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Pasaulio politikoje
Viktorijos vyriausybė 

remia skautus
Egipto prezid. Sadat yra pasiry

žęs tartis su Izraeliu dėl taikos 
Egipto sostinėje Kaire, nes ir Izrae
lis sutiko tartis su Egiptu, kada kiti 
arabų kraštai daugumoje yra prie
šingi tokiam susitikimui ir buvusiam 
Sadato vizitui į Izraelį, kur buvo už- 
megstas betarpiškas sąlytis tarp 
abiejų kraštų. Šiame reikale di
džiausiu Egipto ir Sadato priešinin
ku yra Lybijos vadas pulk. Gadafi, 
kuris su sovietų pritarimu bando 
sutelkti arabų kraštus į kitas konfe
rencijas, bet ten irgi nėra vienybės, 
ir arabų bendras frontas vistiek lie
ka pakrikęs. Kaire Sadato organi
zuojamoje konferencijoje sovietai 
itsisakė dalyvauti, tačiau JAV 
siunčia savo delegaciją. Sadato žo
džiais, egiptiečiai nelies daugiau 
kraujo ir egiptiečiai nori taikos, kad 
jo armija stovi už jį ir jis nespaus 
arabų kolegų ir ne jų reikalas nusta
tyti, ką Sadat turi daryti.

Pasauly plačiai vyrauja nuomonė, 
kad japonai yra išnaudotojai preky
bos santykiuose su kitais kra&tffs.^ 
Jie paprastai ieško geresnių sąlygų 
savo prekių importui į kitus kraštus,
j varžo importus iš užsienio (pav., 
jautienos ir kt.). Bet pažymėtina, 

[kad būtų gera, jeigu iškiltų naujas 
tretysis pasaulinis karas, tai iš jo 
L'aponija turėtų labai daug naudos ir 
ros ūkio reikalai būtų puikūs.

Kas gali atsitikti Vakarų Europai, 
Jūtent jos gynybos sistemai, jeigu 
tomunistai tupės jos valsybių val
dose? Po 3 mėn. Prancūzijoje bus 
inkimai, kur gali valdžioje atsidurti 
tomunistų - socialistų koalicija. To
na reikalų eiga labai susirūpinęs 

Melbourne Lietuvių Namai

NATO vyr. vadas gen. Haig Euro
poje. Tokie raudoni ministerial galės 
kišti savo nosis į slaptus NATO pla
nus bei dokumentus. Vak. Europos 
Unijoje, t.y. NATO parlamentari
nėje rankoje, prieš 2 metus nebuvo 
nei vieno komunisto - nario, dalyva
vusio konferencijose. O dabar jau 
dalyvauja dvylika italų ir keturi 
prancūzų komunistai. Haigo nuomo
ne Sovietai laiko prieš Kiniją treč
dalį visų savo karo pajėgų. Jeigu jų 
būtų ten sumažinta ir perkelta prie 
vakarų, tai NATO vadovybei būtų 
dar daugiau rūpesčių.

(p.a.)
* »

Feder, ministeris McLeay paskel
bė, kad Laboriečių partija susitarė 
su komunistų vadovaujamomis uni
jomis, kad jos laikytųsi ramiai iki 
rinkimų, bet už tai, jeigu darbo par
tija laimėtų, ji atšauks Liberalų - 
Kraštiečių pramoninį, unijoms ne
palankų įstatymą.

* *

ĮVYKIAI
Sovietai 6 mėnesiams leido išvyk

ti į JAV vienam pagarsėjusių sovie
tiškų disidentų, buv. majorui - ge- 
ner. Grigorenko. Niujorke šį 70 me
tų vyrą su žmona ir posūniu sutiko 
apie 100 : rusų, ukrainiečių ir toto
rių. Sovietuose jis buvo du kartu 
patalpintas į psichiatrines ligonines. 
Skelbiama, kad JAV jis turės ope
raciją.

Viktorijos premjeras The Hon. J. Hamer (dešineje) įteikia Viktorijos 
vyriausybės skirtą liet, skautų tautinei stovyklai 5000 dol. čekį p. B. 

^tankūnavičiui (vidury). Kairėje Viktorijos ministeris etniniams reika
lams The Hon. W. Joną.

--------------------------------------------- VIKTORIJOS VYRIAUSYBĖ

Baigiantis karui ir raudonajai ar
mijai artėjant prie Vengrijos sosti
nės Budapešto, vengrai 1945 m. aW 
davė brangiausią krašto relikviją - 
karaliaus šv. Stepono karūną ame
rikiečių apsaugai. Šioji beveik tūks
tančio metų senumo karūna buvo 
laikoma Fort Knox tvirtovėje, 
Amerikoje. Dabar Amerikos vy
riausybė nutarė tą karūną grąžinti 
Vengrijai, kuo labai pasipiktinę 
Vengrijos išeiviai ir ypač po Vengri
jos sukilimo vengrų pabėgėliai.

♦ * *
Lapkričio 5 d. Sov. Rusijoje mirė 

A. Stachanovas, apie 1936 m. pra
dėjęs garsųjį stachanoviečių sąjūdį, 
kurio tikslas buvo iš paskutinių jėgų 
pakelti produkciją tuo išnaudojant 
iki kraštutinumo darbininką. Stali
nas Stachanovą buvo apdovanojęs 
daugybe ordinų ir jį pakėlęs socia
listiniu didvyriu. Po Stalino šis sta
chanoviečių sąjūdįs buvo užmirštas.

♦**
Anglijos užsienių reik, ministeris 

Dr. Owen perspėja darbiečių partiją 
saugotis taip vadinamo eurokomu
nizmo, kuris esąs modernusis šių 
laikų Trojos arklys, siekiąs komu
nistinio totalitarizmo.

*♦*

Su šiuo numeriu leidžiamas spe
cialus priedas Melbourne Lietuvių 
Klubo dvidešimties metų sukakčiai 
paminėti. Šiam priedui visą medžia
gą surinko ir paruošė p. Albertas 
Zubras.

Melbourne Lietuvių Klubo Tary
ba ir M.P. redakcija p. A. Zubrui už 
jo darbą ir pasiaukojimą reiškia gilią 
padėką.

REMIA SKAUTUS

Viktorijos vyriausybė paskyrė 
$ 5000 paramą lietuvių šeštajai Tau
tinei Stovyklai, kuri įvyks ateinan
čių metų pradžioje Viktorijoje prie 
Melbourne. $ 5000 čekį p. Baliui 
Stankūnavičiui asmeniškai įteikė 
Viktorijos premjeras the Hon. J. 
Hamer, dalyvaujant drauge minis- 
teriui Imigracijos ir Etniniams Rei
kalams the Hon. W. Joną. Tuo pačiu 
Mr. Joną pasveikino lietuvius už 
gražią iniciatyvą ir stovyklos orga
nizavimo Komitetą už jo pasigėrėti
ną darbą.

Vietnamo vyriausybė pareikalavo 
išduoti politinius pabėgėlius, kurie 
pastaruoju metu pasiekė Australiją 
ir Australijos vyriausybė suka gal
vą, kaip juos Australijoje įkurdinti, 
tačiau griežtai atsisakė juos išduoti.

Australijos federalinė vyriausybė 
ateity numato praplėsti Ethnic 
Radio transliacijas kiekvienoje 
valstijos sostinėje. Numatoma ir 
Ethnic Television tarnyba. Šiuo 
metu tėra tik dvi Ethnic Radio sto
tys: 2EA Sydnejuje ir 3 EA Mel
bourne.

Jungtinis Baltų Komitetas Syd
nejuje praneša, kad yra atvykęs 
prof V. Nollendorfs iš U.S.A., Baltų 
Studijų Sąjungos pirmininkas 
(AABS) ir baltiečiams laikys pas
kaitą gruodžio 20 d., antradienį, 7.30 
vai. Latvių Namuose, 32 Parnell St., 
Strathfield.

Melbourne prof. Dr. V. Nollen
dorfs viešas pranešimas numatomas 
gruodžio 26 d., antradienį, 5.30 vai. 
Lietuvių Namuose, 44 Errol St., Nth 
Melbourne.
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Ką dovanoti?
Metai greit apsisuka. Laikyda

miesi šventinio papročio šiame 
krašte (panašiai buvo ir pas mus), 
prieš artėjančias šventes kiekvieną 
užgula neišvengiamas rūpestis - ką 
dovanoti savo artimiesiems ar bran
giems bičiuliams? Tas pats kartojasi 
kiekvienais metais, tačiau nors tai ir 
žinome, vis tiek dovanų reikalą ati
dedame paskutinei dienai. O tada 
puolame į krautuves ir perkame bet 
ką, nežiūrint, kiek kainuoja ir ko 
vertas, kad tik tik būtų šitoji parei
ga kaip nors atstumta. Be abejo, 
krautuvininkai irgi šitai labai gerai 
žino, ir prieš šventes iškiša visus se
nus dalykus net tariamai centu kitu 
nupigindami, ir juos išleidžia.

Bet gi dovanos yra daug rimtesnis 
dalykas, negu atrodytų. Net ir svei
kinimo kortelę siunčiant prieš tai 
pagalvoji apie asmenį ir parenki su 
atitinkamu paveikslėliu. Dovana yra 
kaip laiškas tavo artimajam, kuri 
kito akyse tave patį atestuoja. Jeigu 
neturi tinkamos dovanos, geriau jo
kios nedovanoti, negu dovanoti to
kią, kuri tave kompromituotų.

Svarbiausia, nepirkti 
nereikalingų dalykų dovanoms, ku
rie tik namus užgriozdžia, nes tokį 
daiktą gavęs nežinai, ar jį laikyti, ar 
išmesti. Dovanoti pirmiausia pras
mingus dalykus, nežiūrint, kokios 
jie vertės įkainuojant doleriais. Pi
nigais gali būti ir nedidelės vertės 
dovana, bet savo prasme ji gali būti 
neįkainuojama. Tas, žinoma, pri
klauso nuo individo, kaip jis dovaną 
vertina ir kur įžiūri prasmę.

Visų pirma esame lietuviai. Gal 
tad ir būtų prasmiškiausia parinkti 
dovanoms tik tai, kas lietuviška. 
Atsimenant, kad esame senos kul
tūros tautos nariai, net ir svetima
jam lietuviška dovana bus ir origi
nali, ir labai prasminga, nes tokią 
dovaną gavęs svetimasis turės ne 
kokį komercinį daiktą, kurių pilna 
vietinėse krautuvėse, o originalų. 
Kitas, tokią dovaną gavęs, gal net 
pats bus paskatintas daugiau domė
tis lietuviais ir jų kultūra bei pačia 
tauta. O tai mums puiki reklama, pi
nigais nenuperkama.

Lygiai ir savo pačių tarpe gautoji 
lietuviška dovana bus arčiau prie ją 
gavusio širdies, negu koks gal net 
brangus ir naudingas konvenciona
lus daiktas. Turime gražių 
lietuviškų knygų, plokštelių, turime 
savų menininkų, keramikų, droži
nėtojų. Jų darbai kiekvienam priei
nami - tik rinkis. Ir kiekvienas lie
tuviškas daiktas bus ypatingai 
prasmingas, jau vien dėl to, kad jis 
lietuviškas.

Esame išauginę savo vaikus, ku
rie jau sukūrę šeimas ir kiekvienas 
gyvena individalų gyvenimą. Ne
daug tokių jaunų šeimų, o ypač pa
vienių, skaito lietuvišką spaudą. Kiti 
teisinasi, perdaug įsijungę į vietinį 
gyvenimą nutolę nuo lietuviškų rei

kalų ir net nemato reikalo sau lietu
višką laikraštį išsirašyti. Kiti teisi
nasi nepajėgią ir lietuviškai paskai
tyti. Gal tokiu atveju ir būtų pras
mingiausia dovana savo sūnui ar 
dukrai švenčių proga užprenume
ruoti Mūsų Pastogę. Būtų tokiu at
veju dvigubai prasminga dovana: 
pakiltų Mūsų Pastogės prenumera
torių skaičius ir antra, gal net svar
biausia - kas savaitę gaudamas Mū
sų Pastogę per ištisus metus, toksai 
gal net indiferentiškas jaunas žmo
gus kartas nuo karto atsiverstų 
gaunamą laikraštį peržvelgti ir pa
sidomėti, kas jame rašoma. Stebuk
lo nereikia laukti: gal po metų dalis 
tokių naujų prenumeratorių atkris
tų, bet garantuotai daugelis susigy
ventų, ir susipažinę nenorėtų skir
tis. Juk mūsų spauda kaip buvo taip 
ir tebėra pagrindinis lietuvybės ats
paros šaltinis, kuri ne tik 
informuoja, bet ir inspiruoja. Vincui 
Kudirkai atsitiktinai pateko į rankas 
’’Aušros" numeris, kuris padarė to 
didžiojo vyro asmenyje milžinišką 
perversmą: iš lenkybei pasidavusio 
jaunuolio padarė tautos žadintoją ir 
laisvės šauklį. Kas žino, kiek tokių 
atsivertėlių gali atsirasti mūsų tar
pe. Įsigalėjus mūsų jaunojoje kar
toje indiferentizmui lietuvybės at
žvilgiu yra būtinas apaštalavimas, 
kuris gal sėkmingiausiai gali būti 
pravestas per spaudą.

Todėl galvojant ir svarstant, ką 
dovanoti savo artimiesiems šven
tėms, gal ir būtų pati gražiausia ir 
prasmingiausia dovana 
užprenumeruoti Mūsų Pastogę savo 
sūnui ar dukrai arba ir jos neskai
tančiam savo bičiuliui. (vJ'-J

SKAITYTOJO BALSA8

Ar tikslingas užsimojimas?
Kelios pastabos Syd. Liet. Mot. Soc. 
globos Draugijai

Neseniai pasiturį ir nepasiturį 
tautiečiai gavome Syd. Liet. Moterų 
Soc. Globos Draugijos laišką, kuriuo 
prašoma aukoti suplanuotai salės su 
priedais statybai Engadine. Laiške 
ir Mūsų Pastogės Nr.41 pranešama, 
kad Draugija pasiryžusi pastatyti 
salę - seklyčią - ’’Recreation Hali”. 
Esą, pastatas reikalingas adminis
tracijai ir raštinei, sandėlis invento
riui, rengiamoms iešminėms, virtu
vei, bibliotekai bei salė svečiams 
priimti ir tualetai. Matosi, kad pla
nuojamas stambokas pastatas.

Kadangi ir laiške, ir Mūsų Pasto
gėje tuo reikalu pateikta labai skur
di informacija, daugeliui galvojančių 
tautiečių kilo eilė esminių klausimų: 
kam reikalinga toji salė - seklyčia? 

Kiek jau aukoti? Kiek Draugija turi 
pinigų? Kiek numato surinkti iš vi
sokių šaltinių bei visuomenės, ir 
svarbiausia - kiek iš viso kainuos tas 
pastatas?

Gi Lietuvių Sodyboje per visus 
butus gyvena tik 14 asmenų. Ar 
jiems reikalinga salė? Esami butai iš 
trijų kambarių su priedais, tai gy
ventojai savo svečius turi kur pri
imti. Išeitų, kad Draugija stato salę -

PADĖKA

Mano mylimam vyrui, vaikų tėveliui A.A. Dr. Valteriui Didžiui mirus, 
nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. P. Vaseriui už rožančiaus pravedimą, 
atsisveikinimą, maldas Lietuvių Namų Evangelikų Koplyčioje ir kapinė
se.

Ačiū Melb. Apylinkės pirmininkui A. Pociui, Lietuvių Klubo pirminin
kui V. Ališauskui, Evangelikų atstovams A. Baltrukonienei ir L. Mala- 
kūnui už atsisveikinimo kalbas ir pagarbą, o A. Pociui ir A. Baltrukonie
nei taip pat ir už nekrologus.

Ačiū visiems, kurie velionį prisiminė maldose, užprašė šv. mišias, gau
siai aukojo Austr. Lietuvių Fondui, pareiškė užuojautų asmeniškai, per 
spaudą, laiškais, vainikais, gėlėmis ir palydėjo paskutinėn kelionėn.

Ačiū p.p. Seliokams, p.p. Liubinams. p. Arnastauskienei, p. Aranaus- 
kienei, kurie ypatingai mus globojo ir visiems, kurie ir dabar nepamiršta.

Galiausiai dėkojame kun. W. Kostizenui už atlaikytas evangeliškas pa
maldas Lietuvių Namuose.

L. Didžienė, Jievutė ir Martynas su šeimomis.

Australijos Lietuvių Fonde
Pastaruoju metu A.L. Fondui 

aukojo:
100 dol. p.p. Elena ir Jonas Lauri
naičiai (Syd.)

50 dol. p. Napoleonas Butkūnas, 
Melb. (bendra jo auka 185 dol.).

Aukos prof. J. Marvan knygos iš
leidimui:

Po 25 dol.: p. J. Kirša (Melb.), p. 
K. Stadeliukas (Adei.).

10 dol. kun. P. Dauknys (Melb.).
5 dol. p. K. Prašmutas (Melb. 

Bendra jo auka 44 dol.).
A.L. Fondo Valdyba, sveikindama 

Fondo šimtininkus p.p. E.ir J. Lau
rinaičius ir Nedeždą ir Kazį Butkus, 
kurie anksčiau jau yra aukoję viso 
260 dol., nuoširdžiai dėkoja visiems 
Fondo rėmėjams už aukas.

A.L. Fondo Valdyba tiki, kad 
rėmėjų pastangomis prof. J. Marvan 
mokslinis veikalas apie lietuvių kal
bą duos didelį įnašą į kalbotyros 

seklyčią savo - ne gyventojų - sve
čiams priimti.

Kiti mano, kad Draugijos sve
čiams priimti tokia salė nereikalin
ga, nes pertoli nuo miesto. Iš kitos 
pusės Draugijos tikslas yra socialinė 
globa, o ne Sydnejaus tautiečių 
linksminimas. Tautiečius linksmina 
Sydnejaus Lietuvių Klubas, kurį jo 
nariai ir pastatė tam tikslui.

Išvadoje, Draugija turėtų užsiimti 
savo paskirties veikla - socialine 

globa, o ne visokių iešminių, arbatė
lių, gegužinių, paskaitų bei kitokių 
parengimų ruošimu siekiant užimti 
tautiečius.

Draugijos pirmininkei išvykus, 
bandžiau gauti daugiau informaci
jos. Kai ką pavyko išsiaiškinti, bet 
daug ko ir nesužinojau. Atsakytini 
lieka tokie klausimai: kokio dydžio 
bus visas pastatas, o ypač salė? Kiek 
kainuos toji visa statyba?

Privačiai sužinojau, kad savo ka
soje Draugija turinti virš 40.000 dol. 
ir dar numato gauti iš dviejų būsimų 
gyventojų įnašus už butus. Esą dar 
du butai laisvi, iš jų už kiekvieną 
numato gauti po 10.000 dol. Atrodo, 
susidarys apie 60.000 dol. ir dar

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

mokslą. Iki šis veikalas bus atspaus 
dintas, tikime, tam reikalui visa su 
ma bus Australijos lietuvių sudėta

A.L. Fondo Valdyba

Australijoje sudaro aktuali 
problemą Vietnamo politiniai pab( 
geliai, kurių pastaruoju metu ats 
randa vis daugiau. Šie pabėgėlis 
neįeina į imigracijos planą, tačia 
humaniški ir žmogaus teisių įsips 
reigojimai Australiją verčia tuo 
pabėgėlius įsileisti.

priede surinktos aukos iš tautiečių 
Tai stambi suma. Neseniai Draugij; 
paskelbė, kad to pastato statyba 
pasirašyta sutartis su lietuviai!

** rangovais. Tačiau nepasakyta 
kokiai sumai toji sutartis pasirašyta 
Jei iš visuomenės prašoma aukos 
tai visuomenė turi pilną teisę ir ne 
pareigą žinoti tokius dalykus.

Iš kitos pusės Draugija per Mūs 
Pastogę skelbia sąrašus ligonių i 
paliegėlių, esančių ligoninėse a 
priežiūros namuose (Nursin 
Home), kuriuos Draugija ir lanki 
Tai apie 8-10 asmenų. Daugumas j 
yra priežiūros namuose, kurie išs 
mėtę po visą platųjį Sydnejų. Kie 
teko patirti, daugelis jų malonia 
jaustųsi lietuviškuose priežiūro 
namuose, būti prižiūrimi savų tai 
tiečių, valgyti lietuvišką maiši; 
naudotis lietuviška iš P. A lekno 
Draugijos paveldėta gera bibliote 
ka, ir žinoma, susilaukti dažnia 
tautiečių lankytojų. Kyla klausimas 
kodėl Draugija vietoj salės negalėt 
pastatyti lietuviško ’’Nursin 
Home” - priežiūros namų? Gal da 
ne vėlu užsimotą pastatą perpl; 
nuoti jį pritaikant čia siūlomai 
tikslui?

Kaip pavyzdį primenu rusu 
emigrantus, kurie Cabramattoj tu: 
irgi panašią ’’sodybą”, kurios dal 
yra atskiri butai, o dalis ”Nursin 
Home”. Kaip ir kitos tos rūšies in 
titucijos gauna didelę pašalpą 
valstijos iždo. Galėtų ir mūsų Drai 
gija panašiai užsimoti. Verta apie t 
rimtai pagalvoti.

V. Šliogeris, snj

PADĖKA
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 

17 RAILWAY PDE.

Mūsų mylimam sūnui ir tėvui a.a. Faustui GRUŽUI mirus, nuoširdžiai 
dėkojame už pareikštas mums užuojautas ir visiems, dalyvavusiems jo 
laidotuvėse bei padėjusiems suruošti šermenis.

Elena Baltaragienė ir sūnūs Tomas ir Raimundas

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL724 5408 Veikia 24 valandas per part.
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LIETUVIAI KANADOJE
KANADOS LIETUVIŲ DIENA

Jau buvau minėjęs, kad Kanados 
etuviai turi du pagrindinius meti
lus renginius: Baltiečių Vakarą 
anados Parlamento Rūmuose ir 
ietuvių Dieną. Pirmasis renginys 
ra skirtas kanadiečiams, kitų 
alstybių atstovams ir kitiems žy- 
ūems kitataučiams ir pirmoje eilėje 
reipia dėmesį į Lietuvos laisvinimo 
roblemas, o antrasis - Bendruome- 
ės rengiamas lietuvių visuomenei 
• yra kultūrinio pobūdžio, pirmoje 
ilėje besirūpinąs lietuvybės išlai- 
ymu.
1953 m. vasarą buvau paruošęs 

rojektą kasmetinei Dariaus Girėno 
(ienai rengti (panašaus pobūdžio 
aip dabartinė Lietuvių Diena). Be- 
irengdamas korespondenciją siųsti 
avau naują Tėviškės Žiburių sa- 
aitraščio numerį, kuriame buvo 
askelbta, kad KL Bendruomenės 
lamiltono apylinkė rudenį rengia 
.ietuvių Dieną ir visus kviečia da- 
zvauti. Dėl šios priežasties mano 
rojektas, žinoma, atpuolė. Pirmoji 
.ietuvių Diena įvyko Hamiltone 
irmąjį rugsėjo savaitgalį. Jos pag
edimuos renginiuos dalyvavo maž- 
aug po du tūkstančius ir daugiau 
smenų. Dalyvių skaičiai rodė, kad 
i šventė gali turėti ateitį. Skeptikai 
virtino, kad pirmoji pasisekė todėl, 
ad savotiška naujiena, o po vienų 
itų metų ji mirsianti kaip ir daug 
itų mūsų gyvenimo apraiškų, 
įventę rengė K.L. Bendruomenės 
lamiltono Apyl. Valdyba su talki- 
inkais, o jos iniciatoriumi buvo ži
emas sporto veikėjas ir jaunimo 
iroblemų gvildentojas K. Baronas, 
įasižymėjęs šaunių sporto švenčių 
urengimu. Antroji L. Diena įvyko 
Toronto su dar gausesniu būriu da- 
yvių. Po to įvykusios L. Dienos 
iatvirtino tą patį - ši šventė yra lie- 
uvių mėgiama. Dabar ji tęsiasi net 
elias dienas ir dažnai sakoma L. 
)ienos, o ne Diena. Šiemet įvyko. 
3- oji L. Diena. Tas faktas kad per 
5 metus (taigi šios šventės sidabri- 
ė sukaktis!) ir 23 renginius nėra 
>uvę nė vienos nepasisekusios L.

Dainos koncertas
Gruodžio 3 d. Sydnejaus Lietuvių 

ilube įvyko tradicinis Dainos choro 
lėtinis koncertas. Kaip paaiškėjo, 
is koncertas turėjb įvykti anksčiau 
r tinkamesnėje salėje, tačiau paš
utintu metu susvyravusi Dainos 
lirigento Broniaus Kiverio sveikata 
rivertė iš anksto numatytus planus 
eisti. Nežiūrint to, koncertas vis 
iek įvyko tik kitokioje aplinkoje ir 
ai net kitokioje nuotaikoje, kaip 
ad buvo galima tikėtis.
Kasmet Daina apdovanoja sydne- 

iškius lietuvius pasigėrėtina, lau- 
iama meno švente - koncertu. Ir 
iekvienu kartu tos pačios dainos, 
egu ir daug kartų girdėtos, nus- 
amba kažkaip dainą mylinčio šir- 
iyje šviežiai, atgaivinančiai. Be 
bėjo ir pats repertuaras nuolat 
eičiamas, turtinamas naujom dal
iom, naujom variacijom.
Dalyvavę Dainos koncerte iš tik- 

ųjų girdėjo net tris chorus: vyrų, 
noterų ir mišrų. Vyrai, diriguojami 
ironiaus Kiverio sudainavo tris 
lainas, moterų choras, diriguojamas 
Stos Belkutės, sudainavo irgi tris 
•liūs vieną, ir pabaigai mišrus cho- 
is visoje Dainos apimtyje, diriguo- 
taias B. Kiverio, sudainavo šešias 
? dar tris pridėtines dainas.
Nespecialistui sunku vertinti patį 

lainavimą ir gal tokio vertinimo net 
r nereikia, tik viena tenka pastebė

Dienus aiškiai kalba, kad Kanados 
lietuvių lietuviškumas nėra išblėsęs 
ir kad lietuvių Bendruomenė čia te
beturi dar labai stiprias šaknis ir 
gražią ateitį. Pav., kad ir šiemet: 
Londono lietuvių, galinčių šventėje 
dalyvauti, yra tik virš pusantro 
šimto, o visi kiti tūkstantinę užpil- 
dantieji suvažiavo iš kitų, kai kurie 
net iš tolimų, apylinkių, nebodami 
didelio lietaus ir nemalonaus šalčio. 
Lietuvių Diena kasmet rengiama 
skirtingoje apylinkėje.

LIETUVIŲ DIENA LONDONE

Šiemet L. Diena įvyko mažoje 
Londono, Ont., apylinkėje, esančioje 
vidurkelyje tarp Detroito ir Toron
to, maždaug po 120 mylių į vieną ir į 
kitą pusę. Penktadienio vakarą, 
spalio 7 d., įvyko jaunimo susipaži
nimo šukių vakaras, šeštadienį K.L. 
Jaunimo Sąjungos suvažiavimas su 
simpoziumu, o vakare - didysis ba
lius jaunimui ir senimui, dalyvau
jant 400 senimo ir 600 jaunimo. Sek
madienį šv. Petro bazilikoje įvyko 
įspūdingos pamaldos dalyvaujant iš 
Europos atvykusiam vysk. A.

ti, kad šįkart nejautei tos pakilios 
ir šventiškos nuotaikos, kokia iš
gyvendavo ir choras, ir klausytojai. 
Klausytojai išreiškė chorui savo dė
kingumą ir jį priėmė karštais ploji
mais.

Pranešėja - p. Jadvyga Burokie- 
nė. Klausytojų tarpe gal ir buvo ke
letas kitataučių, nesuprantančių lie
tuviškai, todėl dainų pristatymas 
angliškai gal ir vietoje, bet kodėl 
lietuviškas dainas būtina pristatyti 
lietuviams, kai yra programa ir kai 
tos dainos jau ne kartą tai vienur, 
tai kitur girdėtos? Gal kam ir patin
ka tokia poetizacija, bet tas nepake
lia dainos išpildymo ir vis tiek lieka 
nereikalingu balastu. Vėl gi pačiai 
pranešėjai prieš išeinant patartina 
kiek pasipraktikuoti.

Po koncerto šiltą padėkos žodį 
Dainos chorui tarė kun. P. Butkus, 
kuris apdovanojo dirigentus dova
nėlėm. Žodį tarė ir choro valdybos 
pirmininkas p. P. Nagys, įteikdamas 
dovanų dirigentams ir pranešėjai.

Klausytojai. Nuo seno didžiuoja
mės gausia Sydnejaus lietuvių inte
ligentija, tačiau jos ypač pasigesta 
šio koncerto metu. Šiaip ar taip mū
sų kolonijoje choras yra bene la
biausiai reprezentacinis vienetas ir 
kiekvienu atveju šis vienetas iš tik
rųjų vertas didesnio dėmesio ir res- 
pekto bent jo metinės šventės metu. 

Deksniui, dešimčiai kunigų ir 
tūkstantinei maldininkų. Pamaldų 
metu giedojo i/ontreąlio Aušros 
Vartų parapijos choras, Hamiltono 
’’Aidas” ir solistas V. Verikaitis. Po 
to - foto paroda, koncertas ir oficia
lioji dalis. Vykusiai sudarytą kon
certo programą atliko jaunos solis
tės I. Černienė, padainavusi lietu
viškų dainų ir arijų, ir V. Rakaus
kaitė, viešnia iš V. Vokietijos, tik 
1976 m., atvykusi iš Lietuvos į Va
karus, patiekusi keletą nuotaikingų 
estrados dainų. Be to dar dalyvavo 
du chorai, atlikę eilę lietuviškų dai
nų ir keturios taut, šokių grupės: 
australiečiams pažįstamas 
Hamiltono ’’Gyvataras”, Toronto 
"Atžalynas”, Windsoro "Neris” ir 
Londono "Baltija”. "Aido” chorui 
solo talkino jo vadovas V. Verikaitis. 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 
Aušros Vartų parap. chorui vado
vauja ir jį lietuviškų dainų moko 
prancūzė M.D. Roch. Stebėtina, kad 
ir jos dainų interpretacija yra pasi
gėrėtina. Kitą dieną kaimyninio 
miesto TV stotis žinių metu parodė 
gražiai nufilmuotą Aštuonytį ir pri
dėjo: "Lietuviai sugeba ne tik rengti 
masines demonstracijas,- prisimin
dami deportacijas ir reikalaudami 
žmogaus teisių, bet taip pat moka ir 
Šitaip pasireikšti”.

Oficialioje dalyje Lietuvos gen. 
konsulas Kanadai dr. J. Žmuidzinas 
pabrėžė, kad dabartiniai įvykiai aiš
kiai rodą, kad išlaisvinti Lietuvą da

Spaudoje
Lapkričio 8 d. numeryje ’’Europos 

Lietuvio” vedamajame J. Vikis 
svarsto mūsų spaudos reikalus pri
eidamas panašių išvadų, kaip ir Mū
sų Pastogė. Ten rašoma (ištraukos 
iš straipsnio ’’Spaudos reikalai”):

(Lietuviškoji išeivijos spauda daugiau 
kajp po 30 metų visur išgyvena sunkoką 
krizę — stoką spaudai atsidėjusių žmonių, 
redaktorių, bendradarbių. Jau prieš 25 
metus (1952 m. lapkričio 6 d.) žinomas 
mūsų visuomenininkas ir veikėjas P. B. 
Varkala DBLS atstovų suvažiavime kal
bėjo:

„Kai kurie mūsų jau pavargome, susilp- 
nėjome, kai kam mūsų trūksta valios ir 
pasiryžimo. Tai mes šiandien jau matome 
visur, ne tik čia, šitoje saloje, .bet ir tur
tingoje Amerikoje, daug žadančioje Ka
nadoje, tolimoje Australijoje ir kituose 
kraštuose. Nusivylimą jaučia organizaci
jų valdybos, atsakingi veikėjai, laikraščių 
redaktoriai ir jų bendradarbiai.“

Taip jau <buvo jaučiama prieš 25 metus. 
Tiesa, per tą laiką mūsų spauda nesusto
jo, dargi net prasiplėtė: atsirado Nidos 
knygų klubas, dar vienas pastovus žurna
las, 'tebeleidžiamas „E. 'Lietuvis“. Tačiau 
negalima būtų sakyti, kad spaudos darbi
ninkai nepaseno ir nepavargo. (Beveik vi
sas darbas tebedirbamas jau pensijos am
žiaus žmonių, nes iš jaunųjų nepriaugo ir 
iš kitur neatėjo. O, sakysime, laikraščio 
redaktoriaus ar bendradarbių šiais lai
kais suvažiavime ndišrinksi, juos reikia 
surasti.

■Na, bet sakykime, kad namų druska ne
sūri, o kartais gal net per daug ir paaima
nuojama. Todėl pažiūrėkime, ką apie tai 
sako mažiausia tris kartus gausesnės 
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bar galimybės ne ffk nemažėją, bet 
dargi net didėja. Šventę uždarė 
KLB Krašto Valdybos pirmininkas 
J.R. Simanavičius, pasidžiaugęs tiek 
šios Lietuvių Dienos pasisekimu, 
tiek ir ženklais, rodančiais labai di
delį susidomėjimą 1978 m. birželio 
pabaigoje ir liepos pradžioje įvyks
tančiomis Pasaulio Lietuvių Dieno
mis Toronte: jau dabar esą užsire
gistravę 37 chorai, žadą atvykti 
daug jaunimo iš visų lietuvių apgy
ventų pasaulio kraštų, o iš Austra
lijos - net virš šimto sportininkų! 
Susirinkusieji pranešimą sutiko 
griausmingomis ovacijomis.

Tuo ir buvo baigta Kanados šių 
metų didžioji šventė, sušvitusi džiu
ginančia prošvaiste metų kasdieny
bėje ir dar kartą patvirtinusi, kad 
išeivija ne tik nemiršta, bet ir toliau 
į ateitį žengia nesilpnėjančiu žings
niu: šimtai jaunimo (neišskiriant nė 
toliau esančių apylinkių) suskrieja į 
šią šventę ir savo daina ir šokiu žavi 
saviškius ir kitataučius. Savo spal
vingais pasirodymais scenoje, lie
tuvybės išlaikymą liečiančiais sim
poziumais bei posėdžiais, savo pasi
aukojimu (kai sunkiai suskaičiuoja
mas savo poilsio valandas pašvenčia 
gausioms repeticijoms) visa tai, ką 
suminėjau, jaunimas savo pastan
gomis patvirtina ir lyg sakyte sako: 
”Ir mes tebesame lietuviai!”

Darūnąs

Australijos lietuvių kolonijos laikraščio 
redaktorius.

„Jau visi spėjome įsitikinti, kad po ilgų 
darbo ir veiklos metų pradedame jausti 
nuovargį ir išsisemti. Tiesa, gyvenimas 
nesustoja: tai vienoje, tai kitoje srityje at
siranda pamainų, talkininkų, ir tas paska
tina net pavargstančius nenuleisti rankų. 
Vis dėl to bene skaudžiausia mūsų visuo
meninio ir kultūrinio gyvenimo vieta yra 
spauda. Ji, tiesa, buvo ir yra pats galin
giausias mūsų lietuviško gyvenimo varik
lis, bet lygiai tuo pačiu metu visų akyse 
dažnai laikomas paskutinėje vietoje ir net 
ignoruojamas. Kiekvienu atveju daugiau
sia susilaukia priekaištų ne kas kitas, kaip 
visų pirma spaudos žmonės — redaktoriai, 
bendradarbiai, nuolatiniai ar atsitiktiniai 
korespondentai.“ („Mūsų Pastogė“, Nr. 
42).

Ypatingas dėmesys atkreiptinas į pas
kutinįjį (šios citatos sakinj. Iš tkrųjų ant 
spaudos žmonių gali karti šunis kas tik 
nori — pradedant viršūnėmis, baigiant 
tais, kurie mano, kad jų švenčiausia pa
reiga yra nuolat kritikuoti, patiems nie
kada plunksnos į ranką nepaimant. Šitaip 
galvoja ir rašo ne tik Europos ar 'Austra
lijos laikraščiai, ber ir dar gausesnių JAV 
ir Kanados lietuviškųjų kolonijų spauda.

Studijų savaitės metu jos dalyviai bu
vo prašomi parašyti į Europoje vienintelį 
■savaitraštį nors po vieną straipsnį per 
metus. Tuo atveju kiekvieną savaitę laik
raštis turėtų po tris originalius rašinius, 
nagrinėjančius Europos lietuvių ir visos 
išeivijos problemas Deja, atsiliepimas į 
šį prašymą kol kas labai menkas.

Tuo tarpu laikas dirba mūsų nenaudai. 
Atrodo, kad artėjame prie to meto, kai 
reikės apsispręsti: arba sutelkti visas in
telektualines pajėgas spaudos darbui ir 
kiek galima didinti skaitytojų šeimyną, 
arba kapituliuoti.
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Disidentai Sovietu Sąjungoje
Tomas Venclova

Svaigiausias demokratinio judėjimo 
sunkumas — inteligentijos demoraliza
cija, jos negiama atranka. Per ilgesnį 
laiką geriausieji žmonės pašalinami ar 
net sunaikinami, jų vietas užima menky
stos su valdininkiška psochologija, kurių

Sklaidė studentų demonstraciją, o dal 
katalikų, intelektualų ir darbininkų 
jūdžiai Lenkijoje iš esmės yra susibe 
Valdžia ten priversta daryti nuolaid 
ieškoti taikingo konfliktų sprendimo. ' 
neblogas ženklas visai Rytų Europ

DISIDENTŲ SĄJŪDŽIO 
PERSPEKTYVOS SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE IR LIETUVOJE

po areštų ir

kelios stambes- 
paminėti mark- 
samprata laibai 
(gen. Grigoren- 

man

kraštui ir įtaigoja pasaulio nuomonę gal 
daugiau, negu būdamas krašte.

Trečias momentas — Bukovškio išva
davimas. Jis iparodė, kokios įtakos turi 
Vakarų viešosios nuomonės spaudimas. 
Tos nuomonės reikšmė didesnė, negu 
mes įsivaizduojame. Bukovškio išvada
vimo metu dar buvau Lietuvoj, lankiau
si Maskvoje ir gerai atsimenu, kad nie
kas, net pats Sacharovas, netikėjo, kad 
ką nors pavyks laimėti. Vis dėlto buvo 
laimėta.

Pastaruoju metu ėmė kurtis naujos 
demokratinės asociacijos — žmogaus tei
sių komitetas, vadovaujamas Sacharovo, 
Amnesty International Maskvos skyrius, 
vadovaujamas Tverdochlebovo, pagaliau 
Helsinkio grupė su Orlovu priešaky. 
Helsinkio grupės, kaip žinote, susikūrė ir 
kitur, taip pat ir Lietuvoj. Joms labai sun
ku dirbti, ir dabar jų veikla praktiškai 
užgniaužta, bet jos turi nemažą moralinę 
ir simbolinę reikšmę. Ee to, triukšmas 
dėl Helsinkio sutarties laužymų • kartais 
padeda paskiriems 
gelbėti Pliuščas, 
mingai išvykti 
savęs lyginti su 
neseniai išvyko
prašau kelti viešumon persekiojamų 
asmenų išvadavimo reikalą, nes viešoji 
nuomonė daug padeda.

asmenims. Buvo iš- 
Bukovskis, pavyko lai- 

ir man, nors negaliu 
anais didžiaisiais, visai 
Jokubynas. Todėl visus

Disidentų sąjūdis skiriasi nuo pogrin
džio. Pogrindžio organizacijų taip pat 
esamą, bet organizuotą pogrindį šiuolai
kiniais metodais palyginti nesunku infil
truoti ir likviduoti. Gal tatai ir nevisada 
pasiseka, tačiau valdžia kovoje su po
grindžiu jau turi didelį patyrimą. O disi-. 
dehtai, veikdami atvirai, paraližuoja tra
dicinius valdžios metodus. Tiesa, ir 
atvirųjų disidentų tarpe yra valdžios 
agentų, išdavikų, bailių ar Šiaip avantiū
ristų. Labai didelį smūgį demokratiniam 
sąjūdžiui sudavė Jakiras ir Krasinas, 
kurie areštuoti pakenkė daugybei žmo
nių. Gal jie ir nebuvo agentai, o tik 
palūžo. Dabar, kai valdžia ėmė naikinti 
Helsinkio grupes, panašų vaidmenį vaidi
na Petrovas-Agatovas ir Lipauskis. 
Tokių smūgių pogrindžio organizacija, 
tur būt, nepakeltų, bet disidentų sąjūdis, 
neturėdamas aiškios struktūros ir hierar
chijos, vadovaudamasis tik moraliniais 
principais, po kiek laiko vėl atgimsta. 
Kaip žinome, atgimsta 
samizdatas.

Disidentų sąjūdyje yra 
nės. srovės. Iš jų derėtų 
sistus, kurių marksizmo 
skiriasi nuo oficialiosios
ko, Pliuščas ir kt.). Antra grupė, 
asmeniškai artimiausia ir mano požiūriu 
perspektyviausia — liberališkieji demok
ratai (akad. Sacharovas, Orlovas, Ginz
burgas ir daug kitų). Trečia grupė — 
krikščioniškoji (Soloženicinas ir jo ben
draminčiai). Rusų nacionalistinė grupė 
(Osipovas ir kt.) artima krikščioniškajai. 
Bet joje išsiskiria ir šovinistinis sparnas, 
iš kurio nedaug gero tegalima laukt:. 
Atskirą pakraipą sudaro žydų sąjūdis už 
Išvykimą į Izraelį. Jo atstovai artimai 
bendradarbiauja su sacharoviečiais, o 
kartais (pvz.,M. Agurskis) ir su krikščio
nimis bei rusų nacionalistais. Aplamai 
sacharoviečiai dėl savo tolerancijos ir 
pažiūrų platumo apjungia visus, išskyrus 
stalinistus ir fašistinio tipo dešiniuosius 
(šios dvi grupės kartais gerai sutampa, 
sudarydamos tarsi uždarą ratą).

Lietuvoje disidentizmas nėra tiek atvi
ras, kiek Rusijoje gal tai ir teisinga 
taktika mažesnei tautai, labiau negu 
Maskva izoliuotai nuo Vakarų žurnalistų 
ir t.t.(>Plačiau žinomi tik kelių politka
linių, veiklesnių kunigų, protestuojančių 
menininkų vardai). Vis dėlto galima 
kalbėti ir apie Lietuvos disidentizmo 
sroves — katalikišą ir tautinę. Jos susi
darė be Maskvos disidentų poveikio, 
veikiau pratęsdamos nepriklausomybės 
ir pokario metų tradicijas, tačiau ilgai
niui užmezgė su rusų disidejntais tam 
tikrus santykius, ypač paryškėjusius 
per Kovaliovo teismą Vilniuje 1975 m. 
Marksistas disidentas Lietuvoje, tur būt, 
buvo tik vienas savotiškas žmogus — V. 
Sevrukas, o sacharoviečių tik po Kova
liovo teismo ir Sacharovo lankymosi 
Vilniuje pradėjo daugiau atsirasti.

Svarbu pastebėtu, kad kovoje su totali
tarizmu suranda bendrą kalbą ir pasau
lietinės, laicistinės racionalistinės ideo
logijos žmonės, ir krikščioniškosios ideo
logijos šalininkai. Mat, abi šios ideologi
jos, kadaise nesutarusios, pripažįsta 
žmogaus laisvę ir atsakomybę, nors ir 
išeidamos iš kiek skirtingų premisų. 
Sacharovas formaliai yra ateistas, nors, 
tur būt, kiekvienas krikščionis jį pripa
žintų sau artima siela. Svarbiausia čia 
tai, kad vietoje „pažangos“, „istorinės 
būtinybės“ mito, vietoje „laimėtojo ark
lio“ žmogus iškelia savo sąžinę ir protą.

Demokratinis sąjūdis turėjo* keletą 
„žvaigždinių momentų“, įėjusių į istoriją. 
Vienas jų — demonstracija Raudonojoje 
aikštėje Čekoslovakijos invazijos metu. 
Keletas žmonių, jų tarpe N. Gorbanev- 
skaja su kūdikiu ant rankų, bene pirmą 
kartą nuo 1917 m. iškėlė ten laisvės 
šūkius. Visi jie buvo įkalinti. Ši demon
stracija reiškė maždaug tą patį, ką 
Romo Kalantos auka Lietuvoje. Kažkas 
Vakaruose teisingai pasakė, kad Goriba- 
nevskaja daugiau padarė savo kraštui, 
negu visi Brežnevo tankai.

Antras momentas buvo
„Gulago salyno“ pasirodymas, kurį 
autoriaus ištrėmimas. Rašytojas 
laiką stovėjo ant peilio ašmenų, 
nežuvo. Jis ir šiandien rašo, dirba

tarpe demokratiftės idėjos neturi atgar
sio. Tai blogiau net už valdžios represi
jas. Lietuvai, mano manymu, dar kenkia 
nuolatinis kartojimas sau ir kitiems, kad 
esame menki, silpni, 'beviltiškame pavo
juje. Aš tikiu, kad lietuvių tauta yra 
daug padariusi ir daro. Lietuvos istorinė 
tradicija nemenkesnė, pavyzdžiui, už Len
kijos ar Švedijos, ir tai visada dera 
prisiminti.

Kalbant apie demokratinio sąjūdžio 
perspektyvas, reikia pastebėti jo laip
snišką suartėjimą su masėmis. Lietuvoje 
toks artumas' labai aiškus, tuo tarpu 
Rusijoje jis tik dabar pamažu ima atsi
rasti. Dėl ekonominų sunkumų darbinin
kai ima dėti viltis į Sacharovą, nors 
oficialioji propaganda jį visaip niekina. 
Sacharovas gauna laiškų iš darbininkų. 
Štai vieno laiško pavyzdys: „Aš, toks ir 
toks, esu fabriko darbininkas. 15irbu 
neblogai, viršiju planą, geriu mažai, tu
riu šešis vaikus ir nepajėgiu išlaikyti 
šeimynos. Girdėjau, kad Vakaruose dar
bininkai gyvena kitaip. Dėl savo šeimos 
gerovės, kad vaikai nebadautų, norėčiau 
ten išvykti. Žinau, kad esate darbo žmo
nių užtarėjas, ir tikiuosi, kad man pagel- 
bėsite“. Man išvykstant, Sacharovas to
kių laiškų buvo gavęs jau apie du 
šimtus. Tur būt, vėliau jų buvo ir dau
giau.

Liaudies 'persiorientavimo procesas to
liausiai yra nuėjęs Lenkijoje. 1968 me
tais darbinikai kartu su policija ten dar

Pas Newcastle lietuvius
IEŠMINĖ MT. SUGARLOAF

KALNE

Valdybos parinkta įdomi vieta Šiai 
iškilai dominuojančiame apylinkę 
kalne iš kurio viršūnės akių žvilgs
nis siekia į tolumas pilnu akiračiu. 
Aukštumos gaivinantis oras gaivino 
tiek jaunus tiek vyresnius, gausiai 
čia suvažiavusius. Erdvioje stovyk
lavietėje aukštų medžių pavėsyje 
buvo galimybė laisvai prie esančių 
krosnių su stalais ir suolais patogiai 
įsikurti grupėmis ir atsivežtomis 
gerybėmis pasidalinti lankantis iš 
grupės į grupę. -

Valdybos pirm. Dr. G. Kišono ve
dami sportiniai žaidimai sutraukė 
visus į vieną būrį linksmoms varžy
boms. Rezultatai cukraus gabaliuko 
pūtime į tolį buvo labai kraštutiniai. 
Vieni negalėjo visai išpūsti iš bur
nos, tuo tarpu kai Dr. G. Kišonas 
išėjo čiampionu išpūsdamas iki 6 
metrų (matyt prieš tai treniravosi iš 
anksto). Kitose varžybose buvo 
stipriai imtasi ir paaiškėjo laimėto
jai. Tik virvės traukime tarp jau
nesniosios ir vyresniosios kartos 
vyrų abiejose pusėse nepaprastos 
jėgos turėta ir lįko neišspręstas lai
mėtojas, nes truko pati virvė. Pas
tebėtas Dr. A. Ivinskio šeimos 
aukštas fizinis pajėgumas, nes trys 
šeimos nariai paėmė pirmas vietas 
įvairiose varžybų šakose. Gausios 
pensininkų grupės bėgime visus nu
nešė Alf. Šernas.

voje galėjo sustoti tik penkioms die
noms Vilniuje, tačiau čia patyrė 
daug širdingumo susitinkant su se
nai nematytais giminėmis, gavo 
daug dovanų ir net į Newkastelį at
vežė lietuviško skilandžio.

Rūta Račaitė-Miller su vyru ir 
jaunesniąja sesute Linda sugrįžo iš 
Havajų ten atostogavę dvi savaites.

Nijolė Račaitė po kelionių Euro
poje lapkričio 18 d. pasiekė Lietuvą, 
kur išbus 10 dienų.

Prieš porą metų R. ir W. Miller 
jau buvo Lietuvoje. Malonu, kad šie 
Newcastelio stambūs biznieriai vi
sada paremia lietuvių bendruome
nės veiklą aukomis ir t.t.

tai pat ir Lietuvai.
Mano manymu, labai svarbu, kad ru 

liberalinis judėjimas rastų bendrą kai 
su tautiniais judėjimais sovietinėse r 
publikose (taip pat ir Lietuvoje) 1 
visoje Rytų Europoje. Juk kiek vien; 
aišku, kad išsivaduoti nebus galima 
permainų Maskvoje. Tokiam suartėjin 
padaryta gera pradžia, žinome, k 
lietuviai su rusais turi didelių sąskai 
pradedant dar nuo 1655 m. skerdyi 
Vilniuje ar nuo spaudos draudin 
bet Sacharovo apsilankymas Viliui 
1975 m., matyt, bus toji data, nuo kur 
skaičiuosime šių dviejų tautų palaipsi 
susitaikymo ir abipusio • supratimo p 
cesą. Tarp kitko, valdžia tokio suarti 
mo ne be pagrindo bijo ir visaip jį kl 
do. Būna, kad lietuvis disidentas i 
saugume išgirsta: „Tai ką, su rus 
susidėjai?“ (arba: „Su žydais susidr; 
gavai?“)i Taigi, bandoma net tautini 
jausmus panaudoti komunistinės v 
džios reikalui, tik iš to paprastai nie 
neišeina. Šių dienų lietuvis atskiria, k 
jam draugas, kas priešas.

įBukovskis yra pasakęs, kad SS 
turi 250 milijonų politkalinių. Galit 
būtų pasakyti, kad ji turi ir 250 milijo 
disidentų, nes vienaip ar kitaip nepate 
kinti yra beveik visi. Tačiau atv 
disidentai turi ypatingą istorinį uždavi 
nes jų lūpomis kalba tie, kurie, kalb 
nedrįsta, nemoka ar negali. Atviri di 
dentai parodo žmonėms, kad galit 
gyventi ir kitaip — be kompromisų 
melo. Jie atkreipia pasaulio dėmes 
padėti šalyje, taip pat ir į sunkią pad 
aneksuotoje Lietuvoje. Jie rengia 
realizuoja moralinę ir ideologinę alte 
natyvą dabartiniam irežimui. Neman; 
kad kaip tik jie galėtų greitu lail 
paimti valdžią (jie sau šio uždavinio 
nekelia); 'bet kokių nors pakitimų atvej 
susidarius naujai situacijai, jie b 
neišvengiamas ir labai svarbus nau 
dialogo partneris. Visiškai nugalėti ibi 
gio neįmanoma, bet įmanoma jį palai? 
niui atstumti — sakytum,. įvaryti s 
biną i jo urvą ir budėti, kad jis v 
neišlįstų. Tuo disidentų sąjūdis primei 
patį gyvenimą, kiuris irgi yra kasdieni 
kova su blogiu.

'VIEŠNIA IŠ AMERIKOS

Kartu su skautais iš U.S.A. į Vl-ja 
Tautinę Stovyklą atvyksta Birutės 
Gasparonienės sesuo Eugenija Rač 
kauskienė iš Dorchester.

A.Š.

Vita Force

HORSERADISH
Tabletes (krienai)

Jeigu jums varva nosis ar kankina kitokie bronchiniai negalavimai, 
vartokite VITA FORCE RADISH TABLETES. Po trumpo laiko jums 
tikrai palengvės. Reikalaukita šių tablečių Health Food krautuvėse.

KELIAUTOJAI IR
ATOSTOGININKAI

Solženicino 
sekė 
visą 
bet 

savo

A. ir D. Bajaliai, B. Gasparonienė 
ir J. Pranskūnas automobilių ap
suko ratą važiuodami į Brisbanę Pa
cific Highway pro Surfers Paradise, 
o grįždami New England keliu. Ypač 
džiaugiasi ilgesniu sustojimu pačia
me Brisbane mieste, kur tarp dau
gelio sutiktų pažįstamų atsilankė 
pas newkastelieciams pažįstamus H. 
Lorencą ir V. Hazę, kurie ten esą 
nepaprastai gražiai įsikūrę.

Iš Bukarešto Paryžiun atskri
do rumunų rašytojas Paul Go
ma su žmona ir vaiku. Kompar
tija jam išdavė turistinę vizą 
vieneriems metams. P. Goma 
šiemet keletą kartų buvo pa
skelbęs bado streiką, protestuo
damas prieš žmogaus teisių lau
žymą Rumunijoje. Jis taipgi 
yra pareiškęs viešą savo prita
rimą čekoslovakų “Chartos 77” 
sąjūdžiui.

Australija pasirašė ilgalaikę su 
tartį su Japonija dėl cukraus eks 
porto. Cukrus, kaip ir kviečiai yr< 
vienas iš pagrindinių Australijos že 
mės ūkio gaminių.

PAIEŠKOJIMAS

S. ir E. Daugėlai sugrįžo iš dviejų 
mėnesių kelionės. Lankėsi Lietuvoje 
ir Kanadoje bei U.S.A. Nors Lietu-

Paieškomas Jonas Barkauskas, 
1963 m. gyvenęs Kanadoje, Edmon- 

. ton, Alberta. Pats p. Barkauskas 
arba apie jį žiną prašomi pranešti 
šiuo adresu: Jonas Varkalis, 4 
Bardsley St., Sunshine, Vic. 3020.

Vic. ministeris vartotojų reik; 
lams perspėja ateivius būti labai a 
sargiems prieš bet ka pasirašau 
Viktorijos ministerija perspėja:

Niekad nepasirašyk sutartie; 
jeigu joje yra neužpildytų vietų.

Niekad nepasirašyk tik dėl to, ka 
greičiau atsikratytumei įkyriu pai 
davėju.

Niekad nepasirašyk sutarties 
jeigu negauni lygiai tokios pačio 
kopijos, kokią esi pasirašęs.

Nesirašyk jokios sutarties, ko 
nežinai perkamo objekto pilnos kai 

_nos.
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Pirmininko žodis

20 metų sukakties proga sveikinu 
Melboumo Lietuvių Klubo steigė
jus, buvusius klubo Tarybos pirmi
ninkus ir narius, visus klubo narius 
ir rėmėjus, prisidėjusius darbu ir 
pinigais pasiekti šių dienų aukštu
mos. Sveikinu visus garbės ir amži
nuosius narius, kurie savo aukomis 
ir pasišventimu paskatino ir kitus 
Melboumo lietuvius, pagal išgales, 
pasekti jų pavyzdžiu. Negaliu pa
miršti ir tų buvusių narių, kurių jau 
tarp mūsų nebėra. Ilsėkitės ramy
bėje.

Šiandien, kai klubas jau pilnai įsi-
kūręs, dalinuosi džiaugsmu su visais 
Melboumo lietuvių bendruomenės 
nariais:’klubo lietuvių namų durys 
atdaros visiems ir visada - ir kai 
linksma, ir kai liūdna, ir šokiui bei

REIKŠMINGOS
DATOS

1950 m. vasario 16 d. bendruome
nės susirinkime (tada dar vadinosi 
Melbourne Lietuvių D-ja) pasiryžta 
įsigyti namus. Ta proga sudėta 40 
svarų. Pradinius svarus sumetė: I. 
Alekna, L. Baltrūnas, A. Baškys, J. 
Daunys, M. Gudelienė, J. Janulaitis, 
K. Mieldažys, K. Miklius, P. Morkū
nas, V. Peškūnas, K. Prašmutas, A. 
Pridotkas, J. Rickis, V. Šilinskas, J. 
Steponavičius ir B. Zabiela.

1953 m. liepos 19 d. sudaryta 5 as
menų Lietuvių Namų komisija. Su
kvietusi organizacijų bei sambūrių 
atstovus, ši komisija sudarė laikinąjį 
namams įsigyti komitetą, kuriam 
pirmininkavo A. Žilinskas. Komite
tas ėmėsi akcijų platinimo. Viena 
akcija 5 svarai.

1956 m. vasario 26 d. bendruome
nės skyriaus susirinkime nutarta 
namams įsigyti ir valdyti sukurti 
juridinį asmenį - Melbourne Lietu
vių Klubą. Išrinkta Lietuvių Namų 
Taryba, kuriai pirmininkavo J. 
Kuncaitis. Namų kasoje tuo metu 
turėta doleriais išvertus $ 4.767.00.

1956 m. rugpiūčio 19 d. priimti 
Klubo- įstatai. Šio istorinio susirin
kimo J. Antanaičio aprašymas M.P. 
1956.8.29 d. numeryje. 
Susirinkimas įvyko Carlton prie
miestyje deriniuose pirkti Monash 
namuose, kurie priklausė žydų 
bendruomenei.

1957 m. spalio 28 d. įstatams įre
gistruoti pareiškimą ir pačius įsta
tus pasirašė 5 asmenys su pirminin
ku: A. Kabaila, A. Mikaila, A. Zub- 
ras, A. Vingis ir B. Zabiela. Jie tat 
teisiškai skaitosi Klubo steigėjai ir 
pirmieji teisiniai Klubo nariai. Įsta

dainai, bet ir stikleliui. Pastogę čia 
yra susiradusias visos lietuvių orga
nizacijos, jų sambūriai bei parengi
mai. Suvažiavimų metu čia sutelpa 
ir svečiai iš Adelaidės, Sydnejaus ir 
kitų vietovių, taip pat ir mieli lietu
viai broliai ir sesės svečiai iš užjūrių.

Tikiu, kad Melboumo Lietuvių 
Klubo pagrindai tiek tvirti, kad jis 
išliks per kartas ilgai ateičiai. Tenka 
tik palinkėti vienybės ir kūrybinės 
ugnies. Būryje neišvengiama kart
kartėmis nuoskaudų bei nusivylimų. 
Svarbu tat mokėti ir tokiais mo
mentais nusišypsoti, pamiršti ir pri
siminti - Melboumo Lietuvių namų 
durys - mūsų namų durys.

Vincas Ališauskas
M.LK.K. Tarybos Pirmininkas

MELBOURNO LIETUVIŲ

KLUBO

20 METŲ

SUKAKTUVINIS

tus rų^istravimui perredagavo ir 
registravimu rūpinosi advokatas J. 
Bird.

1957 m. gruodžio 11 d. Klubo įsta
tai tapo įregistruoti Register of 
Companies įstaigoje vardu ’’Lithua
nian Club in Melbourne” Nr. 3900. 
Klubo įregistravimo tikslui dekla
ruota narių būsiant 300. Iš tikrųjų 
po įstatų užregistravimo, laiškais 
atsiklausus Klubo idėjos rėmėjus, 
paaiškėjo tuo metu į sąrašus įrašy- 
tinta 213 asmenų. Įregistruotam 
klubui pirmininkavo prof. A. Kabai
la. Klubo Tarybą sudarė 15 asmenų.

1958 m. balandžio 24 d. Thorn
bury priemiestyje, 12 Francis Gro
ve, nupirkti namai doleriais išreiš
kus už $ 13.200. Gauta Northcote 
savivaladybės leidimas patalpas 
naudoti klubo reikalams.

1961 m. pakeista įstatų paragra
fas dėl Tarybos sudėties: vietoj 15 
rinkti 7. Nauja 7 asmenų Taryba iš
rinkta 1961 m. liepos 29 d. Tarybai 
pirmininkavo J.Valys.

1964 m. balandžio 4 d. specialiame 
Klubo narių susirinkime, pirminin

Pirmieji Melb. Liet. Klubo namai Thornbury priemiestyje, Melbourne.

kaujant K. Baltokui, nutarta Thorn
bury namus parduoti. Namai par
duoti išreiškus doleriais už $ 16.500.

1965 m. spalio 11 d. nupirkti da
bartiniai namai North Melbourne, 
44 Errol St. Sumokėta doleriais iš
reiškus $ 55.500. Pirmininkas tuo 
laiku buvo J. Petrašiūnas.

1970 m. balandžio 25 d. atidaryta 
naujai pastatyta Liet hęprikl 50 
m. jubiliejinė salė. Tarybos pirmi
ninkas tuo metu buvo A. Jokūbaus- 
kas.

1974 m. spalio 3 d. Klubas gavo 
gėrimams licenciją Nr. 2337. Licen-

Dabartinė Melb. Liet. Klubo Taryba po posėdžio: iš k. pirm. V. Ali
šauskas, iždn. J. Kalnėnas, sekr. J. Petrašiūnas, F. Sodaitis, vicepirm. A. 
Karazija, nariai Š. Morkūnas ir G. Žvinakis.

Melb. Liet. Klubo Tarybos posėdis 1958 m. Iš k.: Z. Merengolcas (mi
ręs), J. Antanaitis, J. Dudėnas (miręs), F. Tamošaitis (miręs), Dr. I. 
Kaunas, I. Laisvėnaitė, J. Valys (miręs), L. Barkus - pirm., I. Alekna, J. 
Meiliūnas, V. Jakutis ir K. Kazlauskas. Nuotraukoje trūksta V. Baltučio, 
A. Vingio ir E. žižienės.

AMŽINIEJI NARIAI

Klubo įstatuose numatyti ir amži
nieji nariai. Įstatus re
gistruojant amžinuoju nariu skel
biamas, padovanojęs 50 svarų. Šiuo 
metu yra pakeista: amžinuoju nariu 
skelbiamas tas klubo narys, kuris 
klubui yra padovanojęs ne mažiau 
$ 500. Amžinieji nariai nereikalau
jami mokėti metinio nario mokesčio.

Šiuo metu klubo amžinieji nariai:. 
Br. Adomavičienė, J. Adomavičius, 
VI. Akumbakas, V. Alekna, T. Bi- 
kulčienė, Dr. V. Didžys, A. Krausas, 
Pov. Mičiulis, P. Naujokaitis, R. Po
cienė, J. Šlamas.

cijos reikalą pradėjo ir iki galui pra
vedė inž. J. Pelenauskas. Tarybai 
pirmininkavo A. Ramanauskas. Ofi
cialus gėriminio klubo atidarymas 
įvyko 1975 m. vasario 15 d.

1977 m. gruodžio 11 d. Klubui 
suėjo 20 metų. Pasiekta tat brandos 
amžiaus. Narių šiuo metu sąrašuose 
532. Klubo pastatų kaina šiuo metu 
būtų per $ 400.000. Skolos turima 
dar $ 17.260. Namų išlaikymui, re
montams ir pagerinimams per pra
eitus finansinius metus išleista 
$ 21.283. Klubo Tarybos pirminin
kas šiuo metu yra V.Ališauskas. Su
daryta prie Tarybos meninis pata
riamasis komitetas: A. Vingis, D. 
Simankevičienė, A. Vaičaitis ir J. 
Zaikauskas.
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Nueitais
takais

A. Zubras

REIKIA NAMŲ

Tik iš laivo išlipus ir kojom kiek 
sušilus, jau pradėta kalbėti apie 
bendruomeninius namus. Kai dabar 
mintimis grįžti į tuos ankstyvuosius 
laikus, tai net graudu, bet kartu ir 
džiugu. Retas tuo metu turėjo išsi
mokėtinai užpirktą sklypelį bei gal
vai pašiūrę, o jau rūpėjo gūžta savo
sios tautinės skirtybės visumai. 
Idealizmas tai ir išblokšto ir pasi
metusio žmogaus išdava. Manau abu 
momentai imtini galvon, bet svėrė, 
turbūt, psichologinės kilmės 
paskata. Pasijautėm išlipę į krantą, 
kur išskyrus darbui, niekam kitam 
nereikalingi. Anglų kalbos retas 
kiek mokėjo, o ir mokant nelengva 
pritapti svetimam krašte, o ypač 
anglų kilmės ir kultūros kolonijoje. 
Todėl ir bėgom nors savaitgaliais 
vienas kito ieškoti, todėl ir taip 
anksti savo bendrų namų idėja. Pir
mieji svarai namam Melbourne su
dėti 1950 m. — simboliškai Vasario 
16-tos proga.

IDĖJA IEŠKO FORMOS

Kalbėta apie visumą priglau
džiančius namus, nors teturėta tik 
sklypui ar menkai triobelei depozi
tas. Negalvota, nei kieno vardu ju
ridiškai juos užpirkti nei kaip admi
nistruoti. Pradžioje aukos į kepurę, 
o vėliau jau 5 svarų akcijos. Įsijun
gia organizaciniai sambūriai (sky
riaus valdyba, sportininkų ’’Varpo” 
klubas). Pagal akcijų skaičių ir balso 
svoris. Pirkti namus patikėtinių 
vardu? Tik kaip su jais surašyti su
tartį, jei bendruomenės skyrius nė
ra juridinis asmuo, nėra registruota 
organizacija?

KLUBO IDĖJA

Gana anksti sustota prie klubo 
idėjos. Jau 1956 m. skyriaus bend
ruomenės susirinkime buvo išrinkta 
laikinoji klubo taryba, tada dar be 
jokių kad ir mūsų pačių surašytų 
nuostatų.

Kaikam nepatiko klubo vardas. 
Girdi, klubas tai smuklė, geriausiu 
atveju jaunuolių sportininkų sambū
ris. Lietuvoje klubas kaip platesnio 
masto socialinis junginys neturėjo 
šaknų, todėl svetima mūsų sąmonei. 
Turėjom didesniuose miestuose 
Šaulių sąjungos namus, kur būdavo 
šokiams bei sueigoms salė, svetainė 
užkąsti ir išgerti, bet visa tai vadi
nosi šaulių namai. Kariai turėjo savo 
svetaines, kurios vadinosi ramovės 
vardu. Tiesa, apskričių miestuose 
būdavo piliečių klubai - vieta paval
gyti, išgerti, kortom palošti. Šios 
rūšies klubui priklausyti bei ten da
lyvauti buvo reikalinga aukštesnė 
socialinė pakopa. Rinkdavosi ten 
aukštesnieji valstybės bei savival
dybės tarnautojai, profesiniai žmo
nės, turtingesnieji miestelėnai.

Klubo vardas lietuvių namams 
pirkti ir administruoti bene iš Mel
bourne kilo. Pajausta buvo, kad 
bendraujant su australais, tai bus 
pats populiariausias pavadinimas. 
Šiek tiek reikšmingesnis australas 
priklauso kokiam nors klubui. Negi 
steigsi akcinę bendrovę ar kopera- 
tyvą? Ekonominių tikslų siekian
tiems sambūriams tie vardai tetin
ka. Galima buvo sociaty (sąjungos) 
vardas, bet kur tada būtų likusi 
bendruomenė?

PRIIMAMI ĮSTATAI

Įstatus paruošė 5 asmenų komisi
ja ir juos su dideliu entuziazmu sky
riaus susirinkimas 1957 m. rugpiūcio 
19 d. priėmė. Susirinkimas įvyko ta-
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1956 JAUNIMAS APIE LIETIŲ NAMUS
Dar prieš klubo užregistravimą ir 

prieš nuperkant pirmuosius namus 
Thornbury priemiestyje 1956 m. 
lapkričio 7 d. ’’Jaunimo Kvieslyje” 
atspausta dviejų to meto jaunosios 
kartos lietuvių pasisakymai dėl 
pirksimu namų. Įdomu, kaip galvota 
prieš 21 metus.

ALGIO KAZLAUSKO, tuo metu 
17 metų R.M.I.T. studento rašinio 
santrauka:

— Namai, kuriuos lietuvių bend
ruomenė nori įsigyti, turės tarnauti 
ne vienam reikalui. Namuose turės 
būti erdvi salė susirinkimams, mi
nėjimams ir įvairių rūšių pramo
goms. Savaitgalio lietuviškoms pa
mokoms ir lituanistiniams jaunimo 
kursams būtina įrengti savus kam
barius, kur netrūktų vaizdingųjų

Jaunimas svetainėje prie bilijardo.

Mūsų Namai
Algis Karazija,

M.L.K.T. narys 25 m. studentas,

VYRESNIOSIOS KARTOS 
PALIKIMAS

Lietuvių namai yra reikalingas 
centras, be kurio lietuvių išsilaiky
mas tikrai būtų neįmanomas. Čia 
susirenka visi: seni, jauni, maži, 
skautai, sportininkai ir dar visokios 
grupės. Nueik ten bet kokį šešta
dienį, ir ką ten pamatysi? Skautukai 
laksto koridoriais ar ruošiasi aukš
tesniam laipsniui, čia vėl susimetu
sios sesės mokosi naujų dainų, salėje 
repetuoja šokėjai, scenoje būrelis 
kažkokį vaidinimą ruošia. Pajauti, 
kad daug yra lietuviško jaunimo, kai 
pamatai tas grupes. Pasitaiko ir še
šėlių. Neseniai reikėjo užrakinti 
naujai įrengto jaunimo kambario 
duris, nes kažkas sulaužė bei sunai
kino įrengimus'viduje. Žinoma, tai 
retas ir apgailėtinas atsitikimas.

Lietuvių namuose ir mūsų ekono
minės atramos pastogė. Turiu gal
voje Talkos kooperacinę Kredito 

da numatytuose pirkti Monash na
muose, Carlton priemiestyje, visai 
arti Melbourne universiteto.

Spalio 28 d. advokatas pakvietė 
pasirašyti įstatus. Klubo tarybos 
pirmininkas tad buvo prof. A. Ka- 
baila. Pasirašė jis ir dar keturi to 
meto tarybos nariai, tarp jų ir aš.

Tik jau advokato paruoštas ir pa
sirašyti patiektas klubo statutas 
buvo visai kitos redakcijos ir labai 
nutolęs mūsų redakcijos. Advokatas 
tačiau labai aiškiai pabrėžė, kad nė
ra ne mažiausios vilties užregis
truoti mūsų redakcijos statutą. Ga
lima tik pagal 3 Viktorijos valstijos 
draugijų nuostatų pavyzdžius - klu
bų bei šiaip panašių sambūrių, akci
nių bendrovių ir koperaciniais pag
rindais apsijungimų. Penki turėjom 

tėvynės pažinimo priemonių. Lietu
viams susipažinti ir pasibičiuliauti 
reikia vietos savaitgalio kavinei, 
bufetui, stalo tenisui, šachmatams ir 
skaityklai. Salė, kurioje būtų galima 
žaisti krepšinį, orinį ir kitus žaidi
mus, smarkiai paskatintų dabarti
nius žaidėjus ir pritrauktų naujų. 
Teniso aikštelė pritrauktų teniso 
mėgėjus. Sodelis puoštų namus ir 
keltų tautiečių nuotaiką...

Dabar ir ateityje namai jungtų 
visus lietuvius į vieną bendruomenę 
ir būtų didis ginklas prieš nutautėji
mą. Man rodos, kad prie vieningos 
Lietuvos galima eiti tik per vienin
gus namus. Namus reikia įsigyti da
bar, nors pradžiai gal ir mažesnius.

EDUARDAS NAGULEVIČIUS, 
tuo metu 20 metų, taip rašė:

instituciją. Čia mūsų žmonės sunkiai 
uždirbtus pinigus taupo, o reikalui 
atsiradus ir paskolas gauna. Dauge
lis jaunų žmonių pirmiesiems na
mams įsigyti kreipiasi į Talką. „Ne
teko nė vieno girdėti, kuris būtų nu
sivylęs ar atmestas.

Yra čia ir gėrimų bufetas ir erdvi 
patalpa atsisėsti. Yra ir bilijardo 
stalas. Jei žmogus jau labai ištroš
kęs ir būtinai nori išleisti pinigą bo
kalui alaus ar stikliukui stipresnio, 
tai kodėl tų pinigų neišleisti savo 
pačių klube. Baro patalpos gražiai 
dekoruotos.

Jaunime, lietuvių namai yra mūsų 
vyresniųjų sukurti, kartu palikimas 
mums, jaunesniajai kartai! Mūsų 
pareiga juos puoselėti ir išlaikyti ir 
kartai po mūsų. Kaip kiekvienas da
lykas, taip ir namai: kuo geriau pri
žiūrėsi, tuo ilgiau išsilaikys. Jei na
mą vertini ir gerbi, tai metai po me
tų jį remontuoji, gerini, gražini.

tat vietoje apsispręsti ir pasirašyti 
australiškų klubų pavyzdžiu pa
ruoštą statutą. Gerai, kad mano pir
mininkaujamas įstatus priimant 
rugpjūčio 19 d. susirinkimas buvo 
suteikęs tarybai teisę padaryti pa
keitimus, jei registruojant to reika
laus valstijos institucijos. Įstatus 
pasirašyti vertė dar ir ta aplinkybė, 
kad pajautėm neatidėliojamą reikalą 
turėti lietuvių namams juridinį as
menį. Monash namas, kuris tada 
mums atrodė labai patogus, bedel- 
siant liko parduotas. Statutą pasira
šant buvo surasti namai Moonee 
Ponds priemiestyje ir įmokėti rank
pinigiai.

Gruodžio 11 d. klubas buvo užre
gistruotas.

JAUNOSIOS KARTOri JOMONĖS

— Lietuvių bendruomenė, pirk
dama namus, pirmiausia turėtų žiū
rėti, kad jie būtų kuo arčiau miesto 
centro, kur būtų patogu visiems 
juos pasiekti. Turėtų būti didesi 
salė, kurioje būtų rengiami pobū
viai, šokiai, koncertai ir šiaip pasi
linksminimai...

Reikėtų taip pat poros kambarų 
lietuviškai mokyklai ir lituanisti
niams kursams. Čia būtų ir bibliote
ka, kuri labai reikalinga lietuviškam 
jaunimui.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS.
Algis Kazlauskas 1963 m. baigė 

Melbourne universitetą, įsigydamas 
mechanikos inžinieriaus laipsnį. 
1965 m. išvyko į JAV ir Chicago 
įsigijo administracijos (menage- 
ment) magistro laipsnį. Gyvena ir 
dirba Chicagoje. Vedęs ir augina 3 
dukras.

Eduardas Nagulevičius dirbo 
Melbourne pašte. Mirė 1976 m. 
gruodžio 17 d.

1977
Šio specialaus leidinio redaktorius 

vieną sekmadienio popietę patiekė 
keliems jaunesniosios kartos klubo 
nariams du klausimus:

1) Kokių pasiūlymų bei sugestijų 
turi dabarčiai?

2) Kaip, paties manymu, Mel
bourne lietuvių klubas ir namai at
rodys po 10 metų?

Raimondas Muceniekas, 23 m.
1). Paskutiniais metais, man at 

do, klubo lankytojų skaičius suma
žėjo. Ir tai dėl stokos įvairumo klu
be. Tie patys veidai čia kiekvieną 
savaitę ir tai tik po pamaldų sekr” 
dienį. Turime sukurti namuose pa 
trauklią atmosferą, kad į ją įsijungtų

Linksma nuotaika jįjįnėje šokių salėje.

PERKAM NAMUS

Moonee Ponds namų nenupirkom. 
Essendon savivaldybė buvo sutikusi 
leisti pirkti juos bendruomeniniam 
bei klubo narių naudojimuisi. Gy 
ventojams bei kaimynams protes
tuojant, savivaldybė leidimą atšau
kė. Anksčiau dar buvo surastas na
mas Richmond priemiestyje, bet ir 
čia negauta savivaldybės pritarimo. 
Teko ir vienu ir kitu atveju daly
vauti savivaldybių tarybų viešuose 
posėdžiuose. Išsitarta buvo viešai: 
ne jų reikalas paremti etninių ma
žumų sambūrius.

Vienu momentu dėl šių vietinių 
savivaldybių neigiamo nusistatymo 
ir dėl mūsų vidaus kivirčų. Bend
ruomenės skyriaus valdyba 1958 m. 

I

jaunesnioji karta, kad čia suvažiuotų 
didesnis kiekis Melbourne lietuvių. 
Spalvota televizija kaikuriuos pri- 
masintų šeštadienio popietėmis pa
sekti sporto transliacijas. Galėtų 
būti suruošiama šachmatų žaidynės, 
bridžo bei kitos rūšies lošimai. Rei
kia kokių nors paįvairinimų. Sėdėti 
ir išgerti galima bet kur.

2). Jei neatsiras daugiau jaunes
niosios kartos žmonių, kurie imtųsi 
klube sukurti jaukią ir patrauklią 
nuotaiką, aš nepramatau klubui 
at eities. Lankytojų mažės, ir klubas 
pamažu mirs. Turime daryti dabar 
tuoj viską, kad įsijungtų kuo dau
giau lietuvių kilmės jaunimo į klubo 
gvvenimą bei programą.

Čiakol Magurkas, 23 m.
1) . Reikalinga: mažosios scenos 

programai; skaidrių vakarai iš lie
tuvių gyvenimo bei iš Lietuvos; vy
no ir sūrio ragavimo vakarai; bingo 
(jis leista dabar); lengvieji gėralai ir 
smulkieji užkandžiai.

2) . Po 10 metų! Kas tuo rūpinasi. 
Tegu gyvenimas bėga savo vaga. 
Čia ir yra pasisekimo paslaptis. 
Gintaras Marganavičius, 23 ,.

1) . Siūlau: žalumynų namuose, ju
ke dėžę, dart lentą, atskirą vietą 
aortomis lošti.

2) . Ateityje reikia daugiau erd
vės. Ypač vaikams reikia žaidimams 
vietos su patraukliais ir ugdančiais 
žaislais, su vaikų knygomis. Vaikai 
būtų kuo nors užimti, kol tėvai už
kandžiauja, kalbasi bei gurkšnoja. 
T. Igaunis, 26 m.

1). Aš siūlyčiau, jei tik įmanoma, 
turėti svetainės bare blankų apšvie
timą su lengva muzika. Apskritai 
poilsinė ir daugiau iškilminga at
mosfera patrauktų daugiau jaunes
niosios ir vyresniosios kartos lanky
tojų. Savaitgaliais būtų gera susi
laukti gero maisto patiekalų su gyva

buvo klubo tarybą ir 5 statutą pasi
rašiusius asmenius buvo apskundusi 
Garbės Teismui už perdidelį teisių 
pasisavinimą pasirašant advokato 
paruoštą statutą.

Vienu momentu klubo taryboje 
buvo prieita labai kritiškos padėties 
ir visiškos nevilties. Tai dėl vietinių 
savivaldybių nepalankaus nusista
tymo ir dėl mūsų vidaus kivirčų. 
Bendruomenės skyriaus valdyba 
klubo tarybą ir 5 statutą pasirašiu
sius asmenius 1958 m. buvo apskun
dusi garbės teismui už perdidelį tei
sių pasisavinimą pasirašant advoka- 

Ito paruoštą statutą. (Krašto garbės 
teismas tą bylą atmetė). Tuo metu 
aš kreipiausi į agentą, kuris surado 
Thornbury priemiestyje namus su 
dideliu sklypu ir teniso aikšte. Nuė
jau su dviem jaunuoliais — Rūta 
Laisvėnaite ir Algiu Kazlausku —

programa. Reikalinga, kad regulia
riai būtų vakarienė, šokių muzika. 
Keli barai, kad ir mažesni, būtų ge
riau - daugiau privatumo ir jaukiau.

2). Planuojant ateitį, plečiant ir' 
dekoruojant su žvilgsniu į jaunes
niosios kartos skonį ir apskritai po
ilsio bei prasiblaškymo poreikius, 
klubas galėtų susilaukti didelio pa
sisekimo. Reikia tik nuolat būti at
viros dvasios ir nuolat ieškoti naujų 
kelių.
Petras Baltrūnas, 24 m.

1) . Sekmadieniais reikia pietų ir 
vakarienės. Tada žmonės taip anksti 
neskubėtų namo. Prie maisto gera 
būtų bulkutė. Gėrimai su ledais. Bu
fete reikalinga turėti apelsinų sun
kos.

2) . Baro svetainės užpakalinę dalį 
sužeminus reikia įruošti antrą aukš-
tą, kur būtų biliardo stalai. Nebesi
girdėtų taukšėjimai sėdintiems apa
čioje. Šiuo metu baro svetainė atro
do lyg eilinė kavinė. Reikia deko
ruoti gyvaisžalumynais skoninguose 
padėkluose.
Denis Liubinas, 22 m.

1). Kalbant apie dabartinę padėtį, 
skaitau klubą funkcionuojant gerai 
ir tarnaujant užsibrėžtam tikslui - 
būti centru lietuvių bendruomenei. 
Šiuo metu klubas dar vis tebeturi 
stengtis finansiškai atsistoti stipriai 
ant kojų. Jaučiu tačiau, kad greitu 
laiku ir nario mokestis ir pelnas iš 
baro turės grįžti į patalpų gerinimą 
ir veiklos plėtimą, nes tik tuo keliu 
čia bus patraukiama ateinanti lietu
vių generacija ir pasiekiamas josios 
apsijungimas. Dėmesys turi 
pakrypti į veiklos ugdymą: regulia
rūs šokiai, skautų ir sportininkų 
veiklos finansavimas, nes tik tuo 
keliu jaunimas susigyvena, suartėja. 
Suglaudus - finansuojant ir puose
lėjant jaunosios generacijos veiklą,

Svajonės ir tikrovė
Adomas Vingis

Melbourne lietuvių namai kaip 
pasakoj. Pradžioje nedaugelis patys 
tikėjom, kad vieną dieną visi sutilp- 
sim po vienu tuo pačiu stogu, po juo 
sunešim visus savo tautinius rūpes
čius ir visa, kas brangiausia tauti
niam pveldėjimui, kad lietuvių na
mais kaip žiedu apsijuosim vienu ir 
nedalomu solidarumu.

Dar patys vargiai teturėjom savo 
galvai pastogę, o čia jau ir lietuvių 
namai! Mintis bei pirmieji žodžiai 
apie lietuvių namus buvo ištarti Va
sario 16-tosios minėjime 1950 m. šv. 
Jurgio parapijos salėje. Bet tik 1953 
m. buvo sukviesta Melbourne lietu
vių namų įsigijimui komisija forma
liam posėdžiui.

Dabar pagalvojus matai, kaip tuo 
metu mums stokojo praktiškos pa
tirties ir žinių, kaip tokie dalykai 
daromi pagal australiškus įstatymus 
bei potvarkius. Ir jėgų rodėsi per- 
maža. Susirinkome posėdžiui ponų 
Dudėnų namuose - V. Civinskas, V.

pas Northcote miesto burmistro 
sekretorių. Po dviejų pasikalbėjimų 
(be jokių tarybos posėdžių) gavom į ■ 
rankas leidimą pirkti klubo reika
lams agento pasiūlytus namus 
Thornbury priemiestyje. Sumokė
jau 50 svarų rankpinigių agentui ir 
pranešiau klubo tarybai. Tarybos 
posėdis įvyko mano bute (tuo metu 
gyvenau Northcote rajone) ir taryba 
reikalą palaimino. Nė vienas tarybos 
narys nesipriešino. Sutarėm, kad 
perkam laikinus namus, nes reikalas 
spaudžia. Jei kartą gautas leidimas, 
tai su tuo skaitysis ir kitos savival
dybės, kai iškils reikalas.

Dėl licencijos gėrimams tuo metu 
negalvojom ir nekalbėjom. Statutą
užregistravus advokatas paaiškino, 
kad licencijos galėsim prašyti tik po 
5 metų. Mes tiek laiko būsim stebi
mi, ar esam patikimi ir verti licenci
jos.

Dekoratyviniai dail. A. Vingio darbai Liet. Namuose

bus sudaromos sąlygos susidrau
gauti, tuo formuojant atramą lie
tuvių bendruomenės ateičiai.

2). Už 10 metų nepramatau dide
lių pasikeitimų. Tikiu, kad dabarti
nis lietuvių bendruomenės solidaru
mas tebesitęs. Aš pats skaitau savo 
lietuvius bičiulius artimiausiais 
draugais ir tikiu, kad taip bus visa
dos. Klubas turi išlikti finansiškai 
stiprus, nariams čia savaitgaliais 
nuolat besibūriuojant. Tikiu, kad 
klubas išliks ne tik reguliaraus susi
tikimo vieta, bet ir toliau bus įvai
rios kitos veiklos priebėga. Turiu 
galvoje šokius, biliardą, filmus ir 
įvairius kitus pasireiškimus 
mūsų bendruomenės rėmuose. Taip 
pat ateityje čia bus įrengta muziejus 
ir aukšto lygio mokslinė biblioteka, 
kur bus atskleidžiama lietuvių tau
tos istorija apskritai ir lietuvių bu
vimas Australijoje specifiškai.

Jakutis, P. Raulinaitis, A. Pridot- 
kas, J. Valys, J. Dudėnas ir aš. Kal
bėjome, ginčijomės, ryškinomės, 
aptarėm įvairius galimumus. Bren
do noras, pasiryžimas, aiškėjo keliai 
bei priemonės.

Vėliau keletą metų lietuvių namų 
problemą gulė bei dengė ir tamsūs 
šešėliai, ir nevilties valandos. Ta
čiau, kaip pasakose būna, tokiais 
momentais atsirasdavo nauja jėga, 
nauja idėja, kuri sklaidė neviltį, 
naujai žadino visus darbui, pasitikė
jimą ateičiai. Nedaug turime mū
suose pavyzdžių, kad atskirų indivi
dų entuziazmas ir išradingumas, 
kaip kad šiuo atveju, skatintų ir 
kurstytų bendrą užsimojimą, nelei
džiant jam priblėsti, niekais virsti. 
Įstrigo atmintyje, kad buvo metas,

Sekmadienio popietė klubo svetainėje

giame leidiny panaudotos nuotraukos yra P. Dargio ir A. Adamkavičiaus

ZITA PRAŠMUTAITĖ:
1. Dėl dabarties jokių sugestijų 

neturiu. Manau, kad šiuo metu klu
bas tvarkosi gerai.

2. Klubas bus dar gyvas, bet visas 
gyvenimas bus daugiau socialinis. 
Man atrodo, klubas ir jubiliejinė salė 
bus daugiausia naudojami. Parengi
mai bus retesni. Dabartiniu metu 
parengimų kalendorius yra labai 
pilnas - beveik kiekvieną savaitgalį 
yra arba balius, koncertas, susirin
kimas, arba kitokie susibūrimai. Po 
dešimties metų tikrai nebus tiek 
daug organizacijų, kiek jų yra da
bar, kurios naudojasi Lietuvių Na
mais.

kai beveik visiems nuleidus rankas, 
lietuvių namų idėja rado prieglaudą 
ir kurstymą vien tik Algio ir Danu
tės Žilinskų šeimoje. Buvo dienos, 
kai rąstus ritino ir sienas vertė be
veik vienas pats Benediktas Zabiela. 
Nerimo ir nenurimo A. Matukevi- 
čienė, H. Statkuvienė, kol naujojoj 
vietoj nenušvito moterų seklyčia, 
moterų žygis virto bendru visų rū
pesčiu turėti ir gražią salę.

Mūsų atmintyje išlikusi pagarba 
eilei klubo tarybų, jų pirmininkams, 
aukotojams ir aukų rinkėjams, di
delių projektų planuotojams ir jų 
vykdytojams. Atrodė, lyg ir viskas 
užbaigta. Ir vis dėlto nesijautėm 
tikrai patenkinti. Reikėjo, kad atei
tų Algirdas Jokūbauskas, Juozas 
Pelenauskas, Antanas Ramanaus
kas, kad susodintų mus tose pačiose 
patalpose ir metiniam baliui, ir sek
madienio popietei užkandžiui, ir 
stiklui alaus.

Turbūt lietuvių namų paslaptis ir 
grožis ir yra tame, kad visiems juose 
sava ir patogu, kad kiekvienas dėl jų 
atliekame savo pareigą, nesidalin- 
dami didesniais ar mažesniais nuo
pelnais, nelaukdami išskirtinų pa
dėkų bei pagarbos.
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IŠ SENŲJŲ Į NAUJUS
Juozas Petrašiūnas, 

. M.L.K.T. sekretorius

KELIAMĖS Į

NORTH MELBOURNĄ
1964 m. visuotinis Melbourne 

Lietuvių klubo narių susirinkimas 
priėmė pasitraukiančios tarybos pa
siūlymą parduoti turimus Thorn- 
bury namus ir surasti bei nupirkti 
kitus - didesnius, geresnius ir pato
gesnėje vietoje. Naujoji taryba, va- 
dovaujam Klemo BALTOKO, ėmėsi 
ieškoti tinkamo objekto. Kasoje 
grynais teturėta 2.000 svarų. 1964 
m. gegužės mėnesį parduota Thorn- 
bury namai už 8.000 svarų. Suma vis
dėlto nebuvo pakankama rimtes
niam pirkiniui. Bendruomenė liko be 
savo pastogės, ir nusivylimas didėjo 
kiekvieno širdyje.

1965 m. spalio mėnesį žaibu pas
klido džiugi naujiena: klubo taryba, 
talkininkaujant V. ANIULIUI, su
derėjo didžiulius namus North Mel
bourne, visai arti miesto centro. 
Entuziazmo pagauti melburniškiai 
per 3 mėnesius sudėjo dar 8.000 
svarų. Turint galvoje, kad tuo metu 
vidutinis darbininko atlyginimas sa
vaitei buvo 12 svarų, suma buvo 
tikrai pasigėrėtina. Ir taip buvo įsi
gyta už 27.750 svarų didesni ir labai 
patogioje vietoje, bet gana apleisti 
namai.

KŪRIMASIS NAUJOJ VIETOJ
Namuose buvo fronte krautuvė, 

įėjus 4 maži kambarėliai, erdvus 
vestibiulis, kino teatro salė, už sce
nos du persirengimo kambarėliai, 
toliau gimnastikos salė, virtuvė su 
sandėliukais. Kitoje koridoriaus pu
sėje netvarkingai sulipdytos vaikų 
darželio patalpos. Antrame aukšte 
priekinėje dalyje buvo trys dideli 
kambariai ir vestibiulis. Pastato 
bendras grindų plotas siekė 22.000 
kvadratinių pėdų.

Su to namo pirkimu susidarė labai 
palankios sąlygos išlyginti anksčiau 
pasireiškusius ir vis teberusenan
čius mūsų bendruomenėje nesutari
mus bei skersavimus. Nuotaika kito 
geron pusėn. Klubo taryba toje 
dvasioje nutarė deklaruoti, kad lie
tuvių namai yra visų lietuvių namai, 
ir visi, kas tik nori po jų stogu tilpti, 
bus trakdtuojami vienodai. Tas nu
tarimas, suprantama, susilaukė kiek 
priekaištų iš tų sluoksnių, kurie rė
mė klubą nuo pat jo įsikūrimo die
nos, kurie patyrė apkalbų bei buvo 
skundžiami garbės teismui. Vėles
nieji metai parodė, kad tas tarybos 
žingsnis labai padėjo užkasti skirtu
mų griovius, atsiradus mūsų bend
ruomenėje dėl įvairių priežasčių.

Nors namas ir didelis, bet visų 
patenkinti nebuvo galima. Klubo ta
ryba ryžosi todėl priglausti visus 
mūsų organizacinius sambūrius, 
suskirstant į grupes ir duodant gru
pei po didelį kambarį, leidžiant pa

tiems pagal savo skonį įsirengti. 
Bendruomenei buvo paskirta posė
džių menė, jaunimui kambarys ir 
moterims patalpa seklyčia.

Berenkant aukas lietuvių na
mams, iškilo vienas mažai žinomas 
faktas, kad Viktorijos valstijoje tarp 
lietuvių yra nedidelė grupė evange
likų, kurie jaučiasi lyg atstumti bei 
pamiršti. Taryba pasiryžo esamą 
namuose koplytėlę pavesti evange
likų reikalams. Bendram naudoji
muisi liko kino salė su 350 sėdimų 
vietų. Įsikūrė čia ir Talkos kredito 
draugija, gavo būklą skautai ir 
bendruomenės biblioteka. Krašto 
valdybos biblioteka, kurią norima 
paversti šaltinių biblioteka (Lithua
nian Reference Library) savo spintą 
turi bendruomenės posėdžių menė
je.

PAGERINIMAI IR
SALĖS STATYBA

Tik perėmus namus teko sutvar
kyti stogus. Vėliau valymas ir dažy
mas grindų, eilė smulkesnių darbų 
darbelių. Visi šie darbai buvo atlie
kami talkininkų pagalba. Darbai vy
ko ir organizacijoms skirtuose kam
bariuose.

Pradėta galvoti, kaip gauti iš na
mų pajamų. Pastangos išnuomuoti 
kino salę buvo nesėkmingos - nebu
vo paklausos. Gimnastikos saliukė, 
ją kiek atremontavus ir sužeminus 
pakabinamomis lubomis, buvo 
naudojama mažesnio pobūdžio po
būviams bei šokiams. Bet tai tik bė
dos pakaitalas. Brendo mintis nu
griauti buvusį vaikų darželio pasta
tą ir toje vietoje pastatyti šokių sa
lę. Finansiniai ištekliai tačiau per- 
kuklūs. Tik Algirdui JOKŪBAUS- 
KUI vadovaujant tarybai, imtasi to
uždavinio. Po talkininkų daugelio

Šokių salėje prie stalo: A. Krausas (miręs), P. Rūtenis, A. Karazijienė, 
E. Šeikienė, A. Šeikis (miręs), E. Balčiūnienė ir J. Balčiūnas.

Evangelikų pamaldos Liet. Namų koplyčioje

paaukotų dienų griaunant sienas ir 
valant plytas, išleidus dar apie 
25.000 dol. . toje vietoje atsirado 
Lietuvos nepriklausomybės 50 metų 
jubiliejaus vardo salė. Salės projek
tą paruošė architektas Jurgis Žal- 
kauskas, darbams vadovavo Maša- 
nauskas.

GAUNAMA LICENCIJA
1974 metų pabaigoje, Juozo 

PELENAUSKO rūpesčiu, buvo 
gauta svaiginamųjų gėrimų licenzi
ja. Tuometiniam tarybos pirminin
kui ir visai tarybai teko išspręsti są
ryšyje su tuo reikalu daug galvosū
kių. Valstybinei gėrimų komisijai 
reikalaujant, buvusi gimnastikos 
salė turėjo būti atremontuota ir pa
verčiama -klubo baro svetaine. Re
montas kaštavo apie 12.000 doL 
baro įrengimai per 5.000 dol. , vė
dinimų įrengimai svetainėje ir šokių 
salėje 8.000 dol. Išlaidų tat turėta 
daug, bet sumanus ir veiklus pirm. 
A. RAMANAUSKAS vertėsi be 
jokių piniginių vajų. Tiesa, ilgas ko
ridorius į klubo patalpas buvo iš

muštas natūralaus medžio faniera. 
Atremontuota ir perdažyta kino sa
lė. Ji ilgokas laikas jau nuomuojama 
ir per metus atneša gražią sumą. 
Svarbu kad susitarta taip, kad šia 
sale ir mūsų bendruomenė savait
galiais gali pasinaudoti. Fronte 
esanti krautuvė taip pat nuomuoja
ma. Moka už patalpas ir mūsų Talka.

Melbourne lietuvių klubas per 
savo 20 metų gyvenimą padarė labai 
didelį progresą daugelio pasišven
tusių idealistų pastangomis, kurie 
atliko didelį darbą organizuodami, 
projektuodami, talkindami darbuo
se, paremdami piniginėmis aukomis, 
pareikšdami konstruktyvią kritiką. 
Nuo lietuvių namų idėjos, iškeltos 
K. MIELDAŽIO 1950 m. esame su
kūrę instituciją ir namus, kuriais 
džiaugiamės ne tik mes, bet gėrisi ir 
atvykę kitataučiai. Ypatingas dė
mesys atkreipiamas į skoningą 
namų ir baro svetainės dekoravimą, 
kurį įvykdė dailininkas Adomas 
VINGIS.

GARBĖS NARIAI

Pagal klubo įstatus daug klubui 
pasidarbavusiam ar atsižymėjusiam 
nariui ar net pašaliečiui - ne nariui 
visuotiniu klubo narių nutarimu gali 
būti suteiktas klubo garbės nario 
vardas. Tokie iki šiol yra:

Ig. Alekna, J. Mašanauskas, A. 
Ramanauskas, A. Vingrys, A. Žal- 
kauskas, Br. Vingrys, A. Reimerie- 
nė, EI. Balčiūnienė. Iš garbės narių 
nereikalaujama mokėti metinio na
rio mokesčio ar kitokių įnašų.

Svetainės baras. Centre baro vedėjas J. Krikščiūnas, dešinėje - R. Kli- 
mienė. Nuotraukoje trūksta baro asistento V. Žiogo ir namų prižiūrė

tojo J. Daunio.

Klubo Tarybos pirmininkai
Jau 1956 m., kai buvo ruošiami 

juridiniai pamatai organizacijai na
mams pirkti ir administruoti, imta 
vartoti klubo vardas. Pirmuoju tat 
klubo pirmininku tenka laikyti Justą 
Kuncaitį. Iki klubo užregistravimo 
Klubo Tarybos buvo renkamos ka
lendoriniams metams. Po užsiregis
travimo tarybos renkamos finansi
niams metams. Pagal vietinius val
dinius nuostatus visos bendrovės 
bei draugijos, administruojančios 
turtą bei operuojančios kapitalu, fi
nansinių metų pabaigoje turi savo 
nariams ir valdinėms įstaigoms pa
tiekti apyskaitas. Tuo tat metu 
įvyksta ir valdomųjų organų rinki

mai. Perdidelis sąrašas būtų patiek
ti nuo 1956 m. visų tarybų narių są
rašus. Suminėsime tik pirmininkus: 
Justas Kuncaitis (miręs) - 1956 m., 
Algis Kabaila - 1957 m., Jonas An
tanaitis 1957-58 m., Liudas Barkus 
1958-59 m., Adomas Vingis 1959-60 
m. Zigmas Budrikis 1960-61 m., Jo
nas Valys 1961-63 m., Klemas Balto
kas (miręs) 1963-64 m., Juozas Pet
rašiūnas 1964-67 m., Algirdas Jokū- 
bauskas (miręs) 1967-71 m., Alber
tas Bladzevičius 1971-72 m., Juozas 
Pelenauskas 1972-73 m., Antanas 
Ramanauskas 1973-77 m. Nuo 1977 
m. rugpiūčio 2 d. Klubo Tarybai pir
mininkauja Vincas Ališauskas.
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Namie
PAS MENININKUS

Mūsų iškilioji dailininkė Eva 
Kubbos neseniai dalyvavo grupinėje 
parodoje Delmar Weekend Galeri
joje, Summer Hill (Sydney), kur bu
vo išstačiusi keturis savo kūrinius. 
Paroda buvo labai sėkminga, visi 
Evos darbai buvo nupirkti, o ji pati, 
parodą atidarant pasakė jautrią ati
daromąją kalbą. Pastaruoju metu 
dailininkė intensyviai kuria ir 
netrukus ketina surengti savo indi
vidualią parodą, numatydama išsta
tyti visai naujo žanro kūrinių.

MELBOURNE PRISIMINĖ
A.A. DR. V. DIDŽĮ

Lapkričio 27 d. kunigas Kostize- 
nas, pirmo Advento sekmadienio ir 
naujų bažnytinių metų pradžios 
evangelikų pamaldose, Lietuvių 
Namų koplyčioje, prisiminė žinomą 
Mažosios Lietuvos veikėją ir Tilžės 
Akto signatarą, a.a. Dr. Valterį Di- 
džį, kuris atsiskyrė iš šio pasaulio 
spalio 21 d. ir iš Melbourne Lietuvių 
Namų koplyčios spalio 25 d. buvo 
palydėtas į Altonos New Footscray 
krematoriumą.

Pamaldose dalyvavo visa p. Di
džių šeima ir pilnutėlė mažos koply
čios patalpa maldai susikaupusių 
žmonių. Kunigas Kostizenas, nese
niai grįžęs iš Kanados, kur jis aplan
kė savo 93 metų amžiaus mamytę, 
gražiai prisiminė atsiskyrusį brolį, 
iškėlė jo kilnią asmenybę ir pasitar- 
navimą Lietuvos kūrime ir gilia 
malda prašė Aukščiausiojo jam am
žinos ramybės ir paguodos jo liūdin
čiai šeimai. Visi sugiedojo pritaikin
tą giesmę ir daugelis priėmė Komu
niją.

Po pamaldų dauguma su kunigu 
nuėjo į Klubo patalpas ir susėdę prie 
ilgo stalo visi kartu papietavo ir, 
neskubėdami į namus, dar ilgai šne
kučiavosi. A.B.

VISUR VISAIP
Rugsėjo pradžioje Anglijoje buvo 

1.433.431 bedarbis.
*♦*

Čikagoje išleista monografija apie 
arkivyskupą Mečislovą Reinį. Mo
nografijos autoriai gyvena okupuo
toje Lietuvoje, rankraščiai slaptais 
keliais pasiekę Vakarus. Monografi
joje yra ir daug iki šiol nežinotų fak
tų apie bolševikų nukankintą vys
kupą.

♦♦♦

Rugsėjo 26 d. popiežiui Pauliui 
VI-jam suėjo 80 metų. Buvo kalba
ma, kad šio amžiaus sulaukęs popie
žius pasitrauks iš pareigų, tačiau ir 
pagal tradiciją, ir pagal gyvenamą
sias sąlygas popiežius savo pareigo
se iš bus iki savo amžiaus pabaigos.

♦**•
Apskaičiuojama, kad šiuo metu 

pasaulyje yra keturi milijardai žmo
nių. Kasdien tų žmonių padaugėja 
po 200.000, todėl visai nenuostabu, 
kad bijomasi greitu laiku žmonių 
pertekliaus žemėje, nors, palygina
mai, žemėje yra daug neapgyventos 
vietos. Tokie kontinentai, kaip Aus
tralija ir Pietų Amerika dar gali su
talpinti daug milijonų.

Venecueloje Tovar kurortinėje 
vietovėje netoli krašto sostinės Ca
racas lietuvis žemaitis turi milijoni
nės vertės viešbutį ’’Bergland”. 
Viešbučio savininkas R. Redneris 
yra susipratęs lietuvis, remia ir pa
laiko lietuviškus reikalus. Jo sesuo 
Vanda taip pat yra sėk
minga prekybininkė Maracay mies
te, turinti milijoninės vertės krau
tuvę.

r svetur
PERTH

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Pertho ramovėnai, savanoriai ir 
šauliai iškilmingai atšventė Lietu
vos kariuomenės atkūrimo metinę 
šventę lapkričio 19 d. Leederville 
salėje gausiai dalyvaujant Pertho 
lietuviams ir svečiams iš toliau.

Minėjimą atidarant gana platų 
žodį tarė skyriaus pirmininkas ra- 
movėnas savanoris K. Žuromskis. 
Garbės prezidiumą sudarė: savano
riai kūrėjai V. Valaitis, A. Klimaitis, 
kpt. Kuzmickas, kun. J. Petrauskas, 
Miliauskas, Miliauskienė, Petrukė- 
nienė, Burneikienė, Petrukėnas ir 
Stankevičius.

Įnešus tautinę ir ramovėnų vėlia
vas tėvynės prisiminimą paskaitė 
ALB Pertho apyl. pirm, ramov. Mi
liauskas. Kritusieji kovose už laisvę 
pagerbti susikaupimo minute. Sekė 
organizacijų atstovų trumpi sveiki
nimai.

Paskaitą skaitė ramovėnas B. 
Steckis primindamas mūsų buvusios 
kariuomenės žygius ir kartu kreipė
si į jaunimą kviesdamas neatitrūkti 
nuo lietuvybės ir visomis išgalėmis 
prisidėti prie bendros kovos siekiant 
Lietuvai laisvės.

Minėjimo meninėje programoje 
taut, šokių grupė Šatrija pašoko 
tautinių šokių, p.p. Miliauskienė ir 
Rapševičienė padainavo duetu. Mi
nėjimui pasibaigus visi bendrai pa
sivaišino ir pasilinksmino.

VLIKo atstovas Belgrade •

Vliko valdybos prašomas, kun. 
Kazimieras Pugevičius spalio 25-31 
buvo Belgrade. Jį priėmė JAV am
basadorius Jugoslavijai Albert 
Scherer, jr. Ambasadorius Scherer 
dalyvauja Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferencijos 
Belgrade JAV delegacijos pasitari
muose. Kun. K. Pugevičių taip pat 
priėmė monsinjoras Fonz-Munoz, 
Vatikano atstovas Belgrado konfe
rencijai. Be to, jis kalbėjosi su The 
New York Times korespondentu

Dabartinis Nepriklausomos Lie
tuvos atstovas Washingtone Dr. 
S.A. Bačkis Los Angeles mieste 
Lietuvos generaliniu garbės konsulu 
paskyrė inž. Vytautą Čekanauską ir 
apie tai painformavo U.S.A. Valsty
bės departamentą. Spalio 6 d. 
Valst. Departamentas paskyrimą 
patvirtino ir išdavė atitinkamus 
diplomatinius pažymėjimus.

V. Čekanauskas yra gimęs 1929 
m. Kaune, Amerikos karo veteranas 
ir plačiai žinomas visuomenininkas 
lietuvių tarpe Kalifornijoje.

**♦

Australija pardavė vieną milijoną 
tonų kviečių Egiptui. Apie pusę mi
lijono tonų kviečių ateinančiais me
tais Australija parduos Indonezijai.

Ilgus metus turėjęs savo praktiką 
Stroud mieste (apie 200 mylių į 
šiaurę nuo Sydney) Dr. V. Kišonas 
ją uždarė ir persikelia nuolatiniam 
apsigyvenimui į Sydney.

***
Ilgametis "Sydnejaus Liet. Klubo 

Tarybos narys ir jo garbės narys p. 
E. Kolakauskas po sėkmingos ope
racijos sveiksta Auburn ligoninėje.

♦♦♦

Villniaus saldainių fabrikas ’Ter- 
galė” pradėjo gaminti kramtomąją 
gumą. Taip, atrodo, bus pasivyta 
Amerika...’

**♦

Kariuomenės šventės proga iškil
mingas pamaldas atlaikė kun. J. 
Petrauskas, pasakydamas dienai 
pritaikintą prasmingą pamokslą.

Ta pačia proga L.K.V.S. Ramovės 
Pertho Skyriaus Valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką visiems minėjime 
dalyvavusiems ir už sudėtas aukas 
($ 29.10) karo invalidams šelpti.

Dėkojame minėjimo prezidiumui 
ir sveikintojams, kun. J. Petrauskui 
už pamaldas, jaunimui ir ponioms už 
atliktą programą ir visiems vienaip 
ar kitaip prisidėjusiems prie minėji
mo paruošimo.

Taip pat Skyriaus Valdyba linki 
visiems Pertho ir Australijos lietu
viams linskmų Šv. Kalėdų, ir laimin
gų Naujų Metų.

ĮSIGIJO LITUANISTINES 
ENCIKLOPEDIJAS

Dikenso Universiteto (Geelonge) 
ir Geelongo miesto bibliotekos pa
čios apsimokėjo už Lituanistines 
Enciklopedijas, o Geelongo lietuvių 
bendruomenės bibliotekai suauko
jome.

Aukojo: $ 20 Geelongo lietuvių 
bendruomenė; po $ 5: J. Sedlokas ir 
Dr. K. Šarkis; po $ 4: kun. P. Dauk
nys, J. Gailius, J. Normantas ir S. 
Skapinskas; po $ 3: I. Dargvainis, 
Kiselius (jun.) ir V. Stuikevičius; po 
$ 2: inž. A. Adomėnas, F. Andruko- 
nis, Baltrūnas, V. čerakavičius, M. 
Davalga, A. Jakubauskas, M. Ky
mantas, J. Lipčius, R. Norvydas, A. 
Obeliūnas, V. Palavikas, P. Paproc- 
kas, Paškevičius (sen.), A. Pisarskis, 
S. Slavickas, O. Shrederis, K, Sta-

Belgrade David Andelman. Matėsi 
su Airijos delegacijos nariais. Kun. 
Pugevičius jiems įteikė kopijas Lie
tuvių Žmogaus Teisių komisijos 
pranešimo, kuriame yra Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos sant
rauka apie Sovietų Sąjungos vykdo
mus religinės laisvės pažeidimus 
Lietuvoje ir JAV Bendruomenės 
memorandumo kopiją apie lietuvių 
skriaudimą okupuotoje Lietuvoje, 
Tarybų Sąjungoje ir kituose jos įta
koje esančiuose kraštuose.

Kun. K. Pugevičius atkreipė Va
tikano atstovo Fonz-Munoz dėmesį į 
tai, kad lietuviai, sužinoję Vatikano 
atstovo vyskupo Silvestrini įžangi
nės kalbos turinį, kuriame buvo 
reiškiamas susirūpinimas Ukrainos 
tikinčiųjų reikalais, - pasigedo pa
vergtųjų lietuvių reikalų paminėji
mo. Jis aiškino Vatikano atstovui, 
kad dabartinių laikų lietuviai katali
kai - kankiniai ir religinės laisvės 
paneigimui besipriešinantieji rezis
tentai - prašo ir laukia laisvojo pa
saulio pagalbos, bent keliant viešu
mon brutalius Sovietų Sąjungos 
prasižengimus prieš žmogaus teises. 
Jis informavo, kad lietuviai nori tu
rėti švietimo laisvę ir naudotis tėvų 
teise auklėti savo vaikus. Be to, jis 
priminė, kad lietuvių tauta buvo ir 
yra apsisprendusi siekti kiekvienai 
tautai priklausančių suverenumo 
teisių.

Grįždamas per Romą, kun. K. Pu
gevičius turėjo progos painformuoti 
apie savo patyrimus Belgrade ir 
apie padėtį Lietuvoje vyskupą Mar
cinkų ir monsinjorą Bačkį. Vyskupas 
Marcinkus, Chicagoje gimęs lietu
vis, vadovauja Vatikano bankui, o 
prelatas Bačkis - vienam skyriui Va
tikano užsienio reikalų įstaigoje.

Apie savo misiją painformavo 
Lietuvos atstovą Vatikane Stasį Lo
zoraitį, jr. ir pažadėjo duoti jam rei
kalingos pagalbos informacinėmis 
knygomis ir kita medžia
ga. Romoje jis matėsi su kun. Kaz
lausku, Vatikano radijo lietuvių 
skyriaus vedėju, vyskupu Deksniu, 
prelatu Mincevičium, prelatu Tula- 
ba ir kt.

rinskas, K. Šimkus, S. Šutas, P. 
Vaičekauskas, V. Zylė ir A. Žvirblis; 
po $ 1: A. Bučkis, M. Cimermonienė, 
B. Gasiūnas, O. Grušauskienė, T. 
Jankus, J. Manikauskas, P. Mažylis, 
V. Povilaitis, A. Tamulla, A. Skėrys, 
S. Valaitis, P. Varanka ir X. Viso 
$ 112.

Ačiū aukojusiems.
Lituanistinės Enciklopedijos 
Platintojas Jonas Normantas

Jaunimui 
ir tėvams

N.S.W. Education Department 
nutarė atidaryti Sydney šeštadieni
nę mokyklą lietuvių kalbai mokytis.

Mokykla bus valdžios išlaikoma, 
mokytojai gaus nustatytas algas ir 
mokiniams baigusiems šią mokyklą 
lietuvių kalba bus užskaityta baigu
siems High School į išlaikytų egza
minų.skaičių.

Tat sudaro labai gerą progą 
mokiniams lankantiems High 
School, ar norintiems ją lankyti, ar 
norintiems tik pagilinti lietuvių kal
bos žinias - studentams ir visiems 
kitiems.

. Kad mokykla galėtų pradėti veik
ti 1978 metų pradžioje, kartu su vi
som kitom mokyklomis, turi susida
ryti mažiausiai 15 kandidatų norin
čių lankyti mokyklą.

ALB Sydney Apylinkės Valdyba 
turi painformuoti Education 
Department ar susidaro reikalingas 
skaičius norinčių mokytis lietuvių 
kalbą.

Ryšium su aukščiau pasakytu 
prašome registruotis norinčius lan
kyti minėtą mokyklą pranešant savo 
vardą, pavardę, adresą ir telefoną.

Registraciją atlieka:
p. A. Jablonskienė, 1-a Stacey St., 

Bankstown, 2200, tel. 7094031. '
p. V. Saudargas, 524 Barrenjoey 

Rd., Avalon, 2107, tel. 918-3842.
Registravimosi prašome neatidė

lioti, nes reikalas yra skubus.
Visi turintieji ryšių su jaunimu 

prašomi išaiškinti jaunuoliams rei
kalo svarbumą ir paraginti jaunimą 
pasinaudoti atsiradusia proga. Šią 
progą praleidus ji gali niekada ne
pasikartoti vėliau.

Lietuvių kalba, kaip labai sena 
kalba tarp kitų kalbų pasaulyje yra 
labai vertinama ir yra dėstoma dau-~ 
gelyje universitetų įvairiuose kraš
tuose kalbotyros mokslo reikalams.

Mūsų nenoras mokytis savos kal
bos parodytų tik mūsų inteligencijos 
žemą lygį ir taipgi parodytų, kad 
mes esame išnykstanti be tautinio 
susipratimo ir atsparumo masė.

ALB Sydney Apylinkės V-ba

Londone kun. K. Pugevičius apie 
savo misiją painformavo Lietuvos 
atstovą Anglijoje Vincą Balicką ir 
apie dvidešimtį Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjungos pirmininko J. 
Vilčinsko sukviestų asmenų.

Į JAV kun. K. Pugevičius grįžo 
lapkričio 15 d. Sekančią dieną apie 
savo patyrimus Belgrade jis telefo
nu painformavo: Religion News 
Service, New Yorke, National 
Catholic News Service, Washing-. 
tone,ir National Catholic Register. 
Tą pačią dieną jis kalbėjosi su Eltos 
Informacijų ir Lithuanian Informa
tion Service atstovu, o lapkričio 19 - 
padarė apyskaitinį pranešimą Vliko 
valdybos nariams.

Kun. K. Pugevičius, Baltimorėje 
gimęs lietuvis, vadovauja Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai ir Lietuvių 
Katalikų Tarnybai, artimai bendra
darbiauja su Vliko Informacine Tar
nyba, su JAV Bendruomene, palaiko 
artimus ryšius su katalikų, protes
tantų, žydų ir kt. religinėm bend
ruomenėm ir žmogaus teisių organi
zacijom, mūsų reikalais rašo 
straipsnius ir laiškus į amerikiečių 
spaudą. B.B. (Elta)
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Australija ketvirtoje vietoje

Praėjusią savaitę Naujoje Zelan
dijoje pasibaigė Azijos tautų šach
matų komandinės varžybos, kuriose 
dalyvavo australai ir iš dešimties 
dalyvavusių tautų užėmė ketvirtą 
vietą. Turnyro laimėtoju tapo Phili- 
pinai. Antroji vieta Kinija.

Australų komandoje žaidė vienas 
naujasis australas vengras P. Dozsa, 
kuris šiuo metu dalyvauja lietuvių 
šachmatų turnyre. Vengrai šach
matų sporte yra vieni iš pajėgiausių 
Europos tautų. P. Dozsa atvyko į 
Australiją su tarptautinio šachmatų 
meisterio titulu ir kelių metų laiko
tarpyje yra laimėjęs daug turnyrų, 
kartu ir 1977 metų NSW šachmatų 
čempionatą. Stebėtina, šis pajėgus 
meisteris neturi laimės žaisdamas 
prieš lietuvius. Kaip jau anksčiau 
minėjau, mūsų turnyre pirmame ra
te pralaimėjo I. Jonaičiui. Kai sep
tintame žaisdamas prieš mūsų 
meisteri V. Patašių patyrė antrą 
pralaimėjimą ir tuo pačiu bet kokią 
galimybę laimėti turnyrą. V. Pata
šiui turnyro laimėjimas ar pralai
mėjimas priklauso dabar nuo pas
kutinės partijos.

Sydnejaus lietuvių šachmatų 
klubo loterijos traukimas įvyks 
gruodžio 14 d. (trečiadieni) 8 vai. 
vakare klubo patalpose. Pirmasis 
prizas - bilietas i Singapoorą, dova

notas p. R. Cibo, Palangos kelionių 
biuro savininko. Tą patį vakarą 
įvyks ir šachmatų turnyro uždary
mas ir dovanų įteikimas, kartu ir ”V. 
Mikėno” taurės. Šių metų turnyro 
piniginių prizų bendrą sumą sudaro 

790 dolerių.
♦♦♦

Pasaulio šachmatų arenoje šiuo 
metu yra visų dėmesyje dviejų did- 
meisterių Victor Korchnoi ir Boris 
Spassky kova dėl . kandidatūros . į 
pasaulio šachmatų meisterio titulą. 
Paskirta sužaisti dvidešimt partijų. 
Laimėtojas turės teisę susitikti su 
šiuo metu esančiu pasaulio šachma
tų meisteriu A. Karpov.

Anksčiau esu pranešęs, kad 
Victor Korchnoi yra apsigyvenęs 
Olandijoje, tuomi rusams būtų labai 
nemalonus dalykas, jei pabėgėlis 
laimėtų kandidato titulą.

Po penkių sužaistų partijų Victor 
turi 3Vz taško B. Spasky IVz. Pir
mieji taškai dar yra per maža pers
vara pradėti tikėtis pirmojo laimėji
mo.

V.A.

Mažo kaloringumo ’’milkshake”. Idealus gėrimas prižiūrint savo svorį 
ir sveikatą. Skanus, putojantis ir turi tik penktadalį kalorijų palyginus su 
visų geriamu ’’milkshake”. Labai taupus, nes kainuoja tik pusę to, ką 
mokate už stiklą delikatesų krautuvėje.

”Diashake” maistingumo vertė yra aukštesnė už normalaus pieno, nes 
praturtinta vitaminais. Jo tinkamumą pripažino Pietų Australijos Dia
betic Ass. Galima gerti karštą ir šaltą.

Reikalaukita DIASHAKE Health Food krautuvėse.

KELIONĖS 1 LIETUVĄ *•
Ateinančiais metais organizuojamos dvi ekskursinės grupės į Vilnių.
Pirmoji grupė išvyksta 1978 m. birželio 15 d.
Antroji grupė išvyksta 1978 m. rugpiūčio 10 d.
Dėl detalių rašykite ar skambinkite čia naduotu adresu bei telefonais.
Interesantus informuoja lietuviškai Algis Bučinskas tel. (02) 26 5066

Palanga Travel
364 Sussex St., Sydney, 2000. Tei.
26 2665, 26 2008, 26 3526, 61 3426

PAVESKIT SAVO RŪPESČIUS---------------------------------------------
MUMS sijas po miestus; parduodam bilietus

lėktuvais, laivais ir kitom susisieki- 
Mes parūpinam užsienio pasus, mo priemonėm į betkur pasaulyje.

vizas, užsakom viešbučius, ekskur-

JOKE OF THE YEAR

Sydnejiškė Agnė Lukšytė, bend
radarbiaudama Čikagos ’’Laisvojoje 
Lietuvoje”, turi savo skyrelį ’’Žinios 
iš Kengūrų Žemės”. Laisvosios Lie
tuvos rugpiūčio 25 dienos laidoje ta

me skyrelyje skaitome: ”Kun. P. 
Vaseris, redaguodamas Tėviškės 
Aidus, buvo sutelkęs aplink save 
stiprius bendradarbius iš visos Aus
tralijos, kurių įdomūs straipsniai at
siekė tai, kad Tėviškės Aidai turi 
milžinišką (mūsų pabraukta, 
x y.) prenumeratorių skaičių”.

Teisingai mano tėvas mokė, kad 
dydis priklauso nuo matytojo.

Tame pat skyrelyje toliau skaito
me: ’’Sydnejaus šaulių būrelis pa
mažu didėja narių skaičiumi. Pasta
ruoju metu dar įsijungė kelios gan 
jaunos, gražios ponios. Tarėsi dėl 
uniformų įsigijimo. Reikia tikėtis, 
kad neužilgo šaulių būrelio nuotrau
ka puoš Laisvąją Lietuvą”.

Vietiniams stebėtojams komenta
rai šiai žinelei nereikalingi...

(xy)

PARENGIMAI MELBOURNE t
1978 1

PARENGIMŲ MELBOURNE 1978 METAIS KALENDORIUS

SAUSIS
2-15 d. Vl-toji Tautinė Skautų Stovykla
21-22 d. Jūros diena
28 d. šešt. Parapijos Choro gegužinė

VASARIS
12 d. sekm. Soc. Moterų D-jos metinis susirinkimas Lietuvių Namuose
16 d. ketv. Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šventė
17 d. penkt. Vasario 16 proga priėmimas australams Lietuvių Namuose
19 d. sekm. Vasario 16-tos minėjimas
25 d. šešt. Jaunimo iešminė ir automobilių lenktynės
26 d. sekm. Dainos Sambūrio gegužinė

KOVAS
4 d. šeši. Melb. Sporto Klubo ’’Varpo" metinis susirinkimas Liet. Nam
5 d. sekm. ’’Kaziuko” mugė, Tunto sueiga, skautų tėvų metinis susirin

kimas Lietuvių Namuose.
11-13 d. Skautų iškila p.p. Pocių ūkyje
18 d. šešt. Korporacijos ’’Romuvos" Komersas
19 d. sekm. Dainos Sambūrio loterija

BALANDIS
1 d. šešt. Margučių Balius, ruošia Klubas Lietuvių Namuose
9 d. sekm. Melb. Kat. Mot. D-jos loterija
15 d. šešt. Pabaitiečių Jaunimo Seminaras
16 d. sekm. ALB Melb. Apylinkės Metinis susirinkimas Lietuvių Nam.
22 d. šešt. Dainos Sambūrio balius Lietuvių Namuose

GEGUŽĖ
6 d. šešt. Parapijos Choro balius Lietuvių Namuose
7 d. sekm. Soc. Moterų D-jos loterija
13 d. šešt. Gyvojo Rožančiaus, Naktinės Adoracijos Namuose Būrelio ir

Mėlynosios Armijos Sąjūdžio narių susirinkimas Parap. Na
muose, Pabaltijo Korporacijos Komersas Lietuvių Namuose

14 d. sekm. Motinos Dienos minėjimas Lietuvių Namuose
20 d. šešt. Sporto Klubo "Varpo” balius Lietuvių Namuose
21 d. sekm. Kalantos minėjimas, ruošia ALJS Melb. skyrius
27-28 d. Studentų savaitgalis Mt. Buller
28 d. sekm. Melb. Kat. Moterų D-jos parengimas Lietuvių Namuose

BIRŽELIS
3 d. šešt. Studentų balius Lietuvių Namuose
4 d. sekm. Dainos Sambūrio Koncertas Lietuvių Namuose
18 d. sekm. Išvežimų Minėjimas Lietuvių Namuose
24 d. šešt. Joninių balius, Soc. Mot. D-ja, Lietuvių Namuose

LIEPA
1 d. šešt. Parapijos Choro uždaras pobūvis Parapijos Namuose
8 d. šešt. "Džiugo” Tunto balius Liętuvjų Namuose 
15-16 d. Karių Ramovėnų 25 metų jubiliejus 
23 d. sekm. "Džiugo” Tunto loterija prie bažnyčios
29 d. šešt. "Mūsų Pastogės" balius Lietuvių Namuose

RUGPICTIS
13 d. sekm. Parapijos Mokyklos Konkursas Lietuvių Namuose
19 d. sekm. IV-tojo Kongreso balius Lietuvių Namuose
20 d. sekm. Melb. Kat. Mot. D-jos Šventė, pietūs Parapijos Namuose
27 d. sekm. Liet. Klubo metinis susirinkimas Lietuvių Namuose

RUGSĖJIS
10 d. sekm. Tautos Šventė, minėjimas Lietuvių Namuose. Skautai pa

maldose dalyvauja uniformuoti.
16 d. šešt. "Tėviškės Aidų" balius Richmond Town Hall
23 d. šešt. "Talkos” metinis susirinkimas Lietuvių Namuose
24 d. sekm. Melb. Kat. Mot. D-jos metinis susirinkimas Lietuvių Nam.
30 d. šešt. Jaunimo Kongreso Atstovų subuvimas Lietuvių Namuose

SPALIS
7 d. šešt. Sporto Klubo "Varpo” linksmavakaris Lietuvių Namuose

Parapijos Choro "Praninės” Parapijos Namuose
8 d. sekm. Soc. Mot. D-jos popietė Lietuvių Namuose
14 d. šešt. Gyvojo Rožančiaus, Naktinės Adoracijos Namuose Būrelio ir

Mėlynosios Armijos Sąjūdžio narių susirinkimas Parap. Nam
15 d. sekm. "Tėviškės Aidų” loterija
21 d. šešt. Lietuvių Klubo metinis balius Lietuvių Namuose

LAPKRITIS
4-5 d. Mirusiųjų prisiminimas
11 d. šešt. Dainos Sambūrio balius Lietuvių Namuose
19 d. sekm. Kariuomenės Šventė Lietuvių Namuose
25 d. šešt. Ramovėnų balius Lietuvių Namuose
26 d. sekm. Dainos Sambūrio koncertas Lietuvių Namuose

GRUODIS
2 d. šešt. Parapijos Mokyklos mokytojų vakarienė Parapijos Namuose
3 d. sekm. "Džiugo” Tunto metinė sueiga Lietuvių Namuose
10 d. sekm. Kat. Mot. D-jos vaikams Eglutė
24 d. sekm. Kūčios
31 d. sekm. Naujų Metų Sutikimo Balius

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St., Adelaide 
Tel. 223 5879 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 27 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuvių bendruomene
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IŠRINKIME GERIAUSIUS

Jau čia pat ir 28-ji Australijos 
Lietuvių Sporto Šventė, įvykstanti 
Kalėdų švenčių metu Hobarte. Ši 
šventė yra ypatingai svarbi visiems 
Australijos lietuviams sportinin
kams, nes josios metu įvyks galutinė 
atranka visų Australijos lietuvių 
sportininkų, kurie kitų metų vidu
ryje turės garbę reprezentuoti mū
sų šio kontinento lietuvius busimojo 
Pasaulio Lietuvių Sporto Šventėje 
Toronto mieste, Kanadoje. Nors 
Hobarto šventė ir sukėlė gana daug 
pavienių ir klubinių nusiskundimų, 
sakant, kad būsimiems rinktinių 
dalyviams yra ypatingai brangi ke
lionė, po pusmečio ir vėl važiuojant į 
Kanadą. Lygiai kaip dalis sportinin
kų - skautų, dėl tuo metu atvyks-
tančių užsienio skautų, negalės irgi 
šventėje dalyvauti. Visi šie nusis
kundimai buvo tikrai pagrįsti, tačiau 
dabartinė ALFAS valdyba anksty
vesnio atstovų nutarimo pakeisti 
negalėjo ir šventė rengiama Hobar
te. Tačiau jeigu vienam ar kitam 
būsimam reprezentantui ir kainuotų 
truputį brangiau, tai niekuomet ne
reikia pamiršti garbingų Hobarto 
’Terkūno” sportininkų, kurie jau 
virš 20 metų savo mažą klubą re
prezentavo visose sporto šventėse ir 
finansinėmis išlaidomis. Joks klubas 
jiems negali prilygti. Ir šioji busi
moji sporto šventė yra jų tiesiog 
preciziškai paruošta, todėl telieka 
juos tik pasveikinti ir palinkėti vi
sam rengimo komitetui geriausios 
sėkmės ir ištvermės, kai kiekvienas 
klubas gal įstengs šiuo atveju 
truputį daugiau padėti būsimiems 
savo Kanados rinktinių reprezen
tantams.

Pagrindinis šventėje tikslas, 
neskaitant pačių tarpusavio žaidy
nių, yra gražioje ir tikrai draugiškai 
sportiškoje nuotaikoje, išrinkti 
visus geriausius Australijos sporti
ninkus į būsimas rinktines. Kiekvie
nas treneris, kiekvienas vadovas 
turi jau dabar pradėti galvoti, kaip 
išrinkus geresnius ir geriausius savo 
šakų žaidėjus ir, šventės metu, pali
kus visas parapijines ambicijas na
muose, visai negalvojant ar tas ar 
kitas žaidėjas yra mano ar ne mano 
klubo, išrinkti geriausius iš geriau
sių, nes tiek Kanadoje, tiek ir Ame
rikoje šioms žaidynėms yra smarkiai 
ruošiamasi ir mūsų tikslas yra ne
apsijuokinti, bet parodyti, kad ir 
mes esame pilnai verti lietuvio 
sportininko vardo.

PEREINAMOSIOS TAURĖS
Visi klubai ir pavieniai sportinin

kai, paskutiniųjų švenčių metu lai
mėję pereinamąsias sporto taures 
bent kurioje sporto šakoje, privalo 
jas būtinai atsivežti į Hobartą, tuoj 
pat jas perduodant šventės rengė
jams.
JAUNIŲ METRIKAI

Perspėjama visos jaunių koman
dos, kad, iškilus bent kokiam ginčui 
dėl jaunų komandos žaidėjų amžiaus 
ir žaidėjui neturint su savim savo 
amžiaus įrodomojo oficialaus doku
mento, jam nebus leidžiama atsto
vauti savąją jaunių komandą. Todėl 
prašome visus jaunius pasiimti su 
savim įrodomuosius dokumentus.

NEIGIAMAS VYRIAUSYBĖS 
ATSAKYMAS

Lapkričio 10 dieną ALFAS valdy
ba gavo oficialų laišką iš Environ

ment, Housing and Community De-
velopment ministerio Mr. Kevin 
Newman, kuriame jis pranešė, kad
jo ministerijos Sports Advisory 
Council jam rekomendavo, kad 
Australijos Lietuvių Sporto Sąjunga 
nesikvalifikuoja kartu su kitom 
Australijos sporto sąjungom ir todėl 
jis negali skirti mums jokios finansi
nės paramos. Gaila.

ALFAS valdyba, atsakydama mi- 
nisteriui, parašė, kad ne tik lietuviai 
sportininkai, bet ir visi Australijos 
lietuviai dėl to sprendimo yra labai 
nusivylę, pavyzdžiu statydami Ka
nados vyriausybę, kuri ne tik mora
liniai, bet ir materialiniai daug pa
deda savo krašto etninėms ir sporti
nėms grupėms.

PADĖTI

JUMS

* 
*
* 
*
*

Visų savo teisių ir jums priklausančių 
privilegijų išsiaiškinimui rašykite mums 
šiuo adresu Information Branch 

Department of Immigration & 
Ethnic Affairs

P.O. Box 262DICKSON 2602, A.C.T

arba skambinkite telefonu:
Sydney (02) 

221 1111, Melbourne (03) 662 3000, 
Brisbane (07) 225 2233, Adelaide 
(08) 50 3650, Perth (09) 322 3366

TURTINGIAUSIA LOTERIJA
Šiuo metu kone visoje Australi

joje, kur tik yra lietuvių sporto klu
bai, yra platinama turtingiausios 
Australijos lietuvių loterijos bilietai. 
Šią loteriją leidžia ALFAS, ir visas 

pelnas eina sportininkų kelionės 
fondui. Mielas mūsų žymiųjų Gee- 
longo sportininkų tėvas A. Obeliū
nas rašo: ’’Sužavėtas ALFAS loteri
jos fantais ir nenorėdamas pražiop
soti gero laimikio, siunčiu 100 dol. 
čekį. Malonėkite prisiųsti 20 bilietų. 
Aš manau, kad norint išplatinti dau
giau bilietų, jūs skelbkite dažniau 
savo adresą, kur galima būtų gauti 
bilietų”.

Ačiū, gerb. p. Obeliūnai, už jūsų 
gražius žodžius ir paramą pirktais 
bilietais. LOTERIJOS PIRZAI: I-sis 
Kelionė dviems į Toronto ir atgal, 
kuriuos paaukojo B. ir J. Stankūna- 
vičiai iš Melbourne. Paveikslai: H. 
Šalkausko, E. Kubbos, L. Urbono, 
A. Vingio, St. Montvido ir R. Dau- 
galio. Laikrodis - B. Paskočimo, me
džio išdirbinys - E. Lašaičio, kera
mikos išdirbiniai - J. Janavičienė, A. 
Kraucė ir D. Karpavičienė, Adelai
dės S.K. Garbės Narių 100 dol. če
kis, A. ir V. Vaitiekūnų persiškas 
takelis, J. ir H. Pietų laikrodis, R. 
Reivyčio 1933 m. ’Tara Liquer 
Port”, S. Palubinsko žiūronai ir G.

MES GALIME 

surasti darbą ar įsigyti specialybę 
sveikatos vaikų priežiūros klausimais 
pensijų ir paramų šeimoms reikalais 
anglų kalbos mokymosi reikalu
teisiniais patarimais

Jūsų Australijos vyriausybė

‘-Mūšų Pastogė Nr.-49,1977:12.12; pšl.-ll

Rakausko dvi dėžės vyno.
Norį gauti loterijos bilietų ar pla

tinimui knygučių, po 20 vienoje, 
kreipiasi į ALFAS pirmininką A. 
Laukaitį 18 Miller Ave., Ashfield, 
N.S.W., 2131.

Loterija bus traukia Sydnejuje 
per atsisveikinimo su sportininkais 

. balių, įvykstantį maždaug balandžio 
mėn. (Tiksli data bus pranešta vė
liau).

ATSIPRAŠOME
ALFAS valdyba nuoširdžiai atsi

prašo melbourniškių p.p. A. Vingio 
ir J. ir H. Pietų už padarytas klaidas 
atspausdinant jų pavardes loterijos 
bilietų knygutėse.

ŽENKLIUKAI IR ATVIRUTĖS
ALFAS valdyba jau yra atidavusi 

dirbtūvėn būsimų išvykos ženkliukų 
projektą ir tikisi, kad prieš Kalėdas 
šie ženkliukai jau bus padaryti. 
Ženkliukų dalinis sponsorius sutiko 
būti Sydnejuje žinomas fabrikantas 
Viktoras Šliteris su ponia, kuris 
anksčiau pats buvo labai aktyvus 
’’Rugby League” žaidėjas, kai šiuo 
metu jo sūnus be savo mokyklos, 
yra iškilusis ”Kovo” jaunių krepši
ninkas. Sportininkų rėmėjams p. J. 
ir V. Šliteriams priklauso didelis 
sportiškas ačiū.
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Informacija
REIKALINGI KALBŲ

MOKYTOJAI

Gruodžio 3 d. "The Sydney Mor
ning Herald” dienraštyje tilpo
N.S.W. Švietimo ministerijos skel
bimas, kuriame ieškomi kalbų mo
kytojai - instruktoriai, gali dėstyti 
šias kalbas: kiniečių, italų, lenkų, 
čekų, japonų, rusų, olandų, latvių, 
serbų-kroatų, hebrajų, LIETUVIŲ, 
ispanų, vengrų, graikų, turkų, indo- 
nezų, ukrainiečių. Taip pat gali būti 
reikalingi mokytojai prancūzų, vo
kiečių, lotynų ir senovės graikų. 
Mokytojai reikalingi numatytiems 
etninių kalbų kursams, kurie bus 
atidaryti ateinančiais mokslo me
tais. Kalbų mokymo centrai gali būti 
atidaryti Ashfielde, Fairfielde, 
Bankstowne, Paramattoje, Canter
bury ir Cogarah. Tas priklausys nuo 
registracijos rezultatų, kuri dabar 
vykdoma.

Prašymus paduoti gali turį atitin
kamas kvalifikacijas mokytojai, mo
ką raštu ir žodžiu angliškai. Bus mo
kama $ 9.91 už valandą. Mokslas 
kursuose vyks mokslo metų savait
galiais išskyrus mokyklų atostogas 
ir ilguosius savaitgalius. Žemes
niuose kursuose bus dėstoma dvi su 
puse valandos, aukštesniuose kur
suose po tris valandas. Suinteresuo
ti šiuo pasiūlymu kreipiasi į koordi
natorių tel. 31 0762, ext. 66 prašant 
oficialaus prašymo formuliaro.

SALE - LATROBE VALLEY

Lapkričio 12 d. Sale ir Latrobe 
Valley lietuviai suvažiavo į p. Matu- 
kevičių sodybą Stratford mieste kur 
įvykoKariuomenės Šventės minėji
mas ir metinis piknikas.

Minėjimo programoje kalbėjo 
Sale seniūnė p. E. Eskirtienė, pas
kaitą skaitė p. A. Matukevičienė, o 
poetas J. Miksas paskaitė progai 
pritaikintų eilėraščių. Pabaigai 
sugiedotas Tautos Himnas.

Po oficialios dalies pasivaišinta, 
gamtos mėgėjai pasivaikščiojo gra
žiomis Avon upės pakrantėmis, o 
balsingi tautiečiai padainavo lietu
viškų dainų. Taip pat buvo pravesta 
pelninga loterija Lietuvių Tautinės 
Skautų stovyklos labui, kuriai fan-
tus aukojo p.p. Eskirtai, Matukevi- 
čiai, Drungilai ir Butauskai.

Nuoširdi padėka p. Matukevi- 
čiams už svetingumą, fantų aukoto
jams ir visiems dosniems tautie
čiams, o Sale seniūnei už šventės 
suorganizavimą. Ponia Eskirtienė 
visuomet linksma, visuomet darbšti, 
nors jų šeimai prieš akis didelis rū
pestis. Lapkričio 29 d. p. A. Eskirtas 
vyksta į Melbourną sunkiai širdies 
operacijai. Sale ir Latrobe Valley 
lietuviai jam linki po sėkmingos 
operacijos greit pasveikti.

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

$ 20 A. Klimas.
Aukotojai: $ 50 J. Gružauskas.
Po $ 20: L. ir J. Barkai, I. ir O. 

Aleknai, Margan, V. Sidabrą.
Po $ 10:. E. žižmaraitė, E. Saženis 

(vietoj gėlių a.a. Brokui). 
SYDNEJAUS RĖMOJAI:

Mecenatai: po $ 100: J. ir O. 
Maksvyčiai, A. Wallis-Grincevičiū- 
tė, M. Zakaras, A. Pūkas, A. ir L Ol
šauskai.

Aukotojai: Aukų lapas Nr. 10 - 45 
tautiečiai - $ 493

$ 25: Rėmėja.
$ 5.50 Stalas Nr. 15 baliaus metu.
Visiems Tautinės Stovyklos Rė

mėjams širdingas skautiškas AČIŪ!
T.S. Rengimo Komitetas
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS RUOŠIA:

gruodžio 24 d.

Kūčias
Įėjimas tik su bilietais - $ 4 asmeniui; studentams ir pensininkams $ 3, 

vaikams iki 12 m. amžiaus veltui.

Gruodžio 31 d.

Naujų Metų sutikimą
Įėjimas įskaitant vakarienę -10 dol. asmeniui.
Į abu parengimus prašome bilietais apsirūpinti iš anksto

PRANEŠIMAI

Gruodžio 18 d., sekmadienį, 3 vai. 
Melbourne Katalikių Moterų Drau
gija Lietuvių Klubo patalpose ruošia 
viešą paskaitą moterims apie odos 
priežiūrą bei kosmetikos vartojimą. 
Ją skaitys ponia Žentą Veide, latvė 
dietetikė ir kosmetikos žinovė, pati 
gaminanti preparatus. Paskaita bus 
perduota lietuvių kalba.

Maloniai kviečiamos dalyvauti vi
sos Melbourne ponios.

♦ * ♦

Gruodžio 18 d. 2 vai. punktualiai 
Melbourne Katalikių Moterų Drau
gija Lietuvių Klubo didžioje salėje 
ruošia vaikučiams Kalėdų Eglutę. 
Ta proga atsilankys lietuviškas Ka
lėdų Senelis. Tėveliai prašomi pasi
rūpinti dovanėlėmis ir pamokyti sa
vo vaikučius eilėraščių ar dainelių, 
nes per eglutę bus programėlė.

♦ ♦ ♦

Gruodžio 16 d. radijo valandėlė 3 
vai. bus skirta vaikams. Juos pas
veikinti žada atvykti Kalėdų Sene
lis.

PATIKSLINIMAS

Pereitame M.P. numery paminint 
mūsų iškilios balerinos Dalios Jana
vičiūtės laimėjimus ir pergales, įvy
ko skaudus apsirikimas: Sydney 
Eisteddfod, kur dalyvavo pačios ge
riausios Australijos baletinės paži
bos, Daliai Janavičiūtei buvo pripa
žinta pirmoji vieta už tautinio cha
rakterio šokį, kurį ji šoko vilkėdama 
tautiniais drabužiais, bet gaila, ne 
jai buvo skirta Peter Stuivesant 
premija, kaip kad aprašyme buvo 
minėta. Suinteresuotus dėl to malo
niai atsiprašome. Red.

Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubas ”Kovas” maloniai kviečia visus 
atvykti į ruošiamą

gegužinę - barbeque
gruodžio 17 d. pas p. V. Gulbiną 59 Brush Rd. Ermington, N.S.W.

Pradžia 3 vai. Įvairūs gėrimai ir maistas gaunami vietoje.
Ši popietė skiriama atsisveikinimui su mūsų sportininkais, 

vykstančiais į Hobartą.

SKAITYTOJAMS

Primename mieliems skaityto
jams, kad pakeitus savo gyvenamą
ją vietą tuoj painformuotumėte Mū
sų Pastogės administraciją: susida
ro sunkumų, kai neradus adresato 
laikraščiai pašto grąžinami ir dar už 
juos reikia primokėti.

Taip pat primename Melbourne 
lietuviams, kad įvarius mokėjimus 
Mūsų Pastogei, kaip prenumeratas, 
pinigus už skelbimus, sveikinimus, 
užuojautas bei aukas priima "Talka” 
Liet. Namuose arba p. Ignas Alekna 
asmeniškai.

Gruodžio 17 d.
BAN DELLS 

Pagarsėję akrobatai

ISydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primename, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gė- vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
rimus ir 5% už alų. syklėse nurodyta aprangą.

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 3-5 vai. 
sekmadieniais 1.30-5 vai. 
Bibliotekoje parduodamos lietuviš
kos knygos, plokštelės, pašto ženk
lai, lipinukai ant mašinų klijuoti.

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-tret. 4-10 vai., ketv; 4-11 vai., šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai. 
penkt. 4-12 vai., ŠJŠt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 - 11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

VI TAUTINĖS STOVYKLOS 
FONDAS 

MELBOURNO RĖMĖJAI:
Mecenatai: $ 647.33 Vyr. Skaučių 

’’Audros” Būrelis (žygio pajamos), 
$ 300’’Talka”.

Po $ 100: Z. ir J. Jokūbaičiai, A. ir 
F. Savickai, V. Adomavičius, N. Ra
manauskas, B. Stankūnavičius, J. 
Stankūnavičius, A. Šėmetas, R. Šė- 
metas, P. Kviecinskas, A. ir A. Kes- 
minai, J. ir P. Sadauskai, E. ir R. 
Lipšiai, Dr. K. Briedikytė, T. Bikul- 
čienė, Dr. E. Petrikas-Šurnienė, Al
dona Computing Services, P. ir J. 
Šėkai.

VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vai., sekm. 1-9 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

AUKOS MOTERŲ DRAUGIJAI:

Lietuvių Sodybos Engadine pro
jektuojamos seklyčios statybai au
kojo:

po 50 dol.: J. ir O. Grudzinskai, V. 
Ki šonas.

25dol.: L. Žilys.
Po 20 dol.: A. Pakalnis, Palanga 

Travel, E. ir I. Jonaičiai.
15 dol. A. Leveris.

Po 10 dol.: P. ir J. Pullinen, J. ir
O. Voveris, O. Meiliūnienė, O. Stan-
ton, R. Linas, F. Sipavičius, J. Pet- 
niūnas, S. Šaparas, M. Symonas.

Po 5 dol.: A. Šidlauskas, J. Bal
čiūnas.

2 dol. G. Katauskienė.
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