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PLB Valdyboje
MIELI PASAULIO LIETUVIAI

Padėkite baigti penkis metus 
trukusi Lituanistikos Katedros stei
gimo darbų ir iki šių metų rudens 
surinkti likusius 40,000 dol.

1981 metais pasirašėme sutartį su 
Illinois universitetu Chicagoje, įsteig
dami pirmųjų ir amžinų Lituanistikos 
Katedrą laisvajame pasaulyje su 
750,000 dol. fondu. Pats universitetas 
skyrė 150,000 dol., o mes pasižadė
jome, kad pasaulio lietuviai per 5 
metus surinksime 600,000 dol.

Pusi; tos sumos įmokėjus (300,000 
dol.), 1984 metų rudenį pradėjo veikti 
amžina Lituanistikos 
permaisiais 3 aukštojo 
mokslo aspirantais 
students"), siekiančiais 
daktaro laipsnių. Jai vadovauja prote 
sorius dr. Bronius Vaškelis. 1986 
metais lituanistikos mokslo laipsnių 
siekia jau 9 aspirantai.

■Sėkmingai veikianti Lituanistikos 
Katedra yra didžiulis mokslinis ir 
knlt.iirinis laimėjimas, garbė ir pasidi 
džiuvimas ne tik išeivijosviietn'/iams, 
bet ir visai lietuvių tautui, Ji. >do 
pasauliui mūsų meilę lietavlir’&Sy* 
mokslui, kultūrai ir pasiryžymų viso
kiais būdais kovoti už Lietuvos laisvę.

Daugelio lietuvių darbo, pasišven
timo ir aukų dėka iki 1986 metų 
rugsėjo mėnesio iš 2.570 asmenų ir
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LKB KRONIKA
Vakarus pasiekė dviejų "Lietuvos 

Katalikų Bažnyčios Kronikos" name 
rių - 68-jo ir 69-tojo - įskaitomi 
tekstai. Kaip žinoma, šie du 
"Kronikos" numeriai Vakarus buvo 
pasiekę prieš keletą mėnesių, bet jų 
tekstai, deja, buvo neišskaitomi. - 
Dabar gavus išskaitomus šių numerių 
tekstus, Lietuvių Informacijos Cen
tras supažindina su jų turiniu. 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos 68 -tas numeris yra datuotas 1985 
metų spalio 16 diena. Apžvelkime 
pagrindines jo antraštes. Po antrašte 
"Šiandienos rūpesčiai", leidinys nuro
do keletą ryškių valdžios skleidžiamos 
dezinformacijos pavyzdžių ir iš to 
kylančius pavojus. Skyriuje " Lietuvos 
Krikšto jubiliejui artėjant" pateikia
mas jubiliejinės komisijos projektas, 
Lietuvos vyskupų ir vyskupijų valdy
tojų kreipimasis į kunigus ir pasaulie
čius. "Kronika” dėkoja Trinitorių 
vienuolijai Amerikoje už pareikštų 
solidarumą su lietuviais sąžinės be
laisviais. Aprašomas Vlado Lapienių 
teismas, pateikiama kaltinamojo gyni
mosi kalba ir paskutinis žodis. - 
Skaitytojo mintys. perskaičius 
Kazlausko ir Balkevičiaus straipsnius 
" Kaip gaminami šventuoliai". Atsa
koma į sovietinės spaudos išpuolius 
prieš kun. Danylą, Antaną Terlecką, 
Viktorą Petkų ir kitus. Skyriuje 
"Mūsų kaliniai" Pateikiamas kun. Jono 
- Kastyčio Matulionio tikslus adresas. 
Kaip paprastai, numeryje yra skyriai: 
Žinios iš vyskupijų, Sovietinėje mo 
kykloje. Katalikai sovietinėse respub

organizacijų pasaulyje pinigais ir 
pažadais Lituanistikos Katedros 
fondas gavo apie 560.000 dol.fįskai- 
tant šiais metais JAV Lietuvių Fondo 
paskirtus 20,000 dol.). Trūksta tik 
apie 40,000 dol., kuriuos turime 
įmokėti spalio 4 d.

Dar kartų prašome geraširdžių 
lietuvių ir organizacijų padėti visų 
bendromis jėgomis surinkti likusius 
40,000 dol. Visi aukotojai bus įamžin
ti, jų vardai ir pavardės ar organize 
cijų pavadinimai 
tikos Katedros 
knygą. Paaukoję 
gaus specialius
Paaukoję 500 dol. ar daugiau bus 
įrašyti į Lituanistikos 
garbės lentų Illinois i 
chicagoje.

Visiems aukotojams 
dėkojame.

įrašyti j Lituanis- 
garbirigą aukotojų 
50 dol. ar daugiau 
padėkos diplomus.

i Katedros 
universitete

iš anksto

WORLD
Prašom aukas rašyti: 

LITHUANIAN
COMMUNITY FOUNDATION vardu 
ir siųst i į PI.B raštinę šiuo adresu 5620 
So. Claremont Ave. Chicago. IL 60636 
USA

Vytautas Kamantas

PLB Valdybos pirmininkas

likose ir Nauji pogrindžio leidiniai.
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

Kronikos" 69 tas numeris yra daluo 
tas šių metų sausio 10 diena. 
Pirmajame straipsnyje " Išdavystės 
nesibaigia" yra kritikuojami Lietuvos 
dvasininkai, kurie dalyvauja taikos 
konferencijose. Straipsnyje "Anilionis 
moko busimuosius kunigus" aprašo 
mas Anilionio vizitas Kauno Kunigų 
Seminarijoje. Vienas skaitytojas laiš 
ke "Kronikai" iškelia sąžinės belais
vio kun. Alfonso Svarinsko pavyzdi. 
Kada liausis bažnyčių išniekinimai? - 
klausia "Kronika”, aprašydama kelis 
vandalizmo ir chuliganizmo faktus. 
"Žinios iš vyskupijų", "Mūsų kaliniai" 
ir "Sovietinėje mokykloje" skyriai 
apima ištisus penkiolika puslapių. 
Skyriuje "Iš Kronikos archyvo" patei
kiamas sąrašas Telšių vyskupijos 
kunigų, kurie buvo nužudyti arba 
kentėjo sovietiniuose kalėjimuose. 
Taip pat pristatomi du nauji po
grindžio leidiniai: "Aušros" 48-tas ir 
49-tas numeriai. Abu "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos" nume
riai yra baigiami žodžiais: "Lietuvi, 
atmink, kad kun. Alfonsas Svarinskas, 
kun. Sigitas Tamkevičius, kun. Jonas- 
Kastytis Matulionis, docentas 
Vytautas Skuodis, Viktoras Petkus. 
Jadvyga Bieliauskienė, Liudas 
Dambrauskas, Balys Gajauskas. 
Gintautas Iešmantas, Vladas 
Lapienis. Romas žemaitis. Julius 
Sasnauskas, Povilas Pečeliūnas ii- kiti 
neša nelaisvės pančius, kad tu 
galėtum laisvai gyventi ir tikėti".

Pauliaus Augiaus iliustracija

VASARIO 16 GIMNAZIJA

Jau 36 metai, kai ši gimnazija 
veikia. Daug kas netikėjo,kad ji taip 
ilgai išsilaikys. Visų laikų sklido 
gandai, kad ji po vienerių kitų metų 
užsidarys. Sumažėjęs mokinių skaičius 
ir kelios sunkios krizės, atrodė, šiuos 
gandus patvirtins, o 1984 gaisras, 
sunaikinęs berniukų bendrabutį 
Kennhofo pilyje, tikrai galėjo užversti 
paskutini gimnazijos lapą. Tačiau iki 
šiol musų mokykla visus sunkumus 
nugalėjo. Jos darbo sąlygos nuolat 
gerėja.

Šiuo metu statomas naujas 60 vielų 
berniukų bendrabutis su laisvalaikio 
kambariais berniukams ir mergaitėms. 
Jis statomas pagal naujus vokiečių 
valdžios reikalavimus. Kiekvienas 
kambarys turės visus patogumus, kaip 
viešbutyje - dušų, išvietę ir prausyklų. 
Bus bendrabučio vedėjo butas, vieno 
kambario butas pavaduotojui, kiek 
viename aukšte budinčiojo kambariai 
ir virtuvėlė berniukams, televizijos 
kambarys, ligonių kambarys, maža 
skaitykla, žaidimų kambariai ir du 
dideli laisvalaikio kambariai, kuriuos 
sujungus, pasidaro 120 žmonių talpi
nanti salė.

Naujas berniukų bendrabutis 
kainuos 3.500.000 DM, kurių 
3.000.000 1>M duoda vokiečių valdžia, 
gi 500.000 DM reikia sudėti lietu
viams.

Šią vasarą bus pastatytos taip pat 
naujos sporto aikštės krepšiniui ir 
tinkliniui. Jos kainuos 87.000 DM, 
kurių 58.000 paskyrė valdžia, o 
29.000 DM reikės lietuviams sudėti, ir 
atstatoma pilis nemaža dalim tarnaus 
gimnazijai. Joje bus gimnazijos biblio
teka ir skaitykla, muzikos ir darbelių 
kambariai, salė ir koplyčia. Pilyje bus 
patalpintas Lietuvių kultūros institu
tas su lituanistine biblioteka, archyvu 
ir tautodailės muziejumi.

Tuo budu Romuva taps Vokietijos, 
o gal ir visos Vakarų Europos 
lietuvių kultūros centru. Užbaigus 
visas statybas, čia ypač atostogų 
metu, galės vykti įvairiausi suvažiavi
mai. susirinkimai ir stovyklos.

Pilies atstatymas gali kainuoti tarp 
5 ir 6 milijonų DM. Apie 3 milijonus 
sumokės draudimas. Likusių sumų 
reikės prašyti iš vokiečių valdžios,

Vasario 16 gimnazija yra vienintelė 
lietuvių gimnazija laisvame pasaulyje. 
Turėtume stengtis, kad jos darbo 
sąlygos būtų geresnės, jog visi 
galėtume ja pasinaudoti ir pasidi 
džiuoti. Niekur neturėsime tokių 
palankių sąlygų, kokias turim Vak. 
Vokietijoje, kur du trečdalius visų 
reikalingų lėšų duoda valdžia, o 
statyboms net ir daugiau. Tačiau 
valdžia duoda nors ir didelę, bet tik 
dalį lėšų ir tik ta sąlyga, kad .ir 
lietuviai prisidėtų. Jeigu lietuviai, 
pavyzdžiui, naujo bendrabučio staty ■ 
bai vieloje reikiamų 500.000 DM 
tesurinktų 400.000 DM, tai ir valdžios 
parama atatinkamu procentu suma 
žūtų. Tuomet vietoje žadėtų 
3.000.000 DM tepaskirlų 2.400.000 
DM. Tai būtų baisus nuostolis.

Todėl turime stengtis žul būt reik'u 
lingas lėšas surinkti, nes berniukų 
bendrabutis gimnazijai būtinai rei
kalingas. Ligšiol jau sutelkta 300.000 
DM su viršum daugiausia iš Vokietijos 
lietuvių, bet ir Amerikos. Kanados. 
Anglijos bei Australijos lietuviai 
įsijungė į vajų. Didelė padėka tenka 
pasaulio LB valdybai, kuri įkūrė 
centrinį gimnazijai remti komitetą, 
vadovaujamą Karolio Milkovaičio. 
šiuo metu sėkmingai pravedantį sta
tybos vajų.
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AUSTRALUOS LIETUVIU DIENOS TUMAS - VAIŽGANTAS
S Y D N EJUJE

Jie ruošia ir laukia mūsų...

Lietuvių Dienoms Sydnejuje reng
ti Komitetas rugsėjo 14 d. 2 vai. p.p. 
Lietuvių klube, Bankstowne sušaukė 
vietos spaudos ir radijo darbuotojus 
informaciniam pasitarimui.

Dalyvavo: G. Kazokienė - radijo 
valandėlės vedėja - koordinatorė, 
A. Laukaitis - "Draugo" ir "Dirvos" 
bendradarbis, A. K rami liūs - "Tėviš
kės Aidų" korespondentas ir V. 
Augustin avičius - "Mūsų Pastogės" 
redaktorius.

Pirmiausia kalbėjo J. Sinkus, 
Komiteto narys informacijos ir propa
gandos reikalams, po to Komiteto 
pirmininkas A. Migus supažindino su 
Lietuvių Dienų programa, kuri gal 
turės mažus pakeitimus. Atidarymo 
mišios numatytos St. Marys katedroje, 
bet ir čia pakeitimas gali būti. 
Dainų koncerte dalyvaus Adelaidės. 
Melbourne ir Sydnejaus chorai. Bend
ras choristų skaičius virš 130. Mažųjų 
kolonijų chorams nedalyvaujant, su
darytos sąlygos pavieniams choris
tams įsijungti į bendrąjį. Tikima, kad 
ir iš tolimo Pertho dalyvaus keletas 
choristų. Tautinių šokių parengime 
dalyvaus virš 200 šokėjų.

Šiais metais, susitarus su jaunimo 
organizacijomis. Naujų Metų balius 
ruošiamas bendrai erdvioje Bankstow 
no miesto salėje. Bilietų kainos su- 
maistu vienam asmeniui $22, be 
maisto $12. Stalai užsisakomi pažy 
mint ar svečiai užsisako su maistu, ar 
be. Prie to paties stalo negalės kartu 
sėdėti įsigiję skirtingų kainų bilietus. 
Komiteto pirmininkas A. Migus teigė, 
kad šiais metais ruošiant Lietuvių 
Dienas pagrindinis dėmesysškiridihas, 
kad būtų sudarytos palankios sąlygos 
mūsų jaunimui, jų taulituų šokių, 
vaidybos ir sporto parengimuose bei 
jų susipažinimo vakare.

Jam esą malonu vadovauti gausiam 
būriui Komiteto narių, kurie nesigai
lėdami nei laiko nei jėgų su pasišven
timu atlieka pasiimtas pareigas. 
Vienok Komitetas vargu ar galėtų 
savo darbą gerai atlikti, jeigu 
bendruomenės ribose veikią meniniai 
vienetai, organizacijos, kultūrininkai 
ir pavieniai asmenys nerodytų tam 
pritarimo, neteiktų informacijos ir 
atsisakytų dalyvauti. Žinoma, išimčių 
pasitaiko, bet tikimasi, kad visos 
kliūtys bus nugalėtos. Neapsieita be 
pageidavimų bei pasiūlymų iš spaudos 
atstovų pusės. A. Migus mielai sutiko 
jas perduoti Komitetui.

Išsiskirstant iš pasitarimo kiekvie
nas pajuto kiek daug pasišventimo ir 
vilčių deda Komiteto pirmininkas A. 
Migus bei visi jo talkininkai.

Lietuvių Dienos yra mūsų tarsi 
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derliaus ir pasididžiavimo šventė. Jos 
vyksta tuo metu kada dauguma iš 
mūsų turim atostogas. Tad neapvilki
me pasišventėlių! Jie per metus triūso 
ruošė ir laukia mūsų. Dalyvaukime, 
atlikdami mūsų garbingą pareigą.

V. Augustinavičius.

IŠ SYDNEJAUS RADIJO LAIDOS.
Rašytojas Tumas - Vaižgantas 

gimė 1869 m. rugsėjo 8 d. Jo gimtoji 
diena simboliška, nes ją pavadino 
Tautos švente grupė tokių patriotų, 
koks buvo Vaižgantas.

Juozas Tumas gimė rytų Aukštaiti
joje. Maleišių kaime, Svėdasų valsčiu
je, Rokiškio apskrityje. Besimokyda 
mas seminarijoje literatūrinį slap y- 
vardį pasirinko - "Vaižgantas". Tai 
buvo senovės lietuvių linų dievybės 
vardas. įšventintas į kunigus pradėjo 
stiprią ir atvirą kovą už lietuvių 
tautos atgimimą. Jis rašė skundus 
carui ir Bažnyčiai, kaltindamas juos 
lietuvių kalbos žlugdymu, lenkinimu 
bei rusinimu. Už akiplėšiškumą, jis 
buvo nubaustas netik caro valdžios, 
bet ir Bažnyčios. Tačiau bausmės 
Vaižganto užsimojimų netik nesus
tabdė, bet dar paskatino stipriau 
kovoti. Nežiūrint nuolatinio 
Vaižganto kilnojimo vis į naujas 
parapijas, jis kiekvienoj naujoj vietoj 
sugebėdavo suburti naujas pajėgas ir 
jas paskatinti, kad kibtų į lietuvišką 
darbą.

Nežiūrint to. kad jis dirbo plačiuose 
visuomeniniuose baruose, jis redagavo 
"Tėvynės sargą", rašė daugybę publi 
cistinių straipsnių, kelionių aprašė 
mų, trumpų sceninių vaizdelių ir ki
jo literatūriniai veikalai: 
"Pragiedruliai" du tomai: "Dėdės ir 
dėdienės"; "Šeimos vėžiai"; 
"Išgama".

Visiems jo literatūriniams kūri
niams budingas žmogaus ryšis su 
gamta. Jis sugebėjo giliai įsijausti į 
gyvenamą apluiką.ir sugebėjo perma
tyti socialinę ir psichologinę žmogaus 
padėtį. Jo didelė meilė savo tėvynai 
niui leido pažinti ir atverti aukštaičio 
sielą iki pačių gelmių.

Savo veikale "Dėdės ir dėdienės" 
Vaižgantas vaizduoja baudžiavos 
meto Lietuvą. Tais laikais tėvo 
paliktame mažame ūkyje turėjo su
tilpti visi vaikai. Vyriausias sūnus 
valdydavo ūkį. Dažniausiai jaunesnieji 
broliai palikdavo namus ir ieškodavo 
pragyvenimo šaltinio miestuose arba 
net išemigruodavo į svetimus kraštus, 
pavz. Ameriką.

Tačiau tie jaunesnieji broliai, kurie 
likdavo ūkyje, nesukurdavo šeimų. 
Taigi tie nevedę broliai ir neištekė

jusios seserys vadinosi "dėdės" ir 
."dėdienės".

Nežiūrint to. kad Vaižganto 
žmonės buvo vargo pajungti, jie 
išlaikė dvasinį skaistumą. Tie paprasti 
žmonės tikrumoje buvo tauriausi 
dvasios aristokratai. Vaižgantas savo 
kūryboje ryškiai pavaizdavo būdin
giausią ano meto lietuvio būdo 
bruožą: sugebėjimą tyliai kentėti ir be 
skundo priimti likimo skirtą dalią. 
Vaižgantas atskleidė tikrąją mūsų 
tautos dvasią, kuri liko įamžinta mūsų 
dainose, giesmėse ir tradicijose.

Dr. Genovaitė KAZOKIENĖ

Dėdės ir Dėdienės...
- Už trijų dienų paskutinieji 

užsakai, ir aš - Rapolienė Geišienė. 
nebe Pųkštąičia; (įyariškė. Savciklų 
kumetė, nebe Aužirikietė. Nenusine
šiu šios lovos, kur taip švaru, minkšta 
ir ramu buvo miegoti... Nei šios 
klėtelės, kur niekas po kojų nesi 
pynė... Nebeisiu į paraistę... nebegir
dėsiu Mykoliuko: "Kai noriu, rimtai 
dirbu"...

Nuėmė nuėmė visą Sevėrją, 
dabar tik atminus Mykoliuką. Perėjo 
šaltis per visą kūną, tik šiiiė kart ne 
iš viršaus, iš apačios, nuo kojų, kol 
nesugniaužė už pažiaunių. Sugniaužė 
Ir nebeleido.

- Mielas berneli, drauge, auginto 
jau, linksmintojau... Ag-gi aš ketinau 
tave paprašyti, kad man pagriežtumei 
per mano vestuves... Ko dėl gi tu 
dabar jau kelintas šventadienis nebe 
grieži - nebeskripkuoji?... Eisiu pasi
kviesti.

Nutarė ir... nebėjo.
Numanė tat busiant pasityčiojimą. 

Numanė Mykoliuką ją mylint. Tačiau 
ir tai žinojo, jog tarp jųdviejų nieko 
nebuvo, tai niekas ir netrūksta. 
Mykoliukas jo nesipiršo, nei mėgino: 
kur-gi jam pirštis, kad pirkioje nėra 
vietos; kur gi dėtų savo žmonelę, ir 
pasipiršęs? Ne, jis ne rungėjas kitų.

-Taip tai taip, ėmė kalbėt jak 
sąžinės balsas. - Vis dėlto tu jį 
išdavei, nes jį mylėjai ir tebemyli. 
Tebemyli, nesigink! Jis geras. Jis tau 
yra atidavęs kažin-ką geriau neg 
Geišė. Ir tu tai tylomis andai priėmei; 
ilgai priiminėjai, kaip stebuklingasis 
paveikslas tikinčiųjų maldas ir pasiti
kėjimą. Ir darei stebuklus: jį, vargšą, 
darei laimingą, viską jam atstojai, ko 
tik jis kitur stigo...

Severja ėmė dairytis progos jam 
pasiteisinti, tik neišmanė, dėl ko, kuo 
ji nusidėjusi. Ir perpietėmis, kada 
pareina valgyt, nuėjo į šiukštus. Visi 
miegojo pokaičio. Pirkioje tebuvo 
vienas pats Mykoliukas, besėdįs an 
trame gale stalo, užsikniaubęs ant 
savo rankų. Miega ar verkia? Sakytu

mei - miega, nes, štai, kuris metas nė 
nekrust; sakytumei - verkia, nes 
retkarčiai pečiais gąsčioja.

Jau trečia savaitė, kai Mykoliukas 
kai dirba - dirba, kai valgo - valgo; 
bet ligi tik palieka vienas pats be 
nieko, kniaubias ant rankų ir taip esti, 
kol brolis išvaro jį ko dirbti. Kad 
nepavarytų gal taip prabūtų visą 
dieną, visą naktį.

Ak, kaip jam buvo sunku! Ak, kad 
brolis būtų žinojęs nors mažą dalelę 
to, kokią dramą pergyvena jų "dėdė, 
kokią auką jis daro iš savęs jo gerovei!

Gandas, jog į Pukštus jau atėjo 
piršliai neužmušė Mykoliuko. tik jį 
nutirpino, kaip perkūno srovė, ir 
nebežinojai, į kokią čia žemę jis 
beįkasus kad ta srovė iš jo išeitų ir vėl 
padarytų nors tiek laisvą, kiek jis 
buvo prieš tai laisvas. Tokios "žemės" 
nebuvo, ir Mykoliukas pamažu mirė, 
tos srovės troškinamas.

Mirė, jis tai kuo aiškiausiai jautė. 
Silpo jam nariai, nebebuvo jokios 
energijos, nei tos kojos bežingsniavo 
savaime, nei rankos besitiesė ko 
paimti. Mirė, budėdamas; dar labiau 
mirė, miegodamas. Tada jis visiškai 
"ėjo iš šio svieto", kažin-kur tol-tol, į 
nekrikštytų vaikų pragarus, kur nėra 
kančių, bet nebėra ir džiaugsmo; kur 
tuščia-tuščia, kaip jo širdyje.

Namiškiai dar nebuvo Mykoliuko 
tokio matę. Tik jie pigiai sau tai 
išaiškino: tingi arba nesveikas. Ir 
ūdijo juoba už tingulį, nematydami 
ligos: kas serga, gula.

Severja. kaip šmėkla, pasirodė 
atvirose Šiukštų duryse: atsisėdo 
šalia ir lengvai palytėjo Mykoliuką už 
peties. - Mykoliuk, Mykoliuk, ar 
snaudi?

Tylutėliai, paslaptingai, daugiau 
pašnibždėjo, pasilęnkuš prie jo ausies, 
neg pasakė.

Mykoliukas greičiau pajuto Seve- 
riulės lūpas arti jo ausies, neg išgirdo 
žodžius, ir suhkiai-sunkiai atsvėrė 
savo galvą pabalusiomis, it ožio, 
akimis. Atsilošė į sieną, pažino 
Severją ir visas išbalo, kaip drobė. Nė 
žymelės tos šypsenos, kuri kiškeliu 
imdavo žaisti jam ant lupų, ligi tik 
išvysdavo Severiotę.

Dabar galvos jiem abiem nusviro 
ant krūtinių. Abudu tylėjo gerą-gerą 
valandą, lyg gedulyje laidodami į 
šaltą- šaltą žemelę tai. kas buvo jiems 
brangiausia ir skaisčiausia visame- 
visame pasaulyje. Gedėjo ir pagarba 
lydėjo tai, kas jiem vargingąją buitį 
per kurį laiką saldino, lengvino, darė 
pakenčiamą, net džiaugsmingą.

- Mykoliuk, aš išteku... - pagaliau 
tarė Severja. lyg pirmą kartą praneš 
dama šią naujieną. Ir pabaigė:

Už Geišės, į Saveikius...
- Išteki...už Geišės... į Saveikius... 

dusliu aidu pakartojo tai Mykoliukas
nesavomis, užtirpusiomis lūpomis.

- Mykoliuk... ačiū tau už skripka- 
vimą... ačiū... labai... ačiū... Ak. kaip 
gražiai tu skripkuodavai...

ir ėmė kukčioti. Krūtinėje jai virė, 
lyg bulbių katilėlis.

- Tai dar kartą... paskutinį kartą 
pagrok man per vestuves... 
Ne...ne...Severiut, atleisk, susimil
dama... negalėsiu... Tik ne tai. tik ne 
tai !!... - užsigynė Mykoliukas 
nepaprastu jam karštumu, net ran 
komis atsimušdamas.
Žiobt-žiobt, dar kartą stvėrės oro ir 
nebt.eko žado. Nebevaldoma galva 
nusviro.

Mykoliuk, Mykoliuk. kas tau?... Ė 
kol gi tu toks... - nusigando Severja, ir 
taip jai pagailo savo draugo, jog ėmė jį 
visa savo moteriška pajėga glamonėti.
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Tautos Šventė Adelaidėje PERTHE NAUJA KNYGA

Adelaidė šiais metais Tautos šventę 
minėjo per dvi dienas. Rugsėjo 6 d. 
(šeštadieni) Įprastoj radijo valandoj 
girdėjom gražų montažą, paruoštą 
Antaninos Rinkevičiūtės 
Gučiuvienės, kuri suvaidino J. 
Vabolienė, L. Gerulaitis ir V. 
Neverauskienė. Tą pačią dieną po 
pietų per etninę radijo stoti buvo 
transliuojama speciali trijų valandų 
programa anglų kalba apie Lietuvą ir 
lietuvius, kurią paruošė nuolatiniai 
radijo valandos darbuotojai: Janina 
Vabolienė ir Leonas Gerulaitis. Tai 
įdomi ir daug darbo pareikalavusi 
programa.

Programa perpinta muzika, dainom, 
operų arijom. Pranešimus, interprets- . 
vimus , programos sujungimus, pasi
keisdami,atliko adelaidiškiai jaunuo
liai - Sietynas Kubilius ir dr. Vita 
Bardauskaitė. Programos parengė
jams, jos pristatytojams ir techniki
niam personalui priklauso didelė 
adelaidiškių padėka. Tai buvo puiki, 
gerai paruošta ir pasigėrėtinai prista
tyta programa. Besiklausant lindo 
mintys - koki neapsakomai turtingą 
kultūrinį lobyną esame suksikrovę ir 
kokia talentinga lietuvių tauta!..

Šeštadienio vakare Adelaidės kata
likų centre įvyko jaunųjų ateitininkų 
suorganizuotas lieratūrinis vakaras, 
su tikslu paminėti Tautos šventės 
išvakares. Šis parengimas bus aprašy
tas atskirai.

Pagrindinis Tautos šventės minė
jimas Adelaidėje (vyko rugsėjo 7 d., 
sekamdienj. Kadangi adelaidiškiai turi 
dvi nuosavybes, tai ir vėliavos buvo 
pakeltos dviejose vietose: prie Ž uvu- 
siems už laisvę paminklo Lietuvių 
namų sodelyje ir prie Lietuvos žemės 
paminklo - Katalikų centre.

Vienuoliktos valandos pamaldose 
organizaicijos dalyvavo su vėliavomis. 
Savo pamoksle kun. J. Petraitis , MIC 
paminėjo Tautos Šventę ir Šiluvos 
Mergelės Marijos šventę.

Minėjimas vyko Lietuvių namų 
salėje 13.30 vai. Minėjimą atidarė 
Apylinkės v-bos pirm. Jonas Stačiūnas 
įžanginiu žodžiu - įvadu į tautos 
šventę.

Vietoj paskaitos penki jaunuoliai 
kalbėjo tema: Lietuvos ir išeivijos 
lietuviai ir jų bendravimas.

Trumpai apžvelgęs Tautos šventės 
reikšmę, Jonas Mockūnas, pakvietė 
Antaną Stankevičių perskaityti 
Lietuvos jaunimo laišką, rašytą V- 
tam LJ kongresui. Vita 
Bardauskaitė ir Aidas Kubilius kalbėjo 
apie Lietuvos jaunimą, jų ryžtą 
propaguoti savo tautą nors jiems tas 
dažnai ir brangiai atseina. Išeivijos 
jaunimą skatino būtį jautriais savo 
nelaisvėj gyvenantiems tautiečiams, 
stengtis juos suprasti, palaikyti ryšius 
ir teikti jiems moralinę paramą. Dana 
Baltutytė, buvusi Vasario 16 gimnazi
jos auklėtinė,, akcentavo reikalą 
išeivijos jaunimui aktyviau įsijungti i 
jaunimo organizacijas - skautus, 
Jaunimo sąjungą. Ji kaltino jaunimo 
tėvus, senelius, dėdes, tetas, kad šie 
vietoj paraginę jaunimą jungtis į 
kultūrinę ar viųomeninę veiklą, dažnai 
net atkalbinėja sakydami : "Mūsų 
vaikas labai užsiėmęs-uši, neturi 
laiko, palikit jūs jį ramybėj"...

Sietynas Kubilius, talentingas Ade
laidės deklamatorius, padeklamavo 
eilėrašti iš Lietuvos, pavadintu 
"Lietuva". Eilėraštyje autorius 
nusako Lietuvos žemės skundą, ką ji 
yra patyrusi, iškentėjus! laiko eigoj.

Savaitgalio mokyklos mokiniai, va
dovaujami Elzbietos Pociūtės Page 
Hanify, pašoko "Žiogelius" ir 
"Kalvelį".

Lituanistinių kursų mokiniai Darius

Paškevičius ir Nijolė Lloyd padekla
mavo Kazio Binkio "Tulpės ir 
Rugiagėlės" ir Brazdžionio 
"Benamio dainą"

GENOVAITĖ VASILIAUSKIENĖ

Moterų ir mišrus choras Lituanla, 
vadovaujamas dirigentės 
Genovaitės Vasiliauskienės, padaina
vo "Kovėjaipučia"-St. Šimkaus. Solo 
atliko Janina Maželienė. "Sugrįšiu 
paguosti tavęs" -M.K. Klajūno. "Einu 
per žemę"- A. Bražinsko ir "Audros 
siaučia" - M.K. Klajūno.

Programą gražiai pranešinėjo 
Violeta Vanagaitė.

Malonu pastebėti, kad visą Tautos 
šventės programą, išskiriant chorą, 
atliko jaunimas, švaria, gražia lietu
vių kalba. Kartais kirtis kai kur 
truputi sušlubuodavo, bet kas iš mūsų 
yra tobulas? Pagrįstai galime didžiuo
tis, kad turime susipratusią jaunąją 
kartą, kuri daugeliu atveju jau gali 
mus pavaduoti.

Džiugu, kad po keturiasdešlmts 
dviejų metų išeivijoj lietuvybė vis dar 
klesti: Savaitgalio mokyklos vis dar 
gausios mokiniais, lietuvių gimnazija 
Vokietijoje vis stiprėja, mokinių 
skaičius auga, Lituanistikos katedra 
Čikagoje produktingai veikia. Jaunimo 
veikla vakarų pasaulyj plečiasi ir 
stiprėja. Iškyla naujos jėgos, nauji 
talentai, nauji vadovai. Rengiami 
plataus masto PLJ kongresai. Laisvės 
Žygis - demonstracija prieš tautos 
pavergėjus nuskambėjo plačiai po 
pasauli. Vis daugiau ir daugiau 
išeivijoj gimusio ir augusio jaunimo 
atranda lietuviškas Šaknis, pradeda 
įsisąmoninti kas jie yra, kur jie eina ir 
koks uždavinys jų laukia...

Dėkojame Adelaidės jaunimui taip 
nuoširdžiai įsijungusiam į Tautos 
šventės programos išpildymą ir 
linkime sėkmingai pasiruošti PLJ 
kongresui.

Nuleidus vėliavas, Apylinkės valdy 
ba pakvietė visus minėjimo dalyvius 
pasivaišinti kavute ir gardumynais, 
kuriuos paruošė Apylinkės valdybos 
narių žmonos.

B. MOCKŪNIENĖ

Savo darbais

LIETUVOS GINKLUOTOSIOS
Tautos šventės minėjimas (vyko PAJĖGOS 1918 - 1940

Perthe rugsėjo 7 d. Buvo pradėtas 
pamaldomis St. Francis Xavier bažny
čioje. Kun. Dr. A. Savickas atlaikė šv. 
Mišias ir pasakė dienos progai, 
pasiremdamas istoriniais daviniais,gan 
įdomų pamokslą. Skaitinius prie 
altoriaus paskaitė A. Cižeika. Var
gonais, laike pamaldų, įspūdingai 
grojo V. Skrolys.

Po pamaldų visi susirinko į lietuvių 
namus. Pirmininkė E. Petrukėnienė 
visus pasveikino ir pavaišino skaniais 
pietumis, kuriuos buvo paruošusios: 
Garnienė, Kasputienė Steckienė, 
Stankevičienė ir Petrukėnienė.

Pasivaišinę gėrėjomės B.
Radzlvanienės atnaujinta šokių 
grupe, kuri pasirodė dviem šokiais: 
"Kepurine ir "Lenciūgėliu". Šoko: L. 
ir E. Rahdomaitės, L. Davis 
(Kiškytė), G. Klimaitytė, J. 
Neglazaitė, K. Repševičiūtė ir "gai
delis" R. Rdpševičius.

Grįžus į salę buvo sugiedotas 
Tautos himnas lr pradėta iškilmingoji 
minėjimo dalis. Paskaitą skaitė buvęs 
mūsų neprikl. laikų kariuom. ats. 
leitenantas J. Jaudegis. Po jo dar 
Ramovėnų ir Šaulių vardu žodį tarė 
B. Steckis. Kitomis temomis pasi
sakė Kuzmickienė ir Lingienė. Kun. 
Dr. A. Savickas, bendruomenės vardu, 
užsitarnavusiems : E. Stankevičiui ir 
jo motinai, įteikė Gedimino bokšto 
pavidale meniškai pagamintą stalinę 
lempą.

Mišrus choras, vadovaujamas . V. 
Skroiio, padainavo keletą širdį gai
vinančių dainelių. Po jų sekė turtinga 
uždėlių (fantų) loterija. Būta ir 
netikėtumų: džiaugėmės savo tarpe 
matydami svečių iš Amerikos - E. 
Grižienę ir liūdėjome, nes šitos dienos 
rytą mirė vėžio ligos pakirstas mūsų 
bendruomenės narys Jonas Miliauskas.

Bažnyčioje ir minėjime matėm ir 
jaunimų. Džiaugiamės, kad lietuvybė, 
čia, vakaruose, dar vis mūsų širdyse 
taip karštai liepsnoja!.......

K. KRUPAVIČIUS

Pirmajam pasauliniam karui bai
giantis Lietuvai nepriklausomybę iš
kovojo ir iki Antrojo Pasaulinio karo ją 
saugojo kariuomenė ir Šaulių sąjunga. 
Keli šimtai tūkstančių vyrų perėjo 
per kariuomenės eiles, ten jie gavo 
stiprų pasiruošimą. Negailestingas 
laikas dildo užsilikusias žinias, raštai 
išmėtyti po periodinius leidinius. 
Džiaugiamės, kad radosi asmenų, 
kurie visa ryžosi surinkti į vieną 
knygą, susisteminti ir parengti spau
dai. Yra būtina visa tai išsaugoti 
ateities kartoms.

Spaustuvėje jau baigiama ruošti 
stambi knyga, kurią sudarys apie 900- 
1000 puslapių informaciją apie visų 
ginklų rūšių dalinius, istoriją, kariuo
menės organizaciją, centrines įstai
gas, bei tarnybas, mokymo įstaigas, 
ginklavimą, aprūpinimą, ir t.t. Priedu 
spausdinami visi pagrindiniai karinę 
tarnybą tvarkiusieji įstatymai, vėliau
sias pėstininkų rikiuotės statutas ir 
santrauka anglų kalboje. Knygoje bus 
apie 250 nuotraukų ir iliustracijų 
(kelios spalvotos), daug schemų ir 
brėžinių.

Knygą parašė Vytenis Statkus, 
padedamas gausių bendradarbių, jos 
leidimu rūpinasi lietuviškos skautybės 
institucija Vydūno Jaunimo Fondas. 
Tikima ją pateikti skaitytojams dar 
šių metų lapkričio mėn. Leidmas 
pareikalaus nemaža lėšų, apie 
$20.000. Autorius atsisakė honoraro ir 
visas parengimo išlaidas padengė pats.

Kviečiame besidominčius tapti 
knygos leidimo dalininkais. įamžin
kime savo artimuosius, brangius 
šeimos narius, kurių vardai ir pavar
dės bus įrašyti leidžiamojoje knygoje 

aukoją $1000 ar daugiau bus 
skelbiami knygos mecenatais

aukoją $500 ar daugiau, bus 
skelbiami knygos rėmėjais

aukoją $100 ar daugiau, bus 
skelbiami garbės prenumeratoriais 
Čekius malonėkite rašyti VYDŪNAS 
YOUTH FUND., vardu ir siųskite:

Jūratė Variakojis 
3715 W Street 

, Chicago, Ii 60,629 

parėmė spaudą

A-A. Jonui MILIAUSKUI

mirus Perthe, jo sesutę, mūsų mielą choristę, Mariją šidlaudskienę su 
šeima, jos skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime.

Melbourne Dainos Sambūris

Melbourne,“"Mūsų Pastogės" vakaronės parengimo vadovė M. žiogienė 
su savo padėjėjomis: (iš kairės) A. Volkienė,' S. Grybienė, M.Žiogienė, M. 
Matulionienė, Z. Jablonskienė, N. Žemaitienė ir Vai. Žiogienė su Martynu
ir tuku’ sūnumis.

DUOSNI AUKA

Ona Baužienė B.E.M. Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Garbės narė, 
negalėdama dalyvauti šių metų 
Spaudos baliuje, Sydnejuje, atsiuntė $ 
100 auką "M.P-gei"

Spaudos sąjungos valdybos nuoširdi 
padėka.

Mūsų Pastogė Nr. 37 1986.9.22 pusi.3

3



DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
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LIETUVIŠKA TELEVIZIJA

ATBUNDA LIETUVIŲ 
JAUNIMAS

Jungtinėse'Amerikos Valstybėse ir 
Kanadoje, be abejo, yra didžiausi 
telkiniai ir lietuviško jaunimo. Po 
antrojo pasaulinio karo lietuviškoji 
išeivija laisvajame pasaulyje jau 
išaugino dvi jaunąsias kartas. Maži i 
šiuos kraštus atvežtieji užaugo, išsi
mokslino, gerai Įsikūrė, sukūrė lietu
viškas, o neretai ir mišrias šeimas ir 
jie sudaro vadinamąją viduriniąją 
kartą. Po jos jau auga, mokslus eina ar 
baigia vadinamoji jausnesnloji karta, 
dažnai dar vadinama jaunimu.

Taigi lietuviško jaunimo, atrodo, 
nestokojame. 0 ir aukštuosius mokslus 
baigusiųjų turime gana daug.

Vadinamąsis jaunimas nuo pačių 
jaunųjų yra suburtas 1 jaunimo 
organizacijas - skautus, ateitininkus, 
neolituanus. Šiose organizacijos jau
nimas auklėjamas lietuviškoje dvasio
je ir idealoginiais pagrindais. Tų 
organizacijų vadovai - vyresnieji 
žmonės, kartais jau siekią senoko 
amžiaus.

Visa tai stebint, atrodytų, kad 
lietuviškas jaunimas eina tikrai 
gražiu, našios veiklos lietuviškuoju 
kėliu.

Turime ir gražių prošvaisčių. 
Turime jaunimo ansamblių, tautinių 
šokių grupių, vaidintojų būrelių. 
Turime keletą tikrai gražiai veikian
čių jaunimo sambūrių, na, drauge 
lietuviškame horizonte pasirodo ir 
sumanių jaunimo vadų ir spaudos 
bendradarbių.

Tai tik gražios prošvaistės, deja, 
neapimančios visuotino lietuvių jau
nimo judėjimo, platesnės, organizuo
tesnės veiklos.

Kongresuose, seimuose, suvažiavi 
muose mes, žilagalviai, galvas linguo
dami aimanuojame: praradome lietu
višką jaunimą, jaunimas nesidomi 
lietuviška veikla, nesijungia j lie
tuvišką veiklą ir t.t.

Šiems nusiskundimams esama rimto 
pagrindo. Tačiau beaimanuodami ar 
pagalvojome ir rūpinomės, kad į veiklą 
aktyviai jungtųsi jaunimas. Ar į 
kongresus, seimus, suvažiavimus at
gabenome bent po dešimtį jaunosios 
kartos atstovų, ar juos užangažavome 
tiems darbams, kuriuos galėtų net 
mūsų veiksniuose atlikti reikšminges
nius darbus?

Lietuvių Bendruomenė prieš keletą 
metų rimtai susirūpino jaunimo ateiti
mi. Susirūpino jį suburti į Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjungą, tuo pačiu 
visuose laisvojo pasaulio kraštuose 
jaunimą suorganizuoti į tų kraštų 
Jaunimo Sąjungas. Pradžia, atrodė, 
sėkminga. Jaunimo atstovai įsijungė į 
PLB ir Kraštų LB valdybas pilnatei 
siais nariais.

Atrodė, kad po LB kepure jauni
mas ras plačią savo polėkiams veiklos 
dirvą ir kad organizuotas jaunimas bus 
didelis talkininkas ne tik LB visuose 
kraštuose, bet susilauks ir politiniai 
veiksniai paramos. Prabėgo keletas 
metų. PLB su Kraštų LB valdybomis 
suruošė šaunius jaunimo kongresus: Jie 
buvo gerai organizuoti. Dalyvavo 
juose daug gražaus iš viso laisvojo 
pasaulio jaunimo. O gi ir Kongresų 
programos plačios, aktualūs klausimai 
buvo svarstomi ir Kongresams bai
giantis buvo priimti gausūs nutarimai, 
įsipareigojimai, atliktinų svarbių dar
bų ilgas sąrašas. Tokie kongresai 
pareikalavo iš vyresniosios kartos 
daug aukų, o paskutinysis Kongresas, 
sako, atsėjo arti ketvirčio, milijono

. dolerių. Kongresai įmantrūs. Jaunimas 
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Janušaitis
keliavo iš vietos į vietą, iš Amerikos 
net į Kanadą. Nestoka ir išlaidžių 
pramogų. Jaunimo kongresui ruošian
tis, kongreso organizatoriai rodė daug 
iniciatyvos, sumanumo, išradingumo. 
0 kas gi nutiko po visos eilės Jaunimo 
Kongresų? Nutarimai liko stalčiuose, 
o jaunimas, ypač Amerikoje, snūste
lėjo ilgesniam laikui. Viešame gyveni
me net nebebuvo matyti ir kongreso 
organizatorių, pačių vadų.

Lietuvių Bendruomenė su pagrin
du pradėjo aimanuoti, kad lietuvių 
jaunimas Amerikoje užmigo.

Buvo susirūpinta ne juokais. Daina
voje pavasarį buvo sušauktas orga
nizacijų vadų ir LB vadovų pasitari
mas, tikslu paieškoti būdų vėl prikelti 
jaunimą lietuviškiems darbams. Iš to 
suvažiavimo, atrodo, nedaug buvo 
naudos, nes organizacijų vadovai 
teigė, kad jaunimas dirba jų vadovau
jamose organizacijose, tad ar beverta 
jį burti dar į Jaunimo Sąjungą.

Tariasi pirmininkai: PLB vald. pirm. 
Vytautas Kumantas (dešinėje) ir PLJS 
pirm. Gintaras Grušas.

Ačiū Dievui LB nenuleido rankų. 
Susitariusi su PLJ Sąjungos valdyba jos 
pirmininku Gintaru Grušu nutarė 
liepos mėn. bandyti sukviesti Ameri
kos, Kanados lietuvių jaunimą į
Amerikos sostinę Washington DC 
dideliam suvažiavimui, o kai kas sako 
politinei konferencijai.

Padėka priklauso tokio suvažiavimo 
organizatoriams - Washingtono ne
gausiam jaunimui ir vadovams Astai 
Banionytei, Algiui Šilui ir kt. už 
suvažiavimo organizavimą, programos 
paruošimą ir globą.

Suvažiavo apie 120 jaunimo!!! Koks 
gražus skaičius. Kokia stipri jauni
mo pajėga.

O ką gi ten jaunimas veikė? Šį kartą 
rimtai dirbo. Visas suvažiavimas vyko 
jaunimui priimtina tvarka, naujoviš
kai, be didelių gražbilysčių, tačiau 
liečiant konkrečius darbus.

JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkas Algimantas Gečys išsamiai 
suvažiavusiam jaunimui išaiškino LB 
tikslus, konkrečius darbus ir kokios 
talkos laukiama iš jaunimo. Svarų žodį 
tarė PLB Sąjungos visuomet darbš
tus pirmininkas Gintaras Grušas, 
išaiškindamas Jaunimo kongresų tiks
lus, ir busimąjį Australijoje Kongresą. 
Nusiskundė, kad Amerikoje jaunimas 
labai silpnai praeityje veikė ir Sąjungą 
atgaivinti, esą, sunkoka.

Apie konkrečius pianus pakalbė
sime sekantį kartą.

A-A. Elenai ZI N K E VI C 1 E NEI

mirus, sūnui Henrikui Meiliūnui ir.jo šeimai reiškiame giliausią užuojautą.

■ ■j . A. Andrejūnienė - Pogirskienė
Danutė Meier

Algirdas. Andrejūnas - Pogirskis
Petras Andrejūnas - Pogirskis : > i'

Lietuvoje, ankstį rytą, turintieji 
radijas Įsijungdavo j Kauno, ar 
Klaipėdos radiofonų perduodamas
radijo laidas. Prieš pradedant trans
liaciją, kurį laiką girdėdavosi pirmoji 
dalis Sauerveino giesmės "Lietuviais 
esame mes gimę". Po to pasigirsdavo 
Kazio Inčiūros ar Jono Stonio 
balsas: "Labas rytas, čia kalba 
Lietuvos radijas Kaunas. Pradėsime 
šios dienos programą". Sekdavo 
malda, muzika, žinios, pokalbiai, 
paskaitos, įvairūs pusvalandžiai, 
operų ir koncertų transliacijos. Vis
kas, ką ir dabar, platesniu mastu, 
perduodant tobulesniai aparatūrai, 
girdime Australijoje.

Televizijos tais laikais dar Lietu
voje nebuvo. Girdėjome, kad Anglijoje 
toks dalykas jau yra, bet negalvojome, 
kad per sekančius dvidešimt metų 
televizija paplis, kad grės sunykimu 
tuo laiku dar tik besiplečiančiam 
radijui.

Radijas neišnyko, bet dar sustiprėjo 
ir, nors mes negalime džiaugtis 
nepriklaudsomos Lietuvos radijo lai
domis, Australijoje turime bent šešias 
stotis, kurios reguliariai perduoda 
lietuviškas programas.

Kitaip yra su televizijos laidomis: 
SBS dar vis neduoda mums savo 
pusvalandžio. Negalime pamatyti 
mūsų mielų pranešėjų veidų, kai jie 
graudena mus ateiti valgyti cepelinų. 
Nematome jų išraiškų, kai jie kalbasi 
su bendruomenės vadovais ar kitais 
įžymiais asmenimis. Nežinome net, ar 
jie iš viso ten yra. Gal jie viską užrašo 
į juosteles ir namie sėdėdami patys 
klauso Gorbulskio dainų sklindančių 
eterio bangomis. Ką gali žinot, gal jų 
visai nė namie nėra, gal keliauja po 
Auksinį krantą ar atostogauja Pilipy- 
nėj? Sunku ant jų ir supykti, jei jie ką 
nors užpuola: gal tas užpuolimas buvo 
užrašytas prieš porą mėnesių, prane
šėjui esant blogam ūpe ir tik dabar, 
kai jau viskas užmiršta, štai girdime 
per radiją.

Visas tas problemas suprasdamas.

Kažin kas taip linksmai nuteikė

Melbourne jaunimas nusprendė, jog 
jau dabar reikia susirūpinti, kad 
lietuviškose televizijų laidose joms
nebūtų vietos. Turėdami savo eilėse 
įvairių rūšių specialistų, mūsų jau
nieji sudarė visą eilę lietuviškų 
televizijos laidų, kurias jie nori 
pristatyti Australijos lietuviams, tiks
lu iš jų gauti patarimą formatui, kuris 
tiktų nepriklausomos Lietuvos televi- 
zjos tinklui.

Per šiuos pristatymus susitiksite su 
žinių skaitytojais Gerald ir Marga
ret.. .ops, suklydau - su Gediminu ir 
Maryte, kurie supažindins su naujau
siomis pasaulio ir Australijos lietuvių 
bendruomenės žiniomis. G alėsite sekti 
niekad nesibaigiančią Abraičlų šeimos 

•^gyvenimo sagą, kuri labai orginaliai 
pavadinta vardu "Muilas" (žinot 
"Soap opera". ..soap.. .muilas. ..ach, 
nesvarbu...). Sužinosite apie Skaistės 
Abraitytės meilę ir sužadėtinį Juozą 
(kažin ar Juozas tikrai yra lietuvis?). 
Nejaugi Skaistės tautinių šokių part
neris yra vienas iš tų...? Kaip 
Abraičįui pasibaigs su jo apkaltinimu 
bendradarbiavus su vokiečiais?..

O kurią iš trijų Australijos lietuvai
čių pasirinks tikras lietuvis iš Vilniaus 
inžinierius Vytautas per su satelito 
pagelba pravestas televizijos piršly
bas?..

Visa tai ir daugiau pamatysite 
atsilankydami Melburno jaunimo pas
tatyme - komedijoje "Telekrizė", 
kurios premjera įvyks:

sekamdienį, spalio 5 d. 2.30 Melburno 
lietuvių namuose,
šeštadienį, spalio 11 d. 7.00 Adelaidės 
lietuvių namuose ir
šeštadienį, spalio 18 d. 7.00 Sydne- 
jaus lietuvių namuose.

Nepraleiskite progos dalyvauti 
’'"Suošė Lietuvos televizijos istorijoje 

svarbiuose pastatymuose, kad, kai 
ateityje anūkai jūsų užklaus, galėtu
mėte atsakyti: Taip ir aš ten buvau...

J.M.

"Telekrizės" aktorę, SKAISTĘ 
ABRAITYTĘ, nesibaigiančioje 
lietuviškoje TV laidoje-"Muilas"?
r--.- ■: 1 .-ii

■ Jaunikaitis planuoja ateitį: - pir
miausia norėčiau nuskristi į mėnulį, o 
paskui’truputį pakeliauti.

. .r- .•»-> .' :l
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NESENSTA ŠIRDIS POETO...

Poeto sukaktis

Kalba, pasakyta poeto Broniaus 
Žalio 65 metų amžiaus sukakties 
pagerbimo vaišėse 1986 m. rugsėjo 13 
d.

Gimimo Diena yra kiekvieno 
žmogaus asmeniniai Naujieji Metai, 
nes gimtadienyje sustojama apsvars
tyti praeitj ir nukreipti žvilgsnius į 
ateitį. Jei gyvenimo bėgyje svarbi 
diena yra kasmetinis gimtadienis, tai 
daug svarbesnė ir garbingesnė yra 
jubiliejinė 65 - toji Gimimo Diena, 
kurią Tu, bičiuli Broniau, atšventi 
šiandien.
Sis Gimtadienis tikrai yra slenkstis 
tarp darbo metų ir poilsio metų. 
Kažkaip man nesinori tikėti, kad ir 
Tau, Bičiuli, atėjo pensijos metas. Tu 
taip energijos pilnas, taip putojantis 
kaip geras: vynas, toks visose srityse 
darbingas, kad man atrodė, jog Tau 
sustojo laikas ir niekada neprisiartins 
ta laiko riba, už kurios daugumai 
žmonių prasideda senatvė.

Bet laikas ir Tau nesustojo, ir štai 
šventi garbingą savo 65 metų amžiaus 
sukakti.

Sveikinu Tave, Mielas Jubiliate, 
visų čia dalyvaujančių vardu. Mūsų 
širdys švenčia šiandien su Tavimi 
kartu. Mes susirinkome Tavęs pa
gerbti ir viešai pripažinti, kad Tavo 
gyvenimo darbingasis laikas gražiai 
praėjo, ne vien tik užsidirbant duoną, 
bet ir visomis jėgomis besidarbuojant 
lietuvių tautinio išlikimo ir laisvės 
reikalui. Dabar esi kaip po saulėtos ir 
žiedingos vasaros medaus pilnas 
avilys, pilnas prasmingų darbų ir 
atsiekimų. Sakoma, kad tik negilūs 
upeliūkščiai bėga garsiai klegėdami. 
Gilios upės teka ramiai ir tyliai, bet jų 
reikšmė aplinkos ekologijai yra di
džiulė. Taip ir Tu. Jubiliate, esi tylus 
žmogus, kaip gili upė, bet visi žinome, 
kad be Tavęs Sydnejaus lietuviškojo 
gyvenimo ekologija būtų žymiai 
skurdesnė. Tu save mūsų tarpe 
įtvirtinai ne žodžiais, bet darbais, 
kuriais remiasi skautų organizacija, 
kuriais remiasi Bendruomenė, kuriais 
remiasi lietuviškoji spauda Austrą 
lijoje ir užjūriuose. Galimas dalykas,, 
kad Tavo asmens (takos sfera yra dar 
platesnė, negu mes žinome, nes nėra 
(manoma išmatuoti ir pasverti visą tą 
gerą, kuri, gera darydami, padarome.

Tavo gyvenimo programa. Tavo 
idealistiniai patriotinis nusistatymas 
kyla iš jaunystėje pažintų ir pasiimtų 
skautijos idealų - tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir artimui. Tarnavimas to
kiems idealams sutapo su Tavo 
dvasiniais pomėgiais, su organizuotos 
tvarkos vertinimu, su žmonių drau
gystės branginimu. Tavo geroji savybė 
yra tavo visapusiškumas, Tavo suge
bėjimas ir noras dirbti ten, kur išvirsta 
koks nors lietuvybės stulpas, ar ten, 
kur stulpo visiškai nėra buvę, bet jis 
yra reikalingas.

Su skautų organizacija dvasioje 
susižadėjai prieš 52 metus ir turbūt 
nėra LSS posto ar pareigų vadų 
hierarchijoje, kurių nebūtumei turėjęs 
ir jų sėkmingai atlikęs. Skautavai 
Lietuvoje, Belgijoje ir Vokietijoje, bet 
čia Australijoje , labiausiai iškilai 
kaip stropus vadovybės pareigūnas ir 
skautų spaudos žmogus. Šalia įvairių 
kitų pareigų LSS Australijos rajone, 
buvai rajono spaudos skyriaus vedėjas 
ilgiau, negu kas nors gali atsiminti. 
Keturiolika metų redagavai rajono 
skautų žurnaliuką "Pėdsekis". Jį pats 
su padėjėjais leidai ir spausdinai. Kas 
nors kiek supranta apie tai, .kaip 
padaromas laikraštis, tas žino, kiek
daug laiko ir, pastangų esi paskyręs 
"Pėdsekiui". Redagavai skautų sky
rių "Mūsų Pastogėje" irgi ilgą eilę 

metų. Penkiolika metų kaip redakci
jos narys išbuvai Amerikoje leidžiamo 
skautų žurnalo "Skautų aidas" tarny
boje. Tavo pavardę, kaip redakcijos 
ststovo Australijoje, esu matęs ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio Ameri
koje leidžiamo žurnalo ” Mūsų Vytis” 
redakcijos registruose. 0 dabar jau 9 

'metai redaguoji ir leidi Sydnejaus 
skautų Židinio biuleteni " Tėvynės 
židinys". Ne be reikalo Tave vadina 
spaudos srityje žymiausiu ir nepamai
nomu. Moki rinkti žinias ir faktus su 
archeologo pastabumu ir kruopštumu, 
kad ne viena skautų veiklos kruope
lytė nedingtų neužrašyta. Vai, kaip 
reikėtų tokio Tavo švento kruopštumo 
Australijos lietuvių gyvenimo metraš
tininkams! 1972 m. lietuvių ir anglų 
kalbomis išleidai skautų veiklos 
aprašą "Lietuviai skautai Australi
joje". Dabar jau baigiami spausdinimo 
darbai istorinio Tavo veikalo "LSS 
Australijos rajonas". Jame bus įam
žinta skautų veikla šiame krašte nuo 
pirmųjų žingsnių iki mūsų šios dienos.

B. ŽALYS.

Aukščiausioji skautų vadovybė 
Tavo darbus (vertino, pasiekei vyr. 
skautininko laipsni (1968), buvai 
išrinktas LSS Australijos rajono vadu 
(1978-1981), rūpinaisi naujų skautų 
vadovų paruošimu. Tam tikslui buvo 
suruošti Ąžuolo - Gintaro Vadovų 
Mokyklos kursai ir pakviesti jiems 
lektoriai iš Amerikos (1981). Buvai 
apdovanotas visais LS Sąjungos ordi
nais - Už nuopelnus. Lelijos, Padėkos 
ir papuoštas aukščiausiu Geležinio 
Vilko ordinu.

AL Bendruomenėje esi žinomas 
kaip vienas iš tų, kurie (kūrė ALB 
Bankstowno apylinkę ir kėlė jos 
veiklą, dirbdami valdyboje. Dirbai ir 
ALB Krašto valdybos institucijose: 
Krašto Kultūros taryboje, Jaunimo 
Patariamojoje komisijoje, trijuose 
Lietuvių Dienoms ruošti komitetuose 
ir ALB Spaudos sąjungos valdyboje. 
Veikti Bendruomenėje, mano nuomo
ne, yra tas pats kaip vaikščioti po 
užminuotą lauką. Reikia drąsos ir 
plieniniai tvirtų nervų. Stebiuosi 
Tavo drąsa ir ištverme.

j Senais laikais, apie 1953-1957 
metus darbavaisi ir Australijos Lietu
vių Katalikų Draugijoje. Buvai valdy 
bų narys, atstovas į ALK Federacijos 
suvažiavimą. Rinkai ir 16 metų.
saugojai draugijos archyvą-.

Spaudos darbas yra tikrasis Tavo dienos: Pažinkite užtarnauto -poilsio

pašaukimas. Jaunas bendradarbiavai
laikraščiuose, kur tik galėjai. Karo ir 
pokario sunkiose sąlygose, kai laik-
raščių nebuvo, gaminai juos pats arba 
padėjai juos savilaidos būdu gaminti 
kitiems Norvegijoje, Belgijoje ir 
Vokietijoje. Vokietijoje jau įgijai 
spaustuvėse spausdintų laikraščių 
gaminimo praktiką. Australijoje esi 
vienas iš nuolatinių ALB savait - 
raščio "Mūsų Pastogė" bendradarbis 
ir kurį laiką jos redaktorius. 0 dabar 
esi redakcinės kolegijos narys.

Žurnalistinio darbo praktika vedė 
Tave prie didesnių dalykų. Pradėjęs 
rašyti eilėraščius taip sau - lyg jėgų 
išmėginimui, lyg laiko praleidimui, 
atradai savyje poeto talentą. Savo 
kūryba dabiutavai keliuose kolektyvi
niuose leidiniuose ir 1983 m. išleidai 
vertingą eilėraščių knygą "Apie 
žmones, žemę ir vėjus". Už ją kritika 
pripažino poeto vardą, o Lietuvių 
Rašytojų Draugija priėmė Tave į savo 
narių skaičių.

Poezijoje Tu dinamiškas. Vidine 
pasaulio pagava jaunas, o istorine 
tautosakine nuojauta liečiąs labai 
senus laikus, sukauptu poeto žvilgsniu 
įsižiūrėjęs į mūsų proistorę, į senlie- 
tuvio žemdirbio pasaulėjautą, jo 
dvasini ryši su žeme, su protėviais, su 
dievybių pasauliu. Savo poezijoje 
pagarbiai žaviesi Dievo sukurta 
gamta, moki su širdį šildančia nuosta
ba žvelgti į paslaptingąją visatą. į 
žvaigždžių žydėjimą ir su imti į savo 
sielą jų nuostabųjį didingumą. Taip 
pat ir kasdieniniuose dažnai mato
muose gyvenimo stebukluose Tu 
pamatai dieviškumo ženklus ir sugebi 
perkelti juos j poezijos dimensijas. 
Kūrybiniai budri Tavo siela iš žemės, 
iš žmonių ir iš erdvių begalybės 
priima grožio, vilties, džiaugsmo, 
žmogiškojo kilnumo ir gyvastingumo 
signalus, kuriuos sugebi savitu žodžiu 
išreikšti lyriniuose išsisakymuose. 
Nors ir vėlsokai atėjai į mūsų 
literatūros laukus, bet Tavo žingsnis 
tvirtas. Poezija - subrandinta, vy
riška, įdomi. Poezija išliekamąja savo 
verte pralenkia visus Tavo visuome
ninių barų darbus. Savo poezija gyvas 
liksi ilgiems laikams Lietuvos kultūros 
lobyne.

Darbuose ištvermingas, pareigose 
stropus ir nepamainomas, draugystėje 
nuoširdus, prisirišęs prie visko, kas 
gera, tauru ir teisinga, kūryboje 
santūriai moderniškas, esi gerąsias 
būdo savybes pilnai išvystęs žmogus, 
dėl to pritinka mums švęsti Tavo 65 
metų jubiliejų, nes tuos 65 metus 
žemėje gyvenai, savo laiką naudo 
damas prasmingiems darbams, siekei 
pilnutinio savo asmenybės išvystymo 
lietuviškuose kultūriniuose darbuose 
ir kūryboje.

Šioje Tavo šventėje, iškeldami 
Tavo nuopelnus ir darbus, negalime 
nepaminėti pirmosios ir svarbiausios 
Tavo darbų rėmėjos ir skatintojos 
Tavo žmonos, skautės ponios Lidijos. 
Žmonos savo vyrus arba iškelia, arba 
sužlugdo. Ponia Lidija visą Jūsų 
bendro gyvenimo laiką rūpinosi, kad 
Tu visose srityse kiltum, kad neužsi- 
kastum pažemėje. Ji Tau sukūrė Jaukią 
namų aplinką, kurioje galėjai ramiai 
brandinti savo mintis, planus ir 
svajones. Ji buvo ir Tavo gyvoji mūza, 
nes jai skirtam eilėraštyje rašei:

"...tu ranka palieski mano ranką, 
aš siela paliesiu tavo sielą, 
kad per amžius širdys mums

liępsnotų v ' ......į-.. »
ta pačia vienos būties ugnim, 
laimės išrinktiesiems dovanota..." 
Tavo, Bičiuli Broniau, darbuose

yra ir ponios Lidijos siekimų dalis. Šį 
šventė yra Jūsų abiejų šventė. 
Apsvarstymas bendrai nueito gyveni
mo kelio, rinkimas šviesių vilčių
ateičiai. Prieš Jus dabar švinta naujos 
nuo darbų laisvesnio, lengvesnio laiko'■I ... rasto ,SIĮ
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Lenkijos vyriausybė paskelbė 
plačią politinę amnestiją ir paleido iš 
kalėjimų kalinamus Solidarity unijos 
veikėjus. Išslaisvintųjų pareiškimu, 
jie vėl gali atsidurti kalėjime, jei 
Lenkijai nebus grąžinta žodžio laisvė.

Stiprus žemės drebėjimas nusiau
bė Kalamata miestą pietinėje Graiki
joje, užmušdamas apie 20 ir sužeis
damas apie 300 žmonių. Miestas 
smarkiai apgriautas. Pagrindinį dre
bėjimą sekė visa eilė mažesnių, kurie 
irgi pareikalavo aukų sužeistais.

UP1 žinių agentūros pranešimu, 
archeologams pasisekė atkasti dalį 
senosios Lietuvos sostinės Kernavės 
griuvėsių. Nors kryžiuočiams niekad 
nepavyko paimti Kernavės pilies, 
miestas buvęs sulygintas su žeme XIV 
a. antroje pusėje.

Maskvoje sovietai paleido iš 
Lefertovo kalėjimo prieš dvi savaites 
suimtą amerikietį žurnalistą Nicholas 
Danileff. Jam leista gyventi JAV 
ambasadoje Maskvoje iki numatomo 
teismo už šnipinėjimą.

Mainais JAV turėjo sutikti pana
šiomis sąlygomis paleisti sovietų 
fiziką Zacharovą, Jungtinių tautų 
tarnautoją, sugautą prieš 3 savaites 
perkant iš amerikiečio studento 
slaptus karo lėktuvo brėžinius. Ame
rikiečiai tvirtina, kad sovietai sufab 
rikavo kaltinimus žurnalistui Danileff, 
kad turėtų (kaitą už suimtąjį Zacha 
rovą.

Moodys Investment Services, 
tarptautinė kredito žinių agentūra, 
pakeitė Australijos kredito klasifi 
kaciją iš AAA | antrą gerumu AA1. 
Tai padaryta atkreipus dėmesį į 
pablogėjusi Australijos užsienio pre
kybos balansą.

Australijos doleriui šis Moody 
veiksmas nepakenkė, nes geriausia 
kredito agentūra - Standard ir Poor, 
vis dar įvertina Australijos kredito 
pajėgumą kaip AAA.

JAV Kongresas stengiasi sugrą
žinti mirties bausmę už prekybą 
narkotikais, kurių vartojimas JAV yra 
pasiekęs tokio laipsnio, kad tik pačios 
drastiškiausios priemonės gali jį 
pristabdyti.

Po visos eilės bombų sprogimo 
Paryžiuje, dėl kurių įtariami libanie
čiai, Prancūzijos vyriausybė pusei 
metų suvaržė turistų (važiavimą, vėl 
(vesdama vizas. Išimtis bus daroma tik 
Europos ekonominės bendruomenės 
kraštų piliečiams ir Šveicarijai.

Australijos min. pirmininkas 
R. Hawke išvengė aštraus susidūrimo 
su darbiečių partijos egzekutyvu dėl 
uranijaus pardavimo Prancūzijai. Nors 
Australijos vyriausybė sulaikė partijos 
direktyvas, buvo surasta kompromi
sinė formulė šį veiksmą pateisinti: 

Vėl bręsta kita krizė tarp vyriausy
bės ir darbo partijos egzekutyvo, 
vyriausybei bandant atidaryti didžiulį 
valstybinį Kakadu parką aukso ir 
platinos kasykloms. Šis parkas randasi 
šiaurės Teritorijoje.

saldumą. Poilsio skirto dvasios pratur
tinimui, naujų išgyvenimų, naujų 
patirčių įgijimui, gerešiiiam (sižiūrė- 
jimui į gyvenimą'puošiančius dalykus, 
kurie kiekvieną dieną ramybę mėgs
tančias širdis padarę) laimingas/

Mes sveikiname Jus ir linkime Jums 
geriausios sėkmės. • -

■ "-ij.'-A;-JOragis-rUA
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Rugsėjo mėnesio minėtini įvykiai
1873.9.1 Krekenavos vals. g. Felicija Bortkevičienė (m. 1945m.)

1850.9.4 Papečkiuose g. Petras Kriaučiūnas (m. lOieA-ŽO)

1867.9.5 Kazliškiuose, Antanavo vals. g. prof. VI. Mačys (m.1936.2.12)

1865.9.6 Rusų valdžia uždraudė spausdinti lietuviškas knygas lotyniš
komis raidėmis.

1930.9.8 Vytauto Didžiojo karūnavimo diena paskirta tautos švente.

1944.9.8 Vienoje žuvo rašytojas Petras Rimkūnas (g.1913.3.14)

1946.9.9 Kaselyje (Vok.) m. Jonas Vanagaitis (g.1869.9.23)

1940.9.14 Kaune m. Pranas Mašiotas (g. 1863.12.19).

1941.9.14 Gipsėnuose, Dusetų vals. g. rašytojas kun. Antanas 
Vienažindis (m. 1892.8.17).

1853.9.16 Deksniškiuose, Gižų vals. g. Petras Arminas - Trupinėlis (m. 
1885.3.18).

1867.9.16 Paragiuose Tryškių vals. gimė Sofija Ivanauskaitė - Pšibi
liauskienė (Lazdynų Pelėda)

1873.9.18 Rinkūnuose Pašiliečiuose, Pumpėnų par. g. arkyv. Juozas
Skvireckas.

1917.9.18 - 23 įvyko Lietuvių Konferencija Vilniuje.

g, dailininkas ir kompozitorius Mikalojus1975.9.22 Varėnoje 
Konstantinas Čiurlionis.

1922.9.25 įvesta Lietuvoje lito valiuta.

1926.9.27 Maskvoje pasirašyta preliminarinė nepuolimo sutartis su 
Sovietų Sąjunga.

1927.9.27 Pasirašytas konkordatas šu Šv. Sostu.

1939.9.28 Antrojoje Maskvos sutartyje Hitleris Lietuvą perleido 
Sovietų Sąjungos sferai.

1876.9.29 Seirijuose g. dail. Antanas Žmuidzinavičius.

1920.9.30 Prasidėjo taikos derybos su lenkais Suvalkuose.

DĖL

Tikriausia dabar jau ir jūs kartu su bausmė buvo ausies pradūrimas 
Argusiene galvosit, kad aš jau nebesu auskaras. Tai va gi i r grįžau namo 

blizgančiu auškariuku. Dar prigrąsino 
: balvonai;' esą jeigu išimsiu auskarą 
dabar, tai gali ausis taip "užsivie- 
tryti", jog prieitų reikalas ir pačią 
ausį nupjauti. Jums • juk aišku, kad 
negaliu prieš Argusienę pasirodyti 
toks jau galutinas liurba, jog bile

galbūt nęt nė negrįšiu , , namo.
Grįžti, tai sugrįžau, bet dar savo 

gyvenime neturėjau, tokios baimės, 
kaip.šį kartą. Ėjau .namo, sakyčiau, 
kaip, ne savo.kojom. Gęrai dar, kad 
šaltas oras ir mano kepurė su ausinėm.

Iš kauto Argusienė nieko, nepaste
bėjo. Išskyrus tą nuolatinį priekaištą, 
kai grįžtu įkaušęs truputį. - Tai ir vėl 
prisigėrej/-.Nieko daugiau ir nesakė.. 
Tačiau, ką reiškia "prisigėrei"? - Juk

pilnoj normoj, kad man "nebe visi 
namie". Atseit, kaip australai sako, aš 
jau

Jeigu būčiau buvęs blaivas, tai tie 
žodžiai, tai tie bodžiai, tie "dolės" 
dykaduoniai būtų nieko nepadarę. O 
dabar... dabar, sakyčiau, jie mane ___ __ =_______  __
girtų gvoltavote išgvoltavojo ir dar . piemenys gali daryti su manim ką 
pasijuokė, kad ąš būsiu "chicken" ii; tiktai nori.
bijosiu su Argusiene pasimatyti ir _ Širdytef - sakau - ausį daviau 
galbūt nęt nė negrįšiu ..namo. . pradurti dėl akių'šviesybės;

- Iš kur tą kvailystę ištraukei? - '
sako: '

- Ne kvailystė, širdyte, - sakau.- O 
ar atmeni namie, kai per kaimą tiesė 
žemaičių plentą ir mūsų daržinėj buvo 
apgyvendinti zimagorai? Toks Alioša 
iš Baptų akmenis skaldė. Nei nuo 
dulkių, nei nuo žiežirbų jokių 
apsaugos akinių jam nereikėjo, nes 
turėjo vienoj ausy auskarą, p kai mes

nelandžioju po karčiamas bile kada. ■ vaikai labai domėjomės tuo jo . 
Pensijos dieną vieną- kitą "potą" su auskaru, tai jis mums išdėstė, jog jam 
kaimynais išlenkiam, tai ir viskas, per amžius nereikės akinių, nes jo 
Žinoma,' Argusienėi tas reiškia di- ausis pradurta. 0 aš dabar irgi 
džiausiu alkoholizmą. Padavė vaka
rienę tylėdama. Valgau.

- Tai nuo kada pakeitei religiją, kad 
su kepure valgai? - Labai sarkastiškai 
paklausė. - Tokia nė netinka.

Nuėmė kepurę priėjusi ir pamatė 
mano dešinę ausį.
- Kas čia dabar? - Suriko. - Ar jau iš 
proto išėjai?

Matote, aš jums dar nespėjau 
pasakyti, jog tie dykaduoniai karčia- 
moje mane išprovokavo derėtis, dabar 
nė neatsimenu dėl ko. bet pralaimėjus
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pradėjau neprimatyti ir su akiniais. 
Visas knygas, ypač telefono, ėmė 
spausdinti mažesnėm raidėm. Tai 
dėlto ir aš pradūriau ausį. Mažiau 
vargo ir pigiau, sakyčiau, negu akiniai 
ar kokie padidinami stiklai.

Argusienė tylėdama išsižiojusi 
manęs klausė ir jau maniau, kad 
įtikinau savo rimtu aiškinimu. Bet čia 
pasibeldė į duris ir atėjo kaimynas 
Jonas.

- Pažiūrėk, ką tas mano Dievo 
duotas avinas pasidarė: - rodo

kaimynui mano ausį Argusienė. - 
Galėtum dar apkarpyti plaukus į kokį 
vaiduoklišką kuodą ir nudažyti žaliai
ar ružavai. Nors dažymui plaukų pas 
tave ne perdaugiausia, ant pirštų 
suskaitytum. Kaip Melchijoras 
Putelė. O gal dar kokį margaspalvį 
žiponą ir jau būtų cirkas mūsų kieme. 
O gal į Kings Cross rengiesi juokų 
"provyti". Kai paskutinį kartą buvau 
Sydnejuje, tai tokie ir vaikštinėja 
vakarais.

- Ponia Argusiene, - sako kaimynas. 
- Tas teisybė, kad akims sveikiau, kai
ausį praduria. Tas yra ir knygose 
parašyta. Kiek atsimenu Lietuvoj visi 
čigonai ir čigonės nešiojo auskarus. 0 
ar yra kas matęs čigoną su akiniais?
Vienas čigonas atjodavo į mūsų 
kaimą, girdavosi esąs šimto metų 
amžiaus, o akinių visdėlto nenešiojo. 
Matė geriausiai be jokių akinių. Tik 
tu, Argusai, man atrodo, ne tą ausį 
pradūrei. Klek žinau akių šviesybė 
priklauso nuo kairės ausies, o tavo 
pradurta dešinė. Man atrodo reikės 
pradurti kitą. Jeigu turi antrą auskarą 
aš tau galiu tuojau pradurti. Reikia tik 
adatą padeginti.

- Ne, draugeli, - sakau. - Palauksim 
kol šita užgis.

- Gaila, kad neturiu duriamų 
auskarų, o tik prišriūbuojamus. - Sako 
Argusienė labai saldžiai šypsodamasi.
- Paskolinčiau savo. Pritaikinčiau prie 
tavo pamėlynijusios nosies komplek
sijos, ar prie to megstinio, kur daržą 
kasi. O kodėl pats, kaimyne, auskaro 
nenešioji, jei jau taip labai sveika 
akims, a? -

- Mano irgi pradurta jau seniai, 
seniai. - sako kaimynas - Aš jau galiu

h nenešioti auskaro. O kas tas Melchi
joras, ponia, ar koks naujas lietuvis 
atsikraustė į mūsų apylinkes?

- Ne, kaimyne, - sakau apsidžiau
gęs, kad nereikės ilgai nešioti 
auskarą. - Tas Melchijoras iš tų pačių
atminimų, kaip ir tiek čigonai sui. _______________________________
'^ddkSijoje apsilankė * brandaus 

amžiaus sulaukusi Ona Barzdienė, 
gyvenanti Queenslande, motina visuo- 
menininkės ir "M.P." bendradarbės 
Jūratės Ivinskienės. Susipažino su 
redaktorium ir paliko $ 10 auką 
"M.P."

,, ,Širdingas ačiū

Newcastle
Newcastle Lietuvių apylinkės val

dyba suruošė Tautos šventės minėjimą 
rugsėjo 6 d. 7.30 vai. vakare, St. 
Peters salėje Hamiltone.

Minėjimą pradėjo valdybos pirmi
ninkas Stasys Žukas. Jis su žmona 
Coletta aplankė Lietuvą, Angliją, 
Italiją, JAV -bes ir Kanadą. Visose 
suminėtose šalyse susitiko su lietu
viais ir Newcastle lietuviams atvežė
daugybę linkėjimų. S. Žukas su ponia 
buvo audiencijoje pas popiežių Joną 
Paulių II-jį, tarpininkaujant arkivys
kupui P. Marcinkui.

S. Žuko žmona australe, viešėjusi 
keletą savaičių Lietuvoje , pasakė 
lietuviškai, kad "Lietuvoje labai 
gražu".

Paskaitą skaitė Dr. Motiejus Šeškus.
Vėliau Newcastle lietuvių 

moterų kvartetas Z. Zakarauskienė, 
B. Gasparonienė, M. Zakarauskienė ir 
B. Zakarauskaitė, pianinu palydint 
muzikos mokytojai M. Ulonienei, 
padainavo šešias dainas - Šalta 
žiemužė, Eik sesut darželiu, Užlipsiu 
ant kalno, O kur jūs mano mokiniai,
Kad vėl tavim tikėčiau ir Pašauk 
mane! .

Publika dainininkėms karštai ir ilgai 
plojo.

Po programos buvo šokiai, grojant 
V. Kuto parūpintomis šokiųjnuzikos 
plokštelėmis.

Minėjimo pabaigoje vyko loterija. 
Fantus loterijai aukojo: D. 
Bajalienė, O.Prasauskenė, B. Zaka
rauskaitė, C. Žukieriė, J. Pranckūnas, 
E. Daugėlienė, M. Butkienė, R. 
Lapinskas, J. Cesnaitis ir V. Kutas.

Newcastle lietuviai dėkingi valdy
bai už gerai suorganizuotą ir gražiai 
pravestą Tautos šventės minėjimą.

ant pakaušio. Tai dėl jo plaukų 
Argusienė jį prisiminė.-

- Oho Melchijoras. - sako Argu
sienė. - Ar žinai, kaimyne, kad 
Melchijoras yra laimėjęs rinkimus visu 
šimtu procentų,, kai pirmą kartą 

ir sovietai rinko lietuviams prezidentą. 
su Pasodino kitą į prezidentus, bet gal jis , 

būtų buvęs geresnis.-
Tiek jau todėl tų prezidentų, Mano 

auskaro problema didesnė už viską. 
Bet... iš namų neišvąrė manęs . 
Argusienė.

Ryt eisu pas daktarą, auskarą. 
išoperuoti,

Aktyviam bendruomepės nariui

SYDNEJUJE
Spaudos balius
Rugsėjo 27

AR Į3US Ar jau užsišakėte stalus?

nukeliavus į Amžino Poilsio vietą, seserims Anelei, Onąi, Marijdį, broliui 
Ignui ir Jų šeimoms .reiškiame gilią užuojautą.

. , ,Ą,L.B. .P.erthd Apylinkės valįiyĮia, .

REMK

A USTR ALlJpS LIETU VI U

Jo tikslas .- skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrų, 
mokslų, kvietimą, meną ir kitas Hetuvių kultūrine* apraiškas.

Fondą stiprinsime ir Ji ugdysime, Jei (vairiomis progomis jam ■ 
aukosime, stosime Jo nariais ir nepamiršime jo suTakydami 
testamentus. Testamentuose reikia įrakyti tiksliai angliškąjį Foogo 
pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. 
50 Errol Street, 

North Melbourne, Victoria

A.L. FONDO VALDYBA
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Lietuva - Europos Krepšinio Meisteris

Didžiuojamės dabartinės Lietuvos 
aukštu krepšinio žaidimo lygiu, di
džiuojamės iškiliaisiais jų krepši
ninkais, kurie jau eile metų, padeda 
Sovietų Sąjungai išsikovoti Europos, 
Pasaulio ir kitokius čempionų titulus 
ir didžiuojamės, kad Kauno Žalgirio 
krepšinio komanda, jau eile metų yra 
visos Sovietų Sąjungos pajėgiausias 
krepšinio vienetas, kurio vardas yra 
gerai žinomas viso pasaulio krepši
ninkų mėgėjų. Pavardės, kaip Sabonis, 
Chomičius, Kurtinaitis, Jovaiša, Pau
lauskas yra žinomos Pasaulio krep 
šinio mėgėji^kartu ir mums, Austra
lijos lietuviams, nėra svetimos.

1 . .i-, < ■ ' •
Pagrindiniš Lietuvos valstybinės krepšinio komandos penketukas, 
pasiruošęs II-oms Europos krepšinio pirmenybėms Rygoje. Iš kairės: 
Žukas, Talzūnas, Kriaučiūnas, Puzihauskas ir Baltrūnas.

Kaip prieš II-jį Pasaulinį karą, taip 
ir dabar Lietuvoje, krepšinis yra pati 
populiariausia sporto šaka, kurtą 
karštligiškai seka, plačioji Lietuvos 
visuomenė. ..Kaulio "Žalgiris" ir 
Vilniaus "Statyba" yra pačios pajė
giausios Lietuvos krepšine komandos, 
kurios dalyvauja Sąjungos aukščiau
sioje klasėje krepšinio pirmenybėse. 
Europos ir Pasaulio krepšinio pirme 
nybėse Lietuva, kaipo tokią, jau 
nebedalyvauja, nors yra Sovietu 
sąjungos atskira respublika, vietoj to, 
geriausi Lietuvos krepšininkai ir 
krepšininkės yra kviečiami dalyvauti 
už Sovietų Sąjungą.

Su malonumu sekėme televizijoje 
pasaulio vyrų krepšinio pirmenybes 
Ispanijoje, kur finale S.Sąjungos 
komanda pralaimėjo amerikiečiams ir 
pasitenkino sidabro medaliais. Džiugu 
buvo matyti, kad sovietų komandoje, 
pagrindiniame penketuke, dalyvavo 
net trys Žalgirio krepšininkai.

Kaip ten bebūtų, tenka pripažinti, 
kad meilė ir susidomėjimas krepšiniu 
Lietuvoje atsirado ne paskutiniaisiais 
metais, bet dar prieš Didįjį karą, kada 
Lietuvos krepšininkai 1937 taisiais 
metais Rygoje, laimėjo Europos krep 
šinio pirmenybes ir parsivežė namo 
aukso medalius

Tik tada, kaip grybai po lietaus, 
visame krašte išdygo daugybė naujų 
krepšinio aikštelių mokyklose, ka
riuomenėje. įstaigose, fabrikuose ir 
net gatvėse buvo kalbama tik apie 
krepšini ir lietuvių laimėjimus. Didžiai 
branginome Amerikos lietuvių įnašą, 
nes Kriaučiūnas, Talzūnas, Jurgėla ir 
Žukas buvo tie kampiniai mūsų 
krepšinio ramsčiai, kurių dėka mūsų 

vietiniai krepšininkai išmoko žaisti 
tikrąjį krepšinį.

Skaitant "Mūsų Pastogės" Nr.33, 
kur sporto skyriuje rašoma apie Praną 
Lubiną, susidaro nuomonė, kad jis 
buvo mūsų krepšinio didžioji žvaigždė 
ir žaidė už Lietuvą 1937 ir 1939 m. 

.Europos krepšinio pirmenybėse. Ka
dangi žaidžiau abejose pirmenybėse ir 
gerai prisimenu su manim kartu 
žaidžiusius krepšininkus, tad randu 
reikalą užtikrinti, kad Pranas Lubinas 
už Lietuvą žaidė tik 1939 m. Kaune, 
kur paskutinėse rungtynėse su la 
tviais, sunkioje kovoje, paskutinėje 
minutėje Pranas Lubinas įmetė lemia 

mą krepšį. Žinoma, mums visiems 
Pranas Lubinas buvo žvaigždė, nes 
būdamas už mane visa galva aukštes
nis. komandai labai naudingai pasidar 
bavo. Mano' prisiminimuose, kalbant 
apie abejas Europos krepšinio pirme
nybes, žvaigždės titulą skirčiau 
Pranui Talzūnui, kuris užtikrintai 
buvo aukštos klasės žaidėjas, tik 
būdamas kuklaus budo, jis nemokėjo 
savęs taip Išgarsinti, kaip kiti mūsų 
Amerikos krepšininkai. Kita žvaigždė, 
neabejotinai buvo Feliksas Kriaučiū
nas, kuris per abejas pirmenybes 
vadovavo Lietuvos rinktinei ir ją 
treniravo.

Šiandieną, kada jau tolimoje praei
tyje yra Lietuvos didieji laimėjimai 
Europos krepšinio pirmenybėse ir apie 
jas buvo gana daug rašyta ir kalbėta, 
bet daugiausiai buvo duodami pasisa 
kymai įvairių korespondentų arba 
žiūrovų, tai. kaipo buvęs ištisai abiejų 
pirmenybių aktyvus dalyvis 1937 - tų 
metų pirmenybėse, be pakeitimo 
žaidęs visas rungtynes, noriu pareikšti 
kai kuriuos faktus, kurių niekas 
anksčiau nebuvo iškėlęs.

Lietuvos krepšinio rinktinėje, ne
skaitant mūsų brolių amerikiečių, 
žaidė ir vietiniai. Lietuvos krepšį 
ninkai, kurie pusantro mėnesio laiko
tarpyje, dieną iš dienos treniravosi 
Felikso Kriaučiūno priežiūroje, tai 
Zenonas Puzinuuskas, Arturas An 
driulis, Leonas Baltrūnas, Stasys 
Sačkus, Pranas Mažeika, Liuką 
Petrauskas ir Kepalas. Iš šių išvardin
tų, pirmieji trys buvo pagrindiniai 
komandos ramsčiai. Kadangi, tuo 
laiku, po kiekvieno įmesto krepšio 
pradėdavo žaidimą vėl Iš centro, tai

man, kaipo anksčiausiam komandoje, 
visą laika teko žaisti centro puoliku. 
Zenonatl’uzinauskas būdamas pirmini 
ju pakaitalu kraštiniam puolimui ir 
Arturas Andriulis gynimui. Būdami 
amerikiečių brolių mokiniai, neturė
jome bąlso pareikšti savo nuomonės 
krepšinio žaidime, nors gerai žino
jome. kad musų Amerikos Žukas, 
apart greičio ir didelio garbės
troškimo, nedaug kuom gersnis už 
musų Zenoną Puzinauską, o Arturas 
Andriulis užtikrintai buvo geresnis už 
Jurgėlą. Mūsų Amerikos broliai dėjo 
visas pastangas palaikyti vienas kitą 
ir todėl, gana dažnai mūsų vietiniai 
žaidėjai turėjo pabūti ant atsarginių 
suolelio.

1939-siais metais, Kaune, mūsų 
rinktinėje, pumą kartą žaidė Pranas 
Lubinas, kuris savo ūgiu užimponavo 
kaip žiūrovus, taip ir priešo žaidėjus. 

'Nors ir jis buvo laikomas krepšinio 
žvaigžde, bet man atrodė, kad Pranas 
Talzūnas, kuris po Rygoje įvykusiu 
Europos krepšinio pirmenybių grįžo 
atgal į Čikagą, buvo daug spalvin 
gesnis krepšinio žaidėjas ir savo 
kovingumu bei tiksliais metimais 
išsiskyrė nuo visų kitų mums matytų 
žaidėjų. Ypatingai man patiko jo 
kuklumas ir paprastumas kuomi jis 
daugiausiai skyrėsi nuo visų kitų 
mūsų Amerikos brolių krepšininkų. 
Dažnai pagalvoju, jeigu mes būtumėm 
turėję Praną Talzūną Kaune, laike 
trečiųjų Europos krepšinio pirineny 
bių, prieš latvius mes būtume laimėję 
mažiausiai 10 20 taškų skirtumu.

Krepšinio žaidimas yra labai ap
gaulingas žaidimas ir žiūrovai, dau 
giausia susidaro nuomonę, kad geriau
sias žaidėjas yra tas, kuris įmeta 
daugiausiai taškų, tuo tarpu, ge
riausiu žaidėju galėtumėm laikyti tą, 
kuris įmeta bent vienu tašku daugiau 
už jo dengiamą bei ginama žaidėją. 
Toks buvo Pranas Talzūnas, nes 

’ 'nebuvo rungtynių, kur jo dengiamas’ " 
1 žaidėjas butų daugiau taškų padaręs 
už jį. kas reiškia, kad Pranas buvo nes 
tik labai pavojingas po priešo krepšiu, 
bet buvo nepaprastai geras gynime, 
ginant savo krepšį. Ž aidėjas, kuris yra
geras puolime ir kuris sugeba laiku 
grįžti praradus sviedinį ir tinkamai 
ginti komandos krepšį, yra idealus 
kovotojas. Neabejoju, kad ir mano 
kolegos, su kuriais kartu kovojome 
Europos krepšinio pirmenybėse, man 
pilnai pritars.

Gaila, kad dabartinėse Europos 
krepšinio pirmenybėse Lietuvos krep • 
šininkai nebegali žaisti už Lietuvą, 
nes butų labai įdomu sužinoti jų 
tikrąjį pajėgumą. Žinome, kad Žalgi 
rio komanda garbingai išsikovojo 
sidabro medalį dalyvaudama Europos 
geriausių komandų pirmenybėse, bet’ 
čia buvo reprezentuojami tik atskiri 
klubai, bet ne valstybė.

Leonas BALTRŪNAS

'NERIES' LEIDINYS.

Čikagos "Neris", paminėdama 
savo veiklos 30 tį išleido puikų 60 
ties puslapių, gausiai iliustruotą 
leidinį. Šio leidinio iniciatoriai yru 
didieji šio klubo mecenatai ir rėmėjai 
Zigmas Degutis ir Zigmas Žiupsnys. 
Šiame leidinyje yra plačiai ir gražiai 
aprašytu šio garsaus Čikagos klubo 
visa sportinė veikla.

iTmie.šante. kad "Sūkurio" šokėjų 
tėvų susu-inkiluos Įvyks rugsėjo 2I‘. d 
sekamdienį 5 vai. p.p. Lietuviu 
namuose. Kauksi uwne.

"Sukinio" ievų Komitetas.

LIETUVIS ČEMPIONAS 
Ufoje baigėsi Sov. S- gos parašiutinės 
grupinės akrobatikos varžybos, kurio 
se dalyvavo paskirų kraštų rinktinės. 
Šiose varžybose Vilniaus "Dariaus ir 
Girėno" aeroklubo instruktorius V. 
Janušauskas, šokdamas iš 2750 metrą 
aukščio, per 35 laisvo kritimo sekun ■ 
dės. su savo grupe sugebėjo sudaryti 
10 akrobatinių figūrų ir per 10 šuolių 
padarė 105 figūras ir laimėjo aukso 
medalį, tapdamas jau trečią kartą 
Sov. S -gos čempionu.

Kitose varžybose, taip pat vilnie
tis H. Visockas išsikovojo' aukso 
medalį ir autoniodeliavimo radio 
bangomis varžybų nugalėtojo vardą. 
Visa Lietuvos komanda laimėjo šiose 
varžybose ketvirtą vietą.

LIETUVIAI NOTH1NGHAME

Anglijos Not.hingham'o mieste 
vyko pasaulio akademinio irklavimo 
pirmenybės, kur Sov. S-gos ašluon 
vietėje regatoje yra ir du lietuviai 
irkluotojai, tai Z. Gudauskas ir J. 
Plnskus. Laimėję prieš Australijos ir 
New Zelandijos rinktines, jie pateko į 
baigmę, tačiau finaluose, laikydami 
savo didžiausiais varžovais amerikie
čius, jie juos nugalėjo, tačiau šį kartą 
turėjo pasiduoti australams, laimėju
siems aukso medalį ir lietuviams teko 
sidabras. Tačiau iškilioji Lietuvos 
irkluotoja Vida čcslūnaitė laimėjo 
pirmą vietą ir gavo aukso medalį. Kitą 
lietuvaitė Laima Daneikaitė laimėjo 
ketvirtą vietą, ką taip pat atsiekė ir 
vilnietis S. Kučinskas,

NEATSILIEKA IR RAITELIAI
Pasibaigusiose spartakiados pir 

menybėse lietuviai jojimo sporto 
mėgėjai raiteliai V. Civiliškas, R. 
Skėris.R. Udrakis ir E. Klimovas, 
susirinkę 78, 75 taškus gerokai 
pralenkė Savo kitus varžovus ir 
laimėjo čempionų vardą. Antrą vietą 
laimėjo uzbekai ir trečją .baltarusiai. 
Jojimo sportas Lietuvoje yra popu
liarus ir . jau priėji trejus metus 
panašiose vąržybose lietuviai buvo 
taip pat išsikovoję laimėtojų vardą.

JAUNIAMS SIDABRAS

Austrijoje nesenai pasibaigė 12 ■ 
sis Europos jaunių krepšynio turnyras, 
kuriame dalyvavo 12 -ka geriausių 
Europos jaunių komandų. Sov. S-gos 
rinktinėje žaidė ir du lietuviai, tai 
kaunietis E. Bublys ir vilnietis V. 
Jankūnas. Nugalėję Prancūzijos, Ispa 
nijos, Suomijos. Vak. Vokietijos ir 
Olandijos rinktines ir pusfinalyje 
Italijos 82:80. baigmėje jie susitiko su 
Jugoslavijos jauniais kurie pasirodė 
žymiai pranešesni ir laimėjo 111:87. 
Trečių vietą laimėjo italai.

POPULIARUS INDĖNŲ SPORTAS

Jeigu anksčiau ne tik Lietuvoje, bet ir 
kitur pasaulyje, šaudymas iš strėlių 
buvo tik vaikų "sportas”, .jiems 
žaidžiant Ir mėgdžiojant knygose 
skaitytus indėnus, tai dabar šaudymus 
iš lanko yra pasaulyje pripažinta 
sporto šakų, moderniškai vadinamas 
arbaletas, rankinis strėlių svaidomasis 
prietaisas. Ir Lietuvoje šis sportus vis 
darosi populiaresnis. įvykusipse Pa
baltijo pirmenybėse laimėtojais tapo 
estai, antrieji tapo lietuviai ir tretieji 
latviai, nors Latvijoje ši sporto šaka 
yra daug sėsesnė negu Lietuvoje ir 
plačiau pasklidusi. Lietuviu rinktinę 
sudarė: M. Pažereckas. A. Vanagas ir 
V. Čepas.

Miltui Pastoge Vr. 37 hute !>.2.' pusi 7
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F*x* aneši mai
A.L.B. KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKO PRANEŠIMAS

SYDNEJAUS LIETUVIU
N ADUOSE

Rugsėjo 28 d. sekamdienį 2 val.p.p. Lietuvių namuose, Bankstowne ALB 
Krašto valdybos pirmininkas V. NEVERAUSKAS padarys vietos 
lietuviams pranešimą.

Sydnejaus Apylinkės valdyba.

AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDO PRANEŠIMAS

Rugsėjo 28d.. sekamdienį, 2 vai.p.p. Melbourne Lietuvių namuose, 50 
Errol St. Nth. Melbourne, įvyks metinis Fondo narių susirinkimas. 
Susirinkimo darbotvarkėje Fondo vaidybos ataskaitiniai pranešimai, 
valdybos ir kontrolės komisijos rinkimai ir kitokie Fondą liečią reikalai. 
Fondo nariams jau yra pasiųsta susirinkimo darbotvarkė, 1985 -86 m. 
apyskaita ir įgaliojimo forma. Nariai negalį susirinkime dalyvauti, prašomi

- įgalioti kitą Fondo narį jį atstovauti. Kartu su įgaliojimu Fondo narys gali 
atsiųsti savo pasiūlymus bei pageidavimus. Siųsti Fondo sekretoriui P.O. 
P.ox 11, Nth. Melbourne, Vic. 3051. Susirinkime kviečiami dalyvauti ir 
svečiai.

&

16- III EAST TEH RACE. BANKSTOWN (lei 7011 1414)

Musų Pastogės
SPAUDOS

BALIUS
Rugsėjo 27 d

J. MEILIŪNAS
A.L. Fondo sekretorius

& Spalio 4 d. šeštadienį 8 vai.

Gerb. Rredaktoriau,

Atsilyginu už prisiųstus 
loterijos bilietus ir pridedu

"M.P." 
auką.

Kodėl "M. P-gėje" Nr 35 taip mažai 
parašyta apie Ignalinos jėgainę? 
Australų laikraščiai daug apie tai 
rašė. Skaitytojai nori daugiau infor
macijų apie įvairius įvykius.

Gaila, kad Australijos lietuviai 
nesutelpa viename savaitraštyje. 
Kartais viename laikraštyje būna 
geras straipsnis, bet tie, kurie jo 
ne prenumeruoja - nežino.

J. Normantas - Geelong, Vic.

Rugsėjo 15 d., Rookwoodo kapinių 
lietuvių sekcijoje, palaidotas dar 
vienas tautietis HENRIKAS 
JANULEVlClUS, 77 m. amžiaus.

Gimęs 1909.11.31 d. Lietuvoje apie 
20 metų tarnavęs judėjimo policijoje. 
Gyveno Cabramatt.oje. Buvęs labai 
užsidaręs, vienišas. Mirė rugsėjo 13 
ar 24 d. Oficialaus testamento 
nepaliko. Laidotuvėmis rūpinosi Syd
nejaus Liet. Moterų Soc. Globos D- ja. 
Gedulingas mišias už velioni atlaikė 
prel. P. Butkus, laidotuvėse dalyvavo 
būrelis tautiečių ir Soc. Globos D jos 
V-bos atstovės.

O T K

ū Skelbimas ■

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

SENSACINGA IR VIENINTELĖ

M a s rū SI 
a a a aI 
p

Prasideda šeštadienį rugsėjo 27 d.

ANGLŲ KALBOS PROGRAMA per SBS radiją.

Kas savaitę Lex Marinos pristatys naujų programų, kuri padės jums 
patobulinti anglų' kalbos naudojimą.

TELEKRIZE IM 
M

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

IŠVYS SCENOS ŠVIESĄ

MELBOURNE - SEKMADIENI, SPALIO 5, 2.30 p.p. 
LIETUVIŲ NAMUOSE.

JAUNIMO

KITIEMS

SYDNEJUJE - ŠEŠTADIENi. SPALIO 18, 7.00 vak. 
LIETUVIŲ NAMUOSE.

NEPRALEISKITE PROGOS PAMATYTI Š( PUIKŲ .............. ..
PARENGIMĄ, PRISTATOMĄ VI PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO ORGANIZACINIO KOMITETO.

VAIKAMS ĮĖJIMAS NEMOKAMAS, TĖVAMS IR 
AŠTUONI DOLERIAI

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

p s
p p

P

IIi

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

PASIKLAUSYTI DAINOS . su įsidėmėtinais žodžiais

SEKLYS HU 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 stot,j.

MELBOURNE: šeštadieniais 6.45 ryto pakartojant antradieniais 
6.45 ryto per 3EA stotį.

1EA
Special Broadcasting Service Special Broadcasting Service

fa
Sydnejaus Lietuvių Žmogaus Teisėms Ginti Draugija kviečia visus į *

$ Mnsų Pastogės
t SPAUDOS BALIUS 
t Rugsėjo 27 d.
| Sydnejaus Lietuvių Klube

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

Lietuvių klube ir "Mūsų Pastogės" redakcijoje.

Įėjimas: $ 15 asmeniui, įskaitant gerą vakarienę. Šit

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

Ui ter <at..ijj~i i ltį Popiė t.eę

įvykstančią sekmadienį rugsėjo 28d-., 2.30 vai. p.p. Lietuvių klube, 
Banks! owne.

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

A*, Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr •JJL vjy vjy JJv JJU JJL vjL vjv *1* vfr Jį* vĮv vjv Jį* Jį* ■’f* Jį* Jį* Jį* JĮL

AUK A
Pagerbdamas a.a. ANTANĄ SKIRKĄ 
Juozas Ramanauskas paaukojo Sydne
jaus Lietuvių Moterų Socalinės 
Globos D-jai $ 200

Bilietų šakneles galite grąžinti iki 
spalio 26 d.

Asmeniškai baliaus metu.

Nuoširdžiai dėkojame
Valdyba
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