
SOCIALIZMO KRIZĖ
Nuo 1947 metų iki šiandie politika 

yra radikaliai pasikeitusi, pasikeitę 
ir požiūriai į santykiavimų žmogaus 
su žmogum, tautos su tautom. Gal 
būt vien tik komunistinė sistema ir 
vadinamos komunistinės valstybės 
tos laiko ir gyvenimo kaitos nepri
pažįsta ir kietai laikosi dogmatinių 
normų, kurios Vakaruose jau seniai 
atgyvenusios ir tik prisimenamos 
kaip studijinis objektas svarstant 
socialinius klausimus. Bet kas la
biausiai keista, kad politinėje Rytų 
sistemoje, kuri laiko save revoliuci
ne ir kurios kaip revoliucinės, tie
sioginis tikslas būtų nuolat ir nuolat 
progresuoti, toji sistema yra labiau
siai sustingusi ir net rafinuočiausio- 
mis priemonėmis kovoja su kontra- 
revoliucija, kad išlaikytų pirmykštį 
statusų. Noroms nenoroms ilgesnį 
laikų užtrukusi ir pasenusi politinė 
ir ūkinė sistema gražiais propagan
diniais žodžiais neužtušuojama ir 
prieš kitus nenuslepiama. Štai dėl 
ko šiandie Sovietų Sąjunga laikoma 
labiausiai atsilikusiu kraštu. Visos 
taip vadinamos kapitalistinės vals
tybės socialinėje srityje yra nepaly
ginamai daug toliau pažengusios, 
negu taip vadinamos socialistinės, 
kur dirbantieji neturi jokių teisių 
nei balso. Dar niekad darbininkų 
unijos neturėjo tiek galių, kokias jas 
šiandie turi demokratiniuose kapi
talistiniuose kraštuose. Kitur profe-

Kur jiems 
dėtis?

Šiandie dėmesio centre yra įvy
kiai artimuose rytuose. Norėdamas 
pastoti kelių palestiniečiams, kurie 
teroro keliu priešinasi Izraeliui, žy
dai pasiuntė savo kariuomenę į Le- 
banonų, kur yra koncentruotos pa
lestiniečių karinės pajėgos. Lebano- 
ne Izraelio daliniai sunaikino pales
tiniečių įsitvirtinimus. Šiuo metu 
Lebanone užimtas sritis perėmė 
Jungtinių Tautų taikos daliniai, o 
žydai ketina pasitraukti.

Kas yra tie palestiniečiai? Tai 
arabai, kurie kadaise gyveno Izrae
lyje prieš įsikuriant žydų valstybei, 
gavę nepriklausomybę žydai daug 
palestiniečių sunaikino, kiti kaip pa

sinės sąjungos yra tokios galingos, 
kad net diktuoja valstybės užsienio 
politiką.

Prieš maždaug dvidešimt metų 
marksizmas buvo tiesiog idealas 
svarstant socialines problemas, tuo 
tarpu šiandie, išskyrus Kiniją ir 
Sov. Sąjungą, marksizmas tepaliko 
tik studijinė socializmo doktrina, 
susilaukusi daugiau kritikos, negu 
pripažinimo. Netgi Vakarų Europo
je laisvos ir nepriklausomos komu
nistų partijos nesiremia Marksu, o 
ieško naujų kelių spręsti socialines 
problemas. Atrodo, tokia Prancūzija 
buvo pasiekusi kritiškų ribą siekiant 
socialistų ir komunistų santarvei 
perimti krašto valdžią, tačiau pasta
rieji rinkimai parodė, kad tauta so
cializmo nenori. Tą patį liudija ir pe
reitų metų rinkimai Austrlijoje. 
Netrukus įvyks generaliniai rinki
mai Italijoje, kur komunistų partija 

• laikoma pačia stipriausia Vakarų 
Europoje. Galimas daiktas, ir Itali
joje komunistai nelaimės, nors Itali
joje socialinės sąlygos yra kitokios, 
nt »u Prancūzijoje.

Ilgus metus Švediją vaide socia
listai, bet pereitų metų rinkimai pa
rodė, kad ir švedai jau persisotinę 
socializmu.

Atrodo, kad socializmas kaip 

bėgėliai prisiglaudė kituose arabų 
kraštuose, o dalis pasiliko Izraelyje. 
Pabėgėlių palestiniečių padėtis yra 
labai apgailėtina, nes jie iš tiesų yra 
benamiai: patys arabai nors ir remia 
bei palaiko palestiniečių aspiracijas, 
bet jų kratosi ir jų nenori. Neturė
dami kitos išeities gerai susiorgani
zavę palestiniečiai ir veda kovą 
prieš Izraelį norėdami atgauti savo 
kraštų. 0 palestiniečių problema 
lengvai neišsprendžiama, nes kaip i 
minėta, arabų kraštai jų nenori, Iz- | 
raelis neįsileidžia. Belieka palesti- j 
niečiams tik kova, kurioje jie neturi 
ko prarasti. Jeigu atviro karo jie 
negali vesti, tai belieka tik teroras, 
kas ir sudaro didžiausią rūpestį.

Žemėlapyje skaičiais nurodyta, 
kiek ir kokioje šalyje yra palestinie
čių. Vien tik Izraelyje yra apie pusė 
milijono palestiniečių, kurie yra Iz
raelio piliečiai, bet kurie sudaro žy
dams didelių rūpesčių, nes kiekvie
nu atveju jie yra priešas krašto vi
duje.

doktrina jau atliko savo misiją ir 
nuėjo į istorijų. 0 tai yra kaip tik dėl 
to, kad pati doktrina yra sustingusi 
ir neina su gyvenimu. Gal prieš 
šimtmetį socializmo idėjos ir buvo 
na įjos ir drąsios,bet tik ne šiandie. 
ŽcMžiu, socializmas, kaip doktrina ir 
gyvenimo forma išgyvena krizę, iš 
kurios greičiausiai, jis ir nepasigy- 
dys. Žinoma, kai vyko kadaise in
dustrinė revoliucija, socializmas su

pasaulyje
Izraelio kariuomenei peržengus 

Lebanono sienų, iš pasienio pasi
traukė daug pabėgėlių į Lebanono 
gilumą, kas pastatė Lebanono vy
riausybę į didelius sunkumus pabė
gėlius aprūpinti ir maitinti. Austra
lija bene pirmoji pasiuntė 125 tonas 
konservuotos mėsos pagelbėti pa
bėgėliams ir numato dar antra tiek 
pasiųsti.

♦»*
Per 1977/78 metus Australija pa

siskolino iš užjūrio kraštų 1,600 mi
lijonų dolerių, kurie bus sunaudoti 
Australijos vidaus reikalams: kelių 
statybai, miestų susisiekimui ir 
aukštosioms mokykloms.

MINISTERIS PIRMININKAS 
SU PABALTIEČIAIS

Kovo 15 d. įvyko Canberra Rex 
Hotel viešbutyje Baltic Council ruo
šiamas priėmimas, kurio tikslas 
buvo paminėti prieš 60 metų įvykusį 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybės paskelbimų ir jų atsi
statymą nepriklausomoms valsty
bėmis.

Dalyvavę per 200 žmonių, jų tar
pe, be Ministerio Pirmininko, dar 
buvo keli parlamentarai iš abiejų 
partijų ir Imigracijos ministeris. 
Ponas M. Fraser tarė žodį ir pabrėžė 
kad jo valdžia nepripažįsta (de jure) 
Pabaltijo kraštų neteisėto inkorpo
ravimo į T.S.R.S. Jis pagerbė keletą 
pasižymėjusių pabaltiečių, jų tarpe 
Olegų Truchanų, Edvardų Palubins
kų ir Tomų Raudonikį. 

savo teorijomis turėjo svorio ir įta
kos, bet dabar viskas radikaliai pa
sikeitė: nebeliko privilegijuotųjų ir 
beteisių klasių, darbininkas darbo ir 
nedarbo metu įstatymais apsaugo
tas, dalyvauja įtakingai ūkiniuose ir 
net politiniuose sprendimuose. Be 
abejonės, tai socializmo nuopelnas, 
tačiau šiandieninis gyvenimas stato 
daug didesnių reikalavimų, negu so
cializmas su savo doktrina gali juos 
patenkinti.

Ponas Fraser baigė savo kalbą 
tostu, ir visi pakėlė taurę "To Esto
nia, Latvia and Lithuania". Prieš 3 
metus Mr. G. Whit lam jokiu būdu 
nebūtu pakėlęs taurės už Lietuvų, 
net ir ne už "Sovietinę Lietuvų". 
Pabrėžtina, kad šitų žygį pasiekėme 
per vienybę tarpusavyje ir su bro
liais pabalį iečiais.

. Sekančia dienų "Canberra Times" 
laikraščio pirmame puslapyje buvo 
nuotrauka, kur matosi p. M. Fraser 
su iškelta taure. Užrašas apačioje: 
"Baltic States gestures by P.M., 
Labor."

Įdomu pastebėti kad tų pačių die
nų T.S.R.S. ambasadorius pakvietė 
p. M. Fraser atsilankyti "Rusijoje”. 
(Taip per A.B.C. pranešė.) Ponas M. 
Fraser tuomet davė suprasti kad jis 
neketinąs niekur šiemet išvažiuoti.

Gintautas Kaminskas

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBĄ 

AUSTRALIJOJE

SYDNEY s.ot.»2EA ;800 kHz
Antradieniais 1.30-2 vai.p.p. 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

MELBOURNE stotis 3EAu 120 kHz
Pirmadieniais 11 vai. ryto 
Penktadieniais 3vai. p.p.

CANBERRA Stotis 2XX :IOW kHz
Ketvirtadieniais 8-8.30wai.vak.

ADELAIDE s<o..s5UV . 530 kHz
Šeštadieniais 9 vai. ryto
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Prisidėkime 
ir mes

Beliko vus pora mėnesių iki Pa
saulio Lietuvių Dienų, kurios dideliu 
mastu numatomos pravesti Kana
doje birželio pabaigoje ir liepos pra
džioje. Susidomėjimas Lietuvių 
Dienomis ir Australijoje yra gana 
didelis. Jau vien tik sportininkų ne
toli šimtinė ketina dalyvauti pasau
lio lietuvių sporto žaidynėse, kurios 
kaip tik vyks Lietuvių Dienų metu 
Toronto mieste. Dainų Šventėje 
Australiją reprezentuos Melbourno 
Dainos Sambūris. Iki šiolei nieko 
nesigirdi, kas mūsų bendruomenę 
reprezentuos Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seime, kuris įvyks 
liepos 1 - 4 d.d. taip pat Toronte.

Jau ne nuo šiandie Australijos 
lietuviai sportininkai veda plačią 
akciją ir propagandą siekdami 
bendruomenės paramos savo sporto 
reprezentantams. Tik neseniai su
kruto bendruomeninės paramos 
šauktis ir Melbourno dainininkai.

Kiekviena bendruomenė ar orga
nizacija save apreiškia ne vien dar
bais, bet ir reprezentacija tiek prieš 
svetimuosius, tiek ir prieš savuo
sius. Gal pirmą kartą tokiu plačiu 
užsimojimu Australijos Lietuvių 
Bendruomenė reprezentuosis užjū
ryje: reprezentuosis daina, sportu ir 
bus atstovaujama Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seime. Tai labai 
reikšmingas dalykas, kuris turėtų 
rūpėti ir visiems Australijos lietu
viams. Išvykusieji mus visus atsto
vaus, už mus kalbės, vienaip ar ki
taip Australijos Lietuvių Bendruo
menę reklamuos. Tai nėra išvyks
tančio privatus reikalas, bet mūsų 
visų reikalas. Čia negalima žiūrėti 
kaip į turistinę išvyką, bet visos 
mūsų bendruomenės plačiausiu 
mastu reprezentaciją. O tai kiekvie
ną iš mūsų jau ir įpareigoja, įparei
goja tuos savo reprezentantus tiek 
moraliai, tiek ir materialiai paremti.

Reikia atminti, kad kiekviena ke
lionė brangiai kainuoja. Ne vien tik 
lėktuvo bilietas, bet taip pat pra
randamas ir darbo laikas, kas suda
ro antra tiek išlaidų. Atsimenant, 
kad šioji išvyka yra savanoriška, 
kiekvienas išvykstantysis pasiren
gęs asmeniškai aukotis ir tuo pačiu 
aukoti savo išteklius. Tačiau ir mes 
visi neturėtume likti visam šiam 
reikalui abejingi, o kaip galint prisi
dėti prie sios išvykos didesne ar 
mažesne parama. Gal ir nesudėsime 
pilnos sumos, kas padengtų išvyks
tančiųjų išlaidas, tačiau bet koks 
prisidėjimas jau tiems reprezentan

tams sudarytų didelį moralinį užnu
garį, nes jaustų, kad šiam žygiui 
pritaria ir plačioji Austrlijos lietuvių 
bendruomenė. Sakysim, sportas. 
Rodos, tik tai žaidynės, nieko konk
retaus neduodančios, bet perjos ga
lima puikiai reprezentuotis. Atsi
mename, kai kadaise buvo Australi
jon atvykusi lietuvių krepšininkų 
komanda. Tai nebuvo tik žaidynės, o 
pačių lietuvių, tiek Amerikos, tiek ir 
Australijos, reprezentavimas. Ne ką 
kitą, o lietuvius sportininkus pami
nėjo savo Vasario 16 kalboje Aus
tralijos minis teris pirmininkas. 
Greičiausia, Kanadoje mūsų sporti
ninkus stebės ne vien tik lietuviai, 
bet ir kanadiečiai žiūrovų eilėse ir 
televizijoje.

Nemažiau dėmesio susilauks ir 
Dainų Šventė, kurioje dalyvaus net 
37 chorai. Jeigu kiekvieną chorą su- į 
darytų tik 30 asmenų, jau būtų ' 
tūkstantinis vienetas, kas ne kas- j 
dien įvyksta, ir tai yra didžiulė sen
sacija. Tikriausiai Dainų šventėje 
dalyvaus apie 2000 dainininkų, jų 
tarpe ir mūsiškiai iš Melbourno. Ar 
tai nekelia pasididžiavimo ir mums 
čia pasitikusiems. Jau šiandie gali- ( 
ma ir reikia tuos visus pasiryžėlius į 
tokį žygį ne tik pasveikinti bet ir 
palinkėti geriausios sėkmės ne tik 
žodžiu, bet ir atitinkama auka. Tokio 
masto reprezentacija, yra reikšmin- i 
ga ne tik pavienei bendruomenei, 
bet ir visai tautai. Lygiai puikią re
prezentacinę misiją atliko ir metų 
pradžioje skautai, surengę savo 
Vi-ją tautinę stovyklą.

Todėl ir šia proga nebūkime abe
jingi, o kiekvienas prisidėkime, kad 
toji reprezentacija būtų kuo sėk
mingesnė.

(v.kj

AUSTRALUOS

LIETUVIU DIENOS
*

* UŽTIKRINKIME KELIONĘ
j -'.j® '

Iš tolimesnių vietų vykstantiems į 
i Lietuvių Dienas jau dabar reikėtų i 

užsakyti vietas traukiniuose, auto- ;
, busuose ar lėktuvuose. Prieš Kalė

das kelionių rezervavimas yra daug 
sunkesnis ir gali būti kliūčių norimu

i laiku atvykti į Sydnejų. Primename,
• kad LD. prasideda gruodžio 26 d.
i Pilnesnė L.D. programa jau buvo 

skelbta spaudoje.
Taip pat patartina anksčiau susi

tarti su savo pažįstamais, draugais 
; ir giminėmis, pas kuriuos norėtu- 
i mėtė Sydnejuje apsistoti.

Bendra tvarka, visų į L.D. at- 
I vykstančių apgyvendinimu rūpinsis 
i LDR Komitetas.

LDRK Inf.

A.A.
VILHO PULLINEN

mirus, jo sūnų ir Aušros Tunto bičiulį Juhani Pullinen ir šeimą nuliūdime 
giliai užjaučiame.

Aušros Tuntas

Mūsų mielai draugei DANUTEI URNEVIČIENEI, jos broliui 
Jungtinėse Amerikos Valsybėse mirus, reiškiame gilią užuojautą

Z. ir L. Kanai
L. Radzevičienė

Mūsų Pastogė Nr. 14r 1978.4.10, psl. 2

VIEŠA PADĖKA

Mirus mano mylimam, neužmirštamam vyrui a.a. Juozui Gučiui, reiš
kiu gilią, širdingą padėką Adelaidės Šv. Kazimiero parapijos klebonui 
kunigui A. Spurgiui, MIC., suteikusiam velioniui paskutinius patarnavi- 
mus belankant jį ligoninėje, aprūpinusiam Šventais Sakramentais ir pra- 
vedusiam Rožinį Šv. Kazimiero šventovėje. Taipogi už tartą Šv. Mišių 
metu jautrų atsisveikinimo žodį ir po Mišių, vasario 25 d., velionio 75 m. 
gimimo dienos sukaktyje, palydėjusiam jį į amžino poilsio prieglobstį.

Didelis dėkui Šv. Mišių metu lekciją skaičiusiam ramovėnui Kaziui Ta- 
parui ir LKVS ’’Ramovės” nariams, stovėjusiems garbės sargyboje prie 
karsto.

Mano jautrūs dėkingumo žodžiai priklauso atsisveikinusiems laidotu
vių biure, prie atdaro karsto, mano giminėms, artimiesiems ir vyro ko
legoms - teatralams, tarusiems velioniui jaudinančius paskutinius žo
džius: p. V. Baltučiui ir ’’Vaidilos” Teatro vardu p. J. Neverauskui.

Dėkoju visiems tautiečiams, dalyvavusiems visose apeigose ir lydėju- 
siems velionį jo paskutinėje kelionėje Adelaidėje.

Širdinga padėka už jaudinančius nekrologo žodžius, nuskambėjusius 
kapinėse: A.L.B. Adelaidės Apylinkės pirmininkui V. Neverauskui, Lie
tuvių Sąjungos pirmininkui P. Bielskiui, LKVS ’’Ramovės” pirmininkui 
P. Mikužiui, Ateitininkų Sendraugių vardu Pr. Pusdešriui, buv. Teatro- 
Studijos aktoriui V. Ratkevičiui ir jaunystės draugų vardu V. Petkūnui.

Negalėdama asmeniškai padėkoti už gausiai pareikštas man užuojau
tas žodžiu ir raštu mano bičiuliams ir pažįstamiems Adelaidėje, Balarate, 
Melbourne, Sydnejuje ir užjūryje, taipogi už gausias gėles ir gėlių vieto
je sudėtas pinigines aukas, tariu visiems gilią, viešą padėką, ypatingai 
įvertindama man teikusioms dvasinę paguodą ir globą mano skaudžiau
siomis valandomis p. Valerijai Morkūnienei ir p. Reginai Bajorūnienei.

Liksiu visad dėkinga A. Binkevičiūtė - Gučiuvienė.

PADĖKA
i

A.L.B. Moterų Sekciją prašau priimti mano gilią, širdingą padėką už 
neįkainuojamą paslaugą suruošiant Lietuvių Namuose šermenis, mano 
a.a. mylimam vyrui Juozui Gučiui mirus. Ačiū Moterų Sekcijos pirminin
kei R. Bajorūnienei ir ponioms: N. Arminienei, S. Bernaitienei, K. Gar- 
baliauskienei, J. Maželienei, M. Petkūnienei, J. Reinkienei, B. Stalbienei, 
J. Statnickienei, B. Vabolienei, K. Vilutienei ir p. Petrui Andrijaičiui.

Šia proga jungiu mano atsiprašymo žodį, kad šermenų metu aukų lapai 
buvo sužymėti be mano žinios kuriam tikslui aukos buvo renkamos. 
Mano pageidavimas buvo leisti kiekvienam asmeniui aukoti jo pageidau
jamam tikslui pagal jo nuožiūrą.

Dėkinga A. Binkevičiūtė - Gučiuvienė

MIRUSIEJI

A.A. JONAS GRYBAS

Kovo 3 d. sulaukęs 69 metų staiga 
širdies priepuoliu mirė pirmojo 
transporto lietuvis Jonas Grybas ar
ba anksčiau žinomas kaip Justinas 
Griška. Velionis gimė Kudirkos 
Naumiestyje 1909 m. vasario 12 d., 
iš profesijos - stalius. Karui baigian
tis pateko į Vakarus, o 1947 m. emi
gravo į Australiją. Ir čia, darbo su 
tartį atlikęs vertėsi kaip stalius 
1951 m. įsikūrė Geelonge nusipir) 
damas žemės ir pasistatydamas na
mus.

Velionis buvo viengungis (šeima 
likusi Lietuvoje), nuoširdus ir drau
giškas, daug prisidėjo prie Geelongo 
Lietuvių Namų statybos. Jo padirb
tos ir paaukotos Liet. Namų fronti- 
nės durys. Jo kieme savaitgaliais 
rinkdavosi lietuviai gaminti cemen- 
tiniųplytų Liet. Namams. Jis yra ir 
Liet. Namų garbės narys.

Per paskutiniuosius dešimtį metų 
velionis sirguliavo, bet atsisakęs 
daktaro patarimu gėrimo ir rūkymo 
dar išsilaikė septynerius metus.

Nenuostabu, kad velionio palydėti 
į amžino poilsio vietą susirinko gau
siai lietuvių. Pamaldas ir apeigas 
atliko kun. P. Dauknys, o prie kapo

atsisveikinimo žodį tarė bendruo
menės valdybos vardu pirm M. Ky
mantas ir Liet. Sąjungos pirm. J. 
Gailius, o artimas bičiulis K. Gara- 
liavičius užpylė ant jo karsto lietu
viškos žemės žiupsnelį ir visus pak
vietė šermenų.

Velionis nuliūdime paliko sūnų 
Laimutį Lenkijoje, brolius Juozą, 
Albiną ir seserį Petrę Lietuvoje ir 
dar vieną seserį Onutę Kanadoje. 
Velionio liūdi visi Geelongo lietuviai, 
o labiausiai jo artimieji ir bendra
darbiai.

Tegul būna lengva Tau Australi
jos žemelė.

J. Gailius

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL724 5408 Veifcia 24 valandas per parą.
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Ateiviai lietuviai MŪSŲ

Jonas Meiliūnas, 33 m. bakalauro 
laipsniui Monash un—te paruošė 
sociologinę tezę "Contrasting Social 
Science Paradigms in Studying Im
migrants. A. Lithuanian Case 
Study”. Vasario 16 d. Melbourne 
jam buvo įteikta Australijos Lietu
viu Fondo $ 500 premija, padalinus 
pusiau velionio P. Aleknos tam rei
kalui skirtą palikimą. Premiją įteikė 
velionio brolis Ignas Alekna.

Jonas, baigęs mokslą, atliko me
tus tada dar privalomą karinę prie
volę. Vėliau mokytojavo 5 metus 
Melbourne priemiesčių aukštesnėse 
mokyklose. Nuo 1975 m. yra valsty
binio Coburg koledžo sociologijos 
lektorius ir etninių studijų skyriaus 
vadovas.

Suprantama tat, kad tezei rinkosi 
sociologinę temą. Paradigma yra 
pavyzdys, modelis. Gramatikoje pa
radigmomis vadiname linksniuotes, 
asmenuotes. Sakome, lietuvių kal
ba turi penkias daiktavardžių links
niavimo paradigmas - penkias links
niuotes. Sociologijoje paradigma 
reiškia pavyzdį, būdą. Savo darbo 
didesnę pusę Jonas yra skyręs so
ciologijoje sutinkamų paradigmų 
aptarimui, ieškodamas savo užsi
brėžtam tikslui tinkamiausios. Pag
rindinis jo noras yra nušviesti bei 
atskleisti lietuvių ateivių problemą. 
Pirminėje bakalauro tezėje specifi
nei lietuvių problematikai skirta tik 
23 puslapiai. Bet tai kelio susiieško- 
jimas. Naujai ruošiamoji magistro 
laipsniui tezė bus ištisai skirta lietu
vių ateivių etninei grupei, pradžioje 
aptariant ir etniškumo sąvoką.

Pirmoje eilėje minima normaty
vinė paradigma. Tai iš elgsenos su
sidaromos išvados, modeliai. Psi
chologijoje būdinga tas kelias behe- 
verionizmo mokyklai. Priešybė būtų 
empirinis metodas, pagrinėjąs fak
tus ir tuo keliu ieškąs dėsnių. Ant
rame metodo apžvalgos skyriuje 
nagrinėjama interpretyvinė para
digma. Pirmoje eilėje fenomenolo
ginis kelias. Nagrinėjama apraiškos 
(fenomenai) bei patyrimai, kaip jie iš 
karto pagaunami stebėtojo. Šis me
todas būdingas įžvalginei psicholo
gijai, naudotas Brentano ir Husser- 
lio. Logikoje tai analitinis, dedukty
vinis kelias išvadoms pasiekti. Su 
pagalba įvairių autorių Jonas įsiti
kina šio metodo nepakankamumu. 
Mums atrodo labai teisinga pastaba, 
kad reiškiniai, kuriuos pasišaunama 
nagrinėti bei analizuoti, gali būti la
bai tolimi ir skirtingi tam, ką nagri- 
nėtojas pats yra patyręs. Stebimi 
pasireiškimai nėra mūsų amžininkų. 
Labai teisingai Jonas sustoja prie 
Znanieckio pažiūros, kuris sociolo
gijoje įžvelgia prigimtinį ir kultūros 
formuotą pasireiškimą. Paskutinėje 
eilėje autorius apžvelgia Verstehen 
metodą. Mano nuomonė, kad M. 
Wax keturios Verstehen pakopos 
yra svarbus priminimas nagrinėjant 
imigrantų etninę grupę. Verstehen 
yra suvokimas reiškinio ar ryšio, 
kurio grandyje telpa individas bei 
detalė.

Jonas pasisako, kodėl jis renkasi 
temai lietuvius imigrantus bei tą et
ninę grupę. Bakalauro tezei tenki
nasi tik lietuvių intelektualų ateivių 
integracijos įžvalga.

Autoriaus žodžiai:
’’Lietuvių emigrantų grupė pasi

rinkta dėl klausimo man asmeninės 
svarbos ir prieinamumo. Esant tos 
bendruomenės nariu, asmeniškai il
gą laiką apklausinėjamuosius pažįs
tant ir kalbant ta pačia kalba, priei
nama buvo įžvelgti tos grupės dar
bai, jausmai ir galvosena. Dėl tų pa
čių priežasčių, aš tikiu, toji grupė 
pareiškė ir man labiau patikimai sa
vąjį patyrimą, galvojimą ir jausmus, 
negu jie būtų darę, jei aš jų būčiau 

nepažinęs ir nekalbėčiau tąja pačia 
kalba”. Mini autorius Tafto teigimą, 
kad latviai ir lietuviai apskritai esą 
patenkinti gyvenimu naujajam 
krašte, bet laikąsi visiškai izoliuoti, 
nesutapdami su senaisiais austra
lais. Esąs lyg paradoksas. Meiliūnas 
cituoja lenkų kilmės žinomą autorių 
Zybrzyckį:

"Baltų grupės laiko save politi
niais pabėgėliais, ir išlaikymas kal
bos, papročių ir tradicijų skaitoma 
kaip pareiga kraštui, kurio jie nete
ko".

J. Meiliūnas baigia tokiu prisipa
žinimu:

"Žinoma, dėl mažo skaičiaus pa
vyzdžių ir dėl apibrėžto jų pasirin
kimo, galutinių išvadų negalim da
ryti. Tam reikia daug plačiau ištyri
nėti pavyzdžius iš lietuvių bendruo
menės”.

Tą, man žinoma, Meiliūnas jau 
daro savo magistro tezei. Aišku, ten 
bus ir grafinės duomenų klasifikaci
jos, daugiau statistinių duomenų.

Lituanistika
Australijos bibliotekose

Aldona Juškaitė bakalaurės 
laipsniui gauti paruošė tezę "Lithu
anian Literature in Australian Lib
raries”. Šių metų vasario 16-sios 
proga Melbourne jai buvo įteikta $ 
500 Australijos Lietuvių Fondo pre
mija iš velionies Povilo Aleknos pa
likimo.

Aldona gimusi 1955 m. Anglijoje. 
Baigė 1976 m. RMTI bibliotekos ir 
literatūros kursą. Dirba mokytoja 
Shepperton technikos mokykloje. 
Savo tezės įžangoje Aldona paryš
kina, kodėl ji tos temos ėmėsi. Pagal 
ją esąs Australijoje kilqs politikų, 
žurnalistų ir šiaip inteligentijos tar
pe susidomėjimas Pabaltijo kraš
tais. Priežastis: 1) Whitlamo vy
riausybės Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos inkorporavimo į SSSR de jure 
pripažinimas; 2) Helsinkio konfe
rencijos dabartinių Europos sienų 
patvirtinimas.

Kiek Aldona, taip tvirtindama, 
yra teisi, nesiimsime spręsti. Jau
čiam tačiau, kad šis reikalas kiek 
praplėstinas. Visi esam patyrę, kad 
australai Europos kontinento reika

KULTŪRINĖS APRAIŠKOS
PARUOŠĖ ALBERTAS ZUBRAS

Norėčiau dar pastebėti, kad jis la
biau pasitikėtų savim ir pats siektų 
išvadų, kiek primiršdamas pirmtakų 
autoritetus. Imigrantų lietuvių bei 
pabaltiečių reikalą lietę rašiusieji 
sociologai daug ko nėra pastebėję. 
Mano akimis lietuvių ateivių visos 
amžių grupės ryškiai integravosi 
naujajam krašte, tik laipsniškai te- 
įvairuodamos. Jų kiemai kaip ir se
nųjų australų. Darželiuose sutiksi 
eukaliptų ir mimozų, kurių pradžioje 
nemėgo. Dingo vaismedžiai ir bul
vienojai. Kalba santūriai ir be gestų, 
vengia ranką ištiesti net supažindi
nant. Didžiausioji dalis vedybų miš
rios. Jaunimas beveik tik angliškai 
tekalba net uždaram namų ratelyje.

lais beveik nesidomėjo. Geriausias 
veidrodis tai spauda. Ir šiandien tik 
retkarčiais pasirodo žinių apie Eu
ropos kraštų įvykius. Australijos 
politikus ir visuomenę gal kiek gąs
dino ir tebegąsdina rusiškojo komu
nizmo ekspansinės užmačios , bet 
apskritai tikėta amerikiečių ir anglų 
Jaltoje ir Potsdame padarytų nuo
laidų "išmintimi”. Helsinkio konfe
rencijoje tepadėta tik taškas. Aus
tralija jaudinosi daugiau dėl Kinijos 
milžino, o ypač Sokarno valdymo 
metu dėl Indonezijos. Šiandien be
veik be išimčių Vakaruose tikima, 
kad Kinija ekspansinių užmačių 
bent vandens keliais neturi ir nepa
jėgi turėti. Priešingai, Kinija pasi
rodo pačiu pagrindiniu Maskvos an
tagonistu. Laikoma, kad schizma 
tarp Maskvos ir Pekino yra labai gili 
ir istorinės lemiamosios reikšmės, 
panašu krikščionybės XI š. (1054 m.) 
tarp Konstantinopolio ir Romos ski
limui. Nekomunistinė pasaulio dalis, 
taigi ir Australija, šiame skilime įž
velgia palengvėjimą. Dėl tos prie
žasties pakito ir JAV politika Peki

Svečiuojamasi, tiesa, tarp savųjų, 
bet nuvykus į kitą miestą, jau sus
tojama viešbutyje.

Italų, graikų, arabų imigrantai, 
mano stebėjimu, yra žymiai mažiau 
asimiliavęsi. Vienas dalykas tai lie
tuviai ir latviai yra geriau organi
zuoti. Turi savo klubus, savus sa
vaitraščius, pamaldas, lietuvių 
kalbos kursuose mokinių proporcin
gai didesnis skaičius. Lietuvių ir 
latvių savaitraščių tiražas didesnis 
negu graikų ir italų.

Jonas, tikriausiai, savo magistro 
tezėje šiuos faktus giliau panagri
nės. Būsiu laimingas, jei mano kai- 
kuriuos teigimus pamatys kitoje 
šviesoje ir juos sugriaus.

no atžvilgiu. Whitlamas pasiskubino 
užmegsti diplomatinius santykius su 
raudonąja Kinija, ką jau seniai buvo 
padariusi Anglija, Prancūzija ir Vo
kietijos federalinė respublika. Aus
tralijoje, turbūt, su pagrindu galvo
jama, kad tolimesnei Maskvos eks
pansijai Azijoje ir Pacifike kelią yra 
pastojusi Kinija.

Aldona Australijos politikų, žur
nalistų bei šiaip intelektualų susi
domėjimą Pabaltijo reikalais savos 
tezės rėmuose moksliškai galėjo 
pagrįsti tik lituanistines problemas 
nagrinėjančių knygų pagausėjusia 
paklausa. Tokios statistikos ji nepa
tiekia. Aldona, žinoma, sprendė pa
gal spaudos, radijo ir televizijos pa
didėjusį susidomėjimą Pabaltijo rei
kalais. Bet tas įvyko tik dėl to, kad 
de jure pripažinimas iššaukė pabal
tiečių imigrantų čia Australijoje 
smarkią ir vieningą reakciją, gerai 
išnaudojant tikrą ar tik mūsų tikimą 
antikomunistinių sluogsnių simpati
ją mūsų reikalui. Šis susidomėjimas 
tebuvo tik grynai Australijos vidaus 
rėmuose, politikams, žurnalistams ir 
intelektualams nė kiek nekvaršinant 
galvos dėl mūsų kraštų ir tautų Bal
tijos jūros pakrantėje.

Aldona tezei paruošti yra įdėjusi 
daug darbo, surinkdama duomenis 
iš mūsų bendruomeninių bibliotekų, 
iš viešųjų krašto ir universitetų bib
liotekinių kartotekų. Tam reikėjo 
važinėti ir nemažai pinigo išleisti. 
Rūpestingai paruoštos tabelės ir 
šaltinius nurodantis 17 p. priedas 
aiškiai byloja, kad jaunajai bakalau- 
rei mokslinis metodas jau gerai pa
žįstamas.

Kelios Aldonos darbo baigiamojo 
(Conclusion) skirsnelio mintys:

"Šio darbo 4-tame skyriuje paryš
kėją, kad lituanistikos sritis Aus
tralijos bibliotekose yra apleista. Iš 
22 ir 23 tabelių matome, kad viešose 
valstybinėse ir universitetų biblio
tekose lituanistinių knygų skaičius 
tesiekia 1500 ir daugelis yra pasi
kartojimai. Didžioji dalis anglų kal
ba. Dominuoja literatūra. (Čia auto
rė, tikriausiai turi galvoje grožinę 
literatūrą). Kitomis problemomis 
knygų labai maža, o ir šių didelis 
pluoštas ne peraukščiausio moksli
nio lygio. Probleminių knygų biblio
tekų rinkiniai liečia politiką, istoriją, 
kalbą ir lietuvių literatūrą. Labai 
mažai randame medžiagos, pavaiz
duojančios lietuvių bendruomenės 
gyvenimą Australijoje. Australijos 
vaidmuo, pripažįstant 1974 metais 
de jure Pabaltijo kraštų įjungimą į
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NAUJOS KNYGOS

METMENYS. Kūryba ir analizė. 
Nr. 34, 1977 m. Kultūros žurnalas. 
Redaguoja Vytautas Kavolis. Ats
kiro Nr. kaina 3 dol. Keturių nume
rių prenumerata 10 dol. Adminis
tracija: M. Paškevičienė, 3308 W. 
62nd St., Chicago, Ill. 60629, U.S.A.

Šiame numery savos kūrybos 
duoda: A. Veščiūnaitė (poezija), A. 
Landsbergis, K. Ostrauskas (ištrau
kos iš dramų) ir ki. Iš straipsnių pa
žymėtini: T. Venclova (rusai ir lie
tuviai). A.J. Greimas (mūsų tauto
sakos analizė), Vincas Trumą (’’Leo
nas Karsavinas”) ir eilė kitų aktua
lių rašinių.

LITUANUS. Kultūros žurnalas 
anglų kalba, 23 tomas, Nr. 4, 1977 m. 
Lituanus išeina keturis kartus per 
metus. Prenumerata 10 dol. me
tams. Redakcijos ir administracijos 
adresas: 6621 So. Troy, Chicago, Ill. 
60629. U.S.A.

Su šiuo žurnalu turėtų susipažinti 
ir ji prenumeruoti kiekvienas lietu- 
', is inteligentas, ypač akademikas. ( 
Per jį sklinda žinios apie lietuvių Į 
kūryba ir kultūrą visame angliškai I 
.■skaitančiame pasaulyje.

Leonardas Andriekus. UŽ VA- Į 
SAROS VARTŲ- Lyrika. Iliustravo I 
Telesforas Valius. Tai šeštoji auto- ! 
riaus lyrikos knyga. L. Andriekus , 
poezija mėgstančiam jau seniai pa- I 
žįstamas savo paprastumu ir gilu- i 
mti.

Danguolė Sadūnaitė. BALTASIS I 
IEVOS MEDIS. Eilėraščiai. Išleido 
Ateitis 1977 m. Aplankas Nijolės 
Palubinskienės. Kietais viršeliais, 
126 psl. Kaina 5 dol. Gaunama Atei
ties leidykloje c/o Mrs. M. Bajorū- 
nienė. 17689 Goldwin Drive, South- 
fieiti, Michigan 48075, U.S.A.

Skaitančiai visuomenei D. Sadū- 
nai ė pažįstama kaip moderni ir 

produktyvi joetė. Tai aštuntoji au
torės poezijos knyga. Mėgstantiems 
modernią poeziją D. Sadūnaitė bus 
visados šviežia ir spalvinga.

Andrius Norimas. SANTAKA. 
Novelės. Išleido autorius. 1977 m. 
Viršelis Giedros Trečiokaitės. 303 
psl., tiražas 1000 egz., kaina 6 dol.

Kaip rašytojas autorius sėkmin
gai reiškėsi prozoje dar gyvendamas 
Lietuvoje. Daugeliui australiečių jis 
pažįstamas, kai jis lankėsi Australi
joje 1976 metų pabaigoje, yra išlei
dęs eilę romanų, apysakų ir verti
mų. Šiame rinkiny sutalpinta 15 no
velių. iš kurių trys buvo premijuotos 
laikraščio ’’Dirvos” novelės konkur
suose. Mėgstantiems lengvus pasi
skaitymus ši knygelė savo turiniu ir 
intrygomis bus patraukti.

AUŠRA. 1975 - 1977.2.16. Lietu
va. 222 psl. Išleido Akademinės 
Skautijos Leidykla Čikagoje 1977 m.

Dr. J. Basanavičiaus 1883 m. pra-

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS. Pastaruoju metu Aus- 

ralij s Lie:. Fondui aukojo 
skilai sieliuose bendra aukotojo 

im kė a .suma):
$ 125 ■ p. Jonas Vizbaras (Melb. 

$ 175).
P. 5 d..1.: p. V. Kabaila (Syd. S 

50). 7 :. skyr. Adelaidės savai:galio 
m- kykb s m. kiniai (klasės auklėtoja 
p. \. Pe ruškevičienė).

3 d . p.p. S.D. Urnevičiai (Adei. S 
25).

AUKOS prof. J. Marvan knygos 
išleidimui:

P • 25 dol.: p. J. Riauba (Adei.), 
Jonus Vizbaras (Melb. $ 175), Vikt. 

dėtoji leisti ’’Aušra” lietuvių tautos 
gyvenime suvaidino tiesiog revoliu
cinį lemiamą vaidmenį, kas paskati
no tautą atgimti kultūriškai ir poli
tiškai. Tuo metu Lietuvoje spauda 
buvo draudžiama, ir Aušra buvo lei
džiama Prūsuose ir slaptai platina
ma Lietuvoje.

Lygiai panašiose sąlygose ir šian
dieninėje Lietuvoje leidžiama ’’Auš
ra” kaip anos Basanavičiaus Aušros 
tęsinys netgi su ta pačia numeracija. 
Dabartinė pogrindžio Aušra pradėta 
leisti 1975 m. spalio mėn. Jos pir
muosius penkis numerius, pasieku
sius Vakarus, Amerikoje Akademi
nė Skautų leidykla gražiai įformino 
ir viename tome išleido atskira kny
ga. Tai ypač vertas dėmesio leidi
nys, iš kurio matosi okupanto užsi
mojimai ir pavergtų lietuvių pas
tangos atsilaikyti. Kaip ir prieš šim
tą metų leistoji Aušra, taip ir da
bartinė skatina tautą nepasiduoti, 
žadina joje viltis šviesesnei ateičiai. 
Pravartu iš išeivijos lietuviui susi
pažinti su Aušra, iš kurios matyda
mas anos pusės lietuvių pastangas, 
gal ir pats čia susirastų sau atramos.

Daugvila įMelb. $ 60).
AUKOS vietoje gėlių pagerbiant 

a.a. Ona Šarkienę, mirusią Geeh-n- 
ge:

20 dol. p. Dr. S. Skapinskas (Gee nes kur du stos, visados daugiau pa- 
dar-vs- A.L. F. nd- Valdyba

Vita Force
Super ”C”
Vitamino C pudra

Apsisaugosite nuo slogų nemokėdami aukštų kainų už įvairias table
tes, bet naudokite pudrą SUPER "C”, kuri kainuoja mažiau negu pusę 
tablečių kainos. Reikalaukita Health Food krautuvėse

long).
Po 10 dol.: p. A.V. Boveiniai, A. 

Reimerienė, Geelongo Apyl. Valdy
ba.

5 dol.: p. S. Šutas (Geel.).
Kilos Geelongo tautiečių aukos:
Po 2 dol.: p.p. L. Bungarda, F. 

Bandža, V. čerekavičius, J. Gailius, 
J. Klupšas, J. Manikauskas, K. 
Radvila, S. Šutas, K. Starinskas, Č. 
Volodka.

Po 1 dol.: p.p. O. Šrederis ir A. 
Žvirblienė.

A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 
sveikina naują šimtininką p. Joną 
Vizbarą, reiškia padėką visiems 
tautiečiams už aukas.

PASTABA: A.L. Fondas pagal 
A.L.B. Krašto Tarybos suvažiavimo 
nutarimą nu<< 1977 m. gruodžio 1 d. 
yra įregistruota organizacija ir vei
kia kaip juridinis asmuo. Norint būti 
A.L. F<>ndo nariu, ką padaryti kvie
čiame visus tautiečius, reikia įmo
kėti vienkartinę auką - įstojamąjį 
mokestį 25 dol. Metinio mokesčio 
nėra.

Yra tautiečių, kurie jau įmokėję 
A.L. Fondui mažiau negu 25 dol. Šie 
tautiečiai. įmokėję skirtumą iki 25 
dol. ar daugiau ir užpildę įstojimo 
pareiškimą, bus priimti pilnateisiais 
nariais. Tokie pareiškimai gaunami 
pas A.L. Fond- įgaliotinius, "Talko
je". arba pas A.L. Fondo Valdybos 
narius - J. Meiliūną, I. Alekną, A. 
Mikaila, Dr, K. Zdanių ir A. Zubra.

Visi mielai laukiami ir kviečiami,

Pravažiuojame Triabunna mies
telį (600 gyv.), jo uoste yra prisi
glaudę tik vietos žvejų laiveliai. 
Anksčiau čia prisilaikydavo bangi
nių gaudymo laivai. Pradžioje 19-to 
šimtmečio čia stovėjo kariuomenės 
daliniai, kurių žinioje buvo laikomi 
kaliniai netoli esančioje Maria salo
je.

Kitas panašaus dydžio miestelis 
Orford stovi prie Prosser upės ir tuo 
vardu pavadintos jūros įlankos. Iš 
Orford plaukia laivai (20 km.) į Ma
ria salą.

Sustojame Buckland miestelyje 
prie nuošaliau stovinčios Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčios. Pirmiausiai 
apvaikščiojame prie šventoriaus 
esančias kapines. Daug senų, vos 
besilaikančių paminklų. Naujosios 
kapinės atrodo tvarkingiau ir jau 
prižiūrimos. Iš akmenų, angliško 
stiliaus bažnyčia buvo baigta statyti 
1848 m., pašventinta sekančiais me
tais. Languose įstatyti dažyto stiklo 
vitražai. Manoma, kad rytinės sie
nos lango vitražas buvo padarytas 
Anglijoje vienai katedrai, tarp 
1350 -1400 m. (toks metodas tuo lai
ku buvo naudotas). Katedra nebuvo 
atstatyta, o vitražas daug metų bu
vo saugotas nuo visokių neramumų. 
19-to šimtmečio pradžioje vitražas 
buvo slaptai išsiųstas į Australiją.

Pakeliui į istorinį Richmond pra
važiuojame šiokią tokią retenybę. 
Tai moderniški vištų ūkio pastatai. 
Spėju, kad vištos istoriniais namais 
nelabai domisi, o ūkininkas norėda
mas iš jų išspausti daugiau kiaušinių 
pastatė modernias vištidės.

Richmond vien istorinis miestelis. 
Pervažiuojame 1823 m .akmeninį, ka
linių sumūrytą tiltą. Sako, tai se
niausias Australijoj dar naudojamas 
tiltas.

Apžiūrime ant kalno stovinčią se
niausią (1836 m.) katalikų Šv. Jono 
bažnyčią. Viduje ji atrodo neseniai

J.Zinkus

ANTRASIS PAVASARIS
KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI 'Tęsinys)

atremontuota ir labai šviesi. Pietus 
valgome mieste ant gražaus žolyno, 
didelių medžių priedangoje. Tik 
pradėjus valgyti visai pašėlo vėjas. 
Pučia taip smarkiai, kad net maistas 
iš lėkščių krenta. Velkamės savo 
’’vatinkas” ir nusukę nugaras į vėją 
baigiame pietauti. Vėliau sustojame 
prie teismo rūmų. Sienoje matosi 
įrašas 1825. Nusipirkę už 30 c. bilie- 
tąeiname buvusio kalėjimo apžiūrė
ti. Jis nėra labai didelis. Iš kalinių 
fotografijų ir kitų iškabintų doku
mentų matosi, kad čia buvo laikomi 
kalėjimo užsitarnavę kriminaliniai 
nusikaltėliai. Praeiname buvusią 
kalėjimo kepyklą, pakinktų dirbtuvę 
na ir žinoma už nusikaltimus plaki
mo aikštelę ir vienutes. Kai kas iš 
lankytojų stebisi žiauria kalėjimo 
aplinka. Nebuvau buvęs ligšiol tik
ram kalėjime ir aš, bet kiek mačiau 
filmose ir T.V., visur kalėjimai pa
našiai atrodė. Be to jie ’ir yra skirti 
įstatymų ribas peržengusiems.

Iš Richmond neilgai važiavę pa
siekiame labai gerą (express) kelią 
ir naujuosius Hobarto priemiesčius. 
Pastatyti visi nauji ir gražūs namai, 
bet kai jų stogai yra dengti skarda 
daro ’’pigų”, greitos statybos vaizdą. 
Pakelėse yra daug daržų, jie dabar 
laistomi aukštyn švirkščiančiu 
vandeniu.

Gėrimės važiuodami plačiu puikiu 
keliu, kuris buvo skubiai padarytas 
federalinės valdžios pinigais. Kai 
laivas ’’Lake Illawara” perkirto Ho- 
barte tiltą, nutraukė automašinų ju
dėjimą tarp abiejų upės pusėse sto
vinčio miesto dalių. Kitas tiltas buvo 
tolokai ir prie jo privažiuoti buvo tik 

paprastas vieškelis. Tada skubiai 
buvo pradėtas daryti šis puikus ke
lias. Su perkirstu tiltu nuskendo lai
vas ir 12-kos žmonių gyvybės pasi
nėrė į gilų Derwent upės vandenį. 
Nuostolinga ir labiausiai gaila pra
rastų gyvybių, bet po tos nelaimės 
Hobartas turi tokį kelią, apie kurį 
anksčiau galėjo tik svajoti.

Pravažiuojame dar neseniai 
atstatytą Tasman tiltą. Hobartas 
gražus apie 130.000 gyventojų turįs 
miestas (su tolimesniais priemies
čiais 160,000 gyv.). Pradėjęs statytis 
1803 m. Jį skiria gili Derwent upė, 
prie kurios, miesto viduryje įreng
tas gilus uostas. Čia gali įplaukti ir 
didieji laivai. Dabar matome stovin
čius kelius japonų laivus. Kitoje vie
toje stovi mažesni žvejų laivai. Jie 
parduoda žmonėms žuvis tiesiog iš 
savo laivų.

Autobusas sustoja prie vienos 
prieplaukos. Laukiama laivo. Tarp 
mūsų maišosi keletas vietinių gy
ventojų. Atplaukęs laivas išleidžia 
atvežtus keleivius, sulipame mes 
laukusieji ir plaukiame į kitą Der
went upės krantą. Laivas sustoja iš
leisti ir paimti keleivius. Grįžtant, 
stipraus vėjo pakeltos bangos ska
lauja uždarytus laivo langus. Kelio
nė rami ir gaivinanti, bet neilgai 
trukusi. Vėl sėdime autobuse ir va
žinėjame Hobarto gatvėmis. Namai - 
didelis mišinys. Tarp naujų moder
nių pastatų stovi ir seni, lyg nuo 
amžiaus naštos pavargę seneliai. 
Autobusas šniokšdamas traukia 
aukštyn ir aukštyn. Užvažiuojame į 
Mt. Nelson 340 m. kalną. Iš čia, kaip 
iš lėktuvo, matosi Hobartas ir toli 

išsimėtę jo priemiesčiai. Dar toliau, 
kiek akys užmato, srovena žydri 
Derwent upės vandenys.

Prieš grįžtant, užeiname netoli 
esančios rankdarbių parodos pažiū
rėti. Medžio išdirbiniai, nertiniai ir 
išsiuvinėjimai dominuoja dviejuose 
kambariuose išdėliotus eksponatus. 
Viskas parduodama kaip suvenirai.

Saulei jau ruošiantis nusileisti po
ilsiui, pasiekiame Sandy Bay prie
miestyje švarų, bet labai sukimštą 
karavanų parką. Iš čia, netoli Der
went upės, stovi turbūt aukščiausias 
Hobarto pastatas Wrest Point Casi
no. Iš kitos pusės, per langus į mus 
dairosi mokyklos bendrabučio jau
nuoliai. Čia praleisime keturias nak
tis.

Tik apsitvarkęs skambinu p. Taš- 
kūnams, pranešdamas, kad jau esu 
Hobarte. Kaip sutarta, prieš 7 vai. 
Algis Taškūnas sustabdo savo Hol- 
deną prie karavanų parko. Vienas 
kitą lengvai atpažįstame, nors prieš 
tai niekuomet nesimatėme. Kai A. 
Taškūnas dalyvauja ne tik Hobarto 
lietuvių veikloje, bet yra vienas iš 
HELLP komiteto narių ir ’’Baltic 
News” redaktorius, buvo reikalų, 
kuriais keletą kartų kalbėjomės te
lefonu. Bekalbant paskutinįjį kartą, 
buvau pakviestas lankantis Hobarte 
nuvykti į pirmąją lietuvių tautinių 
šokių repeticiją. Tad dabar ten ir 
važiuojame. Pasukame dar į vieną 
naują priemiestį, paimti šokių vado
vės Donos (Aldonos) Nunez. Ponia 
Aldona anksčiau gyvenusi Naujoje 
Zelandijoje. Prieš porą metų su visa 
šeima persikėlė gyventi į Hobartą, 
vyras dėsto universitete. Vėl nauja 
pažintis. Aldona dar jauna moteris, 
bet gražiai kalba lietuviškai.

Apie 7 vai. atvykstame į naują, 
dar nebaigtais tvarkyti darželiais, 
College of Advanced Education. A. 
Taškūnas čia yra išrūpinęs nemoka-
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Architekto Algio
Prieš pat Kalėdas, išgyvenau ma

loniausią staigmeną gyvenime. Tai 
ne tik dėl jaukios draugijos, bet 
svarbiausia, kad buvau pakviestas 
dalyvauti arch. Algio Klimo sūnaus 
krikštynose, kurios vyko jo supla
nuotoje ir statytoje naujojoj Wont- 
haggi bažnyčioje. Tai buvo pirmo
sios krikštynos toje bažnyčioje.

Yra įvairių būdų vertinti kito as
mens gabumus, ypač kai matai tiek 
išsvarstyto projekto rezultatus, su
kuriant šv. Juozapo Wonthaggi baž
nyčią. Vidaus sienas puošia Adolfo

Lituanistika...
Atkelta iš psl. 3

SSSR, nėra reikiamai iš spaudos su
rinktas ir sukomplektuotas. Turėtų 
būti ištirta, kiek lietuvių bendruo
menės bibliotekos galėtų patalkinti 
australų bibliotekoms. Yra gyvas 
reikalas apibrėžti būdą ir pobūdį to
kio bendravimo.”

Paskutiniai Aldonos sakiniai tai
komi mums visiems. Jau seniai ke
liamas reikalas turėti Australijoje 
galimai svarią šaltinių (Reference) 
biblioteką. Čia turėtų būti ne tik 
moksliniai veikalai, bet ir žurnalai 
su atsitiktinai pasitaikančiais litua
nistinių problemų straipsniais. Rei
kalinga lietuviškų žurnalų ir laik
raščių komplektai, paskirus ir svar
besnius klausimus liečiančių laik
raštinių straipsnių iškarpų rinkiniai. 
Šiek tiek ta kryptimi Adelaidėje 
dirba p. Reisonienė ir ten esantis 
lietuvių muziejus - archyvas.

Antrasis 
pavasaris 
Atkelta iš psl. 4

mai patalpas tautinių šokių repetici
joms. Susirinko gražus būrelis jau
nimo. Iš vyresniŲjų amžiumi vaikš
tinėja Romas Kairys su žmona. Po
nia Kairienė yra australe, kartu ir 
didžiausia lietuvių tautinių šokių 
grupės rėmėja. Linksma ir judri 
moteris. Ji surenka ir atveža auto
mašinų neturinčius šokėjus. Tauti
nius šokius šoka trys p. Kairių duk
terys.

Negaištant daug laiko prasideda 
šokiai. Atrodo daugiausiai patyrimo 
turinti Marytė Kairytė rodo žings
nius, pasisukimus ir kitus šokių ju
desius. Vieni šokiai išeina geriau, 
kitiems reikia daugiau repeticijų. 
Vietomis pastabas padaro p. Aldo
na. Kai trūksta porai šokėjo, stoja 
Romas Kairys. Ir taip virš valandos 
jaunimas nuoširdžiai dirbo.

Be priekaištų akordeonu groja ir
gi buvęs naujazelandietis Ramūnas 
Tarvydas. Jis baigęs aukštąjį Moks
lą Aucklande, su šeima persikėlė į 
Hobartą ir dirba elektros tiekimo 
tinklo žinyboje. Iš šalies žiūrint 
džiugu matant su atsidėjimu ir rim
tumu šokančius.

Kol vyksta šokiai, nuošaliau sėdė
dami su p. Taškūnu kalbamės apie 
Hobarto lietuvių gyvenimą. Lietu
vių čia nedaug. Yra keletas mišrių 
šeimų, kurių antrosios pusės daug 
padeda lietuviškai veiklai. Ponią 
Kairienę matome čia pat. Kur rei
kia, neatsisako padėti p. Jurkienė ir 
kitos lietuvių žmonos australės. Čia 
p. Taškūnas prisiminė seniau mirusį 
Antaną Jurką. Prieš keletą metų, 
darbe Antanas neteko vienos rankos 
ir kojos. Iš siūlomos kompensacijos 
jis būtų galėjęs pragyventi. Bet ne 
Antano būdui gyventi neuždirbtais

Klimo debiutas
Jankaus žavūs metalo lankstiniai, gi 
langų vitražai Robert Clark ir sesers 
vienuolės Dianos Moore menas.

Kaip dažnai bažnyčių atmosfera 
būna šalta ir nepatraukli. Daugelis 
moderniųjų architektų, atrodo, sie
kia dramatinio įspūdžio su pastato 
išore, pamiršdami vidaus išbaigimą. 
Tuo tarpu kaip tik ir yra bažnyčios 
vidus, kas jos lankytojus apjungia, o 
šioji dalis moderniose bažnyčiose 
dažnai būna nužmoginta. Bet taip 
neįvyko su šv. Juozapo Wonthaggi 
pastatu. Parinkimas portalinių rė
mų, užsibaigiančių spiraline navos 
viršūne, įgalino architektą sukurti 
jaukų bei patrauklų vidų. Visas rui
mas yra švelnus ir įtampą atpalai
duojantis; medis tinkamai parinktas 

Architekto A. Klimo suprojektuotos šv. Juozapo bažnyčios vidus

pinigais. Jis įsitaisė dirbtinę koją, 
nusipirko jo stoviui pritaikytą auto
mašiną ir grįžo į savo seną darbo
vietę. Ten išdirbo iki buvo širdies 
smūgio pakirstas.

Vakar Hobarte lankėsi kun. P. 
Vaseris. Atlaikė jis lietuviams pa
maldas ir pašventino Jurkienės rū
pesčiu pastatytą vyrui paminklą. 
Paminklas jau buvo užbaigtas anks
čiau, bet Jurkienė laukė iki atvyks 
lietuvis kunigas ir jį pašventins. Sa
vo namuose suruošė užkandžius ir 
pakvietė Hobarto lietuvius. Ji pa
reiškė padėką lietuviams, kad ir vy
rui mirus jos neišskiria ir kviečia į 
savo tarpą.

Pasibaigė šokiai. A. Taškūnas su 
šokėjais aptaria grupės veiklą. Su
daromas komitetas, kuris rūpinsis 
globa ir kitais reikalais. Prieš skirs
tantis, A. Taškūnas mane pristato 
šokėjams ir kviečia tarti keletą žo
džių. Džiaugiuosi šokėjų gražiu dar
bu, pasveikinu Lietuvių Dienoms 
Rengti K-to vardu. Perduodu k-to 
pirmininko Dr. B. Vingilio ir šokių 
šventės vadovės Marinos Cox linkė
jimus (tam turėjau įgaliojimus).

Skirstomės jau tamsoje. Mano 
pageidavimas pasimatyti su Apylin
kės valdybos pirmininku atpuola, 
nes p. Paškevičius išvykęs į Vakarų 
Australiją. Į savo automašiną mane 
paima p. Kairiai ir pažada nuvežti 
pas valdybos narį p. šikšnių. Vai
ruoja p. Kairienė ir išvežioja kartu 
paimtus šokėjus. Žiūriu į laikrodį ir 
manau, kad jau per vėlu brautis į p. 
šikšniaus namus. Tada Romas Kai
rys kviečia pas juos užsukti. Va
žiuojame. Išlipus iš automobilio Ro
mas siūlo, kol dar nemiega, aplan
kyti jo motiną. Ji gyvena kitoje pu
sėje gatvės.

Užeiname. Pasitinka pagyvenusi, 
bet dar gyva, judri moteris. Abejo
ju, ar tai galėtų būti Romo motina? 
Greičiau jo vyresnioji sesuo? Susi
pažįstame. Čia randame vakaruo

ir derinasi su kitų įrengimų ir kilimų 
atspalviais. Vidaus apšvietimas gi
liai išgalvotas, leidžiant šviesai tik 
paviršiumi slinkti. Tuo ir pasiekta 
jaukios šilumos ir natūralaus medžio 
ir akmens įspūdžio. Altorius ir virš 
jo kabantis dangtis sudaro puikų 
centrą, visiems iš karto į akį kren
tantį. Bažnyčios tat išplanavimas ir 
gerai parinkti bei priderinti vitražai 
yra tikrai meistriška kūryba.

Bažnyčia buvo pašventinta praei
tų metų gruodžio 11 d. Žalvarinėje 
lentoje greta Sale vyskupo A. Fox 
pavardės ir architekto Algio Klimo 
vardas.

Reginald I. Campbell, 
B. Arch., A.R.I.A.

Paruošė A. Zubras

jančius p. Bukevičių ir dar vieną šio 
namo gyventoją. Išgirdus kad esu iš 
Sydnejaus, p. Kairienė sako neškis 
čia savo daiktus ir paviešėk. Ji tu
rinti laisvą kambarį, kuriame mane 
gali apgyvendinti. Padėkoju, kad ir 
ne tokią gerą, bet jau turiu pastogę. 
Begirkšnojant kavą užsikalbame il
gokai, o vidurnaktis artėja dideliais 
žingsniais. Atsisveikiname. Romas 
mane atveža į apsistojimo vietą.

Antradienis. Rytas vėsus ir vė
juotas. Šiandien važiuojame senojo 
Hobarto pažiūrėti. Minimi vardai 
Salamanca Place, Battery Point. 
Gatvės siauros, seni namai. Kai kur 
namai stovi suglausti šalia vienas 
kito. Po daug metų, viename darže
lyje pamačiau žydinti bijūną. Netoli 
uosto prie plačios gatvės, stovi seni 
triaukščiai sandėliai. Tai Salamanca 
Place. Tie sandėliai buvos statomi 
nuo 1830 m. ir jų pristatyta pilna il
ga gatvė. Ekskursija truko virš va
landos laiko. Po to, nuvažiuojame į 
miesto centrą ir apleidžiame auto
busą visai dienai. Ilgokai užtrukau 
pašte, rašydamas ir išsiųsdamas už
silikusius laiškus. Vėliau su vienu 
savo bendrakeleiviu plačiau ap- 
vaikščiojame Hobartą.

Po vakarienės vykstame į Casino - 
lošimų centrą. Tik įėję patenkame į 
išdekoruotą prieškambarį, iš jo tuoj 
pat ir lošimų salė. Žmonių čia jau 
susirinkę daug. Matosi ir japonų. 
Visi apsirengę išeiginiais rūbais (su 
’’jeans” neįleidžia). Stebiu kokie yra 
lošimai ir kaip lošiama arba tikriau, 
kaip pralošiama. Daugiausiai pris
tojusių yra prie amerikoniškos rule
tės. Yra daug stalų prie kurių lošia
ma kortomis. Yra dar daug kitų lo
šimų pagundųjcurias būtų sun
ku ir išminėti. Tarnautojai dirba iš
sijuosę, o žmonės kiša pinigus lyg 
Kruščiovas kukuruzus į netrąštą 
dirvą. Matau iš karto paduodančius 
$ 20 ir $ 50. Iš kur žmonės turi tiek 
pinigų? Pasikėlęs aukščiau patenku į

Lietuvių Dienų 
Filmas

Praeitų Lietuvių Dienų komiteto 
iniciatyva, daugiausia pirm. V. Lini- 
ko, buvo pasiryžta įvykius Melbour
ne užfiksuoti filme. Darbo ėmėsi 
mokytojas Vytautas Karazija. Fi
nansiškai bent pradžią sutiko remti 
Australijos Lietuvių Fondas. Vasa
rio 16 d. V. Karazija filmą (tiesa, dar 
nevisiškai baigtą) pademonstravo 
Fondo valdybos nariams ir p. V. Li- 
nikui.

Filmas 16 mm, spalvuotas ir paly
dimas komentatorių. Prasideda lie
tuviams išeinant po iškilmingų pa
maldų iš Melbourne katalikų kated
ros. Ta proga komentatorius: ”95 
proc. lietuvių yra katalikai. Tik ma
no nuomone jie kiek skirtingi. Ne tik 
katalikybė paveikė lietuvių kultūrą, 
bet ir pati lietuvių kultūra persunkė 
ir ją. Yra tat glaudus ryšis tarp Baž
nyčios ir kasdieninio gyvenimo”. 
Toliau keli vaizdai iš Krašto Tary
bos posėdžių salės, Snedeno sveiki
nimas, sukasi jaunimas tautiniuose 
šokiuose. Labai įspūdingas rūbų 
spalvų margumas. Pasirodo choras, 
diriguojamas D. Levickienės. Meno 
parodos vaizdų pynė bene įspūdin
giausia filmo dalis. Krepšinis ir vėl 
tautiniai šokiai. Sukasi jaunimas, 
sukasi... Taip ir baigiasi 20 minučių 
filmas.

Filmas dokumentinis. Aišku, fil- 
muotojui ir komponatoriui V. Kara
zijai buvo sunkus uždavinys: doku
mentuoti įvykį tik lietuvių išeivių 
istorijai bei archyvui ar paruošti jį 
dabarčiai? Pasirinkta dabarčiai bei 
reprezentacijai. Mokytojui Vytautui 
rūpėjo su filmu pasiekti Švietimo 
ministeriją ir jos vadovaujamų mo
kyklų ekranus. Įsiskverbti ir į mies
to kino sales. Ar tas pavyks, paro
dys ateitis. Filmo paprašė krašto 
filmų institutas vertinimo komisijai, 
tat į kandidatus metinei atrankai. 
Užlenkime nykštį. Filme nėra iškil
mingų atidarymo kalbų, neminimos 
veikėjų pavardės, o tik vaizdų pynė. 
Komentatoriai kalba angliškai. Fil
mo titulas: ’’Lithuanian Festival 
1977 in Melbourne”. Paskutiniu už
rašu dėkojama fianansiškai padėju
sioms filmą pagaminti.

Gaila, kad Vytautas nepademons
travo filmo redagavimo metu. 
Kelios pastabos gal būtų buvę nau
dinga. Ne visų komentatorių balsų 
tembras tinka filmui. Vytautas aiš
kina, jad jo demonstravimo aparatas 
dėl to kaltas. Gal ir taip. Choras ir 
krepšinis įspūdingiau prabėgtų 
mūsų akį, jei būtų ryškiau apšvies
ta. Tas, atrodo, dar bus pataisyta. 
Snedenui kalbant komentatorius 
turėjo jį bent vienu sakiniu įvesdin
ti. Australijoje jis pažįstamas, bet 
JAV ir Kanadoje jo žila galva sveti
ma. O reikėtų filmui pasiekti ir už
jūrius.

Apskritai filmas geras ir akį džiu
ginantis. Negalima pamiršti, kad fil
muota tik vienu aparatu. Taupumo 
sumetimai neleido kitaip. Dirbo ir

Nukelta j psl. 6

kitą salę, kurioje lošiamas "two up”. 
Čia irgi už ’’galvą” arba "uodegą” 
dedamos didelės sumos pinigų (ne 
gryni pinigai, bet tam tikros vertės 
pirkti ženkai dedami).

Girdėjau, kad dar aukščiau yra 
kita salė, kurioje susirenka tik pa
žįstami, turtingi lošėjai. Stebėtojai 
ten neįleidžiami. Salėse yra įrengti 
barai. Viskas labai brangu. Alaus 
stiklas 85 c.

Kabareto salėje tą vakarą kon
certavo kaubojiškų dainų artistai. 
Ne mano skonio ir ten neėjau.

Bus daugiau
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Namie ir svetur
MELBOURNE

DAINOS SAMBŪRIO 
DARBYMETĖ

Melbourne Dainos Sambūris kaip 
tas apysakos jaunuolis: eik čia, sku
bėk, bėk ten, nepavėluok!” Ir jie vi
su būriu skuba, nepavėluoja.

Dar prieš Kalėdas Dainos Sam
būrį matėme gražiai įspūdingai dai
nuojantį Essendone, kur ne tiek 
mūsų tautiečiai, kurių buvo nedau- 
giausia, kiek australai entuziastiškai 
ir šiltai juos sutiko išreikšdami diri
gentei Danutei Levickienei ir vi
siems choristams padėką.

Persiritus Kalėdų ir N. Metų 
šventėms Dainos Sambūris buvo 
pakviestas dainuoti Williamstown 
meno festivalyje. Čia jie dainavo 
pritariant simfoniniam orkestrui. Ir 
čia Sambūris pasirodė pasigėrėtinai. 
Visi jaučiame, kad Sambūris yra 
mūsų puikus ir nepamainomas re
prezentantas!

Kaip jau žinome, Dainos Sambū
ris ruošiasi kelionei į Pasaulio Lie
tuvių Dienas Kanadoje, kur daly
vaus penktojoje Šiaurės Amerikos 
Dainų Šventėje. Turėdamas šį tikslą 
prieš akis Sambūris dirba išsijuosęs: 
kiekvieną savaitę turi po dvi repeti
cijas, o reikalui esant, sako, nebijo
tume jų ir daugiau, kad kuo tinka
miau pasiruoštume.

Keliaujant už jūrių marių, kaip 
sakoma, reikia ir ’’smulkių”. Sam- 
būriečiai ir čia rūpestingai dirba 
telkdami centą prie cento. Jau turė
jo daiktinę loteriją, turės jų ir dau
giau.

Įvertindama jų pastangas ir pasi
ryžimą, Melbourne Liet. Klubo va
dovybė, Sambūriui perleido Velykų 
Margučių balių. Esame tikri, kad 
Sambūrio rankose balius buvo tikrai 
sėkmingas.

IGA
BENDRAISIAIS REIKALAIS

Spaudoje jau buv.- minėta, kad 
neseniai kun. Pra.m Dauknio buvo 
sidabrinė ‘25 riti melų kunigystės 
sukak' is. Kun. P. Dauknys gyvena 
Melbourne ir savo darbą skiria 
mums melburniškiams, o kaip Tė
viškės Aidų redaktorius tarnauja ir 
daugeliui visos Australijos lietuvių.

L.D. Filmas
Atkelta iš psl. 5

redagavo taip pat tik vienas Vytau
tas, talkinamas savanorių. Šiaip to
kio filmo pagaminimas komercinėje ; 
rinkoje kainuoja kelioliką tūkstan- i 
čių. Čia pasiekta su keliais tūkstan- i 
čiais. Pats Vytautas savo iniciatyva ■ 
gavo $ 1.100 paramos iš Australijos 
filmų instituto. Darbas tat Vytauto i 
padarytas didelis. Melbourne filmą 
lietuviai pamatys gana greitai, kitur 
pagal susitarimą.

Vytautas Karazija, 32 m. amžiaus, 
mokytojauja Norwood High. Moko 
gamtos mokslų ir vadovauja specia
liam televizijos prdukcijos kursui. 
Yra 1969 metais baigęs Viktorijos 
valstijos pedagoginį koledžą. Gyve
na savo namuose Kaloramoje, kuris i 
dabar jau virtęs Melbourno prie
miesčiu. Vedęs E. Jarošovaitę ir au- į 
gina dvejetą vaikų. a. Zubras Į 

Katalikų Federacijos Valdyba, 
pasikvietusi ir kitų Melbourno liet, 
organizacijų atstovus, nutarė kun. 
P. Daukniui surengti viešą pagerbi
mą - vakarienę balandžio 8 d. Lietu
vių Namuose.

Tame pai pasitarime buvo aptar
tas ir religinės šalpos vajus remti 
persekiojamai Lietuvos katalikų 
bažnyčiai. Nereikia čia minėti tų 
sunkumu, kuriuos tenka pakelti 
Lietuvoje visai tautai ir bažnyčiai. 
Tačiau gerai žinodami, kad religinis 
ir tautinis veikimas ten taip tamp
rus, kad vieną persekiojant kenčia ir 
kitas, yra mūsų visų šventa pareiga 
teikti jiems visokeriopą pagalbą.

Religinės šalpos vajaus mėnesiu 
nutaria skelbti gegužės mėnesį. Šis 
gegužės mėnuo turėtų rodyti, kad 
visi lietuviai vieningai jungiasi rem
ti bendrą Dievui ir Tėvynei darbą. 
Buvo pareikšta sugestija, kad visos 
gegužinės pamaldos būtų tarsi mi
nėjimai kenčiančios tautos ir bažny
čios.

Šiame pasitarime buvo numatyta, 
kad gegužės 28 d. Melb. Lietuvių 
Namuose bus koncertas - šiupinys, 
kurio pajamos skiriamos vajaus 
naudai. Platesniam religinės šalpos 
vajaus aptarimui ir organizavimui 
numatoma sušaukti visų Melbourno 
liet, rganizacijų pasitarimą.

Ig. Alekna

LATROBE VALLEY
VASARIO 16—JI

LATROBE VALLEY

Nepriklausomybės minėjimas 
Latrobe Valley seniūnijoje įvyko 
vasario 18 d. Morwell mieste.

Atidarymo žodį tarė V. Kože- 
niauskienė paskaitai pakviesdama J. 
Mikštą. Paskaita įdomi, ypatingai 
visus sujaudino prie paskaitos pri
jungtas eilėraštis, kaip poetas savo 
vaizduotėje mato kokia būtų Vasa
rio 16-ji vėl atgavus nepriklausomy
bę. Rimties minute pagerbti žuvę už 
Lietuvos laisvę ir sugiedotas Tautos 
Himnas.

Po minėjimo vyko vaišės, praves
ta rinkliava ir loterija vis brangs
tančiai salės nuomai padengti.

Seniūnijos tikslas yra netik jungti 
vietos lietuvius, bet renginių pelnu 
paremti spaudą, fondus ir kt., todėl 
ateityje manoma, vasaros metu 
vykstančius parengimus pravesti 
privačioje sodyboje.

Loterijos fantus aukojo p.p. Šab- 
rinskai, Mikalauskas ir Koženiaus- 
kai. Malonu, kad L. Valley minėji
muose dalyvauja diduma Sale se
niūnijos tautiečių ir jau ne pirmą 
kaną p. S. Lipčius iš Melbourno, 
kuris šį kartą tarė ir dienai pritai
kintą žodį.

Nuoširdi padėka p. Mikštui už 
paskaitą, nepamainomai aukų rin
kėjai ir loterijos bilietų platintojai p. 
Alei Šabrinskienei ir Vytautui Šab- 
rinskui už muziką.

a.a.

Australija paskyrė vieną milijoną 
300.000 dolerių šelpti Indokinijos 
pabėgėliams Azijoje. Apie 100.000 
pabėgėlių iš Laos, Kambodijos ir 
Vietnamo yra pabėgėlių stovyklose 
Tailande.

GEELONG
VĖL Į MOKYKLĄ!

Kun. P. Daukniui, vadovavusiam 
ir dėsčiusiam savaitgalio mokykloje, 
persikėlus iš Geelongo į Melbourną, 
per paskutiniuosius dvejus metus 
vaikų mokymas buvo nutrūkęs. Ne
buvo tinkamo mokytojo, kuris galė
tų tą darbą tęsti. Tėvų Komitetas ir 
patys tėvai buvo labai susirūpinę. 
Galų gale po didelių pastangų pavy
ko surasti net du kvalifikuotus mo
kytojus, kurie mielai sutiko mokyk
loje dirbti. Tai A. Karpavičius ir B. 
Gasiūnas.

Tėvų Komitetas, jau keletą metų 
vadovaujamas, p. Žvirblienės, kovo 
18 d. susirinko posėdžio ir nutarė 
pradėti savaitgalio mokyklą balan
džio 1 d. Apie tai jau buvo pranešta 
vietos biuletenyje.

Tikimasi sulaukti pakankamo mo
kinių skaičiaus, kad būtų galima su
daryti dvi grupes: vieną pradedan
tiems ir antrą jau gerokai pažengu
siems, kuriems pamokos bus dėsto
mos lituanistinių kursų pavidale.

Tėvai raginami ir prašomi siųsti 
vaikus į lietuvišką mokyklą, kad 
mūsų priaugančioji karta visai ne
užmirštų lietuvių kalbos.

Todėl mieli tėvai, kam rūpi mūsų 
tautos ateitis ir kurių širdyse dar 
dega tėvynės meilė, pasinaudokime 
proga ir nedelsiant siųskime savo 
vaikus į atsikūrusią lietuvišką mo
kyklą. Pamokos numatomos šešta
dieniais nuo 9 vai. ryto Lietuvių 
Bendruomenės Namuose.

B.G.

Sūkury
Motinos Dienos minėjimo išvaka

rėse gegužės 6 d., šeštadienį, 
Bankstown Civic Centro mažojoje 
salėje tautinių šokių grupė Sūkurys 
rengia savo koncertą motinoms pa
gerbti. Apie tai bus pasisakyta pla
čiau.

*»*
Tautinių šokių grupės Sūkurio 

vadovė p. Marina Osinaitė-Cox buvo 
iškviesta į Hobartą pravesti tautinių 
šokių kursus, kurie įvyko kovo 17-19 
d.d. Kadangi Hobarte lietuvių nėra 
daug ir tai daugiausia mišrios šei
mos, kursai, tegu ir lietuvių organi
zuoti, buvo atviri visiems. Susidarė 
apie 10 porų, kurios per tą laiką 
pramoko apie 10 lietuviškų šokių ir 
ta proga kursų užbaigai kovo 19 d. 
buvo surengtas koncertas, kuris 
prašoko bet kokias viltis. Koncerte 
dalyvavo ir Tasmanijos bei federali- 
niai valdžios pareigūnai. Kursams 
pravesti Tasmanijos vyriausybė bu
vo paskyrusi apie 500 dolerių.

ATSIŠAUKIMAS
BRANGŪS AUSTRALIJOS LIETUVIAI

Melbourno Dainos Sambūris buvo pakviestas ir birželio 23 d. išvyksta 
dalyvauti Š. Amerikos Lietuvių V-joje Dainų Šventėje. Ten jie repre
zentuos ne tik Melbourno, bet ir visos Australijos lietuvius, pasirodyda- 
mi Dainų Šventėje, o taip pat ir kituose lietuviškuose centruose pakeliuj.

Dainos Sambūris džiugino mūsų širdis per koncertus ir tautines šven
tes paskutinių 28 metų laikotarpyje. Mes turime pareikšti pagarbą vi
siems choristams už jų pasišventimą lietuviškos dainos grožiui. Nežiūrint 
vasaros karščių ar žiemos šalčių jie dirbo per daugybę metų reguliariai 
rinkdamiesi iš tolimiausių priemiesčių net du kartus į savaitę į Lietuvių 
Namus repeticijoms. Tokio chorvedžių ir choristų pasišventimo neužten
ka pajusti tik savo širdyse ar aprašyti žodžiais.

Šiandien, kai mūsų choras rengiasi šiai didžiai reprezentacinei kelio
nei, mes visi privalome ateiti į talką ir savo praktiška auka palengvinti jų 
kelionės išlaidų naštą. Taibūtų ne auka, o mūsų visų padėka už daugelio 
metų darbą Lietuvos garbei ir išeivių lietuvių labui.

Su padėkos aukomis ateikite į talką ne tik Melbourno bet ir visos Aus
tralijos lietuviai, nes Dainos Sambūris atstovaus jus visus. A.L. B-nės 
Melbourno Apylinkės Valdyba, kartu su choro administracija, šiuo krei
piasi į visus geros valios lietuvius būti šios išvykos mecenatais - rėmėjais.

Aukas prašome siųsti šiuo adresu: Dainos Sambūris, 18 Edgecombe 
Street, Kew, Vic., 3101, arba įmokėti tiesiog ’’Talka” Kooperatyve, 
Lietuvių Namuose, šeštadieniais ir sekmadieniais pas p. I. Alekną.

Alb. Pocius
—-— A -...UmLAm i n i n If AS

ATSILIEPKITE!

Noriu susirašinėti su buvusiais 
lietuviais politiniais kaliniais, 
1944/45 metais sėdėjusiais Vokieti
jos kalėjimuose Ludwigsburg, Do
nauworth, Kaisheim. Mano adresas: 
Antanas Rickevičius (Reed), 85 
Gilles St., Adelaide, S.A. 5000.

Skautai 
dėkoja

Vl-tos Tautinės Stovyklos Viršinin
kui Rengimo Komiteto Pirmininkui 
s. Henrikui Antanaičiui

Gerbiamas Skautininke,

Lietuvių Skautų Sąjungos ir at
vykusių iš Amerikos, Kanados, 
Anglijos skaučių ir skautų vardu 
dėkoju Australijos lietuviams, fi
nansiniai rėmusiems ir į savo namus 
svetingai priėmusiems lietuvišką 
jaunimą.

Australijos Lietuvių Skautų Ren
gimo Komiteto narius ir Vl-tos Tau
tinės Stovyklos vadoves - vadovus, 
rengėjus ir rėmėjus sveikinu su 
ypatingai ir labai sėkmingu Lietuvių 
Skautų Sąjungos 60-mečio atžymė- 
jimu.

Linkiu, kad nauji ryšiai sujungtų 
ir paskatintų mus dirbti lietuvybės 
išlaikymo darbuose. Brandinkime 
mūsų jaunime lietuviškosios kilmės 
pasididžiavimą: ir lietuviškosios 
skautijos idealai tegyvuoja ilgiau
sius metus!

Su padėka ir pagarba, 
v.s. Lilė Milukienė

LSS Tarybos Pirmininkė

PADĖKA

’’Lietuvių Skautų Sąjunga švenčia 
60-mečio sukaktį, kuri Australijoje 
buvo iškilmingai atžymėta suruo-1 
šiam Vi-tąją Tautinę Stovyklą. Visi 
užsienio svečiai lieka dėkingi rengė
jams, rėmėjams, ir visai skaučių 
skautų vadovybei Australijoje.

Tik šiomis dienomis skautų kelio
nės finansų atsiskaitymai buvo 
baigti. Ta proga reiškiame padėką p. 
Baliui Stankūnavičiui ir p. Jonui 
Siankūnavičiui, kurie paaukojo virš 
S 10.000.00 iš užjūrio skautų kelionei 
paremti. Belo brolio Balio Stankū- 
navičiaus pastangomis gauta $ 

5000 parama iš Australijos valdžios 
Vl-iajai Tautinei Stovyklai rengti.

Visiems prisidėjusiems reiškiame 
gilią padėką.

v.s. Lilė Milukienė
. LSS Tarybos Pirmininkė”

------- ---------—---—-----------------------
Frank J. Siebert

LAIDOTUVIŲ BIURAS 
49 Wakefield St., Adelaide 

TeL 223 6879 veikia ištisą parą
Per pastaruosius 27 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 

lietuvių bendruomene
^^^^^^^^^^^^i^i^*^*^*^*^*^*^*^***^*^*^*^*^^**^*^*^*^*^^**)!
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KALBA
JIE REPREZENTUOJA 

AUSTRALIJĄ

JUCIŪTĖ VIRGINIJA iš Adelai
dės, krepšinio rinktinės žaidėja.
1968 m. Melbourne laimėjo su mer
gaičių rinktine krepšinio nugalėto
jos titulą. 1970 m. su moterų krepši
nio rinktine laimi Australijos čem
pionių titulą Lancestone. 1971 m. 
krepšinio sąjungos bronzos medalio 
laimėtoja, kaip geriausia ir pavyz
dingiausia komandos žaidėja. 1972 - 
1975 m. žaidė Mt. Gambier ir ketu- 
rius metus iš eilės laimėjo Victorijos 
valstijos ir Pietų Australijos pro
vincijos nugalėtojų vardą. 1976 m. 
žaidė už Adelaidės ’’Vytį” St. Clair ir 
buvo apdovanota kaip geriausia ir 
pavyzdingiausia žaidėja A klasėje. 
1977 m. pradėjo žaisti už Adelaidės 
lietuvių ir latvių krepšinio klubą 
District klasėje. Nuo 1965 m. daly
vavo visose lietuvių sporto šventėse 
ir buvo pradžioje išrinkta į jaunių ir 
vėliau į moterų krepšinio rinktines, 
taip pat atstovaudama Australijos 
moterų rinktines ir Pabaltiečių 
sporto šventėse.

RUPINSKAITĖ REGINA iš 
Adelaidės, krepšinį pradėjo žaisti
1969 m. ir jau už dviejų metų pateko 
į vasaros bei žiemos didžiuosius fi
nalus. Gi už trijų metų nuo savo žai
dimo pradžios ji buvo išrinkta kaip 
pavyzdingiausia vytietė krepšinin-
kė, už tai gaudama trofėją. Tais pa
čiais metais lietuvių sporto šventėje 
Sydnejuje ji laimėjo medalį už tink
linį irtrofejąuž geriausią merginų 
baudų mėtymo konkursą, pakarto
dama tą patį ir 24-je sporto šventėje

Žaidynės 
Balaratte

Besiruošiant išvykai į Kanadą, il
gojo savaitgalio metu (kovo 11-13 
dienomis), Australijos lietuvių rink
tinės treneris p. S. Šutas, užregis
travo lietuvius žaisti vykusiose 
krepšinio žaidynėse Balaratt mieste, 
kur laimėtojams buvo skiriama 250 
dolerių premija.

Pirmose rungtynėse lietuviai su
sitiko su ’’Sun Gold” komanda, kuri 
pasižymėjo aukštaūgiais žaidėjais. 
Rungtynės pradėtos gerai, ir lietu
viai vedė 6-2 savo naudai. Aikštėje 
karščiui pakilus iki 40 laipsnių ir ne
turint pakaitų, lietuvių penketukui 
iniciatyvą teko perleisti australams, 
kurie kraudami krepšį po krepšio, 
puslaikį laimėjo 25-15. Trumpai 
prieš puslaikio pabaigą, salėje pasi
rodė Geelongo ’’Vyties” krepšinin
kas E. Gvildys, kuris tuojau išleistas 
į aikštę. Antras puslaikis sužaistas 
daug geriau ir laimėtas 20-15. Jeigu 
žaidynėse būtų laikomasi įprastų 
taisyklių (pagal žaidynių rengėjų 
nuostatus, pasikeitimų ar baudų 
metu, laikrodis nebuvo išjungiams), 
manoma, kad lietuviai šias rungty
nes būtų laimėję. Paskutinėse mi
nutėse australų komanda tęsė laiką 
pasuolėmis, dažnai keisdami žaidė
jus, paimdami minutę ir taip išsilai
kė iki pabaigos, laimėdami 40-35 
taškais. Lietuviams taškus pelnė: 
Milvydas - 16, P. Šutas - 6, Gustaf
son - 4, Rossanyan - 4, Gvildys - 3, 
Karpuška - 2.

Antros rungtynės žaistos jau su
temus ir orui atvėsus, laimėtos labai 
lengvai. Pirmame puslaikyje prieši
ninkai dar stiprokai laikėsi ir jis 

Hobarte. Nuo 1972-jų metų ji išren
kama į mergaičių ir vėliau į moterų 
krepšinio rinktines, vėliau lietuves 
atstovaudama du kartus ir Pabal
tiečių varžybose, joms laimint nu
galėtojų vardą.

KYMANTAS ALGIS iš Geelongo, 
pradėjo tinklinį žaisti su Geelongo 
Vytimi ir už šią komandą žaidė pas
kutinius trejus metus, dalyvaujant 
be lietuvių varžybų ir australų pir
menybėse. žaidžiant paskutinėse 
varžybose Hobarte, už parodytą 
aukštą žaidimo lygį, buvo išrinktas į 
Austrlijos lietuvių tinklinio rinktinę, 
reprezentuoti Australijos lietuvius 
Kanadoje.

VIERAITIS AL iš Adelaidės, 
mūsų žinomos buvusios lietuvių 
rinktinės krepšininkės Olgos Kler- 
taitės vyras. Adelaidės ’’Vyties” 
tinklinio rinktinės žaidėjas, nuo 
1974-jų metų išrenkamas į Austra
lijos lietuvių tinklinio rinktines, ku
rias reprezentavo ir Pabaltiečių pir
menybėse.

RAMONAITIS VIKTORAS iš 
Adelaidės, daugkartinis Australijos 
lietuvių squasho čempionas. Už 
Adelaidės ’’Vytį” jau nuo 1958-kų 
metų pradėjęs žaisti krepšinį ir šį 
klubą atstovavęs iki 1968 m., kada 
krepšinį pakeitė į squashą, žaisda
mas A klasės pirmenybėse ir laimė
damas įvairias varžybas. Nors To-
ronto šventėje oficialiai ir nėra 
įtraukta ši sporto šaka, tačiau mūsų 
čempionas tikisi draugiškose varžy
bose išbandyti savo jėgas su geriau
siais šio sporto žaidėjais lietuviais 
tiek Kanadoje, tiek ir Amerikoje.

baigtas tik 24-19 lietuvių naudai. Po 
pertraukos, mūsiškiai užvaldė 
aikštę ir antrąjį puslaikį baigė, lai
mėdami 28-9 taškais. Šiose rungty
nėse labai gerai sužaidė jaunių že
miau 20 metų rinktinės žaidėjas P. 
Šutas. Bendras šių rungtynių rezul
tatas 52-28 lietuvių naudai. Taškus 
pelnė: P. Šutas - 18, V. Rossanyan - 
12, A. Milvydas - 11, E. Gvildys - 7, 
P. Gustafson - 4.

Sekančią dieną lietuviams teko 
žaisti prieš Balaratt’o miesto rinkti
nę. Šias rungtynes laimėjus septy
nių ar daugiau taškų skirtumu, tek
tų žaisti finale ir turėti vilties į 250 
dolerių premiją. Rungtynės buvo 
įtemptos, taškai augo lygiomis bet j 
paskutinę sekundę Balaratt atsiplė- į 
šė dviem taškais ir puslaikį laimėjo ! 
24-22 santykiu. Antrame puslaikyje, Į 
ar dėl nuovargio, ar, E. Gvildžiui i 
susižeidus, neturint pakaitų, lietu- ' 
vius lydėjo nesėkmė ir rungtynes 
pralaimėjo 50-36. Taškus pelnė: A. 
Milvydas -16, P. Šutas - 10, J. Obe- , 
liūnas - 4, P. Gustafson - 2, Rossa- . 
nyan - 2, S. Karpuška - 2.

Bendrai paėmus, jeigu į šias žai
dynes būtų atvykę visi Australijos 
Lietuvių Rinktinės žaidėjai, tai tik
rai lengvai būtų laimėtas žaidynių 
nugalėtojo vardas ir 250 dolerių | 
premija. Hobart’e į Australijos Lie- I 
tuvių Krepšinio Rinktinę išrinkti šie j 
žaidėjai: G. Bražionis, V. Bražionis, i 
R. Gulbinas, A. Jaunutis, R. Lek- I 
nius, J. Obeliūnas, S. Karpuška, P. į 
Gustafson, A. Milvydas, E. Kardas. 
Atsarginiai: S. Ragauskas, A. Pet
raitis. Į Balaratt’e vykusias žaidynes 
teatvyko tik P. Gustafson, A. Mil
vydas, S. Karpuška, J. Obeliūnas. 
Išvyka į Kanadą ne už kalnų. Liko 
vos pora mėnesių, tai kur buvo visi 
likusieji rinktinės žaidėjai!

L. Bungarda

Mūsų sporto busimieji reprezentantai Kanados sporto žaidynėse. Iš 
kairės: A. Čibiras, Virginija Juciūtė, Regina Rupinskaitė, Algis Vieraitis, 
Algis Kymantas.

Dėmesio! Dėmesio!
SYDNEJAUS LIETUVIAI NEPAMIRŠKITE BALANDŽIO 22-SIOS 

DIENOS VAKARO, KADA SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE VYKS 
SPORTININKŲ BALIUS IR JOJO METU BUS TRAUKIAMA PATI 
DIDŽIAUSIA IKI ŠIOL BUVUSI LOTERIJA SU I-JU PRIZU 
DVIEMS ŽMONĖMS KELIONĖS BILIETU Į PASAULIO LIETUVIŲ 
DIENAS TORONTO, KANADOJE. LAUKIAME VISŲ.

SLIDININKŲ DĖMESIUI

Šių metų Australijos Lietuvių 
Žiemos Sporto Šventė įvyks rug
pjūčio 5-6 dienomis Mt. Buller, Vic
toria. Rengėjai yra ’’Neringos” Sli- 
dinėtojų Klubas.

Visi Australijos lietuvių sporto 
klubai, norintieji šventėje dalyvauti, 
prašome registruotis pas ’’Nerin
gos” klubo sekretorių. J. Žalkauską 
16 Nandina Str., Forest Hill, 3131, 
Vic.

SYDNEJAUS SLIDININKAMS

Sydnejaus slidininkai, norintieji 
dalyvauti Žiemos Sporto Šventėje, 
platesnes informacijas gali gauti pas 
D. Kraucevičių, tel. 709 8573.

Slidininkų Sekcija

TALKA REMIA SPORTININKUS ■
1

Lietuvių Kooperatinė Kredito j 
Draugija Talka Melbourne prisiuntė i 
ALFAS Valdybos pirmininkui p. A. 
Laukaičiui 300 dolerių su tokiu 
laišku:

”Gerb. p. Laukaiti,
Lietuvių Kooperatinės Kredito 

Draugijos Valdyba 1978 m. kovo 22 
d. posėdžio nutarimu ALFAS Val
dybai skiria $ 300.00.

Talka pramato, kad ši suma bus 
panaudota įvairių reikmenų įsigiji
mui sąryšyje su ateinančiomis Pa
saulio Lietuvių Sporto Žaidynėmis. 
Šie pinigai nėra skiriami Australijos 
lietuvių sporto komandos kelionės 
išlaidoms padengti.”

ALFAS Valdyba nuoširdžiai dė
koja ’’Talkai” už tokią reikšmingą 
paramą ir drauge užtikrina, kad ■ 
gauti pinigai kaip tik bus panau
doti ’’Talkos” pageidaujama prasme, 
nes išvykos pasiruošimui lėšų kaip i 
tik labiausiai trūksta.

GEELONG
SPORTO KLUBE

Geelongo sporto Klubo Vyties 
metinis narių susirinkimas įvyko 
kovo 19 d. Susirinkimui pirmininką- ; 
vo K. Starinskas sekretoriavo A. i 
Karpavičius. Praeitų metų protoko
lą skaitė sekretorė A. Jančiauskaitė, 
veiklos apyskaitą patiekė buvęs 
klubo pirm. A. Adomėnas, kasos 
pranešimą padarė iždn. Č. Valodka.

Nors susirinkimas ir nebuvo labai 
gausus, bet išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro: K. Starinskas, B. Šu- 
tienė, O. Gvildienė, G. Valaitienė ir 
P. Vaičekauskas. Kandidatais liko J. 
Manikauskas ir V. Braneizeris. Su
sirinkimas baigtas Tautos Himnu ir 
toliau buvo švenčiamos Juozapinės.

Buvęs

Sydnejaus lietuvių šachmatininkų 
komanda svečiavosi pas ukrainie
čius ir sužaidė metines varžybas. 
Pildydami ukrainiečių pageidavimą 
varžybose nedalyvavo mūsų geriau
si žaidėjai. Varžybas pralaimėjome 
net 6l/z - 3Vž taškų santykiu.

* * *
Metiniame klubo turnyre daly

vauja trylika šachmatininkų. Žaidi
mai vyksta klubo patalpose kiekvie- 

į ną trečiadienį.
Po trijų sužaistų ratų V. Patašius

ir J. Jencius dar neturi pralaimėji
mo.

* * *
Šachmatų klubo metinis narių su

sirinkimas įvyks balandžio 23 dieną 
sekmadienį 2 vai. Lietuvių Namuo
se, Bankstowne.

Prašome visus klubo narius daly
vauti.

* * *
Metinės tarpklubinės šachmatų 

varžybos tarp St. George ir lietuvių 
šachmatų klubų įvyks balandžio 26 
dieną (trečiadienį) 7 vai. vakare klu
bo patalpose.

* * *
Prieš kiek laiko paskelbtame 

ALFAS valdybos sportininkų sąra
še vykstančių į Kanadą nesirnatė 
šachmatų komandos sąstato. Dau
gumos šachmatininkų įsitikinimu tai 
padaryta sąmoningai. ALFAS 
Valdyba susilaukė daug kritikos dėl 
svetimtaučių sportininkų sąraše. 
Kai šachmatų komanda sudaryta be 
atrankos ir nesivadovaujant taisyk
lių, kad vyksta geriausi.

Patirta, kad Australijos šachma
tininkus atstovaus Kanadoje: V. 
Baltutis, J. Dambrauskas ir J. Kar
pavičius.

Australijoje visi aktyvūs šachma
tininkai turi oficialų įvertinimą 
(grading), kuris kasmetai yra skel
biamas šachmatų spaudoje.
Pagal jų įvertinimą vien tik A. Bal
tulis yra skaitomas ”A” klasės žai
dėju. J. Dambrauskas "B” klasės kai 
J. Karpavičius ”B” rezervo. Austra
lijoje turime gana daug ir gerų 
šachmatininkų todėl žinant, kad 
vyksta "B” ir "B" reservo žaidėjai 
atstovauti Australijos lietuvius 
reikia tik apgailestauti. Kiek žinoma 
į Sydnejaus šachmatų klubo valdybą 
nebuvo prašyta tuo reikalu pagalbos 
ir patarimo, kai klubo narių tarpe 
yra gerų žaidėjų.
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KUN. P. BUTKAUS 40 M.
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

Sukaktis įvyksta balandžio 23 d. 
Šia proga Sydnejaus liet, organiza
cijos ruošia kun. P. Butkui atitinka
mą pagerbimą. Minėjimas prasidės 
iškilmingomis pamaldomis St. Joa
chimo bažnyčioje Lidcombe giedant 
Dainos chorui.

Tuoj po pamaldų vyks .vaišės da
lyvaujant plačiajai Sydnejaus vi
suomenei. Norį dalyvauti šiame kun. 
P. Butkaus pagerbime - vaišėse su
simoka po 5 dolerius suaugę ir po 2 
dol. vaikai iki 14 m. Užsakymus pri
ima Aldona Stasiūnaitienė tel. 
638 6204, A. Kramilius - 727 3131, B. 
Barkus - 733 984, A. Storpirštienė - 
709 6250, V. Kondreckas - 709 1202. 
Užsakymai priimami iki balandžio 
16 dienos.

A. Kramilius 
Rengimo Komiteto pirmininkas

JAUNIMO SEMINARAS
MELBOURNE

Balandžio 15 d., šeštadienį, Estų 
Namuose, 41 Melville Rd., West 
Brunswick, Vic., įvyksta šeštasis 
pabaltiečių jaunimo seminaras. Pra
džia 11.30 vai. ryto.

Paskaitas skaitys: D. Rafhmi De
sai, Monash universiteto vyr. antro
pologijos lektorius tema ’’Apie kul
tūros sampratą”.

Jonas Meiliūnas: ’Prisiminimai iš 
DP patirties” - humanistinis sociolo
ginis priėjimas.

Jonas Thompson: ’’Išvyka į Pa
baltijį” - australo išgyvenimai Taline 
ir Rygoje 1976 metais.

Taip pat bus rodomas filmas ’’Ka
linių stovyklos Latvijoje” su angliš
kais komentarais.

Seminaro mokestis: $ 2.50 Aus
tralijos Liet. Jaunimo S-gos na
riams, visiems kitiems - $ 3.00

Kviečiami dalyvauti visas jauni
mas ir vyresnieji. Seminarą organi
zuoja latvių ir lietuvių jaunimo są
jungos Melbourne.

Moterų veikloj
SYDNEY

LITERATŪRINĖ POPIETĖ

Sydnejaus Liet. Moterų S.G. 
Draugija organizuoja literatūrinę 
popietę balandžio 30 d., sekmadienį, 
Sydnejaus Lietuvių Klubo viršuti
nėje salėje.

Tokios popietės pasidarė labai 
populiarios. Atrodo, tai bus trečia 
Moterų Draugijos rengiam a popietė. 
Pradžia 3-val.
AUKOS MOTERŲ DRAUGIJAI

Lietuvių Sodyboje Engadine sek
lyčios statybai aukojo: p.p. V. ir I. 
Slieką 25 dol. ir p. P. Rūtenis 20 dol.

Sydney Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugijos Valdyba mieliems auko
tojams nuoširdžiai dėkoja.

NAUJAS DRAUGIJOS
PIRMININKĖS ADRESAS

Sydnejaus Lietuvių Moterų So
cialinės Globos Draugijos pirminin-

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakumo metodas.

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

669230. arba rašyti P.O. Box 74 
C?mden N.S.W. 2570.
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ROMUVOJE i 
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Lietuvių Akademinės Korporaci
jos Romuva Melbourno konventas 
išrinko šio sąstato prezidiumą 1978 - 
1979 mokslo metų kadencijai:

1. fil. Stasys Stankūnavičius, sen
joras, 4 Cooinda Court, Mount Wa- 
verley, 3149; 2. fil. Algirdas Šimkus, 
vice senjoras, 55 Lancaster Street, 
East Bentleigh, 3165 ir 3. fil. Paulius 
Jokūbaitis, scriba, 8 Cambell Court, 
Altona, 3018.

PRANEŠIMAS

Adelaidės Lietuvių Sporto Klubo 
Vyties metinis susirinkimas įvyks 
balandžio 23 d., sekmadienį, 2.30 
vai. Lietuvių Namuose, 6 Eastry St., 
Norwood.

Darbotvarkėje: susirinkimo ati
darymas, susirinkimo pirmininko ir 
sekretoriaus rinkimai, praeitų metų 
susirinkimo protokolo skaitymas, 
klubo pirmininko pranešimas, iždi
ninko pranešimas, revizijos komisi
jos pranešimas, diskusijos dėl pra
nešimų, einamieji reikalai ir susirin
kimo uždarymas.

Sportininkams ir nariams dalyva
vimas privalomas.

l 
t

A.L.S. Klubo Vyties Valdyba

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

Melbourne Dainos Sambūris kviečia visus į savo

METINI BALIU
1978 m. balandžio 22 d. 7 vai. Lietuvių Namuose, 50 Errol Str., Nth. 
Melbourne

Linksma muzika. Jauki nuotaika, Gera vakarienė.
Bilietus užsisakyti pas E. Balčiūnienę telef. 85 2656

kė p. Ona Baužienė persikėlė gy
venti į kitą vietą. Jos naujas adre
sas: O. Baužienė, 1-21 Johnson St., 
Chatswood 2067. Tel. 411 7002.

Melbourne
1978.2.12 Socialinės Globos Mo

terų Draugijos Melbourne metinia
me susirinkime išrinktoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirmininkė - 
J. Žalkauskienė, sekretorė - Z. 
Stankūnavičienė, iždininkė - V. 
Morkūnienė. Parengimų ruošėja - E. 
Korsakaitė. Ligonių lankytojos: A. 
Grikepelienė, B. Staugaitienė ir D. 
Žemkalnienė. Revizijos komisija: V. 
Kružienė, Z. Meiliūnienė ir E. Šei- 
kienė.

Visais Draugijos reikalais kreiptis 
pas pirmininkę J. Žalkauskienę, 16 
Nandina Street, Forest Hill, 3131. 
Tel. 874 5250.

DRABUŽIŲ VAJUS

Socialinės Globos Moterų Drau
gija Melbourne skelbia nuo 1978 m. 
balandžio 1 d. iki gegužės 1 d. dra
bužių vajų. Drabužiai bus valdybos 
narių priimami Melbourno Lietuvių 
Namuose. Prašoma aukoti tik svei
kus ir švarius drabužius. Tie drabu
žiai bus persiųsti Punsko lietuviams.

Nuoširdus ačiū visiems aukoto
jams!

S.G.M.D.M. Valdyba

i

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Balandžio 15 d., šešt.: 
RUDENS LAPŲ VAKARAS 
su JOAHANNA

Sydnejaus Liet. Klube biblioteko
je gauta pardavimui naujų plokšte
lių, knygų, didelis pasirinkimas vai
kams knygelių, pašto ženklai, me
daliai ir kt.

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

l 
I 
I

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

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

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Dainos Sambūris

PADĖKA

Laimingas žmogus, kada sveikas 
ir laisvai juda, bei susirgęs greit pa
junta globos reikšmę.

Susirgusi pagalbos susilaukiau iš 
Dr. Izidoriaus Kauno ir Teresės Bi- 
kulčienės. Ji ne lik suprato mancč 
sunkumus, bet priėmė mane į savo 
namus, nuoširdžiai globojo ir teikė 
vis. keri.>pą paslaugą.

Sveikdama nuoširdžiai dėkoju Dr. 
1. Kaunui, Tau, Terese, ir visiems 
mane lankiusiems draugams.

Emilija Dudėnienė

Sydney Lietuvių 
Klube

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBO 
SUKAKTIS

Sydnejaus Lietuvių Klubas iškil
mingai švęs savo penkmetį gegužės 
7 d., sekmadienį,

Penkmečiui paminėti pakviesti 
ministerial, burmistras ir kiti asme
nys, o taip pat ir lietuvių visuome
nės veikėjai. Į tas iškilmes kviečiami 
ir visi lietuviai klubo nariai, bet 
esant ribotam vietų skaičiui ragina
mi bilietus įsigyti iki balandžio 30 
dienos. Bilietų kaina - 7 doleriai as
meniui.

Visi iškilmių dalyviai bus pavai
šinti puikia vakariene ir silpnais bei 
stipriais gėrimais. Apranga, žinoma, 
išeiginė.

Sydnejaus Lietuvių Klubo
___. Valdyba

i 
i 
i 
i 
i

Primename, kad šeštadienių šokių J 
vakarais visi turi dėvėti klubo tai- • 
syklėse nurodytą aprangą. i
ŠOKIAI grojant ’’Golden Trio' 
kapelai:
šeštadieniais 8 - 12 vai. vak.
sekmadieniais 6 - 10 vai. vak.

i
i 
t

i 
i 
i

VALGYKLA veikia: pirmadieniais 
penktadieniais 6-9 vai. v., šešt. 6-10 
vai., sekmadieniais 1-9 vai. vak.

t

LIETUVIAI
BANKSTOWNO FESTIVALY

Bankstowno Savivaldybės festi
valis prasideda jau kitų savaitę. Ša
lia kitų tautybių dalyvauja ir lietu
viai. Balandžio 14 d. Bankstown Ci
vic Centre didžiojoje salėje įvyksta 
tautybių koncertas, kuriame daly
vauja ir Dainos choras. Pradžia 8 
vai. Įėjimas su bilietais.

Balandžio 15 d., šešt., naujai 
įrengtoje aikštėje prie stoties South 
Terrace bus tautinių šokių pasiro
dymai nuo 5 iki 7 vai. po pietų. Čia 
dalyvauja ir lietuvių tautinių šokių 
grupės Gintaras ir Sūkurys. Spek
taklis atviras publikai, taigi be įėji
mo mokesčio. Tautiečiai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.
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