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WOLLONGONG MIESTUI
Per daugiau kaip dvidešimt pen

kerius metus beveik niekas apie jį 
negirdėjo. Net ir vietos lietuviai, 
kurie savu laiku buvo susiorganiza
vę j ALB apylinkę ir sėkmingai vei
kę, retas kas iš jų buvo apie jį girdė
jęs, nes niekur jis tarp savųjų nesi
rodė ir nepalaikė ryšių. Gyveno sau 
vienas savo namelyje, dirbo plieno 
fabrike ir dabar pensininkas. Bet 
štai liepos pabaigoje vietos laikraš
čių pirmuose puslapiuose paskelbia
ma sensacija su jo nuotraukomis: 
buvęs plieno fabrike darbininkas 
Bronius Šredersas Wollongong (N.- 
S.W.) miestui padovanojo nepap
rastai vertingą meno kolekciją, - 79 
paveikslus ir apie 30 senovinių ke
ramikos išdirbinių. Aprašymuose 
Bronius Šredersas minimas kaip lie
tuvis, gimęs Rusijoje, bet su tėvais 
1923 m. gįžęs į Lietuvą ir dirbęs 
prekybiniame laivyne. 1945 m. pa
tenka į Vokietiją kaip išvietintas pi
lietis ir 1950 m. atvyksta į Australi
ją. Pradėjęs dirbti Wollongong plie
no fabrike jis šioje darbovietėje iš
buvo iki pensijos.

I _Nors Ir rięturęjo jspecialąus išsi- 
| lavinimd aįfie ffleną,'ta8& jo buvo 

aistra pirkti meno kūrinius pagal 
savo skonį. Gavęs laisvą dieną jis 
vykdavo į Sydney ir per dieną apei
davo galerijas ir ’ patinkamą nusi
pirkdavo ir parsinešęs namo nuošir
džiai gėrėdavosi. Taip per ketvirtį 
šimtmečio jis sudarė vertingą ir

Užbaigta Olimpijada
Rugpiūčio 2 d. buvo iškilmingai 

užbaigta pasaulinė olimpijada 
Montrealyje, Kanadoje, Olimpijada, 
pradžioje sukėlusi daug sąmyšio po
litiniais motyvais, praėjo labai sėk
mingai, sporte parodžiusi daug nau
jų pasaulinių atsiekimų.

Olimpijadoje dalyvavo virš 40 ne
priklausomų kraštų. Vertinant auk
so medaliais dvidešimt pirmoje pa
saulio olimpijadoje sėkmingiausiai 
pasirodė Sov. S-gos sportininkai, 
laimėję 47 aukso medalius, po jos 
seka Rytų Vokietija su 40 aukso 
medalių, toliau eina Amerikos

Olimpinis finalas...

įdomią kolekciją, jų tarpe darbų su 
garsiais vardais, kaip N. Lindsay, E. 
buckmaster, W. Ashton, A. Stree- 
ton, S. Power ir kt.

Daug kas žinojo apie jo meno rin
kinį ir ih. vagys įsibrovė į jo 
namelį ir pavogė apie 13 vertingų 
darbų. Galop jis nutarė visą šią ne
įkainuojamą kolekciją padovanoti 
Wollongong miestui, kad ne jis vie
nas, o daug kas galėtų pasigėrėti jo 
surinktais meno kūriniais. Gavusi 
šitą didžiulį turtą Wollongong mies

Jungt. Valstybės su 34 medaliais, 
Vak. Vokietija - 10, Japonija - 9, 
Lenkija 8, Bulgarija 7, Kuba 6, Ru
munija 4, Vengrija 4, Suomija 4, 
Švedija 4, Anglija 3, Italija 2, Ju
goslavija 2, Prancūzija 2, Čekoslo
vakija 2, N. Zelandija 2. Po vieną 
aukso medalį laimėjo Pietų Korėja, 
Šveicarija, Jamaika, Norvegija, 
Šiaurės Korėja, Danija ir Trinidad - 
Tobago.

Australija šioje olimpijadoje pasi
rodė gana prastai, laimėjusi 1 sidab
ro ir 4 bronzos medalius. Nežiūrint 
to, sensaciją olimpijadoje buvo su- 

to savivaldybė susirūpino pagrei
tintai įkurti miesto galeriją ir joje 
Broniaus Šrederso dovaną išstatyti 
publikai.

Taip lietuvis pasistatė sau pa
minklą drauge iškeldamas ir Lieihi 
vą. Wollongongo mieste jo pėdsakai 
paliks ilgiems laikams.

Nuotraukoje: Bronius Šredersas 
(kairėje) drauge su Wollongong 
miesto burmistru Aid. Arkel gėrisi 
N. Lindsay paveikslu, vienu iš Bro
niaus kolekcijos.

kėlęs lietuvis Edis Palubinskas, už 
Australiją žaidęs krepšinį ir pripa
žintas vienu iš geriausių pasaulyje 
metikų. Gerų laimėjimų pasiekė 
Lietuviai, kovoję už Sov. Sąjungą: 
plaukikas A. Juozaitis, irklavime A. 
Rupšienė ir L. Kaminskaitė, o aukso 
medalį laimėjo krepšininkė A. Rup
šienė. Buvo ir daugiau iškilių lietu
vių, iškovojusių aukštų vietų, tik 
gaila, kad jų atsiekti rezultatai nėjo 
Lietuvos sąskaiton. Plačiau apie 
olimpijadą ir joje dalyvavusius lie
tuvius skaitysime mūsų bendradar
bio A. Laukaičio raportažuose.

***
Sovietų sportininkas, 17 m. S. 

Nemcanov, Montrealyje pasitraukė 
iš sovietinės komandos ir pasiprašė 
azylio teisės Kanadoje. Sovietų at
stovai kaltina kanadiečius, kad tasai 
jaunuolis esąs pagrobtas ir reika
lauja jį skubiai grąžinti, kitaip so
vietai pasitrauksią iš olimpinių žai
dimų. Pabėgėlis yra pasislėpęs iki 
Kanados autoritetų bus nuspręstas 
jo likimas.

Svarbu visiems!
ALB SYDNEY KOMITETAS

LIETUVOS BYLAIPRANEŠA

’’HEROINE OF LITHUANIAN 
CATHOLIC CHURCH IN SOVIET 
CONCENTRATION CAMP”

Tokiu pavadinimu Komitetas Lie
tuvos Bylai išleido 8 psl. leidinėlį,

įvykiai
NESIKIŠIMO POLITIKA

Kiekvienu atveju tarptautinėje 
politikoje sovietų autoritetai skuba 
užakcentuoti nesikišimo politiką 
krašto viduje, jeigu kas nors pareiš
kia tiesioginius ar netiesioginius 
protestus dėl tikinčių persekiojimo 
arba politinių kalinių reikalais. Štai 
keli sovietų nesikišijno į vidaus rei
kalus pavyzdžiai:

Neseniai Sov. Sąjunga pasiuntė 
protesto notą Prancūzijos vyriausy
bei, kad ši leidžianti kalbėti rašyto
jui A. Solženicinui per Prancūzijos 
televiziją.

Šveicarijos vyriausybė panašia 
Sov. Sąjungos protesto nota buvo 
įspėta, kad Šveicarijoje nebūtų lei
džiama platinti ir reklamuoti kun. R. 
Wurmbrando knygų (protestantų 
kun. R. Wurmbrand už tikėjimą bu
vo persekiojamas ilgus metus, pe
rėjęs kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas).

Suomijoje sovietai tiesiog už
draudė kino teatruose rodyti filmą 
pagal A. Solženicino knygą ’’Viena 
Ivano Denisovičiaus gyvenimo die
na”. Reikia atsiminti, kad Suomija, 
nors ir nepriklausoma, bet jaučia 
atvirą ir tiesioginį sovietų spaudi
mą.

*** \

Amerikiečių erdvėlaivis, kuris 
sėkmingai nuleistas ant Marso pla
netos, prisiunčia į žemę savo tyrimų 
rezultatus ir įdomių nuotraukų. Iki 
šiol gyvybės pėdsakų Marse dar ne
užtikta. Antrasis amerikiečių erd
vėlaivis Viking II Marsą pasieks 
rugpiūčio 7 d.
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Aną savaitę stiprus žemės drebė
jimas supurtė Kiniją. Milijoninis 
Tangšam miestas apie 150 km no 
Pekino, virtęs griuvėsiais. Apie žu
vusiuosius kiniečių komunistinė 
spauda tyli, žemės drebėjimo metu 
buvo ir Australijos Mr. Whitlam su 
žmona, kuriai stiklo šukė perkirto 
koją.

kuriame pristatoma sovietų • pas
merktoji lietuvaitė Nijolė Sadūnai- 
tė, aprašoma jos bylos eiga ir pačios 
Nijolės Sadūnaitės kalba teisme (ji 
buvo kaltinama už Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos perrašinėji
mą ir platinimą ir pasmerkta trims 
metams kieto rėžimo koncentracijos 
stovykloje). Leidinėlis anglų kalba 
su Vytauto Patašiaus įvadu. Tautie
čiai prašomi šį leidinėlį paskleisti 
kuo plačiau. Leidinėlio kaina - 50 et., 
5 egz. - $ 1.50,10 egz. - $ 2.50,20 egz. 
- $ 4.50, įskaitant ir persiuntimo iš
laidas.

Su užsakymais siųskite, pinigus 
(priima ir pašto ženklais) šiuo adre
su: P. Ropė, c/o Lithuanian Club, 16 
-18 East Terrace, Bankstown 2200.

Taip pat šiuo adresu galima įsigy
ti Sibiro kankinės B. Armonienės 
knygą angliškai ’’Leave Your Tears 
in Moscow”. Kaina 1 egz. $ 4.50 
įskaitant persiuntimą.

Norį gauti šios knygos daugiau 
egzempliorių kreipkitės: Australian 
Citizen Committee for Lithuanian 
Rights, P.O. Box 470, Strathfield 
2145
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Reikia 
išsikalbėti

Jau kelintame Mūsų Pastogės nu
mery .vyksta gyvos skaitytojų dis
kusijos. Bailesnieji tuoj skuba įtarti, 
kad jau prasidedančios mūsų spau
doje rietenos, kurias reikią skubiai 
užgniaužti, kad neišsivystytų į atvi
ras kovas. Tačiau kiti laiko tai geru 
ženklu, nes visuotinis apsnūdimas 
mūsų visuomeninėje veikloje aiškiai 
jau buvo jaučiamas ir spaudoje.

Kiekvienu atveju nuomonių pasi
keitimas įneša ne tik gyvumo, bet ir 
iškelia ir kūrybinę kibirkštį veiklai, 
darbams, užsimojimams. Susidomė
jimas ir pačia spauda, ypač Mūsų 
Pastoge, nepaprastai pakilo. Tokia
me Sydnejuje, kur beveik kiekviena 
lietuvių šeima gauna Mūsų Pastogę, 
Sydnejaus Liet. Klube anksčiau bū
davo parduodama vos vienas kitas 
Mūsų Pastogės numeris ir tai tik 
prašalaičiams, pravažiuojantiems, gi 
pastaruoju metu Mūsų Pastogės 
atskirų numerių parduodama de
šimtimis, nes skaitytojai neturi 
kantrybės sulaukti, kada įmes laik
raštį į jų pašto dėžutę.

Daug kartų Mūsų Pastogė, kel
dama aktualius bendruomeninius ir 
tautinius klausimus, kvietė ir ragi
no, net provokavo pasisakyti mūsų 
aktualiomis problemomis, tačiau 
daugeliu atvejų tokie kvietimai pra
ėjo negirdomis.

Užkliuvome už Vatikano. Minia
tiūrinė valstybėlė, tačiau savo ideo
logija ir moraliniu autoritetu yra 
pasaulinė "galybė. Bendradarbiavi
mo ir Vatikano palankumo ieško ne 
tik Washingtonas, bet ir Maskva - 
du realiosios politikos rivalai, savo 
galybę matuoją tankais, raketomis 
ir ekonominiu pajėgumu. Savu laiku 
Nikita Kruščiovas klausė - kiek gi 
Vatikanas turi divizijų. Brežnevas 
pasirodė kiek apdairesnis ir pasitai
kino Vatikaną, kad šis jo užmojus 
moraliai paremtų. Kaip įsitikinome, 
Brežnevas savo diplomatija daugiau 
laimėjo, negu Kruščiovas su savo 
pašaipa.

Neužkliūtume už Vatikano, jeigu 
šioje painioje politinėje maišatynėje 
nebūtų užkliudyti ir Lietuvos reika
lai. Ne mūsų išradimas,kad Vatika
nas panaudojo savo moralinį autori
tetą, palaikydamas sovietų imperia
listinę politiką ir tai užgrobtųjų ma
žųjų tautų, jų tarpe ir lietuvių, sąs
kaitom 0 jeigu šiuose pokalbiuose ar 
svarstymuose užkliūva Bažnyčia, tai 
tik tiek, kiek Bažnyčia kaip tokia ri- 
šasi su Vatikanu, tačiau nei Bažny
čia, kaip tokia, nei tikėjimas visiškai 
neliečiamas, nes tai neįeina į politinę 
sritį. Apgailėtinai klysta visi tie, 
kurie šioje diskusijoje įžiūri kišimąsi 
į Bažnyčios ar tikėjimo reikalus. 
Mums pirmoje eilėje rūpi Lietuvos 
ir lietuvių problemos tiek dabar, 
tiek ir praeityje neatsižvelgiant, ar 
jos įeina į Vatikano, ar Washingto- 
no, ar į Maskvos orbitą. Mums ne
patiko Australijos Whitlamo politi
ka ir jo pataikavimas sovietams ir 
mes kovojome, kol buvo jo išdavi
mas atitaisytas. Norėtume Vatikano 
gynėjų paklausti - kuo skiriasi Vati
kano ėjimai nuo Whitlamo? Tai ko
dėl taikyti dvigubus mastus vienu ir 
tuo pačiu klausimu: vienokį Whitla- 
mui, ir kitokį Vatikanui?
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Taip pat teigiamai reikia vertinti 
ir gyvą skaitytojų reagavimą. Ma
lonu konstatuoti, kad mes nesame 
atšąlę lietuviškiems reikalams ir 
juos pasiryžę kiekvienu atveju ginti.

Lygiai taip pat sveikiname visus, 
kurie vienaip ar kitaip išdrįsta pasi
sakyti mus liečiančiais klausimais. 
Tas kaip tik liudija, kad nesame at
bukę ir kad atvirai išeiname ginti 
savo pažiūrų bei pozicijų. Lygiai taip 
pat perspėjame, kad nebus leidžia
mos grynai asmeninės diskusijos 
arba sąskaitų suvedinėjimas: kiek
vienas laikraštis turi savo principus, 
kurie sudaro jo nugarkaulį. Įtari
mas, kad kiekvienas gali rašyti į 
laikraštį, ką tik jis nori remdamasis 
spaudos laisvės principu, yra visai 
nepagrįstas: spaudos laisvė yra, kai 
krašte įstatymų ribose kiekvienas 
gali skelbti savo pažiūras leisdamas 
tam tikslui savo leidinius, bet jis ne
gali tos pačios laisvės vardan su 
savo rašiniais laužtis į skirtingos 
pakraipos ar skirtingų tikslų laik
raštį. Taip spaudos laisvės principo 
nepažeis, sakysim, religinio laikraš
čio redaktorius, atmetęs priešreligi- 
nį straipsnį arba lietuviško laikraš
čio redaktorius, neįsileisdamas anti
lietuviškų rašinių.

Kiekvienas laikraštis ar žurnalas 
prisistato, kokios jis yra pakraipos. 
Mūsų Pastogė yra lietuvių bendruo
menės laikraštis. Bendruomenė yra 
taip pat ir tautos dalis, tad visai na
tūralu, kad Mūsų Pastogė bazuojasi 
tautiniais bei bendruomeniniais rei
kalais bei rūpesčiais. 0 kadangi 
bendruomenė kaip ir tauta nėra ir 
negali būti vienalytis ideologinis 
monolitas, tad tuo pačiu klausimu ., 
negali būti ir uniforminės nuomo
nės. Nors demokratija ir remiasi 
daugumos valia, tačiau lygiai de
mokratinis principas yra neužčiaūp- 
ti burnos ir mažumai.

Mūsų Pastogės Redakcija
SESSft "Ti t* "ja.'

SIUNTINYS Į. (1976).

Stora, gėlėta nailoninė medžiaga dviem sukne
lėm, crimplene medžiaga dviem suknelėm, specia
li medžiaga moteriškam paltui, 2 nailoninės skare
lės, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriš
kų arba moteriškų geriausios rūšies kojinių, angliš
ka vilnonei vyriškai eilutei medžiaga.

Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis $150.00.
Jei kas pageidauja, galima dadėti iš šių žemiau išvardintų arba kitokių

prekių:
Vyriškas arba-moteriškas nertinis $21.00
Vilnonė gėlėta skarelė 8.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui 24.00
Crimpleno medžiaga suknelei 16.00
Jersey wool medžiaga moteriškam kostiumėliui 25.00
Jersey wool medžiaga suknelei 16.00
Dirbtinis mink’as moteriškam paltui 65.00
Nailoniniai marškiniai 10.00
Lietsargis telescopic 10.00
Vilnonė medžiaga vyriškai eilutei 40.00

Kainos yra su, įskaičiuotu sovietiniu muitu.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiučiame palikimus į Lietuvą arba, ki
tas šalk.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 LONDON -LANE,-BROMLEY, KENT. 
ENGLAND.

TcL 01- 731 3734 
ad»01-460 259*2

AUSTRALIJOS

DIENOS134

MELBOURNE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENOS IR TAUTODAILĖS 
PARODA

Gerbiami menininkai, tautodailės 
kūrėjai! Pasisakyti kas esame, kokia 
mūsų tautos kultūra, vienintelis 
kelias yra menas ir tautinė kūryba - 
tautodailė. Todėl šių metų Australi
jos Lietuvių Dienų vienu svarbiau
sių parengimų yra meno ir tautodai
lės paroda. Paroda įvyks naujoje ir 
geroje galerijoje ’’Warehouse Gal
leries” Albert Parks.

Šioje parodoje bus stengiamasi 
parodyti geriausi menininkų ir tau
todailės kūrėjų darbai. Šiam reikalui 
galerijos patalpos labai tinka. Kvie
čiami dalyvauti modernieji ir tradi
cinio meno kūrėjai: tapytojai, 
skulptoriai, keramikai ir t.t.

Malonu konstatuoti, kad drožinė
tojas p. V. Jeršovas deda dideles 
pastangas organizuodamas parodos 
tautodailės skyrių. Šiame skyriuje, 
kviečiami dalyvauti įvairių šakų kū
rėjai su savo darbais, o taip pat sa
vininkai įvairių dirbinių, gautų iš 
Lietuvos. .

Šių metų Lietuvių Dienomis susi
domėjimas didelis: be gausios Ame
rikos lietuvių ekskursijos, nemažai 
ir australų jau yra pareiškę savo su
sidomėjimą būsima paroda bei lie
tuvių menininkų kūriniais.

Nors daugeliui menininkų yra pa
siųsti kvietimai parodoje dalyvauti, 
tačiau dar ne iš visų gauti atsaky
mai. Tikime, kad yra kūrėjų, kurių 
adresai parodos rengėjams nebuvo 
žinomi. Šiuo viešu laišku kviečiame 
visus menininkus ir tautodailės kū
rėjus priimti kvietimą. Laukiame 
skubaus jūsų atsakymo.

Birutė Adomavičienė 
24 Dalmor Avė 
ORMOND, Vic. 3204

INFORMACIJA

BENDROS KŪČIOS. Žinome, kad 
prieš Kalėdas atvyksta Amerikos 
lietuvių ekskursija. Melbourne 
Apylinkės Valdyba dės pastangų 
suruošti bendras su svečiais Kūčias 
Lietuvių Namuose.

SUSISIEKIMO AGENTŪRA. Pa
kartotinai pranešame, kad A.L. 
Dienų Komitetas pakvietė TAA 
lėktuvų bendrovę būti Lietuvių 
Dienų susisiekimo agentūra. Čia lie
tuvius atstovauja p. Balio Stankū- 
navičiaus kelionių biuras ’’Business 
Holiday Travel Consultants” 309 
Victoria St., West Melbourne, Vic. 
3003. Agentūra teiks geriausią ir 
pigiausią patarnavimą.

M.K. ČIURLIONIO KONCERTAS. 
M.K. Čiurlionio kūryba domisi visas 
kultūringasis Vakarų ir Rytų pa
saulis. Mums, ypač čia augančiam ir 
besimokančiam jaunimui, yra parei
ga savo genialųjį kūrėją gerai pa
žinti. Koncerto rengėjai atkreipia 
dėmesį, kad tautiečiai, ypač jauni
mas, nepraleistų šios progos ir ati
tinkamai suderintų savo suvažiavi
mų bei parengimų laiką.

PADĖKA. Ponia A. Krausienė pri
siuntė jautrų laišką ir 20 dol. aukų 
Australijos Lietuvių Dienų rengimo 
reikalams. A.L. Dienų Komitetas p. 
A. Krausienei reiškia nuoširdžią pa
dėką.

Ignas Alekna 
A.L. Dienų K-to narys 

spaudai ir Inform.

Vl-sios TAUTINĖS STOVYKLOS
FONDAS

Mecenatai, pažadėję po $ 100.- ir 
įmokėję:
Dr. V. Kišonas Syd. $ 100.-
J. ir E. Laurinaičiai Syd. $ 100.-
J. Ramanauskas . Syd. $ 100.-
B. Stašionis Syd. $ 100.-

Aukos:
p. Čelkienė Syd. $ 5.-
M. Glionertienė Syd. $ 5.-
J. Normantas Melb. $ 25.-

Mieliems mecenatams ir aukoto
jams širdingas skautiškas AČIŪ!

VITS Rengimo Komitetas
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Po rečiau pasitaikiusių mūsosios 
spaudos reikalais anksčiau pareikš
tų nuomonių, paskutiniuoju metu 
"Mūsų Pastogės” š.m. Nr. 14, 17 ir 
19 buvo tilpę paeiliui net trys pla
čiau mūsų spaudos reikalus apta
riantieji straipsniai (pasisakymai).

Viename jų p. V. Šliogeris savo 
mintis saistydamas su spaudos rei
kalais analizavo daugiausiai mūsų 
ekonominiai socialinius klausimus, 
pakaltindamas mūsų tautiečius ne
racionaliu išlaidumu bei malonumų 
ieškančiu "smaguriavimu” tenki
nant negirtinus polinkius azartinių 
lošimų praktikavime.

Kitame jų p. D. Žilinskienė nuo
gąstavo įžiūrėdama vietos lietuviš
kų laikraščių susijungime savęs su- 
sinaikinymo pavojų, drauge pateik
dama eilę sugestijų, kurios aktualios 
spaudos reikalus svarstant kita,bet 
ne šia tema.

Bendrai imant, abu suminėti pasi
sakymų autoriai džiaugiasi mūsų 
tautiečių gera materiale padėtimi, 
kuri nesudaranti jokių sunkumų 
prenumeruoti net po kelis lietuviš
kus laikraščius. Neneigiant šių gali
mybių teisingumo, žinoma, kuriems 
tai įvykdyti nestokoja tautinio pa
reigingumo, savąją spaudą užsipre
numeruoti visi esame pajėgūs. Besi
džiaugiant mūsų materialinėmis ga
limybėmis tačiau buvo pamiršta 
svarstyti pati iškeltoji tema - Aus
tralijos lietuviams vieno laikraščio 
užtektinumo klausimas.Spaudoje

KEISTAS KATALIKŲ VYSKUPO 
PASKYRIMAS VILNIAUS

ARCHIDIOCEZUAI

Melbourno lenkų savaitraštis 
'Tygodnik Polski” liepos 5 d. pas
kelbė tokią informaciją (paduodu 
vertimą ištisai):

’’Vilniaus archidiocezija, po to kai 
vysk. Gulbinowicz buvo paskirtas 
Wroklawo (Breslau) archidiocezijos 
metropolitu, buvo valdoma kapitu
los išrinkto kun. kan. Edwardo Ki
sieliaus.

Paskutiniu laiku popiežius Povi-i 
las VI paskyrė kun. kan. E. Kisiel’ių 
tituliariniu ’’Limaty” vyskupu, tuo 
pačiu padarydamas jį apaštališkuoju 
Vilniaus archidiocezijos administra
torium su rezidencija Balstogėje.

Vysk. E. Kisiel gimęs 1918 m. Vil
niaus krašte, į kunigus įšventintas 
Punsko ordinarijaus vysk. K. Buk- 
raby Varšuvoje 1943 m.Iš dogmati
nės teologijos jis įsigijo doktoratą 
1953 m., ir nuo 1971 m. buvo Balsto
gės arkivyskupo kurijos kancleriu.

Mums lietuviams tiesiog keista, 
kad popiežius Vilniaus archidiocezi
jos apaštališkuoju administratorium 
paskyrė kitoje valstybėje, ne Lietu
voje, ne Vilniuje gyvenantį kurijos 
vyskupu lenką su rezidencija Bal
stogėje, Lenkijoje. Iš vienos pusės 
atrodo, kad popiežius dar 1976 m. 
tebelaiko Vilniaus archidioceziją 
Lenkijos Liaudies Respublikos dali
mi ir valdoma iš Balstogės. Gi iš ki
tos pusės 1975 m. Vatikanas pasira
šydamas Helsinkio ’’Final Act” pri
pažino dabartines Europos valsty
bių sienas, pagal kurias Vilniaus ar
chidiocezija, ar bent jos didelė dalis 
yra Lietuvos ribose Sov. Sąjungos 
kontrolėje.

Man, pamokytam lietuviui, sunku 
suprasti šitokį 1976 m. Vatikano pa
tvarkymą. Manau, ir daugelis tau
tiečių, ypač katalikų, norėtų tokį 
Vatikano ’’politinį” ėjimą išsiaiškinti 
ir suprasti. Gal šiuo reikalu galėtų 
suteikti mūsų bažnytiniai autori
tetai tuo reikalu paaiškinimą lietu
vių spaudoje?

V. Šliogeris

SPAUDOS REIKALUS APTARIANT
Vieno laikraščio užtektinumo 

klausimą svarstant verta pažvelgti 
ne tik į mūsų turtingumą pavelijantį 
net kelis lietuviškus laikraščius už
siprenumeruoti, bet verta atkreipti 
dėmesį į prenumeruojamų laikraščių 
turinio pobūdį ir jo aktualumą.

Dabar Australijoje leidžiamoje 
’’Mūsų Pastogėje” ir ’’Tėviškės Ai
duose” skaitome tas pačias paraleles 
įvairių Australijos lietuviškų vieto
vių kronikos žinias, įvairių organi
zacijų pranešimus, jų veiklos repor
tažus bei komercinius ir proginius 
skelbimus. Šie tapatiniąi dubliuo
jamieji rašiniai ir skelbimai užima 
viename ir kitame laikraštyje kar
tais net po trejetą puslapių. Per
skaičius vieną gaunamų laikraščių 
maža kas belieka kitame ir beskai- 
tyti. Todėl dėl vieno, kito būdinges- 
nio, opesniais reikalais parašyto 
straipsnio ar verta mums čia leisti 
du laikraščius mokant už jų abejų 
persiuntimą paštui 10.000 dolerių, 
kada be abejuose laikraščiuose kar
tojamų tų pačių lokalinių žinių, 
svarbesnieji straipsniai lengvai ga
lėtų tilpti viename Australijos lie
tuviams leidžiamame laikraštyje ir 
už jo persiuntimą paštui temokėtu- 
mėm tik 5.000 dolerių.

Pirmumo savo prenumeratorius 
pasiekti minties skatinami, turbūt 
’’Tėviškės Aidai” ir nusprendė da
bar laikraštį išleisti dvi dienas anks
čiau negu pirmiau leisdavo. Šie mo
tyvai tačiau tiek pasiteisins, kiek 
anksčiau pasiekęs skaitytoją laik
raštis savo turinio aktualumu jį su
domins. Tad kažin ar mūsų vietos 
lietuviškiems laikraščiams savo pa
grindiniu tikslu laikantiems išeivi
joje lietuvybės išlaikymo misiją toks 
konkurąvimas laikytinas sveiku por 
žymiu ir ar neperbrangiai mes už jį 
mokame, žinodami, kad kitos bend

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

106 dol. - a.a. Mykolo Prošinsko 
atminimui įnašas. Šią sumą sudėjo 
Latrobe Valley seniūnijos lietuviai 
vietoj vainiko pagerbdami savo mi
rusį tautietį:

Aukojo po 10 dol. : p.p. V. Ali
šauskai, V. Čižauskienė, T. Gailiū- 
nas, Latrobe Valley seniūnija, J. 
Mikalajūnas, A. Šabrinskas, B.įjm- 
brazas.

Po 5 dol.: p.p. M. Kolinskienė, 
V.V. Koženiauskai, M.F. Sodaičiai, 
S.A. Šabrinskai, Z. Šabrinskas.

Po 4 dol.: V. Mikalauskas.
Po 2 dol.: p. A. Mačeckienė.
Po 100 dol.: p. Petras Naujokaitis 

(Melb.), Latrobe Valley seniūnija.
Po 25 dol.: p. A.J. Vaitiekūnas 

(Melb.), Melb. Apyl. Valdyba, įnašą 
padidindama iki 100 dol.

Po 20 dol.: p.p. Jurgis ir Julie 
Meiliūnai (Melb.).

Po 15 dol.: p. J. Janavičius 
(N.S.W.).

Po 10 dol.: p.p. J. Augutis (ACT), 
V. Bijeika (Vic.), V. Daugvila 
(Melb.), G. Diger - Didoris (Melb.).

Po 5 dol.: J. Budrevičius (Melb.), 
I. Butavičius (ACT), R.K. Ragaus
kas (Melb.), R. Šemetas (Melb.).

Po 2 dol.: p. J. Kairiūkštienė 
(Melb).

A.L. FONDO ŠIMTININKAI

A.a. Mykolo Prošinsko atminimui 
įnašas (Vic.), p. Petras Naujokaitis 
(Vic.), Latrobe Valley seniūnija 
(Vic.), Melbourne Apyl. Valdyba.

A.L. Fondo Valdyba, sveikindama 
naujuosius A.L. Fondo šimtininkus, 
nuoširdžiai dėkoja visiems fondo rė

ruomeninės veiklos sritys dėl stokos 
lėšų lieka apleistomis.

Kaip bepavadintumėm ekonomiš
kai pigesnio, bendruomeniniai 
krikščioniško vieno laikraščio leidi
mą. - dvejų laikraščių sujungimu, ar 
kaip kitaip, tas siekiamo tikslo es
mės nekeičia, tai yra tik veiksmo

mėjams už aukas, o taip pat Latrobe 
Vallaey seniūnijos tautiečiams, 
prasminga auka pagerbusiems mi
rusį savo narį. Šis gražus pavyzdys 
yra sektinas visiems Australijos lie
tuviams.

Pastaba. Visiems aukotojams iš
rašomi pakvitavimai ir jų pavardės 
skelbiamos mūsų spaudoje. Išlaidas 
mažinant iki šiol ir ateityje pakvita
vimai nesiunčiami, tačiau aukotojui 
pageidaujant pakvitavimas bus pa
siųstas.

A.L. Fondo Valdyba

AUKOK LIETUVIŲ FONDUI 

Palaikykime ir remkime 
Australijos Lietuvių Fondų

PADĖKA
Mirus mano brangiam tėveliui ALGIUI PLūKUI reiškiu nuoširdžią 

padėką: kun. P. Butkui už pravedimą rožančiaus, už maldas koplyčioje, 
gedulingas šv. mišias ir gražų atsisveikinimo žodį;

p. B. Kiveriui už vargonavimą ir Dainos chorui už giedojimą pamaldų 
metu. Dėkoju taip pat p.p. P. Nagiui, E. Lašaičiui ir P. Ropei už jautrius 
atsisveikinimo žodžius koplyčioje;

ačiū visoms organizacijoms už pareikštus užuojautos žodžius per 
spaudą ir laiškais;

ačiū aukojusiems vietoj gėlių Mūsų Pastogei, ir Tautos Fondui taip pat 
visiems, dalyvavusiems rožančiaus pamaldose ir šv. Mišiose, už užprašy
tas šv. Mišias, už gražias gėles ir palydėjusiems velionį į amžinojo poilsio 
vietą.

Ypatingai dėkui. SydnejausLietuvių Klubo Valdybai už suorganizuotas 
laidotuves ir padengtas išlaidas.

Nuliūdusi duktė Audronė su šeima

pavadinimo išreiškimo formos daly
kas. Ko nors geresnio, tobulesnio, - 
pigesnio savos bendruomenės inte
resams patenkinti ieškojimas bei 
siekimas nėra savęs naikinimas, bet 
laiko ir susidarančių aplinkybių dik
tuojamų sąlygų suvokimas bei prie 
tų sąlygų prisitaikymas. Taip padėtį 
suvokdama kadaise "Užuovėja” ir 
’’Australijos Lietuvis” pavedė jų 
darbą tęsti ’’Mūsų Pastogei” ir ’Tė
viškės Aidams”, kuriems dabar ver
ta jų atliekamą darbą realiai peržiū
rėti ir protingai koordinuotu

Neturint tikrų davinių nenorima 
spėliojamai teigti, kad mūsų laik
raščių prenumeratorių skaičius ma
žėja. Atrodo, kad natūralios sąlygos, 
senųjų laikraščių skaitytojų mirtys, 
jų skaičių savaime retina, kurį jau
nesnieji skaitytojai vargu ar papildo 
dėl kalbinių ir, jų galvojimu, dėl 
konservatyvaus mūsosios spaudos 
tono. Taigi lietuvių turimi materia
liniai ištekliai nors ir yra teigiamu 
faktoriumi, sudarančių galimybes 
savąją spaudą prenumeruoti, bet 
vos tik ką suminėtos priežastys tas 
galimybes apsprendžia ir jas natū
raliai siaurina.

Praktiškai ir dabar matome, kad 
’’Mūsų Pastogės” apimties pusla
piuose jau senai telpa paskirų re
daktorių redaguojami: "Sportas”, 
’’Studentų Žodis”, ’’Pėdsakis” bei 
’’Gabija”. Laikraščio puslapių skai
čių atitinkamai padidinus čia tilptų 
ir katalikiškomis bei aplamai krikš
čioniškomis temomis paruošti 
straipsniai ištisai atskirame skyriu
je. Jei suminėtais pavadinimais juos 
atstovaujamų organizacijų laikraš
čiai būtų buvę atskirai leidžiami, jų 
persiuntimas paštu būtų kaštavęs 
tūkstančius dolerių. Apgalvotai el
giantis šių išlaidų išvengiama ir or
ganizacijų informavimo tikslai pilnai 
patenkinami.

’’Tėviškės Aidai” abejų laikraščių 
sujungimo klausimu tyli turbūt to
dėl, kad niekas jiems šiuo reikalu 
nieko neparašo. Gi pats leidėjas pa
sikliaudamas spaudos reikalus 
svarstančiųjų' mintimi, kad esą: 
’’...Kol kas Australijoje dar yra pa
kankamai prenumeratorių ir aukų 
rinkėjų abiejų laikraščių gyvybei 
palaikyti...” laikraščio prenumeratą 
pakelia 15 dol. metams. Šiuo atveju 
nedaromas priekaištas dėl laikraščio 
prenumeratos pakėlimo, nes tai da
ryti verčia dabartinės kainų pakili
mo sąlygos, tačiau visoms: popierio, 
spausdinimo, administravimo ir 
laikraščių leidėjai turėtų rimtai Su
sirūpinti vietoje dviejų leisti vieną 
lietuvišką laikraštį. Pusiau suma
žintas laikraščio persiuntimui pašto 
išlaidas galima būtų panaudoti vieno 
leidžiamo laikraščio patobulinimui.

Kaip toks laikraštis redaktorių 
bus tvarkomas nuo sugestijų verta 
susilaikyti. Dirbantieji šį darbą mū
sų laikraščių redaktoriai šiame rei
kale geriau nusimano ir pasiimtąjį 
darbą jie puikiai atliks.

Liudas Barkus
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PASISAKYMAS APIE LIET. KLUBĄ
(KLAIDOS, KRITIKA, REFORMOS)

Perskaičius Mūsų Pastogėje narių 
susirūpinimus Sydnejaus Lietuvių 
Klubo veikla ir tolimesnio egzistavi
mo perspektyvomis, reikia pripa
žinti, kad po trejų metų klubo veik
los nariai pradėjo justi, kad kažko 
trūksta, kad klubas reikalingas re
formų, o jeigu jų netolimoje ateity 
nebus, tai tenka suabejoti klubo 
ateitimi.

P. Pilka, M. Zakaras ir V. Kazokas 
kelia sveikas mintis. Pas mus įpras
ta, kad jei kur nesėkmė, tuojau ieš
koti kaltininko. Daugiausia kaltina
mi nariai visuomenė, apeliuojama į 
patriotiškumų.

Dėl pakaitalo pagalvokime ir pa
nagrinėkime vadovybės veiksmus, 
gal tenai glūdi nesėkmės ir narių at
šalimo priežastys.

KLUBAS IR JAUNIMAS
Labai seniai klubo gyvenimą 

vaizdavomės labai idiliškai ir idea
liai: atseit, lietuvių šeimos susiren
ka, tėveliai šnekučiuojasi ir vaišina
si, stebėdami vaikučių žaidimus ir 
klausydamiesi jų dainų. Tikrai gra
žu. Bet gyvenimas eina, tėveliai pa
sidarė seneliais, vaikučiai išaugo į 
puikų jaunimą - studentus, mokslus 
baigusius, gabius sportininkus ir t.t. 
Sekdami moderniosios kartos apsi
rengimus, klausydamiesi muzikos ir 
dainų per T.V. ir radio bei viešose 
sueigose, girdėdami sex pamoky
mus, pasidarė modernūs šių dienų 
jaunuoliai. Ir jeigu tėvelis užsivelka 
išeiginius rūbus, pasiriša kaklaryšį, 
kad galėtų pavalgyti klubo valgyk
loje, tai jaunuoliui tas atrodo juo
kinga, ir kad neužgautų tėvelio sava 
apranga, jis geriau vyksta kur kitur, 
kur jis gali dėvėti, ką nori, kur ne
reikia savęs smaugti kaklaryšiu, bet 
užsikabina retežėlį. Jis gali šokti, 
trypti prie garsiai grojančios muzi
kos. P. Pilkos sūnaus žodžiai yra 
tikrai nuoširdūs, bet ar mes tai su-
prantame?

Jeigu universitetų kai kurie pro- l 
fesoriai, valstijų premjerai ir T.V. 
asmenybės gali dėvėti retežėlius, 
rengtis laisvai, tai kodėl to negalima 
mūsų jaunimui? Pastebėjau Mūsų 
Pastogės klubo skelbimuose, kad 
’’kiekvienu metu valgykloje dėvimi 
kaklaryšiai” jau dingo. Atrodo, kad 
klubo vadovybė pradėjo susiprasti 
ir sveikiau galvoti.

Jeigu susumuosime visos klubo 
vadovybės narių amžių bendrai, tai 
gausime maždaug 400 metų skaičių. 
Kiek tas skaičius atsilikęs nuo mo
dernios galvosenos, kalba patsai už 
save, tą bendrą amžiaus skaičių rei
kėtų sumažinti apie pora šimtų me
tų.

Pirmaisiais klubo gyvavimo me
tais, kol nariams buvo naujiena, jie 
rodė didelio entuziazmo ir domėjosi 
klubo veikla. Viskas ėjo labai gerai. 
Vadovybei praktiškai nebuvo sunku 
dirbti - ji buvo nešama su srove, 
kaip valtis potvynio metu. Tada bu
vo pats laikas vadovybei rūpintis, o 
kas bus no 3 -4 metu?

Potvynis praėjo, ir valtį reikia 
vairuoti, bet maža paliko jūrininkų. 
Tais gerais laikais vadovybė nepa
galvojo apie priaugančią kartą arba 
nenorėjo dalintis vadovavimo galios 
su daugiau narių.

Gerai žinomas australų teisinin
kas ir klubo konstitucijos autorius 
Ken Smithers, žinodams, kad vado
vavimas klubui nėra lengvas darbas 
ir į jį reikia įtraukti daugiau žmonių, 
išimtinai dirbančių ar vadovaujančių 
vienoje ar kitoje šakoje. Jis suteikia 
galią valdybai (paragrafas 23 A) pa
skirti ir deleguoti įvairias komisijas 
(Sub - Committees) tam darbui at
likti ir tai šakai vadovauti.

Ką vadovybė daro, kad būtų išlai
kytas ryšys su jaunimu? Ką klubas 
siūlo ir ką gali jaunimui duoti? Gi 
prie dabartinių aplinkybių - nieko. 
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Ar vadovybė daro ką nors, kad pri
augintų jaunąją kartą, kuri atėjus 
laikui būtų paruošta perimti vado
vavimą? Šiandieną 18 metų jaunuo
liui duodamas šautuvas, kad gintų 
kraštą, jis gali balsuoti arba net gali 
būti renkamas į parlamentą, tai klu
bo vadovybė turi pripažinti ir suda
ryti galimybes mūsų jaunimui da
lyvauti klubo vadovavime arba bent 
patarėjais. Paragrafas 23 (A) čia tu
rėtų būti panaudotas.

Prieš dvejus metus atsirado jaunų 
su akademiniu mokslu narių, kurie 
stojo kandidatais būti renkamais į 
valdybą. Bet kažkoks ’’teoretikas” 
paruošė lapelius kaip ir už ką bal
suoti, kurie buvo išsiuntinėti na
riams. Tas sugriovė viltį jauniems 
nariams įeitį į valdybą, ir toks įvykis 
klubo draugų nepadaugino, bet pa
mažino. Valdybos pirmininkas, vie
toje paskelbęs rinkimus negaliojan
čiais, išaiškino, kad šiame krašte 
kandidatai pasidaro klubo nuosavy
bė.

M. Zakaras siūlo, kad klubo tar
nautojams nebūtų leista lošti poke
rio mašinomis. Siūlymas geras. Kai 
kuriuose klubuose tas griežtai drau
džiama, o taip pat nepatariama val
dybos nariams tai daryti, nes suke
lia kalbų ir nepasitikėjimo. Tarnau
tojų lošimas pokerio mašinomis dar
bo metu ar po darbo neturėtų būti 
toleruojama nežiūrint, ar tos intry- 
gos pasireiškia viename ar kitame 
klubo pastato gale. Vieno pasikalbė
jimo metu su vadovybės nariu jis 
manęs atsiprašė, kad einąs lošti po
kerio kortomis. Paklaustas, kur, at
sakė, kad viršutiniame aukšte. Tasai 
pareigūnas su pora kitų klubo narių 
nulingavo į viršutines klubo patal
pas. Aš buvau pritrenktas. Vyksta

'C* JONIŲ {SPŪDŽIAI

LONDONE

Prisivaišinus vokiškuoju alum, 
prisilinksminus jų prasidėjusiuose 
festivaliuose ir atsisveikinus su savo 
brangiais giminėmis, palikau gražųjį 
Muencheną ir iš vieno olimpinio 
miesto pakilau į kitą - Londoną. Be
sileidžiant Londono aerodrome, ir 
pamačius žemės paviršių pagalvo
jau, jog tur būt lėktuvo kapitonas 
klaidą padarė ir mūsų lėktuvas vie
toj Londono nusileido kur nors Aus
tralijoje. Tiek čia, tiek ir visame 
Londone, bei jo apylinkėse, nesima
to jokios žalios žolės. Viskas yra iš
degę ir ruda. Kaip vėliau man pasa
kojo vietiniai gyventojai, Anglijoje 
tokios kaitros ir sausros jau nėra 
buvę apie šimtą metų. Visi tiek Eu
ropoje, tiek ir Anglijoje tik dejuoja 
ir skundžiasi apie šios vasaros karš
čius, kai man ten atrodė visai nor
malu ir tik maloniai šilta. Prieteliai 
mane pradėjo net lietuviškuoju abo- 
ridžinu vadinti. Kaip buvo, kaip ne
buvo, bet man tai tikrai daug geriau 
saulė su visais jos malonumais, negu 
pasiutę žiemos šalčiai, vėjai ir kt., ką 
paskutini kartą patyriau prieš ket
vertą metų Toronte.

. Londonas tai kita pagrindinė Eu
ropos pozicinė vieta, kurią aplanko 
labai daug turistų, tarp jų ir lietu
vių. Visa laimė, kad ir čia lietuviai 
turi labai gerą savo prieglobstį, tai 
Londono Lietuvių Namus, turinčius 
savają spaustuvę, savąjį laikraštį, 
savąjį pensionatą ir net savąją so
dybą. Viskas tas buvo įsigyta tuoj 
po karo ir šiandien yra didelės fi
nansinės vertės. Tačiau lietuviams 
turistams, iš viso pasaulio, šie namai 
yra puiki lietuviška oazė didelėje 
svetimoje, dykumoje. 

vėl kaip seniau Redferno Liet. Na
muose: valdybos pareigūnas tą daro 
žinodamas, kad jis laužo ne klubo 
taisykles, bet valstijos įstatymus ir 
rizikuoja prarasti klubo licenziją.

Neieškoma klubą praturtinti' 
draugais, bet per klaidas ir nesusi- 
orientavimą vis daugiau jų nustoja
me. Klaidos prasidėjo parenkant 
klubo statybai rangovą, per klaidą 
buvo statomi pamatai. Per nesusi- 
orientavimą kai kurie klubo nariai 
buvo velkami per salę, o praeitų 
metų visuotiniame metiniame susi
rinkime nariai buvo įtraukti į nerei
kalingas politines diskusijas. Visa 
tai atstumia klubo lankytojus ir 
draugus. Netenka stebėtis, kad vis 
daugiau atsiranda iešminių, sueigų 
privačiuos kiemuose. Klubas reika
lingas skubių reformų.

Pirmasis siūlymas: pakeisti val
dybos rinkimo būdą. Kaip ir daugely 
australų klubų, o gal ir visuose,taip 
pat ir mūsų klube valdyba paskelbia 
laiką kandidatams statyti. Vėliau 
kandidatų sąrašą su valdybos veik
los aprašymais ir metine apyskaita 
išsiuntinėja nariams. Didelė dalis 
narių tose skaitlinėse nesusivaiko, 
nes reikia būti mažiausiai pusbuhal- 
teriu norint jas suprasti. Apyskaita 
pasilieka gulėti ant nario stalo ar ki
šenėje tik paviršutiniškai ją per
žvelgus. Renkama valdyba. Siunčia
me rinkimų komisijos pirmininkui 
lapelius su savo pasirinktais kandi
datais.

Taip, mes išrenkame naują val
dybą neapsvarstę nei jos veiklos, nei 
metinės apyskaitos. Jeigu metinis 
susirinkimas atrastų, kad valdybos 
veikla ir jos patiekta apyskaita nėra 
užgirtina, tai jau pervėlu, nes val
dyba (daugiausia tie patys žmonės) 
jau išrinkti sekančiai kadencijai.

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ
A (Tęsinys)

Įėjus tik pro Lietuvių Namų du
ris, daugiausiai svečią pasitinka šių 
visų namų vedėjas, arba geriau pa
sakius ’’Bosas” - Kazys Morkūnas. 
Tiek iš išvaizdos, tiek ir iš balso, tai 
tikras ’’Bosas”, darąs viską, kas tik 
namuose yra reikalinga, tvarkąs 
puikų nedidelį namų barą, kuriame 
pirmąjį troškulį numalšina atvykę 
svečiai ir, reikalui esant, savo galin
gu balsu ir muskulingu pilviuku, nu
malšinąs beįkaistančius jaunuolius. 
Tai yra Londono Lietuvių Namų ak
tyvioji širdis, kuris savo visus sve
čius priima labai draugiškai ir vai
šingai ir kuris per šį darbą ’’apsive
dė” ne kokią nors puikią moterį, bet 
savąjį klubą. Gal ir gerai, ypatingai 
mums pasaulio keliautojams, turėti 
tokį puikų žmogų Londone, kurio 
jokiu būdu negali įtikinti, kad ang
liškas šiltas ir be jokio gazo alus, yra 
daug prastesnis už australiškąjį ir 
kad jo klube stovinčios pokerio ma
šinos yra niekam tikusios ir žinan
čios tik imti, be ne duoti. Pakviečiau 
jį atsilankyti į Australiją, paragauti 
gerojo mūsų alaus ir pamatyti kaip 
pokerio mašinos bent truputį žaidė
jams išmoka.

Lietuvių Klubas ir namai yra vi
sas Londono lietuviškojo gyvenimo 
centras. Visa bėda, kaip maloniame 
savo pasikalbėjime išsireiškė Lietu
vių Namų Bandrovės pirmininkas 
St. Nenortas, kad visame Anglijos 
lietuvių gyvenime labai trūksta jau
nimo ir jis visai nesistengia įsijungti 
į mūsų lietuviškąją veiklą. Nors 
Londone ir kitur yra tautinės šokių 
grupės, iš kurių viena vyks į 
ateinantį tautinių šokių festivalį 
Amerikoje, tačiau didesnės veiklos 
jaijpimo tarpe nesimato. Man asme

1. Siūlau valdybos rinkimus pa
keisti šia prasme: metinis narių su
sirinkimas išklauso valdybos veiklos 
ir apyskaitos pranešimus ir juos už- 
giria ar papeikia. Nuo susirinkimo 
dienos nariams duodama trys savai
tės laiko statyti kandidatus ir dvi 
savaitės balsuoti laiškais. Kaip ir 
dabar balsų skaičiavimo komisijos 
pirmininkas (Returning Officer) 
vykdo tą pačią procedūrą. Rezulta
tus komisija skelbia per mūsų 
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1975 m. lietuvių išeivių bibliogra
fijos duomenimis, (bibliografiją 
tvarko P. Gaučys Čikagoje) iš viso 
buvo išleista arba bent bibliografi
joje įregistruota 132 leidiniai: kny
gos, brošiūros, meno parodų katalo
gai. Išleista 4 romanai, 8 poezijos 
rinkiniai, 2 novelių knygos, 1 dra
mos veikalas, vaikų literatūros 2 
knygos, dailės 4 leidiniai, atsimini
mų 6 knygos, filosofinio religinio tu
rinio 23, istorinio -13, visuomeninio, 
politinio turinio - 7, įvairaus turinio 
veikalų - 8.

***
Kaip jau buvo rašyta, populiaru

sis Čikagoje lietuvių radijas ’’Mar
gutis” kelis mėnesius buvo užsida
ręs, kai amerikiečių radijo siųstuvas 
buvo nutraukęs sutartį. Turimomis 
žiniomis ’’Margutis” vėl pradėjo 
veikti nuo liepos 4 d. susitaręs su ki
tu radijo siųstuvu. ’’Margučiui” ir 
toliau vadovauja Petras. Petrulis.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Antanas Čerkesą, 10 
Herbert St., Rockdale, N.S.W. Ra
šytas laiškas šiuo adresu grįžo. Pa
ieško motina iš Lietuvos. 
Malonėkite atsiliepti.

■ ■ STV nnmniiBI*

Rašo Antanas Laukaitis

niškai atrodo, kad Londone trūksta 
ne jaunimo, bet gerų ir pasišventu
sių jaunimo vadovų. Suradus juos, 
tikrai atsirastų ir jaunimo. Ir tam 
padaryti jau yra pats aukščiausias 
laikas, ypatingai galvojant kad se
kantis Jaunimo Kongresas vyks 
Europoje.

Viena iš didžiausių kultūrinių lie
tuviškųjų atrakcijų yra ’’Nidos” 
knygų leidykla,kartu su spaustuve 
esanti šiuose namuose. Šiuo metu 
rašytojas ir buvęs ’’Europos Lietu
vio” redaktorius K. Barėnas reda
guoja ir greitu laiku bus išleista 
’’Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos gyvenimas”. Tai didžiulė 500, 
o gal ir daugiau puslapių knyga, 
apimanti šio krašto lietuvių gyveni
mą per paskutiniuosius trisdešimt 
metų.

’’Nidos” knygų leidykla šiuo metu 
baigią išleisti Sydnejuje gyvenan
čios M. Slavėnienės knygą apie savo 
brolio Mykolaičio Putino gyvenimą. 
Gi savo jubiliejiniu 100-ju leidiniu 
yra numatyta išleisti 10-jį ’’Pradal
gės” numerį. Žvelgiant į visus ’’Ni
dos” išleistus leidinius ir knygas, 
tenka ją ir visus jos nepavargstan
čius darbuotojus tik sveikinti ir lin
kėti gražios ir darbingos ateities.

Šioje lietuviškoje Londono tvirto
vėje yra ir Europos didysis lietuviš 
kasis švyturys, tai savaitraštis ’’Eu
ropos Lietuvis”. Baltaplaukis re
daktorius J. Lųža, su kuriuo jau 
prieš ketvertą metų teko susipažin
ti, yra labai malonus ir nuoširdus 
žmogus. Apsivertęs daugybe įvai
riausių raštų, laiškų ir kone viso pa
saulio lietuviškąja spauda, kur ir aš 
galėjau po ilgoko laiko pamatyti kas 
darosi mūsų lietuviškajame pašau-
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JAUNIMO KONGRESŲ KLAUSIMU
Jaunimo kongresai yra masiniai 

lietuviško jaunimo susibūrimai, ku
rie vyksta maždaug kas 4 metai. Ten 
susirinkę jauni lietuviai gali pa
bendrauti, padiskutuoti bei spręsti 
savąsias problemas ir po sunkaus 
darbo pasilinksminti.

Jau 1972 metais matėsi, kad tokio 
vienkartinio suvažiavimo nepakan
ka. Reikia susiorganizuoti ir nenu
traukiamai tęsti pradėtą darbą. Ir 
taip buvo įkurta Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga (PLJS), apimanti 
viso pasaulio lietuvių jaunimą. Pas
kutiniame JK buvo nustatyta šiai 
jaunai sąjungai konkrečios veikimo 
gairės bei užmegsti stipresni ryšiai 
su kitų kraštų lietuvių jaunimu.

Vykstantieji į Pietų Amerikos JK 
buvo suskirstyti į 3 grupes: svečiai, 
dalyviai ir atstovai. Svečiai buvo 
dažniausiai vyresnio amžiaus ir jie 
dalyvavo tik manifestacinėje kong
reso dalyje. Dalyviai - tai jaunimas, 
kurs dalyvavo stovykloje, išklausė 
eilę paskaitų, pagilino savąsias lie
tuviškas žinias ir likusį laiką pra
leido ekskursuodami, susipažindami 
su kraštu. Atstovai gi studijų savai
tėje užsidarė vienuolyje toli nuo vi
sų pasaulio ’’pagundų” ir rimtai pri
sėdo prie darbo, kurio buvo tikrai 
gausu.

JK ligi šiol buvo iš 2 dalių: studi
jinio - akcinio pobūdžio (stovyklos ir 
studijų savaitė) ir manifestacinio 
(talentų vakarai, baliai, kongreso 
atidarymas ir uždarymas). Mano 
nuomone abi dalys yra reikalingos, 
papildo viena kitą.

Manifestacinė dalis duoda progą 
vietiniams lietuviams bei svetim
taučiams pasigėrėti lietuviškais šo
kiais, dainomis, gražiais tautiniais 
rūbais. Jaunimui yra proga arčiau

ATVIROMIS...
lyje, jis visuomet randa laiko prava
žiuojančiam kolegai, prie alaus stik
lo jaukime klubo bare jis papasakoja 
paskutines lietuviškąsias naujienas, 
besirūpindamas viena ar kita lietu
viškąja problema. Jo redaguojamas 
laikraštis yra populiarus ne tik 
Anglijoje, bet ir kitur pasaulyje, to
dėl nenuostabu, kad ir savųjų tarpe 
jis yra populiarus. Viena tik išva
žiuojant patyriau, kad malonusis re
daktorius be savo geros plunksnos 
gana gerai orientuojasi ir prancū
ziškame pokeriuke. Sveikinu.

Šiuose namuose nuolatiniai gyve
na ir mūsų žinomasis poetas J. Šlai
tas, su kuriuo kiekvieną rytą bege
riant kavą, turėdavome malonius 
draugiškus pasikalbėjimus. Jo 
gyvenimas yra poezija ir jo kūryba 
yra atžymėta jau nemažu skaičiumi 
jausmingų leidinių.

Anglijos lietuviai tvarkosi truputį 
kitaip negu pas mus Australijoje, o 
gal ir Amerikoje. Nors Londone ir 
kitur yra Bendruomenės, tačiau, 
kaip man vadovai pasakė, daugumą 
iš jų sudaro tik pačios valdybos. Gi 
viską Londone tvarko D.B. Lietuvių 
S-ga, kurios pirmininkas yra J. Al
kis. Jai priklauso ir kitų Anglijos 
vietovių lietuviai. Be šios sąjungos 
čia yra ir lietuvių bažnyčia, parapija 
ir josios klubas, kurie randasi kitoje 
Londono pusėje.

Beveik kiekvieną dieną ir vakare 
Lietuvių Klubas yra pilnas žmonių. 
Čia be vietinių lietuvių, gali sutikti 
pravažiuojančių tautiečių, kone iš 
viso pasaulio. Nežinau kodėl, bet tur 
būt daugiausiai svečių čia yra iš 
Australijos. Netikėtai čia sutikau ir 
savo prietelių sporto bendradarbį B. 
Nemeiką, iš Adelaidės, kūris pra
džioje keikęs londoniškį alų, vėliau 
taip jį pamėgo, kad galvoja, į pensiją 
išėjus net į Sodybą persikelti gy
ventu Malonu čia buvo sutikti ir 

susipažinti ir atsikvėpti - pasilinks
minti. Tai JK dalis, kuris sujungia 
visus senus ir jaunus.

Stovyklos ir studijų savaitė yra 
lyg kongreso branduolys,kur vyksta 
paskaitos, diskusijos ir aptariami 
ateities planai. Tai kieto, rimto dar
bo laikas, ypač studijų savaitė. Su
sirenkam retai, o reikalų daug. Pas
kutinioji studijų savaitė parodė, kad 
lietuviškas jaunimas moka tikrai 
susikaupt ir dirbt.

Savaime aišku, kad JK organiza
toriams malonu matyti kuo gausesnį 
jaunimo būrį. Taip pat negalima no
rėti, kad visi iš jų būtų linkę ir į rim
tą organizacinį darbą. Tai jau atsto
vų dalia.

Ligi šiol kiekvienas kraštas galėjo 
siųsti tam tikrą skaičių atstovų (pa
gal gyvenamo krašto lietuvių skai
čių). Jei norinčių važiuoti į JK yra 
daugiau turėtų balsavimo būdu iš
rinkti atstovus. Išrinkti tuos, kurie 
yra sisipažinę su lietuviško jaunimo 
veikimu, yra energingi ir gerai su
gebės reprezentuoti savo krašto lie
tuviškus reikalus. Kiti irgi gali da
lyvauti, tik be pilnos balsavimo tei
sės.

DAINOS SAMBŪRIO BALIUS

Melbourne lietuviai dažnai mato 
Dainos Sambūrį scenoje tautinių 
švenčių, savų ir tarptautinių minė
jimų metu. Sambūris džiugina mus 
skambia ir miela tautine daina.

Rugpiūčio 14 d.. Liet. Namuose 
įvyks Dainos Sambūrio metinis ba
lius. Dabar dainoriai kviečia mus. 
Išgirskime jų kvietimą, nes tik tuo 
jiems atsilyginsime. Tad visi į Dai
nostjąmbūrio Balių!

melbourniškį gydytoją dr. B. Jara
šių, kuris su šeima tik ką buvo grį
žęs iš Lietuvos ir, gavęs specialią 
stipendiją turėjo išvažiuoti į Europą 

apžiūrėt savo specialybės ligonines ir 
institutus. Vieną pavakarį, besikal
bėdamas su savo naujaisiais drau
gais, jau buvau manęs, kad man vai
dentis pradėjo nuo tų visų įlgų mano 
kelionių. Žvilgterėjęs į kitą klubo 
galą žiūriu ir nętikiu. Stovi mano 
prietelius ir draugas S. Stirbinskas 
(Pupa), kurį prieš man išvykstant 
palikau savo namo saugoti. Sakau 
jau visai blogai su manim. Tačiau 
pasirodo, kad dar ne taip blogai bu
vo, nes šis draugelis ir sugalvojo ap
lankyti savuosius Lietuvoje ir vėliau 
pakeliauti po Europą. Pasirodo pa
saulis yra toks mažas, o Londono 
klubas tosk puikus.visų prieglobstis.

Londone teko susipažinti su 
Amerikos lietuviu skulptoriumi A. 
Brazdžiu, kuris savo moderniosios 
skulptūros klasėje, jau yra iškilęs į 
pasaulinio masto dailininkus. Jo di
delės skulptūros puošia jau kelis di
džiuosius pastatus, kai apie jį yra 
plačiai rašoma pasauliniuose meno 
žurnaluose. Palikęs Ameriką jau 
prieš kelis metus, sukūręs šeimą su 
vietine gimusia lietuvaite, jis savo 
darbus šiandien vertina jau tūks
tančiais ir australus vertina kaip sa
vo kultūros, meno ir nieko gero ne
turinčius kengūras, dėl ko mes kele
tą kartų turėjome gana karštokus 
ginčus, tačiau visuomet užbaigda
vome draugiškai. Geriausia šio žino
mojo skulptoriaus pokalbių tema 
yra uošvės, po ko jis visuomet pa
sidaro labai malonus.

Netoli Lietuvių Namų yra garsu
sis Londono turgus, kuriame dau
giausiai yra parduodama visokiausių 
senoviškų ir antikinių dalykų. 
Vaikščiojau ir aš čia gerą pusdienį, 
stebėdamas, kiek daug visokiausių 
senoviškų ’’trantų”, kurių aš savo 
namuose ir už gerus pinigus nelai
kyčiau, čia yra labai didelės vertės.

JK kaip ir PLJS turėtų apimti vi
są pasaulio lietuvišką jaunimą ir 
.nagrinėti visus jaunimui aktualius 
lietuviškus klausimus.

Tuo pačiu norėčiau atsakyti ir į 
Badausko ir Bukevičiaus straipsnelį. 
Mums, išrinktiems savo kraštų at
stovams, dalyvauti JK buvo nepra- 
moginė išvyka, bet kieto darbo, dis
kusijų ir ateities planų sudarymo 
savaitės. O kur geriau gali susipa
žinti, susikaupti ir dirbti, kaip gam
toj; toli nuo miesto trukšmo?! Nuva
žiuoti į Pietų Amerikos JK tikrai vi
siems kelionė buvo tolima ir brangi. 
. Jei mūsų draugams iš Sydnejaus 
atrodė, kad perdaug Čikagos prob
lemos diskutuojamos, tai kodėl tuoj 
ten pat vietoj neiškėlė šio klausimo? 
Visi atstovai buvo lygūs. Galėjom 
kelti klausimus, dalytis nuomonėm, 
net ir pasiginčyti. Tam mes ten ir 
susirinkom. Deja, atrodo, kad B ir B

Šauliai išeivijoje
Lietuvių Šaulių Sąjunga Tremty

je yra lietuvių tautinė, kultūrinė or
ganizacija. Ji tvarkosi demokrati
niais pagrindais. LŠST nei pati ne
sudaro politinės partijos, nei pri
klauso kuriai nors politinei , partijai. 
Lojaliai bendradarbiauja su Lietu
vos valstybės išlikusiomis instituci
jomis ir Lietuvos laisvinimo veiks
niais, visomis turimomis išgalėmis 
remia kiekvieną lietuvybei naudingą 
darbą ir ypatingai rūpinasi išlaikyti 
ir stiprinti lietuvių tautinį ir valsty
binį atsparumą, ypač jaunimo tarpe.

LŠST nariai gali būti visi lietuvių 
kilmės asmenys abiejų lyčių, ne jau
nesni 15 metų amžiaus (nuo 15 iki 18 
m. amžiaus reikia tėvų sutikimo). 
Nariais gali būti ir nelietuvių kilmės 
asmenys, jei jie rūpinasi lietuvių 
tautos reikalais ir dirba jos naudai. 
Todėl tie, kuriems rūpi Lietuvos iš
laisvinimas ir lietuvybės išlaikymas, 
kviečiami visi; jaunimas, senimas 
(nežiūrint amžiaus skirtumo) vyrai 
ir moterys, o ypač buv. nepriklauso
mos Lietuvos šauliai ir šaulės stoti į 
šią garbingą Šaulių Sąjungą. Tik 
vienybėje galybė. Pagal Šaulių Są
jungos Statutą, ypač jaunimui dirva 
yra plati: sportas, menas-vaidini- 
mai, chorai, gegužinės, paskaitos, 
minėjimai ir kiti kultūriniai paren
gimai. Šauliai-lės gali nešioti nusta

Šioje Porta Bala vietovėje dvi krau
tuvėles su senoviškomis prekėmis 
turi ir buvusi melbournietė G. Ga- 
siūnienė, kuriai dažnai padeda syd- 
nėjiškė mokytoja K. Janavičiūtė. 
Malonu buvo apsilankyti p. Gasiū- 
nienės krautuvėlėse ir vėliau pui
kiuose namuose, kurie yra kaip di
delis senoviškas muziejus.

Apie 40 mylių nuo Londono ran
dasi lietuviškoji ’’Sodyba”, taip pat 
priklausanti Lietuvių Klubui. Ši di
džiulė kurortinė vietovė yra ypatin
gai graži ir tikra poilsio vieta. Esan
tis puikus didžiulis pastatas turi ga
na daug išnuomuojamų kambarių, 
puikią virtuvę, gražius du barus ir 
šokiams salę, kurioje savaitgaliais 
būna šokiai ne tik vasarotojams, bet 
ir aplinkiniams anglams. Priekyje 
esąs ežerėlis, nuo kaitros šiuo metu 
nors ir nusekęs truputį, bet savyje 
vis tiek nemažai turįs žuvų, suteikia 
žuvautojams malonumą, kai truputį 
toliau miške esąs maudymosi basei
nas, yra didysis vasaros malonumas. 
Ši sodyba turi apie 65 hektarus že
mės. Mano manymu busimoji Jauni
mo Kongreso stovykla niekur kitur 
Europoje negalėtų rasti ideališkes- 
nės vietos kaip šioje vietovėje, ypa
tingai kai čia viskas yra lietuviška ir 
taip gražu, net gi su puikiu lietuviš
ko stiliaus kryžiumi, puošiančiu įva
žiavimą. Visos šios lietuviškosios 
kurortinės sodybos šeimininkai yra 
Bernadeta ir Justinas Snabaičiai. 
Tai ypatingai puikūs žmonės į sody

atvyko į JK ne savo kraštą atsto
vauti, ne rimtai su kitais bendra
darbiauti, bet pramogauti. Jie ver
čiau turėjo važiuoti kaip svečiai.

Kiekvienas žmogus, pakeliavęs po 
Pietų Italiją, Ispaniją, Indiją, ras 
palyginamai daug blogesnes higie
niškas sąlygas, kaip buvo Argenti
noje. Tiesa, kaikur ten buvo vargin
ga, bet švaru.

Jei jų nuomone ■ ten buvo lietu
viška biurokratija, tai jie elgėsi kaip 
tikri kapitalistai - materialistai, ku
riems rūpėjo tik pramogos, o ne lie
tuviški reikalai.

Vietiniąi lietuviai parodė mums 
nepaprastai daug nuoširdumo. Au
kojo ne tik savo laiką, bet ir sunkiai, 
labai sunkiai, uždirbtą pinigą, kad 
tik galėtų mus tinkamai priimti.

Jūra šeškutė, 
PLJS vicepirmininkė

IV JK reikalams.

tytą uniformą ir dėvėti visus atsi- 
žymėjimo ženklus, kuriuos apro
buoja šaulių vadovybė. Pareiškimą, 
įstoti į Šaulių Sąjungą, galima gauti 
pas visus šaulių kuopos valdybos 
narius.

Sydnejaus Dariaus ir Girėno Šau
lių Kuopos Valdyba. Sėdi iš kairės 
pirmininkas S. Pačėsa, ir vicepir- 
min. B. Kaufeldas, stovi iš kairės 
kult. reik, vadovas V. Kondreckas ir 
iždininkas V. Šneideris.

bą įdėję visą savo širdį. Visą pastatą 
puošia lietuviškieji vaizdai, grindis - 
specialiai išaustas lietuviškųjų raštų 
kilimas, vaikų graži lietuviškoji kal
ba, kurią net ir jų gražusis vilkas 
geriau supranta negu anglų. Šone 
pastato specialiai pensininkams 
pastatyti namai, kurie iš gaunamų 
19 svarų, sumokėję 14, gauna visą 
pilną išlaikymą. Netoliese nuo sody
bos gyvena šeimininkės tėveliai, tu
rintieji savo gražų namą. Tai buvę 
ūkininkai nuo Vilkaviškio J. Navic
kas su žmona. Malonu buvo juos ap
lankyti, gėrėtis jų minimaliniu lie
tuviškuoju ūkeliu ir stebėtis, kad šis 
73 metų ūkininkas šiandien taip do- 
misis visais lietuviškais reikalais, 
gauna tiek daug lietuviškos spaudos 
ir yra dar tvirtas kaip tas 
lietuviškas ąžuolas.

Atsisveikinant su Londono ir 
’’Sodybos” lietuviais, man buvo gaila 
palikti šiuos taip puikius žmones ir 
jų parodytą draugiškumą. Ačiū la
bai. Gi būnantiems Londone lietu
viams yra tikrai būtina aplankyti 
Lietuvių Klubą ir, jei yra laiko, pa
atostogauti Sodyboje, kuri net ir sa
vo nuolatinį kunigą turi, tai kun. A. 
Gėryba, kuris dirba su anglais, gy
vena Sodyboje ir -yra vienas iš kuni
gų, suprantančių šių dienų gyveni
mą, mokančių pažinti žmogų ne tik 
iš materialinės bet ir iš jo vidujinės 
pusės, o šeimininkui būnant užim
tam, net ir alutį ’’pašinkavoti”.

(Bus daugiau)
Musų Pastogė Nn Al, 1976.8J9, psl. 5
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Skaitytojai pasisako
Gerb. Redaktoriau,

gal mano šis laiškas geriau būtų 
nukreiptas Australijos Liet. Fondo 
Valdybai, bet ne redakcijai. Praėjo 
Australijos Liet. Fondo vajaus mė
nuo, davęs greičiausiai gerų rezul
tatų. Gal peranksti klausti to vajaus 
pasekmių, bet yra vienas rūpestis: 
kodėl A.L. Fondo vadovybė, ragina 
ir skatindama visus aukoti A.L. 
Fondui, nieko neužsimena, ar 
Fondui skiriamos aukos nurašomos 
nuo taksuojamų sumų. Ar buvo de
dama pastangų tokią lengvatą iš 
Australijos valdžios išgauti ir kokie 
tų pastangų rezultatai? Manau, kad 
iškovojus tokią lengvatą A.L. Fon
das susilauktų žymiai daugiau ir 
stambesnių aukų. Lietuvių Fondas 
Amerikoje tokią lengvatą turi, tik
riausiai ją turi ir Kanados Lietuvių 
Fondas. Jei aukos A. Liet. Fondui 
būtų nurašomos nuo taksuojamų 
sumų, tai stambesne auka A.L. 
Fondą paremtų ne tik aukštas paja
mas gauną individualūs asmenys, 
bet ir lietuviškos firmos ar įmonės. 
Kol šito nėra, tai A.L. Fondas turės 
tenkintis smulkiomis aukomis, nes 
įmonininkai su mokesčių departa
mentu turi atsiskaityti už kiekvieną 
išleistą centą.

Manau, dedant pastangų būtų ga
lima tokią labai svarbią lengvatą iš
sikovoti, kas išeitų aukotojo ir Fon
do naudai. Mane ypač stebina, kad 
šito klausimo niekas iki šiolei neiš
kėlė. A.L. Fondas yra pelno nesie
kianti institucija, savo uždaviniu tu
rinti palaikyti Australijoje lietuvių 
kultūros apraiškas, o tuo pačiu tur
tinti ir kultūrinį gyvenimą Australi
joje. Motyvas yra visai pateisina
mas, turint minty šiuo metu vyrau
jančias nuotaikas palaikyti etnines 
grupes. Norėtųsi, taigi, užklausti, 
kas yra tuo reikalu padaryta ir iš vi
so ar yra kas daroma? Nebūtų jokio 
pasiteisinimo, kad A.L. Fondas pri
klauso Australijos Liet. Bendruo
menei, kuri nesanti kaip organizaci
ja registruota ir tuo pačiu neturinti 
jokių privilegijų. Jei tai yra tik tokia 
kliūtis, tai reikėtų A.L. Fondą at
skirti nuo bendruomenės ir suteikti 
jam kitokį, bet teisinį pagrindą.

M. Mėčiūnas
KALTINKIME PATYS SAVE

Dažnai savo kalbose ir pareiški
muose išreiškiame patarimus, kurių 
patys nemanome vykdyti, o tik kal
bame vien tik kad patys pasireikš- 
tume.

Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Tarybos atstovai suvažiuoja kas 
antri, metai, ir suvažiavimuose yra 
daug gražių kalbų ir nutarimų. Bet 
visa tai gražu teorijoje, bet kaip yra 
praktikoje?

Pereitame Australijos Liet. B-nės 
atstovų suvažiavime buvome PLB 
pirmininko p. B. Nainio raginami, 
kad padėtume jaunimui įsteigti 
Jaunimo Sąjungą Australijoje, nes 
be jaunimo organizacijos - Sąjungos 
sunku priauginti busimuosius lietu
viško gyvenimo vadovus ir visuo
menininkus. Tam kvietimui suva
žiavę atstovai entuziastingai prita
rė, ir, atrodo, tuo pačiu momentu 
tasai entuziazmas ir pasibaigė.

Jaunimas Melbourne, Adelaidėje, 
rodos, ir Sydnejuje ėmėsi patys or
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ganizuotis, bet, deja, lietuviški 
bendruomenei vadovaują asmenys, 
vietoje padėję organizuoti jaunimo 
sąjungą, pradėjo įrodinėti statutus, 
jų paragrafus, teisėtumą ir neteisė
tumą, taip ir pasiliko statutų klam
pynėje, o Jaunimo Sąjungos kaip 
nebuvo, taip ir nėra.

Šiais metais į Lietuvių Dienas vėl 
atvažiuoja Pasaulio Liet. B-nės pir
mininkas p. B. Nainys, kuris ras 
statutus, bet ne jaunimo sąjungą.

Mieli tautiečiai, statutais ir pa
ragrafais jaunimo į lietuvišką veiklą 
neįtrauksime, ir jaunimui jie nėra 
įdomūs. Jaunimą reikia remti prak
tišku darbu. Kada jie rengia savo 
pobūvius ar balius, reikia savo atsi-

Radijo pusvalandžio reikalu
Apie prieš pusantro mėnesio 

Sydnejaus lietuvių visuomenė pirmą 
kartą per 2EA radijo stotį išgirdo ir 
lietuviškas transliacijas. Tos trans
liacijos tetrunka 2 pusvalandžiu per 
savaitę (iš jų antrasis - pirmojo pa
kartojimas), bet vis dėl to jų buvo 
laukta, nes ir lietuviai pasijuto esą 
įjungti į eiles virš 20 tautinių grupių, 
kurios transliacijas jau anksčiau ar 
vėliau turėjo. Po pusantro mėnesio 
jau įmanoma susidaryti nuomonę 
apie tų transliacijų stipresnes ir 
silpnesnes puses ir ta nuomone pa
sidalyti su kitais tautiečiais, ypač 
kad ir pusvalandžio vedėjas liepos 
27 d. transliacijoje to pageidavo. Čia 
betgi noriu įsakmiai pabrėžti, kad 
savo pastabas remiu grynai tuo, ką 
per transliacijas girdėjau, kas eili
niam klausytojui yra žinoma ir koks 
susidaro įspūdis.

Visų pirma lietuviškos transliaci
jos, priešingai kitų tautinių grupių 
transliacijoms (kiek viešai žinoma), 
yra vieno asmens rankose. Atrodo, 
kad tas asmuo parenka medžiagą, ją 
grupuoja, pats skaito, nurodo, rei
kalui esant savo adresą ir telefono 
numerį. Tik Lietuvių Klubas, einąs 
mecenato pareigas, apmokąs juos
telės pagaminimą.

Antra - visa transliacijų medžiaga 
(išskiriant vieną transliaciją) imama 
iš Tarybų Lietuvoj pagamintų 
plokštelių, įdainuotų ten gyvenančių 
dainininkų, ypač pabrėžiant tuos, 

kurie jau lankėsi Australijoje; es
tradinių dainininkų; akomponuoto- 
jai, ansambliai, liaudies dainų daini
ninkai, patiektoji burtų pynė - vis
kas iš ten.

Programų turinys, atrodo, pa
rinktas atsitiktinai, pagal gautą įs
pūdį. Nejaučiamas koks nors ilgalai
kis planas, kuris rodytų visuomenės 
pulso pajutimą (pav. latviai, estai 
įsivedę net vaikų programas).

Paaiškinimai, kartais sujungti su 
asmeniniais įspūdžiais, perteikiami 
nesklandžia dikcija, kartais netai
syklingai ištariant ar kirčiuojant.

Apsiribodamas vien čia suminė
tais pastebėjimais aš drįsčiau pa
tiekti ir kai kurių sugestijų.

Jungimas transliacijoms medžia
gos parinkimo, parengimo ir kartu 
rūpinimasis jos transliavimu vienam 
žmogui yra sunkiai pakeliamas, o iš 
kitos pusės, vienas žmogus neturės

lankymu paremti, pasidžiaugti jų 
paruošimais ar atliktomis progra
momis.

Daž.nai mes sukeliame ovacijų ir 
išaukštiname australą, kad pasako 
atgyvenusią ir blankią politinę kal
bą, o neįvertinam čia gimusių lietu
vių jaunimo, kurie mums taria gra
žių. lietuviškų žodžių ir pilni meilės 
lietuvių tautai.

Mes be lietuviškai galvojančio 
jaunimo neturėsime ateityje bend
ruomenės vadovų, o be vadovaujan
čių ir sugebančių vadovauti jaunų 
žmonių iškriks jaunimas, išnyks se
nųjų kritika įr beverčiai statutai.

Mūsų vyresniųjų pareiga su
prasti jaunimą, padėti jam, dirbti su 
juo, tada mes būsime atlikę savo pa
reigą lietuvybei ir tautai.

K. Prašmutas

tokio visuomenės pasitikėjimo, ko
kią visuomenę atstovaujantieji or
ganai (pav. Apl. Komitetas) ar ati
tinkama tvarka sudarytas specialus 
komitetas.

Toks komitetas jus visuomenės, 
kaip lietuviškos bendruomenės 
tremtyje nario pulsą, aspiracijas. 
Toks komitetas galės parengti ilga
laikę programą, atitinkančią bend
ruomenės siekimus ir reikalus. Vi
suomenė žinos komiteto sudėtį, jo 
adresą ir žinos, kad už programos 
parengimą ir vykdymą jis yra atsa
kingas prieš tą pačią visuomenę.

Transliacijoms medžiagos parin
kimas vien iš Tarybų Lietuvos gali 
sudaryti visuomenėj šališkumo įs
pūdį, gali sukelti įtarimus ir net kal
tinimus, kokių jau yra susilaukę ju
goslavų tautinių grupių transliaci
jos, galinčios pakenkti visų grupių 
transliacijoms. T. Lietuvoj yra pui
kių menininkų ir jų vieno kito įjun
gimas į programą visai supranta
mas, bet mes turime tremtyje pui
kius chorus, solistus, muzikus, vai
dintojus, rašytojų, poetų, dekla- 
muotojų. Pro juos transliacijose iki 
šiol buvo praeita. Jie yra mūsų tau
tinės kultūros nešėjai, mūsų jausmų

NAMIE IR PASAULY
SĖKMINGAS MADŲ PARADAS

Rugpiūčio 1 d. Sydnejaus Liet. 
Klube buvo surengtas sėkmingas 
madų paradas. Susidomėjusių ma
domis prisirinko pilnutėlė klubo sa
lė, kurie įtemptai sekė moterų ap
rangos naujuosius modelius. Drabu
žius demonstravo firma ”Nova”, ku
rioje dirbanti lietuvaitė Alma Kava
liauskaitė yra demonstruotų rūbų 
kūrėja. Almos suprojektuoti drabu
žiai ir sudarė visą paradą. Demons
truojančių - modelių tarpe matėsi ir 
mūsų gražuolių lietuvaičių, kaip se
serys Šatkauskaitės, Elvyra Kava
liauskaitė - Auglienė ir kt. Visą pa
radą pravedė ir konferavo Jūratė 
Reisgytė.

Ten pat klube po parado buvo ga
lima įsigyti demonstruotų rūbų pa
pigintomis kainomis. Gaila, kad žiū
rovų daugumą sudarė vyresnės po
nios, o demonstruoti rūbai kaip tik 
buvo taikomi jaunoms mergaitėms.

Sėkmingas paradas skatina ir 
dažniau ką nors panašaus klube su
rengti.

**♦

Pereitą penktadienį Sydnejaus 
uoste prasidėjo 1976 m. laivininkys
tės festivalis. Ta proga buvo uoste 
paleista viena žuvelė. Kas ją pagaus, 
tam bus išmokėta 10.000 dolerių.

♦♦♦

Rugpiūčio 13 d. ilgesnių atostogų į 
užjūrius išvyksta p.p. Leveriai iš St. 
Marrys. Kelyje numato išbūti virš 

reiškėjai, mūsų pasididžiavimas. Jų 
darbai daugumoje užfiksuoti plokš
telėse, lengvai prieinami. O dar lie
tuvių gyvenimo kultūrinė kronika, 
naujos knygos, sportas, įvairūs mi
nėjimai, sukaktys... Kas nori vien T. 
Lietuvos menininkų programų 
klausytis, tas gali radijo bangomis 
pasiekti Vilnių, Kauną.

Daryti papildomus įkalbėjimus 
turėtų būti kviečiami deklamuoto- 
jai, artistai. Jų mūsų tarpe yra ir jie 
neatsisakys padėti.

Mūsų Visų interesas, pagal pajė
gumą ir sugebėjimus, padėti trans
liacijų tvarkytojams parengti prog
ramas turiningai, laisvas nuo galimų 
šališkumų, įtarinėjimų ar net pasi
piktinimų, tautinėj lietuviškoj dva
sioj. Bus visiems džiaugsmo ir dė
kingumo tiems, kurie nešė visą dar
bo naštą.
..Neseniai spaudoj buvo rašoma (S.- 
M.H, 31.7.76) apie kai kuriuos tauti
nių grupių transliacijų piktnaudoji- 
mus ir iš to galimas kilti pasėkas. 
Ten buvo rašoma, kad neseniai per 
2EA vienoje jugoslavų tautinės 
grupės transliacijoje buvo skaitoma 
Markso, Engelso raštų ištraukos. 
Jugoslavų tautinės grupės pakėlė 
protestus, skundai pasiekė Paštų, 
Telefono, Telegrafo departamentą. 
Net esą duomenų, kad jugoslavų 
tautinių grupių transliacijoms juos
telės gaminamos Jugoslavijoj, su 
protitiška propoganda ir į Australiją 
atsiunčiamos perskaityti. Arba, kaip 
kroatų laikraščio redaktorius pa
reiškė, esą Sydnejuje esančios 6 ar 7 
kroatų klubai ar organizacijos, bet 
kroatams skirtose transliacijose jos 
net nepaminimos. Bet iš komunistų 
kraštų atvykstą menininkai ir jų 
programos labai plačiai reklamuoja
mos. Vyriausybės sluoksniai tuo yra 
susidomėję ir tuo reikalu sprendi
mas galįs būti kelių savaičių bėgyje.

Šios kelios mano pastabos turi 
tikslą atkreipti dėmesį į, mano ma
nymu, kai kuriuos lietuviškų trans
liacijų pageidautinus taisymus, o 
kartu budinti ir visuomenės pozity
vios kritikos pastabas. Visų mūsų 
noras - išrengti transliacijose įtari
mų, šališkumo ir išgirsti tikrą mūsų 

širdžių ir dvasios balsą.
J. Slavėnas

Alma Kavaliauskaitė

šešių savaičių. Aplankys savo arti
muosius ir pažįstamus Kanadoje, 
Amerikoje ir pasisvečiavę grįš namo 
jau australiškai vasarai prasidedant. 
Linkime geros sėkmės.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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8—JI ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ /POPTALj*
Šioji šventė sutapo kartu su besi

baigiančia Kanadoje Olimpijada. 
Kaip gandai sklido ir sklinda, ar 
Montrealio Olimpijada nebus pas
kutinioji dėl politikos perdidelio ki
šimosi į sportą, tai šįmet susirinkę 
slidinėtojai prasitarę, ar ir ši Žiemos 
Sporto Šventė nebus paskutinioji. 
Ne, ne dėl politikų - tik dėl lietuviš
ko nerangumo ir nejutimo atsako
mybės.

Žiemos sporto šventei reikalinga 
gerokai iš anksto užsakyti nakvy
nes. Reikia užsakyti ne prieš savaitę 
ar dvi,*bet prieš metus laiko. Užsa
kant reikalinga įmokėti depozitas, ir 
jei nakvynių nepaimama, depozitas 
žūva. Iki šiolei, Jindabynėje ruošto
se šventėse, visada atsilankydavo 
virš penkiasdešimt dalyvių. Šią 
Šventę organizavo jaunesnės kartos 
atstovai: Neris Pilka ir Jurgis Liuti
kas. Užsakė Logėje 45 vietas, pasi
skolinę iš Lietuvių Klubo sumokėjo 
depositą, o į šventę atsilankė tik 27 
reikalingi nakvynės. Atrodo, vyru
kai turės iš savo kišenės primokėti. 
Didžiausias rengėjų nusivylimas 
buvo Melbourne slidinėtojais, kurių 
nė vienas nesiteikė atvykti, bet teko 
nugirsti, kad sydnejiškiai ir kanbe- 
riškiai nežada melburniškiams tuo 
pačiu pinigu atsimokėti. Po šito ne
žinau, ar dar kas rizikuos organi
zuoti žiemos sporto šventę.

Tiek apie ateitį. Bet Šventę reikia 
skaityti pasisekusia, kad ir su mažai 
dalyvių. Visi nuogastavimai, kad 
nebus sniego, neįvyko. Per paskuti
nes porą dienų tiek prisnigo, kad jau 
buvo net perdaug. Diena nebuvo iš 
gražiausių, nes dar ir visą šeštadienį 
snigo. Didžiausias noras visų buvo 

rungtis dėl Courage taurės, kurią D.
Kriaucevičius pagamino tikrai me
niškai (ar tik jam nepadėjo jo meni
ninkė sesuo).Taurę visai pelnytai Į 
laimėjo Edis Karpavičius. Jauniau- ' 
šio slidinėtojo taurė atiteko Daniui | 
Mauragiui. Rogučių lenktynes, ku- ; 
rios pasidarė labai populiarios, mo
terų čempijone tapo Aurora And- 
riuškienė, dar prieš tris savaites : 
buvusi Dirkytė. Mišraus dvejeto į 
rungtynėse ji padėjo savo vyrui, ir j 
tuodu laimėjo vėl po taurę, o vyrų I 
rogučių nugalėtoju tapo kadaise bu- i 
vęs slidinėjimo fovaritas, o šįmet ; 
net slidžių neužsidėjęs Arūnas Pil- I 
ka. Mergaičių pirmą vietą laimėjo i
Gabija Ceičytė, antrą - pati jauniau
sia slidinėtoja Daina Mauragytė. 
Jaunių sekcijoje jau antrus metus 
įrodė savo pranašumą daug žadantis 
slidinėtojas D. Binkis. Antrą vietą 
pelnė Danius Pilka dar nesulaukęs

Apskaičiuota, kad mėnulio šviesa 
savo stiprumu prilygsta vienam 
ketvirtadaliui paprastos žvakės 
šviesos, laikomos vieno jardo atstu
me nuo žmogaus akies. 

savo dešimto gimtadienio ir trečioji 
atiteko Aidui Sipavičiui. Vetranų 
čempijonu tapo, dar gana jaunai at
rodąs Vincas Binkis. Moterų vietas, 
neturint varžovių iš Melburno, 
lengvai užpelnė slalom ir greičio 
varžybose Onutė Pilkienė ir Liuse 
Daukienė. Vyrų pirmasis dar suge
bėjo sukarti Neris Pilka, antrasis 
Jambo D. Kriaucevičius. Jau ne pir
mą kartą įrodė greičio pranašumą 
Gediminas Andruška, o antruoju 
atėjo Neris Pilka. Pereinama mote
rų komandos taurė be varžybų ati
teko Canberos moterims,,kanberiš- 
kiai vyrai vos ne vos išpešė iš Syd- 
nejaus su apšlubusio Jurgio Liutiko 
pagelba. Susumavus visų geriausius 
laikus geriausio slidinėtojo A. čeičio 
puiki dovana atiteko Neriui Pilkai.Iš 
kalnų į Jindabynės miestelį visi grį
žo sušalę, šlapi ir pavargę, bet va
karienė, kuri buvo patiekta CWA 
jaukioje saliukėje ir Mauragio akor
deonas ir lietuviškos dainos visus 
vėl atgaivino, ir visi tikrai turėjo 
lietuviškai sakant ’’good time”. Po
būvio metu įvyko pora staigmenų, 
kai senas slidinėtojų veteranas su 
savo dukra pasirodė tarpduryje p. 
Bieliūnas' ir jau gerokai pobūviui 
įpusėjus atsirado iš Canberros Šim- 
kai, kurie vos suspėjo polkai su ra
gučiais, kurią pravedė, kaip ir visa
da specialistas Ridas Daukus.

Kokį malonumą ir pasitenkinimą 
prameta tie, kurie nesiteikia atvyk
ti, težino tik tie, kurie Žiemos Šven
tėse dalyvauja, ir būtų tikrai gaila,

PASISAKYMAS LIET. KLUBO...
. Atkelta iš psl. 4

Pastogę ir skelbimų lentoje. Šitas 
rinkimų būdas duotų nariui galimy
bę geriau apsispręsti, ką jis statys 
kandidatais ir už ką balsuos. Iš susi
rinkimo metu iškeltų klausimų, at
sakymų ir ginčų narys susidarys 
tikresnę nuomonę apie žmones, už 
kuriuos jis balsuos.

2. Siūlau valdybai susitarti su 
Mūsų Pastogės leidėju ir redakto
rium, kad kas savaitę vienas laik
raščio puslapis pagal sutartą atlygi
nimą būtų skirtas klubo reikalams. 
Mūsų klubo nariai yra plačiai išsi
mėtę Sydnejaus priemiesčiuose. 
Nariai, gyvendami toli nuo klubo 
(Canberra, Melbourne, Wollongong, 
Newcastle ir kitur) negali dažnai 
lankytis klube ir sekti klubo prane
šimus lentoje. Iš kelių šykščių žinu
čių Mūsų Pastogėje narys negali su
sidaryti veiklos vaizdo. Klubo pus
lapy skelbiami visi valdybos prane
šimai, naujų narių pavardės, apys
kaitos, parengimai, narių vardinių 
ar sukaktuvių paminėjimai ir apra
šymai. Kuo daugiau fotografijų iš 
klubo veiklos, iš privačių, kad ir ke
lių žmonių partijų. Tas Mūsų Pasto
gės puslapis būtų kaip ir klubo laik
raštis. Ir toli gyvendamas klubo na
rys susidarys vaizdą, kas vyksta 
klube. Fotografijos, įvairių proginių 
partijų aprašymai paskatintų ir 
daugiau narių tokias partijas ruošti 
klube, nes jis ir jo draugai bus apra
šyti, matys fotografijas. Klubas, 
mokėdamas už puslapį, parems Mū
sų Pastogę.

3. Siūlau, kad vadovybė kas trys 
mėnesiai skelbtų pajamas ir išlaidas, 
padarytas per tą laikotarpį, (income 
and Expenditure Statement). Aš 
manau, kad nariai, o taip pat pasko
lų davėjai dažniau norėtų žinoti klu
bo finansinę padėtį. Nariui ir pasko-

SPORTAS
Melbourne

KREPŠINIS
Berniukai žem. 17 m.
Varpas - Globe Trotters 68:48.

Naujo sezono pirmosios žaidynės 
baigėsi jaunų varpiečių puikiu lai
mėjimu.

Taškai: R. Barila 16, T. Baltutis 
18, L. Baltutis 6, S. Balnionis 8, V. 
Soha 20.

Moterys.
Varpas - Melb. University 22-25.

Abiejų komandų gynimas stiprus, 
o tolimi metimai nesisekė. Bet prie
šininkės, būdamos aukštesnio ūgio, 

jei ši graži tradicija nutrūktų. Mano 
nuoširdus patarimas Sydnejaus Ko
vui ir sekantiems rengėjams jau da
bar surinkti iš norinčių vykti pinigus 
ir tik tada užsakyti atitinkamą skai
čių nakvynių, kad neįvyktų vėl, ka
da prieš dvejus metus turėjo sumo
kėti pilną kainą už dvylika žmonių 
kurie nebuvo atvykę.

VIII Lietuvių Žiemos Sporto 
Šventės rengėjai prašė mane padė
koti visiems atsilankiusiems, o ypač 
Canberros Lietuvių Klubui, kuris 
paaukojo $ 100.00, p. Jonas Voveris 
$ 30.00, Dr. Gytis Danta $ 15.00, 
A.C.T. Dorland $ 15.00, Gytis Šim
kus $ 10.00 ir Z. Sipavičius $ 10.00 
paremti sporto Šventei. P.P.

los davėjui neužtenka tik apsimokėti 
metinį mokestį, valgyti, gerti ir lošti 
pokerio mašinomis. Narys nori žino
ti dažniau negu vieną kartą per 
metus, kur išleidžiami pinigai.

Kas trys mėnesiai valdyba daro 
prekių surašymą. Tam reikalui pak
viečia kvalifikuotus licenzijuotos įs
taigos žmones. Jų raportas skelbia
mas Mūsų Pastogėje. Geriau suma
žinti ’’Entertainment & Complimen
tary Drinks” poziciją, bet įvesti ir 
apmokėti išlaidas prekybos kontro
lės labui.

Tokių raportų ir pajamų - išlaidų 
skelbimai kas trys mėnesiai nėra 
naujiena. Tą daro daugelis mažų 
klubų. Nepatartina imti pavyzdžius 
ir plagijuoti didelius, su keliolika 
tūkstančių narių klubus. Prieš porą 
metų keli didieji klubai ir jų vado
vybė buvo apklausinėjama N.S.W. 
Royal Komisijos. Ten buvo įtariama 
kažkokie ryšiai tarp klubo vadovy
bės ir amerikoniškų gangsterių. Di
deliuose klubuose reikalai tvarkomi 
kitaip ir neperdaug skaitomasi su 
nariais, jeigu nariui kas nepatinka, 
tai jis eina į kitą klubą. Nustoti šim- 
to narių ar lankytojų dideliam klu
bui yra niekas, bet mažam klubui 
vieno nario arba lankytojo praradi
mas yra didelis nuostolis.

.4. Esančias dabar klubo sekcijas 
perorganizuoti į komisijas (subcom
mittees) ar kitaip jas pavadinsime. 
Praplėsti jų kompetenciją.Deleguoti 
vadovus dar šioms naujoms komisi
joms: a/ jaunimo reikalams komisija 
(vadovas ir nariai tarp 18 - 25 m. 
amžiaus); b/ spaudos reikalams ko
misija, kuri rūpintųsi klubo puslapio 
Mūsų Pastogėje reikalais; c/ moterų 
komisija. Jų priežiūroje salės, rajo
no, gėlynų, gražinimo ir papuošimo 
reikalai, Kūčių vakaro organizavi- 

pabaigoje išplėšė pergalę. ■
Tačiau mūsų merginos pateko į 

pusfinalines žaidynes, kurias žais 
prieš geelongiškes.

Taškai: R. Šidlauskaitė 0, L. Pi
kelis 9, E. Vyšniauskaitė 1,1. Liubi- 
nienė 6, A. Tamošiūnaitė 6, L. Mac
kevičiūtė, T. Valsh.

Vyrai
Varpas - Clintons 42-39.

Taškai: Ragauskas 12, Vaitkus 14, 
D. Liubinas 4, J. Liubinas 2, Oželis 
ię, Muceniekas, Pranckūnas.

Vilkas - Power House 49-41
Taškai: V. Soha (treneris) 0, Va- 

dis 8, R. Petraitis 9, Bužinskas 2, 
Fraser 8, Verbyla 20, V. Soha 2.

mas, sergančių klubo narių lanky
mas, o esant reikalui ir paramos or
ganizavimas.

Komisijų vadovams suteikiama 
balsavimo teisė klubo valdyboje. 
Komisijos veiklos planą tvirtina 
klubo valdyba. Planą patvirtinus 
komisija veikia savarankiškai. Jos 
nuveiktus darbus vadovai skelbia 
dietinio susirinkimo raporte arba 
atskiruose savo pranešimuose.

Kuo daugiau narių bus įtraukta į 
komisijos darbus, tuo lengviau bus 
dirbti ir komisijai, ir klubo valdybai. 
Kada narys pasijus, kad jis irgi pri
klauso tam tikra dalim klubo vado
vavimui suteiks jam moralinį pasi
tenkinimą ir noro dirbti. Jis jausis, 
kad dirba ’’mūsų” ir ’’savo", o ne ”jų” 
klube. Sprendžiant iš jo darbo ko
misijoje suteiks galimybių būti iš
renkamam ir į klubo vadovavimo 
viršūnes, o taip pat nariams bus 
lengviau pasirinkti žmones statant 
kandidatus į klubo valdybą.

5. Klubo valdybos ir komisijų po
sėdžiai turėtų būti vieši. Kiekvienas 
narys arba svečias gali klausytis po
sėdžio eigos bet be paklausimų. 
Esant reikalo valdyba gali turėti už
darų posėdžių. Kas buvo svarstoma 
ir nutarta viešame posėdy, turėtų 
būti skelbiama Mūsų Pastogėje.
__,6. Iš kartotekų vadovybė žino na
rių gimimo datas. Prieš nario gimi
mo dieną jau turėtų būti pasiųstas 
pasveikinimas klubo vardu prime
nant, kad būtų malonu jį asmeniškai 
pasveikinti klubo patalpose. Kiek
vienam nariui, atsilankiusiam klubo 
patalpose jo vardinių ar sukaktuvių 
proga vadovybės pareigūnas, nutil
dęs salėje triukšmą, per garsiakalbį 
pasveikina ir pavaišina komplimen- 
tiniu gėrimu iš specialiai tam reika
lui naudojamo bakalo ar taurės. Ta
sai nedaug kainuojąs gestas įneštų 
daugiau draugiškesnius ir šeimyniš- 
kesnius santykius tarp narių ir va
dovybės. Palaipsniui nariai pripras
tų savo įvairias progas atšvęsti klu
be. Su laiku pranyktų kai kurių na
rių nepasitenkinimas.

Reikėtų daugiau pagarbos paro
dyti mirusiems klubo nariams. Per 
metus mirusių narių vardai ir pa
vardės turėtų būti paskelbta meti
niame valdybos raporte, o per vi
suotinį metinį susirinkimą perskai
tyti mirusiųjų pavardes ir juos pa
gerbti atsistojimu.

Mano kritika ir siūlomos reformos 
irgi yra kritikuojamos, or reformos 
reformuojamos. Gal kai kuriuos klu
bo statuto ir taisyklių paragrafus 
tektų pakeisti ir patobulinti prisi
taikant nrie dabartiniu sąlygų. Tas 
pareikalautų laiko ir darbo, bet ma
nau, pasiteisintų. Be reformų gyve
nimas visur ir visada pradeda rūgti. 
Mes galime daug ką pataisyti ir pa
gerinti. Ne sustingimas, bet nuola
tinis ieškojimas yra kelias į pažangą.

Aleksas Jasaitis
Mūsų Pastogė Nr. 31, 1976.8.9, psl. 7 
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Pranešimai
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MELBOURNO RAMOVĖNAMS ALB LATROBE VALLEY 
SENIŪNIJOS PRANEŠIMAS

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
Pranešame, kad rugpiūčio 15 d., 

(sekmadienį) 2.30 vai. Lietuvių Na
muose, 50 Errol Str. Nth. Mel
bourne įvyks Melbourno Skyriaus 
ramovėnų susirinkimas. Programo
je numatyta: Jono Normanto pas
kaita - ’’Priemonės išlikti lietuviais”, 
valdybos rinkimas, informacijos, 
pasitarimai ir kt. Visi nariai prašomi 
būtinai dalyvauti, o ir svečiai, pas
kaitos pasiklausyti mielai laukiami.
Melbourne Skyr. Ramovės Valdyba

DĖMESIO LIET. RADIJO 
KLAUSYTOJAMS SYDNEJUJE

16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414

Netrukus numatoma pertvarkyti 
Ethnic Australia tautybių translia
cijų valandas. Kaip žinome, lietuviš
ko radijo pusvalandžio laikas (ant- 

• radieniais 1.30-2 vai. ir trečiadie
niais 2-2.30 vai.) nėra labai patogus 
ir bus dedama pastangų išsikovoti 
palankesnes valandas. Lietuviai 
klausytojai čia galėtų labai daug pa
gelbėti siųsdami laiškus fedaralinio 
pašto ir telegrafo ministeriui M-n. 
Robinson prašant palankesnio lietu
vių pusvalandžio laiko.

ATIDARYTA BIBLIOTEKA

Rugsėjo 4, šeštadienį, 7.30 vai. S 
punktualiai, Morwell’io Vary Str. 3 
salėje įvyks Tautos šventės minėji- £ 
mas, kuriame kalbės įžymus mūsų K 
veikėjas, kalbėtojas, žurnalistas Al- k 
binas Pocius, ALB Melbourno Apy- k 
linkės Valdybos ir Viktorijos Baltų A 
Komiteto pirmininkas, viešėdamas N 
čia su ponia.

Tikimasi gausaus tautiečių daly- 3 
vavimo. į

Po oficialiosios dalies bus suneš- 
tinės vaišės, kur gėrimais apsirūpi- k 
na patys svečiai. s

V. Koženiauskienė S
Seniūnė j

PATIKSLINIMAS

’’Mūsų Pastogės” Nr. 29 dėkojant 
pereitų metų Melbourne Dainos 
Sambūrio valdybos nariams už jų 
nuoširdų darbą, per neapsižiūrėjimą 
buvo išleista buvusios labai kruopš
čios ir pavyzdingos sekretorės Fri
dos Savickienės pavardė. Už ką F. 
Savickienę maloniai atsiprašau.

Sambūrio sekretorė.

PATIKSLINIMAS

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Rugpiūčio 14 d., šeštadienį:
TĖVIŠKĖS AIDŲ BALIUS 

Rugpiūčio 20 d., penktadienį: 
Sporto klubo Kovo jaunimo vakaras 

’’ROCK & ROLL”

FILMAI LIET. KLUBE
Rugpiūčio 11 d., trečiadienį, 7.30 
vai.:

THE GODFATHER —R
(R= reiškia tik subrendusiems!) 
Kupinas įtampos filmas iš Mafia 
veiklos Amerikoje. Būtina pamatyti!

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

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 

val.penkt. 4-12 vai., šešt. 
val.,sekm. 12.30 iki 11 vai.

2-1

ŠOKIAI grojant “Golden 
kapelai: 
Šeštadieniais 8 -12 vai. 
Sekmadieniais 4 - 8 vai.

Trio“ h

Jau baigiama sutvarkyti ir nuo 
rugpiūčio 7 d. atidaroma Sydnejaus 
Liet. Klubo biblioteka. Ji bus atida
rą sekmadieniais nuo 2 iki 6 vai. Iš
kilmingas bibliotekos atidarymas 
numatomas rugpiūčio 22 d., sekma
dienį. Drauge bus atidaryta ir skai
tykla, kur bus galima vietoje pasi
skaityti lietuviškos spaudos iš viso 
pasaulio.
BALTŲ BALIUS

Pereitam Mūsų Pastogės Nr. 
straipsnio ’’Lietuva - tikėjimo ir 
kryžių kraštas” autorius V. Šlioge
ris, ne V. šlageris, kaip kad per ~ — -j-reaaoieniais sacnmaiai 
klaidą atspausdinta. Autorių atsi- J ^Ketvirtadieniais dvigūbi jackpotai 
prašome, o skaitytojai maloniai pra- S 
šomi patikslinti. Red.

• Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - 
penktadieniais 6- 9 vai. vak., šęšt. 6 
-10 vai. vak.
Sekmadieniais 1-9 vai. vak. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė.

Sydney Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija kviečia visus iš arti ir toli į

Rugsėjo 4 d. Latvių salėje, 
Strathfielde, Sydnejuje numatomas 
grandiozinis pabaltiečių balius. Įėji
mas - 2 dol. asmeniui. Baliaus prog
ramoje lietuvių, latvių ir estų atlie
kami atskirai ir bendrai tautiniai šo
kiai. Įsidėmėkite: pabaltiečių balius 
rugsėjo 4 d. Latvių salėje, 32 Parnell 
St., Strathfield.

Tėviškės Aidų
SPAUDOS BALIŲ

Kandidatų siūlymams oficialūs la
pai gaunami klubo raštinėje, ir turi 
būti patiekti nevėliau 1975 m. rug
sėjo mėnesio 15-tos dienos.

Klubo valdyba 
1975 m. liepos mėn. 31 d.

PADĖKA
rugpiūčio 14 d., šeštadienį, Lietuvių Klube, East Terrace, Bankstown 

Programoje lietuvaitė dainininkė Gražina ZYGAITYTĖ žavės visus

Lietuvių radio 
pusvalandžiai
AUSTRALIJOJE

I

I savo dainomis. Turtingoje loterijoje yra žymių menininkų E. Kubbos, S. 
j Montvido ir A. Skeivienės vertingi paveikslai ir daug kitų vertingų 
į fantų. Be to, visi Klubo patarnavimai. Šokiams gros Golden Trio kapela. 
T Įėjimas nemokamas. Atskirai kvietimai nebus siuntinėjami.
į Pradžia 7 vai. vak.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
SYDNEJUJE lietuviškas radio 

pusvalandis transliuojamas antra
dieniais 1.30-2 vai. dienos metu ir 
kartojamas trečiadieniais 2-2.30 vai. 
p.p. per ABC Radio Ethnic Austra
lia 2 EA banga 800.

MELBOURNE Lietuvių radio 
pusvalandis nuo rugpiūčio 1 d. bus 
transliuojamas pirmadieniais 
10-10.30 vai. vak. per 3ZZ Access 
Radio 1220 kHz.

CANBERROJE lietuviška radio 
valandėlė transliuojama ketvirta
dieniais 8-8.30 vai. vak. per Austra
lian National University radio 2XX.

Tautiečiai maloniai prašomi įsidė
mėti laiką ir pasiklausyti.

NAUJIENA JAUNIMUI!

Sydney Liet. Klubas, tarpinin
kaujant sporto klubo Kovo Valdy
bai, rugpjūčio 20 d., penktadienį, 
ruošia jaunimui šokius su Rock & 
Roll muzika. Gros plačiai žinomi 
Justin Quarry muzikantai: John 
Christodoloo (lead guitar), Ken 
Krezel (bass guitar), NEIL Irvine 
(rhytm guitar), Graham Irvine 
(drums), Anthony Barnes (vocals).

Šokiai nuo 8 vai. vak.

PRANEŠIMAS

Paralyžuotų Draugija (Parap-

S Rugpiūčio 14 d., šeštadienį, 7 vai.
$ kviečiami visi į DAINOS SAMBŪRIO

METIKI BALIU
k Lietuvių Namuose, 50 Errol Str., N. Melbourne.

Gera muzika. Dainos. Puiki‘vakarienė. Įėjimas su vakariene $ 7. \
k Bilietus užsisakyti iš anksto pas: P. Petraitį: tel. 306 8086, Em. į 
S Šeikienę tel. 42 2367. £

legic & Quadraplegic Ass.) savo 
laiške prašo visų tautybių mergaičių 
bei moterų (14-30 m. amžiaus) re
prezentuoti savo tautybę tautiniuo
se drabužiuose Draugijos ruošia
muose grožio karalienės rinkimuose 
(Quest).

Sydnejaus Liet. Klubo Valdyba 
sutinka būti lietuvės kandidatės rė
mėju skirdama 200 dol. kaip nomi
nalų kandidatės mokestį ir tuo pačiu 
apeliuoja į lietuves reprezentuoti- 
savąją tautybę varžybose, kur dau
giausia nulems tautinių drabužių 
grožis ir iškilmingumas.

Galutiniai tautybių karalienės ir 
labdaros karalienės rinkimai įvyks 
1977 m. sausio ar vasario mėn. ir bus 
televizuoti per 9-tą stotį.

Dvi išrinktosios (The Queen of 
Nations & Charity Queen) gaus 
dviem asmenims apmokėtą kelionę 
aplink pasaulį, $ 1000.- kelionpini
gių, o finalistės bus apdovanotos 
gausiomis dovanomis.

Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis asmeniškai į Sydney Liet. 
Klubą arba telefonu 708 1414.

PRANEŠIMAS

Dėkajama visiems madų parado 
dalyviams už jų darbą, pastangas, 
energiją ir sumanumą demonstruo
jant aprangą Sydnejaus Lietuvių 
Klube.

Ypatinga padėka p-lei Almai Ka
valiauskaitei už jos iniciatyvą, tar
pininkavimą ir apmokymą jaunų 
modelisčių, firmos ’’Nova” vedėjui 
D. Roundtree už malonų aprangos 
suteikimą ir visokeriopą pagalbą, p. 
J. Reisgytei už puikų aprangos api
būdinimą ir pristatymą žiūrovams.

Tik visų jūsų pastangomis madų 
paradas praėjo nepaprastai sėkmin
gai. Ačiū Jums visiems.

Sydney Liet. Klubo Valdyba

SKAITYK IR PLATINK
-MŪSŲ PASTOGĘ“

LITHUANIAN AUSTRALIAN
WEEKLY “OUR HAVEN“
Australijos Lietuvių bendruomenės 
laikraštis
Leidžia ALB Krašto Valdyba
Redaktorius. V .Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
J.Maksvytis, AJReisgys.
Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
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Pranešama klubo nariams, kad 
kandidatų siūlymai į klubo valdybą 
(The Board of Directors) 1975 / 76 
m. kadencijai priimami klubo rašti
nėje.

Box 4558, G .P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 6499062 
Prenumerata: metams 

6 mėn.
Užsieny metams 
Oro paštu užsieny 
Atskiras numeris

$15.00 
$ 8.00 
$18.00 
$37.00 

.. =__ _________ $00.35
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
neatsakoma.
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