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Sveikiname skaitytojus Lietuvos nepriklausomybės šventės proga 
primindami, kad ją dar reikia atkovoti!

VASARIO 16

Gyvename keistus laikus - nei karo, 
nei taikos. Seniau pasibaigdavo karas, 
abi kariaujančios šalys pasirašydavo 
talkos sutartį ir tada vėl prasidėdavo 
ramus taikos laikotarpis. Bet to 
nematome po paskutinio karo.

Mūsų savanoriai kūrėjai brangia 
kaina 1918 m. atkovojo laisvę ir 
nepriklausomybę Lietuvai. Džiau
gėmės lietuvišku gyvenimu laisvėje. 
Jis sušvito visu galimu pajėgumu, 
dvelkė tautine šiluma ir dvasinės 
atgaivos nuotaika. Lietuva susilaukė 
plačios apimties pakilimą, tiek kul
tūrinėje, tiek praktiškoje srityje. Tas 
Lietuvos laisvės laikotarpis švies 
mūsų istorijoje neišblėstančia šviesa.

Laisvojo pasaulio kraštuose, mes 
kiekvienais metais tą Lietuvos laisvės 
paskelbimo datą, Vasario 16-tą, 
iškilmingai švenčiame ir didžiuojamės 
per tą palyginus trumpą nepriklau
somybės laikotarpį, tokiais dideliais 
atsiekimais.

Kol mūsų Lietuva buvo didi karinė 
ir politinė galybė, pirmoje eilėje 
rūpėjo medžiaginiai - kariniai ištek
liai, bet kai atsikūrė naujoji nepri
klausoma Lietuva, rūpesčiai pasi
keitė.
Žinoma, reikėjo ir tada rūpintis
gynybinėmis problemomis, bet per du 
dešimtmečius nepriklausomo gyve
nimo, dvasinėje - kultūrinėje srityje, 
Lietuva padarė daugiau nei senovėje 
per du šimtmečius. Plačiašakis kultū
rinis gyvenimas staigiai suklestėjo ir 
jeigu ne didžiųjų galybių imperalis- 
tiniai kėslai, lietuvių tauta būtų 
pirmose dvasinio gyvenimo eilėse. 
Dabar išeivijoje mes dar žengiame 
laisvės metais pramintais takais. 
Nepriklausomybės laikotarpis, tai 
tautos deimantas žėrintis visoje 
tautos istorijoje.

Atsižvelgiant, kad metų gale Aus
tralijoje įvyks VI-sis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas, raginame 
visas bendruomenes remti kongresą 
moraliai ir kiek įmanoma finansiniai. 
Mūsų jaunimo atstovai, grįžę iš 
kongresų, nenuleido rankų ir neapsi
ribojo veikla vien jaunimo tarpe. Jie 
įsijungė į bendruomeninę veiklą. 
Matome juos Krašto Taryboje, Krašto 
valdyboje, Apylinkių valdybose. Jie 
vadovauja chorams, įvairiomis progo
mis ruošia minėjimus ir pasirodymus. 
Jaunimas atliko svarbias pareigas ir 
paskutinėse Lietuvių Dienose Sydne- 
juje. Jų rankose kova dėl Lietuvos 
laisvės ir lietuvių tautos gero vardo

išlaikymo išeivijoje, ką jie efektyviai 
stengiasi atlikti.

Praėjo virš 40 metų nuo antrojo 
Didžiojo karo pabaigos, paminėta 
dalyvių pergalė, bet taikos tas 
neatnešė. Per tą laikotarpį mūsų 
jaunimas užaugo šiame krašte, kuris 
padarė savo įtaką į jų pasaulėžiūrą, 
bet lietuviškas kraujas tekantis jų 
gyslose neleis ir tiems, kurie dabar 
atsitolinę nuo lietuviškumo laikosi, 
pasilikti visą laiką nuošaliai.

Nereikia būti politiku, ar aiškiai
matyti kur glūdi pagrindinė priežastis. 
Abi totalistinės sistemos, nacinė 
Vokietija ir bolševikinė Sovietų 
Sąjunga užkūrė baisaus moderniojo 
karo ugnį, kuri ir šiandien negęsta. 
Totalistinė sistema sunaikinta Vaka
ruose, bet ji tapo iškelta Rytuose. 
Pasiliko užgrobtos ramios tautos, 
įskaitant Lietuvą. Gali prisieiti vėl 
brangia kaina sumokėti už laisvę, 
nes pagrindinis pasaulio nesantaikos 
šaltinis yra Sovietų Sąjunga ir kol ši 
sistema nesugrius, taikos pasaulyje 
nebus. Nors ji nuolatos kalba apie 
taiką, bet rengia vis naujus žygius, 
kuriuos bando pridengti šūkiais. Mūsų 
šūkis: DekolonizuotiSovietų Sąjungą! 
Laisvės Lietuvai!

Su tokiomis vilties mintimis 
švęskime Vasario 16, Nepriklau
somybės atstatymo šventę.

ALB Krašto Valdyba 
1987 m.
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REIKIA BARAMOS

LKB Kronikos, jau penkiolikti 
metai leidžiamos slaptai pavergtoje 
Lietuvoje, yra nepaprastos reikšmės 
įvykis lietuvių tautos gyvenime. Jos 
išjudino, sujungė ir uždegė lietuvius, 
nepaisant persekiojimų, drąsiai kovoti 
už tikėjimo ir tautos laisvę.

Lietuvos Kronikos sąjunga LKB 
Kronikas leidžia tomais lietuvių, 
anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis. 
Jau išleista 10 tomų, kurių puslapių 
skaičius 5.008, o tiražas 53.000.

Sąjungos valdyba jau padavė spaus
dinti LKB Kronikos ispanų kalba 
šeštąjį tomą, tuojau bus paduotas į 
spaustuvę anglų kalba šeštasis tomas, 
o truputį vėliau - lietuvių kalba 
aštuntasis tomas ir prancūzų kalba, 
pirmasis tomas.

LKB Kronikos spetintasis tomas 
verčiamasi anglų, ispanų ir prancūzų 
kalbas ir tomis kalbomis septintieji 
tomai bus leidžiami 1987 m. rudenį ir 
skiriami krikščionybės 600 metų 
sukakčiai paminėti.

LKB Kronikos knygos siunčiamos į 
138 valstybes: universitetų ir kolegi
jų bibliotekoms,’ spaudai, radijo ir 
televizijos stotims, katalikų ir neka- 
talikų vyskupams, vienuolynams,

A. L. B. KRAŠTO VALDYBA

Iš kairės: Alisa Baltrukonienė - sekretorė, Danutė Baltutienė - pirmininkė, 
Aldona - Butkutė - kultūros ir jaunimo reikalavęs, dr.-Paulius Kaballa - 
vicepirmininkas ir politiniams reikalams ir Andrius Vaitiekūnas - iždininkas.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šventės proga kviečiame laisvojo 
pasaulio lietuvius sustiprinti mūsų bendrą kovą už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, kurią sėkmingai veda visų kraštų Bendruomenės.

Kviečiame tautiečius gausiai dalyvauti Vasario 16 dienos minėjimuose ir su 
savo moraline bei materialine parama tą laisvės kovą tęsti ir Bendruomenių 
atliekamus darbus remti.

Vytautas Kamantas Algimantas s. Gečys
PLB valdybos pirmininkas JAV LB Krašto valdybos pirmininkas

Algis Pacevičius
Kanados LB Krašto valdybos pirmininkas

žinių agentūroms, informacijų cen
trams, kunigų seminarijoms, žymio
sioms organizacijoms, aukštiesiems 
valdžios pareigūnams ir parlamen
tarams, kai kuriems užsienio diploma
tams ir visoms tarptautinėms orga
nizacijoms.

LKB Kronikos septynių tomų 
išleidimas ir išsiuntinėjimas, kurių 
tiražas 38.000 knygų, reikalauja labai 
didelių sumų lėšų, o Sąjungos valdyba 
dar neturi nė pusės reikalingos sumos.

Labai prašome visus lietuvius, 
organizacijas, ypač turtingesniuosius, 
skubiai siųsti kiek galima didesnes 
aukas LKB Kronikos knygoms leisti, 
nes be Jūsų greitos pagalbos ir didelės 
paramos tų Kronikos tomų negalė
sime išleisti. Darydami testamentus, 
malonėkite didesnę ar mažesnę sumą 
įrašyti Kronikos knygoms leisti.

Paaukojusieji 100 dol. yra Sąjungos 
amžini nariai, 1000 dol. - mecenatai, 
5000 dol. ir daugiau - yra mecenatai

Lietuviai* r*ame met gimf,
Lietuviai* turime ir būt!

leidėjai. Aukotojams išduodami kvitai, 
ir jų aukos atleidžiamos nuo valdžios 
mokesčių.

Už visus aukotojus kasdien laiko
mos šv. Mišios.

Kronikų dėka Lietuva yra plačiai 
žinoma laisvajame pasaulyje ir laiko
ma herojų tauta. Kitų kraštų tikin
tieji ima Lietuvos tikinčiuosius sau 
pavyzdžiu ir iš jų mokosi.

Maloniai prašome lietuvių laikraš
čius šį mūsų prašymą aukoti LKB 
Kronikos knygoms spausdinti laikraš
čiuose, o lietuvių radijo programas 
pertransliuoti per savo radiją. Už tai 
būsime labai dėkingi.

Aukas ir įrašymus testamentuose 
siųsti šiuo vardu ir adresu:

The Society of the Chronicle 
of Lithuania, Inc.

6825 S. Talman Ave. Chicago, IL. 
60629 USA

Sąjungos valdybos pirm.
Kun. K. Kuzminskas

1



Modernios giltinės
Baisios yra pasakų giltinės, siaučiančios tarp žmonių, Juos naikinančios, 

staigiai užpuolančios. Sakoma ir vaizduojama, kad jų puolamasis ginklas 
yra dalgis. Žinoma, tai simbolika, kurios niekas nebebijo, tai legendinis 
vaizdavimas, kuris jau seniai mūsų tikrovės nepasiekia. Yra betgi realių ir 
modernių giltinių, kurios siaučia žmonijos gyvenime su tuo pačiu senovės 
užmoju - žmonių naikinimu. Ta modernioji giltinė yra branduolinė energija, 
žmogaus surasta, bet nevisai apvaldyta. Daug kur ji paverčiama žmonijos 
geradare, bet kartais prasiveržia visa savo piktybe ir masiniu žmonių bei 
aplamai bet kokios gyvybės naikinimu. Girdėjome jos baisią Jėgą 
Hirosimoje, kur žuvo 282.000 žmonių. Girdėjome Černobilio nelaimę, 
kurioje žuvo kelios dešimtys žmonių, buvo sužeista bei apnuodyta daugybė 
asmenų, apnaikinta plati apylinkė. Jei ne tos palankios atmosferinės 
sąlygos, kurių dėka mirti nešantys debesys išsisklaidė, Černobilio nelaimė 
būtų buvusi milžiniško mąsto, plačiai palietusi ir Lietuvą. Laimei, 
branduolinė giltinė šj kartą, kad ir slinko per Lietuvos atmosferą, didelės 
žalos nepadarė. Palietus Černobilį, esantį Ukrainoje, iškyla ir Ignalina 
Lietuvos teritorijoje, kur iš dalies jau pastatyti ir dar statomi branduoliniai 
reaktoriai, gaminantys elektrą. Tai branduolinė Jėgainė, kurioje slypi pati 
moderniausia giltinė. Kol Ji apvaldyta, tarnauja žmonių gerovei, bet kai 
prasiveržia pro visas apsaugas, tampa didžiausia žmonių bei visos 
gyvūnijos naikintoja. O kad Ji gali prasiveržti, rodo Černobilio atvejis. 
Ignalinoje statomi reaktoriai yra lygiai tokio pat modelio, kaip ir 
Cernobilyje, tik žymiai galingesni. Niekas negali garantuoti jų saugumo. 
Branduolinė energija dabartinės technologijos dar nėra visai apvaldyta. 
Dėlto branduolinio sprogimo pavojus Ignalinoje yra labai realus dalykas. 
Ignalinos jėgainė yra Maskvos "dovana" Lietuvai, daug pavojingesnė už 
Trojos arklį. Ir jeigu Ignalinoje įvyktų panaši nelaimė kaip Cernobilyje, 
visą Lietuvą nusiaubtų modernioji giltinė. Taigi Lietuvos žmonės dabar 
visą laiką gyvena didelio pavojaus artumoje. Yra šalių, kurių žmonės 
gyvena ugnikalnių artumoje. Prasiveržusi jų lava sudaro viso krašto siaubą. 
Lava betgi paliečia gana ribotą plotą, iš kurio gyventojai gali pasitraukti, o 
nuo branduolinio užnuodijimo, radiacijos, beveik niekur nėra išsigelbėjimo 
labai dideliame plote.

Kita sovietinių rusų atnešta "dovana” Lietuvai yra Baltijos jūros 
pakrančių užteršimas. Tarp Juodkrantės ir Smiltynės rasta naftos. Maskvos 
įsakymu suplanuotas dugno gręžimas ir naftos pompavimas.
Turimomis žiniomis, naftos kiekis ten esąs nedidelis, bet pakankamas 
užteršti visam Lietuvos ir iš dalies Latvijos pajūriui. Maskvai iš tokio 
naftos kiekio nauda bus nedidelė, o nuostoliai Lietuvai - nepaprastai 
dideli. Visų pirma ekologiniu požiūriu aplinka būtų užteršta, netektų viso

Melbourno Apylinkės valdybos pirmininkas Ričardas šemetas įteikia 
Australijos Lietuvių Metraštį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos 
vice - pirmininkui Stasiui Jokubauskui.

Savo pranešime Br. Nainys plačiai 
apėmė mūsų išeivijos dabartinius 
siekius: ateinantį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą Australijoje, artė
jančią nacių koloborantų problemą, 
Pasaulio Liet. Bendruomenės santy
kius su VLIKU, Lituanistinę Katedrą 
Čikagoje, pasisekusius "Svajonių" 
koncertus Amerikoje bei Kanadoje ir 
apie Vilniaus Arkivyskupiją, kuri iki 
šiol priklauso lenkų arkivyskupijos 
jurisdikcijai. Artėjant 600 m. Lietuvos 
Krikšto Jubiliejui, daroma tuo klau
symu ypatingų žygių gauti audienciją 
pas Popiežių Joną Paulių II, su 
prašymu, kad Vilniaus Arkivyskupija 
galutinai būtų priskirta prie Lietuvos 
arkivyskupijos provincijos.

Padaręs įdomų ir išsamų pranešimą 
Br.Nainys atsakė į daugelį klausymų.

Susirinkime iškeltos mintys buvo 
aktualios mūsų gyvenime. Baigda
mas truputį nusiskundė, kad jam 
trūksta pastovių korespondentų, nes 
jų vis darosi sunkiau surasti. Finan
sinių problemų leidžiant "PL" kol kas 
nėra. Žurnalas Australiją paprastu 
paštu pasiekia gan vėlokai. Persiun
čiant oro paštu, išlaidos yra gan 
didelės.

Išsibaigus klausimams R.Šemetas 
svečiams S.Jokubauskui ir Br.Nainiui 
įteikė prisiminimui Australijos Lietu
vių Metraštį ir nuoširdžiai padėkojo 
Br.Nainiui už taip įdomų pranešimą, 
tikėdamas svečius vėl matyti Pasaulio 
lietuvių jaunimo Kongreso metu 
Australijoje.

R .Šemetas.

savo grožio net ir Kuršių nerija, kentėtų žvejai ir visi krašto gyventojai, 
sunyktų turizmas ir visas pajūris netektų savo turimos reikšmės. Tai mato 
įžvalgesni Lietuvos ir Sov. Sąjungos kultūrininkai, kurie rusiškoje ir 
lietuviškoje spaudoje pasisakė prieš minėtąjį naftos projektą. Tiktai 
Maskvos biurokratai žiūri vien egoistinės ekonominio pobūdžio naudos. Jie, 
atgabenę vieną giltinę Ignalinon, užsimojo atgabenti ir kitų Baltijos 
pajūrin. Jeigu jie tą projektą įvykdys, tai net ir sovietinė istorija juos 
pasmerks už gamtos ir žmonių naikinimą. Tokie užmojai turėtų susilaukti 
tarptautinio pasmerkimo per Jungtines Tautas ir kitus pasaulinius forumus. 
Didelės galybės juk yra ne tam, kad naikintų žmones ir gamtą, bet tam, kad 
Juos globotų bei saugotų.

(Tėviškės Žiburiai)

UŽJŪRIO SVEČIAI

Garbingi svečiai Pasaulio Lietuvių Prieš tai svečiams aprodė lietuvių 
Bendruomenės vicepirmininkas namus, biblioteką, koplyčią ir apy- 
„ , , . , . - < * u n linkės menę.S.Jokubauskas ir Pasaulio Lietuvio .
redaktorius Br. Nainys atskridę iš Atidarydamas susirinkimą Apy- 
Čikagos į Lietuvių Dienas ir į Tarybos linkės pirmininkas R.Šemetas pristatė 
narių suvažiavimą Sydnejuje, Kalėdų susirinkusiems prelegentą Bronių 
šventes praleido savo giminių tarpe Nainį apibudindamas Jo nuveiktus 
Melbourne. darbus einant PLB valdybos pirmi-

Išnaudodamas šią progą Apylinkės ninko pareigas, dabar kaip "Pasaulio 
pirmininkas R.Šemetas pakvietė Br.- Lietuvio" redaktoriaus ir iškilaus 
Nainį padaryti pranešimą Melbourno visuomenininko ir autoriaus nuola- 
lietuviams apie dabartinius įvykius ir tinių straipsnių spaudoje, gvilde- 
darbus Pasaulio bendruomenėje. nančių mūsų aktualias problemas.
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A. A. Vytautas Juodaitis
Vytautas Juodaitis gimė 1911 m. 

lapkričio mėn. 23-čią dieną - mūsų 
Kariuomenės šventės dienoje. Jo tėvai 
Petronėlė ir Feliksas Juodaičiai 
gyveno Žardelių kaime, Šakių 
apskrityje.

Vytautas 1932-rais metais baigė 
Rygiškių Jono gimnaziją 
Marijampolėje. įstojo į Karo mokyklą, 
kurią baigė po 18-kos mėnesių, tapęs 
atsargos leitenantu. Po to vėl įstojo i 
Karo Mokyklą ir 1935 metais baigęs 
liko aktyvioj kariuomenės tarnyboj. 
Tarnavo Kaune, Aukštojoje 
Panemunėje, Kęstučio 5-tajam 
pėstininkų pulke.

1941 m. balandžio 22-rą Vilniuj 
vedė žavią Pedagoginio Instituto 
studentę Lidiją. 1943 m. jiems gimė 
dukrelė, kurią pakrikštijo irgi Lidijos 
vardu.

1944 metais visa šeima pasitraukė 
iš Lietuvos į Vokietiją - Tueringiją. 
Karui baigiantis teko trauktis giliau į 
Vokietiją, nes ta zona atiteko rusams. 
Vokietijoj Juodaičiai gyveno įvairiose 
stovyklose: Hanau.Wiesbadene,
Kasselyje ir Offenbache, Frankfurto 
priemiestyje, iš kurio 1950 m. pradžioj 
išemigravo į Australiją.
Iš Bonegilos stovyklos Vytautas buvo 
paskirtas dirbti Sydney miesto 
geležinkelių tinkle, taigi visa šeima 
persikėlė į Sydney ir įsikūrė gražiam 
St. įves priemiestyje. Vėliau Vytautas 
iš geležinkelių perėjo dirbti Royal 
Dalton fabrike darbininku, bet 
netrukus tapo paskirtas darbininkų 
prižiūrėtoju.

Prieš kelerius metus Vytautas 
nustojo dirbti ir atsidavė savo 
pomėgiui - darbuotis gėlyne. Kam 
teko viešėti pas Juodaičius, tas 
pasijuto esęs žydinčiam rojuj, nes 
aplink namą gražiu išplanavimu 
prisodinta daugybė dekoratyvių 
medžių ir žydinčių krūmokšnių, 
egzotiškų gėlių.

Vytautas buvo ypatingai malonaus

būdo žmogus, džentelmenas pilna to 
žodžio prasme. Draugiškas visiems, 
labai mylėjo žmoną, dukrą ir dailias 
dukraites: Kirsten ir Ariane, pavarde 
Davison.

Vytautas daug skaitė, sekė pasaulio 
politiką, pergyveno dėl Lietuvos 
okupacijos, prenumeravo lietuviškų 
spaudą, dažnai lankėsi įvairiuose 
tautiečių parengimuose.

Vytautui, susirgusiam plaučių 
vėžiu, neteko ilgai sirgti ir kentėti 
skausmus - mirė sausio 24-tą 
ligoninėje. Sausio 29-tą buvo 
atlaikytos Šv. Mišios Šv. Joachimo 
bažnyčioje, po to Rookwoodo 
krematoriume jo palaikai sudeginti. 
Gausus tautiečių būrys susirinko 
palydėti Vytautą į jo paskutinę 
žemiškąją kelionę. Dauguma iš jų 
dalyvavo šermenyse lietuvių klube.

Vytauto siela nemirė, Ji džiaugiasi 
atsiradusi nuostabioj Visagalio 
buveinėj, kurioje žydi nuostabios 
gėlės, aidi švelni muzika...

Vytautą apsupo Lietuvos kariai, jie 
uždėjo jam ant galvos spindintį 
senovės šalmą. Jie visi stovi 
išsirikiavę, o Visagalis glosto juos 
savo malonia ranka.

Agnė Lukšytė,
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JAUN OSI OS KARTOS T AUTI NĖ

S A MO NĖ

PASAULIO LIETUVIŲ ANKETOS 
DUOMENYS

Prof. dr. Kęstutis Trimakas

Analizuojant Pasaulio lietuvių 
anketų, ypatingas dėmesys krypsta j 
10-35 m. amžiaus jaunąją kartą. Tai 
už tėvynės ribų gimusioji karta. Josios 
tik 2. 4procentai yra gimę Lietuvoje.

Iš jaunosios generacijos gauta 933 
užpildytų anketų, t.y. beveik treč
dalis visų Pasaulio lietuvių anketų 
(viso gauta 3078). Ankstyvesnės, vien 
jaunimui skirtos studijinės anketos, 
platintos Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresų proga, nepasiekdavo nei 
pusės šios anketos jaunimo skaičiaus: 
1972 m.—435, 1970 m. - -406, 1983 m. 
--289. Anos anketos buvo naudingos 
jaunimo padėčiai nušviesti. Šioji 
Pasaulio lietuvių Bendruomenės orga
nizuota anketa dar vertingesnė savo 
skaičiumi, paliestų sričių apimtimi bei 
galimybe jaunimą palyginti su viduri 
niąja bei vyresniąja kartomis.

Nors buvo skelbta anketą pildyti 
nuo 15 m. amžiaus, gauta ir iš 
jaunesniųjų, ypač JAV-ių ir Kana
dos. Užpildžiusieji anketą pasiskirsto 
pagal amžių: 10 14m.-- 84 (9.4 
procentai); 15-17 m.—166 (17.6pr); 
18-20 m.— 123 (13.2pr); 21-25 m.— 
177 (19.pr) ir 26-35 m.— 379 
(40.6pr).

Pagal kraštus (dėl nedidelio jau
nosios kartos skaičiaus kai kuriuose 
kraštuose, šiame apskaičiavime kai 
kurie kraštai yra sudėti į konti
nentus): JAV—460 (49.4pr), Kanada- 
-181 (19.4pr), Australija—100
(10.7pr), Europa (Anglija ir V. 
Vokietija)— 95 (10.2pr) ir Pietų 
Amerika ( Argentina, Brazilija ir 
Urugvajus)--72 (7.7pr).
Pagal lyti: moterų—56pr, vyrų— 
44pr.
DAUGUMAS DVIEJŲ TAUTYBIŲ

I klausimą, kuo jie save laiko, 
atsiliepė 903. 12pr pasisakė esą gryni 
lietuviai; daugiau kaip trečdalis 
(37pr)—daugiau lietuviai negu gyve
namojo krašto tautybės; trečdalis 
(32pr)— lygiai lietuviai, lygiai gyve
namojo krašto tautybės, ir tik 2pr— 
grynai gyvenamojo krašto tautybės.

Taigi, didžiulė dauguma 86 pro
centai šios jaunosios, nebe Lietuvoj 
gimusios kartos žmonių laiko save 
dvitaučiais, bendrai paėmus, daugiau 
lietuviais, negu gyvenamojo krašto 
tautybės (vidurkiu 4.7; etninės sąmo
nės skalėje 7 reiškia grynas lietuvis,- 
ė; 6-5 — daugiau lietuvis negu 
gyvenamojo krašto tautybės; 4— 
lygiai, lygiai; 3-2—daugiau gyvena
mojo krašto tautybės, 1 — grynai 
gyvenamojo krašto tautybės).

JAUNESNI—LIETUVIŠKESNĖS 
SĄMONĖS

Jaunesnio amžiaus grupės viršijo 
jaunosios kartos vidurki (4.7pr) lietu
viškos sąmonės kryptimi: 10-14 m.— 
vidurkiu 5.1; 15-17 m. ir 18-20 m. 
amž.—4.9. Tuo tarpu vyresnės 21-25 
m. ir 26-35 m. amž. grupės nebebuvo 
daug ką lietuviškesnės (4.5) už tuos, 
kurie būtų tautiškai pasidalinę lygiai 
per pusę.

Tas pat matosi ir procentuose. 
Jaunesnės grupės didžiausi procentai 
(42 -47) buvo tų, kurie turėjo daugiau 
lietuvškos sąmonės, o vyresnėse 
grupėse (35-38) - tų, kurie buvo 
etniškai pusiau pasidalinusios sąmo
nės. Šiose vyresnėse grupėse taipogi 
gausiau (18-19) tų, kurie save laiko 
daugiau gyvenamojo krašto tautybės; 
jaunesnėse tokių šiek tiek mažiau 
(11- 17 pr.).

Visa tai lyg rodo, kad arčiau 
vaikystės esąs jaunimas save laiko 

.abiau lietuviais, negu nuo vaikystės 
nutolstąs ir tuo pačiu į krašto aplinką 
labiau įsitraukiąs bei jos labiau 
paveikiamas vyresnysis jaunimas, ku
rio bent dalį lietuviškos sąmonės, 
laikui bėgant perima gyvenamojo 
krašto tautybė.

KRAŠTŲ SKIRTUMAI
Anketą užpildžiusi jaunoji karta 

JAV-ėse (vidurkis 4.9), Kanadoj (4.7) 
ir Europoj (4.65) laikė save kiek 
daugiau lietuviais negu gyvenamojo 
krašto tautybės; Australijoj (4.4) 
stiprokai krypo į "lygiai- lygiai" 
etninę sąmonę; Pietų Amerikoj (3.7) 
nuo "lygiai- lygiai" etninės sąmonės 
vidurkis ėmė svertis gyvenamojo 
krašto tautybės link. Jaunosios kartos 
lietuviškasis sąmoningumas kiekvie
name krašte maždaug atitiko to 
krašto bendrą lietuviškąją padėtį.

Amžiaus atžvilgiu nebuvo vieno
dumo. JAV -ėse trys jaunesnio 
amžiaus grupės (10-14, 15-17 ir 18- 
20 m. amžiaus; vidurkiu 4.9-5.2J yra 
lietuviškesnės sąmonės už vyrenląsias 
grupes (21-25 ir 26-35 m. amž.; 
vidurkiu 4.6-4.8); taipogi Kanadoj ( 
jaunesni 5.0-5.4; vyresni 4.2-4.4); be 
to ir Pietų Amerikoj (jaunesni 3.8-4.3; 
vyresni 3.1-3.5). Australijoj tarp 
jaunesnio ir vyresnio jaunimo nėra 
skirtumo, o Europoje yra atvirkščiai: 
jaunesni (4.5) yra šiek tiek silpnesnės 
lietuviškos sąmonės už vyresnius (4.7- 
4.8).

Du šimtai 10-20 m. amž. jaunuolių 
JAV-ėse ir Kanadoj pakelia ne tik 
savo kraštų jaunimo, bet ir visos 
jaunosios kartos lietuviško sąmonin
gumo lygį. Prie to stipriai prisideda 
šimtas 26-35 m. amžiau jaunų moterų 
JAV-ėse. ( jų etninis vidurkis 4.9). 
JAV-ėse šios jaunos moterys ir 15-17. 
m. amž. mergaitės yra reikšmingai 
lietuviškesnės sąmonės už berniukus ir 
jaunus vyrus. Kituose kraštuose tokio 
skirtumo tarp vaikinų ir mergaičių 
nėra.

LIETUVIŠKOSIOS SĄMONĖS 
PRIEŽASTYS

Jaunosios kartos atstovai pažymėjo 
sekančias priežastis, paveikusiais 
juos, kad jie laiko save pilnai ar 
dalinai lietuviais. Šios priežastys čia 
spausdinamos paties jaunimo joms 
teikiamos svarbos tvarka.

1. Tėvai, t.y. pats faktas, kad jie 
turėjo tokius, t.y. lietuvius tėvus, 
apsprendė tai, kad jie pilnai ar dalinai 
save laiko lietuviu,-aite. Net 315 
tėvus laikė svarbiausia priežastim, 
87- antra svarbumu, 49 - trečia 
svarbumu. Jokia kita priežastis nebu
vo suminėta tokio didelio jaunuolių 
skaičiaus, nei jokiai kitai priežasčiai 
nebuvo suteikta tokia pirmaujanti 
reikšmė.

2. Auklėjimas, t.y. užauginimas ir 
išauklėjimas lietuviškai. Jokia kita 
priežastis nebuvo tokio gausaus 
skaičiaus jaunuolių suminėta kaipo 
antra svarbumu - 201. Kaipo svar
biausia, ji buvo suminėta 75, o trečia 
svarbumu - 102 jaunuolių.

3. Lietuvių kalba- palaikyta svar
biausia priežastim - 53, antra 
svarbumu - 144, trečia - 120.

4. Bendravimas su lietuviais: svar
biausia - 50, antra svarbumu - 80, 
trečia svarbumu - 168.

5. Asmeninis apsisprendimas: svar
biausia - 57, antra svarbumu - 4, 
trečia - 113 )apie šią priežastį žr. 
skyrelį žemiau).

6. Gimimas tautoj ar krašte tebuvo 
suminėtas nedaugelio jaunuolių: kaipo 
svarbiausia priežastis - 33, antra 
svarbumu - 19, trečia - 19. Tai 
suprantama: gimę kitame krašte, 
nesijaučia lietuvių tautoj arba nejau-

Australijos Jaunimo Sąjungos vadovai Lietuvių Dienų metu Sydnejuje.
Iš kairės: Andrius Vaitiekūnas, Julija Stašionytė - Simankevičienė, Birutė 
Prašmutaitė ir Dr. Rita Barkutė.

čia, kad tauta yra jų lietuvybės 
priežastis (verta čia paminėti, kad 
vyresnioji karta, kurių didžiulis pro
centas yra gimę Lietuvoj, svarbiausia 
savo lietuviškos sąmonės priežastim 
laiko gimimą tautoj ar krašte, o ne 
savo tėvus).

7. Kitos jų pačių nurodytos 
priežastys tebuvo suminėtos tik 
išimtinais atvejais: 9 - kaipo svar
biausia, 6 - antra svarbumu, 9 - trečia 
svarbumu.

APSISPRENDIMAS BŪTI 
LIETUVIU

Lietuviškosios sąmonės priežaščių 
svarbos sąraše asmeninis apsispren
dimas yra po keletos kitų — penktoje 
vietoje. Tai rodo, kad jaunosios kartos 
didesnė dalis juto jų tautinę sąmonę 
esant daugiau aplinkybių bei sąlygų 
pasėka, o ne asmeninio apsisprendimo 
rezultatu. Matyti, kad ne dažnai 
pasitaiko kudirkiškų tautinių "atsi
vertimų", bet taipogi gal negausu 
stipriau sąmonėn įrėžtų apsispren
dimo atvejų. Tai nereiškia, kad 
lietuvybės pasirinkimas mažai jaunime 
figūruoja. Jo yra. Tik jo reikšmę, 
matyt, jaunime nėra tiek lietuviu būti, 
kiek tokiu išlikti. Apsisprendžiančiųjų 
rečiau 10-17 m. amžiaus tarpe (14-16 
pr), o svarbiausia savo lietuvybės 
priežastimi savo apsisprendimą lai
kančių tik 3 procentai. Tie procentai 
kyla ir pasiekia zenitą 21-25 m. 
amžiaus periode, kur jau 30.5 pr 
sakėsi, jog jų pačių apsisprendimas 
yra viena jų lietuvybės priežasčių, o 
11 procentų — svarbiausia.

Vyresnėje, 25-35 m. amž., kaip ir 
18-20 m. amž.grupėje lietuvybei 
apsisprendusiųjų (25-27pr) kaip ir 
apsisprendimą svarbiausia priežastim 
laikančiųjų (6 procentai) mažėja.

Panašūs, tik kiek mažesni procentai 
21-25 m. amž. jaunime apsispren
dusiųjų už gyvenamojo krašto tautybę 
patvirtina, kad to amžiaus periodas 
yra ryškesnis etninio apsisprendimo, o 
kartais gal ir tautinės krizės laiko
tarpis.

IŠVADOS
Peržvelgus Pasaulio lietuvių an

ketos duomenis, liečiančius jaunosios 
kartos lietuvišką sąmonę, ryškėja šie 
faktai:

1. Šioje už Lietuvos ribų gimusioje 
ir augusioje generacijoje didžiulė 
dauguma (86pr) save laiko dvitau
čiais, t.y. dalinai gyvenamojo krašto, 
dalinai (paprastai kiek daugiau) 
lietuvių tautybės.

2. 12 pr (t.y. vienas iš 8-9) save 
laiko grynais lietuviais.

3. Tėvai paties jaunimo yra 
pripažinti svarbiausia priežastimi, 
kodėl jie save laiko lietuviais.

4. Pagal paties jaunimo priduodamą 
svarbą (tokia eilės tvarka), auklė
jimas, lietuvių kalba ir bendravimas su 
lietuviais taipogi yra jų lietuviškos 
sąmonės priežastys.

5. Asmeninis apsisprendimas yra 
rečiau minima ir mažiau svarbia 
laikoma lietuviškos sąmonės prie
žastis.

6. Jaunajame jaunime iš JAV-ių ir 
Kanados lituanistinių mokyklų paste
bimas teigiamas lietuviško šiltadaržio 
efektas: t.y. iš visos jaunosios kartos 
lietuviškiausi, tik dar neužgrūdinti ir 
be svaraus asmeninio apsisprendimo.

7. Jaunosios kartos dvitautėj sąmo
nėj su vyresniu amžiumi palaispsniui 
mažėja lietuviškumo persvara gyve
namojo krašto tautybės naudai.

8. Apsisprendimo elementas lietu
viškam indentitetui (kuo save laiko) 
dažnėja ir svarbėja su amžiumi ir 
pasiekia zenitą 21-25 m. amžiaus 
tarpe, vyresniuose vėl imdamas retėti 
ir nustoti svarbos. Šis 21-25 m. 
amžiaus tarpas yra ne išimtinis, bet 
gyvesnis tautinio apsisprendimo lai
kotarpis...

Pastaba
Šis straipsnis yra pirmasis kelių 

straipsnių serijoje apie Pasaulio 
lietuvių anketos duomenis, apta 
riančius jaunosios kartos padėtį ketu
riuose kontinentuose. Serijos gale bus, 
pateiktos išsamesnės išvados.

LI ETUVOJE

AUGANTIS PAKRUOJIS
Pakruojis susilaukė naujos turga

vietės, kurios šeši paviljonai skirti 
sodininkams, bitininkams, mėsos bei 
kitais maisto gaminiais prekiaujan
tiems kolūkiečiams. Kauno politech
nikos instituto statybos būrys 
"Versmė" praėjusią vasarą didino 
automatinę telefonų stotį, susilauk
siančią tūkstančio naujų abonentų. 
Kruojos parkas pertvarkomas pagal 
architektės 0. Bardauskienės pa
ruoštą projektą. Jau įrengtas Sveika
tos takas, kurį papuošė akmeninės ir 
ąžuolinės liaudies meistrų sukurtos 
skulptūros - pasakų nykštukai ir 
milžinai. Sekančiais metais parke bus . 
įrengtas tvenkinys, pastatyti tiltai, 
dekoratyvinės sienelės.

KELEIVIS SU BARZDA

Kaunietis Stasys Piliponis rugsėjo 
11 d. "Tiesoje" pasakoja barzdoto 
keleivio nuotykius Panevėžyje, kur jis 
nuvažiavo be skutimosi įrankių. 
Rugpjūčio 12 d. rytą S. Piliponis 
užėjo nusiskusti kirpyklon Ramygalos 
ir Basanavičiaus gatvių kampe. Kir
pėja mandagiai pakvietė kėdėn, o kai 
svečias iš Kauno pareiškė savo 
pageidavimą, pakratė galvą: "Pa - 

aškinau, kad ne vietinis esu, šiame 
mieste pažįstamų neturiu, prašiau 
patarimo, kur gali man barzdą 
nuskusti. Atsakymas vėl buvo trumpas 
- nė viena kirpykla Panevėžyje 
barzdų neskuta. Vien dėl šios 
ap linkybės negalėjau ilgiau pasilikti 
Panevėžyje, apžiūrėti taip išaugusį 
gražų miestą".
Mūsų Pastogė Nr. 5 1987. 2. 9. pusi. 3
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LIETUVIŠKOS ŠEIMOS
LIETUVIŠKOS JUNGTUVĖS

Julija Simankevičienė (Stašionytė) ir 
Mindaugas Simankevičius.

Sausio 24 dieną, Australijos Dienos 
ilgaj; savaitgalį Sydnejuje lietuviškas 
šeimas sukūrė dvi jaunos poros: 
Viktorija Laukaitytė susituokė su 
Arūnu Stašioniu ir Julija Stašionytė su 
Mindaugu Simankevičium iš Melbour - 
no. Iškilmingos jungtuvės vyko didžio
joj Sydnejaus St.Marys katedroj. 
Skambant varpam ir keliems šimtams 
svečių stebint, tėvai Kastytis Stašio
nis ir Antanas Laukaitis prie altoriaus 
atvedė savo dukras. Čia jau laukė 
jaunieji ir Sydnejaus lietuvių klebonas 
prel. P. Butkus, kuris abi poras 
sutuokė. Vestuvinės apeigos vyko 
lietuvių kalba, jauniesiems ir jų 
pabroliams bei pamergėms specialias 
maldas skaitant lietuviškai. Pertraukų 
metu labai gražiai lotyniškai ir 
angliškai giedojo katedros profesio
nalė solistė.

Šiais laikais ne tik Australijoj, bet ir 
kitur lietuviškos vestuvės yra gan 
retas įvykis. Gi štai Sydnejuje, įvyko 
tikrai didelės iškilmės, į naują šeimos 
gyvenimą palydint ne vieną, bet dvi 
lietuviškas poras. Abi poros yra 
išaugusios tikrai pilnoje lietuviškoje 
dvasioje, yra baigusios lietuviškas 
savaitgalio mokyklas, labai gerai 
kalba lietuviškai ir aktyviai dalyvauja 
mūsų jaunimo lietuviškose orga
nizacijose. Jau ne vieną kartą 
Sydnejaus lietuviškoji bendruomenė 
džiaugėsi puikiais Arūno Stašionio 
lietuviškaisiais sceniniais parengi
mais, jam pačiam vaidinant ir režisuo
jant įdomius ir gana sunkokus, jaunimo 
išpildomus lietuviškus scenovaizdžius. 
Arūno graži lietuviška tarsena sce
noje, radijo valandėlėse ir pačiam 
gyvenime yra tikrai nuostabi. Jo 
žmona Viktorija, buvusi Laukaitytė, 
yra žinoma kovietė krepšininkė, ne 
vieną kartą gynusi ne tik "Kovo”, bet 
ir Australijos lietuvaičių krepšinio 
spalvas. Ji buvo aktyvi skautė ir 
dalyvavo mūsų jaunimo gyvenime. 
Julija Stašionytė, šiuo metu gyvenanti 
Melbourne, anksčiau šoko tautinius 
šokius ir buvo skautė. Šalia darbo 
televizijoj meniškų dalykų pastatyme 
ji padeda leistį jaunimo laikraštį 
"Jaužinios".

Mindaugas Simankevičius, pavel
dėjęs meniškus gabumus iš tėvų, 
ypatingai iš savo tėvo, žinomo 
dailininko Viktoro Simankevičiaus, 
yra aktyvus sporto klubo "Varpo” 
narys, dalyvauja jaunimo organizaci
joje ir savo profesinius gabumus 
panaudoja taip pat "Jaužiniose".

Abi jaunosios poros yra puikus 
lietuviškasis pavyzdys ir mūsų kitiems 
lietuviams jaunuoliams, kurie bijo ne 
tik artimiau įsijungti į lietuvišką 
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Viktorija Stašlonienė (Laukaitytė) ir 
Arūnas Stašionis.

gyvenimą, bet dažnai net gėdinasi 
pasisakyti, kad jie yra lietuvių tėvų 
vaikai. Visi jie turi gerus savo 
profesinius darbus ir džiugu, kad šalia 
savo kasdieninio gyvenimo, jie suran
da laiko ir mūsų lietuviškam darbui ir 
veiklai. Džiugu yra ir tai, kad visi jie 
susipažino ir susidraugavo lietuviškų 
jaunimo organizacijų rateliuose, kas 
juos artimiau suvedė ir jų gyvenimą 
sujungė lietuviškomis vestuvėmis.

Visos vestuvinės iškilmės buvo 
pravestos tik lietuviškai, jaunimui 
dainuojant, parodant kai kuriuos mūsų 
vestuvinius papročius ir visą vakarą 
praleidžiant tik lietuviškoje at
mosferoje. Po apeigų katedroje sve
čiai, o jų buvo sukviesta 280, atvyko į 
Lietuvių klubą Bankstowne, kur 
jaunimas su nupinta vainikų užtvara, 
dainuodami vestuvines dainas, laukė 
atvykstant jaunųjų ir jų palydos. 
Neįleido jų iki tol kol jie neišsipirko, 
kaip kad ir būdavo Lietuvoje. O tada 
ir vėl dainų palydimi, jaunieji įėjo į 
pagrindinę salę kur juos pasitiko 
jaunųjų tėvai su duona, druska ir 
vynu. Po šių sutikimo apeigų, sve
čiams plojant, jaunieji užėmė savąsias 
vietas ir, prel. Butkui palaiminus šios 
vestuvinės puotos vaišes, prasidėjo šis 
gražus pokylis.

Iš kairės: Viktoras Simankevičius ir Dana Simankevičienė, jaunavedžiai 
Mindaugas Simankevičius, Julija Simankevičienė - Stašionytė, Viktorija 
Stašionienė - Laukaitytė, Arūnas Stašionis. Greta naujavedžių Antanas 
Laukaitis. Priekyje dešinėje: Nijolė Stašionienė ir Kastytis Stašionis.

Oficialioj dalyje, ceremonijų 
meisteriui mokytojui M. Mauragiui 
pakvietus, buvo sugiedota Ilgiausių 
Metų ir už jaunuosius išgertas 
vedybinis tostas. Vėliau jaunuosius 

sveikino tėvai: K. Stašionis, D. 
Simankevičienė ir A. Laukaitis.. 
Kalbos buvo užbaigtos gražiu prel. P. 
Butkaus žodžiu, jauniesiems įteikiant 
šv. Tėvo palaimintus rožančius. Jau
nieji gavo gausybę telegramų ir 
sveikinimų net su specialiai sukurtais 
eilėraščiais iš Lietuvos, kurių dalį 
perskaitė pabroliai. Praplovus ves
tuvinius pyragus ir jauniesiems tarus 
padėkos žodį, muzikos ir dainų pynėje 
šis lietuviškas vestuvinis pokylis 
tęsėsi iki antrųjų gaidžių.

Povestuvinėn kelionėn jaunieji Sta- 
šioniai išskrido mėnesiui į Europą. Šią 
kelionę jiems dovanojo kartu su 
automobiliu Europoje, Viktorijos dar
bovietė -
"Jet Set" kelionių biuras, kuriame ji 
turi gerą ir atsakingą tarnybą.

Linkint abiem jaunosiom porom 
geriausios ateities laimės, tikėsimės, 
kad jie ir toliau bus tie mūsų jaunimo 
kelrodžiai, duodami pavyzdį kitiems ir 
tuo pačiu savo naujame šeimos 
gyvenime neatitols, bet dar stipriau 
išlaikys senąsias lietuvių tradicijas ir 
jų tėvų ir senelių atsivežtą Lietuvos 
kultūrą. Tikimės, kad ir jie išmokins 
savo vaikus kalbėti lietuviškai ir būti 
bei jaustis lietuviais. Kartu su žinomu 
Lietuvos poetu ir Pilėnų operos 
libreto autorium Jonu Mackoniu, kuris 
specialiatjauniesiems sukūrė eilėraštį, 
mes palinkėsiu! jiems:

Lai Judviem laumės laimę 
lemia,

Lai meilė bus ilgai gyva,
Tik kartais prisiminkit žemę, 
Kuri vadinas LIETUVA.

Svečias.

PA B R O LI U K AI

rituliai ...
Linksmai nuskambėjo dainelė pa

juokiant pabrolius ir pamerges. Bet 
prieš tai įvyko daug svarbesni dalykai.

Varpams gaudžiant, saulei šildant ir 
lengvam vėjeliui gaivinant puošni 
minia linksmai klegėjo ant Sydnejaus 
St. Mary Katedros laiptų laukdama 
atvykstant net dviejų nuotakų su 
palydom. Pagaliau pasirodė keturi 
senoviški automobiliai. Svečiai, pa
sigrožėję nuotakomis, Julija Stašio- 
nyte ir Viktorija Laukaityte, sugūžėjo 
į katedrą kur prie altoriaus Jau laukė 
jaunikiai, Mindaugas Simankevičius ir 
Arūnas Stašionis su pabroliais.

Kiekvienos vestuvės vis turi ką nors 
savito, įdomaus, o šios to savitumo 

turėjo su kaupu.
Pirmiausia - buvo dvi jaunųjų poros 

su savo pulkais. Ir pačios jungtuvės: 
jaunieji žinojo ką jie nori Dievo ir 
žmonių akyse vienas kitam pažadėti, 

ir Jiems diktuoti nereikėjo; skai
tymus atliko pamergė ir pabrolys iš 
jaunųjų pulkų; o tikra naujiena buvo 
pačių jaunųjų maldos. Gražiausia iš 
jų buvo Mindaugo: "Dieve padėk 
mums pavojingą liepsną paversti į 
saugią ugnį, kurioje mes kepsime 
duoną savo vaikams".

Spalvingi katedros vitražai, puikus 
solistės giedojimas ir pilna bažnyčia 
liudininkų visiems skelbė, kad vyksta 
didelė šventė.

Išeinančius svečius stabdė aplinkui 
sustoję australai ir klausinėjo kieno 
čia tokios šaunios vestuvės.

Iš katedros svečiai sugarmėjo į 
lietuvių klubą Bankstowne, kur buvo 
paruoštos vaišės. Nors gan ilgai teko 
palaukti viršutinėje salėje, bet tikrai 
laikas neprailgo susitinkant Sydne
jaus, Canberros ir Melbourno drau
gams, susipažįstant su trijų šeimų - 
Stašioniu, Simankevičių ir Laukaičių 
- draugais. Pradėjus nekantrauti 
kažkas prasitarė: "Bepiga mums 
moderniškais automobiliais, o jie su 
savo "brėčkom" negali taip greitai"...

Pagaliau ■ išgirdom: atvažiavo! 
Visi suėjo į apatinę salę, susirado 
vietas prie stalų ir laukė... Trys 
poros tėvų sustojo su duona, druska ir 
ugnim ir laukė... Ir jaunųjų stalas su 
virš jo pakabintu šiaudeliu "Sodu" (iš 
avižų kurias Danutė Simankevičienė 
pati prirovė, išdžiovino ir sunėrė) 
laukė... O jaunųjų kaip nėr, taip 
nėr! Pagaliau paaiškėjo — jaunimas, 
kuris nepriklausė pajaunių grupei, 
užstojo kelią ir neįleido be išsipirkimo. 
0 jaunieji neturėjo kuo Išsipirkti. 
Turbūt iki ryto būtume laukę, jei 
vienas iš tėvų nebūtų parūpinęs 
išperkamųjų.

Pasitikus jaunuosius su duona ir 
druska, staiga pasigirdo: "Pabro- 
liukai rituliai svotuliukai rituliai kodėl 
jūsų, kodėl jūsų galvelės kaip puodai". 
Ir visiems pasidarė aišku, koks bus 
puotos stilius, vadovaujant didžiajam 
svotui Mindaugui Mauragiui, Arūno ir 
Julijos dėdei.

Daug gražių dalykų buvo pasakyta 
Jauniesiems ir apie jaunuosius, daug 
nuoširdžių linkėjimų pareikšta. 
Sydnejaus jaunimas savo sukurta 
dainele paraugino jaunuosius pasibu
čiuoti ir nebijoti parodyti, kad myli 
vienas kitą. Neatsiliko ir melburniš- 
kiai — save palydėdami gitaromis Jie 
padainavo baladę apie Mindaugą ir 
Julę įtraukdami dainuoti ir visus 
svečius.

Buvo labai malonu, kad visos kalbos 
ir sveikinimai buvo lietuviškai, tik 
stalo kaimynai buvo paprašyti, kad 
išverstą greta sėdintiems "svetim
taučiams".

Šiltoj lietuviškoj draugiškoj ir 
meilės kupinoj nuotaikoj pradėti 
šeimos gyvenimai tegu lydi juos per 
rožes ir per akmenis.

A.K.

Nauja taktika

Lenkijos teismai pradėjo konfis
kuoti automobilius iš "Solidarumo" 
unijos veikėjų, nelegaliai platinančių 
jos raštus. Tokia taktika sustabdomas 
laisvesnis veikėjų važinėjimas. 
Religijų reikalus tvarkantis ministeris 
A. Lopatka pranešė, kad prezidentas 
ir kompartijos vadas gen. E. Jaru
zelskis, lankydamasis pas Italijos 
premjerą B. Craksį šią savaitę, 
privačioje audiencijoje bus priimtas ir 
popiežiaus Jono-Pauliaus II. Spėlio
jama, kad Jonas-Paulius II vėl gali 
būti pakviestas Lenkijon ir kad 
Lenkija gali užmegsti diplomatinius 
ryšius su Vatikanu. Pastaruoju metu 
pasirodo vis daugiau gandų ir apie 
popiežiaus Jono-Pauliaus II galimą 
pakvietimą net pačion Sovietų 
Sąjungom
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

ŠVENČIŲ NUOTAIKOS LIETUVIŲ 
SOSTINĖJE

Taip jau reikalai susiklostė, kad 
praėjusių metų Kalėdų ir Naujųjų 
metų Šventes turėjome praleisti 
lietuvių sostinėje Čikagoje. Joje teko 
buvoti prieš pusantrų metų. Taigi 
ilgokas laikas, o per tą laikotarpi Juk 
daug kas pasikeičia: amžinybėn išėjo 
ne vienas bičiulis ar visuomeninio bei 
kultūrinio darbo darbininkas, akivaiz 
džiai silpnėja lietuviškieji telkiniai- 
lietuviškose parapijose, o sutiktieji 
spaudos kolegos nusiskundžia, kad ir 
lietuviškosios veiklos židiniai po 
truputi prigęsta.

Marija Remienė
Lietuvių Fondo valdybos pirm, daro pranešimą narių suvažiavime.

Čikagoje teko išgyventi 35 metus. 
Per tą laiką teko dirbti drauge Įvairius 
visuomeninio, kultūrinio pobūdžio 
darbus, dalyvauti daugybėje organi
zacijų posėdžiuose, dažnai ir spaudos 
puslapiuose aptarti lietuviškojo gyve
nimo apraiškas.

Tad po ilgesnio laiko sugrįžimas į 
tarytum lyg savus namus būna įdomus. 
Tada iš naujo žvalgaisi po lietuviškojo 
gyvenimo horizontus, daliniesi su 
sutiktais bičiuliais Išgyvenimais, žars
tai jautriausias veiklos problemas.

Švenčių laikotarpis Čikagoje buvo 
nuostabiai gražus. Oras gana malonus, 
sakyčiau net šiltokas. Tik vieną dieną 
iš ryto pabiro lengvos snaigės ir 
trumpam medžiai pasipuošė baltu 
apdaru. Tikrai gražus vaizdas, ko, 
manau, galėtų pavydėti ir Australijos 
lietuviai, niekada nematą sniego 
Pūgų.

Pats miestas ir šiais metais pasi
puošė. Daug kur puikavosi gražiai 
iliuminuotos eglutės, gatvėse švie
selių jūroje rymojo medžiai, reziden
cijos dabinosi margaspalvių lempučių 
šviesomis, kur nekur prie namų matėsi 
Betliejai, Kalėdų seneliai. Tai pavir
šutinis miesto blizgesys. Nuo to, 
atrodo, neatsiliko ir lietuvių telkiniai, 
Įsisavinę ši amerikiečių paprotj.

Pirmomis viešnagės dienomis mieli 
spaudos kolegos- Antanas Juodvalkis, vaikis.

A. A. Vytautui Juodaičiui

mirus, jo žmonai Lidijai, dukrai Lidijai ir jos šeimai, visiems giminėms ir 
artimiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Statkų šeima. N.S.W.

Juozas Žygas, Juozas Šlajus, Bronius 
Juodelis sudarė progų nuoširdžiam 
pabendravimui ar tai pietaujant 
lietuvių seklyčioje, ar šauniuose 
restoranuose. Bet tai nebuvo svarbu 
gardūs valgiai, o svarbiausia pasida
linti pačiomis aktualijomis iš lietuviš
kojo gyvenimo. Minėti spaudos žmonės 
yra patys aktyviausieji bendradarbiai 
spaudoje dabar. Jie beveik kasdieną 
dalyvauja organizacijų posėdžiuose, 
jų veiklą stebi, ją vertina. Ir tai, 
sakyčiau, didieji mūsų spaudos rams
čiai. Nors sparčiu žingsniu prabėgome 
pačias aktualiausias temas: Lietuvių 
Fondo užmojus dar šiais metais 

pasiekti keturių milijonų sumą ir po 
to, neatlaidžiai siekti penktojo. 0 
Lietuvių Fondas Amerikoje yra vienas 
iš reikšmingiausių finansinių Insti
tucijų tarnaujančių grynai lietuvių 
poreikiams, remiant lituanistini švie
timą, lietuvių kultūrą, meną, jaunimą 
ir t.t. Būtų sunku išsivaizduoti, kokia 
dabar būtų lietuviškoji veikla, netu
rint Lietuvių Fondo, kuris tiems 
tikslams jau išdalino bene pusantro 
milijono palūkanų. Lietuvių Fon
das tvarkomas gabių žmonių. Dr. 
Antanas Razma, LF įkūrėjas, pradi
ninkas, daug kartų pirmininkavęs LF 
valdybai ar Tarybai, dabar savo vietą 
užleido gabiai moteriškei, buvusiai 
pirmininko pavaduotojai Marijai 
Remienei. Tarybai vadovauja finan
suose gerai nusimanąs Povilas Kilius, o 
pelno skirstymo komisijai mūsų žy
miausias operos solistas Stasys Baras. 
Apie AF darbus plačiai pakalbėjo 
mielas kolega Antanas Juodvalkis, 
kuris jau eilę metų LF eina infor
macijos vedėjo pareigas. Taigi LF 
vadovybė šias šventes šventė pakilioje 
ir viltingoje nuotaikoje, ką pareiškė 
savo sveikinimuose ir linkėjimuose 
švenčių proga per Margučio radio Dr. 
Antanas Razma, Povilas Kilius, Stasys 
Baras, kuriuos klausytojams pristatė 
"Propogandos šefas" Antanas Juod-

Su spaudos žmonėmis stabtelėjome 
ir prie bendros kultūrinės veiklos. Jų 
teigimu dar lietuviškoji Čikaga nepa
siduoda. Dar čia virte verda įvairi 
organizacijų veikla. Dažnos vaka
ronės Jaunimo centre skiriamos mūsų 
kultūrinei veiklai aptarti, lietuviškai 
knygai sutikti, kultūrininkui, visuo
menininkui, literatui, rašytojui, 
poetui, menininkui pagerbti. Čiurlio
nio galerijoje tebevyksta mūsų daili
ninkų kūrinių geros parodos. Kūrėjų 
nestokojame.

Nežiūrint teatrų skaičiaus menkė
jimo, teatro festivalis praėjo su 
dideliu pasisekimu. Dalyvavo keturi 
teatrai. Žiūrovų nestokota.
Spaudos bičiuliai teigiamai vertino 
teatralų užmojus, tačiau teatrų 
skaičiaus mažėjimas rodo šios meno 
šakos menkėjimo ženklų. Reikėtų, 
kad didesniuose lietuviškuose telki
niuose vėl iš naujo atgytų ši meno 
šaka. 0 ji svarbi, ypač jaunimui 
auklėti. Gražiai jaunimas pasirodė 
Kanados dviejų spektaklių metu. Ar 
sekančiame teatro festivalyje sulauk
sime daugiau teatrų - parodys ateitis. 
Gi teatrų festivalyje sumanytojui 
Anatolijui Kairiui priklauso dideli 
kreditai.
Paskutini teatro festival) ruošė komi
tetas, vadovaujamas darbštaus Mar
gučio radįb vedėjo Petro Petručio su 
talka. Festivalį organizavo ir globojo 
JAV LB Kultūros Taryba.

Pokalbi kultūrinėmis temomis tęsi
me sekant) kartą.

JAV SPAUDOJE

Amerikos katalikų savaitraštis 
"National Catholic Register" 1986.X. 
26 išspausdino savo bendradarbio 
George Weigel straipsni apie Lietu
vos katalikybę, kenčiančią sovietinę 
priespaudą. Esą žydai labai rūpinasi 
savo tautiečių būkle Sov. Sąjungoje, 
bet Amerikos katalikų organizacijos 
nesisieloja dėl tikinčiųjų perse
kiojimo. Išimti sudaranti Religinė 
lietuvių katalikų šalpa. Autorius mini, 
kad Lietuvos katalikybė buvo suny
kusi Stalino laikais, bet vėliau 
atsigavusi. Po Helsinkio baigiamojo 
akto tikintieji pradėję reikalauti savo 
teisių, įsteigė net komitetą tom 
teisėm ginti. Straipsnio autorius gėrisi 
"LKB kronikos1" ištvermingumu. 
"Skaityti kroniką reguliariai reiškia 
Įsigyventi i mirties ir prisikėlimo 
patirt), kuri yra ir paradoksas, ir 
esmingai gera naujiena katalikiškai 
krikščionybei. Lietuvos katalikybė 
iškilo kaip tikėjimo bei vilties žibintas 
visam katalikiškam pasauliui ir visiem 
grynos sąžinės žmonėms, kokios 
konfesijos jie bebūtų."

Okupuotoje Lietuvoje iki krikšto 
sukakties iškilmių tikimasi sulaukti 
trijų lietuviško mišiolo tomų: I. 
Pagrindinio mišiolo, IV. Skaitinių 
Kalėdų ir Velykų ciklų šiokiadie
niams, VII. Skaitinių šventųjų 
Mišioms. Tiražas - 2.500 egz. Taip pat 
tikimasi sulaukti antrų leidimų: 
Naujojo Testamento 11.500 egz., 
katekizmo "Mūsų tikėjimo šviesa" 
50.000 egz. Pažadėtas ir paveikslėlis 
su krikšto sukakties ženklu 50.000 
egz. ir sulankstomas kalendorėlis su 
šventųjų ir tautiniais vardais 25.000 
egz. Kol kas visa tai tik pažadai. 
Metinis katalikų kalendorius - žinynas 
išeis 6.500 egz. tiražu (pirmą kartą 
1982 m. buvo leista tik 3000 egz., 
paskui kasmet pridėta po 1000 ar 
500).

* * *
"Mūsų Pastogės" redakcijoje lan

kėsi svečias iš USA. Tai Petras Svets - 
Švetkauskas iš Gig Harbour (Wa
shington State). Jis gimęs Amerikoje 
(Pensilvanijoje). Lietuviškai dar susi
kalba, vedęs australę laike Antrojo 
pasaulinio karo, tarnaudamas ameri
kiečių kariuomenėje.

Žinios
Mikailas Gorbačiovas sustiprino 

savo pozicijas Sovietų Sąjungos 
hierarchijoje Išstumdamas iš polltblu- 
ro Kunajevą, buvus) Brežnevo draugą. 
Kunajevo vietoje j politbiurą priimtas 
Aleksandras Jakovlevas, sovietų pro
pogandos šefas ir Gorbačiovo šali
ninkas. Kazakų tautybės Kunajevo 
ankstesnis pašalinimas iš Kazakstano 
kompartijos lyderio posto iššaukė 
kruvinas riaušes Alma A ta mieste.

Reaguodama į trijų amerikiečių 
profesorių pagrobimą Beirute JAV 
vyriausybė sustabdė amerikiečių ke
liones j Lebanoną.

Bonoje suimtas aukštas Vakarų 
Vokietijos krašto apsaugos ministe
rijos civilinis pareigūnas Juergen 
Westphal. Jis apkaltintas šnipinėjimu 
Varšuvos pakto šalies naudai.

Danijos karalienė Margareta su 
vyru, Princu Henriku, atvyko i 
Australiją savaitės vizitui, numačiusi 
aplankyti NSW, Viktoriją ir 
Queenslandą. Tuo pat metu Anglijos 
karalienės duktė princesė Ann lankosi 
Vakarų Australijoje.

Sovietai pažadėjo išleisti iš kon
centracinės stovyklos ukrainietį di
sidentą Anatolijų Koriagin. Psi
chiatras Koriagin buvo kalinamas už 
valdžios apkaltinimą sveikų žmonių 
kalinimu psichiatrinėse ligoninėse. 
Valdžios pareigūnai Koriagino žmonai 
pranešė, kad Jos vyras jau perkeltas iš 
koncentracinės stovyklos i kalėjimą, 
ir kad bus išleistas emigruoti į 
Vakarus su šeima.

Vasario 2 d. Miunchene mirė 
populiarus anglų rašytojas Alistair 
MacLean,'sulaukęs 64 metų. Temas 
savo nuotykių romanaims jis ėmė 
daugiausiai iš antro pasalinio karo ir 
Įtampos tarp Sovietų Sąjungos ir 
Vakarų. Pagal daugeli jo romanų 
pastatytos filmos, kaip pa v., "Guns of 
Navarrone", "Ice Station Zebra", 
"Where Eagles Dare" ir kt.

Aukšti Anglijos pajamų įmokesčiai 
privertė MacLean paskutinius savo 
gyvenimo metus praleisti užsienyje.

Tasmanijos pietus nusiaubė gaisrai. 
Padaryta daug nuostolių. Žuvusių 
aukų nebuvo.

DR. BUDRIO lietuvių foto archy
vas Čikagoje metiniame narių susi
rinkime 1986 m. lapkričio 5 d. Jaunimo 
centre išrinko naują vadovybę. Ar
chyvo tarybą dabar sudaro: pirm. dr. 
Milda Budrienė, nariai - Stasys 
Žilevičius ir Algimantas Kezys, SJ; 
valdybą - pirm. A. Kezys, S.J. sekr. 
Rūta Musonytė ir ižd. Juozas Dauno
ras. Archyvaras yra G ediminas V aka- 
ris. Tarybos pirm. dr. M. Budrienė 
pranešė, kad archyve steigiamas 
medicinos skyrius, rinksiantis nuo
traukas, negatyvus ir filmus apie 
lietuvius gydytojus bei jų veiklą. Dr. 
M. Budrienė, pati anksčiau rinkusi 
medžiagą, dabar ją perkels j archyvo 
patalpas Jaunimo centre. Medicinos 
skyriui tvarkyti ji paskyrė stambesnę 
sumą lėšų. Gautą medžiagą sutvarkys 
ir sukataloguos G. Vakaris. Lietuviai 
gydytojai nuotraukas bei kitą archy
vinę medžiagą apie save ir savo veiklą 
prašomi siūsti Dr. S. Budrio lietuvių 
foto archyvui šiuo adresu: 2345 W. 
56th St., Chicago, IL 60636, USA. 
1986 m. Italijoje, Luglio mieste, 
Įvykusioje ekslibrisų konkurse-paro
doje, tema "Lago maggiore", lietuvis 
dailininkas A. Čepauskas laimėjo 
premiją.
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JPeisi kalinėji mas su soliste
Rūta F* a KS t elite

Lietuvių Dienų metu Sydnejuje, 
mes turėjome savo tarpe mielą sveCią, 
jauną solistę Rūta Pakštaitę, kuri 
paskutiniu momentu pakeitė, negalė
jusius iš New Yorko atvykti,

"Harmonijos” dainininkus. Pirmą 
kartą pamatėme šią dainininkę Lietu
vių Dienų atidarymo koncerto metu. 
Jauna, graži, savo švelniu balsu, 
dainuodama dzūkiškas dainas, ji 
prisistatė mūsų Australijos lietuviams 
klausytojams. Vėliau ją teko Išgirsti 
Užjūrio svečių koncerte Bankstowno 
miesto rotušės salėje, kuri per daug 
gerai nepasižymi savo akustika ir 
Lietuvių klube naujametiniame 
svečių koncerte, kur, kartu su 
nuostabiomis sesutėmis kanklinin
kėmis Aukse ir Mirga Bankaitytėmis iš 
Clevelando, žavėjo australiečius. 
Nebuvo tai stiprus operetinis jos 
balsas, tačiau geras jos balso valdy
mas, švelnūs ir profesionaliniai išdirb
ti tonai, bei gražūs dainų išpildymai 
daugumą jos koncertų klausytojų 
žavėjo ir buvome tikrai patenkinti ne 
tik matydami, bet ir girdėdami šią 
puikią jauną solistę, atvykusią pas mus 
iš Amerikos.

Po visų koncertų, po visų vargų, 
netikėtai sugavau Rūtą klube su 
savo artimaisiais begeriant kavutę. 
Prisistatęs ir su malonumu išklausęs 
jos pasakytų keletos anekdotų 
(nežinojau, kad jaunos ir gražios 
solistės moka taip gerai ir gražiai 
pasakyti pikantiškus anekdotus), pa
prašiau ją pasikalbėti ir su spaudos 
atstovu, ką ji mielai ir padarė.
- Gal galite ką nors daugiau apie 

save papasakoti?
Daug tai tikrai nepapasakosiu, 

tačiau dabar aš gyvenu Baltimorėje, o 
daugiausiai dirbu Vašingtone. Išva
žiuodama iš Amerikos aš labai mažai 
žinojau apie Australiją. Tačiau 
artimai Lietuvoje susipažinusi su 
bendrais lietuvių kalbos kursų daly 
viais Jonu Mašanausku ir Ginta įspūdžius iš šio jūsų gyvenamo krašto.

R E M K

AUSTRALUOS LIETUVIU

FONDĄ

Jo tikslas - skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūros apraiškas.

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam 
aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami 
testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Eondo 
pavadinimą ir adresą:

AUSIU A 1.1 A N LITHUANIA- FOUND ATI!.'N INC
50 Errol Street,

North Melbourne, Victoria

A.L. FONDO VALDYBA

Viliūnaite, kurie yra jūsų iškilieji 
jaunimo atstovai, daugiau ir apie jus iš 
jų išgirdau.
- O kaip jums patiko pas mus?
- Kiek teko matyti, tai esate gerai 

organizuoti ir gražiai susitvarkę. 
Palyginti Lietuvių Dienas su Amerika, 
būtų sunku. Kiek pastebėjau, tai čia 
visą tą sunkų darbą dirba tie patys 
žmonės, pasišventę lietuvybei ir 
Lietuvai. Man atrodo, kad tiems 
patiems žmonėms dirbant, darbo yra 
pakankamai ir jeigu surastumėt 
daugiau žmonių, tai būtų kur kas 
lengviau ir geriau visiems. Jūsų 
Jaunimo pasirodymas, literatūros 
vakaras ir kiti parengimai buvo tikrai 
labai geri.
- Minėjot, kad lietuvių kalbą gilinot 

Lietuvoj. Kaip gi ten viskas buvo ir 
sekėsi?

- Lietuvoj aš radau maždaug visa tai 
ko aš ir tikėjausi. Žmonės okupacijoj 
yra labai pasikeitę ir turi prisitaikinti 
prie aplinkybių. Aš labai daug laiko 
praleidau su muzikais, rašytojais, 
kompozitoriais , jaunesniais ir vyres
niais. Daug teko išsikalbėti ir labai 
nuoširdžiai su visais, kurie man buvo 
draugiški ir malonūs. Daug išsimoksli
nusio jaunimo, gaudami mažesni 
atlyginimą, pasirenka paprastesnį 
darbą, tačiau geriau apmokamą ir, 
mano manymu, gyvena kaip ir be 
aukštesnio tikslo. Tačiau yra didelė 
jaunųjų dalis, kurie, nežiūrėdami į 
pinigą, stengiasi išlaikyti savo profe
siją, ypatingai kultūriniuose darbuose. 
Paskutiniu laiku jaunimas Lietuvoje 
labia domisi mūsų Lietuvos praeitimi, 
ir mūsų garbinga senovės istorija, 
mitologija ir buvusia senovės lietuvių 
kultūra. Kiek pastebėjau, jaunimas 
labai nori ir stengiasi išlaikyti 
Lietuvos praeitį Ir lietuvybę.
- Ką galėtumėte palinkėti mums?
- Pirmų pirmiausiai tai aš norėčiau 

palinkėti Australijos lietuviškam jau
nimui,kad jie galėtų daug geriau 
susipažinti ir pamilti lietuvių kalbą, 
muziką ir mūsų lietuviškąją kultūrą. 
Visur jaunimas susiburia tautinių 
šoklų grupėse. Tas yra labai gražu, 
tačiau reikėtų, kad jie daugiau 
susipažintų su lietuviais menininkais, 
kultūrininkais, tautodaile ir Lietuvos 
muzika, ką lietuviškasis jaunimas dar 
labai mažai ar visai čia nepažįsta. 
Gera proga tai padaryti per būsimą 
Jaunimo Kongresą Australijoj. Aš 
pamenu, kai buvau J. Kongrese 
Anglijoj, tai ten buvo daug įvairių 
kurselių, kaip pavz.: lietuviško 
virimo, tautodailės ir panašiai, kas 
labai daug padėtų daugiau pažinti 
Lietuvą ir jos kultūrą bei papročius. 
Labai pravartu būtų artimiau susipa
žinti ir su pačia Lietuva ir ten 
gyvenančiu mūsų jaunimu.

Išvykdama iš Australijos, aš išsi
veža tikrai labai gražius ir malonius

Mano nuoširdi padėka yra visiems 
Australijos lietuviams už pakvietimą 
apsilankyti pas jus. Didelis ačiū 
visiems, kurie mane taip vaišingai ir 
gražiai priėmė savuose namuose. Su 
dleliu malonumu jus ir vėl kada nors 
aplankysiu. Antanas
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seniau ir dabar

Jau toks nelaimingo žmogaus liki
mas, kad jį vis kas nors nori mokyti, 
patarinėti, drausti. Be pamokslų 
neišsisuksi nei bažnyčioj, nei namie, 
nei gatvėje, nei pagaliau, karčiamoj, 
nei lietuvių namuose ar klube. Vis ne 
taip pasakei, pasielgei, ko svarbaus 
nepastebėjai, nepadoriai apsirengei, o 
svečiuose barbaras laukinis buvai. 
Sakote, reikia viskas žinoti, reikia 
mokytis. Iš kur tų žinių gauti, iš kokio 
vadovėlio? Gal yra kur socialinio 
bendravimo ar dailaus elgesio manda
gumo beigi priderančio apsiėjimo 
kursai? Kursų nežinom, bet vadovėlį 
"senovės" lietuviai buvo išleidę ne 
vieną. Antai sklaidome trupančius 
lapus 1914 metų Euphorosinos "Eti
ketą". Pilna naudingų pamokymų. Jų 
kelis pacituosime:

"Ko lankytojas (svečiuose) turi 
vengti: nepridera žvalgytis po kam
barį, su savim vedžiotis šunų, laike 
viešėjimo bovytis su lazda, skrybėle, 
peiliu, šaukštu, lenciūgėliu. Nedera 
sėdėti nusisukus šalin nuo kokios 
ypatos, atidarinėti ar uždarinėti 
langus, duris ar šiaip ką pakeisti iš 
rakandų, pakolei tai daryti nesi 
kviečiamas. Nepridera niekus taukšti, 
blogai kalbėti apie kaimynus, išnešioti 
plepalus tarp šeimynų. Nedera vyrui 
sėstis ant kanapkos šalia šeimininkės. 
Jei atsilankymas yra formališkas, 
nepridera palikti kepurę priemenėje, 
bet laike pasikalbėjimo kepurę laikyti 
kairėje rankoje.

"Kai svečiuose šnekėsi su naujais 
pažįstamais, tai tėmyk savo ypatistę, 
vartok aiškią kalbą, ištark žodžius iki 
galo, savo mintis kuo aiškiausiai. 
Balsas neturi būti kaip iš varpinyčios 
iškritęs varpas ir perrėkti kitus. 
Visuose klausimuose turi būti šaltas, 
nesikarščiuoti, nerodyk savo neuž
ganėdinimo linkui vieno ar kito 
klausimo ar ypatos. Saugokis daug 
kalbėti apie save, savo vaikus, pačią, 
karietą, buveinę ar kokias rokundas. 
Reikia įgyti paguodojimą nuo tų, su 
kuriais kalbi, turi ir kitus guoduoti, 
kaipo ypatą. Nepridera pasikalbėjimą 
pradėti nuo gero ar blogo oro, 
stengtles pertikrinti ką nors, sakyti 
ana, ar matei? na, ką tamista apie tai 
pasakysi? ir tą ypatą baksnotie 
kumščiuoti, už švarko rankovės tam- 
pytie".

"Nepridera teirautis, kodėl Mari
jona ana vis dar negali apsivesti, o 
Elena mylima. Tokie klausinėjimai 
liudija apie žmogaus silpną būdą...Ne
pridera ir glamonėti ką nors, ypač, 
svetimą moteriškę. Nepridera būti 
nedrąsiu ir kampe sėdėti ir laukti, kol 
kas nors ateis. Nepridera pradėti 
kalbas, jog esi ten ar ne ten 
perdėtlnis, po savo valdžia turi tiek ir 
tiek žemesnio stono ypatų, arba kad 
esate baigęs tokią ir tokią mokyklą, 
važinėjęs po svetimas šalis, susiti- 
kinėji su dideliais politikais ir aukšto 
luomo ypatomis, nes tai dar neliudija 
apie jūsų gerumą ir tinkamumą".

Patarimai kaip elgtis baliuose: 
"Niekad vyras negali įeiti į moterų 

persirengimo kambarį. Girtas vyras 
neturi vesti šokti jokios moteriškės. 
Neturi, kurio drabužiai atsiduoda 
alkoholiu, tabaku arba Jei Jo pypkė 
aiškiai kur nors matosi. Vyras neturi 
moteriškę apkabinęs laikytis nei po 
šokio, nei pirm pradėjus muzikai 
žaisti. Nereika laike šoklų daryti 
kokias grimasas, šūkauti, rodyti vai
kiškumus, idant kitiems būtų iš to 
juoko. Kuomet išeinate iš baliaus, tai 
reikia tai padarytie be triukšmo, 
alaso.

"Vyro drabužiai turi būti suglos
tyti, tamsios, ramios spalvos pasiūti 
priderančiai jo ūgio, neturi trūktie 
niekur jokios knypkės. Vyrui netinka 
ant pirštų prisivaryti visokių žiedų ar 
blizgančių papuošalų. O jei kas turi, 
tai turi tėmyti, kad šokant ar 
sveikinantis su kuo neįdrėkstų kitam 
rankos ar užkabinęs moterišką ap
dangalą gali jį perplėšti. Geležinių ir 
kitokių metalinių daiktų užsidėjimas 
ant pirštų liudija, kad ta ypata pilna 
tuštybių".

Tokie buvo gero elgesio reikala
vimai anais senais laikais. Šiandien jau 
kas kita. Kam gi reikia tokių griežtų 
normų? Juk tai prieš konstituciją! 
Dabar visiškai dera ir nepranešus bet 
kur nueiti, šeimininkus prikelti, triuk
šmauti, šaldytuve ieškoti alaus, kojas 
ant stalo užkelti. Jei esi kviestas į 
svečius, gali ir šunį atsivesti ar 
atsinešti ir prie stalo pasisodinti, leisti 
jam pačiam nuo stalo kas patinka 
pasiimti. 0 apie rūkymą - nėr ko daug 
galvos sukti: pūsk dūmus, raityk 
kamuoliukus ne tik svečiuose, bet ir 
koncertų salėse, susirinimuose. Tegul 
visi mato, kad tu nepasiduodi gydy
tojų skelbiamai propagandai apie 
nesveikatą arba nepatogumo suda
rymą šeimininkams. Tu esi sau 
žmogus, sakytų Vydūnas, esi laisvas, 
laisvoje šalyje. Užmiršk ir mandagumą 
autobusuose ar kitur užleisti sėdimą 
vietą vyresniam, garbingesniam žmo
gui arba moteriai. Juk ne vergas esi ir 
laikykis savo patogumų, t.y. savo 
patogumo normų.
(Draugas) Piela Zabiela

Menininko Jono Pašalvono kūrinys 
"Trys Avingalviai"pavėluotai prista
tytas ALD meno parodai nepateko į 
katalogą. Nusivylęs ir po šonu 
pasibrukęs kūrinį išdūmė atgal į savo 
ūkį Gipslande.

DUONA
Daug stebėtinų dalykų išrado 

žmonija, tačiau didžiausias josios 
atradimas - duona.

Dažnai klausiama: iš kur atsirado 
duona? Kas jos kūrėjas? Istoriniai 
duomenys tiksliai į šiuos klausimus 
neatsako ir vargu ar kada atsakys. 
Daugelis mokslininkų mano, kad 
duona, atsirado Senovės Egipte.

Malonus duonos kvapas, skonis 
žadina apetitą, aktyvina virškinimą, 
teigiamai veikia nervų sistemą.

A. A. ZIGMUI URINAVlClUI
mirus Lietuvoje, velionio seserį Jadvygą Muščinskienę nuoširdžiai 
užjaučiame.
"Mūsų Pastogės" redaktorius ir redakcijos bendradarbės.
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KR A S T O
V DĖKOJA

BIRUTEI ADOMAVIČIENEI

už (dėtas pastangas Melbourno 
lietuvių sporto klubo "Varpas" 
sulietuvinimui.

Štai ir vėl prasideda naujieji metai. 
Atrodo, kad tik vakar sportavom, 
draugavom ir džiaugėmės susitikę 
draugus ir pažįstamus Sydnejaus 
Sporto Šventėje. Sportininkai-ės su
važiavo iš visų Australijos valstijų. 
Didesnę dali sudarė Jaunimas, tarp 
13-21 metų amžiaus. Kai pagalvoji, 
kad 320 sportininkų užsiregistravo 
Sporto Šventėje, tai galima ramiai 
save nuraminti, kad mūsų lietuvių 
bendruomenė nėra praradusi dar savo 
Jaunimo. Jis yra gyvas ir, su savo 
dalyvavimu, pilnai (rodo, kad jie save 
skaito lietuviais, nors jau ir yra gimę 
Australijoje. Jaunuoliai ir jaunuolės, 
praleidę metus prie mokslo suolų ir 
sportiniai pasiruošę savo miestų 
turnyruose, labai laukia šių sporto 
švenčių. Pilni energijos ir Jaunatviško 
entuzlasmo, jie viską daro su dideliu 
noru, Įspūdingu greičiu ir viskas jiems 
yra nauja, tiesiog stebuklinga. Mūsų 
sportinė vadovybė tai supranta ir 
bando ši Jų veržlumą pakreipti | gerą 
pusę.

Per mūsų 37-rių sporto švenčių 
istoriją yra buvę ir miglotų, ir 
skaisčių prošvaisčių, kaip ir turi būti 
organizacijose, kurių daugumą sudaro 
jaunuomenė. Kaip ir anksčiau, taip ir 
šios sporto šventės metu, buvo matyti 
nesportuojančios bendruomenės narių 
didesni susidomėjimą, kas ir kaip 
vyksta sporto šventėje. Jie atskubėjo 
su pabarimais ir paskatinimais mūsų 
jauniesiems sportininkams. Patys 
sportininkai pajuto, kad jie priklauso 
vienai didelei lietuvių šeimai, kurioje 
dalyvayja anūkai, tėveliai ir diedukai. 
Būtų labai gražu, kad šie vyresnieji su 
savo patarimais ir paskatinimais, 
metų bėgyje dalyvautų ir aktyviau 
įsijungtų i mūsų lietuviškąją sporto 
veiklą, ateidami pažiūrėti, kaip 
žaidžia šie jaunieji lietuviai, gindami 
savųjų klubų spalvas, aktyviau daly
vautų sportiniuose parengimuose. Juk 
niekam nebus pro šąli pasinaudoti kitų 
žmonių gyvenime sukrautų žinių ir 
patyrimo lobynu.

Sveikiname visus sportininkus, sėk
mingai išlaikiusius abitūros egzaminus 
ir ypatingai tuos, kurie gavo labai 
aukštus laipsnius lietuvių kalboje. VYČIO golfinlnkės ir golfininkai su laimėtais skydais. Trečias iš kairės klubo 
Melbourne du iš trijų, kurie laikė pirmininkas S.Šutas.

yra aktyvūs varpiečiai:
Kasperiūnaitė, Andrius

Tomas Aras ir Antanas

egzaminus, buvo varpiečiai: Ričardas 
Didelis ir Rita Pikelytė. Taip pat 
sveikiname visus sportininkus, 
sėkmingai užbaigusius Sekmadienio 
Savaitgalio mokyklą. Keturi iš penkių 
baigusių 
Venesa 
Kaladė, 
Guoga.

VARPO vadovybė yra pastebėjusi, 
kad jaunimas, kuris reguliariai 
dalyvauja rungtynėse ir treniruotėse, 
(gyja savivaldos, drausmingumo ir 
darbštumo gerąsias ydas. Jie visas šias 
savybes pritaiko mokslui ir labai 
sėkmingai baigia savo profesines ir 
lietuvių savaitgalio mokyklas. Jau ne 
vienam varpiečiui tai yra padėję (stoti 
( savo pasirinktąjį universiteto ar 
kitos aukštosios mokyklos fakultetą ir 
gerą lietuvių kalbos pažinimą.

Jeigu dar yra varpiečių, kurie iki 
šiol nėra užsiregistravę 
lietuvių kalbos kursų 
metais, 
kreiptis i sekmadienio 
vadovybę prie Šv. Jono 
arba gimnazijos amžiaus jaunuoliai- 
lės i mokytoją Reginą Švemberienę 
Tel. 555 6204. Jeigu Jaunuoliai, prieš 
užsiregistruojant, norėtų šiuo reikalu 
daugiau pasikalbėti su savo bendra
amžiais, tai jie gali kreiptis i VARPO 
vyrų krepšinio komandų narius ir 
žemiau 13-kos metų krepšininkus.

V.K.K.

lankyti 
1987-siais 

prašome 
mokyklos 

bažnyčios,

KOVO vyrai krepšininkai savo 
varžybose turėjo ir laimėjimų, ir 
pralaimėjimų. Komandos treneris 
P. Andriejūnas labai Intensyviai dirba 
su komanda, treniruodamiesi sekma
dieniais nuo 14.30 vai. Dar yra laiko 
prisijungti ir kitiems žaidėjams. 
Treniruotės vyksta Auburn krepšinio 
stadione. Vyrai krepšininkai, po 
pralaimėjimo praeitais metais, tikisi 
šiais metais revanšuotis ir vėl atsiekti 
šventės laimėtojų vardą.

KOVO berniukai iki 18 metų labai 
8ražtal PaskutInlaine tuwre pasirodo 
ir jių metų paskutiniame rate pateko ( 

’’VYTI S”

VYČIO klubo sportininkai turėjo 
varžybas su savo kaimynais Melbourno 
VARPO žaidėjais dėl P. Šalkausko 
dovanoto skydo. Varžybos vyko 
populiariame Yarrawonga klube ir jas 
laimėjo geelonglškiai. Šis skydas 
oficialiai buvo (teiktas VYČIO pirmi
ninkui St. Šutui.

Geelongo VYČIO varžybos vyko 
dvejus sekamadienius GEELONGO 
golfo aikštėje. Buvo žaista vyrų Ir 
moterų "Gross" ir "Nett". Iš viso 
varžybose dalyvavo 24 klubo nariai. 
Vyrų "Gross” laimėjo E. Koszela ir 
"Nett" pasidalino E. Brenner ir D. 
Patterson. Moterų "Gross" laimėjo L. 
Watach ir "Nett" V. Brenner. 
Pereinamąją VYČIO taurę laimėjo L. 
Watach. Be pagrindinių golfo varžybų 
buvo ir šalutinės paskirų sviedinėlių 
numušimų varžybos. Valdyba nuošir
džiai dėkoja VYČIO Garbės nariui 
Vytui Brenner už suruoštą puikią 
lešminę jo namuose, kurios metu buvo 
(telktos laimėtojams dovanos.

tai nedelsiant

BALIUS "Balta - Juoda".

VYČIO sporto klubas buvo 
surengęs savo balių šia tema. Visa 
salė išpuošta juoda ir balta spalvo
mis lietuvių klube atrodė puikiai. 
Dalyvavusių svečių reakcija buvo 
(vairi: vieni klausė, kas mirė? Kiti 
teiravosi ar vytiečiai jau Įsijungė ( 
"Juodvarnių” futbolo klubą? Tačiau 
gera šimtinė, su svečiais iš Melbourne, 
vadovaujant pačiai pirmininkei B. 
Adomavičienei su vyru, atnaujino 
draugystę tarp kaimynų sportininkų. 
Klubo pirmininkas St. šutas šiltais 
žodžiais pasveikino visus svečius, 
vėliau buvo pravesta turtinga loterija, 
suaukota "šimtamečių" rėmėjų. 
Baliaus metu premijuoti trys geriau
siai apsirengę juodais-baltais drabu
žiais. Šiame parade dalyvavo virš 30 
žmonių. Balius buvo labai gerai 
pasisekęs, nuotaika smagi ir pasku
tiniai svečiai salę paliko jau po trečios 
ryte. Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems atsilankiusiems ir ypatingas 
sportiškas AČIŪ priklauso visiems 
prie šio baliaus prisidėjuslems.

V-is S-ius.

KOVAS

pusfinalius. Paskutines savo rungty
nes, nors žaisdami ir be savo trenerio, 
laimėjo prieš "Benields" 53:42. 
Rungtynes Jauniai žaidė labai gražiai, 
parodydami puikius metimus, gerą 
priešininkų dengimą ir gražius svie
dinio perdavimus, bei nuo lentų 
nuiminėjimus. Taškus pelnė: 
A.Lašaltis 18, S.Ankus 17, P.Šumskas 
10, D.Stasiūnaltis 4, P.Vaičiurgis ir 
P.Burokas po 2.

KOVO 
amžiaus, 
savo krepšinio paskutiniųjų varžybų 
pusfinalyje. Visa jaunių mergaičių 
komanda yra padariusi labai didelę 
žaidimo pažangą. Su jomis labai 
nuoširdžiai ir gražiai dirba žinomoji 
mūsų krepšininkė Snaigė Gustafson, 
kurios darbo vaisiai labai gražiai yra 
pastebimi jaunių komandoje.

i žaidimo pusfinalius pateko ir 
KOVO moterys ir, reik tikėtis, kad 
kas nors iš jų apie savo žaidimus 
parašys ir (spūdžiais pasidalins su šio 
skyriaus skaitytojais.

mergaitės, iki 16 metų 
taip pat išsikovojo žaisti

Australijos lietuvaičių gražuolės rin
kimuose E. Šutaitė iš Geelongo 
laimėjusi "Miss Charity" titulą.

Golf as
Sporto šventėje

Nenuostabu, kad golfas kas met 
populiarėja lietuvių tarpe, kadangi šj 
sportą, sportininko amžius neapriboja. 
Šių metų Sporto Šventėje dalyvavo 
net keturiasdešimt golfo žaidėjų.

Šeštadieni buvo pravestos drau
giškos žaidynės (susipažinimas su 
golfo aikšte), o pirmadieni ir antra
dieni Įvyko 1986 m. lietuvių golfo 
pirmenybės. Pirmenybės buvo praves
tos vyrams 3-se kategorijose, būtent, 
Gross; Nett; ir Social Net ir Gross 
moterims.

Kas nežaidžia golfą, tikriausiai 
nežino, kas yra tas "Gross ir Nett". 
Gross žaidžiant laimėtojas skai
tomas geriausiu golfinlnku. Nett 
žaidėjai varžosi su jiem nustatytu 
"Handicap" kas sulygina visus žaidė
jus ir tada laimėti gali bet kokio 
pajėgumo žaidėjas.

Moterų pirmenybes laimėjo J. 
Rakauskienė iš Brlsbanės, antrą vietą 
B. Aleknaitė išSydnejaus. Vyrų Gross 
šįmet laimėjo A. Brenner (170) iš 
Geelongo. Antrą vietą V. Binkis (172) 
iš Sydnejaus ir trečią vietą R. 
Žilinkskas iš Melbourne (175). 
Komandinė pereinamoji taurė ir vėl 
atiteko Sydnejaus KOVUI. A. 
Brenner pirmą dieną pabaigė ketvir
tas, bet antrą dieną sužaidė be 
priekaištų 81. ŠĮ laimėjimą jis atsiekė 
su dideliu pasiryžimu ir koncentracija 
iki paskutinio smūgio, nes likus 
žaisti tik trims duobutėms, V. Binkis 
dar vedė vienu smūgiu.

Bendrai atrodo. kad Antanas golf e 
turės labai gražią ateiti, nes jo 
temperamentas ir teisingas smūgia- 

. vimas turi atnešti jam dar daug 
laimėjimų.

Net varžybose po pirmos dienos, 
niekas neabejojo, kas bus laimėtojas. 
D. Atkinson pabaigė su neįtikėtinai 
geru rezultastu 63, tačiau antrą dieną 
jam tikrai nesisekė ir teko 
pasitenkinti antra vieta. Pirma vieta 
atiteko K. Bagdonavičiui iš 
Sydnejaus. Social trofėja atiteko J. 
Pocock, golfo sekcijos kasininkui. 
Pirmenybes be priekaištų (kaip ir 
visada) pravedė Jeronimas Belkus.

Iki sekančios Sporto Šventės 
Geelonge.

V. Binkis

Mūsų Pastogė Nr. 5 1987, 2. 9. pusi. 7

7



MELBOURNAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS MELBOURNE

Vasario 16-tos Dienos minėjimas 
prasidės sekmadieni, vasario mėn. 15 
d. su iškilmingomis mišiomis Šv. Jono 
bažnyčioje. Visos organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavomis.

Oficialus minėjimas prasidės lie
tuvių namuose koncertų salėje 2 vai. 
30 min. Paskaitą skaitys svečias iš 
Canberos dr.A.Stepanas. Meninėje 
programoje: jaunieji deklamatoriai 
Linutė Didžytė ir Dainius Aras, 
solistas J.Rubas, "Svajonės"- Virgi
nija, Birutė ir Zita, pianistas P.Čelna, 
duetas - B.Staugaitienė ir V.Danius, 
tautinių šokių grupė "Gintaras", 
poetas J.Mlkštas ir Dainos Sambūrio 
choras.

Primename visiems, kad bus renka
mos aukos bendruomenės reikalams, 
būkite duosnus, nes Apylinkės valdyba 
tokias aukas renka tik vieną kartą 
metuose. , , . ,, .Apylinkes valdyba.

*
**

PERTHAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

minėjimas šiais metais ruošiamas 
vasario 15 d.
Minėjimas prasidės pamaldomis baž
nyčioje apie 11.30 vai. ryto.
Po pamaldų Lietuvių namuose bendri 
pietūs ir minėjimo tęsinys su trumpa 
menine programa. Paskaitą skaitys V. 
Radzivanas.

KRIKŠČIONYBĖS MINĖJIMAS
ALK Federacijos įgaliotinis pranešė, 
kad lietuvių kapelionas kun. Dr. A. 
Savickas ir B. Steckis organizuoja to 
įvykio minėjimą kovo 1 d. Iškilmingos 
pamaldos bus St. Mary katedroje 11.30 
vai. ryto. Šv. Mišias atnašaus J. E. 
Arkivyskupas Foley, Msgnr. M. 
Keatmg, kun. Dr. A. Savickas ir kun. 
P. Pitzen. Po pamaldų Lietuvių 
namuose bendri pietūs. Minėjimo 
organizatoriams prašant pietų ruo
šimą sutiko organizuoti Apylinkės 
valdybos p-kė E. Petrukėnienė.

Apie 2.15 p.p. minėjimas su menine 
programa. Paskaitą skaitys A. 
Čižeika.
Tautiečiai kviečiami skaitlingai daly
vauti bažnyčioje ir salėje. Organi
zacijos - su vėliavomis, o moterys- 
merginos su tautiniais rūbais.

Sydnejus
MICHAEL BOURDEAUX PASKAITA 

Anglikonų kunigas M. Bourdeaux, 
Keston College įkūrėjas, didelis 
lietuvių draugas, sausio 28 -tą Lietu 
vių klube, skaitė paskaitą, kurioje 
išsryškino daugiausia lietuvių ir estų 
kančias už religiją pavergtose 
tėvynėse ir Sibire.

Kun. Bourdeaux, pasiklausyti buvo 
susirinkę apie 200 žmonių, daugiausia 
lietuvių ir estų.

A. Glniūnas, NSW valstijos Keston 
College skyriaus sekretorius, prele
gentui padėkojo už paskaitą ir įteikė 
Edvardo Lašaičio išdrožinėtą iš 
medžio kryželį. M. Bourdeaux padė
kojo ir pasakė, kad Keston College, 
Londone bus įrengtas lietuvių skyrius 
ir tą kryželį ten patalpins.

*

Pagerbdami
A.A. VYTAUTĄ JUODAITĮ 

vietoj gėlių Mūsų Pastogei aukoja 
$20,

Izabelė ir Jonas Oseckai, St. įves t

Pagerbdami
A.A. ONĄ BUTKIENĘ vietoj gėlių 
Mūsų Pastogei aukoja $10,

Irena ir Antanas Šabrinskai, Vic. 
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SYDNEJUS
SY D NEJAUS LIETUVIŲ 

N AMUOSE
16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN Tel. 708 1414 *

Vasario 15 d. sekmadienį 3 val.p.p.
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS.

S Vasario 21 d. šeštadienį, 7 vai. ,vak. didžiojoje salėje lietuvių ir estų E bendra RECEPTION - priėmimas. Svečiai bus aptarnaujami valgiais irbendra RECEPTION - priėmimas. Svečiai 
gėrimais.

Vasario 22 d. sekmadienį 2.30 p.p.

G S

Daug laimikių
Ateikite ir išbandykite savo laimę I

ir daug daug naujovių I

Albinas Giniūnas, ALB Sydnejaus 
Apylinkės v - bos pirmininkas.

XX-sios sesijos Krašto Tarybos 
atstovai dėkoja Sydnejaus lietuvių 
Bendruomenei, jos valdybai ir pirmi
ninkui Albinui Giniūnui už Krašto 
Tarybos narių ir kitų Lietuvių dienų 
dalyvių tokį nuoširdų ir rūpestingą 
globojimą.

Vasario 16-ji
Vasario 16-ją Sydnejuje minėsime 
sekmadienį, vasario 15 d.
Pradėsime iškilmingomis pamaldomis 
Šv. Joachimo bažnyčioje, Lidcombe 
11.30 vai. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti organizuotai su vėliavomis. 
Oficialioji ir meninė dalis vyks 
Lietuvių namuose, Bankstowne.
2 vai. Lietuvių Dailininkų Sąjungos 
parodos atidarymas.
3 vai. minėjimas. Programoje: 
Jūratės Reisgytės - Frazer paskaita, 
jaunimo pasirodymai, tautiniai šokiai 
ir "Dainos" choras.
Vasario 21 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Lietuvių namuose, didžioje salėje, 
turėsime lietuvių ir estų bendrą 
RECEPTION - priėmimą, į kurį esame 
pakvietę vyriausybės ir opozicijos 
atstovus, parlamentarus, senatorius, 
spaudos atstovus, Radijo ir TV 
reporterius, draugiškų tautų vadovus 
ir mūsų tautos gerus bičiulius.
Ta proga Dr. G. Kazokienė ruošia 
trijų Baltų tautų meno parodą 
viršutinėje salėje.
Kadangi priėmime - "Reception", - 
visi svečiai bus aptarnaujami valgiai 
ir gėrimais, tai įėjimas bus tik su 
bilietais: vienam asmeniui - $15, porai 
- $25.
Norintieji dalyvauti prašome užsire 
gistruoti užsimokant pas: A. Giniūną, 
R.Kavaliauskaitę ir D. Bižienę iki 
vasario 15 dienos. Jie budės sekma
dieniais Lietuvių namuose, 
Bankstowne. E. Badauskienė prie 
Lietuvių bažnyčios.
Prašome visus skaitlingai dalyvauti. 
Bus gera proga susitikti su tais 
žmonėmis, kurie gali mums daug 
padėti dabartinėje padėtyje ir kovoje 
už tautos laisvę.
Lietuvos Nepriklausomybės Šventės 
proga Sydnejaus radijo stotis 2MBS- 
FM transliuos per FM 102.5 megahertz 
laidą programą skirtą lietuviams ir 
visiems imigrantams, vasario 13 d. 
penktadienį, 8 vai. vakaro.
Tautiečius kviečiame išklausyti pro
gramos ir savo įvertinimą - komen
tarus perduoti stočiai telefonu 439 
4777.
Programą paruošė dr. Rūta Kava
liauskaitė.

Klubui reikalingas BARO VEDĖJAS (BAR SUPERVISOR). Patyrimas bare 
pageidaujamas. Atlyginimas ir darbo sąlygos pagal susitarimą. Susidomėję 
šiuo darbu rašykite : The Secretary, Lithuanian Club Ltd. Box 205. 
Bankstown, N.S.W. 2200. Arba kreipkitės asmeniškai į klubą.

VALDYBA

PAIEŠKOMAS Jonas Banevičius, Eugenijaus sūnus, gimęs 1924 m. spalio mėn. 
Panevėžio apskr. Krekenavos valsč. Akmenės kaime. 1965 m. gyveno Vakarų 
Australijoje. Teiraujasi giminės Lietuvoj ir Amerikoj. Prašom atsiliepti. 
Žinantieji prašom pranešti Mūsų Pastogės redakcijai.

PIGIAUSIOS KELIONIŲ
ATKREIPKITE DĖMES]

KAINOS Į UŽJŪRIUS

1.320
1.600
1.150
1.580
1.450
1.150
1.250
1.370
1.750
1.230
1.800 
1.550

920

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$
$ 
$ 
$ 
$

Į Lietuvą ir atgal nuo 
Iš Lietuvos ir atgal nuo 

Frankfurtą ir atgal nuo 
Europą per Kanadą 
Londoną per JAV nuo 
Paryžių ir atgal nuo 
Kanadą ir atgal iš Sydney 
Kanadą ir atgal iš Melb. 
JAV ir atgal (per Tokijo) 
JAV ir atgal iš Melb. nuo 
Pietų Ameriką ir atgal nuo 

Aplink pasaulį nuo 
į Indiją ir atgal nuo 
į Lietuvą ir atgal per Tokijo, Belgradą, Varšuvą, Amsterdamą, 

Frankfurtą, Kopehagą - arba per Helsinkį į Taliną, Rygą, Vilnių.

• Iš Varšuvos j Vilnių ir atgal traukiniu (važiuoja 
kasdien).

• Vilniuje leidžia būti tik 5 naktis (6 dienas) viešb.
• Keliaukite Qantas, Canadian Pacific, KLM, Luft

hansa, Continental, Singapore Airlines, Japan Air
lines ir taip pat TAA, ANSETT Australijoje pigiau
siomis kainomis per akrediduotą IATA, AFTA ke 
lionių biurą.

• Užpildau dokumentams blankus nemokamai vyki
mui į Lietuvą ir giminėms iš Lietuvos, taip pat vi
zoms.

• Parūpinu draudimą, kelionės čekius, viešbučius ir t.t.
• Bilietus išrašom vietoj. Jūsų kelionės sėkmingumo 

garantija yra mūsų IATA akreditavimas visoms 
lėktuvų kompanijoms ir pinigai laikomi Trust 
Account.

Grupinė kelionė į Romą dalyvauti Lietuvos 600 metų 
krikščionybės iškilmėse išvyks iš Sydney/Melbourne 22 d. 
birželio ir. atgal iš Romos 17 d. liepos. Kaina j ten ir atgal 
iš Melb./Sydney/Adelaide/Brisbane $ 1.750.

Kreipkite* pas ALG. ŽILINSKĄ 
tiesioginiai, laišku arba telefonu.

CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL
(Akredituota IATA, AFTA)

541 KING STREET. WEST MELBOURNE (prie Liet. Namų). 
Telef. 329 6833. Vakarais 583 4258.
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