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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO TARYBOS XVIII SESIJA

A.L. B-nės Krašto Valdyba, pasiremdama ALB Statuto 
14-tu straipsniu, kviečia Krašto Tarybą XVIII-tai 
paprastai sesijai, Melbourne, Lietuvių Namuose, 50 Errol 
Street, North Melbourne, Vic. 1982 metais gruodžio 
28 — 30 dienomis.

DARBOTVARKĖ

ANTRADIENIS, GRUODŽIO 29 d.

8 vai. 1. Atstovų registracija
9 vai. 2. Vainiko padėjimas prie paminklo

9.30 vai. 3. Suvažiavimo atidarymas
4. Invokacija
5. Prezidiumo sudarymas
6. Mandatų Komisijos tvirtinimas
7. Sekretoriato tvirtinimas
8. Rezoliucijų Komisijos sudarymas

10.00 vai. 9. Sveikinimai žodžiu ir raštu
10. Pasaulio Lietuvių B-nės pirmininko žodis 

11.00 vai. 11. Krašto Valdybos pirmininko ataskaitinis 
pranešimas

12. Krašto Valdybos iždininko pranešimas
13. A.L.B. Garbės Teismo pranešimas
14. A.L.B. Krašto‘Kontrolės pranešimas

12.00 vai. 15. Pietų pertrauka
13.00 vai. 16. Diskusijos dėl pranešimų
14.00 vai. 17. Vykdomųjų organų veiklos ir apyskaitos 

tvirtinimas 
15.00 vai. 18. Spaudos Leidimo Sąjungos pranešimas

19. ’’Mūsų Pastogės” redaktoriaus pranešimas
20. Australijos Lietuvių Fondo pranešimas
21. ALFAS pranešimas
22. Krašto Valdybos Nario Sporto Reikalams

pranešimas
23. Jaunimo Sąjungos pranešimas
24. Išvykos Komiteto pranešimas 

16.00 vai. 25. Diskusijos dėl pranešimų.

TREČIADIENIS, GRUODŽIO 29 d.

9 vai. 26. A.L.B. Statuto pakeitimai
27. Sekančių Lietuvių Dienų vietovės

nustatymas 
10.00 vai. 28. Krašto Valdybos, Garbės Teismo 

ir Kontrolės Komisijos rinkimai
11.30 vai. 29. Pasaulio Lietuvių Seimo atstovų rinkimai 
12.00 vai. 30. Pietų pertrauka
13.00 vai. 31. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

pirmininko pranešimas 
15.00 vai. 32. Klausimai ir diskusijos

KETVIRTADIENIS, GRUODŽIO 30 d.

9 vai. 33. Kultūros Reikalų pranešimas
34. Švietimo ir mokyklų reikalai

10.00 vai. 35. Jaunimo Kongreso Australijoje klausimas
10.30 vai. 36. Australijos Lietuvių Metraščio reikalai
11.00 vai. 37. Diskusijos dėl pranešimų
11.30 vai. 38. A.L.B. Garbės narių pristatymas
12.00 vai. 39. Pietų pertrauka
13.00 vai. 40. Bendruomenės Archyvas ir meninių

vertybių apsauga
41. Sveikinimų ir rezoliucijų priėmimas

13.30 vai. 42. Diskusijos, pasiūlymai ir klausimai
14.30 vai. 43. Suvažiavimo uždarymas

44. Tautos Himnas

ALB KRAŠTO VALDYBA

Priedas
INFORMACIJA KRAŠTO

TARYBOS NARIAMS
A.L.B. Krašto Valdyba 

praneša, kad Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei kei
čiant savo Statute kai ku
riuos straipsnius arba pa
ragrafus, yra būtinas reika
las ir mums prisiderinti pa
keičiant keletą nuostatų 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Statute.

Krašto Valdyba pasiūlys 
sekančius pakeitimus, dėl 
kurių Krašto Tarybos na
riams reikės pasisakyti.

1. Pirmame skyriuje prie 
ketvirto paragrafo prirašy
ti: ’’Taip pat nustoja būti 
ALB nariais asmenys kurie 
pritaria Lietuvos okupaci
jai.”

2. Antrame skyriuje prie 
8-to paragrafo prie raidės 
"C” rašyti:

’’Renka Australijos Lie
tuvių Bendruomenės atsto
vus į Pasaulio Lietuvių Sei
mą. Visų Seimo atstovų ka
dencija ketveri metai.”

• -
3. Prie 9-to paragrafo pri

rašyti:
a. ”Į Krašto Tarybą įeina 

ir visi buvę Krašto Valdybos 
pirmininkai kurie ėjo savo 
pareigas nemažiau 12 mėne
sių.

b. Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Są
jungos pirmininkas arba jo 
pavaduotojas.”

4. Trečiame skyriuje apie 
Krašto Valdybą prie 24-to 
paragrafo prirašyti:

’’Reikalui esant Krašto 
Taryba gali leisti pasilikti 
senajai arba išrinkti naują 
Krašto Valdybą antrai 
kadencijai tame pačiame 
mieste.”

Visi šitie pasiūlymai ne
keičia Statuto prasmės, bet

Lietuva per ABC radiją
Netrukus Lietuvos vardas 

nuskambės radijo bangomis 
per visą Australiją. ABC ra
dijo stočių antrasis tinklas 
visose valstijose transliuos 
penkias programas apie są
žinės kalinius Sovietų Są
jungoje. Ta proga plačiau 
bus paminėti ir lietuviai. Tos 
pačios programos bus kar
tojamos per ABC trečiąjį 
tinklą.

Šis mūsų tautos vargų 
pagarsinimas įvyks religinės 
valandėlės rėmuose, kuri 
vadinasi ”By the Way”. Ji 
bus girdima gruodžio 6, 7, 8, 
9 ir 10 dienomis nuo 10.20 
vai. ryto. Bus transliuojama 
per šias ABC stotis: 2 FC 
(Sydney), 2 NA (Newcastle), 
2 CY (Canberra), 3 AR 
(Melbourne), 4 QG (Brisba
ne), 5 CL (Adelaide), 6 WN

BULVIAKASIS l>ail M. B- Stankūnienė

palengvins darbą Krašto 
Valdybai ir apsaugos Bend
ruomenę nuo įvairių nesusi
pratimų. Laikant ’’Mūsų 
Pastogę” bendruomenės 
laikraščiu, Spaudos Sąjun
gos pirmininko dalyvavimas 
Taryboje yra būtinas reika
las. Pasaulio Lietuvių Seimo 
atstovų rinkimas turi būti 
pakeistas, kad susiderintų 
su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Statutu. Pakeiti
mus pasiūlys Krašto Valdy
ba ir padarys paaiškinimus.

Visus pasiūlymus Statuto 
reikalais prisiųsti Krašto 
Valdybai iki gruodžio 1 d.

ALB Krašto Valdyba

(Perth) ir 7 ZL (Hobart). 
Provincijos klausytojams 
transliacija bus pakartota 
per visas ABC radio 3 stotis 
10.45 vai. ryto.

Programose bus plačiai 
nupasakoti Simo Kudirkos 
pergyvenimai, Nijolės Sa- 
dūnaitės kalba sovietiniame 
teisme ir Antano Terlecko 
protestas KGB policijos buv. 
viršininkui Andropovui. Bus 
apžvelgtas lietuvių dvasinis 
kelias laisvėje, vergijoje ir 
išeivijoje — Australijoje. O 
paskutinę dieną - gruodžio 
10, kuri sykiu yra ir Žmo
gaus Teisių Diena (Human 
Rights Day) paminės žmo
gaus pagrindines teises ir 
ypač tikėjimo laisvę dabar
tinėje Rusijos imperijoje.

Tai pirma proga, kada 
Lietuva bei lietuviai bus taip

ŽINIOS
Žiniomis iš Švedijos, so

vietų okupuotoje Latvijoje 
normuojamas pienas. Tas 
liudija, kokia yra apgailėtina 
padėtis mitybos atžvilgiu 
Latvijoje ir visoje Sov. Są
jungoje.

♦**
Europos Ekonominės 

Bendruomenės valstybės 
turi didelį perteklių sviesto, 
kurį numato paleisti į vidaus 
rinką papiginta kaina.

plačiai apžvelgti religinės 
programos rėmuose per 
Australijos didžiausią radijo 
tinklą. Programą paruošė 
Tarybinių Kalinių Globos 
Draugija (Friends of the 
Prisoners, Post Office Box 
12, Sandy Bay, Tasmania, 
7005), kuriai sėkmingai va
dovauja didelis lietuvių bi
čiulis jėzuitas kunigas Greg 
F. Jordan. S.J.

Mes savo ruoštu turėtume 
neapsileisti ir tinkamai rea
guoti. Pirmiausiai pakalbin
kime draugus ir patys pasi
klausykime šių programų 
(jos truks tik 7-8 minutes 
kiekvieną dieną). Po to už- 
verskime ABC laiškais 
(kiekvienas savo valstijoje 
adresuojant ’’Chief Manager 
Australian Broadcasting 
Commission -'adresas tele
fonų knygoje)' Negana dė
koti ir girti šią programą, 
bet reikėtų prašyti, kad apie 
Lietuvos tragediją būtų pa
ruoštas filmas ir rodomas 
per televiziją vakarais, kai 
visa šeima namie.

kor.
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Dalinkimės šventiniu džiaugsmu ir su jais ALB METRAŠČIO. PRENUMERATAS, AUKAS IR 
PARAMĄ PRIIMA:

Artėja didžiosios metinės 
Šventės. Ta proga kiekvie
nas prisimename savo arti
muosius, norime su visais 
glaudžiau pabendrauti, su
sitikti, paviešnagėti, o kurių 
tiesiog nepasiekiame, pa
siunčiamo šventinius sveiki
nimus arba per spaudą svei
kiname išreikšdami linkėji
mus ir tuo pačiu bent mora
liai tarpusavy dalijamės 
šventiniu džiaugsmu pra
džiugindami kitus ir drauge 
ir patys nemažiau pasijun
tame laimingi sulaukę pana
šių sveikinimų. Kitaip sa
kant, universalios šventės 
yra visų ir visiems džiaugs
mo ir palaimos prošvaistė 
kasdienybės uždangoje, kas 
pakelia žmogų ir priduoda 
jam naujo impulso, sužadina 
troškimų, atšviežina "jėgas 
toliau ir daugiau siekti. Tad 
ir mūsų siunčiami arba gau
nami šventiniai sveikinimai 
su linkėjimais nėra vient tik 
įprastinė formalybė, ne vien 
tik įsišaknijęs paprotys, bet 
turi gilią prasmę, siekiančią 
mūsų vidines gelmes.

Betgi šventės siejamos 
visų pirma su vidiniais žmo
gaus įsitikinimais pradedant 
asmeniniais interesais, tau
tiniais, religiniais, sociali
niais motyvais ir baigiant 
universaliom džiugesio for
mom, kaip Kalėdos, Nauji 
Metai. Kiekvienu atveju di
desnės ar mažesnės apim
ties šventė nėra tik trumpa
laikė kasdieninio darbo per
trauka, bet per ją išreiš
kiama atitinkamai asmeni
niai, bendruomeniniai ar ki
tokie atsiekimai ir tuo būdu 
liudija įvykio svarbą bei 
reikšmingą įnašą tiek asme
niniame, tiek ir plačiausia 
prasme socialiniame gyve
nime, kas gali trukti trumpą 
laiką arba tęstis šimtme
čiais.

A.A.
ANELEI KALĖDIENEI 

mirus, nuoširdžiai liūdesy užjaučiame jos sūnų Romą, 
dukteris Laimutę ir Nijolę su šeimomis ir visus 
artimuosius.

V. ir J. Ramanauskai
B. ir R. Ramanauskai
D. ir M. Šumskai

A.A.
KAZIMIERUI GILANDŽIUI

mirus, jo žmoną Janiną, šeimą ir artimuosius liūdesy 
nuųširdžiai užjaučia

Ignas, Birutė ir Linda Bieliūnai

Australijos Lietuvių Fondo Valdybos nariui ALGIUI 
KLIMUI, jo tėvui

A.A.
ALEKSANDRUI KLIMUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime 
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Akivaizdoje tokių prielai
dų ir mes, lietuviai, esame 
įsijungę į tą šventinį srautą 
patys džiūgaudami ir ir 
stengdamiesi kitus pradžiu
ginti tiesioginiais ar netie
sioginiais pasveikinimais, 
dovanėlėmis ar betarpiškais 
susitikimais. Bet toks mūsų 
siauras santykis neišsemia 
viso žmogiškojo ryšio, kas 
saisto ne tik tuos, kuriuos 
tiesiog pažįstame, bet ir ne
išskaičiuojama daugybę ki
tų, su kuriais mums žinant 
ar nežinant esame tiesiogi
niai surišti, ir mūsų ar jų bet 
koks elgesys gali būti abi
pusiai likiminis.

Užkliudžius tai, prisimena 
ir lietuviai pavergtoje Lie
tuvoje. Kaip visi žinome, ir 
šiandie esamose sąlygose 
mūsų tautiečių kova už tau
tą ir Lietuvą tebėra atkak
liai tęsiama. Daugelis lietu
vių, iš jų net visa eilė žinomų 
Vakaruose, yra kalinami, 
nuteisti ilgų metų katorgai 
sovietinėse gulago stovyk
lose. Kiti net tiek tose įstai
gose izoliuoti, kad jiems ne
leidžiama turėti jokio kon
takto su išore - giminėmis, 
pažįstamais, draugais. Betgi 
ir jie skaičiuoja laiką ir žino, 
jog artėja metas - šventinis 
metas, kurio vardan džiuge
sy gyvena visas pasaulis. 
Deja, jiems neleista viso to 
pasaulinio džiugesio ne tik 
išgyventi, bet ir pajusti. O 
jie iš tikrųjų įkalinti ir nu
bausti ne už savo piktybines 
ydas, 'bet už pačius mūsų 
akimis kilniausius nusiteiki
mus - už savo tautą, religiją, 
už bendrai visuotinai pripa
žintas žmogaus teises. Jų 
pančios ir jiems okupanto 
padarytos nuoskaudos liečia 
ne tik juos asmeniškai arba 
jų artimuosius, bet visus 
lietuvius, neišskiriant ir tų 
išeivijoje. Jų pasiaukojimas 

tiesioginiai ar netiesioginiai 
liečia ir kiekvieną iš mūsų, 
nes galbūt tiktai per juos 
esame laisvėje be grėsmės.

Tad kalbant apie šventinį 
džiaugsmą galbūt ne tik 
vertėtų, bet net jausti pa
reigą prisiminti ir visus tuos 
lietuvius, kurie yra okupan
to izoliuoti, ir jiems visas ši
tas šventinis džiugesys ne
prieinamas ir netgi už
draustas. Kai mes mėgauja
mės kalėdinėse šventėse ar 
Naujų Metų baliuose, mūsų 
įkalinti tautiečiai pagal turi
mus liudijimus švenčių metu 
laikomi didesnėje priespau
doje. Kaip kiekvieną iš jų 
pradžiugintų ir gal net su
stiprintų, jeigu mes visi 
savo šventinį džiaugsmą da- 
lintumės ir su jais pasiųsda
mi šventinį sveikinimą, iš
reikšdami linkėjimus ir kad 
jų pasiaukojimas yra paste
bėtas Vakaruose. Reikia 
skaitytis, kad gal kaliniai ir 
negaus tokių sveikinimų, 
laiku arba iš viso, bet pri
leis tina, kad juos matys
cenzoriai, vietinių kalėjimų 
ar stovyklų viršininkai, ku
rie atkreips dėmesį į kalina
muosius ir patirs, kad apie 
juos žinoma Vakaruose. Ir 
tas gali ne tik palengvinti jų 
padėtį, bet gal net išgelbėti, 
nes vis tik sovietų viršūnės 
ir per jas žemesnės įstaigos 
užtikrintai skaitosi su Vaka
rais ir reikalui esant net 
bando prisitaikinti.

Tad sveikindami artimuo
sius šioje pusėje prisiminki
me įkalintus tauriausius 
Lietuvos sūnus, nes jų auka 
už tautą ar religiją išreiškia 
mūsų visų kovą už nepri
klausomą Lietuvą. (v ft )

MIRUSIEJI
A.A. TADAS GAILIŪNAS

Kai Sale seniūnija ruošėsi 
paminėti savo veiklos 30 
metų sukaktį, mirė ilgame
tis seniūnijos narys Tadas 
Gailiūnas, būdamas 81 m. 
amžiaus.

Tadas gimė 1901 m. rug
sėjo 26 d.-Gudžiūnų km., 
Kėdainių apskr. Būdamas 
vos 17 metų įstojo savanoriu 
ir dalyvavo kovose už nepri
klausomą Lietuvą. Vėliau 
pradėjo dirbti geležinkely ir 
jame ištarnavo iki pasitrau
kė iš Lietuvos. 1948 m. emi
gravo iš Vokietijos į Angliją, 
o 1956 m. atvyko į Australiją 
ir įsidarbino Yallourne elek
trinėj. Išėjęs į pensiją persi
kėlė į Burnsdale ir priklausė 
Sale seniūnijai.

A.a. Tadas buvo aktyvus 
lietuviškame gyvenime, 
skaitė liet, spaudą ir dosniai 
rėmė visokeriopą veiklą. 
Prieš keletą metų jis buvo 
nuvykęs į Lietuvą, pasimatė 
su ten palikusia žmona ir gi
minėm. Pats kovojęs už 
laisvą Lietuvą jis iki mirties 
nenustojo tikėjęs laisva Lie
tuva sakydamas: ’’Gal aš ir 
to nesulauksiu, bet jūs jau
nesni dar išvysit laisvą Lie-

ADELAIDĖJE: Lietuvių Namų Spaudos Kioskas.
MELBOURNE: ALB Krašto Valdybos ižd. Juozas 

Krikščiūnas. . .
SYDNEJUJE: Liet. Kooperatinės Kredito D-jos TALKA 

Ltd. skyrius.
Apylinkėse ir seniūnijose prenumeratas, aukas ir pa

ramą taip pat priima valdybos ir seniūnai arba jų paskirti 
asmenys.

ALB Metraščio Išleidimo Komisija

Kalinių adresai
Čia paduodame žinomes

nių lietuvių kalinių adresus 
sovietiniuose kalėjimuose ■ 
arba gulago stovyklose: 

Mečislovas Jurevičius, 
456870 Chelyabinskaya 
Oblast, g Kyshtyn- USHR 
JAV 48/10-3, USSR.

Balys Gajauskas, 618263 
Permskaya obl., Chusovskoi 
raion, pos. Kuchino, uch. VS 
- 389/36, USSR.

Petras Paulaitis, 431200 
Mordovskaya ASSR, 
Tengushevsky raion, pos. 
Barashevo uch. ZhKh 
385/3-5, USSR.

Viktoras Petkus, 618263 
Permskaya obl., Chusovskoi 
raion, pos. Kuchino, uchr. 
VS 389/36-2, USSR.

įvyk
Turkijoje pereitą savaitę 

įvykę generaliniai rinkimai 
valdžioje didele dauguma 
patvirtino esamą karinę 
valdžią, kuri prieš keletą 
metų buvo perėmusi valdžią 
gelbstint kraštą nuo suiru- ' 
tės. Ypač perversmo metu 
buvo pasireiškusi subversy- 
vinė komunistinė veikla. 
Šiuo metu komunistų partija 
yra Turkijoje nelegali.

***
Popiežius ketina lankytis 

savo gimtajame krašte Len
kijoje ateinančių metų sau
sio 18 d. Jo siūlytas vizitas 
Lenkijoje pereitą rugpiūtį 
neįvyko dėl galiojančio karo 
stovio Lenkijoje.

A.a. Tadas Gailiūnas

Palaidotas Tadas lapkričio 
15 d. Laidotuvėse dalyvavo 
daug lietuvių iš Sale, Latro
be Valley ir Melbourne. Su 
velioniu atsisveikino 
Latrobe Valley seniūnė V. 
Koženiauskienė, Sale seniū
nė E. Eskirtienė, užberdama 
žiupsneli Lietuvos žemės. 
Paliko brolį ir seserį Lietu
voje ir giminių Australijoje. 
Ilsėkis ramybėje gražiose 
Sale kapinėse, kuriose jau 
ilsisi penki tautiečiai.

Petras Plumpa, 422950 
Tatarskaya ASSR, g. 
Chistopol, uchr.
UE-148/st.4. USSR.

Vytautas Skuodis, 431200 
Mordovskaya ASSR, 
Tengushevsky raion, pos. 
Barashevo, uchr. ZhKh 
385/3-5, USSR.

Antanas Terleckas, 
618263 Permskaya obl. 
Chusovskoi raion, pos. 
Kuchino, uchr. VS-389/36, 
USSR.

Daugiau adresų galima 
gauti kreipiantis į Tarybinių 
Kalinių Globos Draugiją 
(Friends of the Prisoners), 
P.O. Box 12, Sandy Bay, 
Tas. 7005.

i a i
Spalio 8-10 d.d. Montrea- 

lyje, Kanadoje, įvyko dvide
šimt septintosios Kanados 
Lietuvių Dienos su plačia 
kultūrine programa. Jų pro
gramoje vyko dailės paro
da, poezijos vakaras, kon
certas, susipažinimo balius 
ir aišku pamaldos katali
kams ir evangelikams. Ne
skaitant gausiai suvažiavu
sių lietuvių kanadiečių, žy
mių svečių pribuvo ir iš 
USA, kaip filosofas Dr. J. 
Girnius, poetas K. Bradū- 
nas, JAV LB Kr. Valdybos 
pirm. V. Kutkus ir eilė kitų.♦♦♦

Pereitą šeštadienį (lapkr. 
6 d.) Pietų Australijoje įvy
ko generaliniai rinkimai, kur 
laikėtojais išėjo opozicinė 
partija darbiečiai, išstum
dami iš valdžios liberalus.

Kalbama apie ankstyvus 
Australijoje federalinius 
rinkimus, bet šiuo metu mi- 
nisteris pirmininkas M. 
Fraser serga ir vargu ar 
rinkimai šiais metais įvyks.

♦♦♦
Sovietai savo spaudoje 

garsiai šaukia prieš agresiją, 
įvykdytą Lebanone, bet pa
tys dar nuožmesnę agresiją 
tebevykdo Afganistane.

Neseniai viename tunely 
Afganistane sprogo susidū
rę du sunkvežimiai su dega
lais ir jame užtroško apie 
pora tūkstančių žmonių, jų 
.tarpe ir apie 500 sovietų ka
reivių. Sovietų kariai, ma
nydami kad tai Afganistano 
sukilėlių darbas, užtvėrė 
abu tunelio išėjimus, kad ki
ti ir galėdami negalėjo išsi
gelbėti. ♦♦♦

Spalio 19 d. Čikagoje mirė 
Marija Varnienė, metų pra
džioje mirusio šimtamečio 
dailininko Adomo Varno 
našlė. Gyvendama Lietuvoje 
M. Varnienė buvo viena 

’Montessori pedagoginės 
sistemos šalininkė ir specia
listė.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBUI 20 M
JIS GULA IR KELIA TUO PAČIU RŪPESČIU

Lapkričio 22 d. Sydnejaus 
Lietuvių Namai (Lithuanian 
Club Ltd.) švenčia 20 metų 
gyvavimo sukaktį. Kas dau
giau, jeigu ne namų valdy
bos ilgametis pirmininkas p. 
V. Simniškis galėtų apšvies
ti skaitytojus su klubo pra
diniais ir dabartiniais var
gais bei džiaugsmais. Čia 
duodame su juo pasikalbėji
mą.

Visų pirma prašome su
pažindinti skaitytojus su 
klubo įsisteigimo ir kūrimosi 
eiga!

^’Mums atkilus gyventi į šį 
kraštą, pirmas rūpestis bu
vo kaip įsikurti, t.y. įsigyti 
nuosavus namus. To 
siekėme pavieniai, to siekė 
visa lietuvių bendruomenė.

Australijos Lietuvių 
Draugija 1950 m. sušaukė 
pirmą pasitarimą lietuviškų 
namų reikalu. Pasėkoje to, 
susikūrė organizacija ’’Lie
tuvių Namai”, kurios dalis 
vėliau atsiskyrė ir pasistatė 
Bankstowne salę
’’Dainavos” vardu šioje vie
toje, kur dabar stovi klubo 
pastatai.

’’Lietuvių Namai” 1957 m. 
nusipirko seną viešbutį 
18-20 Botany Rd., Alexand
ria. Tais laikais pirkėjų 
svajonė buvo kurtis prie 
miesto centro. Žemės skly
pas buvo mažas, pastatas 
labai senas, tai ir nuolati
niam didesniam lietuvių 
centrui netiko. 1960 m. man 
atėjus į ’’Lietuvių Namų” 
vadovybę pradėjom planuoti 
persiogranizuoti su daug 
lengvatų ir gaunančių geras 
pajamas australiškų klubų 
sistemą. Kadangi mūsų 
tikslai gana skirtingi, tai 
galvojome, kad ’’padarysime 
lietuvišką batą, tik siūtą ant 
australiško kurpalio”. Po 
ilgų ieškojimų, tyrinėjimų ir 
diskusijų 1962 m. ’’Lietuvių 
Namų” narių susirinkime 
aprobuota dabartinė klubo 
konstitucija ir 1962 m. lap
kričio 22 d. įregistruota 
NSW valstijoje kaip pelno 
nesiekianti kompanija. To
kiu būdu gimė dabartinis 
Sydnejaus Lietuvių Klubas 
arba Lithuanian Club Ltd.

Nusprendus, kad 
turimose patalpose Alexan- 
drijoje įsikūrimo galimybių 
nėra, turtas buvo parduotas. 
Pradėta ieškoti vietos kitur. 
Vestos derybos su "Daina
va”. Nežinau kodėl, bet su
sijungimas neėjo. Manau, 
kad nebuvo tam pribrendęs 
•laikas. Vietovės suradimas 
nebuvo lengvas. Buvome 
užpirkę kelis sklypus nuo 
Redferno iki Lidcombes, bet 
paprastai gaudavome iš vie
tos savivaldybės neigiamą 
atsakymą, o jeigu jis būdavo 
teigiamas, jų statomos sąly
gos mums būdavo nepriei
namos. Galų gale, Auburno 
savivaldybė leido mums įsi
kurti Lidcombe.

Vieta - senas garažas su 
nemažu sklypu. Padaryti 
klubo pastato planai, su jais 
ėjome į licenzijų teismą. De
ja, teismas mūsų prašymą 
atmetė. Priežastys - pasi
keitę įstatymai ir šalia esan
ti mokykla. Likome vėl be 
vietos. Prasidėjo vėl dery
bos su ’’Dainavos” valdyba, 
kurių rezultate 1970 m. įvy
ko abiejų vienetų susijungi
mas. Klubas perėmė ’’Dai
navos” turtą, nupirko šalia 
esantį didelį sklypą, gavo 
Bansktowno savivaldybės ir

(Pasikalbėjimas su valdybos 
nirmininku V. Simniškiu)

Syd. Liet. Klubo pirm. Vytautas Simniškis

licenzijų teismo leidimus 
statyti klubo pastatą. 1973 
m. pastatas buvo atidarytas.

Vėl bėda, viskas vienoje 
salėje. Vyksta minėjimas, 
koncertas ar paskaita, o gi 
užpakalyje už uždangos 
skamba stiklai, garsios kal
bos, pokerio mašinų žvan
gėjimas. ‘Jaunesni iki 18 
metų negali užeiti į licenzi-

juotas patalpas. Visajuotas patalpas. Visa tai 
vertė valdybą planuoti pa
pildomų visuomeninių 
patalpų statybą. Tas planas 
su visų narių pagalba pa
vyko ir 1981 m. atidarytos 
papildomai naujos patal
pos”.

Ką galėtumėt pasakyti 
apie praeitus 20 metų, kas 
jūsų nuomone buvo gera,

Australijos Lietuvių Fonde
ATITAISYMAI

Išsamiam informatyviam 
p. N. Butkūno aprašyme 
apie ALF metinį susirinki
mą įsiterpė keletas netiks
lumų.

Dėl aiškumo pridedu ALF 
piniginę apyskaitą (1981-82), 
o taip pat išlaidų santrauką:

ORGANIZACIJOMS IR 
MOKYKLOMS:

a) Savaitgalio mokykloms 
$ 336.90. b) Geriausiai išlai
kiusiems lit. kursus $ 300. 
c) Adelaidės chorui $ 500. d) 
Tautinių šokių grupėms 
Syd. ir Melb. $ 600. e) Sti
pendija V. Bruožytei $ 250. 
f) Dovana Juozui Mikštui

m. $ 500. h) Jauniesiems 
žurnalistams $ 75. i) Melb. 
Apylinkės Valdybai $ 150.

Suma $ 2.771.90

2. PARAMA KNYGŲ IŠ
LEIDIMUI: a) Melb.,Para
pijos Mokyklos 25 m. leidi
nys $ 1000. b) Taškūno 
spaudos išlaidos $ 105.40. 
c) Geelongo Liet. Kronika $ 
300.

Suma $ 1.405.40.

3. ŠALTINIŲ
BIBLIOTEKAI: a) Knygos 
ir žurnalai $ 236.13. b) Įren
gimai $ 190.87.

Suma $ 427.00

4. ADMINSTRACINĖS IŠ
LAIDOS: stambesnė suma, 
paminėtina pašto išlaidų 
ALF vajaus metu $ 496.91

Suma $ 496.91.
A. Staugaitis 

A.L.F. pirmininkas

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO PINIGINĖ 
APYSKAITA 

1.7.1981-30.6.1982
Likutis 30.6.81 einamoje sąskaitoje 
Terminuotoje sąskaitoje

PAJAMOS
1. Piniginis vajus
2. Atminimų įnašai
3. Kitos aukos
4. Nario mokestis
5. Palūkanos už indėlius

davo savo santaupas į klubą. 
Vieni įdėdavo, kiti atsiimda
vo, tokiu būdu vyko pinigų 
apyvarta. Dabar yra kita 
padėtis. Nariai skolina vien
kartinei klubo statybai. 
Daugiau įnašų nėra. Kiti no
ri atsiimti savo paskolas. 
Tokiu būdu ir pasidaro trū
kumas pinigų. Paskutinių 
trijų mėnesių eigoje klubas 
vėl pradėjo daryti pelną. 
Dabartinė valdyba taupumo 
sumetimais daug darbų at
lieka nati.
Kaip žinome, finansinei' 

padėčiai palengvinti, buvo 
skelbtas aukų - paskolų va
jus. Kaip jis vyksta?

"Mokame aukštus nuo
šimčius už banko paskolą. 
Tai skolai likviduoti paskel
bėme aukų - paskolų vajų, 
kad visi nariai ir tie, kurie 
nedažnai atsilanko į klubą 
galėtų savo auka ar bepro- 
centine paskola prisidėti 
prie lietuvybės centro išlai
kymo. Vajaus rezultatai šiuo 
metu yra gan geri. Viso tu
rime surinkę apie $ 70000. Į 
šią sumą įeina aukos, bepro- 
centinės paskolos ir perve
dimai esamų paskolų į aukas 
ar beprocentines paskolas. 
Plačiau apie tai bus paaiš
kinta sekančiame "Mūsų 
Pastogės” numeryje. Vi
siems nariams išsiuntinėti 
asmeniški kvietimai, ku
riuose paaiškintas vajaus 
tikslas ir dabartiniu metu, jo 
reikalingumas. Tikiu, kad 
nariai palankiai atsilieps į 
tą mūsų prašymą, nes tai 
yra visos lietuviškos bend
ruomenės reikalas. Klubas 
pateko į dabartinius sunku
mus norėdamas pilnai pasi
tarnauti visai bendruome
nei.”

Praeityje buvo finansiniai 
remiamos lietuviškos orga-

kas galėjo būti taisytina, 
kokie buvo klubo santykiai 
su kitomis lietuviškomis or
ganizacijomis ?

’’Per 22 metus teko dirbti 
su daug idealistų, pasišven
tusių Įdubo reikalams žmo
nių, kurie ėjo, važiavo, ieš
kojo, leido savo laiką ir pini
gą. Jų perdaug, kad galėčiau 
visus išvardinti. To darbo 
rezultatus matome! Pradė
jome su narių įnašų sukaup
tais $ 7200. Šiandieną mūsų 
turtas vertas virš milijono 
dolerių. Tas buvo atsiekta 
tik per paskutinius 9 metus. 
Rezultatai patys kalba už 
save.”

Ką galėtumėt pasakyti 
apie klubo dabartinę padėtį? 

’’Šiuo metu klubas tikrai 
tapo lietuvišku centru. Čia 
vyksta koncertai, vaidini
mai, paskaitos, susirinkimai, 
posėdžiai, repeticijos ir pa
silinksminimai. Galime su
ruošti nariams ar jų sve
čiams vestuves, krikštynas, 
gimtadienius, sukaktuves ir 
manyčiau pigiau, negu ku
rioje kitoje panašioje vie
toje.

Pernai metus baigėme su 
mažu nuostoliu, bet tam bu
vo ir priežasčių: persiorga
nizavimas į naujas patalpas, 
dažnas vedėjų keitimasis, 
bendrai ir krašto ekonomi
nė krizė. Gal būt tas paska
tino klubo narius pradėti at
siimti savo paskolintus pini
gus. Tokiu būdu patekome į 
finansinius sunkumus. Ta 
sukelta baimė visai be jokio 
pagrindo. Kaip kad anksčiau 
minėjau, tik pažvelkime, su 
kokiu kapitalu pradėjome ir 
ką per paskutinius 9 metus 
atsiekėme. Panašioje padė
tyje buvome ir 1973-75 me
tais. Bet tada klubas ėjo kai 
kaip ir lietuviško banko pa
reigas, visą laiką nariai dė- nizacijos, ar numatoma atei

tyje tai tęsti?
"Klubas buvo sukurtas su 

tikslu pasidaryti pinigų dir
bimo aparatu, kurio tikslas 
išlaikyti bendruomenės kul
tūrinę ir kitokią veiklą. Se
niau davėme piniginę para
mą beveik visiems, kas jos 
prašė. Dabartiniu metu mes 
patys ieškome piniginės pa
ramos. Viena parama, kurią 
mes šiuo metu teikiame tai 
nemokamą patalpų naudoji
mą. Ateityje, kada finansai 
apsitvarkys, vėl galėsime 
naremti ir Dinierais.

Kaip žvelgiate į ateitį? Ko 
pageidautumėt iš narių, lie
tuviškų organizacijų bei 
bendruomenės?
■ "Man per 22 metus akty
viai dalyvaujant ir stebint 
klubo augimą ir jo polėkius, 
matau, kad klubas kietai 
siekia savo užsibrėžtų tiks
lų. Jo ateitis labai aiški! Se
noji karta, kuria yra parem
ta visa lietuviška veikla, 
sensta ir miršta. Jaunoji 
karta neturi to idealizmo 
aukotis ar kam nors aukoti. 
Lietuvių klubui ateityje bus 
didesnė atsakomybė tą 
viską, kas lietuviško sukur
ta, išlaikyti, jam teks remti 
visus lietuviškus reikalus fi
nansiniai ir fiziška* Tai yra 
pastovi, visoms įstaigoms 
žinoma Institucija, kuri vei
kia septynias dienas savai
tėje, ir todėl manau, kad 
ateityje klubui reikės tuos 
visus reikalus vienokiu ar 
kitokiu būdu sutvarkyti. Kol 
septyni lietuviai pajėgs su
daryti klubo valdybą, tol 
klubas gyvuos, tik reikia, 
kad visi lietuviai suprastų 
klubo ateities svarbą visam 
lietuviškam gyvenimui. 
Tqkiu būdu klubas gyvuos 
dar šimtus metų!”

$ 5.765.73
$ 42.000.00

$ 13.061.00 
4.404.00 
1.037.50 

550.00 
6.432.37

$

$
$

Viso $25.484.87
Likutis 30.6.81......$ 5.765.73

Balansas $ 31.250.60

$ 2.771.90
$ 1.405.40

IŠLAIDOS
1. Premijos, parama organizacijoms ir 

mokykloms
2. Parama knygų išleidimui
3. Šaltinių bibliotekai: knygos žurnalai ir patalpų 

įrengimai
4. Skelbimai spaudoje
5. Administracinės išlaidos

Viso
Pervesta į terminuotą sąskaitą....

Likutis 30.6.82
Balansas $31.250.60

$ 
$ 
$ 
$

496.91 
114.00 
752.86 

5.541.07
$ 17.000.00 
,$ 8.709.53

Likutis 30.6.1982 einamoje sąskaitoje $ 8.709.53
Terminuotoje sąskaitoje $ 59.000.00

Pas. Vincas Ališauskas
AL Fondo iždininkas

Revizoriaus pranešimas: Aš patikrinau Australijos 
Lietuvių Fondo knygas, sąskaitas ir dokumentus, gavau 
tam reikalingą informaciją, bei paaiškinimus. Aukščiau 
nurodytas balansas, bei pajamų ir išlaidų sąskaita parodo 
tikrą Fondo padėtį ir atatinka knygas. Taip pat pažymiu, 
kad Fondo kapitalo administravimas vykdomas prisilai
kant Fondo įstatų.

pas. Algis Duonis 
Revizorius
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Namie ir svetur
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

SYDNEJUJE

Kariuomenės šventės mi
nėjimą Sydnejuje ir šiemet 
- 1982.11.21 - suruošė Liet. 
Veteranų Sąjungos ’’Ramo
vės” Sydnejaus Skyrius.

Šventė pradėta pamaldo
mis šv. Joachimo bažnyčio
je, Lidcombe. Mišias atlaikė 
ir dienai pritaikintą pa
mokslą pasakė ramovėnų 
skyriaus kapelionas, prel. 
Petras Butkus. Patys ramo- 
vėnai pamaldose dalyvavo 
organizuotai, su savo vėlia
va; Pamaldų metu giedojo 
’’Dainos” choras, kuriam ta 
proga dirigavo Bronius Ki
veris.

Minėjimas įvyko Lietuvių 
Namuose, Bankstowne. Jį, 3 
vai. trumpu žodžiu atidarė 
skyriaus pirmininkas Anta
nas Skirka, pakviesdamas 
susirinkusius pagerbti žu
vusius už laisvę tylos minu
te. Įnešus skyriaus vėliavą, 
prel. P. Butkus perskaitė 
minėjimui skirtą invokaciją.

Vėliavą išnešus iškviečia
mas dienos prelegentas, tei
sininkas Leonas Karvelis, 
kalbėjęs apie kariuomenės 
reikšmę lietuvių tautos gy
venime.

Meninėje dalyje pasirodė 
deklamatoriai: jaunasis An
tanas Šarkauskas padekla
mavo B. Brazdžionio eilėr. 
’’Kareivio pasaka”, Danutė' 
Ankuvienė - D. Mitkienės 
eilėr. ’’Neužmiršk, tėvyne”, 
rašytojas poetas Juozas Al
inis Jūragis - pora savo kū
rybos eilėraščių: ’’Aukos 
gėlės - kraujo gėlės” ir ’’Sa
vanorių daina”.

Vėliau ponios Elvira Bel- 
kienė ir Aleksandra Stor
pirštienė, akomponuojant 
akordeonu Petrui Viržintui, 
padainavo tris populiarias 
dainas.

Po to į sceną iškviečiami 
skyriaus sukaktuvininkai - 
Lietuvos kariuomenės virši
la Vladas Miniotas, bešven- 
čiąs 80 m. sukaktį, ir vyr. 
puskarininkiai - Konstanti
nas Ankus (80 m.), Juozas 
Bartkevičius (75 m.) ir Kazi
mieras Eirošius (75 m.). 
Jiems įteikti atitinkami dip
lomai - sveikinimai.

Minėjimas užbaigtas Tau
tos) Himnu.

Dalyvių virš 200.
B.Ž.

ponios maisto prigaminę tu
rėjo apsčiai, o ir rūsyje vi
sokių ’’nektarų” netrūko...

Susirinkusius svečius 
pasveikino Draugijos vice- 
pirm. Martina Reisgienė, 
drauge juos pakveisdama į 
šios popietės kulminacinį 
parengimą - Marinos Cox 
vadovaujamo tautinių šokių 
grupės ’’Sūkurio” pasirody
mą.

Jaunieji sūkuriečiai, čia 
suvežti savo tėvelių, nuotai
kingai pašoko Čigonėlį, Ru
gučius, Žiogelius, Šeinį, 
Sustą ir Kalvelį. Pranešėjai - 
gatys jaunieji - Ričardas 

ervinas, Regina Cox ir 
Raimondas Stašionis.

Sekė laimingųjų loterijos 
bilietų traukimas ir Draugi
jos pirmininkės, Onos Bau- 
žienės padėka sūkuriečiams, 
svečiams, talkininkėms- 
kams ir sodybiečiams, prisi- 
dėjusiems savo darbu prie 
šios šventės suruošimo.

Vėliau daugumas svečių 
apžiūrėjo pačią Sodybą, su
sitikdami su čia gyvenan
čiais pažįstamais arba net 
užsukdami į jų butus.

Pasikalbėjus su Draugijos

pirmininke, p. O. Baužiene, 
ji nusiskundė, kad Sodyba 
šiai šventei turėjusi atrodyti 
visai kitaip - turėjęs būti iš
grįstas sodybos viduriu 
einąs kelias, užsodintos pie
vutės, padaryti stilistiniai 
uolų darželiai ir t.t., bet, de
ja, dėl esamų ekonominių 
sąlygų (ir su tuo surišta val
džios parama) visi darbai 
esą sulėtėję...

Iš viso Sodyboje dabar 
yra 17 butų, iš kurių tik 2 
esą laisvi ir į juos laukiami 
gyventojai. Visi kiti butai 
yra arba apgyvendinti arba 
jau užsakyti.

Diena šiai iešminei pasi
taikė karališka - ’’Saulė že
me ritinėjos, katės tvorom 
lipinėjo!”, anot lietuviško 
priežodžio, tad ir rengėjos ir 
viešnios - svečiai bei patys 
sodybiečiai - visi buvo pasi
puošę plačiomis šypsenomis 
(žinoma, rengėjos pasipuoš
tų dar gražesnėmis šypse
nomis, jei visuomenė, įver
tindama jų darbą, paremtų 
Sodybą vienu kitu doleriu... 
Gal tada ir tie takeliai, gėly- 
nėliai greičiau susitvarky-

B.ž.

Žodis niekas, žodis viskas
Nebuvo ko daryti, tai ėmiau rašyti žodžius: 

bala, vilkai, mėnulis, sodžius...
‘Leidėjas, lakštus tuos sava eile sudėjęs, 
dosniai dar perlų (keturių raidžių) visur pridėjęs 
ir pavadinęs: „Ragana — pilis — gamyba”, 
išleido (su gera reklama) mano knygą.

Išgyrė pirmas kritikas bendrais tik bruožais. 
Antrasis kreipė ypatingą dėmesį į stiliaus grožį. 
Kukliai prisipažino trečias, kad jis kuria 
(iš taško metafiziškojo žiūrint) jau brošiūrą, 
kurioje smulkiai viskas bus išnagrinėta bei ištirta. 
Ketvirtas sudavė, deja, negailestingą kirtį: 
„Nėra pradžios, nei vidurio, nėra nei galo.” 
Pirmasis kritikas labai, labai tad užsigavo. 
(Abu, dar ir dabar, rinktiniais epitetais svaidos.) 
Leidėjas džiūgauja, jau penktą išpardavęs laidą.

Architektų ratelis suruošė man Vakarienę. 
Ekonomistai, taręsi rimtai ir daug kalbėję, 
nustatė — pagal: ,,Pasaka, kelionė, račius” 
(eilutė dvylikta ir puslapis du šimtai trečias), 
bedarbė Vakaruose užsitęs dar ilgą laiką. 
Kitaip galvoja unijos, todėl — vėl streikas.

IEŠMINĖ ENGADINĖJE

Praeitą sekmadienį 
lapkričio 14 d., Sydnejaus 
Moterų Socialinės Globos 
Draugija suruošė jaukią ieš- 
minę Lietuvių Sodyboje, 
Engadinėje, tikslu skatinti 
liet, bendruomenės susido
mėjimą šia lietuviška, insti
tucija. Popietės metu, šį 
kart, į ją gana gausiai atsi
lankė viešnių ir svečių, nors 
jų galėjo būti ir daugiau, 
nes , kiek teko pastebėti, 
Socialinės Globos Draugijos

Bendrovė, dėl filmavimo teisių, derybas veda, 
ir milijonus, ir nuo teksto nenukrypti žada — 
apie atominį romansą kalba tarp žvaigždynų. 
Leidėjas ant kulnų gi įkyriausiai man vis mina: 
„Nelaukus nieko, tuoj rašyk tą antrą tomą!” 
Taigi, virš vandenyno (nes skridau kaip tik į Romą) 
aš savo knygą perrašyt ėmiau iš kito galo: 
nuo sodžiaus, per mėnulį, per vilkus, Tiesiog į balą...

Antrasis tomas paauksuotus rūmus man pastatė 
ir atnešė dar (Matematikos Aukštosios) doktoratą.

Julija

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

TALKA” LTD
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metiniu palūkanų.

Už terminuotus indėlius: 
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus

— 12%
-13%
- 14 %

15%

nustatytas sumas.
Nuo $100 iki $5000
nuo $ 5000 iki $ 10.000
nuo $ 10.000 iki $ 50.000
nuo $ 50.000 ir daugiau

Terminuoti indėliai priimami tik: pilnais S 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. Dirželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
Sale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 

ū 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekilo, turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp.. Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: ’TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW

ALF premija jaunimui
Australijos Lietuvių Fon

das jau ketvirtus metus ski
ria $ 500 premiją Australijos 
lietuvių jaunimui. Premija 
skiriama 1982 metais akty
viausiam jaunosios kartos 
atstovui iki 35-ių metų am
žiaus. c-

ALB Krašto Valdyba 
kviečia visas Australijos lie
tuvių organizacijas, ypatin
gai jaunimo organizacijas, 
premijos vertus kandidatus 
parinkti. Kandidatai turi 
būti pristatyti per vietos 
ALB Apylinkių Valdybas.

Pristatant kandidatą, pri
dėti jos/jo lietuviškos'-veik
los trumpą aprašymą, ypa
tingai kas liečia 1982 metų 
veiklą. Taip pat nurodyti 
jaunuolio/lės lituanistinio ir 
bendrojo išsilavinimo apim
tį, bendruomeninių pareigų 
supratimo ir vykdymo 
laipsnį, orientaciją lietuvių 
padėtyje Lietuvoje ir išeivi
joje.

Kandidatui atrinkti AL 
Fondo pavedimu ALB 
Krašto Valdyba sudarė 
komisiją iš trijų asmenų: AL 
Fondo atstovas - Jonas Mei
liūnas (sen), ALB Krašto 
Valdybos pakviestas asmuo 
- Algis Šimkus. ALB Krašto 
Valdybos narė jaunimo rei
kalams - Birutė Prašmutai
tė.

ALB Apylinkės Valdybos 
pristato kandidatus Komisi
jai iki sausio 16 d., siunčiant

šiuo adresu: Birutė Praš
mutaitė, 7 MacGregor St., 
East Malvern. 3145. Vic.

Laimėjusiam premija 
įteikiama Vasario 16 d. mi
nėjimo proga 1983 m. Kartą 
premiją gavęs nebegali pa
kartotinai kandidatuoti. 
Komisijos sprendimas ■ yra 
nekeičiamas.

1979-tais metais pramiją 
laimėjo adelaidiškis Jonas 
Mockūnas ir melbourniškė 
Birutė Prašmutaitė. 
1980-tais metais pramiją lai
mėjo sydnejiškė Vida Viliū- 
naitė ir adelaidiškis Siety
nas Kubilius, 1981-tais me
tais premiją laimėjo per- 
thiškis Eugenijus Stankevi
čius.

Premijos įteikimas paro
do, kad jaunimas yra įverti
namas už jo įnašą į Australi
jos lietuvišką bendruomeni
nę veiklą.

Birutė Prašmutaitė 
ALB Krašto Valdybos 

narė jaunimo reikalams

Lapkričio 9 d. Madride vėl 
atnaujintos ir tęsiamos po 
aštuonių mėnesių pertrau
kos Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo derybos, 
nagrinėjančios Helsinkio 
susitarimus ir tikrinančios 
Helsinkio aktą pasirašiusių 
valstybių tų nutarimų vyk
dymą.

kasdien
žinios iš viso pasaulio pįrm,. penkt. 7.30 vai. vak. 

šešt. - sekm. 6.30 vai. vak.
(HANNB.OMDOMia28 
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ALB SALE seniūnijai 30 metų

Lapkričio 13 d. Australi
joje, Viktorijos valstijoje, 
apie 200 km. nuo Melbourne 
esanti Sales miesto ir apy
linkių seniūnija atšventė sa
vo veiklos garbingą 30 metų 
sukaktį.

Seniūnijos šventė buvo 
sujungta su Kariuomenės 
šventės minėjimu, kuris bu
vo pradėtas Salės miesto 
katedroje lietuviškomis pa
maldomis. Šv. Mišių auką 
atnašavo kun. Pranas 
Dauknys, kuris su pasišven
timu lanko visas mažesnes 
Viktorijos lietuvių kolonijas.

Šv. Mišių, skaitymus atli
ko Australijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Albinas Pocius. Aukas prie 
altoriaus atnešė Salės ir 
Latrobe Valley seniūnės p. 
E. Eskirtienė ir V. Kože- 
niauskienė. Per pamaldas 
giedojo iš Melbourne atvy
kęs p. Petro Morkūno vado
vaujamas vyrų ' oktetas, 
vargonais palydint p-lei Zi
tai Prašmutaitei.

Po pamaldų, Salės miesto 
Education Centro salėje 
įvyko Seniūnijos 30 metų 
veiklos ir Kariuomenės 
šventės minėjimas.

Sudarius Garbės Prezi
diumą, seniūnė p. E. Eskir
tienė padarė Salės seniūni
jos veiklos apžvalgą. Prane
šime paaiškėjo, kad visi se
niūnijos lietuviai visu šimtu 
procentu susimoka solida
rumo mokestį įskaitant ir 
pensininkus.

Visų šeimų vaikai gražiai 
kalba lietuviškai. Net ir su 
mišrių šeimų vaikais galima 
laisvai susikalbėti lietuviš
kai. Tai gražus pavyzdys di
džiųjų kolonijų lietuviams, 
kad ne mokyklos kaltos, bet 
vaikų tėvai, kad nemokina 
lietuviškai ir vaidindami di
delius patriotus su vaikais 
kalba angliškai. Valio Salės 
lietuviams!

Po seniūnės apžvalginio 
pranešimo sekė svekinimai. 
Sveikino kun. Pr. Dauknys, 
Krašto Valdybos pirminin
kas Alb. Pocius, Jaunimo 
Sąjungos vardu Zita Praš- 
mutaitė, raštu Melbourne 
Apylinkės pirm. R. Šeme- 
tas, Latrobe Valley seniūnė 
Veronika Koženiauskienė ir 
daugelis kitų.

Po sveikinimų Salės lietu
viai įteikė savo seniūnei 
gražių dovanų už jos nuošir
dų rūpestį visais savo seniū
nijos lietuviais.

Po sukaktuvinio minėjimo 
prisiminta ir Lietuvos Ka-

Vienoje Izraelio karinėje 
bazėje pereitą savaitę įvyko 
sprogimas. Žuvo apie 100 
Izraelio kareivių. Sprogimo 
priežastis nežinoma.

Jau tikra, kad
Brežnevo vietoje įsitvirtino 
Juri Andropovas. Vakarie
čius stebina toks skubus so
vietų žingsnis. Andropovas 
laikomas suktesniu, kietes
nių, ne£u buvo Brežnevas.

Taip pat sklinda gandai, 
kad sovietų politbiuro nario 
Kirilenkos sūnus yra perbė
gęs į Vakarus. Kur jis pa
bėgo, nežinoma, bet spėja
ma, kad jis yra Anglijoje. Jo 
tėvas politbiuro narys jau 
nuo rugsėjo mėnesio dingęs 
iš politbiuro, greičiausiai dėl 
sūnaus pabėgimo pašalintas. 
Net ir jo portretai pašalinti 
iš oficialių vietų.

Būrelis Sale seniūnijos lietuvių su svečiais. Sėdi antra iš kairės seniūnė E. 
Eskirtienė

riuomenės atkūrimo šventė. 
Šventei skirtą paskaitą 
skaitė Krašto Valdybos 
pirm. Alb. Pocius. Po pas
kaitos sekė meninė dalis, 
kurią atliko svečiai iš Mel
bourne: Petro Morkūno va
dovaujamas Melbourne 
vyrų oktetas. Po jų sekė so
listas Jurgis Rūbas, tada 
duetas - Bronė Staugaitienė

KARŠTIS
Jurgis Jankus

Karštis taip įsitižo, kaip 
nebeatmenu kadai Aldona, 
šiaip viskam pakanti, aną 
dieną nebeištvėrė:
— Jau ir pačiam pragaro 
prieangy nebebus karščiau,
— nebe šukte sušuko, kaip 
jai buvo įprasta, bet dejuote 
išdejavo, nuleisdama rankas 
ir padėdama galvą virtuvėj 
ant stalo.

— Ką žinai? Gal daug 
karščiau? — mėginau paer
zinti.

— Gal pačiam pragare, 
bet ne prieangy. Ten velniai 
lakstydami nors vėją suke
lia, o čia visur tas pats.

— Tai čia gal man palak
styti? Šiokį tokį vėjuką pa
kelsiu.

Ji nieko nebeatsakė, bet 
palaidai nukabusių rankų 
nepajudino. Atrodė, lyg 
būtų pasirengusi nebepaju
dėti visam.

Iš tikrųjų toks kraštis ir 
mane pradėjo įpjauti: dieną 
devyniasdešimt aštuoni ar 
šimtas, naktį devyniasde
šimt, bet ir tai tik prieš auš
rą. Ir drėgna. Nė į vandenį 
nereikia lįsti — visas dvide
šimt keturias valandas 
maudais savo paties prakai
te. O jeigu ir apsiplauni, tai 
po kelių minučių ir vėl visas 
sulipęs. Panašus oras pasi
taikydavo kasmet, bet tik 
dieną, kitą, o šiemet laikėsi 
jau trečią savaitę be jokio 
atlydžio. Kaimynai turėjo 
vėsintuvus, bet mes nakčiai 
visada palikdavom atvirus 
langus, ir to užtekdavo. Ry
tą anksčiau pakyli, užsida- 
rinėji, užtrauki užuolaidas ir 
ligi gero popiečio gali 
džiaugtis jaukiu pavėsiu, net 
geresniu už tą iš vėsintuvo. 
Šiemet tą patogų ir pigų ge
rumą visiškai sudarkė saulė 
ir drėgno karščio pritvinkęs 
pietvakarių vėjas. Pagaliau 
vieną dieną tas šlapias karš
tis perlipo jau ir gerokai per 
šimtą. Slampinėji žmogus 

ir Jurgis Rūbas. Vėl pasiro
dė vyrų oktetas. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Pasibaigus oficialiai mi
nėjimo programai Salės lie
tuviai pakvietė visus prie 
turtingai paruoštų stalų 
bendroms vaišėms. Pasi
stiprinus ir atsigaivinus visi 
bendrai padainavome gražių 
lietuviškų dainų. Saulutei 

lyg būtum pirty pasilipęs 
ant trečio plaųfo.Vakare jau 
palikom atviras ir duris. Ne 
visiškai, tik vidurines. Išori
nes, uždentas minkštu tink
leliu, palikom uždaras. Ne 
saugumui, apsigavimui. 
Toks tinklelis gali sulaikyti 
tik uodą ar peteliškę, bet vis 
tiek, kai žinai, kad 
uždarytos, atrodo, niekas ir 
nesilauš.

Bet dar kitą vakarą Aldo
na ir sako:

— Šiandien palikim visas 
duris visiškai atlapas. Kai 
viskas taip įkaitę, tai ir 
tinklelis kaip siena. Rytą 
lauke buvo aštuoniasdešimt 
aštuoni, o viduj neatvėso nė 
ligi devyniasdešimt penkių. 
Ar ilgai taip galėsim vežti be 
jokio poilsio?

Karštis tai karštis, bet dėl 
visiškai atlapų dufir nebu
vau taip tikras. Kokios yra, 
tokios — vis tiek ne atlapa 
skylė.

— Dėl palikimo galėtu
mėm ir palikti, bet kad neži
nai, kas... — mėginau aiš
kinti, tik ji neleido man nė 
minties pabaigti.

— Ims tau kas kaip tik 
šiąnakt ir ateis, — užšoko. — 
Per dvidešimt metų niekas 
nė juokais į tą pusę nepasu
ko, o šiąnakt ateis kaip pagal 
sutartį. Ir ko pas mus kas 
eis? Ką ras? Paskutines kel
nes išneš? Mane, seną bobą, 
griebs? O gal tave? Dešrų 
kam prireikė? — ėmė jau net 
balsą kelti.

Nebesipriešinau. Nuėjau, 
atidariau saliono duris ligi 
galo ir, prikandęs liežuvį, 
atsisėdau ant slenksčio. Pa
sakysi žodį, ji suras du. Ne
žinai, kokie žodžiai gali ateiti 
moteriškei, trečią savaitę 
šuntančiai tvankoj. Pats irgi- 
negalėjau žinoti, koks vie
sulas gali susisukti mano 
perkaitusioj galvoj.

Ji atidarinėjo kitas 
dvejas. Lyg ir vėsesnis 

leidžiantis melbourniškiams 
vėl reikėjo keliauti namo. 
Atsisveikinimo žodžius tarė 
kun. Pr. Dauknys ir Alb. 
Pocius kviesdamas visus į 
Lietuvių Dienas Melbourne.

Seniūnė šventę -pravedė 
gražiai ir ji paliks ilgai visų 
dalyvių atmintyje.

Alb. Pocius

skersvėjukas nubėgo per 
kambarius, bet garsiai to 
nepasakiau. Ne dėl teisybės, 
dėl savęs.

Atsigulėm. Ji, savo pusėj 
lovos išsisklaidžiusi, netru
kus ėmė šnarpšti, bet mano 
ausys į visas puses atsivėrė 
visokiems garsams ir varė 
snaudulį už durų. Taip pat, 
kaip motinai. Per pirmąjį 
pasaulinį karą, kai frontas 
sustojo ties Dubysa, ir jai 
ausys naktimis atsiverdavo. 
Sakydavo: ’’Dieną nieko ne
girdžiu, bet kai tik atsigulu, 
tuoj ausys ir atsiveria: gir
džiu ir dundant, ir pyškant, 
ir barškant. Rodos, tik 
snustelėsi, pravėrei akis ir 
pamatysi vokiečius už lango 
stovint”. Taip ir man. Kai 
durys tųiyp .uždarytos, net į 
galvą neatėjo, kad naktį ga
lėtų būti tiek garsų. Tai žio
gai, tai svirpliai, tai vėl galai 
žino kas. Greitkelis dar už 
kelių gatvių, bet sunkveži
miai, padangomis vienas ki
tam pasidainuodami, taip 
zvimbė, lyg lėktų gretima 
gatve. Argi tas galėtų būti, 
vien dėl to, kad visos durys 
atlapos? Ir kaimynų vėsin
tuvų burzgimas sminga ligi 
paties pakaušio. Nors nueik 
ir uždaryk. Net pagalvojau 
rytoj pat nueiti ir sau nu
sipirkti. Ne tą, kur kiekvie
nam kambary kelia ergelį, 
bet tokį, kaip kaimynų, 
kuris burzgia lauke, o tu, 
užsidarinėjęs langus, nieko 
negirdi. Bet ar verta, kai 
vasara jau svyra į galą? Kol 
įdėsi, šalnos ateis.

Toli ėmė kaukti sirena. 
Trečio kiemo šuo pakilo jai 
pritarti. Visoj apylinkėj jis 
vienas taip temoka: ištęsia, 
paraito aukštyn žemyn, nu
leidžia ligi urzgimo ir vėl 
nuvingiuoja į aukštumas. 
Tikras Maestro. Kai buvau 
vaikas, turėjau Margį. Jis 
kartais naktimis kaukdavo, 
bet vienas pats, be jokių si
renų. Motina sakydavo, kad 
jaučia, kaip mirtis po laukus 
vaikšto. Kas žino, gal ir Ma
estro (šeimininkai jį vadino 
Lobo, bet aš pravardžiuoju 
Maestro) mirtį jaučia. Gal

KIEK SENIŪNIJOS ISTORIJOS
Pirmieji lietuviai atvyko į

Sale miestelį 1948 metais ir 
dauguma gavo darbo vieti
nėje ligoninėje. Laikui bė
gant lietuvių skaičius didėjo 
ir vienu laiku siekė apie 50 
asmenų. Pradėjo bręsti or
ganizuotos veiklos reikalas. 
Paskatinti svečio - sydnejiš- 
kio H. Kmito nutarė įkurti 
Sale lietuvių apylinkę. Tai 
buvo 1952 metų pabaigoje. 
Pirmajai Valdybai vadovavo 
p. Vyt. žižys (miręs). Svar
biausiu tikslu Sale lietuviai 
sau pasistatė jaunosios kar
tos išauklėjimą pilnutiniais 
lietuviais, kad jie ne tik kal
bėtų, bet ir galvotų lietuviš
kai. Mėginta įsteigti litua
nistinę mokyklą, bet dėl 
įvairių priežasčių šio pro
jekto nepavyko įgyvendinti. 
Tuomet susirinkę tėvai nu
tarė kiek sąlygos leis patys 
būti savo vaikų mokytojais. 
Reikia pripažinti, kad jų 
pastangos nenuėjo niekais - 
buvę vaikai, dabar jau su
brendę žmonės, puikiai kal
ba savąja kalba. Net ir miš
rių šeimų vaikai kalba lietu
viškai ir dalyvauja lietuviš
kam veikime.

Sumažėjus lietuvių skai
čiui, Sale apylinkė perorga
nizuota į Seniūniją, kuriai il
gesnį ar trumpesnį laiką va
dovavo šie asmenys: V. Že
maitis, St. Drungilas, J. Di- 
liūnas, o nuo 1966 metų šiai 
seniūnijai vadovauja nepa
vargstanti ir gabi organiza
torė p. E. Eskirtienė.

Pradžioje pastoracinį 
darbą šioje apylinkėje dirbo 
kun. pranciškonas V. Bal
čiūnas, bet jam išvykus į 
USA, Sale lietuvius religi
niai aptarnavo kun. Dr. P. 
Bačinskas, kuris bent porą 
kartų metuose atvykdavo 
patarti, padrąsinti ir įkvėpti 
noro tolimesniam darbui, Už 
tai Sales lietuviai kun. Dr. 
Bačinskui labai dėkingi.

Šiuo laiku Sale* ir kitų 
apylinkių lietuvius lanko ir 
dvasioje stiprina kun. Pr. 
Dauknys.

Minėdama savo 30-ties 
metų veiklos sukaktį, Sale 
seniūnija nutarė tai atlikti 
ne vien savųjų tarpe, bet 
savo pasiekimais pasidalinti 
ir su tolimesnių vietovių 
tautiečiais — Latrobe Valey 
seniūnija ir svečiais iš Mel
bourne. Prijungdami prie 
šio parengimo dar ir Ka
riuomenės šventės minėjimą 
savo tikslą atsiekė puikiau
siai.

VI. B.

anoj greitojoj pagalboj jau 
pati mirtis lekia. Tik dabar 
tepagalvojau, kad ir Maes
tro ne į kiekvieną sireną at
siliepia. Kaip sužinoti, 
kurias jis pasirenka?

Visokių garsų beklausy
damas ir savo paties mintis 
begaudydamas, turbūt ne
jučia užsnūdau, o gal buvau 
ir visiškai užmigęs, kad pa
kirdau nuo kažin kokio 
krepštelėjimo. Nuo tokio, 
lyg kas į kambarį būtų įėjęs. 
Suklusau. Net galvą pakė
liau. Tikrai salione kažin kas 
lyg krebždinosi, tai vėl lyg 
šlaminosi.

Bus daugiau

♦♦♦
Lankydamasis Palermo 

mieste, Sicilijoje, popiežius 
griežtai pasisakė prieš in
ternacionalinę nusikaltimų 
organizaciją Mafia, kurios 
šaknys yra Sicilijoje.
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’’Spindulys
Pagarsėjęs Los Angeles 

L.B. Spindulio ansamblis 
ruošia dainos ir tautinių šo
kių vienintėlj koncertą Mel
bourne, sausio 2 d. 4 vai., 
sekmadieni, Camberwell 
Civic Centre salėje. Susipa
žinimui duodame daug 
įdomių faktų iš Spindulio is
torijos.

Ansamblis buvo įkurtas 
0. Razutienės 1949 m. Los 
Angeles. Koncertavo daug 
kartų J.A.V. ir Kanadoje 
tautinių šokių šventėse, 
1977 metais Europoje ap
lankė Angliją, Vak. Vokieti
ją, Italiją, Šveicariją. Kon
certavo Vasario 16-tos gim
nazijoje, Romoje specialioje 
audiencijoje priimti popie
žiaus Pauliaus Vl-tojo. 1979 
metais atšventė savo veiklos 
30 metų jubiliejų, ta proga 
išleista pirmoji Spindulio 
plokštelė, įdainuota rinkti
nio 80 balsų choro ir paga
mintas filmas kinomatografo 
Pauliaus Jasiukonio. An
samblis, per metus dažnai 
pasirodo savųjų ir kitataučių 
tarpe, dalyvauja tarptauti
niuose festivaliuose, televi
zijoje, vyksta i San Francis- 
ko, San Diego, Phoenix, 
Arizona. 1981 ir 1982 metais 
surengė Dainų ir Tautinių 
šokių šventę Hollywood 
Palladium, kuriame dalyva
vo virš 200 jaunimo.

Koncertavo Pasaulinėje 
Parodoje, New Yorke, 
EXPO parodoje Washingto
ne, pastatė dainų ir šokių 
pynę ’’Lietuviškos vestu
vės”, J.A.V. švenčiant 200 
nepriklausomybės paskelbi-

” Melbourne
mą surengė Pabaltiečių 
Dainų ir Tautinių Šokių 
Šventę.

Į Australiją Spindulys at
vyksta su plačia programa. 
Tiek dainos bei tautinių šo
kių pasirodymuose kviečia
me visus tautiečius skaitlin
gai dalyvauti. Dabartinė 
L.B. Spindulio vadovybė su
sideda iš vadovių: Onos Ra

zutienės ir Danguolės Razu- 
tytės-Varnienės, pianisčių 
- Onos Barauskienės ir Dai
vos Jasulaitytės. Antanas 
Polikaitis talkina chorui, 
akompanimentus rašo muzi
kė Giedrė Gudauskienė. Pa
dėjėjai šokiams - Vytas 
Bandziulis ir Angelė Mičiu- 
lytė, akordeonistas - Rimas 
Polikaitis. Programos pra
nešėja - Violeta Gedgaudie
nė.

Melbourno Apylinkės 
Valdyba

Kadaise eilę metų buvęs 
Mūsų Pastogės bendradar
bis iš Čikagos Jonas Šoliū- 
nas Čikagoje atidarė savo 
įstaigą iš socialinio aprūpi
nimo srities. Šiuo metu J. 
Šoliūnas yra vienas iš dien
raščio Draugo redaktorių. ’’Spindulio” vadovės: mokytoja Ona Razutienė (kai-

rėje) ir Danguolė Razutytė-Varnienė

Dovanos 
giminėms Lietuvoje

Puiki dovana 1982 metų Kalėdoms 
Siuntinys No. 1 — 1982.

1 pora geriausių ’’Levi” denim jeans; 1 pora 
"Wrangler” velveto jeans; 3 metrai geriausio šilkinio ak
somo suknelei; 3 metrai vilnonės eilutei medžiagos su 
įrašu ’’All wool made in England”; 1 komplektas vyriškų 
arba moteriškų žieminių apatinių rūbų; 1 sv. geriausių 
mohair ir vilnonių siūlų; vilnonė arba šilkinė suknelei 
medžiaga.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 400.
Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvairių prekių: 

medžiagos galima pridėti 4 m. ir 3m. dirbtinio minko 
kailio paltui.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su 
muitu):
Avikailiai 3A, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, 
dirbtinio kailio pamušalas, gražus kalnierius, sveria 5 sv.

$220
Dirbtinio minko kailis paltui, De-lux, sveria 5 sv. 100 
Pigesnis minko kailis paltui 88
Jeans, rumbuoto velveto 42
Vyriškas arba moteriškas megstinis 44
Vilnonė arba šilkinė skarelė 12
Telescopic lietsargis 12
Vyriški arba moteriški pusbačiai 44
Puiki suknelei medžiaga 40
Šilkinio velveto medžiaga suknelei 3 m. 66
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. 80
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 66
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 80
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 100

Šie produktai galima siusti su rūbais: Va sv. arbatos - $ 
4, Va sv. nescafes - 6, 1 sv. pupelių kavos - 7,1 sv. šokola
do - 7, 40 cigarečių - 5.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiun
timui $ 52.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, adminstruojame nuosavybes 

tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms 
žmonoms pensijas, persiunčiame palikimus į Lietuvą 
prekėmis arba valiuta.

Baltic Stores & Co.
s

International Mail Order & Gift Parcel Service.

11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB England.

* ♦ ♦

♦
VISI MŪSŲ DARBAI, SIEKIAI IR PASTANGOS 

ATSISPINDĖS ALB METRAŠTYJE.
AR JAU PARĖMEI METRAŠČIO IŠLEIDIMĄ?

♦

Pagalvok apie šventes!
ĮSIGYKITE KNYGŲ SAU AR DOVANOM

Sydnejaus Liet. Klubo Bibliotekos Spaudos Kioskas 
vėl įkyriai beldžiasi į tautiečių patriotinę kalėdinę nuo
taiką siūlydamas naujų leidinių įsigyti sau ar dovanoms.

Turime apsčiai lietuviškos grožinės literatūros visokio 
amžiaus skaitytojams. Štai keletas iš daugelio: 
V. Marcinkonytė (adelaidiškė). TILTAS PER NERĮ. 
R. Spalis. AUKSINIO SAULĖLYDŽIO GUNDYMAI. 
G. Valančius. ŽEMAIČIŲ DIDYSIS. 2 tomai.

NEMARUS MIRTINGASIS. Apie vysk. T. Matulionį. 
B. Brazdžionis. VIDURDIENIO SODAI.
B. Gaidžiūnas. MANO KARTOS LIKIMINIAI METAI. 
V. Krėvė. THE HERDMAN AND THE LINDEN TREE. 
V. Krėvė. THE TEMPTATION.
M. Vaitkus. THE DELUGE.
I. Šeinius. REJUVENATION OF SIEGFRIED IMMER- 
SELBE.
K. Bielinis. TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOV. 
RUSIJOJ.
J. Pajaujis. SOVIET GENOCIDE IN LITHUANIA.
K. Škirpa. SUKILIMAS.
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. Lie
tuvos pogrindžio leidinys.
Adolfas Šapoka. LIETUVOS ISTORIJA.

Šalia minėtų kioske yra didelis pasirinkimas ir kitokių 
leidinių. Čia gaunama lipinukų automobiliams, kalėdinių 
atvirukų, juostų, tautodailės audinių, liet, pašto ženklų ir 
t.t.

Kreiptis sekmadieniais nuo 1.30 - 4 vai. Syd. Liet. 
Klubo Bibliotekoje 16-18 East Terrace, Bankstown arba 
kreipiantis paštu.

BRISBANE
Jau metai laiko, kai grįžo 

iš Europos chemijos Dakta
ras Dalius Sagatys. Ameri
koje įgijęs daktaro laipsnį jis 
keletą metų išgyveno Pran
cūzijoje, Olandijoje, sugrį
žęs galutinai įsikūrė Brisba
ne ir dėsto Griffith universi
tete. Tai vienas iš jaunosios 
kartos brisbaniečių lietuvių, 
atsistojęs ant gan ’’aukštos 
pakopos”.

* *
Dvejus metus išbuvusi 

šiaurės vakarų Australijoje 
ir dirbusi su aboridženais 
kaip mokytoja katalikų mi
sijoje, į Brisbanę sugrįžo O. 
Andziulytė. Ji yra baigusi 
Brisbanėje universitetą ir 
mokytojauja.

♦ *
Beveik kasmet brisbanie- 

čiai lietuviai suruošia bend
ras Kūčias. Ir šiemet ren
giamos bendros Kūčios, kur 
visai ruošai vadovauja p. 
Luckienė. Dalyviams 
mokestis numatomas 5-6 
dol. asmeniui.

* *

Patirta, kad eilė brisba
niečių rengiasi vykti į Lie
tuvių Dienas Melbourne. 
Linkime visiems laimingos 
kelionės.

VISŲ ALB METRAŠČIO GARBĖS PRENUME
RATORIŲ PAVARDĖS BUS ATSPAUSDINTOS MET
RAŠTYJE-; O RĖMĖJŲ - NUOTRAUKA IR KELE
TAS SAKINIŲ APIE JĮ.

GERA PROGA SAVE ĮAMŽINTI METRAŠTYJE.
*

Skaitytojams
Beliko vos keletas savaičių iki Kalėdų ir metų pabai

gos. Paskutinis šių metų Mūsų Pastogės numeris bus iš
leistas gruodžio 20 d. Visą šiam numeriui medžiagą re
dakcijai prisiųsti iki gruodžio 10 d. Ypač svarbu laiku pa
duoti pranešimus ir skelbimus apie įvykius per šventes ir 
porą savaičių po švenčių, nes pirmas Mūsų Pastogės nu
meris išeis tik sausio 17 d. Šiam numeriui medžiaga lau
kiama iki sausio 10 d.

Taip pat primename, kad jau laikas dabar per spaudą 
pasveikinti su šventėmis visus savo artimuosius, draugus 
ir pažįstamus. Sveikinimus redakcijai jau siųsti dabar, 
kad nesigautų susigrūdimo paskutinę dieną.

Kylant kainoms visoje Australijoje, Mūsų Pastogės 
leidėjas — Liet. B-nės Spaudos Sąjunga šiais metais nu
tarė už sveikinimus Mūsų Pastogėje kainą pakelti: eilę 
metų Mūsų Pastogėje tilpę kalėdiniai sveikinimai kaina
vo tik penki doleriai, gi dabartinė kaina - $ 7.00. Tai nedi
delis pakėlimas - tik septyni doleriai, kas praktiškai pri
lygsta savikainai, ir tai gaunasi keleriopai pigiau, negu 
skaitytojai siuntinėtų sveikinimų korteles savo pažįsta
miems ir artimiesiems.

Dar kartą, primename: šventinius sveikinimus ir ki
tokius skelbimus bei tarpušventinius pranešimus redak
cijai prisiųsti iki gruodžio 10 dienos. Vėliau jie gali ne
suspėti patekti.

Mūsų Pastogės Administracija
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Sportininkų Diena Adelaidėje XPOPTAS
Kai Adelaidės L.S.K. ” 

Vyčio” valdyba prieš 25 me
tus sugalvojo suruošti taip 
vadinamą ’’Sportininkų Die
ną”, tikriausiai, nedaug kas 
tikėjo, kad ši tradicija, be 
pertraukos, tęsis iki šių die
nų su vis didėjančiu pasise
kimu. Šiemet ši Adelaidės 
lietuvių sportininkų šventė 
įvyko lapkričio 14 d., sek
madienį, ir kaip paprastai 
pradėta iškilmingom pamal
dom, kur sportininkai daly
vauja su savo klubo vėliava, 
ir kun. A. Spurgis M.I.C. 
pasakė šiai progai pritaikytą 
pamokslą.

Po to visa šios dienos 
Krograma vyko Lietuvių 

lamuose ir jos sporto aikš
telėje.

Pirmiausiai, sportininkų 
parengimų komitetas pavai
šino skaitlingai susirinku
sius tautiečius. Sportinę 
programą pradėjo tinklinin- 
kai aikštelėje, o bilijardo 
turnyras vyko sportininkų 
kambaryje. Po tinklininkų 
aikštelėje pasirodė mergai
tės žemiau 13 metų amžiaus, 
kurios sužaidė rungtynes 
tarpusavyje. Po šių rungty
nių savo sugebėjimus paro
dė berniukai žemiau 14 m. 
Mergaičių žemiau 18 m. am
žiaus rungtynės parodė, 
kad, kas liečia moterų krep
šinį, tai ateityje galime tikė
tis labai gražių rezultatų. 
Gerą įspūdį paliko ir berniu
kai žemiau 18 m. ir paskuti
nėse rungtynėse berniukai 
žaidė prieš to paties amžiaus 
mergaites, kur išryškėjo 
berniukų -krepšininkų 
pranašumas.

Jei tinklinio ir krepšinio 
žaidimai vyko tikrose de
monstracinėse atmosferose, 
tai bilijardo turnyras pra
vestas kaip labai rimta 
kompeticija. Šias pirmeny
bes bei trofėją laimėjo Če- 
sius Piečiukaitis.

Po visų žaidynių Lietuvių 
Namų salėje vyko vaišės 
sportininkams, o po to prie 
stalų susėdo nuolatiniai 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Palaiminimai 
rojinėje žemėje

Bet tuojau po įkūrimo karalystės, kurioje piktadaris 
prašė Jėzaus, kad atsimintų jį, šėtonas, didžiausias žmo
nijos priešas, bus surištas. (Apr. 20:1, 2). Mesijo galybės 
pavartojimas yra prilygintas užtekėjimui saulės, nes 
naujasis žemės Karalius yra pavadintas ’’Teisingumo 
Saule”, kuri užtekės su savo gydančia ir gaivinančią ga
lybe, ir išblaškys visas tamsybės ir niektikystės ūkanas, 
suteikdama pasauliui tikrosios Dievo meilės ir 
Evangelijos šviesą.

Tai bus laikas, kuriuo visi turės pilniausią progą pripa- 
rodyti savo ištikimumą ir paklusnumą teisingiems Dievo 
įstatymams, kurie tuomet bus vykdomi mesijinės kara
lystės santvarkoje. Kurie pasirodys ištikimi, tiems bus 
leista amžinai gyventi atsteigtame žemiškame rojuje. 
Kurie gi netikės ir neklausys, tie, kaip Šventajame Rašte 
pasakyta, bus ’’sunaikinti iš žmonių tarpo”. — Ap. Dar
bai 3:23.

Taip tad ateis Dievo karalystė ir jo valia bus vykdoma 
žemėje taip, kaip danguje. Tokiu tad būdu Kristus kara
liaus kaip Dangiškojo Tėvo atstovas, iki jis pavergs sau 
visus pasipriešintojus ir visokią valdžią, ir padarys, kad 
kiekvienas kelias priklaups ir kiekvienas liežuvis išpažins 
Dievo ir Tėvo išmintį, teisingumą, meilę ir galybę.

Pabaiga
Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:

P. Bačinskas, 16 Burlington Str., Holland Park, Qld. 4121

sportininkų rėmėjai. Vaišių 
metu pateikta staigmena, 
kai klubo valdybos pirmi
ninkas Jurgis Jonavičius 
pristatė pirmosios krepšinio 
komandos ir klubo steigėjui 
Kęstui Jaciunskiui prisi
minti, kuris mirė 1975 me
tais, jo buvusi žmona Elena 
įsteigė pereinamąją trofėją, 
kuri skiriama geriausiai pa
sirodžiusioms Adelaidės 
krepšinio komandoms atei
tyje Australijos Lietuvių 
Sporto Šventėse. Už šią 
labai vertingą dovaną, kuri 
mums dar ilgus metus pri
mins Kęstą, klubo valdyba, 
sportininkai ir visi klubo rė
mėjai išreiškė Elenai nuo
širdžią padėką. Čia dar tik 
norėtųsi pridurti, kad K.

SPORTAS ADELAIDĖJE
ADELAIDE -
ADELAIDE UNIVERSITY 

70:48 (37:23)

Prieš antros divizijos pir
maujančią komandą mūsų 
vyrai sužaidė pilni pasiryži
mo siekti pregalės. Koman
da pademonstravo retai pas 

Vyrų preliminarinė tinklinio rinktinė. Pirmoj eilėj iš k.: A. Zduoba, Š. Žiedas, 
E. Karpavičius, J. Erzikov, R. Mickus, A. Noble. Stovi: treneris J. Belkus, P. 
Stanwix, E. Zduoba, L. Hurba, W. Stanwix, J. Mašanauskas, V. Žilinskas, 
menedžeris D. Gakas.

Jaciunskis ne tik pats ilgus 
metus gynė ”Vyčiov spalvas, 
bet ir eilę metų treniravo 
mūsų atžalyną, tad dabarti
nės vyrų komandos pagrin
dą sudaro jo auklėtiniai - 
krepšininkai...

Sportininkų Dienos daly
viai ir svečiai praleido labai 
nuotaikingą sekmadienį, už 
tai gili padėka priklauso 
klubo parengimų komitetui, 
kurie darbą pradėjo jau nuo 
šeštadienio popietės ir 
užbaigė jį vėlokai sekma
dienį. Tikėkimės, kad ši 
šventė ir sekančiais metais, 
kuri paprastai ruošiama 
prieš metų pabaigą, praeis 
su nemažesniu pasisekimu.

R.S.

mus matomą kovingumą, 
drausmingumą, tad jau 
pirmo kėlinio rezultatas de
moralizavo studentus. Pa
gyrimo užsitarnavo visi žai
dėjai, o taškus pelnė: Petras 
Urnevičius 18, Algis Vierai- 
tis 18, V. Jankevics 10, M. 
Pearce 10, Jonas Ignatavi-

Slidinėtojams
Sportininkų Išvykos Or

ganizacinis Komitetas gavo 
papildomų žinių apie būsimą 
Žiemos Sporto Šventę, kuri 
įtraukta į Pasaulio Lietuvių 
sportines varžybas.

Jau galutinai susitarta dėl 
būsimos žiemos sporto 
šventės ir varžybų, apie ką. 
bus painformuoti visi Ame
rikos lietuvių laikraščiai. 
Varžybų eiga jau detalizuo
ta. Pasaulio lietuvių žaidy
nių medaliai bus skiriami 
laimėtojams. Vėliau jūs 
gausite žinių apie bendrą 
žaidynių tvarką.

Taisyklės tarp Australijos 
ir mūsų sportinių varžybų 
mažai skiriasi, ir dėl to 
problemų nebus. Mūsų sla
lomo ir didžiojo slalomo var
tai sustatomi atsižvelgiant į 
dalyvių sugebėjimą, o ne 
FIS nuostatus. Šią žiemą di
dysis slalomas bus lengvas. 
NASTAR taisyklės bus da
linai pritaikintos. NASTAR 
varžybose dalyvavo virš 
200.000 varžovų, kurios įvy
ko praėjusią žiemą. Slalo
mas 2100 pėdų ilgio bus 
palyginus sunkesnis, reika
laujantis atsiminti vartų su
statymą.

Australiečiai slidininkai, 
atvykę keletą dienų, anks

čius 8, Ričardas Baškus 6.

ADELAIDE - NORWOOD 
76:61 (38:36)

Taip jau susiklostė, kad 
paskutiniam rundui atėjus 
net 5 komandos surinko be
veik vienodai pergalių, tad 
šios rungtynės turėjo nu
lemti kuriai iš jų 1982 metų 
sezonas jau užbaigtas, o lai
mėtojau žais finaluose. Tad 
galima įsivaizduoti kokioje 
atmosferoje vyko šios rung
tynės!

Pirmame kėlinyje nei vie
nai komandai nepavyko įgy
ti ryškesnės persvaros. Pa
našiai rungtynės vyko ir iki 
antro kėlinio vidurio, tačiau 
nuo to momento mūsiškiai 
sukovojo tikrai ryžtingai, 
Easiaukojančiai kovojo dėl 

iekvieno kamuolio ir tuo 
pačiu vedė apgalvotą žaidi
mą, tad rungtynės laimėtos 
pelnytai. Pagyrimų užsitar
navo visa komanda, o ypa
tingai jos treneris Aleksas 
Talanskas. Taškus pelnė: A. 
Vieraitis 14, G. Smith 14, M. 
Pearce 12, V. Jankevics 10,

čiau prieš varžybas, galės 
pasitreniruoti su Cleveland© 
Žaibo nariais. Be Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynių, 
įvyks ir eilė kitų varžybų, 
kaip šuoliai, biathlonas ir kt. 
Visos varžybos yra atviros 
australiečiams. Tat iki pasi
matymo Amerikoje. Pasira
šė slidinėjimo varžybų va
dovas Vytenis Čiurlionis.

Australiečiai, norį važiuo
ti į šias žiemos pirmenybes 
Amerikoje, turi jau dabar 
apsispręsti ir pradėti regis
truotis ir tvarkyti savo as
meninius dokumentus.

Išvykos Org. Komitetas

KOVIETĖS 
NUGALĖTOJOS

Lapkričio 13 d. Kovo 
krepšininkės žaidė Banks- 
town stadione savo distrikto 
didžiuosiuose finaluose prieš 
stiprią Canterbury-Banks- 
town Sports komandą, lai- 
mėdamos 33:28 (12:14) san
tykiu ir tuo tapdamos tur- 

. nyro nugalėtojom.
Rungtynes pradeda aus

tralietes ir tolimais meti
mais bei .sparta atsiplėšia 6 
taškais. Puslaikio pabaigoje 

P. Urnevičius 8, M. Ozolins 
8, J. Ignatavičius 5, R. Baš
kus 5.

ADELAIDE -
EASTERN HILLS 69:66 

(38:29)

Šios rungtynės taip pat 
prilygo ’’rusiškai ruletei”, 
nes laimėtojai automatiškai 
Eereina į aukščiausią

•istrict lygą, o pralaimėto
jai pasilieka antroje divizi
joje. Nežiūrint, kad mūsų 
žaidėjai P. Urnevičius, R. 
Baškus ir M. Ozolins šias 
rungtynes žaidė sirguliuo
dami, tačiau pasiryžimas 
siekti pergalės atsvėrė šiuos 
nuostolius, tad mūsiškiai 
žaidimo iniciatyvą perėmė 
jau pačių rungtynių pra
džioje. Antrame kėlinyje 
pademonstruotas dar gra
žesnis žaidimas ir vienu 
metu pirmauta net 16 taškų 
persvaroje. Užteko tik porš 
šiukrščių klaidų iš mūsų pu
sės ir žaidimo iniciatyvą 
perėmė varžovai, tad 3 min. 
prieš rungtynių pabaigą re
zultatas buvo išlygintas 
61:61. Tas išjudino pabaltie- 
čius ir paskutinėse minutėse 
atsiekta sunki, tačiau pelny
ta pergalė. Taškai: V. Jan
kevics 18, M. Pearce 18, J. 
Ignatavičius 12, A. Vieraitis 
7, P. Urnevičius 6, R. Baš
kus 4, G. Smith 4.

Nežiūrint sekančių rung
tynių prieš Adelaide Uni
versity rezultatų dėl antros 
divizijos nugalėtojų meda
lių, kaip minėjau, sekančia
me sezone mūsų vyrai vėl 
žais aukščiausioje District 
klasėje, tad už atsiektus lai
mėjimus galime pagirti bei 
pasveikinti visus žaidėjus ir 
jų trenerį ir kartu palinkėti 
sėkmės aukščiausioje 
lygoje.

kovietės susigriebia ir re
zultatą švelnina.

Kitoks žaidimas išvysto
mas antrame kėlinyje. Nuo 
(>at kėlinio pradžios kovietės 
abai gražiai kovoja prie 

savo ir priešininkių krepšių. 
Rezultatas greit išlyginamas 
ir netrukus prasiveržia 6 
taškais į priekį. Gražiai ko
voja Rita Kasperaitytė, kuri 
ir šiais metais išrenkama 
distrikto geriausia žaidėja. 
Jai puikiai talkina Julija Se- 
pokaitė ir visos kitos mergi
nos ir taip rungtynės bai
giasi koviečių pergale.

Nors ir gerai buvo sužais
ta, bet vis tik merginos turi 
gerinti baudų metimus, nes 
iš 27 baudų įmetė tik 6. Taš
kus pelnė: J. Šepoftaitė 18, 
R. Kasperaitytė 8, R. Lau
kaitytė, R. Andriejūnienė ir 
J. Stašionytė po 2, M. Čer- 
kesienė 1 ir R. Šepokaitė 0. 
Gerai vadovavo treneris Še- 
pokas.

Po pagarsėjusios bylos dėl 
kūdikio nužudymo, už ką 
neseniai kūdikio motina 
Lindy Chamberlaine buvo 
nuteista kalėti iki gyvos 
galvos, nepraėjus nė mėne
siui po bylos, nuteistoji iš
leista už 300 dolerių užstatą. 
Kalėjime ji pagimdė mer
gaitę ir teismas pripažino, 
kad motinai geriau tiktų 
būti su kūdikiu šeimoje.
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Informacija
DĖMESIO

Lietuviškų Studijų Komi
tetas praneša, kad peticijas i 
parlamenta dėl įsteigimo 
lietuvių kalbos dėstymo ku
riame nors Australijos uni
versitete, jau išsiuntinėtos į 
visas lietuviškas kolonijas. 
Prašome visus tautiečius 
kuo uoliau platinti bei pasi
rašyti šias peticijas. Mūsų 
kalbos tęstinumas jaunimo 
tarpe yra mūsų visų rūpes
tis.

ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba ruošia 

TRADICINES KŪČIAS 
Melbourne Lietuvių Na
muose gruodžio 24 d. 6 vai. 
vak. $ 7 suaugusiems, $ 4 
vaikams 3-12 metų.

Dėl bilietų kreiptis pas A. 
Bajorų tel. 306 8595

VARPO IEŠMINĖ

Metų darbo užbaigai 
Melb. sporto klubas Varpas 
ruošia iešminę gruodžio 12 
d., sekmadienį, 2 vai. prie 
Albert Park ežero priešais 
krepšinio stadioną. Kviečia
mi sportininkai, rėmėjai ir 
visi melburniečiai. Klubo 
Valdyba aprūpins užkanda, 
o nariai rėmėjai gėrimais.

Čia bus progos susipažinti 
su naujais klubo nariais, 
treneriais ir valdyba. Bus 
painformuota apie sporto 
šventę, dalyviai galės įsigyti 
marškinukų su Varpo klubo 
emblema ir lipinukų prie 
mašinų.

Varpo Klubo Valdyba

PASINAUDOKIME
PROGA

N.S.W. valstijos premje
ras Mr. N. Wren kviečia 
visus paduoti pareiškimus 
prašant 1982/83 m. etni
nėms bendruomenėms ski
riamų paramų ir lengvatų 
pagal Etniniams Reikalams 
Komisijos paruoštą paramos 
programą.

Organizacijos, kurių veik
la turi reikšmingos svarbos 
etninei bendruomenei, turi 
teisę į tokią paramą.

Pereitais finansiniais me
tais apie 158 etninės organi
zacijos pagal tą programą 
buvo paremtos. Iš jų 58 bu
vo labdaros, o 100 - kultūri
nės organizacijos.

Prašymams paduoti 
paskutinė data yra gruodžio 
31 d.

Prašymų formuliarus ir 
kitokius nurodymus galima 
gauti kreipiantis:

’’The Secretary Grants 
Allocation Advisory 
Commitee, list Floor, 140 
Phillip St., Sydney. Tel. 
231 7100.

Etniniams Reikalams Ko
misijos ryšininkai:
176 Keira St., Wollongong, 
tel. (042) 28 4588
456-458 Hunter St., New
castle, tel. (049) 24 191.

A.L.B. Melbourne Apylinkės Valdyba 
rengia

Spindulio Ansamblio Dainų ir Tautinių Šokių

koncertą
r sausio 2 d. 4 vai. Camberwell Civic Centre salėje 

Camberwell Rd. Camberwell
Bilietus užsisakyti pas p. A. Bajorą, telef. 306 8595
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MOKYKLOS 
UŽBAIGTUVĖS

Gruodžio 5 d. Sydnejaus 
liet, parapijos mokykla už
baigia šiuos mokslo metus.

I dalis: padėkos pamaldos. 
Visa mokykla rikiuojasi ir 
ateina į pamaldas Lidcombe 
bažnyčioje organizuotai 
11.30 vai. Pamaldose moki
nių giesmės, skaitymai ir 
maldos. Ir po pamaldų tvar
kingai išeinama iš bažnyčios 
ir šventoriuje sustoja bend
rai nuotraukai.

II dalis parapijos salėje: 
mokslo metų užbaigimo ak
tas, moksleivių pasirodymai 
arba meninė dalis, ir po to 
bendri užkandžiai ir kava. 
Kviečiami ne tik giminės, 
artimieji, bet ir visi tautie
čiai.

Kun. P. Butkus 
Mokyklos globėjas

t LAIŠKAI SĄŽINĖS KALINIAMS

Gruodžio 12 d., sekmadienį, 2 vai. Bankstowne Lietu
vių Klubo mažojoje salėje Aust. Lietuvių Draugija Žmo
gaus Teisėms Ginti ruošia paguodos ir padrąsinimo laiškų 
lietuviams sąžinės kaliniams rašymo talką.

Ta proga bus rodomas ir trumpas filmas apie sąžinės 
kalinius Sovietų Sąjungoje (’’The Right to Believe”).

Artėja Kalėdų šventės. Neužmirškime savo kalinamų 
tautiečių. Į talką kviečiami visi, tiek vyresnieji, tiek mūsų 
jaunimas.

Aust. Liet. Draugijos Žmogaus Teisėms Ginti 
Komitetas

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į

,!Sūkurio” koncertą 
t

sekmadienį, gruodžio 12 d., 4 vai. Sydnejaus Lietuvių Namuose Bankstowne.
Atvykite pasidžiaugti tautinių šokių ir muzikos pyne ir paremti ’’Sūkurio” 

šokėjus.
Įėjimas suaugusiems $ 5, moksleiviams ir pensininkams $ 3, vaikams iki 12 

metų veltui.

PRANEŠIMAS

Lapkričio 14 d. įvyko tau
tinių šokių grupės ’’Sūkurio” 
narių metinis susirinkimas. 
Apžvelgta pereitų mėtų 
veikla, aptarti sekančiųjų 
planai ir išrinkta nauja val
dyba 1982-83 metams. Ją 
sudaro: pirm. L. Cox, sekr. 
P. Pullinen, ižd. A. Šepokas, 
šokių mokytoja M. Cox; na
riai - p.p. Skirkienė, Migie- 
nė, Lašaitienė, Stasiūnaitie- 
nė, Stašionienė.

Pastaruoju metu ’’Sūku
rys” yra pasirodęs Marconi 
klube, Lietuvių Sodyboje 
Engadine, ramovėnų vakare 
ir Lakemba festivaly.

Prieš išvykstant į Lietu
vių Dienas ’’Sūkurys” ruošia 
koncertą Syd. Liet. Klube 
gruodžio 12 d.

Valdyba

Dėmesys Čiurlioniui ple
čiasi. Amerikoje M.K. Čiur
lionio monografiją yra pa-

t SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE * 
-g 1618EĄST TERRACE. BANKSTOWN ITEL. 708-14141 ♦

20,metu. • i Sukaktuvinis: 
i balius :
J GRUODŽIO 11 D., ŠEŠTADIENĮ 7 vai. vak. *
* VAKARIENĖ IR ŠAMPANAS ♦ GERA PROGRAMA ♦$ 12 ASMENIUI # 

£*W*t**AA* AAAO*AAA*AAAA*AA*****A**a?
PABALTIJO KLAUSIMAS 
SOCIALISTŲ

KONFERENCIJOJE
Lapkričio 1-2 d.d. Bonnoje

(Vak. Vokietijoje) įvyko 

ALB METRAŠTIS - MŪSŲ GYVENIMO VEID
RODIS. PAREMK JO IŠLEIDIMĄ ŠIANDIEN.

ALB MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA 
Visus maloniai kviečia į

NAUJŲ METŲ BALIŲ
gruodžio 31 d. 7.00 vai. vak. 

CAMBERWELL CIVIC CENTRE 
340 Camberwell Rd. Camberwell

Karšta 4 patiekalų vakarienė. Platus pasirinkimas gėrimų. Linksma 
’’Apollo Trio” muzika

Stalus užsisakyti pas A. Bajorą 306 8595 Viktorijos gyventojams
A. Žilinską dienos metu 328 3665. Vakarais: 583 4258 kitų valstijų svečiams

ruošęs kun. prof. St. Yla. 
Taip pat meno kritikas estas 
Aleksis Rannit drauge su 
dail. Varneliu Čiurlionio 
monografiją rengia angliš
kai. Abu veikalus žada iš
leisti Amerikos Lietuvių 
Bibliotekos Leidykla.

Australijoje plačią studiją 
apie M.K. Čiurlionį ir jo kū
rybą angliškai paruošė Dr. 
G.E. Kazokienė. Darbą įtei
kė Sydnejaus universitetui 
magistro laipsniui gauti.; 
Šioje studijoje Dr. G.E. Ka
zokienė įneša naujos šviesos 
į M.K. Čiurlionio kūrybą. 
Jos straipsnių Čiurlionio te
momis skelbta Metmenyse, 
Lituanus žurnale.

♦ ♦ ♦ 

rytų ir vidinio Europos so
cialistų unijos konferencija, 
kur dalyvavo ir aštuonių eg- 
zilinių socialistų partijų, 
įskaitant ir lietuvius, atsto
vai. Šalia organizacinių 
klausimų buvo svarstomas 
ir Pabaltijo tautų klausimas 
ir tuo reikalu priimta rezo
liucija išeinant iš Helsinkio 
susitarimų dvasios įskaitant 
asmens sąžinės laisvę ir 
tautų laisvą apsisprendimą.

Ir šiais metais šventiniai 
sveikinimai jei siunčiami 
Australijoje, susilauks nuo
laidų: standartinio dydžio 
sveikinimo kortelės uždary
tuose vokuose su įrašu ant 
voko ’’card only” persiun
čiami bet kur Australijoje už 
21 centą.
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