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tautos Šventes proga prisiminkime garbingą

LIETUVOS PRAEITI
Juozas Alinis Jūragis

VYTAUTAS - LIETUVOS VALSTYBINGUMO ATSTATYTOJAS
Nobelio premijos laureatas Czes

law Milosz, save laikąs paskutiniuoju 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
piliečiu, tvirtina, kad "šalis be 
praeities yra niekas." Gi praeitis 
reiškia istoriją. Kad tauta būtų, 
reikalingi trys dalykai: Bendra kalba, 
bendra praeitis ir namai - gimtoji 
žemė, teritorija, kurioje gyvenama. 
Nebeturime tereno, kuriame galėtų 
sėkmingai vystytis bendruomeninis 
tautos gyvenimas. Mūsų tautiškumą 
beapsprendžia tik gimtoji kalba ir 
bendra istorija. Iš savo žemės 
išmestiems kalba yra broliškumo ryšis, 
o istorija - dvasiniai mūsų namai. 
Istorija yra mūsų paveldėjimas, lei
džiąs pajusti ir neužmiršti, kam mes 
priklausome, iš kur ateiname kokia 
mums skirta ateities kelio kryptis.

Kiek mes branginame savo kalbą, 
kiek mūsų tautiniam gyvenimui jėgos 
ir įkvėpimų duoda istorija, tiek mes 
esame lietuviai.

Mes turėtume švęsti ypatingas 
šventes, skirtas mūsų kalbai, skirtas 
mūsų istorijai. Švęsdami tokias šven
tes, mes gal vis iš naujo pajustume, 
kad kalba ir istorija yra mūsų 
šventenybės. Mums būtinai reikia 
populiarių istorikų, kurie mokslo ir 
intuicijos šviesa tartum galingais 
prožektoriais nušviestų prabėgusius 
amžius, atrakintų visas dar mums 
nežinomas jų paslaptis ir istoriją 
mums priartintų taip, kad mes 
galėtume maitintis ja, kaip tautinės 
gyvybės duona.

Švenčiame istorinę Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Vytauto šventę. 
Keliais šimtais sakinių, tarsi kišeniniu 
žibintuvėliu pasišviesdamas plačiose 
mūsų istorijos tolumose, noriu paro
dyti didįjį Lietuvos valdovą Vytautą. 
Parodyti jį tik iš vieno taško. Priminti 
Vytautą, besirūpinantį Lietuvos sava
rankiškumo atstatymu, kai tą sava
rankiškumą Jogaila už lenkų karaliaus 
vainiką buvo pardavęs Lenkijai.

XV šimtmetyje gyveno toks už 
Vytautą jaunesnis italas rašytojas 
Enėjus Silvijus Piccolomini, vėliau 
tapęs popiežium Pijum II. Jis paliko 
veikalą "De Europe", kuriame aprašo 
Vytauto laikų Lietuvą. Vytautą jis 
vadina didžiuoju ir taip apibudina - 
"ant žirgo balne sėdėdamas, jis visada 
laikė įtemptą lanką ir taikė į 
kiekvieną, kuris, kaip jam atrodė, 
vaikščiojo ne taip, kaip reikėjo." Šitą 
spalvingą pasakymą turime suprasti 
taip, kad Vytautas griebdavosi ginklo 
prieš kiekvieną, kuris jam pačiam ar 
tėvynei Lietuvai skriaudą darė, regis 
"vaikščiodavo ne taip, kaip reikėjo".

Visada laikyti įtemptą lanką 
Vytautui buvo neišvengiama gyve
nimo būtinybė.

1382 m. vasarą kilo nesantaika 
tarp Lietuvos valdovų, ir prasidėjo 
kruvinos kovos už aukščiausiąją 
valdžią. Birželyje tarp savęs kovojo 
Lietuvos kariuomenės daliniai, dviejų 
Gedimino anūkų vadovaujami. Jogaila 

su Vilniaus miestiečiais ir Vitebsko 
karių būriais sumušė Vytauto Vilniui 
ginti atsivestą kariuomenę. Prie 
Vilniaus mūrų nuo saviškių rankų 
žuvo apie tūkstantis karių.

VYTAUTAS DIDYSIS
Vilniaus mūšis buvo tik pradžia 

smarkesnių susirėmimų. Liepos mėn
esį prie Trakų pilies susitiko kaip 
priešai dvi lietuvių armijos. Vienai jų 
vadovavo Jogaila ir Skirgaila, o antrai 
- Kęstutis ir Vytautas. Jogailos 
kariuomenės užpakaly stovėjo kry
žiuočių ordino kariuomenė, atėjusi. 
Jogailai talkon, kaip jo sąjungininkė, 
turėdama savo rankose Jogailos įga
liotinio, jo brolio Skirgailos, pasi
rašytą ordinui labai naudingą sutartį.

Prie Trakų pilies sienų turėjo būti 
išspręstas klausimas: kas valdys 
Lietuvą - Jogaila ar Kęstutis? 0 taip 
pat buvo sprendžiamas ir lietuvių 
valstybės savarankiškumo likimas. 
Jogaila buvo pažadėjęs ordinui pusę 
Žemaičių, be ordino žinios, patarimo 
ir leidimo su niekuo nekariauti ir 
ordinui visur padėti. Priimdamas 
tokias veikimo laisvę apribojančias 

• sąlygas, Jogaila tapo ordino vasalas ir 
jo valstybės nepriklausomybė tapo 
labai abejotina.

Laimei ta sutartis greitai su
griuvo, bet jos pasekmės Kęstučiui ir 
Vytautui buvo labai skaudžios. Kon
frontacijos prie Trakų išdavoje Jogai
los kalėjime nužudytas žuvo Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Kęstutis, o 
Vytautas, išsigelbėjęs iš kalėjimo, 
turėjo bėgti į ordino žemes, pasiryžęs 
su pusbroliu Jogaila dėl savo Tėviškės 
kovoti su pagalba tos pačios kryžiuo
čių jėgos, kuri buvo padėjusi sunai
kinti jo tėvą.

Vytautas, tas mažo ūgio ir liesos 
išvaizdos vyras, turėjo savyje turėti 
magnetinių, imponuojančių ir pasiti
kėjimą keliančių savybių, kad kry
žiuočiai jį, dabar netekusį savo žemės 
ir pavaldinių, priėmė, rėmė, patikėjo 
jam valdyti prie Nemuno jų pastatytas 
tris pilaites, tikėjosi, kad jis padės 

ordinui užvaldyti jiems reikalingus 
Lietuvos žemės plotus.

Iš kryžiuočių valdų įpuldamas į 
Lietuvą, Vytautas vedė vidaus karą 
prieš Jogailą, telkė apie save savo 
draugus ir Jogailos nuskriaustuosius, 
įsigijo vis daugiau šalininkų Žemai
čiuose ir pačioje Lietuvoje. Jis buvo 
kaip neištraukiama rakštis Jogailos 
šone. Jogaila buvo priverstas ieškoti 
su Vytautu taikos ir grąžinti jam visas 
Kęstučio valdytas sritis, išskyrus 
tėviškę Trakus, kuriuos jau buvo 
atidavęs Skirgailai.

Taip atgavęs didelę savo paveldė
jimo dalį, Vytautas atsimetė nuo 
ordino, 1384 m. grįžo į Lietuvą ir 
penkerius metus Jogailos nebeerzino.- 
Galėtuine sakyti, kad buvo jam net 
lanksčiai paklusnus. Per tuos penke
rius metus Lietuvos politiniame gyve
nime įvyko didžiulės permainos. 
Jogaila vedė lenkų karalienę Jadvygą 
(1386 m.) ir išėjo karaliauti į Lenkiją. 
Vedybų sutartyje, surašytoje Kriavo 
pilyje (1385 m.) Jogaila pasižadėjo 
Lietuvą apkrikštyti ir ją visiems 
laikams prijungti prie Lenkijos.

Kaip Jogailai pavaldus sritinis 
kunigaikštis, Vytautas tuose įvy
kiuose asmeniškai dalyvavo, atvirai 
nepasipriešindamas. Jogaila kvietė 
važiuoti Krokuvon į jungtuvių ir 
vainikavimo iškilmes, Vytautas va
žiavo. Krokuvoje jam liepė krikštytis, 
pasikrikštijo jau trečią kartą. Lenkai, 
nepasitikėdami lietuviais, pareika
lavo, kad Lietuvos kunigaikščiai 
pasiliktų Lenkijoje kaip įkaitai, Vy
tautas pasiliko. Tik dėl to kilus 
Lietuvoje neramumams, Jogailai labai 
prašant, lenkai Vytautą ir Skirgailą 
išleido ten padaryti tvarkos. Juos 
išleisdami, lenkai paėmė iš jų tvirtus, 
raštiškus pažadus, kad atlikę darbą, 
kai tik bus pašaukti sugrįžti, sugrįš 
atgal ir pasiduos lenkų valiai. Jogailai 
panorėjus, kad Vytautas važiuotų su 
juo kartu krikštyti Lietuvos, Vytautas 
važiavo ir savo lietuviuose turimu 
autoritetu parėmė Jogailos pastangas. 
Bet toks Vytauto nuolaidumas truko 
ne ilgai.

Stebėdamas iš arti naujosios

JOGAILA

tvarkos reiškinius, Vytautas matė,kad 
dedasi negeri dalykai, kad Lietuvos 
valstybė stovi ant pražūties krašto. 
Lenkai prijungimo sutartį laikė visišku 
Lietuvos valstybės panaikinimu ir jos 
dovanojimu Lenkijai. Jie skubiai 
ruošėsi užvaldyti taip lengvai įsigytas 
naujas žemes. į Lietuvą tuojau buvo 
išsiųstas Lenkijos karaliaus vieti
ninkas. Buvo ruošiamasi visas Lietu
vos sritis pertvarkyti pagal Lenkijos 
administracinę tvarką, paversti jas 
lenkiškomis vaivadijomis ir pasiųsti į 
jas valdytojus lenkus.

Matydamas tokį pavojų Lietuvos 
valstybingumui, Vytautas ryžosi tą 
pavojų pašalinti. Jis matė, kad atėjo 
metas vėl įtempti lanką ir taikyti į 

. Jogailą, nes tas "nevaikščioja taip, 
kaip reikia".

Ir Vytautas sukilo prieš Jogailą ir 
Lenkijos ponus.

Vytautas nebūtų drįsęs pradėti 
karo, jei nebūtų turėjęs užnugario ir 
stipraus pritarimo visoje Lietuvos 
valstybėje. Jį rėmė visi tie lietu
viškųjų ir rusiškųjų Didžiosios Lietu
vos kunigaikštystės žemių gyventojai, 
kurie nepalankiai buvo nusistatę 
Lenkijos atžvilgiu. 0 to nepalankumo 
priežastys buvo įvairios. Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštystės gyventojai 
rusai buvo stačiatikiai ir nekentė 
katalikiškojo lenkų tikėjimo. ' Jie 
nenorėjo pakliūti Lenkijos valdžion, 
kad kartais nebūtų verčiami tapti 
katalikais. Lietuviai iš senų laikų 
turėjo blogus santykius su lenkais, vis 
paaštrinamus dažnais karais. Jogailos 
sutartis su Lenkija vienu plunksnos 
pabraukimu tų Santykių negalėjo 
pagerinti. Galimybė atsidurti lenkų 
valdžioje labai žeidė lietuvių savi
garbą. Lietuvos valstybės sričių 
kunigaikščiai ir valstybės valdyme 
dalyvaują bajorai buvo susirūpinę savo 
likimu, nežinodami, kas atsitiks jiems, 
lenkams visą Lietuvą užvaldžius.

Vytautas pasidarė visų tų nepa
tenkintųjų vienytojas, viltis ir vadas. 
Jis juos gerai suprato, nes ir pats 
negalėjo pernešti minties, kad Lietu
voje imtų šeimininkauti svetimieji.

Kova tęsėsi trejetą metų. Vytauto 
jėgoms vis labiau stiprėjant, Jogaila 
įsitikino, kad nebeįstengs savo autori
teto ir savo teisių Lietuvoje apginti. 
Karas brangiai kainavo ir jam pradėjo 
irti reikalai Lenkijoje. Net kilo 
grėsmė netekti sosto, pirkto už 
Lietuvos suverenumą. Nebuvo išeities 
kitos, kaip tik nusileisti Vytautui ir 
bandyti šį tą sau ir Lenkijai laimėti 
geruoju.
Senieji metraščiai rašo, kad Jogaila su 
pakvietimu derėtis dėl taikos, atsiun
tęs Vytautui tokį pasiūlymą: "paimk 
sau didžiąją Vilniaus kunigaikštystę ir 
valdyk savo dėdės didžiojo ku
nigaikščio Algirdo ir savo tėvo 
didžiojo kunigaikščio Kęstučio sosti
nę”. Tokiu būdu Jogaila Vytautui 
dabar siūlė tai, ką jau prieš septynetą 
metu buvo atidavęs lenkams?

nukelta į 2 pusi.
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atkelta iš 1 pusi.

Vytautas, gavęs tokį pasiūlymą, 
susikvietė pasitarti savo kunigaikščius 
ir Lietuvos bajorus ir jų pritariamas 
nutarė eiti ir iš Vilniaus valdyti visą 
Lietuvą.

Jogaila, kaip senoviškasis feoda
linis valdovas, pardavė Lietuvą pats 
vienas savo valia kaip tikrą savo 
nuosavybę. Vytautas sugrąžino Lie
tuvai valstybingumą ir nepriklau
somumą, semdamasis krašte gyvenan
čiu įvairių luomų žmonių siekimais, 
tautinio jausmo pagrindu, beveik 
demokratiniu būdu, atsiklausęs savo 
kunigaikščių ir bajorų nuomonės.

Kariaujantieji pusbroliai 1392 me
tais susitiko Astrave ir susitaikė, 
pasižadėję palaidoti senųjų nesuti
kimų gyvatę, užmiršti ir atleisti 
nuoskaudas ir toliau gyventi broliš
koje meilėje. Jogaila grąžino ir 
pripažino 
Vytautui visas jo tėvo Kęstučio 
valdytas žemes ir kaikurias kitas 
sritis. Vytautas pasižadėjo neatsi
traukti nuo Lenkų karalystės ir ginti 
ją nuo priešų. Toje sutartyje mums 
įdomu tai, kad Vytautas nerodo 
nuolankumo ar dėkingumo Jogailai. Jis 
save vadina Didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu, Trakų, Lucko ir kitų žemių 
valdovu iš Dievo malonės t.y. prigim
tąja paveldėjimo teise. Dokumentas 
suredaguotas ne kaip vasalo ir 
siuzereno susitarimas, bet kaip dviejų 
lygaus rango valdovų sutartis.

Taip buvo atstatytas Lietuvos 
suverenumas. Lietuva vėl turėjo savo 
tikrą valdovą, kuris visomis jėgomis 
rūpinosi jos garbe ir galybe. Nors 
Astravo sutartin buvo įrašyta Vytau
to priklausomybė Lenkijos karūnai, jis 
Lietuvą tvarkė savo valia ir nuožiūra, 
visiškai nepriklausomai. Neprašy
damas Lenkų karaliaus leidimo, jis 
darė sutartis su gretimomis valsty
bėmis, kariavo su jomis, prisijungė 
prie Lietuvos valstybės naujų žemių. 
Visa tai rodo, kad ir kitos valstybės 
Vytautą pripažino pilnateisiu Lietu
vos valdovu.

Lenkai, žinoma, nebuvo tuo pa
tenkinti, bet lietuviai neužleido savo 
pozicijų. Visos lenkų pastangos 
uždėti ant Lietuvos savo leteną, buvo 
ryžtingai atmetamos. Aukštesniųjų 
luomų Lietuvos gyventojai nei Jogai
los valdžios, nei jo sutarties su 
lenkais, nei Lenkijos teisių į Lietuvą 
visai nepripažino. Lietuvą laikė pilna 
teise ir laisva savo valstybe.

Vytauto viešpatavimo laikais tarp 
lietuvių ir lenkų vyko tam tikras 
kultūrinis lenktyniavimas, kai buvo 
norima įrodyti, kuri tauta yra vertin
gesnė. Mūsiškiams reikėjo tautines 
vertybes atkasti ir perkainuoti. Lie
tuviai buvo lenkų žeminami, kaip 
neturį dvasinio, kultūrinio išprusimo ir 
dėmesio vertos istorijos. Lietuvių 
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tautinė savigarba ne kartą buvo 
nemaloniai paerzinama ir tokiu iš
virkštiniu būdu pakurstoma susirūpinti 
tautinės kultūros apraiškomis. Vytau
tas įsteigė Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės kanceliariją, kur pradėta 
saugoti valstybę liečiantys svarbūs 
raštai. Skubiai šokta tyrinėti praeitį, 
surašyti žinomus istorinius įvykius. 
Turėti istoriją reikalavo gyvenamasis 
momentas, kad pasirodyti ne prastes
niais už lenkus, kurie pabadydavo 
Ovidijaus pasakymu, kad tauta, kuri 
neturi istorijos, nepažįsta savo praei
ties, nėra tauta, tiktai "sumišusi tamsi 
banda". Iš noro sukurti savo istoriją 
atsirado pirmieji Lietuvos metraščiai, 
atsirado lietuvių kilmės iš romėnų 
teorija, Palemono, Prutenio ir Vaide
vučio darbai ir žygiai, lotynų kalbos, 
kaip pirminės lietuvių kalbos prokal
bės vertinimas. Kur trūko istorinių 
faktų, metraštininkai surašė žinomas 
legendas arba patys savo fantazija jas 
sukūrė, kad tik Lietuvos istorijos 
vaizdas išeitų pilnas, įtikimas, pagar
bos ir pripažinimo vertas.

Taip Vytauto laikais ir jo paska
tinami išdygo pirmieji sąmoningo 
lietuviškojo tautiškumo daigai, gimė 
lietuviškojo patriotizmo dvasia. Net ir 
tie lietuviai, kurie vėlesniais amžiais 
save vadino gente lituanus natione 
polonus, laikėsi savo kilmės lietu
viškųjų šaknų.

Vytauto darbas tvarkyti ir plėsti 
savo valstybę nebuvo lengvas. Bet jo 
nepaprasti diplomatiniai gabumai, 
karo vedimo taktika ir valstybės 
administravimo tvarka iškėlė jį žy
miausiu to laiko Europos valdovu ir 
karvedžiu. Dešimčių dešimtys knygų 
- studijų apie Vytautą ir jo darbus 
lenkų, vokiečių, rusų ir prancūzų 
kalbomis paliudija kokia nepaprasta ir 
geniali asmenybė buvo Didysis Lietu
vos kunigaikštis Vytautas.

Vytautas sukūrė stiprią valstybės 
organizaciją, pajėgiančią išlaikyti 
plačios valstybės vidaus tvarką ir 
pabrėžti jos savarankiškumą.Jis įstatė 
Lietuvą į tą atskirą nuo Lenkijos 
istorinį kelią, kuriuo ji ėjo ir vėlesniais 
laikais, sumaniai ir atkakliai nuo 
lenkų užmaščių nuolat apgindama 
savo teises ir reikšmę. Vytautas 
Lietuvai paliko savo įstatymus. Jo 
bendradarbiai valstybės valdyme išėjo, 
jo politinę mokyklą. Jie išaugo ir 
subrendo Vytauto iškeltosios Lietuvos 
valstybingumo idėjos maitinami. Jis 
buvo pavyzdys, kaip reikia tą valsty
bingumą ginti. Jis jiems paliko 
valstybės valdymo įgūdžius ir tvarką, 
kurios jie ir toliau laikėsi. Vytautas 
amžiams paliko savo garsųjį vardą, 
kuris jo laikais reiškė ištisą valsty
binio veikimo programą, o vėlesniais 
šimtmečiais buvo Lietuvos valsty
bingumo ir galybės ženklas.

Ir Vytautui 1430 m. mirus, 
Lietuvai vadovaujantys bajorų šiuo- 

ksniai tvirtai laikėsi jo nurodyto kelio. 
Tuo keliu einant, sugyvenimą su 
Lenkija lėmė ne unijinių sutarčių 
pergamentai, bet Lietuvos žmonių 
valia. 1440 m. rinkdami Lietuvos 
kunigaikščiu Kazimierą Jogailaitį, 
lietuviai griežtai atsitraukė nuo 
Lenkijos ir panaikino visas anksčiau 
buvusias unijų sutartis, o 1447 m. 
leisdami savo Didžiajam Lietuvos 
kunigaikščiui Kazimierui priimti Len
kijos karaliaus vainiką, privertė jį 
raštu patvirtinti Lietuvos gyventojų 
teises ir pažadėti visuomet išsaugoti 
nepaliestas Lietuvos valstybės sienas 
ir neleisti svetimšaliams - lenkams 
užimti Lietuvoje valdininkų vietas ar 
įsigyti joje dvarus.

Iki XVI amžiaus vidurio lietuviai 
aktyviai rodė savo valstybės savaran
kiškumą, atskirai nuo lenkų išsirink
dami didžiuosius kunigaikščius Ale

ksandrą , Zigmantą antrąjį ir Zigmantą 
Augustą. Valstybinio savarankiškumo 
tvarką patvirtino Įstatymų rinkiniai, 
žinomi kaip Pirmasis (1529 m.) ir 
Antrasis (1566 m.) Lietuvos Statutas.

Vytauto dvasios vedami Lietuvos 
atstovai už valstybės savarankiškumą 
kaip liūtai kovojo Liublino seime 
(1569 m.). Nors jiems tenai nepa
sisekė laimėti, bet ir toji unija 
Lietuvos su Lenkija nesulydė. Lietu
viai ryžosi būti ir buvo savistovūs, 
įsikibę laikėsi senosios valdymosi 
tvarkos. Abi valstybės atskirai tvar
kėsi, atskirai leido sau reikalingus 
įstatymus. Lietuvos savarankiškumą iš 
naujo atžymėjo jau po Liublino unijos 
išleistasis įstatymų kodeksas - Tre
čiasis Lietuvos Statutas.

Nors aristokratiniai Lietuvos ir 
Lenkijos sluoksniai, laikui bėgant, 
pamažu suartėjo ir tautiniai skirtumai 
pamažu pradėjo nykti, Lietuvos vals
tybinė organizacija išliko savarankiš
ka iki abiejų valstybių žlugimo, kada 
kaimyninės valstybės Rusija, Prūsija ir 
Austrija užgrobė ir pasidalino jų 
žemes.

Vytauto atstatytoji Lietuvos val
stybė, kartais priartėdama prie Len
kijos, kartais vėl labiau atsiplėšdama 
nuo jos, Išsilaikė 300 metų, o tai yra 
Vytauto didžiausias nuopelnas ir 
žymausias palikimas Lietuvai.

Šaltiniai:
1) prof. Ivan I. Lappo. Istorinė 

Vytauto reikšmė.
2) prof. Ignas Jonynas. Vytauto 

šeimyna.
Abi studijos spausdintos istorijos ir 

gretimųjų sričių neperiodiniame lei
dinyje "Lietuvių tautos praeitis" IV 
tome, 3 ir 4 knygoje.Chikago,1980 m.

Melbournas
PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ
Sekmadienį rugsėjo 7 d. Tautos 

šventę Melbourne minint, lietuvių 
radijo laidų koordinatoriaus pareigas 
einantis Jurgis Rūbas, 11 vai. ryto 
pravedė įspūdingą šventei pritaikintą 
radijo valandėlę.

12 vai. šv. Jono bažnyčioje 
atnašaujamose šv. Mišiose kun. dr. Pr. 
Dauknys pasakė Tautos šventei pri
taikintą gilių minčių pamokslą, išryš
kindamas Rugsėjo 8-tą valstybiniu ir 
bažnytiniu atžvilgiu.

Organizacijos bažnyčioje daly
vavo su savo vėliavomis. Šauliai ir 
skautai uniformuoti. Gražias giesmes 
giedojo Parapijos choras, dalyvaujant 
solistui Jurgiui Rūbui ir Virginijai 
Bruožytei. Skaitymus bažnyčioje atli
ko Antanas Bajoras. Mišios buvo 
užprašytos Tautos Fondo už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės.

Rugsėjo 8-sios minėjimą - akade
miją paprastai ruošdavo Apylinkės 

valdyba, bet dabartinis Melbourno 
Apylinkės v-bos pirmininkas R. Še- 
metas jau antrus metus Tautos

RIČARDAS ŠEMETAS ALB 
Melbourno Apylinkės valdybos 
pirmininkas 
šventės minėjimo ruošimą paveda 
jaunimo organizacijai: Praėjusiais 
metais skautams, šiais metais Austra
lijos Jaunimo sąjungai.

Minėjimą - akademiją Lietuvių 
namuose 2:30 vai. atidarė Jaunimo 
sąjungos pirmininkas Andrius Vaitie
kūnas ir pakvietė kun. dr. Dauknį 
invokacijai.

įžanginėje kalboje A. Vaitiekūnas 
paminėjo kas atsiekta ne tik praeityje, 
bet ir dabar. Jis pasidžiaugė, kad tas 
kelia viltis ir pastangas į Lietuvos 
galutinės laisvės atsiekimą. Po kelių 
išreikštų, sukauptų minčių, jis prista
tė pagrindinį minėjimo kalbėtoją irgi 
iš jaunosios kartos dr. Paulių Kabailą.

Dr. P. Kabaila jau daugelį metų 
reiškiasi lietuviškoje veikloje, dirba 
La Trobe universitete kaip lektorius.

Paulius kalbėjo tema "Lietuvių 
Bendruomenės veikla ateityje".

Prelegentas išryškino mūsų lietu
vių. Bendruomenės didelius atsie- 
kimus Melbourne, kas duoda pasitikė
jimą, kad ir ateityje Bendruomenė 
progresuos. Viena yra aišku, kad 
ateitis yra su jaunimu. Jis pakalbėjo ir 
apie metodus, kurie užtikrins Ben
druomenės veiklą sekantiems 20-čiai 
metų.

Paskaita buvo trumpa, bet turi
ninga, su planu ateičiai.

Andrius Vaitiekūnas padėkojo pa
skaitininkui ir pasidžiaugė, kad pa
reikštos mintys, tai dar vienas 
žingsnis pasiruošimui Jaunimo Kon
gresui

Meninei minėjimo daliai pravesti 
buvo pakviestas Algis Karazija. Jis 
pasakė, kad šį minėjimą ruošia ir 
praveda jaunimas, bet pagerbiant 
senimą, jis pakvietė Melbourne gyve
nantį poetą ir bibliotekos vedėją 
Juozą Mikštą pirmą į sceną, kuris 
paskaitė savo kūrybos - šventei 
pritaikintus tris eilėraščius.

Tautinių šokių grupė "Gintaras” 
paįvairino programą gražiai pašok
dami du šokius: "Polką" ir"Mikitienę".

Visus labai nudžiugino dvi dainos 
"Svajonių" - Klajūno "Tėvynė mano" 
ir monsinjoro P. Butkaus - "Kalnai ten 
dainavo". Nekarta jau klausėmės 
"Svajonių", bet visada atrodo, kad 
per mažai jos mums dainuoja...

Andrea Kuncaitė papildė mūsų 
lūkesčius, gražiai paskambindama 
sunkų Čiurlionio muzikinį kūrinį, - du 
Čiurlionio preliudus.

Sekė " Dainos Sambūrio" pasirody
mas scenoje, su visa eile pajėgų iš 
jaunimo. Jie padainavo dvi Šimkaus 
kompozicijos dainas: "Lietuviais esa
me mes gimę"...ir "Atsisveikinimą su 
giria" ir Juliaus Siniaus - "Miškuos". 
Chorui dirigavo Birutė Prašmutaitė, 
akomponavo Zita Prašmutaitė.

Meninė minėjimo dalis užbaigta. 
jungtinėmis jėgomis.

Jaunimo sąjungos pirm. A. Vaitie
kūnas padėkojo visiems minėjimo 
programoje dalyvavusiems ir visiems į 
minėjimą atvykusioms.

Minėjimas užbaigtas sugiedojus 
Tautos himną. Al. B.
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS
SYDNEJUJE

Meno ir tautodailės parodų atida
rymas jvyks gruodžio 27 d. 3 vai. Jos 
lankytojams bus atdaros visą ALD 
laikotarpį. Abi parodos vyks 
Bankstowno Civic Centre, tame 
pačiame pastate, tame pačiame 
aukšte,bet skirtingose galerijose. 
Abi galerijos erdvios, jose būna 
ruošiamos didelio masto parodos.

Parodas organizuoja, šiame darbe 
turinti daug patyrimo, menotyrininkė 
Dr. Genovaitė Kazokienė. Ji veda

Dr. Genovaitė KAZOKIENĖ 
Meno ir tautodailės parodų vadovė

Juozas Almis Jūragis

BRANDINK GALINGĄ DAINĄ
(Poeto Broniaus Žalio 65 metų amžiaus sukakčiai)

Brangink minutę - spindulį malonės, 
Širdis gyvybės versmių neišsems.— 
Tik iš darbų pažįsta žmogų žmonės, 
Tiktai į tvirtą silpnas atsirems.-

Viltis kasdien pasaulį rodo gražų, 
Mintis svajonių skrydžiui atvira... 
Kas nepaduoda broliui saiko mažo, 
Tam, siekiant laimės, užtvarų nėra.

Išaušta dienos. Jos į širdį eina.
Jos reikalauja meilės ir aukos.
Kriitinėje brandink galingą naują dainą, 
O džiaugsmas darbą tavo vainikuos.- -

Neklausinėk savęs kiek susilaukei metų, 
Nesensta niekad drąsi širdis poeto. -

dėmesį o ...
"Ar labai yra pakitusi jūsų Lietuvos 

politinė situacija prieš ir po antrojo 
pasaulinio karo?"

Ar ištiktųjų yra kokie skirtumai 
tarp jūsų ir jūsų kaimynų kalbų ir 
religijų?"

"Ar jūs Lietuvoje turėjote kokį 
kultūrinį gyvenimą? Duokite patiki
mos literatūros!"

Taip korespondentų užklausti, 
dažnai mes neturime "po ranka" 
reikiamos medžiagos anglų kalba. 0 
dar labiau reikia raudonuoti, kai 
neturime mokslinės medžiagos apie 
Lietuvą, jos istoriją ir kultūrą anglų 
kalba...

Išeivijoje jau esame 42 metus. Per 
tą laiką priaugo nauja karta, galima 
sakyti, net dvi naujos kartos. Atrody
tų, kad su kiekviena karta reikalai 
turėtų gerėti. Lietuvą liečiantieji 
klausimai turėjo būti gerai išanali
zuoti, dokumentuoti, išspausdinti ir 
seniai plačiai paskleisti. Tačiau tikru
moje vaizdas priešingas: netik kad 
negalime pasigirti veikalų gausa, bet 
jau turime drebėti, kad žmonės, 
įsipareigoję iš anksčiau dirbti 

susirašinėjimą su Australijoje gyve
nančiais lietuviais menininkais ir 
tautodailės dirbinių gamintojais. Ne 
visų menininkų yra žinomi tikslūs 
adresai. Kiti, nesenai pakeitę gyven
vietes, naujais adresais gali negauti 
kvietimų. Būtų gerai, kad norintieji 
savo kūrinius išstatyti parodose, patys 
parašytų vadovei Dr. G. Kazokienei, 
13 Percy. St., Bankstown, NSW 2200 
Tel. (02) 709 8395.

Kaip ir kitose parodose, meno 
kūriniai ir tautodailės dirbiniai bus 
parduodami, tik jie pirkėjams bus 
atiduoti parodoms pasibaigus.

Toje pačioje galerijoje, kurioje bus 
tautodailės paroda, veiks tautodailės 
dirbinių pardavimo centras. Jame 
tautodailės dirbinių gamintojai, galės 
pardavinėti savo atsivežtas prekes ir 
jas tuoj pat atiduoti pirkėjams. 
Tautodailės dirbinių pardavimo 
centrą padės tvarkyti, šios srities 
darbuotojas, Edvardas Lašaitis.

ALD PROGRAMA
ALD programa jau buvo skelbta šio 

laikraščio š.m. Nr. 13. Jei dar kurios 
organizacijos, ruošiančios savo suva
žiavimus, norėtų įrašyti j bendrą ALD 
programą, prašomos apie juos skubiai 
pranešti ALQRK sekretorei Pajautai 
Pullinen, 3 Castle Howard Rd., 
Cheltenham, NSW., 2119

ALDRK informacija

DĖMESIO ...

Lietuvos labui, kasmet pastebimai 
retėja.

Tokia padėtis susidarė palaipsniui. 
Pirmieji išeiviai buvo naujakuriai ir 
savo jėgas atidavė savo ir savo vaikų 
materialiniam įsikūrimui, 
stengdamiesi užtikrinti visokiariopą' 
saugumą. Antroji karta, dažniausiai 
tėvų skatinama, taip pat siekė 
tvirtesnio materialinio pagrindo po 
kojom, tik skirtingais būdais, bent 
mokslu, įsigydami praktiškas profe
sijas: medicinos, odontologijos, inži
nerijos, architektūros srityse. Kultū
riniai barai buvo skaitomi nesaugiais, 
netvirtais, trumpai sakant, į juo 
"neapsimokėjo" gilintis. Tik maža 
dalis jaunųjų pasuko į tas "neapsimo
kančiąsias", humanitarines studijas, 
taip vadinamas "art studies". Viso to 
pasėkoje neturime pakankamai isto
rikų, sociologų, politikos mokslų 
specialistų, neturime nei pakankamai 
muzikologų bei menotyrininkų... Ir 
negalime pasiūlyti jokiem autoritetam 
rimtų tos srities knygų, kurios būtų 
svariais šaltiniais iškilus bet kokiam 
Lietuvos klausimui.

Iš kitos pusės, Australijoje studen
tams ir norint ką nors parašyti 
lietutflškom temom nevisada pavyksta 
gauti universiteto vyriausybės patvir
tinimą. Ir suprantama, kad kiekvie
nam kraštui sava tematika yra 
svarbesnė negu kažkokių tolimų ir 
nežinomų kraštų.

Tačiau būna ir išimčių. Tokia 
nuostabi išimtis yra iškilusi šiuo metu 
Hobarto universitete, Tasmanijoje. 
Tam dirvą, ilgai ir nuosekliai dirb
damas, paruošė mokslinis darbuotojas 
Algis Taškūnas. Jis paruošė planą ir 
išgavo visus patvirtinimus įkurti 
"Baltic Research Foundation". Tai 
reiškia, kad kiekvienas, nežiūrint 
tautybės ir amžiaus skirtumo, pabai
gęs universitetą, turi teisę ruošti 
mokslinį darbą lietuviškom ar pabal- 
tietlškom temom mokslinio kandidato 
arba daktarato lygyje, angliškai- 
masters degree arba PhD degree.

Lietuviškos temos apima plačią 
skalę: politines, istorines, sociologi
nes ir menines sritis. Yra daug svarbių 
ir pusiau padarytų darbų. Prieš akis 
Iškyla Lietuvos istorijos atvejis: 
Profesorius Zenonas Ivinskis praleido 
ilgus metus Vatikane ieškodamas 
medžiagos Lietuvos istorijos klausi
mais. Rado daug nežinomų,niekur 
neskelbtų raštų, kuriuos suregistravo, 
tikėdamasis parašyti naują Vytautinę 
Lietuvos istoriją. Bet mirtis nutraukė 
jo darbą. Kas paseks jo pėdomis? 
Kas pasinaudos jo kruopščiai surink
tais dokumentais?

Tai liečia praeities istoriją. Bet ir 
šiuolaikinė Lietuvos istorija reikalau
ja neatidėliojančiai mokslinių tyrinė
jimų, ypač kai egzistuoja nuolatinė 
faktų falsifikacijos grėsmė. Ypatingai 
plačios lankos laukia politinių mokslų 
studentų, nagrinėjančių ideologinius, 
diplomatinius klausimus.

Galų gale, visa kultūrinė išeivijos 
veikla turi būti uždokumentuota ir 
moksliniai interpretuota psicholo
giniu, sociologiniu bei istoriniu aspek
tais.

Kiekvienas, pabaigęs universiteto 
kursą istorijos, sociologijos, psicholo
gijos, meno ar muzikos fakultetuose 
turi progą ruoštis aukštesniam laips
niui, parašydami lietuviška tematika.

Tokios tezės būtų brangiausias 
kraitis Nepriklausomai Lietuvai.

Dėl smulkesnės informacijos 
kreipkitės į Tasmanijos universitetą 
sekančiu adresu:

Registrar. The University of 
Tasmania. G.P.O. Box 252C, Hobart, 
Tasmania,7001, arba Mr. Algis 
Taškūnas, 17 Fehre Cr., Sandy Bay, 
Tasmania, 7005

Genovaitė KAZOKIENĖ

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS 
ŠALPOS TRUMPA .ISTORIJA

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
kaip organizacija buvo 1961 m. JAV 
New • Yorko valstijoje įregistruota. 
L.K. Religinė Šalpa išaugo iš 1959 m. 
JAV Lietuvių kunigų Vienybės įsteig- 
to Komiteto "nuo komunistų nuken
tėjusioms katalikų šalpos reika
lams", kurį sudarė pirmininkas, J.E. 
vysk. V. Brizgys, vicepirm. Prel. J. 
Balkonas, sekr. kan. J.B. Končius, 
iždininkas kun. J. Aleksiūnas, kun. J. 
Čepukaitis, kun. M. Ražaitis, kun. T. 
Narbutas.

Su JAV episkopato suteiktos 
$20.000 subsidijos pagelba, Religinė 
Šalpa ėmėsi aprūpinti Lietuvos baž 
nyčias medžiagomis bažnytiniams 
rūbams, dvasiškius ir vienuoles vais 
tais, tremtinius religine spauda bei 
religiniais reikmenimis, ir subsidijavo 
Vatikano radijo laidas lietuvių kalba.

1961 m. išnuomuotas kambarys 
Brooklyne, New Yorke, ir Reikalų 
vedėju pakviestas kun. Stasys Raila. 
Buvo įvestos rinkliavos Religinės 
Šalpos besiplečiančius darbus finan

suoti. 1965 m. L.K. Religinė Šalpa 
persikėlė į didesnes patalpas New 
Yorko miesto Maspetbo rajone.

Didelę dalį techniškų darbų pra
džioje atliko Maspetho lietuvaitės 
vienuolės pranciškietės. Atėjo į talką 
savanoriai pasauliečiai. Buvo pasam
dyta tarnautoja.

Kun. Railą Reikalų vedėju 1976 
pakeitė kun. Kazimieras Pugevičius.
1978 m. Religinės Šalpos būstinė 
perkelta į 351 Highland Boulevard 
Brooklyne, prie Pranciškonų vienuo
lyno.

Viena iš pagrindinių Religinės 
Šalpos įsipareigojimų, būtent infor
muoti pasaulį apie okupuotos Lietuvos 
tikinčiųjų vargus, buvo žymiai pra
plėstas. Prie Religinės Šalpos pradėjo 
veikti Lietuvių Informacijos Centras.
1979 m. Reikalų Vedėjo pavaduoto
jomis buvo pasamdytos Gintė 
Damušytė ir Marijona Skabeikienė.

Praplėstas ir sustiprintas bendra
darbiavimas su kitomis lietuvių bei 
kitataučių organizacijomis. Įsigyta 
davinių apdirbimo aparatūra 
(kompiuteris), pogrindžio leidinius 
klasifikuoti bei versti, kalinių sąrašus 
vesti, bei kitiems Religinės Šalpos 
darbams. Aparatūrai pritaikinti lietu
viškieji ženklai. Religinės Šalpos 
būstinėje veikia teleksas, kuriuo 

^palaikomi ryšiai su Vatikano Radiju, 
su Kestono kolegija ir Tarptautinės 
Amnestijos centru Londone, laisvosios 
Europos radiju Miunchene, Amerikos 
Balsu Washingtone ir t.t.

Religinė Šalpa nuosekliai verčia, 
leidžia Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką anglų .kalba, ir ją ekspedi- 
juoja 6000 tiražu valdžiai, spaudai, 
žmogaus teisių organizacijom, hierar
chijai, mokykloms. Religinės šalpos 
štabas plačiai keliauja kalbėdamas 
lietuviams bei kitataučiams apie 
Lietuvos vargus, organizuodamas jai 
šalpos. Šią vasarą prie Religinės 
Šalpos bei Lietuvių Informacijos 
Centro nuolatinio trejų asmenų štabo, 
dirbo šeši jaunuoliai.

JAV KARDINOLAS DALYVAUS 
ŠALPOS IŠKILMĖSE

š.m. spalio 25 Čikagos Kardinolas J. 
Bernardui žada atvykti į New York 
specialiai dalyvauti Lietuvių Katali
kų Religinės šalpos sidabrinio jubilie
jaus iškilmėse.

Ta proga vyskupas J.E.K. Salatka 
atnašaus šv. Mišias už Lietuva New 
Yorko šv. Patriko katedroje. Spalio 
25 d. čišias celebruos nemažas 
skaičius kitų vyskupų bei kunigų. 
Pritaikytą pamokslą pasakys JAV 
episkopato sekretorius tarptautiniams 
reikalams , kun. J.B. Hehir. Anot 
katedros rektoriaus, Mišiose tikimąsi 
bent 1000 kitataučių dalyvių.

Po Mišių numatomas iškilmingas 
renginys New Yorko Waldorf Astoria 
viešbutyje. Ta proga bus įteiktas 
ypatingas žymenys kard. Bernardin, 
už jo visokeriopą pagalbą Lietuvos 
tikintiesiems.

Renginio metu bus pagerbtas J.E. 
vysk. V. Brizgys, kuris nuo pradžios 
vadovauja Religinei Šalpai. Bus pa
gerbtas taip pat. Apaštalinis Protono- 
taras, prel. J. Balkonas, vienintelis 
likęs Religinės Šalpos steigėjas, ir 
kun. Stasys Raila, pirmasis Religinės 
šalpos reikalų vedėjas.

Iš Baltųjų Rūmų pranešta, kad 
iškilmėse gal dalyvaus Viceprezi
dentas Bush. Vakaro programą praves 
New Yorko Queens College profeso
rius, žymus sovietologas, geras lietu
vių bičiulis, dr. Thomas Bird. Lau
kiama apie 270 garbingų svečių bei 
viešnių.

Dr. Juozas ir Aleksandra Kazickai 
pirmininkauja Religinės Šalpos sidab
ro julliejaus komitetui.
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TAUTOS ŠVENTĖ SYDNĖJUJE
A. A. ELENA ZENKEVIČIENĖ 

( 1889.10.4 - 1986. 9. 5)

1 Tautos šventės minėjimo 
pamaldas, rugsėjo 7 d., šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe, ir šiemet 
gausiai susirinko Sydnejaus tautiečiai. 
Mišias atlaikė prel. P. Butkus, dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė kun. P. 
Martūzas. Pamaldose organizuotai, su 
vėliavomis, dalyvavo A LB Sydnejaus 
Apylinkės valdyba (nešusi tautiną 
vėliavą), Sydnejaus sporto klubas 
"Kovas” ir ramovėnų skyrius. Kitų, 
jaunimo , organizacijų , šių metų 
tautos šventės pamaldose nesimatė. 
Pamaldų metu giedojo " Dainos" choro 
choristai. Pamaldos užbaigtos Tautos 
himnu.

. Popiet, 3 vai., šventės minėjimas, 
suruoštas A LB Sydnejaus Apylinkės 
valdybos, vyko Lietuvių klube, 
Bankstowne. Jj atidarė valdybos pirm. 
A. Giniūnas, kviesdamas tautiečius 
dirbti tautos labui, reikšti daugiau 
pagarbos, mažiau kritikos viens kitam. 
Invokaciją pravedė prel. P. Butkus. 
Dienos paskaitininkas - poetas J. A. 

Jūragis. Paskaitos tema - "Vytautas - 
Lietuvos valstybingumo atstatyto-

INVOKACINĖ maeda
(Tautos Šventė Sydnejuje)

Garbė Tau Šiluvos Marija,
Su Kūdikiu, mūs Viešpačiu ant 

rankų,
Globoki mus svečioj šalyje - 
Palaimink brolių kančios auką!

O maloningoji, o Motina Marija!.
Šiandien norėtume Tave apgaubti 

padėka. Nuostabiu ižvalumu mūsų 
tautodailininkai mėgo vaizduoti Tave 
"Sopulingąja Motina" su septyniais 
skausmo kalavijais perverta širdim. 
Tai toji nuo amžių glūdėjusi kančios ir 
aukos dvasia nūnai tarsi pabudusi 
pažadino bei išugdė tą mūsų tautos 
brolių ryžtą ir davė stiprybės, kad jie 
pajėgtų žengti keliu didvyrių ir net 
kankinių!

Bet ir vėl, ar tai ne nuostabu - 
beveik stebuklas, kad jų kančia 
pajėgė net pralaužti geležinę uždangą 
'ir suspindėti netik mums, bet ir 
pasauliui tarsi žibintu deganti auka 
Romo Kalantos! Pasauli ypač stebina 
ta lyg pirmųjų kankinių drąsa ir 
dvasia už tikėjimą,tiesą ir meilę, kaip 
Nijolė Sadūnaitė, eilė kunigų bei 
pasauliečių apaštalų, kurių daugelis 
jau tapo smurto aukomis ir kankiniais. 
Bet vėl naujos gretos ryžtingų 
"Kronikos" ir kitų pogrindžio spaudos 
darbuotojų, jaunuolių ir mergaičių 
net ir mokyklos mokinių!

Šioje Tautos šventėje su didžia 
pagarba ir meile mes jungiamės su jais 
mintyse bei giesmių aiduose, bet 
kartu ir nepaliaujam maldavę Šiluvoj 
apsireiškusią Mariją, kad savo malo
ningu užtarimu tuos mūsų šviesius 
žiburius dar aukščiau iškeltų. Kad jie 
ne tik mūsų buities pilkumą nuskai
drintų, bet ypač, kad perskrostų tuos 
melo ir apgaulės debesis, kurių 
tamsumoje skendėja šių dienų pasau
lis. Kad jų drąsi kova pajudintų 
pasaulio sąžinę, paveiktų jų protus ir 
valią. Neužtenka vien žodžių, bet 
reikia drąsios veiklos.

Juk čia yra daugiau negu užgrobi
mas Jeruzalės, ar Šventųjų Kristaus 
kančios vietų, čia yra užgrobimas ir 
paniekinimas pačių švenčiausių 
žmogui duotų Dievo teisių! Čia 
išplėštos ir prigimties teisės: tikėjimo, 
sąžinės laisvės - valstybingumo, 
žodžio - spaudos ir net judėjimo 
laisvės! Jei prieš tą neįsivaizduojamą 
tautų priespaudą, prieš tą 20 amžiaus 
žmonijos gėdą nekovosim - mus 
ateities amžiai pasmerks!

"Marija Marija palengvink vergiją
- išgelbėk nuo priešo baisaus!." 
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jas". Paskaita gerai paruošta, išmąs
tyta ir nors netrumpa - minėjimo 
dalyvių išklausyta su giliu susidomė
jimu (pati paskaita spausdinama "M. 
Pastogėje").

Meninė minėjimo dalis neilga, bet 
šiemet ypač vykusiai paruošta. Ją 
pradėjo p. Zablockienė, padeklamuo
dama L. Švalkaus eilėrašti 
"Lietuvai". Sekė K. Coxaites pas
kaityta ištrauka iš Vyt. Tamulaičio 
novelės, A. Šatkausko padeklamuo
tas A. Skirkos eilėraštis "Ilgiuosi 
tavęs, tėvyne!", Tautinių šokių 
"Sūkurio" grupės šokėjų pašokti du 
nuotaikingi tautiniai šokiai. Meninę 
dali užbaigė ansamblis "Sutartinė", 
padainavęs tris dainas - "Oi, žiba 
žiburėlis", "Oi skamba, skamba 
kankliai..." ir "Ten kur žaidžia 
Nemunėlis".

Po A LB Sydnejaus Apylinkės valdy
bos pirmininko, A. Giniūno padėkos 
programos išpildytojams ir atsilankiu
siems, minėjimas užbaigtas Tautos 
himnu. „ „

Be galo gilus lietuvio skundas 
šiandien taip jautriai - subtiliai j 
posmus sudėtas ir Vilniuje Šventos 
Onos bažnyčioj (rašytas:

"Mūsų žemė tik Tau patikėta,
Šiluvos motinėle Šventa,
1 Tave mūsų maldos sudėtos -
I Tave atkeliauja tauta!

Tavo krašto - skaidrių ežerėlių
Nešam vargą ir vilti širdžių,
Ir kalnelių, sodybų ir gojų
- Didi skundą - bekrašti - visų...
Kai mes verkiame: teikis paguosti,
Šiluvos motinėle Šventa, 
Karaliene: pražūti neduosi,
- Čia suklups visa Lietuva!

Prel. P. BUTKUS MBE

"Mūsų Pastogės” redakcijoje rug
sėjo 10 d. lankėsi melburniškis liet, 
spaudos darbuotojas, Melbourne spau
dos kiosko vedėjas, Feliksas Sodaitis 
susipažindamas su redakcija ir jos 
darbuotojais.

F. Sodaitis tarpininkauja "Mūsų 
Pastogės" prenumeratos priėmime: 
sekmadieniais nuo 10 vai. iki pamaldų 
priima prenumeratas spaudos kioske, 
prie bažnyčios, ir Lietuvių namuose 
nuo 1-5 vai. popiet.

Elenos Zenkevičienės motina 
Aleksandra Jablonskytė 
Blaževlčiūtė buvo pavainikė grafo 
Flaterio duktė, kurią jis pripažino. Jai 
tekant už Juozo Valčiko, Tytuvėnų 
geležinkelio.stoties viršininko, grafas 
flateris jai davė didelę pasogą.

Aleksandra ir Juozas Valeikai 
turėjo dvylika vaikų. Elena gimė 
Tytuvėnuose. Dar labai jauna išvyko į 
Latviją pas gimines ir Rygoje mokėsi 
kirpykloje plaukų sudėjimo amato. 
Rygoje susipažino su Andrium Koch- 
anausku - Meiliūnu, kilusiu iš garsiųjų 
dvarininkų Panevėžio apskrityje.

Elena ir Juozas vedė Rygoje 915 m. 
ir išvyko į Rusiją, nes Andrius buvo 
karininkas caro armijoje.

1917 m. jiems gimė sūnus Henrikas 
vienam kurorte, netoli Maskvos.

Revoliucijos metu Andrius dalyvavo 
mūšiuose prieš bolševikus ir vienam 
susirėmime žuvo. Elena vargais nega
lais su sūneliu Henriku išspruko iš 
Rusijos ir atvyko t Latviją. Rygoje ji 
vėl mokėsi kirpykloje. Išmokusi šu
kuosenų sudėjimo amato, ji persikėlė i 
Lietuvą ir netrukus atidarė Kaune 
savo kirpyklą pavadinimu "Gražina". 
Šioje kirpykloje šukuosenų sudėti 
lankydavosi universiteto studentės, 
teatro artistės, karininkų ir net 
ministerių žmonos.

1932 m. Elena ištekėjo už našlio 
Romualdo Zenkevičiaus, irgi buvusio 
caro armijoj jūrų karininku. Romu
aldas augino sūnų Jurgį.

Pirmą kartą sovietams užplūstant 
Lietuvą (1940), Elena su Romualdu 
Rusijoj pergyvenę žiauriąją revoliuci 
ją, nieko nelaukę pasitraukė i Vokie
tiją. Kartu su jais išvyko abu sūnūs: 
Henrikas ir Jurgis.

Vokiečiams okupavus Lietuvą, visa 
šeima grižo, bet 1944 metais vėl teko 
bėgti į Vokietiją. Gyveno išvietin- 
tųjų stovykloje Vatenstedte. 
Braunschweig apskr.

Jurgis Zenkevičius su šeima išvyko į 
Belgiją darbams. Henrikas Meiliūnas 
su šeima išvyko į Australiją, o Elena 
su Romualdu buvo iškviesti Elenos 
brolio j Ameriką. Po trijų metų atvyko 
i Australiją ir išsikvietė Jurgį su šeima

PADĖKA

Mūsų liūdesio dienose, staiga mirus mūsų mylimam vyrui ir tėvui 
ANTANUI JONUI SKIRKAI, daug mūsų draugų ir pažįstamų 
suprato mūsų didįjį skausmą, mus užjautė, stiprino ir padėjo. Visiems 
esame nuoširdžiai dėkingi.

Didelė mūsų padėka priklauso gerbiamiesiems mūsų parapijos 
kunigams - prelatui P. Butkui, MBE už rožinio ir maldų už velioni 
pravedimą koplyčioje, už laidotuvių pamaldas bažnyčioje ir gražų 
pamokslą, įvertinant velionio asmenį ir jo gyvenimo darbus, kun. P. 
Martūzui už kartu su prelatu atlaikymą šv. mišių, giedojimą ir 
palydėjimą į krematoriumą.

Dėkojame poetui B. Žaliui, poetui J.A. Jūragiui, Pr. Nagini, A. 
Giniūnui, A. Kramiliui ir A. Vinevičiui už velioni pagerbiančias ir 
mus guodžiančias kalbas, pasakytas koplyčioje ir krematoriume.

Dėkojame Dainos chorui už giedojimą bažnyčioje ir LVS Ramovė 
Sydnejaus skyriaus valdybai ir nariams, su vėliava palydėjusiems 
mirusį savo pirmininką, stovėjusiems garbės sargyboje prie karsto 
koplyčioje ir bažnyčioje.

Dėkojame visiems užprašiusiems už velioni Sv. mišias. Dėkojame už 
gėles, vainikus, už aukas gėlių vietoje, pagerbiant velioni, aukotas 
įvairiems lietuviškiems reikalams. Dėkojame visiems, pareiškusiems 
mums užuojautą spaudoje, laiškais, telegramomis ir paskambinimais 
telefonu.

Dėkojame lietuvių klubo vedėjui Tomui Jablonskiui už patarnavimą 
ruošiant šermenis, klubo šeimininkei Janutei Šatkauskienei ir jos 
padėjėjoms už paruošimą šermenų pietų.

Dėkojame visiems mūsų ir velioijio draugams, taip skaitlingai 
dalyvavusiems rožinio maldose ir laidotuvių pamaldose ir 
palydėjusiems brangų mums velioni paskutinėje jo žemės kelionėje. 
Atsiprašome, kad nėra įmanoma visus čia išminėti pavardėmis. 
Tariame visems ir už viską nuoširdų ačiū.

Našlė Adelė Skirkienė ir sūnūs
Algimantas, Vytautas ir Kęstutis su šeimomis.

iš Belgijos.
Elenos vyras Romualdas mirė 1956m. 

Paskutiniuosius vienuoliką metų Elena 
gyveno sūnaus Henriko globoje, 
Netikėtai parkritusi sulaužė klubo 
kaulą ir pusmeti kentėjo didelius 
skausmus. Ligoninėje daug kartų 
apgailestavo, kad bus palaidota ne 
Lietuvoje, bet svetimoje žemėj. Mirė 
ligoninėje būdama beveik 98 metų.

Kadangi Elena turėjo daug seserų ir 
brolių, tai jos giminų liko daugelyje 
pasaulio kraštų: Australijoj, Lietuvoj, 
Vokietijoj, Belgijoj, Amerikoj ir Sov. 
Rusijoj.

Elena Zinkevičienė buvo nuoširdi 
lietuvė, dosniai aukojanti (vairiems 
lietuviškiems reikalams, palaikanti 
lietuvišką spaudą prenumeravimu 
laikraščių ir šiaip leidinių.

Rugsėjo 10-tą, palydėta sūnaus 
Henriko, vaikaičių, artimų giminių ir 
gausaus būrio bičiulių bei pažįstamų, 
buvo palaidota Rookwood kapinėse, 
lietuvių skyriuje.

Užbaigusi ilgą žemės kelionę, Elena 
įžengė i Amžinosios šviesos karalystę, 
kurioje tėra tik gėris, grožis ir 
nuolatinis laimės jausmas.

Agnė Lukšytė
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Kapit.alizmas įsigali visam pasauly Sale
Nuo 1980 m. visam pasauly mato

mas aiškus posūkis i kapitalizmą, 
nežiūrint to, kad socializmo šūkis 
"socialinė lygybė visiems" vis dar 
daugeliui imponuoja.

Pagrindinis skirtumas tarp kapita
lizmo ir socializmo yra tas, kad 
kapitalizmo sistemoj ekonominę gero
vę kuria individas, o socialistinėj 
sistemoj ekonominiu gerbūviu rūpinasi 
valdžios paskirti tarnautojai.

Herbert Giersch, direktorius Kiel 
universiteto skyriaus, kuris vadinasi 
"Institue of World Economics" teigia, 
kad šiais laikais kapitalizmas naujais 
žodžiais perrašo politinį leksikoną.

Sov. Rusija dėjo daug pastangų, kad 
Europos kraštai pereitų prie sistemos, 
kurioje valdžia tvarko krašto ekono
miją. TaCiau tos pastangos pasirodė 
esančios bereikšmės, nes šiais laikais 
įvairių kraštų valdžios, susirūpinusios 
ekonominiu gerbūviu, pradėjo įsiti
kinti, kad individų biznieriškos pas
tangos greičiau ir aukščiau pakelia 
krašto gerovę. Net komunistų val
domuose kraštuose pradeda įsigalėti 
privatūs bizniai. Pav., pagarsėję 
Rytų Berlyno gaminiai: dešros ir 
įvairūs kepiniai yra gaminami priva
čiose dirbtuvėlėse. Net ir Švedija, 
pasiekusi gerus ekonominius rezul
tatus socialistinėje sistemoje, pradeda 
skatinti privačią iniciatiyvą. Nils 
Lundgren, didžiausio Švedijos banko - 
PK Banken vyriausias ekonomistas 
pareiškė: "Individas yra Išsilaisvi
nimas iš varžančių nuostatų ir laisva 
prekyba yra šių dienų užmojis".

Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos 
kraštų valdžios atkreipė žvilgsnį į 
ekonominį gerbūvį kapitalistinėse sis
temose: JAV-bėse, Japonijoje. 
Hong Konge, Taiwane, Pietų Korėjo
je, Singapore ir kt. Minėtų kraštų 
valdžios pradeda kopijuoti tai, kas 
kapitalistiniuose kraštuose yra tei
giama. Pavz.: dabartinis 
Argentinos prezidentas Raul Alfonsin 
sudarė planą,kuriuo 748 valdžios 
bizniai perleidžiami privačiai inicia
tyvai.

Peru sostinėje, Lima gatvėse knibž
da įvairių prekių parduotuvės, o 
šali'gatvkais vaikšto įvairių prekių 
pardavėjai, siūlydami prekes, paga
mintas privačiose dirbtuvėse.

Visuose kraštuose atsirado ryškios 
žymės, kad socializmo nykimo proce
sas yra prasidėjęs, nes tuose kraš
tuose, kuriuose valdžia viską kontro
liuoja, ekonomija sustabarėjo, tai 
pasėka blogos santvarkos, nerūpestin
gumo ir apsileidimo. Pavz.: Ar
gentinoje, kurioje diktatorius Juan 
Peron įvedė griežtą valdžios santvar
ką, išsilaikiusią iki šių dienų, žmonės 
turi laukti 20 metų iki valdžios 
telefonų tinklo monopolis įves telefo
ną ir už tą patarnavimą teks užmokėti 
du tūkstančius dolerių.

Meksikoje valdžia prieš keturis 
metus nacionalizavo Fundidora de 
Monterey geležies pramonės fabrikus, 
kurie nešė pelną. Nacionalizavusi 
Meksikos valdžia turėjo 500 milijonų 
dolerių nuostolių keturių metų laiko
tarpyje ir pagaliau fabriką uždarė.

Naujai sudarytos valstybėlės Afri
koje 1960 m. adoptavo socialistinę 
santvarką. Tai buvo tarsi "sukili
mas" prieš kolonistus, kieta ranka 
valdžiusius šiuos kraštus. Tačiau 
kūrimasis socialistinėje santvarkoje 
buvo sunkus ir nežengiąs į priekį 
ekonominėje srityje.

Prancūzijoje intelektualai nuo 1970 
m. pradėjo skelbti, kad socializmas 
šiais laikais yra visiškai netinkama 
sistema. Jean-Francois Revel vei
kale: "Without Marx or Jesus (Be 
Markso ar Jėzaus) išgyrė JAV-bių 
socialinę struktūrą: atvirą ir nesu

varžytą jokiais varžtais. Socializmą 
išpeikė, kaip dogmą, kuri nepatvirtino 
lūkesių.

Paryžiuje yra susidaręs judėjimas - 
"Naujieji filosofai". Jie atkreipė 
ypatingą dėmesį į Solženicino veika
luose sukauptas žinias apie sovietų 
gulagus. Rašytojas Bernard-Henri 
Levy apkaltino vyriausybes komu
nistų valdomuose kraštuose, nes jie 
žudo žmones dėl politinių įsitikinimų. 
Jis nurodė, kad toks barbariškas 
elgesys yra marksizmo įtaka.

Prancūzijos intelektualai, nusivylę 
Sov. Rusija ir jos melu, pakreipė visos 
tautos nusistatymą prieš komunizmą. 
Šia proga tenka paminėti žymiausią 
intelektualą-eruditą Raymond Aaron 
(81 metų amžiaus), kuris prieš 25 
metus buvo nekenčiamas, nes jis 
permatė imperialistines Sov. Rusijos 
užmačias, besidengiant komunizmo 
skraiste. Dabar Raymond Aaron 
yra labai gerbiamas, nes visi pamatė, 
kad tai, ką jis skelbė prieš 25 metus, 
buvo teisybė.

Italijos buvęs ministeris pirmi
ninkas, socialistas Bettino Craxi, 
kraštui vadovaudamas trijų metų 
laikotarpyje, skatino kapitalizmo at
gimimą. Nežiūrint to, daršių metų 
birželio mėn. valdžia pasikeitė, Craxi 
pradėtas kapitalizmo įvadas stipriai 
plečiasi. Žymiausias italų žurna
listas Arrigo Levi skelbia apie 
prigijusią galvoseną Italijoje, kad 
biznis, atsidūręs individų rankose, 
atgaivins Italijos ekonomiją.

Indijoje, atgavus 1947 m. nepri
klausomybę, socializmo sistema tapo 
pagrindu Indijos politikai ir eko
nomijai. Dabartinis ministeris pirmi
ninkas Rajiv Gandhi sumažino mokes
čius ir net paskelbė 80 potvarkių, 
kuriais išlaisvina privačią iniciatyvą.

Kinijoje Dengas Ksaijeopingas 
(Deng Xiaoping) nežymiai, bet nepa
liaujamai vedė -Kinijos ekonomiją į 
kapitalistinį posūkį. Pavz.: dabar 
Pekine yra 600 turgaviečių , kuriose: 
pardavėjai laisvai prekiauja par
duodami įvairiausias prekes.

Sovietų okupuotoje Vengrijoje 
miestuose pilna restoranų, maisto ir 
drabužių parduotuvių, kurios yra 
■privačiose rankose.

Net ir socialistai-ekonomistai tei
gia, kad socializmo sistemoje, valdžiai 
laikant ekonomiją savo rankose, 
bematant atsiranda sustingimas nes 
nebeieškoma naujų būdų, kurie pagy
vintų ekonominį augimą.

Žvelgdami į įvairių kraštų eko
nominę padėtį praeityje ir šiais 
laikais, aiškiai matom, kad kapi
talizmo sistemoje laisvai veikiąs 
individas nuolat nori pagerinti savo 
finansinę būklę. Dėdamas daug pas
tangų individas į ekonominę sritį įneša 
judrumą ir tuo būdu išjudina kitus.

Agnė Lukšytė

Y D NEJUJE

Spaudos balius 
Rugsėjo 27 d. 
Ar jau užsisakėte stalus?

Naujieji pašto ženklai
su Anst.t'alijos ore lai dėjo mis

METINIS SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko rugpjūčio mėn. 
23 d. Eskirtų namuose. Pradžioje tylos 
minute pagerbti mirusieji. Sekreto
riauti pakviesta A. Matukevičienė 
kuri perskaitė ir pereitų metų

Elena Eskirtienė
Salės seniūnijos seniūnė

susirinkimo protokolą. Seniūnė E. 
Eskirtienė padarė seniūnijos pereitų 
metų veiklos apžvalgą ir apibūdino 
finansinę padėtį. Buvo pasidžiaugta 
glaudžiu bendradarbiavimu su 
Latrobe Valey seniūnija, paminėtos 
visos tautinės ir bažnytinės šventės. 
Numatyta ir šiemet vykti į Tautos 
šventės minėjimą Latrobe Valey - 
14.9.86 ir dalyvauti "All Nations 
Sunday" - 19.10.86, Warragul mieste 
(moterys su tautiniais drabužiais).

Jau anksčiau buvo tartasi kaip 
sutelkus daugiau lėšų paremti Tas- 
manijoje leidžiamą "Baltic News" 
biuletenį. Per kariuomenės šventės 
minėjimą buvo sutelkta $106, ir tam 
tikslui suorganizuotose žuvavimo var
žybose gauta net $300 pelno. Nu
tarta kasmet, kovo mėn.,ilgojo savait
galio metu, ruosšti šias žuvavimo 
varžybas p.p. Matukevičių sodyboje 
kuri randasi ant Avon upės kranto. Jau 
iš anksto kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti, o mes iš savo pusės visus 
priimsime ir dar nurodysime kur 
geriausiai žuvelės kimba...

Svarstyta, kad reikėtų prižiūrėti 
mirusiųjų lietuvių antkapius Sale 
kapinėse, nes daugeliu atveju nėra 
likę artimųjų. A. Matukevičienė buvo 
išrinkta atstovauti Sale seniūniją ALB 
Tarybos suvažiavime. įsteigtas pensi
ninkų būrelis, kuris formaliai priklau
so Melbourno pensininkų organizaci
jai, vadovaujamai J. Petrašiūno. Vasa
ros metu žadama pasikviesti melbur- 
niškius pensininkus pas save į kaimą.

Nutarta suruošti Kariuomenės 
šventės minėjimą ir lietuviškas pamal
das lapkričio mėn.

Atsižvelgiant į pakilusias išlaidas, 
mūsų lietuviškieji laikraščiai "Mūsų 
Pastogė" ir "Tėviškės Aidai", paremti 
po $50.

Susirinkusieji turėjo progos susi
mokėti nario mokestį ir pasibaigus 
susirinkimui dar ilgai šnekučiavosi 
prie kavos ir suneštinių vaišių.

PER SAVAITE 

★★★★★★★★★★

Buvęs statybos darbininkų unijos 
generalinis sekretorius Norm Galla
gher nuteistas kalėti 18 mėnesių bei 
sumokėti 60.000 dolerių pabaudą už 
kyšių ėmimą.

Palestiniečiai teroristai įvykdė 
žudynes Pakistane ir Turkijoje. Rug
pjūčio 5 d. jie pagrobė Pan American 
keleivinį lėktuvą Karači aerodrome 
kartu su lėktuvo įgula iš 13 asmenų 
bei 280 keleivių. Jų reikalavimas - 
duoti jiems arabiškai kalbančią įgulą 
kuri juos su įkaitais nuskraidintų į 
Kipro salą. Nušovę amerikietį keleivį, 
jie grąsė nužudyti po keleivį kas 10 
minučių. Po 16 valandų įtampos, 
teroristai puolė panikon, kai lėktuve 
užgeso šviesos, išsibaigus generato
riaus kurni. Jie metė granatas į 
keleivius ir atidengė ugnį. Žuvo 16 
•Įkaitų, kiti 127 sužeisti. Pakistano 
kariams pasisekė šturmuoti lėktuvą, 
kilus trukšmui. ir išlaisvinti įkaitus. 

Du teroristai žuvo, kiti suimti.

Rugpjūčio 6 d. du arabai teroristai 
įsiveržė į žydų sinagogą Istanbule ir 
atidengė automatinių ginklų ugnį į 
inaldininkus.'užmušdami 21 ir sužeis-' 
darni dar keturis. Benzinu apipylę 
užmuštųjų kūnus ir juos padegę, 
teroristai patys susisprogdino grana
tomis.

Čilės prezidents Gen. Pinochet, 
grįždamas su kavalkada iš provincijos 
į sostinę, buvo užpultas sukilėlių. 
Sukilėlius pasisekė atmušti,nors žuvo 
5 iš prezidento palydos, kiti 10 
sužeisti. Pats prezidentas lengvai 
sužeistas.

Australijos opozicijos lyderis 
John Howard, kalbėdamas "Forum for 
Freedom" simpoziume Melbourne, 
atkreipė australų dėmesį į vis 
didėjančią sovietų grėsmę Pacifike. 
Howard nuomone, Australijos vyriau
sybė tinkamai neįvertina padėties 
rimtumo. Maskva atnaujino savo 
pastangas išnaudoti ekonomines ir 
politines galimybes Pacifiko srityje, 
siūlydama bendradarbiavimą Fidži, 
Kiribati, Tuvalu, Vanuatu. Solomonų 
salų ir vakarų Samoa valstybėms. - 
Pacifiko Sovietų laivynas išaugo iki 
720 laivų.

Etninių grupių spaudimas priver 
tė Australijos vyriausybę pakeisti 
savo ankstesnį nutarimą sustabdyti 
anglų kalbos kaip antrosios kalbos 
dėstymą emigrantams. Nors bendros 
biudžeto išlaidos nepadidintos, anglų 
kalbai dėstyti resursai nukreipti iš 
kitų švietimui numatytų sumų.

Anglikonų bažnyčios galva Pietų 
Afrikoje arkivyskupas Desmond Tutu 
iškilmingai įžengė į savo katedrą 
Kapštate. Ingreso iškilmėse dalyvavo 
Canterbury arkivyskupas dr. R. 
Runcie. Martin Luther King našlė ir 
daug kitų svečių, bet nebuvo Pietų 
Afrikos vyriausybės atstovų. Naujasis 
arkivyskupas pasiūlė prezidentui 
Botha kompromisini planą išspręsti 
dabartine Pietų Afrikos politine 
krizę.

Vakaru Berlyne policija suėmė 
keturis civiliai apsirengusius sovietų 
karininkus, sugautus vagiant krautu
vėse. Vokiečių policija suimtuosius 
perdavė amerikiečių pareigūnams.
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE

Rašo J Janušaitis

KAD GYVENIMO SAULĖLEIDIS 
BŪTŲ LAIMINGESNIS

Po antrojo pasaulinio karo ir į 
Dėdės Šamo žemę suvažiavo kelias
dešimt tūkstančių lietuvių ir kūrėsi 
(vairiose Amerikos vietovėse, ypač 
ten, kur jau nuo seno buvo susitelkę 
daugiau ankstyvesniųjų emigrantų. 
Tada buvome dar visi, palyginant, 
jauni, stiprūs. Veržėmės į darbus, 
dažnokai gan sunkius, ne pagal 
savas profesijas ar išsimokslinimą. 
Rūpinomės duona, šeimų auginimu, 
valkų į mokslus išleidimu. Tuo pačiu, 
laiko sąvartoje, mūsų amžius didėjo ,o 
ankstyvesniųjų lietuvių emigrantų 
gretos sparčiai retėjo. Nežiūrint 
kartų kaitos, vistik lietuviai laikėsi 
tvirtai. Dar egzistavo savos, lietuviš
kos parapijos su gražiomis savomis 
bažnyčiomis. Subangavo nuostabiai 
gražiai visas kultūrinis gyvenimas, 
klestėjo spauda, buvo ruošiami didieji 
renginiai, seimai, suvažiavimai. Na, ir 
politika nebuvo užmiršta.

Atrodė, kad toks spalvingas lietu
vių gyvenimas banguos dar daugeli 
metų, būsime dar ilgai tvirti, o' 
lietuviškosios veiklos naštą perims 
naujos, jaunesnės kartos.

Deja, svajonės, atrodo, nesipildo. 
Gretos retėja, darbininkų mažėja, 
jaunesnioji karta nesiruošia perimti 
estafetes.

Ir po maždaug ketvertos desėtkų 
metų, pokario emigracija, jau suka i 
užtarnautą poilsi- Menkėja visų svei
katos, iškyla naujos vyresniojo am
žiaus problemos, ypač tokių, kurię_dėl 
įvairių priežasčių išeivijoje neturi 
šeimos, artimųjų giminių, o taip pat ir 
buvę draugai išretėja. Tad vyresniojo 
amžiaus žmonėms saulėleidis darosi 
neramus, liūdnokas.

Šią tikrovę matydama, JAV Lietu
vių Bendruomenės Krašto valdyba jau 
keletas metų atgal susirūpino tokių 
žmonių likimu ir pasuko vieną darbų 
kryptį, sakyčiau, labai prasmingu 
keliu. įsteigė prie K V Socialinių 
reikalų tarybą, kurios uždavinys kaip 
tik ir yra rūpintis vyresniojo amžiaus 
žmonių reikalais, kad jų gyvenimo 
saulėleidis būtų laimingesnis.

Ėmėsi ir konkrečių darbų. Cleve- 
lande, tuometinė LB K V, vadovau
jama Dr. Antano Butkaus, ryžosi 
pastatyti vyresniojo amžiaus lietu
viams šaunius namus. Darbams vado
vavo ir projektą įvykdė inž. Bronius 
Snarskis, su talkininkais. Namai mo
dernūs, turi virš 90 butų, tinką 
gyventi mažiau pasiturintiems vyres
nio amžiaus žmonėms.Tik, deja, kai 
namai buvo užbaigti, jų nepripildė 
lietuviai ir turėjo būti užleisti kitų 
tautybių žmonėms, nes to reikalavo 
beveik tris milijonus davusi statybai 
vykdyti vietinė valdžia. Gaila,kad 
sakoma, mažas procentas lietuvių ten 
įsikūrė.

Labai šviesus proveržis nutiko 
Čikagoje. Čia, berods, prieš penkeris 
metus buvo įsteigtas Socialinės tary
bos Č ikagos skyrius, kuriam vadovauti 
pakviesta energinga Danguolė 
Valentinaitė. Pradžioje "įstaiga" 
veikė prisiglaudusi Margučio radijo 
patalpose. Pradžioje net abejota, ar 
tokia įstaiga savo tikslą pasieks. Čia 
buvo teikiami įvairiausi patarnavimai, 
patarimai vyresniojo amžiaus žmo
nėms. Pasirodė, kad įstaigos darbu 
buvo didelis susidomėjimas ir kasdien į 
ją kreipėsi keliasdešimt žmonių sil 
įvairiausiomis problemomis.

Apimčiai didėjant, praėjusiais me- 
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tais Čikagos skyrius nutarė žengti dar 
vieną tvirtą žingsnį. Lietuvių di
džiausiame telkinyje, Marquette 
Parke, nupirko erdvius namus, sumo
kant virš 190.000 dolerių. Reikėjo 
namus pritaikinti Socialinės tarnybos 
poreikiams. Buvo atlikti remonto ir 
pertvarkymo darbai, kaštavę kelias
dešimt tūkstančių. Taigi, užmojis 
nemenkas, rizikingas. Bet Danguolė 
Valentinaitė, vadovaujanti skyriui 
rizikavo. Išėjo neblogai. Buvo gauta 
paramos iš Lietuvių Fondo, Illinois 
gubernatoriaus ir Čikagos arkivysku
pijos. Savų lietuvių šiltas atsinešimas 
palengvino finansinę naštą. Lietuviai 
aukojo ir tų namų išlaikymui. O kas gi 
tuose namuose yra? įrengta keletas 
kambarių vyresnio amžiaus žmonėms 
gyventi. Virtuvė. Salė - seklyčia, 
įstaigai reikalingi kambariai. Veiks 
valgykla ir skaitykla. Žodžiu, ata- 
tinka įstaigos poreikiams.

Namai jaukūs. Čia susirenka vyres
niojo amžiaus žmonės pabendrauti, 
pažaisti šachmatais, palošti kortomis, 
paskaityti spaudos. Rūpinamasi pa
ruošti lietuviškus pietus už labai žemą 
kainą. Tai tik dalis programos. 
Svarbiausia šioje įstaigoje kiekvienas 
vyresniojo amžiaus žmogus galės 
sutvarkyti (vairius reikalus, kaip 
social security, apdraudų ir ligoninių 
sąskaitų problemas.Atsimintina. kad 
vyresniojo amžiaus žmonių anglų 
kalbos mokėjimas ribotas, tad šios 
įstaigos personalas padės atlikti visus 
iškylančius reikalus valdžios įstaigo
se. Kartu rūpinasi negalinčiais beke
liauti. Tokiems bus nuperkamas ir 
pristatomas maistas, vaistai, nuve
žami pas daktarus, į ligonines ir 
suteikiama kita pagelba. įstaiga 
tiesioginiai žmonių nešelpia. Svar
biausia yra susitarta su eile gydytojų, 
ypač jaunesniųjų, kurie sutartomis 
dienomis tikrins nemokamai sveikatą. 
Socialinio skyriaus įstaigoje, ar savo 
kabinetuose. 0 taip pat patarnavimus 
teiks ir dantų gydytojas. Nuolatos 
dirbs gailestingoji sesuo, matuos 
kraujospaudj, tirs pagelbos reikalin
gųjų problemas ir nukreips tokius ten, 
kur pagelba bus teikiama.

įstaigą, kaip minėjome, tvarko gabi 
Danguolė Valentinaitė, talkininkauja 
gabus, jaunas vyras, buvęs Draugo 
redaktorius Mykolas Dranga. Jo pa
reigos - palaikyti ryšius su valdinėmis 
įstaigomis, rūpintis gauti iš jų paramą, 
vesti propogandą ir glaudžiai bendra
darbiauti su mecenatais.

Kad pensininkai būtų geriau infor
muoti specifiniais klausimais, skyrius 
leidžia informacinį biuletenį 
"Pensininkas", kuri redaguoja Karolis 
Milkovaitis. Jame telpa naudingų 
pensininkams patarimų ir šiaip gra
žaus pasiskaitymo.

įstaigoje dirba visa eilė žmonių. 
Dalis apmokamų, o didelė dalis 
savanorių. Tai padeda geriau patar
nauti žmonėms, o tuo pačiu paleng
vinama ir (staigos išlaikymo našta.

Taigi, mieli australiečiai lietuviai, 
čia trumpomis akimirkomis stabtelė
jome ties vienu JAV LB Krašto 
Valdybos, Socialinės Tarybos didžiuo
ju projektu. Tai ypač naudingas 
darbas, naudinga vaikla. Bet, atrodo, 
kad tokių skyrių, kad ir su mažesne 
apimtimi reikėtų turėti ir kitose, 
didesnėse lietuvių kolonijose, ypač 
pensininkų telkiniuose, kad ir Flori
doje.

Manytina, kad LB K V ta linkme ir 
eis. To ir linkėtina.

EGLĖ RŪKŠTELYTĖ - SUNDSTROM

Eglė Rūkštelytė - Sundstrom yra 
gyvas pavyzdys, kaip paveldėta tau 
tinė ir kultūrinė tradicija asmenybės 
išsivystimą sąlygoja labiau, negu 
gyvenimo vingiai ■■ Eglės atveju, trys 
kontinentai, keturios dešimtys metų, 
pasaulinis karas.

Prieš 40 metų, kai ji dar buvo labai 
maža mergaitė Lietuvoje, Eglė pradė
jo mokytis lietuviškų liaudies dainų iš 
savo motinos. Bet į gyvenimą įsiterpė 
karas ir jos šeima vidurnaktį gyvuliniu 
vagonu iš Lietuvos iškeliavo į Vokie
tiją. Vokietijoje Eglė toliau dainavo 
savo krašto dainas, kurių ją mokė jos 
motina solistė Elena Riikštelienė. 
Vėliau šeima emigravo į Australiją ir 
ten praleido penkeris metus. Eglė 
įsijungė i lietuvių jaunimo organiza
cijas ir chorus. Jau tada ji turėjo 
didelę aistrą dainavimui keliomis 

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 1B 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 495V.

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. N.S.W. 

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per par*

kalbomis; nors šeima labai vargo, ji 
dainos meno neužmetė.

Dar vėliau šeima persikėlė į 
Jungtines Amerikos Valstybes, patek
dami vėl j skirtingą kultūrą ir 
visuomenę. Bet lietuvių liaudies 
dainos, kurios dabar jau kartu su Egle 
buvo apkeliavusios pasaulį, nenutilo ir 
naujoje aplinkoje. Jos tėvas, dailinin
kas Antanas Rakštelė, nutarė, kad 
Chicagoje bus geresnės sąlygos jo 
talentams, o ypač jį traukė didelė 
Chicagos lietuvių bendruomenė. Tad 
nomadiškoji šeima pagaliau rado 
namus Forest Park, prie Chicagos.

Norėdama ir toliau dainuoti savo 
tėvynės dainas Amerikoje, Eglė atsi
dėjo profesiniam balso lavinimui. Iš 
pradžių mokėsi pas motiną, po to 
lankė privačias pamokas American 
Conservatory of Music Chicagoje. Dar 
ir dabar Eglė nėra pertraukusi 
muzikos studijų ir toliau dainuoja 
lietuvių liaudies dainas. Per pastaruo
sius šešeris metus ji savo talentą 
perkėlė iš namų į Lietuvių operos 
spektaklius.

Ko gero mane tenka laikyti "vėlai 
pražydusia" sako Eglė. "Visada dai
navau, bet tik nenenai pradėjau taip 
aktyviai ruošti rečitalius ir dainuoti 
operoje".

SAVAITĖS
IKI

SPAUDOS
BALIAUS! j
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Lietuvi ų

Australijos krepšininkai, tuo pačiu 
ir nemažai lietuvių, gerai atsimena 
prieš kelis metus čia gyvenusį anglą 
David Turner kuris buvo tarptautinės 
klasės krepšinio teisėjas ir vėliau 
Australijos Krepšinio s-gos oficialus 
pareigūnas. 1982 metais jis buvo 
pakviestas dirbti FIBA būstinėje 
Muenchene. Tai yra Tarptautinėj 
Krepšinio s-goj , kurioje jis yra 
generalinio sekretoriaus F. Stank ovič 
padėjėjas ir ypatingasis "Basketball 
Commissionaire". Dar bebūnant 
Anglijoje ir vėliau Australijoje, di
džiųjų krepšinio pasaulinių ir europi
nių varžybų metu, jis pagarsėjo kaip 
labai geras "besišypsantis" teisėjas, 
nes ir duodamas sunkiausias baudas ir 
net iš aikštės žaidėją pašalindamas, jis 
visuomet, ypatingai merginoms, šyp
sodavosi. Todėl savo gerbėjų jis turėjo 
visur, tiek po olimpinių baigminių 
rungtynių, tiek ir po Europos čempio
nato finalų.

Man su D. Turner teko pirmą 
kartą susipažinti 1979 metais 
Vilniuje, kada vyko vasaros sparta 
kiados baigminės krepšinio varžybos ir 
jose dalyvavo geriausios Europos ir 
Amerikos vyrų ir moterų komandos. 
Vienu iš pagrindinių šių varžybų 
teisėju buvo šis malonus anglas. 
Turėdamas progos, su juo ir aš 
susipažinau ir plačiai išsikalbėjau ir jis 
jau tada pasakė, kad turi gerų draugų 
Jietuvių ir jam ypatingai patinka 
Lietuvoje, kurioje jis tada jau buvo 
antrą kartą. Vilniuje krepšinio 
mėgėjai jį "persekiojo" nemažiau kaip 
ir garsiuosius krepšininkus, prašydami 
jo autografų, vėliau jį išrenkant 
maloniausiu besišypsančiu teisėju.

DAVID TURNER

1980 metais Sydnejuje ir vėl teko 
man susitikti Davidą. Maloniai ir 
plačiai išsikalbėjom, prisimindami pe
reitus metus Vilniuje ir jo nepamirš
tamus įspūdžius iš Vilniaus, ne vieną 
kartą primenant man, kokie jam buvo 
nuoširdūs ir malonūs vilniečiai ir kaip 
gerai ir pavyzdingai buvo surengta tas 

krepšiniofestivalis. Jau tada jis pasakė, 
kad gal greitu laiku jis turės palikti 
Australiją, į kurią jį buvo pakvietusi 
Australijos Krepšine s-ga patobulinti 
ir paruošti Australijos krepšinio 
teisėjus. 1981 metais jis gavo darbą 
Tarp. Krepšinio s-goje ir išvyko į 
Europą, kur ir dabar yra ir labai 
gražiai tvarko pasaulio krepšinį.

Nesenai Vilniuje vyko Pas. Moterų 
krepšinio pirmoji dalis, kur kaip FIBA 
atstovas, dalyvavo jau trečią kartą 
Lietuvoje ir šis buvęs "besišypsantis" 
teisėjas D. Turner. Jis vėl sutiko 
gausybę savo gerų draugų lietuvių ir 
vėliau išsikalbėjo ir pareiškė savo

draugas

nuomonę "Sporte".
Su aktyviuoju krepšiniu jis turėjo 

atsisveikinti ir daugiau oficialioms 
tarptautinėms rungtynėms nebeteisė- 
jauja, nors kartais dar paima švilpukų 
ir pateisėjauja vietinėms vokiečių 
pirmenybėms. Kaip jis išsireiškė, tai 
gaila buvo pakabinti švilpuką, tačiau 
dabar jis mato daug daugiau pasaulio 
krepšinio , nes tenka dalyvauti 
įvairiose pasaulinėse varžybose ir 
atstovauti FIBA. Paklaustas kuo 
skiriasi moterų krepšinis nuo vyrų, jis 
atsakė, kad:

- Vyrų krepšinis yra daugiau 
atletiškesnis, efektingesnis, kai 
moterų - elegantiškesnis ir jos 
pateikia savo treneriams daugiau 
siurprizų. Teisėjauti vyrams yra 
sunkiau, nes per rungtynes juos 
spaudžia žiūrovai ir tai yra didelis 
sunkumas ir įtempimas. Tačiau su 
moterimis ir nėra lengva . Jos karščiau 
ir greičiau reaguoja į kiekvieną, jų 
akimis žiūrint, neteisingą švilpuką ir 
be to labai dažnai moka nutaisyti 
nekalčiausią miną, net ir aiškiausiuose 
prasižengimuose.

Matydamas Australijos krepšininkes 
Vilniuje, kuriom nelabai gerai ten 
sekėsi, jis išsireiškė, kad krepšinis 
Australijoje jau vejas kitas pačias 
populiariausias sporto šakas ir jį ten 
žaidžia 160.000 registruotų žaidėjų. 
Lankytojų - žiūrovų skaičius šiais 
metais Australijoje pagerėjo, net 15 
proc. Australės moterys, jo nuomone, 
žaidžia ne blogai, tačiau paskuti
niaisiais metais pergalės moterų 
krepšinyje yra vis sunkiau pasiekia
mos, nes dabar yra 10 vienodo lygio ir 
pajėgumo komandų ir australietės yra 
jų tarpe, neskaitant iškiliųjų Ameri
kos ir Sov. S-gos komandų.

Prisimindamas Europos klubų pir-
menybių baigmę, kur Kauno 
ŽALGIRIS pralaimėjo jugoslavams ir 
garsusis Sabonis buvo nubaustas ir 
pašalintas iš aikštės, D. Turner 
pasakė, kad FIBA tą kartą Sabonį 
nubaudė griežtai, bet pagrįstai,įspė
dama jį tikisi, kad šis puikus 
krepšininkas tai supras ir jam tas išeis 
į naudą.

Būdamas jau trečią kartą Vilniuje ir 
dabar D. Turner buvo labai paten
kintas varžybų paruošimu ir ypatingu 
vilniečių vaišingumu, linkėdamas 
visiems būti tokiais gerais šeiminin
kais, kokie yra lietuviai.

A. L - tis

TAI BUVO 195.....SIAIS
Paskutinį savaitgalį Sydnejaus 

KOVO valdyba buvo surengusi Lietu
vių klube savo metinį balių, kurio 
tema, apsirengimas ir kita, buvo 
1950—Ji metai. Daug kas iš vyresniųjų 
prisimena šiuos ir vėlesniuosius mūsų 
Australijoj kūrimosi metus, kada, 
atvažiavę iš Europos, visiškai nieko 
neturėdami ir atlikdami dviejų metų 
privalomąją darbo sutartį, daugumoje 
pačiose blogiausiose Australijos gy
venamose srityse, kur vietiniai aus
tralai nenorėdavo dirbti, o po tp 
atsikėlę į didesnius miestus, mes 
susibūrėme, aukojome sunkiai uždirb
tus svarus, kūrėme organizacijas, 
klubus, statėmės namus ir su didžiau
siu entuziazmu rėmėme savąjį jauni
mą, nors, daugumoje, mes patys 
buvome jauni. Neturėdami automo

bilių, daugumas net ir radio aparatų, 
mes autobusais, tramvajais ir trauki
niais važiuodavom moraliai paremti 
tik įsisteigusių savo sporto klubų 
krepšinio komandų. Ir suvažiuodavo 
ne dešimt, dvidešimt tautiečių, bet po 
kelis šimtus. Lietuvio sportininko 
vardas buvo įneštas į Australijos 
sportinį gyvenimą ir iki šiai dienai jis 
yra garbingai įrašytas į Australijos
sportinę istoriją, turint čempionų ir 
Austalijos reprezentantų įvairiose
sporto šakose.

Prisimenant tuos kūrimosi metus, 
prisiminkime ir sportinius įvykius 
kurių dalyviai gal jau savo vaikams ir 
anūkams galės daugiau apie tai 
papasakoti ir net nuotraukas parodyti.

-----  1952 metų viduryje KOVO vyrų 
ir moterų stalo teniso komandos žaidė 
su latvių rinktinėmis. Moterys: V. 
Karpavičiūtė, Ž. Šliafertaitė ir I. 
Saulytytė laimėjo prieš latves 5:0, kai 
vyrai pralaimėjo 3:2. Vyrus atstova
vo: B. Šaltmiras, V. Binkis ir R. 
Liniauskas.

----- 1953-jų metų KOVO metiniame 
stalo teniso turnyre, įvykusiame 
Camperdown parapijos salėje, dalyva
vo 20 vyrų ir moterų žaidėjų. Vyrų 
turnyro nugalėtoju tapo B. Šaltmiras 
baigmėje nugalėjęs A. Laukaitį. 
Moterų laimėtoja tapo V. Karpavi
čiūtė, baigmėje nugalėjusi Ž. Šlia- 
fertaitę. Labai gražiai šiame turny
re pasirodė jauniai: R. Liniauskas, 
Bernotas, A. Saulytytė ir V. Lady- 
gaitė.

- - -KOVO surengtame šachmatų 
"Žaibo" turnyre laimėtoju tapo V. 
Patašius, antroj vietojliko V. Kože- 
nauskas ir trečioj B. Daukus.

----- Snieguotose kalnuose susiorga
nizavo lietuviai sportininkai, kuriems 
vadovavo buvęs kaunietis, žinomas 
futbolininkas ir ledo rutulio žaidėjas, 
Vladas Šneideris. Viešėdamas Sydne
juje, jis pakvietė Sydnejaus koviečius 
krepšininkus, stalo tenisininkus ir 
šachmatininkus sužaisti draugiškas 
rungtynes pas juos, Snieguotuose 
kalnuose, ką koviečiai su džiaugsmu 
priėmė.

-----Adelaidėje stipriai veikė VYČIO 
futbolo komanda, dalyvaudama aus
tralų pirmenybėse. Iš šios komandos į 
Australijos futbolo rinktinę buvo 
įtrauktas A. Kitas, kuris žaidė prieš 
viešinčių Kinijos futbolo komandą ir 
laimėjo 5:0. Adelaidės stalo teniso 
žvaigždė, Aid. Snarskytė, laimėjo P. 
Australijos stalo teniso pirmenybes.

- - - Australų skautų sporto 
varžybose ypatingai gerai pasirodė 
lietuviai skautai sportininkai, laimė
dami pirmąsias vietas bėgime ir 
šokime į aukštį - R. Stakauskas (dabar 
Amerikoje) ir R. Daukus. Taip pat 
šiose varžybose gerai pasirodė K. 
Kemežys ir A. Kapočius.

------  1953 m. spalio 26 d. Sydnejaus 
bokso stadione, stebint 10.000 žiūro
vų, 24 metų lietuvis boksininkas 
Pranas Mikus kovojo dėl Australijos 
pusiau vidutinio svorio čempiono 
vardo. Tuo laiku jis buvo Viktorijos 
valstijos čempionas. Po 15 rundų 
apylygės kovos Mikus taškais pralai
mėjo australui G. Barnes. Pr. Mikus 
yra gimęs Kaune, Vokietijoje gyvenęs

ŽENKLIUKO 

Paskutiniame posėdyje nutarta paskelbti viešą jubiliejinį Pabaltiečių 
sporto žaidynių ženkliuko projekto konkursą. Reikalaujama, kad 
ženkliukas užakcentuotų : X, 1987, ADELAIDE. Taip pat turi atsispindėti 
bent po vieną spalvą iš trijų tautybių valstybinių vėliavų. Konkursas 
baigiasi š.m. lapkričio mėti. 30 d.

Projektus pašoma siųsti šiuo adresu: R. Sidabras, 17 Lucas str., 
Woodville South, 5011

Seligenstate, kur ir pradėjo boksuotis 
ir vokiečių apygardoj laimėjo pirmą 
vietą. Jo treneris buvo garsusis 
Australijos bokso čempionas Ambrose 
Palmer. Gyvendamas Melbourne, jis 
vedė lietuvaitę Genę Matulaitytę ir 
vėliau susilaukė sūnaus. Paklaustas ar 
jis norėtų kad jo sūnus pasirinktų 
boksininko karjerą, jis pasakė, kad jei 
nuo jo pareitų, tai jis niekada neleistų
savo sūnui pasirinkti boksininko kar
jeros, nes po kiekvienų rungtynių, 
matyti taip sudaužytą sūnų, būtų 
labai skaudu tiek mamai, tiek ir 
tėvui.. Tuo metu jis dar pasakė, kad 
gerai, jog jo mama yra likusi Lietuvoj 
ir nežino kad jis esąs boksininkas, tuo 
nematydama jo sudaužytų paakių.

ATVYKO DALYVAUTI
•LENKTYNĖSE

Praėjusios savaitės "Mūsų Pasto
gės" pranešėme,kad du Lietuvos 
automobilistai yra atvykę dalyvauti 
"Auto Rally" Sydnėjus - Darwinas 
Žinutę papildome: yra trys atvykę.

Vilniečiai - Stasys Brundza (pilo
tas), Henrikas Šilinis (mechanikas) ir 
kaunietis Arvydas Girdauskas (štur
manas). Australijoje išbus apie pu
santro mėnesio.

Stasys Brundza į Australiją atvy
ksta antrą kartą. Pernai liepos mėnesį, 
dalyvavo penkių šimtų kilometrų 
kelio varžybose žemyno pietinėje 
dalyje. Linkime svečiams sėkmės, 
neįprastose sąlygose lenktyniauti Ir 
laimėti.

STASYS "BRUNDZA,
Prieš jam išvykstant, Vilniaus 

geležinkelio stotyje.

PADĖKA

Sporto klubo Kovas bailus buvo 
nepergausus, bet duosnus. Loterija 
davė gražaus pelno. Ačiū tiems kurie 
pirkote bilietus ir kurie aukojote 
fantus.

Ačiū visiems prisidėjusiems prie 
baliaus paruošimo ir pravedimo.

S.L.S.K. Kovo valdyba.

------ Jeigu kas galvoja, kad " Darts" 
(nežinia koks jom būtų lietuviškas 
vardas) yra tik alų begeriančių 
žaidimas baruose, tai tikrai apsirinka, 
paskaitę, kad Londone, Anglijoje 
baigmines šio sporto varžybas stebėjo 
17.000 žiūrovų.

*
KONKURSAS
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Pi* aneši mai
KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS, 

V.NEVERAUSKAS ATVYKSTA I SYDNEJŲ

V. Neverauskas su ponia rugsėjo 27 d. dalyvaus spaudos baliuje.
28 d. sekmadienį 2 vai. p.p. Lietuvių namuose, Bankstowne padarys vietos 
lietuviams pranešimą.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO NARIAMS

Pranešame, kad š.m. rugsėjo mėn. 28 d., sekmadienį, 2.00 vai. p.p. 
Melbourne Lietuvių namuose, Bendruomenės kambaryje, įvyks Australijos 
Lietuvių Fondo narių metinis susirinkimas.
Darbotvarkė:

1. Narių registracija. 2. Susirinkimo atidarymas
3. Mirusiųjų narių pagerbimas. 4.Mandatų komisijos patvirtinimas
5. 1985 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir patvirtinimas

6. Pranešimai: a. Pirmininko b. Iždininko
c. Revizoriaus ir Revizijos Komisijos

7. Diskusijos dėl pranešimų. 8. Apyskaitos tvirtinimas
9. Valdybos rinkimai (renkami 4 nariai).

10. Revizoriaus ir revizijos Komisijos patvirtinimas
11. Klausimai ir sumanymai. 12. Susirinkimo uždarymas

Nariai negalį susirinkime dalyvauti, prašomi įgalioti kitą Fondo narį, 
pasirašant pridedamą įgaliojimą. įgaliojimas siunčiamas sekretoriui Fondo 
adresu, ir jį tas raštas turi pasiekti dvi dienas prieš susirinkimą. Kiekvienas 
Fondo narys turi teisę pasiūlyti kandidatą į valdybą. Siūlymo raštas 
sekretorių turi pasiekti iki rugsėjo 14 d.

g SYDNEJAUS LIETUVIŲ g
j NAMUOSE
g 16-m kast terrace, bankstown (Tei. ion 1410 g

Rugsėjo 21 d. sekmadienį 3 val, p. p. įvyks jdubo narių

METI NIS 
SUSI RI N KI MAS

Klubo nariams primename, kad neapsimokėję Mario mokestį ui 86 - 
87 metus negaus metinio pranešimo bei apyskaitos ir neturės teisės 
balsuoti.

&

Mnsu Pastogės
SPAUDOS BALIUS 

Rugsėjo 27 d.

J. Meiliūnas
A.L. Fondo sekretorius JĮ* Jį, Jį, Jį*

Aukos
CANBERROS lietuvių

VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Canberros pensininkai surinko virš 
tūkstančio dolerių Vasario 16 
gimnazijai.

Aukotojai: Alytienė $5, Antanaitis 
J. $6, Balsys A. $5, Butavičienė $2, 
Biveinis V. $15, Borumas F. $10, 
Butkus J. $5, Budzinauskas L. $10, 
Čelčys A. $40, Darius P. $5, Dehn E. 
$10, Dolskis C. $5, Dabrega P. $10, 
Gružauskas P. $50, Glaubertas R. $5, 
Gružas T. $5, Dr. Jankus A. $50, 
Juodvalkis B. $5, Dr. Kemežys K. $50, 
Katauskas R. $10, Katauskienė F. $5, 
Kovalskiai $5, Kaminskas G. $15, 
Lizdenis J. $5, Laurinonis E. $10, 
Minius B. $5, Makūnas K. $4, Martišius 
V. $20, Makūnienė $2, Pilka N. $50, 
Perlibachas J. $5, Panks F. $5, 
Patašienė $2, Pensininkai $31, Sumila 
B. $5, Dr. Šimkus G. $100, Švedas A. 
$5, Šimkus V. $10, Žilinskienė V. $10, 
Žilinskas T. $10, Žentelis J. $2, 
Vitartas J. $10, Vensiovas L. $10. 
įvairios Liet, organizacijos $ 400 
Aukas surinko:

V.Šimkus
C.P.D. "Paguoda" įgaliotinis.

AUKOS VI PLJK

Sydnejaus Apyl. valdyba 5 250
A. ir L. Čeičys $ 200
J. ir M. Zinkai $ 100
A. ir i. Milašas $ 100
A. Krauza $ 40
•

AUKOS "BALTIC NEWS"

ALB Sydnejaus Apyl. v-ba $ 200 
A. Jakštas $ 25

Nuoširdus ačiū 
A. Giniūnas 

"Baltic News" 
atstovas NSW ir ACT

Sydnejaus Lietuvių Žmogaus Teisėms Ginti Draugija kviečia visus į

Pereitą savaitę mirė tūlas 
tautietis Adolfas Serapinas sulaukęs 
62 metų amžiaus.Lietuvių tarpe 
neturėjo giminių ar draugų. 
Laidotuvių apeigas atliko prel. P. 
Butkus.
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ŽINIOS
Angelė Pošcekaitė aktyvi Pertho 

lietuvių bendruomenės narė rugpjūčio 
16 d. ištekėjo už D. Dixon

Kun. Dr. A. Savickas atliko 
vetuvines apeigas.

Angelė buvo aktyvi bendruo
menėje: nuo pat mažens šoko tauti
nius šokius, ėjo pareigas apylinkės 
valdyboje, ilgus metus buvo radijo 
valandėlės pranešėja ir atstovavo 
jaunimą Pasaulio ir Australijos lietu
vių dienose.

Prieš keletą metų iš Sydnejaus į 
Gosfordą persikėlęs gyventi Pranas 
Žitkauskas susirgo ir yra gydomas 
Gosfordo ligoninėje. Jis priklauso 
Sydnejaus ramovėnams, remia įvairias 
lietuviškos veiklos organizacijas ir yra 
buvęs žvejų klubo pirmininku. Gal 
todėl ir pesikraustė gyventi prie 
Gosfordo vandenų, nes mėgsta žvejy
bą. Linkime greit pasveikti.

Teresė Daubaraitė, Sydnejuje 
buvusi veikli skautė,tautinių šokių 
šokėja, baigusi Occupational Therapy 
studijas, keletą metų padirbusi, nu
sprendė iš arčiau susipažinti su 
Europa. Pereitais metais aplankė 

■keletą Europos valstybių, o žiemą 
praleido Anglijoje dirbdama savo 
srityje. Nuo š.m. kovo mėnesio vėl 
keliauja po Švediją, Suomiją, Prancū
ziją, Šveicariją ir kitus kraštus 
surasdama vis įdomesnių vietų. Nu
mačiusi greitu laiku grįžti į namus. 
Laukiame!

Danutė Bižienė, Sydnejaus Apy 
linkės valdybos kultūrinių parengimų 
vadovė, praėjusią savaitę, norėdama 
nesusidurti su neteisingą posūkį da
rančiu motociklistu, neišvengė katas
trofos ir atsitrenkė į sunkvežimį.

Pasėkoje to aplaužyti šonkauliai ir 
puošnioji mašina sudaužyta 
nepataisomai.

P. Baltakis iš tolimo Cairns 
miesto pačioje Australijos šiaurėje 
sveikina "M.P." redaktorių ir didžiuo
jasi, kad per 40 metų gyvendamas 
tarp australų nepamiršo lietuvių 
kalbos, "Mūsų Pastogės" dėka. Jo 
gyvenamoje vietovėje yra dar keletas 
lietuvių, bet jie savo tarpe vartoja tik 
anglų kalbą.

* įvykstančią sekmadienį rugsėjo 28d., 2.30 vai. p.p. Lietuvių klube, 
Bankstowne.

Programoje dalyvaus Sydnejaus lietuviai rašytojai su savo kūryba, 
bus pristatomi lietuviškos poezijos rinkiniai, politinė apžvalga ir 
filmas apie sąžinės kalinius.

Kviečiame visus tautiečius skaitlingai dalyvauti.

Žmogaus Teisėms Ginti Draugija

ĮL Jft vju vJŲ vjt* vJL vjb vju aft J

Po sunkios ilgos ligos, ilgo amžiaus sulaukęs iškeliavo amžinybėn

Jurgis ŠEŠTOKAS

Atsiskyrimą giliai pergyvenantiems šeimos nariams: žmonai Emai, 
sūnui Vytautui, dukrai Birutei, žentui Rudi, anūkams Paul ir Yolandai, 
nuoširdžią užuojautą išreiškia

Viktorijos valstijos lietuviai evangelikai.

A. A. Elenai Zenkevičienei

mirus, sūnui, šeimoms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Tamara ir Benius Vingiliai
E. Bliokienė

* SlnsuĮ Pastogės
SPAUDOS BALIUS 

Rugsėjo 27 d.
Sydnejaus Lietuvių Klube
įėjimas: $ 15 asmeniui, įskaitant gerą vakarienę.

Bilietai gaunami ir stalai užsakomi pas:
A. Adomėną tel. 86 5431
J. Mickienę tel. 709 4846

Lietuvių klube ir "Mūsų Pastogės" redakcijoje.

*

S Programoje: "Sydnejaus Penketukas", su žaviomis dainų pynėmis.
Vyks laimingųjų loterijos bilietų traukimas - aukso ir sidabro nugetai irįfr 
daug kitų vertingų fantų. &
"Mūsų Pastogės" skaitytojams loterijos bilietai bus išsiuntinėti paštu.
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