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PASAULIO LIETUVIU ANKETA 
1985—1986

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Prieš pradedant Pasaulio Lietuvių 

Anketą, kai kas pranašavo, kad ši 
anketa parodys tik tai, ką mes jau ir 
"paprasta akim" matom; t.y., kad 
išeivijoj nutaustam, ypač jaunimas. 
Pranšystė nevisai išsipildė.

Ši anketa neparodė vien tik, kad 
lietuviai, ypač jaunimas, nutausta. Ji 
savo platumu ir išsamumu atskleidė 
lietuvių kilmės žmonių keturiuose 
kontinentuose etninę savijautą, tau
tinius ryšius bei plyšius, tautinės 
sąmonės (vairavimą kartose, gyve
namųjų kraštų skirtingą (taką ir kt.

Pavyzdžiui: be abejo, lietuviš
kiausia yra išeivijos vyriausioji karta. 
TaCiau, šalia to, ši anketa parodė, kad 
po vyriausiosios kartos lietuviš
kiausiai jaučiasi jauniausias Jaunimas 
10 - 20 m. amžiaus; mažiau - 
vyresnysis jaunimas 21 - 29 m. 
amžiaus; dar mažiau - vidurinioji 
karta. Taigi ši anketa apibūdino 
nutautėjimą kaip kreivę tiksliau, 
sudėtingiau ir faktiškiau, negu 
"paprasta akim" matosi.

Ji dargi nurodė ir kraštų bei vyrų - 
moterų skirtumus. Jau vien iš čia 
suminėtų anketos rezultatų seka 
praktiškos išvados veiklai: jauniau 
siąjį jaunimą lietuviškume grūdinti, 
vyresnįjį jaunimą - remti, viduriniąją 
kartą - susigrąžinti.

Pasaulinis vaizdas.
Supažindinus su šiuo vienu iš 

daugelio svarbių anketos duomenų, 
dabar galima atsakyti, kad šiai 
anketai duoda pagrindą faktiškai 
parodyti lietuvybės padėti pasaulyje, 
kaip niekada iki šiol nebuvo parodyta. 
Atsakymas aiškus - 3000 su viršum 
anketą užpildžiusiųjų iš keturių 
kontinentų, nuo 10 iki 96 m. amžiaus. 
Apie tautinę savijautą ir apie lietuvių 
tarpe palaikomus ryšius bei plyšius 
tegali pasisakyti patys lietuvių kilmės 
asmenys. Gi tris tūkstnčius pasisa
kymų išgirsti vienu laiku nėra pavykę 
nei vienam, nei būriui išeivijos 
gyvenimo stebėtojų. Dabar gi 
kompiuterių pagalba galima vienu 
metu išgirsti įvairaus amžiaus 3000 
balsų iš keturių kontinentų apie 
lietuviškumą liečiančius klausimus. 
Pasaulio lietuvių išeivijos istorijoj 
panašaus masinio pasisakymo nėra 
buvę. Neteko girdėti, kad kokia kita 
išeivių tautinė grupė pasauliniu mastu 
būtų pravedusi panašų apklausinė
jimą.

Užpildyta 3078 anketos
Atsiliepimas į anketą buvo stebi

nantis. Iš išsiuntinėtų 12000 anketų 
sugrįžo 3000 su viršum užpildytų.

Ketvirtadalis, o vietomis ir trečda
lis visų užpildytų anketų sugrįžimas 
toli prašoka anketą paruošusių ir 
išplatinusiųjų lūkesčius, ypač suvo
kiant lietuvių nepripratimą pildyti 
anketas, ypač netrumpas, su neleng
vais klausimais.

Pasaulio Lietuvių Anketos reikšmė 
ir vertė labiausiai yra paremta ir 
patvirtinta tiek jos uolių platintojų, 
tiek jos gausių užpildytojų. Jiems 
priklauso didžiausia padėka.

Duomenų paruošimas

Buvo užsibrėžta .anketą baigti 
rinkti 1985 m. pabaigoj. 866 atrinktų 
anketų duomenys buvo pateikti moks
linėje konferencijoje apie tautinę 
sąmonę 1985 m. lapkričio 23 d. 
Čikagoje ir V-ojo Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumo plenumo sesijoje 1985 m. 
lapkričio 30 d., taipogi Čikagoje.

Laukiant papildymų iš Kanados, V. 
Vokietijos bei lituanistinių mokyklų, 
terminas buvo nukeltas iki 1986 m. 
balandžio mėn. Šio termino sulaukus 
visų anketų atsiliepimai buvo pakeisti 
skaičiais bei užrekorduoti kompiu
terių juostelėse. Taip susidarė keli 
šimtai tūkstančių skaičių. Užrekor- 
davimai buvo pakartotinai patikrinti, 
klaidos pataisytos pagal anketų 
originalius atsakymus.

Visų anketų pirmieji duomenys 
buvo pateikti Skautų Akademikų 
šeimų studijiniam savaitgalyje 1986 
m. rugpjūčio 15 d. Dainavos stovykla
vietėje, Manchester, Mi.

Tolimesnės analizės laukia atskiros 
anketos dalys, jų tarpe - lituanistinių 
mokyklų vertinimas (paruošė dr. 
Dalia Katiliūtė - Boydstun), politiniai 
klausimai ( Paruošė dr. Tomas 
Ramelkis) ir tautinis angažavimasis 
(Paruošė dr. Jolita Kisieliūnaitė - 
Narutienė).

Iš keturių kontinentų
Viso grąžinta beveik 3100 anketų. 

Keliolika labai menkai arba netiksliai 
užpildytų anketų buvo atmesta. 
Kompiuterių apskaičiavimui panau
dotos 3078 anketos.

52.8 proc. anketų buvo užpildytos 
vyrų; 46.3 proc. - moterų, 0.9 proc. 
savo lyties nepažymėjo. Amžiaus 
vidurkis - 49 metai. Iš vyresniosios 
kartos 66 - 96 m. amžiaus atsiliepė 
1059; iš jaunosios kartos 10 - 35 m. 
amžiaus - 933. įsidėmėtina, kad nei 
jokia Pasaulio lietuvių jaunimo studi
jinė anketa neprilygsta nei pusės šios 
anketos jaunosios kartos skaičiaus; 
tokiu būdu ši anketa tampa svarbiau
siu šaltiniu jaunosios kartos padėčiai 
šiuo metu išeivijoje apžvelgti.

Pastebėtinas aukštas anketą užpil
džiusiųjų išsilavinimo lygis: 1637 
kolegiją ar universitetą yra lankę; iš 
jų daugiau kaip du trečdaliai 1124 - 
baigė.

Anketą užpildė 344 tarnautojai, 
308 namų šeimininkės, 243 mokslei
viai, 155 inžinieriai ir architektai, 139 
mokytojai, 127 darbininkai, 109 ama
tininkai. Skaičiumi visus pralenkia 
pensininkai - 921.

1651 yra iš JAV-ių; 446 - iš 
Australijos; 348 - iš Kanados; 205 - iš 
V. Vokietijos, 184 - iš Anglijos; 90 - iš 
Brazilijos; 88 - iš Argentinos; 46 - iš 
Uragvajaus; iš kitų kraštų - 6.

Lietuvoje gimusių - 1610; kitur - 
likusieji, iš jų 1196 - dabartiniame 
gyvenamajame krašte. Iš grynai 
lietuviškų šeimų - 2784; iš mišrių 
šeimų - 233, 96 turi lietuvę motiną; 
137 - lietuvį tėvą; iš nelietuvių šeimų 
- 36.

Į gyvenamąjį kraštų patys atvyko - 
1578, tėvai pirmiau - 988, seneliai - 
390, proseneliai - 55.

ŠIAULIAI ŠIEMET ŠVENČIA
750 METŲ SUKAKTI

Lietuvių kolonijoj gyvena 1435; arti 
kolonijos, tik 2-9 mylių atstu - 690; 
kiek toliau, 10-49 myliu atstu - 611; 
dar toliau, 50-99 mylių atstu - 127; 
visai toli, 100 mylių ar toliau - 157

Nepramatyti rezultatai
Šiame pranešime suminėsime tris 

nepramatytus rezultatus.
1. Bendrai paėmus, daugelis turbūt 
galvoja moteris esant lietuviškesnėm 
už vyrus. Taipogi 1983 m. Pasaulio 
Lietuvių jaunimo studijinėj anketoj- 
mergaitės pasirodė lietuviškesnės už 
vaikinus. Tuo tarpu Pasaulio Lietuvių 
Anketą užpildžiusieji vyrai parodė 
reikšmingai lietuviškesnės sąmonės už 
moteris. Šie duomenys verti toli
mesnio aiškinimo.
2. Visi žinome lietuvių motinų 
reikšmę ugdyti lietuviškumui vaikuo
se. Vyrauja įsitikinimas, kad motina 
labiau lemia lietuviškumą vaikuose 
negu tėvas. Visdėlto Pasaulio Lietu
vių Anketą užpildžiusieji, kilę iš 
mišrių šeimų su lietuviu tėvu, 
proporcingai gausiau sakėsi esą lietu- 
viškesni, negu turintieji lietuvę moti
ną. Šie duomenys nebūtinai paneigia 
lietuvės motinos reikšmę mišrioj 
šeimoj, bet nurodo lietuvio tėvo bei 
kitų "paprasta akimi" nepastebimų 
priežasčių svarbą. Apie tai plačiau 
kitą kartą.
3. Nors ši ankieta buvo skirta lietuvių 
kilmės asmenims, ją užpildė kai kurie 

nelietuvių kilmės asmenys, kurių abu 
tėvai nelietuviai. Nuostabu, kad kai 
kurie jų pasisakė besijaučią grynai su
dalinai lietuviškos sąmonės. Kas juos 
lietuvybėn palenkė? Kokią įtaką ir 
galią turi lietuviai pakreipti nelietu
vius į lietuvybę? Tai klausimai, laukią 
atsakymų bei tolimesnių paaiškinimų.

Čia tik trys "paprasta akim" 
nepastebimi, bet anketa užčiuopti, 
dėmesio verti duomenys, kurie duoda 
pagrindo svarbiems klausimams bei 
atsakymams lietuvybei išeivijoje 
ugdyti, palaikyti ir plėsti. Šie bei kiti 
panašūs duomenys netrukus bus pla
čiau patelkti, svarstomi bei pritaikomi 
išeivijos veiklai.

Pasaulio Lietuvių Anketa yra visų 
lietuvių išeivijoj bendro darbo rezul
tatas. Už įdėtą darbą tenka dar kartą 
padėkoti uoliems anketos platintojams 
bei jos kantriems užpildytojams.

Tenka laukti anketos tolimesnės 
analizės duomenų ir išvadų ir tikėtis 
visuomenės plataus susidomėjimo, 
gyvų svarstymų bei konkrečių pritai
kymų išeivijos veikloj bei gyvenime.

Labai didelė padėka Australijos 
lietuviams už gausų atsiliepimą į 
Pasaulio Lietuvių Anketą.

Kęstutis Trimakas, Ph.D.
Pasaulio Lietuvių Anketos 

Direktorius
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žodis tautos Šventės proga

(Pasakytas 1986 rugsėjo 7 d. 
švenčiant Tautos šventę Adelaidėje)

Paskaitau lietuvių išeivijos užjūrio 
spaudą, t.y. JAV, Kanados ar Europos, 
ir randu, kad ten jaunimas entuzias
tiškai įsismaginęs lietuvių veikloje 
darbuojasi. Ruošia jaunimo stovyklas: 
ateitininkų ir skautų, dažniausia per 
vasaros atostogas. Vietovėse, kur 
randasi daugiau lietuviško jaunimo, 
veikia net keletas tautinių šokių 
grupių, choras, kvartetas, duetai, 
orchestrėliai ir kiti jaunimo vienetai. 
0 kas darosi pas mus Adelaidėje? 
Yra tik saujelė jaunimo, kurie dirba ir 
bando palaikyti lietuvišką liepsnelę. 
Jie dirba netik už save, bet ir už 
jaunimą, kuris "neturi laiko" paaukoti 
bent pora valandų į savaitę.

"Neturiu laiko", tai jų pasiteisi
nimas. Visi gerai žinome, kad jauni
mas yra judrus ir nori veikti: nori 
sportuoti, dainuoti, šokti, groti ir t.t. 
Juk kiekvienas iš mūsų turime kokį 
nors pomėgi - užsiėmimą, kad 
laisvalaikiais turėtume ką veikti. 
Mano nuomone, dėl Adelaidės lietu
viško jaunimo neveiklumo iš dalies yra 
kalti jų tėvai, dėdukai, dėdės, tetos ir 
vyresnieji. Aš kreipiuosi į jus visus; 
kur yra jūsų dukros, sūnūs, anūkai, 
anūkės šiandien? Ar negalėjo jie šią 
popietę paaukoti savo Tautai prisi
minti?

Kai prieš pora mėnesių buvo skautų 
suorganizuota lietuviško jaunimo sto
vykla, gaila, kad tai negalėjo padaryti 
Jaunimo sąjunga, tai susirinko net 50 
lietuvių jaunuolių, t.y. net trys 
tautinių šokių grupės. Reiškia.kai nori, 
suranda laiko. Artėja Lietuvių dienos, 
kurios įvyks šių metų pabaigoje 
Sydnejuje. Adelaidės lietuvių jauni
mas "neturi laiko". Kol kas nežinia ar 
Adelaidės lietuvių jaunimas pasiro
dys. Tai yra jūsų pareiga, tėvai, 
dėdukai, dėdės ir tetos. Jūs privalote 
paraginti jaunimą, kad jis jungtųsi 
bent į vieną Adelaidėje veikiančią 
jaunimo organzaciją. O jų yra keletas 
ir jos veiktų. Kalbėjausi su keletą 
tėvų, ragindama leisti vaikus į mūsų 
organizacijas. Tėvai, net nepaklausę 
vaikų atsakė: "Aš nežinau ar mano 
sūnus norės", arba: "Mano dukra 
neturi laiko, ji taip yra užsiėmusi", ir 
t.t. Ar šitokie negatyvūs atsakymai 
yra padrąsinimas ar paraginimas savo 
vaikų į lietuvišką veiklą? Tėvai, jūs 
privalėjote juos raginti! Prievartos 
negali būti, nes nei vienas jaunuolis 
prievarta atvarytas nedirbs, bet 
kliudys kitiems, norintiems dirbti. 
Jaunimą reikia įtikinti, jiems išaiškinti 
kodėl reikia sportuoti lietuviškame, 
klube, šokti lietuviškus tautinius, 
šoklus, dainuoti chore,-skautauti ir 
vykti į lietuvių jaunimo ar skautų 
stovyklas.

Klausiate, kokia yra iš tos visos 
veiklos nauda?
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Nauda yra didelė. Lietuviškas 
jaunimas randasi visame pasaulyje; 
visose pasaulio šalyse: Lietuvoje, 
Europos kraštuose, Amerikoje ir čia 
Australijoje. Nors esame gimę skirtin
guose kraštuose, bet turime tą patį 
lietuvišką kraują. Dalyvaudamas lie
tuviškoje jaunimo veikloje tavo sūnus 
ar dukra turės progos susidraugauti su 
kitų kraštų lietuvišku jaunimu, daly
vauti kituose kraštuose vykstančiose 
sporto žaidynėse, kongresuose, suva
žiavimuose, turės progos keliauti su 
vienos ar kitos organizacijos išvy
komis. Priklausydamas australiškai 
organizacijai vargu ar turės toįjią 
progą, nebent bus labai geras, 
pirmaujantis sporte. Be to, lietuviška 
organizacija įkvėps lietuvišką sąmonę 
- dvasią ir jis pamils tą kraštą(iš kurio 
tu ir tavo tėvai atvyko.

Kodėl mes visi šiandien čia susirin
kome? Todėl, kad priklausome tai 
pačiai Tautai, mylime tą patį kraštą ir 
esame vienos garbingos lietuvių 
giminės vaikai. Juk ir mūsų kraštas 
vieną dieną atgaus laisvę! Jeigu mes 
tuo netikėtume, tai seniai būtume 
uždarę Lietuvių namų duris ir Šv. 
Kazimiero bažnyčioje būtų nutilusi 
lietuviška giesmė!

Aš manau, kad mes visi stengiamės ir 
dirbame, kad Lietuvių namų durys 
neužsidarytų ir Šv. Kazimiero bažny
čioje giesmė nenutiltų! Todėl ir 
privalome išauginti mūsų jaunimą 
tokioje dvasoje, kad jie be raginimų 
pamažu perimtų ir pavaduotų pa- 
vargstančius vyresnės kartos mūsų 
Tautos narius. Jei jaunimas tos 
dvasios, tos Tautos meilės nepažins ir 
nepajus, nutils lietuviška giesmė ir 
daina ir tušti bus ir šie namai.

Šiuo metu Australijoje jaunimas 
ruošia VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresą, kuris įvyks 1987-88 metais. 
Ruoškimės jam visi: seni ir jauni. 
Remkime kongreso ruošos darbus. 
Neseniai Adelaidėje turėjome net du 
kultūrinius parengimus - koncertus, 
kurių pelnas buvo skirtas kongreso 
reikalams. Gaila, kad dauguma jauni
mo juose nedalyvavo. Gal nežinojo? 
Abejoju. Reikėjo tiktai žodžio, para
ginimo, padrąsinimo, o tai turėjote jūs 
tėvai ir seneliai padaryti. Tie keli 
jaunuoliai, jaunuolės, kurie šiandien 
veikia lietuviškoje bendruomenėje be 
jūsų pagelbos nieko nepadarys.

Be to, mūsų veikla neturi būti 
trumpalaikė, t.y. tik ruoštis kongresui. 
Reikia ruoštis visam lietuviškam 
gyvenimui. Kongresas yra trumpa
laikis jaunimo susibūrimas, kuriame jie 
įgaus daugiau patyrimo ir sustiprės 
savo lietuviškume.

Tautos šventės proga kreipiuosi į 
jus tėvai! Raginkite savo jaunimą, kad 
Adelaidės lietuvius atstovautų kuo 
didesnis ir lietuviškesnis mūsų 
jaunimo būrys! Dana BALTUTYTĖ

Danutė Baltutytė

DANUTĖ BALTUTYTĖ gimė 1966 
metais. Lankė ir baigė Šv. Kazimiero 
parapijos savaitgalio mokyklą ir 
Lituanistinius kursus, baigdama juos 
aukščiausiu pažymiu. Lietuvių kalba 
buvo vienas iš gimnazijos baigiamų
jų- egzaminų.

Prieš ketvertą metų laimėjo Pietų 
Australijos jaunimo etninių grupių 
konkursą. 1984 metais lankė Vasario 
16 gimnaziją ir pradėjo bendradar
biauti lietuvių spaudoje. Rašo eilė
raščius, kuriuos spausdina "Jaužinios” 
jaunimo laikraštyje.

Šiuo metu studijuoja kalbos patolo
giją Sturt koledže. Dalyvauja lietuvių 
parengimuose ir bando atgaivinti 
skautų veiklą Adelaidėje.

Sydnejuje
LITERATŪRINĖ POPIETĖ

Rugsėjo 28 d. Žmogaus Teisėms 
ginti Draugija Sydnejuje, suruošė 
kitokį, negu įprasta, literatūrinį 
popietį Liet, namuose, Bankstowne; 
kitokį, nes jame atspindėjo ne tik 
vietos lietuvių-rašytojų kūryba, bet j 
jį buvo įpinta ir Sibiro kankinių 
rašytasis, kūrybinis žodis, duota apie 
juos informacijų bei nurodyti galimi 
pagalbos būdai.

Popietis pradėtas Žmogaus Teisėms 
Ginti D-jos pirmininko dr. Irvio 
Venclovo žodžiu - raginančiu kovoti 
dėl žmogaus teisių Lietuvoje: "Stip
riausias ginklas prieš okupantą - 
rašytas žodis...Mūsų pareiga šį žodį 
išlaikyti, propaguoti!.." pareiškė jis.

Programos vedėja, Milda Karpavi- 
čienė, kaip įvadą į programą perskaitė 
nežinomo autoriaus poemą apie kuri. J. 
Zdebskio žuvimą - "Nutilusi varpų 
giesmė".

Rašytoja Ava Saudargienė davė 
ištrauką iš savo neseniai išleistos

ALB KRAŠTO VALDYBOS IR L. B. SPAUDOS SĄJUNGOS 
PAREIŠKIMAS.

28.9.1986
NESUSIPRATIMAS įVYKĘS PERNAI TARP ALB KRAŠTO VALDYBOS IR 
L. B. SPAUDOS SĄJUNGOS VALDYBOS, DĖL "MŪSŲ PASTOGĖS", YRA 
LIKVIDUOTAS.

VALDYBŲ PIRMININKAMS SUSITARUS, BUVO PRIEITA IŠVADOS, KAD 
NESUSIPRATIMAS ĮVYKO TIK DĖL KOMUNIKACIJOS STOKOS TARP 
ABIEJŲ VALDYBŲ - ATEITYJE NUTARTA GLAUDŽIAU BENDRADAR
BIAUTI.

knygos "Naikinamieji", supažindinan
čios popiečio dalyvius su tragišku 
tremtinių gyvenimu Sibire.

M. Karpavičienė paskaitė "Nekro
logą žuvusiai sesei" ir "Lagery"; abu 
eilėraščiai - Sibiro tremtinių kūryba.

Sekė Vytauto Patašiaus pranešimas 
apie lietuvių politinius kalinius; pami
nėti: kun. Juozas Zdebskis, kun. Br. 
Laurinavičius, Vikt. Petkus, Balys 
Gajauskas, Javyga Bieliauskienė, kun. 
Alf. Svarinskas, kun. Sigitas Tamkevi- 
čius, Vyt. Skuodis, Liudas Dambraus
kas, Gintaras Iešmantas, Povilas 
Pečeliūnas, Antanas Terleckas, dr. 
Algirdas Statkevičius, Nijolė ir Jonas 
Sadūnai, Gema Stanelytė ir daug kitų.

Pranešėjas nurodė ir galimą akciją 
politinių kalinių gelbėjimui: tai laiškų 
■rašymas kaliniams, bei sovietų įstai
goms, politinė akcija Australijoje, 
parlamente keliami reikalavimai ir kt.

Toliau į literatūrinę pynę įsijungė 
Daiva Bieri paskaičiusi nesenai miru
sio rašytojo, Antano Skirkos eilėraštį 
"Tu esi neužmirštama". Poetė Al
dona Veščiūnaitė padeklamavo keletą 
savo kūrybos eilėraščių: "Pilėnų 
kalnas", "Šiaurėslaike", "Žalių dainų 
vaikinai", "Gilūs šaltinių dangūs".

D. Bieri padeklamavo Henriko 
Nagio eilėraštį "Šiaurė" ir Kazio 
Bradūno - "Dainius".

Poetas Juozas Almis Jūragis paskai
tė eilėraščių iš savo knygos "Žeme, 
būk mano motina": "Lietuva", 'Tėviš
kės pasiilgimas", "Žvaigždė ir Žmo
gus".

Literatūrinę pynę užbaigė B. Žalys, 
paskaitęs du savo kūrybos eilėraščius 
: "Pavasaris gimtinėje" ir "Pajūry".

Popietės pabaigoje, Dr. Genovaitė 
Kazokienė, padeklamavusi Maironio 
rašytą ano meto lietuviams kovingo 
eilėraščio ištrauką, kvietė susirin
kusius ne dejuoti dėl sunkios politinių 
kalinių padėties, bet imtis ryžtingos, 
skubios akcijos jų gelbėjimui. Ji siūlė 
nukreipti visos Australijos mastu 
rašomus laiškus j vieno kurio politinio 
kalinio gelbėjimą, užpilant tūkstan
čiais laiškų vyr. sovietų valdžios 
galvą - drg. Gorbačiovą: " ...mūsų 
veikla turi būti nukreipta, kaip kulkos 
į vieną taikini!.." - sakė ji.

Popietę užbaigė Draugijos pirm., 
Dr. I. Venclovas, padėkodamas pro
gramos dalyviams ir kviesdamas 
susirinkusius daryti visą, kas galima 
politinių kalinių būvio palengvinimui.

Vėliau, ten pat, salėje buvo 
rodomas filmas apie sąžinės kalinius 
(latvius).

SPAUDOS SĄJUNGOSL.B

PIRMININKAS

DR. B.VINGILIS

A-A. PETRUI ROPEI

mirus žmoną Bronę nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

A. ir V. JARAI
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SAULĖS IVTtJŠISS
"ATŽALOS” TEATRAS RUOŠIASI!..

Šiandien paminėsime 750 metų 
sukaktį nuo pirmosios didžiosios 
lietuvių pergalės prieš kalavijuočius, 
su kuria prasidėjo tolimesni žemaičių 
laimėjimai.

Tai buvo garsusis Saulės mūšis, 
įvykęs 1236 metais rugsėjo 22 dieną, 
vadovaujant žemaičių kunigaikščiui 
Vykintui.

Saulės mūšis turėjo didelės svarbos 
tolimesnei žemaičių ir visos Lietuvos 
istorijos eigai. Pirmiausia, jis sustip
rino vieningumo, broliškumo ir pasiti
kėjimo jausmus pačių lietuvių tarpe. 
Antra, privedė prie galutinio genčių 
susivienijimo ir Lietuvos valstybės 
(kūrimo. Trečia, keliem dešimtme
čiam sustabdė Livonijos vokiečių 
puolimus. Be to. Saulės mūšio per
galės padrąsinti pavergtieji kuršiai, 
žemgaliai ir sėliai pradėjo eilę 
sukilimų. Iš kitos pusės, tas pats 
Saulės mūšis pagreitino popiežiaus 
Grigaliaus IX-tojo palaiminimą dėl 
kalavijuočių susijungimo su kryžiuo
čių ordinu.

Saulės mūšis įvyko prie dabartinių 
Šiaulių, manoma, Bauskės ar Meškui
čių bei Jauniūnų kaimų laukuose.

1200 metais popiežius paskelbė 
kryžiaus karą prieš paskutiniuosius 
pagonis Europoje, pasiųsdamas į 
Padauguvį vyskupą Albertą. Tais 
laikais ordino kariuomenė susidėjo iš 
piligrimų, kuriuos viliojo krikščioniški 
atlaidai nuo visų nuodėmių ir Dievo 
malonės užtikrinimas tiek danguje, 
tiek ir žemėje. Atlyginimas žemėje 
buvo gana tikras, nes kiekvieno žygio 
grobį piligrimai- riteriai išsidalindavo 
savo tarpe. Nežiūrint to, kalavi
juočių ordinas nepasiekė reikiamos 
stiprybės ir į kariuomenę įtraukdavo 
nukariautus žemgalius, kuršius ir 
estus. Latvių bei estų gentys anuo
met nebuvo susivienijusios ir savo 
laisvę jau buvo praradusios. Prieš 
išsirengdami į Saulės mūšį, kalavi
juočiai dar pasitelkė Pskovo kareivius. 
Piligrimai-riteriai vadovavo tiems 
visiems suburtiems ir suvarytiems 
kariams.

Tokia mišri, jungtinė kariuomenė 
nužygiavo į pagoniškąją Lietuvą, 
išsiskirstė keliais daliniais ir iš pasalų 
ėmė plėšti kaimų gyventojus. Po to 
su grobiu traukėsi atgal. Vėl visi 
daliniai susitiko prie Mūšos upės. 
Čia jų laukė pasiruošę lietuviai. 
Pelkėtose apylinkėse raitiem ir sun
kiai šarvuotiem riteriam kovoti nebu
vo lenga. Mėnulio pilnatis, pelkės ir 
pažįstamos girios, slapti takai lietu
viam padėjo. Padėjo laimėti taip pat 
ir žemgaliai, mūšio metu perėję į 
lietuvių pusę.

Livonijos kronika aprašo eilėmis 
Saulės mūšį taip: " D žiaugiamiesi čia 
jie (t.y. kalavijuočiai) degino ir plėšė, 
į būrius pasiskirstę. Drąsiai jie 
niokiojo tą kraštą. Saulei leidžiantis 
pradėjo grįžti per balas ir girias. 
Vai, kokia pražūtis juos ištiko! Tik 
prie upelio priešus pastebėjo!"

Kiekvieną Saulės mūšyje žuvusį 
riterį kronikose įrašė pilnais vardais 
tam, kad už jų sielas galėtų melstis 
visi krikščionys. Popiežiaus Griga
liaus IX bulėje tokių riterių-pilgrimų 
įrašyta lygiai 50, įskaitant patį 
vyriausią kariuomenės vadą, kalavi
juočių ordino magistrą Folkviną. 
Eilinių kareivių niekas tiksliai nere
gistravo, bet raštininkai priskaito apie 
2,000 žuvusių karių ir karo grobio 
2500 arklių. Anais laikais tai buvo 
dideli skaičiai. Iš kalavijuočių ordi
no kariuomenės grįžo tiktai dešimta
dalis gyvi.

Visi metraštininkai lietuvių kariuo
menę apibūdina, kaip labai drąsią, 
susiklaususią ir susidedančią iš stip
rių, augalotų vyrų, galinčių kiloti 
sunkiausias ąžuolines kuokas.

Lietuviai buvo susijungę žymiai 
anksčiau negu istorijose yra rašoma. 
Dabartiniai Novgorodo archeologai 
atkasė beržo tošę, (41 x 10 cm), 
kurioje įrašyta: "Lietuva ėmė ka
riauti prieš Koreliją". Šiame kon
tekste aprašomi Švedijos - Korelijos 
karai, vykę 1188 metais, kada Lietuva 
buvo Švedijos pusėje. Bet mums 
svarbiausia yra tai, kad ten nerašo 
kokio nors Lietuvos kunigaikščio 
vardo, bet rašo "Lietuva" (t.y. 
"Litva"). Tai aiškiai parodo, kad 
Lietuva jau tada turėjo būti suvienyta 
ir figūravo, kaip vienas savarankiškas 
vienetas.

Ką atskleis ateities archeologiniai 
tyrinėjimai, sunku pasakyti, bet ateis 
diena, kada atsiras pakankamai lėšų 
archeologiškiems kasinėjimams.

Istorijoje yra pažymėtas tik didžio
jo Lietuvos kunigaikščio Mindaugo 
tvirtas lietuvių genčių suvienijimas, 
privedęs prie Lietuvos valstybės 
įkūrimo, jos ribų praplėtimo ir 
garbingos mūsų istorijos išgarsinimo.

Genovaitė KAZOKIENĖ

ŠIAULIAI ŠIEMET ŠVENČIA 
750 METŲ SUKAKTĮ

Šiauliai savo metus skaičiuoja nuo 
1236 m. Livonijos kronika aprašo 
Saulės mūšį, įvykusį rugsėjo 22 d.

1904 m. spalio 31 d. Šiauliuose 
įvyko vienas iš pirmųjų teatro 
spektaklių Lietuvoje, lietuvių kalba - 
Keturakio "Amerika Pirtyje".

Nepriklausomybės laikais, 1931 m. 
Šiauliuose įsisteigė dramos teatras.

Šiaulių gimnazijoje mokėsi daug 
žymių žmonių, jų tarpe trys broliai 
profesoriai: Mykolas, Vaclovas ir 
Viktoras Biržiškai.

AR BUVO LIETUVA LENKIJOS 
PROVINCIJA?

•Melbourne lietuviškos radio 
valandėlės pranešėjas š.m. rugsėjo 7- 
tų dieną, pareiškė, kad Lietuva buvo 
Lenkijos provincija. Labai nemalonus 
toks išmislas, įžeidžiąs lietuvių tautą, 
kuri narsiai gynė savo valstybingumą 
nuo šlėktų kėslų. Ir apgynė. Niekada 
Lietuva nebuvo Lenkijos provincija. 
1569 m. Liublino unija-tai dviejų 
valstybių sąjunga, sudaryta drauge 
gintis nuo stiprėjančių D. Maksvos 
kunigaikštystės užpuolimų. Antroji 
priežastis unijai - tai Lietuvos bajorų 
noras turėti panašias teises ir 
privilegijas, kokias turėjo lenkų 
bajorai. 1569 m. Lietuva - galinga 
valstybė, plotu didesnė už Lenkiją. Po 
unijos Lietuva išlaikė savo centrinį 
valdžios aparatą, atskirą iždą, savo 
pinigus, kariuomenę, savo įstatymus. 
Galiojo 1588 m. išleistas Lietuvos 
statutas, draudžiantis svetimšaliams 
įsigyti dvarų ir valdų Lietuvoje. 
Veikė 1581 m. įkurtas nepriklausomas 
nuo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio, 
Lietuvos vyriausias tribunolas.

Sydnejaus lietuvių teatras "Atžala", sydnejiškiams gerai pažįstamas, nes 
veikia jau 30 metų ir per tą laiką yra pastatęs visą eilę veikalų, kuriuos 
visuomet gausiai lankė Sydnejaus tautiečiai. Su daugeliu pastatymų 
"išplaukta" ir į tolimesnius vandenis - Melbourną ir Canberrą.

Statyti savi ir verstiniai veikalai. Kai kuriuos veikalus iš anglų kalbos 
teatras pats išsivertė (p. E. Jonaitienė).

Atžaliečiai ir dabar rankų sudėję nesnaudžia. Štai jau virš dviejų mėnesių, 
kaip repetuojama Sofijos Kymantaitės - Čiurlionienės 3 veiksmų komedija ( 
parašyta ape 1919 -20 m.) "Pinigėliai”. Režisierius : Julius Dambrauskas. Ji 
išvys rampos šviesas gruodžio 14 d. (dar prieš Lietuvių Dienas).

Patariama šią dieną pasižymėti iš anksto - nes "Atžalos" teatro pastatymi 
nekasdieninis reiškinys! B.Ž.

"Pinigėlių" komedijos dalyviai- aktoriai (iš kairės į dešinę): D. Karpavičienė, 
K. Stašionis, V. Bukevičius, J. Maksvytis, K. Dauguvietytė, režisorius J. 
Dambrauskas, A. Vingienė, B. Vingilis, A. Kramllius, R. Žižytė, 0. 
Maksvytienė, A. Adomėnienė ir J. Šarkauskas.
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Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės 
siena su Lenkija buvo aiškiai 
nustatyta.

Tačiau lietuvių tikslai, siekiant 
Lenkijos valstybės paramos kovose su 
Rusijos kunigaikštyste,
nepasiteisino. Lenkija nesilaikė 
Vytauto principų: "jei reikia tėvynę 
ginti - parduok viską ką turi, pirk 
kalaviją ir žirgą, ir jok į karą.” 
Stiprėjo bajorų tarpusavio kovos, 
vyko anekdotiniai seimų ir senato 
posėdžiai, silpnėjo karaliaus valdžia, 
labai sumažėjo kariuomenės skaičius. 
17 ir 18 a. pradžioje dėl nuolatinių ir 
ilgi! karų su Švedija ir Rusija, 
badmečių, maro epidemijų, Lietuvoje 
vyko ūkinis ir politinis smukimas. Pvz. 
1708-1710 m. maro epidemijų metu 
Lietuvoje išmirė daugiau kaip 
trečdalis gyventojų ( Žemaitijoje 
pusė gyventojų). Politiniame 
gyvenime vyravo didikai - Radvilos, 
Sapiegos, Oginskiai, Tiškevičiai. 
Lietuvos bajorai ėmė vartoti lenkų 
kalbą. 1791 m. gegužės 3 d. 
Žecpaspolita (vedė naują 
konstituciją, kurią bandė panaikinti 
D. Lietuvos Kunigaikštystės 
savarankiškumą. Bet nespėjo, nes 
1794 m.Lietuvos ir Lenkijos 
valstybingumą likvidavo Rusija, 
Prūsija ir Austrija. Dalis Lietuvos 
atiteko Prūsijai, dalis Rusijai. Kaip 
rašė Stanevičius savo 
pasakėčioje..."Ir dabar mus vienodas 
likimas ištiko. Tau grandinės ant 
kaklo, mums pančiai paliko"...

D. BALTUTIENĖ

MIRĖ PETRAS ROPĖ
Petras Ropė, 66 metų., kilimo nuo 

Ignalinos, Vilniaus krašte, staigiai 
prasidėjus kraujavimui, nuvežtas į 
Liverpoolio ligoninę buvo operuotas, 
bet operacijos neatlaikęs, mirė rugsė
jo 20 d.

A.A. Petras gimė 1920 m. balandžio 
20 d., Mikolavo km., Ignalinos valsč. 
Būdamas 4 metų neteko tėvo. Be jo, 
šeimoje buvo dar vienas brolis. 
Turėdamas gerą balsą ir mėgdamas 
lietuvišką dainą visą laiką dalyvavo 
dainininkų sambūriuose: Vokietijoje - 
dir. Šarkos valdovybėje, Sydnejuje - 
oktete, 'Linksmuosiuose broliuose". 
Ilgiausiai reiškėsi "Dainos" chore, 
dalyvaudamas ilgą eilę metų. Keliais 
atvejais buvo išrinktas ALB Krašto 
valdybos nariu. Buvo Liet. Spaudos s- 
gos ir karių - veteranų "Ramovės" 
narys.

Rugsėjo 23 d. už a.a. Petro vėlę 
atkalbėtas rožinis 'Funerals of Dis
tinction" koplyčioje, Fairfielde. Ge
dulingų pamaldų metu, kurias atlaikė 
prel. P. Butkus ir kun. P. Martūzas, 
giedojo "Dainos" choras, vad. Br. 
Kiverio. Ramovėnai prie jo karsto 
nešė garbės sargybą.

Apie 150 sydnejiškių palydėjo a.a. 
Petrą į Rookwoodo kapinių lietuvių 
sekciją. Prie kapo, su velioniu 
atsisveikino, "Dainos" choro vardu A. 
Kramllius, Sydnejaus tautiečių vardu
- Apylinkės valdybos pirm. A. Gi- 
niūnas, draugų ir bendradarbių vardu
- Pr. Nagys ir "News Digest 
International" redakcijos vardu - J.

■ Kedys.
Po maldų, giesmių ir Tautos Himno, 

liūdinčiomis širdimis apleidome kapus, 
palikę ten amžiams ilsėtis nuoširdų 
lietuvį patriotą - Petrą Ropę.

Antanas Kramilius

ADELAIDĖJE

Negausios adelaidiškių eilės 
sparčiai retėja. Per pastaruosius du 
mėnesius netekome septynių 
tautiečių: S. Vilučio, S. Vasiliausko, 
B. Gavėno, J. Didvalytės, J. 
Vebrio, J. Jasiukaičio ir J. 
Bernoto. Tegu būna jiem lengva, nors 
ir svetima, bet svetinga Australijos 
žemė.

Muzikos šventė
"Atataria trimitas" buvo surengta 

Kauno senamiestyje. Vilniaus gatvėje 
įvyko šventės geriausių folklorinių 
Lietuvos ansamblių, muzikantų ir 
dainininkų eitynės, senamiesčio kie
meliuose, liaudies instrumentų muzie
jaus sodelyje ir Rotušės aikštėje - 
koncertai, šventės dalyviams skirta 
mugė. Po trijų dienų šventė perkelta į 
Lietuvos liaudies buities muziejų 
■.Rumšiškėse.
Mūsų Pastogė Nr.39 1986.10.6 pusi.3

3



DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE Laiškas iš Adelaidės

Rašo Jurgis Janušaitis

DRAUGAS ATSISVEIKINO 
REDAKTORIŲ PUŽAUSKĄ

Draugas, praėjusiais metais atšven
tęs 75-rių metų gyvavimo sukaktį, 
laisvajame pasaulyje buvo, yra ir, 
atrodo, dar ilgokai išliks vienu 
išdidžiausių ir plačiausiai skaitomų 
laikraščių Amerikoje. Dėl pasun
kėjusių aplinkybių jis dabar leidžia
mas penkis kartus savaitėje. Turi 
gerą kultūrinį savaitinį priedą šešta
dieniais. Jame atspindi ne tik JAV 
gyvenančių lietuvių šakotas gyve
nimas, bet apstu informacijos ir apie 
kitų laisvojo pasaulio kraštų lietuvių 
gyvenimą. Laikraštis laikosi spaudos 
etikos, neleidžia piktavaliams suves- 
dinėti asmeninių sąskaitų, bet rimtus 
klausimus svarstant duoda progos 
pasisakyti ir kitaip manantiems.

Draugo redaktoriai: (iš kairės) kun. dr. Juozas Prunskis, Bronius Kviklys, 
žurnalistas Jurgis Janušaitis ir redaktorius Algirdas Pužauskas

Draugą leidžia vienuoliai Marijonai, 
kuriems į talką ateina dar apie 8000 
prenumeratorių bei lietuvių organi
zacijų su aukomis. Praėjusiais metais 
vykdytas Draugo vajus, atrodo, davė 
gerus rezultatus ir kalbama, kad 
spaudos rėmėjai suklojo apie 100.000, 
-dol. Tai geri ženklai. Reiškia dar 
mums rūpi lietuviškoji spauda, tas 
tautinės gyvybės kraujas ir širdis. 
Duok Dieve, kad ir toliau tais pačiais 
keliais išeivija eitų, savąją viokeriopą 
patriotinę spaudą remtų.

Bet nepaslaptis, kad ir lietuviškoji 
spauda turi bėdų. Lėšų niekada 
nebūna per daug. Prenumeratorių 
skaičius dėl įvairių aplinkybių mažė
ja. Pradedama stokoti spaudos ben
dradarbių. Senieji pavargsta, jau
nųjų per daug neatsiranda. Visos 
šios aplinkybės ir nulemia laikraščio 
egzistenciją.

Draugas turi keletą redaktorių. 
Gerą administraciją. Atrodo, nesto
koja dar ir. bendradarbių. Bet tai 
nėra amžina. Laiko dantys ėda ir 
Draugą. Redaktoriai, sulaukę bran
daus, pensininko amžiaus, vienas po 
kito išeina į poilsį. Redaktoriaus 
kėdėje nebesėdi, nors dar aktyviai 
talkina, buvę gabūs redaktoriai — 
kun. dr. Juozas Prunskis, neturintis 
sau lygaus darbštume Bronius Kviklys, 
rašytojas Česlovas Grincevičius, kul
tūrinio priedo redaktorius poetas 
Kazys Bradūnas. Per anksti amži
nybėn išėjo dar jaunas, gabus redak 
torius rašytojas Aloyzas Baronas.

Jaunesnieji, atėję redakcijon, ne
ilgai redaktoriaus kėdėje ištvėrė, 
išėjo. 0 štai šių metų rugpjūčio 
mėn. 29 d., suredagavęs Draugo 
pirmąjį puslapį paskutinį kartą, atsis
veikino gabus, savo darbą gerai 
atlikęs, pirmojo puslapio redaktorius 
Algirdas Pužauskas. Drauge jis iš
dirbo beveik dešimtmetį. Prieš tai 
irgi apie tiek buvo dirbęs Naujienose, 
kurios, kaip žinia, dėl savo užimtos 
linijos sumenko ir buvęs dienraščiu 
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teišeina berods du kartu savaitėje.
Taigi redaktoriaus Algirdo Pužaus

ko išėjimas Draugui sudarė didelį 
nuostolį. Jis buvo gabus redaktorius. 
Jo darbas skaitytojui nebuvo mato
mas. Bet redaguojant pirmąjį lai
kraščio puslapiais turėjo gyvenimą 
stebėti visą laiką, besikeičiančias 
pasaulines žinias skubiai perteikti 
skaitytojui. Tai nelengvas, atsako
mybės reikalaująs darbas.

Redaktoriaus Algirdo Pužausko 
nuopelnus Draugui ir aplamai spaudai 
išsamiai, su pagarba ir dėkingumu 
aptarė Draugo vyr. redaktorius kun. 
dr. Pranas Garšva, rugpjūčio 30 d. 
vedamajame "Su gailesčiu Redaktorių 
atsisveikinant".

Redaktorius kun. dr. Pranas Garšva 
savo rašinyje iškėlė redaktoriaus 
darbo svarbą, atsakomybę, pasi

šventimą, meilę spaudai, bendrą 
rūpestį ir šiuo atveju redaktoriaus 
Algirdo Pužausko gilų žurnalistinio 
darbo pažinimą, sumanumą, tole
ranciją ir didelį įnašą į Draugo gerą 
informaciją.

Šia proga nuoširdų sudie išvyks
tančiam redaktoriui Algirdui Pužaus
kui, kukliame pobūvyje, tarė kiti 
redaktoriai, Draugo leidėjai, adminis 
tracijos pareigūnai su kuriais jis taip 
nuoširdžiai, šiltai sutardamas dirbo 
daugelį metų. Skaitytojai lieka Al
girdui Pužauskui taip pat dėkingi už 
gerą informaciją, už Draugo pirmąjį 
puslapį.

Su mielu Algirdu Pužausku mane 
riša ilgoka pažintis. Su juo teko net 
tris kadencijas dirbti Lietuvių žurna
listų sąjungos centro valdyboje, 
Čikagoje. Valdyboje jis ėjo sekre
toriaus ir vicepirmininko pareigas. 
O man vienai kadencijai vadovaujant 
LŽS CV, Algirdas Pužauskas buvo 
vykd. vicepirmininkas. Buvo miela 
su tokiais žmonėmis dirbti.. Posė
džiuose klausimų svarstymuose buvo 
konkretus, sprendimuose taiklus, vi
sada respektavo ir kitų nuomonę. 
Jam už tai ir aš lieku dėkingas.

Jaunystėje, dar neprikl. Lietuvoje, 
jis buvo didelis ir sporto entuziastas. 
Aistringas grybautojas. Tai grybų 
enciklopedija. Tam skirdavo po sun
kių dienų, atostogų laikotarpį.

Žurnalistas iš prigimties. Tikras 
talentas. Tiesa, jis nelabai mėgsta 
protokolinius įvykių aprašymus, bet 
plačiu žvilgsniu, giliu mąstymu iškelia 
šių dienų lietuvių buities pačias 
sunkiąsias problemas. Nevengia ir 
kritiško žodžio, jeigu tai tarnauja 
bendram visų labui.

Tai tik mažytė užuomina apie tvirtą 
spaudos vyrą. Jis ir savo ūgiu bei 
išvaizda primena stipruolį, taigi ir jo 
širdyje plaka meilė tėvynei, neatiaidi 
kova tėvynės pavergėjams ar jų 
bendrininkams. Tau, mielas Algi, tad 
ir linkime poilsio ir aštrios plunksnos.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Kai paimi į rankas naujai atėjusį 
"Mūsų Pastogės" numerį veltui ieškai 
kokios žinelės apie Adelaidę. Nė 
žodžio. Atrodo, kad šioje kadaise 
gyvenimu kunkuliuojančioje
apylinkėje visokia veikla apmirė ir 
broliai lietuviai žiemos šalčius leidžia 
lepindamles po šiltais patalais. Nieko 
panašaus nėra, viskas tebėra, kaip 
buvę. Visokeriopa veikla veržiasi per 
kraštus ir kilnoja dangčius. Tik visa 
bėda, kad adelaidiškiai - spaudos 
bendradarbiai aptingo, o gal galvoja, 
kad savo duoklę jau yra atidavę ir gali 
atsiduoti užtarnautam poilsiui. 
Panašiai galvoja ir šias eilutes 
rašantis. Bet sąžinė neleidžia 
ignoruoti visos eilės įvykių ir 
parengimų, kurie įvyko vos poros 
savaičių būvyje.

Adelaidės Lietuvių Sąjunga, kuri 
pastatė Lietuvių namus ir rūpinasi jų 
išlaikymu ir gerinimu, buvo sušaukusi 
savo narių metinį susirinkimą, 
kuriame buvo patiekta metinė 
apyskaita, namų pristatymo darbai, 
atskirų institucijų veikimas ir 
finansinis stovis.

Šiuo metu sąjungoje yra 322 nariai. 
Jų tarpe yra nemažai jaunų žmonių, 
bet pageidautina, kad šis jaunų narių 
skaičius vis didėtų. Nors kas metai 
dalis narių išmiršta, tačiau bendras 
narių skaičius rodo tendenciją didėti.

Lietuvių namuose yra įsikūrusios 
šios mūsų tautinės institucijos: 
savaitgalio mokykla, biblioteka ir 
kioskas, archyvas - muziejus, radijo 
studija, kredito koopertyvas "Talka", 
baras ir moderniškai įrengta virtuvė, 
kuria naudojasi įvairios organizacijos 
paeiliui, beveik, kas sekmadienį 
gamindamos pietus ir tuo būdu 
papildydamos savo iždus.

Praėjusiais metais namui uždėtas 
naujas stogas. Dabar jau baigiamas 
priestatas, kuriame bus erdvus 
kambarys organizacijų posėdžiams ir 
patalpa vaikų darželiui. Priestatas 
kainuos virš 45.000 dol.

Gyva apyvarta vyksta Lietuvių 
namų bibliotekoje - kioske. Parduota 
knygų už 5.400 dol., rankdarbių už 
1.500 dol., plokštelių už 400 dol. ir 
surinkta įvairių laikraščių

PA DĖKA

Mūsų mylimą motiną - močiutę ELENĄ ZENKEVIČIENĘ laidojant 
rugsėjo 10-tą, prel. P. Butkus St. Joachim bažnyčioje atlaikė Šv. 
Mišias, pasakė prasmingą pamokslą ir Rookwood kapinėse atliko 
laidojimo apeigas. Su velione atsisveikino ir pareiškė užuojautą 
artimiesiems : visuomenininkas A. Kramilius, Sydnejaus Apylinkės 
valdybos pirmininkas A. Giniūnas ir Rožinio būrelio vadovė A. 
Savickienė. Rožinio būrelis sukalbėjo vieną rožinio dalį. Visi 
laidotuvių dalyviai sugiedojo giesmes ir Tautos himną. Velionę 
gėlėmis palydėjo : Adelė Andriejūnienė ir šeima, Gudaičių šeima, 
Gertrude Zenkevičius, Margaret ir Victor Kastalsky, Mrs. Forbes ir 
Family.

Bažnyčioje ir kapinėse laidotuvių dalyvius fotografavo J. Šarkis. 
Klubo šeimininkė Jane Šarkienė paruošė skanų šermenų maistą 
laidotuvių dalyviams.

Užuojautas spaudoje ir laiškais pareiškė : A. Andriejūnienė - 
Pogirskienė, Danutė Meier, Algirdas ir Petras Andriejūnai - 
Pogirskiai; Dr. B. Vingilis su ponia ir E. Bliokienė; Tamara ir Igoris 
Perekrestovai; Lidija ir Vytautas Juodaičiai; L. Jagučianskienė, 0. 
Palaitienė, V. Petniūnienė, V. Stanevičienė, V. Kružienė, Irena ir 
Norman Blakeley.

Laidotuvių mišioms aukojo: L. ir A. Kramiliai, Gudaičių šeima, 
Salomėja Zablockienė, J. Venclovienė, A. Savickienė, A. Brunkienė, 
L. Jagučianskienė, V. Petniūnienė, V. Stanevičienė, O. Palaitienė, A. 
Laukaitienė, O. Kapočienė, V. Rušienė, A. ir J. Šidlauskai, B. 
Sidarienė, C. Protienė, B. Nagulevičienė ir Rožinio būrelis.

Gilią padėką pareiškiam visiems, kurių pavardes paminėjom, taip 
pat dėkingi pavardėmis nepaminėtiems laidotuvių ir šermenų 
dalyviams. Specialus ačiū Antanui Kramiliui, suorganizavusiam 
laidotuves ir parodžiusiam nuoširdų - giminišką rūpestį visuose 
reikaluose.

Nuliūdę Meiliūnai: Henrikas, Agnė, Ona, Lėtutė, Akva, Dalia, 
Algis ir keturios velionės pro-anūkės.

prenumeratos sumoje 4.000 dol. 
Bibliotekoje yra 2500 knygų, kurių 
vertė siekia 7.500 dol.

Bendrai paėmus šiuo metu Lietuvių 
namai jau yra galutinai išbaigti ir 
patogūs naudotis, nes yra įvestas 
centralinis šildymas ir vėsinimas. Bet 
jų išlaikymas nėra pigus - kainuoja 
mptams virš 15.000

Kai po pirmojo pasaulinio karo 
kūrėsi nepriklausoma Lietuvos 
valstybė, jos priešakyje stovėjo labai 
jauni žmonės. Trys ministerial 
pirmininkai buvo vos persiritę per 35 
metus.

Pirmasis prezidentas A. Smetona 
buvo 45 metų, o A. Stulginskis vos 
35 metų. Kad rimčiau atrodytų, abu 
užsiaugino barzdeles. Bet šie vyrai 
mūsų išeiviškomis akimis žiūrint 
atrodytų nesubrendę ir vargu 
Adelaidėje būtumėm juos siūlę 
kandidatais į bendruomenės valdybą, 
ar parapijos tarybą. Todėl su 
entuziazmu sutikome naujieną, kad 
mūsų bendruomenės pirmininkas J. 
Stačiūnas jau įžengė į subrendusių 
vyrų eiles, pasiekė pensininko amžių 
ir šią sukaktį tinkamai atžymėjo. 
Linkime jam daug darbingų metų.

Prieš kelis metus Adelaidėje mirė 
vyresnės kartos buvęs advokatas 
Bronius Plokštys, virš 8Q metų. Jis 
paliko rankraštyje savo ilgo ir 
sudėtingo gyvenimo atsiminimus.
Dabar šiuos jo atsiminimus išleido 
žmona. Knyga pavadinta "Nueitas 
kelias". Ją pristatė gausiai 
susirinkusiem velionies draugam 
Katalikų Centre P. Pusdešris ir J. 
Stepan as.

Tą patį vakarą Lietuvių namuose 
įvyko pensininkų vakaronė. Ir čia 
susirinko nemažas būrys
adelaidiškių, panorėjusių visus 
rūpesčius ir problemas palikti namie. 
Ant stalų atsirado atsinešti 
užkandžiai, o visa kita buvo galima 
gauti virtuvėje ir bare. Gera 
plokštelių muzika ne vieną išviliojo' iš 
užstalės patrepsėti iki vėlyvo vakaro.

Netolimoje ateityje klubo valdyba 
yra numačiusi suruošti iškilą į gamtą, 
kuri pavasarėjant, vis labiau vilioja.

B. STRAUKAS
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I VĖLĖ. Atsiprašau, jūs paskutinė 
šitoje eilėje?

II VĖLĖ. Bene pati nematai?
I VĖLĖ. Dar kartą atsiprašau. Aš 

— po jūsų.
II VĖLĖ. Po manęs — nors ir 

tvanas.
I VĖLĖ. Gerai, būsiu tvanas.

III VĖLĖ. Mano savijauta normali. 
Aš visiškai rami. Nuotaika skaidri.

IV VĖLĖ. Įdomu, kodėl eilė nė kiek 
nejuda i priekį?

II VĖLĖ. Dievaži, jau du tūkstant
mečiai — nė žingsnelio.

V VĖLĖ. Sako, nelabieji smalos 
pritrūkę.

IV VĖLĖ. O aš girdėjau — katilas 
sprogęs.

II VĖLĖ. Tai ko ta šėtono veislė 
nesulopo?

V VĖLĖ. Sako, darbo rankų 
trūksta.

II VĖLĖ. Velnią trūksta! Juk jie, 
kelmai raguotieji, turi atsigabenę 
modernų dviejų milijonų vėlių talpos 
katilą — su elektronine maišymo 
sistema, su konvejeriniu kuro padavi
mu, su automatinėmis šakėmis... Bet 
nėra mat kam sumontuoti, tai voliojasi 
teritorijoje, surūdyti baigia...

IV VĖLĖ. Tam ir pragaras. Reikia 
žiūrėti iš filosofinio taško.
III VĖLĖ. Visai normali savijauta. 

Labai skaidri nuotaika. Man ramu 
kaip niekada!

I VĖLĖ. Atsiprašau, ko ji taip 
džiūgauja?

II VĖLĖ. Tai savitaiga, kvaile!
I VĖLĖ. Dar kartą atsiprašau.
V VĖLĖ. Girdėjote naujieną? 

Visas pragaro aptarnaujantysis perso
nalas matuojasi kažkokias importines 
kanopas. Darbo metu!

II VĖLĖ. Jiems nusispjauti, kad mes 
čia tūkstantmečius kamuojamės! 
Kad iš dvasių baigiam pavirsti į 
dvasnas.

IV VĖLĖ. Jie tiesiog nesuintere
suoti. Ar visą šimtą išspirgins per 
pamainą, ar tik vieną — atlyginimas 
tas pats, pagal tarifą, neakordinis.

II VĖLĖ. O jeigu viršytų normą — 
užvarytų jiems dar didesnę. Užbur
tas ratas!

VI VĖLĖ. Tam ir pragaras! Sakau, 
reik žiūrėti iš filosofinio taško.

V VĖLĖ. O aš, žinote, gyvenau 
bute su bendra virtuve penkioms 
šeimoms, ir dabar man joks pragaras 
nebaisus, cha cha!

I VĖLĖ. Atsiprašau, aš tik nueisiu 
pasižiūrėti vartų.

II VĖLĖ. Dar ko! Žinome tokias: 
atsiprašau, pasižiūrėti, o paskui 
šmurkšt — ir anapus!

IV VĖLĖ. Kiek tokių jau prasmuko!
V VĖLĖ. 0 kiek pro užpakalinius 

vartelius pralenda! Sako, užsidari- 
nėti nespėja...

II VĖLĖ. Tai vis velnio giminės!
IV VĖLĖ. Toms ir katilai nesprogę, 

ir smalos iki kaklo!
V VĖLĖ. Įdomu, ar yra čia skundų 

knyga?
II VĖLĖ. Velniams tu pasiskųsi!

III VĖLĖ. Labai labai normali 
savijauta! Skaidri skaidri nuotaika! 
Džiaugsmas smaugte smaugia!

IV VĖLĖ. Tai prisigyvenom — net 
ir pragaras deficitas!

II VĖLĖž Mano bobutė, atmenu, 
pasakodavo, kaip pats šėtonas ją 
gundęs, aukso kalnūs žadėjęs — tik 
sugriešyk kartelį, pats ant rankų 
nunešiąs pragaran!.. O aš sandėly 
dirbdama nė dienos nepraleidau ko 
neapmovus ar nenudžiovus — ir joks 
velnias negriebė!

IV VĖLĖ. Ė, kur tave nelabasis joja?
VII VĖLĖ. Praleiskit, matot, kad aš 

raguotas!
IV VĖLĖ. Ramiau, ramiau! Žinom 

tokius šakotaragius! Žmona man ne

VARTŲ

Vytautė Žilinskaitė 
tokius ragus prisiuvo, bet savigarba 
neleidžia demonstruoti!

II VĖLĖ. Yra tokių: ragais ir 
nagais pro kitus braunasi.
VII VĖLĖ. Eikit peklon su savo 

moralais!
V VĖLĖ. Cit!.. Skirkitės!.. Atei

na!..
I VĖLĖ. Atsiprašau, kas ateina?
V VĖLĖ. Liuciperio sūnėno žmo

nos siuvėjas!
IV VĖLĖ. 0! Kulnai kokie!.. 

Mantija kokia!.. Majestotas!.. Ir aš 
galėjau išeiti į siuvėjus, bet nunešė 
velnias į filologiją!..

II VĖLĖ. Valio!.. Eilė pajudėjo!.. 
Net pusę centimetro!..

IV VĖLĖ. Gal nuo dabar judės ir 
judės?.. Gal nuo dabar eis kaip iš 
pypkės? Kaip būtų gera atsisėsti į 
katilą ir sėdėti kaip ponui... Visas 
servisas: velniai tik šokinėja, tik 
smalą pila, tik šakėm varto... ech, tai 
ne eilėje grumdytis!

I VĖLĖ. Atsiprašau, aš kai ko 
nesuprantu...

II VĖLĖ. Ko tau vėl?
I VĖLĖ. Tai šita eilė... ne prie 

pyrago?
11 VĖLĖ. Pyrago?! Kokio pyrago?

I VĖLĖ. Ten, virš vartų, iškaba: P 
RAGAS.

II VĖLĖ. Girdite? Cha cha cha!.. 
Tai aušena!.. Kur tu matei nenut.rupė- 
jusią iškabą? Pragaras čia, pats 
tikrasis pragaras! Pažiūrėk, kas 
apačioje parašyta: " Ačiū, kad pas mus 
pleškate!"

I VĖLĖ. 0 aš maniau — pyragą 
duoda.. Ėjau į rojų ir susigundžiau. 
Dar sykį atsiprašau. Viso geriausio.

II VĖLĖ. Sakai, į rojų? O kur tas 
tavo rojus?

I VĖLĖ. Dar nežinau, bet jeigu 
pažadėtas — turi gi būti! Eisiu ir 
prieisiu... Dar sykį atsiprašau. Vi
so gero.

II VĖLĖ. Viso gero... Kažkokia 
neiššutusi.

V VĖLĖ. Kur tau neiššutusi! Tik 
ir šusdavo suomiškoje pirtelėje prie 
uždaro ežeriuko. Aš ją pažįstu.

II VĖLĖ. A... Užtat ir įsigeidė iš 
vieno rojaus į kitą!

V VĖLĖ. Cit, kažką skelbia!
IV VĖLĖ. Ką, ką skelbia?

V VĖLĖ. Kad pragaras uždaro
mas... lyg inventorizacijai... lyg sani
tarinei valandai... gerai nenugirdau.

II VĖLĖ. O aš nugirdau: kapitali
niam remontui!

IV VĖLĖ. 0 viešpatie, tai dabar 
stypsosim mažiausiai milijardą metų!

VI VĖLĖ. Tam ir pragaras! Reikia 
žiūrėti iš filosofinio...
III VĖLĖ. Labai labai labai normali 

norma! Skaidri skaidri skaidri skai
dri skaidruma! Džiaugsmas smaugia 
smaugia smaugia smauglį...

IV VĖLĖ. Nebeištversiu!..
V VĖLĖ. Šauk nešaukęs, nė velnio 

čia neprisišauksi. Verčiau pasidai
ryti ko kito...

IV VĖLĖ. O ko? Ko?!
V VĖLĖ. Yra čia, sako, toks 

privatus pinčiukas... Susimeistravęs 
portatyvinį katiliuką... Ir smalos 
prisikombinavęs. Tik, velnias, brangi
ninkas!

IV VĖLĖ. Bet kad aš turiu tik tą 
vieną humanitarinį išsilavinimą!

II VĖLĖ. 0 aš — auksinį dantį! 
Kokia laimė, kad giminės neišlupo!

IV VĖLĖ. Septynerius metus išsto
vėjau eilėje prie stomatologinio, kad 
įdėtų ir man auksinį, bet taip ir 
užverčiau kojas nesulaukusi...

V VĖLĖ. Cit! Kažką vėl skelbia!
IV VĖLĖ. Ką, ką skelbia?

V VĖLĖ. Sako, lyg mūsų patogu
mui po kapitalinio remonto pragaras 
bus pertvarkytas i jungtinį šakių ir 
katilų trestą. Ir todėl, sako, reikės 

įeinant atsinešti savo smalos briketą, 
kitaip neįleis pro vartus...

IV VĖLĖ. Ir tai vadinasi mūsų 
patogumui?! 0 iš kokios peklos tą 
briketą?!.

V VĖLĖ. Sako, bus dar kita eilė — 
prie briketų.

II VĖLĖ. Tai kaip čia dabar? Į dvi 
dalis persiplėšti?

V VĖLĖ. Cit, cit! Ten vėl kažką 
skelbia!

IV VĖLĖ. Na ką, ką gi jie vėl 
skelbia?!

V VĖLĖ. Sako, mums pageidaujant 
nuo šiol į pragarą priims ne pagal gyvą 
eilę, o pagal sunumeruotus talonus. 
Reikės dar stoti į eilę prie talonų!

II VĖLĖ. Tai ką, turim persiplėšti į 
tris dalis?!
III VĖLĖ. Džiaugsmas... pasmaugė... 

(Nugriūva)
VIII VĖLĖ. 0 man -- nieko, aš, 
žinote, kai plėšiausi tarp virtuvės, 
vaikų, tarnybos ir visuomeninių 
pareigų, tai ir likau perplyšusi ‘į 
keturias dalis ir dabar visur suspėsiu! 
Valio!..

V VĖLĖ. Ar nutilsit! Cit! Vėl 
kažką sako!

IV VĖLĖ. Ką gi, ką gi jie dar gali 
sakyti?!

V VĖLĖ. Sako, kad mes, tai yra 
eilės galas, nestovėtume ir nieko 
nelauktume, sako, visiems pragaro 
neužteks!

IV VĖLĖ. Tai kur mums dėtis?! 
Jeigu net velniop negali nueiti?!.

Adei ai d ė J e
KULTŪRINĖ POPIETĖ

Rugsėjo 14 d. Lietuvių namuose 
įvyko seniai laukiama moterų rank
darbių būrelio parodėlė su kultūrine 
popiete.

Jau iš pat ryto darbščios moterys 
triūsė, išdėliodamos, pristatydamos 
savo vienų metų darbo lobį. Nuo seno 
lietuvės moterys pasižymėjo meniš
kais rankdarbiais. Parodos eksponatai 
gausiai atsilankiusiųjų neapvylė.

Prasidėjo kultūrinė popietė. Būrelio 
vadovė G. Straukienė maloniai pa
sveikino visus susirinkusius ir iškvietė 
Klaudiją Vanagienę pravesti progra
mą.

Visų pirma pakvietė J. Vabollenę, 
kuri perskaitė B. Strauko rašinį 
"Vakarojimas Lietuvos kaime". Klau
santieji galėjo su nuostalgija mintimis 
pasiekti tolimus jaunystės laikus.

Pranešėja taip pat paskaitė savo 
humoristinį rašinį. L. Gerulaitis ir 
V. Neverauskienė deklamavo Antano 
Gustaičio eilėraštį "Emigracinis 
Seimas"

Buvo labai įdomu klausytis Lange- 
vičiaus eilėraščio, taip pat ir K. 
Kaminsko. A. Gučiuvienė paskaitė 
feljetoną. Programoje dalyvavo ir 
klebonas kun. J. Petraitis kuris 
paskaitė apie Argentiną ir joje 
gyvenančius lietuvius.

Po paskaitų prasidėjo "Linksmoji 
dalis". A. Mikeliūnas pagrojo armo
nika. (Prisiminiau ir aš vaikystės 
laikus, kai tėvelis grodavo armonika 
kartu dainuodamas).

Būrelio narė T. Stodulikienė, pro
fesionalė pianistė, puikiai išpildė 
Bacho kompoziciją.

V. Opulskis savo gabumais užimpo
navo svečius. Mūsų žvaigždei G. 
Vasiliauskienei pradėjus dainas ir V. 
Neverauskas atėjo talkon. Linksmai 
sudainuota. V. Opulskis suorganizavo 
"Žemaičių chorą" ir buvo linksmai 
sudainuota. Sekė bendros dainos 
kurios visus linksmai nuteikė.

Taip buvo užbaigta kultūrinė 
popietė. Programa gal ir ilgoka, bet 
įdomi. Prie kavos puodelio draugiškai 
pasikalbėta ir vėlokai išsiskirstyta. 
Tenka padėkoti būrelio vadovei, jos 
pageibininkėms ir visiems programos 
dalyviams už maloniai praleistą kultū
rinę popietę. 0 baužieNĖ

Ž888H©S
Rugsėjo mėn. Australijos par

lamento Atstovų Rūmai vienbalsiai 
priėmė Baltų Rezoliuciją, įpareigo
jančią Autralijos vyriausybę aktyviai 
kelti Pabaltijo bylą tarptautiniuose 
forumuose. Plačiau apie šią rezoliuci
ją sekančiame "Mūsų Pastogės" 
numeryje.

Australijos karo laivynas iškil
mingai švenčia savo 75 -tąjį gimta
dienį. Rugsėjo 29 d. rytą masė karo 
laivų įplaukė į Sydnejaus uostą, jų 
tarpe Falkland kare pasižymėjęs britų 
lėktuvnešis Illustrious. Ypač daug 
Amerikos Jungtinių Valstybių ir 
Britanijos laivų, bet dalyvauja ir 
Prancūzijos, Kanados, N. Zealandijos 
laivynų atstovai ir, žinoma, australų 
karo laivai. Spalio 1 d. atplaukė 
didysis JAV kovos laivas Missouri. 
Dauguma laivų pasiliks Sydnejuje iki 
spalio 7 d., kai kurie iki spalio 13 d.

Anglų spauda dažnai pranešdavo 
apie didžiulius masinius mašinų susi
dūrimus ant greitkelių, rūkui pakilus. 
Rugsėjo 28 d. panašios scenos 
pasikartojo ant F 6 greitkelio tarp 
Sydnejaus ir Bulli, rūkui ir lietui 
sumažinus matomumą iki 20 metrų. 
Nekreipdami dėmesio į elektroniniai 
blykčiojančius įspėjamuosius ženklus, 
motoristai nemažino greičio ir rezul
tate visa eilė masinių auto susidū
rimų. Sudaužyta virš 60 automobilių, 
sužeistas 21 asmuo. Sekančią dieną 
įvyko vėl eilė katastrofų, pareikala
vusių žmonių aukų.

Sovietų prekybinio laivyno mlni- 
steris Timofej Guženko atleistas iš 
pareigų, pradėjus tyrinėjimą į keleivi
nio garlaivio Admiral Nachimov 
nuskendimą Juodoje jūroje. Abiejų 
susidūrusių laivų kapitonai buvo 
suimti tuoj pat po katastrofos, 
pareikalavusios 398 gyvybių.

Tarptautinė anglikonų ir katali
kų teologų komsija visą savaitę 
posėdžiavo Llandaff, Valijoje, nagri- 
nėdama dogmų skirtumus. Prieita prie 
susitarimo visais pagrindiniais dogmos 
klausimais. Komisijos nuomone, užsi
likę ginčijami klausimai nėra esminiai 
ir neturėtų pastoti kelio Bažnyčių 
susijungimui.

Komisijoje dalyvavo ir trys austra
lai, jų tarpe Rockhampton katalikų 
vyskupas Bernard Wallace. Komisijos 
rekomendacijos pasiųstos Vatikanui ir 
Anglikonų hierarchijai galutinam per
svarstymui.

P. Andrew Menzies tyrinėjęs karo 
nusikaltėlių įsileidimą į Australiją, 
paprašė papildomų 2 mėnesių savo 
raporto paruošimui,, kad galėtų pasi
naudoti Kanados komisijos tyrinėjimų 
duomenimis. Australijos vyriausybė 
sutiko palaukti iki lapkričio pabaigos.

Sydnejuje po ilgos ligos mirė Sir 
Robert Helpmann, garsusis australų 
baleto šokėjas ir choreografas. Sulau
kęs 77 metų amžiaus. Nežiūrint 
vyresnio amžiaus, jis dar šiais metais 
šoko Austalijos balete. Savo laiku jis 
garsėjo ir kaip filmų žvaigždė bei 
teatro artistas.

Savo tvirta laikysena derybose 
JAV prezidentas Ronald Reagan 
atsiekė, kad Sovietų S-ga be sąlygų 
išleistų į Vakarus suimtą amerikietį 
žurnalistą Nicholas Daniloff. Tuo 
sovietai netiesioginiai prisipažino, 
kad Daniloff buvo neteisingai jų 
apkaltintas šnipinėjimu.
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US
PAVYKĘS SPAUDOS BALIUS
Rugsėjo 27 d. Sydnėjaus Lietuvių 

klube įvyko Mūsų Pastogės 
nuotaikingas ir sėkmingas tradicinis 
spaudos balius.

Svečių pribuvo virš šimto pen
kiasdešimt, visi puošniai apsirengę. Jų 
tarpe turėjome garbingą svečią, 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininką Vytautą 
NEVERAUSKĄ su ponia. Skoningai 
išpuoštoje salėje, draugiškoje nuotai
koje, visų veiduose matėsi šypsenos, 
pakili nuotaika ir pasitenkinimas. 
Spaudos baliui neprilygsta jokie kiti 
baliai paskirties ir tradicijos
atžvilgiu.

Dana Karpavičienė, "MP" tekstų 
rinkėja ir Gedas Antanėlis.

Baliaus svečius pasveikino Spaudos 
Sąjungos valdybos pirmininkas dr. B. 
Vingilis šiais žodžiais:

Dr. V. Barkienė ir dr. A. Kabaila.

Mielos Ponios ir Ponai.
Sveikinu Lietuvių Bendruomenės 

Spaudos sąjungos vardu visus 
atvykusius i "Mūsų Pastogės" 
tradicini balių. Labai malonu ir džiugu 
matyti taip gausiai atsilankiusius. Tuo 
Jūs suteikiat Spaudos sąjungai ir M.P. 
paskatinimą ir pritarimą toliau tęsti 
lietuviškos spaudos darbą. Jūs žinote, 
kad M.P. iš savo prenumeratos 
neišsiverčia. Aukos, loterijos ir baliai 
suteikia pajamas Mūsų Pastogei leisti.

Storpirštienę. Jos padainavo septynias 
dainas, Nakties keruose, Sėdėjom mes 
daržely, Kada švelnus vėjelis, 
Gintaro kraštas, Obelėlės, Tu ateiki 
pasimatymą ir Kalnuos. Joms akompo- 
navo Bronius Kiveris. Pirmasis penke
tuko pasirodymas baliaus svečių buvo 
sutiktas su pasigėrėjimu. Tamara 
Vingiiienė kiekvienai (teikė po gla- 
dijolę, o akomponiatoriui V. Augus- 
tinavičius padavė mažą dovanėlę.

Pasibaigus programai sekė vaišės. 
Svečiams pradėjus rinktis ant stalų 
jau laukė skoningai paruošti 
užkandžiai. Su pilnu aptarnavimu 
patiekta karšta vakarienė ir po to 
kava su tortais ir pyragais.

Baliaus svečiai viskuo buvo 
patenkinti ir rengėjai girdėjo gražius 
atsiliepimus. Nuoširdi padėka 
priklauso Lietuvių namų reikalų 
vedėjai Mildai Bukevičienei, valgyklos 
vedėjai J. Šatkauskienei ir talkinin
kėms: A. Adomėnėnei ir J. Mickienei.

Šiais metais buvo pravesta plataus 
masto aukso loterija. Išplatinta virš 
keturių tūkstančių bilietų. Tai 
įrodymas, kad Bendruomenės 
savaitraštis Mūsų Pastogė yra 
remiamas skaitytojų, kurie (vertina 
spaudos reikalingumą mūsų išeivijos 
gyvenime. Jiems priklauso nuoširdus 
ačiū. Prie loterijos bilietų 
registracijos ir paruošimo traukimui 
visą savaitę pasišventusiai dirbo 
Alfonsas Adomėnas ir Aldona 
Adomėnienė. Ačiū jiems.

Loterijos traukimą pravedė V. 
Augustinavičius. Laiminguosius nu
merius ištraukė A LB Krašto valdybos 
pirmininkas V. Neverauskas ir M. 
Neverauskienė.

Džiugu, kad spaudos rėmėjai, 
negalėdami dalyvauti baliuje, ta proga 
skvrė aukas:
A. Jakštas $ 30, O. Osinienė $ 20 
Po $ 15 - M. Migevičienė,
S. Zablockienė, M. Petronis 

ir H. Stošius
Džiaugiamės, kad baliuje nuotaikingai 
sukosi poros šokyje, klegėjo juokai. 
Geroje nuotaikoje pasišokta iki pusės 
antros ryto.

PASITINKAME SVEČIUS

(Iš kairės ( dešinę) V. Augustinavičius - redaktorius, V. Patašius - L.B. 
Spaudos sąj. vald. vice pirmininkas, V. Bukevičius - Sydnėjaus lietuvių klubo 
v-bos pirmininkas, M. Neverauskienė, A.L.B. Krašto v-bos pirmininkas V. 
Neverauskas, A. Giniūnas - Sydnėjaus apyl. v-bos pirmininkas, J. Mickienė - 
"M.P." administratorė E. Giniūniene, A. Adomėnas-L.B. Spaudossąj. vald. 
narys ir J. Zinkus A.L.D. Komiteto narys spaudai.

PENKETUKAS

B. Barkus, I. Jonaitis ir I. Milašienė.

Marina Cox su skanumynais

B.Kiveris, E.Belkienė, M. Reisgienė, v. Antanaitienė, A. torpirštienė

dr. I. Venclovas, N. Venclovienė, L. Protienė, N. Stašionienė ir R. Migienė

Malonu matyti svečius iš Adelaidės, 
A.L.B. Krašto valdybos pirmininką 
Vytautą Neverauską su ponia.

Nuoširdžiai ačiū Broniui Kiveriui ir 
jo kvarteto dainininkėms: V. Anta
naitienei, E. Belkienei, M. Reisgienei 
ir A. Storpirštienei už meninės 
programos išpildymą, ir visiems prie 
šio baliaus rengimo prisidėjusiems.

Ponios ir ponai, dar kartą ačiū už 
jūsų atsilankymą, finansinę ir mora
linę paramą Mūsų Pastogei.

Linkiu linksmai praleisti vakarą. 
Programoje "Sydnėjaus penketukas". 
Pirmą kartą scenoje išvydome Vincę 
Antanaitienę, Elvirą Belkienę, 
Martyną Reisgienę ir Aleksandrą 
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T. Dambrauskienė, M. Bodisco. (stovi iš k.) A.Laukaitis - M.P. sporto sk. 
redaktorius, V. Augustinavičius ir J. Dambrauskas - ALFAS pirmininkas

TIKIMĖS VĖL SUSITIKTI SPAUDOS BALIUJE ATEINANČIAIS METAIS
Lietuvių Bendruomenės Spaudos sąjungos valdyba

T_ OTERI.IOS
REZULTATAI

1. Viena uncija aukso bilieto Nr. 
3725 - I. Kava (Kavaliauskas),NSW
2. Dešimt uncijų sidabro Nr. 1666 - 
A. Dirginčiuvienė, NSW
3. Knygą "Olegas Truchanas" Nr.
2692 - A. Jakštas, NSW
4. Parkeris Nr. 5632 -
E. Juška, NSW

5. Ispaniška sidabrinė lėkštė
Nr.1579 - E. Dryža, NSW
6. Ispaniška sidabrinė lėkštė Nr.346I
- J. Nomme, NSW
7. Kanadiškas sid. padėklas Nr. 450
- B. Mockūnas, S.A.
8. Knyga apie Australijos pajūrius 
Nr. 808 - A. Kaminckas, W.A.
9. Užkandoms indas Nr. 1609 -
E. Bastys, NSW

10. 3 gramai sidabro su grandine Nr 
3190 - K. Thurgood, Vlc.

Mieli "Mūsų Pastogės" skai
tytojai, reiškiame jums širdingą ačiū 
už finansinę paramą spaudai perkant 
loterijos bilietus.
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GEELONGE
NAUJAS KREPŠININKAS

Žinomai Australijos lietuvių spor
tininkai, buvusi kovietė Regina ( 
Laukaitytė) ir Jonas - Obeliūnai, 
rugsėjo 26 dieną Geelonge susilaukė 
savo šeimos pirmojo krepšininko, 
kuris, reikia tikėtis, ateityje pakeis 
savo krepšininką tėvą. Atrodo, kad 
busimasis krepšinio "žvaigždė" nela
bai mielai norėjo palikti šiltą mamos 
prieglobstį ir pradėti savo sunkią 
sportinę karjerą šiame pasaulyje.

Po sunkaus gimdymo, ypatingoje 
šeimos draugo dr. Rimo Šarkio, taip 
gražiai pr a vedusi vestuvinį jaunųjų 
pokylį, kuris šį kartą, palikęs savo 
žmonos gimimo dienos subuvimą, 
kartu su dviem specialistais, laimingai 
tėvams pateikė jų pirmąjį sūnų, už ką 
nuoširdi tėvų, diedukų ir giminių 
padėka priklauso dr. Rimui Šarkiui.

Sydnėjiškiai draugai ir giminės 
sveikina laimingus tėvus ir naujagimį, 
linkėdami daug laimės ir gražios 
ateities visai šeimai. Naujas diedukas 
sporto skyriaus redaktorius.

Sporto žinios
ŽALGIRIS - KLUBU ČEMPIONAS

Argentinoje, Buenos Aires mieste 
pasibaigė XX -sis Tarpkontinan- 
talinis vyrų krepšinio klubinių koman
dų turnyras, kuriame Europos konti
nentą atstovavo Jugoslavijos "Cibo- 
nos" komanda, laimėjusi Vengrijoj 
prieš Kauno "Žalgirį" ir tuo pačiu 
tapdama Europos klubų čempionė, 
žalgiriečius palikdama antroje vieto
je. Šios dvi komandos turėjo teisę 
atstovauti Europą. Kelias į šią 
pasaulio geriausių klubų laimėtojų 
pergalę nebuvo kauniečiams langvas. 
Savo pogrupyje žalgiriečiai pralaimė
jo prieš Argentinos Feri Karil Oestes 
komandą 87:99 ir turėjo šiame 
pogrupyje tenkintis antrąją vieta. 
Pusfinalyje jie susitiko su kito 
pogrupio nugalėtojais, savo amžinais 
priešais Jugoslavijos "Cibona", su 
kariai ankščiau jie yra žaidę tris 
kartus ir vienas rungtynes Kaune jie 
buvo laimėję, kai Zagrebe ir Budapeš
te pralaimėję. Nors pirmame puslan
kyje prieš jugoslavus kova buvo labai 
apylygė, tačiau antrajame puslankyje 
kauniečiai visai sužlugdė jugoslavus ir 
įtikinančiai laimėjo 104:77. Daugiau
siai taškų įmetė V. Chomičius 28, R. 
Kurtinaitis 22, A. Brazys 15, A 
Sabonis, S. Jovaiša ir A. Visockas po 
13. Jugoslavijos "žvaigždė ir geriau
sias Europos metikas D. Petrovičius, 
po labai gero žalgiriečių dengimo,teį- 
metė tik 16 taškų. Kitame pusfinalyje 
argentiniečiai "Fero Karil Oestes" 
nugalėjo Brazilijos "Korintians" 
103:84. Šio turnyro finale susitiko 
žalgiriečiai vėl su šeimininkų argenti
niečių komanda, prieš kuriuos jie 
pirmąsias rungtynes buvo pralaimėję. 
Žaidimo kova jau nuo pačių pirmųjų 
minučių buvo labai kieta, ypatingai, 
kai tūkstantinė žiūrovų minia karštai, 
pietietiškai palaikė savuosius žaidė
jus. Pirmąjį pųslaikį 46:45 laimėjo 
šeimininkai. Tačiau antrajame puslai- 
kyje kauniečiai parodė ypatingą ryžtą 
ir norą laimėti ir įdėję į žaidimą visas 
savo jėgas, jie įstengė šias svarbias 
rungtynes pabaigti 84:78 savo laimė
jimu, tuo tapdami tarpkontinentaliniu 
klubų krepšinio čempionu ir gaudami

V. Johnson vardo taurę. Šiose 
rungtynėse daugiausiai taškų įmetė: 
A. Sabonis 26, V. Chomičius 19, S. 
Jovaiša 15 ir R. Kurtinaitis 12. Trečią 
vieta laimėjo Jugoslavijos "Giboną".

ČIKAGOS 'NERIS" - AMERIKOS 
MEISTERIS.

" Neries" merginų tinklinio 
komanda dalyvavo amerikos jaunių 
tinklinio pirmenybėse, kuriose turi 
teisę dalyvauti tik rajonų nugalėtojai, 
kuriomis buvo ir šios 13-15 metų 
lietuvaitės. Po įtemptų rungtynių ir 
sunkių pergalių varžybose, nerietės 
pateko į baigmę ir laimėjo Amerikos 
žemyno čempionių vardą. Dvi lie
tuvaitės J. Kazlauskaitė ir E. Braz- 
džionytė buvo išrinktos į "Ali 
American" rinktinę.

Čikagoje nerietės žaidžia 
"Amateur Athletic Union" pirmeny
bėse, kur trylikmetės šį turnyrą, iš 
dalyvavusių jų klasėje 42 komandų, 
atsiekė laimėjimų ir gavo aukso 
medalį. E. Brazdžionytė buvo išrinkta 
geriausia šių varžybų žaidėja. Taip 
pat šiose varžybose dalyvauja ir 15- 
17 metų mergaitės ir berniukai. Šios 
varžybos " N ational Junior Olympics" 
yra didžiausios jaunimo tinklinio 
varžybos ir jose dalyvavo 240
komandų. Atidarymo iškilmių metu 
buvo pagerbtas "Neries" treneris 
Zigmas Žiupsnys ir įteiktas jam 
žymenis už iškilų darbą su jauniais 
tinklininkais. Z. Žiupsnys prieš keletą 
metų su Amerikos jauniais sportinin
kais viešėjo ir Australijoje.

SPORTO NUOTRUPOS

Didžiausias ir geriausias šiuo metu 
Amerikos futbolo žaidėjas yra negras 
W.Perry. Jis sveria 308 svarus yra 6 
pėdų ir 2-jų colių aukščio ir jo 
juosmuo turi 51 colį, krūtinė 48 ir 
kaklas 22 colius dydžio. Jo draugų ir 
futbolo mėgėjų, jis yra vadinamas 
"Šaldytuvo" vardu, nes kai jį aikštėje 
pamato jį ginąs priešininkas, tai jis iš 
karto ir sustingsta. Kaip sako jo 
draugai tai būdamas college, jis iš 
karto suvalgė 5 didelius viščiukus ir už 
55 dolerius Mac Donald'o
"hamburgers". Tačiau nežiūrint jo 
dydžio, jis aikštėje yra labai greitas ir 
staigus. Savo namuose, kur jis gyvena 
su žmona, sveriančia tik 98 svarus ir 
turi vieną vaiką , jis yra labai geras 
vyras ir tėvas, viską darantis ir 
padedantis žmonai, kurios, kaip ji 
sako, didžiausia problema su juo yra 
jam maisto gaminimas, todėl ir jų 
virtuvė yra gerokai praplėsta.

Pasaulyje yra labai populiarūs 
rekordai ir nauji jų pastatyti įvairūs 
atsiekti skaičiai. Nesenai irlandietis 
P. Hillis 177 valandas grojo lūpine 
armonikėle, tačiau jo rekordas, nors 
pradžioje ir buvo pripažintas, tačiau 
vėliau buvo atšauktas, nes šis muzi
kantas buvo iš anksto įsipareigojęs 
reklamuoti eiektromuzikinės firmos 
prekes, kas pažeidė Mėgėjų rekordi
ninkų taisykles. Kitas muzikantas 
ispanas Sante Vanini pianinu išskam
bino be sustojimo 49 valandas kai 
amerikietis J. Roger ant būgno 
išbarabanino 81 valandą. Valgymo 
rekorduose yra pasižymėjęs austra- 
lietis A. Reinbou per 25 minutes 
prarijęs 335 austres, kanadietis R. 
Soul per 31 minutę išgėrė 100 žalių 
kiaušinių, kai viena Filadelfijos 
modistė be sustojimo, karčias ar 
saldžias ašaras, verkė 2 vai. 45 
minutes, tačiau ji buvo diskvalifi

kuota, nes teisėjai surado, kad prieš 
šias verkimo varžybas ji buvo išgėrusi 
gerą dožą svogūnų sulčių.

Jeigu kas stebi paskutiniųjų metų 
moterų Wimbledon, neoficialių pa
saulio lauko teniso pirmenybių varžy
bas, tai gali pastebėti jog žaidėjų 
apranga yra suvienodinta - balti 
kostiumėliai, be jokių puošmenų. - 
Tačiau anksčiau būdavo kitaip. Pvz. 
1949 metais amerikietė Gusi Moran 
per varžybas turėjo kelnaites apsiūtas 
brangiais mezginiais, kai kita ameri
kietė Carol Pageros turėjo kelnaites 
apjuostas auksiniais siūlais ir 18 
brangių akmenų įsiūtų į jas, Kita gi 
tenisininkė Laura Coonen pasisiūdino 
kelnaites iš pietinių valstijų konfe
deracinės vėliavos. Buvo ir dar 
keistesnių atsitikimų.

- —Filipinuose, žaidžiant krepšinio 
pirmenybių įtemptas rungtynes, 9 - 
nių metų berniukas, norėdamas pa
gauti sviedinį, įbėgo į aikštę ir, po 
krepšiu, pasimaišęs žaidėjams po kojų, 
pargriuvo, kai tuo tarpiu iššokę į orą 
žaidėjai, sugriuvo ant jo ir jį savo 
svoriu sutrypė, sulaužydami jo šon
kaulius ir krūtinę. Pačios komandos' 
žaidėjų buvo greitai nuvežtas į 
ligoninę, bet ten jis mirė.

- - -Garsioji Rytų Vokietijos 
plaukikė S. Hoerner sumušė kitos R. 
Vokietijos plaukikės S. Gerash pa
saulio 200 metrų plaukimo krūtine 
rekordą, nuplaukdama per 2m. 27.40 
sek, kai senasis buvo 2m. 28.20 sek.

SUBRENDUS GOLFININKĖ

Norėdama mados prisilaikyti, 
nutariau golfą žaist bandyti.
Surankiojau lazdas bei sviedinukus, 
išnuomavau gražius, stiprius ratukus, 
na ir pirmyn! Linksma važiuoju, 
Net čempionės titulą laimėt planuoju... 
Atrodo, taip lengva, ūpas pakilęs, 
-"Nežiopsok, galvą vartok, ir pataikysi į skylę.!" 
Tikrai, laimėjimas garantuotas 
jei tik laukas nebūt lyg užminuotas.
Žiūrėk, nevietoj iškastas bunkeris ar ežeriukas, 
kaip magnetas, jie traukia mano sviedinuką... 
Kliūtys ant kiekvieno žingsnio, 
net "birdies" laksto padangėse nelinksmi. 
Kiti žaidėjai laukia ir šnairuoja, 
stebi kaip aš su pagaliais kovoju, 
pasigailėtinai jie į mane žiūri, 
-"Mergyt, ar ne vieta tau virtuvėj?" 
Nenoriu pasiduot, nežinia kur laimė sukas, 
o gal šį kart pataikysiu į sviedinuką?..

Sveikiname "Kovas" garbės narį ANTANĄ LAUKAITĮ sulaukusį anūko 
Edis Antanas. Kartu sveikiname tėvelius Reginą ir Joną Obeliūnus.

Sydnejaus L.S.K. "Kovas" valdyba ir sportininkai.

KALĖDINĖS DOVANOS
GI 1VII NĖMS LIETUVOJE

Dabar vėl galima paremti savo gimines, pasiunčiant jiems 
pageidaujamų dovanų.
Muitą turi susimokėti patys siuntinių gavėjai.
Siūlome šiuos praktiškus siuntinius, kurie yra siunčiami oro paštu ir 
pasiekia gavėjus per trumpą laiką.

Siuntinys Nr.10 - 1986
"Adidas" firmos sportinis kostiumas, velvetinės džinsinės kelnės, 
vyriški išeiginiai marškiniai, puiki bliuskutė.
Siuntinio kaina - $ 250

Siuntinys Nr. 11 - 1986
Sportinio tipo striukė - bliusonas, "Adidas" firmos sportiniai batai, 
vyriškas arba moteriškas nertinis, nailoninė arba vilnonė skarelė.
Siuntinio kaina $290

Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu 
paveldėtojui būdu.
Dėl smulkesnių informacijų ir įvairių klausimų pašom rašyti:

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

Telef. 01 460 2592.

GRAŽI- SUKAKTIS
Rugpjūčio 20 d. popietę, gražioje 

Paltanavičių gyvenvietėje, Ingle- 
burne, N.S.W., atšvęstas šeimininko 
JUOZO PALTANAVIČIAUS 65 - 
metis. Juozas, buvęs skautas Vokie
tijoje ir Belgijoje, ilgametis "Dainos" 
choro dainorius, paskutinius 20 su 
viršum metų dirbo Australijos Tele
komunikacijų Tarnybos dirbtuvėse.

Žmonos Marijos ir talkininkių 
paruoštose vaišėse dalyvavo gražus 
būrys giminių ir bičiulių, kurių metu 
solenizantui, "išsilaisvinusiam" iš visų 
darbų, palinkėta dar ilgų metų, 
sveikatos, įteikta dovanėlių, sugie
dota "Ilgiausių metui.." R *

ŽENKLIUKO KONKURSAS
Pabaltiečlų sporto žaidynių ženk

liuko konkursas. Reikalaujama, kad 
ženkliukas užakcentuotų :X 1987, 
ADELAIDĖ. Taip pat turi atsispindėti 
bent po vieną spalvą iš visų trijų 
Pabaltijos valstybinių vėliavų. Kon
kursas baigiasi lapkričio 30 d. 
Projektus siųsti adresu: R. Sidabras, 
17 Lucas Str. Woodville South, 5011
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Informacija
ALB KRAŠTO V-BOS 

PIRMININKAS SYDNEJUJE.

Rugsėjo 26- 28 d.d. Sydnejuje 
lankėsi ALB Krašto v - bos pirminin
kas Vytautas Neverauskas su žmona. 
Pakviestas Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos S-gos v-bos, dalyvavo "Mūsų 
Pastogės" Spaudos baliuje, susitiko su 
Federalinės Baltų Tarybos, ALB 
Sydnejaus Apylinkės valdybos nariais 
ir visa eile kitų ALB bei orga
nizacijų darbuotojų, visuomenininkų.

Rugsėjo 28 d. ALB v-bos pirminin
kas padarė pranešimą susirinkusiems 
Sydnejaus lietuvių apylinkės nariams. 
Pranešimo metu jis pasigėrėjo Sydne
jaus Lietuvių Dienų komiteto veikla, 
gražiu ALB apylinkių atsinešimu į 
bendruomenini darbą ir talką ALB V- 
bai. Federalinės Baltų Tarybos, šiuo 
metu veikiančios Sydnejuje, ryžtin
gais užmojais politinėje srityje; pasi
dalino informacija apie ALB Krašto 
valdybos nuveiktus darbus. Informa
cinio Biuro įsteigimą, Studijų Dienų, 
per pereitas Velykas, pravedlmą, ALB 
Krašto v-bos narės kultūriniams 
reikalams, J. Vabolienės dalyvavimu 
Švietimo Vadovų konferencijoje, 
JAV, ryšius su PL Bendruomenės 
vadovaujančiais veiksniais. Atei
nantį Pasaulio Liet, jaunimo Kongresą 
Australijoje, solidarumo mokesčio ir 
kt. reikalus. Jis skatino remti Pasau
lio Liet. Jaunimo Kongreso pasiruo
šimo darbus. Iškėlė Australijos Liet. 
Fondo ir "Talkos" kooperatyvo, re
miančių lietuviškąją veiklą, reikšmę.

ALB V-bos pirmininkui už praneši
mą padėkojo Apylinkės v-bos pirm. A. 
Giniūnas. B.Z.

SPALIO MĖNESYJE YPAČ 
DAUG PRASMINGŲ ŠVENČIŲ

Spalio 1 d. Šv. Teresė Kristaus 
kūdikio - arba, Teresė Mažoji - Misijų 
ir Australijos globėja. Spalio 2 d. 
Angelų Sargų Šventė - Lietuvoj 
būdavo policijos šventė.

Spalio 4 d. Šv. Pranciškus, Asyžietis 
- Pranciškonų - Kapucinų Vienuolijų, 
įkūrėjas. Spalio 7 d. Marijos 
Rožančiaus šventė: spalio 13 d. 
Marijos apsireiškimų Fatimoj 
užbaigiamoji diena.

Spalio 15 d. Šv. Teresė Avilietė 
arba Teresė Didžioji, - teologė - 
mistike. Spalio 18 d. Šv. Lukas 
Evangelistas. Spalio 19 d. Misijų 
sekmadienis. Spalio 28 d. Apaštalų 
Simono ir Tado - Judo - neviltyje 
esančių užtarėjo.

LAPKRITIS - MIRUSIŲJŲ 
ATMINIMO MĖNUO.
1 d. lapkričio Visų Šventųjų Šventė.

2 d. lapkričio - sekamdienį Vėlinės. 
11.30 vai. Lidcombe pamaldos už visus 
mirusius artimuosius ir šioj parapijoj. 
Tuoj po pamaldų mirusiųjų 
aplankymas Sydnejaus Lietuvių 
Kapinėse Rookwood ir atlaidai už 
mirusius išpildant atlaidams laimėti 
sąlygas. prel. p Butkus

Per Literatūrinę Popietę, įvykusią 
rugsėjo 28 d. Bankstowno Lietuvių 
klube, buvo surinkta $ 287 aukų 
Žmogaus teisėms ginti draugijos 
veiklai paremti. Aukotojams širdingai 
dėkojame.

Sydnejaus Lietuvių Žmogaus 
Teisėms Ginti Draugija.

SYDNEJAUS LIETUVIU
NAMUOSE

16-111 EAST TERRACE. BANKSTOWN (Tel 708 14141

Spalio 18 d. šeštadienį 7 v.v. įvyks

TELEKRI ZĖ

Vaikams įėjimas nemokamas. Tėvams ir kitiems aštuoni doleriai.

*

**

*
*

Kviečiame visus dalyvauti!

*
SMOR G ASBO A RD

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

*
Klubo narius pakartotinai kviečiame susimokėti nario mokestį.

VALDYBA

PADĖKA VIETOJ
Nuoširdi padėka A.L.B. Melbourne 
apylinkės valdybos pirmininkui R. 
Šemetui, valdybos nariams ir visiems 
talkininkams ir talkininkėms suruošu- 
siems ir pravedusiems "Mūsų 
Pastogės" vakaronę. Gautas pelnas $ 
352.40 yra stambi parama spaudai.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
sąjungos valdyba.

a.a. PETRĄ 
vietoj gėlių 
aukoja $20

ROPĘ pagerbdami, 
"Mūsų Pastogei

A. ir V. Jarai
Pagerbdami a.a. PETRĄ ROPĘ 
vietoj gėlių, Daubarų šeima aukoja 
$ 20 "Mūsų Pastogei".

MIELI TAUTIEČIAI
Kaip teko skaityti spaudoje P.L.B. primininkas V. Kamantas kreipėsi 

prašydamas visų tautiečių paremti Lituanistikos katedros įsipareigojimus 
’- terminuotus mokėjimus.

Kaipo Lituanistikos Katedros įgaliotinis Australijoje, šiuo kreipiuos i 
visus tautiečius, kuriuose teberusena lietuviškoji ugnelė, paremti šį reikalą 
savąja auka įrodydami meilę savo kalbai, bei ištikimybę pavergtai tautai.

Čekius "Lithuanian World Community Foundation" prašau siųsti adresu:
B. Stašionis Box 205 P.O. Bankstown N.S.W. 2200

1984 m. TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ TV JUOSTOJE.

Canberros Lietuvių klubas tik ką pabaigė sustatyti dar vieną TV 
filmą iš įvykių 13 - ose Australijos Lietuvių Dienose Canberroje 1984 
metais.

Šį kartą pagaminome 82 minučių filmą, atvaizduojančią ištisą Tautinių 
Šokių Šventės programą

Filme matosi viskas - nuo atidarymo šokio iki paskutinio išbėginio iš 
salės. Kiekviena dalyvaujanti grupė gražiai parodoma, daug publikos 
veidų.

Techniškai filmas daug aukštesnės kokybės negu mūsų pirmasis filmas, 
apimantis visus kultūrinius parengimus.

Šiuo laiku klubo valdyba deda pastangas suorganizuoti filmo premjeras 
visose didesnėse Lietuvių kolonijose, kad žmonės galėtų pasižiūrėti į šį 
tikrai patrauklų filmą.

Filmas bus pardavinėjamas po $ 15.00 už kopiją. J. K.

PRANEŠIMAS

Šiuo pranešama, kad š.m. spalio mėn. 18 dieną šeštadienį 7 vai. vakare 
Geelongo Lietuvių namuose šaukiamas metinis Lietuvių Sąjungos klubo 
narių ir rėmėjų susirinkimas su sekančia darbotvarke:

1. Susirinkimo atydarymas. 2. Prezidiumo kvietimas.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Pereitų metų visuotino susirinkimo protokolo skaitymas
5. Pranešimai: a) Pirmininko, b) Kasininko, c) Revizijos Komisijos
6. Pranešimų diskutavimas ir metinės apyskaitos tvirtinimas.
7. Naujos valdybos rinkimai, renkama iš penkių narių įskaitant ir 

vicepirmininkę moterų reikalams. Revizijos Komisja renkama iš trijų 
narių.

8. Narių pasisakymas dėl nario mokesčio pakėlimo
9. Klausimai! ir sumanymai. 10. Susirinkimo uždarymas

Atkreipiamas visų narių dėmesys, kad nesusirinkus pilnam narių 
kvorumui, numatytas susirinkimas prasidės paskelbtu laiku ir bus 
laikomas teisėtas.

Po susirinkimo turėsime karštą vakarienę nariams,apsimokėjusiems 
nario mokestį už 1986 m. - nemokamai, o svečiams tik po $ 3 nuo asmens.

Gėrimais kiekvienas apsirūpina pagal skonį, kviečiame visus atvykti 
nurodytu laiku ir smagiai praleisti vakarą.

Geelongo Lietuvių Sąjungos klubo Valdyba.
Mūsų Pastogė Nr.39 1986.10.6 pusi.8

PADĖKA
Man sveikatai sušlubavus, dėl vietų stokos, negalėjau patekti į 

ligoninę. Savaitę sirgau gulėdamas namuose daktaro priežiūroje, o 
vėliau buvau išvežtas į Gosford (N.S.W.) ligoninę, kurioje mane gydė 
dvi su puse savaičių. Man sergant nebuvau pamirštas giminių, draugų 
ir prietelių

širdigai dėkoju visiems mane lankiusiems namuose ir ligoninėje: E. 
ir P. Nagiams, O. Kyzelienei, N. ir E. Kymantams, A. ir J. 
Keršaičiams, E. ir L. Siutz; prisiuntusiems korteles linkint pasveikimo: 
Ramovės valdybos pirmininkui A. Vinevičiui ir visai valdybai, J. ir K. 
Pauliukėnams, V. Juzėnienei, Danutei ir Edvardui Bartkevičiams; už 
telefoninius užuojautos ir sveikatos linkėjimus p.p. Česnavičiams, už 
dažnus skambinimus M. ir A. Statkams.

Mane lankė ir australai kaimynai bei draugai, kurių pavardžių čia aš 
nevardinsiu. Vienas iš jų kiekvieną dieną pas mane į ligoninę 
atvažiavo, atveždamas ir mano žmoną. Nesitikėjau jų didelės 
pagelbos, kurią jie man suteikė.

Širdingai dėkoju visiems mane lankiusiems ir ligoje prisiminusiems.
Pranas Žitkauskas, 
Point Clair, N.S.W.

TwinrrnrTimrnrirxntvxxaarai anaaaaa

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

SENSACINGA IR VIENINTELĖ

TELEKRIZĖ
IŠVYS SCENOS ŠVIESĄ

ADELAIDĖJE
ŠEŠTADIENI, SPALIO 11 d. 7 v.v. LIETUVIŲ NAMUOSE

SYDNEJUJE
ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 18 d. 7 v.v. LIETUVIŲ NAMUOSE

NEPRALEISKITE PROGOS PAMATYTI Šį PUIKŲ JAUNIMO 
PARENGIMĄ. PRISTATOMĄ VI PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO

I KONGRESO ORGANIZACINIO KOMITETO.
I VAIKAMS ĮĖJIMAS NEMOKAMAS. TĖVAMS IR KITIEMS 
| AŠTUONI DOLERIAI
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