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HELSINKIS IR ————
ŽMOGAUS TEISĖS

Jau praėjo pusantrų metų po Hel
sinkio konferencijos ir šiais metais 
numatoma tos pačios konferencijos 
lyg ir tąsa Belgrade, Jugoslavijoje, 
kur bus pagrindiniu klausimu kon- 
feruojama, kiek Helsinkio aktą 
pasirašiusios valstybės vykdo toje 
deklaracijoje paskelbtus 
susitarimus. Esminis reikalas yra 
žmogaus teisių respektavimas, ir 
dėmesio centre yra Sovietų Sąjunga 
ir visi jos satelitiniai kraštai, kur 
žmogaus teisių pagrindiniai nuosta
tai yra laužomi ir jų visai nesilaiko
ma. Kaskart vis daugiau ir daugiau 
ateina žinių iš rytų Europos komu
nistinių kraštų, kad ten vyksta net 
gi sustiprintas skirtingų politinių 
pažiūrų ir ideologijų žmonių perse
kiojimas, net jų sunaikinimas. Kaip 
tik Helsinkio susitarimų dvasios 
paskatinti laisvajame pasaulyje yra 
įsisteigę specialūs organai, kurie se
ka ir registruoja kaip kas laikosi tų 
Helsinkio susitarimų ir kur nesi
skaitoma su elementariausiomis-— 
žmogaus teisėmis. Lygiai tokių or
ganų yra ir anapus geležinės uždan
gos, kur, nežiūrint persekiojimų ir 
aukų, žmonės kovoja už savo pilieti
nes teises Ners komunistinių kraš
tų konstitucijose figūruojažmogaus 
teisių respektavimas ir neliečiamu
mas, dar tie kraštai, ypač Sov. Są
junga yra pasirašę Jungtinių Tautų 
priimtą Žmogaus Teisių Deklaraci
ją, Helsinkio susitarimų aktą, tas 
dar labiau skatina anos pusės pilie
čius tokių teisių reikalauti, nes tai 
yra viešas, tarptautinio masto rei
kalas.

Nuolat ir nuolat keliami šie klau
simai pagaliau padėjo atverti akis ir 
vakariečių viršūnėms, kurios iki šiol 
diplomatiniais ar kitokiais sumeti
mais vengė panašius dalykus liesti ir 
apie juos kalbėti. Taip pereitoje 
UNO pilnaties sesijoje susikirto 
JAV ir sovietų delegatai, nuolat 
vyksta viešos ir privačios politikų ir 
kultūrininkų konferencijos, kuriose 
svarstoma žmogaus teisių nepaisy
mas komunistiniuose kraštuose ir 
net viešai smerkiama. Šis sąjūdis vis 
labiau plečiasi, ir galima tikėtis, kad 
su laiku jis išvirs į reikšmingą jėgą, 
su kuria turės skaitytis ir totalitari
nio režimo šalininkai.

Vakaruose viešoji opinija yra ga
lingas ginklas, su kuriuo skaitosi ir 
sovietai. Tai liudija ne vien tik Sol
ženicinas, bet ir vėliau po jo vakarus 
pasiekę rusų disidentai, įskaitant ir

Dr. Sacharovą, kuris tebesilaiko pa- 
viršuje vien tik vakarų viešosios 
opinijos dėka. Komunistai įsitikinę, 
kad jie yra istorijos variklis, kaip 
kad čekų laikraštis Rude Pravo ko
votojus už žmogaus teises perspėja: 
"Tie, kurie gula ant bėgių norėdami 
sustabdyti istorijos traukinį, tegu 
skaitosi su faktu, kad jiems bus nu
plautos kojos”. Kitaip sakant, ko
munistai neketina keisti politikos, ir 
žmonių pastangos išsikovoti pagrin
dinių teisių bus ir toliau brutaliai 
triuškinamos. Pats Solženicinas yra 
labai nusivylęs Vakarais ir jis teigia, 
kad permainą gali atnešti tik pa
vergtieji ir persekiojami.

***
Maskvoje KGB padarė kratą Sol- 

ženicino vardo Fondo valdytojo A. 
Gincburgo bute ir atėmė 5000 rublių 
pinigais ir prekių už 2000 rublių 
vertės. Suaukoti pinigai ir gėrybės 
buvo skirtos paremti be globos pali
kusias politininių kalinių šeimas ir 
pagelbėti siuntiniais patiems kali
niams.

NATO karinių pajėgų generolas 
belgas R. Olose ką tik išleistoje kny
goje ’’Beginklė Europa”, perspėja, 
kad išnaudojus palankias aplinkybes 
sovietai galėtų pasiekti Reino upę 
per 48 valandas. Replikuodamas į tai 
Vak. Vokietijos gynybos ministeris 
pareiškė, kad tas atsitiktų tik tuo 
atveju, jei patys vokiečiai sovietus 
pasikviestų. Faktas, kad Vak. Vo
kietija turi pačią stipriausią ir mo
derniškiausiai apginkluotą kariuo
menę Europoje.

***
Į Europos Ekonominę Bendruo

menę prašosi įsileidžiamos Graikija, 
Turkija, Ispanija ir Portugalija.

**♦
Jau pagamintas kišeninis televi

zijos aparatas, kuris yra 6x4 inčių 
dydžio. Jo kaina apie 400 dol.

*♦*
Pereitų metų Kolumbijos (Pietų 

Amerikoje) valstybinė premija pas
kirta. lietuviui prof. Dr. Vytautui 
Mankeliūnui už jo darbus psicholo
gijos srityje. Ta proga Kolumbijos
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Dail. Antanas Rūkštelė pereitais metais sulaukė 70 metų. Buvęs aus- 
tralietis, dailininkas gerai pažįstamas, ypač adelaidiškiams lietuviams, 
kur jis gyvai reiškėsi kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje.

laikraščiai plačiai apie jį rašė drauge 
paminėdami ir jo kilmės kraštą Lie
tuvą ir jos tragišką padėtį.

***
Apie lietuvį dailininką Praną 

Domšaitį, kuris po karo gyveno ir 
kūrė Pietų Afrikoje ir mirė 1965 m., 
Pietų Afrikos Meno galerija išleido 
plačią monografiją su jo darbų rep
rodukcijomis.

***
JAV LB Krašto valdyba ruošia 

angliškai kalbančiam pasauliui dvi 
radijo programas anglų kalba Vasa
rio 16 šventei. Programų ilgis po 30 
minučių kiekviena. Vieną programą 
ruošia JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos talkininkai: Teresė Gečienė 
ir Charles Zerr, kitą - Daiva Kezienė 
ir Antanas Mažeika. Kurią vieną ar 
abi programas galima užsisakyti ad
resu: JAV LB valdyba, 708 Custis 
Road, Glenside, Pa. 19038. (ELTA)

***
Siuntinių kontora Švedijoje, kuri 

kasmet siųsdavo apie 5000 siuntinių 
(daugiausia Estijon), dėl naujų mui-

Išleistas
Tomas'Vėn'clova
Tik gauta žinia, kad poetas Tomas 

Venclova, žinomo bolševikinės sant
varkos Lietuvoje entuziasto rašyto
jo Antano Venclovos sūnus, išleistas 
iš Lietuvos ir jau pasiekė Paryžių. 
Sūnus nenuėjo tėvo pramintomis 
oportunizmo pėdomis. Dar pernai jis 
bandė išemigruoti, bet buvo varžo
mas ir net persekiojamas. Dėl jo ra
šė skundus ir protestus tokios in
ternacionalinės organizacijos kaip 
PEN — CLUB ir kt. Tomas Venclo
va yra vienasiš mūsų ryškiųjų poe
tų, genialus vertėjas ir stiprus lite
ratūros teoretikas.

tų likviduojama. Pinigų siuntimas 
irgi sulaikytas, nes už amerikinį do
lerį gauna kelias kapeikas. Yra įvai
rių spėliojimų, kas sukėlė siuntinių 
apsunkinimą. Gal dėl to, kad kandi
datai emigruoti į Izraelį, netekę 
darbo ir uždarbio, gyveno iš siunti
nių? (ELTA)

Pereitų metų pabaigoje Detroite 
(USA) įvyko dešimtasis Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos suva
žiavimas. Suvažiavimas praėjo labai 
sėkmingai. Akademija leidžia suva
žiavime skaitytų paskaitų rinkinius, 
vadinamus Suvažiavimo Darbais,

KAUNIEČIŲ IŠRADIMAS
Kauno politechnikos instituto spe

cialistai išrado būdą bespalviu che- 
nfniu tirpalu dažyti dirbtinio šilko 
gijas. Jos kaip fotonegatyvas po ke
lių minučių tampa spalvotomis. Pa
merkto šilko spalva priklauso nuo 
tirpalo koncentracijos ir mirkimo 
laiko. Tokiu būdu gaunamos labai 
graž'os spalvos, nebijančios nei sau
lės spindulių, nei skalbimo. Pats 
dažymas taipgi yra gerokai pigesnis. 
Kauniečių išradimu jau pradeda 
naudotis ir Sovietų Sąjungos šilko 
gamyklos.
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Siekime 
tautinės atgaivos

Jau seniai turėjome įsitikinti, kad 
tautybė nėra prigimtis, kuri kaip 
rasiniai požymiai be žmogaus pas
tangų išsilaiko. Žmogus gimsta ne 
lietuviu, lenku ar vokiečiu, o gimsta 
pirmiausia tik žmogum, o tautiečiu 
jis tampa. Šitą elementariausią 
principą turėtų įsidėmėti kiekvienas 
iš mūsų ir tai žinodamas turėtų savo 
tautinę sąmonę palaikyti ir ugdyti ir 
jį įdiegti priaugančiai kartai. Juk kas 
nėra prigimta, o įsigyta, tas gali būti 
ir lengvai prarasta.

Mūsų rūpestis tą tautinį sąmonin
gumą savo tarpe palaikyti ypač bū
tina, nes visų pirma mūsų tauta nėra 
skaitlinga, ir antra, visa tauta viso
keriopai niveliuojama: ji sąmoningai 
gniaužiama Lietuvoje, ji taip pat 
nesulaikomai tirpsta išeivijoje. 
Prieš okupanto pastangas užgniauž
ti tautinį sąmoningumą Lietuvoje 
ryžtingai kovoja ten pasilikusieji 
nesiskaitydami su aukomis, deja, 
prieš ištirpimą svetimuose vande
nyse išeivijoje rodoma labai mažai 
pastangų. 0 jų reikia, ir reikia veikti 
ta kryptimi skubiai ir planingai.

Pasigėrėtinos yra bažnyčios va
dovybės pastangos be atolydžio ti
kinčiuosius stiprinti tikėjime. Tam 
yra įvestos griežtos reguliacijos kas
dien praktikuoti tikėjimą, jo 
daugiau pasisemti kas sekmadienį 
privalomai lankantis bažnyčioje, o 
šalia to dar vykdomos kasmetinės 
rekolekcijos, kad tikintieji per jas 
dvasiniai 'atsinaujintų ir tikėjime 
sustiprėtų.

Analoginis kelias turėtų būti ir 
stengiantis išlaikyti savo tautinę są
monę. Kodėl mes negalėtume išnau
doti kiekvieną susirinkimą, kiekvie
ną viešą susiėjimą ir juose kelti ir 
stiprinti tautinį sąmoningumą? 
Musų mintys nuolat nukreiptos į 
jaunimą, kad jis tautiniu atžvilgiu 
indiferentiškas ir kai kuriais atve
jais net priešingas. Čia ne jaunimą 
už tai reikėtų kaltinti, bet save pa
čius. Kiti teisinasi, kad esame lietu
viais ir mums nereikalinga jokia 
inspiracija, nes niekas jau mūsų ne
bepakeis. Mūsų šiandieninis jauni
mas ir yra kaip tik gyvas liudininkas 
ir su laiku net gal kaltintojas, kad 
mes patys to tautinio sąmoningumo 
stokojome ir kaip reikiant jo, kaip 
tos šventos ugnies, neperdavėme 
savo ainiams.

Teisingai sakoma, kad lašas po la
šo ir akmenį pratašo. Nuolatinis pri
minimas, kad turime išlikti

Sydnejaus Lietuvių Klubo bibliotekos - skaityklos bendradarbiui 
A.A.

PETRUI ZAREMBAI 
mirus, budėdami reiškiame gilią užuojautą šeimos nariams, artimiesiems 
ir pažįstamiems.

A. ir V. Dantai
E. Kolakauskas

Č. Liutikas

Aktyviam ramovėnui
A.A.

PETRUI ZAREMBAI 
staiga mirus, giliai liūdime ir nuoširdžiai skausme užjaučiame jo žmoną, 
dukrą Laimą ir brolį.

LKV S-gos Ramovės Sydnejaus
Skyriaus Valdyba
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lietuviais ir savo jaunąją kartą įsą
moninti su laiku duos teigiamų re
zultatų. Sakysite nuobodybė? Tą 
patį galima būtų sakyti ir apie sek
madieninius pamokslus, bet jie savo
atlieka. Pagaliau šito nuolatinio są- 
moninimo gal net daugiau reikia 
tiems, kurie save laiko nepalaužia
mais lietuviais, kitaip jaunimas nei
tų indiferentiškumo keliu. Būtų ide
alu išlaikyti tautinio sąmoninimo 
kursą pastoviai ir reguliariai, bet 
kodėl tam neišnaudojus atsitiktinių 
progų, kaip šventės, apylinkių ar 
šiaip organizacijų visuotiniai susi
rinkimai, kur šalia formalinių dalykų 
būtų įvestas privalomas darbotvar
kės punktas paskaita lietuviškumo 
temomis, žodžiu, reikia imtis įvairių 
galimų būdų lietuvybei stiprinti, o 
neleisti jai tirpti. Dar turime pakan
kamai savo tarpe žmonių, kurie lie
tuvybe tebegyvena ir šia prasme 
talkininkų netruks. (v.k.)

TAUTIEČIAI, ATSILIEPKITE!

Kanadiečių lietuvių grupė Gyva- 
taras Australijos lietuvių tarpe savo 
pasirodymais paliko labai gilų įspūdį 
ir padarė toli siekiančios įtakos. 
Daugelis iš mūsiškių iš susitikimų su 
Gyvataru ar atskiriais Gyvataro na
riais yra padarę nuotraukų.

Norėdami parodyti gyvatarie- 
čiams dėkingumo norime surinkti 
kuo daugiau nuotraukų iš susitikimų 
su Gyvataru oficialiai ar privačiai, 
jas gražiai sugrupuoti ir pasiųsti 
Gyvataro vadovybei kaip staigmeną 
ir mūsų dėkingumo žestą. Todėl 
kreipiamės į visus, pasidarusius 
nuotraukų iš Gyvataro pasirodymų 
ar susitikimų privačiai bei su atski
rais Gyvataro nariais ir po vieną eg
zempliorių prisiųsti Mūsų Pastogės 
Redakcijai (13 Percy St., Banks- 
town, N.S.W. 2200). Iš čia jos bus 
persiųstosGyvatarui atitinkamai jas 
sutvarkius (sudėtos į albumą ar 
pan.). Tai bus Australijos lietuvių 
dėkingumo ženklas Gyvatarui.

Shunčiant nuotraukas pažymėki
te: kas fotografavo, nurodykite vie
tą ir laiką ir įmanomai įvardinkite 
nuotraukoje matomus asmenis. Šias

Netekome diplomato
MIRĖ LIETUVOS ATSTOVAS PIETŲ AMERIKOJ

A. GRIŠONAS
1977 sausio 1 mirė Lietuvos 

atstovas Pietų Amerikoje Anatoli
jus Grišonas. Palaidotas sausio 2

A.A.
EDVARDUI NAGULEVIČIUI

staiga mirus, jo žmonai Birutei ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia
J. ir M. Milą ir šeima

ALB Krašto Valdyba pasisako

A.L.B. STATUTĄ IŠLEIDŽIANT
Ne naujiena, kad dėl A.L.B. Statuto buvo girdėta namaža nepasiten

kinimo ir kritiškų atsiliepimų. Pabandysime šio nepasitenkinimo prie
žastis sugrupuoti ir panagrinėti.

Viena kritikos linkmė įtaigoja, kad Bendruomenės statutas iš viso ne
reikalingas, ar jau bent juo netinkamai naudojamasi, nes dėl padarytų 
klaidų slepiamasi už Statuto straipsnių.

Atsakymui paminėsime, kad kiekviena pastovi ir platesnės veiklos or
ganizacija, tiek lietuviška, tiek australiška, vėliau ar anksčiau surašo sa
vo veiklos gaires, tikslus bei organizacines taisykles. Patyrimas parodė, 
kad tokios taisyklės yra neišvengiamai reikalingos. Mūsų Bendruomenė
je šias taisykles vadiname Statutu.

Žinoma, šiuo Statutu naudojantis reikia ieškoti jame nusakytų gairių 
dvasios, o ne keistų interpretacijų bei begalinių priekabių. Jei Statutas 
naudojamas bereikalingiems ginčams, tai ne pačio Statuto kaltė, o jį taip 
naudojančių.

Kiti užmeta Statutui, kad jis yra netikslus, neskatina veiklos, ją net 
varžo, kad iš viso apie Statutą per daug kalbama.

Aišku, Statutas galėtų būti geresnis. Net toks svarbus dokumentas, 
kaip Australijos Konstitucija irgi galėtų būti geresnė, nors ją rašė eks
pertai. Bet kaip galima tokius dokumentus patobulinti jų nesvarstant ir 
apie juos nekalbant? Tad čia turime rasti vidurio kelią, būtent, neesmi
nius Statuto silpnumus tenka toleruoti, daugiau dėmesio kreipiant į Sta
tute nusakytų veiklos gairių dvasią. Tuomet ir Statuto svarstymai bus 
prasmingesni, trumpesni, įdomesni ir, svarbiausia, retesni.

Dar vienas priekaištas tai, kad Statutas taip ilgai nebuvo išspausdin
tas po jo pakeitimų priėmimo. Dėl to ir imamės Statutą galimai greičiau 
atspausdinti.

Jį spausdiname ’’Mūsų Pastogėje” vietoje dalies laikraščio, kaip kad 
buvo daroma su ’’Baltic Herald”. Tai darome keliais sumetimais.

Viena, kad Krašto Valdyba šiuo metu neturi lėšų nei Statuto spausdi
nimui, nei kitiems reikalams, kaip kad matosi iš Krašto Tarybos suvažia
vime Melbourne paskelbtų apyskaitų. ,

Antra, Bendruomenės laikraštis visai tirika ALB Statutę pagarsinimui 
ir platesniam paskleidimui Bendruomenės narių tarpe.

KRAŠTO VALDYBA
<5 X? • *. . - — *

žinias galima surašyti ant atskiro 
lapelio ir jį prilipinti kitoje nuotrau
kos pusėje.

Padaryti po vieną ekstra kopiją iš 
turimų nuotraukų Jums nesudarys 
nepakeliamo nuostolio, o Gyvatarui 
bus didelė staigmena. Laukiame.

Mūsų Pastogės Redakcija

Montevideo priemiesčio Cerro kapi
nėse. Laidotuvėse dalyvavo Apaš
tališkasis nuncijus, Uragvajaus už-

Vilniuje, Gorkio gatvėje, griau
nant vieną pastatą, kurio vietoje 
numatytas statyti naujas kino teat
ras, iš sienos pabiro monetos. Jų 
rasta 311 iš septyniolikto šimtmečio. 
Rastas lobis padėtas Lietuvos isto
rijos ir etnografijos muziejuje Vil
niuje. ***

Lenkijos administraciniai organai 
turi specialų užsienio neįsileidžiamų 
laikraščių sąrašą, kurių yra apie 300, 
iš jų apie 180-čiai laikraščių taikoma 
ypatingai griežta kontrolė. Drau
džiamųjų sąraše įtraukti ir eilė lais
vojo pasaulio lietuvių laikraščių, 
kaip dienraštis ’’Draugas’’, ’’Euro
pos Lietuvis”, ’’Keleivis”, ’’Tėviškės 
Žiburiai”, kurie yra ypatingai drau
džiamųjų sąraše. 

sienių reikalų ministerijos protokolo 
šefas, draugingų šalių atstovai ir 
gausus būrys vietinių lietuvių. Nu
liūdime liko žmona Liucija.

A. Grišonas buvo gimęs 1902 lie
pos 9 Kijeve. Pirmą kartą su tėvais 
1909 emigravo Argentinon, iš kur į 
Kijevą grįžo 1913. 1915 - 18 mokėsi 
vokiečių mažojoje dvasinėje semi
narijoje Saratove. 1920 atvykęs 
Lietuvon, tarnavo įstaigose ir kartu 
tęsė vidurinį ir muzikos mokslą. 
Klaipėdos konservatoriją baigė 1929 
su muzikos mokytojo ir dainininko 
laipsniu. 1930 vėl emigravo į Argen
tiną, kur dainavo solo ir kvartetuo
se, dirbo lietuvių jaunimo organiza
cijose, režisavo operetes, dramas. 
1934 Pasaulinio eucharistinio kong
reso lietuvių sekcijai parašė himną.

Nuo 1930 tarnavo Lietuvos kon
sulate Buenos Aires. Konsulatui 
persiorganizavus į pasiuntinybę, 
1932 paskirtas raštvedžiu, o 1939 
konsulinio skyriaus vedėju. Pasiun
tinybei persikėlus Uragvajun, pa
keltas į attache. 1959 Uragvajaus 
vyriausybė jam pripažino konsulo 
titulą. Po ministro dr. K. Graužinio
mirties paskirtas Lietuvos atstovu 
Uragvajuje charge d’affaires a.i. ti
tulu nuo 1962 birželio 5.
Lietuvos diplomatijos šefas S. Lozo
raitis jam suteikė patarėjo titulą.

(ĖLTA)
**♦

Sausio 27 d. širdies priepuolio iš
tiktas mirė aktyvus bendruomenės 
narys Petras Zaremba. Apie jį skai
tysime kita proga. Liūdesy paliko 
žmona ir duktė dantų gydytoja Lai
ma, kuri paskutiniu metu gyveno 
Londone, Anglijoj.

**♦
Sausio 20 d. suėjo 50 metų, kai 

mirė arkivyskupas Jurgis Matulai
tis, kandidatas į šventuosius. Jo 
beatifikacijos byla jau vedama prie 
galo.
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27-JI SPORTO ŠVENTĖ BNemeika
(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

Geelongo moterys negalėjo paro
dyti rimtesnio pasipriešinimo mel- 
bourniškėms.

Adelaidės jaunės be pasigailėjimo 
atskaitė sydnejiškėms virš šimto. 
Trečią varžybų dieną Melbourne 
III - čia komanda nugali Melbourne 
II -rą komandą.

Sydnejaus vyrai silpnai pasirodo 
prieš geelongiškius, pralaimi 76 - 47 
(36 - 23) rezultatu.

Melbourne II-rai komandai susiti
kus su Adelaide visi tikėjosi mel- 
burniškių lengvos pergalės. Atrodo 
kad ir Melbourne žaidėjai perverti
no savo jėgas arba neįvertino prie
šininko.

Rungtynės vyko lėtoka sparta. 
Adelaidiškiams toks žaidimo tempas 
pritiko. Jie mažai turėjo pamainų ir 
bendrai nepasižymi sparta. Kodėl 
melburniškiai nemėgino paspartinti 
žaidimo, neaišku. Pirmame puslan
kyje už Adelaidę gerai žaidžia J. 
Jaunutis. Už Melbourną G. Bražio- 
nis. Puslankis baigiamas 20 -14 Ade
laidės naudai. Geelongiškiai lenkia 
pirštus ir palaiko Adelaidę. Adelai
dei laimėjus jiems būtų užtikrintas 
čempijono titulas. Dauguma žiūrovų 
tikisi, kad Melbournas parodys ką 
gali antrame puslankyje.

Bumerangas 
grįžta atgal

Dalyvaudamas ALB Krašto 
Tarybos suvažiavime tikėjausi rim
tos ir gerai išsvarstytos p. P. Sun- 
gailos paskaitos, kuri turėjo atsverti 
visas suvažiavimo formalines bana
lybes. Gaila, ją išklausius, ne vien 
man, bet ir daugeliui kitų teko 
skaudžiai nusivilti, nes tai nebuvo iš 
viso svarstymai užsimota tema, 
(’’Laisvės Lietuvai beieškant), o 
daugiau nepagrįstas Mūsų Pastogei 
priekaištų rinkinys, pailiustruotas 
savotiškais, loginio sąryšio neturin
čiais paties prelegento komentarais. 
Antroji paskaitos dalis bandymas 
pavaizduoti Lietuvos gyvenimą 
okupacinėse sąlygose visiems gerai 
žinomais faktais be sentimentalių 
pagraudenimų nieko konstrukty
vaus neiškeliant ir nepasiūlant. Gal 
dėl to pati paskaita nesusilaukė dė
mesio ir net nebuvo diskutuojama.

Galima buvo praleisti tą paskaitą 
neužkliudant, bet prelegentas pasi
skubino ją paskelbti ’’Tėviškės Ai
duose”, todėl tenka ir pasisakyti 
bent tiek, kiek joje buvo užkliudyta 
Mūsų Pastogė.

Gerb. prelegentas išeities tašku 
pasirenka L. Stakniaus laišką re- 
dakcijai(žiūr. pereitų metų M.P. Nr. 
49), kur pasakyta, kad Lietuvai sie
kiant laisvės tokie klausimai viešai 
nesvarstytini. Panašiai galvoti laiš
ko autorių privertė pati prelegento 
paskaitos tema - Lietuvai laisvės 
beieškant, nes greičiausiai tikėtasi, 
kad bus svarstoma konkretūs keliai 
ir būdai, kaip tą laisvę Lietuvai at
kovoti, todėl ir logiška išvada, kad 
taktiniais sumetimais toks svarsty
siąs negali būti viešas. Antra ver
tus, tai buvo laiškas Redakcijai, ats
kiro asmens nuomonė, jokiu būdu 
besutapatintina su visu laikraščiu, ir 
tia prelegentas padaro nedovanoti- 
bą klaidą.
j Savo paskaitoje prelegentas ci
tuoja iš pereitų metų M.P. Nr. 35 
vedamąjį, kur buvo kalbama tauti
nio solidarumo klausimu, kuriame 
tautinis solidarumas buvo pabrėžia
mas kaip moralinis ryšys tautiečio
u tautiečiu, ir čia jokia pareiga nei 
Įrausmė negalioja. Šito elementa-

Reikia pasakyti, kad pastangos 
buvo dėtos abiejų komandų pak
reipti rungtynių eigą savo naudai. 
Už Melbourną pradeda gerai žaisti 
ir rinkti taškus A. Milvydas ir V. 
Roussiyan. Gerai mėto G. Bražionis. 
Adelaidiškiai pajutę galimą laimėji
mą labai stengiasi. Labai gerai ko
mandai vadovauja F. Čekauskas. 
Galima drąsiai tvirtinti, kad Če
kauskas buvo vienas iš geriausiai 
techniškai žaidžiančių krepšininkų. 
Melburniškiai deda visas pastangas 
išlyginti ir daro daug pražangų. 
Adelaide vis pirmauja pora taškų. 
Likus žaisti 3 min. rezultatas 44 - 41 
Adelaidės naudai. Varpiečiai sėk
mingai meta ir skirtumas vieno taš
ko. Atrodo, kad adelaidiškiai, turė
dami vieno taško persvarą ir ka
muolį, turi galimybę laimėti. Likus 
keliolikai sekundžių Adelaidės žai
dėjas meta iš blogos padėties ir pra
randa kamuolį. Melburniškiai meta 
ir sėkmingai persveria 45 - 44 savo 
naudai. Adelaidė vėl su kamuoliu po 
krepšiu. Meta, prameta... dar kar
toja kokius tris sykius ir vis pro ša
lį... Melbournas gauna kamuolį. Liko 
12 sekundžių, atrodo, laimėjimas 
Melbourne krepšyje. Ir... Varpas 
dramatiškai praranda kamuolį 
perdavime. Kamuolys pas Čekaus- 
ką. Čekauskas užtikrintai driblin- 
guoja žiūri į laikrodį ir tyko mesti. 
Likus porai sekundžių veržiasi po 
krepšiu ir meta, priešininkas nori 
sutrukdyti metimą ir padaro pra
žangą. Dabar viskas priklauso nuo 
Franko. Jisai prityręs žaidėjas 
abidvi baudas šaltai pasiunčia į 
krepšį. 46 - 45 laimi adelaidiškiai.

Gyvatarinės pabiros
Sydnejaus aerodrome, išskridus 

Gyvatarui, dvi apsiašarojusios lie
tuvaitės tarp savęs guodėsi: ’’Jei 
mums bus graudu ir liūdna bei pasi- 
gęsime Gyvataro, susitikime ar pa
sikalbėkime telefonu ir pasiguoski- 
me. Mūsų draugės australaitės šiuo 
atveju mūsų pergyvenimų nesupras 
ir tik nusijuoks. Tik mes, būdamos 
lietuvaitės, galime suprasti mūsų 

riausio principo mūsų mokytas pre
legentas visai nesuprato ir remda
masis naiviomis išvadomis nuklydo į 
lankas. Bene klasiškiausias naivumo 
pavyzdys seka toliau: prelegentas 
cituoja - ’’Tiesa, fanatikų kategorijai 
rikiuojasi ir tautiniai nacionaliniai 
fanatikai, kurie nemažiau pavojingi, 
kaip bet kokie kiti fanatikai” Iš to 
prelegentas išveda, kad ’’redakto
rius skatina pasiduoti rezignacijai”. 
Matyt, prelegentas iki šiol nebus 
girdėjęs apie vokiečių nacių fanatiz
mą arba bolševikinį fanatizmą ideo
logine prasme.

Panašia logika operuodamas gerb. 
prelegentas pasidaro toli siekiančias 
išvadas: 1/ kad Mūsų Pastogė tar
naujanti ’’okupanto naudai subtylio- 
je formoje”, 2/ kad ’’laikraštis tar
nauja Bendruomenės savižudybei, o 
taip pat naikina Lietuvos laisvės 
viltis”.

Su tokios logikos oponentu iš viso 
beprasmiška ginčytis, bet kas įdo
miausia, ir drauge komiškiausia, kad 
savo laikraštį viešai apskundžia ir jį 
žemina pats jo leidėjas. Juk p. Sun- 
gaila dvejus metus išbuvo Krašto 
Valdyboje, kuri yra Mūsų Pastogės 
leidėjas, tai kaip jis galėjo jį pasira
šyti? Jei taip, tai visi p. Songailos. 
Mūsų Pastogei padaryti priekaištai 
ir įtarimai grįžta jam pačiam;

V. Kazokas 
Mūsų Pastogės redaktorius

/PORTAS^
Džiaugiasi adelaidiškiai laimėję 
prieš favoritus, o dar daugiau 
geelongiškiai. Išvada: visuomet 
įvertinki priešininką.

Po šių rungtynių įdomumas vyrų 
varžybose dingo. Laimėtojas tapo 
aišku Geelongo "Vytis”. Dar paliko 
sužaisti rungtynių, bet tas jau ne
galėjo pakeisti padėties. Moterų 
grupėje taip pat buvo aišku, kad 
Melbourne varpietės taps čempio
nėmis.

Canberros ’’Vilko” jaunės laimi 
prieš hobartiškes. Melbourne jau
niai nugali Hobartą. Už Melbourną 
gerai pasirodo T. Baltutis, S. Bal- 
nionis, R. Barila ir V. Žilinskas. Už 
pralaimėtojus gerai žaidė E. Paške
vičius. Atrodo, Melbourne ’’Varpui” 
ateitis turėtų būti užtikrinta. Turi
ma daug ir neblogų jaunių.

Adelaidės jaunės nugali geelon- 
giškes, nors žaidžia prastokai. 
Geelongo vyrai atlieka dar vieną 
’’Formalumą” - sužaidžia ir lengvai 
laimi prieš Hobarto ’’Perkūną”.

Labai jau žemo lygio rungtynės 
Adelaidės moterys pralaimi sydne
jiškėms.

Melbourne II-ji komanda vos 
dviejų taškų skirtumu nugali Mel
bourne I-mą komandą. Tikriausiai 
Melbourne II-rai komandai atsiliepė 
anksčiau turėtos rungtynės su Ade
laide.

Geelongo jauniai triuškinančiai 
nugali Sydnejų. D. Šutas sumeta 38 
taškus ir P. Šutas 33 taškus laimė
tojams . Už Sydnejų gerai kovojo A. 
Kapočius.

jausmus, nuotaikas ir pergyvenimus 
Gyvatarui.

Pastebėta, kad Gyvataro akorde
onistas Kazys Deksnys mėgsta šva
rą. Jis, kelionėje autobusu iš Ade
laidės į Canberra, išplovė savo 
akordeoną šampanu. Mat, prie 
akordeono įdėjo gautą dovaną 
šampano bonką, kuri dėl tempera-

- tūros pasikeitimo kelionės neišlaikė 
ir sprogo ’’pakrikštydama” Gyvata
ro akordeoną. Atrodo, kad akordeo
nas, paragavęs šampano, skambėjo 
dar gražiau.

Gyvataro vadovė p. G. Breich- 
manienė savo žodyje po koncerto 
Sydnejuje Condell Park stadione 
atsiprašinėjo susirinkusius, kad ji 
negalėjo nesant tinkamų užkulisų, 
paslėpti šokėjų prakaito, rankšluos
čių ir gėrimų dėžučių. Besiskirstant 
žiūrovams prie p. Breichmanienės 
priėjo vienas tautietis ir dėkodamas 
jai pareiškė: ’’Brangioji Gyvataro 
vadove, matydami Jūsų šokėjų iš
lietą prakaitą neužkulisyje, mes 
daug daugiau įvertiname ir mylime 
Jus ir visą Gyvatarą.

Condell Park stadione, įpusėjus 
Gyvataro koncertui tarp žiūrovų te
ko pastebėti beverkiančią vieną 
Sydnejaus tautinių šokių grupės 
’’Grandinėlės” šokėją. Pasiteiravus, 
pasirodo, kad ji savyje pergyveno 
tokį gražų Gyvataro pasirodymą ir 
liūdėjo darbo, noro ir užsimojimų 
stokos tautiniams šokiams Sydne
jaus jaunime.

i

Per Sydnejaus festivalį Martin 
Plazoje Gyvataras pritraukė daug 
žiūrovų. Vienas australas, nenugir-
dęs gerai pranešėjo įžanginio žodžio, 
užklausė šalio stovėjusio lietuvio:

Adelaide tikriausiai atidavė viską, 
ką galėjo, prieš Melbourne II-rą ko
mandą. Susitikus Melbourne III-čią 
komandą težaidė pirmą puslankį. 
Antrame puslankyje, atrodo, buvo 
nuspręsta nedėti jokių pastangų. Iš 
tikro laimėjimą varžovams užtikrino 
antrame puslaikyje V. Mačiulaitis, 
surinkęs 14 taškų. Už Adelaidę ge
rai žaidė A. Pauliukevičius.

Melbourne jaunės mergaitės 
lengvai laimi prieš Hobartą.

Gana geros buvo rungtynės tarp 
Adelaidės ir Melbourne jaunių ber
niukų komandų. Pirmąjį puslankį 
Adelaidė sužaidžia žemiau kritikos. 
Jisai pasibaigia 29 -16 melburniškių 
naudai. Antrame puslaikyje viskas 
pasikeičia. Adelaidės komanda pra
deda žaisti drąsiai ir užtikrintai. 
Gaila, bet pirmo puslankio blogas re
zultatas adelaidiškiams atneša 
pralaimėjimą. Galutinis rezultatas 
51 - 47 Melbourne naudai. Už Mel
bourną gerai žaidė T. Baltutis. Už 
pralaimėtojus - Adelaidę gerai su
žaidė P. Urnevičius. Antrame pus
laikyje gerai žaidė ir J. Ignatavičius.

Šios dienos varžybos pasibaigė 
Geelongo jaunių mergaičių pergale 
prieš Sydnejų.

Paskutinę varžybų dieną tepaliko 
dvejos rungtynės.

Vyrų varžybas pabaigė Melbour
ne II-ji komanda, nugalėjusi Sydne
jaus ’’Kovą”.

(Bus daugiau)

’’Who are they? Canadian French
men?” Gavęs pilnesnę informaciją 
tik ištarė: ’’Magnificent!”

Martin Plazoje bešokant ’’Malū
ną” prie Gyvataro netikėtai iš publi
kos prisijungė naujas, gabus šokė
jas. Tik gaila, kad alkoholio įtakoje 
vos neįsivėlė kaip Donkichotas į 
malūno sparnus ir vos neįkrito į fon
tano tvenkinėlį.

Sausio 16 d. vos nepatvino Syd
nejaus tarptautinis aerodromas. 
Atsiskiriant ir atsisveikinant su Gy- 
vataru buv tiek daug verkta, kad 
net matėsi ašarų klanai. Tik budinti 
p. Breichmanienės ir p. Jokūbynie- 
nės akis, padedant muzikantui 
Deksniui, išvedė visą Gyvatarą į 
lėktuvą ir tuo išgelbėjo aerodromą 
nuo didelio potvynio.

♦ *

METUWM
radio programos

SYDNEY stotis 2EA
Antradieniais 1.30-2 v»i. p.p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai. p.p.

800kHz bangoj*

MELBOURNE stot)s3ZZ
Antradieniais 0.30-10 vai. vak.
Trečiadieniais 9.30-10vai. ryto 

1220 kHz bangoje

CANBERRA A.N.U. STOTIS 2XX
Ketvirtadieniais 8-8.30 vai. vak.

1010 kHz bangoje
Adalaidaj* girdisi Melbourne stotie 3ZZ

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

Mūsų Pa-toy*
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VASARIO 16—JI AUSTRALIJOJE
SYDNEY
Lietuvos Nepriklausomybės pas

kelbimo sukakties minėjimo išvaka
rėse vasario 12 d. Lietuvių Klube 
įvyks pasilinksminimas su įdomia 
programa.

Sekmadienį, vasario 13 d. 11.30 
vąl. pamaldos Lidcombe bažnyčioje. 
Visos organizacijos kviečiamos da
lyvauti su savo vėliavomis.

Po- pamaldų, parapijos salėje 
įvyks iškilmingas minėjimas, kurį 
ruošia ir praveda Sydnejaus lietuvių 
jaunimas.

Įėjimas nemokamas, bet salės iš
laidų' padengimui bus renkamos 
aukos;,

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba.

MELBOURNE
Lietuvos Nepriklausomybės at

statymo šventę, Vasario 16 d. minė
sime šia tvarka:

1. Vasario 20 d., sekmadienį 12 
vai. iškilmingos pamaldos Šv. Jono 
bažnyčioje, East Melbourne. Orga
nizacijos dalyvauja su vėliavom. 
Skautai ateina uniformuoti.

2. Po pamaldų pietūs Lietuvių 
Namuose, 44 Errol st. North Mel
bourne.

3. Iškilmingas Minėjimo Aktas 3 
vai. Lietuvių Namuose, Koncertų 
salėje. Programoje, žuvusiųjų pa
gerbimas ir meninė dalis dalyvau
jant Dainos Sambūrio chorui. Prieš 
minėjimą kviečiame organizacijas ir 
pavienius tautiečius padėti gėlių 
prie paminklo.

4. Trečiadienį, Vasario 16 dienos 
vakare, savo namuose ir savo šei
mose visi prisiminkime mūsų tautės 
didžiąją šventę.

Mieli Melbourne lietuviai! Kada 
sovietinis okupantas visais būdais 
bando išgauti oficialų Lietuvos oku
pacijos pripažinimą, turime visomis 
jėgomis kovoti, kad Lietuvos vardas 
nebūtų išbrauktas iš pasaulio žemė-- 
lapių, spaudos ir politinės veiklos.

Mes kviečiame jus visus suprasti 
savo pilietinę pareigą tautai ir gau
singai atsilankyti į šventės iškilmin
gas pamaldas ir Minėjimo Aktą Lie
tuvių Namuose.

Vasario 16 d. minėjimas yra mūsų
tautinio susipratimo demonstracija. 
Parodykime mūsų tautos priešams 
ir mūsų tautos draugams, kad mes 
tvirtai tikime į Nepriklausomos Lie
tuvos prisikėlimą ir esame ištikimi 
Vasario 16 d. Aktui, kuris yra neat
šaukiamas, iki Lietuva vėl bus lais
va.

A.L.B. Melbourne Apylinkės 
Valdyba

PERTH
Pranešame visiems Vakarų Aus

tralijos lietuviams, kad Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo mi
nėjimas įvyksta vasario 20 d. šia 
tvarka:

SPORTO KLUBO KOVO

26—SIS METINIS BALIUS
jau vasario 26 d. Rockdale Town Hall 448 Princes Highway

Programoje:. G.Zigaitytės solo dainos ir tautiniai šokiai (M. Cox Grupė) 
Baliaus metu bus traukiama stambiausia lietuvių loterija Australijoje 
(I prizas kelionė dviem į Hong Kong, dailininkų paveikslai ir kt.)

Vakarienė ir šampanas įskaitytas į bilieto kainą. Maistas pačių sporti
ninkų motinų gamybos, visų rūšių gėrimai gaunami vietoje. Pradžia 7.30 
vai.

Įėjimas tik 8 dol. Moksleiviams ir pensininkams - $ 4.
Kviečiami visi iš arti ir toli. Tai pats šauniausias balius Pietų 

Pusrutulyje. Dalyvavę neapsivilsite ir jaunimą paremsite!

■ Mūsų ■’stoge Nr, 5, 1977.2.7. psl. 4

11 vai. pamaldos bažnyčioje
3 vai. minėjimas Leederville di

džiojoje salėje.
Po minėjimo suneštinės vaišės. 

Tautiečiai iš arti ir toli kviečiami 
dalyvauti. Kas gali, prašomi pamal
dose dalyvauti vilkint tautinius rū
bus.

Perth Apyl. Valdyba

ADELAIDE
Minėjimas įvyks vasario 13 d. 

(sekmadienį) šia tvarka:
10.30 vai. Vėliavų pakėlimas Lie

tuvių Namuose.
10.45 vai. Vėliavų pakėlimas Liet. 

Kat. Centre.
11.00 vai. Iškilmingos pamaldos 

Liet. Kat. Centro koplyčioje.
3.00 vai. Minėjimas Lietuvių 

Namuose.
Visos organizacijos prašomos pa

maldose dalyvauti su vėliavomis.
Kviečiame visus tautiečius minė

jime skaitlingai dalyvauti: ypatingai 
jaunimą, nes ši diena yra viena iš 
svarbiausių mūsų tautos istorijoje.

ALB Adelaidės Aylinkės Valdyba

GEELONG
Pranešame, kad Vasario 16 d. mi

nėjimas įvyks vasario 13 d., sekma
dienį: 10 vai. pamaldos šv. Jono 
bažnyčioje, kur giedos Melb. Para
pijos choras, vadovaujamas p. P. 
Morkūno. 11.30 vai. minėjimas Liet. 
B-nės Namuose. Tai dienai pritai
kintą paskaitą skaitys Melbourne 
Apyl. pirm p. A. Pocius.

Po paskaitos meninė dalis. Orga
nizacijos prašomos tiek bažnyčioje, 
tiek salėje dalyvauti su vėliavomis. 
Po minėjimo suneštinis.

Visi geelongiškiai maloniai kvie
čiami minėjime gausiai dalyvauti.

ALB Geelongo Apyl. Valdyba

NEWCASTLE
Lietuvos Nepriklausomybės Pas-' 

kelbimo - Vasario šešioliktosios - 
minėjimas Newcastle įvyksta vasa
rio 19 dieną, šeštadienį, St. Peters 
Hall, Dixon Street, Hamilton.
1/. Minėjimo atidarymas 7.00 vai. 

vakaro. Tautos Himnas. 7.10 Pas
kaita ir meninė dalis. Paskaitą skai
to Krašto Valdybos vice-pirminin-

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINĖS GLOBOS 
DRAUGIJA

vasario 19 d. (šeštadienį) Lietuvių Klube Bankstowne ruošia

Užgavėnių blynų vakarą
...Blynai, tai skanumynai...
Turtinga, gausi loterija, nuotaikinga programa jauniems ir ne taip 

jauniems.
Visi kviečiami ir laukiami!

J

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Vasario 12 d., šeštadienį:
ALB Syd. Apyl. Valdybos LINSMAVAKARIS

Programoje TIE PATYS

Vasario 19 d., šeštadienį:
Moterų Draugijos BLYNŲ BALIUS 
Programą atlieka mūsų jaunieji

Sydnejaus Liet. -Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama 
10% nuolaidos už spiritinius gėri
mus ir 5% už aĮų,

Primenama, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi turi dėvėti klubo 
taisyklėse nurodytą aprangą

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 

kas Vytas Patašius (iš Sydnejaus). 
Įėjimas į minėjimą visiems veltui.

2/. 8.00 vai. vakaro - Pobūvis, į 
kurį kviečiami kitų tautybių svečiai. 
Pobūvio metu pasirodys Tautinių 
šokių grupė ’’Grandinėlė” iš Sydne
jaus, vadovaujama Arvydo Zduo- 
bos. Akordeonu groja Jonas Zub- 
rickas.

Šokiams groja puikus šokių or
kestras. Veiks bufetas, laimės šuli
nys - loterija. Pobūvio pabaiga 1.00 
vai. ryto.

Įėjimas į pobūvio vakarą: $ 2.00, 
moksleiviams ir pensininkams $ 
1.00.

Pastaba. Prašoma įsidėmėti, kad

ALB Krašto Valdybos pirm. prof. 
Dr. A. Kabaila Vasario 16 proga iš
vyksta į Melbourną, kur vasario 18 
d. dalyvaus Melb. Apyl. organizuo
jamame priėmime ir sekmadienj 
Nepriklausomybės- šventės minėji
me skaitys paskaitą.

*♦*

Jurgis Liutikas, buvęs Canberros 
Lietuvių Klubo vedėju, pasitraukė 
iš turėtų pareigų ir įstojo dirbti į 
Petro Pilkos įkurtą firmą ACT 
Doorland Canberroje.

♦♦♦

Metinėje Archibald, Vynne ir 
Sulliman dailės parodoje Sydnejuje, 
kuri yra viena iš reikšmingiausių 
Australijoje ir kurią organizuoja 
N.S.W. Art Gallery, dalyvauja Eva 
Kubbos su dviem kūriniais ir Henri
kas Šalkauskas su vienu darbu.

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 6-10 vai.

VALGYKLA veikiai pirm. - penkt. 
6-9 vai., šešt; 6-10 vai. sekm. 1-9 vai. 
Valgyklos vedėja G, Kasperaitienė 

minėjimas prasideda 7.00 vai. vaka
ro punktualiai. Salė atidaryta svečių 
susirinkimui jau 6.30 vai. vakaro.

Kviečiame atsilankyti į šią šventę. 
Jaunimas turės progos susitikti su 
svečiais iš Sydney.

Newcastle Apylinkės Valdyba.

MELBOURNO EVANGELIKAMS

Maloniai kviečiame Melbourne ir 
apylinkėse gyvenančius lietuvius 
evangelikus atsilankyti į mūsų lie
tuviškas pamaldas, kurios bus lai
komos vasario 13 d., sekmadienį,
12.30 vai. Liet. Namų koplyčioje, 50 
Errol St., Nth Melbourne.

Liet. Evangeliku Parapijos 
Taryba.

Prieš trejetą metų užvesta byla 
tarp V. Šliterio ir buv. Mūsų Pasto
gės redaktoriaus Dr. A. Mauragio (į 
kaltinamuosius patraukta ir M.P. 
bendradarbė p. A. Matukevičienė) 
įvyks vasario 14 d. Supreme Court 
Sydnejuje. Skundėjas p. V. Šliterisj 
teismo keliu ieško satiskacijos už 
įžeidimą spaudoje.

MUSU PASTOGĖ
AUSTRALIAN LITHUANIAN 

WEEKLY ”OUR HAVEN” 
Australijos Lietuvių bendruomenė! 
laikraštis
Leidžia ALB Krašto Valdyba 
Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komisija 
J. Maksvytis, A. Reisgys.
Redakcijos adresas: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200; 
Tel. 709 8395
Leidėjo ir Administracijos adresas; 
Box 4558, G .P.O. Sydney 2001 
Administracijos TeL 649 9062 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 2O.(
Užsieny paprastu paštu $24.(
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35.(
Oro paštu kitur $ 50.0
Atskiro-Nr. kaina 40 centų
Redakcija rašinius taiso ir skelbi 
savo nuožiūra. Už skelbimų turit 
neatsakoma.

Printed by Rotor Press Pty. Lt

4



2 A.V . - s- . . • . *.W A .AS,.-

•ii.

4 : -
-t , .-'-V

i ’ i

AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS

STATUTAS

5



Australijos 
Lietuvių Bendruomenės

STATUTAS
Priimtas 1974 m. gruodžio 28 d. ALB Kraito Tarybos XIV-je 

sesijoje Adelaidėje

Uleista 1977 n>. vasario 7 d. Sydnejuje kaip Mūsų Pastogės priedas
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
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STATUTAS

I Skyrius

BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Australijos Lietuvių Bendruomenė jungia visus Australi
joje pastoviai gyvenančius lietuvius.

»

2. ALB nariai yra visi lietuviai ar lietuvių kilmės žmonės bei 
lietuvių mišrių šeimų nariai be amžiaus, lyties, .tikėjimo ar pa
žiūrų skirtumo, jeigu jie pildo ALB statutą ir jboka nustatytą 
ALB lietuvio mokestį. Kol mūsų tautos kamienas yra paverg
tas ir Lietuvos valstyoės suverenumo vykdymas sustabdytas, 
kiekvienas ALB narys reiškia lietuvių tautos ryžtą būti laisva 
ir nepriklausoma ir aktyviai dalyvauti Lietuvos laisvinimo 
darbe.

3. Krašto Taryba, 2/s balsų dauguma, gali pakwesti ne lietu
vius, nusipelniusius Lietuvos bylai, ypatingais Lietuvių Bend
ruomenės Garbės Nariais.Ypatingi Garbės Nariai neįeina į Ta
rybą (ex officio).

4. Asmenys minėti antrame straipsnyje išvykę iš Australi
jos pastoviai gyventi- į kitą kraštą ar sąmoningai nusikaltę 
ALB statutui, nustoja būti ALB nariais.

5. ALB nariai bendruomenėje veikia per savo tikybines, 
kultūrines, ekonomines, socialines, sporto, jaunimo ir kitas 
organizacijas, draugijas ar kitokius sambūrius.

6. ALB tikslas yra jungti Australijoje gyvenančius lietuvius,
rūpintis jų kultūriniais ir socialiniais reikalais. ~-r,

»■ i j • « • t / . V i /•. i » '.'i- •

' ' 3
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7. ALB tikslai siekiami, jos narių interesai gihami ir bend
ruomenė atstovaujama pagal šio statuto nuostatus.

II Skyrius

KRAŠTO TARYBA

8. Vyriausias ALB reikalų tvarkytojas ir jos valios reiškėjas 
yra Krašto Taryba. Ji:

a. paruošia ALB statutų, ji keičia ar papildo,
b. renka Krašto vykdomuosius organus:

Krašto Valdybą
Krašto Kontrolės Komisiją ir
Krašto Garbės Teismą,

c. renka Australijos lietuvių atstovus i PLB seimą,
d. nustato Australijos lietuvio metinio ir kitų rinkliavų dydį,
e. tvirtina Krašto Valdybos sąmatą ir Krašto Kontrolės 

Komisijos patikrintą sąmatos vykdymo apyskaitą,
f. sprendžia visus ALB liečiančius klausimus.

9. ALB Tarybą sudaro: ALB Garbės nariai, atstovai į Pa
saulio Lietuvių Seimą, Krašto Valdybos nariai, Krašto Kont
rolės Komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas, Krašto 
Garbės Teismo pirmininkas arba jo pavaduotojas, Australijos 
Lietuvių Fondo pirmininkas arba jo pavaduotojas, apylinkių 
pirmininkai arba jų pavaduotojai, seniūnijų seniūnai ir apylin
kių slaptu balsavimu išrinkti atstovai. Vienas atstovas renka
mas nuo šimto (100) turinčių ir galinčių turėti teisę balsuoti 
narių, gi nuo likučio didesnio negu 50 - vienas atstovas.

Apylinkė, neturinti 100 turinčių ir galinčių turėti teisę bal
suoti narių, renka vieną atstovą. z

10. Krašto V-ba nustato ir paskelbia kiek kuriai apylinkei ati- *
tenka Tarybos atstovų. . .

11. Tarybos atstovui mirus, persikėlus gyventi į kitą apylinkę 
ar atsisakius būti Tarybos atstovu, jo vieton į Tarybą įeina jo 
atstovaujamoje apylinkėje per rinkimus daugiausia balsų ga
vęs kandidatas.

12. Krašto Taryba renkama dvejiems metams. Jos rinkimų
4
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datą nustato Krašto V-ba antrais savo kadencijos metais. 
Krašto V-ba, surinkusi apylinkių rinkimų davinius, skelbia 
spaudoje naujos Krašto Tarybos sudėtį. *

13. Naujos Krašto Tarybos kadencija prasideda jos paskelbi
mo dieną ir tą dieną baigiasi senosios Tarybos kadencija.

14. Krašto Taryba paprastai sesijai kviečiama kartą per dvejus 
metus. Krašto Valdybai, ar Tarybos Prezidiumui nutarus, 
arba bent V4 Krašto Tarybos atstovams raštu pasiūlius, Kraš
to Taryba šaukiama nepaprastai sesijai. Ši sesija sprendžia tik 
tuos klausimus, kurie buvo sužymėti sesijos darbotvarkėje. 
Susirinkimą praveda Tarybos Pirmininkas - jam neesant - Vice

pirmininkas.
Kvorumui reikia absoliutinės (pusė plius vienas) atstovų 

daugumos. Jos neesant po pusės valandos susirinkimas įvyks
ta, jeigu jame dalyvauja V4 Krašto Tarybos atstovų.

15. Krašto V-ba gali, nekviesdama nepaprastos sesijos, atski
rus klausimus pavesti Krašto Tarybai spręsti korespondenci- 
niu balsavimo būdu. Tokį balsavimą pravesti, balsus patikrinti 
ir viešai paskelbti, Krašto V-ba sudaro komisiją susidedančią 
iš vieno Krašto Valdybos nario, Krašto Garbės Teismo nario, 
Apylinkės V-bos nario, vietos Apylinkės Garbės Teismo nario 
ir vieno Krašto Tarybos atstovo, kuris nėra Krašto Valdybos 
narys.

16. Krašto Taryba paprastoje sesijoje renka Tarybos Prezi
diumą, kuris pasiskirsto pareigomis: Tarybos Pirmininkas ir 
du Vicepirmininkai. Tarybos Pirmininkas kviečia posėdžių 
sekretorių ir du jo pavaduotojus Tarybos posėdžių protoko
lams surašyti. Protokolus pasirašo Tarybos Prezidiumas ir 
sekretorius.

17. Krašto Taryba sprendžia klausimus paprasta balsų dau
guma, jei šis statutas nenumato kitaip. Balsuojama viešai. Jei 
bent vienas Tarybos narys, nurodęs motyvus, prašo kurį klau
simą balsuoti slaptai, Taryba nutaria balsavimo būdą.

18. Tarybos atstovai į sesiją kviečiami raštu ne vėliau ketu
rias savaites prieš sesijos susirinkimą, nurodant vietą, laiką 
ir darbų tvarką.

5
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UI Skyrius

ALB VYKDOMIEJI ORGANAI

ALB KRAŠTO VALDYBA

19. Australijos Lietuvių Bendruomenei atstovauja ir jai va
dovauja KraštoT arybos rinkta Krašto Valdyba. Ji

a. palaiko ryšius su PLB Valdyba’
b. rūpinasi lietuvybe ir lietuvių vardo orumu,
c. rūpinasi lietuvių kultūros, švietimo ir jaunimo reikalais,
d. atstovauja lietuvius Australijos valdžios ir kitose įstaigo

se,
e. rūpinasi ALB veiklai lėšų sudarymu,
f. palaiko ryšius su kitų kraštų lietuvių bendruomenėmis ir

kitomis lietuvių organizacijomis, '
g. parengia savo sąmatą ir sąmatos vykdymo apyskaitą ir 

jas patiekia Krašto Tarybai tvirtinti,
h. vykdo Krašto Tarybos nutarimus,
i. vykdo kitus šiuo statutu jai skiriamus uždavinius,
j. kvrečįa Krašto Tarybos sesiją ir nustato jos laiką, vietą ir 

darbotvarkę,
* k. rūpinasi ALB laikraščio ’’Mūsų Pastogė” leidimu.

20. Krašto Valdyba instruktuoja, derina ir prižiūri Apylinkių 
Valdybų veiklą. Krašto Valdybos potvarkiai Apylinkių Val
dyboms privalomi.

- '
21. Krašto Valdybos potvarkiai, šio statuto 20 str. ribose, gali 

būti skundžiami Krašto Garbės Teismui dviejų savaičių laiko
tarpyje nuo jų paskelbimo ar pranešimo dienos.

22. Krašto Valdyba renkama iš 7 narių, kurie pasiskirsto pa
reigomis sekančiai: pirmininkas, vicepirmininkas, sekreto
rius, iždininkas, narys kultūros reikalams, narys švietimo rei
kalams ir narys jaunimo reikalams.

23. Krašto Valdybos, Krašto Garbės Teismo ir Krašto Kont
rolės Komisijos kadencija baigiasi naujai valdybai pareigas 
perdavus. Perdavimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų 
naują valdybą išrinkus.
6
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24. Krašto Valdybos būstinė yra paeiliui Adelaidėje. Mel
bourne ir Sydnejuje.

25. Krašto Valdybos nariui mirus ar dėl kitu priežasčių nus
tojus būti Valdybos nariu, jo vieton Įeina per Krašto Vaidybos 
nariu rinkimus daugiausia balsu gavės kandidatas.

26. Krašto Valdyba renkama dvejiems metams.

27. Visi Krašto Valdybos nutarimai surašomi posėdžiu proto
kolu knygoje.ir daly vavusių posėdyje narių pasirašomi. Krašto 
Valdyba sprendžia paprasta balsu dauguma. Posėdis teisėta*, 
kai jame dalyvauja bent keturi nariai. Balsams pasidalinus ly-. 
giomis. sprendimą nulemia posėdžiui pirmininkaujančio bal-

IV Skyrius

APYLINKĖ IR APYLINKĖS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

28. Vietovėje, kur gyvena nemažiau šimto (100) lietuviu, 
steigiama Australijos Lietuvių Bendruomenės Apylinkė. Rei
kalui esant. Krašto V-ba gali leisti įsteigti Apylinke ir mažes
niam lietuvių skaičiui. Apylinkės ribas nustato Krašto V-ba.

29. Apylinkės reikalus sprendžia Apylinkės Visuotinis Susi
rinkimas. Jis

a. renka Apylinkės vykdomuosius organus • Valdyba. Apy
linkės Garbės Tcism*. Apylinkės Kontrolės Komisija ir Apy
linkės atstovus j Krašto Taryba

b. tvirtina Apylinkės metine samata ir Apylinkės Kontrolės 
K-jos patikrinta sąmatos vykdymo apyskaita.

c. sprendžia visus Apylinke liečiančius klausimua ■

80. Apylinkės susirinkimas kviečiamas bent karta per metus. 
Apylinkės Valdyba gali kviesti susirinkimą kiekvienu metu. 
Ketvirtadaliui Apylinkės narių turinčių teise balsuoti arba 
Apylinkės Kontrolės Komisijai raštu pasiūlius ir svarstytinus 
klausimus nurodžius. Apylinkė* Vaidyba turi sukviesti Apy
linkės susirinkimą, nevėliau dviejų savaičių siūlymą gavus.

31. Apylinkės Valdyba, kviesdama susirinkimą, bent prieš
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septynias, dienas praneša Apylinkės nariams susirinkimo vie
tą,laiką ir darbotvarkę.

32. Susirinkimas įvyksta dalyvaujant nemažiau pusei plius 
vienam turinčių teisę balsuoti tos Apylinkės narių. Kviečiamu 
laiku reikalaujamam skaičiui nesusirinkus, po pusvalandžio 
susirinkimas įvyksta, nežiūrint dalyvių skaičiaus.

33. Susirinkimą pradeda Valdybos pirmininkas arba jo pa
vestas kitas Valdybos narys. Susirinkimui vadovauja susirin
kimo išrinktas pirmininkas.

34. Susirinkimo protokolui surašyti susirinkimo pirmininkas 
pakviečia sekretorių.

35. Susirinkimas sprendžia paprasta balsų dauguma. Balsuo
jama viešai. Jei bent vienas susirinkimo narys, nurodęs moty
vus, prašo kurį klausimą balsuoti slaptai, susirinkimas nutaria 
balsavimo būdą.

V Skyrius

APYLINKĖS VALDYBA

36. Apylinkei vadovauja visuotinio susirinkimo išrinkta Apy
linkės Valdyba. Ji:

a. vykdo Apylinkės susirinkimo nutarimus,
b. organizuoja lietuvių auklėjimo ir švietimo įstaigas ir rū

pinasi jų išlaikymu,
c. Apylinkės kultūrinei ir socialinei veiklai skatinti organi

zuoja, globoja ir remia vietos kultūrines, sporto, savišalpos ir 
kitas lietuviškas organizacijas ir paskirų asmenų ar jų sambū
rių iniciatyvą tose srityse,

d. remia lietuvius moraliai ir materialiai nelaimės atveju,
e. rūpinasi lietuvio vardo orumu,
f. renka Australijos lietuvio mokestį ir rūpinasi lėšų sudary

mu Apylinkės reikalams,
g. atstovauja lietuvius vietos valdžios ir kitose įstaigose,
h. vykdo Krašto Valdybos pavedimus ir šio statuto uždeda

mas pareigas,
i. parengia ir patiekia Apylinkės susirinkimui patvirtinti 

Apylinkės sąmatą ir sąmatos vykdymo apyskaitą.
<
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37. Apylinkės Valdyba renkama iš penkių arba trijų narių 
pagal visuotinio susirinkimo nutarimą. Reikalui esant Krašto 
Valdyba gali valdybos narių skaičių papildyti.

a. Penkių narių valdybą sudaro:
pirmininkas, vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas 

ir narys kultūros reikalams.
b. Trijų narių valdybą sudaro:

pirmininkas, sekretorius - kultūros reikalų vadovas ir 
iždininkas.

c. Apylinkės Valdybos, Apylinkės Garbės Teismo ir Apylin
kės Kontrolės Komisijos kadencija baigiasi naujai valdybai 
pareigas perdavus. Perdavimas turi įvykti ne vėliau kaip per 
15 dienų naują valdybą išrinkus.

3:8. Apylinkės Valdyba renkama dvejiems metams.

39. Visi Apylinkės Valdybos nutarimai surašomi į posėdžių 
protokolų knygą ir dalyvavusiųjų posėdyje pasirašomi.

40. Apylinkės Valdybos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių 
nustojus būti Valdybos nariu, jo vieton įeina per Valdybos na
rių rinkimus daugiausia balsų gavęs kandidatas.

41. Apylinkę likvidavus, jos turtas ir dokumentai perduodami 
Krašto Valdybai ar, jai pavedus, kitai Apylinkei.

42. Australijos Lietuvių Bendruomenės valstijos sostinės 
Apylinkė, reikalui esant, atstovauja toje valstijoje gyvenan
čius lietuvius valdžios bei visuomenės įstaigose, liečiančius tos 
valstijos lietuvių bendrus reikalus. Tuo tikslu valstijos sosti
nės ALB Apylinkė, prireikus, kviečia visų tos valstijos Apy
linkių atstovų pasitarimus bei vykdo tų pasitarimų nutarimus.

Apie valstijos Apylinkių atstovų pasitarimus ir jų darbot
varkę valstijos Apylinkė iš anksto informuoja ALB Krašto 
Valdybą. Šių pasitarimų protokolo nuorašas prisiunčiamas 
Krašto Valdybai.
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VI Skyrius

SENIŪNIJOS

43. Vietovėse, kur dėl mažo lietuviu skaičiaus negali būti su
daryta Apylinkė, organizuojamos seniūnijos;?

44. Seniūnijai vadovauja visuotinio susirinkimo išrinktas se
niūnas.

45. Seniūnijos kasa ir atskaitomybės dokumentus seniūnas 
kasmet patiekia patikrinti artimiausios jai Apylinkės Kontro
lės Komisijai.

46. Seniūnas renkamas dvejiems metams, ir jo veiklai atitin
kamai taik.omi šio statuto 36 ir 4! straipsniai.

VlISkyrius

BENDRUOMENĖS TURTO IR LĖŠŲ KONTROLĖ

47. Apylinkių. Krašto Valdybos ir kitu ALB-nės ištaigu kasai, 
turtui ir atsiskaitymui prižiūrėti ir tikrinti yra Apylinkių ir 
Krašto Kontrolės Komisijos.

48. Krašto Kontrolės Komisija ir Apylinkės Kontrolės Komi
sija renkamos iš trijų asmenų dvejiems metams.

49. Kontrolės Komisijos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių 
nustoju* būti Kontrolės Komisijos nariu, jo vieton teina per 
Kontrolės Komisijos narių rinkimus daugiausia bakų gavęs 
kandidatas.

50. Arešto ir Apyb'nkių Kontrolės Komisijos turi teisę daryti 
Krašto Valdybos ir Apylinkių Valdybų (atitinkamai) turto, ka
sos ir atskaitomybės patikrinimus kiekvienu metu, jei jos ran
da tai reikalinga, bet ne rečiau viena karta per metus.

51. Visi Kontrolės Komisijų nutarimai daromi balsų daugu-

52. Patikrinimų aktus Kontrolės Komisijos nedelsiant patie
kia atitinkamoms Valdyboms.
10
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53. ALB narių organizacijos, draugijos ar kitokie sambūriai, 
kurie savo veiklai renka lėšas iš ALĖ narių, aukų, rinkliavų, 
pramogų ar kitu būdu, bet jų sunaudojimo ir atskaitomybės 
patikrinimui neturi savo kontrolinių organų, patiekia bent 
vieną kartą per metus vietos Apylinkės Kontrolės Komisijai 
patikrinti savo apyskaitas, kasą ir pateisinamus dokumentus.

54. Apylinkių Kontrolės Komisijos patikrinimo aktus nedel
siant pateikia atitinkamom tų organizacijų valdybom, kurios 
tuos aktus turi pateikti savo narių metiniam susirinkimui, o 
aktų nuorašus siunčia Krašto Valdybai.

VIII Skyrius

KRAŠTO IR APYLINKIŲ GARBĖS TEISMAI

55. ALB - nėję veikia Krašto ir Apylinkių Garbės Teismai. Jie 
nagrinėja ir sprendžia:

a. garbės bylas tarp atskirų asmenų,
b. garbės bylas ir ginčus tarp paskirų asmenų ir bendruo

meninio pobūdžio organizacijų bei institucijų,
c. ginčus tarp paskirų bendruomeninio pobūdžio organizaci

jų bei institucijų.

56. Krašto Garbės Teismą sudaro Krašto Tarybos rinkti pen
ki nariai. Jis

a. sprendžia skundus revizine tvarka dėl Apylinkių Garbės
Teismų sprendimų, nutarimų ir veiksmų, \

b. sprendžia kompetencijos ginčus kilusius tarp bendruo
meninių organizacijų bei institucijų o taip pat tarp 
bendruomeninių organizacijų ar institucijų ir paskirų bend
ruomenės narių,

c. prižiūri ir instruktuoja Apylinkių Garbės Teismų veiklą,
d. aiškina visus jam kilusius arba bendruomenės organų pa

tiektus bendruomenės teisės klausimus,
e. Krašto Garbės Teismo sprendimai ir teisės klausimų aiš

kinimai yra galutini ir bendruomenei privalomi.

57. Krašto Garbės Teismas renkamas dvejiems metams.
11
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58. Apylinkės Garbės Teismą sudaro visuotinio susirinkimo 
rinkti penki nariai. Jis

a. nagrinėja ir sprendžia apylinkės narių garbės bylas ir 
skundus-

b. Apylinkės Garbės Teismo sprendimai ir nutarimai įsitei
sėja per keturiolika dienų juos paskelbus. Minėtu laiku juos 
galima skųsti revizijos tvarka Krašto Garbės Teismui.

59.
1. Apylinkių Garbės Teismai gali:

a. pareikšti papeikimą,
b. pareikšti viešą papeikimą spaudoje.

2. Krašto Garbės Teismas gali:
a. pareikšti papeikimą,
b. pareikšti viešą papeikimą spaudoje,
c. atimti aktyvias ir pasyvias bendruomenės nario teises 

ligi dviejų metų, paskelbiant apie tai spaudoje.

IX Skyrius

KULTŪROS IR TAUTINIAI REIKALAI

60. Kultūros darbui planuoti ir koordinuoti, kultūrinėms pa
jėgoms telkti ir ugdyti, kultūrinėms organizacijoms remti bei 
ALB vykdomiems organams kultūros reikalais patarti yra 
Krašto Kultūros Taryba ir Apylinkių Kultūros Tarybos.

61. Krašto Kultūros Tarybą sudaro: Krašto Valdybos narys 
kultūros reikalams ir dviem metams kviečiami nariai.

62. Krašto Valdybos narys kultūros reikalams yra Krašto 
Kultūros Tarybos pirmininkas.

63. Krašto Valdyba nustato Krašto Kultūros Tarybos narių 
skaičių ir darbo nuostatus.

64. Kultūros Tarybos darbo planą sudaro Krašto Kultūros 
Taryba, susitarusi su Krašto Valdyba.

65. Apylinkės Kultūros Tarybą sudaro vietos Apylinkės Val
dybos narys kultūros reikalams. Apylinkės Kultūros Tarybos 
pirmininkas yra Apylinkės valdybos narys kultūros reikalams.
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66. Apylinkės Kultūros Taryba dirba pagal bendrą Kultūros 
Tarybos planą.

KULTŪROS IR TAUTINIO DARBO FINANSAVIMAS

67. ALB Kultūros darbui ir Lietuvos Bylos vykdymo finansa
vimui Krašto Valdybos žinioje yra Kultūros Reikalams Fon
das.

68. Fondo lėšas sudaro:
a. rinkliavos nuo pramogų,
b. Krašto Valdybos skiriamos lėšos,
c. apylinkių ir seniūnijų įnašai, 10% nuo visų apylinkės 

ar seniūnijos pajamų, išskyrus Australijos lietuvio mokestį,
d. aukos ir kitos pajamos.

X Skyrius

ŠVIETIMO REIKALAI

69. Švietimo darbui planuoti ir koordinuoti bei ALB vykdo- 
niesiems organams švietimo reikalais patarti yra Švietimo 
Komisija.

70. Švietimo Komisiją sudaro: Krašto Valdybos narys švieti
mo reikalams ir dviem metams kviečiami nariai.

71. Krašto Valdybos narys švietimo reikalams yra Švietimo 
Tarybos Pirmininkas.

72. Krašto Valdyba nustato Švietimo Komisijos narių skaičių.

73. Švietimo Komisijos darbo planą sudaro Švietimo Komisi
ja, susitarusi su Krašto Valdyba.

74. Švietimo darbo vykdymui, Švietimo Komisijos lėšas su
daro:

a. Krašto Valdybos Švietimo reikalams skiriamos lėšos,
b. Kultūros Fondo Švietimo reikalams skiriamos lėšos,
c. aukos ir kitos pajamos.
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75. Švietimo Komisija savo veiklos planą ir apyskaitą patie
kia Krašto Valdybai.

XI Skyrius

BENDRUOMENĖS LĖŠOS

76. Bendruomenės lėšas sudaro:
a. jos narių mokamas Australijos lietuvio mokestis,
b. rinkliavos nuo pramogų,
c. aukos ir kitos pajamos.

77. Australijos lietuvio mokestis skirstomas^ taip:
Apylinkės ar seniūnijos reikalams 45%
Krašto Valdybos reikalams 40%

PLB Valdybos reikalams 15%

78. Australijos lietuvio mokesčio ir rinkliavų surinkimo ir at
skaitomybės tvarką nustato Krašto Valdyba.

XII Skyrius

BENDRUOMENĖS TURTAS

79. Australijos Lietuvių Bendruomenė gali įsigyti kilnojamą 
ar nekilnojamą turtą.

80. ALB turtas prižiūrimas Krašto Valdybos, Apylinkių Val
dybų ir Seniūnų, pagal sudarytus ALB apylinkių ar Seniūnijų 
nuostatus.

81. Pagal tuos ALB Apylinkės ar Seniūnijos priimtus įstatus, 
Apylinkės ar Seniūnijos valdyba gali sudaryti sutartį su trimis 
lietuviais nejudomo turto patikėtiniais arba su Union Fidelity 
Trustee Company, kuri, patikėtinio teisėmis, atstovauja turto 
savininkę - Bendruomenę valdžios įstaigose.

XHI Skyrius

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS

82. ALB - nėję veikia Australijos Lietuvių Fondas pagal ALB
Krašto Tarybos priimtą statutą. « ■ : . .4
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XIV Skyrius

AUSTRALIJOS LIETUVIU BENDRUOMENES ORGANŲ 
RINKIMAI

83. Balsavimu spręsti bendruomenės reikalus ir rinkti jos or
ganus turi teise kiekvienas bendruomenės narys, suėjės 18 
metu amžiaus ir sumokėjęs Australijos lietuvio mokesti.

84. Renkamais gali būti bendruomenės nariai, suėję 18 metų 
amžiaus ir sumokėję Australijos lietuvio mokestį.

85. Asmenys, dirba ALB padaliniuose ir gauna i* jų pastovų 
atlyginimą, negali būti renkami i ALB vykdomuosius organus.

86. Prieš rinkimus skelbiama renkamų nariu skaičius ir rinki
mų tvarka.

87. Kandidatus gali siūlyti kiekvienas balsavimo teise turįs 
ALB Bendruomenės narys.

88. Kandidatai siūlomi žodžiu arba raštu. Jei siūlomasis kan
didatas posėdyje ar susirinkime nedalyvauja, jo sutikimas būti 
renkamu turi būti patiektas raitu.

89. Renkant bendruomenės organus, balsuojama slaptai. Iš
rinktais laikomi daugiausia balsų gave kandidatai.

9O.,Jei balsuojant kandidatai gautų po lygiai balsų, išrinktu 
laikomas jaunesnis amžiumi.

XV Skyrius
ALB STATUTO KEITIMAS IR PAPILDYMAS

91, ’Statuta keisti ar papildyti reikia ’A Tarybos posėdyje 
balsavusiųjų Tarybos narių balsų daugumos.

92. Tarybos posėdyje dalyvaujančių atstovų ’A reikalaujant, 
statuto pakeitimo klausimas įrašomas darbotvarkės. nors su
sirinkimas buvo pradėtas neturint kvorumo, nusakyto 14 
straipsnyje.
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XVI Skyrius

ĮVEDAMIEJI NUOSTATAI

Oi'

93. Šis ALB statutas įsigalioja 1974 metų gruodžio mėnesio 
28 dieną ir nuo tos dienos nustoja veikęs 1970 metų gruodžio 
mėnesio 28 dieną priimtas ALB statutas su visais vėliau pada
rytais jo pakeitimais bei papildymais, o taip pat, ALB - nei ne
taikomi jokie statutiniai nuostatai, išskyrus PLB konstituciją.

Šį Australijos Lietuvių Bendruomenės statutą priėmė ALE 
Krašto Taryba keturioliktoje paprastoje sesijoje Adelaidėje 
1974 metų gruodžio mėnesio 28 dieną.

A.V. Balsys 
Pirmininko Pavaduotojas

A. Kabaila 
ALB Krašto Tarybos Pirmininkas

K. Kemežys 
Pirmininko Pavaduotojas

■ a.
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