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Jau ne nuo Šiandie kalbama ir 
jokiais patvirtinama, kad moto
sios socialinės bendruomenės vi
sados turi daugiau teigiamybių, 
negu didžiosios, ypač kas liečia 
sugyvenimą, ekonominį gerbūvį, 
netgi kultūrini lygį. Svarbiausia, 
mažieji socialiniai vienetai yra 
lankstesni, gali greičiau ir leng
viau susitarti, rūpinasi tinkamiau 
ir atidžiau visais savos bendruo- 
nės nariais, kurie pas mažiuo-
sius sudaro nelyginant vieną har
moningą Seimą. Sitai aiSkiai ma
tyti mažųjų valstybių gyvenime, 
juo labiau atskiruose bendruome
niniuose vienetuose.

Tą patį galima pasakyti ir 
apie mūsų bendruomenes ma
žosiose kolonijose. Tiesa, tų ma
žųjų kolonijų veikimo spindulys 
yra labai ribotas, iš nedaugelio 
narių lygiai ir nedidelis pasirin
kimas tinkamų žmonių vadovy
bei, kultūrinei veiklai ir t.t. Ta
čiau maža kolonija visados yra 
vieningesnė, palankesnė be di
desnių prieštaravimų savo vidaus 
reikaluose. Todėl ir jų kartais net 
turimas jėgas viršiją užsimojimai 
ir projektai bei jų įgyvendinimas 
dažnu atveju nustebina ir sugė
dina didžiąsias kolonijas.

Sis “Mūsų Pastogės“ numeris 
skiriamas Canberros lietuvių ben 
druomenei. Numerį leidžia Can
berros Lietuvių Klubas, kuris 
šiomis dienomis švenčia ir sa
vo penkerių metų veiklos sukak
tį. Ir kaip tik šia proga Canber
ros lietuviai ne tik nori savo at- 
siekimais pasidžiaugti drauge su 
visais Australijos lietuviais, bet 
ir tuo pačiu paremti “Mūsų Pas
togę” be jokių sunkumų išlei
džiant savo kaštais vieną jos nu
merį.

Pradžioje mūsų ateiviškos eros 
Canberros lietuviai, kaip visur 
kitur pasireiškė gyva veikla ir di
deliu entuziazmu, bet būnant ma
žai kolonijai ilgainiui tasai en
tuziazmas slūgo ir vargu ar šian
die šitoji kolonija kaip vienetas 
egzistuotų. Tai pripažįsta ir pa
tys tos kolonijos gyventojai. Rei
kėjo imtis naujo ir lietuvių prak
tikoje neišbandyto užsimojimo, 
kuris ne tik apie save suburtų 
visus lietuvius, bet dar ir duotų 
pajamų kolonijos veiklai, jos sie
kiams ir uždaviniams.

Canberiškiai pirmieji iš lietu
vių kolonijų užsimojo įsigyti sa
vo klubų ir šitą užsimojimą įvyk
dė. Per penkerius savo gyvenimo 
metus klubas ne tik išmokėjo 
pagal jų jėgas užtrauktą banke 
didelę paskolą, bet net šian
die gali nesivaržydami finansiniai 
remti savo vietines organizacijas 
arba prisidėti prie bendrų ben
druomeninių uždavinių. Ir tai 
yra canberiškių lietuvių solidaru
mo ir sveiko pasiryžimo didelis 
kreditas, kuris pirmiausia nau
dingas pačiai kolonijai ir drau
ge yra kaip pavyzdys ir kitoms 
lietuvių kolonijoms, kurios tai 
galėtų padaryti ir lengviau, ir 
sėkmingiau.

Neskaitant darbo ir pačių su
dėtų aukų klubo patalpų staty
bai, klubo valdyba dar paėmė iš 
banko 10.000 dolerių paskolos. 
Kolonijai su 200 lietuviškų gal
vų, iš kurių tik mažesnė dalis 
yra dirbančiųjų, tokia paskola 
yra milžiniška rizika (Sydnėjuje 
yra virš 3000 galvų ir skandali- 
jama, kam Sydnėjaus Lietuvių 
Klubas sutinkąs užtraukti 
$65.000 paskolą klubo patalpų 
statybai!). Vis tik canberiškiai 
lietuviai šito neišsigando, bet 
džiaugėsi tokiu laimikiu ir štai 
po penkerių metų tą paskolą aiš
ku su atitinkamais procentais pil
nai išmokėjo ir dar gali remti ir 
remia pinigais lietuvišką veiklą 
neskaitant to, kad nuolat ir nuo
lat įneša vis naujų pagerinimų 
pačiame klube ir dabar net pro
jektuoja didesnių užsimojimų 
darbus.

Šiandie Canberros lietuviai ga
li sau leisti daugiau, nei kitos ko
lonijos. Neskaitant to, kad pats 
klubas pasidarė visu lietuviško 
gyvenimo centru, jie remia savo 
organizacijas, išlaiko savaitgalio . 
mokyklą net mokėdami atlygini- < 
Yną mokytojams, turi pilnai ap- < 
mokamų klube lietuvių tarnauto- . 
Jų, kurie šalia savo tiesioginio 
darbo dar nemažai laiko ir dė- i 
mesto skiria bendrai lietuviškai i 
veiklai. Canberros lietuvių klu- i 
bas, kaip kai kurių idtramora-

Bendruomenės namus Canberro- 
je planuojant buvo siekiama pa
sistatyti pastatą, kuris tenkintų 
lietuviškos veiklos reikalavimus, ir 
kuris duotų pajamų, kad kiekvie
no susirinkimo metu nereikėtų 
“ubagauti” pastato išlaikymo iš
laidoms apmokėti. Siekiant to api
brėžto tikslo prieita prie klubo 
formos.

Pirmais ir antrais klubo veiklos 
metais buvo įsigyta reikalingi bal
dai, kaip kėdės, stalai; staltiesės, 
indai ir virtuvės įrengimai; nu
pirktas pianinas, įruošta scena ir 
garsiakalbiai. Tad klubo pirminis 
tikslas, išeinant iš lietuviškos veik
los reikalavimų, pilnai buvo at
siektas per tuos pirmuosius dve
jus metus.

Kiekvienoje bendruomenėje, ar 
ji būtų didelė narių skaičiumi, ar 
maža kaip Canberros, pagrindinė 
lietuviškos veiklos dalis yra suor
ganizavimas, sutelkimas reikiamų 
lėšų tai tautinei veiklai finansuo
ti. Apylinkės valdybai, skautams, 
savaitgalio mokyklai, socialinei 
globai — atseit visiems reikia pi
nigo. Atsibosta beduoti, o dar sun
kiau prašyti. Bendruomenės veik
la pastato dar vieną tikslą klubo 
veiklai: parūpinti lėšas lietuviš- 
kam darbui Canberroje.

Klubo tikslai ir jo veikla šian
die ribojasi ir naudinga tik Can
berros bendruomenei. Logiška bū
tų ir suprantama, kad klubui au-

listų tiek ten vietoje, tiek ir ki
tur, vadinamas gėrykla, nepada
rė Canberros lietuvių girtuok
liais, nenutautino jų, nors klu
be ir yra visa eilė svetimtaučių 
narių, bet greičiau juos dar lie
tuvybėje sustiprino, nes Salia to 
dar prisideda ir ambicija išlai
kyti ne tik gerą lietuvių vardą 
prieS kitus, bet lygiai ir paten
kina tautines ambicijas, jog lie
tuviu būti yra daugiau, negu lik
ti bevardžiu masėje.

Tad Šia proga ir norisi Can
berros Lietuvių Klubą pasveikin
ti penkmečio veiklos proga ir pa
linkėti dar darnesnio vieningumo 
ir našesnio darbo. Tie praėję pen- 
keri metai buvo daugiau kūri
mosi ir kieto darbo metai, tiki
me, kad įsikūrus prasidės jau 
naSūs kūrybingi metai. Tuo mes 
tikime ir rezultatais neabejoja
me.
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CANBERROS LIETUVIŲ KLUBAS

KLUBO TIKSLAI
IR APIMTIS

PASO A. ANDRUSKA

gant ir plečiantis, klubas pasista
tys dar vieną tikslą: finansiniai 
paremti Krašto Valdybos projek
tus, naudingus visos Australijos 
lietuviškai veiklai.

KLUBO CHARAKTERIS
Kaip jau minėta užsibrėžtas 

tikslas nustatė bendruomenės na
mų formą: kad sutelkus reikiamų 
lėšų pastatui išlaikyti ir bendruo
menės veiklai finansuoti, pasirink
ta klubo forma — atseit, baras 
ir gal vienam kitam ne prie šir
dies spiritiniai gėrimai. Neginčy- 
sim, kad tuos gėrimus vartojantie- 
ji ar tiksliau pasakius tie, kurie 
pinigą bare palieka, yra vienas iš 
faktorių nustatantieji klubo cha
rakterį. Suprantant, kad mūsų 
tautiečiai nėra klubų žmonės, tu
rint galvoje lietuvių skaičių Can
berroje ir jų mažėjantį kapacite- 
tą išgerti, pats baro kambarys nė
ra toks lietuviškas, kaip mes visi 
norėtume ji matyti. Bet lietuviš
kas klubo komitetas, lietuvaitės 
baro patarnautojos, lietuvių dai
lininkų paveikslais bei kunigaikš
čių portretais dekoruotos klubo 
sienos duoda klubui lietuviško cha
rakterio atspalvį. Savaitgalio mo
kyklos, o ypač choro “Aušra" re
peticijų vakarai klubo charakterį 
dar daugiau paryškina.

Ir kai Pravdos komunistas žur-

Viktoras Martišius 
dabartinis Klubo p-kas

(v.k.)
Dabartinė (1968 m.) Canberros Liet. Klubo Valdyba. Ii k.: J. Vaitas, M. Mauragis, 
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nalistas, bet kįlęs iš Lietuvos ir 
dar šiek tiek lietuviškai kalbąs, 
apžiūrinėjant Canberrą, buvo pri
vataus asmens užvežtas į klubą ir 
praleidęs gerą pusvalandį apžiū
rinėjant paveikslus, perskaitęs 
Himną ir pakalbėjęs su savaitga
lio mokyklos vaikais prasitarė — 
jei nebūčiau matęs, nebūčiau pati
kėjęs.
BENDRUOMENĖ IR KLUBAS

Kiekvienos bendruomenės lietu
viška veikla priklauso nuo dauge-

Svenčiant Canberros Lietuvių Klubo penkerių metų veikimo 
sukaktuves peržvelkime šio klubo atsiekimus bei vertę.

Nėra abejonės, kad klubo svarbiausias tikslas yra suteikti 
pastogę ir prieglaudą lietuviškoms organizacijoms ir bendrai lietu
viams. Atrodo, kad šitai klubas atlieka be kritikos, nes visos lie
tuviškos organizacijos, “Aušros” choras, vargo mokykla naudoja
si klubo patalpomis be jokio mokesčio. Galima sakyti, kad šimtu 
nuošimčių sostinės tautiečiai klubui priklauso nariais.

Kaip matyti iš finansinės apyskaitos, klubo didelė teigiama 
ypatybė yra jo ekonominė padėtis. Iš gauto pelno jau išmokėta 
klubo statybos paskola, paremtos lietuviškos organizacijos, sureng
ti parengimai, pagelbėta ligoniams ir t.t.

Turint mažai lietuvių Canberroje buvome priversti priimti klu
bo nariais ir svetimtaučių: narių tarpe turime australų, suomių, ai
rių, vengrų, kroatų, latvių bei estų. Per šitą kosmopolitišką klube 
atmosferą patys lietuviai, įgijo daug draugų ir respekto. Mūsų var
das iškeltas keletą kartų australų spaudoje, nes daug kas pastebė
jo, kad lietuviai yra tolerantiški ir draugiški. Net stebėtasi, kad 
įstengiame sugyventi ir su airiais...

Šitas klubo internacionalinis charakteris jau seniai sukėlė ir 
priekaištų kai kurių mūsų tautiečių tarpe. Didelį rūpestį sudarė 
vienu metu mintis, kad eventualiai svetimtaučiai nariai gali perim
ti klubo vadovavimą ir net turtą iš pačių lietuvių. Nors klubo įsta
tuose. aiškiai specifikuota, kad tik pilnateisiai klubo nariai (kurie 
yra lietuviai) turi teisę balsuoti ar turėti pareigas klubo komitete, 
vis vien kai kurie mūsiškiai rodo nepasitenkinimo, kad lietuvių 
namuose maišosi svetimtaučiai...

Vis tik turime skaitytis su faktu, kad be svetimtaučių narių 
mums patiems būtų neįmanoma išlaikyti klubą. Teko net nugirsti 
sarkastiškų komentarų, kad tautiečiai išlaiko sostinėje lietuvybę 
per savo karčiamą. Ir čia yra tiesos. Per klubo barą, kuriuo dau
giausia naudojasi klubo svetimtaučiai nariai, sudaromos bemaž 
visos klubo pajamos. Verčiantis prekybos principu Canberros lie
tuviai jau nusikratė visokių aukų rinkliavų tautiniams reikalams.

Kaip ir tikėtasi, pradžioje buvo susilaukta protestų, kad lai
komas baras klubo patalpose. Kiti baiminosi, kad jaunimas mosis 
girtuokliauti ir gembliariauti. Praktika tačiau parodė, kad vedant 
tvarkingai klubą ši baimė nepasitvirtino. Individai, su kuriais buvo 
sunku susitvarkyti, buvo labai greitai iš klubo pašalinti ar iš viso 
nepriimti nariais.

Tenka pripažinti, kad klubas labiau sujungė Canberros lietu
vius, t.y. suartino juos ir panaikino tą klasių skirtumų jausmą. 
Sitai įvykdė bendras darbas statant klubą ir realizavimas, kad visi 
priklausome vienai lietuviškai šeimai.

Žinant Canberros lietuvių kolonijos dydį galime tikrai pasi
džiaugti ir didžiuotis rezultatais, kuriuos mums atnešė ir neša klu
bas. Ir net labai atsargūs vertintojai pripažintų, kad vargu ar jaus
tųsi dabar koks nors lietuviškos veiklos pulsas, jeigu nebūtų įsistei
gęs klubas. Pasirodė, kad klubas yra tikrai vertinga institucija lie
tuviškame gyvenime ir dėl to patartina ir kitoms lietuvių koloni
joms, kur yra tinkamos sąlygos, pagalvoti apie klubų kūrimą.

V. Martišius

lio faktorių. Vienas iš svarbiau
sių veiksnių yra bendi-uomenės dy
dis. Canberroje priskaitoma apie 
70 šeimų. Atmetę iš to skaičiaus 
negaluojančius ir senstelėjusius, 
aktyviai bendruomenės veikloje 
dirbančiųjų skaičius yra mažas.

Klubo suformavimas, pra
dinio kapitalo sutelkimas, sta
tybos darbai ir pirmaisiais 2 me
tais savanorišku darbu jo išlaiky
mas buvo didelis darbas tokio dy
džio bendruomenei. Savaime su- 
praritama, | intensyvi bendruome

nės narių veikla klubo organizaci
joje, susilpnino kitų bendruome
nės vienetų veiklą: skautai ir spor
tininkai pradėjo merdėti, labai 
gražiai veikęs “šviesos” sanbūrie 
užgeso. Bet atsiradus savai pasto
gei, apylinkės valdybos iniciatyva 
suorganizuojamas "Aušros” cho
ras.

KLUBAS IR BENDRUOMENES 
ORANIZACIJOS

Kaip pavieniai bendruomenės 
nariai taip jr organizacijos už 
klubo patalpų naudojimą nieko 
nemoka, šiandie Canberiškiai ne
gali įsivaizduoti, kaip bendruome
nės veikla gali vykti neturint sa
vo pastogės.

AUŠROS” CHORAS

Visas bendruomenės vargas ir 
triūsas statant klubą buvo įpras
mintas įsisteigus "Aušros” chorui.

t Pabaiga psl. 2)

SPECIALUS
M.P. NUMERIS,
SKIRTAS CANBERRAI

Šį M.P. numerį išleidžia Can
berra Lietuvių Klubą*, minėda
mas savo penkerių metų veikimo 
sukaktį. Medžiagų surinko ir spau
dai paruošė PETRAS PILKA tal
kinamas tam tikslui specialiai su
darytos kolegijos.
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TRUPUTIS CANBERROS LIET. KLUBO ISRORIJOS
LIETUVIŲ KLUBO CANBERROJE PRADŽIA, STATYBA IR LAIKYMASIS

Kaip kad ir visose kolonijose, 
taip ir Canberroje lietuviai tuo
jau pajuto gyva reikalą turėti 
savo kampą, savo pastogę.

1956 metais tuolaikinės Lietu
vių Bendruomenės Apylinkės Val
dybos iniciatyva buvo sudarytas 
komitetas iš p.p. K. Makūno, P. 
Pilkos ir V. Vrubliausko ištirti 
galimybėms, kaip įsigyti žemės 
sklypą, ant kurio galima būtų pas
tatyti salę lietuvių reikalams. Ko
misijai ištyrus, kad nemokamą 
žemės sklypą gali gauti tik spor
to klubai, arba registruotos lab
daros draugijos, pateikė praneši
mą Apylinkės valdybai ir tuo 
reikalas užsibaigė, nors vidaus 
reikalų departamentas pažadėjo 
ir net nurodė labai geroje vieto
je (kur dabar yra Canberros 
North Bovling Club) žemės skly-

pirmininkas, Sekretorius — T. Ži
linskas, iždininkas — A. švedas 
visi kiti komiteto nariai.

Komitetas nedelsdamas ėmėsi 
darbo. Tuojau buvo kreiptasi dėl 
žemės sklypo, užregistruotas klu
bas anglišku pavadinimu Can
berra Lithuanian-Australian Club. 
Paprašytas ilgos atminties A.-A. 
B. Jarašius paruošti klubo įsta
tus. A. Genys sutiko būti gar
bės, be atlyginimo, architektu ir 
tuojau pradėjo projekuoti pasta
tą, kurį pradėjome nuo 1200 kva- 
dr. pėdų ir pabaigėme 3400 kv. 
pėdų projektu. A Švedas ir A. 
Andriuška pradėjo lankyti visus 
Canberros tautiečius rinkdami 
pasižadėjimus paskolai. 1861 m. 
spalio 22 d. buvo sušauktas stei
giamasis klubo narių susirinki

mas, kuriame dalyvavo 42 Can
berros lietuviai. Po ilgokų, karš
tų ir tikrai nuoširdžiai lietuviš
kų diskusijų, nutarta statyti klu
bą. Klubo valdyba buvo renka
ma atskiromis pozicijomis kurią 
sudarė Pirmininkas P. Pilka, vi
cepirmininkas P. Dirkis, sekreto
rius T. Žilinskas, iždininkas, A. 
Švedas ir komiteto nariai A. 
Andruška, A. Genys, V. Genys. 
Priimta ir patvirtinta B. Jara
šiaus paruošta klubo konstituci
ja 1962 m. sausio 11 d. Vidaus 
Reikalų Ministerija paskyrė lie
tuvių klubui didelį žemės sklypą 
šalia Lyneham prekybos centro. 
A. Genys pastato projektavimui 
pasikvietė arch. K. Makūną ir inž. 
R. Katauską, o komitetas papra
šė didelį lietuvių bičiulį John 
Brockwell prisidėti ir išgauti klu

bui gėrimų leidimą. Canberros 
skautai pradžiai gyvenimo įnešė 
klubo kason 100 svarų ($200). 
Nors komitetas posėdžiavo veik 
kas savaitę, nors planai jau bu
vo paruošti, pasižadėjimai surink
ti ir jau pinigai palengva moka
mi į klubo kasą, planai patvirtin
ti, bet statybos nedrįsome pradė
ti, kol negautas gėrimams leidi
mas. Į tą tarpą komitetas su
rengė vieną šaunų pobūvį, kuris 
davė 364 svarus pelno. Galų gale 
1963 m. sausio 30 d. gavome lei
dimą gėrimus klube pardavinėti. 
Nuo tos dienos J. Brockwell bu
vo kooptuotas pilnateisiu komite
to nariu. Taip pat buvo sudary
tas klubo statybos komitetas iš 
pirm. P. Pilkos, vyr. darbų pri
žiūrėtojo V. Genio, architektų A. 
Genio ir R. Katausko, stalių dar-

P. Pilka
— pirmasis Klubo pirmininkas

nis 45, Lisauskas 68, Miniotas 38, 
R. Miniotas 14, Minius 38, Mack 
(Maciulevičius) 16, Martišius 16, 
Martišius jnr. 15, Makūnas 2, 
Narbutas 32, Panks (Pankevičius) 
226, Pilka 347, Playford 8, Pa
lubinskas 86, Pech (Pečiulis) 24, 
Ratas 30, Švedas 50, Švedas jnr. 
10, Skukauskas 11, Vaitas 76, 
Venclovas 84, Velioniškis 70, Vė
teikis 12, Volkas 32, K. Žilinskas 
54, T. Žilinskas 191, Č. Žilinskas 
117, J. Žilinskas 11, B. Žiliskie- 
nė 11, Žentalis 32.

Šios valandos užregistruotos tik 
dirbant konkrečiai prie statybos. 
Niekas neregistravo valandų, pra
leistų posėdžiaujant, planuojant 
pinigus renkant ir bendrai viską 
organizuojant. Nesuklysčiau ma
nydamas, kad tas sudarytų dar 
3000 valandų, jei ne daugiau.

Darbai ir pinigų telkimas ėjo 
grfna sklandžiai. Gavus iš banko 
$10,000 paskolą galus su galais 
sumezgeme ir jau 1963 m. spalio 
pradžioje pastatas buvo baigtas.

(Nukelta į psl. 3)
pą.

1959 metais labai aktyviai vei
kiantieji skautai, vadovaujami s. 
V. Keraitienės ir s. P. Pilkos, pa
jutę gyvą reikalą turėti nuolati
nį skautų būklą, vėl šį reikalą 
pradėjo klibinti. Skautams buvo 
galima gauti žiemės sklypą ir val
džios paramą, bet pastatas būtų 
priklausęs australų skautams, ir 
jei lietuvių skautai susilikviduo- 
tų, tai visas turtas pereitų jų ži
nion ir valdybon. Pabijojus, kas 
vieną dieną skautai gali susilik- 
viduoti ir lietuvių pastangos ir pi
nigai nueitų kitiems ( kas ir būtų * 
įvykę) nuo šitokio užsimojimo bu 
vo susilaikyta. Skautų vadovybei 
toliau klibinant Apylinkės valdy
bą ir bendrai visus Canberros 
lietuvius jau 1961 metais imtasi 
konkretesnių žygių.

1961 m. rugsėjo 19 d. P. Pilka 
sušaukia įvairių organizacijų ats
tovus — P. Dirkį iš sporto klu
bo “Vilko”, T. Žilinską Canberros 
lietuvių studentų, V. Genį Sam
būrio “Šviesos” A. švedą skau
tų A. Andrušką tėvų komiteto 
ir “bepartyvį” A. Genį. Šie visi 
asmenys nutarė sudaryti laikiną 
klubo organizacinį komitetą ir pa
siskirstė pareigomis: P. Pilka —

Pirmasis Canberros Liet. Klubo Komitetas planuoja:
Ii kairės: P. Dirkis, P. Pilka, I. Jarašius, A. Andruška, K. Makūnas, A. Genys, A. Švedas.

bų vedėjo F. Gružo ir darbinin
kų prižiūrėtojo L. Budzinausko. 
Ilgai nedelsiant jau po trijų die
nų gavus licenziją šeštadienio ry
tą su kastuvais ir pikais susirin
ko apie 15 tautiečių kasti pama
tų. Tai buvo 1963 m. vasario 2 d.

Visi statybos darbai ėjo gana 
sklandžiai. Kiekvieną tesjvaitgalį 
rinkosi savanoriška darbo jėga, o 
moterys pamainomis atnešdavo 
laukanešius pietums. Po darbų su
simesdavo vyrai alučiui ir dar ap
tardavo sekančios dienos darbus 
arba pasikvatodavo iš nevykusių 
dienos darbų.

Darbo valandų viso užregistruo
ta 3406, kurios atitenka tautie
čiams tokia tvarka.

Alyta 127, Anučiauskas 36, An
druška 14, Balsys 22, Borumas 
98, Budzinauskas 134, Budzinaus- 
kienė 6, Brockwell 59, č.eičys 58, 
Dabriega 41, Dehn 8, A. Fleury 
5, A. Genys 28, G. Genienė 8, V. 
Genys 215, Gružas 376, Gružaus
kas 7, B. Jarašius 42, Jablonskis 
27, Jablonskis jun. 3, Juodvalkis 
20, R. Katauskas 81, D. Kataus- 
kas 5, Kaspsriūnas jnr. 15, Ke- 
raitis 39, Keraitis jnr. 27, Labu
tis 113, Labutis jnr. 33, Laurino-

V. Genys
— antrasis Klubo pirmininkas

KLUBO TIKSLAI IR...
t*”*--

Finansinė Canberros Liet. Klubo padėtis
(Atkelta iš psL 1)

Ketvirtadienio vakarai klube, vyks 
tant choro repeticijai, yra malo
niausi. Graži choro tradicija, kai 
dirigento ir pavienių choristų var
do dienos ar kitos atžymėtinos pro
gos yra visų drauge lyg vie
nos šeimos, repeticijai pasibaigus, 
aplaistomos ir apdainuojamos. 
“Aušros” choras tai klubo lietu
viška siela.

Neperdėsim pridurdami, kad 
kiekvienas choro pageidavimas ar 
finansinis bei kitais reikalais, klu
bo komiteto traktuojamas, kaip į- 
sakymas.

dojasi klubo tiekiamais patarnavi
mais ar tai valdybos posėdžiams 
ar ruošiamiems metiniams ba
liams.

Paminėtini lietuviai bridžo žai
dėjai, kurie be išimties vieną va
karą savaitėje lavina savo smege
nis Gareen kombinacijose.

SAVAITGALIO MOKYKLA
Savaitgalio mokykla yra apylin

kės valdybos kompetencijoje. Klu
bas apmoka 1/2 Kalėdinės vaikų 
eglutės suruošimo išlaidų. Vaikų 
ir suaugusių knygyno reikalas dar 
planavimo stadijoje.

SPORTININKAI
Klubui įsipareigojus finansiniai 

globoti sportininkus, “Vilko” spal
vos praėjusiais metais vėl pasiro
dė sporto šventėje Adelaidėje.

Šiais metais šalia krepšinio ko
mandos, atsirado ir tinklininkai. 
Klubas su pasididžiavimu džiau
giasi jų pažanga. Paskutinių me
tų sporto klubo darbo rezultatai 
pilnai pateisina jiems per Ii me
tų suteikta $400.00 finansinę pa
ramą.

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
S-GOS CANBERROS SKYRIUS

Klubo patalpomis retkarčiais 
pasinaudoja ir ši jauniausioji iš 
mūsų bendruomenės organizacijų, 
kurios nariai suprojektavo klubo 
pastatą, prižiūrėjo ir vadovavo sta
tybos darbams. Klubas plėsdamas 
savo veiklą dar daug naudosis jų 
nuoširdžiais patarnavimais.

APYLINKES VALDYBA
Svarbiausią mūsų bendruomenės 

organizaciją A.L.B. Canberros 
Ap-kę pasilikome pabaigai. Teore
tiškai nedidelėje bendruomenėje 
kaip Canberroje Apylinkės Val
dybos veiklos sritis turėtų būti kul
tūrinė, gi klubo komitetas tvarky
tų klubą ir parūpintų reikiamas 
lėšas tai kultūrinei veiklai finan
suoti. Gyvenime tie reikaliukai 
šiek tiek susimaišo. Visai natūra
lu, kad pinigus duodantysis no
rės žinoti kuriam reikalui lėšos 
bus panaudotos ir pasilaikys tei
sę nuspręsti sumos dydį pagal rei
kalo svarbumą, o gal net visai 
nepritarti. Galimybė nesutari
mams yra, nors tie patys bendruo
menės nariai sudaro ir klubą ir 
P.L.B. Canberros skyrių. Tie pa
tys nariai renka ir klubo komite
tą ir apylinkės valdybą, o visgi 
dvi viena kitai nepriklausančios, 
savistovios organizacijos, du ko
mitetai.

Kad dešinė žinotų ką daro kai
rė, Apylinkės Valdybos pirminin
kas automatiškai įeina klubo ko
mitetam Bet kiekvienais metais 
pasigirsta balsų, ypač renkant apy
linkės valdybos organus, abejonių 
ar vieno 
kaktų.

Per 5 
komitetų
be priekaištų ir reikia manyti iš
silaikys toje pačioje dvasioje. Klu
bas iš savo pusės padeda kiek ga
li finansiniai ir per paskutinius 
2i metų bendruomenės organizaci
jų veiklą yra parėmęs gražia apie 
$1.200 dolerių suma.

Klubo finansinę padėtį reikia 
skirti į dvi dalis. Pirmoji — sta
tybos stadija, antroji — klubo vei
kimas.

Pirmoje stadijoje mes pergyve
nome maždaug tuos pačius sun
kumus ir vargus, kaip, kad ir ki
tose kolonijose statant lietuviškus 
namus. Gal Canberros lietuviai tu
rėjo šiek tiek geresnes sąlygas, 
nes a) dauguma lietuvių nesista- 
tė privačių namų patys, bet gavo 
valdžios pastatytus už labai paly
ginant mažą nuomą; b) Klubo sta
tyba prasidėjo tik 1961 metais, 
kada dauguma buvo jau padoriai 
įsikūrę ir be didesnio apsisunki- 
nimo galėjo skirti apvalesnes su
mas klubo statybai.

Canberros lietuvių kolonijai ne
sant didelei ir planuojant klubo 
patalpas turėta su tuo skaitytis. 
Po skaitlingų susirinkimų bei po
sėdžių nutarta klubą statyti maž
daug $10,000-$15,000 vertės. Ap
sisprendus dėl klubo patalpų dy
džio prasidėjo darbas. Architek
tai planavo, gi A. Andruška ir aš 
pradėjom pinigų telkimą. Žinoda
mas iš patirties, kaip sunkiai vy
ko pinigų rinkimas Sydnėjuje bei 
Bankstowne, nebuvau ir čia didelis 
optimistas, tačiau turiu prisipa-

žinti, kad apsirikau. Be mažų išim- R. Daukus 20.00
čdų, kiekvienas savo pasi žadėtą A. Fleury 60.00
sumą sumokėjo pirmą kartą apsi P. Gružauskas 120.00
lankius, arba net patys atnešda- F. Gružas 112.00
vo. A. Genys 100.00

Pirmąjį įnašą įteikė Canberros V. Genys 402.00
lietuvių skautų Baltijos Tuntas — R. Genienė 100.00
$200.00, asmeninį įnašą pirmas į- J. Gocentas 10.00
mokėjo p. K. Labutis ($100.00). B. Jarašius 40.00
Visi tautiečių įnašai skaitomi be B. Juodvalkis 2.00
procentinė ir neterminuota pasko E. Jūrelė 80.00
la. Klubo statybai paskolino: J. Jabloskis 66.00
J. Augutis $120.00 Z. Jaudagis 3.00
A. Alyta 120.00 I. Jarašius 20.00
A. Andruška 200.00 R. Katauskas 100.00
Baltijos Tuntas 200.00 P. Katauskas 60.00
A. Balsys 50.00 A. Kasperiūnas 60.00
J. Brockwell 42.00 K. Keraitis 118.00
V. Biveinis 120.00 P. Kinas 6.00
F. Borumas 40.00 V. Kučinskas 20.00
J. Baltaragis 100.00 A. Klimaitienė (Pertho) 20.00
A. Butavičius 100.00 B. ir S. Knieža 60.00
L.Budzinauskas 62.00 A. Kramilius 18.00
J. Butkus 50.00 K. Labutis 120.00
P. Balčaitis 20.00 K. Lisauskas 60.00
J. Baukus 10.00 J. Laurinonis 50.00
A. čeičys 320.00 P. Martišius 70.00
L. Čepas 50.00 V. Martišius 60.00
J. Dehn 100.00 K. Makūnas 200.00
J. Daubaris 60.00 K. Miniotas 120.00
P. Dabriega 30.00 M. Mack (Maciulevičius) 10.00
P. Dirkis 90.00 J. Meikša 20.00
A. Danta 100.00 R. Miniotas 20.00

VOVERIS & VOVERIS

Sav. J. VOVERIS
komiteto Canberra! nepa-

klubo veikimo metus tas 
bendradarbiavimas buvo

SKAUTAIS — STUDENTAI — 
KARIŲ SAMBŪRIS

Skautai, Studentų Canberros 
skyrius ir neseniai atsiradęs ka
rių sambūris laiks nuo laiko nau A. Andruška

Išplaunama visokiausio dydžio minkštamedžio lentos 
ir rąstai.

Pristatomas krosnims kuras. Lietuviams papigintai. 
Lietuviams pensininkams veltui.

12 WHYALLA ST., FYSHWICK, A.C.T.

Tel. 93 724 — 94 396

J. Voveris 100.00
J. Žentelis 20.00
Č. Žilinskas 20.00
J. ir B. Žilinskai 130.00
K. Žilinskas 70.00
T. Žilinskas 100.00
V. Žilinskienė 100.00

S. 
B. 
E. 
S. 
G. 
J.
P. 
P. 
Z. 
J. 
J.
L. 
Z. 
R.

Mikučionienė 
Minius 
Narbutas 

Palubinskas 
Peck (Pečiulis) 
Perlibachas 
Pilka 
Sadauskas 
Skukauskienė 
Sadauskas 
Sedaitis 
Sedai tis 
Sipavičius 
šilinis .

A. švedas
B. šumyla 
N. Volkas

Vaitas 
Venclova 
Velioniškis 
Vėteikis 
Vrubliauskas

J. 
L. 
P.
J.
L.

40.00
40.00
40.00

132.00
50.00
10.00

230.00
14.00
30.00
20.00
20.00
10.00

330.00
100.00

60.00
13.00

120.00
20.00
40.00

220.00
50.00
60.00

Viso Canberros lietuviai klubo 
statybai paskolino $6546.00 ir vi
sokiomis progomis suaukojo 548 
dolerius. Tai ir buvo pagrindinė 
suma, kuria galėjome operuoti. Be 
didelių sunkumų gavome iš Com
mercial Bank of Australia 
$10.000.00 paskolą ir tų sumų pil
nai pakako apmokėti medžiagoms 
ir specialistams bei įsigyti šiokius 
tokius baldus ir papildyti gėralų 
atsargas.

Galutinai kubą įrengti kainavo:
a. pastatas $13.346.00
b. baldai 938.00
c. baro įrengimai 1.950.00 
Dabartinė klubo vertė vėl yra

pasikeitusi, nes buvo pristatytas 
bilijardo kambarys ir padaryta ke
letas vidaus įrengimų. 1967 m. 
apyskaita atrodo šitaip:

a. pastatai 19.329.00
b. baldai 3.842.00
c. baro įrengimai nepasikeitę. 
Tačiau tikroji klubo vertė yra

daug didesnė, nes čia neįskaity
ta savanoriškas darbas, kurio bu
vo įdėta gana daug. Šios sumos 
reprezentuoja tik medžiagas ir 
samdytą darbo jėgą.

Antrąjį klubo perijodą — pen- 
kerių metų klubo veikimą galima 
pailiustruoti šiais skaičiais:

a. Baras padarė apyvartos
$89.520.00

b. įstojimo ir nario mokesčių
gauta 3.127.00

c. Žaidimų badymo lentos davė
7.329.00

Algų išmokėta $8.775.00. Algų 
pozicijos, palyginus su 1964 m. ir 
1967 m. padidėjo 10 kartų, nes 
pirmuosius dvejus metus barą ap
tarnavo patys klubo nariai be at
lyginimo.

Šiuo metu bankui skola yra iš
mokėta. Skola nariams $6536.00. 
Šiai skolai padengti klubas išda
vė paskolos lakštus ir dalimis bus 
gražinta pagal valdybos nuožiūrą. 
Tai tokia bendrais bruožais paė
mus yra Klubo finansinė padėtis, 
kuria skųstis negalėtume.

A. Švedas
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CANBERROS LIET. CHORAS “AUŠRA”
Canberros “Aušros” choro įsi- 

P steigimą vietos visuomenė sutiko 
I su dideliu entuzijazmu. Choro or- 

■ ganizavimas ir dainorių verbavi- 
į mas vyko gana sklandžiai. Chorui 
| vadovauti pakviestas p. P. Darius, 
f kuris nedvejodamas sutiko. Pirmo

ji repeticija įvyko 1964 m. vasa- 
I rio 27 d. Tuo laiku į choro ei- 
I les įstojo 30 dainorių, kurių sąsta- 
’ tas su mažais pasiketimais pasi

liko beveik toks pat ligi šiai die
nai.
To meto Apylinkės Valdybos pir

mininkas ir vienas iš uoliausių 
choro steigimo iniciatorių K. La- 

į būtis suruošė iškilmingas krikšty-
nas. Krikšto tėvais buvo pakviesti 
p. M. Martišienė ir p. A. čeičys. 
I krikšto iškilmes be savų tautie
čių buvo pakviesta valdžios ir kita
taučių atstovai. Krikštynų proga 
Apylinkės Valdyba suteikė chorui 
piniginę paramą, o krikštatėviai 
padovanojo albumą su prasmingu

TRUPUTIS ISTORIJOS...
(A kelta iš psL 2)

Beliko tik inspekcijos iš ugniage
sių, sveikatos departamento ir pa
grindinio dalyko — galutinio sta
tybos pažymėjimo iš statybos in
spektoriaus. Visus pažymėjimus 
surinkus spalio 24 d. po pietų pa
siskolinome iš kito klubo statinę 
alaus ir klubas pradėjo veikti.

Išleidus visus pinigus statybai 
neliko nei kėdėms, nei stalams. 
Čia vėl A. švedas su A. Andruš
ka apvažiavo tautiečius ir papil
domai sukalėdojo šiam reikalui. 
Aišku, samdyti žmogaus iš pra
džių negalėjome, ir vėl savanoriai 
pagal eilę ėjo baran pardavinėti 
gėrimų ir prižiūrėti klubo.

Tas pareikalavo taip pat nema
žo skaičiaus valandų ir pasišven
timo. Pirmasis komitetas, išdirbęs 
trejus metus ir užbaigęs klubo sta
tybą, bei pradėjęs klubo gyvenimą, 
nutarė šaukti visuotinį narių susi
rinkimą ir perduoti tolimesinį klu
bo tvarkymą naujai valdybai.

Naująją valdybą sudarė pirm. 
A. čeičys vienerius metus tęsti
numui palaikyti, buv. pirm. P. Pil
ka, vicepirm. A. Genys, sekr. V. 
Martišius kasininkas A. Švedas, 
parengimų organizatorius A. An- 
driuška, baro vadovas C. Žilinskas, 
licenzijos laikytojas J. Brokwell ir 
informuotojas N. Volkas. Šis ko
mitetas bene turėjo sunkiausias 
dienas, nes pradžia gyvenimo vi
sada sunki. Iš pradžių labai entu- 
zijastiškai baro prižiūrėtojai pa
gal rosterį savanoriai mažėjo, ir 
jau buvo labai sunku surasti dar
bininkų visoms dienoms. Kas kart 
daugiau ir daugiau reikėjo naudo
ti samdytą darbo jėgą. Taip pat 
šiam komitetui teko suorganizuoti 
oficialų klubo atidarymą, kuris į- 
vyko 1964 m. gegužės 30 d.

Oficialiai klubą atidarė Federa
linio Parlamento Canberros atsto
vas Mr. J. Fraser. Garbės sve
čiais buvo Krašto Valdybos pirmi
ninkas I. Jonaitis ir kanauninkas 
Feiveor.

Sekantis metinis susirinkimas į-

įrašu skatindami nenuilstamai 
dirbti ir puoselėti dainą. i

Per ketverius choro gyvenimo 
metus jau vienetas, galime sakyti, 
susicementavo ir susidainavo. 
Nors per vieną kartą savaitėje 
vykstančias repeticijas kažin ko 
daug negalima nuveikti, bet jau 
choro repertuaro skalė gana plato
ka. Be giedojimo bažnyčioje per 
lietuviškas pamaldas ir be pasiro
dymų veik per visas tautos šven
tes bei minėjimus choras suruošė 
dainų (NSW) šventę Canberroje, 
kurioje dalyvavo Sydnėjaus ir 
Newcastelio chorai. Dalyvavo Lie
tuvių Dienose Sydnėjuje ir dviejo-
se N.S.W. dainų šventėse taip pat 
Sydnėjuje. Dalyvavo tarptautinia
me labdaros koncerte Canberroje. 
1965 metų vasario 16 d. proga 
kartu su tautinių šokių grupe iš
pildė programą per ABC televizi
jos stotį, suruošė karo veteranams 
koncertą ir 1967 metų rugsėjo 8

A. Andruška
— trečiasis Klubo pirmininkas

vyko 1965 m. vasario 7 d. Nau- 
jojon v&ldybon buvo išrinkti čei
čys pirm. R. Katauskas sekr. A. 
Danta iždininkas, T. Žilinskas ba
ro tvarkytojas, K. Makūnas Klu
bo priežiūrai ir remontams, J. Pet
ronis ir P. Darius, šis komite
tas vėl ėmėsi statybų ir pageri
nimų. Buvo pristatytas bilijardo 
kambarys, įrengta scena ir gar
siakalbiai. 1965 metų pabaigoje J. 
Brockwell atsisakė iš licenzijos lai
kytojo pareigų ir jas perėmė P. 
Pilka.

Ketvirtąjį komitetą, klubo na
riai, visuotiniame susirinkime įvy
kusiam 1966 m. vasario 27 d. iš
rinko: pirm. A. Andruška, sekr. 
R. Daukus, iždin. A. Danta, baro 
tvarkytojas T- Žiliskas, parengimų 
organizatorius P. Darius, salės ir 
užsakymų tvarkytojas A. Balsys,

d. proga suruošė tautos šventės 
minėjimą.

Choras savo repeticijoms, pobū
viams, bei susirinkimams nemoka
mai naudojasi Lietuvių klubo pa
talpomis ir pianinu.

Dabartinė “Aušros” choro su
dėtis:

Dirigentas-vadovas P. Darius-
Administratorius A. Alyta.
Iždininkė V. Žilinskienė.
Choro komitetas: V. Genienė. B. 

Grušienė, T. Žilinskas.

Dainininkai
Sopranai: V. Andruškaitė-Ro-

berta, M. Balsienė, R. Biveinienė, 
B. Gružienė, B. Jablonskienė, V. 
Mauragienė, E. Perlibachienė, L. 
Žilinskienė.

Altai: E. Alytienė, O- Andruš- 
kienė, L. Daukienė, R. Genienė A. 
Kovalskienė, E. žentelienė.

Tenorai: A. Balsys, R. Daukua, 

vicepirm. ir išorės klubo priežiū
ros tvarkytojas Z. Anučiauskas. 
P. Pilka automatiškai komiteto na
rys kaip licenzijos laikytojas.

Praėjusio komiteto įvykdytos 
statybos sumažėjusią bankui sko
lą vėl padidino. Šitas komitetas nu- gyvenęs urve penketą metų. Mat, 
tarė jokių pagerinimų nei didės- jis prieš penketą metų buvo pa
ntų išlaidų nedaryti, o stengtis skelbtas, kaip dingęs be žinios, 
išmokėti skolą bankui. Nors per 
tuos metus komitetui ir nepavyko 
skolos išlyginti, bet ją smarkiai 
apmažino. Klubo gerovei savano
rių darbuotojų beveik jau nebe- 
atsirasdavo ir už kiekvieną pada
rytą patarnavimą reikėdavo ap
mokėti. Norėdami padidinti klubo ris pažįsta kiekvieną klubo narį ir 
apyvartą, komitetas priėjo išvados kurį visi nariai pažįsta ir šaukia 
priimti daugiau kitataučių narių. 
1967 m. kovo 19 d. vėl susirinko 
klubo nariai metiniam susirinki
mui. Reikia pastebėti, kad į klu
bo metinius susirinkimus atsilan
kydavo visados ne tik reikalinga 
dauguma, bet virš pusės pilnatei
sių klubo narių, tuo tarpu j me
tinius ALB Apylinkės susirinki
mus susirinkdavo vos keli desėt- 
kai. Šį kartą į valdybą buvo iš
rinkti pirm. A. Andruška, vice
pirm. ir prekių užsakytojas T. 
Žilinskas (šias pareigas iki 1966 
m. vidurio ėjo J. Brokwell), Sekr. 
V. Andruškaitė-Roberts, iždinin
kas M. Mauragis, Buhalteris ir 
prekių padėties tikrintojas T. 
Grinčelis, Klubo patalpų ir remon
to prižiūrėtojas P. Dabriega, pa
rengimų vadovas R. Miniotas ir li
cenzijos laikytojas, narių tvarky
tojas ir užsakymų priėmėjas P. 
Pilka.

Šiais metais komitetui ne tik 
pasisekė išmokėti skolas bankui, 
bet dar gerai paremti sportininkus 
ir palikti kasoje apvalią sumą.

Šįmetinj komitetą sudaro. V. 
Martišius pirm., N. Volkas vice
pirm., R. Katauskas sekr., A. šve
das iždininkas, M. Mauragis at
pirkėjas, P. Dabriega remonto ir 
klubo priežiūra, J. Vaitas klubo 
tarnautojų priežiūra ir P. Pilka 
tose pačiose pareigose. Noriu pažy
mėti, kad paskutiniuosius dvejus 
metus komiteto narys P. Dabriega 
pasidarė tikras klubo gaspadorins. 
Tai žmogus, kuris be jokio atly-

“rittfror" choras su dirigentu P. Darium

A. Dumčius, J. Kovalskis, M. Mau- 
ragis, St. Palubinskas.

Bosai: A. Alyta, V. Genys, F. 
Gružas, J. Jablonskis, P. Marti
šius, P. Pilka, T. Žilinskas.

A. Alyta

Buvo rašyta, kad pora lietuvių 
išgyveno 17 metų Sydnėjaus pa- 
kraščių urvuose. Bet pasirodo, kad 
urvuose gyventi mėgėjų yra ir 
daugiau. Pereitą savaitę užtiko de-
tektyvai vieną universitetą baigu
sį inžinierių, kuris taip pat iš-

Apie “urvinius” lietuvius kal
bama, kad jie susiradę naują ur
vą bet dar neišaiškinta kur.

ginimo pasišventusiai dirba ilgas 
valandas klubo gerovei, žmogus ku- 

vardu. Antras išskirtinas asmuo 
būtų J. Dehn, kuris jau kelinti 
metai kaip tvarko klubo pievutes, 
gėles, medžius ir bendrai visą išo
rinę priežiūrą, bei tvarko klubo 
biblioteką.

Nuo dienos, kai buvo nutarta 
statyti klubą iki dabar jau praė
jo septyneri metai. Klubo organi
zatoriai ir iki šiol dirbę klubo ge
rovei jau sensta ir pavargsta. Ma
nau, kad labai netolimoje ateityje 
prieisime prie samdyto reikalų ve
dėjo, o klubo valdybai paliks tik 
daryti nutarimus ir nustatyti gai
res. Kiek dar ilgai Canberros lie
tuvių klubas bus lietuviškas ir lie
tuvių kontroliuojamas, sunku pa
sakyti, tik viena esu tikras, kad 
ir po daugelio metų pravažiuojant 
pagrindine gatve, kuri skiria Ly- 
neham ir O’Connor priemiesčius, 
kiekvienas galės perskaityti užrašą 
Lithuanian-Australian Club.

pipas

Mielą musų pirmininką

VIKTORĄ MARTIŠIŲ 

IR

GERALDINE THORTON, 

sukūrusius šeimų, nuoširdžiai sveikiname linkėdami darnaus 
ir saulėto gyvenimo.

Canberros Lietuvių Klubas

Canberros Liet. Studentai
Pirmuosius lietuvius studentus 

Canberroje galima skaityti nuo 
1955 m. Kelerius metus jokio 
organizuoto veikimo nebuvo. San
tykiai buvo užmegstti su kitų 
miestų lietuviais studentais ir 
1959 metais įsteigtas A.L.S.S. sky
rius. Sk. Valdybą sudarė B. Ja
rašius — pirm., V. Martišius sek., 
ir J. Kovalskis ižd. Tų pačių metų 
gale buvo suruoštas A.L.S.S. su
važiavimas Canberroje. Nors 
saujelei studentų suorganizuoti 
suvažiavimą nebuvo lengva, bet 
dauguma suvažiavimo dalyvių 
skaito Canberros suvažiavimą bu
vus vienu iš geriausių.

Vieni studijas baigė, nauji pa
pildė jų eiles, keitėsi ir A.L.S.S. 
skyriaus valdybos. Iki šiol valdy
bose buvo (be minėtos pirmosios) 
T. Žilinskas, R. Miniotas, R. Ka
tauskas, V. Andruškaitė, R. 
vičius ir R. Daukus. Keletą 
studentų skaičius taip pat 
sumažėjęs, kad nebeužteko 
sudaryti valdybai. Tuo metu buvo 
prieita prie seniūnijos sistemos, Ir 
vienas rinktas seniūnas atstovavo 
canberiškius ir studentų skyriaus 
veiklos nenutraukė.

šiuo metu Canberros Universi
tete studijuoja 10 studentų Ir to
dėl jau galima buvo sudaryti val
dybą. šių metų skyriaus valdy

Sfpa- 
metų 
buvo 

narių

ba: pirmininkas R- Sipavičius, se
kr. Vasaris, ižd. V. Labutis.

Padedant filisteriams Canber
ros skyrius vis dar kruta ir šį tą 
veikia. Visi studentai įsijungę į 
bendrą visuomeninę veiklą, kas
met siunčiame atstovus J Sąjun
gos suvažiavimus Ir jau suruošė- 
me du pobūvius, | kuriuos atsi
lanko ir kitų miestų studentai. 
Pobūviai buvo sėkmingi ir gal 
taps tvirta tradicija.

R. SlpavUhu

Britų vyriausybė planuoja su
teikti balsavimo teisę sulauku
siems 18 metų. Tuo tikimasi, kad 
jaunuomenė parodys daugiau 
sidomėjimo politika ir krašto 
rovės reikalais.

ko-Sovietai via dar tebevaidina 
mediją konferuodami au Čeko
slovakijos vadais dėl sovietų pasi
traukimo iš okupuotos Čekoslova
kijos Ir |K*reitą savaitę buvo iš
kviestas Čekoslovakijos min. p-kas 
Cemik kalbėtis tuo reikalu. Tuo 
tarpu kiti galvoja, kad rusai no
ri prievarta Iš čekų išgauti prita
rimą, kae legalizuotų sovietų agro- 
gyvintus veiksmus.

Canberros Liet. Klubo Komitetas 1964 m. Iš k.: C. Žilinskas. A. Genys, J. Brokwell, 
A. Švedas, N. Volkas, A. čeičys, P. Pilka, V. Martišius, A. Andruška.

Canberros Liet. Klubo statybos pradžia — liejami pamatai 1963 m. vasario 9 d.

CANBERROS ANEKDOTAI

Pas Canberros lietuvį taksistą 
įsėda gerai atrodanti moteris ir 
prašo vairuotojo: “Būkite atsar
gus, nes aš turiu aštuonis vai
kus”.

“Miela ponia”, — atsakė vairuo
tojas, — 
turiu tik

“Aš tikrai atsargus, nes 
du vaikus!“

Vienas prekybininkas, išsiuntęs 
firmai užsakymą, gavo tokį atsa
kymą:

Mes negalime jums išsiųsti jū
sų užsakytų prekių, pakol jūs ne
užmokėsite už praeityje prisiųstas 
prekes*. Prekybininkas nusiuntė 
firmai tokio turinio žinią:

“Negaliu taip ilgai laukti — at
šaukiu užsakymą”.

A.C.T. BUILDERS PT. LTD
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MŪSŲ PASTOGĖ

LIETUVIAI CANBERROJE S

CANBERROS LIET. BNEI 18 METU
Šiais 1968 — jubiliejiniais me- pimas ir patys nuveiktieji darbai 

tais rugsėjo 23 d. Canberros lietu- buvo galimi gal tik dėlto, kad Can- 
vių apylinkei suėjo aštuoniolika berros lietuvių bendruomenė, bū- 
metų. Nuo pat įsikūrimo dienos dama neperdidelė, yra klusni, 
jos gyvenimas nebuvo sustingęs, lanksti ir jautri savo sprendimuo- 
Apylinkės lietuviai, rūpindamiesi se ir jų įgyvendinime, šitoks dar- 
pačių ir savo šeimų gerove, ne- nūs susiklausymas ir per tai įvyk- 
apleido ir lietuviškos veiklos. Per dyti našūs darbai ir yra mažes- 
tą eilę metų šios mažos apylinkės nių bendruomenių stiprybė. Ma- 
gyvenimas nusistovėjo ir daugiau žiau ar daugiau tas yra ryšku ne 
ar mažiau išryškėjo ir veiklos gai- tik Canberros, bet ir kitose neper- 
rės. Pati kolonija daugeliu atve- skaitlingose kolonijose.
jų įdomi ir savotiškai originali. Didesnės savo skaičiumi ben- 

Bendruomenei kaip vienetui aš- druomenės nėra tokios vientisos, 
tuoniolika metų gal ir nėra toks kaip mažosios. Jos savo veikloje

išrinkti valdybas ar vadovaujan- mėginimai nepasiteisino. Vos tik 
čius organus. Iš čia tuoj paaiškė- įsisteigdavo naujas vienetas, anks- 
ja, kad didesnioji bendruomenė, čiau įsteigtų vienetų veikla silpnė- 
turėdama savo apimtyje keliolika davo, jų eilės retėdavo dažniausiai 
ar keliasdešimt didesnių ar mažės- naujo vieneto sąskaiton iki galų 
nių tokių organizacinių vienetų, gale likvidavosi. Visai nepritiktų 
yra įvairesnė, šis didesnei ben- kaltinti šių vienetų gerų norų stei- 
druomenei įvairumas yra antras gėjus ar iniciatorius ar daryti iš- 
bendruomenės pajėgumo ar stipry- vadas dėl jų nesugebėjimo vado- 
bės vertinimo matas. Pagal pasta- vauti. Jie buvo nuoširdūs, apsvars- 
rąjį ne ta bendruomenė yra pajė- tyti ir sąmoningi bandymai. Pa- 
gesnė, kuri, procentaliai savo na- ti gi nesėkmė glūdi mažųjų ben- 
rių skaičiui, nuveikia daugiau druomenių, šiuo atveju ii- Canbe- 
darbų, bet ta, kuri yra įvairesnė, rros apylinkės, ypatybėje, kad jos 

negali būti įvairios. Iš kitos pu- 
Canberros apylinkės lietuvių sės didžiosios bendruomenės nie- 

bendruomenė niekad nebuvo gausi kad nebus tokios lanksčios, susi- 
organizaciniais vienetais. Praeity klausančios, kaip kad mažosios.

1908 m. spalio 31 d.

M m

B.D. ROLL-A-DOOR 
FILUMA DOOR 

overhead door co.
(SAVININKAS P. PILKA)

3 LYELL ST, FYSHWICK, A.C.T, 2600
93 684 41 828

Durys garažams ir industriniams pastatams. 
Parduoda ir instaliuoja

ilgas laiko tarpas, tačiau jos na
riams toji metų virtinė neliko be 
pasėkų. Vyresnieji senstelėjo. Ne 
vienas iš jų asmeninių ir bendrų 
rūpesčių slegiamas ba abejo pa
sijuto pavargęs ir reikalingas 
dažnesnio poilsio. Kiti atvirkščiai 
įaugo į patį pajėgiausią savo gy
venimo etapą. Jaunieji gi apylin
kės nariai per 
metų subrendo, 
baigia mokslus, 
jau čia sukūrė
Canberra paliks kaip gimtinė. De
ja, daugelio jau nebėra gyvųjų 
tarpe. Canberra jiems pasiliko 
paskutinė šio žemiškojo klajojimo 
stotis.
Canberros lietuvių apylinkė, api

manti pačioje Canberroje ir neto
liese esančio Queanbeyano mieste 
gyvenančius lietuvius, nėra gausi 
savo nariais, šių pastarųjų metų 
apylinkės sąraše yra 102 pavardės, 
reprezentuojančios šeimas arba 
pavienius (viengungius) asmenis. 
Viso asmenų nežiūrint amžiaus su
sidarytų apie 200. Būdama nors 
ir nędidelė bet veikli ir ryžtinga 
kolonija, ji yra to didžiojo pasaulio 
lietuvių bendruomenės medžio Aus
tralijos šakos Canberros gaji 
tuviška šakelė.

Norint tiksliau įvertinti ar 
sidaryti aiškesnį vaizdą apie 
kurią didesnę ar mažesnę bendruo
menę, nepakanka paminėti, kiek 
jai metų ar vienu kitu būdvar
džiu nusakyti jos stiprybę — pa
jėgumą lyginant su kitomis ben
druomenėmis. Reikėtų atsidėjus 
išsamiai paanalizuoti ir išdisku
tuoti, ką ir kiek viena ar kita ben
druomenė nuveikė, kaip ji reiškėsi 
mums rūpimoje lietuviškoje veik
loje ir pan. Visa tai turint prieš 
akis sugretinti ir pagaliau vertin
ti, kiek ji atsilikusi ar pranašes
nė už kitas bendruomenes ir tik 
iš to daryti atsrgias išvadas.

Vertinant Canberros apylinkės 
lietuvius reikėtų sutikti ir pripa
žinti, kad jie yra didelių užsimo
jimų, dažnai net pamiršdami, kad 
jie sudaro skaičiumi mažą ben
druomenę.

Tačiau jie devynioliktų savo gy
venimo ir veiklos metų pradžioje 
gali užtarnautai pasididžiuoti ir 
būti garbingai įvertinti dviem ypa
tingais nuopelnais: įsigijimu sa
vų namų — lietuvių klubo ir su
organizavimu pilno dainų šventėse 
dalyvaujančio “Aušros” choro. Tai 
gal ir būtų Canberros apylinkės 
lietuvių aštuoniolikos metų veik
los rezultatas.

Daugiau vargu ar begalima bū
tų tikėtis iš Canberros kaip tokios 
apylinkės. Dalyvaujantieji “Auš
ros” chore, lietuvių klubo komite
to ir apylinkės valdybos nariai iš
semia visus apylinkėje galinčiuo- 
sius dirbti visuomeninį lietuvišką 
darbą. Toks visuotinis lietuviškos 
veiklos darbuotojų pajėgų sukau-

susigrupuoja į didesnes ar mažes
nes organizacijas, būrelius, sek
cijas ir pan. Visi tokie vienetai, 
nenukrypdami nuo bendro tikslo, 
dirba savistoviai turėdami pakan
kamų skaičių narių ir įstengdami

tačiau buvo mėginta steigti ir bū
relių, ir organizacijų, kaip pvz, 
socialinės globos skyrius, tautinių 
šokių grupės, dainos mėgėjų kvar
tetas, teatro mėgėjų ratelis, “švie
sos” Sambūris, ir kt. Visi šitie

Kai kurie stebėtojai net ir šian
die tvirtina, kad nuošimčiais imant 
mažosios mūsų kolonijos yra daug 
lietuviškesnės, negu didžiosios. Ki
tais žodžiais tariant, didesnis nu
tautėjimas pastebimas skaitlinges-

S

R

tuos aštuoniolika 
tebetęsia ar jau 
Kai kurie iš jų 

šeimas. Kai kam

ne

su- 
bet

EKONOMINIS GYVENIMAS
Ne vienas Canberros lietuvių 

' galvoja, kad canberiškių gyveni
mo standartas yra aukštesnis, ne
gu kitose kolonijose. Aš abejoju. 

( Teisingiau pasakius nežinau, nes 
( nėra davinių nei statistikos, nei 

praktiško kitų kolonijų pažinimo,, 
kad būtų galima susidaryti pa
grįstą nuomonę. Tokį galvojimą 

, gal galima pateisinti mažos para- 
• pijos piliečių lokaliniu patriotizmu 
j o gal ir įtaka istorinių faktų, ku

rie šiandie
Istorinis 

Canberros 
šio miesto 
prašyti ir 
kus iš valdžios namus, ko kituose 
miestuose šito nėra. Po maždaug 
penkerių metų gyvenimo Australi
joje dauguma canberiškių galėjo 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti prieš 
kaimyninius tautiečius 
“savo” pastogėj, ko kitų 
tautiečiai dar neturėjo.

Dabar tie sunkumai 
Spėju, kad praktiškai visos lietu
viškos šeimos Australijoje jau turi 
savo pastoges, gal daugelis iš jų 
turi net geresnes, negu kanberiš- 
kiai, nes jos sukurtos pagal savą 
skonį, pagal savus planus, o ne 
primestos valdžios ir pastatytos 
pagal vidutinį standartą.

Yra dar visa eilė kitų rodyklių, 
liudijančių gyvenimo standarto ly
gį. Savi namai — tai apčiuopia
miausias ženklas. Kiti gyvenimo 
standarto požymiai, kaip namų 
apstatymas, auto mašinos, banko 
sąskaitos ir panašūs dalykai yra 
sunkiau prieinami apskaičiuoti be 
apklausinėjimo, o kada niekur to
kio nėra buvę pravesta, tai ir paly
ginimas neįmanomas.

Gal būtų padoriau nesigirti 
prieš kitus, o patiems savo tarpe 
pasvajoti apie savo gerbūvio ke
lią, nueitą per dvidešimt metų nuo 
įsikūrimo Canberroj.

1948-49 ir 1950 metais buvome 
vežami valdžios priemonėmis j 
Canberrą ir apgyvendinti hoste- 
liuose (mediniuose barakėliuose ar
ba palapinėse). Asmeniškas tur
tas — čemodanėlis su padėvėtais 
drabužiais, kišenės tuščios, darbas 
neišlavinto darbininko žemiausio 
atlyginimo. Šeimos išsklaidytos 
darbų pasirinkti negalima, nes su
varžyti dvejų metų darbo sutar
tim. Penkeriems metams praėjus 
jau šeimos susijungusios, dauguma 
gyvena naujuose iš valdžios gau
tuose namuose, už kuriuos moka-

ma nebrangi nuoma ir kuriuos ga- jau 
Įima nusipirkti lengvomis išsimo- 
kėjimo sąlygomis. Didelė dalis tau
tiečių jau pasiliuosavę nuo fizi
nio darbo, įsitaisę įstaigose su ge
resniu atlyginimu. Jau vienas ki
tas važinėja savo 
keletas tautiečių 
kiškai verstis.

Dešimčiai metų

auto mašina ir 
bando savaran-

esame gerokai pasinešę liuk- 
kryptimi. Jau ne viena šeima 
daugiau nei vienų auto maši- 
jau didelis nuošimtis tautie-

turbūt jau negalioja, 
faktas yra tas, kad 
tautiečiai kaip ir kiti 

piliečiai turėjo teisę 
gavo kiek laiko išlau-

gyvenų 
kolonijų

pranyko.

FRANK BUILDERS PTY. LTD

SAVININKAS P. GRUŽAUSKAS

5 PELSART ST., RED HILL, A.C.T., 2603 
Tel. 94 186

VYKDOMI VISOKIE STATYBOS DARBAI

CANBERROJE

S *

Dešimčiai metų praėjus jau vi
sos šeimos gyvena savuose na
muose. Nuomuoti valdiški namai 
jau išpirkti ir perėję nuosabybėn, 
eilė namų pastatytų savo pačių 
pastangomis. Auto mašinas jau tu
ri dauguma šeimų. Vaikai lanko 
aukštesnes ir aukštąsias mokyk
las. Nemažas nuošimtis verčiasi 
savais verslais.

Šiandien, po dvidešimt metų dar
bo, taupymo ir kūrimosi galime 
pasididžiuoti turėdami įsigiję vi
sa būtinas civilizuotam ir kultū
ringam gyvenimui priemones ir

LIET. INŽINIERIAI
CANBERROJE

burti vi- 
architek- 

mokslų 
po lais-

PLIAS pasaulinės profesinės or
ganizacijos skyrius Canberroje 
yra vienas iš mažiausių ir tyliau
sių čia esančių lietuviškų organi
zacijų. Pilnas organizacijos pava
dinimas yra: “Pasaulio Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjunga.” 

Sąjungos tikslas yra 
sus lietuvius inžinierius, 
tus ir kitus techniškų 
darbuotojus, išsklaidytus
vojo pasaulio kontinentus, koor
dinuoti jų tautines aspiracijas bei 
tėvynės išlaisvinimo ir atstatymo 
darbus, o taip pat padėti gilinti 
žinias savo specialybėje.

PLIAS centrinis organas — 
Centro Valdyba yra Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Čikagoje, 
kur tampresniems tarpusavio ry
šiams palaikyti leidžiamas dvimė- 
nesinis žurnalas Technikos Žodis. 
Iki šiol, šio žurnalo yra išėję 109 
numeriai.

Inž. S. Dirmantas, buvęs Vy
tauto Didžiojo Universiteto Kau
ne profesorius pirmame Techni
kos Žodžio numeryje savo įžan
ginį žodį taip užbaigia: “Būkime 
geri specialistai .svarbiausia, liki
me ištikimi savo tėvų žemės sū
nūs.” Šis gražus ir turiningas žur
nalas per visą 17 savo gyvenimo 
metų tą mintį rėmė ir neabejoti
na, kad ta mintis bus kelrodis 
ir ateityje.

Canberroje skyrius įsikūrė ne
perseniausiai — 1967 metų pra
džioje, šviesios atminties kolegos 
B. Daukaus iniciatyva. Šiuo metu 
skyrius turi aštuonis narius: — 
N. Volkas — pirmininkas, R. Ši
linis — sekretorius/iždininkas ir 
nariai: — A. Genys, V. Genys, R. 
Katauskas, K. Makūnas, R. Šve
das ir E. Vaz.
Mūsų veikla nesirubežiuoja vien 

tik savo siaurais profesijos reika
lais bet taip pat rūpinasi lietu
vių bendruomenės gerove, bei 
savo tautos ateitimi. Turėdami tai 
omenyje mes visokeriopai remia
me visas kitas lietuviškas orga
nizacijas. Visi nariai esame prisi
dėję prie lietuvių klubo namų sta
tybos planavimo ir organizavimo. 
Taip pat, esamo klubo padidini
mo reikalai yra mūsų skyriaus 
narių žinioje.

suso 
turi 
ną, 
čių turi daugiau nei vieną nejudo-
mą nuosavybę, įsigiję žemės ir pa
sistatę namus poilsiui ar sportui. 
Nemažas nuošimtis jau yra pra
leidę savo atostogas keliaudami po 
platųjį pasaulį.

Visus šiuos asmeniškus laimė
jimus karūnuoja visos bendruome
nės pastangomis ir aukomis pasta
tytas ir išlaikomas (jau be sko
lų) klubas — lietuviški namai.

Sudėjus visus minėtus davinius 
į krūvą pasidaro gana solidus ūki
nis balansas, kuriuo verta pasi
džiaugti ir net pasididžiuoti, jei ne 
prieš kitas lietuvių kolonijas, tai 
bent prieš vietinius piliečius.

Ateinančiai kartai duodame ma
terialinį pagrindą, ant kurio gali
ma toliau ūkiniai plėstis, kultūri
niai ir moksliniai lavintis ir kurti 
laimingesnį ir lengvesnį gyvenimą, 
negu turėjome.

Po dvidešimt metų sunkiu dar
bu, taupymu ir lietuviška meile 
sudarėme sąlygas naujai kartai 
augti lietuviškoje aplinkoje.

Ką mums kaip bendruomenei ža
da ateinantieji dvidešimt metų? Į 
tai galiu atsakyti tik kitu klausi
mu, būtent — koks skaičius or
ganizuotų lietuvių beįstengs su
sirinkti, pasvajoti apie keturiasde
šimt metų lietuvių gerbūvio kū
rimą. A. Čeičys

laikė egzaminus ii- įgijo atitinka
mus mokyklos baigimo pažymėji
mus.

Pats skaudžiausias Canberros 
lietuvių gyvenime slogutis yra 
mišrių šeimų kūrimasis. Šis reiš
kinys nebuvo džiuginantis praeity
je, nesimato pagerėjimo ir ateity.

ar 
ne- 
net 
or-

nėse bendruomenėse, negu mažiau 
skaitlingose.

Nesigilinant perdaug į tuos du 
bendruomenės vertinimo požiūrius, 
jų aspektus ar ypatingus atvejus, 
reikėtų sutikti, kad jie abu yra 
teisingi ir vienas kitą papildo. Va
dovaujantieji ir dirbantieji lietu
višką organizacinį darbą neturė
tų aklai pasinešti viena kuria 
kryptimi, bet išbalansuoti savo 
veiklą kiek galint tiksliau atsi
žvelgiant į bendruomenės dydį, jos 
sudėtį bei jos narių pajėgumą ir 
pan.

Pažvelgus iš arčiau į Canberros 
apylinkės lietuvius rasime ir to
kių, kurie jau nebepalaiko jokio 
ryšio su bendruomene. Jie nebesi
lanko. į ruošiamus minėjimus 
pobūvius. Tokių atkritėlių yra 
daug ir jie nesudarytų gal 
ir 5%. Kiti, neįsijungdami į
ganizuotas grupes ar valdybas pas
laugiau tačiau talkininkauja ben
drai veiklai prisidėdami savo ta
lentais, darbu ar ištekliais.

Juntama, kad studijuojantis ir 
mokyklinio amžiaus jaunimas sa
vo dvasioje yra lietuviškas, nors 
daugumai iš jų sunkiai jau beį- 
kandama lietuviška knyga ar laik
raštis nekalbant apie sugebėjimą 
ką nors lietuviškai rašyti.

Apylinkių valdybos buvo renka
mos kas metai ir jos dirbo glau- 
džiame kontakte su Krašto Valdy
ba. Valdybos kasmet normaliai su
ruošdavo keturis ar penkis svar
bius minėjimus, rengdavo pasitai
kančius priėmimus ir pan. Kiek
vienos valdybos rūpestis buvo iš
laikyti savaitgalio mokyklą, kuri 
jų pastangomis nebuvo nutraukta 
iki šiai dienai. Bet gi per visą šį 
laiką tik viena, susidaranti iš tri
jų mokinių grupė pilnai užbaigė 
nustatytą mokyklai programą, iš-

Apipavidalinant Canberros apy
linkės lietuvių šiuometinį kaip ben
druomeninio vieneto reiškimąsi 
jaučiama, kad kaskart vis giliau 
šaknijasi vienas kitų supratimas 
ir įvertinimas jų bendruose lietu
viškų reikalų siekiuose. Malonu 
pastebėti, ir kartu džiaugtis, kad 
klubo komiteto ir apylinkės valdy
bų veiklos, nors būdamos ir savo 
užsimojimais skirtingos, derinasi. 
Apylinkės valdybos narys, turėda
mas teisę dalyvauti klubo komite
to posėdžiuose, turi progos nušvies
ti eventualius apylinkės valdybos 
rūpesčius ir juos bendrai pagvil
denti. šis bendradarbiavimas yra 
itin svarbus šiuometiniame Can
berros lietuvių b-nės gyvenime. 
Klubo finansinė parama ir globa 
apylinkės valdybai yra teisinga ir 
sveikintina. Tas bendravimas atei
tyje paskatins apylinkės valdybas 
ruošti skaitlingesnius, prasmingos 
nius ir turiningesnius minėjimus, 
kurie itin pageidaujami.

šitaip suderinta Canberros apy
linkės lietuvių veikla žydės nevys
tančiu žiedu ir nešdama gražių 
vaisių liks kitiems pavyzdžiu.

K. K ėraitis

Dabartinę Canberros apylinkės 
valdybą sudaro:
pirmininkas ’■— A. V. Balsys, se
kretorius K. Keraitis, iždininkas 
P. Velioniškis, narė socialiniams 
reikalams O. Andrinškienė, narys 
sporto reikalams St. Palubinskas.

Lietuvių inžinierių PL1AS Canberros Skyrius. Sėdi iš k.: R.Šilinis — sekretorius/iždininkas, 
N. Volkas — pirmininkas. Stovi: V. Genys, A. Genys, R. Katauskas, E. Vaz, K. Makūnas.

Trūksta R. Švedo.

Pereitais metais spalio mėn. turė
jome pasikvietę Sydnėjaus skyrių 
aprodyti inžinierinius projektus 
Canberroje ir apylinkėse ir tuo 
būdu pasidalinti mintimis bei pa
bendrauti o kartu ir pasilinks
minti.

Šią vasarą tuo pačiu reikalu 
ruošiamės padaryti išvyką į Syd- 
nėjų.

Savo bėgamuosius reikalus ap
tariame per dvimenėsinius sky
riaus narių susirinkimus; kartais 
laikome paskaitą arba darome pri
vatų pobūvį su kviestu pranešė
ju.

Ateityje, paįvairinti mūsų pa
minėtą darbo veiklą, laikas nuo 
laiko, žadame kviesti paskaitinin
kus iš Sydnėjaus, Melbourne ir ki
tų vietų. N. Volkas

| KINGSTON DISPOSAL STORE J 

>! AND AUCTIONS J
| KINGSTON REAL ESTATE §
J LOWER BAILEY ARCADE, CIVIC CENTRE, A.C.T. | 
>J ¥
’♦< Tel. 49 7790 (A.H. 7 2731) S

:?s

> Savininkas ir aukcionierius A. V. BALSYS
i • •!♦; Mes perkame ir parduodame viską. Tarpininkaujame >♦« 
i*: namų ir nekilnojamo turto pirkimui ir pardavimui. £
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LIETUVIAI BALSAS TYRUOSE?
CANBERROJE Raio Kukutis

RELIGINIS GYVENIMAS 
CANBERROJE

1947 mt. iš pirmo transporto 
Canberroje pasirodė keletas lietu
vių viengungių. Vėliau 1948 ir 
1949 metais, kai pradėjo įsileisti 
moteris su vaikais, Canberroje su
sibūrė keletas šeimų, kurios ir su
darė lietuviškos bendruomenės 
branduolį. Vėliau keletas šeimų at
važiavo iš kitų Australijos miestų 
ir Canberros lietuviška bendruo
menė išaugo iki penkiasdešimt šei
mų ir su viengungiais sudaro apie 
du šimtus (200) asmenų.

Kaip ir visiems emigrantams, 
pirmieji metai canberiškiams bu
vo gana sunkūs. Šeimos išblašky
tos, dirbantieji apgyvendinti hos- 
teliuose, atliekų kontraktų prie 
sunkiausių darbų. Negalėdami su
sikalbėti su vietiniais, vienintėlę 
paguodų rasdavo sekmadieniais 
prie bažnyčios, kur po pamaldų pa
sikalbėdavo ir pasiguosdavo. Lie
tuvio kunigo nebuvo, bet dvasi
niams emigrantų reikalams tuo 
metu buvo paskirtas Father But
ler.

1951 m. į Canberrų atvyko ku
nigas P. Bačinskas. Jis per savo 
buvimo laikų rūpinosi visų lietuvių 
religiniu gyvenimu laikydamas 
pamaldas, lankydamas šeimas ir 
mokydamas vaikučius. Deja, tas 
neilgai truko: australų bažnytinė 
valdžia nutarė, kad permaža lietu
viška kolonija turėti savų kuni
gų. Negelbėjo lietuvių delegacijos 
prašymai pas vyskupų, ir kun. Ba
činskas turėjo apleisti Canberrų. 
Gyvendamas Bonegilloje retkar
čiais jisai — kun. Bačinskas ar 
kun. Gaidelis atvažiuodavo atlai
kyti Mišių, išklausyti išpažinčių ir 
aplankyti ligonių.

Neturint lietuvio kunigo canbe
riškiams kartais tekdavo kreiptis 
į vokiškos kilmės kunigą Hageman, 
kuris mielai lietuviams patarnau
davo.

Per visų tų laikotarpį canberiš- 
kiai nebuvo religiniu atžvilgiu ap-

R. ARLAUSKAS
S. A. ČEMPIJONAS

Iš australų spaudos patirta, kad 
lietuvių šachmatų meisteris R. Ar
lauskas laimėjo Pietų Australijos 
čempijono vardų. Turnyre nepra
laimėjo ne vienos partijos, o 3 su
žaidė lygiomis.

Pietų Australijos šachmatų me
tiniame žaibo turnyre dalyvavo 4 
lietuviai: P. Savenis, P. Lukošiū
nas, S. Reivytis ir B. šlamonas.

Geriausius rezultatus pasiekė
P. Savenis.

lė 8 pajėgiausių šachma- 
rungėsi dėl Tallin-Riga- 

pereinamosios taurės. Es- 
Poder, laimėjęs visas par-

PABALTIEČIŲ 
METINIAI TURNYRAI

Spalio 13 d. Lietuvių Namuose 
Lidcombe, estai, latviai ir lietuviai 
dalyvavo metiniame Pabaltiečių 
šachmatų individualiniame žaibo 
turnyre. Žaidėjai buvo suskirstyti 
į dvi grupes. Pirmoji grupė, su
daryta 
tininkų, 
Vilnius 
tas W.
tijas, tapo 1968 metų šachmatų 
žaibo turnyro čempijonu. Antrų 
vietų išsikovojo J. Dambrauskas. 
V. Patašius, laimėjęs šį turnyrų 
1961 ir 1966 metais, dalinosi tre
čia ir ketvirta vieta su V. Liū
gą-

Antroje grupėje žaidė 12 šach
matininkų dėl Sydnėjaus lietuvių 
sporto klubo “Kovo” įsteigto pe
reinamo šachmatų skydo. Turnyrų 
laimėjo kovietis V. Augustinavi- 
čius, surinkęs 9i taško iš 11 par
tijų. Antroji vieta atiteko latviui
O. Puče su 8i taško. Lietuvis P. 
Grosas, laimėjęs 8 taškus, dalino
si trečia ir ketvirta vieta su latviu.

Abu turnyrus pravedė latvis 
Peics.

L.

BENDRA VAKARIENĖ
IR DOVANŲ ĮTEIKIMAS

Po įtemptų varžybų pabaltiečiai 
šachmatininkai kartu su garbingu 
svečiu Krašto Valdybos vicepir
mininku p. E. Kolakausku buvo

MOŠŲ PASTOGĖ

m.
A.

Nuotraukose: Viršuje Canberros 
Klubo 1967 m. Komitetas. Iš k.: T. Ži
linskas, M. Mauragis, T. Grinčelis, R. 
Miniotas, V. Andruškaitė-Roberts, 
Dabriega, P. Pilka, A. AndruSka.

Dešinėje Klubo Komitetas 1966 
Iš k.: A. Danta, Z. Anučiauskas,
Andruška, P. Darius (Aušros choro diri
gentas), A. Balsys (dabartinės Canberros 
apyl. p-kas), P. Pilka, R. Daukus.

Visiems “Neries” sporto klubo 
steligėjamte, nariams, rėmėjams, 
sportininkams bei jų tėveliams —

“Mieli Prieteliai!” Mūsų spor
to klubas nebuvo įsteigtas tam, 
kad ką nors nukonkuravus ar su
sirinkime išsirinkus valdybą vėl 
prie TV tinginiavus! Ir tie val- 
dybon išrinktieji, taipogi, yra tik 
tokie pat žmonės kaip ir visi ki
ti. Pabalsavus ar tik leidžiant 
sūnui krepšinį žaisti, paliekant 
viską kitką ant kitų pečių —

leisti. Laikas nuo laiko aplankyda
vo mus tai pats kun. Bučinskas, 
kun. Gaidelis ir kun. Butkus. Vi
sada turėjom lietuviškas pamal
das tautinių švenčių proga, reko
lekcijos kiekvienais metais buvo 
pravestos minėtų kunigų ar net 
svečių iš toliau.

Mus aplankė taip pat garbingi 
svečiai iš užjūrių — vyskupas 
Brizgys, prelatas Tulaba ir jėzu
itas Borevičius.

Šiuo metu canberiškius aptar
nauja Sydnėjaus kunigai kun. But
kus ir kun. Martuzas. Kas trečių 
mėnesio sekmadienį turime 
viškas pamaldas, klausoma 
žinčių ir lankomos šeimos.

lietu- 
išpa-

pakviesti prie bendro stalo šiltai 
vakarienei, kurią paruošė sporto 
klubo “Kovo” valdybos narės Z. 
Motiejūnienė ir I. Kviecinskienė.

Estas L. Orav perdavė Baltic 
Cup lietuviams, kurie šiais metais 
laimėjo pabaltiečių šachmatų ko
mandines varžybas. Lietuvių var
du taurę priėmė V. Patašius. Es
tui W. Poder, laimėjusiam indivi-' ir jaunosios Maksvytvtės. 
dualinį žaibo turnyrų, įteikta Tal- 
lis-Riga-Vilnius pereinamoji taurė 
ii- V. Augustinavičiui šachmatų 
skydas. Pasibaigus dovanų įteiki
mui pabaltiečius šachmatininkus 
pasveikino p. E. Kolakauskas, 
Krašto Valdybos vicepirmininkas, 
palinkėdamas kad ir toliau būtų 
tęsiamas šis gražus bendravimas 
tarp broliškų tautybių. Estų vardu 
kalbėjo L. Orav, latvių L. Peičs.

Vėliau sekė pavieniai draugiš
ki pasikalbėjimai, kurie užsitęsė 
iki vėlyvo vakaro. Atsisveikinant 
visų veiduose matėsi gera nuotai
ka.

Matus

TESTAMENTAI
ATEIVIAI TURI RAŠYTI 

TESTAMENTUS

Australijos Attorney-General Mr.
N. H. Bowen perspėja ateivius su
rašyti testamentus, kad tuo būtų 
apsaugotos šeimos.

Atsakydamas į patariamosios 
komisijos ateivių reikalams prie N. 
S.W. liberalų partijos užklausimų 
Mr. Bowen 
rie ateiviai 
mentų tarsi 
gyvenimas, 
komybės už 
už žmonų ir vaikus, pasirūpina ir 
tais atvejais, jeigu netikėtai nu
mirtų.

Nesant surašyto testamento, mi
rusio asmens nuosavybė Australi
joje nepereina valstybės žinion, 
bet atitenka jo artimiesiems, pro
porcingai pagal likusių artimųjų

pareiškė, kad kai ku- 
vengia surašyti testa- 
nuo to sutrumpėtų jų 
Bet kas jaučia atsa- 
savo palikuonis, ypač

SYDNEY MENO ANSAMBLIO VAKARAS
Anų šeštadienį, spalio 12 d., Dai

navos salėje Bankstowne Sydnė
jaus Lietuvių Meno Ansamblis bu
vo surengęs gana jaukų su plačia 
programa vakarą, į kurį susirin
ko labai gausiai tautiečių. Kon
certinės dalies metu daugumas da
lyvių net neturėjo sėdimų vietų 
ir teko pastovėti.

Atsimename pirmą šio ansamb
lio pasirodymą liepos 20 d., ku
ris turimomis savo jėgomis tikrai 
pasirodė ir užimponavo gausius 
to vakaro dalyvius. Šį kartą to 
paties ansamblio vakaras buvo vi
sai kitokio charakterio, šalia pa
ties ansamblio pasirodymų dar bu
vo įtrauktas į vakaro programą 
Hr meniškai besireiškiąs Sydnė
jaus jaunimas, kuris turėjo ir tin
kamą auditoriją ir tinkamą įver
tinimą. Tad visai nenuostabu, kad 
tą vakarą ypač gausiai dalyvavo 
jaunimo ne tik programoje, bet ir 
po jos sekusiame pobūvyje.

Pirmąją programos dalį išskir
tinai išpildė jaunimas. Pasirodo, 
kad mūsuose jaunų talentų ne
trūksta. Štai pradžioje Algis Lau
rinaitis ir A. Dulinskas akorde
onu išpildo 
lėlių, toliau 
Belkutė jai 
dint duetu 
les. O. E. šiurka pasireiškia kaip 
akordeonistas virtuozas — tik 
klausyk ir gėrėkis! Lygiai išskir
tinai iš jaunųjų pasirodė ir V. 
Inkrataitė paskambindama piano 
solo. Klausytojų dėmėsi patraukė 

. viena 
smuiku, kita pianinu išpildžiusios 
duetą.

Jaunimo dalies pasirodymą vai
nikavo tautiniai šokiai, vadovau
jami p. M. Osinaitės-Cox. Jaunie
ji šokėjai salėje siūkuringai pa- 

porą muzikiniu gaba- 
D. Dulinskaitė ir Z. 
pačiai pianinu paly- 

sudainuoja dvi daine

skaičių.
Bet visais atvejais geriau sura

šyti testamentų, kuris užgarantuo
ja, kad mirusio turtas bus padalin
tas pagal jo valių.

Taip pat Mr. Bowen primena, 
kad jeigu mirusysis nejtraukia į 
savo testamentų tiesioginių arti
mųjų, kaip žmonos ar vaikų, tai 
šie gali kreiptis į teismų, kad 
testamentas būtų pakeistas.

Testamentai turi būti pasirašy
ti dviejų liudininkų akivaizdoje ir 
tai pažymint, kad testamentas pa
sirašytas jiems matant.

MODERNIŠKIAUSIA BIBLIOTEKŲ KNYGRIŠYKLA 
A USTRALIJOJE

BOOKBINDING WORKS PTY. LTD

17 ISA ST., FYSHWICK, ACT. 2600

Tel. 9 2764

Darbai atliekami 
tiek ir užsienyje. 

(SAVININKAS Z. SIPAVIČIUS)

šoko du šokius, grojant A. Plū- 
kui, ir tai padarė gana gilų įspū
dį.

Nors pertraukos oficialiai ir ne
buvo, bet antroje dalyje pasireiš
kė patys ansambliečiai. Pirmiau
siai pasirodė trio — O. Arienė, K. 
Bitinienė ir I. Daudarienė, sko
ningai sudainavusios dvi B. Kive- 
rio harmonizuotas dainas. Tai bu
vo maloni staigmena. Po jų sekė 
ansamblio vyrų choras, diriguoja
mas p. M. Umbražiūnienės ir solo 
dainuojant p. J. Gaižauskui irgi 
sudainavo dvi dainas. Ypatingą 
dėmesį po to patraukė ansamblio 
moterų choras. Kad ansamblio mo
terų choras gražiai susidainavęs, 
tai jau įsitikinta iš kelių prieš tai 
šio choro pasirodymų, bet šį kar
tą moterims dirigavo naujas diri
gentas p. J. Maksvytis. Neabejoja
me moterų dainavimu, bet malo
niai nustebino ir naujo dirigento 
sėkmingas pasirodymas. Kažkas 
anksčiau teigė, kad Sydnėjus ne
turi dirigentų, bet pasirodo, kad 
reikalui esant jų atsiranda ir jie 
nenuvilia. Tad visai sveikintinas 
p. J. Maksvytis, iš kurio ateity 
gali išaugti ir visai geras chor
vedys.

Pabaigai scenoje išsirikiavo an
samblio mišrus choras, vadovauja
mas p. M. Umbražiūnienės. Choras 
sudainavo taip pat dvi dainas, ku
rios Sydnėjaus klausytojams buvo 
naujos ir pirmą kartą girdimos. 
Šio choro nereikia naujai prista
tyti, lygiai nereikalinga naujo 
pristatymo ir dirigentė p. Umbra- 
žiūnienė. Mes visi turėtume pa
grįstai džiaugtis ir net didžiuo
tis, kad p. Umbražiūnienė, pati 
būdama nelietuviškos kilmės ii- tu
rėdama aukšta muzikini išsilavi
nimą dirba su lietuviais ir jos dar
bo vaisiai tikrai pasigėrėtini!

Šisai neįprasto sąstato koncer
tas buvo tikrai džiugi ir maloni 
meno šventė. Reikia pripažinti, 
kad susidarus Sydnėjuje keliems 
meniniams — muzikiniams viene
tams pastaruoju metu muzikinis 
gyvenimas tikrai nagvvėio ir pra
turtėjo. Gal ii- vietoje kai kurių 
priekaištai, kad tokių vienetų Syd
nėjaus kolonijai lyg ir perdaug, 
nes esą geriau turėti viena ralin
ga reprezentacini chorą ir šalia io 
viena kita mažesnės sudėties vie
netą pramoginiams reikalams, vis 
tik. kain matome, turimu vienetu 
veikla ir pasirodymai visai nesi- 
krvžiuoia, o tik mūsų kasdienybę 
praturtina, ir netoi labai sėkmin
gai. Belieka tik ieškoti tarp jų 

pilnai garantuoti tiek Australijoje

Mielam MEČISLOVUI RUDZENSKUI 
ir jo sūnui RIMVYDUI, mirus žmonai bei motinai

STEFANIJAI RUDZENSKIENEI

reiškiame gilią užuojautą kartu liūdėdami jų nelaimėje.
Jadvyga, Romualdas ir Irvis Venclovai, Sydney

A.A.

STEFANIJAI RUDZENSKIENEI

mirus, jos vyrą Mečislovą, sūnų Rimą skausme nuoširdžiai 
užjaučia

K. ir L. Garbaliauskai

nuoširdesnio ir glaudesnio ben
dradarbiavimo, darnaus santykia
vimo, kas visados neštų dar gra
žesnių rezultatų, negu kad dabar 
jaučiamas lyg ir vieni kitais nepa
sitikėjimas. Kaip iš paskutiniųjų 
parengimų matėme, sydnėjiškė 
publika visai nekreipia dėmesio į 
šitas plonybes, bet džiaugiasi, kad 
tokios nekasdieniškos šventės su
rengiamos ir net gerai surengia
mos. Klausytojų ir dalyvių nei 
vienur, nei kitur netrūksta.

Grįžtant prie paskutiniojo an
samblio pasirodymo gal ir gerai, 
kad jaunimas buvo taip gausiai 
reprezentuotas, bet vis tik šio va
karo branduolį sudarė pats an
samblis, tad gal jam tiko ir kiek 
daugiau pasireikšti, kiek sumaži
nant ne taip jau būtiną kai ku
rių jaunuolių pakartotiną pasiro
dymą arba bent parenkant tokius, 
kuriais tikrai buvo kuo pasigėrė
ti, kaip E. šiurkos solo akordeo
nu arba V. Inkrataitės piano 
skambinimas.

Po koncertinės dalies sekė jau
kus pobūvis. Publika buvo vaka
ru patenkinta. Reikia spėti, kad 
pavykusiu vakaru buvo patenkinti 
ir rengėjai.
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VISAIP
Pereitą savaitę išleisti j erdves 

trys amerikiečių astronautai sėk
mingai skrajoja aplink žemę. Kai 
kurie jų gyvenimo kapsulėje vaiz
dai tiesiog transliuojami per tele
viziją.

Vienas turtingas pilietis savo 
testamente paliko pasidalyta turtą 
savo dviems sūnums tokiu budu: 
tegul vienas sūnus visą turtą pa
dalija į dvi dalis, o antrasis sū
nus pasirenka vieną iš dalių.

BALTIC STORES Ltd.
Dovanų siuntinius į Lietuvą su 

garantuotu pristatymu galima 
pasiųsti per BALTIC STORES 
Ltd. Z. Juras, 421 Hackney Rd., 
London, E. 2, England.
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vargiai yra teisinga?.. Žodis “klu
bas” geriausiai yra nusakomas 
kaipo grupė žmonių, susijungu
sių ar jungiamų bendrais reika
lais ir interesais. Tuo būdu, ar 
tik vien Valdybos nariai vieni 
patys turi rūpintis klubo gyvavi
mu? Ir ar nėra lengviau duoti, 
kaip prašyti? Asmeniškai, aš mie
lai pabelsčiau į daugelio duris ir 
kepurę žemai nukelčiau, tačiau — 
į kurias duris belsti ir kiek že
mai tą kepurę nukelti?.. Negi tik 
Kukučiui svarbu, kad lietuviškos 
dvasios prisilaikąs jaunimas bū
tų, kad ir per krepšinį — sportą, 
joje palaikomas? Ir, negi, jis vie
nas tą “kiaušinį” paperėjo? Vie
nam surasti visus — aš net ir ant 
benzino neuždirbsiu., O aš visų 
galiu būti rastas kitame 56-18-15 
vielos gale!”

Ir gyvenime negi kas yra su
laukęs naujagimio gatavai pakriks 
tyto, aprengto ir išauginto? “Ne
ris” irgi dar tik “baby". Iš stei
giamajame (gimimo) susirinkime 
prijaučiančių sumestų 30 dolerių 
ir menkų “krikštynų” baliaus pa
jamų, išlaidų iki šiol turėta ir ap
mokėta virš 250 dolerių. Argi, sa
kau, Valdybon išrinktieji buvo ren
kami tik todėl, kad jie buvo — 
yra “bagoti”? Dėja — toli gražu! 
Nei vienas iš jų “Opera Hause” 
išlošė, nei šimtinių algų negau
na.

Ir taip — kaip sakiau, artėja 
sporto šventė. Važiuos 15-20 ber
niukų žaisti krepšinio — ginti nau
jo klubo naujų spalvų! Ar leisi
me jiems pasirodyti senose, jau 
antri metai rungtynių prakaite 
mirkusiose, uniformose? Ir tos pa
čios iš jų menkų sutaupų nusi
pirktos, abiejų komandų pakaito
mis naudojamos... Ar neįstengsi
me jiems užvilkti “Neries” spalvų 
“track suit”? Leisime jiems eiti 
galvas nuleidus be vėliavos?.?? Ar 
tikėsimės, kad dar mokyklas tebe- 
lanką užsidirbs sau pilnas kelio
nės išlaidas?

Aš savo ir vieną aprengsiu ir 
apmokėsiu. Aš savo dvi išleisiu 
šventėn su lietuviais pabuvoti. Aš 
pats nuvažiuosiu savųjų padrąsin
ti. Prašau, todėl, tų visų, kurie 
gali: “Duokite mums į rankas vė
liavą!” Vėliavą, po kuria būtų 
galima žygiuoti galvas iškėlus Ade
laidėje ir iš jos sugrįžus po ją su
burti šimtą kartų tiek, kiek po ja 
Adelaidėje žygiavo Jūsų visų, šia
me dideliame mieste susibūrusių, 
padrąsintiems — leiskite “Neriui” 
aukštai pakelti galvas sporto ga
liūnų tarpe, ir už tai “Neris” pa
dės visas pastangas, kad negrį
žus iš sporto šventės su viena me
dine lėkštute.

Jei aš išgaliu, jei gali du malo
nūs senukai — pensijonieriai pa
sižadėti apmokėti vienam Ne- 
riūksčiui kelionę — Sydnėjau ir 
Bankstowne — dešimt dolerių ne- 
pinigas! Jūs nepadėsite — aš 
šauksiuosi Melburno- Ten mote
rys moka ir verpti ir austi...

Pereitą savaitę Vakarų Aus
traliją nusiaubė stiprus žemės dre
bėjimas. Vietovės, į pietryčius nuo 
Perth kai kur visai sunaikinta. 
Nežiūrint materialinių nuostolių 
žmonių aukų nebuvo.

__  ★ —

Nežiūrint įvairių studentų de
monstracijų ir net susidūrimų su 
policija Meksikoje pasaulinė olim
piada jau prasidėjo ir vyksta be 
kliūčių.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ADELAIDE

GRAŽUS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPES PASIRODYMAS

Tautinių šokių pasirodymai vi
suomet sutraukdavo daug žiūrovų 
ir susilaukdavo didelio pritarimo.

Šį kartą tas pasirodymas, kuris 
vyko Adelaidės Lietuvių Namuo
se rugsėjo 20 d., buvo su įdomu
mu laukiamas ir buvo kitoks.

p. Br. Lapšienės ištreniruota 
vyresnioji šokėjų grupė, pasieku
si gražaus lygio, po daugelio me
tų veiklos iširo ir jos vietą užė
mė jaunesnė grupė su jaunu vado
vu Vytu Strauku. šis ir buvo jų 
savistovus pirmas pasirodymas.

Popietė prasidėjo tautinių šokių 
žinovės p. Baronaitės-Grėbliūnie- 
nės trumpa tautinių šokių apžval
ga. Po to sekė deklamacijos: dek
lamavo Loreta Rudzinskaitė, Jū
ratė Juciutė ir Jūratė Vitkūnaitė.

Pianinu skambino J. Mockūnas, 
Giedrė Straukaitė ir Rūta Bielsky
tė. Akordeonu grojo Irena Paš- 
kauskaitė, kuri akomponavo ir tau
tiniams šokiams. Paskui sekė tau
tiniai šokiai: buvo pašokta — su
batėlė, gyvatvaras, audėjėlė, kubi
las, — o mergaitės dar pašoko 
kepurinę ir blezdingėlę. Pranešė
ja Jul. Neverauskaitė.

Visą programą lydėjo 
plojimai ir pakartojimų 
vimai. Apgailėstauta, kad 
ma taip greit pasibaigė.

Jaunas vadovas, Vytas
kas, kaip ir visa jo grupė svei
kintini taip gražiais pasiektais re
zultatais, sugebėjimu savo šokė
jų pastangomis duoti ir gražią kul
tūrinę programą.

Ypač garbė mūsų jaunimui, kad 
jie visi besimokindami ir egzami
nams artėjant, surado laiko ir 
noro dar pasiruošti tokiai gra
žiai popietei.

Sveikiname ir laukiame daugiau 
tokių popiečių. E.R.

gausūs 
reikala- 
progra-

Strau-

MELBOURNE
IESMYNĖ WOODENDE

Melbourne Lietuvių Brolija (Se
nelių Pastogės organizacija) ma
loniai kviečia visus tautiečius su 
svečiais atsilankyti j tradicinę 
iekmynį, kuri įvyks spalio 26 d., 
šeštadienį brolijos žemėje prie 
Woodend miestelio šalia Lituani- 
cos sodybos.

Kviečiame visus gražiai praleis
ti laiką gamtoje. Atvykite viskuo 
apsirūpinę, net su palapinėm, kep
ti kepsnius ant iešmų ir t.t.

Jei oras bus nepalankus, visi 
tūpsime esamoje pastogėje, kur 
bus galima muzikai grojant ir pa
sišokti. Jokių kitų pramogų vieto
je nebus. Nebus ir autobuso pen
sininkams (praėjusiais metais au
tobusu atvyko tik penki pensinin
kai, o už autobusą teko sumokėti 
$50.00).

Jūsų atvykimas bus jūsų prita
rimas idėjai, kad Senelių Pasto
gė lietuviams yra reikalinga. Bro
lija pasistačiusi uždaviniu ... "pa
rūpinti pastogę lietuvių kilmės se
neliams ar invalidams”. Ji tuo ke
liu ir eina. Reikalui esant jau ir 
dabar galima priglausti vieną kitą 
tautietį. Bet jei viskas gerai sek
sis ir sulauksime jūsų pritarimo

ir pagalbos, tai netrukus turėsime 
pastogę ant nuosavos Brolijos že
mės.

Be to Vydūnui pagerbti Litua- 
nicos sodyboje yra pastatyta pa
minklinė lenta. Oficialus pamink
linės lentos atidengimas įvyks pa
vakare, kurį atliks Vydūno moki
nys mums visiems gerai pažįsta
mas p. A. Krausas.

Tad iki pasimatymo iešmynėje.
Brolijos Valdyba

NEWCASTLE
Niukastelio lietuviai choristai 

labai propaguoja lietuviškas dai
nas. Spalio 26 d. jie rengia savo 
metinį koncertą, lapkričio 30 d. 
giedos kalėdines giesmes Y.W.C.A. 
rengiamame kalėdinių eglučių fes
tivalyje, o gruodžio 1 d. giedos lie
tuviškas kalėdines giesmes Niu
kastelio universiteto studentams. 
Dėl perkrautos programos turėjo 
atsisakyti nuo dalyvavimo Raudo
nojo Kryžiaus ir Good Neighbour’s 
organizacijų rengiamuose koncer
tuose.

Spalio 13 d. p.p. Ivinskiu na
muose susirinko Niukastelio lietu
vių diskusijų būrelis pasiklausyti 
p. Stasio Žuko skaitomos paskai
tos “M.K. Čiurlionis — muzikas”. 
Paskaita tęsėsi 35 minutes. Pre-
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$ 2.00 asmeniui.
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legentas kiek ilgiau apsistojo 
prie M. K. Čiurlionio simfoninės 
poemos “Jūra”, ir pirmos lietu
viškos simfoninės poemos “Miške”. 
Taip pat jis bandė įrodinėti, kad 
Čiurlionis kūrė muzikinius paveiks
lus ir paveiksluose muziką. Be 
to kompozitorius komponavo ir 
harmonizavo dainas chorams ir 
pats tiems chorams vadovavo. Su
kūrė apie 270 muzikalinių veika
lų, nutapė daug gražių paveiks
lų, parašė tolimą ateitį pramatan
čių beletristinių straipsnių ir vi
sa tai padarė per devynerius me
tus. Kritikai užmetė prelegentui, 
kad paskaitai trūko akustinės pa
ramos: skaitant paskaitą turėjo 
būti grojama M.K. Čiurlionio mu
zika. Tada būtų buvę daug įdo
miau paskaitos klausytis.

SPAUDOS BALIUS
d a: šeštadienį, lapkričio 2 d.
r: savuose namuose 50 Errol Str., North Melbourne

1 i n t ą: 7.30 vai. vak.

Visi kviečiami ir prie įėjimo bus pasitikti su vyno taure!

M.L.K. Pirmininką, 

ALGIRDĄ JOKUBAUSKĄ ir PONIĄ 

švenčiančius vedybinio gyvenimo 
25 METŲ JUBILIEJŲ 

nuoširdžiai sveikina
Melbourno Lietuvių Klubo Taryba

RUOŠIAMASI
KARIUOMENĖS ŠVENTEI
L.V.S. “Ramovės” Pertho Sky

riaus Valdyba nutarė šiais metais 
Kariuomenės Šventę suruošti kuo 
iškilmingiau. Minėjimas ruošia
mas lapkričio 23 d., šeštadienį, 
salėje. Pradžia 7 vai. vak. Bus

NEWCASTLIO LIETUVIŲ CHORO,

VADOVAUJAMO STASIO ŽUKO,

METINIS KONCERTAS
ĮVYKSTA SPALIO 26 D.

CHARLESTOWN COMMUNITY HALL.

x
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$

DAIL. V. RATO PARODA
atidaroma spalio 27 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. “Three Sisters” 
galerijoje Melbourne (46 Church St., Brighton) ir truks iki lapkri
čio 15 d.

Visi mieli tautiečiai meno mėgėjai kviečiami parodos atidary
me gausiai dalyvauti arba vėliau parodą aplankyti ir susipažinti 
su mūsų Įžymaus dailininko darbais.

mažojoje Leederville (Town Hall) 
paskaita, deklamacijos, moterų 
choras. Po ofiicalios dalies muzi
ka ir pasilinksminimas.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
ruošiama iškyla į Shidlaw (28 
mylios nuo Perth). Ten veiks lau
ko virtuvė, bus duodami kariški 
pietūs. Aikštėje jaunimas galės 
sporto žaidynes pravesti, o vyres
niesiems pramatomi kitokie žaidi
mai. Esant karštam orui bus gali
ma pasimaudyti ten pat esančioj' 
maudykloj. Kviečiami visi gausiai 
dalyvauti. Skyriaus Valdyba

Po koncerto bendras pobūvis su šokiais ir vaišėmis.

maloniai kviečiami koncerte dalyvauti.

Tautiečiai iŠ arti ir toli

Pradžia 7.30 vai. vak.
I

KIEK AS SUŽINOJAU!
Rugsėjo 26-30 d.d. kun. P. But

kus lankėsi Naujosios Zelandijos 
sostinėje Wellingtone. Čia būda
mas aplankė beveik visus čia gy
venančius lietuvius. Rugsėjo 29 
d. pirmą kartą Wellingtone atlai
kė lietuviškas pamaldas šv. Joa-

Kudca
chim bažnyčioje. Pamaldose daly
vavo apie 30 asmenų. Iš Welling
ton kun. P. Butkus išvyko į N.Z. 
Pietinę Salą pasigrožėti gamta ir 
aplankyti ten gyvenančių lietuvių.

DYVAI MELBOURNE
Brolyčiai, jeigu Melburnan kas 

eisit ar važiuosit; pinigus kiškit 
užantin ar į apatinių kelnių kiše
nę, nes yra pavojus, kad, kaip 
per šidlavos atlaidus, gali pražū
ti. Moterišku balsu kalbant jeigu 
girdi, tai tik: pinigų, pinigų... 
Nutvėrusios atviresnę kišenę taip 
ištuštins, kad tik koks virvagalis 
ar šriuoelis tepaliks. Šriubelį, ir 
tą, kaip škotai, apvartys; a gal 
bus geras salės statybai, gal su- 
sigadys... Sakė sunką spaus iš 
akmens, kad tik salė būtų. Nenor
malios sakyčiau! Visai, kaip ne 
moterys! žinoma, pinigų joms vi
sada buvo per mažai, bet norma
liems dalykams; skrybėlaitei, kos
metikoms ar šiaip kokioms cac- 
kėms. Apie statybas namų ar sa
lių jos nė negalvodavo.

Aną šeštadieni, kaip visada, 
darom šopingą su Argusiene. Žiū
riu, kad ji ne pas groserius, bet 
po bankus vaikšto. Paskolą gauti 
kombinuoja, pamaniau. Dar primo
kiau, kad nedėtų parašo be advo
kato žinios, bet.. Ateina ji iš vie
no banko geltonu drambliuku neši
na. “Get with the strength” ant 
pilvo užrašyta. Drambliukui ant 
pilvo. Patiko jai dėl to “strength”. 
Girdi, mes moterys esame ta tikro
ji "strength”. Dabar dėsianti vi
sus rudus smulkius pinigėlius ir 
nė nenajunsianti. kain drambliu
kas bus pilnas. Kitos motervs irgi 
turinčios no drambliuką. O tam 
komitete jau koks desėtkas mote-

rų. Už tai Jokubauskas vis niū
niuoja vaikštinėdamas: — vieną 
pamylėjau, kitą palydėjau, trečią 
prie vartelių bučiavau... — ir taip 

dešimt. — ... nieko nėra rim
to, sako man dešimta... Pasivaide
na ir man kasos Laisvės alėjoj. 
— Ir ko aš, durnas, neėjau į Ta
rybą? Sako, dar vis daugiau jų 
renkasi į tą statybų komitetą. Vi
sos, kaip amazonės. Ech, gali žmo
gus griaužtis pirštus dabar, bet 
nieko nebeišgriauši. Mano tokia 
laimė, kad vis pro laimę praeinu; 
o galėjau... Po laiko gailėtis, ką 
būčiau galėjęs....

Argusienė sako, tiek tik pas ją 
romantikos, kad didesnis pinigas, 
kaip 10 centų nelenda į tą dramb
liuką. 20 centų pinigą turi jau 
išsišiepęs stumti. — Gali nelauk
ti, dūšele, — sakau, — kad aš 
išsišiepęs stumčiau. Aš žinau, kur 
pinigą dėti be išsišiepimo. Bet nie
ko jau nepapešit, brolyčiai! Iš 
veido matau, kad su drambliuku 
pasiruošus į Žalgirio mūšį stoti. 
Atims, išspaus visus variokus pa
kulinius, nė ant alaus bokalo ne
palikdama (o čia naują bravorą 
“Courage” btidavoja). Spaus sun
ką iš akmens ir devynis prakai
tus reiks šluostyti, kol salės ne
bus. Įsižiūrėjusios j vieną tašką; 
salė 1970 metais ir nė krypt j šo
ną. Keps vėl vėdarą ir kindziuką. 
Bus mineąingerfaisj trubadūrais 
ir šiaip kokiais barabanščikais, 
kad tik pinigo uždirbus. O jeigu

iki

šiuo metu Geelongo meno gale
rijoje vyksta konkursinė dabar
ties meno paroda, kur buvo ski
riama Corio 5 Stars 1000 dolerių 
premija, šioje parodoje iš lietuvių 
dalyvauja melbumiškis dail. Ado- 
mąs Vingis su savo vienu kūriniu. 
Parodoje dalyvauja iš visos Aus
tralijos 39 menininkai su savo dar
bais.

Rinktinėj Australijos grafikų 
parodoj, kuri yra kilnojama ir ro
dyta ar rodoma didžiųjų Australi
jos miestų valstybinėse meno ga
lerijose, dalyvauja su savo kūri
niais du lietuviai grafikai: dail. 
V. Ratas ir dail. A. Šimkūnas.

Džiaugiasi mūsų įžymioji solis
tė p. G. Vasiliauskienė artimųjų 
ir bičiulių sveikinimais, kad susi
laukė anūkėlio, bet faktas nėra 
visai džiuginantis, nes per tat ji 
virto ... senele. Paguoda tik, kad 
praktiškai anūkai žmogaus nesen
dina !

Canberroje tautiečių tarpe vyks
ta lažybos, ko šiomis dienomis A. 
ir O. Andruškos susilauks — anū
ko ar anūkės. Canberros 
vadovybė susirūpinusi, kad 
trūktų šampano.

Klubo 
nepri-

pažįs-Visiems gerai Sydnėjuje 
tamos (ypač skautams) veterina
rijos gydytojos Ramunės Zinku- 
tės vestuvės įvyksta jau gruodžio 
14 d. Jos išrinktasis irgi veterina-

Mielus “Dainos” choristus V. ir J. Lėverius, 

ponios tėveliui

VIKTORUI BŪDUI

Lietuvoje mirus, liūdesy nuoširdžiai užjaučia

"Dainos” choro Dirigentas ir choristai

žinote kokį “bob a job”, kokiam 
šimtui iš karto; praneškit, saky
čiau! Užsidės vėl išaugtinius skau
tiškus sijonėlius, (dabar gi “mi
ni” madoj) ir atliks visokius jo- 
bus. O už “expert service” garan
tuojame mes, vyrai, nes senai jas 
ir ne iš matymo pažįstame.

Neduosime pinigų, neprisidėsi- 
me; nulinčiuos dar ko gero bobos 
arba reiks bėgti į Sydnėjų tremti
niai. Sakyčiau, prisidėkime! Nes 
Sydnėjus pats garaže tebegyvena; 
kaip dypukas. kontrakto dar neat
likęs. Prisidėkim, ką?

Argus

Rugsėjo 28 d. Melbourne susi
juokė sudnėjiškįis visuomeninin
kas p. Vladas Miniotas su p. O. 
Matulionyte. Gražų vestuvini priė
mimą suruošė p.p. Kuncaičiai.

Grįžus i Sydnėjų, kur p. V. Mi
niotas turi savo namus ir pasto
viai gyvena, jaunavedžiams irgi 
kuklias vestuvines iškilmes suruo
šė p.p. V. ir B. Barkai, pas ku
riuos p-lė Matulionytė, dabarti
nė ponia Miniotienė buvo eilę me
tų šeimininkė.

Abu jaunavedžiai jau yra pa
gyvenę “jaunuoliai” ir abu gyvai 
reiškęsi ir reiškiasi lietuviškame 
gyvenime. V. Miniotas yra keletą 
kartų buvęs Sydnėjaus apylinkės 
pirmininku ir šiaip nuolat daly
vauja ir visapusiškai remia ir pa
laiko lietuvišką veiklą. Lygiai to
kia pat nuoširdi lietuvė ir talki
ninkė yra ir p-lė Matulionytė. 
Abiem linkime šviesaus ir saulėto 
gyvenimo.

GRĮŽO P. ANDRIUŠIS

Po sėkmingų kelionių po šiaurės 
Ameriką spalio 17 d. Sydnėjuje 
nutūpė rašytojas Pulgis Andriu
šis ir čia pasidalinęs su draugais 
savo išgyvenimais jau sekantį rytą 
išskubėjo namo Adelaidėn.

PADĖKA
Sydnėjaus Lietuvių Meno 

samblis nuoširdžiai dėkoja visiems, 
parėmusiems ir padėjusiems An
sambliui ruošiant ir pravedant 
nuotaikingą vakarą spalio 12 d. 
Dainavoje. Visiems nuoširdžiai 
ačiū.

An-

“AUŠROS” TUNTO SKAUTAMS 
Registracija į V-ją Tautinę Sto

vyklą baigiasi spalio 27 d. Sto
vyklos mokestis — $17.00 asme
niui. Vykstant daugiau vienos šei
mos narių mokestis mažinamas po 
$2.00 už asmenį.

V-sios Tautinės Stovyklos orga
nizacinio komiteto pranešimų sto
vykloj galės dalyvauti tik skau
tai, skautės, turį vietos tuntinin- 
ko leidimą. Vengiant nesusiprati
mų pasirūpinkite tokius leidimus 
įsigyti.

Vykstantiems su tunto kontigen- 
tu traukiniu bus išsiuntinėti atski
ri pranešimai nurodant laiką įr ke
lionės kainą.

Visi mokyklų mokiniai, norintie
ji važiuoti į V-ją tautinę stovyk
lą iš anksto apsirūpina mokyklos 
pažymėiimais (School Travelling 
Concession Certificate). Taip pat 
primenu, kad viršminėta data yra 
baigiamoji ir pavėluoti nrašvmai i 
Tautinę Stovykla nebus priimami.

Remkime savą 
spaudą

Ansamblio Vadovybe Atsžvelgiant i artėjančius moks
lo metu pabaigos egzaminus viene
tų sueigos, numatytos spalio 27 
dienai, atšaukiamos.

Kariuomenės šventės proga lap
kričio 24 d. tuntas kaip ir visuo
met dalyvaus pilnoj sudėty iškil
mingose pamaldose.

Sekančios sueipps (vienetų ir 
tunto) bus praneštos atskiru ap
linkraščiu. Tuntininkas

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką vi

siems mieliems prieteliams, lankiu
siems mane ligoje, o taip pat ir 
už maldas bažnyčioje.

Silvestras Slavickas

Rengėjai

rijos gydytojas Michael Roy Cobb.

KELIAUJANTIS

ŽODŽIO IR DAINOS SCENINE MOZAIKA REČITALIS
Lietuvių autorių kūrinius ir jų ištraukas šviesos efektų ir muzikos garsų fone, skaito, 

deklamuoja, vaidina ir dainuoja

PAULIUS KITILVIS
spalio 27 d., sekmadienį, 5 vai. p.p. Melboumo Lietuvių Namuose 50 Errol Street, 

North Melbourne.

Įėjimas — 1 doleris
PELNAS SKIRIAMAS LIETUVIŲ NAMAMS.

Na ir keistų vakarą spalio 12 d. 
Bankstowne surengė Sydnėjaus 
Meno Ansamblis: jaunimui skirti 
bilietai atžymėti liepos 20 d. data, 
o visiems kitiems — spalio 12 d. 
Išeina, kad tame nat vakare da
lyvavę tėvas ir sūnus, bet sūnus 
skaitosi dalyvavęs trim mėnesiais 
anksčiau!

Ilgai rinkęs ir rengęsis paga
liau vedė Mūsų Pastogės bičiulis 
Canberroje p. Viktoras Martišius. 
Dabar maloniai šeimyninio gyve
nimo dienas leidžia Surfers 
adise paplūdimiuose. Linkime 
žaus ir laimingo gyvenimo.

Par- 
gra-

beneIš lietuvių Australijoj 
brangiausia apmokėtas paskaiti
ninkas yra kaip tik Mūsų Pasto
gės redaktorius. Jam spalio 13 d. 
Canberros Lietuvių Klube baigus 
skaityti paskaitą Canberros Liet. 
Klubo pirmininkas p. Viktoras 
Martišius iteikė trijų šimtų dole
rių čekį! Tai bent honoraras! Vė
liau paaiškėjo, kad tuos pinigus 
Klubas paskyrė Mūsų Pastogei už 
specialų numerį.

HUSU PASTOGE
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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