 
oficialiai ir draugiškai pasveikinti. 
Kitam susidaro iki kelių šimtų pas
veikinimų. Tas kaštuoja stambią su
mą pinigų. Kukliai imant, pasveiki
nimams beveik kiekvienam išeina 
apie keliasdešimt dolerių. Be abejo, 
tuo pasinaudoja prekybininkai, o 
gavėjas pasveikinimą gavęs padeda 
ir gal netrukus visai užmiršta.

Yra ir kitas būdas savuosius pa
sveikinti ir priminti, kad jie neuž
miršti ir švenčių proga prisiminti. 
Tai sveikinimai per Mūsų Pastogę. 
Čia yra dviguba nauda: ir parodyta, 
kad pasveikinti artimieji, bendra
darbiai, bičiuliai, pažįstami, ir iš ki
tos pusės paremta lietuviška spauda 
už labai žemą kainą. Vietoje išleistų 
sveikinimams 50 ar daugiau dolerių 
jūs tą patį galite atsiekti paskelbda
mi savo sveikinimą Mūsų Pastogėje 
už 5 dolerius. Tikslas bus atsiektas, 
įmokėti pinigai f kad ir labai maža 
suma) paliks lietuvių įlankose ir tuo 
bus paremta mūsų spauda. Nesame 
biznieriai ir nesistengiame savų 
tautiečių išnaudoti savo naudai, o 
norime, kad šis gražus sveikinimų 
paprotys nebūtų pažeistas ar apei
tas, bet kad jis būtų įvykdytas 
mums visiems prasmingiau ir prak
tiškiau. Sveikindami per Mūsų Pas
togę atliksime ir bičiulišką, ir pa
triotišką darbą, juo labiau, kad sve- 
kinimas pasieks nepalyginamai pla
tesnį pažįstamų ir bičiulių ratą, apie 
kuriuos net ir nepagalvojame. Kiek
vienas pažįstamas pasiskaitęs pri
ims ir džiaugsis, kad sveikinęs pa
galvojo bei prisiminė ir jį.

Todėl jau dabar laikas Mūsų Pas
togei prisiųsti savo šventinį pasvei
kinimą. Sveikinimus priimame iki 
gruodžio 10 dienos. Tačiau juo anks
čiau, juo geriau. Švęskime artėjan
čias šventes gražiai ir prasmingai 
lietuviškai. O tas ir pateisina mūsų 
lietuviškos veiklos pastangas.

(v.k.)

Mielą June Dambrauskienę, gilaus skausmo prislėgtą dėl 
tėvelio mirties, nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

L. ir B. Stašioniai

MIRUSI Ė J I
BRISBANE

NETIKĖTA MIRTIS

Spalio 10-tą dieną širdies prie
puolio ištiktas mirė Jonas Stasiūnas 
53-jų metų amžiaus. Velionis po ne
nusisekusių vedybų pirko namą 
Pinkenbos priemiestyje ir ten gyve
no viengungišką gyvenimą, todėl 
kaimynų ir buvo atrastas jau miręs. 
J. Stasiūnas kilęs nuo Kauno. Karo 
metu tikslu ginti tėvynę nuo bent 
kokių priešų, vos septyniolikos metų 
amžiaus patapo tankistu kariuome
nėj, bet karo pabaigoje laimingai iš
likęs ir gyvas ir sveikas apsigyveno 
Vokietijoj tarnaudamas kuopose. Su 
pirmais transportais atvyko į Aus
traliją čia kiek laiko dirbo Main 
Road Departments N.S.W., kol ga
liausiai apsigyveno Brisbanėj. Dvi
dešimt metų čia išdirbo vietos mies
to savivaldybėj, kaip viešųjų darbų 
vedėjas, kur paliko gerą vardą 
sprendžiant vien iš to, kiek daug lai
dotuvėse dalyvavo velionio buv. 
viršininkų bei bendradarbių.

A.a. Jonas buvo darbštus, ramaus 
būdo, nors nelabai dažnai rodėsi lie
tuvių parengimuose, bet buvo visų 
gerbiamas ir suprastas, kad tas vy
ko dėl nesėkmingo šeimyninio gy
venimo. Buvusi žmona jau, regis, iš
tekėjusi už kito, o jojo vienintelė 
dukrelė, pasisavinusi kitą pavardę, 
neatvyko ir į tėvo laidotuves.

Spalio 13 d. po gedulingų Šv. Mi
šių Šv. Marijos bažnyčioje South 
Brisbane, kurias atlaikė kun. Dr. P. 
Bačinskas ir pasakė jautrų pamoks
lą, nors darbo dieną, ilga mašinų 
vilkstinė palydėjo velionį į Mt. 
Thompson krematorių. Čia gausiai 
gėlėmis išpuoštoj koplyčioj paskuti
nes apeigas atlikus kapelionui, atsi
sveikinimo žodį tarė vietos Apyl. 
Vald. pirm. K. Bagdonas. Karstui 
besislepiant už uždangos, jautriai 
nuskambėjo giesmė - Marija, Mari
ja.

Ilsėkis ramiai amžinajam poilsyje, 
vienišas tautieti.

Lietuvoj gyvenanti motina ir se
serys prisiuntė kapelionui padėkos’ 
laišką už telegrama painformavimą 
apie brangaus Jono mirtį bei su
ruoštas iškilmingas laidotuves.

SKAUDI NELAIMĖ

Vos palaidojus a.a. J. Stasiūną, 
jau sekantį rytą - spalio 14 d. dar 
liūdnesnė žinia prislėgė Brisbanės 
lietuvius, kad eismo nelaimėje žuvo 
Rimantas Perminąs. 18-kos metų 
jaunuolis. Rimantas važiavo iš po
būvio draugo mašinoje ir mašinai į 
kažką atsitrenkus jis buvo užmuštas 
vietoje, vienas iš draugų sunkiai su
žeistas, o mašiną vairavęs visai ma
žai tenukentėjo. Rimantas su tėvais 
atvyko į Australiją iš Anglijos prieš 
17 metų būdamas vos vienų metų 
amžiaus. Jo tėvai Janina ir Anicetas 
Perminai tuojau įsijungė į vietos 
lietuvių judėjimą - Apyl. Valdyboje 
-bei chore, o Rimantukas jau nuo 
trejų metų amžiaus patapo dekla
macijų žvaigždute gražia mūsų kal
bos tarsena.

Slinko metai. Rimantukas augo. 
Paūgėjęs jau šoka tautinius šokius, 
aktyvus skautas, neša mūsų vėliavą 
eisenose ar minėjimuose, kartu tar
nauja mišiom lietuviškų pamaldų 
metu ir visų buvo mylimas, kaip 
malonus berniukas. Todėl nenuos
tabu, kad Šv. Marijos bažnyčia tiek 
susirinkusių lietuvių, kaip kad susi

rinko į a.a. Rimanto laidotuves, ro
žančių ir gedulingas pamaldas, dar 
nebuvo mačiusi. Bažnyčia buvo per
pildyta žmonėmis net ir gėlėmis, 
nors buvo darbo diena. Vargu ar 
buvo bent vienas laidotuvių dalyvis 
ar dalyvė, kuris nebūtų nubraukęs 
ašarėlės. Visi užjaučia tėvelių 
skausmą ypatingai, kad Rimantas 
buvo vienintelis sūnus ir vienintelis 
vaikas šeimoje. Neskaitlingai mūsų 
bendruomenei labai gaila netekus iš 
neskaitlingo jaunimo būrelio pačio 
aktyviausio.

Spalio 18 d. kun. Dr. P. Bačinskui 
atlaikius gedulingas pamaldas ir pa
sakius paskutinį atsisveikinimą baž
nyčioje, nesuskaitoma mašinų vilks- 
t iniė nulydėjo velionį į Nadgee kapi
nių lietuvių sekciją, kur kapelionui 
atlikus paskutines apeigas, jautriais 
žodžiais atsisveikino Apyl. Vald. 
vardu Valdybos sekretorius V. 
Musteikis ir šeimos draugų vardu - 
K. Stankūnas. Karstą nuleidus į 
duobę iš skausmo suspaustų krūti
nių vos girdimai plaukė ’’Marija, 
Marija” garsai. Ilsėkis ramybėje, 
brangus Rimantai, tu ilgai išliksi 
pavyzdžiu jaunimui, kaip reikia my
lėti tėvynę, kad ir jos nemačius.

Šermenų pietūs vyko Margaritos 
ir Broniaus Butkų namuose..

klimelis

ADELAIDE
Spalio 29 d. Adelaidėje staiga mi

rė Antanina Dumčiuvienė. Liūdesy 
paliko jos vyras Vladas Dumčius ir 
sūnūs Arvydas ir Aurimas su šei- 
momis. 1

* *

Rugsėjo 20 d. Amerikoje mirė 
žurnalistas ir veiklus visuomeninin
kas Vladas Selenis, sulaukęs 65 
metų.

JAUNYSTĖS IR GROŽIO 
PASLAPTIS

Per amžius buvo kalbama ir rašo- 
ąma apie moters grožį, o ypatingai 
kaip išlikti jaunai iki senatvės. Kas
met išleidžiama daug pinigų viso
kiems tepalams, veido maskėms. 
Nežinom, ką valgyti ir ko nevalgyti, 
kad oda išliktų švelni, elastinga ir 
sultinga - be raukšlių.

Jaunystė ir grožis tai kiekvienos 
moters svajonė. Svajonė lieka sva
jone, bet nutariau pereiti į realybę. 
Peržengus keturiasdešimtuosius 
metus pradėjau nebeatpažinti savęs 
- kitap tariant nenorėjau prisipažin
ti, kad aš esu aš. Skaičiau grožio 
knygose patarimus ir klausiau 
draugių nusiminus. Pradėjau viso
kius tepalus naudoti ir savo veidą 
murzoti. Medų valgiau ir meduje 
maudžiaus. Auginau ir skyniau 
agurkus; jais odą tepliojau, ant no
sies ir ant akių klojau. Ačiū kaimy
nei už šviežias citrinas, kuriomis vi
sas senatvės linijas ištryniau. O kai į 
citrinos sunką dar cukraus įpyliau, 
tai maniau, kad savo grožiu nunešiu 
visas kaimynes. Bet nusivyliau.

Po visų tų pastangų jokių kompli
mentų negirdėjau ir visus tepalus į 
šalį padėjau. Bet vilties nenustojau, 
kai sužinojau, kad Melb. Liet. Kat. 
Moterų Valdyba lapkričio 12 d. Lie
tuvių Namuose ruošia ’’Jaunystės ir 
Grožio” popietę, kur tuo metu grožio 
žinovė p. Z. Kalpokienė atskleis 
mums visas jaunystės ir grožio pas
laptis.

Todėl ir jūs, Melbourno ponios ir 
panelės, nenusiminkit ir tą dieną į 
Lietuvių Namus gausiai susirinkit.
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Santaros - Šviesos suvažiavimas
TABOR FARMOJE

Rašytojas Algirdas Landsbergis

Tabor Farm - milžiniškas sodas, 
upė tekanti šalimais, vynuogynai, 
vaismedžių tankynės. Nuo upės vė
sumos ateina vakarais, puošnūs eg
lynai keliasi upių pakraščiais. Rug
sėjo mėnesyje vaismedžiai dar sun
kūs obuoliais, apvalainom kriaušėm, 
praeinantis neišlaikys neatsikandęs.

Tarp medžių, gilumoje išsibarstę 
šimtai mažų namukų, plačiu fasadu 
pasitinka atvažiuojančius centrinis 
pastatas. Tabor Farm - kasmetinių 
suvažiavimų centras, kur Santara -- 
Šviesa, viena kūrybingiausių orga
nizacijų, šių metų rugsėjo mėnesyje 

sutraukė ypatingai daug sve
čių. Programa patraukli: galima iš
girsti ir pamatyt mūsų iškilesnius 
rašytojus, filosofus, dramaturgus, 
poetus. Pokalbiai, diskusijos įvai
riausiomis temomis. Nuotaika gyva, 
stimuliuojanti. Išeina su savo žodžiu 
ir visa eilė jaunųjų akademikų, 
užaugusių jau išeivijoj.

Ypatingas svečias - lenkų rašyto
jas, eseistas ir poetas laureatas 
Czeslaw Milosz, neseniai laimėjęs 
tarptautinę Neustadt’o literatūros 
premiją ir šiuo metu dirbantis Kali
fornijos Universitete, Berkeley 
mieste. Jo poezijos, beletristikos ir 
filosofiniai literatūrinių bei politinių 
svarstymų knygos yra išverstos į 
Vakarų pasaulio kalbas.

•Czeslaw Milosz yra gimęs Lietu
voje, netoli Kėdainių prie Nevėžio 
upės. Mokyklą ir universitetą lankė 
Vilniuje. Pats poetas pasisako taip: 
”Mano vaizduotę suformavo lietu
viškas panevėžio kaimas ir Vilniaus 
apylinkių miškai ir vandenys. Tra
kai, Žalieji Ežerai, Jašūnai - man 
magiški vardai”, tačiau: ’’Giminė, 
kurios vardą nešioju, yra kilus iš lu- 
žicu - sorbų ir pasiekus Kėdainius 
kolonizacijos metu, kažkur Zigman
to Augusto laikais (Literatūros 
Lankai, autorinis įvadas).” Rašyto
jas nenutraukia ryšių su lietuviais ir 
šių metų Santaros - šviesos suva
žiavime dalyvauja su savo įnašu li
teratūros vakare, diskusijose.

Ankstyvoje popietėje karšta, be
veik kaip australiškam vidurvasa
ryje. Medžiai tingiai šakomis glaus
tosi, netolimam baseine kažkas 
maudosi. Atvažiavusieji jau gali iš
girst Dr. Vytautą Kavolį, temoje 
"Liberalai moralinių kultūrų žemė
lapyje”, po to netrukus Mykolas 
Drunga ir Kęstutis Girnius, ’’Santa
ros - Šviesos klaidos ir trūkumai”. 
Aštrūs ir įtikinantys pasisakymai 
neišvengiamai iššaukia klausyto
juose reakciją - kalba Dr. Aleksand
ras Štromas, svečias iš Londono - 
sodraus žodžio, šviesus optimistas 
(Teisė, Politiniai Mokslai). Vėjuotais 
žodžiais prabyla Tomas Venclova.

Vakare, apie 10 vai. - pokalbį su 
Czeslaw Milosz praveda Dr. Vytau
tas Kavolis (anglų kalba). Poetas at
rodo pavargęs - ką tik atvykęs iš 
Paryžiaus. Bet pamažu, kalbėda

mas, atsigauna - ryškėja gilus filo-; 
sofas, mąstytojas; ryškėja Vakarų 
pasaulio žmogus. Pasakoja savo kaip 
poeto formavimąsi, problemas,pasi
tinkančias jauną rašytoją pokarinėj 
aplinkoj. Paliečia įvairius aspektus. 
Civilizacija, jo nuomone, pasukusi 
neaiškiu keliu, galbūt ir klaidingu. 
Žmogus verčiamas pasiduoti utilita
rinei galvosenai. Tačiau jaučiasi su
kilimas viešoje pasaulio nuomonėje 
prieš nežmoniškumus politinių en
gėjų (political forces) ir tas jungia 
žmoniją. Pabrėžia Solženicin’o raštų 
milžinišką reikšmę - jis pakeitęs Va
karų pasaulio sampratą rusų komu
nizmui.

Poetas maloniai prideda: ’’Lithu
ania preserved something ver y pri
meval”.

Prof. Rimvydas Šilbajoris

Sekančią dieną, ryte - jauna isto
rikė Virginija Bird skaito tema 
’’Amatininkų ir amatų raida Vilniuje 
1860 -1914 m.”. Išsamiai, nevengda
ma detalių, Virginija duoda gyvą 
vaizdą smulkios prekybos, amatų to 
meto Vilniuje.

Keturias dienas trukusio suva
žiavimo programoje netrūksta įvai
rumo, staigmenų ir beveik neima

GRAŽI REPREZENTACIJA
Nuotraukoje: p. K. Grosienė apibū
dina tautodailės parodėlę.

Jau ne kartą buvo rašyta apie St. 
Marys lietuvių kolonijos veiklą. St. 
Marys yra pakraštinis Sydnejaus 
priemiestis, kuriame įsikūrę gražus 
būrelis aktyvių lietuvių.

Neseniai St. Marys lietuvių - A. 
Groso, jo žmonos ir giminių bei arti
mųjų pastangomis buvo surengta 
graži lietuviška popietė su paskaita, 
kuri buvo skirta Lietuvos kultūrai ir 
istorijai. Šios kolonijos didelis lietu
vių skaičius priklauso liuteronų baž
nyčiai, prie kurios susiorganizavęs 
liuteronių moterų ratelis, kuris ir 
yra bažnyčios ramstis, o drauge ir 
vykdo plačią kultūrinę veiklą.

Viena popietė buvo pašvęsta Lie
tuvai. Toj popietėj p. Alfredas Gro
sas savo paskaitoj palietė Lietuvos 
praeitį, nepriklausomybės laikotarpį 
ir sunkią dabartinę rusų okupaciją. 
Praturtindamas savo paskaitą jis 

noma visur spėti. Vienoj ar kitoj sa
lėj seka paskaita po paskaitos, gy
vos diskusijos.

Didelės, erdvios verandos - svečių 
daug sutalpinanti valgykla. Puikiai 
pagamintas maistas, gausybė švie
žių daržovių, ten pat kepta šviežia 
duona, kad valgoma su apetitu ir 
nelabai skubama. Jauni lietuviai, 
dažniausiai studentai (jis čia užsi
dirba atostogų metu) aptarnauja 
valgančius - vikrūs, mandagūs. Rei
kia pastebėt, kad Tabor Farm, So
dus, Michigan - yra populiari ir tarp 
amerikiečių, jų čia gausiai suvažiuo
ja sezono metu (puikios sąlygos 
sportininkams).

Temai, ’’Žvilgsniai į Algirdo 
Landsbergio ir Kosto Ostrausko 
dramaturgiją”, klausytojų eilės dar 
padaugėja, salė beveik sausakimša. 
Gal už tai, kad penktadienio vaka
ras ir dauguma ištrūkę nuo darbų 
suvažiuoja iš artimesnių miestų. Vi
si žinom Alg. Landsbergio populia
rias dramas, komedijas, ypatingai 
"Vėjas gluosniuose - Gluosniai vėju
je”, kad labai įdomu girdėti jį patį, 
skaitantį ištrauką iš savo "Barzdos”, 
pakaitom su aktore Dalia Valaityte. 
Autorius, neabejotinai ir pats akto
riškų gabumų, skaito labai gerai, 
niekas nenuobodžiauja. Kostas Os
trauskas, išgarsėjęs savo dramomis 
’’Kanarėlė”, ’’Pypkė”, ’’Kvartetas” ir 
kt., skaito iš ’’Dramos pavasario”. 
Įdomiais užklausimais įsiterpia prof. 
Rimvydas Šilbajoris. Po trumpos 
pertraukos Algis Rukšėnas skaito 
ištrauką iš savo 3-jų veiksmų farso 
’’Tartarus arba posėdis pragare”.

šeštadienis turtingas įvairumu. 
,10 vai. r. Dr. Henrikas Nagys, te
moje ’’Žvilgsnis šiandien į LITERA
TŪROS LANKŲ sąjūdį”. Prisime
nama: atsiradę nemažai opozicijos, 
daug kas užmetama, randama ne
priimtina. Tačiau tai išskirtinai 
aukšto lygio literatūros žurnalas ir 
METMENYS, AKIRAČIAI - iš da
lies tęsia LIT. LANKŲ darbą.

’’Vilnius kaip dvasinio gyvenimo 
forma”, daugiau pasakojimo formoj 
kalba Czeslaw Milosz ir Tomas 
Venclova. Ir vienas ir kitas yra stu
dijavę Vilniuje, išskiria to nuosta
baus miesto charakteringas puses, 
ypatingai architektūrą, aukštą uni
versiteto lygį. Nors neigiamų ele
mentų viskas buvo daroma, kad su
naikinus senąjį mentalitetą, univer- 

drauge suruošė turiningą parodą, 
eksponatų surinkęs iš vietinių lietu
vių ir dar prisivežęs jų iš kitur. Pas
kaitos klausėsi ir paroda gėrėjosi ne 
vien savo parapijos nariai bei apy
linkės lietuviai, bet dalyvavo žmonių 
ir kitų tautybių. Parodoje buvo iš
statyta veikalai apie Lietuvos isto
riją, Lietuvių Enciklopedijos (ang
liškos ir lietuviškos) pavyzdžiai, lie
tuviškų žemėlapių net iš XV - XVI 
šimtmečio; šalia to lietuviški audi
niai, juostos, gintarai, medžio droži
niai. Susirinkusieji pavaišinti lietu
viškais užkandžiais.

Pačią parodą dailiai ir išsamiai 
pristatė p. Kristina Grosienė. Se- 
čiams prašant buvo sudainuotas lie
tuvių Tautos Himnas ir paaiškinta jo 
žodžių prasmė. g

Dramaturgas Kostas Ostrauskas

IliustracijosuA. V eščiūnaitės 

siteto atmosferą išsaugojo gausios 
salės, kiemai, gera biblioteka. Vil
niaus problema: karališko mito 
miestas - lietuviams, o lenkams - 
provincijos miestas.

Dr. Aleksandras Štromas, temoj 
’’Lietuvos valstybingumo klausimas 
ir dabartinė padėtis”, pabrėžia, kad - 
rezistencinė dvasia būtų rastiną 
kiekviename lietuvyje, individe. 
Ragina - nepasiduoti politinės rezig
nacijos nuotaikoms (kad esam su
skaldyti, negalim organizuotis). Dr. 
A. Štromas yra atstovavęs Brad
ford’© Universitetą Tarptautinėj 
Konferencijoj ir gavęs ten Lietuvos 
ženklą su lietuviška vėliava.

Literatūros vakaras 8 vai. v., pra
nešėja Lakštuonė Vėžienė. Pradžiai, 
poetas Henrikas Nagys skelbia Vin
co Krėvės literatūros premijos lai
mėtoją: poetas Tomas Venclova už 
jo poezijos knygą ”98 eilėraščiai”.

Czeslaw MUosz poeziją Henriko 
Radausko vertime skaito - interpre
tuoja išraiškos šokio šokėja Birutė 
Vaitkūnaitė - Nagienė; skaito auto
rius, seka Tomas Venclova savo 
versijoj, lietuvių kalba. Scenon išei
na su savo poezija - Aldona Veščiū- 
naitė, Tomas Venclova, Vitalija Bo- 
gutaitė, Henrikas Nagys.

Po nuotaikingo literatūros vaka
ro, solistės Aldonos Stampužienės - 
Švedienės dainų rečitalis, akompo- 
nuoja kompozitorius Jonas Švedas. 
Programoje: ’’Pokalbis su mirusiais 

. vaikais”, Algimanto Mackaus žo
džiai, Jono Švedo muzika; Juliaus 
Juzeliūno ’’Sutartinės” ir kt. Solistė 
garsi originalia dainų interpretacija, 
yra koncertavusi įvairiuose Ameri
kos ir Europos kraštuose, Kanadoje. 
Kompozitoriaus Jono Švedo ’’Four 
unsigular pieces”, ’’Sonata Breve”, 
buvo išpildytas May Festival of 
Contemporary Music, Cleveland©.

Paskutinei dienai, 10 vai. ryte . 
prof. Rimvydas Šilbajoris, temoje 
’’Rūstybės šviesa Kazio Borutos po
ezijoje”. Iškilus literatūros kritikas, 
Šilbajoris kalba pagaunančiais žo
džiais. Išskirčiau - Santykyje poeto 
su skaitytoju atsiveria naujos plot
mės; Borutos maištinga, audringa 
dvasia moka žaisti vidiniais rimais; 
smarkus berniškas žodis; naujų 
įvaizdžių, naujų pergyvenimų knyga 
ir t.t.

Pažymėtini būtų jauni akademi
kai, rašytojai, menininkai, aktyviai 
dalyvavę suvažiavime: Kazys Al
menas, Rimas Kriščiūnas, Augusti
nas Idzelis, Algimantas Gureckas; 
klausytojų eilėse matėsi Austė Pe- 
čiūraitė (poetė menininkė, reiškiasi 
eksperimentinėj dramoj), Živilė 
Gimbutaitė (Assistant Editor of 
Ethnomusicology, California Uni
versity), Tauras Žiedas, E. Bradū- 
naitė; dainininkai - B. Prapuolenis ir 
N. Linkevičiūtė ir kt.

Suvažiavimo metu vyko Stasio 
Krasausko darbų paroda.

Aldona Veščiūnaitė
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LIET. BENDRUOMENĖS 
SPAUDOS SĄJUNGOS 

SUSIRINKIMAS

Spalio 29 d., sekmadienį, Syd.' 
Liet. Klube įvyko metinis Australi
jos Liet. B-nės Spaudos Sąjungos 
susirinkimas. Programoje buvo nu
matyta Valdybos metinės apyskai
tos priėmimas ir naujos valdybos 
rinkimai.

Valdybos finansinė metinė apys
kaita buvo paskelbta Mūsų Pasto
gėje, kurią trumpai paaiškino ir pa
pildė p. V. Patašius. Neatsiradus 
užklausimų apyskaita buvo priimta.

Kadangi pasiūlymų ir kandidatų į 
naują Sąjungos valdybą nebuvo ir 
senai valdybai sutinkant visų prita
rimu senoji Spaudos Sąjungos Val
dyba skaitėsi perrinkta ir patvirtin
ta naujai kadencijai.

Australijos Liet. B-nės Spaudos 
Sąjungos naują valdybą sudaro: 
prof. A. Kabaila (pirmininkas), V. 
Patašius, L. Cox, A. Milašas, V. Ja
ras. Pagal Sąjungos nuostatus nu
matoma, kad ateity du valdybos na
riai turės išstoti ir jų vietoje turės 
būti išrinkti kiti, tačiau gali būti 
perrenkami ir išstojusieji, jeigu jie 
sutinka.

Tuo ir baigėsi metinis Liet. B-nės 
Spaudos Sąjungos narių susirinki
mas. Dalyvavo 17 narių.

Neoficialiai, pasibaigus šiam susi
rinkimui, buvo svarstomas susirin
kusių tarpe Australijos Lietuvių 
Bendruomenės įteisinimo klausi
mas. Už inkorporavimą referavo 
teisininkas J. Pullinen, jo oponentas 
buvo p. V. Patašius. Iš teisinės pu
sės p. J. Pullinen išvedė, kad nesą 
jokių kliūčių bendruomenę inkorpo
ruoti, tačiau iš p. V. Patašiaus pra
nešimo supratome, kad tam yra 
labai daug kliūčių, ypač iš idėjinės 
pusės. Po pranešimų dar buvo vie
nas kitas pasisakymas, bet nepada
ryta tuo reikalu jokių nutarimų. 
Prof. A. Kabailos teigimu, bendruo
menės inkorporavimo klausimas 
buvo čia keliamas tik pasiinformuo- 
ti, bet ne spręsti, nes šis susirinki
mas tam neturįs jokių kvalifikacijų. 
Galimas daiktas, kad šis klausimas 
galįs būti iškeltas ALB Krašto Ta
rybos narių suvažiavime. Šiam b-nės 
inkorporavimo svarstymui pirmi
ninkavo p. I. Jonaitis.

SŪKURIO VAKARAS

Spalio 28 d. Sydnejaus Liet. Klu
be įvyko gana nuotaikingas Sūkurio 
vakaras. Sūkurys siauresne prasme 
yra Sydnejaus tautinių šokių jauni
mo grupė, tačiau jį kaip vienetų su
daro ir grupės vadovai, tėvai, arti-

PLB VALDYBOS LĖŠOS

1. Kraštų Bendruomenių Valdy
bos yra prašomos per savo padali
nius ruošti Vasario 16 minėjimus, jų 
metu telkti lėšas Lietuvos laisvini
mui ir lietuvybės išlaikymui pagal 
aukotojo valią ir bent trečdalį šių lė
šų skirti PLB Valdybai.

2. Visos Kraštų Valdybos ragina
mos sumokėti PLB Valdybai ne ma
žiau kaip 15% tautinio solidarumo 
įnašų, kaip to reikalauja PLB Kons
titucijos 33 paragrafas.

3. Seimas prašo JAV ir Kanados 
Lietuvių Fondus skirti stambesnes 
sumas PLB Valdybos švietimo ir 
kultūros darbams.

Mieli skaitytojai!
Artėjančių švenčių proga sveikinkime savo artimuosius ir pažįstamus 

lietuviškai - per savo spaudą.
Mūsų Pastogėje sveikinimas kainuoja tik 5 doleriai. Siųskite 

užsakymus jau dabar. Sveikinimai priimami iki gruodžio 10 dienos. 
Nevėluokite!
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mieji ir rėmėjai. Kaipo toks Sūkurys 
yra ir registruotas kaip organizacija 
N.S.W. atitinkamose institucijose.

Gausiai publikai dalyvaujant tą 
vakarą Sūkurį pristatė vadovė p. M. 
Cox. Programoje pasirodė daininin
kės iš Newcastle "Trio +1”, Sydne
jaus "Linksmieji Broliai” ir pade
monstruoti veteranų šokiai. Gal la 
biausiai klausytojų dėmesį patraukė 
"Linksmieji Broliai” (E. Lašaitis, 
Burokas ir V. Stasiūnaitis). Savo 
taikliu jumoru jie užkliudė visas 
Sydnejaus lietuvių aktualijas, ką 
klausytojai nuotaikingai ir su dėkin
gumu priėmė. Veteranų šokiai irgi 
buvo savotiška staigmena. Po prog
ramos, kuri buvo gal kiek ištęsta, 
bet nenuobodi, sekė bendras pasi
linksminimas, vaišės, loterija su 
gausybe fantų.

Bendrai vakaras buvo vie
na iš giedresnių prošvaisčių Sydne
jaus lietuvių parengimuose.

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE

SYDNEY Stot.sZE A :8OO kHz
Antradieniais 1.30-2 vai.p.p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

MELBOURNE s.o.u3EA:><20 uhz

Pirmadieniais 11 vai. ryto 
Penktadieniais 3vai. p p.

CANBERRA stotis2XX.iowkHz
KetvirtadieniaisfUffigtyai.vak.

ADELAIDE stotu5UV. 530 vhz

Šeštadieniais 9 vai. ryto

PL B-nės Seimo nutarimai
Atkelta iš psl. 1

SPAUDA IR INFORMACIJA

Lietuviška spauda yra tautinės 
gyvybės apraiška, ypač svarbi išei
vijai.

1. Seimas, didžiai įvertindamas 
lietuviškos spaudos ir informacijos 
svarbą, su dėkingumu prisimena 
laikraščius ir radijo valandėles re
miančias ir palaikančias Lietuvių 
Bendruomenės pastangas.

2. Retėjant spaudos bendradarbių 
eilėms, Seimas prašo Lietuvių Žur
nalistų Sąjungą rūpintis spaudos, 
radijo bei televizijos bendradarbių 
ruošimu ir kviečia jaunimą tuo do
mėtis.

3. Seimas ypatingai vertina PLB 
Valdybos leidžiamą bei visuomenės 
pasitikėjimą turintį ’’Pasaulio Lie
tuvį” ir ragina visų Kraštų Bend
ruomenes prisidėti prie jo išlaiky
mo, teikiant finansinę paramą bei 
telkiant prenumeratorius, o PLB 
Valdyba raginama, reikalui esant, 
dažninti jo leidimą.

4. Seimas dėkoja ’’Pasaulio Lietu
vio” redaktoriui PLB Valdybos pir
mininkui Broniui Nainiui, adminis
tratoriui Stasiui Džiugui ir redakci
niam bei administraciniam kolekty
vui už ’’Pasaulio Lietuvio” gerinimą 
ir redagavimą.

Praktiškiausios 
KALĖDINĖS DOVANOS

KALĖDINIS SIUNTINYS (1978) 2.
3 metrai angliškos vilnonės medžiagos eilutei su įaudimu "All wool 

made in England”; stora crimplene medžiaga moteriškai eilutei ar mote
riškam paltui; vilnonė medžiaga suknelei arba medžiaga vakarinei suk
nelei; vyriškas arba moteriškas puikus acryleno užsegamas megztinis; 2 
poros geriausių vyriškų arba moteriškų kojinių; 20 angliškų cigarečių;/20 
amerikoniškų cigarečių; 1 svaras kavos pupelių; 1 svaras šokoladinių 
saldainių.

Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis - $ 170.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos dar 

galima dadėti 4 -metrus, 3 jardus minko kailio arba ką nors iš žemiau iš
vardintų praktiškesnių ir naudingesnių dalykų:

Jeans "Wrangler” arba ’"Levi Strauss”
Tų pačių firmų švarkeliai
Vyriškas arba moteriškas megstinis
Geresnis megstinis
Vilnonės ilgos moteriškos kojinės
Vyriškos arba moteriškos nailono kojinės
Tights (kojinės - kelnaitės)
Crimplene medžiaga suknelei
Crimplene medžiaga moteriškai eilutei
Vilnonė eilutei medžiaga "All wool made in England
Vilnonė eilutei medžiaga "All wool made in England' 
Vilnonė eilutei medžiaga "All wool made in England' 
Vyriški arba moteriški labai geri bateliai 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui 
Lietsargis telescopic 
Vilnonė gėlėta skarelė 
Nailoniniai marškiniai
Geresni marškiniai
Įvairūs kalkuliatoriai ir stetoskopai siunčiami pagal susitarimą.
KALĖDINIS MAISTO SIUNTINYS, sudarytas iš leidžiamų siųsti 

produktų, su visomis persiuptimo ir muito išlaidomis - $ 70.00
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $ 26.00 persiuntimo 

išlaidoms.
■Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

BALTIC STORES LTD.
Z. JURAS

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI, 4HB, England, Tel. 01460 2592

SVEIKINIMAI IR PADĖKOS

1. Seimas nuoširdžiai dėkoja 
IV-jai Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybai, vadovaujamai 
Broniaus Nainio, už tikrai didžius 
penkerių metų darbus.

2. Seimas dėkoja visiems jį svei
kinusiems.

3. Seimas dėkoja Kraštų Valdy
boms ir visiems kitiems pasaulio lie
tuvių darbuotojams už Tautinių Šo
kių bei Dainų Švenčių, Jaunimo 
Kongresų, Mokslo ir Kūrybos sim
poziumų, Teatrų Festivalių ir kitų 
renginių organizavimą ir už dirbamą 
bendruomeninį darbą.

4. Seimas dėkoja visiems mokyto
jams, chorams ir jų vedėjams, tau
tinių šokių grupių vadovams ir šo
kėjams, vaidintojų trupėms, visų 
jaunimo organizacijų vadovams ir 
nariams, muzikos bei kanklių rate
liams, spaudai, radijo valandėlėms, 
televizijai, menininkams, rašyto
jams ir kitiems lietuvių mokslo ir 
kultūros kūrėjams bei visų lietuviš
kų darbų rėmėjams.

5. Seimas sveikina gausią, šešiuo
se laisvuose kraštuose veikiančią 
Lietuvių Skautų Sąjungą 60-ties 
metų sukakties proga, jų surengtą 
Vl-tą Tautinę Stovyklą Australijoje 
ir busimąją J.A.V.

6. Seimas sveikina JAV Lietuvių 
Bendruomenę, ryžtingai įsijungusią 
į Lietuvos laisvinimo darbus, ir už 
sėkmingą lėšų telkimą tiems dar
bams remti.

7. Seimas dėkoja Australijos Lie
tuvių Bendruomenei už sėkmingas 
pastangas atšaukti Lietuvos pripa
žinimą Sovietų Sąjungai.

8. Seimas sveikina Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės garbės pirmi- 

$35.00 
38.00 
25.00 
30.00 
5.00 
2.50 
3.50 

16.00 
27.00 
40.00 
50.00 
60.00 
30.00 
70.00 
10.00 
9.00 

10.00 
13.00

ninką Stasį Barzduką ir sunkiai ser
gantį pirmąjį PL B-nės pirmininką 
Joną Matulionį ir linki jiems sveika
tos.

9. Seimas sveikina dailininką 
Adomą Varną jo 100 metų amžiaus 
sukakties proga.

10. Seimas dėkoja Juozui Kapočiui 
ir jo bendradarbiams už 36 tomų lie
tuviškos ir 6 tomų angliškos Lietu
vių Enciklopedijos išleidimą.

11. Seimas dėkoja Pasaulio Lietu
vių Dienų rengėjams, suruošusiems 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes, 
V-ją Kanados ir JAV Dainų Šventę, 
šį V-jį PLB Seimą, o ypač Pasaulio 
Lietuvių Dienų Komiteto pirm. Jo
nui Simanavičiui, Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių Komiteto pirm. 
Pranui Berneckui, V-sios Kanados ir 
JAV Dainųšventės vadovui Vaclo
vui Verikaičiui ir V-jam PLB Seimui 
rengti komiteto pirm. Dr. Juozui 
Sungailai.

12. Seimas dėkoja Kanados val
džios įstaigoms, lietuvių organizaci- 
jomsir pavieniams asmenims, parė- 
musiems šiuos renginius.

13. Ypač Seimas yra dėkingas V-jo 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimui rengti komitetui ir visiems 
torontiečiams, taip šiltai visus priė- 
musiems.

V-jo PLB Seimo Nutarimų Komi
sija
Pirmininkas - Vytautas Kutkus 
(JAV), sekretorius - Jonas Urbonas 
(JAV). Nariai: Valentina Bukaus
kaitė (Argentina), Dr. Adolfas Da- 
mušis (JAV), Vladas Mažeika (Ve- 
necuela), Dr. Bronius Nemickas 
(JAV), Vytautas Neverauskas 
(Australija), prel. Pijus Ragažinskas 
(Brazilija), Algis Rugienius (JAV), 
Vytautas Skrinskas (Kanada), Kęs
tutis Slotkus (Kolumbija), Richar
das Tendzegolskis (Vokietija)

Vytautas Kutkus 
Pirmininkas

Jonas Urbonas 
Sekretorius

1978 m. liepos 17 d.
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Gintaro vadovių mokykloje
• ■ .

Sesė Audronė Stašionytė, Sydne- 
jaus ’’Aušros” Tunto jauna vadovė, 
Australijos skautų-čių kontingento 
VI TS JAV dalyvė, lankė LSS Gin
taro Vadovių Mokyklą. Čia pluošte
lis jos prisiminimų. Red.

kaotisf 
1ANCEJ

Leidžia: LSS Australijos Rajono 
- spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v.

B. Žalio adresu: 9 Lloyd Ave, 
Yagoona, N.S.W. - 2199.

Nežinojau ko tikėtis užsiregistra
vusi Gintaro mokyklon, bet buvau 
daug apie ją girdėjusi ir norėjau da
lyvauti...

Atvykusi, apsižvalgiau - keistas, 
gražus miškas, savotiški medžiai, 
tarp jų šeškai ir voveraitės laksto, 
nepažįstami, nematyti veidai, bet 
ilgai netruko susidraugauti. Iš viso 
mūsų buvo tik 12 kursančių ir 4 va
dovės. Mes buvome paskirstytos į 
dvi skiltis. Skilčių vardais buvo leis
ta pasirinkti paukščių pavadinimus, 
tai pasivadinome Papūgomis ir Gul
bėmis.

Rytais kėlėmės 7 vai. Reikėjo pa
čiom nueiti ir atsinešti maistą ir jį 
ant laužo paruošti (o jis, kartais už
sispyręs. neužsidega!). Po pusryčių 
dvi sesės iš budinčios skilties pake
lia gairelę. 9 vai. susitvarkom ir 
skubame į užsiėmimus.

Užsiėmimuose klausydavomės 
įvairių paskaitų. Brolio Saulaičio 
paskaitos apie vadovavimą visada 
buvo įdomios. Išmokome kaip pra
vesti draugovės ir skilties sueigas, 
žaidimus ir iškylas. Pasistatėm 
bokštą ir tiltą. Vieną dieną sesė Zita 
Krukonienė mums pravedė pašne
kesį apie liaudies dainas, kurį mes, 
išsėdėjusios dvi valandas, su įdomu
mu išklausėm. Ėjom ir iškylauti. 
Vieną dieną, einant, pradėjo lyti. 
Galvojome, kad nustos, tai ėjom vis 
tolyn,o vis lijo. Kai atėjome į nusta
tytą vietą, buvome sušlapusios nuo 
kojų iki ausų ir neradome, kur galė
tume pernakvoti, tai grįžome. Ruo
šėme ir trumpų iškylų - susipažini
mui su gamta. Tai buvo labai įdomu, 
nes Amerikoje visai kitokia gamta, 
kaip pas mus Australijoje. Užsiėmi
mai būdavo įvairūs, įdomūs ir tiks
lingi, todėl sesės mielai juose daly
vaudavo.

12 vai. valgėm pietus. Kas antrą 
dieną, po pietų, eidavom maudytis, o 
kitomis dienomis- tuo pačiu metu 
būdavo užsiėmimai, po jų vakarienė, 
o po to - poilsis. Ne koks buvo tas 
mūsų poilsis, nes tai buvo vienintelis 
laikas, kai galėjome sutvarkyti pas
kaitų užrašus ir įrašyti ką nors į 
savo dienoraščius. Vakare būdavo 
gairelės nuleidimas ir po to mes ke
liaudavome aplankyti Tautinę Sto
vyklą. Jei ten būdavo iškilmingas 
vėliavos nuleidimas ar bendras lau
žas, mes ten pasilikdavome ilges
niam laikui, o jei ne, tai grįždavome į 
savo pastovyklę ir ruošdavome savo 
laužą ar vakaronę drauge su Ąžuolo 
Mokykla (Brolijos kursai - Red.).

Broliai ąžuoliečiai visai arti mūsų 
stovyklavo ir mums buvo smagu su 
jais pabendrauti. Prieš einant mie

goti, sukalbėdavome maldą sustoju
sios aplink mūsų pačių pasistatytą 
kryžių.

Gintaro mokyklos kursai man at
rodo pavyko labai gerai. Daug rei
kėjo dirbti, rašyti ir galvoti, bet bu
vo labai smagu. Aš susidraugavau 
su daugeliu sesių, daug išmokau 
apie skautavimą ir vadovavimą, ko 
anksčiau nežinojau.

Nuotraukoje žinomas foto reporteris Vladas Bacevičius (kairėje) drau
ge su svečiu iš Taivano skautininku. V. Bacevičiaus nuotraukų rasi 
laisvojoje lietuvių spaudoje įskaitant ir Mūsų Pastogę. Čia jis šeštojoje 
tautinėje stovykloje prie savo oficialaus USA pašto.

Australijos Rajone
MELBOURNE

* ’’Džiugo” Tunto vadija rugsėjo 19 
d. buvo susirinkusi savo reikalų 
aptarti. Tuntui vadovauja s. H. An
tanaitis, jo pavad. - s.v.v.sl. A. Mil
vydas. Vadovai - draugininkai: D. 
Sadauskaitė, B. Prašmutaitė, B. 
Šaulytė, J. Šimkienė, V. Sadauskas, 
L. Prašmutas, V. Vaitkus.

* Tuntininko s. H. Antanaičio pas
tangomis sušaukti du formalūs egzi- 
lų skautų vadovų posėdžiai, kuriuo
se dalyvavo septynių tautybių 
skautų atstovai. Numatoma bendra 
veikla, tikslu pagyvinti mūsų pačių 
veiklą, iškelti vieningumą, gauti 
tarptautinį pripažinimą. Kovo mėn. 
numatoma suruošti savaitgalio 
bendrą stovyklą. Spalio 21 d. šau
kiama bendra visų tautybių draugi

Iš VI TS ir mūsų viešnagės Šiau
rės Amerikoje aš parsivežiau daug 
malonių ir gražių prisiminimų ir ži
nau, kad aš taip smagiai niekad nesu 
stovyklavusi.

Sesė Audronė

ninkų sueiga susipažinimui. Aptarta 
ir kasmetiniai 2 ar 3 bendri parengi
mai.

* Jūrų skautų instruktorius R. 
Švambarys tuntui padovanojo savo 
pagamintą $ 400 vertės baidarę, ku
ri per tunto sueigą, gruodžio 3 d., 
bus pakrikštyta.

SYDNEY

* Tunto vadovai ruošiasi Rajoninei 
Stovyklai sausio 2-14 d.d. "Aušros” 
stovyklavietėje, Ingleburn, N.S.W.

* Sydnejaus Sk. Vyčių Geležinio 
Vilko Būrelis šiemet švenčia savo 
25-metį. Ta proga būrelis ruošia va
karienę - pobūvį gruodžio 2 d. 
Bankstown’e. Į ją kviečiami visi bu

SKAUTŲ AIDO KELIONĖ 
AUSTRALIJON...

Paštas dažnai iškrečia įvairių iš
daigų... Brolis ar sesė laukia nesu
laukia savo skautiško žurnalo - din
go, kaip ugny: gal administracija 
neišsiuntė, gal... Taip spalio 20-21 
d.d. sydnejiškius pasiekė kovo ir 
balandžio mėnesių Skautų Aido nu
meriai - taigi ėję 5-6 mėnesius (ma
tyt, buvo užsimetę pašto streikų 
metu!). Sk. A. Administracija bando 
trumpinti žurnalo kelionės laiką 
įvairiais būdais: po numerį jo atvežė 
sportininkai ir VI TS JAV dalyviai, 
o nr. 7 - brolis R. Badauskas, grįžda
mas iš JAV ir jis neužilgo pasieks 
skaitytojus.

Ta pačia proga tenka priminti, 
kad jau laikas susirūpinti Skautų 
Aido prenumerata ateinantiems 
metams. Ją priima židinietis s. J. 
Zinkus, 84 Victor Ave, Picnic Point - 
2213, tel.: 774 2914 (metinė prenu
merata - $ 5.00).

Skautų Aido prenumeratorių - 
pagal esamą skautų-čių skaičių mū
sų rajone galėtų būti daugiau. Jo 
prenumeruojama: Melbbourne - 24 
egz., Sydnejuje - 20, Geelonge - 8, 
Canberroje - 3, Adelaidėje, Brisba- 
nėje ir Tasmanijoje - po 1 egz.

O -šis žurnalas yra labai gražiai 
leidžiamas, įdomus ir juo, kaip savo 
sąjungos organu, turėtų susidomėti 
visi broliai ir sesės.

B.Ž.

vę ir dabartiniai būrelio nariai. Ra
joninės Stovyklos metu, 1979 sausio 
6 d., 2 vai. popiet visi vyčiai kviečia
mi rinktis į stovyklavietę Ingle- 
burn’e, kur įvyks iškilminga vyčių 
sueiga, pabendravimas ir laužas.

Inf.

VI—TOS T.S. ŠYPSENĖLĖS

* Nugirsta pas skautininkes labai 
anksti rytą: ’’Sesės: be mankštos 
nebus kavos!” (sako vadovė, kuri 
kavos jau atsigėrė).
* Atvykęs į Bendrijos stovyklą se
nyvas skautininkas tarė viršininkui:

— Tik jau, broliuk, neskirk manęs 
pareigoms, esu per senas...

Ogi kitą vakarą tas pats senukas 
taip drožė polką susipažinimo šo
kiuose, kad jam net kišeninė lempu1 
tė užsidegė.

Šeštoji tautinė stovykla Amerikoje rikiuojasi paradui.
Nuotrauka V. Bacevičiaus

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ TTO DRAUGIJA

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

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

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, G.P.O. Melb. 3001.
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vaL p.p. lietuvių 

Namai, 6 Eastry St., Norwood.
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SU SPORTININKAIS Antanas T bukaitis

Be Čikagos, daugiausiai rūpesčių 
ir vargo turėjo mūsų buvęs austra- 
lietis ir dabartinis Los Angeles 
’’Bangos” klubo pirmininkas Algis 
Šėkas. Nežinau ką mes būtume darę 
be jo ir jo visų padėjėjų bei vaišin
gųjų Los Angeles miesto lietuvių. 
Jeigu visur buvome tik po vieną 
kartą, tai vargšai losangebečiai tu
rėjo mus priimti net du kartus, at
vykstant ir išvykstant. Padėką žo
džiais tikrai būtų per mažai pasaky
ti. Nepamirštami yra ir prel. J. Ku
čingis, kurio parapijos sales mes bu
vome kone visai jau sau pasiėmę, R. 
Vizgirda, V. Dapšys, R. Molokas, V. 
Vidugiris, malonioji ir taip gražiai 
besišypsanti solistė B. Dapšienė, B. 
Lambergaitė ir daug, daug kitų, Jū
sų tikrai niekada nepamiršime, nes 
gi, be viso kito, jūs esate ir mūsų 
patys artimiausieji užjūrio kaimy
nai, tikrai kone giminės.

Žvelgdami į visą mūsų kelionę 
Amerikoje, jokiu būdu negalime 
neprisiminti ir kitų didžiųjų Ameri
kos lietuvių kolonijų, kurios irgi taip 
pat mus labai vaišingai priėmė, vai
šino ir suteikė progos pažinti ir jų 
gražiuosius miestus. Puikusis Bos
tonas, didysis jų Lietuvių Piliečių 
klubas, visas sporto klubas "Gran
dis” su visa savo nepavargstančia 
vadovybe ir su savo didžiuoju "bo
su” V. Eikintu, kurio užnugaryje ir 
aš pasijautau gana drąsus, kai vieną 
naktį reikėjo kai kuriuos jaunuolius 
paprašyti palikti jaunatvišką subu
vimą, jį pakeičiant poilsio lova. Po 
Kanados, tai buvo pirmasis mūsų 
miestas Amerikoje ir nuo čia mes 
jau pradėjome valgyti ir gerti ame
rikoniškus skanumynus, nuo kurių 
dar ir šiandien normalaus svorio ne
gali žmogus atgauti.

Milžiniškas New Yorkas, klai
džiojimai po jį, beieškant to didin
gojo Kultūros Židinio, energingasis 
Pranas Gvildys ir jo padėjėjai sutei
kė mums tikrai malonų šio didmies
čio ir jų lietuvių prisiminimą.

Svetingoji Baltimore, daug bėdų 
dėl mūsų turėjęs sportininkų vado
vas Algis Veliuona, jo puiki ir nie
kada nepykstanti žmona Rožė, vai
šingasis Lietuvių Klubas, su visa 
savo vadovybe, nuoširdūs sporti
ninkai ir jų vadovai bei rėmėjai, ku
rie mus taip nuoširdžiai vaišino savo 
specialia vėžių sriuba ir nepamirš
tama ’’viryta”, apie ką dar ir dabar 
daugumas kalba, niekada nebus 
mūsų pamiršti.

Malonusis Clevelandas su savo 
puikiaisiais Lietuvių Namais, mus 
taip gražiai vaišinusiais, nepamirš
tami V. ir O. Jokūbaičiai, piknikas jų 
puikioje rezidencijoje, "Žąibo” 
pirmininkas J. Kijauskas, mielas 
Tėvynės Garsų vedėjas J. Stempu- 
žis ir malonioji D. Orentaitė, jų pui
kus vadovavimas iškiloje po Cleve- 
landą, mano ’’Bosas” V. Gedgaudas 
ir jo puiki, buvusi gera sportininkė, 
žmona, ir įpūsų jau pasisavintas ir 
suaustralintas nepamirštamas fo
tografas V. Bacevičius. Gi tur būt 
pakartų mane kiti australiokai, jeigu 
aš nepaminėčiau Lietuvių Namų 
klubo vedėjo Z. Dučmano, kuris visą

Dėmesio!
Visos Importo-Eksporto muitų 

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

STATTIS AGENCIES

Tek 82 0786

PER Š. AMERIKĄ
laiką taip nuoširdžiai ir draugiškai 
prižiūrėjo mus visus. Nepamiršime 
mes ir mūsų naujo draugo, jūsų gar
siojo R. Kudukio, su kuriuo taip 
malonu buvo susipažinti, padrau
gauti ir kurio puikią žmoną, buvusią 
Perth’iškę, jis pyks ar nepyks, mes 
vis tiek dar skaitome sava austra- 
liške ir už jos atsisveikinimo gėles 
mes jai siunčiame didelį ačiū.

Nepamiršime mes ir Amerikos 
sostinės ir jos puikių lietuvių. Akyse 
stovi judrioji E. Vadapolienė, jos 
ramusis vyras, kuriems gal kai kurie 
mūsiškiai ir nemažai rūpesčių pri
darė. Tačiau Elvyra pykt nemoka ir, 
jeigu tik tas ką nors bendro turi su 
lietuviškumu, tai ji ir kalnus dėl to 
nuvers. Nepamirštami yra ir Lietu
vos Atstovas Dr. St. Bačkis su po
nia, Lietuvos Pasiuntinybė, puikus 
priėmimas tenai ir visi kiti mums 
taip daug gero padarę sostinės lie
tuviai.

Gi ir Detroitas su savo Kultūros 
Centru, kur turėjome tokius gražius 
savo priėmimus, broliai Rugieniai, 
jų atliktas tas milžiniškas priėmimo 
darbas. Algis Zaparackas, Jonas 
Urbonas, J. Orentas, A. Rudis ir jų 
visų tos puikios žmonos, mus visur, 
taip puikiai vaišinę ir prižiūrėję, 
niekuomet nedings iš mūsų kelięnės 
atminties.

Baigiant savo šį paskutinį kelio
nės po Ameriką ir Kanadą straipsnį, 
aš noriu visų Australijos lietuvių 
sportininkų, kurių išvykos grupei 
vadovavau, vardu padėkoti visiems 
Kanados ir Amerikos lietuviams už 
tą puikų ir, tiesiog pasakišką mūsų 
visų priėmimą. Tai buvo kažkas ne
paprasto ir mes niekuomet ir nie
kuomet to nepamiršime. t ?--

Lygiai taip pat mano ir visų spor
tininkų didžiulė padėka priklauso 
visiems Australijos lietuviams, or
ganizacijoms, spaudai ir visiems 
tiems, kurie bent kuo prisidėjo prie 
mūsų šios išvykos tokio puikaus pa
sisekimo, nes tik su jūsų parodyta ’ 
materialine ir moraline paspirtimi, 
mes galėjome šią išvyką įvykdyti ir 
taip gražiai reprezentuoti visus 
Australijos lietuvius.

Nuoširdus lietuviškas ir sportiš
kas AČIŪ visiems.

Pabaiga

Moterų veikloj
ESAME DĖKINGOS

Džiaugiamės pasisekusia Lietuvių 
Sodybos Engadine seklyčios atida
rymo švente. Ta proga dėkojame:

ALB Krašto Valdybos pirminin
kui prof. Dr. A. Kabailai už sekly
čios atidarymą ir a.a. Antano Baužės 
lentos atminimui atidengimą;

kun. P. Butkui už seklyčios paš
ventinimą;

Katalikų Kultūros Draugijai per 
jos pirmininką p. A. Vinevičių už 
įteiktą tautiniais motyvais išpuoštą 
kryžių;

iškilmių programą pravedusiai p. 
J. Viliūnienei.

Mūsų padėka p. Marinai Cox ir jos 
vadovaujamai Sūkurio grupei už at
liktą programą. Dėkingos esame 
p.p. B. Ropienei, M. Reisgienei už 
surengtą tautodailės parodėlę, p. A. 
Jakštui už padarytą Povilo Aleknos 
bibliotekai lentą, p. V. Šimkuvienei 
už bibliotekos sutvarkymą.

Ačiū valdybos bufetui talkininka
vusioms ir maisto aukojusioms p.p. 
Almazienei, Baltrimienei, Bliokie- 
nei, Bižienei, Čelkienei, Jakštienei, 
Jablonskienei, Kiverienei, Koliavie- 
nei, Kutkienei, Stašionienei; už de
koruotą pyragą loterijai p. M. Ka
valiauskienei. Dėkui p.p. Ropienei,
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Kiekvienas asmuo, būdamas virš 18 
metų, isvykstąs iŠ Australijos, privalo 
įsigyti $10 išvykimo ženkliuką/ 
Departure Tax Stamp/.

Išvykimo mokesčio ženkliukas 
gaunamas aerodrome ar uoste, iŠ kur 
išvykstate. Ženkliukai taip pat gaunami 
Imigracijos ir Etninių Reikalų Ministerijos 
ar pasų išdavimo įstaigose, kurios 
įtrauktos j jūsų vietinės telefonų 
abonentų knygos Commonwealth 
Government skyriuje.

Jūs turite patiekti ženkliuką, prisegtą 
prie bilieto, kai prieš pat išvykstant 
praeinate pro muitinę.

Department of Immigration and Ethnic Affairs.
IDT 105-202-108li

4*^
A. Pauliukonienei, S. Jurevičienei, 
L. Stašionienei už eksponatus paro
dėlei, p. V. Narušienei už gėles. Dė
kui talkininkams p.p. J. Normanui, 
L. Simanauskui ir A. Gaidukui.

Visiems mūsų geradariams ir 
svečiams už gausų atsilankymą 
reiškiame nuoširdų ačiū.

Valdyba
PRANEŠIMAS

Syd. L.M.S.G. D-jos Valdyba pra
neša, kad lapkričio 26 d., sekmadienį 
įvyks Lietuvių Sodyboje Engadine 
iešminė. Maloniai prašome aukoti 
fantų numatomai loterijai. Fantus 
galima įduoti bet kuriai valdybos 
narei arba palikti Liet. Klube, iš kur 
perims p. L. Simanauskas. Dėl ieš- 
minės sekite tolimesnius praneši
mus. Valdyba

Syd. Liet. Moterų Globos Draugia 
jos Valdyba praneša visoms Drau
gijos narėms ir visuomenei, kad 
lapkričio 12 d. Lidcombe bažnyčioje 
bus atlaikytos keturnedėlio šv. Mi
šios už a.a. R. Pūkienę, buvusią 
Draugijos ir valdybos narę. Kvie
čiami visi kuo skaitlingiau dalyvauti.

Valdyba

Užklausimai skaitytojui:
1. Ar jau surašei savo testamentą?
2. Ar savo testamente prisiminei

Mūsų Pastogę?

DEPARTURE

$10
U)

Aušros Tunte
DARBO DIENA

Tunto štabas, susirūpinęs skautų 
stovyklaviete, ruošia darbo dieną, 
sekmadieni, lapkričio 26 d., prade
dant 10 vai. iš ryto. Į šią dieną kvie
čiame skautus, skautes, sk. vyčius, 
vyr. seses, visus tėvelius ir skautų 
draugus, kurie yra pasiruošę dirbti. 
Numatyta aptvarkyti įvažiavimą ir 
virtuvės rajoną, surinkti ir išvežti 
šiukšles, ir bendrai, paruošti žemę 
rajoninei stovyklai. Prašome atsi
vežti atitinkamus įrankius ir savo 
pačių pietus. Tuntas parūpins gėri
mus. Iš anksto dėkojame visiems 
darbininkams.

KALĖDŲ EGLUTĖ

Ruošiame Tunto sueigą kartu su 
tradicine Skautų Kalėdų Eglute 
sekmadienį, gruodžio 10 d. ir laukia
me visų tunto uniformuotų narių 
gausaus dalyvavimo, skautų žemėje. 
Prašome susirinkti Ingleburne 12 
vai. Bus proga išklausyti šv. Mišias. 
Tuo pačiu, bus ir tradicinis ’’Kūčių" 
stalas.
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Bendri išvykos įspūdžiai
Robertas Sidabras Tęsinys

Toronte teko nugirsti mūsų spor
tininkus priekaištaujant, kad žaidy
nių stadionai buvo išmėtyti po visą 
miestą. Kai rimtai pagalvoji apie šį 
reikalą, tai matosi, kad žaidynių 
rengėjai užsitarnavo padėkos bei 
pagyrimų, o ne priekaištų, nes var
žybos vyko tikrai jaukiose patalpo
se. Mane net stebina, kad tokiame 
Toronte yra tiek daug naujų moder
nių aukštųjų mokyklų su tokiom 
puikiom sporto salėm ir kaip iš iš
vaizdos atrodo, pastatytos paskuti
nių dešimties metų laikotarpyje. 
Dabar man pasidarė aišku, kodėl 
Kanados sportininkai taip aukštai 
iškilo tarptautinėje sporto arenoje.

Šias ištaigingas sporto bazes iš- 
nuomuoti žaidynių rengėjams kai
navo stambios sumos pinigų, tad 
visi žaidynių dalyviai buvo apkrauti 
varžybų registracijos mokesčiais. 
Australijos lietuviai sportininkai 
buvo atleisti nuo šių mokesčių.

Australijos lietuviams buvo tai
koma ir daugiau privilegijų bei 
lengvatų, kas liečia vaišes, parengi
mus, o taip pat ir iš turistinės pusės.

Mūsų sportininkams, treneriams 
ir vadovams, žaidynių rengėjai ap
mokėjo, maždaug, trečdalį kelionės 
išlaidų į Toronto. Prieš įteikdamas šį 
stambios sumos čekį mūsų išvykos 
vadovui Antanui Laukaičiui žaidy
nių rengimo komiteto pirmininkas 
Pranas Berneckas prisipažino, kad 
iš jo pusės buvo perdrąsu prižadėti 
tokią stambią garantiją Australijos 
lietuviams sportininkams. Tačiau 
Kanados ir J.A. V-bių lietuvių dos
numas ir komiteto finansų organiza
toriaus, stambaus statybos kon- 
traktoriaus Stasio Kuzmos sumanu
mas ir finansinė parama leido šį pa
sižadėjimą įvykdyti.

. P. Berneckas pasidžiaugė, kad 
ruošiant šias žaidynes jis dar susi--' 
laukė tvirtos paramos bei pagalbos 
iš Vinco Ignaičio, Jono Karpio ir 
Jono Nešukaičio.

Aš manau, kad medalio užsitar
navo Kęstutis Budrevičius, kuris 
rūpinosi svečių apgyvendinimu. Šias 
nedėkingas pareigas jis atliko labai 
rūpestingai, stengėsi visų pageida
vimus įgyvendinti ir visas dienas 
praleido Lietuvių Namuose.

Toronte teko susipažinti ir plačiai 
išsikalbėti su Francys Šlutiene, Či
kagos lietuvių televizijos programos 
vedėja, kuri į žaidynes buvo atvy
kusi kaip reporterė. Ši Amerikoje 
gimusi lietuvaitė papasakojo 
apie T.V. rūpesčius ir džiaugsmus 
bei užkulisio įdomybes. F. Šlutienė 
parodė labai daug dėmesio sporto 
žaidynėms, tik nusiskundė, kad į ki
tus parengimus teko "veržtis per 
jėgą”... Tai yra reali teisybė, o tas 
buvo labai pastebima užjūryje, at
rodo, kad mes lietuviai labai bijome 
reklamos... Jei kas nors dar tiki į 
olimpinį posakį: "nesvarbu laimėti, 
bet svarbu dalyvauti”, tai mes lietu
viai turime kuo pasigirti bei pasidi
džiuoti. Žymiai skaitlingesnės tau
tybės išeivijoje pavydi mums ir nie
kaip negali suprasti, kaip mes pajė
giame suorganizuoti tokio masto 
sporto žaidynes bei dainų šventę, 
kuri sutraukė apie 15.000 lietuvių į 
Maple Leaf stadioną. Priskaičiuoja
ma, kad savaitgalį Toronte svečia
vosi apie 10.000 lietuvių, kurie buvo 
suvažiavę iš visų pasaulio kampų.

Kanadoje priskaičiuojama apie 
30.000 lietuvių, iš kurių apie du 
trečdaliai gyvena Toronte, Hamil
tone ir kituose Ontario valstijos 
miestuose. Toronte gyvena apie 
12.000 lietuvių, yra du lietuvių 
sporto klubai "Vytis” ir "Aušra”. Jei 
paminėsime, kad už 60 mylių Hamil
tone gyvena arti 5.000 lietuvių, kur 
taip pat veikia labai tvirtas lietuvių 
sporto klubas ’Kovas”, tada pasida
ro savaime aišku, kad panašaus 
masto sporto žaidynes bei dainų ar

ba tautinių šokių šventę galime su
ruošti tik Čikagoje ir Toronte.

Toronto Pasaulio Lietuvių Dienų 
organizaciniam komitetui pirminin
kavo Jonas - ^Robertas Simanavi
čius, o sporto žaidynėms ir kitiems 
parengimams daug pasidarbavo Al
gimantas Banelis, Jonas Budrys ir 
Alfonsas Balnys.

Žaidynių metu Toronte posėdžia
vo Pasaulio Lietuvių Seimas, kur 
buvo svarstomos mūsų bendruome
nės problemos, nustatytos ateities 
veiklos gairės, išrinkta nauja Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Val
dyba ir t.t. Sportininkus ten atsto
vavo ŠALFAS Centro Valdybos 
įgaliotas Detroito lietuvių bendruo
menės pirmininkas Algis Rugienius. 
Algis dėjo visas pastangas, kad 
sportininkams leistų įsijungti į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę

/PORTALE

lygiom .teisėm kaip ir PLJ Sąjunga. 
Deja, balsavimo keliu, šis sportinin
kų pageidavimas buvo atmestas!. 
Komedija, kuri neiššaukia juoko...

Sportininkai yra viena iš veik
liausių jaunimo organizacijų, kuri 
davė daug sumanių, susipratusių ir 
darbščių darbuotojų visoms mūsų 
bendruomenės organizacijoms. Bu
vusius sportininkus dabar matome 
Bendruomenės Valdybose, skautų 
organizacijos veikloje, diriguojant ir 
dainuojančius choruose, mokytojau
jant tautinių šokių grupėse bei sa
vaitgalio mokyklose, sportininkai 
yra labiausiai išgarsinę lietuvių var
dą išeivijoje, jie rūpinasi PLJ Są
jungos veikla ir nevengia pareigų 
ten ir t.t. ir t.t. Tačiau PLJ Sąjungos

Lietuvių Dienoms specialiai papiginti

bilietai lėktuvais
Norintieji pasinaudoti šia proga kreipkitės į:

Palanga Travel

Gyvenantieji Adelaidėje ar Melbourne apsirūpinkite bilietais firmos 
skyriuose:
ADELAIDE, 13 Hindley St., Tel.: (08) 51 7699, 51 7874
MELBOURNE, 59 Queen St., Tel.: (03) 62 7758, 62 7759

Visi kiti kreipkitės į firmos įstaigą:
364 Sussex Street,
SYDNEY, NSW 200

Telefonai: (02) 26 2008, 26 3526, 26 5066

TAA
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Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI” AUKOJO:

NSW $ 2.00 
Qld. $ 5.00 

NSW $ 5.00 
10.00 
5.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

.H. Keraitis 
A. Rudžius 
G. Martins 
A.P. Krutuliai 
M. Burneikienė
A, J. Reed 
J. šeštokas 
J. Feder 
P. Sirgedas 
V. Kalvaitis 
J. Alkevičius 
M. Kavalauskienė 
S. Gintalienė
B. Šimkienė 
A. Medelienė 
V. Patašius 
Melbourne K.M. D-ja
R. Rakunienė 
J. Vizbaras 
V. Žygas 
A. Milašas 
Br. Leitonas 
A.O. Rudžiai 
E.S.Kranai
S. S.E. Sagačiai 
E. Vilkienė 
J. J. Ruzgiai 
J. Miškinis 

< J. Miškinytė 
Dr. A. Viliūnas 
A. Jakštas 
Dr. A. Ivinskis 
P. Armonas 
V. Šapka
A.L.B. Melbourno Ap. V-ba VIC

$50.00

W.A. $ 
W.A. $
S.A. $ 
VIC$

QLD$ 
USA$
VIC$

NSW $ 10.00 
NSW $ 6.00 
NSW $ 1.00

VIC $ 10.00 
VIC $ 10.00 

NSW $ 7.00
VIC $50.00 
VIC$ 5.00 
VIC $ 10.00 
VIC $ 10.00 

NSW $ 2.00
VIC$ 5.00 

QLD $ 10.00 
QLD $ 10.00 
QLD $ 10.00 
QLD$ 7.00 
QLD $ 12.00

•• $10.00 
QLD$ 5.00 
NSW $20.00 
NSW $ 5.00 
NSW $ 10.00 
NSW $ 10.00 
NSW $ 10.00

Dr. I. Venclovas 
V. Narušienė 
E. Eskirtienė

. P. J. Pullinen
J. Paškevičius 
M. Lingienė 
Jz. Ramanauskas 
A. Brunkienė
K. Garalevičius
I. Jonaitis
J. Jasiūnas 
E. Svirklienė 
Z. Sipavičius 
Latrobe Valley Seniūnijos VIC

$ 30.00 
TAS $ 10.00 
QLD $ 10.00 
VIC $ 15.00 

NSW $ 5.00 
NSW $10.00

NSW $ 15.00 
NSW $ 5.00

VIC$ 5.00 
NSW $10.00 
TAS$ 5.00 

W.A. $ 5.00 
NSW $10.00
NSW $ 5.00

VIC $ 10.00 
NSW $10.00 
NSW $ 6.00 
NSW $ 10.00 
ACT $40.00

P.M. Šiaučiūnai 
J. Ruzgys 
VI. Aglinskas 
V. Deikus 
V. Bernotas 
Kun. P. Butkaus Jubil. R.K. NSW

$ 20.00 
Tautos Fondo Atstovybė NSW

$ 20.00 
Evang. Taryba Melbourne VIC

$20.00 
VIC$ 5.00 

NSW $ 10.00 
VIC $30.00 
VIC $20.00 

NSW $ 10.00 
NSW $20.00 
NSW $ 10.00 
NSW $ 10.00 
NSW $10.00 
NSW $ 10.00 

VIC $ 20.00

P. Vaičius
Eric Fogarty 
Gėelongo B.M D-ja 
Sale Seniūnija 
A. Jakštas
Dr. L. Petrauskas
A. Jasaitis
Jz. Ramanauskas
E. Svirklienė
A.P. Marašinskai
A. Šabrinskas
Spaudos Baliaus proga 

Sydnejuje
H. Šalkauskas 
AJE.
V. J. Ramanauskai 
A. Kabaila

NSW $ 12.00 
NSW $12.00 
NSW $ 10.00
NSW $24.00

tikslai yra nevisiškai aiškūs. Iš šono 
atrodo, kad tai yra studentų organi
zacijos tęstinumas su tikslu mokslo 
atostogų metu susiburti, pabend
rauti, nuotaikingai praleisti laiką 
lietuvių bendruomenės sąskaiton. 
Pasidžiaugti galima, kad tuose susi
būrimuose bandoma gvildenti ir 
mūsų išeivijos problemas. Tie susi
būrimai - kongresai yra būtinybė, ir 
tas mūsų prieauglio praleistas liuos- 
laikis lietuviškoje aplinkumoje pa
deda jiems netik lietuvių kalboje, 
bet ir galvosenoje. Ką pasėsi - tą ir 
pjausi. Dabartinis jaunimas - atei
ties vadovai mūsų išeivijos bend
ruomenėje. Tačiau labai negerai, 
kad dabartinė Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga veikia perdaug 
savistoviai ir kartais net lipa kitoms 
jaunimo organizacijoms "ant kulnų”. 
Todėl, aš manau, kad visos išeivijos 
jaunimo organizacijos turėtų suda
ryti bendrą frontą ir tada mes leng
viau išspręsime mus liečiančias 
problemas. Tada PLJ Sąjunga tu
rėtų tvirtą užnugarį ir galėtų reika
lauti svaraus žodžio Apylinkių, 
Krašto ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdybose.

Bus daugiau

KOVO KLUBE
Spalio 22 d. Kovo berniukai (14 

m.) žaidė prieš Belmore ir laimėjo 
23:21 taškų santykių.

Šios rungtynės buvo gal pačios 
sunkiausios šiame sezone. Kovas 
vedė beveik visą laiką, tačiau dar li
kus 3 minutėms žaisti T. Kolbakas ir 
P. Simpson turėjo apleisti aikštę, 
surinkę'po 5 baudas. Likus tik 90 
sekundžių žaisti, Kovas atsiliko vie
nu tašku. Esant geriems gynėjams 
R. Gaidžioniui ir E. Kasperaičiui 
Kovas atgauna kamuolį ir 15 sekun
džių likus Kovas vėl veda 2 taškais, 
ir taip mūsų berniukai laimi. Pau
liaus Stašionio žaidimas buvo labai 
puikus, o taip pat T. Kolbako ir E. 
Kasperaičio.

Taškus laimėjo: P. Stašionis 9, P. 
Simpson 5, T. Kolbakas 4, E. Kas- 
peraitis 3 ir R. Gaidžionis 2.

18 m. berniukai pralošė prieš Bel
more 34:39.

Kovas žaidimą pradėjo labai ag
resyviai ir pirmą puslaikį laimėjo 
28:18. Antrame puslaikyje Kovui 
trūko fizinio pajėgumo. Prieš galą 
žaidimo matėsi nuovargis, ten mū
siškiai padarė keletą klaidų ir pralo
šė. Treneris A. DuŪnskas susirūpi
nęs šios komandos fizinį pajėgumą 
pakelti, nes tai yra būtinas dalykas, 
ypatingai krepšinio sporte. Tony 
Kapočius puikiai sužaidė laimėda
mas 26 taškus, taip pat gerai pasiro
dė P. Kapočius ir M. Šepokas. Pakė
lus šios komandos žaidimo lygį, ji 
neturėtų jokių sunkumų patekti į 
pusfinalines rungtynes.

O. Baužienė
M. Gailiūnas

NSW $ 12.00
NSW $ 12.00

Spaudos Baliaus proga 
Melbourne

Jz. Jasiulaitis 
J. Meiliūnas 
L. Barkus 
E. Dudėnienė 
Br. Vanagas 
J. Antanaitis 
O. Aleknienė 
A. Zubras 

•A. Bajoras 
V. Ališauskas 
G. Žemkalnis

VIC $50.00 
VIC$ 5.00 
VIC $ 5.00 
Vic$

VIC$ 
VIC$ 
VIC$
VIC $ 10.00
Vic $20.00

VIC $ 10.00 
VIC $20.00

5.00
5.00
5.00
5.00

Mieliems aukotojams tariame 
nuoširdų Ačiū
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Informacija
KERAMIKOS PARODA

Lapkričio 5 d., sekmadieni, Old 
Bakery Galerijoje atidaroma Jolan
tos Janavičienės keramikos darbų 
paroda drauge su kitais dailininkais. 
Paroda truks iki lapkričio 25 dienos. 
Galerijos adresas: 22 Rosenthal 
Ave., Lane Cove. Paroda atidara 
savaitės dienomis nuo 10 vai. ryto 
iki 5 vai. vak. išskyrus pirmadienius. 
Atadara taip ir šeštadieniais.

PRANEŠIMAS

Melb. Liet. Kat. Mot. Valdyba 
lapkričio 12 d. (sekmadienį) 2.30 vai. 
Lietuvių Namuose, ruošia popietę, 
kurios metu p. Z. Kalpokienė skai
tys paskaita apie odos ir plaukų 
priežiūra. Maloniai kviečiame visas 
suinteresuotas ponias ir paneles 
gausiai atsilankyti. Valdyba

SEKTINAS PAVYZDYS

Sydnejiškis p. Pranas Sakalaus
kas, dėl susiklosčiusių aplinkybių 
negalėdamas savo namuose pri
glausti ir globoti atvykstančių i Lie
tuvių Dienas svečių, užsakė dvi vie
tas Sydney University International 
House studentų bendrabutyje pilnai 
apmokėdamas dviem asmenims vie
nai savaitei pragyvenimą, sumokė
jęs 140 dolerių.

Kaip žinia, Lietuvių Dienų Komi
teto svečių apgyvendinimo sekcijai 
yra sunkumų apgyvendinti atvyks
tančius gausius svečius privačiuose 
namuose. Teks eilei atvykstančių 
apsistoti koteliuose ar moteliuose. 
Butų Komisija tuo rūpinasi ir jau 
gavusi vietų labai palankiomis sąly
gomis. Suinteresuoti skubiai rašy
kite butų komisijos pirmininkui p. 
M. Zakarui: 18 Lundy Ave„ Kings- 
grove, Sydney.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MELBOURNO IR GEELONGO

LIETUVIAMS

Melbourne ir Geelongo lietuviai, 
norį vykti ekspreso autobusu gruo
džio 26 d. į Lietuvių Dienas Sydne- 
juje ir tuo pačiu autobusu grįžti 1979 
m. sausio 1 d. turi iki lapkričio 10 d. 
užsiregistruoti firmoje 
BUSINESS HOLIDAY TRAVEL 
PTY. LTD., 639 St. Kilda Rd., Mel
bourne 3004 (tel. 511478 darbo vai. 
arba 277 3527 vakarais) ir įmokėti 10 
dolerių depozito.

Pilna kelionės bilieto kaina, t.y. 45 
doleriai turi būti įmokėta iki lapkri
čio 17 dienos.

ALB Melb. Apyl. Valdyba 

MELBURNIEČIŲ DĖMESIUI

Lapkričio mėnuo yra Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo paminėjimo 
mėnuo. Tą minėjimo šventę papras
tai ruošia ramovėnai. Šiemet Mel
bourne ramovėnams ta šventė yra 
dvigubai reikšminga, nes šiemet 
LKVS Ramovės Melbourne Skyrius 
lapkričio 19 d. švenčia ir savo 25 
metų veiklos jubiliejų. Todėl šventė 
stengiamasi ypatingai iškilmingai 
pravesti.

Po iškilmingų pamaldų už žuvu
sius karius šv. Jono bažnyčioje, kur 
kviečiamos visos organizacijos su 
savo vėliavom dalyvauti, Lietuvių 
Namuose bendruomenei teks išgirs
ti turiningą ir įdomią paskaitą ir po 
jos kruopščiai paruoštą meninę 
programą. '

Po šios programos vyks bendra 
vakarienė programos dalyviams, 
organizacijų atstovams, ramovė
nams ir kitiems bendruomenės na
riams, iš anksto pareiškusiems savo 
norą joje dalyvauti iki lapkričio 12 d. 
Skyriaus Valdybos nariams: Kvie- 
telaičiui, Padgurskiui ar Sadauskui.

Melb. Skyriaus Valdyba
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame mūsų va
karo programą attikusiems: New
castle ”Trio +1”, "Linksmiesiems 
Broliams” ir veteranų šokėjų gru
pei.

Dėkojame p.p. A. Jablonskienei, 
J. Kecorienei, O. Osinienei, V. Sta
nevičienei ir Sūkurio tėvams už pa
aukotus fantus loterijai. .

Neužmirštam ir mūsų sunkiai dir
bančios Marinos .kurios švelnią ranką 
pajutome vakaro organizavime.

Širdingai ačiū mūsų brangiems 
dalyviams, kurie savo atsilankymu, 
nuoširdumu ir dosnumu prisidėjo 
prie šio vakaro pasisekimo.

Iki sekančio tokio linksmo vakaro.
’’Sūkurio” Tėvų Komitetas

Lapkričio 11 d., Lietuvių Namuose, Nth Melbourne,

DAINOS SAMBŪRIO BALIUS
Pradžia 7 vai. vak.
T Jnksma muzika. Puiki vakarienė. Turtinga loterija.
Bilietus užsisakyti pas: A. Savicką, tel. 311 5665

Em. Šeikienę, tel. 277 1478
Maloniai kviečiame visus kuo skaitlingiau atsilankyti

Dainos Sambūris

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakumo metodas.

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

669230, arba rašyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.
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Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubas Kovas lapkričio 11 d. (šeštadienį) 
Sydnejaus Lietuvių Klube rengia

1978 m. ”MISS KOVAS” BALIŲ
BUS RENKAMAS IR ’TONAS KOVAS” - ”MR. KOVAS”

Laimėtojams dovanas įteiks Palanga Travel ir V. Šliteris 
Gražios lietuvaitės, turtinga loterija ir, kaip visuomet, puiki

jaunatviška nuotaika. Kviečiami visi. Pradžia 7.30 vai.

ATNAUJINKTTE

M.P. PRENUMERATĄ
mvm*^***********************

Prieš trejus metus sydnejiškis 
Jonas Penkaitis po kietų studijų įsi
gijo B. Ec. akademini laipsnį, o ne
seniai gavo ir A.C .A. (Associate of 
Chartered Accountants) titulą, ku
ris pasiekiamas tik po įtempto darbo 
ir studijų. Atrodo, kad Jonas bus 
bene pirmas lietuvis Australijoje, 
pasiekęs tokį pripažinimą. Sveiki
name. Tikimės apie J. Penkaitį iš
girsti kiek plačiau.

Statistikos daviniais, rugsėjo 
mėn. Australijoje buvo 324 200 be
darbių arba 6.1% visų dirbančiųjų. 
Didžiausią bedarbių dalį sudaro mo
kyklas baigusieji. Spėjama, kad me
tų pabaigoje bedarbių skaičius dar 
daugiau palais.

Visi maloniai kviečiami į ramovėnų ruošiamą

JUBILIEJINĮ BALIŲ
Melbourno Lietuvių Namuose lapkričio 25 d. 7 vai. 

Gera muzika, vakarienė, gausi loterija.
Kvietimai gaunami Skyriaus Valdyboje.

VIETOJ
GĖLIŲ

LKVS Ramovės Sydnejaus Sky
riaus Valdyba, pagerbdama tragiš
kai žpvusį V. Jankų, vietoj gėlių 
Mūsų Pastogei skiria 10 dolerių.

Šauliui a.a. Vytautui Jankui mirus 
vietoje gėlių Mūsų Pastogei aukoja
me 10 dolerių. Šaulių Kuopos Val
dyba.

mūsą Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN 
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