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Nauja ALB Krašto Taryba

ALB Tarybą sudaro: ALB 
Garbės nariai, atstovai j Pa
saulio Lietuvių Seimą, 
Krašto Valdybos nariai, 
Krašto Kontrolės Komisijos 
pirmininkas arba jo pava
duotojas, Krašto Garbės 
Teismo pirmininkas arba jo 
Eavaduotojas, Australijos

lietuvių Fondo pirmininkas 
arba jo pavaduotojas, Ade
laidės, Alburio, Brisbanės, 
Canberros, Geelongo, Ho- 
barto, Melbourno, New
castle, Pertho, Sydnejaus, 
Wollongongo apylinkių pir
mininkai arba jų pavaduoto
jai, Latrobe ir Sale seniūnijų 
seniūnai arba jų pavaduoto
jai i? išrinktieji Tarybos 
atstovai:
ADELAIDĖS apyl.: Za- 
moiskis Augis, Bielskis Pet
ras, Mockūnas Jonas, Baltu
tis Viktoras, Verbyla Jonas, 
Kalibatas Eugenijus, Pus- 
dešris Pranas, Guščia Ste
pas, Bočiulis Jonas.
CANBERROS apyl.: Ko
valskis Juras.
GEELONGO apyl.: Nor
mantas Jonas, Gailius Juo
zas, čerekavičienė Petrė. 
HOBARTO apyl.: Kantvilas 
A j S3 S
MELBOURNO apyl.: But
kutė Aldona, Šimkus Algis, 
Baltrukonienė Alisa, kun. 
Vaseris Pranas, Prašmutai- 
tė Birutė, Ališauskas Vin
cas, Dr. Staigaitis Arūnas, 
Tamošiūnas Jonas, Adoma
vičius Viktoras, Baltutis Po
vilas, Bakaitis Antanas, 
Sungaila Petras, Šalkūnas 
Vytautas, Dr. Zdanius Ka
zys.
NEWCASTLE apyl.: Bajelis 
Alfonsas

MIRĖ BRONYS VANAGAS

Lapkričio 22 d. savo bute 
Melbourne rastas negyvas 
žinomas lietuvis veikėjas 
Bronys Vanagas. Australi
jos lietuviai Bronį pažinojo 
kaip nuolatini ALB Krašto 
Tarybos narį, bet ypač jis 
buvo žinomas melburniš- 
kiams kaip Melbourno Lie
tuvių Namų (Lietuvių Klu
bo) vienas iš steigėjų ir Liet. 
Klubo Tarybos narys. Bro
nys pastaruoju metu nuolat 
sirguliavo ir buvo gydytojų 
priežiūroje.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Garbės Narį ir buvusį 
ilgametį valdybos iždininką

MYKOLĄ PETRONĮ
garbingo 70 metų amžiaus sukakties proga sveikiname 
Tave, Mykolai, linkėdami daug gražių metų ir toliau 
darbuotis lietuvių gerovei.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

PERTH apyl.: Klimaitis A., 
PatupisG.
SYDNEJAUS apyl.: Pata
šius Vytautas, Bukevičius 
Vytautas, Stašionis; Bro
nius, Zakaras Mykolas, 
Kramilius Antanas, Giniū- 
nas Albinas, Kazokas Vin
cas, Juška Vytautas, Petro
nis Mykolas, Augustinavi-

ALB Krašto Tarybos
XVII sesija

ALB Krašto Valdyba, pasiremdama ALB Statuto 14-tu 
Straipsniu, kviečia Krašto Tarybą XVII-tai paprastai se
sijai Adelaidėje, Lietuvių Namuose, 6 Eastry St., Nor
wood, S.A., 1980-tų Australijos Lietuvių Metų gruodžio 
28. 29, 30 ir 31 dienomis.

DARBOTVARKĖ

SEKMADIENIS, GRUODŽIO 28 d.
15.00 1. Lietuvio disidento Vlado Šakalio paskaita

PIRMADIENIS, GRUODŽIO 29 d.
8.0/' 2. Atstovų registracija
9.30 3. Suvažiavimo atidarymas

4. Invokacija
5. Prezidiumo sudarymas
6. Mandatų Komisijos tvirtinimas
7. Sekretariato tvirtinimas

10.00 8. Sveikinimai žodžiu ir raštu
9. Dovanos įteikimas PLB pirmininkui

10. Medalių įteikimas
11.00 11. ALB Krašto Valdybos ataskaitinis pranešimas

12. ALB Krašto Valdybos iždininko pranešimas
13. ALB Krašto Garbės Teismo pranešimas
14. ALB Krašto Kontrolės Komisijos pranešimas
15. Diskusijos dėl pranešimų

12.30 16. Pietų pertrauka
13.30 17. Tolimesnės diskusijos dėl pranešimų

18. Vykdomųjų organų veiklos apyskaitos ir 
sąmatos tvirtinimas

14.30 19. ALB Spaudos Sąjungos pranešimas
20. "Mūsų Pastogės" redaktoriaus pranešimas
21. Australijos Lietuvių Fondo pranešimas
22. ALFAS pranešimas
23. Jaunimo Sąjungos pranešimas

15.15 24. Diskusijos dėl pranešimų 
16.00 25. Klausimai ir sumanymai

ANTRADIENIS, GRUODŽIO 30 d.

9.00 26. ALB Vykdomųjų Organų rinkimas 
10.00 27. ALB Statuto pakeitimas
12.30 28. Pietų pertrauka
13.30 29. PLB Valdybos pirmininko pranešimas

30. Klausimai ir diskusijos

TREČIADIENIS, GRUODŽIO 31 d.

9.00 31. Paskaita: "Žvilgsnis į ALB sekančius 30 metų"
32. Sveikinimų ir rezoliucijų priėmimas
33. Diskusijos ir pasisakymai

11.30 34. Suvažiavimo uždarymas — Tautos Himnas

ALB KRAŠTO VALDYBA

AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ BENDRUOMENĖS
KRAŠTO TARYBOS

SUDĖTIS 1980-1982 

čius Vincas, Ropė Petras, 
Kulka Antanas.

Iki šio pranešimo į spaudą 
siuntimo dienos negautos 
išrinktųjų atstovų pavardės 
bus paskelbtos vėliau.

ALB Krašto Valdyba

Kanadoje gyvenąs rašy
tojas Juozas Kralikauskas 
neseniai sulaukė 70 metų. 
Ta proga Toronte sukaktu
vininkui pagerbti buvo su
rengti pagerbtuvių pietūs 
lapkričio 9 d. J. Kralikausko 
kūrybą svečiams gyvai pri
statė rašytojas Jurgis Jan
kus.

Nors ir buvo tikėtasi, kad 
Irane įkaitais laikomi Ame
rikos ambasados tarnautojai 
galį būti paleisti dar prieš 
E’ lento rinkimus (lap- 

4 d.), bet iki šiol rei
kalas nepajudėjęs iš vietos. 
Jau metai, kaip tie įkaitai 
laikomi arešte.

***

Pietų Italijoje lapkričio 23 
d. įvyko didžiulis žemės 
drebėjimas, kurio metu 
priskaičiuojama iki 800 ar 
daugiau aukų. Drebėjimas 
sukrėtė visą Italiją, bet 
stipriausias smūgis ištiko 
miestelį Balvano, pietuose, 
netoli Salerno.

***
Amerikoje Las Vegas dy

kumų ir linksmybių mieste 
vienam viešbuty kilus gais
rui žuvo apie 100 žmonių. 
Daugelis žuvusių užtroško, 
nes nebuvo galima atidaryti 
langų. Gaisras kilo virtuvėj 
sprogus dujų įrengimui.

***
Kinija išbandė savo 

naują raketą galinčią skirsti 

virš 4000 km. Ekspertai aiš
kina, kad šiais metais yra 
jau ketvirtas toks bandy
mas.

***
Europos Ekonominė

Bendruomenė sovietams 
pardavė 500.000 tonų paša
rinių grūdų, kas palengvins 
sovietų ekonominę padėtį. 
Kai kuriuose kraštuose kilęs 
dėl to nepasitenkinimas, nes 
grūdai parduoti nupigintai.

ACEN REZOLIUCIJA 
MADRIDO

KONFERENCIJOS
KLAUSIMU

Pavergtų Europos Tautų 
Seimas (ACEN) rugsėjo 16 
d. priėmė rezoliuciją, ku
rioje reikalaujama, kad JAV 
delegacija Madrido konfe
rencijoje "pilnai ir viešai 
atskleistų komunistų vyk
domus žmogaus teisių pa
žeidimus visose pavergtose 
tautose”.

ELTA

rmvi sjr jfty, JįA'i.
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XI-ji Dainų Šventė

Metai artėja prie pabaigos 
ir beliko vos keturios savai
tės iki didžiųjų švenčių, o 
mums Australijos lietu
viams tos šventės šiais me
tais dar didesnės, nes Ade
laidėje turėsime jau vienuo
liktąsias Australijos Lietu
vių Dienas — mūsų veiklos 
ir pastangų vainiką. Šios 
Liet. Dienos mums bus dar 
reikšmingesnės ir prasmin
gesnės, nes jomis džiaugsi
mės ne vien mes patys, bet 
suvažiuos ir visa eilė svečių 
is užjūrio, jų tarpe ir is pačių 
viršūnių: jau vieną turime 
savųjų tarpe, tai vyskupą 
Vincentą Brizgi, kuris šiuo 
metu lanko mūsų kolonijas 
bet taip pat dalyvaus ir Lie
tuvių Dienose Gruodžio 22 d. 
drauge su ekskursantais at
vyksta ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Vytautas Kamantus, o 
drauge su juo ir tik neseniai 
atvykęs is Lietuvos laisvės 
kovotojas ir disidentas Vla
das Šakalys. Be to pribus ir 
gražus būrelis jaunųjų lie
tuvių sportininkų, kurie visi 
turės progos su mumis pa
bendrauti, pasigėrėti mūsų 
parengimais, pasidžiaugti 
mūsų atsiekimais ir laimėji
mais. Tas kaip tik skatina ir 
mus pačius kuo gausiau su
važiuoti.

Jau pats tokių Lietuvių 
Dienų suorganizavimas ir 
netgi jau vienuoliktą kartą 
laikytinas dideliu atsiekimu 
ir laimėjimu. Netenka abe
joti, kad jos kelia mumyse 
visai pagrįsto pasididžiavi
mo, o kitiems ir pasigėrėji
mo. Jos jau išgarsėjo visame 
lietuviškame pasaulyje, 
kaskart vis daugiau svečių ir 
turistų atvyksta is užjūrių, 
net jose mielai dalyvauja ir 
iš kitur meninės jėgos, kaip 
anais metais Gyvataras is 
Kanados, arba užpernai 
Grandinėlė is Clevelando, 
jau nekalbant apie pavienius 
menininkus. Ir šiemet tikė
jomės Lietuvių Dienose ma
tyti ir girdėti poetą Stasį 
Santvarą, kuris, deja, dėl 
numatytų kliūčių negalės 
atvažiuoti.

Tačiau ir patys turime sa
vų jėgų užtektinai, kad gali
me Lietuvių Dienas pilnai 
užpildyti. Tiesa, jaučiasi, 
kad tos jėgos senka, bet pa
dėtis nėra aliarmuojanti. 
Kadaise mūsų Dainų Šven
tės buvo daug turtingesnės, 
kada scenoje išsirikiuodavo 
net šeši chorai, už tat pra
turtėjo mūsų tautinių tokių 
festivaliai, sutankėjo sporti
ninkų gretos, stiprėja tea- 
Musų Pastogė Nr. 47,1980.12.1, psl. 2:

Lietuviu Dienos
I

Adelaidėje
DALYVAUKIME

LIETUVIŲ DIENOSE
irai. Prisideda naujų jėgų ir 
dailiojo žodžio mene. Žino
ma, su laiku gal keisis ir pa
čių Lietuvių Dienų charak
teris bei programos, bet bū
kime tikri, ir ateityje dar il
gą laiką Lietuvių Dienos bus 
organizuojamos ir gal jos 
bus net turtingesnės ir spal
vingesnės.

Tenka skaitytis su faktu, 
kad laikas dirba mūsų ne
naudai: daugelis jau yra pa
sitraukusių ne tik iš akty
viųjų, bet ir siaurėja eilės ir 
pačių dalyvių, kurie kadaise 
užpildė sales ir auditorijas. 
Tačiau jeigu parodysime 
daugiau dėmelio ir stengsi
mės kuo daugiau suvažiuoti, 
toji spraga bus užpildyta.

Šalia įvairių Lietuvių 
Dienose parengimų, tos 
dienos turi dar ir kitą labai 
gilią prasmę - tai mūsų visų 
suėjimas draugėn. O tai yra 
labai didelis dalykas susieiti 
ir visiems drauge pabūti. 
Tai yra tarsi atsigaivinimas

JAV IR PABALTIJYS 
MADRIDO

KONFERENCIJOJE

’’Mūsų delegacija Madride 
aiškiai patvirtins, kad JA 
V-bės ir toliau aktyviai lai
kysis prievartinio ir netei
sėto Pabaltijo valstybių 
įjungimo i Sovietų Sąjunga 
nepripažinimo politikos”, 
rašo JA V-ių Valstybės De
partamento Rytų Europos 
įstaigos vadovas Peter S. 
Bridges savo laiške 
(1980.IX.5) VLIKo vadovy
bei. Šiuo laišku atsakyta į 
Dr. K. Bobelio ir Dr. K. Jur- 
gėlos laišką (1980.VIII.23) 
JAV valstybės sekretoriui 
Muskie, kuriame buvo pra
šoma atkreipti Madrido 
konferencijos dėmesį į Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
padėtį. Peter S. Bridges taip 
pat tvirtina, jog JA V-bės 
’’energingai reikalaus", kad 
Madride būtų ’’pilnai per
žiūrėti" Baigminio Akto 
žmogaus teisių ir (tautų) ap
sisprendimo punktai.

TERLECKO,
SASNAUSKO IR 

STATKEVIČIAUS 
TEISMAI

UPI žinių agentūra rug
sėjo 20 d. pranešė, kad Vil
niuje įvyko Antano Terlecko 
ir Juliaus Sasnausko teis
mas. Rusų disidentų žinio
mis, daugiau kaip 100 teisia
mųjų šalininkų susirinko su 
gėlėmis prįe Vilniaus teismo 
rūmų, bet nebuvo įleisti į 
vidų. Terleckas nuteistas 
trims metams kalėjimo ir 
penkiems metams vidinės 

dvasioje, pasijuntame ne 
vieni, o mūsų šimtai, net 
tūkstančiai' Iš tolimiausių 
vietovių susirandame vienas 
kitą, pabendraujame, pasi- 
guodžiame. Šitai gyvai 
jaučia mūsų jaunimas, kur 
gal ne vienas suabejoja mū
sų lietuviška ateitimi. Čia 
gal ir yra pats tiesioginis 
Lietuvių Dienų tikslas ir jų 
pateisinimas. Jungtis ir su
artėti, kad būtume kaip vie
na didelė seimą, suvažiavusi 
į didžiulę dvimetinę šventę.

Štai dėl ko ir kviečiame 
visus kuo skaitlingiausiai 
Lietuvių Dienose dalyvauti. 
Gal daugelio ir nenustebins 
mūsų parengimai ir pasiro
dymai, bet mūsų gausa, mū
sų sutartinas suskridimas ne 
vienam verties širdį savotiš
ka, tautiška šiluma, kuri il
gesniam laikui šildys mus. 
TeneHeka nė vieno užsida
riusio savo kieme o visi su
tartinai dalyvaukime.

(v.k.l

Gyvenimas Lietuvoje
tremties. Julio Sasnausko 
bausmė - 18 mėnesių kalėji
mo ir penki metai vidinės 
tremties. Teismas abudu 
apkaltino "sąmoningai 
skleidus sufalsifikuotus iš
kraipymus apie sovietų po
litinę ir visuomeninę siste
mą".

Ankstesnėmis žiniomis, 
Terleckas ir Sasnauskas 
buvo kaltinami ir už spaudos 
konferencijų surengimą už
sienio žurnalistams: 1977 m. 
Terlecko bute ir 1979 m. pas 
Angelę Ragaišienę.

USSR NEWS BRIEF 
(Briuselis, Nr. 16, 1980) ži
niomis, rugpiūčio 11 d. teis
mas Vilniuje paskyrė Algir
dui Statkevičiui prievartinį 
gydymą specialaus tipo psi- 
ciatrinėje ligoninėje. 57-rių 
metų Statkevičius nuo 1951 
metų atkalėjo 9-rius metus 
už dalyvavimą rezistenci
niame sąjūdyje ir dvejus su 
puse metų buvo laikomas 
psichiatrinėje ligoninėje.

NAUJI AREŠTAI
LIETUVOJE

LKB Kronikos 43 (birželio 
13) ir 44 (liepos 30) Nr. pa
teikia išsamesnės medžiagos 
apie praėjusio pusmečio bė
gyje suimtuosius lietuvius 
patriotus. Štai jie, chronolo
gine eile:

GINTAUTAS JAŠMAN- 
TAS, (gyv. Vilniuje, Švytu
rio 36-8), lituanistas, gimęs 
1930 m. ir baigęs Vilniaus 
'Pedagoginį Institutą. Kurį 
laiką dirbo Komjaunimo 
Tiesos redakcijoje, bet 1970 
m. išstojo iš kompartijos.

Vienuoliktoji Dainų 
Šventė, kuri įvyks Adelai
dėje gruodžio 30 d. (antra
dienį) bus visų Lietuvių 
Dienų pats centrinis įvykis. 
Joje dalyvauja visi 3 didieji 
Australijos lietuvių chorai, 
būtent Sydnejaus Daina, 
Melbourno Dainos Sambūris 
ir Adelaidės Lituania. Viso 
virš 150 dainininkų.

Koncertui — Dainų Šven
tei išnomuotoji salė - Ade
laidės Town Hali kuri ran
dasi ant pagrindinės King 
William gatvės prieš 
Centrinį paštą, yra visais 
atžvilgiais tam tikslui tinka
ma ir mums priimtina: plati - 
erdvi scena - lengvai talpi
nanti virš 200 dainininkų, 
pati salė su balkonais gali 
talpinti virš 1100 klausytojų, 
yra vėsinama, turi gerus 
vargonus ir bendrai pripa
žinta kaipo geros akustikos 
salė.

Dainų Šventės programo
je lietuvių kompozitorių ir 
lietuvių liaudies dainos yra 
vienas iš įspūdingiausių mū
sų kultūrinių paveldėjimų 
kuriuos atsivežėme su savi
mi ir galime su pasididžiavi
mu pristatyti plačiai Aus
tralijos bendruomenei ir sa
vajam jaunimui.

Lietuvių Dienų organiza
toriai ir Adelaidės Lituania 
choristai deda visas pastan
gas atkreipti kuo plačiausių 
Adelaidės sluoksnių dėmesį 
nepraleisti progos išklausyti 
lietuvių dainų koncerto.

Suimtas 1980 m. kovo 4 d. ir 
apkaltintas "bendradarbia
vimu pogrindžio spaudoje”.

GENOVAITĖ NAVIC
KAITĖ, gimusi 1947 m. va
sario 18 d., dirbo įvairiose 
Kauno ligoninėse medicinos 
seserimi. 1980 m. balandžio 
17 d. būrys saugumiečių ją 
užklupo Kybartuose su per
rašytais LKB Kronikos 42 
numerio puslapiais. Šiuo 
metu Navickaitė yra Vil
niaus KGB kalėjime.

ONA VITKAUSKAITĖ, 
gimusi 1935 m. balandžio 23 
d., technikė - technologė. 
Suimta balandžio 18 d. Sa
gotosios (Marijampolės raj.) 
klebonijoje su LKB Kroni
kos puslapiais.

V. ARRUTIS, (gyv. Vil
niuje, Talat Kelpšos gatvė
je), suimtas 1980 m. gegužės 
23 d. Maskvoje ir kalinamas 
Lukiškių kalėjime. 1980 m. 
balandžio 9 d. Abručių bute 
kratos metu paimta daug 
pogrindinės literatūros ir 
rašomoji mašinėlė. Abručiai. 
yra padavę pareiškimus iš
vykti į užsienį.

JADVYGA - GEMMA 
STANELYTĖ, dingo 1980 
m. liepos 11 d. Vilniuje, ap
lankiusi iš Sibiro tremties 
sugrįžusią Nijolę Sadūnaitę. 
Liepos 22 d. giminės ją su
rado Lukišlaų kalėjime. 
KGB nurodymu, jai fabri
kuojama kriminalinė byla už 
"veltėdžiavimą” - tardymo 
metu Stanelytei buvo pasa
kyta: "Mes iš tavęs antros 
Sadūnaitės nedarysime.” 
Stanelytė plačiai žinoma 
Lietuvos katalikų sluoks
niuose.

ELTA

Šiuo drauge prašome ir 
visų svečių atvykstančiųjų į 
Lietuvių Dienas irgi taip su
sitvarkyti savo laiką kad 
nesusikryžiuotų. su kitokiais 
įsipareigojimais ir atiduotų 
pirmenybę Dainų Šventei. 
Užsitikrinimui rekomen
duojama parašyti Lietuvių 
Dienų komitetui arba per 
savo pažįstamus iš anksto 
užsisakyti vietas (bilietus).

Visi turime pasistengti 
kad rengiamoji Dainų Šven
tė būtų vispusiškai sėkmin
ga-

O atvykstantiems choris
tams primename, jog bend
ra visų chorų repeticija 
įvyks pirmadienį, gruodžio 
29 d. nuo 9 vai. ryto Adelai
dės Town Hall salėje.

Dainų Šventės rengėjai

MIRUSIEJI
Hobart

A.a. Juozas Kožikas

Trumpai pagyvenęs po 
žmonos mirties spalio 29 d. 
staiga mirė Juozas Kožikas, 
77 metų amžiaus. Velionis 
buvo kilęs iš Jurbarko, Lie
tuvos kariuomenėje tarnavo 
ulonų pulke. Prieš karą su 
žmona išvyko į Vokietiją ir 
1952 metais su šeima atvyko 
į Hobartą. Velionis buvo 
malonaus ir draugiško būdo, 
gražiai gyveno šeimoje ir 
darbavosi lietuvių bendruo
menėje. Daugelį' metų apy
linkėje išbuvo garbės teismo 
pirmininku, daug gelbėjo ir 
talkino apylinkės valdybai.

Šv. Teresės bažnyčioje 
karstas buvo apdengtas 
tautine vėliava ir daugybe 
vainikų. Cornelian Bay ka
pinėse su velioniu atsisvei
kino A. Kantvilas ir apyl. 
pirm. J. Paškevičius, taip 
pat užbėręs ir Lietuvos že
mės žiupsnelį. Po laidotuvių 
daugelis atsilankė į velionio 
namus, kur jo trys sūnūs su 
šeimomis surengė šermenis.

A.a. Vincas
Millen-Milinkevičius

Po kelių operacijų įvairio
se ligoninėse lapkričio 9 d. 
Hobarte mirė Vincas Millen 
-Milinkevičius, 60 metų am
žiaus. Į Australiją atvyko 
1948 metais, o po metų at
vyko ir šeima. Dirbo cinko 
fabrike, mėgo lietuvišką 
spaudą ir jai rašinėjo. Daug 
keliavo, du kartus buvo ap
silankęs Lietuvoje. Gedulin
gų pamaldų metu bažnyčioje 
grojo ir giedojo atvykęs iš 
Launceston J. Krutulis. 
Krematoriume atsisveikini
mo žodį pasakė apyl. pirm. 
J. Paškevičius. Liūdesy pa
liko žmona, keturi sūnūs ir 
duktė su šeimomis.

Sydnejaus ramovėnai iš
leido keturių puslapių dailiai 
iliustruotą vienkartinį leidi
nį ateinančių švenčių proga. 
Leidinys paruoštas rotato
rine technika, jame duota 
žinių iš vietos ramovėnų gy
venimo, paminėti mirusieji 
ir sukaktuvininkai. "Ramo- 
vėnas” skelbiamas neperio
diniu leidiniu, pažymėtas 
Nr. 1 ir greičiausiai bus lei
džiamas ir vėliau specialio
mis progomis.
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CANBERROS APYLINKEI

30
METŲ

Kiek 
statistikos

Pirmieji organizuotos 
canberriškių veiklos užrašai 
rodo 102 pavardes. Atseit 
pirmame dešimtmetyje 
Canberros apylinkėje buvo 
priskaitoma apytikriai 200 
lietuvių.

Praėjusios valdybos nario 
Jurgio Dehn’o padarytas 
surašymas Canberros apy
linkė šiandie šiaip rodo:

1. Amžino poilsio vietose 41
2. Lietuviai - suaugę ir 

vaikai 240
3. Nelietuviai lietuviškose
šeimose 58
4. Mišrių šeimų vaikai 93

Savaime aišku, kad pir
moje eilutėje parodytas 
skaičius per sekantį dešimt
metį didės; antrosios eilutės 
sąskaiton.

Antroji eilutė ar grafa 
vargu ar didės; turbūt ma
žės. Mažėjimo faktas labai 
nemalonus, bet apylinkės 
veiklai ateinantiems de
šimtmečiams didelio nuos
tolio nedarantis — neišven
giamas gyvenimo veiksnys.

Canberriškių organizuo
tos veiklos laikotarpyje, at
seit per 30 metų, vadai tai 
lietuviškai veiklai atėjo iš 
2-sios eilutės.

Pirmininkai Valdybos Nariai Viso
Apylinkės Valdybai 21 41 62
Lietuvių Klubui ir kitiems 
organizac. vientams 4 20 24

25 61 86

30-tą lapą baigiant

ra.

1980 metų Canberros Lietuvių Klubo Valdyba. Iš k.: G. 
Andruška, T. Žilinskas, O. Andruškienė, M. Mauragis, N. 
Pilka, A. Brūzga (pirmininkas), V. Martišius (apyl..pirm. 
ir bendruomenės atstovas). Trūksta klubo vedėjo Juozo 
Vitarto, kuris sąžiningai rūpinasi klubo tvarkymu.

Canberros Apyl. Valdybos 
pirmininkas V. Martišius

BAIGIANT 30-TĄJĮ 
ISTORIJOS LAPĄ...

Kiekvienas istorijos lapas 
yra pamokinantis. Senti
mentalus tiems, kurie jį gy
veno, atseit rašė; ir džiaus- 
mo suteikiąs dar jį skaitan
tiems.

Kaip "Aušros” choro 
10-tasis lapas buvo įdomus 
dainoriams ir dirigentui (jie, 
bet, 11-to lapo neberašė: 
vieni išskrido į kitus mies
tus, kiti paseno; atseit jų ei
lės išretėjo), taip ir 31-masis 
lapas Canberręs apylinkės

Šiandie tie ”86” yra sta
tistiškai istorinis skaičius.
Dalis iš jų jau nurašyti pir
moje statistikos eilutėje, o 
likusieji 45 per ateinantį de
šimtmetį (gal kai kurie +) 
irgi paseks, atseit kandida
tuos į Nr. 1 eilutę. Šiandie 
retas iš jų beįeina į vadovy
bę. Veik antri metai visai 
Canberros lietuvių veiklai 
vadovauja jaunoji karta. 
Karta gimusi paskutiniais 
nepriklausomybes metais, 
stovyklose, ar laike šių 30 
metų Australijoje, karta 
kuri vadovauja puikiai, o gal 
net geriau.

Ir ateinančių apylinkės 
valdybų svarbiausia užduo
tis, svarbiausias rūpestis 
bus eilutė 4. Sąlygos turės 
būti sudarytos ir daug darbo 
įdėta, kad prieauglis visų 
šeimų: ar tai jos būtų grynai 
lietuviškos ar pusiau, iš
moktų kalbėti ir skaityti lie
tuviškai, o būsimieji vadai ir 
galvoti lietuviškai. Skautai 
ir iškylos padės. Ortodoksi
nės savaitgalio mokyklos 
taip kaip mes suprantame, 
vargu. Ar nereikėtų galvoti 
apie lietuviškų pamokų pa
ruošimą televizijos kasetė
se.

Ši apylinkės statistika ir 
jos analizavimas nustato ne
ginčijamas apylinkės veiki
mo gaires ateičiai.

istorijos nebebus rašomas tų 
2-je eilutėje belikusių dar
buotojų ir klubo statytojų. 
Jų eilės irgi išretėjo.

Paskutiniųjų kelių istori
jos lapų nebeišvydo pirmu
tinės eilutės lietuviai - viso 
41. Nusipelnę jie buvo. Jų 
darbai 30-tyje lapų išminėti. 
Paminklas Jiems Jų darbo 
vaisius: veikiančios organi
zacijos, lietuvių klubas ir 
paruošta prieauglis veiklai. 
Neminėta pavieniai: visi jie 
lygūs šiandie.

Lygybės dėliai neminėti ir 
antroje eilutėje' esantieji. 
Tokia pat teisė į pastatyta 
paminklą ir jiems.

Istorija
Trys dešimtmečiai prabė

go besikuriant, beorgnizuo- 
jant lietuvišką veiklą, kurios 
tikslai ir siekimai, kaip ir ki
tose apylinkėse, taip ir Can
berroje, buvo panašūs.

"Žiūrint į prabėgtus 3 de
šimtmečius”, (dabartinio 
apylinkės pirmininko Vikto
ro Martišiaus žodžiai šios 
sukakties proga) "mes su 
pasididžiavimu žiūrime į at
siektus rezultatus, kurie yra 
išdava canberriškių darnaus 
vieningumo. Rezultatus ra
cionalaus ir protingo spren
dimo pirmame dešimtmety
je: nesiskaldyti į ideologi
nius ar politinius vienetus ir 
jų neremti; darniai sugy
venti ir kurti visas ideologi
jas apimančią vieną organi
zaciją - bendruomenės orga
nizaciją, kurios 30 metų su
kaktį šiandie minime. Jos 
statute užsibrėžtas tikslas 
buvo pilnai atsiektas. Apy
linkėje gyveną visi tautiečiai 
buvo apjungti, rūpintasi jų 
kultūriniais ir socialiniais 
reikalais. Lietuvio vardas 
Canberros mieste tapo pasi
didžiavimu.”

Lietuvių Klubas
Pirmame dešimtmetyje 

diskutuota apie savų patal
pų reikalingumą apylinkės 
veiklai. Antrame dešimtme
tyje pajudėta ir 1963 metais 
pastatas baigtas. Pirmieji 
buvo canberiškiai klubo for
mavime ir vedime.

Veik dešimt metų užtruko 
sukaupti reikiamą kapitalą. 
Du kartus klubas didinamas. 
Antrame dešimtmetyje: 
prieš porą metų įvykdyti 
baro kambario racionaliza- 
vimo darbai; artimai ateičiai 
ruošiamasi dar vienam pa
gerinimui. Klubas ir jo tur
tas šiandie vertinamas virš 
’A milijono ir skolų veik ne

Sveikiname ALB Canberros Apylinę ir jos dabartinę 
Valdybą apylinkės trisdešimt metų sukakties proga ir 
prisimindami bei ta proga pagerbdami jos pirmąjį 
valdybos pirmininką a.a. Petrą Pilką skiriame Mūsų 
Pastogei 50 dolerių.

ACT DOORLAND 
Direktoriai

ALB Canberros Apylinkės dabartinė Valdyba. Iš k.: R. 
Šilinis - iždn., R. Katauskas - sekr., V. Martišius - pirmi
ninkas, J. Kovalskis - narys kult, reikalams, A. Balsys - 
vicepirm.

Neskaitlingoje bendruo
menėje daugelio organizaci
nių vienetų išsilaikymas 
veik neįmanomas. Daug jų 
nebūta, ar gal jų mėginimai 
nepasiteisino.

Bendruomenės ar apylin
kės istorija ir yra tų organi
zacinių vienetų, kurie pasi
teisino ir įsipilietino, trumpa 
apžvalga. Apžvalga ką gero 
tas vienetas padarė apylin
kei ir kas dar nepadaryta.

žiūrint į praeitį... koks 
pasitenkinimas šiandie dar 
gyvų klubo statytojų, kai jie 
mato, neapsirikę pasirink
dami "klubo formą”; kad jie 
gerai suplanavo klubo kons
tituciją anglosaksų teisinėje 
formoje; kad nustatytas 
bendradarbiavimas su apy
linkės valdyba išsilaikė toje 
pačioje dvasioje.

Klubą statant ir penkmetį 
minint iš klubo tikėtasi:

Klubo tikslai ir apimtis
Pastatyti pastatą, kuris 

tenkintų lietuviškos veiklos 
reikalavimus.

Parūpinti lėšas lietuviš
kam darbui Canberroje.

Canberros Liet. Klubo pir
mininkas A. Brūzga

Finansiniai paremti Kraš-' 
to Valdybos projektus, nau
dingus vis Australijos įjetu- 
viškai veiklai.

Mūsų Pastogė 42 (1015)
1968

5 METAIS KLUBO VEIKI
MĄ PERŽVELGIANT:

Pateisintos pastangos
"Tenka pripažinti, kad 

klubas labiau sujungė Can
berros lietuvius, t.y. suarti
no juos ir panaikino tą klasių 
skirtumų jausmą.

Žinant Canberros lietuvių 
kolonijos dydį galime tikrai 
pasidžiaugti ir didžiuotis re
zultatais, kuriuos mums at
nešė ir neša klubas”.

V. Martišius ’’Mūsų Pas
togėje” 42 (1015) 1968

17 METŲ PO KLUBO 
ĮSTEIGIMO

Paskutiniais metais Klu
bas, Apylinkės Valdybai 
patvirtinus, organizacinius 
vienetus sušelpė:
1979 metais $ 2,265.00
1980 metais $2,973.00

Paskolos organizacijoms 
$ 2,500.00 (gražintos).

’’Šitaip suderinta Canberros 
apylinkės lietuvių veikla žy
dės nevystančiu žiedu ir 
nešdama gražių vaisių liks 
kitiems pavyzdžiu".

K. Keraitis "mūsų Pas
togėje” 42 (1015) 1968

■'■ •Mū^ųpastogę Nr. 4.t« 1^042,1,', ęsJ, 3
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Canberros Apylinkei

Skautybė Canberroje

Baltijos Tunto štabas. Iš k.: ps. A. Kovalskienė, s.v. R. 
Sipavičius (pasitraukęs), vyr. sk. A. Mauragienė, s.v. R. 
Miniotas - tuntininkas, vyr. sk. A. Stepanienė, ps. M. 
Mauragis ir vyr. sk. V. Howe.

RAMOVĖNAI

Pirmieji Canberros skau
tai įsikūrė 1958.11.23 d. Tai 
buvo dviejų skautų skiltis, 
su a.a. S. Petru Pilka priša- 
kyje. Ji neužilgo išaugo savo 
narių skaičiumi ir persifor
mavo į draugovę. Ps. V. Ke- 
raitienė, nepasiduoda bro
liams, 1960.2.14 įsteigė 
skaučių ir jaun. skaučių 
skiltis.

Nuo to laiko skautų būrys 
Canberroje pradėjo augti ir 
vienu laiku buvo pasiekęs iki 
55 aktyvių narių... Per visą 
tą laiką jiems vadovavo a.a. 
s. P. Pilka ir s. V. Keraitie- 
nė.

Laikui bėgant, jaunimui 
augant, išvažinėjant į kitus 
pasviečius, tunto veikla 
pradėjo silpnėti ir po kiek 
laiko visai sustojo. Galima 
sakyti tuntas išėjo "atosto- 
gu”-

Per tą atostogų laiką 
Canberroje priaugo ir atva
žiavo daugiau žmonių, o 
ypač vaikų. 1977 m. skautai 
vėl sukruto...

Atsišaukimas remti Vl-ją 
Tautinę Stovyklą pasiekė ir 
Canberra. S. V. Keraitienė 
sušaukė Canberros vyr. 
skautų-čių posėdį, kuriame 
nors ir nedaug kas dalyvavo, 
o dalyviai neparodė daug 
entuziazmo, vis dėlto buvo 
nutarta rinkti pinigus. Šia
me darbe didžiausią našta 
nešė v.s. Viktorija Keraitie
nė, vyr. sesės Audronė Ko
valskienė ir G. Alytienė, 
jūrų budys Kazimieras Ke- 
raitis ir sk. vytis Juozas 
V altas 
..VI-ji Tautinė Stovykla, 
Canberros skautavimui 
buvo lyg vitaminų injekcija i 
kūną. 1978 m. vasario mėn. 
ps. A. Kovalskienė sušaukus 
visų žinomų vyresniųjų 
skautų-čių Canberroje suei
gą pasiūlė rimtai pamėginti 
atgaivinti skautišką veiklą. 
Tam buvo daug pritarimo ir 
ps. A. Kovalskienė buvo iš
rinkta Baltijos Vietininkijos 
Vietininke.

Prasidėjo organizacijos 
darbas, vaikai ir jų tėveliai 
buvo raginami įsijungti į 
skautų eiles. Vietininkijos 
eilės smarkiai augo ir jau 
apie vidurį 1979 m. Baltijos 
vietininkija pakelta į pilną 
teisinį tuntą nes turint apie ’ 
60 narių Canberros skautai 
sudaro trečią didžiausią vie
netą Australijoje.

Skautų eilėms padidėjus, 
•tuntas pradėjo aktyviai 
reikštis bendruomenės 
veikloje. Skautai reguliariai
Mūsų Pastogė Nr. 47, 1980.12.1, psl. 4

CANBERROS
LIETUVIŲ BALSAS

1976 m. liepos mėn. buvo 
pirmoji 30 min. radio trans
liacija lietuvių ir anglų kalba 
Canberros apylinkei. Penkti 
metai kai "Canberros lietu
vių balsas" kas savaitę ne
nuilstamai palaiko ryšius 
lietuvių tarpe ir skelbia lie
tuvio bylą kitataučiams.

1978 m. vasario 16 d., mi
nint 60-ties metų nepriklau
somybės atgavimo sukaktį, į 
lietuvius kalbėjo ministeris 
pirmininkas Rt. Ilon. 
Malcolm Fraser. Pirmas 
kartas, kad koks nors vals
tybės galva specialiai kalbė
jo lietuviams.

Visą laiką be pertraukos 
Canberros lietuvių balsui 
vadovauja Jūras KOVALS
KIS. Aktyviai talkininkauja: 
Marilin Valtienė - praneši- 
nėtoja anglų kalba, Žydrė 
Pember - muzika, Dr. K. 
Kemežys, Dr. A. Stepanas, 
V. Šimkus — programos 
ruošėjai. Lietuvių Balso radijo valan dėlės vedėjas 

Jūra Kovalskis

Kiti reikšmingi vienetai

L.K.V.S. Ramovės Can
berros skyrius įsikūrė be
veik kartu su klubu. Nors 
veteranų būrelis nedidelis, 
ruošią Kariuomenės Šventę 
kurion ateina gražus skai
čius tautiečių.

Jau visa eilė metų ramo- 
vėnams vadovauja A. 
BRŪZGA ir S. RATAS.

pasirodo Motinos Dienos, 
Kalėdų eglutės ir Tautos 
Šventės minėjimuose. Taip 
pat malonu pastebėti, kad 
vyresnieji skautai-tės akty
viai įsijungė į plačiąją 
bendruomenės veiklą, ir 
dalyvauja apylinkės valdy
boje ir klubo komitete.

1980 m. sausio mėn. pra
džioje Baltijos Tuntas su
ruošė Australijos pirmąją, 
"patirimų įsigijimo stovyk
lą”, kurioje dalyvavo virš 
130 skautų-čių iš Canberros, 
Sydnejaus, Melbourne, 
Adelaidės, Geetongo ir 
Hobarto.

1980-81 metais tunto va
dovybėje yra: tuntininkas 
s.v. R. Miniotas, seserijos 
vadovė ps. A. Kovalskienė, 
brolijos vadas ps. M. Mau- 
ragis, ir nariai R. Daukus, R. 
Mauragienė, V. Howe ir A. 
Stepanienė.

ALB Canberros Apylinkės 30 metų minėjimas. Apyl. 
pirmininkas V. Martišius skaito krikšto aktą AUDĖJĖ
LĖS šokėjams

SPORTININKAI
- "VILKAS”

Viena iš apylinkės organi
zacijų, kuri išliko "gyva”, 
atseit šiek tiek sportuojanti, 
visų 30 metų.

Dalyvavo metų eigoje 
sporto šventėse su krepši
nio, tinklinio, stalo teniso, 
golfo ir ”squošo” komando
mis.

TAUTINIAI ŠOKIAI
-"AUDĖJĖLE"

Tautinių šokių grupių 
istorija banguojanti. Pirmoji 
gruė įsikūrė 1949 m. Per 30 
metų būta net 4 persiorga
nizavimai. Bet pertraukos, 
be veikiančios šokių grupės 
nebuvo ilgos.

Skautų veiklai vėl atgijus, 
Audronė Kovalskienė, su 
pagalba vyresnių skaučių ir 
jaunųjų vilkiukų motinų, vėl 
atgaivino tautinių šokių 
grupę. Minint 30 metų apy
linkės veiklos sukaktį grupė 
"pakrikštyta” "Audėjėlės” 
vardu.

Džiugu kad grupėje su 
pasididžiavimu šoka mišrių 
šeimų nariai; grupės moky
toja Rama Genienė; vadovė 
Gabija Genytė - Mierendorf.;

Ypatingo pagyrimo "Vil
kas’’ užsipelnė už išpopulia
rinimą žiemos sporto; for- 
mulavinimą tradicijų ir tai
syklių taip vadinamom Žie
mos Šventėm. Paskutinėje 
šventėje dalyvavo virš 50 
lietuviško jaunimo iš visų 
pagrindinių sporto klubų.

Virš 300 sportininkų ir

"AUŠRA” 1964 -1974

Dirigentas Pranas DARIUS
Labai atkyviai veikė ir 

dainavo minėjimuose, tele
vizijoje ir vietos australams; 
dainavo Sydnejaus ir New
castle ruoštose dainų šven
tėse; dalyvavo Lietuvių 
Dienose. Pirmasis iš bend
ruomenių chorų sumoderni
nęs ar įvedęs lietuviškame 
stiliuje dainininkių sukneles.

Ketvirtadieniai choro 
repeticijos diena. Kiek lie
tuviškos malonios nuotaikos 
’’Aušros" dainoriai įnešė 
klubo gyveniman. Kelių bal
sų nubyrėjimas, ar tai išvy-

LUKOŠEVIČIUS IR
KARALIŪNAS

PRICHIATRINĖSE
LIGONINĖSE

LKB Kronikos (Nr. 44) ži
niomis, 1980 m. balandžio 15 

daug svečių suvažiavo Can- 
berron prieš metus į XXX 
Australijos lietuvių sporto 
šventę. Organizatoriai ' — 
"Vilko" valdyba: pirm. Neris 
Pilka. Nariai; A. Pilka, D. 
čeičytė, M. Dirkis, P. Gru
žauskas ir C. Esay. Organi
zacija buvo puiki ir viskas 
tik jaunimo.

kimu iš Canberros ar tai 
vienam kitam senstelėjus, 
pritrūko sopranų ir tenorų, 
o priauglio nebuvo. Atšven
tęs 10 metų sukakti choras 
"Aušra” išsiskirstė atosto
gų-

Vėlesni mėginimai atgai
vinti "Aušrą”, kad ir mažes
niame sąstate, buvo nesėk
mingi.

Dešimtmetis, "Aušrai” 
dainuojant, buvo vienas iš 
veikliausių, vienas iš dar
biausių ir neginčijamai pats 
maloniausias dešimtmetis 
organizuotoje Canberros 
lietuvių veikloje.

d. buvo areštuotas PETRAS 
LUKOŠEVIČIUS ir KBG 
nurodymu paguldytas į 
Naujosios Vilnios psicho
neurologinę ligoninę. Jam 
65-ri metai. 1944 - 1956 me
tais kalėjo Gulago lageriuo
se. 1973 m. KGB konfiskavo 
jo rašomus Gulago prisimi
nimus, o 1977 m. paėmė 
daug savilaidinės spaudos. 
Kratai vadovavęs pulkinin
kas Urbonas pareiškė: "Jei
gu nesiliausi, būsi patalpin
tas į psichiatrinę ligoninę”.

1980 m. vasario ■ mėn. į 
Kauno psichiatrinę iš Čer
niachovskio (Ragainės) psi- 
ciatrinės ligoninės - kalėjimo 
pervežtas VOLDEMARAS 
KARALIŪNAS. Dabar jis 
aminazinu "gydomas” nuo 
tautinių ir religinių įsitikini
mų, Karaliūnas du kartu 
teistas už Lenkijos sienos 
perėjimą. 1977 m. uždarytas 
į Černiachovskio psiciatrinę. 
Susirgimo "simptonai": 
organizavo streiką Kauno 
fabrike, atsisakė sovietinės 
pilietybės, kreipėsi į Jungti
nes Tautas, prašydamas 
spręsti Pabaltijo tautų pa
vergimo klausimą.
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Pagerbtas vysk. V. Brizgys
SUSIKAUPIMO DIENA

Būdamas Sydnejuje vysk. 
V. Brizgys pravedė rekolek
cijas - susikaupimo dienas 
lapkričio 21-23 dienomis.

Sekmadienį J.E. vysk. V. 
Brizgys pamaldų metu, ku
rias laikė pats svečias kon- 
celebruojant kun. P. Butkui 
ir kun. P. Martuzui suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentą 
dvidešimčiai Sydnejaus lie
tuvių jaunuolių. Iškilmingų 
pamaldų metu giedojo Dai
nos choras. Rekolekcijos 
buvo užbaigtos apaštališku 
palaiminimu.

Po trijų religinio susikau
pimo dienų, kurias pravedė 
svečias iš Amerikos vysk. V. 
Brizgys, bendras susitiki
mas su svečiu įvyko Sydne
jaus Lietuvių Klube lapkri
čio 23 d. bendruose pietuose, 
kur dalyvavo virš 400 žmo
nių. Tenka tik stebėtis, kad 
Klubas ir organizatoriai tokį 
žmonių gausumą gražiai su
talpino ir pavaišino. Pietų 
metu svečią sveikino kun. P. 
Butkus, Klubo pirm. V. 
Simniškis, Sydnejaus Apyl. 
Pirm. Dr. A. Mauragis (žiūr. 
jo kalbą atskirai). Vaišių 
metu visus svečius pradžiu
gino p.p. A. Storpirštienė ir 
E. Belkienė, duetu padaina
vusios keturias dainas pia
ninu palydint Br. Kiveriui. 
Įvertindamas didelį tautie
čių prielankumą ir prisiriši
mą dar žodį tarė ir J.E. 
vysk. V. Brizgys.

PAGIRTINA TVARKA

Didžiulių parengimų, kaip 
J.E. vysk. V. Brizgio sutiki
mas - pietūs Sydnejuj, pa
reikalauja iš organizatorių 
nepaprastai daug darbo. 
Abejotina, ar buvo priekaiš
tų organizatoriams. Šį di
džiulį darbą atliko Aldona 
Stasiunaitienė ir talkininkai. 
Suregistruota ir susodinta 
380 žmonių. Maistą paruošė 
Liet. Klubo restorano vedė
ja Elena Birkmanienė. Lie
tuvių Klubas taip pat parodė 
gražų žestą pavaišindamas 
visus svečius šampanu. Dir
bant nuoširdžiai ir bendrai 
galima padaryti didelių da
lykų. Nieko nėra malonesnio
prisiminti, kai parėjus to
kiam dideliam parengimui, 
nesigirdi nei skundų nei 
priekaištų.

Skundas tačiau yra vie
nas. Mykolas Petronis, kuris 
ilgus metus buvęs Lietuvių 
Klubo kasininkas pereitą 
savaitę atšventė 70 metų. 
Jam palinkėjome Ilgiausių 
metų. Sekmadienį pietų 
metu vagys aptiko Mykolo 
naują Haldeną ir jį nudžiovė. 
Tai vienintelis skundas iš 
mūsų mielo Mykolo Petro
nio.

Kor.

Lenkijoje darbininkai ne
rimauja, kai vyriausybė nori 
suvaržyti jų teises. Reika
laujant paleisti nepriklauso
mos unijos narį geležinke
liečiai pradėjo streiką, kad 
net įsikišo Sovietų Sąjunga 
perspėdama, kad tokie 
streikai Lenkijai galį atnešti 
sunkių pasekmių. Tai pirmą 
kartą sovietai pagrasino 
Lenkijai pavadindami ne
priklausomas unijas antiso- 
cialistiniu elementu.

Atsakydamas į kalbas ir 
linkėjimus Excelencija įpa- 
tingą dėmesį kreipė čia gi
musiam lietuvių jaunimui, 
rodydamas De Valeros pa
vyzdį Airijoje, kur mišrios 
šeimos airis gimęs Ameri
koje iškovojo Airijai nepri
klausomybę.

Davė pavyzdžių kiek yra 
vertinga ir turtinga mūsų 
kalba kitataučių mokslinin
kų akimis. Šiame pobūvyje 
buvo didelis procentas miš
rių šeimų ir šiaip australų 
svečių.

Nėra abejonės, kad mūsų 
brangus svečias paliko vi
siems neišdildomą įspūdį. 
Artimiausi svečio planai dar 
bus pasikalbėjimas Channel

Dr. A. Mauragio žodis
Mieli tautiečiai

Turime retą progą susi
tikti su mūsų Ganytoju J.E. 
vyskupu Vincentu Brizgiu. 
Antrą kartą Jis pas mus 
Australijoje. Ekselencija 
nėra vien tik svečias mums, 
jis yra mūsų. ganytojas ir 
vadovas, jo atvykimas 
mums suteikia dvasinės 
stiprybės, kad ištvertume 
šiuos sunkius mūsų tautai 
laikus.

Šiais metais mes švenčiam 
30 m. ALB jubiliejų be ypa
tingo džiaugsmo, kad taip il
gai užtrukome, bet didžiuo
jamės ir džiaugiamės, kad 
dar esame gyvi lietuviai. Jūs 
ats Mankydamas į mūsų 
šventę Adelaidėje, į Lietu
vių Dienas, turėsite progos 
pamatyti, kiek mes dar esa
me lietuviai. Jūsų atsilan
kymas, o taip pat ir PLB 
pirm. Vytauto Kamanto su
teikia mūsų šventei ypatin
go orumo ir garbės, o mums 
visiems džiaugsmo.

Mes žinome, kad ir Jūs 
Ekselencija, atvykote pas 
mus gražiai vainikuotas ju-

(f\ fes £afšk &
Su kalėdiniu

Viena iš gyvenimo prob
lemų yra, kad bent kokį ra
šymą mėgstame vis atidė
lioti. Sąžinės ir draugų pas
katinta, sakau sau: prieš 
Kalėdas pats laikas duot gy
vybės ženklą Mūsų Pasto
gei.
_ Juk iš visų metinių šven
čių Kalėdos, tradiciniu at
žvilgiu yra džiaugsmingiau
sios: senos draugystės tam
pa atnaujintos, šeimos nariai 
keliauja tolimus atstumus, 
kad būtų kartu. Mūsų bend
ruomenių nariai, kalėdinių 
atostogų metu, vyksta į Lie
tuvių Dienas, ta praga su
tikti senus draugus, pasigė
rėti mūsų tautiniu menu, 
tautine kultūra. Vyksta vi
sapusiški sveikinimai, dova
nomis pasikeičiama, vyrauja 
dosnumo perteklius ir gera 
valia visur jaučiama.

Galvoju, kad ir šis mano 
laiškas, gera valia rašytas, 
tinka į aukščiau minėtus rė
mus.

Žinoma, rašau gerokai iš 
anksto, kada pilnumoje dar 
nesijaučia kalėdinė inspira
cija. Tai iš vienos pusės, už- 
bąigus kalėdinių laiškų or

10 T.V. LIVĖ IR LEARN
bus transliuojama 10.30 v. 
ryto 1980.12.21 su Catho
lic Weekly korespondentu 
Garry Scarbolletti. Linkime 
mielam ganytojui sulauku
siam 77 metų amžiaus 10 d. 
lapkričio, geros sveikatos ir 
Aukščiausiojo Palaimos vi
suose Jo gyvenimo keliuose.

kor.

Būdamas Australijoje jau 
svečias vysk. V. Brizgys 
pravedė tris religinio susi
kaupimo dienas Sydnejuje, 
suteikė sutvirtinimo sakra
mentą, aplankė Brisbanės 
lietuvius ir savo vizitacijų 
maršrutą tęsia numatyta 
tvarka. Su vyskupu dar 
įvyks bendras susitikimas' 
Adelaidėje Lietuvių Dienų 
metu.

biliejais. Pirmiausia sveiki
name su Jūsų gražaus am
žiaus jibiliejumi, ta proga 
linkime Jums sveikatos ir 
ilgo gyvenimo, gražiai besi
darbuojant Dievo ir mūsų 
tėvynės labui. Antrasis Jūsų 
jubiliejus, 40 m. aukštose ir 
garbingose, nemažiau ir 
sunkiose, vyskupo pareigose 
(graži sukaktis) teikia mums 
ypatingo džiaugsmo.

Aš gerai atsimenu tas 
nuotaikas Lietuvoje, kada 
kun. Vincentas Brizgys buvo 
paskirtas Kauno Arkivys
kupo Metropolito Juozapo 
Skvirecko vyskupu padėjė
ju. Tai buvo 1940 m. sunkūs 
ir neramūs Lietuvai laikai. 
Visi Lietuvoje džiaugėsi 
Vincento Brizgio paskyrimu. 
Mat, kun. Vincentas Brizgys 
buvo jau gerai žinomas, 
veiklus, energingas, o svar
biausia dar jaunas, vos 37 m. 
vyskupas, gerai pasiruošęs 
akademikas, mokslus vaini
kavęs dviem daktaratais: fi
losofijos ir kanonu teisės, 
socialiniuose ir visuomeni
niuose klausimuose ir ypač 

atspindžiu
ganizavimą, gaunasi klai
dingas užbaigimo jausmas ir 
sunku vėl pradėti asmeniš
kus kalėdinius reikalus.

Praėjusiais metais vynio
jau ir raišiojau dovanas vė
lokai Kūčių dieną. Pasižadė
jau, kad niekad daugiau. Iš 
anksto šiais metais pradėjau 
pirkti šį bei tą ir jaučiuosiu 
gerai. Net kalėdinius sveiki
nimus į užsienį jau pasiun
čiau ir sveikinimus į abu lie
tuviškus laikraščius.

Mieste parduotuvėse ir 
prie parduotuvių gražiai de
koruotų langų pastebėjau 
daug vaikų su mamomis. 
Malonu matyti, kaip vaikai 
savo specialiu būdu pagyvi
na Kalėdas.

Visi vaikai daugiausiai 
linkę tikėti į magiškąją Ka
lėdų pusę — Kalėdų senelį, 
Kalėdų eglutę, dovanas. O 
kur stovime mes?

Suaugusiems, šitame so
fistikos ir materializmo pa
saulyje, tikras Kalėdų įvykis 
tapo nerealus, jis pasiliko 
senoje praeityje, toli nuo

M. Petroniui 70 m.

M. Petronis

Lapkričio 21 d. žinomas 
Sydnejuje veikėjas ir dar
buotojas Mykolas Petronis 
savo bičiulių tarpe atšventė 
savo 70 metų sukaktį. Svei
kiname sukaktuvininkų ir 
linkime jam daug sveikatos 
ir dar daug ilgų ir darbingų 
metų.

Mykolo Petronio bent 
sydnejiškiams tikrai nerei
kia pristatyti. Sydnejiškėje 
veikloje jį mes sutinkame 
jau nuo pat pirmųjų Sydne
juje kūrimosi dienų. Jį ma
tome ir ALB Krašto Tary
boje, ir ALB Krašto Valdy
bose ir bendrai visoje lietu
viškoje veikloje, kur tik bu
vo kviečiamas ir reikalingas.

Melbourne Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos ilgametei Garbės Narei ir buvusiai pirmininkei 

A.A.
EUGENIJAI NAGULEVIČIENEI 

mirus, dukterį Elvyrą Šemetienę, sūnų Alfredą, jų 
šeimas ir visus artimuosius giliai užjaučiame ir drauge 
liūdime.

Draugijos Valdyba ir narės

katalikiškoje akcijoje nebe 
naujokas, o prityręs vado
vas. Tai buvo viena medalio 
pusė. Kita medalio pusė bu
vo ta: Arkivyskupas Metro
politas Juozapas Skvireckas 
buvo jau senas, mokslininko 
tipas, teoretikas, Šv. Rašto 

■ žmogus, visa jo energija ir 
rūpestis buvo nukreiptas į 
Šv. Rašto vertimą į kunigų 
paruošimą ir į kitus dvasi
nius reikalus. Reikėjo, kad 
šitą jo dorybę kas nors 

mūsų. Jis dingo už visų kitų 
įvykių, kurie dabartiniame 
pasaulyje visiems lenda į 
akis ir į ausis.

Pagalvojus keista. Kai gi
mė Kristus nebuvo laikraš
čių, kurie galėtų pranešti tą 
įvykį, nebuvo satelito, kad 
žinią žaibo greitumu pas
kleistų po pasaulį. Ir nebuvo 
žinių analizo, kad išaiškintų 
įvykio implikacijas: kad tai 
nebuvo tiktai kūdikio užgi
mimas — bet užgimimas 
idėjos — kad taika pakeis 
konfliktą, meilė triumfuos 
virš neapykantos; kad žmo
gus gali tapti Dievo dalimi, 
kuris per Kalėdų įvykį tapo 
žmogumi.

Bet to įvykio efektas tę
siasi. Iš to advento išėjo vis
kas, kas Kalėdų nuotaikai 
yra geriausia: kaip rūpestis 
kitais, noras dalintis, atviras 
dosnumas, atvira gera valia, 
broliška meilė — tos savy
bės perimtos į kasdienybę, 
galėtų kiekvieną paprastą 
dieną padaryti Kalėdomis.

Nukelta į psl. 6 

Bet gal daugiausia Mykolas 
Petronis įdėjo širdies ku
riant Sydnejuje Lietuvių 
Namus, o vėliau Sydnejaus 
Lietuvių Klubų, kur jis išti
kimai išbuvo Klubo valdy
boje virš dvidešimt metų iki 
Sydnejaus Lietuvių Klubas 
buvo galutinai pastatytas ir 
įrengtas. Ir tik prieš keletą 
metų jis jau nesutiko būti 
renkamas į Klubo Valdybą 
užleisdamas vietų jaunes
niems.

Bet ir pasitraukęs iš Klu
bo valdybos M. Petronis ne
sėdėjo sudėjęs rankų. Kai 
prieš keletą metų buvo stei
giamas melburniškės lietu
vių kredito draugijos Talkos 
skyrius, M. Petronis vėl 
stoja darban ir skyriui va
dovauja drauge su p.p. M. 
Šumsku ir A. Danta iki 
šiandie.Skyrius veikia labai 
sėkmingai ir tautiečių tarpe 
turi didelio pasitikėjimo.

Mykolą Petronį matėme 
ne tik kaip veikėją, bet ir 
kaip vieną iš pačių stipriau
sių lietuviškos veiklos rė
mėjų. Sakytume M. Petro
nis neaplenkė nė vienos or
ganizacijos, nė vieno užsi
mojimo, kurio jis nebūtų pa
rėmęs stambesne auka. O 
tos aukos iš jo kišenės plau
kia nuolat ir nuolat.

Ilgiausių metų, Mykolai!

atsvertų, nes socialinė, tau
tinė, visuomeninė plotmė 
reikalinga buvo ypatingo 
dėmesio anuose karo me
tuose. Pati tauta neramiai 
laukė kas bus paskirtas 
toms svarbioms pareigoms 
ir kas galės pavaduoti ark. 
sektr. J. Skvirecką. Ir štai, 
kai patyrė, kad kun. Vin
centas Brizgys paskirtas 
vyskupu, kilo pasitenkini
mas ir džiaugsmas visoje 
tautoje.

Galima suprasti, kaip sun
ku buvo dirbti vyskupo dar
bą anais laikais Lietuvoje, 
kada keitėsi karo valdžios ir 
savivaliavo kaip norėjo oku
pantai. Žinoma, nelengviau 
yra ir šiandieną pavergtoje 
Lietuvoje, kur dedamos vi
sos pastangos ne tik tikėji
mą, bet ir visą tautą išnai
kinti. Tie patys Valančiaus 
laikai atėjo, kada Bažnyčia 
įsitraukė visa savo galia, vi
su autoritetu gelbėti tautos 
gyvastingumą. Kova vyksta 
už tautos gyvybę, už tikėji
mo laisvę, už žmogaus teises 
visu plotu su tokia pat įtam
pa ir pasiaukavimu, kaip ir 
tada anais didvyriškais Va
lančiaus laikais.

Šiandien per anksti būtų 
kalbėti apie tos kovos vadus 
ir didvyrius, kova dar ne
baigta, bet šviesių asmeny
bių matome nemažai, jų tar
pe ir mūsų gerbiamas vys
kupas V. Brizgys, kuris, tiek 
tada Lietuvoje, tiek dabar 
tremtyje, kovoja energingai 
su mūsų tautos ir Dievo 
priešais. Linkime Jam sėk
mės ir Dievo palaimos, o 
mūsų tautai laisvės.

A. Mauragis
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BENDRUOMENĖ IR POLITIKA
Rašo Alb. Pocius

Komentuodamas dėl rusų 
bazės Tasmanijoje atšauki
mo Mūsų Pastogės redakto
rius savb vedamajame siūlo 
sukurti politinę komisiją. 
Pasiūlymas savyje geras, 
bet priklauso, kaip toji ko
misija bus suorganizuota ir 
kas jai vadovaus.

Politinė akcija priklauso 
ne nuo susirinkime išrinktų 
asmenų intelektualinio ga
bumo, bet nuo atitinkamo 
politinio supratimo, drąsos 
išeinant į kovą ir greitos 
orientacijos.

Politinė kova negali būti 
vedama su trumpalaikiu 
įkarščiu, bet su lietuvišku 
nuoseklumu ir kartais že
maitišku užsispyrimu lai
mėti. Prisiminkime, kad 
Whitlamo laikais Melbourne 
buvo suorganizuotos net 
penkios viešos demonstraci
jos ir šešta bendra Canber- 
roje. Buvo atspausdinta do
kumentacijų rinkiniai ir as
meniškai aplankyti visi par
lamentarai.

Kada tuometinės opozici
jos vadai pamatė, kad mūsų 
kova neatlyžta, bet nuosek
liai eina pirmyn, tik tada jie 
sutiko pripažinimą atšaukti.

Dėl Tasmanijoje sovietų 
laivų remonto bazės min. 
pirm. M. Fraser Melbourne i 
mūsų protestus dar pilno

SU KALĖDINIU 
ATSPINDŽIU

Atkelta iš psl. 5
Prisimenu, man mokyklo

je mokytoja aiškino, kad ka
lėdinių dovanų davimo pap
rotys prasidėjo Betliejaus 
tvarte, kada Išminčiai ir 
kerdžiai atėjo pasveikinti 
Kristaus.

Kaip viskas pasikeitė. 
Dovanų davimo idėja išėjo į 
plačiausius laukus ir paspir
tis pirkti brangiausius žais
lus ir kitus daiktus vaikams, 
pasiekė tašką, kur reikėtų 
susirūpinti. Juk ir menknie
kiu galima išmokinti vaiką 
•džiaugtis. Tas jam ateities 
gyvenime bus naudinga, o 
vaikai, šiais laikais, juk 
sensta labai greitai.

Kas man ir galbūt dauge
liui keista, kad Australijoje, 
vasaros karštyje, Kalėdos 
taip pat švenčiamos, kaip 
Kalėdos Europoje šaltyje ir 
sniege. Ir čia palaikomos 
europiečių atsivežtos tradi
cijos. Įvairių kraštų tradici
jų atskalos atėjo į čia ypa
tingame mišinyje. Užrašų 
knygelėje radau sekančias:

Prakartėlė — St. Francis 
iš 13-to šimtmečio; Amalas 
iš Druidų; eglė — Skandina
vijos ir Vokietijos per kara
lienės Viktorijos konsortą - 
Albertą, kuris eglę atvežė i 
Angliją; raudonai apvilktą 
Kalėdų seneli su širmuonėlio 
apvadu iš J.A.V. Atvirutės 
is 19-to šimtmečio Anglijos 
ir Bugienis ("Holly”) nuo se
nobinio gamtos garbinimo.

Gi, čia Australijoje pago
niškų Kalėdų pagrindas ne
turi mums jokio intereso. 
Mes negalėtume, nors ir no
rėtume, gruodžio 25-tą dieną 
skaityti, kad tai tinkamas 
laikas apeliuoti į dievus, kad 
grįžtų saulė iš žiemos tam
sybių.

Linksmų ir laimingų 
švenčių visiems.

Jūsų Alė 
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atsakymo nedavė, bet kada 
jam nuvažiavus į Tasmaniją 
ten esanti HELLP organi
zacija įteikė protestus, vy
riausybė pamatė, kad pro
testo akcija yra gerai orga
nizuota, ir tik tada sovietų 
bazės statybą atšaukė.

Kitos kolonijos tylėjo, 
nors ten turėjo ir politinių 
veikėjų, net komitetų. Iki jie 

, susigaudę, reikalas buvo 
baigtas ir bazės atšauktos.

Politinėje veikloje reikia 
sekti ne tik visus Australijos 
je išeinančius dienraščius, 
nes ne visi tas pačias žinias 
skelbia, bet reikia skaityti ir 
politinius žurnalus iš kairės 
ir dešinės, kad nieko nepra- 
leidus.

Tačiau svarbiausia yra 
turėti gerus asmeniškus 
santykius su vyriausybės, 
parlamento ir Australijos 
^organizacijų vadovais, kad 
gavus informacijų, liečiančių 
pavergtųjų tautų reikalus iš 
pirmųjų rankų.

Apie numatytas sovietų 
bazes Tasmanijoje mes su
žinojome ne iš spaudos, bet 
iš mūsų bendruomenės 
draugų. Spauda apie tai pa
rašė tik tada, kai mes pra
dėjome reikalauti.

Sutinku, politinė komisija 
reikalinga, bet kad neatsi
rastų kaip Amerikoje dvi 
valdybos. Tokios komisijos 
pirmininku turėtų būti 
Krašto Valdybos pirminin
kas, o kolonijose apylinkių 
valdybų pirmininkai. Ne po
litinė komisija vadovautų 
laisvės kovai, bet talkintų ir 
padėtų bendruomenės va
dovybei.

Šiais laikais viskas ne
paprastai greitai keičiasi. 
Šiandie politiką lemia krašto 
ekonomija ir jie abu vėl

Įsikūrę šiame krašte iš 
karto pasijutome lyg sveti
mųjų apsupime. Suorgani
zavę Liet. Bendruomenę 
bandėme šiame apsupime 
užsidaryti lyg kokiame gete 
ir nekreipti dėmesio kas ap
link mus vyksta. Iš tiesų už 
mūsų geto sienų jau 30 metų 
vyksta normalus gyveni
mas, į kurio srautą ir mes 
esame įsukti ir jame daly
vaujame.

Bendruomenėje susikūrė
me savo kultūrinę nepri
klausomybę, bet socialiniai 
vis dėl to esame australų 
bendruomenės dalis ir to
kiais privalome ne tik jaus
tis, bet į ją įsijungti ir su 
savo įnašu. Įnašu ne vien 
asmenišku, bet ir lietuvių 
bendruomenės vardu. Nau
dojamės etninėm grupėm 
teikiamomis įvairiomis pri
vilegijomis ir gauname net 
gana stambias pinigines 
subsidijas savajai tautinei 
kultūrai puoselėti.

Reikėtų pagalvoti, ar ne
atėjo laikas lietuvių bend
ruomenei išeiti į viešumą ir 
prisidėti prie australų vi
suomenės taip plačiai ir sėk
mingai vykdomų labdaros 
darbų. Sekant vietinę spau
dą, radio ir televiziją nuolat 
pastebime, kaip įvairūs klu
bai, visokių "karalienių” 
rinkimai kasmet labdaros 
tikslams — senelių prieg
laudoms, neišsivysčiusiems. 
ar sužalotiems vaikams 

lemia faiką ir' žmogaus tei
ses. Todėl ir bendruomenės 
veikloje politika darosi neiš
vengiama. Tas uždeda di
desnių reikalavimų mūsų 
bendruomenės vadovams, 
nes šiandie einant į valdybą 
jau nebeužtenka mokėti su
organizuoti balius bei vardi
nes, bet reikia turėti bent 
minimalų supratimą apie 
Australijos politinį gyveni
mą žiūrint ne per D.P. aki
nius, bet iš Australijos gy
ventojų taško.

Žinome, kad atėjus rei
kiamam momentui pati tau
ta ten tėvynėje spręs savo 
likimą ir nustatys valdymosi 
formas, bet jiems bus reika
linga stipri išeivijos politinė 
parama taip, kaip 1918 m. 
atsistatant Lietuvai. Tuo 
metu veikė stiprūs lietuvių 
informaciniai centrai Švei
carijoje, Švedijoje, Vokieti
joje, Paryžiuje, Londone ir 
Amerikoje, kurie išrūpino 
Lietuvos pripažinimą ir pa
dėjo gauti finansinių pasko
lų.

Lietuvos klausimas gali 
vieną dieną iškilti netikėtai, 
todėl jau dabar turime būti 
politiniai gerai organizuoti, 
kad galėtume išvystyti 
greitą ir efektyvią akciją.

Kada okupantas tautai 
neleidžia laisvai kalbėti apie 
Lietuvos laisvės reikalus, 
mūsų išeivių šventa pareiga 
kalbėti tautos vardu ir rei
kalauti tautai laisvo apsi
sprendimo.

Jeigu nedalyvautume po
litinėje (ne partinėje) veik
loje dėl Lietuvos laisvės, 
mes neatliktume savo pa
reigos tautai ir negalėtume 
pateisinti savo pasitraukimo 
iš tėvynės.

Panaikinome Whitlamo 

Prisidėkime ir mes
šelpti ir įvairioms instituci
joms išlaikyti kas metai su
keliamos milijoninės sumos. 
Vien vyriausybė nepajėgtų 
šių institucijų finansuoti ir 
padaryti jas kaip galima 
daugiau humaniškesnes ne
laimingiesiems. Įvairios or
ganizacijos, įsijungusios į šį 
procesą finansiškai jaučiasi 
turinčios ir moralinę teisę 
šių institucijų veiklą kreipti 
viena ar kita linkme. O nuo 
to daug priklauso šių insti
tucijų gyventojų kasdieninis 
gyvenimas ir ateitis.

Po trisdešimt čia išgy
ventų metų ir mūsų tarpe 
ima vis daugiau atsirasti 
tautiečių su įvairiais negala
vimais, nepajėgiančių savęs 
prižiūrėti ir neturinčių arti
mųjų, kurie jais rūpintųsi. 
Neišvengiamai tenka kreip
tis į įvairias šios rūšies aus
tralų labdaros įstaigas ar 
institucijas ir čia ieškoti 
užuovėjos ir ją reikale kiek
vienas randa. Už tai iš dalies 
turime būti dėkingi tiem 
tūkstančiam geraširdžių 
australų, kurie nuolat savo 
aukomis šias labdaros įstai
gas šelpia.

Pasidomėkime savo apy
linkėse kiek iš mūsų per 
daugelį metų yra patalpinta 
tokiose globos įstaigose 
mūsų tautiečių, ir tokių 
skaičius (nervų ligonių, 
nepagydomų, luošų) gana 
didokas. Nė vienas nesame 
garantuotas, kad į tokią glo-

Pigiausios kelionės į 
visas pasaulio šalis

©Business Holiday
Travel Pty. Ltd.

636 St. Kilda Road, Melbourne, Vic., 3004 
Tel.: (03) 511478 Telex: AA 35984

Vienintelė lietuvių pilnai akredituota kelionių įstaiga
Australijoje.

Balys ir Jonas St.ankūnavičiai į 
savininkai į

padarytą neteisėtą aneksi
jos pripažinimą, gavome 
Australijos vyriausybės pa
žadą atitinkamai su kitom 
draugiškom valstybėm kelti 
Lietuvos klausimą Jungti
nėse Tautose, sulaikėme so
vietinių bazių statybą Tas
manijoje, dabar visi bendrai 
su visom pavergtų tautų 
bendruomenėm kelkime So
vietų Rusijos dekolonizaci
jos klausimą. Iki šio laiko vis 
sovietai Jungtinėse Tautose 
keldavo dekolonizacijos 
klausimą prieš Vakarų vals
tybes. Dabar Vakarai jau 
nebeturi kolonijų, todėl at
sukime dekolonizacijos bu
merangą prieš sovietų Rusi
jos imperiją.

Iškėlus Jungtinėse Tau
tose sovietų Rusijos dekolo
nizacijos klausimą išsispręs 
ir pavergtų tautų laisvės 
klausimas.

Čia darbo užteks visiems 
— ir valdyboms, ir politinių 
komisijų talkininkams, ta
čiau viskas turi eiti bend
ruomenės vardu ir bendruo
menės rinktųjų organų va
dovybėje.

bos instituciją vieną dieną 
galime ir patys atsidurti.

Prieš Kalėdas ar Velykas 
daromos rinklavos neišsi
vysčiusių vaikų ligoninėm. 
Ištisą dieną tokia rinkliava 
transliuojama per televiziją. 
Ją stebi tūkstančiai žmonių. 
Čia pat skelbiami vardai as
menų, organizacijų ar firmų, 
kurios šiam tikslui skiria 
aukų. Ne kartą teko išgirsti, 
kaip graikai, italai ar kitos 
tautinės grupės skirdamos 
auką dar paprašo, kad jų 
kalba būtų padėkota jų 
bendruomenės nariams už 
įnašus. Tai gražus bendruo
menių pasireklamavimas ir 
parodymas, kad jie taip pat 
yra ir australų visuomenės 
dalis.

Kodėl mes negalėtume 
prisidėti prie šio kilnaus 
darbo, o kartu ir pasirekla
muoti, kad ir mes kaip 
etninė grupė egzistuojame 
australų tarpe. g s.

Syd. Liet, klubo vedėjo 
pavaduotoju pakviestas ir 
jau kelintą savaitę dirba 
sydnejiškiams žinomas vei
kėjas, dainininkas, jumoris
tas ir "linksmasis brolis” 
Edvardas Lašaitis. Jis taip 
pat garsus kaip lietuviškas 
"dievdirbys”, plačiai 
žinomas drožinėtojas. Klubo 
lankytojai, atrodo, juo labai 
patenkinti.

Latvių šventė
1918 m. lapkričio 18 d. 

Latvių Tautinė Taryba pas
kelbė Latvijos nepriklauso
mybę. Melbourne latvių 
bendruomenė lapkričio 14 d. 
penktadienio vakare Latvių 
Namuose surengė iškilmin
gą priėmimą australų visuo
menei ir pavergtų tautų 
bendruomenių vadovams. 
Dalyvavo 8 parlamentarai ir 
daug svečių. Lietuvių bend- 
ruomenvę atstovavo Melb. 
apylinkės pirm. Alb. Pocius 
su žmona, Balys Stankūna- 
vičius ir Algis Šimkus. Kal
bėjo ministeris Dixon (Vic.), 
min. Macphee, parlamenta
ras Peter Falconer perskai
tė min. p-ko Rt. Hon. 
Malcom Fraser sveikinimą, 
o opozicijos vado Mr. Hyden 
sveikinimą perdavė senato
rius Button. Raštu sveikino 
demokratų partijos lyderis 
Mr. D. Chipps.

Latvių visuomenei minė
jimas įvyko sekančią dieną. 
Dalyvavo lietuvių ir estų 
atstovai. Abu renginiai pra
ėjo labai iškilmingai. Priė
mimas australų visuomenei 
nebuvo taip gausingas kaip 
pas mus per Vasario 16 d. 
šventę, bet įdomu buvo tai, 
kad visos latvių moterys 
priėmime vilkėjo tautiniais 
rūbais. Kadangi latviai už 
įėjimą į priėmimą iš savųjų 
im po 15 dolerių, todėl jau
nimo beveik nebuvo, o par
lamentarai mėgsta ateiti 
ten, kur yra jaunimo. Mes 
Melbourne įleidžiame jauni
mą veltui, kad užimtų sve
čius todėl ir svečių mes gau
name daugiau.

Sveikiname latvių bend
ruomenę jų nepriklausomy
bės paskelbimo proga ir lin
kime sulaukti laisvės dienų.

Alb. P.

SYDNEY

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGA

Gruodžio 7 d., sekmadienį, 
Sydnejaus Lietuvių Parapi
jos Mokykla užbaigia mokslo 
metus šia tvarka:

11.30 vai. padėkos pamal
dos St. Joachim’s bažnyčioje 
Lidcombe, kuriose dalyvau
ja visa mokykla organizuo
tai.

Užbaigos aktas: įvertini
mai, sveikinimai, pažymėji
mų ir dovanų įteikimas. Se
ka mokinių meninė progra
ma ir bendros vaišės. Kvie
čiami ne tik tėveliai ar arti
mieji, bet ir visi tautiečiai.

Mokyklos Tėvų Komitetas 
ir Globėjas
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Sportininkų vizitas iš Š. Amerikos ĮĮ^POPTA^
Šiaurės Amerikos lietuvių 

sportininkų grupė atvyksta į 
Sydnejų gruodžio 22 dieną, 
8.20 vai. ryte Pan-American 
Flight Nr. 811. Maža dalis 
sportininkų (4-5) atvyks 
viena diena vėliau, gruodžio 
23 dieną.nes pirmame lėk
tuve pritrūko vietų.

iš Sydnejaus svečiai spor
tininkai, su dalimi koviečių, į 
Adelaidę išskris gruodžio 25 
dieną, ketvirtadienį, TAA 
Flight Nr. 06, 12.50 vai. ir į 
Adelaidę atskris 2.15 vai. 
P Iš Adelaidės į Melbourną 
svečiai išskirs sausio 3 die
ną, šeštadienį, TAA Flight 
Nr. 39 1.35 vai. p.p. ir 
atvyks į Melbourną 3.10 vai. 
p.p.

Svečius Melbourne aero
drome pasitinka Geelongo 
S.K. "Vytis" ir pasiima į 
Geelongą, kur svečiai išbus 
iki sausio 5 dienos ryto ir 
tuomet geelongiškiai prista
tys svečius į Melbourną S.K. 
"Varpo" globai.

Sausio 6 dieną TAA 
Flight 410, antradienį, 8.40 
ryte, iš Melbourne svečiai 
išskrenda į Canberra ir į 
sostinę atskrenda 9.35 ryte.

Sausio 8 svečiai iš Can- 
berros išskrenda TAA 
Flight 405, ketvirtadienį, 
12.40 p.p. ir į Sydnejų 
atskrenda 1.15 vai. p.p.

Iš Sydnejaus į Ameriką 
svečiai išskrenda sausio 10 
dieną, šeštadienį, American 
Flight 196, 11.35 vai. vaka
re.

Kalėdinės dovanos 
giminėms Lietuvoje

SPECIALUS SIUNTINYS 1 - 1980

Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
kam arba moteriškam kostiumui; vakarinei suknelei me
džiaga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei; vyriškas ar
ba moteriškas megstinis; komplektas moteriškų nailoni
nių apatinių arba vyriški geresni marškiniai; "Wrangler” 
arba "Levi” jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto; 
crimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem 
suknelėm; vyriški arba moteriški odihįai geri pusbačiai.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 260. 
Taip pat dar galima į šį siuntinį dadėti 9 svarus prekių; 
medžiagos galima dadėti 4 metrus ir dirbtinio minko kai
lio paltui 2.75 m.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų: 
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, 
dirbtinio kailio pamušalas, sveria 5 svarus $ 224
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui, sveria 6 sv. 87 
Jeans, "Wrangler” arba "Levi” (siuntinyje gali būti dvi) 
sveria 2 sv. Kaina už vienas 40
Jeans "Wrangler” rumbuoto velveto (siuntinyje gali 
būti dvi) sveria 1 ‘/z sv. Kaina už vienas 40
Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria 1 sv. 36 
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės 3
Vilnonės arba šilkinės skarelės 12
Telescopic lietsargis, sveria Vz sv. 11
Geresni marškiniai 18
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria 1 ’/z sv. 44 
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv. 28
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, sveria 3 sv. 57 

65 
93

Kalkuliatorius TI — 33 Texas .57
Stetoskopai, sveria Vz sv. 55

šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: Vz sv. ar
batos - $ 4; Vz sv. nescafes - $ 3; 1 sv. kavos ■ $ 3.50; 1 sv. 
šokol. saldainių - $ 3.50.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais, 
tarpininkaujame išsirūpinant pensijas.

BALTIC STORES LTD.
(Z.Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England. 
Tel. 01 460 2592.

VARŽYBŲ DALYVIAI

Sporto šventėje svečiai 
dalyvaus šiose varžybose: 
vyrų krepšinyje, vyrų ir 
moterų tinklinyje, moterų 
lauko tenise. Viso, įskaitant 
vadovus, sporto grupę su
darys 23 asmenys.

Visos išvykos vadovas yra 
Žiupsnys, Zigmas, kuris at
vyksta su savo žmona Žibu
te Žiupsniene.

ALFAS valdyba praneša, 
kad viršminėtus grupės 
svečius visose vietose reikės 
apgyvendinti, maitinti ir 
pristatyti į rungtyių vietas. 
Australijos lietuviai sporti
ninkai prašo Australijos lie
tuvius, kur tik jie gyvens, 
priimti pas save ir gražiai 
prižiūrėti, kad jie, kaip ir 
mūsų sportininkai, svečia
vęs! Amerikoje ir Kanadoje, 
įšmūsų krašto išsivežtų kuo 
geriausius ir gražiausius įs
pūdžius.

Visuose miestuose bus 
surengtos draugiškos rung
tynės tarp svečių ir vietinių 
lietuvių bei australų koman
dų, todėl prašome visus vie
tinius lietuvius kuo skaitlin- 
giau šiose rungtynėse daly
vauti. Vietiniai klubai pra
neš savo miestų gyvento
jams, kada ir kur šios rung
tynės bus.

Kadangi svečiai į Sydnejų 
atskrenda patys pirmieji 
gruodžio 22 dieną, pirma
dienį, 8.20 ryte, tai, kas 
turėtų laiko ir galimybių, 
prašome pasitikti svečius 

aerodrome.
Su sportininkais keliauja 

ir 20 turistų, kurių sąrašas 
bus duotas vėliau, nes šiuo 
metu dar jo neturime.
Sveikinant svečius sporti

ninkus ir turistus, atvyks
tančius į Australiją, mes ti
kimės, kad Australijos lie
tuviai juos priims labai gra
žiai ir svečiai iš šio krašto 
išsiveš geriausius įspūdžius. 
Parodykime, kad ne tik mū
sų vasaros oras, bet ir mūsų 
lietuviškos širdys yra šiltos 
ir artimos savo lietuviš
kiems broliams ir sesėms 
sportininkams.

A. L-tis
***

Australijos General 
Electric kompanija buvo 
paskelbusi savo kompiuterių 
parodoje Melbourne kon
kursą, kiek sveria kompiu
terinė spausdinimo mašina. 
Lietuvis Rimas Skeivys 
konkursą laimėjo arčiausiai 
įspėjęs jos svorį. Rimas yra 
pats kompiuterių specialis
tas, savu laiku buvęs Syd
nejaus Liet. Klube vienas iš 
direktorių, dabar persikėlęs 
ir įsikūręs Melbourne.

Šiandien sunkiai įsivaiz
duotume Sydnejuje visą lie
tuvišką kultūrinę ir socialinę 
veiklą be Lietuvių Klubo. 
Klubo patalpomis, nemoka
mai naudojasi visos organi
zacijos ir kultūriniai viene
tai, tuomi klubas prisideda 
prie visų tų organizacijų ir 
kultūrinių vienetų išlaiky
mo.

Dabartiniu metu, jau 
gautas klubui leidimas dvi 
dienas savaitėje, kuriomis 
galės klubą lankyti ir žemiau 
18 metų amžiaus jaunuoliai 
ir vaikai.

Su Hobarto 
lietuviais

Hobarte Romas ir Dona 
Kairiai atšventė savo 25 
metų vedybinę sukaktį. 
Vaišes surengė dukros, da
lyvavo virš 40 svečių. Jie 
yra aktyvūs bendruomenės 
nariai, o dukros šoka tauti
nius šokius.

***
Spalio 23 d. sporto klubas 

Perkūnas išrinko naują val
dybą: P. Stanwix pirm., J. 
Paškevičius sekr., V. 
Schaddock kasininkas. Į 
sporto šventę Adelaidėje 
vyksta 16 sportininkų.

**♦
Lapkričio 8 d. metiniame 

pabaltiečių S-gos (HELLP) 
susirinkime, kur dalyvavo 
apie 50 narių, išrinkta val
dyba, į kurią įeina ir šie lie
tuviai: A. Kantvilas, A. 
Taškūnas, N. Taškūnienė, 
R. Tarvydas, V. Mikelaitis ir 
J. Paškevičius. Kalbėjo 
kviestas svečias universite
to lektorius Dr. Jan Pakuls
ki ir vyko bendras pasivaiši- 
nimas.

***

Svečiai sportininkai
MOTERŲ TINKLINIO KOMANDA:

Ausštraitė Dana 
Donskytė Marija 
Bankaitytė Danutė 
Maželytė Rūta 
Sutkutė Vilijai 
Sutkutė Dana 
Pleirytė Aldona 
Oškeliūnaitė Mary 
Sventickaitė Irena 
Komandos treneris Zigmas

R. Tallat-Kelpšaitė

VYRŲ KREPŠINIO IR TINKLINIO KOMANDOS

Kalvaitis Robertas
D. Šiliūnąs
Karpis Jonas
Miškinis Algis
Liškūnas

S Diffette
Zylė Algis
Žiupsnys Ritas
Gedvilas Tomas
Gedvilas Juozas
Kazlauskas Juozas

L. Kedys
Krepšinio komandos treneris

Sydney Lietuvių Klube
Naujoji klubo pastato sta

tyba jau įpusėjo, greit bus 
uždengtas naujo pastato 
stogas. Pabaigus statybą, 
žymiai pagerės sąlygos visai 
lietuviškai veiklai. Pastatui 
galutinai užbaigti ir įrengti 
klubui dar reikalingos jūsų 
paskolos. Investuodami į 
klubo pastato statybą, jūs 
investuojate į tolimesnio 
lietuviško gyvenimo ateitį 
Australijoje.

Paskolos sąlygos:
L Už neterminuotus in

dėlius bus mokama 9% me
dinių palūkanų.

Gruodžio 14 d., sekm. 
(apie 2 vai. po pamaldų šv. 
Teresės bažnyčioje, kurias 
praves vysk. V. Brizgys, 
apylinkės valdyba paruoš 
bendras vaišes ir Kalėdų 
eglutę vaikams bažnyčios 
salėje. Taip pat kas galės, 
prašomi atvykti į aerodromą 
pasitikti vyskupo, kuris at
vyks gruodžio 12 d. 4.35 vai. 
p.p.

J. Paškevičius

AWAWAVAWAV

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų. Pastogę 1

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

Bostono "Grandis" 
Čikagos "Žara” 

Clevelando "Žaibas” 
Clevelando "Žaibas” 

Lemonto Liet. Sp. Klubas 
Čikagos "Neris” 
Čikagos "Neris” 
Čikagos "Neris" 
Čikagos "Neris” 

Žiupsnys, Čikaga.
— Lauko tenisas

Hamiltono "Kovas” 
Čikagos "Lituanica"

Toronto "Vytis" 
Clevelando "Žaibas”

Čikagos "Neris” 
ČikagosJ’Lituanica" 

Clevelando "Žaibas”
Čikagos "Neris”
Čikagos "Neris”
Čikagos "Neris” 

Nepriklauso Klubui
Clevelando "Žaibas”

2. Už terminuotas pasko
las ne mažesnėmis sumomis 
$ 1000 ir investavimo laikas 
ne trumpiau kaip vieniems 
metams mokama 11% meti
nių palūkanų.

Suinteresuotieji inves
tuoti savo pinigus į klubo 
statybą prašomi kreiptis į 
klubo valdybos iždininką p. 
A. Migų po darbo valandų 
tel. 726 4139 arba klubo ve
dėją p. V. Binkį asmeniškai 
klube arba tel. 708 1414.

Sydney Lietuvių Klubo" 
Valdyba

PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Klubui 
reikalingas Klubo vedėjo 
padėjėjas (Assistant Secre
tary Manager). Prašymai 
raštu turi būti patiekti 
Klubo valdybai nevėliau 
gruodžio 14 d. nurodant sa
vo amžių, išeitą mokslą, da
bartinį darbą.

Smulkesnių informacijų 
dėl darbo sąlygų ir atlygini
mo teirautis pas klubo ve
dėją, asmeniškai arba tel. 
708 1414 arba pas visus 
klubo valdybos narius.

Prašymus galite įteikti 
klubo raštinei arba paštu: 
P.O. Box 205, Bankstown, 
N.S.W. 2200

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba
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REMKIME CHORO
IŠVYKĄ TASMANIJON

Žymaus HELLP organi
zacijos veikėjo Algio Tašku- 
no iniciatyva, mielų tasma- 
niečių kviečiamo ’’Dainos” 
Sambūrio Tasmanijon išvy
kai paremti, gruodžio 21 d. 
Melbourno Lietuvių Na
muose, pietų metu, ruošia
ma loterija, kurios laimėn 
leidžiamas milžiniškas ra
guotis (baumkuchenas) ir kiti 
fantai.

Be to, kelis sekmadienius 
iš eilės, pradedant lapkričio 
30 d., ten pat ir tuo pačiu 

, metu, bus pravedamos tam 
pačiam tikslui loterijos, 
žaismingam laimikiui lei
džiant neišpasakytai skanius 
tortus...

Bilietai bus gaunami vie
toje, ir galima juos užsisa
kyti iš anksto pas M. Sodai- 
tienę, 28 Argyll Str., Chad- 
stone, Vic., tel. 569 9578. Bi
lietai po $ 1.00.

Loterijas pravedanti cho
ristė

M. Sodaitienė

MELBOURNONAUJAS
APYLINKĖS

PIRMININKO ADRESAS

Melbourne Apylinkės pir
mininkas Alb. Pocius pakei
tė savo adresą. Dabartinis 
adresas: Alb. Pocius, 65 
Wallace St., West Bruns
wick, Vic. 3055. Telefonas 
dar neįvestas, tad visais 
bendruomenės- reikalais 
skambinti Valdybos sekre
torei p. Aldonai Butkutei 
387 3161.

PAREGIMŲ KALENDO
RIUS ATEINANTIEMS
METAMS

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba gruodžio 14 d., 
sekm. 3 vai. Sydnejaus Lie
tuvių Klube šaukia organi
zacijų atstovų pasitarimą 
ateinančių metų lietuviškų 
{larengimų Sydnejuje ka- 
endoriaus reikalu. Visos or

ganizacijos prašomos nusi- 
statytisavo parengimų datas 
ateinančiais metais ųr per 
savo atstovą tame pasitari
me pareikšti. Parengimų 
kalendorius bus paskelbtas 
spaudoje, ir visi bent tnora- 
liai yra įsipareigoję tų datų 
laikytis. Galima daiktas, kad 
su laiku gali būti visai nenu
matytų parengimų, bet jie 
bus derinami, kad nustaty
tomis datomis niekas nesu
sikirstų. Organizacijos pra
šomos rūpestingai parinkti 
savo numatytų parengimų 
datas ir gruodžio 14 d. pasi
tarime patiekti.

Syd. Apyl. Valdyba

KALĖDINIS PAVEIKSLŲ PARDAVIMAS 
ARO SODYBOJE

Dail. Leonas Urbonas kviečia įsigyti jo kūrinių kalėdi
nėms dovanoms sau ar savo artimiesiems, nes menas 
dažnai gyvena ilgiau už jo kūrėją.

Pardavimas nuo lapkričio 28 d. iki Kalėdų kasdien. 
Parduodamų paveikslų skaičius ribotas. Galima iš anksto 
susitarti tel. <048) 785 181.

Dailininkui sutikus iš kiekvieno nupirkto pa
veikslo, kurj įsigyja lietuvis, nuo gautos sumos 5 % ski
riama Mūsų Pastogei.

Aro Sodyba: Allambie Rd. Mittagong.

“AUŠROS 
TUNTE 

KVIETIMAS

Mūsų.^astogjė:Nr:47,1W.12.1, psl,a.

Aušros Tunto broliai ir 
sesės maloniai kviečia atsi
lankyti į rengiamą Aušros 
tunto

KALĖDŲ EGLUTŲ 
skautų žemeje Ingleburne 
gruodžio 13 d., šeštadienį, 2 
vai. p.p.

Bus tunto sueiga, skautiš
ka programa, Kalėdų Eglu
tė, kavutė.

Maloniai kviečiami visi 
gausiai dalyvauti ir pabend
rauti su jaunimu!

Patašius, Dr. R. Zakarevičius, 
V. Bukevičius
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St., Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395

Administracijos adresas: 
P.O. Box 550 
Bankstown, N.S.W. 2200 

į Administracijos teL 649 9062

SYDNEY RAMOVĖNAMS

Visų ramovėnų ir mūs bi
čiulių žiniai pranešame, kad 
gruodžio 14 d. (sekmadienį) 
1 va), p.p., p. Kondreckų 
erdvioje sodyboje, 65 
Hunter Str., Condell Park, 
įvyksta pobūvis - iešminė. 
Tuojau po pamaldų visus 
prašome atvykti. Įėjimas 
laisvas. Šeimininkės lauks 
su paruoštais pietumis. Bus 
virtų ir keptų skanėstų, pa
gal kiekvieno skonį. Pobūvis 
tęsis - iki kam patiks.

Programoje: kuklus pami
nėjimas Kariuomenės Šven
tės, pagerbimas šių metų 
sukaktuvininkų skyriaus 
narių - ramovėnų, įteikimas 
kiekvienam valdybos išleis
to švenčių proga "Ramovė
no’’ ir kitos malonios staig
menos.

Prašome visus ramovėnus 
ir svečius gausiai apsilanky
ti, nes tai yra paskutinis 
priešventinis subuvimas, 
pabendrauti savųjų tarpe. 
Kas neatvyksite - gailėsitės. 
Laukiame.

Skyriaus Valdyba
Canberros Apyl. Vaidyba

Metinis
DAINŲ KONCERTAS - 

BV03.A BALIUS
Sydnejaus Dainos choras

Įvyks gruodžio 6 d., šeštadienį, Lietuvių Klube, 18 
Cast Terrace Bankstown, pradžia 7.30 vai. vak.

Programoje: solistas PAULIUS RŪTENIS solo ir 
kartu su Dainos choru. Dainos choras pasirodys vyrų, 
moterų ir mišraus choro junginiuose. Po programos lote
rija Dainos choro kelionei į Adelaidę paremti ir linksmi 
šokiai, grojant klubo kapelai. Kviečiame į šią metinę 
šventę visus iš arti ir toli. Įėjimas nemokamas.

APIE MUS IR KITUS
ADELAIDE

RAMOVĖNŲ IŠKYLA

Nekartą buvo rašyta, kad 
adelaidiškiai ramovėnai per 
pastaruosius kelerius metus 
išaugo ne tik skaičiumi bet ir 
išvystė labai gražią veiklą. 
Šis reiškinys nėra atsitikti
nis, bet energingos ir veik
lios skyriaus valdybos vai
sius. Jau beveik dešimtį 
metų, kai į skyriaus valdybą 
būdavo renkami darbštūs ir 
su polėkiu ramovėnai. Kai 
valdyba veikli, ji pakelia ir 
organizacijos prestižą, todėl 
nenuostabu, kad ir narių 
skaičius nuolat auga.

* SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE

s. 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

šešt., gruodžio 6 d., 8 vai. v.
ŠOKIAI 

grojant Klubo kapelai

šešt., gruodžio 13 d.,-8 vai. v.
ŠOKIAI 

grojant Klubo kapelai. Programoje 
solistė

GRAŽINA ZIGAITYTĖ—HURBA

Gruodžio 14 d. 3 vai.
Klubo statybai žengiant pirmyn ir už
dengus stogą kviečiame visus Klubo 
narius dalyvauti

Vainiko uždėjime
Ta pačia proga atšvęsime ir prieška

lėdinį visų narių subuvimą 
(Christmas party)

Atsilankykite ir pabendraukite su 
savaisiais Klubo nariais!

*
PRANEŠIMAS

Canberros Apyl. Valdyba 
praneša, kad Kalėdų eglutė 
apylinkės vaikams įvyks 
gruodžio 7 d., sekmadienį, 
2.30 vai. Lietuvių Klube, 
Wattle St., Lyneham. Tėvai 
prašomi vaikus užregistruo
ti iki gruodžio 1 dienos pas 
apylinkės valdybos narius 
arba klube.

Dainos choras

Ramovės valdyba savo 
darbu ir ištekliais remia ki
tas organizacijas, bet taip 
pat neužmiršta ir savo 
narių. Štai lapkričio 15 d. 
buvo suorganizuota iškyla į 
Mannum, 75 km nuo Adelai
dės prie Murray upės. Gerai 
išreklamavus susidarė apie 
80 iškylautojų, kurie tos 
dienos rytą dviem turisti
niais autobusais pajudėjo 
nuo Liet. Namų. Iškyla buvo 
numatyta ramovėno J. Gylio 
sodyboje, esančioje ant upės 
kranto. Čia jau laukė valdy
bos suorganizuota maitini
mo 
reigą atliko pavyzdingai.

suorganizuoti. _____
tarnyba, kuri savo pa-

LSS AUSTRALIJOS 
RAJONO VADOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

1981 sausio 3 d., 2 vai. 
popiet, Rajoninės Stovyklos 
rajone, ’’Woodhouse” sto
vyklavietėje (netoli Adelai
dės;, šaukiamas LSS Aus
tralijos Rajono vadovų su
važiavimas.

Suvažiavime dalyvauja: 
1) LSS Australijos Rajono 
Vadijos nariai, 2) Tuntinin- 
kai ir jų vadijų nariai, 3) A 
SS Skyrių pirmininkai ir jų 
vadijų nariai, 4) Skautininkų 
Ramovių pirmininkai ir jų 
vadijų nariai, 5) Senųjų 
Skautų Židinio tėvūnas ir 
kanclerė ar jų atstovai, 6; 
Skautų Tėvų Komitetų pir- . 
mininkai ar jų atstovai.

Suvažiavimo dienotvar
kėje: 1) Sekančios rajoninės 
stovyklos, 2) Australijos 
Lietuvių Skautų Fondo, 3) 
Tuntininkų Suvažiavimo, 4) 
Lietuvių kalbos, 5) Pasiruo
šimo sekančiam LSS Suva
žiavimui, ir 6) kiti reikalai.

Broliai, sesės, laukiame 
Jūsų gausaus dalyvavimo 
šiame suvažiavime!

LSS Australijos Rajono 
Vadija

Diena buvo šiltoka, tai ir iš
troškusių netrūko. Už tris 
dolerius asmeniui buvo 
iškylautojai pavaišinti pie
tumis ir vakariene.^

Šalia įvairių išvykos ma
lonumų buvo progos ir pa
meškerioti. Čia atšventėm ir 
keletą gimtadienių ir dai

nuodami apie 9 vai. grįžome 
į Adelaidę. Tikrai dėkingi 
ramovėnų valdybai už 
gražiai praleistą dieną ir pa
vyzdingą organizaciją.

Ramovėnas

misi Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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sija: į Jonaitis, A. Reisgys, V. Užsienyje paprastu paštu 
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Oro paštu kitur 
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Byč diskoteka
Melbourno Jūrų Budžiai 
kviečia visus į "Byč Disko
teką” įvykstančią penkta
dienį, gruodžio 12 d. Lietu
vių Namuose.

Pradžia 8 vai. vakaro
Įėjimas - $ 3, o pajūrio rū

bus dėvintiems - $ 2.50.

Vysk. V. BRIZGYS

BRISBANE

Atvyko lapkričio 14-tą ir 
buvo iškilmingai sutiktas.

Lapkričio 15-tą konferen
cija, atnašavo šv. Mišias, 
pasakė pamokslą ir vėl, po 
mišių, konferencija.

Sekmadienį - lapkričio 
16-tą 9.15 vai. grįžo klau- 
syklon ir 10.15 atnašavo šv. 
Mišias, pasakė pamokslą, 
kurį pakartojo sutrumpintą 
ir angliškai, baigiamąją 
konferenciją ir suteikė pa
laiminimą.

Po apeigų bažnyčioje J.E. 
vyskupas dalyvavo bend
ruose pietuose, suruoštuose 
jo pagerbimui, Lietuvių Na
muose. Ten buvo pasakyta 
eilė padėkos ir pasveikinimų 
- linkėjimų kalbų.

Mūsų vyskupas padėkos 
ir atsisveikinimp žodyje kal
bėjo, tarp kitko, apie meilę, 
vienybę ir taiką, kuri turi 
prasidėti pirmiausia širdyje, 
šeimoje, bendruomenėje, o 
tada taika pasklis ir pasau
lyje-

Lapkričio 17 - 18 d.d. J.E. 
praleido mūsų kapeliono ir 
kelių brisbaniečių šeimų 
globoje ir aplinkoje.

Išlydėtas mūsų ganytojas 
paliko Brisbanę lapkričio 
19-tą tuoj po vidurdienio.

Esame nuoširdžiausiai 
dėkingi mus aplankiusiam 
ganytojui ir linkime visoke
riopos Kūrėjo palaimos. •

Coridas Povilis

$20
$24
$35
$50

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.

Prfa^byRotor Presą Pty.Ltd,
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