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LIETUVIŲ

DIENOS

MELBOURNE
L.D.M. Rengti Komiteto Informacija.

Komitetas praneša, kad reser- 
vuotų bilietųįvišus Lietuvių Dienų 
parengimus, užsakytų paštu, par
davimas pradedamas nuo spalio 1d. 
šiomis sąlygomis:

1. Užsakymai priimami tik 
apmokėjus pilną bilietų kainą. Ne
apmokėti užsakymai nepriimami.

2. Reservuotų vietų bilietai 
Komiteto bus paskiriami pagal 
užsakymo gavimo eilę.

3. Užsakytojų specialūs pagei
davimai, ypač dėl Naujų Metų 
sutikimo baliaus, pagal galimybę 
bus išpildyti.

4. Čekiai, money orderiai ar 
postal notes rašomi Lithuanian 
Days Committee vardu, Money 
orderiai ir postal notes adresuojami 
į West Melbourne Post Office.

5. Užsakyti bilietai nebus kei
čiami ar priimami atgal.

6. Norintieji gauti .bilietus iš 
anksto, prašomi prisiųsti savo 
adresuota voką.

7. Laiškus su bilietų užsaky
mais prašome siųsti šiuo adresu: 
Mr. B.Vanagas, 11/14 Nash St., 
GLEN IRIS. Vic. 3146.

Bilietų kainos:
Teatro spektaklis: $1.00; 500;

Literatūros vakaras: $1.00;

8.
a) 

50ė.
b)

50e; 50e.
c) Dainų Šventė: $2.00; $1.00; 

$1.00.
d) Jaunimo Vakaras: $1.00; 50C.
e) Naujų Metų Balius; $6.00; 

(įskaitant vakarienę).
Pažymėtos kainos yra: 

1 - suaugusiems. 2 - moksleiviams 
bei pensininkams ir 3 - priešmokyk
linio amžiaus vaikams.

9. Lietuvių Dienų atidarymo, 
Sporto Šventės, Tautinių Šokių 
Šventes ir Skaidriu demonstravimo 
rezervuotų bilietų ■ nebus parduo
dama.

10. Naujų Metų sutikimo baliaus 
bilietai pardavinėjami stalais, 
kurių dydžiai yra: 12, 10, 8, ir 4 
vietos prie stalo.

11. Kadangi salėje vietų skai
čius ribotas, Naujų Metų baliaus 
bilietų patartina jsigyti iš anksto.

Pastaba; Naujų Metų baliuje 
stiprieji gėrimai bus parduodami 
vietoje normaliomis kainomis. Įsi
nešti savo gėrimus salės adminis
tracija neleidžia.

***

L.D.M. Rengti Komitetas skel
bia Newcastle- Lietuvių Choro 
atvykstančių sąrašą;

Choro Dirigentas Stasys Žukas,
E. Daugėlienė.
E. Daugėlaite'.
D. Gasparonienė.
A. Grigaliūnienė.
J. Levickienė.
J. Nekrošienė.
L. NekroŠiūtė.
B. Zakarauskaitė.

M. Zakarauskienė.
Z. Zakarauskienė.

J. Česnaitis.
S. Daugėla.
K. Jazbutis.
P. Leonavičius.
J. Levickas.
J. Lizdenis.
H. Lučinskas.
C. Zakarauskas.
H. Zakarauskas.

Ko-L.D.M.R. Komiteto Butų 
isija prašo Apylinkių valdybas bei 
seniūnijas nedelsiant prisiųsti 
sąrašą ALB-nės Tarybos atstovų, 
kurie vyks Į suvažiavimą, suteikiant 
sias žinias: pavardė ir vardas, ar 
reikalinga parūpinti apsistojimui 
vietą, jei nereikalinga, tai nurodyti 
pas ką jau yra susitarę apsistoti.

Taip pat Butų Komisija 
prašo visų gfspių ir pavienių Lie

LIETUVIAI PASAULYJE

reži- 
knyga 

“Šimtas kino mielių’’. 15,000 egz. 
tiražu; išleistoje knygoje, skirtoje“ 
jaunimui, rašoma apie kino istoriją 

- bei techniką, filmų gamybą, artistus 
ir kt.

Vilniuje išleista kino 
sieriaus Vyt, Mikalausko

ELTA.
Rugsėjo 15 d., New Yorke 

prasidėjus metinei J. Tautų sesi
jai, Įvyko ir Pavergtųjų Europos 
Tautų (PET) septynioliktoji sesija. 
Tą dieną 3 vai. sesija buvo 
atidaryta ir 6 vai. vak. Įvyko 
viešas pilnaties posėdis. Svar
styti tarptautinių Įvykių ir paverg
tųjų tautų klausimai, ryšium su 
pastarojo meto raida Rytų-Vakarų 
santykių plotmėje.

ELTA.
***

Poeto Antano Miškinio 
rinktiniai raštai Lietuvoje išleisti 
dviems, tomais.

***
Dafl. Žibuntas Mikšys,, 

gyvenąs pastoviai Paryžiuje, šią 
vasarą praleido Ispanijoje.

Žinomas visuomenininkas,, 
kultūrininkas ir rašytojas K.S. 
Karpius, gyvenąs Cleveland mieste 
Amerikoje, sulaukė 75 m. amžiaus. 
Jis parašęs visą eilę knygų - romanų 
iš Lietuvos istorijos, Įsteigė ir 
redagavo ilgus metus laikrašti Dirvą

***

Septyni Vilniaus žydai š.m. 
vasario 1d. pasiuntė laišką Izra
elio Ministerial Urmininkui Goldą 
Meir ir Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių Komisijai. Savo laišką jie

Iš erdves cikloDail. V. HALAS

tuviu Dienu dalyvių, prisiųsti 
pilnus sąrašus suteikiant šias 
žinias: pavardė ir vardas, kuriame 
parengime ar parengimuose daly
vauja, ar reikalinga parūpinti 
apsistojimo vietą, pas ką norėtų 
apsistoti ir, jei privačiai jau yra 
susitarę, nurodyti pas ką numato 
apsistoti.

Šias žinias prašome siųsti 
Butų Komisijos pirmininkui p. 

ARamanauskui, 51 Gilbank St., 
RESERVOIR, Vic. 3073.
.. Ignas Alekna.

i

pradeda: “Mes rašome jum ši laišką 
iš SSR Lietuvos sostinės Vilniaus.” 
Jie jį rašą labai ilgai laukę ir tik 
po nesėkmingų apeliavimų savo 
valdžiai, nes norį išvykti iš SSR ir 
grįžti į savo protėvių žydų valstybę- 
Izrael’į, o sovietai neleidžią jiem 
išvykti.

Nususkundę nacių į vykdytu 
genocidu, dabar siaučiančiu anti
semitizmu ' laiško autoriai apie jų 
gyvenimą Lietuvoje prieš II- ji, 
Pasaulinį Karą, rašo: “Nedaug iš 
mūsų belįko Lietuvoje, šiame 
puikiame žaliame krašte, Baltijos 
pakrantėje. Antrojo Rtsąulinio Karo 
išvakarėse Žydų Bendruomenė 
Lietuvoje turėjo per 3 0GĮ00D savo 
narių, kurių 87% buvo išžudyta. 
Niekas kitas, tik mes tebep'isime- 
name patys_ save šiandien. Netgi 
neleidžia žydų kalba dėti įrašų tose 
vietose, kur buvo vykdomos masinės 
žudynės. Ten nėra paminklų nei 
“Kaddish” , nei “Yizkcr” . Nelei
džia mums susirinkti devintame 
forte paminėti masinių žudynių aukas.

Maždaug penkis šimtmečius 
buvo džiaugtasi žėrėjančiu gyvenimu. 
Dalis mūsų žmonių, kurių sūnūs su 
dėkingumu šio krašto sostinę 
vadina “Yerushalem de Litą” 
(Lietuvos Jeruzale). Lietuvoje, 
ypačiai Vilniuje, buvo išaugusi 
išimtinai skirtinga aukšta kultūra. 
Ten tvarkingai veikė hebrajų ir 
žydų mokyklos: pradžios mokyklų 
tinklas, aukštojo mokslo institucijos 
ten buvo pasaulinio garso Strašūno 
biblioteka,Žydų mokslinis institutas, 
daugybė knygų, laikraščių bei žur
nalų, spausdinamų hebrajų ir žydų 
kalbomis, ten buvo žydų teatrai ir 
klubai. Visa tai kas buvo, jau 
nebėra ir nebus” .

(Laisvas vertimas dalies 
laiško, paskęlbto “Religion in Com-

LATVIAI GEDI DIRIGENTO.
Rugpiūčio 17 d. Bankstowne 

susidūrus mašinai su sunkvežimiu 
žuvo žinomas latvių chorvedis 
Janis Puisens. Jis ilgus mętus 
vadovavo žinomam latvių vyrų cho
rui Sydnejuje, daug kartų dalyvavo 
drauge su kitais pabaltieciais 
bendruose minėjimuose ir iškilmėse. 
Sydnejaus latvių bendruomenę ne
tekus žymaus menininko nuo - 
širdžiai užjaučiame^ Taip pat už- ® 
ūojautą latvių laikrašty pareiškė ir 
Sydnejaus liet. Meno Ansamblis su 
dirigente M. Umbražiūniene. *

munist Dominated Areas” bi uleteny, 
1970m. birželio mėn. laidoje, nr. s.į 
1 1- 12, 475RiversideDr., Room 621, j; 
New York, N.Y. 10027) .

Vilniaus žydų pąreiškimas, kad 
Nepriklausomoje Lietuvoje buvo apie 
3 00,000 žydų, o nacių ir bolševikų 
okupacijose apie 87% jų ' buvo 
išnaikinta, yra teisingas. Iš viso 

■okupantai fiziniai išnaikino apie 
700,000 Lietuvos gyventojų. Apie 
3 00,000 išnaikino naciai ir apie 
400,000 bolševikai (Varpas nr. 7, .
1967 m., psl. 69) .

ELTA

MONTEVIDEO UNIVERSITETAN
Urugvajuje gimęs Alfredas Stanevičius, 

baigęs odontologijos mokslus, buvo pa
kviestas Montevideo universiteto profeso
riaus asistentu odontologijos fakultete.

A. Stanevičius yra didelis lituanistikos 
mėgėjas ir lietuvių tautinių šokių ansamb
lio vadovas.

SADUNAITĖS LAIŠKAI DIEVUI
„Draugas“ rašo, kad „Ateities“ leidykla 

išleidžia poetės D. Sadūnaitės-Sealęy eilė
raščių rinkinį „Laiškai Dievui“.

DONELAIČIO KAPAS
Naujas poeto Kazio Eradūno eilėraščių 

rinkinys „Donelaičio kapas“ spausdinamas 
Čikagoje — leidžia M. Morkūnas.

MIŠKO ŠVENTĖ
Naujausias Vlado Jakubėno muzikos kū

rinys „Miško šventė“ bus atliktas Čikago
je rugsėjo 5 d.

ADOLFUI KLIMUI 80 M.
Laikraštininkas ir visuomenininkas 

Adolfas Klimas sulaukė 80 m. amžiaus.
Pagerbdamos jį. LŽS Centro Valdyba pa

kėlė jį pernai garbės nariu, o Šaulių Są
junga apdovanojo šaulių žvaigždės ordinu.

STATYS NAUJUS LIETUVIŲ NAMUS
Clevelandp (JAV) lietuviai per savo Li

thuania Village bendrovę nupirko sklypą 
ir nori pasistatyti naujus lietuvių namus
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teatras VAIDJ|£^
Kultūrinis lietuvių gyvenimas 

Australijoje yra labai judrus ir gyvas . 
Jis reiškiasi įvairiomis formomis; 
chorai, oktetai, kvartetai, plunks
nos ir meno rateliai, sanbtiriai ir 
grupės. Visų vienas tikslas, iš
laikyti ir puoselėti lietuvišką 
kultūrą, perduoti ją ateinančioms 
kartoms, ir parodyti svetimiesiems, 
kad čia neatvykome ieškoti laimės, 
bet esame išblokšti iŠ savos žemės 
be teisės į laisva gyvenimą savame 
krašte. Australai stebisi mūsų 
kultūriniais pasireiškimais, nes 
pagal savo sk aicių Australijoje 
esame labai veiklus ir dažnai nu
stebiname juos savo meno pajėgomis 
ir aukšto meninio lygio pasirodymais.

Teatras yra vienintelis 
kultūrinis vienetas, apsiribojęs savo 
veikla tik lietuvių tarpe. Buvo 
bandyta išeiti platesniu mastu j 
australų visuomenę, bet be didesnio 
pasisekimo. Stoka lėšų neleidžia 
pilnai išnaudoti turimų lietuviško 

■ teatro pajėgų, o be to ir ne visi 
musų aktoriai jungiasi lietuviskon 
veikion. Tie, kurie Šį darbą dirba, 
vra pasišventėliai, nilni pasiryžimo.

išvykimas j 
kitas lietuvių kolonijas gana sunkus, 
susijęs su didelėmis išlaidomis ir 
laiku.

Adelaidės lietuviai, tik spėję 
sušilti kojas Pietų Australijos 
žemėje, tuoj suskato burtis i, įvairius 
k ultūrinius vienetus. 1949 metais 
pirmą kartą k engurų žemėje išvydo
me ir išgirdome lietuvių kalboje 
scenos veikalą: "Pirmasis skam
butis,” režisuotą P.Rūtenio. Taip 
ir gimė pintasis lietuviu, teatras 
Adelaidėje. -, įžiebta lietuviško 
teatro kibirĮcstis nebeužgąso, nors

.Adelaidės VAIDILOS.Teatro režisorius 
J. Venslovavičius, pastatęs Putino 
Valdovą, kurą matysime Sydnejuje spalio 
31 d. Ukrainiečių salėje, kur vyko M.P.
Spaudos Balius

Teismas sovietams,
Jau kelinti metai ir Australijoje 

plačiau organizuojama Pavergtų 
Tautų Savaite. Vis dėl to kasmet 
vykdant beveik tų pačių programų tuo 
labai daug nepasiekiama.

Kaip pasiekė ilgai keliavusios 
žinios, Amerikoje, Cleveland miestę 
Pavergtųjų Tautų Savaite buvo 
pravesta originaliu būdu: vietoj 
eisenų, demonstracijų, kurios jau 
virto Šablonu ne tik Amerikoje, bet 
ir Australijoje, ten lietuvių iniciatyva 
ir talkinant visai eilei amerikiečių ir 
kitų tautų atstovų buvo surengtas

A.A.

GENOVAITEI VALTIENEI,

mirus, prietelių Juozą ir jo sūnų Vaitus bei jų gimines netekus žmonos ir mo
tinos giliai užjaučiame.

V. ir P. Antanaičiai.

Mielą Vladą Miniotą ir artimuosius, jo 
dukrai 

GENOVAITEI VALTIENEI
mirus, giliai užjaučia T. ip

V. L. Jarai

Mielą Vladą Miniotą ir artimuosius 
mylimą! dukrai

J‘o

GENOVAITEI VALTIENEI
mirus, dideliame skausme nuoširdžiai užjaučia 

J.L. Kecioriai, St. Marys

buvo valandų’kr*^! i^ji^ 

bet. dėka keistos pasi 
kibirkštis vos nėišoiėsusf 
įpūsta sužibėdama dai' sk!

' U-riu

ginančių, 
šįjlių ši 
ivo vėlei

> Ade-
Jgelio 

_ _  .(avimų 
, studiją, iš 
iš sągibūrio

įpflstavsužibėdai
Šiandien Į 

laidės lietuviu teatras po i 
persiorganizavimų irwersigt 
iš mėge'ju, grupėS>. i, —" 
studijos į sambūrį/* iš sambūrio 
galutinai sutelkęs visus aktyvius 
lietuvius aktorius ’ į sklandžiai 
veikiantį Adelaidės lietuvių teatrą 
VAIDILĄ.

Vaidilos ryškesni pastatymai: 
A.Rūko BUBULIS ir DUNDULIS ir 
J.Mykolaičio - Putino VALDOVAS. 
BUBULIS ir DUNDULIS trijų 
veiksmų linksmas nutikimas, rę- 
žisuotas J.Neverausko. Suvaidintas 
du kartus Adelaidėje ir kartą Mel
bourne. Ypatingai su dideliu 
pasisek imu Melbourne, kur žiūrovų 
nagalėjo sutalpinti Lietuvių Namų 
salė.

viešas Sovietų Sąjungos teismas, 
kuris buvo labai gerai suorganizuotas 
ir juo susidomėjimas buvo labai 
didelis: teismo metu salėje buvo 

.pilna klausytojų, įskaitant ir ameri
kiečių spaudos bei radijo atstovus, 
kurie' tiek spaudoje, tiek per radiją 
ir televiziją tą teismą, labai plačiai 
aprašė ir komentavo. Teisme buvo 
patiekta daug dokumentalinės me
džiagos ir gyvų liudininkų parodymų. 
Visa to teismo medžiaga numatoma 
išleisti atskiru leidiniu ir paskleisti 
plačiai Amerikoje ir už jos ribų. 
Taip patnumatoma tą medžiagą įteikti 
Jungtinėm Tautom ir jose dalyvaujan
čių valstybių atstovams.

J.Mykolaičio - Putino VAL
DOVAS IV-rių veiksmu istorinė 

*■- . legendarinė drama. ’ režisuota 
J.Venslovavičiaus, su dideliu 
pasisekimu suvaidinta du kartus 

■^Adelaidėje ir Lietuvių Studijų 
įl-i-Dienų metu per 1970 metų Velykas 

Melbourne. Tai vienas iš didžiausių 
lietuviško teatro Australijoje pa- 

. statymų. Šiam pastatymui lėšas 
dalinai parūpino mecenatų ir talki- 
ninkų ■įiirelis. Ypatingai paminėtina 
Dr. N. Šurnaitė-Ratkevičienė, kuri 
nenuilstamai rūpinosi lėšų telkimu 
ir kitais su šiuo pastatymu susi
jusiais reikalais. Akademinis 
Skautų Sąjūdžio skyrius Adelaidėje 
taip pat nepamiršta lietuviško teatro 
ir finansiniai remia jo veiklą.

Ateityje numatoma, kaip ir iki 
šiol, statyti lietuviškus scenos 
veikalus. Nėra lengva rasti tinkamų 
veikalų, kurie visakeriopai būtų 
tinkami turinio ir pastatymo atžvilgiu. 
Nelengva ir režisoriui rasti aktorius, 
kurie netik atitiktų pasirinktus 
charakterius, bet ir sutiktų du ar 
tris kartus savaitėje atvykti j 
repeticijas. Atrodo, kad Vaidilos 
aktoriai ir režisoriai yra pasiryžę, 
1949 metais P.Rūtenio uždegtą 
lietuviško teatro meilės kibirkštėlę 
saugoti ir neleisti jjai užgesti.

Šiuo metu Vaidila ‘‘apdailina’' 
A.Rūko BUBULĮ ir DUNDULĮ ir 
J.Mykolaičio - Putino VALDOVĄ, su 
kuriais yra ALB Krašto Kultūros 
Tarybos pirmininko J.Mak svyČįp 
pakviesti atsilankyti Sydnejun. Si 
gastrolė yra didžiulė moralinė 
parama visiems Vaidilos nariams,nes 
tai istorinis įvykis lietuviško 
teatro veikloje Australijoje ir tiki
masi, kadSydnejaus tautiečiai nebus 
apvilti šiuo Vaidilos apsilankymu.

V. Baltutis.

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
Šių metų spaudos balius jau 

praeityje. Rugsėjo 19 d. įvykęs 
Musų Pastogės Spaudos balius 
praėjo galima sakyti pakilesnėje ir 
jaukesnėje nuotaikoje, negu anks
čiau. Malonu pastebėti, kad šalia 
sydnejiškių gana gausiai matėsi 
svečių iš Canberros, Newcastlio, 
Wollongongo, net iš Melbourne. 
Tiesa, atsimenant 'Pastarojo meto 
sydnejiškes lietuvių nuotaikas, 
nesimatė visos eilės veidų, kuriuos 
paprastai matydavome anksčiau 
Spaudos baliuose, tačiau niekas jų 
labai bepasigedo, nes j Musų Pa
stogės spaudos balių žmonės ėjo ne 
tiek vadovaudamiesi politinėmis 
nuotaikomis bei programomis, bet 
greičiau Kukučio skelbimuose mestų
Šukiu - "Devynioliktą rugsėjo kas 
lietuvis, tas ir ėjo . . .” Ypač 
pabrėžtinas gausus jaunimo daly
vavimas: jiems buvo pramatyti keturi 
stalai po dvidešimt vietų, bet ir to
neužteko, nes reikėjo juos suglau
dinti ir net ekstra vietų suorganizuo
ti.

Baliaus nuotaika buvo nepap
rastai pak iii ir vieninga. Ypač visus 
dalyvius sužavėjo baliaus progra
moje statytoji “Ne ta Traviata" 
Šičia pagal žinomos- Verdį operos 
"Traviata” melodijas ir turinį buvo- 
į vesta išvirkštinės scenos su dabar-

AUKOS
VIETOJ VAINIKU MIRUS KLEMUI BALTOKUI, 
SUDĖTOS LIETUVIU KULTŪROS FONDO NAUDAI:

Ig. Alekna S 3.00 A. Klimas S 2.00
J. Antanaitis $ 2.00 A. Mikaila S 2.00
J. Balbata S 2.00 F. Tamošaitis $ 2.00
P. Baltutis S 2.00 B. Vanagas $ 5.00
P. Dargis « 2.00 A. Vingis S 5.00
V. Daugvila $ 2.00 B. Vingrys $ 3.00
VI. Jakutis . $ 3.00
J. Kalnėnas S 2.00 Viso $37.00

$ 80.00
S 10.00
$ 5.00

AUKOS
Mūsų PASTOGĖS SPAUSTUVEI.

Mūsų Pastogės spaustuvei įsigyti 
aukojo:
Julius Čižas 
S.Jablonskas 
A. Nekrašius

Mieliems aukotojams nuo-: 
š irdži'ai dėkojame-Drauge primename, 
kad šiam tikslui vajus tebevykdo
mas . iki bus nenupirkta visos 
reikalingos spausdinimo priemonės 
Visiems dėkojame už palankumą ir . 
pritarimą.

ALB Krašto Valdyba.

AUKOK SPAUSTUVEI
ir idėjomis. Bet 

vertas atski ro 
gal skaitysime

ties nuotaikomis 
šis pastatymas 
pristatymo, kurį 
kitoje vietoje.

Pabrėžtina ir spaudos baliaus 
loterija, kurioje tradiciškai leidžia
mi mūsų iškiliųjų dailininkų šiam 
tikslui suaukotieji paveikslai . Šiais 
metais baliaus loterija ypatingai 
buvo turtinga, nes joje buvo lei
džiami mūsų pačių žinomiausių ir 
iškiliausių dailinkų kūriniai: E. 
Kubbos, (jos darbą laimėjo Akva 
Meiliūnaitė), V.Ra to (laimėtojas 
didelis meno entuziastas P.Alekna), 
H.Šalkausko (laimėjo jaunosios 
kartos atstovė D.Mickutė) ir 
L.Urbono paveikslą nusinešė J. 
Abromas. Dail. V.Meškėno pa
veikslą laimėjo baltos spalvos 
100-sis bilietėlis, bet laimėtojas 
pats neprisistatė savo laimikio 
atsiimti, tad paveikslas yra Mūsų 
Pastogės 
Laimėtojas 
laukiamas . __ . _____ T ...
pristačius bilietelį. Praėjus ketu
rioms savaitėms ir laimėtojui ne-

žinioje, 
atveju

redak toriaus
kiekvienu 

savo laimikj atsiimti

atsiliepus paveikslas bus arba/ 
parduotas, arba paliktas kaip fantas 
kitų metų Musų Pastogės spaudos 
baliaus loterijai. .

Paveikslu, loteriją baliuje 
pravedė p. V.Šliteris, laiminguosius 
numerius ištraukė p. G.Kazokienė.

į baliaus pabaigą buvo įvesta 
dar viena naujovė - buvo paleistas 
amerikoniškų varžytinių keliu rumbis 
arba lietuviški kočėlai,, kurie buvo 
specialiai baliui prisiųsti iŠ Mel
bourne. Gaila, svečiai jau buvo 
gerokai įsismaginę, tad visuotinio 
dėmesio nesusilaukė. Vis tik tai 
buvo didele naujovė ir atrakcija, ir 
Rumbis po įtemptų varžybų atiteko 
svečiui iš Newcastle p. A.Šernui.

Apytikriai suskaičiuojant, šis
spaudos balius davė virš 1000 dol. 
gryno pelno Mūsų Pastogei. Tai 
yra dar vienas įrodymas, kad tautie
čiai bendruomenės spaudą palaiko 
ir remia. Ačiū visiemsl

Vilniuje ’ išleistas Reginos 
Balčikonienes - Songailaitės ir Juo
zo Balčikonio spalvotas leidinys 
(vadinamas, anglo-saksų kraštus 
sekant, “bukletu”) “Tautiniai 
drabužiai” (pagyvensiu žmonių Sakių 
kolektyvams). Parodomi tautinių 
drabužių pavyzdžiai, buvę pritaikyti 
ir liepos mėn. Vilniuje, Vingio parke, , 
įvykusiai dainų šventei.
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Jolanta Onuškevičiūtė- Jacyna

Gegužės 3 0d. Jolantai 
Onuškevičiutei-Jacyna buvo 
suteiktas Sydnejaus Universiteto

ROMUVA
SENOVIŠKOJI ROMUVA IR AISČIŲ TIKYBOS BRUOŽAI.

Apie Romuvos vardo istorinę 
kilmę iki mūsų laikų yra labai mažai 
užsilikę istorinių .šaltinių, kurie 
duotų mūsų garbingosios praeities 
tikresnį vaizdą .

Romuvos vardas siekia gilią 
senovę. Apie jį mini keli kronikinin
kai, iš kurių lėtro Dusburgo kronika, 
atrodo esanti patikimiausias šaltinis. 
P.Dusburgas gyveno 13 šmt. pabaigq 
ir 14 šmt. pradžioj. Jis yra loty
niškai parašęs prūsų žemės istoriją, 
kur aprašydamas jų tikėjimą, apeigas 

ir papročius, yra pažymėjęs Nadru- 
voje vietą vad. Romuva (Romow), 
kurioje gyvenęs kažkoks Krivė 
(Criwe).

P. Dusburgas dar pažymi, 
kad toje vietoje, nugalėjus priešą, 
buvo deginama dievų garbei trečioji 
dalis viso grobio, kuris buvo paveda
mas žyniui. Pagal Dusburgą 
Romuva savo vardą gavusi nuo 
Romos.

16.šmt. kitas kronikininkas 
Simanas Grūnau smulkiau aprašo 
Romuvą ir ten esančias šventenybes. 
Toji kronika buvo šaltinis vėles
niems tyrinėtojams. Jis rašo, kad 
Prūsuose, vietovėje vad. 'Romuvai 
augęs didžiulis ąžuolas, žiemą ir 
vasarą žaliuojąs.

Ąžuolo drūtumas' ir nuolatinis 
žaliavimas • any laikų mokslininkų 
yra įvairiai aiškinamas.

Praetorius ąžuolo drūtumą 
aiškina tuo, kad jis augąs derlingoj 
dirvoj?* o amžiną lapų žalumą, kad 
ąžuolą apšlakstydavo gyvulių 
krauju, kurie čia pat buvo aukojami ■ 
dievams. Jis dar priduria, kad 
žmonių ir gyvulių kraujas turįs 
ypatingos galios žalumui palaikyti.

Kiti anų laikų mokslininkai

“Bachelor of Social Studies”

Jolanta gimė Vokietijoje, 
atvyko į Australiją 1949 m. Lankė 
“Our Lady of Mercy” gimnaziją 
Parramattoje, kurią baigė aukštais 
pažymiais. 1966 m. į Stojo į “Social 
Studies” kursą Sydnejaus Universi
tete. Kursas tesėsi 41/2metu,pfer 
tą laiką reikia atlikti paktiką skir
tingose institucijose. Jolanta 
specializavosi santykiavime . tarp 
“Šeimos ir Vaiko” .

Šiuo metu ji dirba “Royal 
Blind Society of NSW” piklausydama 
“field staff”. Čia darbas daugiau 
surištas su . senesniais asmenimis 
(dabar reikalauja surasti akliems 
gyvenimo priemones ir pripratinti 
juos psichologiniai prie jųnelaimės) 
Ateityje Jolanta norėtų dirbti su 
jaunimu, pasinaudodama savo 
specialybe.

Lietuviškame gyvenime Syd- 
nejujc, Jolanta priklausė tautinu 
šokių grupei, ir aktyvi narė Studentų 
Sąjungoje.

Sveikiname Jolantą ir linkime 
daug laimėsipasirinktoje profesijoje 
padėti artimui nelaimėje.

L.A.

Jonas Vytautas Stankūnavičius.

Vienas stabas vaizdavo
Patrimpą ir

šventyklos ąžuolo žalumą aiškino 
lapų tankumu, kurie nepraleisdavo 
nei sniego, nei lietaus, ir tuo būdu 
išlikdavęs žalumas. Romuvoj, palei 
ąžuolą, iŠ trijų pusių stovėję 
stabai.
Perkūną, antras
trečias - Patolą. Juos prižiūrėdavę 
Krivaitis-‘ir vaidylos. čia nuolat 
kūrendavosi amžinoji ugnis.

Studentų Žodžio Redaktoriaus pastaba. J.V.Stankūnavičius yra 
Romuvos Korporacijos Melbourne sekretorius. Studijuoja biochemiją 
Monash universitete ir jau ketveri metai kaip Romuvos k orporantas. 
Aukščiau paskelbtą straipsnį jis skaitė korporacijos konvente. Visi 
k orporantai kartas nuo karto turi paruošti po vieną panašų darbą. Tas 
padeda praplėsti žinių akiratį ir lavina lietuvių kalboje. Ateity bus 
duodama ir daugiau Romuvos korporantų straipsnių Studentų Žodyje.

Perkūnas (prūsų Perkūnis, 
latvių Perkuons), pagal liaudies 
tradicijas, gyvena aukštai, virš 
debesų, valdo griaustinį ir žaibus. 
Dažnai vaizduojamas kaip senis, 
važiuojąs per debesis dviračiu 
vežimu. Rankoje jis laiko kirvį 
(rečiau kūjį), kuris sugrįžta atgal, 
jei jį sviedžia (tada žaibuoja).

Dar Perkūnas įsivaizduojamas 
kaip tvirtas rudabarzdis vyras, kuris 
medžiotojo pavidalu vaikšto Žemėje 
ir velnius šaudo. Joks kitas seno
vės lietuvių dievas nebuvo tiek daug 
sužmogintas ir suasmenintas, kaip 
Perkūnas. Čia jau turime pilną 
antropomorfizmą. Perkūnas yra 
piktas, bet labai teisingas. Jis 
stebi žmonių darbus ir nubaudžia, 
prasikaltusius. Kartais jis tiesog 
vadinamas ’teisybes prižiūrėtoju’ 
(pvz. kas tyčiomis peraria ežią, 
norėdamas svetimą žemę pasisavinti/ 
tą trenkia Pekūnas).

Sakykite, ar tik vyrai "pijokai"?
diplo-

Jis nemėgsta savanaudžių, 
pavyduolių ir pagyrūnų, nekenčia 
vagių ir melagių. Nedorus žmones 
jis užmuša žaibu arba sudegina jų 
namus. F irmasis griaustinis 
pavasari sujudina žemę, tada pradeda 
žolės ir javai geriau augti. Apskri
tai,pirmasis griaustinis yra laikomas 
pavasario pasiuntiniu ir gamtos 
pažadintoju. Griausmingi metai yra 
vaisingi metai. Tokiu būdu Perkū
nas yra vaisingumo dievas. įspėja 
nesimaudyti iki pirmo griaustinio, 
nes velnias sėdi vandeny, ir pirmas 
giaustinis jį išvaro. Žmonėse dar 
yra išlikę daug tikėjimų apie Perkū
ną, senos ir naujesnės kilmes.

Manymas, kad yra keli broliai 
Perkūno, arba keli broliai ir sesuo, 
yra vėlesnės kilmės. Nieko nepa- 
sakojama apie Perkūno žmoną, arba 
tiesiog sakoma, kad žmonos jis 
neturi, nes esąs per daug piktas, tad 
negalėtų su moterimi sugyventi.

Kiti du dievai, kurių stabai 
buvę Romuvoj, buvę, kaip jau 
minėjau: Patrimpas (Patrimpus,,, 
Autrimpas) - jūros, upių ir vandenų 
dievaitis, bei Patolas (Pikulis. 
Pykuolis) - pragaro ir tamsybių 
dievas.

Deja, apie juos, mano turimoj 
medžiagoj, platesniu žinių neradau.

Krivė (krivis, krivaitis, krivių 
krivaitis), tariamai vyriausias 
prūsų, lietuvių ir latvių dvasininkas, 
kurį tos gentys nelyg popiežium 
laikė.

Jo vardas esąs kilęs iš turėtos 
kumpos lazdos (krivūlės), kaip jo 
pareigų aukščiausio simbolio. 
Krivės apdaras buvęs ilgesnis negu 
kitų dvasininkų ir baltas, o balta 
spalva buvo laikoma šventa.

Anot Dusburgo "Kaip viešpats 
valdo visą tikinčiųjų bažnyčią, taip

šiuo būdu ir įsakymu buvo valdomos 
ne tik minėtosios (prūsę) kiltys, bet 
ir lietuviai, ir kitos Livonijos Žemės 
tautos. Tokia didele buvo jo galia, 
kad ne tik jis pats arba jo giminai
čiai, bet ir jo pasiuntinys su jo 
lazda ar kitu žinomu ženklu perėję 
netikėlių sritis, buvo didžiai
gerbiami karalių, kilmingųjų ir
liaudies. (Krivės pasiuntiniai buvę 
vadinami siginotais. Siginotai irgi 
skalbdavę laiminimus). Lyg senu 
Įstatymu, jis kūreno negęstančią

ugnį. Pas jį žmonės ateidavę 
sužinoti, ar jis nematąs velionies 
keliaujančio į pomirtinį gyvenimą.”

Krivė esą turėjęs pagelbininkų. 
Jie buvę vaidilos. Vaidila (vaidilas 
vaidelotas, vaidelutis), pagal prūsų 
šaltinius, yra gana neaiškios galios 
apylinkės vyresnysis. Pagal S. 
Grūnau kroniką, tas vaidila buvęs 
krivės pasiuntinys, iš dalies pagal

bininkas, kažkas jutima dvasininkui, 
nes ką "kirvaidas” (krive) įsakyda
vęs visiems vaidiloms tai paskleisti 
ir vykdyti. Krivei mirus, susirink
davę vaidilos ir išsirinkdavę naują 
krivę. Atrodo, kad dalis vaidilą 
gyveną prie krivės (t.y.romuvoj).kiti 
- valdą atskiras sritis ir ten perduo-, 
davę valią; tai buvę kaimų vaidilos. 
Kartą pats S.Grūnau patekęs /slaptą 
prūsų susirinkimą, kur buvę daug 
vyrų ir moterų, kur mokęs senas 
ūkininkas ir ‘vaidilotas’; pats S. 
Grūnau likęs gyvas tik mokėtos 
prūsų kalbos dėka, bet turėjęs 
prisiekti Perkūnui, kad nieko 
neišduosiąs. Toliau jis išklausęs 
vaidilos pamokymų, matąs žmones 
savo 'kaltes vaidilai atskleidžiančius, 
ožio auką su ‘komunija’, dalyvavęs 
baigminėse susirinkimo vaišėse ir 1.1.

Visas šis S.Grunaiiį pasako
jimas ir kitos kronikos vietos apie 
vaidilas, atrodo įtartinos, pvz. 
krivės ir vaidilų tarpųsaviai santyk-^ 
iai ir priklausomybė labai primena 
Romos Katalikų Bažnyčios kurŲą 
(plg. krivės rimtimą)^ katalikų, 
išpažintį, komuniją ir t.t.- Pątlt? 
įdomiausia vaidilą reikšmei iL Ją.' 
tikrovei suprasti yra žinia apie 
■slapta prūsų susirinkimą su pries
aika, ošia auka ir vaišėmis. Siame 
susirinkime gal būt sprendė tarpu- 
savio nesutarimus, kuriuos S.Grūnail 
pavertė ’išpažintimi’ ir t.t.; vaidilos 
’10 Dievo įsakymų’, būtent,paprotį 
nūs teisės ir doros, dalyvavo ožio 
aukoje gal ne tiek kaip žinys, bet' 
aplamai vyresnysis, kuris nebūtinai 
buvo kitų skirtas, bet šiaip pagarbos 
įgijęs senukas. Bet lygiai galima, 
kad toks apylinkės įtakingas 
vyresnysis, pagarbus senukas buvo 
ir žynys, gebėjęs nuvardinti ligas 
ir panašiai, vyresniojo ir žynio pa 
reigos galėjo sutapti, o S.Grūnau 
jas jšplėtųs į vaidilą-dvasininkę, 
panašų kunigui ir t.t.

Dvasininkų luomas buvęs 
labai galingas. Dvasininkai buvę 
įstatymų leidėjai ir vyriausieji 
’teisėjai. Dievai tik su jais kalbėję; 
jie perduodavą dvasininkams savo' 
norus ženklais, kuriuos išaiškinti 
tik jie galėją. Krivės buvę tiek 
galingi, kad prieš jų norą nublukę 
senprūsių pasauliniai vadai, kurie 
pasireikšdavo kaip karo vadai tik 
karo metu.

Istorijoje vyrauja bendra nuo
monė, kad senprūsiai ne vienamį 
krikščioniui neleisdavę įžengti į jų 
Šventąsias vietas arba dalyvauti 
tikybinėse apeigose. Jeigu sveti
masis peržengdavęs romuvos ribas, 
jis si, nusikaltimą turėjęs apmokėti 
savė gyvybe. Tai patvirtina ir 
seniausi rašytojai Adamus Bremen- 
sis ir Helmholdus. Del to istorinėje 
literatūroje veltui ieškosime žinių 
apie pačias religines apeigas. Jos 
mums liko nežinomos iki šių dienų.

Kiti rašo, jog senprūsiai 
akyldaisaugoję savo krašto sienas 
ir šventyklas, kad jokia svetima 
koja nepaliestų jų šventumo. Nusi
kaltėlis būdavęs užmušamas arba

<Nu*»tta t P»l. 4)
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ROMUVA
(atkelta iš psl.3) 

sudeginamas, kadangi jie laikė savo 
dievus rus&otnis būtybėmis, kurios 
galėjusios būti permaldaujamos tik 
grieš.Siausia bausme. Sakoma, kad 
Prahos vyskupas Vaitiekus - Adal
bertas buvęs nužudytas tik dėl to, 
kad jis. nebodamas perspėjimų, įsi
brovęs } vieną Sambijos romuvą, tuo 
norėdamas šambieciams įrodyti jų 
dievų niekingumą ir beprasmiškumą.

Dėl šių priežasčių vėliau, kovų 
metu, visos pagonių šventyklos 
priešu buvo tuojau sugriaunamos, 
kadangi joks Perkūno žaibas ne
nutrenkęs šventyklų naikintojų. Ir 
pagonys gana anksti suprato, kad 
jie gali naikinti krikščionių bažny
čias, nebijodami staigaus atkeršijimo 

Todėl anoje ilgametinėje 
kovoje Ordinas su savo kryžeiviais 
pirmoje eilėje naikino romuvas ir jų 
dvasininkus, net juos kartais 
sukapodamas į gabalus; o senprusiai 
įsiverždami į Ordino užimtus kraštus, 
išliedavo savo kerštą ir pagiežą 
naikindami krikščionių bažnyčias 
bei vienuolynus. Senprūsių, pana
šiai kaip, ir lietuvių, dievams 
garbinti vietos buvusios romuvos ar
ba ramovės, ' kurias kiekviena 
gentis arba šalis atrodo, yra turė jusi 
atskirai. Be rdmuvų, dar buvę šventų 
miškų, elkių (alkų), gojų, ežerų, upių 
ir akmenų, pavestu dievams garbinti.

Kai kurie filologai norėjo pa
vadinimą ‘ramovė’ išvesti iš ’ramios 
vietos’. Pretorijus manė, kad ramovė 
turinti sanskritiską šaknį, kuri 
reikštų ramią vietą. Atrodo, kad 
Pretorijus čia klydo, nes ramovės 
arba panašiai skambančio žodžio 
arba šaknies sanskrite nerandama.

Ordinui išgriovus romuvas ir 
aukurus, tokios ugnies deginimo ir 
dievu garbinimo vietos buvo nukeltos 
į .-kitas nuošalias vietoves, prie 
medžiu, kurie iš kitų kuo nors 
išsiskirdavo, arba prie akmenų. Čia 
žmonės slaptai susirinkdavę, auko
davę ir prisimindavę senuosius die
vus ir laisvės laikus. Sembos 
vakarų dalyje, tarp Baltijos jūros ir 
Aisčiu marių, buvęs šventas miškas 
su romuva. Toje vietoje, vėliau 
vadinamoje Tenkitten, žuvęs pirma
sis senprūsių apaštalas, buvęs 
Prahos vyskupas,^ Vaitekus - Adal
bertas. Sembos šiaurės vakaruose, 
vėlesnio Heiligenkreuz apylinkėje, 
Prūsijos pilių žemėlapyje yra pažy
mėta kita romuvos vieta. Ir pats 
Heiligenkreuz pavadinimas sako, kad 
netoliese būta pagoniško kulto 
vietos.

Kita romuva buvusi Sembos 
pietų rytuose, netoli Priegelio, maž
daug pusiaukelyje tarp Karaliaučiaus 
ir Tapgavos, vėlesnės Heiligen- 
waldes vietovėje. Hennebergo 
žemėlapyje šioje vietovėje yra pažy
mėtas šventas miškas (Heiliger 
Wald). Pietuose nuo Heiligenwaldes 
yra kalnas, vokiečių pavadintas 
Kranzberg. Romuvos buvimą liudija 
ten anksčiau buvusios vietovės: 
Romau, Rornawe. Artimai esą 
vietove: Kurkelauk, Kurchefeld, 
buvusi pašvęsta senprūsių dievai
čiui Kurkei (Churche). Istorikas 
Voigt mano, kad prie kiekvienos 
romuvos buvęs ir Kurkei pašvęstas 
laukas.

Pagal Stryjkowskio istoriją, 
lietuviška romuva buvusi, Nemuno ir 
Dubysos santakoje. Sventarages 
romuva buvo prie Vilniaus.

Ant Nemuno dešinio kranto, 
beveik priešais Tilžę, yra žinomas 
Rambyno (Rombinus) kalnas, čia 
buvusi skalavičcių ir Šiaurės 
nadraviečių šventavietė su dideliu 
aukuru. Šis akmuo, vietinių gyven
tojų dar ilgai buvęs laikomas Šventu 
ir nepaliečiamu. Bet 1835 -m. jis 
buvęs vokiečio kolonisto Schwarz’o 
suskaldytas ir iš jo padirbtos malūno 
girnos. Kadangi aukure akmuo 

buvęs užkerėtas, tai. pagal padavimą 
- visi prie akmens suskaldymo ir jo 
nuvežimo prisidėję asmenys greitai 
po to mirę.

Rambynas Prūsijos pilių 
žemėlapyje (Burgen-Karte votį 
Preussen zur Zeit dės Deutschen 
Ordens) yra pažymėtas kaip tvi rtovė 
arba sutvirtintas piliakalnis. Mano
ma. kad romuvos dažnai buvusios 
sutvirtintos ir apsuptos pylimais bei 
sienomis. Vaidilos kartais buvę 
karingi kovotojai, panašiai kaip ir 
krikščionių ordinų dvasininkai. 
Romuvos kartais turėjusios net savo 
kariuomenę, kuri kartu su romuvoje 
prieglaudos ieškančiais ją nuo prie
šų gindavo.

Kaip matome, romuvų galėjų 
būti keletas. Dėl Romuvos, kaipo 
centrines Šventyklos taip pat nebuvo 
vienos nuomonės. P.Dusburgas ir
S.Grdnau tvirtina, kad toji Romuva 
buvusi Nadruvoje. Kiti istorikai 
radę Rohmsdorf ir Rykggarben 
kaimus senovės Natangoj, perkelia 
čia ir senovės aisčių kulto centrą 
Romuvą, nes, girdi, Šių kaimų

studentų
SYDNEY ‘

Australijos Studentų Sąjungos 
Sydnejaus skyrius šiais metais 
jįana aktyviai išvystė savo veiklą. 
Čia pažymėtini darbai'ir parengimai.

Pirmiausia valdybą sudaro; 
pirmininkas R.Skeivys, sekretorė 
L.Apinytė ir iždininkas R.Bukis.

Valdyba turėjo tris posėdžius. 
Nutarta atlikti arba atlikta-.

1. Surengtas Initium Semestri 
Dainavos salėje, kur programoje 
pastatyta “Plaukai".

2. Surengtas vyno ragavimo ir 
filmų vakaras.

3. Išsiuntinėta anketa studentų 
sąjungos reikalais.

4. Organizuotai dalyvauta pas 
lenku studentus.

5. Ieškant kontaktų su užjūrio 
lietuviais paliktas pirmininko 
adresas "R. ir R. Hospitality" 
centre, kad Sydnejuje atostogaują 
Amerikos kariai lietuviai lengviau 
susirastų ir susieitų su Sydnejaus 
lietuvišku jaunimu.

5. Studentų valdyba iš savo 
k ąsos paskyrė S 20 Mūsų Pastogės 
spaustuvei.

6. Parūpinti įkalbėtų lietuvių 
kalbos, literatūros ir muzikos juoste
lių universiteto "language laborat
ory" bibliotekai.

7. Suorganizuoti metų pabaigoje 
“Harbour Cruise" su kitų pavergtų 
tautų studentais.

8. Surengti diskusijų popietę 
egzaminų klausimais.

9. Suteikti kiekvienam studentui, 
važiuojančiam į studentų suvažia
vimą Melbourne $2.00 nuolaidos iš 
nustatyto $ 12.00 suvažiavimo 
mokesčio.

10. Nustatytas laikas ir vieta 
ateinančių metų “Initium Semestri" 
vakarui.

Taip pat bendrame susirinkime 
nutarta sudaryti galimybes susi
pažinimui su lietuviais akademikais, 
jeigu jie atvyktų iš Lietuvos.

***

Liepos 11 d. lenkų studentų 
filisterių organizacija Sydnejuje 
užsikvietė lietuvių studentus it 
filisterius į bendrų diskusijų ir 
pasilinksminimo vakarą. Atvyko 
virš 20 lietuvių filisterių ir studentų 
bei jų draugų. Oficialiajai daliai 
lietuvių vardu paskaitą paruošė p 
Vytenis šli ogeris, filisterių būrelio 
p- kas, skaitė pranešimą p Nitą 
Grincevičiūtė - Wallis, 'filisterių 
Pūrelio vice p-kė.Tema - “Lithuan
ian Cultural Awakening”. kurioje 
buvo du svarbūs punktai: lietuvių 
pastangos išlaikyti lietuvišką 
literatūrą ir kalbą caristinės rusų 
okupacijos metu prieš Pirmą Pasau- 

vardai primena Romuvos vardą.
Casper Schutz, įsižiūrėjęs į 

Heinrich Zeela. prūsų kunigaikščio 
Albrechto bibliotekininko žemėlapį 
(1570 m.), kuriame kažkoks kaimas 
Rom pateko į Galindą, priima jį tuo 

,pagarsėjusiu kulto centru. Kiti vėl, 
priduodami daugiau svarbos šventa
jam medžiui (ąžuolui), Romuvai 
pripažindavo tą vietą, kur turėjęs 
augti medis, nežiūrint į tai. ar toji 
vieta buvo vadinama Romuva, arkaip 
kitaip. Kadangi Varmėj augo 
garsusis ąžuolas, tai kai kurie 
istorikai čia atkelia ir Romuvą.

Nesiimdami šioje vietoje 
spręsti ir daryti galutinas išvadas 
dėl Romuvos vardo, ar dėl jo tikslios 
vietos apibrėžimo, vis dėlto, turime 
sutikti, kad Romuvos vardas siekia 
gilią mūsų tautos praeitį, aiškiai 
parodydamas, kad senovės lietuviai 
(aisčiai) turėdavo tam tikrą šventyk
lą. kurioje buvo garbinami jų dievai. 
Toje Šventykloje nuolat ruseno 
amžinoji ugnis, o josios vardas buvo 
ROMUVA.

veikloje
linį Karą. Sekė klausimai
ir sumanymai.

Oficialią dalį baigus visi 
buvo kviečiami prie užkandžių, vyno 
ir kavos. Čia vyko glaudesnis 
susipažinimas, pasikalbėjimas tarp 
šeimininkų ir svečių. Buvo įdomu, 
kad lenkų studentai ir filisteriai 
veikia kaip viena organizacija, turi 
vieną valdybą. Organizacija 
įsisteigė tiktai prieš keletą metų ir 
turi apie 30 narių. Jų norai yra 
netiktai bendradarbiauti tarp savęs, 
bet ir su kitų pavergtų tautų studen
tais ir filisteriais. Pernai metais 
suruošė tokį pobūvį su ukraniečių 

. studentais.
Vyno užgėrus ir geroje nuo

taikoje rimtos diskusijos pamažu 
pavirto į juokus, klegesius ir šokius. 
Muzika, plokštelės - tarp kurių buvo

CANBERRA
STUDENTŲ BALIUS.

Canberros Liet, studentų metinis 
balius į vyko rugpiučio 29 d. Lietu
vių Klube.

į originaliai ir puošniai archit. 
Vyt. Švedo išdekoruotą salę rinkosi 
pabuvoti Canberros lietuviai ir jų 
svečiai. Malonu buvo matyti šiame 
baliuje gražų būrį jaunimo, atsilan
kiusio iš Sydnejaus ir Melbourne. 
Skaitlingas filisterių dalyvavimas 
pobūvyje ne tik iš Canberros, bet ir 
iš kitų vietovių, įrodo, kad ryšys 
tarp baigusių mokslus ir tebė- 
studijuojančių yra tampus.

. fbbūvio padžioje pirmininkė 
N. Švedaitė visų studentų vardu 
pasveikino svečius ir dėkodama už 
atsilankymą palinkėjo geriausios 
nuotaikos.

Smagi muziką, gera vakarienė 
sudarė ne tik puikią, bet ir pakilią 
nuotaiką. Pobūvį paj vairinoloterija 
su viliojančiais laimėjimais: p. p. 
Klygienės ir Mikučionienės kepti 
tortai ir V. Švedo piešiniai su Liet. 
Klubo šampanu. Įsisiūbavus nuo
taikai ir muzikantams griežiant 
beveik be pertraukos svečiai 
tepradėjo skirstytis gerokai po 
vidurnakčio.

Neatbejotinai pobūvio dalyviai 
buvo patenkinti ir liko dėkingi šio 
baliaus organizatoriams-N.Švedaitei, 
G.Genytei, G.Jablonskiui ir visiems 
mieliems studentams bei abiturien
tams, kurie vienu ar kitu būdu 
prisidėjo prie šio baliaus surengimo.

■ Linkėtina, kad tokie baliai 
liktų Canberros jaunimo metine 
tradicija. 

keletas lenkišku, įgrotos moderniškų 
kapelų dabartiniais laikais l.cnkijojc.C 
Viena grupė ypatingai įdomi - tarp, 
tautiniai žinoma, dažnai daro 
išvykas po Europos ir J .A.V. kraštus.

Apie 1'2 vai. išsikalbėję ir 
pasišokę išsiskirstė. Atci- 
tyje lenkų filisteriai - studentai ,

pasišoku svečiai išsiskirstė. Ate t* . 
tyje lenkų filisteriai - studentai 
planuoja daugiau bendrų pobūvių.

Sprendžiant iš dalyvių nuo
taikų šitokie pobūviai yra sėkmingi 
ir reikšmingi. Sėkmingi todėl, kad 
pavergtų tautų akademinis jaunimas 
smagiai kartu praleidžia laikų. , 
Reikšmingi, kad šitoks pobūvis yra 
proga pasidalinti idėjomis, nuomo
nėmis apie studentų -filisterių 
tikslus ir veiklų svetimame krašte.

L.Apinytė.
***

Rugpiučio 22 d. Sydnejaus 
Studentų Valdyba suruošė du 
pobūvius atostogų metu.

Hrmas buvo glaudesnis susi
pažinimas su valdyba ir kitais 
studentais, pietų metu viename 
Sydnejaus restorane. PiettTs prasi
dėjo tradicine “Gaudeamus Igitur°'.7\ 
Sekė pirmininko pranešimas, proto* 
kolo patikrinimas.

Susirinkusių skaičius 
nedidelis-keturiolika, bet visi 
pritarė, kad organizuoti daugiau 
šitokių pietų, nes Čia yra proga ne 
tik pasidalinti nuomonėmis ir 
idėjomis, bet jas įvykdyti.

Antras, tų patį vakarų buvo 
suruošta “Barbecue” sekretorės 
kieme. Valdyba kvietė filisterius, 
visus studentus, būsimus abituri- 
jantus ir jų draugus. Dalyvavo virš 
šešiasdešimties, tarp jų gausus 
skaičius filisterių, net iš New Zea- . 
land ir Canberros! Valdyba parūpino 
vyno ir vakarienę. Vakaras vėsus 
ir apetitai dideliJDekojame kepėjams: 
Audronei, Arvydui ir Jonui.

Valdybėt • ‘ nuoširdži ai dėkčijd 
abiejų pobūvių dalyviams ir tuo pačiu 
linki geros sėkmės trečio termo 
egzaminuose. .

Valdyba .

MEKA.

Australijos Liet. Stud. S- gos 
Canberros Skyriaus Valdybos vardu 
nuoširdžiai dėkoju už studentu 
baliui paaukotus fantus:

p.p Klykienei ir Mikučionienei už 
tortus, Canberros Liet. Klubui už 
šampanų ir archit. Vyt. Švedui už 
piešinius.

Kar.tu reiškiu didžią padėka, 
studentų mamoms ir tėvams bei 
visiems prisidėjusiems darbu ir 
aukomis. Visiems studentiškas 
ačiū.

Nijolė M. Švedaitė, 
Pirmininkė.

Teisiuose, ant pietvakarinio? 
Masčio ežero kranto, kuriamas, 
Žemaitijos liaudies buities muziejus. 
Numatyta apie 30 pastatų. Ligsiol 
tepastatyta senovine valstiečio 
k lėtelė, pirtis ir vėjo malūnas.

ELTA.

Okup. Lietuvos etnografai, dirbą 
Mokslų akademijos istorijos institute, 
kitais metais numato svarbų darbą — 
Paba’tijo etnografinio atlaso I dalį. 
Siame leidinyje biis nušviestos kelios 
temos: senieji lietuvių Žemdirbystės 
ir gyvulininkystės įrankiai bei padar
gai, pastabai, drabužiai. Jau su
daryta 170 žemėlapių, smulkiai 
suregistruoti liaudies meno ir buities 

lobiai, vykdomos etnografų mokslinės 
ekspedicijos.. Viena jų šią vasara, 

visų menesį rinks, fotografuos, 
aprašinės 19 amžiaus pabaigos val
stiečių darbo įrankius, drabužius, 
sodybas.

ELTA.

4



ADELAIDĖS

studentai
DISKUTUOJA.

ALSS Adelaidės skyrius rug
pjūčio 30 d. suruošė diskusijų 
popietę, savo nariams. Skyriaus 
pirmininkė Elžbieta Rjciutėj. B.Sc. 
atidarydama popietę pabrėžė, kad 
lietuviai studentai domisi bėgamais 
reikalais, todėl pakvietė į diskusi
jas p. p. j.Lapsi, Vyt. Neverauąką 
ir J.Riaubą, kurie trumpai ir pristatys 
bėgamuosius klausymus susirinku
siems, pakviėsdama p J.Lapšį, būti 
moderatoriumi.

Fbnas J.Lapšys, paveikino 
dalyvius besidominčius svarbiais 
visuomeniniais klausimais ir pakvie
tė p Vyt. Neverauską, pakalbėti 
apie “Moratoriumą”, kuris gana 
išsamiai perdavė susirinkusiems, 
pabrėždamas, kad moratoriumas yra 
komunistų importas į Australija , 
kuriame be kairiųjų profesorių ir 
parlamentarų, dalyvauja ir Australi
jos komunistai. Jis pažymėjo, kad 
nežiūrint į tai, kad kai kuriuose 
Universitetuose, studentai atmetė 
moratoriumą, vistiek perTV ir spaudą 
buvo 24 vai. anksčiau pranešta, kad 

’ studentai nutarė dalyvauti, nors tas 
nutarimas buvo primtas mažos gru
pės radikalių studentų. Jis ragino 
lietuvius- studentus nedalyvauti 
ateinančiame moratoriume ir savo 
kolegoms universitete paaiškinti, 
kad moratoriumo dvasia yra ne aus
trališka, bet komunistų inspiruota 
ir importota iš kitur.

Toliau p J.Riauba kalbėjo 
apie anglų kalboje knygas apieLie-

APIE
PERTH

GLAUDUS BENDRADARBIAVIMAS.
Pavergtųjų tautu atstovai Perthe 

gana glaudžiai bendradarbiauja ir 
išvysto produktyvią veiklą. Čia 
lietuvius" atstovauja p. A.Kateiva. 
Rugpiūcio 29 d. visos tautybės su
ruošė bendrą pobūvį, kuriame labai 
skaitlingai dalyvavo lietuviai: lietu
vių taut, šokių grupė pašoko keletą 
tautinių šokią; gražiai pasirodė ir 
kitos tautybės su tautiniais Šokiais 
ir chorais. Šiame pobūvyje paskutinj 
kartą dalyvavo ir Birutė Gamytė- 
Radzivanienė drauge su savo vyru 
Vytautu, kurie rugpjūčio 30 d. 
galutinai paliko Australiją išvykda
mi visam laikui į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Vytautas ir Birutė 
Radzivanai pakely sustos Japonijoj 
apžiūrėti Osaka mieste vykstančios 
pasaulinės parodos (Expo 1970). 
Vytauto tėvai New Yorke taip pat 
pasitikdami jaunuosius žada iškelti 
antrąsias vestuves. Visi Pertho 
lietuviai jauniesiems linki geriausios 
sėkmės.

Pertiskis. 

KVIETIMAS.

Sydnejuje liet. katalikiškų 
pamaldų metu bažnyčioje vieną sekma
dieni, vargonais groja p. B.Kiveris ir 
drauge gieda jo vadovaujamas choras, 
gi kitą sekmadieni, vargonuoja Algis 
Plūkas, kuris maloniai kviečia visus 
— Dainos, Meno Ansamblio ir nepri
klausomus giedotojus - prisidėti prie 
jo vadovaujamo giedojimo bažnyčioje. 
Visus, galinčius giedoti, Algis 
Plukas kviečia rinktis ant viŠkų, 
kad suderinta giesmė neštą didesną 
garbų Visagaliui ir pamaldose daly
vaujančią tautiečių džiaugsmui.

**♦

Aną sekmadienį netikėtai teko 
sutikti Amerikos lietuvį p. Vilią 
Kasinską, praleidusį Australijoje savo j 
penkią savaičių atostogas. Jis pats (

tuvą ir įvairias Lietuvos problemas 
Kur jas galima rasti ir kuria tvarka 
reikėtų perskaityti, padalindamas 
paruoštą tų knygų sąrašą, pabrėž
damas, kad perskaičius, jas bus 
gerai susipažinta su Lietuvos 
Istorija nėš jau žiloje senovėje, 
romėnai sakydavo, kad “žmogus, ne- 
.z>nąs istorijos, yra vaikas”.

Sekė gana gyvos diskusijos, 
kuriose dalyviai gyvai reiškė savo 
nuomones ir state klausimus. Iš
diskutavus, moderatorius J.Lapšys 
pabrėžė, kad mes visi esame prieš 
karą ir anarchiją. Gyvendami komu
nistų okupacijoje, jūsų tėvai matė 
savo akimis komunizmo išdavas ir 
pergyveno pirmąją Lietuvos okupa
ciją, todėl mums, jūsų tėvams yra 
atmestinos tos demonstracijos, ku- 
riiosse matosi vien tik Viet Cong’o 
ir raudonos vėliavos. Jis pabrėžė, 
kad diskutuojant su savo kolegom 
yra būtina kelti ne tik amerikiečių 
ir australų pasitraukimą iš Vietnamo, 
bet ir maskolių pasitraukimą iš 
Lietuvos ir kitų okupuotų kraštų, 
kur jie laiko okupavę: Radikalai 
to klausimio nekelia, todėl lietuviai 
studentai būtinai privalo kelti jį. 
Be to patarė, kad nes i jungtų į 
moratoriumą, bet tik stebėti jį.

Laike susirinkimo Lietuvių 
Namų Moterų Sekcija pavaišino 
visus susirinkusius kavute su 
pyragaičiais, " už ką susirinkimas, 
padėkodamas, paplojo.

Uždarydama popietę, AISS 
Adelaidės skyriaus pirmininkė 
padėkojo susirinkusiems ir iš
reiškė pageidavimą, kad panašios 
popietės būtų rengiamos dažniau, 
kuriose būtų nagrinėjami į vairus- 
klausima.!. Jū-Ra

MUS
yra gimąs Amerikoje, gražiai kalba 
lietuviškai, pats ieškojo kontakto su 
Sydnejauė lietuviais ir jį, susirado ... 
ukrainiečių klube. Jis pats yra. 
biznierius, turi Baltimorėje keletą 
krautuvių ir spaudos agentūrą ir labai 
patenkintas pažinus Australiją 
Ketina ir ateity palaikyti su Australija 
ir joje gyvenančiais lietuviais 
artimesnius santykius.

***

Vienos Panevėžio gamyklos 
direktorius V.Stankevičius “Tarybi
nio Mokytojo” laikraštyje (nr. 51) 
pareiškė: “Musų gamykloje pagrindi
nė darbininkų mase uždirba nuo 130 
iki 200 rublių. Tuo tarpu pradedan
čiojo inžinieriaus atlyginimas ne
viršija 120 - 130 rublių. Pasitaiko, 
kad jauni technikai tiesiog vengia 
inžinerinės - technines tarnybos, 
bevelija būti brigadininkais, kad tik 
daugiau uždirbtų”.

ELTA.

»**

POLITIKAMS.

Tuščių skundu, jgrisusių dejonių 
Gana! perdaug, nenuoramos rėksniai! 
Gana verkšlent jums,milžinai svajonių 
Išlepinti ir sotūs tinginiai!

Ne jums jaunos tėvynės saulė teka: 
Pro akinius joj viskas jums juodai! 
Ne meilė jums į rūsčia širdį šneka, 
Tiktai garbės užgautos apmaudai!

Jums viskas griūt, subirti viskas žada: 
Jau parausti net patys pamatai! . . 
Belieka jūsų mylistą kaip vadą 
Pagalbon melst: išgelbėk tu tiktai!

Ne kritikų, kur šmeižia, viską peikia, 
Ne pranašų bedugnės ateities, — 
Mums reikia tų, kur susikaupę veikia! 
Daugiau darbų! Daugiau jaunos vilties!

Maironis.

Jaunimas Spaudos Baliuje: is kairės D. Mickutė, A. Zduoba 
ir U. Kazokaitė.

LIETUVOJE
Rasos (ne Jonines) - tai naujos 

pastangos Lietuvoje įvesti naujus 
papročius. J.Vilkaitis okup. Lietuvos 
spaudoje (“Lit. ir Menas” nr. 24) 
aiškina, kad pastaraisiais metais 
Rasos šventė mėginama atgaivinti ir 
siekiama įvesti, vietoje Joninių. 
Pažymėta, kad Rasos švęsta dar 19 
amžiuje. Ją tikroji prasmė - ne 
vardinės, o saulės ir gamtos šventė. 
Rasoje atgyjanti lietuvių tautosaka 
ir “saulėgrąžoje žmogus kalbasi 
su gamta”.

Lietuvoje šventė buvusi 
švenčiama Kernavėje, kur būdavo 
daugiausia jaunimo - apie 300-400. 
Tai būdavo paskutinį arba prieš
paskutinį birželio šeštadienį.

Keli tos šventės vaizdai: 
skaitomi is tautosakos atrinkti 
tekstai - kreipimasis į saulę, menulį, 
ugnį; skaitomas atsisveikinimas su 
saule. Jai pasislėpus, užkufiama 
šventes ugnis. Švenčiama visą 
naktį, kūrenamos ugnys, ritinami 
degantys ratai, einama su deglais 
prie upės, plukdomi,vainikai, iešk omą 
paparčio žiedo. Anksti rytą, 4 vai., 
saulei pasirodžius,,švente baigiama. 
Pasiūlyta tokią šventę švęsti ne tik 
Kernavėje, bet ir kiekvienoje apy
linkėje.

ELTA.

APMASTYMAI
Musų Pastogės 27 N r. yra 

atspausdinta N. Btk. korespondencija 
apie Melbourne metinį . ramovėnų 
susirinkimą. Tame rašinyje skel
biama, kad Melbourne ramovėnai nori 
Melb. Lietuvių namuose įruošti 
kažkokią paminklinę lentą ir, kad tos 
lentos padarymui svetimtaučiui 
skulptoriui reikės mokėti 1000 dol. 
Perskaičius tą naujiena teko giliai 
susimąstyti.

Pirmiausia eiliniam Melbourno 
lietuviui visai neaišku, dėl ko ir 
kuriam tikslui toks projektas? Kas 
toje paminklinėje, lentoje busi pa
minėta? Nesinori tikėti, kad tas 
paminklinės lentos projektas yra 
visuotinio ramoveną susirinkimo 
nutarimas. Tas metinis susirinkimas 
buvo visai negausus ir kaipo toks 
negalėjo visų narių nuomonės atsto
vauti. Tikriausia, kad to projekto 
autorius yra tik vienas ar keli 
asmenis, kurie nori kitiems diktuoti ir 
tuom sau garbę pelnyti.

Sumokėti 1000 dolerių kažko
kiam svetimtaučiui skulptoriui už 
lentą, kuri nežinia ko verta, tai 
jau Čia ne kariškos drausmės nusi
žengimas, bet tikras nusikaltimas, 
kurio negalima nuslėpti.

Jei Melbourno ramovėnai 
norėjo kokį paminklu ar paminklinę 
lentą kur nors įrengti, tai kodėl gi 
negalima tam tikslui iš anksto

Okup. Lietuvos matematikai, jąl> 
Draugija šią vasarą Vilniuje turėjo 
jau vienuoliktą konferenciją. Ji 
vyksta kasmet.

AMŽIAUS ILGUMAS

Iki šimto metų išgyvena sakalai, iki pus
antro šimto krankliai. Caro įleista į Pa- 
maskvio tvenkinius lydeka išgyveno du 
šimtus metų. Viename Anglijos zoologijos 
sode didžiulis vėžlys išgyveno tris šimtus 
metų.

TaČiąu dar kur kas ilgiau gyvena me
džiai. Tris šimtus metų išgyvena vyšnios ir 
kriaušės. Tūkstančio metų sulaukia pušis 
ir eglė, dviejų tūkstančių — ąžuolas ir ka
dagys. Iki trijų tūkstančių išgyvena Liba
no kedrai, iki penkių tūkstančių sekvojos 
ir baobobai, iki šešių tūkstančių drakon- 
medžiai.

Meksikos kiparisai sulaukia dešimties 
tūkstančių, o makroząntfja dvylikos ar net 
penkiolikos tūkstančių;-

■f

Priemonė kovai su vabzdžiais

— žinai, miusje Diuvalis rado vienos 
firmos skelbimą laikraštyje:
„Vienintelė patikima priemonė prieš mu

ses. uodus ir kitus vabzdžius. Kaina tik 10 
frankų. Išsiunčiame apdėtu mokesčiu. Jei
gu mūsų priemonė pasirodys neveiksmin
ga — tuoj pat grąžiname pinigus“. Nieko 
nelaukęs. Diuvalis, išsiuntė 10 frankų. ,"

— Na, įdomu, ką jam atsiuntė.
— Plaktuką!

skelbti konkurso, kad visi žinotų? 
Turime mes gi ir savų dailininkų ir 
skulptorių, kurie tą visą darbą atlik
tą net veltui ar su mažomis išlaido
mis? Ar tas visas paminklinės 
lentos įrengimo projektas yra tokia 
didelė karinė paslaptis, kad ramovė- 
rtų . valdyba nenori iki Šiol nieko 
viešai apie tai skelbti?

Visokių koplyčių, Jcryžią, 
paminklų ir paminkliniąlentą statymas 
yra labai gražus dalykas, kada tai 
vyksta savame kraite, savoje Žemėje. 
Bet kada mes norime tokias koplyčias 
ar paminklus statyti svetimam krašte, 
tai* kaip, jau matome, toki pastatai 
savo tikslo nepasiekia. Pavyz
džių tam jau užtektinai turime.

Jei Melbourno ramovėnai yra 
tiek turtingi, kad jie nori išmesti virš^ 
1000 dolerių kažkokiai neaiškios 
paskirties paminklinei lentai, tai 
ar nė geriau būtų, kad tuos pinigus^, 
paskirtų rimtesniam tikslui. Pa
remkime invalidus ir senatvėj likusius 
be sveikatos mūsų kūrėjus sava
norius. Paremkime kad ir tą “Kario” 
žurnalą, kuris vos tik gyvuoja. 
Paremkime lietuviškas mokyklas, 

bet neeikvokite pinigų nereikalingai 
lentai. Norėčiau tuo klausiniu 
girdėti ir k itų ramoveną nuomoną.

Eilinis Ramovenas.
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j. TALKOJE
METINIS “TALKOS” SUSIRINKIMAS.

Rugsėjo 19 d. Melbourno 
Lietuvių Namuose įvyko Lietuvių 
Ko-Operatinės Kredito D-jos 
“Talkos” IX metinis susirinkimas. 
Jam pirmininkavo d-jos pirmininkas 
p. Pov. Baltutis, sekretariavo p. 
A'--Mikaila. Balsams skaičiuoti 
komisijon buvo pakviesti p.p. Ar- 
nastauskas, A. Baltutis ir J. 
PetraŠiūnas.

Išsamu metinės veiklos pra
nešimą padarė, d-jos pirmininkas p. 
Pov. Baltutis. Metų bėgyje į 
“Talką” įstojo 22 nauji nariai. Su 
apgailestavimu paminėta, kad du 
stambūs “Talkos” veiklos ir jos 
kapitalo išteklių didinimo ramsčiai 
— Jonas Valys ir Antanas Krausas 
negrįžtamai pasitraukė iš "Talkos” 
ir iš gyvųjų tarpo; pabaigoje 
apyskaitinių metų buvo 229 nariai. 
Metų, bėgyje visas darbas ėjo 
sklandžiai. Šiek tiek rūpesčio 
Valdybai sudarė Common
wealth Banke įvykę nuostatų 
pakeitimai organizacijų taupomose 
sąskaitose,laikomu, indėlių atžvil
giu. Tačiau dabar ir šie reikalai 
“Talkai” palankia prasme su
tvarkyti. Apyvartos kapitalui ir 
operacijoms didėjant, buvo būtinas 
reikalas tam darbui atlikti ieškoti 
pagelbinių darbininkų. D-jos 
atskaitomybei vesti ir savaitgaliais 
kasininko bei asmeninių sąskaitų 
vedimo reikalams samdomi du 
tarnautojai.

AUKOS

SYDNEY LIET. S .G. MOTERŲ
DRAUGIJAI

Aukota Lietuvių Sodybai
jį ,(L.G.Petrauskas 
D.P.O.

S
$

50.00
10.00

O.E.K. $ 2.00
M.MartiŠienė . S 3.00
V.Laukaitienė .$ 8.00
K.Grigas $ 15.00
M„A.Statkus $ 10.00
M.Petronis $ 10.00
J„Dočkus $ 15.00
K.Šturaitis $ 10.00
ALbury apyl.V-ba $ 5.00
V.Deikus $ 10.00
P„VeJioniškis $ 10.00
N.M^Volkas $ 10.00
B.J.Žilinskas S 10.00
K.Bagdon s 20.00
A.Virgenirikienė $ 1.00

Aukota lig. reikalams; 
V.Laukaitienė $ 2.00
K„Grigas $ 5.00
J.Dočkus $ 5.00

Visiems mieliems aukoto
jams tariame širdingą ačiū 
Norintiems aukoti ir nega
vusiems aukų lapelių prime
name Draugijos adresą: 
S.L.W. Soc. Serv. Associa
tion, Box 187,P.O. East
wood,N.S.W. 2122.

S.L.M.S.G. D-jos 
Valdyba

PRANEŠIMAS

Sydney Liet.Mot.Soc.Gl. 
D-jos Valdyba praneša, kad 
matininkas p.A.Migevičius 
jau sudarė Sodybos žemės 
matavimo planus. U? ši jo 
svarbų Draugijai patarna
vimą Valdyba nepaprastai 
dėkinga p.A. Migevičiui ir 
jo talkininkui p.A. Dudai- 
čiui. Belieka tik skubiai ( 
sudaryti architektų planus

S.L.M.S.G. D-jos 
Valdyba

“Talkos” finansų apyvartos 
pranešimų padarė atskaitomybės 
vedėjas p. J.Šniras. Apyskaitinius 
metus "Talka" baigė S 77,550.80 
balansu. Balanso aktyvo stambes
nes sumas sudaro išduotos pasko
los S 59,147.00, o.likusi suma yra 
turimi banke pinigai ir d-jos 
kilnojamas turtas.

Pasyvą sudaro: narių įnašai 
$ 5,490.00, Indėliai S 69,720.00, 
atsargos kapitalas S 1,220.00, 
metinis pelnas S 803.00 ir kitos 
smulkios sumos. Palyginus su 
pernykščiu, Šių metų balansas 
S 14,121.00 didesnis.

Pelno ir nuostolių sąskaitos 
balansas S 5,199.00. Šios sąskai
tos stambiausias pajamas sudaro: 
palūkanos už. paskolas $4,531.00 
bei gautos palūkanos' ' už banke 
laikomus pinigus ir narių įstojimo 
mokestis.

išlaidų didesnės pozicijos 
yra: procentai už indėlius$2,785.00 
atlyginimai už darbą vaįdybos na
riams ir tarnautojams $ 538.00, 
paskolų draudimas $254.00, 
valstybiniai mokesčiai (taxation) 
$ 302.00, likusią'suma, sudaro nuo
ma už patalpas ir kitos smulkios 
adm. išlaidos.

v PADĖKA
Širdingą padėką reiškiame p.p. G.ir Z. Kišonams, 

J. Levickienei, J. Ivinskienei ir Newcastle Moterų 
sekcijai, prisidėjusiems ir prisidėjusioms darbu ruo
šiant rugpiūčio 29 d. K 1 a j u n ų vakarą.

Newcastle Apylinkės Valdyba

GEELONG KAUKIŲ BALIUS geelonge

(Sartre Geelongo choristams, 
suruošūsįeins rugpiūčio 29 d. tokį 
puikų kaukių balių. Atrodė, kad jie 
moka tik dainuoti ir giedoti, bet 
pasirodė, kad moka ir gerai organi
zuoti. Nenuostabu, kad susirinko 
tiek daug svečių ne vien iš Gee
longo. bet ir iš Melbourno ir kitur.

Svečius pasveikino šiltu 
žodžiu ■ Geelongo choro pirmininkas 
Dr. S.Skapinskas. Visi Šoko, links
minosi ir vaišinosi Moterų Draugijos 
paruoštais užkandžiais ir gėrėjosi 
gausiomis kaukėmis.

Kaukių paradas. Kaukės, ne
žinodamos, kas teisėjauja, meilinosi. 
prie visų, o teisėjai - p.p. Balčiū
nienė, Žiedas ir Juška suglaudę 
galvas ieškojo teisingo sprendimo, 
kam skirti premijas. Pagaliau 
sprendimas padarytas! Pirmą vietą 
laimėjo kaukė “Pelėda”(D.Skapins- 
kaitė) gaudama p. BurŽinsko pa
gamintą puikų staliuką, antrą vietą 
laimėjo “Ė>irdis”(p. Vaicekauskienė) 
ir trečią "Palangos Juzė”(p. Skėrie- 
nė).

Po kaukių buvo traukiamas 
laimingas bilietas, nes loterijai 
buvo leistas p. Vaicekauskienės 
mėgstąs kostiumėlis. Laimėtojas-

LATROBE VALLEY.

Tautos Šventės minėjimas 
.Latrobe Valley seniūnijoje įvyko 
rugsėjo 11 d. Minėjime trumpą 
žodį tarė seniūnė p. E.Eskirtienė.o 
vietos seniūnas p. V.Pleškūnas 
skaitė paskaitą, kur trumpai nu
švietė tautos kūrimosi laikotarpį. 
Minėjimas baigtas Tautos Himnu. R> 
to jaukioje Šeimyniškoj nuotaikoj 
vyko vaišės.

Rugsėjo 13 d. Tautos Šven
tės minėjimas buvo tęsiamas 
Yallourn katalikų bažnyčioje, kur 
kun. P. Dauknys laikė lietuviškas 
pamaldas Latrobe Valley ir Sale 
seniūnijų tautiečiams.

Šiais metais ir pelno bei 
nuostolių sąskaita $ 1,160.00 
didesnė už pernykštę.

Visa atskaitomybė patikrinta 
kvalifikuoto revizoriaus (Chartered 
Accountant) Mr. J. Sheehan pažymint 
kad atskaitomybe vedema tvarkingai 
ir “Talkos” kapitalu administra
vimas vykdomas prisilaikant draugi
jos įstatų.

Gautąjį metinį pelną $803.00 
susirinkimas paskirstė taip: 6% 
dividendo už įnašus $329.00, Mel
bourne skautų “Džiugo“ tuntui 
$38.00, Kultūros Fondo bibliotekai 
$38.00, į pagrindinį ir bendrąjį 
atsargos kapitalą $ 398.00.

į naują “Talkos” valdybą, 
vieton pasitraukusiųjų, pririnkta; 
p. B.Vanagas, p. A.Mikaila ir p.
J. Kalnėnas. Kandidatu liko p.
K. Kazlauskas. Naujoji “Talkos” 
valdyba tokia: p.p. Pov. Baltutis, 
.J.Balbata, A.Mikaila, J.Kalnėnas
ir B. Vanagas.

Sekančiais metais “Talka” 
numato iškilmingiau atžymėti savo 
veiklos dešimtmetį, paruošdama 
konspektyvią dešimtmečio veiklos 
apžvalgą, išleisdama menišką, 
“Talkos” veiklą skatinantį sieninį 
kalendorių. Gi po metinio susirinki
mo nariams kavutė.

Naujai "Talkos” valdybai 
linkint geriausios jos darbe 
sėkmės, susirinkimas it buvo 
baigtas.

L.Barkus.

Dagė Skapinsk aitė
"Pelėdos” kaukėje

P.Volodka (jun.). Choro Valdyba 
dėkingumo ženklan p. Vaicekaus
kienei už kostiumėlj ir D.Juškaitei, 
daugiausia išplatinusiai bilietų buvo 
įteikta po dovanėlę. Sugiedojus 
visiems Liudams (L.Skapinękienei, 
L.Pikeliui, L.Volodkai) "Ilgiausių 
metų” vėl vyko varžybos dėl p. 
Brazdžionienės kepto puikaus torto, 
kuris atiteko dešimtam stalui, 
daugiausiai suaukojusiam pinigų 
chorui.

Stebėtojas

A-A.

L.V.S-gos “Ramoves” Sydnejaus Skyriaus nariui

Kapit. K. ELERTUI mirus?

jo draugus ir prietelius liūdesio valandoje giliai užjaučia

L.V.S. “Ramovės” Sydney Skyriaus Valdyba

i

i

i

KIEK AŠ
SUŽINOJAU! j

Sydnejaus Lietuviu Klubas ir ? 
Dainavos Klubas Bankstowne savo . 
narių visuotiniuose susirinkimuose 
pilnai pritarė jungtis į vieną vienetą 
ir bendromis jėgomis įkurti lietuvių 
centrą ir licenzijuotą klubą. -

***

Jau buvo rašyta, kad jaunieji . 
Migevičiai Cabramattoje susilaukė, 
dukreles. Aną savaitgalį dėl dukre
lės kaprizų p.p. Migeviciai turėję 
nutraukti anksčiau savo viešnagą pas 
bičiulius ir sugrįžti namo. Sugrjžo 
kaip tik kritiškuoju momentu, kada j 
ją namus įsilaužus vagis baigė 
krauti i, sunkvežimį visus jų daiktus. 
Vagis, gaila, pabėgo, bet visi daiktai 
pavyko išgelbėti. Atrodo, kad po to 
kaprizinga dukrelė p.p. Migevičiams 
pasidarė dar mielesnė . . .

♦**

Ne visi mokame įvertinti tai,z<- 
ką turime. Bene vienas is gražiausių, 
pavyzdžių yra Nata Liutikaitė iš 
N.Zealandijos, kuri vos tik nulupusi 
Sydnejuje tuoj pat uzsiprenumerąvo . 
Musų . Pastogą. Gaila šia proga . 
priminti, kad yra nemažai tautiečių, 
kurie Čia išgyveną apie dvidešimt); 
metų, savu lietuvišku laikraščiu net 
neparodė susidomėjimo.

***

Jau Šio mėnesio pabaigoje 
sydnejaus lietuviai išgyvens po 
spaudos baliaus dar vieną staigmeną: 
toje pačioje saleje, kur buvo Musų 
Pastogės spaudos balius, lapkričio 
pabaigoje Adelaidės teatrus Vaidila 
parodys du savo paruostus spektaklius 
— V.Mykolaičio Putino dramą “Vai 
dova” ir A.Rūko komedija, “Bubuliš 
ir Dundulis”. Apie tai bus pakalbėta 
vėliau.

*♦* '■ -

Adelaidiskiai visados užbėga 
už akių ypač kultūriniuose reikaluose. 
Štai jau sudarytas vietinis jaunimo 
komitetas, kuris rūpinasi išvyka į 
Jaunimo Kongresą, kuris išvyks 1972m. 
Kanadoje. Šis komitetas veikia , 
drauge su apylinkės Valdyba ir jo 
tikslas sukelti lesų norintiems vykti 
į minėtą kongresą. Šiuo reikąlu iŠ 
kitą kolonijų vis dar nieko nesigirdi. '

***

Newcastlyje pries kelias sa
vaites, su sydnejiskių pagalba, 
įvyko puikus Klajūnų Vakaras.

Dabar jau kalbama apie naują 
dalyką. Spalio 24 d. NewcaStlio 
Lietuvių Choras švenčia savo 15-kos> J1 
metų sukaktį ir ta proga ruošia. 
KONCERTĄ. Nėra paslaptis, kad 
Choras buvo pagrindine Newcastlio' ; 
lietuvių organizacija, apie kurią 
sukosi ir visas kitas gyvenimas. 
Užtat tikimasi, kad į jubiliejinį | 
koncertą suplauks ne tik visi vietin
iai, bet ir daug svečių is kitų vieto
vių, ypač iš Sydnejaus.
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REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS
18 Miller Ave.,Ashfield,N.S.W.2131 

Tel. 798 0306

KOVO KLUBE
KOVAS - NERIS 54:37 (23:20)

Vykstančiame vyrų žiemos 
krepšinio turnyre Il-je divizijoje 
žaidžia Kovo ir Neries pirmosios 
komandos. Pereitą savaitę šios 
dvi lietuviu komandos susitiko 
varžybįnėje kovoje.

Žaidimą pradeda koviečiai. 
Gražiai prasiveržęs Gustafson 
prameta pro Šalį, tą išnaudodami 
nerieciai įmeta pirmuosius taškus. 
Žaidimas vykstaapylygiai maždaug 
iki 12-tos minutės. Koviečiai veda 
kėlių taškų skirtumu. Neris dengia 
gana kietai, ir gerieji Kovo metikai 
sunkiai praeina. Maždaug 14-je' 
minutėje Neris santykj išlygina ir 
toliau veda 1-3 taškų skirtumu. 
Pačioje kėlinio pabaigoje Atkin
son, Gustafson ir Lukoševičius 
daro sėkmingus metimus ir kėlinys 
baigiamas 23:20 Kovo naudai.

Antrame kėliny Neris dar 
pradžioje bando stipriai priešintis, 
tačiau negali uždengti gerųjų Kovo 
metikų tuo padarydami daug baudų. 
Rungtynės baigiamos Kovo pergale 
17 taškų skirtumu.

Žvelgiant į komandas aiškiai 
matosi .Kovo geresni metimai, 
švelnesnis žaidimas, ką parodė 
daugiau negu dvigubai Neries 
gautos baudos. Nors tą vakarą dėl 
sulaužytos rankos negalėjo žaisti 
aukštaūgis kovietis MasČinskas, 
kuris labai gerai darbuojasi prie 
savo ir. priešininko lentų, tačiau 
ypatingą kovingumą parodė Mikal- 

\ auskas, kuris savo kovingumu gali 
būti pavyzdžiu ir kitiems žaidėjams 
nes vien tik metimais nesistengiant 
kovoti už sviedinį yra gana sunku 
žaisti. Mikalauskas turėtu taikliau 
mėtyti baudas.

Neries komanda per metus 
padarė gana gražia pažangą, tik

SPORTO KRONIKA
Neteisybė, kad sportininkės 

merginos jgyjadideles muskulihgas 
kojas ar kitą nemoterišką ir ne
švelnų kūną: ištemptus veidus, di
deles krūtis, sako žinomas Mel
bourne lengvosios atletikos tre
neris H.Schubert,kurio treniruojama 
gražuolė Pam Sinclair laimėjo 
1968 m. Viktorijos Miss Teenage 
ir kuri paskirų bėgimų distancijose 
atstovavo Australiją daugely tarp
tautinių susitikimų. Taip pat ir 
Linda Sharp, kuri šitą gražuolės 
titulą laimėjo kaip tik šiais metais. 
L. Sharp Viktoriją reprezentavo 3 
kartus lengvojoje atletikoje ir už 
100 m. kliūtinį bėgimą Izraėlyje 
gavo aukso medalį. Abi šios 
gražuoles sako, jog atvirkščiai, nes 
sportas išlaiko sveiką kūną, odą 
ir padaro žmogų geru piliečiu.

***
v XX-je olimpijauoje futbolo 

varžybose i pasisiūlė dalyvauti 
84 šalys: iš Europos 24, Afrikos 
20, Azijos 17; centrinės ir šiaurės 
Amerikos 13, Pietų Amerikos 10. 
Finaluose 1972 m. Muenchehe Žais 
tik 16 valstybių. Rugsėjo 25-26 dd 
bus traukiami- burtai. Be atrankos 
į finalus patenka Meksikos olimpi
jados laimėtojai Vengrija ir šeimi
ninkai - Vak. Vokietija.

***
Rytų Vokietijos plaukikas 

R.Matthes Madride per Europos 

kai kurie jų žaidėjai turi atsiminti, 
kad krepšinis tai nėra rugby.

Taškai. Kovas - Gustafson 
16, Atkinson 15, Lukoševičius ir 
Mikalauskas po 11, Liutikas 1 ir 
Kraucevičius 0.

Neris - Dulinskas 10, 
Dubauskas 9, Laurinaitis 6, Kur- 
linskas ir Sankauskas po 4, Berno
tas ir Mickus po 2.

MERGINOS TAIP PAT LAIMI.

Kovas 1 - Ultimo Saints 
47:15 (33:4).

Kovo pirmoji mergaičių ko
manda rungtynes laimėjo labai 
lengvai, nes australės jokių 
būdu negalėjo sulaikyti veržliųjų 
Araitės ir Kasperaitytės, kurioms 
gražiais sviedinio perdavimais 
talkino visa komanda.

Taškai: A.Kasperaitytė 16, 
Araitė 14, R.Kasperaitytė 8, 
Kazlauskaitė 5, R. ir V. Laukai
tytės po 2, Eismontaitė 0.

Kovo II-ji - M.S.B. 18:17
, (4:6).
Šios rungtynės kovietėms buvo

Sporto naujienos
Tinklinio susitinkime Sov. 

S-gos vyrai lengvai nugalėjo Rytų 
Vokietiją 3:0,kai Japonija Jaimėjo 
3:0 prieš Lenkiją. įvykusiame 
šešių valstybių turnyre Rumuhijoje 
pirmą vietą gavo Rytų Vokietijos 
tinklininkaį»~2-ją Rumunija, trečią _ 
Lenkija, ketvirtą Italija, penktą 
Belgija ir 6-tą Vengrija.

*♦*

Norvegijos sostinėje Oslo 
Norvegijos lengvosios atletikos 
rinktinė nugalėjo Čekoslovakiją 
117:95.

plaukimo pirmenybes pastatė naują 
pasaulio rekordą - 200 in. nugara 
nuplaukė per 2 min. 6.1 sek. 
Anksčiau ši rekordą turėjo ameri
kietis M. Stamm. Sis vokietis yra 
olimpinis 100 ir 200 m. aukso 
medalių laimėtojas Mek sikos 
olimpijadoję. Jis su komanda 
pastatė taip pat naują 4x100 
estafetės pasaulio rekordą, kurį 
anksčiau taip pat turėjo Amerika.

***

Londone įvykusiame pasau
lio sportinės medicinos darbuotojų 
kongrese Dr. J. Williams šios 
s-gos sekretorius pranešė, kad 
pereitais metais Anglijoje mirė 
150 žmonių sportinėse varžybose. 
Jų tarpe vienas iš penkių turėjo 
blogą širdį ir daugumas dėl didelės 
sportinės įtampos, ir konkurencijos 
taip persitempia, kad sportą 
vietoj naudingumo padaro sau' 
kenkėju.

***

Londone įvykusiose varžybo
se Kenijos estafetės su kliūtimis 
bėgikai pagerino 4x880 jardų 
pasaulio rekordą. Taip pat anglų 
estafetės 4x800 metrų bėgikės 
pagerino šį naują pasaulio rekordą. 
Anglų Žurnalistas J.Alder po 30 
metų atsikovojo 30 km pasaulio 
rekordą pastatytą 1966 m. kito 
anglo J.Hogan.

PRIMENAME

.gerb. Sporto Skyriaus skaitytojams ir 
bendradarbiams, kad šio skyriaus red.

A. Laukaičio gatvė yra ne Miller St, 
bet Miller Ave. Visa kita palieka kaip 
buvę.

labai sunkios, nes priešininkės bu
vo daug aukštesnės ir vyresnės už 
mūsų jaunikles. Tačiau visa 
komanda sužaidė labai ryžtingai 
ir pačiose paskutinėse sekundose 
išlygino santykį, ir vikrioji Sau
ksite prasiveržia ir daro puikų 
metimą, kad kovietėms ir atneše 
pergalę. Taškai:. Saukaitė 8, 
Genytė 4, Šatkauskaitė, T.Kaz- 
lauskaitė, D. Kazlauskaitė po 2, 
Karpavičiūtė, I.Kasperaitytė ir 
Dambrauskaitė 0.

Kovas II - East Subs. 19:33 
(8:15). ’ ■

Antroji vyrų komanda turėjo 
gana stiprų priešininką ir turėjo 
jiems nusileisti. Taškai; Liubins-. 
kas 14, Sauka 3, Rimkus 2, Gulbi
nas, Kataržis, Matulis ir Šlio
geris 0. »*« ' ■

. Enciklopedijoje istorikai 
STALO TENISAS. v „ y tvirtina, kad šiuolaikinis futbolas
,. Abi vyrų komandos žaidžia § .gimė XIX amžiaus pradžioje An- 
zieipos pirmenybėse A. ir B. £ glijoje, tačiau neseniai Jugoslavijos 
klasėje. Paskutines rungtynes I-ji r istorikas J.Britvic tvirtina pasi- 1
komanda laimėjo pries T.Birds r remdamas duomenimis, kad futbolo
7:4 jr II-ji komanda pralaimėjo 5:6 i gimtinė yra ne Anglija, o Dalmacija,*'?;
pries Aces. y jjB Suradb senovinį įrašą, iŠ- h

J kaltą Trogiro antkapyje. žis .•■■i* 
--------------------------------------------- y užrašas maždaug 2000 metų senumo.

i Ten sakoma, kad to meto pati 
i įdomiausia gyventojų pramoga buvo 
, žaisti pripučiamu odiniu, sviedin

iu. Tačiau Kinijos istorikai įrodo, 
kad prieš 3000 metų Kinijoje jau 
buvo žaidžiamas futbolas, o vėliau ; 
minimas Egiptas, Graikija ir Roma, 
įdomu tik, ar kas buvo panašaus 
i Siu diann fu t-

Dubline, Airijoje Europos 
Šalių futbolo taurių laimėtojų 
atrankinėse rungtynėse Dublino 
“Bohemians” pralaimėjo prieš 
Čekoslovakijos C.S.R. 1-2.

***
Rygos (Latvijoje) T.T.T- 

krepšininkės įveikė Prahos Seavija 
63:33 ir Čekoslovakijos jaunimo 
rinktiną 58.42, ' kai Bulgarijos 
moterų rinktinė nugalėjo Vengrijos 
rinktinę 42:34.

***

A.Andriejūnas, Neries ko
mandos treneris, kuris žaidžia 
pirmoje divizijoje už Moore Park, 
įvykusiose baudų metinio varžybose 
laimėjo II-rą vietą sumesdamas 74.3% 
visų savo metimų. Pirmą vietą 
gavo J.Davies, sumetęs 81.4%.

***

Geelonge jau baigiamas 
statyti naujas krepšinio stadionas. 
Klubai sutarė įnešti po$200įmetus, 
kol stadionas bus pastatytas.

Ballarate per vietos radio 
stotį kiekvieną vakarą žiemos se
zono metu pranešama ir transliuo
jama 6-7 minutes krepšinio rung
tynes, o taip pat antradieniais duo
damos ištraukos ir per T.V. stotį.

*♦*

Ispanijoje paskutiniu metu 
vykdoma labai didelė akcija pa
siekti lOO.OOOregistruotųkrepšinio 
žaidėjų, daugiausia jaunimo. 
Krepšinio sąjungai labai daug pa
deda Co-Ca Cola irPhilipps firmos. 
Per pastaruosius 7 metus šios 
firmos Ispanijos jauniesiems 
žaidėjams išdalino 3.220 setus 
krepšinio lankų, 35.000 sviedinių 
16.350 porų batų, 100.000 knygelių 
apie krepšinį ir lOO.OOOknygųapie 
treniravimą.

***
Brazilijos vyriausybė savo 

futbolo rinktinės parjibšimui 
Meksikoje buvo paskyrusi milijoną 
dolerių^ kas prie visų kitų futbolo

VISTU VISAIP
į Moderniaisiais laikais ir 
£ sporte naudojama vis daugiau elek- 
£ troninė mašinų technika. šios 
? mašinos išaiškina stipriausią visų 
I laikų pasaulio boksininką, prie 
r šachmatų lentos robotai kovoja su 
y pasaulio didmeisteriais. o štai 
§ Amerikoje studentų “Morton" ko- 
§ mandos treneris prieš kiekvienas 
§ rungtynes patiekia mašinai savo 
& varžovų klubo krepšininkų duomenis
6 (ūgis, amžius svoris, metimų 
£ taiklumas, kovojimo prie krepšio 
? statistika, bėgimo greitis ir kt.). 
? Mašina duoda konkretų atsakymą, 
J kokios laikytis taktikos, spaudimo 
y zonos ir individualinė* gynybos ir 
§ 1.1. Po to kai ši komanda pradėjo 
§ naudotis elektronine mašina, ji 
§ pralaimėjo tik vienas rungtynes, ir 
S jų treneris J.Havell pasakė, kad 
S jie buvę patys kalti, nes Šiai 
? apskaičiavimo mašinai jie apsiriko
7 ' paduoti tikslius duomenis ir dėl to 
y davė blogas instrukcijas, šiaip 
§ šis treneris - robotas dirba gana 
§ gerai.

*** ji

Praėjusieji 1969 metai užėmė 
tik septintą vietą pasibąigusiaine 
XX-jo amžiaus septintajame 
dešimtmetyje pagal tai, kiek buvo 
pasiekta pasaulinių rekordų 
sporte, kaip teigia Olandijos 
statistikai. Patys santūriausi būvą 
plaukikai. , 1969 m. pasiekta 19 
pasaulio rekordų, gi 1965 m. buvffi1 
užregistruota 27 ir 1963 m! net 36.’

**» . - .

Pati didžiausia žuvis, kurią 
sugavo anglas Koltman, vos ne
pražudė paties žuvininko. Jam 
beŽvejojant 8 mylias nuo kranto 
užsikabino didžiulė menkė ant ■ 
kabliuko ir besimurkydama nu- . 
traukė valą. Nenorėdamas prarasti. ,; 
žuvies jis pats įsikibęs į valą 
puolė į jūrą, ir didžiulė žuvis jį 
inutempė virš 100 pėdų nuo jo 
laivo ir paskui pradėjo jį patį 
pulti. Pasipylė stiprūs smūgiai 
uodega, tačiau atkaklusis meške
riotojas nepasidavė, ir ši dvikova 
truko daugiau kaip 1'5 minučių, kol- 
jis žuvį visai pribaigė ir draugų' 
padedamas įtraukė į laivą.

federacijos pajamų buvo tikrai gera 
parama, retai kitų sportininkų 
gaunama.

• ♦**

Dėmesio Žiemos sporto 
mėgėjai! Kiekvieno iš jūsų laukia 
10.000 dolėrių premija, kurią1 
Amerikos televizijos bendrovė 
C.B.S., jei .laimėsite dvikovą su 

tris kart olimpiniu Čempionu J.K. 
Kili, Grenoblio olimpijados did
vyriu. Šalia nuolatinio slidinėjimo; 
jis dar reklamuoja viešbučius 
žiemos sportui palankiose vietovė- • 
se, už ką gauna labai gerus pinigus.

7



LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE

Ansamblio

metinis

Pertiškis
GEELONG

ATSILIEPKITE

narių

PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAS.

Geelongo Motery Draugijos V- ba.

naujų

♦**

PERTH
Tautos Šventė.

Zanavykas

OUR HĄVEN

nu

REDAKTORIUS

SPAUDOS BALIUS
MELBOURNE

Paskaitą 
skaitys

Klubo
18 d.

Nanson, 
visiškai

TAUTOS ŠVENTE BRISBANE

Liet. Namų naujoje salėje 50 Errol St. Nth.Melb

Ši paskaitą įvyks šeštadienį 
spalio 10 d., Lietuvių Namuose, 
50 Errol Street, North Melbourne.

LEIDĖJAS - ALB Krašto Valdyba

Staliniais užsisakyti iš anksto pas
S. Dagytę tel. 596 2903
D. Maželytę " 92 8543
M. Didžį " 398 2469

V. Kristensen.
Diskusijų Klubo Sekretorė.

Redakcija rankraščius taiso ir trum' 
pina savo nuožiūra.

Šilta vakarienė * turtingas gėrimų bufetas
Gera kapela

50-50 n. draugystei bei bendram gyvenimui. Kalba 
religija, tautybė ir Jei yra valkai nesvarbu^

Rašyti: Box 95, P.O. Ldvl. 6007, W.A.

Redakcijos tel.

Administracijos

Musų Pastogės spaudos ba
liuje paliko neatsiimtas 
dail.V.Meškėno paveikslas 

kuris atiteko numeriui
E 100 oranžinės spalvos 

Kreiptis Į Mūsų Pastogės 
Redakciją.Rugsėjo 26 d. 7 vai. vak. 

Lietuvių Namuose Geelongo Motery 
Draugija rengia metinį balių, kur 
bus renkama VAKARO KARALIENĖ. 
Neužmirštas taip pat ir jaunimas

• **■*Hz skelbimų turinį neatsakoma.

.ji padainavo. L.Kiškytė ir Jasaitė 
paskambino pianinu ir vyresniųjų 
grupė programa, užbaigė tautiniu 
šokiu.

Pertho liet, jaunimas pastaruo
ju metu ypatingai aktyvus ir tuo ten
ka tik pagrįstai džiaugtis, nes be
veik visų kultūrinę veiklų perima i, 
savo rankas jaunimas.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
laikraštis

'M.P.” prenumerata: metams $8,
pusei metų 14, 

Užsienyje metams 110, 
Atskiro Nr. kaina 20 centu •

Father O'Reilly Memorial
1 saleje AUBURNE

spalio 10 d., šeštadieni

dvi daigas. ' .. ....
Apyl. p-kas padėkojo meno 

vadovais ir visiems scenos 
dalyviams už gražią progra
mą. Toliau sekė pasilinksmi
nimas. Se'-mądienį kapelionas 
kun.Dr.P. Bačinskas atlaikė 
iškilmingas pamaldas giedant 
bažnytiniam chorui, kuriam 
taip pat vadovauja K.Stan
kūnas. Vargonais grojo p. L 
Laukienė.

B Tautos Šventės minėjimas 
Perthe įvyko rugsėjo 13 d. Minėjimų 
atidarė apyl. pirmininkas p. J.Mi
liauskas, tai dienai pritaikintą 
paskaitą skaitė p. S. Kuzmickas. 
Ypač paskaita domėjosi jaunimas, 
nes čia susipažino su tautos praeiti
mi ir jos laimėjimais.

Meninei minėjimo daliai vado
vavo E.Stankevičius. Jaunimas pasi
rodė ypatingai gražiai ir originaliai: 
scenoje sudainavo keletą dainelių, 
D.Kateivaitė paskambino pianinu, ir 
taut, šokiu šokėjai pasirodė su 
keliais šokiais. R.Lukošius ir A. 
Krancaitė sk ambindami gitaroms 
padainavo, ir nors jų pasirodymas 
tebuvo tik pirmą kartą, bet tikimasi, 
kad juos girdėsime ir dažniau. 
V.Baronas padeklamavo eilėraštį, 
tada mažųjų grupė pašoko, vyresnie-

stadijos.
R> paskaitos sekė gyvos

diskusijos, kadangi pati tema
vieniems jau yra, o kitiems dar bus 
neišvengiamai aktuali.

. Sumanymų bei klausimų metu 
nutarta apsiriboti 
Diskusijų Klubo 

ir tuo tarpu

Rugsėjo 8-sios minėjimas 
Įvyko rugsėjo 12 d. JĮ pra
vedė apyl. pirm. V. Taurinai 
tis prie garbės stalo pak
viesdamas anksčiau buvusius 
Brisbanės apyl. pirmininkus: 
p.p. S; SagatĮ, K.Stankūną, 
K. Gudaitį, V. Račiūną.

Sugiedojus "Marija,Mari
ja" atsidarė scena, kurioje 
stovėjo J.Bernotaslaikydanias 
taut, vėliavą, o jam iš šaliįų 
taut, rūbuose M. Zukelytė ir 
N. Laurinaitytė. Už vėliavos 
matėsi Vytauto Didžiojo port
retas. Atidaręs minėjimą apy, 
linkės pirmininkas paskaitai! 
pakvietė kapelioną kun.Dr.P., 
Bašinską. Iškilmingoji minė-: 
jimo dalis baigta Tautos nim

Meninę dalį pravedė vai. 
dybos meno vadovas B,Butkus 

Eilėrašti, padeklamavo dešim- 
tau'etis R.Perminąs. Toliau 
dar deklamavo R. ir J. Žiu- 
kelytės ir Sandrutė. Trys se 
sutės Žiukelytės padainavo 
partizanų dainą "Prabilkite, 
žvaigždės". Mažieji Platkaus 
kai sudainavo dvi mažųjų dai
neles. Vyresniojo amžiaus 
mergaitės, vad. kapeliono, 
sudainavo kun.Dr.P. BaSins- 
ko su’ omponuota dainą.

Taut, šokių grupė, vad. 
p.V. Mališauskienės ir gro
jant p.V.Liorencui, pašoko 
tris šokius. Moterų kvarte
tas, kurį sudaro p.p. Stan
kūnienė, Riautienė, Sasiūnie 
nė ir Klimienė, sudainavo 1 
dainą ir po to K. Stankūno 
vad. mišrus choras išpildė

nteresųyra kita nemažesnė 
Kad produktyviai išnau

dojus atsiradusį laisvą laikų ir 
užpildžius vienatvę žmogus turi iš 
anksto senatvei pasiruošti ne vien 
ekonominiai, bet fiziniai, ir ypač 
psichiniai. Tas pasiruošimas yra 
suradimas ir ugdymas interesų už 
šeimos ir darbovietės ribų. Tinka
miausiai jai pasiruošus senatvė gali 
būti tokia pat lygiai įdomi, įvaiari 
ir aktyvi, kaip ir kitos gyvenimo

laisvai kalba lietuviškai, virš 60 metų 
vienišas, aktyvus, pasiturintis (moder

niškas tiams ir mašina, gerus pajamos), ieško

Pradžia 7 vai. vak. KONCERTAS 8 vai. punktualiai 
lėjmas $ 2, jaunimui ir pensininkams $1

pravedamas puse valandos vėliau, 
kuris skaitysis pilnai teisėtu.

Geelongo Apyl. Valdyba 
maloniai kviečia visus Geelongo ir 
apylinkės lietuvius gausiai šiame 
dalyvauti.

Geelongo Apylinkės Valdyba.

Lietuvių Akademinė Korpo
racija Romuva praneša savo na
riams. studentams ir besiįdomau- 
janėiam lietuvių jaunimui, kad

p. Alena Karazijienė skaitys 
paskaitą tema "Dabartiniai 
archeologiniai kasinėjimai Lie
tuvoje".

misi Pastos*
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Rugsėjo 6 J. pp Žukų namuose 
įvyko Newcastle Lietuvių Diskusijų 
Klubo susirinki ma s; paskaita
p Jūratei Ivinskienė* tema “Senatvė 
ir jos p-oblemos'’.

Savo paskaitoje p J.Ivinskienė 
išsamiai aptarė senatvės poblemas 
ir priežastis bei priemones joms 
pašalinti. Besikeičiančios ekonomi
nes bei socialinės sąlygos pakeitė 
žiemos struktūrą .ir privertė senąją 
kartą susidurti su didžiausia 
sentavės problema - vienatve. 
Drastiškas viso gyvenimo pakeitimas 
išėjus į pensiją ir su tuo praradimas 
draugų ir-’ 
problema.

Paskaitos pradžia: 2 vai. p.p.
Po paskaitos seks diskusijos ir 
kavutė. Įėjimas laisvas.

balsavimo būdu
dabartiniu (23) 
narių skaičiumi 
narių nebepriimti

Ateinantis Diskusijų 
susirinkimas įvyks spalio

/ak. pp Bajalių namuose, 
apie moteris ir jų teises 

p V. Krįstensen.

APYLINKES SUSIRINKIMAS.
ALB Geelongo Apylinkės 

Valdyba spalio 10 d. 2.30 vai. pp 
Lietuvių Namuose šaukia visuotinį 
Geelongo lietuvių bendruomenės 

susirinkimą tokia darbotvarke: 
Susirinkimo’ atidarymas 

Rezidiumo sudarymas.
Mandatų Komisijos sudarymas 
ir jos tvirtinimas.
Valdybos pranešimas.
Apylinkės atstovų rinkimai į 
ALB Krašto Tarybą.
Rezoliucijos ir įstatų priėmi
mas. ir tvirtinimas.
Klausimai ir sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas.
,aiku nesusirinkus reikalingam 

žmonių skaičiui susirinkimas bus

Leidėjo ir “M.P.” Administracijos 
adresas: Box 4558, G.P.O., 

SYDNEY. N.S.W.200L
- Vincas Kazokas 
13 Percy Street1, 
Bankstown.
N.S.W. 2200. 
709 8395 

el. 649 9062
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