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KALINIO V. PETKAUS VEIKALAS

Kučino lageryje Permės srityje 
kalinamas lietuvis sąžinės belaisvis 
Viktoras Petkus nuo priverčiamųjų 
darbų atliekamu laiku rašo stambų 
enciklopedinio pobūdžio veikalą apie 
viso pasaulio rašytojus. Autorius jau 
yra parašęs tris tūkstančius puslapių, 
30 sąsiuvinių po 100 puslapių. 
Pasaulio rašytojų enciklopedijai suda
ryti Viktoras Petkus gavo specialų 
leidimą. Viktoro Petkaus darbo sąly
gos labai sunkios. Atlikęs 8 valandas 
priverčiamųjų darbų, veikalą rašo 
naktimis. Lietuvių literatūros žinovas 
Viktoras Petkus prieš 9-nerius metus 
buvo areštuotas ir nuteistas penkio
likai metų laisvės atėmimo - 10 metų 
kalėti ir penkeriems metams tremties.

LIETUVIAI RUOŠIASI 
VIENOS KONFERENCIJAI

Vienos konferencijos metu, kai 
pasirašiusios valstybės peržvelgs Hel
sinkio baigiamojo akto principų įgy
vendinimą, sukaks dvi lietuviams 
svarbios šventės, kurios bus atitin
kamai paminėtos sukaktuviniais leidi
niais.

1986 lapkričio 25 d. sueina Lietuvos 
Helsinkio grupės dešimtmetis, šia 
nepaprasta proga, ypatingai Vienos 
konferencijos šviesoj, Pasaulio Lie
tuvių bendruomenės vice-pirmininkas 
prof. Tomas Remeikis, talkininkaujant 
Lietuvių Informacijos Centrui, ruošia 
leidinėlį apie Lietuvos Helsinkio 
grupę. Jame bus uždokumentuota 
Lietuvos Helsinkio grupės ryžtinga 
veikla ir pateikiamos žinios apie 
kiekvieno Helsinkio grupės likimą.

LB - nes siunčiamas Lietuvos 
Helsinkio grupės narys Tomas 
Venclova, gyvenąs Vakaruose, daly
vaus Vienos konferencijoj ir gyvu 
liudijimu kels Helsinkio grupės rūpes
čius spaudai ir susirinkusiems delega
tams.

Lietuvių Informacijos Centro 
vedėja Gintė Damušytė rengia trumpą 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų 
Komiteto istoriją Vienos konferenci

jai. 1986 lapkričio 13 d. sueina 8 metai 
nuo šio komiteto įsisteigimo Lietuvoj. 
Leidinėlyje bus sutelkti TTG K K 
dokumentai bei komiteto narių apy
braižos.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei 
finansuojant. Lietuvių informacijos 
Centras Vienai ruošia ir brošiūrą 
anglų kalba apie religinį persekio
jimą Lietuvoj. Brošiūra suglaustai ir 
vaizdžiai aptars kenčiančios Lietuvos 
Bažnyčios ir tikinčiųjų dabartinę 
būklę.

Šalia šių specialių leidinių, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Visuomeninių 
reikalų komisijos nariai - Gintė 
Damušytė, Juozas Danys, Algimantas 
Gureckas, Narcizas Prielaida ir 
Tomas Remeikis - ruošia Lietuvą 
liečiančią dokumentaciją bei žinias 
spaudai, kurios bus plačiai skleidžia
mos prieš ir per Vienos konferenciją.

ELTA

PABALTIEČIŲ ATSTOVAI
AUSTRALIJOS PARLAMENTE

Min. pirmininkas R.Hawke ir Fed. Baltų Tarybos pirmininkas J. 
Peedo baltų vakarienės metu. Prie mikrofono senatorius Graham 
Richardson.

v
Rugsėjo 17 d. Canberroje Lietuvių 

Klube posėdžiavo Federalinės Baltų 
Tarybos sukviesti baltų veikėjai, jų 
tarpe Australijos valstijų baltų komi
tetų atstovai. Pasitarimuose iš lietu
vių dalyvavo ALB Krašto Tarybos 
pirm. dr. A. Kabaila, ALB Krašto V- 
bos pirmininko įgaliotas Viktoras 
Martišius, Canberros Apylinkės pirm. 
Pranas Darius, Liet. Informacijos 
Biuro įgaliotinis Gintautas Kaminskas 
bei Federalinės Baltų Tarybos nariai 
Laurie Cox, Vytautas Patašius ir 
Kąstytis Stašionis.

Posėdžiai praėjo darbingoje nuotai
koje. Aptarta Fed. Baltų Tarybos bei 
Valstijų baltų komitetų praeitų metų 
veikla ir apsvarstyti ateities planai. 
Pasikeista patarimais ir sumanymais. 
Ilgiau sustota prie specialių proble
mų, kaip Baltų rezoliucijos pravedimo 
Atstovų Rūmuose, Černobilo katas
trofos pasekmių, Ignalinos atominės 
jėgainės grėsmės Pabaltijui, karo 
nusikaltėlių medžioklės. Aptarti 
būdai užmegsti geresnius ryšius su 
spauda, radijo ir televizija - bei 
patobulinti bendradarbiavimą tarp 
Baltų komitetų ir Federalinės Baltų 
Tarybos.

Po pietų eilė parlamento narių 
priėmė Federalinės Baltų Tarybos 
delegacijas pasitarimams ar manda
gumo vizitams. Baltų delegacijos 
apsilankė pas min. pirm, pavaduotoją 
Lionel Bowen, opozicijos vadą John 
Howard, National Party vadą lan 
Sinclair, "šešėlinio kabineto" minis
ter! užs. reikalams Andrew Peacock 
bei tarėsi su kitais parlamentarais: 
sen. P. Baume, Alan Cadman, Phil 
Ruddock. Jie painformuoti baltam 
rūpimais klausimais. Iš savo pusės, 
aplankyti parlamentarai pažadėjo pa
ramą pravedant Baltų rezoliuciją 
Atstovų Rūmuose bei davė eilę 
praktiškų patarimų baltų veiklai.

Vėliau konferencijos dalyviai pa- 
baltiečiai vakarieniavo Parlamento 
rūmuose su parlamentarais. Viso 
vakarienėje dalyvavo 22 parlamen
tarai ir 22 pabaltiečiai, nors dar eilė 
parlamentarų atsilankė prieš vakarie
nę pašnekučiuoti, jų tarpe iš darbie- 
čių pusės įnešęs Baltų Rezoliucijos 
projektą R. Klugman. Jis pranešė 
gerą naujieną, kad Baltų Rezoliucijos 
projektas bus svarstomas Atstovų 
Rūmuose ketvirtadienį rugsėjo 25 d.

Per vakarienę baltų vardu kalbėjo 
Fed. Baltų Tarybos pirm. J. Peedo 
(estas), darbiečių vyriausybės vardu 
etninių reikalų ministeris Chris 
Hurford bei opozicijos vardu Alan 
Cadman, opozicijos atstovas etni
niams reikalams; trumpesnes kalbas 
pasakė senatoriai Graham Richardson 
(ALP) Brian Harradine (neprikl.), 
Colin Mason (Demokratų), Peter 
Baume (Lib.).

Svečių tarpe dar buvo senatoriai M. 
Baume (Lib.), J. Black (ALP), D. 
Brownhill ir R. Boswell (abu N.P.), J. 
Short (Lib) ir K. Sibraa (ALP). Iš 
Atstovų Rūmų pažymėtini darbiečial 
E. Grace, G. Punch, S. Martin, J. 
Baddall, P. Morris, National Party J. 
Sharp bei liberalai A. Peacock, M. 
McKellar, P. Ruddock, P. Coleman.

Apie 9 vai. vakaro Baltų vakarienės 
dalyviams staigmeną padarė apsilan- 

,kydamas iš Sydnejaus grįžęs min. 
pirm. R. Hawke, pasakęs ilgesnę 
kalbą, bei pasilikęs pasikalbėti su 
baltais dar gerokai virš valandos 
laiko.

Vakarienė buvo patogi proga 
plačiai išsikalbėti su parlamentarais ir 
geriau supažindinti juos su Pabaltijo 
tragedija bei galimybėmis praktiškai 
padėti šių kraštų gyventojams atgauti 
bent dalį žmogaus teisių.

Vytautas PATAŠIUS

PANEVĖŽIO VYSKUPUOS KUNIGŲ 

PRAŠYMAS

Vatikano radijo dienraštis’ paskel
bė žinią apie Panevėžio vyskupijos 
kunigų vieningą kreipimąsi į Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos genera
linį sekretorių Gorbačiovą su pra
šymu, kad religinė laisvė Sovietų 
Sąjungoje būtų garantuota ne tik 
Konstitucijoje bei įstatymuose, bet ir 
gyvenime. Vatikano radijo dienraštis 
rėmėsi pagrindinėmis Europos kata
likų spaudos agentūromis, kurios 
plačiai atpasakojo Panevėžio vysku
pijos kunigų kreipimosi turinį. Pareiš
kimą pasirašė visi Panevėžio vysku
pijos kunigai, pažymi agentūros, nes 
po juo yra šimtas dvidešimt septynių 
kunigų parašai iš šimto trisdešimties 
tuo metu vyskupijoje buvusių kunigų.

Šešiuose pareiškimo punktuose 
Panevėžio vyskupijos kunigai išdėstė 
pagrindinius religinės laisvės pažei
dimus, dėl kurių kenčia Lietuvos 
katalikai. Tikinčiųjų tėvų vaikai 
persekiojami mokyklose, moraliai te
rorizuojami už viešą bažnyčios lan
kymą, jie prievarta įrašomi į ateis
tines organizacijas...įvairūs valstybės 
tarnautojai negali viešai atlikti savo 
religinių pareigų...

Ateistai naudojasi visomis komu
nikacijos priemonėmis - spauda, 
radiju, televizija, o tikintieji prie jų 
nėra prileidžiami. Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis, kaip ateistinės 
valdžios atstovas, nusprendžia kunigų 
parapijon paskyrimą ar iškėlimą, 
dėstytojų į Kunigų Seminariją pasky
rimą ir kita. Krikščionybės lopšys - 
Vilniaus katedra ir šv. Kazimiero 
bažnyčia, Klaipėdos bažnyčia ir kitos 
šventovės yra atimtos iš tikinčiųjų. 
Vatikano radijo dienraštis primena, 
kad šių bažnyčių grąžinimo jau seniai 
prašo visos Lietuvos tikintieji, įteikę 
pakartotinus prašymus, po kuriais 
pasirašė apie 150.000 lietuvių.

Baigdami pareiškimą Panevėžio, 
vyskupijos kunigai prašo, kad būtų 
paleisti suimtieji kunigai: Alfonsas 
Svarinskas, Sigitas Tamkevičius ir 
Jonas-Kastytis Matulionis.

ŠVENTO TĖVO ŽODIS 
LIETUVAITĖMS

Per vysk. Daniel P. Reilly lietuvai
tės seselės Putname, JAV gavo 
sekančią telegramą: Šventasis Tėvas 
džiaugiasi sužinojęs, kad N. Pradėto
sios Marijos vienuolijos seserys šven
čia 50 metų sukaktį savo įsikūrimo 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir 
prašo, kad Jūs perduotumėt jo 
nuoširdžiausius sveikinimus provinci
jos vyresniajai, seserims ir visiems, 
kurie su jomis švenčia šią sukaktį. Jo 
Šventenybė dėkoja Dievui už tą 
darbą, kurį seserys atlieka Amerikoje, 
už jų ištikimybę dvasin ėm ir kultū
rinėm vertybėm, kurias jos atsinešė iš 
savo gimtojo krašto; taip pat dėkoja ir 
už tą nenutraukiamą ryšį su savo 
vienuoliškąja šeima tėvynėje. Šių 
jausmų vedamas, Jo Šventenybė 
mielai su džiaugsmu teikia prašytąjį 
apaštališkąjį palaiminimą".
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Specialios teisės
V yskupui 

Pauliui A. Baltakiui

Vyskupas Paulius Baltakis, OMF.
Arkivyskupas Emanuele Clarizio, 

Popiežiškos imigracijos ir turizmo 
pastoracinės komisijos vi
ceprezidentas, laišku vysk. Pauliui A. 
Baltakiui pranešė, kad Šv. Tėvas jam 
suteikė "Specialias teises, reikalingas 
atlikti pastoracines pareigas užsienio 
lietuvių labui".

Tos teisės:
1. - Lietuvos diecezijose įkar- 

dinuotų kunigų atžvilgiu, gyvenančių 
užsienyje, suteikiamos tų diecezijų 
vyskupų teisės ir dar sekančios:

a) Teisė pristatyti minėtus kunigus 
dieceziniam vyskupui, kur vyksta 
lietuvių pastoracija, ir tartis su juo 
dėl pareigų pastoracinėse ribose;

b) Teisė tartis su minėtu diece
ziniu vyskupu apie tų kunigų perkė
limą kitoms pareigoms tautinių emi
grantų labui;

c) Teisė leisti minėtiems kunigams 
priimti kitus įsipareigojimus, net 
kitoje diecezijoje, tuo reikalu susisie
kiant su jos vyskupu;

d) Kontaktavus Popiežiškąją ko
misiją emigrantų ir turistų pastora
cijai, suteikiama teisės minėtus kuni
gus iškardinuoti iš Lietuvos diecezijų 
ir juos jkardinuoti j diecezijas, į kurias 
emigravo.

2. - Lietuvių kilmės kandidatų 
kunigystėn, emigravusių t užsieni 
atžvilgiu:

a) Teisė siųsti į seminarijas 
jaunuolius tame krašte, į kuri jie 
emigravo, pritariant dieceziniam vys
kupui, su intencija įkardinuoti juos i 
Lietuvos diecezijas ir paskirti lietuvių 
pastoracijai emigracijos krašte.

b) Teisė budėti, jiems rengiantis 
kunigystei bei spręsti apie jų tinka
mumą priimti šventimus ir būti 
ikardinuotais Į Lietuvos diecezijas; 
taip pat atlikti visa kita, kas pagal 
kanonišką teisę priklauso dieceziniam 
vyskupui Lietuvoje, aišku pirma su juo 
pasitarus.

Šios teisės galioja tol, kol tęsiasi 
dabartinė padėtis arba Šv. Sosto bus 
kitaip patvarkyta.

Tautos Šventė
Geelonge

. Tautos šventės minėjimas Geelonge 
įvyko rugsėjo 14 d. Pradėtas lietuviš
komis pamaldomis Šv. Jono bažny
čioje, l kurią suvažiavo netik vietiniai 
lietuviai, bet atvyko iš Melbourne 
DLK Vytenio kuopos šauliai, solistai, 
svečiai ir parapijos choras, išpildęs 
dainas ir giesmes. Solistams V. 
Bruožytei ir J. Kubui pritariant choras 
skambėjo didingai. Kun. Dr. P. 
Dauknys pasakė tautos šventei pritai
kytą pamokslą.

Lietuvių namuose minėjimą atidarė 
pirmininkas 0. Schrederis, apibū
dino šventės reikšmę ir pakvietė 
paskaitą skaityti viešnią iš Melbourne, 
žinomą liet, radijo valandėlės prane
šėją A. Baltrukonienę. Ji skaitė 
įdomiai pažymėdama, kad minėdami 
tautos šventę mes turim jausti 
pasiryžimą, nuolat priminti jaunajai 
kartai apie lenkų klastą, taip pat 
faktus, kad Lietuva yra sena valstybė 
ir yra kovojama už jos laisvę.

Po paskaitos meninę dali atliko 
Melbourne parapijos choras vad. P. 
Morkūnui: J. Strolia - Pavesk! 
Viešpatie, J. Naujalio - Malda už 
tėvynę, Malda ir Skausmo kryžkelėj. 
Solo partijas atliko solistai V. 
Bruožytė ir J. Rūbas. Be to, solistai 
padainavo po pora dainelių. J. Rūbas - 
"Ten kur Nemunas banguoja" ir "Stok 
ant akmenėlio", o solistė V. Bruožytė 
jaudinančiai padainavo "Pražydo 
linai" ir "Volungėlė", akomponuojant 
Z. Prašmutaitei. Šauliai: V. Lipkevi- 
čius su humoru paskaitė įdomų 
feljetoną, o Bartaška pora eilėraščių.

Geelongo tautinių šokių grupė vad. 
B. Gailiūtei - Liebech pašoko - 
Noriu miego ir Suktini. P. Bužinskas, 
nors ir senyvo amžiaus, pats sukūrė 
eilėrašti padainuodamas "Prisimink 
jaunystę" - kaip atsiradom ir (si— 
kūrėm Australijoj.

Dėka mūsų kaimynų iš Melbourno, 
programa buvo labai gera ir įvairi. 
Keletą valandų prabėgo linksmai ir 
draugiškai. Jau senai čia beskambėjo 
tokios puikios dainos ir draugiška 
nuotaika.

Pietūs darbščiųjų moterėlių buvo 
paruošti skaniai.

Atsisveikinimo žodj tarė Apylinkės 
pirmininkas 0. Schrederis ir 
Melbourno bažnytinio choro pirminin
kas k. Mieldažys

R. SKERIENĖ

Latrobe Valey
Rugsėjo 14-tą dieną, sekmadieni, 

minėjome mūsų Tautos Šventę 
Latrobe Valley, Servacijaus ir Aliutės 
Šabrinskų sodyboje, kuri jau tapo 
seniūnijos lietuvių namais.

Susirinkome kiek galėdami gausiai, 
beveik visi kiek mūsų yra. Iš Sale 

seniūnijos ir iš Melbourno svečiai; tai 
buvę latrobiečiai, Sodaičiai ir Lekniai, 
kuriuos visada yra labai malonu 
matyti.

Šj kartą paskaitą skaitė Vladas 
Bosikis iš Melbourno. Jo nuoširdžiai ir 
jautriai perduotos mintys ne vieną iš 
mūsų sujaudino. Nuoširdūs žodžiai 
visada aiškiau girdimi ir ilgiau 
atmenami. Todėl ne vien žodžiais 
norisi jam padėkoti; norisi pažadėti ir 
ištesėti; daugiau dirbti, daugiau 
prisidėti prie tėvynės laisvės kovos. 
Minėjimas baigtas Tautos Himnu.

Po minėjimo Sale seniūnė E. 
Eskirtienė padarė pranešimą apie 
dalyvavimą All Nations pamaldose ir 
programoje ir parašų rinkimą peticijai 
Jungtinėms Tautoms dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo.

Mūsų retos tautinės šventės visada 
baigiasi vaišėmis, todėl dar ilgai 
nesiskirstėm namo, dalindamiesi 
šeimos naujienomis ir spręsdami, 
aptardami įvairius reikalus.

A. MATUKEVIČIENĖ
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A.A.
JONAS MILIAUSKAS

Šių metų rugsėjo mėn. 10 d. Perthe, 
Karrakatos kapinse palaidotas lie
tuvių tarpe gerai žinomas veikėjas 
Jonas Miliauskas.

Jonas dalyvavo keliose Pertho 
lietuvių bendruomenės Apylinkės val
dybose ir beveik visose lietuvių 
organizacijose, kurios Perthe egzis
tuoja arba kadaise veikė. Jonas buvo 
gerai žinomas pabaltiečių ir kitų 
tautybių tarpe, nes jis daug metų 
buvo lietuvių atstovas tarptautinėse 
organizacijose.

Jonas Miliauskas gimė 1925 m. 
gegužės mėn. 3 d. Alvito valsčiuje , 
kūrėjo - savanorio ūkininko šeimoje. 
Jonas mokėsi Žemės Ūkio mokykloje 
Vilkaviškyje, 1944 m. stojo savanoriu j 
gen. Plechavičiaus organizuojamus 
karių dalinius ir dalyvavo kautynėse.

Rusams antrą kartą okupuojant 
Lietuvą, Miliauskų šeima pasitraukė j 
Vokietiją.

Karui paasibaigus, Jonas su tėvais 
apsigyveno lietuvių stovykloje Ro- 
tenburge, aktyviai dalyvavo lietuvių 
jaunimo tarpe: sporte, tautinių šokių 
grupėje, kur susipažino Vilniaus 
krašto lietuvaitę Veroniką ir ją vedė.

Į Australiją Jonas su žmona atvyko 
1949 m. gegužės 22 d. ir apsigyveno 
Perthe. Čia susibūrė visa Miliauskų 
šeima.

Jonas netrukus uoliai reiškėsi tauti
nėje veikloje. Jis prisidėjo (kūrime 
Pertho lietuvių sporto klubo, dalyvavo 
tautinių šokių grupėje, Ramovėnų 
organizacijoje, bendruomenės ir para-, 
pijos veikime. Steigiant Lietuvių 

A.A. PETRUI ROPEI

mirus, žmoną Bronę Ropienę ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

A. ir V. Kabailai

A.A. PETRUI ROPEI

mirus, žmoną Bronę Ropienę ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

Anelė ir Zenonas Pauliukoniai.

A. A. Petrui R OPEI

mirus, žmoną Bronę Ropienę ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

J. ir V. Mickai

AUKOS BENDRUOMENĖS 
VEIKLAI

Surinkta Sydnejaus Apylinkės v-bos 
rugsėjo 8 d. minėjimo metu.
Po $20 aukojo :

Dr. V.ir B. Barkai, S. Jarmalauskas, 
Iz. Jonaitis, J.ir V. Venclovai, V. 
Patašius, R. Venclovas.
Po $10 aukojo:
A. Giniūnas, E. Slonskis, D.M.V.ir J. 
Zablockiai, V. Augustinavičius, O.ir J. 
Grudzinskai, G. Kazokienė, 0. 
Palaitienė, R. Palaitis, E. Palaitis, A. 
ir P. Pečiuliai, J. Ramanauskas, B. 
Dambrauskas, K. Butkus, Jz. 
Ramanauskas.
Po $7 aukojo:
V. Kaballienė, P. Čepulis.
Po $5 aukojo:
G. Grybaitė, A. Savickienė, 0. 
Leverienė, V. Jasiūnienė, 0. Osinienė, 
A. Jasaitis, Pr. Antanaitis, P. 
Andriukaitis, Algis Skirka, N. Butkus, 
A. Žilys, J. Penkaitis, K. Belkus, A. 
Jokantas, 0. Abromavičienė, A. 

•Mauragis, P.ir E. Nagiai, M.J. Sirutis, 
J. Zinkus, P. Armonas, V. Šablevičius, 
V. Bitinas, prel. P. Butkus, J. Milla, E. 
Lašaitis, N.N., L. Cox, V. 
Laukaitienė. S. Skorulis, E.
Černiauskas, J. Šopys, Ad. Laukaitis, 
V. Vyšniauskas, Pensininkas, A. 
Jakštas. (Vienas nepasirašęs ir dvi 
neišskaitomos pavardės).
Po $4 aukojo:
E. Belkienė, V. Glionertas, E. Dryža.
Po $2 aukojo:
J. Bužinskas, B. Mazgelis, B. Brudnyk, 
St. Pačėsa, V. Račiūnas, J. Bieliūnas, 
St. Stirbinskas ir $1 aukojo G. 
Antanėlis.

Tiesioginiai A LB Krašto valdybai 
$10 aukojo S. Montvydas.
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

Sydnejaus Apylinkės valdyba
sissraasMaaaaBBKEBiaasiaaasBisisEiasi 
Namus, (mokėjo tūkstančio dolerių 
paskolą. Jonas skaitė lietuviškas 
knygas ir prenumeravo visus Australi
joje leidžiamus lietuviškus laikraščius.

Metams bėgant Joną ištiko skaudūs 
pergyvenimai. Visu pirma mirė 
motina, kiek vėliau tėvas, o nesenai 
palaidojo žmoną.

Jonui nepavyko išvengti sunkių 
ligų, kurios jj kankino kelis metus, 
pergyveno kelias sunkias operacijas.

Jonas buvo palydėtas gausaus būrio 
pažįstamų, draugų ir bendradarbių iš 
kitų tautybių j jo amžiną poilsio vietą, 
greta mylimos žmonos Veronikos.

Kapinėse, bendruomenės vardu 
atsisveikino Apyl. v-bos pirmininkė 
Petrukonienė. A. Klimaitis apibūdi
no Jono gyvenimo kelią, savo ir visų 
Ramovėnų vardu tarė paskutini 
atsisveikinimo žodį:

Ilsėkis ramybėje. Lai būna lengva 
šio krašto žemė.
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Al eksandras Juodojo Kaspino Diena T ai k ai__

Žirgulys
1909.5.15 - 1986.8.11

Vilniuje, mirė ilgai ir sunkiai 
sirgęs žymus literatūros ir švietimo 
darbuotojas, vertėjas ir redaktorius 
Aleksandras Žirgulys. Jis buvo vienas 
iš tų nepriklausomos Lietuvos mokyk
lose išsimokslinusių lituanistų, kurie 
ir po karo turėjo galimybę savo mokslą 
ir talentą panaudoti lietuvių litera
tūros plėtotei.

Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune 1934 m. baigęs lietuvių kalbos 
ir literatūros studijas, apie 10 metų 
mokytojavo gimnazijose Šakiuose, 
Kybartuose, Kaune, Panevėžyje, Kė
dainiuose. Studijų metais dirbo lietu
vių kalbos žodyno redakcijoje, surinko 
tam žodynui per 3000 žodžių. Rinko 
tautosaką. Studijuodamas taip pat 
dirbo Židinio redakcijoje kalbos 
taisytoju. Bendradarbiavo Ateityje, 
Židinyje, Ryte, XX Amžiuje, Naujoje 
Romuvoje, Lietuvos mokykloje, Gim
tojoje kalboje.

1946-70 m. dirbo Valstybinės 
grožinės literatūros "Vagos" leidyk
los redaktorium. Paruošė spaudai 10 
Putino raštų tomų, kurie buvo išleisti. 
Ypatingai daug mūsų raštijai nusipel
nė tekstologiniu atžvilgiu, paruošda
mas naujus lietuvių literatūros klasi
kų kūrybos leidinius: Lazdynų 
Pelėdos 7 tomus, Žemaitės 6 tomus, 
Vaižganto 2 tomus, G. Petkevičaitės - 
Bitės 6 tomus, P. Višinskio, M. 
Katkaus ir G. Lansbergio - Žimkalnio 
- visų po viena tomą.

Mūsų rašytojų - klasikų kūrybos 
leidinių tradicijų pas mus dar nebuvo. 
Žirgulys pasižymėjo kaip pradininkas, 
kaip literatūros specialistas, sukūręs 
sistemą tokių raštų redagavimui. 
Žirgulys daug žinojo apie lietuvių 
kultūrą ir literatūrą iš laikotarpio, 
prieš nepriklausomybės gavimą ir ją 
atgavus. Prie jo redaguotų raštų 
pridėti paaiškinimai rodo, kaip atsidė
jęs jis tuos faktus rinko, kaip 
sąžiningai ir teisingai Lietuvos praei
ties literatūrinius ir kultūrinius faktus 
vertino. Šalia jau minėtų raštų, jis 
naujai suredagavo D. Poškos "Mužiką 
Žemaičių ir Lietuvos", A. Baranausko 
"Anykščių Šilelį" ir M. K. Čiurlionio 
rinktinę apie muziką ir dailę.

A. Žirgulys išvertė į lietuvių kalbą 
apie 50 įvairių grožinės literatūros 
veikalų, kaip pav. Brolių Kaudzyčių 
"Matininkų laikai", A. Lacio "Žvejo 
sūnus" ir "Zytarų šeima”, A. Upyčio, 
J. Jaunsudrabinio, K. Simonovo, J. 
Galano, I. Franko kūrinių.

Redaktoriaus darbo patyrimus jis 
aprašė dvejose knygose "Literatūros 
keliuose" ir "Prie redaktoriaus stalo".

Veikalas "Prie redaktoriaus stalo" 
laikytinas žinynu, kas liečia kalbos 
grynumą ir taisyklingumą verčiant 
veikalus iš svetimų kalbų į lietuvių 
kalbą.

A. Žirgulys buvo ypatingai darbš 
tus žmogus. Jo nuopelnai lietuvių 
literatūrai vra dideli.

-jaj-

"ŽALGIRIO" RŪMAI
Kaune bus pastatyti "Žalgirio" 

sporto rūmai. Su būsimu pastatu 
kauniečiai galėjo susipažinti sena
miestyje surengtoje priimtų projektų 
parodoje. Sporto rūmų projektą pa
ruošė Žemės ūkio statybos projekta
vimo instituto architektai Z. Dargisir 
S. Kalinka. "Žalgirio" rūmai turės 
7.500 vietų žiūrovams, bus pastatyti 
Žaliakalnyje. Prie jų išaugs ir kiti 
įrenginiai sporto reikalams. Kauno 
senamiesčio keturiasdešimt pirmojo 
kvartalo atnaujinimo projektą yra 
paruošę architektai V. Bernotas ir A. 
Klimas.

Paryžiuje, įsteigusi pabaltiečių namus ir informacijos centrą, Jolanta 
Vaičaitytė suorganizavo "Juodojo kaspino dieną" rugpjūčio 23 d. Tai buvo 
demonstracija, finansiniai paremta "Resistance International" 
organizacijos, priminė publikai apie Molotovo - Ribbentropo paktą, kuriuo 
Pabaltijo valstyės buvo okupuotos. Demonstracijos metu buvo pabrėžta, 
kad Maskvos politika, kas liečia Pabaltiečius bei kitus užimtus kraštus, 
nepasikeitė nuo 1939 metais sudarytojo pakto.

Jolanta Vaičaitytė skaito paruoštą protestą demonstracijos metu.

TALKAI 25 METAI
Reta kuri Australijos lietuvių 

organizacija po dvidešimt penkių 
metų gyvavimo gali pasigirti, kad į jos 
eiles savanoriškai, be jokio raginimo 
įsijungia jaunesnės kartos. Reta kuri 
organizacija gali kultūriniam ir orga
nizaciniam lietuvių gyvenimui 
Australijoje išleisti į metus virš 
vienuolikos tūkstančių dolerių. Retas 
kuris organizacinis vienetas gali 
pasidžiaugti stabilia, vis perrenkama 
vadovybe - jai nereikia ieškoti 
žmonių, norinčių kandidatuoti valdy
bom Retos kurios organizacijos meti
nis susirinkimas praeina tokioj darnioj, 
darbingoj nuotaikoj.

Tokia organizacija yra prieš 
dvidešimt penkis metus Melbourne 
įsteigta Lietuvių kooperatinė kredito 
draugija TALKA.
Dvidešimtpenkmečio proga išleista 
knygelė nusako TALKOS kelia nuo 
kuklios pradžios 1961 metais, kai po 
kelių mėginimų a.a. Liudui Barkui su 
nedidele grupele entuziastų pavyko 
įsteigti pirmą Australijoje lietuvių 
finansinę organizaciją, iki 
šiandieninės stiprios, savim pasitikin
čios organizacijos, turinčios 1063 
narius, operuojančios daugiau kaip 
penkiais milijonais dolerių. Pradžia 
buvo sunki ne vien dėl žmonių 
nepasitikėjimo nauju vienetu, bet dėl 
tais laikais bendruomenėje buvusio 
pasidalinimo. Galima sakyti, kad 
TALKA per kooperatines jos steigėjų 
pastangas, nugalėjo visas kliūtis, ir, 
galbūt, net prisidėjo prie pašalinimo 
priešiškų nuotaikų bendruomenės gy
venime.

Šiandien, dėl įrodyto TALKOS 
tęstinumo, pajėgumo ir, palyginus su 
kitomis finansinėmis institucijomis, 
palankių skolinimo sąlygų, ji į savo 
eiles pritraukia janesniąją kartą. 
Bendruomenėje vyksta tobula sim
biozė: vyresniosios kartos rankose per 
gyvenimą sukauptas kapitalas su 
TALKOS pagelba yra naudojamas
naujai gyvenimą pradedančių, besiku
riančių jaunesnės kartos narių. Vy
resnieji džiaugiasi palūkanomis, jau
nesnieji geromis sąlygomis gauna
momis paskolomis. Pasiekus penkių 
milijonų aktyvus, TALKA yra įgalin
ta, įkeičiant nuosavybę, paskolinti iki 
$ 50,000.

Pagal vyriausybės sudarytus koo- 
perįtyvinių draugijų nuostatus, 

TALKA 10 procentų padaryto pelno 
gali paskirti bendruomenės kultū
riniams reikalams Iš šių metų re
kordinio $115,343 pelno, Sydnejaus 
TALKOS skyrius, padalinimui Sydne
jaus lietuvių bendruomenei propor
cingai gavo $ 3000, Adelaidės skyrius 
- $ 2000. Likutis pelno, davus $ 400 
Geelongo bendruomenei, liko Mel
bourne ir paskirstytas sekančiai: 
Dainos Sambūriui teko $ 1000, VI 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
ruošai - $ 700 (TALKA įvairiais 
būdais anksčiau kongresui jau davė $ 
2,200), sporto klubui Varpui - $ 500, 
bibliotekai - $ 500, Melbourne LB 
Apylinkės valdybai (perdavimui Va
sario 16 gimnazijai) - $ 500, skautų 
tuntui Džiugas - $ 500, tautinių šokių 
grupėms - $ 400, spaudos užsakymui - 
$ 534, Lietuvių informacijos biurui - $ 
500. Australijos lietuvių savaitraščiai 
pasipelno iš regulariai dedamų skel
bimų, kurie apmokami iš einamų 
išlaidų.

Jubiliejiniame 25 metų Talkos susirinkime kalba pirmininkas 
Povilas Baltutis

Jau aštuoni metai, kai TALKOS 
vadovybė yra tose pačiose rankose. 
Valdybą sudaro pirmininkas Povilas 
Baltutis, sekretorius Viva Alekna, 
Juozas Balbata, Arnis Muceniekas ir 
Algirdas Šimkus. Jų rankose yra 
sprendimai, kurių pasėkoje šiais 
metais TALKOS pelnas padvigubėjo. 
Jie įvertina finansinę rinką ir prašy
mus paskoloms, apžiūri (keičiamą 

turtą ir nusprendžia paskolos dydį. 
Mažas nuošimtis abejotinos vertės 
paskolų parodo jų sprendimų svei
kumą. Kasdieninius TALKOS reikalus 
eilę metų tvarko reikalų vedėjas 
Albertas Bladzevičius. Jam taikina 
daugumai TALKOS interesantų per 
langelį matoma Kristina Baltutytė.

Pernai TALKA įsigijo kompiuterį, 
kurio pagelba sąskaitybos darbas yra 
labai suprastintas ir aptarnavima* 
pagreitintas. Didelę dalį $ 30,000 
išlaidų TALKA, prieš pakeičiant 
taisykles, sugebėjo nurašyti nuo 
mokesčių.

Adelaidės TALKOS skyrius pernai 
atšventė savo dešimtmetį. Jam dabar 
vadovauja pirmininkas Vytautas Ne- 
verauskas, Juozas Lapšys ir sekreto
rius Viktoras Baltutis, kuris skyrių 
atstovavo jubiliejiniame TALKOS 
susirinkime. Adelaidės TALKOS sky
riaus vadovybė, kaip ir kiti TALKAI 
vadovaujantieji žmonės, savo nariams 
ir nenariams pataria įvairiuose pinigų 
investavimo, testamentų sudarymo ir 
pensijų gavimo reikaluose. Per savo 
gyvavimą Adelaidės skyrius lietuviš
kas organizacijas parėmė $ 8000 
suma. Sydnejaus TALKOS skyrių 
susirinkime atstovavo Mindaugas 
Šumskas ir Anskis Reisgys, kuris, 
pasidžiaugęs TALKOS ir Sydnejaus 
skyriaus sėkminga veikla, apgailes
tavo, kad draugijos įkūrimas Sydnejuje 
buvo pavėluotas bent dešimčia metų: 
daug jaunesnių žmonių per tą laiką 
priprato prie kitų institucijų. Dabar 
jaučiamas grįžimas pačios jauniausios 
kartos žmonių, kurie naudojasi 
TALKOS patarnavimais. Skyriui va
dovauja M. Petronis, sekretoriauja M. 
Šumskas, atskaitomybę veda A. Reis
gys.

Jubiliejinis TALKOS susirinkimas 
įvyko Melbourno lietuvių namuose, 
rugsėjo 20 dieną. Apie 80 narių 
išklausė pirmininko, P. Baltučio, 
sekretoriaus V. Aleknos ir knygų 
vedėjo J. Karlos pranešimus, patvir
tino apyskaitas, pelno paskirstymą ir 
atliko kitus panašios institucijos 
metinio susirinkimo reikalus. Neatsi
radus daugiau kandidatų, pagal rota
ciją turį pasitraukti trys valdybos 
nariai buvo užtvirtinti sekantiems 
dviems metams. Kaip ir TALKOS, 
pirmininko pranešimas apie draugijos 
ir Australijos ekonominį stovį, Susi-

rinkimas praėjo optimistiškoje dva
sioje, numatant giedrią ateitį Lie
tuvių kooperatinei kredito draugijai 
TALKA. , „ .J. Mašanauskas
Kas taupyt, anksti

įpranta — turi

pinigą ir mantą!
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE

Rašo Jurgis Janušaitis

FRONTININKŲ FRONTE 
PASIŽVALGIUS

Be abejo ir Australijos lietuviai 
gerai žino kas yra frontininkai. Tai 
krikščionių demokratų jaunųjų inte
lektualų karta. Tikrumoje tai yra 
Lietuvių Fronto Bičiuliai, gerai susi
organizavę, savo gretose turį gana 
stiprias mokslines, kultūrines, visuo
menines pajėgas. Jie veržlūs. Juos 
matome ne vienos organizacijos 
vadovavimo darbe. Gana dosnūs, 
stipriai savo aukomis paremia di
džiuosius lietuvių darbų užmojus. O 
toks frontininkas, kaip dr. Antanas 
Razma buvo vienas iš tų, kuris ryžosi 
organizuoti Lietuvių Fondą, su būre
liu jam prijaučiančių ir tas fondas 
šiandien artėja prie keturių milijonų 
dolerių.

Dr. ANTANAS RAZMA.
Lietuvių Fondo pirmininkas

Negana to, Lietuvių Fronto Bičiu
lių sambūryje yra veiklių visuo
menininkų, Lietuvių Bendruomenės 
vairuotojų. Jie domisi ir remia ne tik 
kultūrinę veiklą, bet dažnais atvejais 
reiškiasi lietuvių politiniame gyve
nime. Nesibaugina atviriau žvilgte
lėti į okupuotos Lietuvos ir pavergto 
lietuvio problemas. Randa konkre
čių būdų tenykščiams kovotojams 
konkrečiai padėti. Tai toks yra 
frontininko veidas aplamai.

Už jų ryžtą, veiklumą, organiza
cinius sugebėjimus, dirbamus konkre
čius darbus, aukas ne visi liekame 
jiems dėkingi. Yra tokių žmonių, 
kurie Lietuvių Fronto Bičiulius tie
siog šmeižia, jiems prisega kolabo - 
rantų su okupantu epitetus. To
kiems žmonėms frontininkas pasidarė 
baisiausias žmogus ir net tam tikroje 
spaudoje žymiuosius frontininkų vei
kėjus įvairiai šmeižia, kad tik visuo
menės akyse sumenkinti jų darbus, 
noras juos išjungti iš vadovaujamų 
vietų ir bendrai iš lietuviškojo 
gyvenimo.

Tačiau, ačiū Dievui, toks anų 
riksmas nei kiek nejaudina gabių ir 
darbščių frontininkų. Jie nekreip- 

pia į tokių mažų žmogelių riksmą, 
dėmesio. Tuo labiau, kad tie rėkian
tieji yra daugiau savireklamos;, be 
konkretesnių darbų žmonės.

Tai tokius frontininkus mes pažįs
tame Amerikoje, Kanadoje ir kai 
kuriose laisvojo pasaulio šalyse.

Jų, frontininkų, darbai dažniausia 
būna aptariami taip vadinamose 
poilsio ir studijų savaitėse, kurių iki 
šiol jau yra buvę net trisdešimt. 
Tokios studijų ir poilsio savaitės 
dažniausia vyksta čia, Amerikoje, 
Dainavos stovykloje, retkarčiais susi
buriamą Los Angeles, Californljoje 
trumpesniems pokalbiams, o taip pat 
susibūrimų yra buvę ir Europoje.

Pažymėtina, kad tokios studijų ir 
poilsių savaitės bei kiti jų sulėkimai 
pasižymi geru organizuotumu, prog- 
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ramų turiningumu ir aktualių klausi
mų svarstymu.

štai mažytis žvilgsnis i šių metų 
studijų ir poilsio savaitę, vykusią nuo 
rugpjūčio 3 iki rugpjūčio 10 d. 
Dainavoje

Dalyvių tarp 50 ir 100. Išsamiai 
apie frontininkų sulėkimą Drauge 
rašė LF bičiulis Apolinaras Bagdonas.

Šią studiją šiais metais ruošė LFB 
centro valdyba, kuriai vadovauja 
Juozas Mikonis. Stovyklos tvarka 
rūpinosi taip vadinamas komendantas 
Vytautas Brizgys. Nepamirštas da
lyvių religinis aptarnavimas, kuriuo 
rūpinosi kun. Viktoras Dabušis.

Savaitės laikotarpyje puikiai pasi
ruošę kalbėtojai skaitė Įvairių temų 
paskaitas. Aktorė ir režisierė, Aus
tralijos lietuviams gerai pažįstama, 
Dailia Mackialienė giliu žvilgsniu 
aptarė Lietuvos teatrus okupacijų 
metais. Tai daugiau kultūrinių ver
tybių analizė okup. Lietuvos gyve
nime. Apolinaras Bagdonas nagrinėjo 
Senąją lietuvių religiją. Augustinas 
Izdelis aptarė išeivijos pristatymą 
sovietų spaudoje 1985-86 metais. 
Tai grynai politinio pobūdžio analizė, 
liečianti išeiviją.

Vienoje vakaronėje, kuriai vado
vavo dr. Kazys Ambrozaitis buvo 
prisiminti mūsų tautos vyrai - prof. 
St.Šalkauskis, prof. Pranas Dovy
daitis, pirmasis neprikl. Lietuvos 
žuvęs karys Lukšys minint Įvairias jų 
sukaktis. Jaunas, istorijos mokslus 
baigęs Andrius Anužis kalbėjo apie 
jauno lietuvio aktyvų įsijungimą į JAV 
politiką. JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas Algimantas Gečys metė 
įdomų žvilgsnį į ateitį, nagrinėdamas^ 
kaip atrodys LB 2010 metais. Tai, 
žinoma, pranašavimas, tačiau gana 
realus. Jo teigimu menkės lietuviš
koji veikla, ilgiausiai išliks LB, nors 
dalinai kalbanti anglų kalba, bus 
skirtingi ir veiklos metodai. Prof. 
Vyt. Vardys iš istorinės perspektyvos 
metė žvilgsni į praeitį ir palietė 
katalikų ir komisarų veiklą 1940-41 
metais. Algimantas Gureckas blai
viu žvilgsniu analizavo naujus posū
kius santykiuose lietuvių su lenkais.

Suvažiavimą pagerbė savo atsilan
kymu ir naujasis Lietuvos generalinis 
garbės konsulas Čikagoje, Vaclovas 
Kleiza ir ta proga kalbėjo apie 
konsuliarinę tarnybą ir konsulo parei
gas. Kaip matome, geri kalbėtojai, 
geros paskaitos. Tai tam tikra 
prasme ir iškylančių problemų stu
dijos.

Džiugu, kad studijų savaitėje 
puikiai pasirodė ir gražus būrelis 
jaunimo, kas mūsuose, ypač suvažia
vimuose, retoka. Daina Kojelytė, 
Gintaras Grušas, PLJ S-gos pir
mininkas, Joana Kuraitė-Lasienė, ka
nadietė, bendruomenės veikėja, suor
ganizavo jaunimo simpoziumą, 
kuriame išsamiai aptarė lietuvių 
Jaunimo dalyvavimą visuomeninėje ir 
politinėje veikloje. Taigi dirbta nuo
širdžiai, į problemas žvelgta iš šių 
dienų situacijos.

Kas be ko, po sunkių darbų štai ir 
pramoginiai vakarai. Pramoginius 
vakarus organizavo LB Kultūros 
Tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė, 
akordeonu talkino Andrius Polikaitis. 
Nuostabiai pasirodė Floridos, 
Daytona Beach lietuvių kvartėtas, 
vadovaujamas Dailios Mackialienės. 
Dalyviai-be vadovės, dr. Vanda ir 
Vytautas Majauskai, Juozas Paliulis. 
Jų puikūs kopletal ir dainos džiugino 
dalyvius savo tematika, dainomis, 

humoru, kas privertė dalyvius džiaug
tis, juoktis iki ašarų. Literatūros 
vakare šauniai vėl pasirodė aktorė 
Dailia Mackialienė skaitydama trem
tinio laiškų ištraukas, B. Brazdžionio, 
Putino, Andriekaus, Degutytės poe
ziją. Gražus ir prasmingas su jauni
mu suruoštas montažas kovojusiems 
už Lietuvos laisvę pagerbti. Montaže 
dainos ir deklamacijos. Vadovavo 
Ingrida Bublienė.

JAV LB Krašto valdybos nariai Juozas Kojelis 
ir Ingrida Bublienė

Gera buvę klausytis jaunų daini
ninkių "Ramunėlės" ansamblio dainų. 
Kiek čia jaunatviško džiaugsmo, 
nuotaikos jų dainuotose dainose. Jos 
net iš Ottavos, Kanados, čia atkilo 
džiuginti gražia daina vyresniuosius 
visuomenininkus. Gilų įspūdį paliko 
Vytautės Žilinskaitės "Sakmė apie 3 
beržus”, kurią su giliu įsijautimu 
klausytojams perteikė akt. Dalila 
Mackialienė.

Studijų dienose buvo pagarbiai 
prisimintas V aclovas Roclūnas, visuo
menininkas, žurnalistas, šventęs 70 
metų sukaktį. Jam palinkėta našių ir 
kūrybingų metų.

Susibūrimas baigėsi geroje nuo
taikoje, praėjęs darbštume ir rimtyje.

Dainava graži vieta. Ji primena ir 
mielosios tėvynės Lietuvos kampelį. 
Tad ir nuotaika visų buvo puiki.

Šiame savo rašinėlyje tesuminėjau 
būdingesnius darbelius ir nuotaikas iš 
frontininkų fronto. O jų būta daug. 
Tad Lietuvių Fronto Bičiuliai, ar kam 
patinka ar ne, yra lietuviškajame 
gyvenime stipri pajėga ir su ja tenka 
visiems rimtai skaitytis. Fron
tininkai savo fronto linijose atlieka 
labai reikšmingus išeivijos ir pa
vergtos tėvynės vaikams našius 
darbus.

Poco©ooco©swooooooceooocccoooooooococoooccooocoooaoooooooooooo

VYRESNIO AMŽIAUS TAUTIEČIŲ ŽIDINYS ADELADĖJE

Dar ne taip seniai šis projektas 
atrodė sunkiai įvykdomas. Betgi 
ištvermė, pasiryžimas ir energija 
nugalėjo kliūtis. Rugsėjo mėn. 27d„ 
šeštadienį nuo 1 vai. iki 4 vai. p.p. 
tautiečiai buvo kviečiami apžiūrėti 
namus. Pastatas yra 27 Thornton St., 
Kensington 5068

Reikia pripažinti, kad šitie namai 
yra didelis laimėjimas mūsų bendruo
menei. Juk ne žodžiais mes jrodome 
savo sugebėjimus, bet darbais. Sve
timtaučiams tik atsiekimais galime 
užimponuoti. Turbūt ne paslaptis, kad 
susilaukėme daug komplimentų ir 
pasiteiravimų iš kitų etninių ben
druomenių, kaip mums pavyko tokius 
namus įsigyti. Kaip jau buvo spaudoje 
rašyta, pastate yra šeši atskiri butai.

Namų kaina su visais pirkimo 
pardavimo mokesčiais siekė 293.500 
dolerių.

Atsidėkodamos bendruomenei už 
duosnią paramą, "Moterų sekcija" ir 
patikėtinių komitetas nutarė ypatin
gai pagerbti mecenatus ir garbės

SPAUDOS
SĄJUNGOJE

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos narių metinis susirinkimas 
įvyks Sydnejaus Lietuvių klube, 16 
East Terrace, Bankstowne lapkričio 
16 d., sekamdienį, 2 vai.

L.B. Spaudos Sąjungos nariai yra 
kviečiami siūlyti kandidatus į Są
jungos valdybą. Nominacija valdybą 
turi pasiekti ne vėliau spalio 19 d. 2 
vai.

Nominacijos patiekiamos raštu su 
bent dviejų Sąjungos narių bei 
siūlomo kandidato parašais. Valdybos 
adresas : P.O. Box 550 Bankstown, 
NSW 2000.

1985 - 6 m. kadencijos L.B. Spaudos 
Sąjungos Valdybą sudarė dr. B. 
Vingilis (pirm.) A. Adomėnas, V. 
Augustinavlčius, V. Jaras, A. Milašas, 
V. Patašius ir B. Žalys.

Pagal Sąjungos įstatus trys komite
to nariai, V. Augustinavičius, V. 
Patašius ir dr. B. Vingilis turi 
atsistatydinti per šį metinį Sąjungos 
narių susirinkimą, bet jie gali būti vėl 
renkami į naują valdybą.

Šia proga L.B.S. Sąjungos valdyba 
kreipiasi į visus lietuvių spaudos 
bičiulius, kurie dar nėra Sąjungos 
nariais, kviesdama Juos įsijungti į 
Spaudos Sąjungos narių gretas. į 
Sąjungą galima įstoti padavus 
prašymą ir sumokėjus vienkartinį $ 25 
mokestį. Metinių nario mokesčių 

• nėra. Stojamasis mokestis padaro 
asmenis nariais iki gyvos galvos, 
nebent jie patys paduotų pareiškimą 
iš Sąjungos išstoti.

L.B. Spaudos Sąjungos valdyba 
norėtų matyti kiekvieną sąmoningą 
Australijos lietuvį Sąjungos narių 
šeimoje.

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos valdyba.

narius ir tuo pačiu \sus kurie aukojo 
šiam reikalui. Prie rentinės pastato 
sienos bus pakabinta Vytimi papuošta 
lenta su mecenatų ir garbės narių 
pavardėmis. Mecenatais skaitome 
tuos, kurie paaukojo savo sugebė
jimus, kantrybę ir energiją ir visus 
po 1000 dolerių įnešusius. Garbės 
nariais skaitome visus paaukojusius 
500 dolerių.

Dėkojame taip pat visų valstijų 
organizacijoms ir pavieniems asme
nims, kurie mus moraliai ir finansiniai 
parėmė:

Subsidija iš Federalinės valdžios 
$111.500, A.A. Jono Birbilo palikimas 
$50.000, Pelnas už Kesters Rd. sklypą 
$60.000, "Moterų Sekcijos" uždarbis, 
pietūs, loterijos $20.000, Pavienių 
žmonių suaukoti piningai $18.000, 
"Moterų Sekcijos" ir Patikėtinių 
aukos $4.000, Organizacijų aukos $ 
1000, Beprocentinės paskolos $ 
29.000. Viso 293 .500 ir palūkanos iš 
banko ir "Talkos".

Izolda I. Davis
Patikėtinių komiteto sekretorė
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REVOLIUCINIS MANIFESTAS 
SOVIETU SĄJUNGOJE

Gal būt kiekvienam skaitytojui 
labai būtų sunku patikėti, kad 
šiandieną Sovietų Sąjungoje galėtų 
(vykti bent kokia staigi permaina, 
žinant platų KGB tinklą, kuris 
"apsaugo'' kiekvieną pilieti nuo viso
kių "neapgalvotų" sumanymų bei 
idėjų.

Prieš porą mėnesių Londono 
laikraštis Guardian paskelbė gautą iš 
Maskvos plačiai cirkuliuojamą mani
festą, kuris būk tai parašytas atsako- 
mingų asmenų visiems Sovietų Sąjun
gos piliečiams. Manifeste propaguo

jamos radikalios reformos sovietu 
politinėje ir ekonominėje sistemoje. 
Manifestą pasirašę asmenys yra gerai 
susipažinę su vakarų politinėmis bei 
ekonominėmis žiniomis ir puikiai žiną 
tikrus Sovietų Sąjungos statistinius 
davinius. Guardian , toliau, pirmame 
savo puslapyje, mini, kad Sovietų 
Sąjungoje yra (steigtas naujas Socia
listinis judėjimo atstatymas, kuris 
siūlo padaryti daug toliau siekiančių, 
stipresnių reformų ateityje. Manifes
te kreipiamasi ( (vairias politines 
grupes reikalaujant spaudos ir žodžio 
laisvės. Manifesto kopijos buvo išsiun
tinėtos sovietų laikraščiams, bet kaip 
ir buvo tikėtasi, reakcijos nesulaukta. 
Pasirašiusieji nutarė manifestą per
duoti vakarų spaudai.

Manifesto pagrindinis uždavinys - 
(rodyti Sovietų piliečiams ir išanali
zuoti dabartinę valstybės ekonomijos 
padėtį, kuri šiandien yra labai blogoje 
padėtyje, lyginant su vakarų valsty
bėmis. Sovietų Sąjungos skolos vaka
rų valstybėms siekia 30 bilijonų 
dolerių ir vis auga. Anot statistikos 
davinių, siekiant 2005-tuosius metus, 
sovietai visus savo produkcijos 75 
pelno nuošimčius turės išleisti skoliį 
apmokėjimui. Ekonominė padėtis So
vietų Sąjungoje yra katastrofiška, 
ankščiau grūdai buvo eksportuojami, o 
šiandien jie perkami ir už juos mokama 
doleriais, nes rublis užsienio rinkoje 
jokios vertės neturi. Menkas atlygi
nimas, chroniška stoka pačių pagrin
dinių produktų, kaip mėsos, pieno, 
sviesto sukelia pačių gyventojų tarpe 
daug nepasitenkinimo ir pagiežos. 
Neužmirškime, kad tas nedateklius 
jau prasidėjo nuo pačios revoliucijos ir 
tęsiasi iki šios dienos. Ši ekonominė 
krizė yra artimai surišta su politine 
padėtimi, kuri liečia pačius pagrin
dinius socialistinius principus. Naujoji, 
lojali grupė save pasivadinusi Socia
listinio judėjimo atstatymu siekia 
plačių reformų tiek politinėje, tiek 
ekonominėje srityje, todėl jų pagrin
dinis siekis turėti spaudos laisvę, 
sustabdyti persekioti žmones dėl 
politinių ir religuiių (sitikinimų, 
garantuoti žodžio laisvę, turėti gali
mumų steigti politines organizacijas. 
Ligi šiol Sovietų Rusijoj veikia vienos 
partijos sistema, kurią (vedė Leninas, 
su tikslu sugriauti seną socialinę 
sistemą ir tuo būdu nuslopinti senąją 
klasę ir sukonstruktuoti naują socia
listinę visuomenę. Dabar, kai Sovietų 
Rusijoj galutinė socializmo pergalė 
savo misiją pabaigė, vienos partijos 
sistema daugiau nereikalinga, naujų 
politinių partijų (steigimas socialisti
nėje valstybėje pasidarė aktualus.

Raginama ekonominėje sistemoje 
prisilaikyti ekonominės teisės, siekti 
privataus biznio, produktyvumo, geros 
kokybės, eksporto į užsienius, duoti 
Sovietų piliečiams teisę nuomoti 
(vairias ūkio mašinas.

Manifesto pabaigoje Socialinis 
judėjimo atstatymas kreipiasi ( visus 
Sovietų piliečius su prašymu, kad 
manifeste nurodytą programą atidžiai 
perskaitytų ir išdiskutuotų savo tarpe 
su artimaisiais, draugais bei pažįsta

mais ir siųstų savo komentarus bei 
pasiūlymus laikraščiams, radio ir 
televizijų stotims. Naujoji Socialis
tinio atstatymo grupė tikisi, kad 
Sovietų spauda spausdins manifeste 
pasiūlytus pageidavimus, o Sovietų 
teisės organai garantuotų pagal 
konstituciją savo piliečiams laisvę ir 
nebaus jų už jų politinius nusista
tymus.

Užsienio spaudoje reakcija dėl to 
manifesto yra plati ir labai skirtinga 
žurnalistų ir Sovietų politikos žinovų, 
kurie seka, žino, nusimano kas šiuo 
metu darosi Sovietų Sąjungoje ko
mentarai yra labai santūrūs. New 
York Times ir Washington Post 
politiniai komentatoriai atmeta bet 
kokias mintis, kad tas manifestas buvo 
parašytas žinomo asmens, turinčio 
politinio svorio. JAV vyriausybės 
atstovai labai (tartinai ir pesimistiškai 
j manifestą reaguoja ir nori turėti 
daugiau (tikinančių (rodymų. Yra ir 
kitokių nuomonių, kad tas manifestas 
parašytas sovietų piliečių, kurie turi 
ryšių su JAV institutu Maskvoje. JAV 
Prezidento patarėjas saugumo reika 
lais yra įsitikinęs, kad tas dokumentas 
yra apgaulingas, nes jis taip lengvai 
"praspruko" į vakarus. Sensacija liko 
sensacija, šiandien apie tai niekas 
nerašo ir neprisimena.

Rišę

Sydnejuje
Metinis Susirinkimas

Sydnejaus lietuvių klubo metinis 
susirinkimas (vyko rugsėjo 21 dieną. 
Pagal potvarkius jį pravedė valdybos 

pirmininkas Vytautas Bukevičius. 
Praėjusių metų susirinkimo protokolą 
perskaitė sekretorius A. Dudaitis. 
Priimtas be pataisų. V. Bukevičius 
padarė klubo veiklos pranešimą. Tai 
buvo papildymas ir kartu paaiški
nimas raštu visiems nariams pasiųsto 
metinės apyvartos ir klubo finansinio 
stovio balanso patvirtinto buhalterio 
L. Milašo ir klubo valdybos.

Finansinių metų gale t.y. birželio 
30 d. klubas turėjo 669 narius. ( tą 
skaičių (eina ir svetimtaučiai.

Pirmininkas su pasitenkinimu teigė, 
kad vis daugiau jaunimo stoja ( klubo 
narius. Atsistojimu ir tylos minute 
pagerbti metų bėgyje mirusieji nariai: 
Almazienė Erna, Bernatavičius 
Juozas, Dubauskienė Albina, 
Gaidukas Antanas, Matečiūnas 
Bonifacas, Rašymas Eduardas, 
Ratienė Regina, Stasa Adomas ir 
Ropė Petras.

Paskutinių metų bėgyje klubas 
padarė $49.000 gryno pelno. Didelis 
pelnas atsiektas sumažinant apmoka
mų tarnautojų skaičių ir jų darbo 
valandų; pajamos iš dažnesnio patal
pų išnuomavimo svetimtaučiams ir 
nesamdant remonto darbams amati
ninkų. Visi pataisymai buvo atlikti 
klubo valdybos nario Prano Andriu
kaičio talkininkaujant klubo nariams . 
Dažniau išnuomuojant patalpas, 
pakilo ir pokerio mašinų bei baro 
pajamos.

Vien tik lietuviai savo lankymu 
finansiniai šio klubo išlaikyti negali. 

A. A. PETRUI ROPEI

mirus, jo žmoną, mielą Bronę giliai užjaučia ir kartu liūdi

Milda. Vytautas ir Ričardas 
Bukevičiai.

Ateityje valdyba stengsis pritraukti 
daugiau svetimtaučių į klubą. Grįž
tant prie finansinio balanso. Juodoji 
pusė yra sekanti: šiuo metu klubas 
turi $468.000 skolos, tai mūsų 
duosniesiems lietuviams ir "Talkai". 
Pagal įkainavimą klubo turtas siekia 
1.5 milijono dolerių.

VYTAUTAS BUKEVIČIUS 
Sydnejaus Liet, klubo V-bos pirm.

Suglaustai tariant, visiems pareika
lavus skolas grąžinti, klubas turėtų 
parduoti pastatą, taigi likviduotis, kad 
grąžintų visas paskolas. Vienok per 
metus grąžinta $20.000 skolintojams. 
Klubo ateitis yra lietuvių rankose, nes 
bankams skolos yra išmokėtos.

Atkreiptas dėmesys ( palikimus. 
Buvo susipratusių - geraširdžių 
lietuvių, kurie prieš mirdami paskyrė 
klubui paramą. Jiems priklauso pagar
ba ir padėka. Jų vardu pavadinti 
kambariai Ir jų pavardės bus įrašytos į 
garbės lentas.

Tačiau buvo ir tokių kurie nespėjo 
padaryti testamentų, arba darydami 
padarė paklaidų, už tai likęs turtas 
atiteko Sovietų ar vietinei valdžiai. 
Pirmininkas kvietė sudaryti testamen
tus ir, jei reikalinga, pasinaudoti klubo 
valdybos patarimais. Taip pat padė
kojo savo bendradarbiams, visiems 
talkininkams, sekcijų vadovams už 
darbą ir pasišventimą.

Svarbus klubo valdybos narys, Algis 
Dudaitis, penkis metus sąžiningai 
dirbęs klubo labui, nebekandidatavo. 
Jam visi susirinkusieji nariai išreiškė 
nuoširdžią padėką.

Diskusijų metu iš narių tarpo 
susilaukti keli pasiūlymai į kuriuos 
pažadėta kiek (manoma kreipti dėmesį 
ir duoti jiems eigą.

V. Bukevičiaus pranešimas vaiz
džiai atskleidė susirinkimo dalyviams 
kiek darbo ir pasišventimo (dėta visų 
klubo valdybos narių ir pagelbininkų.

Reikia džiaugtis, kad pasišventu- 
siems valdybos ir klubo nariams 
turime energingą vadovą Vytautą 
Bukevičių. Jį matome beveik kiekvie
ną dieną klube. Sąžiningas, darbštus, 
išnaudojąs visas galimybes kad klubas 
progresuotų ir neštų pelno.

Susirinkimo dalyviams neliko nei 
mažiausios abejonės, kad Sydnejaus 
lietuvių klubo valdyba deda visas 
pastangas elegantiškąjį klubą nevien 
išlaikyti, bet bando ir visokiais būdais 
sumažinti skolą.

V. Augustinavičius

xWwxxxxxwx
Sovietams atsisakant sumažinti 

savo nepaprastai išpūstą personalą 
Jungtinių Tautų atstovybėse, JAV 
nutarė ištremti 25 sovietų diplomatus 
iki spalio 1 d. Sovietai turi išimties 
keliu 3 atskiras atstovybes Jungtinėse 
Tautose: Sovietų S-gos , Ukrainos ir 
Gudijos. Kadaise jie stengėsi išsirū
pinti sau dar vieną atstovybę Lietuvos 
sąskaita, bet atsimušė į kietą JAV 
politiką nepripažinti Lietuvos prie
vartinio įjungimo į SSR.

(strigo numatytas viršūnių susi
tikimas tarp JAV prez. Reagan ir 
Gorbačiovo. Amerikiečiai nenori susi
tarti dėl susitikimo datos, kol sovietai 
neišleido laisvai išvykti amerikiečiui 
žurnalistui Daniloff, šiuo metu gy
venančiam JAV ambasadoje 
Maskvoje. Sovietai bando surišti 
Daniloff išvykimą su bylos nutraukimu 
sovietų šnipui Genadijui Zacharov. 
Amerikiečiai skaito, kad Daniloff yra, 
nesurištas su šnipinėjimu, jie siūlo iš 
savo pusės iškeisti Zacharov į sovietų 
kalinamus disidentus.

Amerikiečių žiniomis, sovietų 
povandeninio laivo iššauta tarpkonti- 
nentalinė raketa iškrypo 2000 km iš 
numatyto skridimo tako ir nukrito 
Kinijos pasienyje netoli Amūro upės. 
Sovietai paneigė, kad raketa būtų 
nukritusi Kinijos teritorijoje, tačiau 
pripažino, kad viena iš iššautų raketų 
sprogo skridimo metu.

Kairiojo sparno dominuojama 
Viktorijos darbo partija metė iššūkį 
min. pirmininkui Bob Hawke, išstaty- 
dama John Halfpenny pirmuoju kandi
datu darbo partijos sąraše ateinan
tiems senato rinkimams. Vyriausybės 
lyderis senate, John Button, nutrem
tas į trečią (paskutinę) vietą.

Šis Viktorijos skyriaus žygis buvo 
tuoj sutramdytas. Per tris su puse 
valandos darbiečių federalinis egze- 
kutyvas pravedė balsavimus savo 
tarpe ir nutarė pasinaudoti ypatinga 
teise įsikišti į Viktorijos skyriaus 
nutarimus. Sen. John Button vėl 
atstatytas į senąją poziciją senato 
sąraše, o John Halfpenny pastatytas 
trečoje vietoje.

Iš Afganistano Vakarus pasiekian
čios žinios mini smarkias kovas tarp 
sovietų ir musulmonų sukilėlių Herat 
provincijoje. Pats Herato miestas 
kelis kartus ėjo išrankų[ rankas. Irano 
žinių agentūra praneša, kad sovietų ir 
afganų kareiviai nukirto galvas 42 
afganams kaimiečiams mažame kaime 
netoli Irano sienos, kad atsikeršyti 
sukilėliams. Nežiūrint, kad sovietai 
daug kartų žadėjo pasitraukti iš 
Afganistano, jie ten šiuo metu laiko 
apie 115.000 karių.

Filipinų prezidentė Corazon 
Aquino lankosi Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, bandydama gauti finansi
nės paramos savo kraštui. JAV 
kongresas nubalsavo Filipinams ypa
tingą 200 mil. dolerių sumą, virš 
normalios finansinės ir karinės para
mos.

Rusų žvejų laivo Lesogobsk 
Jūrininkas pabėgo iš laivo Dunedin 
uoste ir paprašė Naujosios Zelandijos 
valdžios leidimo pasilikti krašte. 
Manoma, kad pabėgėlis buvo kartu ir 
laivo politinis vadovas.

Prancūzijoje nesiliauja teroristų 
siautėjimas. Paryžiuje ekstremistų 
libaniečių grupė vien šį mėnesį 5 
atskiruose bombų sprogimuose 
užmušė 8 ir sužeidė arti 200 žmonių. 
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MŪSŲ DAINŲ ŠVENTĖS

Šių metų pabaigoje, iš visos 
Australijos kampų, vėl suvažiuos 
lietuviai i Sydnejų, kad dalyvautų taip 
laukiamose Lietuvių Dienose.

Jau kuris laikas mūsų vietiniai 
laikraščiai rašo apie busimosios Šven
tės parengimus, apie pasiruošimo 
darbus ir dedamas pastangas, kad šioji 
Šventė būtų nemažiau įspūdinga kaip 
praėjusios. Kaip žinoma, Sydnejaus 
lietuvių bendruomenė yra pati gau
siausia Australijos lietuvių kolonija ir 
visai neabejoju, kad jos pastangomis, 
šios Meno dienos bus vienos iš 
geriausiai pasisekusių.

Žinodamas, kad mes lietuviai esame 
dideli dainos mylėtojai ir kad mūsų 
Dainų Šventės visada būna vienos iš 
pagrindinių ir daugiausia laukiamų 
L.D. parengimų, norėčiau kiek dau
giau pakalbėti apie lietuviškos dainos 
grožį ir jėgą ir jos įtaką mūsų 
gyvenimui.

Man atrodo, kad mums lietuviams 
daina yra lyg tas užburtas ugninis 
paukštis, kuris laksto po visą pasaulį ir 
liepsnoja kiekieno lietuvio širdyje, 
įkvėpdamas jam stiprybės, jėgos ir 
ištvermės išlaikyti gyvą tautinę 
sąmonę, nes mūsų dainose yra sudėta 
ne tik vieno asmens, bet ir visos 
tautos skausmai, vargai, nuliūdimai, 
džiaugsmas, meilė ir pasiryžimas.

Mūsų lietuviškos dainos yra lyg tas 
gyvybės eleksiras,kuris padeda mums 
žygiuoti šiuo vingiuotu emigranto 
keliu ir priartina viltį dar kartą 
sugrįžti į savo gimtąjį kraštą. Neuž
mirškime , kad mums daina yra mūsų 
dvasinio pasaulio balansas, be kurio 
jokie turtai, nei prabanga mūsų 
nenudžiugins. Daina yra viena iš mūsų 
mąstymo formų kartu su kalbos, 
klausos ir regėjimo asociacijomis bei 
kitais komponentais, sudarančiais 
mūsų protinės veiklos kompleksą. 
Atimkite iš žmogaus melodinę vaiz
duotę ir jis neteks per gražias 
meliodljas tekančio laiko pojūčio, 
vidinio pasitenkinimo, dvasinio nu- 
skaidrlnimo jausmo, nervinę įtampą 
iškraunančio ir atvangą tarp aktyvaus 
mąstymo užpildančio eleksiro. Manau, 
kad visiems mums turi būti supran
tama, kad kaip žemei yra reikalinga 
trąša, kad iš jos išgavus geresnį 
derlių, taip mums yra reikalingas 
dvasinis pasitenkinimas, kad geriau 
išbalansavus mūsų gyvenimo nuotaiką 
ir sutvirtinus ryžtą kovoti su pasitai
kančiais, kasdieniniais rūpesčiais. 
Mūsų skambiosios dainos, kuriose 
randame išraiškingą meliodiją su 
turtingu ir spalvingu harmonijos rūbu, 
leidžia mums pajusti aiškią ir konkre
čią formą, kuri užhipnotizuoja mūsų 
protavimą ir įtraukia į dainuojamos 
dainos turinio laiką ir vietą ir 
pasimetę savo galvojime, mes keliau
jame kartu su daina. Toks įsitraukimas 
ir įsigilinimas į dainos turinį, keičia 
mūsų nuotaiką ir, kartais besiklau
sydami dainos, mes džiaugimės ar net 
juokiamės, kartais lūdime ar net 
verkiame, o kartais, sukandę dantis 
patys sau pasižadam tvirčiau, gražiau 
žengti į rytojų.

Taip - daina yra mūsų sielos 
mankšta ir ji atllieka tą patį uždavinį 
kaip ir fizinis darbas, arba sportiniai 
užsiėmimai suteikia mūsų kūnui. 
Dainuodami nuplauname sielos dulkes, 
o besiklausant kitų dainuojant - 
atgimstame ir dvasiniai sustiprėjame.

Nenuostabu kad į mūsų didžiąsias 
Dainų Šventes visada prisirenka 
tūkstančiai klausytojų, kurie žino, 
kad nėra geresnio būdo, kaip atjau
ninti dvasinę nuotaiką ir kaip, bent 
mintyse, laisvai vėl pakeliauti 
Lietuvos laukais, miškais ir seniai jau 
išmindžiotais takeliais. Be to, miela ir 
gera būdavo matyti mūsų Australjos 
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lietuvių chorus visada gerai pasiruo
šusius ir sugebančius taip jaudinan
čiai, melodingai ir harmoningai padai
nuoti mūsų, niekad neatsibostančias, 
liaudies dainas.

"Dainos Sambūrio" dirigentai 
iš kairės: D. Levickienė,

V. Straukas ir B. Prašmutaitė

Kaip ir daugumas, nesu apleidęs nei 
vienos mūsų Dainų Šventės ir, kaip ir 
visi mano tautiečiai, žinau, atėjęs į 
koncertą pamatysiu gražiai pasipuo
šusius atskirų vietovių chorus, kurie 
dės visas pastangas įrodyti, kad jie 
dvejų metų darbu, yra gerai pasi
ruošę, ir sugeba pilnai išreikšti dainos 
charakterį ir įvairių balsų harmonin
gas junginys vėl nukels į svajų pasaulį. 
Su malonumu sekdavau Gelongo, 
Canberros, Newcastlio ne taip 
skaitlingus chorus, kurie (rodydavo, 
kad nevisada yra reikalinga galinga 
"forte" gražiam dainos išpildymui ir 
jie visi sugebėdavo atiduoti klausy
tojui jų dirigentų reikalaujamus 
niuansus. Neabejotinai, Adelaidės, 
Sydnejaus ir Meibourno didieji chorai 
stipriai užliūliuodavo klausytojus, nes 
jų eilėse yra ne tik kad balsingi 
dainininkai, bet išlygintų balsų har
monija visada giliau pasiekia klausy
toją. Tvirtai galiu konstatuoti, kad 
mūsų didžiųjų, pavienių chorų dainų 
išpildymas visada skambėdavo dar
niau, geriau ir jų balsų harmonija, be 
priekaištų, skverbdavos! į mūsų 
pasąmonę. Ne visai tą patį sugebė
davo atsiekti jungtiniai chorai ir, nors 
ir jų galingumas drebindavo širdis 
klausytojų , visdėlto tokio darnumo jie 
neatsiekdavo. Tenka pripažinti, kad 
neskaitant skambesio galingumo, 
jungtiniai chorai niekada neatlikdavo 
savo partitūrų taip gerai, kaip 
pavieniai chorai.

Choro dainavime neužtenka gerai 
išmokti savo partijas, nes choro 
pagrindinis uždavinys yra pagauti 
dainos dvasią ir tai atatinkamai 
perduoti klausytojui. Kad tai atsiekti 
reikia pašvęsti daug laiko ir reikia 
įdėti daug darbo ir susigyventi, kaip su 
visais kitais choro balsais, taip ir su 
dirigentu. Tai atsiekti per vieną ar dvi 
repeticijas yra neįmanoma, o daugiau 
laiko skirti jungtinių chorų susidaina- 
vimui, Švenčių metu, taip pat yra 
neįmanoma.

Apgailestauju, kad šį kartą teks 
mums pasitenkinti vien tik jungtiniu 
chorų koncertu, nes įvairiausios 
priežastys užkirto kelią atskiriems 
chorams pasiruošti šiai Dainų Šventei. 
Šis dainų koncertas mums primins 
Amerikos ir Kanados Dainų Švenčių 
koncertus, kur jie ne tik nebando 
lyginti atskirų chorų sugebėjimus, bet 

net neišmoksta atmintinai atskirų 
dainų žodžių ir per koncertus 
dažniausiai dainuoja iš gaidų.

Per ilgus metus, Australijoje lietu
vių Dainų Šventės buvo įgavusios lyg 

•ir tradiciją, kur kiekvienas choras 
klausytojui atiduodavo savo dviejų 
metų įdėto darbo vaisius. Gražu 
būdavo klausytis skaičiumi mažesnius 
chorus, kurie reprezentuodavo savo 
gyvenamosios vietos bendruomenę. 
Canberra, Geelongas ir Newcastlis 
džiugindavo mus ne tik savo dainų 
išpildymu, bet ir charakteringu dainų 
perdavimu, nes kiekvienos vietovės 
dirigentas kiek kitaip - savaip 
interpretuodavo dainos charakterį. 
Visuomet jausdavom, kad jie yra gerai 
išmokę savo repertuarą ir, pagal 
išgales, duodavo tą ką jie galėdavo.

Ne aš vienas, bet, manau, visa mūsų 
dainą mėgstančioji Bendruomenė, 
esame išlepinti, nes per tiek daug 
metų buvome pripratę grožėtis ne tik 
pavienių chorų geru dainų išpildymu, 

bet ir jų vaizdiniu grožiu, nes 
kiekviena vietovė kasmet keisdavo 
savo rūbą, kas suteikdavo ir mūsų 
akiai didelio pasitenkinimo.

Sakoma, kad reikia eiti kartu su 
gyvenimu, nes niekas nestovi vietoje 
ir viskas keičiasi, nes ieškoma 
įvairumo, naujovių ir tuomi norima 
atsiekti progreso.

Gal ir be reikalo rodau susirūpinimą 
mūsų Dainų Švenčių programos 
keitimu ir tikriausiai, kaip ir visi, 
besiklausydamas jungtinių chorų 
dainų skambėsio užmiršių savo kas
dienybę ir giliai susijaudinęs seksiu 
dainų garsų meninį poveikį į mano 
estetinius jausmus.

Džiaugčiaus jeigu ir kiti, mūsų 
lietuviškų dainų mylėtojai, viešai 
pareikštų savo nuomonę šiuo reikalu.

Leonas BALTRŪNAS

TARYBOS RINKIMAI
Rugsėjo m. 14d. įvyko Meibourno 

Apylinkės bendruomenės narių rinki
mai į Krašto Tarybą. Dalyvavo 54 
žmonės. Atidarydamas susirinkimą, 
Apylinkės pirmininkas, R. Šemetas, 
išdėstė dienos programą ir pristatė 
mandatų komisiją: A. Ramanauskas, J. 
Makulis ir E. Marganavičius. įžangoje, 
R. Šemetas iškėlė Krašto Tarybos 
sudarymo svarbą bei išrinktų atsto
vų pareigą dalyvauti Krašto Tarybos 
suvažiavime. Išvardino kandidatus 
ir pakvietė narius balsuoti už ne 
daugiau kaip 14 asmenų.

Rinkimų rezultatai:
V. Ališauskas 39, J.Rubas38, Dr. J. 
Kunca 37, A. Butkutė 36, D. 
Čižauskienė 35, A. Šimkus 33, K. 
Lynikas 33, A. Baltrukonienė 30, Dr. 
P. Kabaila 30, Dr. K. Zdanius 29, Prel. 

P. Vaseris 29, V. Bosikis 27, I. 
Tamošaitienė 27, Z. Augaitis 23, J. 
Keblys 23, V. Čižauskas 21, F. 
Sodaitis 17, J. Tamošiūnas 15, J. 
Kvietelaitis 7.

Į Krašto Tarybą įeina pirmieji 14 - 
ka išvardintųjų. Du kandidatai: J. 
Keblys ir Z. Augaitis gavo lygiai 
balsų. Pagal A LB statutą amžium 
jaunesnis kandidatas gauna pirmeny
bę. Taigi 14-tasis yra Z. Augaitis.

Mandatų komisijai skaičiuojant bal
sus sekė organizacijų pranešimai. D. 
Baltutienė pranešė apie jos vadovau
jamą švietimo komisijų, kuri rūpinasi 
lietuviškom mokyklom bei lietuvių 
kalbos išlaikymu jaunimo tarpe. 
Komisija planuoja išleisti brošiūrą, 
raginančią jaunimą stoti į lietuviškas 
mokyklas, kurios šiuo laiku yra liūdnoj 
būklėj dėl stokos mokinių. Toliau buvo 
pranešta, kad lapkričio mėn. 22d. yra 
ruošiamas lietuvių kalbos bei kultūros 
seminaras jaunimui.

Sekantį pranešimą darė D. 
Žilinskienė apie socialinės globos 
draugiją. Draugijos veikla susideda iš 
trijų pagrindinių darbų, būtent, 
ligonių lankymo, drabužių siuntimo į 
Punską ir lietuviškų reikalų finansinio 
rėmimo. Dėl siuntinių į Punską, D. 
Žilinskienė pranešė, kad labiausiai 
reikalingi batai, ypač vaikams. Siunti
nių paruošimas esąs fiziniai sunkus 
darbas, tai draugija kreipsis į ben
druomenės vyrus prašydma pagelbos. 
Draugijos narės daugiausia laiko 
pašvenčia ligonių globai, ir kreipia 
ypatingą dėmesį į vienišus, senus, 
mažai angliškai suprantančius bei 
protiniai sergančius lietuvius. Jos 
netik materialiniai, bet ir dvasiniai 
stiprindamos, padeda ligoniams. Ji 
padėkojo transportu padedantiems ir 
baigdama pageidavo, kad į draugiją 
įsijungtų jaunesnių, pajėgių moterų.

Toliau sekė šaulių primininko Z. 
Augaičio šaulių veiklos apžvalga. 
Buvo pranešta apie šaulių aktyvų 
dalyvavimą bendruomenėje, minėji
muose, laidotuvėse ir t.t. Taip pat 
šauliai šiais metais nuvyko į Canberra 
demonstracijai dėl Cemobilo katas
trofos. Z. Augaitis toliau pranešė, kad 
šauliai finansiniai remia Lietuvių 
Fondą ir VI PLJK. Baigdamas 
pranešimą perdavė liūdną žinią, kad 
senatvė ir mirtis juos smarkiai palietė.

Po p. Bajoro pranešimo apie Tautos 
Fondą, J. Normantas kalbėjo apie 
Čikagoje naujai įsteigtą "Mažosios 
Lietuvos Fondą". Apibrėžęs to fondo 
tikslus, jis kvietė susidomėjusius 
dalyvius kreiptis į jį dėl išsamesnių 
žinių.

Paskutinis pranešėjas, p. Lipčius, 
kalbėjo apie "Geležinio Vilko" kuopą, 
kuri skleidžia informaciją apie šaulius 
ir Lietuvą. Lapkričio 8 d. kuopos 
nariai ruošia seminarą anglų kalba, 
Daylesfordo miestelyje, kuriame kal
bės Dr. J. Kunca, kurio tikslas yra 
supažindinti australus su Lietuva: jos 
istorija, problemom bei kančiom.

Klausimuose bei sumanymuose buvo 
pasiūlyta, kad lietuvių jaunimo radijo 
programos būtų pritaikintos ne tik 
jaunimui, bet ir vyresniajai kartai, nes 
ji sudaro didžiausią klausytojų skai
čių. Atsakydamas į pasiūlymą, A. 
Vaitiekūnas pabrėžė, kad jaunimas 
ruošia tik vieną programą per mėnesį, 
taigi dėl tos priežasties neverta 
suvaržyti jaunimo programos turinį.

Susirinkimo pabaigoje, pirmininkas 
pareiškė padėką visiems dalyviams.

A. VAITIEKŪNAS
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Žiemos Sporto Šventė

Australijos lietuviai slidininkai, 
nežiūrint labai sunkių sąlygų, yra 
susiorganizavę labai gerai. Kiekvie
nais metais, pagal eilę: Sydnejaus 
Kovas, Canberos Vilkas, ir Melbourne 
Neringa, suruošia žiemos sporto 
šventes. Didžiausią slidininkų skaičių 
sudaro Neringa iš Melbourne, kadangi 
jie turi geriausias sąlygas, jiems kalnai 
daug arčiau, priklauso savam slidinin
kų klubui - "Neringa", tačiau labai 
gaila, kad jie nededa daugiau pastan
gų dalyvauti Sydnejaus bei Canberos 
ruošiamose sporto šventėse.

Prieš varžybas 18-je šventėje

Šių metų aštuonioliktąją žiemos 
sporto šventę suruošė Sydnejaus 
Kovas, kuri įvyko rugsėjo 13 d. 
Rugsėjo mėnesi kalnuose oras pamažu 
pradeda atšilti, tirpindamas per žiemą 
prisnigtą sniegą, tačiau šiemet sniego 
netrūko, ir techniškai lengtynės buvo 
pravestos be priekaištų, tik gaila kad 
pristigo laiko ir "didįjį slalom" 
nespėjom nuvažiuoti antrą kartą.

Slidinėjimo sportas lietuvių tarpe 
vis populiarėja, ypatingai jaunimo 
tarpe ir Australijos lietuvių sporto 
klubai turėtų į tai atkreipti daugiau 
dėmesio. Varžybose dalyvavo 38 
slidininkai ir dar prisidėjo apie 20 
žiūrovų svečių. Po varžybų visi 
susirinkom į Smiggins viešbutį vaka
rienei. Numalšinus alkį ir troškulį, 
buvo apdovanoti laimėtojai. V. Binkis 
rengėjų vardu pasveikino ir pakvietė 
Nitą Wallis (ALFAS valdybos sekre
torę) tarti žodį. Nitą pasižymi 
Iškalbingumu, tad ir šį kartą mūsų 
neapvylė, netrūko nei humoro, nei 
paskatinimo ir toliau kuo gausiau 
dalyvauti žiemos sporto šventėse. 
Nitą pakvietė Viktorą Bagdonavičių 
ir Dimltrijų Kraucevičių įteikti dova
nas laimėtojams.

18-sios žiemos sporto šventės 
rezultatai.

SLALOMO LAIMĖTOJAI

Mergaičių, žemiau 13 m.
1. Bagdonavičiūtė A.
2. Mauragytė S.

Berniukų, žemiau 13 m.
1. Bagdonavičius D.
2. Mauragis N.

Merginų, iki 18 m.
1. Daukutė R.
2. Mauragytė D. 

Jaunuolių, iki 18 m.
1. Daukus, A,
2. Mauragis D.

Moterų
1. Daukutė R.
2. Bliokaitė V.
3. Pilkienė O.

Vyrų
1. Bagdonavičius V.
2. Vaitiekūnas A.
3. Daukus A.

Veteranų (vyrų)
1. Kraucevičius D.
2. Daukus R.
3. Binkis V.

DIDŽIOJO SLALOMO LAIMĖTOJAI

Mergaičių, žemiau 13 m.
1. Bagdonavičiūtė A.
2. Mauragytė S.

Berniukų, žemiau 13 m.
1. Bagdonavičius D.
2. Mauragis N.

Merginų, iki 18 m.
1. Daukutė R.
2. Mauragytė D.

Jaunuolių, iki 18 m.
1. Mauragis D.
2. Daukus A.

Moterų
1. Daukutė R.
2: Bliokaitė V.
3. Pilkienė O.

Vyrų
1. Vaitiekūnas A.
2. Bagdonavičius V.
3. Daukus A.

Veteranų (vyrų )
1. Kraucevičius D.
2. Binkis V.

GERIAUSI VARŽYBŲ 
SLIDININKAI - SLIDININKĖS 

(Aukso medalių laimėtojai) 
Berniukas: Daniel Bagdonavičius 
Mergaitė: Alison Bagdonavičiūtė 
Jaunuolis: Andrius Daukus 
Mergina: Rasa Daukutė 
Veteranas: Dimltrljus Kraucevičius 
Moteris: Rasa Daukutė 
Vyras: Viktoras Bagdonavičius

Varžybas laimėjusi moterų 
komanda: Sydnejaus Kovas.

Varžybas laimėjusi vyrų komanda: 
Canberos Vilkas.

Geriausiai varžybose pasirodęs 
klubas: Canberos Vilkas

V. Binkis

ŽINIOS
--- -Didžiausią sensaciją, ypatingai 
krepšinio mėgėjų tarpe, sukėlė Aus
tralijos spaudoje paskelbta naujiena, 
kad geriausios Australijos Tautinės 
Lygos, "Adelaide 36ers" komandos 
treneris, buvęs iškilusis Australijos 
rinktinės žaidėjas Ken Cole, buvo 
atleistas iš savo pareigų už tai, kad 
rūkė marijuaną. Šios komandos, kuri 
šių metų Australijos varžybose stovi 
pirmoj vietoj, turėdama 21 laimėjimą 
ir tik 2 pralaimėjimus, žaidėjai buvo 
nutarę dėl šio trenerio suspendavimo 
streikuoti. Tačiau atsižvelgdami į 
savo pozicijas ir galimybes būti visai 
iš varžybų išmestiems, nuo streiko 
atsisakė. Tuoj po atleidimo, keturi 
Australijos didieji krepšinio klubai 
pasisiūlė K.Cole paimti savųjų ko
mandų treneriu.

------ 1936 metų Berlyno olimpiados 
metu korėjietis Kee Chung Sohn, 
dabar jau būdamas 74 metų amžiaus, 
gavo už savo maratono bėgimo 
laimėjimą prizą - Graikijos kareivio 
šalmą 2000 metų senumo. Šis šalmas 
buvo prižadėtas Atėnų laikraščio 
leidėjo, nupirkusio jį, kai 1920 metais 
archeologiniuose kasinėjimuose at
rado Olimpijoj. Tačiau Tarp. Olimpinis 
K -tas buvo nusprendęs, kad tokios 
dovanos įteikimas pažeistų mėgėjų 
olimpines taisykles ir šis , labai 
vertingas šalmas, atsidūrė Berlyno 

muziejuje. Per paskutiniuosius 14-ka 
metų, nuo buvusios Muencheno olim
piados;, ėjo dideli ginčai tarp Olimp. 
K-to, muziejaus ir Korėjos, kam tas 
šalmas turi priklausyti. Pagaliau, 
švenčiant 50 metų nuo buvusios 
garsiosios Berlyno olimpiados, vokie

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA
TALKA LTD

Moka už indėlius (deposits) 9 proc, metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius:
nuo $100 iki $20.000 - 13 proc.
nuo $20.000 iki $50.000 - 14 proc.
nuo $50.000 ir daugiau - 15 proc.

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas sumas. 
Už terminuotus indėlius su mėnesiniais procentais • 12 proc. Šioje 
sąskaitoje turi būti nemažiau $ 3000. Procentai išmokami kas mėnesį. 
Neatsiėmus įstaigoje, po mėnesio pasiunčiami į namus.

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi išbūti iki finansinių 
metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 6 proc. 
Procentai užskaitomi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių 
metų gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) iki 18 proc. 
dividendo.

Teikia paskolas iki $50.000 įkeičiant nekiln. turtą, asmenines paskolas su 
garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki $ 2000. Procentai už visas paskolas 
užskaitomi kas 3 mėn.

įstaigos veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 ryto iki 2 vai. p.p., sekmadieniais 

nuo 1.00 iki 3 vai. p.p., Lietuvių namai, 44 Errol Street, North Melbourne. 
Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: TALKA. Box 4051, GPO Melbourne 3001

ADELAIDĖJE: sekmadieniais nuo 1.00 iki 3 vai. p.p. Lietuvių namuose. 
Pašto adresas : TALKA. Lietuvių namai, Eastry Street, Norwood, SA 5067 
įstaigos tel. 427 377

SYDNEJUJE: sekamdieniais nuo 2 vai. iki 4 val.p.p. Lietuvių klubo 
patalpose, 16 - East Terrace. Bankstown, NSW. 2200 tel. 709 8662

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.. FAIRFIELD, NS.W. 

T«L 784 5408. Veikia 24 valandas per pare

čiai, tam paminėti, įteikė šį šalmą 
korėjiečiui, Berlyno maratono laimė
tojui, kurio didžiausias noras yra 
stebėti 1988 m. olimpiadą Seoul, 
Korėjoj.

------ Minint Berlyno 1936 -jų metų 
olimpiados 50 -tį, Berlyne buvo 
sukviesti Vokietijos Olimpinio Komi
teto, šios olimpiados medalių laimė
tojai, kurių susirinko 77. Sveikiname 
Olimpinio K- to pirmininkas W. 
Daume pranešė, kad šis susibūrimas 
nėra koks nors nacių pagerbimas, bet 
tik sportinių įvykių prisiminimas ir jis 
nėra labai išpūstas. Dauguma buvusių 
atletų, pasiekusių jau savo amžiaus 
70 - tį, yra gerai atrodą sveiki vyrai ir 
moterys, laimingi vėl kartu susiėję. 
Tačiau tą progą išnaudodami žydai 
prisiminė, kad tuo metu Vokietijoj jau 
prasidėjo pogromai, žydiškų ženklų 
pašalinimas ir žydų atletai buvo 
išmesti iš Vokietijos olimpinių koman
dų. Tą prisimindami, jie padėjo 
vainiką ant žuvusiųjų paminklo.

PRANEŠIMAS

Šiuo pranešu, kad šių metų viešas 
klubo metinis šachmatų turnyras 
prasidės spalio 15 d., trečiadienį, 7.30 
Lietuvių klube, Bankstowne.

Norintieji dalyvauti turnyre 
prašomi prisiregistruoti iki spalio 13 
dienos.

S. Rimkus
Sydnejaus lietuvių šachmatų klubo 
sekretorius.
15 Quinn Pl. Prairiewood, 2176 NSW 
Tel. 609 6105
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I?r aneši mai
Pirmadienį, spalio 6 d. 7.30 p.p. Melbourne Lietuvių namuose, Įvyks visų 

bendruomenės organizacijų atstovų susirinkimas, dėl sekančių metų 
parengimų kalendoriaus sudarymo.

A. Vaitiekūnas ,ALB Melbourne Ap. sekretorius

Pranešame visuomenės žiniai mūsų skyriaus valdybos sąstatą: Pirmininkas 
- Ant. Vinevičius, vice-pirmininkas Vincas Kondrackas, sekretorius - 
Pranas Sakalauskas ir iždininkas - Vytautas Račiūnas. Visą 
korespondenciją prašome siųsti: Ant. Vinevičius, 8 Deakin St., Concord, 
2137. Lietuvių Karių-Veteranų S-gos "Ramovė" Valdyba

Spalio 5 d. sekmadienį 3 vai. Sydnejaus lietuvių klube, (vyks žvejų klubo 
narių susirinkimas. , ,Valdyba.

SPALIS - ROŽANČIAUS MĖNUO

Šiais sąmoningo tikėjimo metais 
per ateinanti spalio mėnesi ypatingu 
uolumu junkimės rožančiaus maldoje.

Maldas būreliuose, šeimose ar 
privačiai visą ši mėnesį kalbėdami 
rožančiū - ypač aukokime už savo 
brolius Tėvynėje ir 600 m. Krikšto 
Jubiliejį.

Prel. P. Butkus

TRIGUBA ŠVENTĖ

Liudas Budzinauskas, gyvenąs 
Canberoje, rugpjūčio mėn. 24 d. 
atšventė trigubą šventą: 65 metų 
sukakti Ir užbaigimą 25 metus 
trukusios tarnybos Australian 
National University. Tą pačią dieną 
sūnus Algis vedė.

Į šia šventę iš tolimų vietovių 
suvažiavo jo dukros Brigita, Antanina, 
Nijolė, Luclja ir Teresitė su šeimomis 
bei artimi bičiuliai.

Liudas ir žmona Sofia su visais 
vaikais ir svečiais šią ypatingą dieną 
atšventė Canberos Lietuvių klube, 
Lyneham priemiestyje.

NAUJA SYDNEJAUS LIETUVIU 
KLUBO VALDYBA

Dabartinę, 1986 - 1987 metų 
Sydnejaus lietuvių klubo valdybą 
sudaro:
Pranas Andriukaitis, Vytautas 

Bukevičius, Juozas Červinas, Rimas 
Jurkūnas, Ona Kapočienė, Algis 
Skirka ir Stasys Skorulis.

PRANEŠIMAS

Aukos
TAUTOS FONDUI

Po $40 - Lt.R.A.N. Rimas Dičiūnas 
Po $30 - Prel. P. Butkus, MBE
Po $20 - V. Patašius, B.ir J. 
Dambrauskai, Dr. V. Barkienė, J. 
Sakalauskas, A. Jokantas
Po $10 - J. Kušleika, J. Makūnas 
P.ir J. Tallat - Kelpšai, A. Lingė, P. 
Burokas, P. Armonas, P, Grosas, O.ir 
V. Jonušai, J.ir M. Paltanavičiai, E. 
Dryža, K. Ankus senj., N. Čelkienė, 
A. Česnavičius, V.Rušienė, V. 
Petniūnienė, A. ir V. Skeiviai, A. 
Žilys, J. Buzinauskas, V. Augus- 
tinavičius, V. Narušienė, A. 
Savickienė, A.ir L. Kramiliai, M. 
Kemežienė, S. Zablockis, O. 
Karkauskienė, M. Radževičienė, M. 
Migevičienė, M. Vaškevičienė, A. 
Šutas, L. Simanauskas
Po $5 - Ant. Kutka, A. Juodgalvis, 
V.ir K. Bitinai, V. Račiūnas, V. 
Gaidžionis, J. Kecorienė, 0. 
Jarmalavičienė, M. Symonds, B. 
Ropienė, A. Lokys
Po $4 - M. Koliavienė, M.ir K. 
Eirošiai, B. Mažylis.
Po $2 - B. Sidaras, K.L. Ankus 

Viso surinkta $ 491.
Nuoširdus ačiū. 
A. Kramilius

Tautos Fondo atstovybės ižd.

"BALTIC NEWS"

A.Pomeringas (Qld.) $20 
Dalė Šumskienė $5

Nuoširdus ačiū 
A.Giniūnas 

"Baltic News" atstovas

Melbourno Socialinės Globos Moterų draugijos narės kviečiamos 
dalyvauti sekančiame draugijos narių subuvime, kuris įvyks antradienį, 
rugsėjo mėn. 30 d., 11 vai. ryto, Moterų Seklyčioje, Lietuvių namuose.

Yra numatytos kelios temos pokalbiui, linksmas pašnekesys ir suneštinis 
vidudienio užkandis. Laukiame visų.

Danutė Žilinskienė

NAUJAS, DAR NIEKUR NEMATYTAS MELBOURNO LIETUVIU 
JAUNIMO SCENOS PASTATYMAS - KOMEDIJA, RODANTI KAIP 
ATRODYTU LIETUVIŠKOS TELEVIZIJOS LAIDOS.

SENSACINGA IR VIENINTELĖ

TELEKRIZĖ
IŠVYS SCENOS ŠVIESĄ

MELBOURNE SEKMADIENį, SPALIO 5. 2.30 p.p. 
LIETUVIU NAMUOSE.

ADELAIDĖJE ŠEŠTADIENI, SPALIO 11. 7.00 vak.
LIETUVIU NAMUOSE.

SYDNEJUJE - ŠEŠTADIENI. SPALIO 18, 7.00 vak. 
LIETUVIU NAMUOSE.

NEPRALEISKITE PROGOS PAMATYT) Šį PUIKŲ JAUNIMO 
PARENGIMĄ, PRISTATOMĄ VI PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO ORGANIZACINIO KOMITETO.

VAIKAMS ĮĖJIMAS NEMOKAMAS. TĖVAMS IR KITIEMS 
AŠTUON1 DOLERIAI
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16-Hl EAST TERRACE, BANKSTOWN (Tel. 70N >414)

Spalio 4 d. šeštadieni 8 v.v. (vyks

F ĖST

Gros puiki kapela. Užtikrinam gerą nuotaiką. įėjimas $ 8.00 
(į šią kainą įeina ir dešrelės su kopūstais)

* 
& **

Kviečiame visus dalyvauti!

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p.
Skanus, šviežias maistas.
Karštas patiekalas ir šalti užkandžiai

*

Klubo narius pakartotinai kviečiame susi.mokėti nario mokesti. *VALDYBA

sasss^sssBaasBBasfasaasaBBsaBagagagsesBaBgaaaassaBsasasBBSsaa
i Skelbimas
j NAUJA KAUIJO SERIJA

Prasideda šeštadienį rugsėjo 27 d.

ANGLU KALBOS PROGRAMA per SBS radiją.

Kas savaitę'Lex Marinos pristatys naują programą, kuri padės jums 
patobulinti anglų kalbos naudojimą.

5 MINUTĖS paskutinių pasaulinių ir Australijos žinių perskaitomų 
lengvai suprantamu tempu.

TIK MINUTĖ ■ Tik minutė apie problemas, su kuriomis susiduria 
angliškai kalbantieji... Kaip parinkti tinkamus žodžius...Kaip juos 
ištarti...Kur jie tinka... ir kaip juos vartoti

I
 PASIKLAUSYTI DAINOS . su Įsidėmėtinais žodžiais

SEKLYS BU iš NEWTOWN POLICIJOS STOTIES.
Jaudinanti radijo drama trijų minučių epizodais. Drama parašyta 

specialiai besimokantiems anglų kalbos.

SYDNEJUJE : šeštadieniais 1 vai. p. p. pakartojant antradieniais 1 
vai. p.p. per 2EA stotį.

MELBOURNE: šeštadieniai? 6.45 ryto pakartojant antradieniais
6.45 ryto per 3EA stotį. jk

m*
Sydnejaus Klubo Bibliotekoje 

Naujos knygos

J. Gliaudos, Agonija, anglų kalba. 
Prasminga dovana australams susipa
žinti su mūsų pavergtos tėvynės, 
Sibiro tremtinių ir išeivių tragedija. 
A. Svecevičiaus , Lietuvių - anglų 
žodynas.
J. Statkutės, Baltų kalbų bruožai 
Iberų pusiausalyje.
Video juosta, 1984 m. Lietuvių Dienų 
parengimų spalvotas filmas

B. STAŠIONIS 
Bibllotekps vedėjas

VIETOJ M 
GELIŲ

Pagerbdamas
A.A. JONĄ MILIAUSKĄ, 
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojo 
$20 Andrius Kllmaltis.

DAINOS CHORE

Vietoj gėlių aukojo Dainos choro 
reikalams $40 - Vera Simanavičienė, 
4 metų mirties metinėse jos vyro 
choristo ANDRIAUS 
SIMANAVIČIAUS atminimui.

Vienuoliktose mirties metinėse 
choristo JONO JARMALAVIČIAUS , 
jo žmona Ona paskyrė Dainos choro 
reikalams $20.

Buvęs Lietuvos aviacijos majoras 
Antanas Kutka Tautos šventės proga 
linki Dainos chorui ir toliau ne
pamiršti lietuviškų reikalų ir skiria jo 
veiklai $100.

Monika Žiogienė iš Melbourno 
atsiuntė $50 - Dainos chorui vietoj 
gėlių ant buvusio Dairios choro pirm. 
ANTANO SKIRKOS kapo.

Visiems nuoširdus ačiū.
A. Kramilius, 

Dainos choro pirmininkas.
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