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AUSTRALUOS LIETUVIU DIENU
MELBOURNE 1982 m.

PROGRAMA
GRUODŽIO 26 d., SEKMADIENIS

Lietuvių evangelikų pamaldos Lietuvių Namuose 10.30 v.
ALB Krašto Tarybos narių registracija (50 Errol Str., 
North Melbourne)
Iškilmingos šv. Mišios šv. Patriko katedroje 1 vai. p.p.
Lietuvių Dienų atidarymas Dallas Brooks Hall 3 vai.
(Victoria Parade, East Melbourne)
Jaunimo Teatro spektaklis, National Theatre, 7 vai. v.
(St. Kilda, kampas Barkly ir Carlisle str.)

GRUODŽIO 27 d., PIRMADIENIS

Šv. Mišios jaunimui St. Johns bažnyčioje (Victoria 
Parade, East Melbourne)
Sporto šventės atidarymas 1.30 vai. (Albert Park, 
Basketball Stadium)
Tautosakos - literatūros vakaras 7 vai. v. (Royal Show 
Grounds, ’’Family Entertainment Circle”)
Jaunimo susipažinimo vakaras (Royal Show Grounds)
Meno paroda. Atidarymas vai. p.p. (’’Woolhouse”, 
kampas Royal Pde ir Walker Str. Parkville)

GRUODŽio 28 d., ANTRADIENIS

Sporto Šventė (Albert Park, Basketball Stadium)
ALB Krašto Tarybos posėdis (50 Errol Str., North 
Melbourne, Lietuvių Namai)
Meno paroda (Royal Pde ir Walker Str. kampas, Park
ville)
Jaunimo talentų vakaras 8 vai. v. (National Theatre, 
kampas Barkly ir Carlisle Str. St. Kilda)
Tautinių šokių repeticija (Albert Park, Basketball 
Stadium)

GRUODŽIO 29 d., TREČIADIENIS

ALB Krašto Tarybos posėdis Lietuvių Namuose
Sporto šventė (Albert Park, Basketball Stadium)
Meno parodos uždarymas
Tautinių šokių šventė 8 vai. v. (Albert Park, Basketball
Stadium)
Dainų šventės repeticijos

GRUODŽIO 30 d., KETVIRTADIENIS

ALB Krašto Tarybos posėdis Lietuvių Namuose
Sporto šventė (Albert Park, Basketball Stadium)
Dainų šventė 7 vai. v. (Dallas Brooks Hall, Victoria 
Parade, East Melbourne)

GRUODŽIO 31 d., PENKTADIENIS

Sporto šventės uždarymas
Naujųjų Metų balius

a) Camberwell Civic Centre
b) Royal Show Grounds (jaunimui)

LIETUVIŲ DIENŲ METU VYKSTĄ 
ORGANIZACIJŲ SUVAŽIAVIMAI

(Lietuvių Namuose, 50 Errol Str., North Melbourne)

GRUODŽIO
27 d. — Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos suva
žiavimas
28 d. — Tautos Fondo atstovų suvažiavimas
29 d. — Australijos Liet. Inžinierių ir Architektų S-gos 
suvažiavimas

1982 Lietuviu Dienos 
Melbourne 

ARTĖJA XH-sios 
LIETUVIŲ DIENOS 

MELBOURNE
Laiko beliko jau labai ma

žai. Melbourne tautinių šo
kių grupės smarkiai repe
tuoja šokius ir tikisi, kad tą 
daro ir atvykstančios kitos 
tautinių .šokių grupės. Dar 
kartą esu paprašyta primin
ti, kad atvykstančių tautinių 
šokių grupių vadovai neati
dėliojant labai skubiai, at
siųstų į Melbourną vadovei 
Halinai Statkuvienei, 3 Oak 
Str. Hawthorn, Vic. 3122, 
visų atvykstančių šokėjų 
sąrašus, pažymint kiekvieno 
amžių ir dar atskirai pažy
mint, kurie iš jų šoka ir 
sportuoja. Taip pat kuriems 
šokėjams-oms reikalingos 
nakvynės? Ponia Statkuvie
nė laukia greito atsakymo, 
nes kitaip labai trukdosi LD 
pasiruošimo u&rbas.

DAINŲ ŠVENTĖ

Čia irgi atsirado trūkumas 
atvykstančių sąrašų ir 
kokias dainas atskiri chorai 
numato dainuoti. Prašau 
nedelsiant apie tai pranešti 
LD chorų administratoriui 
Vincui Ališauskui, 27 Cla
rinda Rd. Essendon, Vic. 
3040. Sužinota, kad atvyks
tantis iš Los Angeles į Lie
tuvių Dienas Ansamblis 
’’Sūkurys” ne tik šoks, bet ir 
dainuos.

SPORTO ŠVENTĖ

Sportininkų reikalai 
vyksta sklandžiai. Apie 
atskirus žaidimus jie patys 
laikraščiuose painformuos.

Melbourne sportuojantis 
jaunimas, vadovaujamas 
Viktoro Adomavičiaus, iški
lo į vienus iš pirmaujančių, 
susipratusių lietuvių jau
nuolių. Jie stengiasi kalbėti 
tik lietuviškai, organizuotai 
dalyvavo Tautos Šventės 
minėjime, visi bažnyčioje 
priėmė šv. Komuniją. Jie 
taip pat organizuoja jaunimo 
pamaldas per Lietuvių Die
nas.

Sporto žaidimams, kurie 
vyks per Lietuvių Dienas, 
bus galima pirkti nuolatini 
bilietą už 6 dol., kuris bus 
tinkamas į visas žaidynes, o 
taip pat ir į sporto šventės 
atidarymą ir uždarymą.

Nuo lapkričio 1 d. bilietai į 
visus parengimus bus par
davinėjami sekmadieniais 
Melbourne Klube arba bus 
galima užsisakyti paštu pas 

30 d. — Lietuvių Šaulių S-gos Tremtyje suvažiavimas
Australijos Lietuvių Jaunimo S-gos suvažiavimas

31 d. — Australijos Lietuvių Fondo atstovų suvažiavimas

LD Komiteto iždininką P. 
Mičiulį, 62 The Highway, 
Mt. Waverley, Vic. 3149, tel. 
277 9181, prisiunčiant pini
gus iš anksto.

Bilieto kaina Dainų šven
tei, kaip jau buvo rašyta, 8 
dol., pensininkams ir moks
leiviams 6 dol., viršutiniame 
aukšte jaunimui 3 dol.

Į visus kitus parengimus 
bilieto kaina 6 dol., pensi
ninkams ir moksleiviams 4 
dol.

LITERATŪROS IR 
TAUTOSAKOS vakaro va
dovė Dr. K. Brazaitienė, at
rodo, didelių problemų ne
turi. Pasiruošimas vyksta 
sklandžiai.

JAUNIMO TALENTŲ 
vakaro vadovas laukia atsi
liepimo iš Sydnejaus. 
Sydnejus, atrodo, užsnūdo 
valandėlę menką...

JAUNIMO TEATRO 
grupė jau pradėjo smarkiai 
repetuoti.

MENO PARODA

Savo eksponatus išstatys 
virš 20 menininkų. Show
grounds Woolhouse didelė 
patalpa ir parodoje bus daug 
ir įvairių meno šakų. Gaila, 
nepasisekė sužinoti parodos 
atidarymo ir uždarymo 
laiko. Bus pranešta vėliau.

ALB KRAŠTO TARYBOS 
atstovas per paskutinį posė
dį tik pareiškė, kad Krašto 
Taryba nori, kad viskas ge
rai sektųsi. Jie informuoja 
spaudoje atskirai.

JAUNIMO SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Antradienio vakare, 
gruodžio 28 d. 10 vai., po

Kandoje Toronto mieste 
įvyko pasaulinė ekonomistų 
konferencija svarsčiusi pa
saulinę ekonominę krizę. 
Receptų yra daug, bet jų 
negalima pritaikinti kiek
vienam kraštui. Ši konfe
rencija bent parodo, kad 
ekonominis klausimas
svarstytinas globaliniu
mastu. 

jaunimo talentų vakaro, 
Jaunimo Sąjungos suvažia
vimo dalyviai vyks į naktinį 
klubą.

Trečiadienį, gruodžio 29 
d., 12 ar 1 vai. išvyksta au
tobusu į Lerderderg.

Ketvirtadienį, gruodžio 30 
d. 7 vai. ryte, šampano ir 
blynų pusryčiai (Pancake 
House). O 1 vai. Australijos 
Jaunimo Sąjungos suvažia

vimas Lietuvių Namuose. 
Posėdyje būtinai turėtų da
lyvauti visi PLJ kongreso 
atstovai.

Jaunimui, kurie dalyvauja 
kurioje nors LD programo
je, bilietas į jaunimo susipa
žinimo vakarą 3 dol., kurie 
niekur nedalyvauja 5 dol.

APGYVENDINIMAS

Juozas Vaitiekūnas pra
nešė, kad ’’Diplomat” Motor 
Inn, 12 Acland Str. St. Kil
da, kur kaina yra pigiausia, 
didelių kambarių nedaug 
beliko. Užsakymai priimami 
visiems moteliams, kote
liams vėliausia iki lapkričio 
pabaigos. Užsisakyti vietą 
apsistojimui Liet. Dienoms 
galima per LD rengti Komi
teto narį Juozą Vaitiekūną, 
tel (03) 699-4674 arba (03) 
379-2325. Raštu: 2 Schofield 
Str. Essendon, Vic. 3040, 
įmokant 10 % depozito.

Sekančios Lietuvių Die
nos Melbourne bus gal tik už 
8 metų. Nepraleiskite pro
gos iš visų Australijos kraš
tų atvykti į šį didelį lietuvių 
kultūrinį susibūrimą. Paro
dykime visiems, kad mes 
verti laisvės.

Alisa Baltrukonienė

Mirė
MIRĖ DR.
NEMIRA RATKEVIČIENĖ

Rugsėjo 10 d. Adelaidėje 
ištikta širdies priepuolio 
staiga mirė Dr. Nemira 
Ratkevičienė-Šniraitė, su
laukus 50 m. amžiaus. Dirb
dama savo profesijoje kaip 
gydytoja gal tiesioginiai ir 
negalėjo akivaizdžiai reikš
tis lietuviškoje veikloje, bet 
netiesioginiai ji rėmė lietu
vių veiklą remdama finan
siškai, ypač lietuviško teatro 
poreiškius, ir skautus, pati 
būdama Akademinio Skautų 
Sąjūdžio narė. Jos vyras 
Viktoras Ratkevičius yra 
vienas iš pagrindinių Ade
laidės Liet. Teatro Vaidilos 
ramsčių.
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Konfliktų verpetuose
Kasdien skaitant dienraš

čius ar besiklausant radijo 
pranešimų tiesiog šiurpas 
nukrečia - kiek daug pasau
lyje vyksta rimtų konfliktų, 
kurie nėra tik vidiniai krašto 
reikalai, bet pereina ir į 
tarptautines sferas, jau ne
skaitant vidinių kivirčių, ko 
negali sukontroliuoti tarp
tautiniai organai.

Antrasis pasaulinis karas 
(1939-1945) buvo vedamas 
tautų išlaisvinimo šūkiu: 
laisvas demokratinis apsi
sprendimas visoms tautoms! 
Gaila, pastarojo karo sąjun
gininkas - Sovietų Sąjunga 
šito principo nesilaikė ir net 
privertė kitus sąjungininkus 
nusileisti sovietų reikalavi
mams, kurie toli gražu ne
atitiko sutartų principų. 
Principuose jau bent prieš 
karą buvusios nepriklauso
mos valstybės turėjo būti 
atstatytos, bet išėjo priešin
gai: Stalino - Hitlerio susi
tarimu Pabaltijo valstybės 
ir paliko sovietų aneksuotos, 
lygiai kaip ir kitos sritys 
(Lenkijos padalinimas, suo
mių Karelija ir rumunų Be
sarabija) paliktos nekves
tionuojamos. Dar daugiau: 
pasaulis, ypač Europa pada
linta įtakų sferomis, ir taip 
visa rytų Europa neatsi
klausus gyventojų valios 
atiteko sovietų įtakon.

Toliau dar gražiau: sovie
tai savo įtakon skverbėsi į 
kitus kraštus‘Kuba, Vietna
mas, Etiopija, Angola, šian
die ugny vidurio Amerika, 
žodžiu, viskas vystosi pagal 
sovietinį planą iš Vakarų 
pusės reiškiant tik pasyvų 
pasipriešinimą nekeliant 
reikalo principiniai.

Galbūt, Vakarų pasaulis ir 
žino, kad šiandie vyksta ko

Mūsų brangiai ASS narei
Dr. fil. NEMIRAI ŠIURNAITEI-RATKEVIČIENEI 

staiga mirus, jos vyrui kol. fil. Viktorui Ratkevičiui ir a.a. 
Daktarės giminėms bei artimiesiems jų skausmo 
valandėje reiškiame gilią ir nuoširdžiausią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Akademinio Skautų Sąjūdžio
Adelaidės Skyriaus nariai

DR. NEMIRAI RATKEVIČIENEI 
mirus, gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame 
jos vyrą Viktorą Ratkevičių ir drauge liūdime.

Adelaidės Liet. Teatras ’’Vaidila”

A.A.
ANDRIUI SIMANAVIČIUI 

po sunkios ligos iškeliavus amžinybėn, kartu budėdami, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Veroniką, dukras 
Aldoną ir Reginą su šeimomis. Meldžiame Aukščiausiąjį" 
suteikti joms stiprybės šiose skausmo valandose.

Sydnejaus ateitininkai

A.A.
ANDRIUI SIMANAVIČIUI 

mirus, jo žmonai Veronikai, dukrai Aldonai su šeima ir 
dukrai Reginai su šeima reiškiame jų skausmo valandoje 
gilią nuoširdžią užuojautą.

Sydnejaus Lietuvių Savaitgalio Mokykla

va tarp laisvojo ir prievar
tinio pasaulio. Po karo su
kurtos tarptautinės organi
zacijos pasirodo dirbančios 
tik vienai pusei - sovietams. 
Todėl visai nenuostabu, laid 
Jungtinėse Tautose niekad 
neiškilo naujojo imperializ
mo tikslai ir užsimojimai. 
Vakarų imperialistinis kolo
nializmas sutrupėjo tuoj po 
pereito pasaulinio karo, bet 
tuo pačiu buvo atverti rytų 
imperializmui vartai be 
jokio pasipriešinimo, tarsi 
nešąs pranašišką pasaulio 
likimo sprendimą ateičiai. 
Su kartėliu šiandie tenka 
pripažinti, kad tokia pasau
lio nuolaida rytams akivaiz
džiai tebetrunka ir iki šiSh- 
die atiduodant vis daugiau 
naujų aukų agresijos hidrai. 
Kadaise graiku legendose 
hidrai kapojo galvas, šiandie 
tokią pačią hidrą pasitenki
nama sotinti tikint tuo paso
tinti jos apetitus ir jos verž
lumą tuo sulaikyti. Tačiau 
šių dienų sovietinė hidra 
mažais kąsneliais nepasoti
nama. Gaunami kąsneliai jai 
žadina dar didesnį apetitą. 
Ir to vardan sovietai dar la
biau ginkluojasi ir dar kie
čiau spaudžia Vakarus nusi
ginkluoti ir laikytis pasyvios 
politikos.

Amerika po karo buvo 
pirmaujanti karinė ir eko
nominė galybė pasaulyje, 
tačiau išnaudodami jos tai
kingas nuotaikas, sovietai 
gudriai paveržė iš Amerikos 
primatą ir šiandie diktuoja 
savo sąlygas laisvajam pa
sauliui. Amerikos doleriai ir 
geraširdiškumas ypač atsi
kūrusioms po karo naujoms 
valstybėms iš tiesų Ameri
kos politikai nieko nepadėjo, 
o gal greičiau pakenkė, nes

iš tikro ne doleriais grin
džiama universalinė politi- 

* ko, bet greičiau principais.
Kad Amerika arba bent jos 
vadovai nesilaiko principų, 
mes įsitikinome dar karo ir 
pokario metais, kai įvairiose 
didžiųjų konferencijose 
Amerika jokių principų ne
silaikė ir tik maitino besotę 
sovietinę hidrą. Pirmas po
karinis Amerikos preziden
tas J.F. Kennedy kietai pa
sipriešino sovietams pasto
jęs kelią sovietų raketoms 
Kuboje ir už tai apmokėjo 
savo gyvybe. Nors beveik 
visi žvirbliai čirškia, kad są
mokslas prieš prez. Kennedį 
buvo sovietų darbas, bet 
nežinia dėl ko oficialiai šis 
faktas tušuojamas. Panašiai 
ir pasikėsinimas prieš prez. 
Reaganą, kuris iš pat pra-
džios buvo užėmęs kietą an
tis avietinę liniją. Šiandie 
Amerika ieško taikingo su
gyvenimo nepaisant laisvės 
ir demokratijos principų.

Šito akivaizdoje ir pas 
mus įsigalėjusi tokia nuolai
dų politika. Santykiuose su 
pavergta tauta mes dažnai 
pasimetame, iki kur eiti. 
Dažnai Lietuvos pogrindžio 
spauda mums primena, kad 
mes santykiaudami su ofi
cialiai išleistaisiais tuos 
principus išduodame, lygiai 
kaip juos išduoda Amerika 
ar kiti Vakarų kraštai var
dan ekonominių išskaičiavi
mų. Tokioje situacijoje 
principai ir asmeniški, net 
biznieriški reikalai yra ge
rokai susipynę, bet gi kas 
nors turi būti paaukota var
dan tautos ir žmonijos atei
ties. (v.k.)

MIRIISIEJ
SUDIEV
ANDRIUI SIMANAVIČIUI

Rugsėjo 2 d. po sunkios ir 
ilgos kaulų vėžio hgos am
žinybėn išėjo 66 metų sulau
kęs, Concordo priemiestyje 
gyvenęs Andrius Simanavi
čius. Velionis Andrius buvo 
gimęs 1916 m. rugpiūčio 11 
d., Padražėhų km. Aukšt. 
Panemunės valse. Kauno 
apskr., ūkininko šeimoje. 
Augo trijų brohų ir trijų se
serų draugystėje. Viena iš 
seserų buvo apsilankiusi 
Australijoje. Karinę prievo
lę atliko ketvirtame artile
rijos pulke Tauragėje.

Išėjęs iš kariuomenės 
jaun. pusk, laipsnyje stoja į 
pasienio policiją ir tarnauja 
prie Latvijos sienos. Bolše
vikams atėjus Andrius buvo 
atleistas. Užėmus Lietuvą’ 
vokiečiams, Lietuvos laiki
noji vyriausybė, kvietė 
grįžti buvusius tarnautojus į 
savo postus. Andrius sugrį
žęs tarnauja viešoje polici
joje, Žeimelio nuovadoje. 
Buvo laikinai iškeltas į Svy
riu ir Ašmenos rajonus gy
ventojų apsaugai nuo ten 
siaučiančių komunistų de
santininkų ir kitų banditų. 
Artėjant bolševikams iš 
Žeimelio su žmona Veronika 
ir mažemetėmis dukrelėmis 
Aldona ir Regina pasitrau
kia į Vakarus. Į Australiją 
atvyko 1949. Įsigijęs namą 
Concord priemiestyje, And-
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PADĖKA

Brangiai žmonai ir motinai a.a Ethel! Fay Urbutienei 
taip staiga amžinybėn iškeliavus, nuoširdžią padėką iš
reiškiame kun. Dr. P. Bačinskui už lankymą Hgoninėje ir 
šv. sakramentų suteikimą, rožančiaus pravedimą, šv. Mi
šias, už jautrų pamokslą ir palydėjimą mirusiųjų buvei- 
nėn — Nudgee kapuose.

Nuoširdi padėka p. K. Stankūnui ir jo chorui už 
giesmes, p. Laukienei už vargonavimą ir ypač p.p. Ruz- 
giams už pietų paruošimą ir visą kitą triūsą Liet. Namuo
se.

Nuoširdi padėka visiems už lankymą vebonės hgoninė- 
je, už gėles hgoninėje ir prie karsto ir už dovanas bgoni- 
nėn atneštas.

Nuoširdi padėka visiems už užuojautų pareiškimą žo
džiu ar raštu, už tokį gausų dalyvavimą visose gedulin
gose apeigose bažnyčioje ir procesijoje į amžiną buveinę 
Nudgee kapuose.

Nuoširdžiausia mūsų padėka jums visiems, kurie didžio 
sielvarto valandoje neapleidote mūsų.

Vebonės vyras Antanas ir duktė Shera-Ann

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS AUSTR.

LIETUVIŲ FONDUI

$ 100 J. Sakalauskas (200) 
N.S.W.

Po $ 50 - P.E. Matiukai ir 
A. Gudehs (300) - S.A.

$ 25 A. Vaitiekūnas su 
šeima Vic (90) - pusbrohūi 
a.a. Vytautui Andrėkui 
Perthe mirus, vietoj gėhų ir 
kartu išreikšdamas nuošir
džią užuojautą giminėms.

$ 20 B. Vabohenė S.A. 
(120) - mirusių vaikų prisi
minimui

$ 17-50 Petras Dunda, 
S.A. - prisiuntė sutaupytus 
pinigus, kuriuos užsidirbo 
mokydamasis pas močiutę 
lietuviškai ir padėdamas jai 
dirbti sodyboje.

$ 15 J. Vabolienė,' S.A. 
(19) - vieton gėhų a.a. V. 
Andrėkui.

$ 10 G. Pečiuhenė S.A. 
(15).

Savanoriui - kūrėjui Vin
cui Juzėnui mirus, jį pager-

A.a. A. Simanavičius 

kartu ten dainavo ir jo duk
ros Aldona ir Regina.

Simanavičių šeima 
nuoširdžiai rėmė ateitininkų 
veiklą. Jų namuose būdavo 
dažnos ateitininkų sueigos. 
Velionis Andrius turėjo gerą 
darbą, Dulux dažų fabrike 
visai prie savo namų. Išėjo į 
pensiją tik prieš metus. 
Deja, užtarnautu poilsiu ne
ilgai teko džiaugtis. Rugsėjo 
6 d. arti 200 draugų ir pažįs
tamų susirinko į St. 
Joachims bažnyčią
Lidcombeje į gedulingas mi
šias, kurias aukavo prel. P. 
Butkus ir kun. P. Martuzas. 
Giedojo Dainos choras, vad. D iz:----  

biant vieton gėhų, per 
LKVS ’’Ramovės” Sydney 
Skyriaus Valdybą:

Po $ 20 A. Statkus (65), 
M. Petronis (115), J. Červi- 
nas, E. Slonskis (100) ir J. 
Kapočius (87)

Po $ 10 - P. Grosas, Č. 
Liutikas (350) ir J. Kažemė- 
kaitis.

$ 6 J. Keršaitis
Po $ 5 - Pr. Žitkauskas 

(35), T. Šidlavičius ir B. Sta- 
šionis (165)

$ 1 A. Kutka (121)

Melbourno lietuviai mi
nint Tautos Šventę:

$ 100 V.R. Aniuliai (195)
$ 30 V. Ročienė
Po $ 10 J.E. Balčiūnai 

(290), V.O. Jakučiai (194), 
V.G. Ališauskai (320), R. 
Jurevičius (30), J. Pranckū- 
nas (185), V. Stagis (230), J. 
Vingrienė (250) ir A. Zubras 
(423).

$ 6 M. Vėrbylienė
Po $ 5 K. Bartuška (30), 

J.S. Meihūnai (602), Juozas 
Jasulaitis (680), Irena 
O’Dwyer (15), R. Šemetas 
(110), J. Mikštas (123),- J. 
Venckus (19), J. Zonius ir G. 
Žemkalnis (105)

Po $ 2 B. Šaulytė (4), B. 
Tamošiūnienė (35) ir P. Vai
čaitis (31).

Sveikinu naujus šimtinin
kus: V.R. Aniukus, M. Pet- 
ronį ir E. Slonskį. Ačiū vi
siems už aukas, ypač jau
nuoliui Petrui Dundai.

Aš nuo spaho 10 d. pasi
traukiu iš Fondo Valdybos. 
Ačiū visiems Valdybos na
riams, su kuriais trejus me
tus teko dirbti, visiems 
Fondo įgahotiniams ir talki
ninkams už nuoširdų bend
radarbiavimą.

V. Ahšauskas
AL. Fondo iždininkas

. )
Kapuose su vehoniu atsi

sveikino jo buvęs viršinin
kas artilerijos pulke Taura
gėje Įeit. Zenonas Storpirš
tis. Dainos choro ir ateiti
ninkų vardu atsisveikino šių 
organizacijų pirm. A. Kra- 
milius.

Sugiedojus Marija, 
Marija, Viešpaties Angelą ir 
Tautos Himną, su gihu liū
desiu palikome mielą Andrių 
lietuviu sekcijos kapuose 
Roockwood. Šeimos vardu 
padėkos žodį tarė Pranas 
Marašinskas, pakviesdamas 
visus dalyvius kavutės i 
Lietuvių Klubą.
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Vasario 16 Gimnazijoje
GIMNAZIJA •

Ji ne tik šiaip taip dar gy
va, o žadanti toliau našiai 
gyvuoti, net klestėti: atsi
naujinti, atsijauninti! Ji — 
Vasario 16 gimnazija, Vo
kietijos ir kitų lietuvių paži
ba — rugpiūčio 30 d. pradėjo 
nauj’uosius mokslo metus, 
naują savo gyvavimo kalen
dorių.

Bepig toms gimnazijoms, 
kurias tvarko švietimo mi
nisterija, finansuoja valsty
bė ir į kurias tėvų tėvai 
siunčia, net grūdžia, savo 
geruosius ir gabiuosius vai
kus. Lietuviškoji gimnazija 
(ir ją palaikanti - nešanti 
Kuratorija) turi būti pati 
sau kone švietimo, finansų ir 
mokinių parinkimo ministe
rija. Bepig toms gimnazi
joms, kur vienam direkto
riui ar mokytojui pasitrau
kiant, jų vieton kandidatuo
ja keletas. Vasario 16 gim
nazijai taip nėra: ji pati (ir 
jos Kuratorij'a) turi ”iš 
žemės iškasti" savo perso
nalą. O 1 toji žemė svetur 
dažnai kieta, net pūdymas, 
grasanti.

Laimingas buvo anuomet 
romėnų Cezaris prie Rubi
kono upės, lydimas karingų 
legijonų, - jis drąsiai žengė 
)er Rubikoną, taip pats sau 
blankiai nustatydamas 
lomos likimą. Prie pana
šaus ’’rubikono” buvo priė
jusi pereitą pavasarį lietu
viškoji gimnazija, kai porą 
metų jai našiai darbavęsis 
direktorius Jonas Kavaliū
nas neatprašomai apsi
sprendė grįžti namolei 
Amerikon prasmintis kitoje 
lietuvių veikloje. Kur gauti 
gimnazijai naują ’’galvą”? 
Besiveržiančių nebuvo, nė 
negalvok, kad išeivijos nela
bai derlinga lietuviškoji že
mė išželdintų naują gimna
zijai vadovą!

0 vis dėlto gimnazijos ne
apleido jos išlikimu Besirū
pinantis ar jos gyvybingoji 
Laumė... Gimnazijos Kura
torija birželio mėnesį pakal
bino buvusį gimnazijos me

kinį, dirbusį vokiečių gim
nazijoje mokytoją, našiai 
įsijungusį į Vokietijos bend
ruomenės gyvenimą Andrių 
Šmitą ateiti vadovauti gim
nazijai. Ir jis nesileido kelis 
kart prašomas! Ir štai gim
nazijos ’’rubikonas” per
žengtas - lietuviškajai mo
kyklai vadovauja jaunut 
jaunas direktorius, buvęs 
jos pačios auklėtinis, artimai 
žinąs visas jos bėdas, lūkes
čius ir džiaugsmus.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

TALKA“ LTD
, • Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

Nuo $ 100 
nuo $ 5000 
nuo $ 10.000 
nuo $ 50.000

iki $ 5000 
iki $ 10.000
iki $ 50.000 
ir daugiau

- 12 %
- 13 %
- 14 %

15 %

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.

GYVUOJA

joję garbėje, lei< 
stropiai medžiot 
reikiamų mokini

Nepersaldino kai kurie 
lietuviškieji laikraščiai, api
būdindami Andrių Šmitą at
sakingai misijai brandžiai ir 
įvairiopai pasirengusį lietu- 

vos apšilęs nau- 
leidosi vasarą 

gimnazijai 
mokinių; toks jis 

įtikinamai pateisino vokiečių 
švietimo ir finansų įstai
goms mokinių stoką (apie 60 
mokinių); toks jis simpatin- 

magnetu jau pritraukė 
užjūrių lietuvių nau- 

impatijas, toks jis, ati- 
naujuosius mokslo me- 
kuriuos, lėtai skubėda- 
reikia tikėtis, laimingai 

našiai užbaigs.
Rugpiūčio 30 dienos anks

tokai rūtomis puoštoje Vy
čio aikštėje gimnazijos jau- 

himno garsais iškėlė

darė 
tus, 
mas,

nimas

Be

Vasario 16 Lietuvių Gimnazija Vokietijoje

TAUTOS ŠVENTĖ
MELBOURNE

Gyvenimas Melbourne

Po pavykusio Mūsų Pas
togės baliaus, kuris buvo 
ypatingai paremtas jaunimo 
ir vyresniųjų, Apyl. Valdyba 
suruošė gražų Tautos Šven
tės minėjimą rugsėjo 5 d.

Minėjimas pradėtas iškil
mingomis pamaldomis daly
vaujant organizacijoms su 
vėliavomis, Mišias atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. P. 
Vaseris. Skaitinius atliko 
apyl. Valdybos ir Federaci
jos pirmininkai R. Šemetas 
ir V. Čižauskas.

Į Lietuvių Namus pietums 
sugūžėjo tiek žmonių, kad 
kai kuriems pritrūko valgių. 
Nelengva pramatyti dalyvių 
skaičių.

Minėjimą pradėjo valdy
bos sekretorė p. D. Baltu
tienė, pakviestadama kun. 
P. Vaserį invokacijai, po ku
rios visi žuvusieji už Lietu
vos laisvę pagerbti tylos mi
nute.

Sekė apyl. pirm-ko R. Še- 
meto įžanginis žodis, kuriuo 
jis atkreipė dėmesį į mūsų 
tautos tragediją ir viltį, kad 
gal ir greit Lietuva vėl bus 
nepriklausoma. Šia proga 
visų susirinkusių prašė pa
remti mūsų vienintelę už
sienyje Vasario 16 gimnazi
ją Vokietijoje ir taip pat 
prisiminti visus sovietų val
džios pereskiojamus lietu
vius ir juos remti moraliai ir 
materialiai.

Paskaitą skaitė Dr. A. 
Staugaitis, kur jis labai gra
žiai nušvietė savo jaunas 
dienas tėvynėje, pabėgimą, 
ir gyvenimą Vokietijoje, sa
vo jaunystę Australijoje, 
kada jis suprato, kokia jam 
artima yra Lietuva. ’’Teko 
kovoti prieš komunistus 
Vietname, o dabar esu pasi-

vėliavą ant

Lietuvos trispalvę. Katalikų 
ir evangelikų kapelionai 
bendrose pamaldose bandė 
įteikti nuo altoriaus visiems 
darnaus sugyvenimo meilės 
raktą ir iš anksto mokinius 
nuteikti gyvenimo alterna-. 
tyvose nedvejojant pasi
rinkti tik krikščioniškąsias 
gyventi vertybes.

Gal nebuvo gimnazijos is
torijoj svarbaus momento, 
kuriame nebūtų kaip nors 
dalyvavęs jo vienas tėvų — 
tėv. Alfonsas Bernatonis. Ir 
mokslo metų atidarymo iš
kilmėse jis, vis besišypsan
tis savo kapuciniška barzde
le. gyvenimiškai drąsino 
jaunimą: būkite vieninga 
šeimyna, kaip prie pusryčių 
stalo, būkite įsitikinimais 
krikščionys prie ir šalia Die
vo stalo, pasistatykite prieš 
akis Lietuvos 
mokslo stalo.

Naujasis 
skaitydamas 
Kauno Aušros vardo gimna
zijos mokinių sukaktuvinio 
suvažiavimo linkėjimus Va
sario 16-gimnazijai leido įsi
jausti į lietuvių tautos (kur ji 
bebūtų) egzistencinį ritmą: 
išeinanti iš veiklos anuome
tinė karta pasikviečia tęsti 
jos misiją Lietuvai svetur 
priaugančią lietuvišką 
kartą. Į tą gimnazijos ritmą 
šiemet įsijungė 22 nauji mo
kiniai iš kelių žemynų, labai 
skirtingų religijų ir net ne
priprastų veido spalvų.

Gimnazija pajaunėjo ir 
berniukų internato nauju 
vedėju Mečiu Buiviu, buvu
siu taip pat tos gimnazijos 
auklėtiniu, energingu ir 
daug gero žadančiu lietuviu. 
Lietuvių pedagogų eiles 
praturtino pora saviškių 

direktorius, 
mokiniams

ryžęs kovoti už Lietuvą, jei 
tik reikės”, baigė savo kalbą 
paskaitininkas. Jam buvo il
gai ir šiltai plota.

Toliau vicepirm. Alg. Ži
linskas pranešė apie įsteigi
mą ’’Persekiojamiems (Lie
tuvoje) Remti Komiteto 
Viktorijoje” kviesdamas jį 
remti visokiais būdais: fi
nansiniai, laiškais kaliniams 
ir visokia parama jų šei
moms. Taip pat paskaitė iš 
Vasario 16 Gimnazijos gautą 
laišką, kviečiantį padėti 
gimnazijai pinigais ir moki
niais.

Po 15 min. pertraukos se
kė meninė dalis, kurioje pa
sirodė jaunieji Zumeris ir 
Šeikis deklamacijomis, V. ir 
A. Bruožiai duetu ir solo, p. 
Morkūno vadovaujamas 
vyrų oktetas, tautinių šokių 
grupė Gintaras ir Dainos 
Sambūrio mišrus choras, di
riguojant B. Prašmutaitei ir 
pianinu talkinant Z. 
Prašmutaitei.

Apyl. Valdybos pir-kui 
padėkojus dalyvavusiems 
programoje minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Minėjimą reikia skaityti 
labai pavykusiu: gausus 
tautiečių dalyvavimas, įdo
mi ir šilta paskaita, rimta ir 
turininga programa. Kaip 
visada, p. Balčiūnas rūpinosi 
apšvietimu ir techniniu pa
ruošimu.

Koresp.

PASISEKĘS
MŪSŲ PASTOGĖS

BALIUS
Melbourne Apylinkės 

Valdybos ruoštas balius 
rugpiūčio 28, Mūsų Pastogei 
paremti sutraukė gražų 
skaičių mūsų tautiečių - ku
rie praleido šį vakarą sma- 

mokytojų, kurie laikinai iš 
mokyklos darbo buvo išsi
jungę: Bronė Lipšienė grįžo 
dėstyti lituanistiką, o Vy
tautas Svilas - slavistiką.

Gimnazija apgaili pasi
traukusių mokytojų: Emilija 
Meikienė, lituanistė, jauna 
pajėga, šviežia iš Lietuvos, 
S'įžo į savo šeimą; Dalia 

rybinaitė, trejetą metų 
stoišku ramumu auklėjusi 
merginas, noriai aukojusi 
gyvenimo dalį lietuvybei, 
g-įžo Amerikon; dir. Jonas 

avaliūnas, porą metų 
stengęsis gimnazijon {dai
ginti savo įvairiose mokyk
lose įgytas gerąsias patirtis, 
grįžo Čikagon toliau ideali
zuoti kitus veikėjus.

Ir raštvedyboje nauji 
vardai ir veidai. Ilgametis 
gimnazijos sekretorius Pet
ras Veršelis, irgi jos buvęs 
mokinys, dešimtį metų 
mokyklai atsiteisė jai sekre
toriaudamas, užleido 
plunksną ir kartotekas jau
nai sekretorei Onutei Bari- 
šauskaitei, kuri, tik prieš 
porą savaičių toje gimnazi
joje sukeitusi žiedus, pasi
vadino Ona Šiugždiniene.

Jeigu prieš gerą tuziną 
metų gimnazijos mokinių ir 
lietuvių mokytojų amžių vi
durkiai skyrėsi nemažiau 
vienos ar dviejų generacijų 
tarpu, tai dabar šis metų at
stumas susiaurėjo tiek, kad 
kone liečiasi.

Vasario 16 gimnazija atsi
jaunina! Ji gyvuos ir pras- 
minsis tol, kol pakaks jai 
mokinių iš jaunatviškos vil
ties lietuvių šeimų.

Stebėtojas

giai ir nuotaikingai. Gyva 
Apollo Trio muzika skatino 
visus smagiai patripsėti, o 
turtinga loterija patuštino 
ne vieno įsismaginusio ba- 
liauninko kišenę. Prie vaka
ro sėkmingumo prisidėjo ir 
p. Korsakaitės gardžiai pa
ruošta vakarienė, o p. Maci
jausko meistriška akordeo
no muzika ir Ritos Mačiulai- 
tięnės svajingos dainos kėlė 
visų nuotaiką.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką visiems prisidėju- 
siems ir V. Aleknai - audio 
parengovui. Nuoširdus ačiū 
ir visiems loterijos mecena
tams: P. Bajorui už ’’Mūsų 
Pastogės” prenumeratą, p. 
Vaitiekūnienei už tortą, p. 
Butkūnui už paveikslą, ir p. 
Sodaičiui už vyrišką laikro
dį. Apylinkės Valdyba prisi
dėjo su didele bonka šam
pano, o p. Aniulis dovanojo 
šampano bonką ir ledlaikį. 
Mūsų Pastogės Redakcijai 
persiųsta $ 400 šio vakaro 
pelno.

Melb. Apylinkės Valdyba

NAUJI LEIDINIAI
Vakarus pasiekė nauji 

Lietuvos pogrindžio leidi
niai: Tautos kelias Nr. 1 ir 2 
ir 3, Dievas ir Tėvynė Nr. 16 

PASTOGĖ Nr. 1 ir 2. Lie
tuvos pogrindžio literatūri
niai leidiniai. Atskirais lei
diniais Amerikoje išleido 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė. Perspausdinimai be 
pakeitimų. PLB leidžia 
gautą Lietuvos pogrindžio 
spaudą serijomis. Galima 
prenumeruoti. Kaina už 6 
leidinius 20 dol. Atskiro lei- 

doleriai.
S.

dinio kaina 4
Kreiptis: PLB, 5620 
Claremont Ave., Chicago, 
Ill., 60636, U.S.A.

Miicn Nr. 37 1982.9.20. nsl. 3
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filmai iš viso pasaulio
sekmadieniais

8.30 vai. vak.

Sekdami lietuvišką spau
dą matome, kad vis dažniau 
ir dažniau lietuviai meninin
kai pasirodo su savo meno 
kūriniais įvairiose Australi
jos valstijose ir žinomi ne tik 
visoje Australijoje, bet daž
nas ir už jos ribų. Tai labai 
džiugu. Tačiau, besidžiau
giant ir besididžiuojant jų 
Kylančia žvaigžde reiktų 
prisiminti, kad vis rečiau ir 
rečiau eilinis tautietis turi 
progos pasirodyti su savo, 
gal Įdek ir kuklesniais, dar
beliais, o kiti - jais pasi
džiaugti. Ne visiems prie 
širdies profesionalų meni
ninkų modernūs meno kūri
niai ir ne visi pajėgia aplan
kyti, plačiai išsimėčiusias 
didesnes ir mažesnes mano 
galerijas.

Buvo laikas, kai įvairios 
mūsų bendruomenės 
organizacijos rengdavo pa
rodas Lietuvių Namuose 
(net ir tada, kai tų namų ne
turėjome). Parodas įvairaus 
pobūdžio, kuriose dalyvavo 
profesionalai ir mėgėjai ta
pytojai, skulptūros ir kera-
mikos atstovai, o taip pat 
adatos bei mezgimo, virbalų 
ar vąšelių specialistės-tai.

Rugpiūčio 22-rą dieną 
Lietuvių Namuose įvyko 
lietuvių moterų rankdarbių 
paroda! Ši, gan netikėtai su
rengta paroda, vadovaujant 
p. G. Straukienei, jei ir ne
sugrąžino senų laikų, tai 
bent labai maloniai visus 
nustebino ir nuteikė. Per 
palyginant trumpą laiką, 
nedidelis skaičius lietuvių 
moterų, rankdarbių mylėto
jų (tiksliau pasakius 
25-kios), pristatė virš 200 
eksponatų, kuriuos p. 
Straukienė su savo pagelbi- 
ninkėm vos pajėgė sutalpin
ti į parodai skirtą vietą. Dė
liojo, kalė, kabino, dirbo nuo 
ankstyvo ryto, kad atėjus 
12-tai vai. paroda būtų pa
ruošta atidarymui, kai 
daugelis lietuvių atsilanko į 
Lietuvius Namus sekmadie
nio pietum. Atėjus 12 vai. p. 
Straukienė pakvietė 
vyriausią Adelaidės lietuvę 
moterį p. Salomėją Lelienę, 
atidaryti parodą. Poniai Le- 
lienei perkirpus kaspiną ir 
atidarius, parodai skirtą 
vietą per keletą minučių 
buvo pilna žiūrovų. Ponios, 
apžiūrinėdamos savo ir kitų 
darbus, lygino, žiūrėjo kurie 
geresni ar gražesni, ar šiaip 
sau gėrėjosi; vyrai dejavo, 
kad jų niekas neprisiminė 
(mat ir jie turi nemažai savo 
rankų darbų namuose), ta
čiau taip pat džiaugėsi pa
roda ir, kad ji iš viso buvo 
suruošta. Matėsi ir nemažai 
jaunimo, kuris su įdomumu 
apžiūrinėjo išstatytus dar
bus ir nedrąsiai prasitarė, 
kad ir pas juos namuose yra 
savo pačių darytų rankdar
bių. Pasiteiravus sužinojau, 
kad viena mergaitė vistik 
išdrįso išstatyti savo rank
darbį šioje parodoje, - reikia 
tikėtis, kad ateityje atsiras 
daugiau, kurios paseks jos 
pavyzdžiu.

. MOsuPastogė Nr. 37, 1,98^^0^81^4

Rankdarbiu paroda Adelaidėje
Nors šiai parodai nebuvo 

taikomos jei jokios taisyk
lės, nei skirta premijos, ta
čiau sunešti rankų darbai ir 
savo gražumu, ir margumu 
trauke žiūrovą artyn ir tar
tum sakė: "Eikš arčiau, pa
žiūrėk!” O žiūrėti buvo į ką: 
pagalvės, takeliai, kilimėliai, 
siuvinėti ploštelių ar satini- 
niu dygsniu; tai lietuviškais 
tautiniais motyvais, tai šiaip 
įdomiais raštais. Vąšeliu 
megztos skaros, lovatiesės, 
bliuskutės, megztukai ir t.t. 
Mažesnės ir didesnės, baltos 
ar spalvotos staltiesėlės: 
raštai komplikuoti, įdomūs, 
tai iš nebaltintų lininių siūlų, 
tai iš šilkinių ar medvilninių. 
Dar kitos siuvinėtos rišalje 
ar mereška.

Štai, stovi tautiniais rū
bais aprengta ’’mergaitė”, o- 
'toliau kita ir dar viena - "lie
tuvaitės” jų visų rūbai išsiu
vinėti ir ’’išausti” sumanių 
Smių adatomis. Tarp visų 

ų spalvotų ir prašmatnių

Laiškas iš Adelaidės
Įsidėmėtinas minėjimas -<

Sekmadienio popietę ade- 
laidiškiai buvo pakviesti į 
Lietuvių Namus paminėti 
ALB Moterų Sekcijos 30 
metų veiklos sukakties. 
Darbščios moterys ta proga 
pagamino gardžius pietus. 
Tad svečiai sočiai pavaišinti.

Lygiai 1.30 vai. valdybos 
pirmininkė R. Bajorūnienė 
atidarė minėjimą, apžvelg
dama Moterų Sekcijos tris
dešimt metų veiklą ir mote
rų įnašą bendruomenei ne 
tik kūrimosi metais, bet ir 
iki šių dienų.

Po to sekė tsveikinimai. 
žodžiu sveikino bendruo
menės pirm. Č. Zamoiskis, 
savaitgalio mokyklos vedė
jas V. Statnickas, sporto 
klubo ’’Vyčio” pirm. J. Ja
navičius ir Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdžio valdybos pirm. 
V. Stalba. Raštu sveikino 
klebonas kun. A. Spurgis, E. 
Reisonienė ir Adelaidės 
Lietuvių Katalikių Moterų 
D-jos Valdyba.

Meninėje programoje 
gražiai pasirodė, savo 
skambiais balsais sudaina
vusios solo po kelias dainas 
mūsų solistės J. Maželienė ir 
M. Pečiulienė ir abi kartu - 
E orą duetų. Dainininkėms 

lausytojai nuoširdžiai plo
jo. Mūsų dailiojo žodžio in- 
terpretatorė A. Gučiuvienė 
!>askaitė Nobelio premijos 
aureato Č. Milašiaus eilė

raštį ir linksmą feljetoną. 
Programos užbaigai jaunes

Spaudos bičiuli, 
prisimink ir Mūsų Pastogę 

savo testamente!

rankdarbių matosi ir 
kuklesnių, bet ir čia įdėta 
laiko, širdies... Kur ne kur, 
ant stalų matosi rankų dar
bo šilkinės gėlės. O, štai, 
toks matytas dalykėlis: ant 
balto dugno mėlynai išsiuvi
nėtas lyg šunelis, o virš jo 
užrašyta ’’Duklšluosčiai”. 
Tai, dar iš Lietuvos atvež
tas, kieno tai rankų darbo, 
palikimas. Ir prisimena 
visos tos terbelės, maišeliai, 
įvairiausiais būdais išsiuvi
nėti, skirti šukoms, šepe
čiams, nosinaitėms, tai dar 
kam... be kurių turbūt ne
apsiėjo nė vieni namai Lie
tuvoj. Nostalgija apima be
žiūrint į užuolaidas, su tinkle 
siuvinėtomis tulpėmis, - ma
čiau ir savo mamą panašias 
siuvinėjant.

O paveikslų, paveikslų, 
net 25-kis suskaičiavau. 
Vieni siuvinėti gobelino, kiti 
didesniu ar mažesniu satino 
dygsniu, dar kiti kilputėmis 
ar kaspinėliu kaišyti. Kai 

nieji ’’Žilvino” šokėjai pašo
ko keletą šokių. Minėjimą 
pravedė R. Pranckūnaitė, 
visuomet klausytojams im
ponuojanti savo be priekaiš
tų taisyklinga lietuvių kalba.

Programai išsisėmus pra
vesta loterija. Visi minėjimo 
dalyviai buvo pavaišinti 
kava ir pyragaičiais.

Stebint šias jubiliejines 
iškilmes, kyla klausimas, 
kokia moterų organizacija 
pagaliau mūsų bendruome
nėj egzistuoja? Pietų Aus
tralijos Lietuvių Moterų 
D-ja ’’Moterų Sekcija” Ine. 
ar ALB Moterų Sekcija?

Jau pereitais metais bir
želio 7 d. buvo sušauktas 
Moterų Sekcijos susirinki
mas, kurio metu buvo pirm. 
R. Bajorūnienės pranešta, 
kad Moterų Sekcija savo. 
veiklą užbaigė ir viskas 
baigta, kas buvo su Moterų 
Sekcija. Bendruomenės 
pirm. Č. Zamoiskis pareika
lavo oficialiai užprotokoluoti 
tą perėjimą iš Moterų Sek
cijos į ’’Pagalbą”. (Ištrauka 
iš susirinkimo protokolo, 
paskelbto ALŽ Nr. 17, 
1981.8.16). Kitame moterų 
susirinkime (1981.8.30) buvo 
nutarta naująją moterų or
ganizaciją inkorporuoti ne 
’’Pagalbos”, bet ’’Moterų 
Sekcijos” vardu. Todėl pa
vadinimas ’’Moterų Sekcija” 
nereiškia organizacijos 
struktūrinio apibrėžimo, o 
vien sutrumpintą organiza- 

kurie siuvinėti ant krautu
vėse priruoštų piešinių, dar 
kiti, specialiai piešti rank
darbio savininkei, - visi gra
žiai įrėmuoti. Štai, maždaug 
penkių pėdų pločio vaizdelis 
su reljefinėmis gulbėmis, 
kitur - liūtas ’’mauroja”. Gė
lių puokštės, vaizdeliai, 
Kristaus galva, Murill’o ir 
Millett reprodukcijos. 
Nepamiršta ir menininkų 
mėgiamiausia tema - nuogos 
moters figūra. Žinomo me
nininko Kasiulio "Lietuvai
tė” taip pat tapo stropiai iš
siuvinėta ir įremuota, o ant 
kitos sienos du Šimonio pa
veikslai. Tiksliai padidinti ir 
smulkiu dygsneliu išsiuvi
nėti, kuriuos jis pats, ko 
gero, mielai pasikabintų ant 
sienos.

žmonėms praretėjus; 
buvo proga geriau įsižiūrėti 
į maždaug 10 X 10 pėdų dy
džio, kilputėmis mėgstą kili
mą, į kurį, teko nugirsti, su
ėjo apie 250 kapuoliukų vil
nos. Kiek valandų buvo su
dėta į ten pat gulintį kudlotą 
liūtą, baugu ir pagalvoti. 
Ant kilimo stovi medinė, 4 

zijos pavadinimą, kaip, 
sakysim, šokių grupė ’’Žilvi
nas” ar choras ’’Lituania”. 
Pats žodis ’’sekcija” reiškia 
dalį ar skyrių kurios nors 
organizacijos. Pietų Austra
lijos Lietuvių Moterų D-ja 
’’Moterų Sekcija” Ine. yra 
visiškai savarankiška orga
nizacija su savo įstatais ir 
valdomaisiais organais. ALB 
Moterų Sekcijoj galėjo da
lyvauti kiekviena lietuvė 

.moteris, bejokiųpareiškimų 
būti nare. Tuo tarpu norint 
tapti PALM D-jos ’’Moterų 
Sekcija” Ine. nare, reikia 
paduoti pareiškimą ir susi
mokėti nario mokestį. Pa
reiškimas gali būti priimtas 
ar atmestas (Įstatų 7 pa- 
ragr.). Todėl PALM D-ja 
’’Moterų Sekcija”Inc. ir ALB 
Moterų Sekcija ir teisiniu ir 
organizaciniu atžvilgiais yra 
visiškai skirtingos organiza
cijos ir tik per nesusiprati
mą suplaktos į vieną.

Dabartinėje situacijoje, 
atrodo, kad PALM D-jos 
Valdyba pati nesusigaudo, 
kuriai organizacijai ji vado
vauja ir atstovauja. Vis dėl
to reikėtų galutinai apsi
spręsti ir visuomenei išaiš
kinti.

*_*
Vyresnieji dažnai nusi

skundžia, kad jaunimas ne
silanko į minėjimus, bend
ruomenės susirinkimus, 
kultūrinius parengimus ir k. 
Bet lazda turi du galus. Jau
nimas, pasirodo, negeresnės 
nuomonės ir apie senimą ir 
rado reikalinga atsimokėti 
tuo pačiu grašiu. Štai tauti
nių šokių grupės vadovas ir 
bendruomenės valdybos 
narys jaunimo reikalams B.. 
Sabeckis, kalbėdamas per 
lietuvių programai skirtą 
radio atrodo nuoširdžiai ir 

pėdų aukščio trilypė žvaki
dė, - taip pat moters rankų 
darbas. Rankdarbių fone at- 
sisipindi keramikos darbai: 
raižyti; glazūruoti, natūraliu 
gintaru nei opalais dekoruo
ti, dar kiti švelniais pieši
niais papuošti.

Šioje parodoje įšstatyda- 
mos savo rankų darbus, mū
sų moterys ne tik suteikė 
malonumo savo tautiečiams, 
bet taip pat įrodė, kad kiek
viena iš mūsų turi meno 
gyslelę, su kuria, jei ir ne
gali "išeiti į pasaulį” ar lai
mėti meno premijos, tai 
bent savo namus papuošti 
tikrai gali ir sugeba.

Džiugu matyti šios pa
rodos puikų pasisekimą. 
Reikia tikėtis, kad ši atgai
vinta mintis taps tradicija ir, 
kad ateityje rengiamos ran
kų darbo parodos užims visą 
Lietuvių Namų salę, kuriose 
dalyvaus ne tik visos mote
rys, bet ir vyrai.

Laukdama sekančios pa
rodos, reiškiu pagarbą šios 
Barodos vadovei, p. G.

traukienei.

Janina Vabolienė 

pagrįstai išvelėjo senimą už 
jo abejingumą jaunimui. 
Girdi, šokėjai sunkiai dirba 
besimokydami šokių. Šoka, 
kur tik kas paprašo, nerei
kalaudami už tai jokio už
mokesčio. Kitų tautybių šo
kėjai gauna iki 50 dol. už 
kiekvieną pasirodymą.

Visi nori, kad šokėjai gra
žiai ir tvarkingai atrodytų, 
turėtų tinkamus tautinius 
rūbus ir t.t. To paties nori ir 
šokėjai. Bet įsigyti gražius 
rūbus, reikia nemaža pinigų. 
Nevisi šokėjai pajėgia patys 
įsigyti tautinius rūbus. Jų 
reikia parūpinti grupės va
dovams. Norėdami kiek 
pasipinigauti surengėme 
balių, į kurį visus kvietėme. 
Deja, vyresnieji šį balių ig
noravo. Mažai kas į jį atsi
lankė. Atseit tautinių šokių 
grupė ’’remiama” tik tuš
čiais žodžiais, o ne konkre
čiais darbais.

Arba vėl. Tautos šventės 
išvakarėse Adelaidės moks
leiviai ateitininkai kasmet 
ruošia jaunimo koncertą - 
talentų vakarą. Bet niekuo
met nėra tikri, kiek to vadi
namo senimo į koncertą at
silankys. Ir štai jaunuoliška 
iniciatyva.

Jaunas choristas Sietynas 
(vienas koncertų rengėjų) 
atėjo į choro repeticiją ne
šinas imponuojančiu pyragu. 
Pertraukos metu Sietynas ji 
patupdė vidury stalo ir pa
prašė choristus prie kavos, 
pyragu pasigardžiuoti ir... 
neužmiršti ateiti į jaunimo 
koncertą. Vienas sentimen
talus choristas susigraudi
nęs išporino: "Matai, brolau, 
mes burčijam, kad jaunimas 
į mūsų parengimus nesilan
ko. O jaunimas pas save 
mūsų nė su pyragu neprisi
prašo”. Nenuėjus į koncertą, 
ne vienam choristui sąžinė 
grauš, kad gabalą pyrago 
bus suvalgęs dykai.

B. Straukas
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BALTAI PRIEŠISTORINĖJE 
SENOVĖJE

Rašo Vida Viliūnaitė

Lietuvos valstybė susikū
rė 13-to šimtmečio viduryje. 
Apie baltų kilčių ankstyves
nę praeitį žinios ribotos. 
Plačiai pasklidusios žemdir
bių gentys metraščių nepa
liko. Apie jas žinios renka
mos iš kaimynų liudijimų, 
archeologinių, lingvistinių 
šaltinių, vietovardžių nagri
nėjimo.

12-to a. pradžios šiaurės 
rytų Europa skirstyta į ke
turias kalbines grupes: 
skandinavų, baltų, slavų ir 
ugrofinų. Baltai gyveno į 
rytus nuo Vyslos tarp Balti
jos jūros ir Nemuno bei 
Dauguvos. Eric Christian
sen knygoje, „The Baltic 
and the Catholic Frontier, 
1100 — 1525” baltų gyvena
mą kraštą šitaip aprašo:

„Į rytus nuo Vyslos tan
kūs lapuočiu miškai tęsėsi 
nuo pat Baltijos pajūrio iki 
Rusijos vakarinių aukštu
mų. Nebuvo lengva pereiti 
per tuos tankumynus. Kelių 
nebuvo. Pasausės sluogs- 
niai, vešlus, susipynęs po
miškis, ežerai ir pelkės di
džiąją krašto dalį darė ne
gyvenamą. Žmonių sodybos 
spietėsi į pajūrio ruožą, o 
taip pat į Vyslos, Nemuno ir 
Dauguvos slėnius. Tarpe iš
kirstas aikšteles supančių 
ąžuolų, skirpstų, liepų ir 
klevų ganėsi stumbrai, el
niai, briedžiai, kopinėjo lo
kiai.

Laisvės statula, sukurta 
skulptoriaus Juozo Zikaro. 
Statula stovėjo Karo muzie
jaus sodelyje, iškelta ant 
aukšto pedestalo. Okupantai 
sunaikino visą paminklą, o 
statulą padėjo į vitražų ir 
skulptūrų muziejų, kuris yra 
įrengtas buvusioje Kauno 
įgulos bažnyčioje.

Tas plotas, maždaug 640 
km. ilgumo ir 480 km. platu
mo buvo apgyventas grupės 
kilčių, kurias šiandien pri
imta vadinti baltais. Spėja
ma, kad į tas vietas jie atsi
kėlė kaipo ankstyviausiai į 
Vakarus besistumianti indo
europiečių grupė, nes 1100 
metais jie čia jau buvo išgy
venę nemažiau 3000 metų. 
Jų tarmės išliko senoviškos, 
nepakilusios. Jų visų pana
šus gyvenimo būdas ir tiky
ba leidžia juos traktuoti, 
kaip vieną kilminę grupę, 
panašiai kaip vakarinius 
slavus. Tačiau abejotina, ar 
jie patys taip į save žiūrėjo, 
nes nuo seniausių laikų gy
veno kaip atskiros tautos, 
aiškiai atskirtuose plotuose.

Senieji baltai skirstomi į 
prūsus, lietuvius, kuršius ir 
latvius. Prūsai gyveno tarp 
Vyslos žemupio ir Kuršių 
marių. Lietuvių gentys gy
veno į šiaurę ir rytus nuo 
g rusų. Netoli nuo dabartinės 

Klaipėdos ir toliau į šiaurę 
link Ventos upės buvo že
maičiai. Į pietus nuo žemai
čių gyveno sūduviai arba 
jotvingiai. Į rytus nuo jot
vingių gyveno aukštaičiai. 
Kuršiai gyveno į šiaurę nuo 
žemaičių, srityje, kuri dabar 
yra vakarinė Latvijos dalis. 
Kairiame Dauguvos vidur
upio krante gyveno žiemga
liai, o dešiniame sėliai. Į 
šiaurę nuo sėlių buvo latga
liai. Iš šių pastarųjų genčių 
išaugo latvių tauta.

Aišku, kad gamtinė aplin
ka turėjo reikšmingą įtaką 
baltų būdo ir jų gyvenimo 
sąlygų išsivystymui. Jūros 
artumas švelnino klimatą. 
Nors ir ne taip jau toli nuo 
Šiaurės ašigalio baltai augi
no javus, laikė galvijus. Vis 
dėl to, jau pats ryžtas apsi
stoti ir kurtis tokioj tolimoj 
šiaurėj parodo baltų drąsu
mą ir atsparumą. 1230 m. 
anglas Bartolomėjus šitaip 
rašė apie lietuvius:
„... Stiprūs, augaloti vyrai, 
drąsūs ir patvarūs kariai. Jų 
krašto žemė duoda gerus 
grūdus ir vaisius. Miškuose 
pilna laukinių žvėrių ir žvė
relių. Gyvenvietėse ne
trūksta naminių gyvulių. 
Juos supančios tamsios, 
tankios girios, pelkės, rais
tai yra visai nepereinami. 
Todėl kitos apsaugos jiems 
nei nereikia.”

Nėra patikimų šaltinių, 
tiksliai nurodančių tų vietų 
gyventojų skaičių bei tan
kumą. Istorikas H. Low- 
mianskis teigia, kad dabar
tinėje Latvijoje 58.000 kv 
km. plote 12 amžiuje gyveno 
145.000 žmonių, 42.000 kv. 
km. prūsų krašte apie 
170.000, o 59.000 kv. km. 
lietuvių irgi apie 170.000. 
Tačiau Lowmianskio skaičiai 
greičiausiai yra permaži, nes 
jų neužtektų tokiam gyve
nimo būdui, kokį baltai jau 
buvo išvystę. Dažni karai su 
kaimynais reikalavo dauge
lio gyvybių, o žemės ūkis jau 
buvo pasiekęs tokį lygį, ku
riam reikėjo nemažo skai
čiaus darbininkų.

Nedaug žinių teturime ir 
apie senųjų baltų išvaizdą. 
Pagal J. Puziną, iš griaučių, 
rastų senuose kapuose prie 
Vyslos ir Nemuno, nustaty
ta, kad baltai buvę nordiš- 
kos rasės. Vidutinis vyrų 
ūgis buvęs 169,2 cm., o mo
terų 157 cm.

Baltų religija buvo ne tik 
privati, asmeniška, bet
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bendra, gentinė ar tautinė, 
reikšminga kasdieniniame 
gyvenime ir politiniuose 
santykiuose. Per ją buvo 
pajaučiamas ir suprantamas 
ir savo genties ar tautos 
identitetas. Ankstyviausi 
šaltiniai apie baltus kalba, 
kaip apie pagonis, bet ne 
stabų garbintojus. Jie gar
bino gamtos jėgas, to laiko 
žmogui nesuprantamus ap
linkos reiškinius, perkūniją, 
žaibus, vėją, lietų, skaitė 

viršgamtinės galy
bės pasireiškimais. Vyravo 
animizmas. Ne tik kai ku
riems gyviams, bet ir kal
voms, žemei, o ypač me
džiams buvo priskiriama 
jaučianti ir suprantanti as
menybė, galinti žmogui pa
dėti ar psdkenkti. Saulė, mė
nulis, žvaigždės, vaivorykš
tė, perkūnas buvo dievi
nami, bet be jokios prana
šumu hierarchijos. Pagal 
pamažu išaugusius papro
čius jiems tarnauta ir auko
ta. Ypač ugnis buvo reikš
minga. Per ugnįaukotair ki
toms galybėms, ugnis skai
tėsi visuotinoji nušvarinto- 
ja, šviesos, šilumos teikėja, 
svarbi maisto paruošimui. 
Be to ji turėjo ir griaunan
čią, skausmą atnešančią jė
gą.

Baltai nestatė šventovių. 
Dievinama gamta juos supo 
visur, tai ir garbinti ją visur 
galėjo. Religines apeigas 
pravesdavo žyniai, kurie 
skaitėsi turį ir ateities pra
našavimo galią.

Mirtis reiškė perėjimą į 
kitą gyvenimą. Tikėta, kad 
mirusiųjų vėlės pasiliekan- 
čios savo šeimos ir giminių 
tarpe, ir kad joms reikia pa
našių dalykų kaip ir gyvie
siems: maisto, rakandų, 
puošmenų, ginklų, žirgų.

Anksčiau minėtas E. 
Christiansen šitaip kalba 
apie baltų tikybą:

„Šventų vietų, augalų, 
gyvylių, o taip pat ir miru
siųjų garbinimas jiems 
reiškė kasdieninio gerbūvio, 
šeimos ir genties sveikatos, 
sėkmės, saugumo ir tapaty
bės užsitikrinimą. Žyniai ir 
žynės, kurie suprato ženklus 
ir apeigas, buvo laikomi di
džiausioje pagarboje. Der
liaus šventės, laidotuvės su 
gyvulių ir net žmonių auko
mis buvo svarbiausi metų 
įvykiai”.

Gamtinė aplinka privertė 
baltus būti sėsliais. Pajudėti 
iš vienos vietos į kitą buvo 
sunku. Net ir karo žygius 
tekdavo atidėti iki žiemos, 
kada sušalusios upės ir eže
rai padarydavo praėjimus. 
Gyvenvietės buvo pasto
vios, ilgalaikės. Ūkininkauti 
pradėta seniausiais laikais. 
Auginta rugiai, kviečiai, 
miežiai, avižos, soros, žir
niai. Ypač tarpas tarp 10-to 
ir 13-to a. buvo reikšmingas

V.K. Jonynas Senovės Lietuvoje (iliustracija)

žemdirbystės pažangai. Iš
mokta gamintis naujus ūkio 
įrankius. Kaitomis gaunama 
geležis tapo pažangos varik
liu. Iš to laikotarpio archeo
logai vis dar randa kirvių, 
peilių, piautuvų, kaltų, me
talo apdirbimo įrankių.

Baltai pagarsėjo savo 
sugebėjimu išdirbti metalą. 
Livonijos metraštininkai ne 
kartą gyrė stabmeldžių gra
žiai padarytus ginklus ir 
šalmus ir juos skaitė bran
gintinu karo grobiu. Amati
ninkai mokėjo pagaminti ir 
dailius papuošalus, paįvai
rintus sudėtingais geomet
riškais raštais. Jie mokėjo 
lieti į formas,dengti sidabru, 
iškalinėti.

Senieji baltai laikė kar
ves, jaučius, kiaules, avis, 
ožkas, vištas, antis ir žąsis. 
Ypač pagarsėję buvo jų ark
liai, kurių didelės, gražios 
kaimenės minimos kryžiuo
čių metraščiuose. Arkliai 
buvo branginami dėl jų 
svarbos karo lauke, ryšių 
palaikyme. Žirgo ir raitelio 
artimumas dažnai apsako
mas tautosakoje minimas 
dainose.

Plačiai paplitus buvo biti
ninkystė. Medus ir vaškas 
skaitėsi svarbios prekės. Iš 
medaus gaminta pagarsėjęs 
gėrimas - midus. Ypatinga 
bičių ir bitininkystės reikš
mė atsispindi lietuvių kalbos 
žodžiuose „bičiulis” ir „bi
čiulystė”.

Baltai medžiojo meškas, 
, stumbrus, briedžius, beb
rus, kiaunes, lapes, kai ku
riuos maistui, bet ypač kai
liams, kuriais irgi plačiai 
prekiauta.

Kadangi daug upių įteka į 
Baltiją ir pati Baltija iš visų 
pusių apsupta žemėmis, jos 
vanduo nėra labai sūrus ir 
tinka gausybei žuvų, kurios 
visuomet buvo svarbi 
maisto dalis. Baltai anksti 
patobulino žvejojimo būdus 
ir išmoko žuvį sūdyti bei 
džiovint, todėl ir jų gyvena
mose srityse atsirado 
reikšmingų tarptautinių žu
vies prekybos centrų, kaip ir 
pas lapius, ugrofinus, skan
dinavus.

Nukelta į psl. 6
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Lietuvių mitologijos 
bruožai dainose

Iš Marijos Gimbutienės' 
veikalo „The Linden Tree”

Indo-europiečiai lietuviai, 
kartu su latviais, sudaro 
Baltų grupę ir kalba viena 
seniausių gyvųjų indo-euro
piečių kalbų, artimai gimi
ninga satem grupei (rytinė 
indo-europiečių kalbų grupė 
pasižyminti šnypščiančių 
garsų c, š, z naudojimu) bei 
senovės Vedų giesmių san
skritui. Ta pati artima gimi
nystė bei archaiškumas ran
damas ir mitologijoje. Todėl 
visai nestebėtina, kad ran
dame paralelizmo tarp lie
tuvių dainų ir seniausių išsi
likusių dainų iš Kinijos, ar 
kad lietuviški žodžiai yra 
panašūs i Sanskrito žodžius, 
užrašytus prieš 3.000 metų. 
Visų indo-europiečių kalbų 
Europoje proseneliai atke
liavo iš Azijos lygumų kaž
kada prieš 2.000 metų prieš 
Kristų, kaip teigia daugelis 
archeologų, etnologų, kalbi
ninkų bei šio rašinio autorė. 
Taigi jų santykiai su gamta 
ir jų dievybės supratimas 
turi orientalinių pradų, iš
ryškėjančių lietuvių mitolo
gijos panašume su senovės 
indų, persų, graikų, germa
nų, italų ir keltų mitologija.

Natūraliai kyla klausimas, 
kodėl lietuvių kalba, mitolo
gija ir daina yra perpildyta 
elementais priklausančiais 
’’pasaulio rytui”, kuriuos ki
tos indoeuropiečių kalbų 
šeimos tautos jau seniai 
prarado. Atsakymas, atro

Baltai...
Atkelta iš psl. 5

Baltija ir jos upių tinklas 
baltams leido pasiekti Le
dinuotąjį vandenyną, šiau
rinę Dauguvą, Juodąją jūrą, 
Dnieprą ir net Kaspijos jūrą 
ir Volgą. Tuo būdu užmegzti 
ryšiai ir prekyba net ir su 
labai tolimais kraštais. Yra 
žinoma, kad Romos imperi
jos laikais baltai gyvai pre
kiavo su Romos provincijo
mis prie Dunojaus ir Reino, 
taip pat su Nikėja šiaurės 
vakarų Mažojoj Azijoj. Bal
tai eksportavo odą, kailius, 
medų, vašką, ir, svarbiausia, 
gintarą, kurį romėnai nau
dojo papuošalams, amule
tams, o taip pat akių ir 
gerklės vaistams. Iš Romos 
provincijų, ypač pietinio Pa- 
reinio baltai gaudavo bron
zinių, sidabrinių ir auksinių 
pinigų, bronzinių rakandų, 
stiklinių indų, karolių, 
papuošalų, romėniškų kala
vijų ir kt. Po Romos imperi
jos žlugimo baltai sustiprino 
ryšius su šiauriniais kaimy
nais.

Seniausiais laikais baltai 
gyveno šiaudais dengtose 
medinėse trobose, po vienu 
stogu su visais savo gyvu
liais. Vidury trobos kūrenosi 
ugnis, o išvengti gaisrui, 
šiaudinio stogo apačia būda
vo išklojama storomis me
džio žievėmis. Be gyvena
mos trobos statyta klėtis ir 
pirtis, o vėliau atskiri kloji
mai ir daržinės. Sodybos 
buvo išsisklaidžiusios po vi
są kraštą po kelias ar ir po 
vieną. Gynybai statyta 
pilys. Jos buvo medinės, 
statomos sunkiai
prieinamose vietose, apka- 
samos grioviais, dažnai pri
Mūsų Pastogė Nr. 37, 1982.9.20, psl. 6

do, glūdi Lietuvos geografi
nio ir istorinio likimo raido
je. Baltai apsigyveno miš
kuose šiaurės rytų Europos 
srityse. Bronzos ir Geležies 
Amžiais jų žemės, kaip sako 
archeologiniai radiniai ir bal
tų kilmės upių vardai, siekė 
nuo Baltijos iki centrinės šių 
dienų Rusijos. Lietuvių kal
ba, kartu su latvių, priklau
so rytinių baltų grupei. Lie
tuviai buvo apsupti kitų bal
tų giminių ir tūkstančiais 
metų buvo apsaugoti nuo 
tiesioginės svetimos įtakos. 
Jų sodybos nebuvo ant besi
kilnojančių tautų kryžkelės, 
kai keltų ir germanų gflni- 
nės. Netirštai apgyvendin
dami didžiulius miškuoto, su 
daugeliu upių, ežerų ir pel
kių, pilno žvėrių, žuvų ir 
paukščių, grybų, riešutų, 
medaus ir uogų krašto plo
tus, jie neturėjo reikalo 
ieškoti geresnės žemės ar 
ganyklų, kaip darė gotai, 
keltai ir kitos germanų gi
minės.

Jų ryšiai su Motina žeme 
buvo dar daugiau sustiprinti 
laike paskutinių dviejų 
tūkstančių metų nuolat pro
gresuojant žemdirbystei, 
upių slėniams virstant ari
mais. Turtinga natūrali ap
linka užvaldė lietuvio dvasią 
ir išugdė joje gilią pagarbą 
gyvam kraštui su jo 
lapuočiais ir spygliuočiais 
medžiais ir laukiniais gely- 

leidžiamais vandens. Pavo
jingesnėse vietose pilių 
galėjo būti ištisa virtinė. 
Tada jas jungdavo slapti 
keliai per upes, ežerus, pel
kes. Pilys buvo nemažos: 
dažnoj tilpdavo keli tūks
tančiai žmonių.

Pagrindinis visuomenės 
vienetas buvo šeima. Šeimos 
buvo išplėstinės, apimančios 
ir tolimesnius gimines. Tur
tingesnieji gyvendavo šalia 
neturtingųjų, priklausydami 
vieni nuo kitų. Giminei va
dovaudavo lyg ir „natūraliu 
atrinkimu” iškilę vadai, se
niūnai, kurie vėliau tapo ku
nigaikščiais. Lotyniški šalti
niai juos vadina „rex”, 
„dux”, „princeps”, bet taip 
pat ir „konige" ir „kniaz. 
Salia kunigaikščių pamažu 
išaugo didikai, bajorai (lot. 
„nobiles”, „meliores”, 
„potentiores”, „besten”), 
laisvieji ūkininkai ir bau
džiauninkai, kurie gyveno 
bajoro ar kunigaikščio že
mėje ir jam mokėjo tam 
tikrą mokestį. Dažniausiai 
tai buvo prasiskolinę ūki
ninkai, kurie, išmokėję sko
las arba išbuvę bajoro tar
nyboj sutartą laiką, galėjo 
išsikelti ir kurtis, kur tinka
mi, nes tarp įvairių visuo
menės sluogsnių griežtų 
ribų nebuvo ir žmogaus pa
dėtis galėjo keistis. Toje 
santvarkoje tik karo belais
viai buvo vergai - visai be
teisiai. Pamažu iš gentims 
vadovaujančių kunigaikščių 
iškilo keli stipriausieji. Vo- 
lynijos metraštis aprašo 
ankstyvo 13 a. sutartį, kurią 
pasirašė Volynijos kuni
gaikščio Romano našlė ir 21 
Lietuvos kunigaikštis. Ten 
sakoma:

„Iš dvidešimt vieno čia 
paminėto kunigaikščio apie 
penkis kalbama, kaip di
džiuosius, tuom pabrėžiant

Lietuvos valdovų lopšys — TRAKAI

nais, bei intymų ryšį su gy
vulių pasauliu. Lietuviai ir 
jiems giminingos gentys ne
prarado savo gilaus ryšio su 
gamta; jų pastabumas vis
kam surištam su visokiais 
šios žemės padarais prilygo 
sakalo akiai. Iš to kilo dau
gybės paralelizmų tarp 
žmogaus gyvenimo ir gam
tos lietuvių dainose. Iš to, 
taip pat, iš gamtos kilę pa- 
mėgdžiojantieji garsai, 

imituojantieji lakštingalos 
čiulbesį, kregždės krykšti- 
mą, bičių dūzgimą, miškų 
ošimą, rugių laukų šlamesį 
ar vėjo švilpimą.

Lietuviai buvo tarp pas
kutiniųjų indo-europiečių 
grupių priėmusių krikščio
nybę. Nors oficialiai Lietuva 
buvo apkrikštyta 1387 me
tais, kaimiečiai pasilaikė se
nąją religiją dar daugelį 
šimtmečių, nes dvasiškiai 
nesuprato vietinės kalbos, o 
lotynų kalba buvo bereikš
mė jų žemdirbiams parapi
jiečiams. Daugiau sėkmės 
lietuvių atvertime į krikš
čionybę buvo pasiekta re
formacijos ir antireformaci- 
jos metu šešioliktame šimt
metyje, kada atsirado pir
mieji katekizmai lietuvių 
kalboje, bet ir tada, ir be
veik iki 20-to šimtmečio, vy
ravo seni papročiai ir įsitiki
nimai. Pamažu sodžiaus ti
kėjimas išsirutuliojo į ’’dvi
lypę religiją”, nes lietuvių 
folkloras išlaikė savo pago
niškus pagrindus ir išliko iš
tikimas jų šaknims, siekian
čioms priešistorinius laikus. 
Iš čia išplaukia daugybė mi
tologinių elementų dainose. 
Europoje tik lietuvių ir lat
vių folkloras tegali didžiuo
tis gyva išlikusia senovės 
mitologija su skaitlingais 
pagoniškų dievų ir kitokių 
mitologinių asmenybių var
dais, kuriuos galima būtų 
lyginti su priešolimpinių lai
kų graikų, romėnų, vedų-in- 
dų, persų ar senųjų skandi
navų mitologinėmis figūro
mis. Net ir senieji slavų die
vai yra daug mažiau išsilai
kę, o jų vardai gana anksti 

jų pranašumą prieš likusius 
šešioliką. Bet tarp tų penkių 
ypač iškilęs buvo vienas, 
vardu Mindaugas, sūnus 
tokio galingo kunigaikščio, 
kuriam nebuvo lygaus”.

Tai bene vienas iš anksty
viausių Lietuvos valstybės 
kūrimosi pradžios liudijimų. 
Su juo jau prasideda Lietu
vos istorija. Trys tūkstan
čiai metų baltų kilčių praei
ties paruošė dirvą, kurioje 
ta istorja galėjo gimti ir su
klestėti. 

užleido vietas krikščionių 
šventųjų vardams.

Baltų mitologija, kokia ji 
galėjo būti rekonstruktuota 
iš folkloro ir viduramžių is
torinių šaltinių, yra indoeu
ropietiška par excellence. 
Dievų pavaizdavimas ref
lektuoja senųjų indoeropie- 
čių socialinę struktūrą su jos 
trimis pagrindinėmis klasė
mis: valdančia, kariais ir 
žemdirbiais. Kadangi mito
loginiai elementai buvo per
duodami kartoms tik tarp 
kaimiečių, tik dieviškos 
figūros surištos su žemdir
bio galvosena liko gyvos 
tautosakoje, t.y. tos, kurios 
turi įtakos augalų, gyvulių ir 
žmonių gyvenimui, kurios 
apvaisina gyvybę duodančią 
žemę, kurios savo tyria ap
valomąja galia gina nuo 
nuolat grasančių piktųjų 
dvasių. Dėl tos priežasties 
Saulė, Mėnuo ir Perkūnas 
yra darniausiai sutinkami 
liaudies įsitikinimuose, dai
nose ir raudose.

Dainose minimas Dievas 
neturi būti sumaišomas su 
krikščioniškuoju Dievu. 
Baltų Dievas yra analogiš
kas germanų Tiu (Tyr) ir in
dų Mitra. Jis yra derliaus 
augintojas ir saugotojas ir 
yra neatskiriamas nuo savo 

L.B Spaudos S-gos 
susirinkimas

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių meti
nis susirinkimas įvyks Sydnejaus Lietuvių Klube, 16 
East Terrace, Bankstown, lapkričio 7 d., sekmadienį, 3 
vai.

L.B.S. Sąjungos nariai kviečiami siūlyti kandidatus į 
Sąjungos Komitetą. Nominacijos Komitetą turi pasiekti 
ne vėliau spalio 17 d. Komiteto adresas: P.O. Box 550, 
Banstown, NSW. 2200. Nominacijos patiekiamos raštu su 
bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomojo kandidato pa
rašais.

Dabartinį L.B.S. Sąjungos Komitetą sudaro: pirminin
kas V. Patašius, vicepirmininkas Dr. D. Kairaitis, sekre
torius V. Bukevičius, iždininkas A. Milašas, nariai A. Du- 
daitis ir K. Stašionis.

Rotacine tvarka du dabartinio komiteto nariai turi at
sistatydinti per šį metinį S-gos narių susirinkimą, bet jie 
gali būti vėl renkami į naująjį Komitetą. Šiais metais at
sistatydina A. Milašas ir V. Bukevičius. Jie yra sutikę 
kandidatuoti į naujojo komiteto narius.

Šių metų bėgyje pasitraukus Komiteto sekretoriui L. 
Cox, komitetą reikia papildyti dar vienu nariu. Gautas V. 
Jaro sutikimas kandidatuoti (siūlė A. Milašas, siūlymą 
parėmė V. Patašius).

L.B.S. Sąjungos Komitetas kreipiasi į visus lietuvių 
spaudos bičiulius, kurie dar nėra Sąjungos nariais, kvies
damas juos įsijungti į Sąjungos narių gretas. Į Sąjungą 
įstoti galima padavus prašymą ir sumokėjus vienkartinį $ 
25 mokestį. Metinių nario mokesčių nėra. Stojamasis mo
kestis padaro asmenis nariais iki gyvos galvos, nebent jie 
patys paduotų pareiškimą iš Sąjungos išstoti.

L.B.S. Sąjungos Komitetas norėtų matyti kiekvieną 
sąmoningą Australijos lietuvį Sąjungos narių šeimoje

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
Komitetas

’’Dievo žirgelių” sidabri
niuose pakinktuose, aukso 
balnais pabalnotų. Jo dvaras 
yra už dangaus skliauto, už 
akmens, sidabro, aukso ar 
gintaro kalno. Nuo to kalno 
Dievas atjoja ar atvažiuoja 
aukso ar žalvario vežimu, 
laikydamas aukso vadžias su 
aukso kutais. Jis leidžiasi į 
žemę pamažu ir atsargiai, 
kad nenukrėstų rasos lašų 
ant šermukšnio žiedų, kad 
nesulaikytų diegų augimo, 
kad nekliudytų nei artojui 
nei sėjėjui. Jis augina ru
gius, jis piktžoles išmina.

Dievas buvo viešpats 
šviesiame danguje. Kaip ir 
Vedų ’’Devas”, jis buvo vy
riausias Dievas, jo dėliai ir 
saulė, ir mėnuo, ir diena bu
vo šviesūs. Jo išvaizda buvo 
Baltų karaliaus. Latvių dai
nose jis vaizduojamas kaip 
labai gražus vyras, dėvintis 
sidabrinį rūbą ir kepurę bei 
kardą prie diržo. Jis turėjo 
dvynukus, Dievo sūnelius, 
raitelius, neatskiriamus nuo 
Dievo žirgelių.

Dievų šeimos panteone jis 
turėjo artimiausius ryšius 
su Laima, likimo deive, kuri 
leisdavo ’’saulės dieną”, nu-
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RAMUNĖS Nuotrauka Vytauto Maco

J uozas Almis J ūragis

IMKIT MANO ŠIRDĮ, VĖJAI

Žavesy aušrų girdėjau: 
Džiaugsmo niekas nebedrums! 
Imkit mano širdį, vėjai, 
Tegu bus švilpynė jums.

Gaivai inguos jūsų šuoliuos 
Tapęs muzikos garsais, 
Nebebūsiu luitas molio, 
Veržtas įstatais sausais.

Vėjai, vėjai — mano broliai! 
Imkim gaidą linksmą gaust! 
Mūsų laisvė — žemės toliai, 
Gelmės, žydrumos dangaus...

Ir svaigioj erdvių platybėj 
Būsim lyg namuos, savi. 
Gausim vėjų amžinybėj 
Nenumirštantys, gyvi.

Kai po šimtmečių už lango 
Vėjas garsiai atsidus, 
Jūs žinokit, broliai brangūs, 
Tai aš sveikinsiu ten jus.

lankose

poezijos

Eugenijus Matuzevičius

SENO DRAUGO NAMUOS

Žinai, iš kelio aš. Man leisk sušilti
Tu, mano senas, geras drauge, 
įsiklausyk — kažkur audra dauboj po tiltu 
Ir kalno pušyje, kaip vilkas staugia.

Aš atsisėsiu čia, prie naujo, balto pečiaus. 
Smagu, kai žaizdre spinksi anglys raudonai... 
Sakai — nelauktas aš ir netikėtas svečias, 
Kurio jau nematei seniai seniai...

Tiesa. Gerokai, jau gerokai metų...
Kažkaip susenom lyg, pasikeitėm abu.
Jau daug kelių išvaikščiojom po svietą, 
Praleidom daug prošal mažų ir didelių grabų...

Kada nors gal ir mus nuneš taip —
Be galo paprastai, kukliai... r
Gal bus žiema. Gal vasara — aukštai
Žais vyturėliai, saulės spinduliai----------

Tu pypkę iškratai. Juokiesi...
Ir primeni man tas dienas, 
Kai Aukštaitijos kalnuose mes dviese 
Naktigonėj sėdėjom prie ugnies...

O taip... Kalbėk, kalbėk, mano gerasis, 
Lig rytmečio gaidžly, lig pat aušros...
Eik, paieškok — tur būt, ir koks stikliukas rasis 
Degtinės degančios, skaidrios...

... Kažkur toli dar vėtra tebestaugia, 
Kažkur toli yra pusnynų ir mirties žiema...
O čia — pavasaris, čia gėlės auga, 
Jaunystė bunda žody kiekvienam...

Eglė žižytė

SUSITIKIMAI SU LIETUVA

PANEMUNĖN

Nemuno gelmių balsas mane šaukia 
peržengti senolių namo slenkstį, 
ranka paliesti samanotą sienos rąstą; 
medinei durų staktai nusilenkti;
ore užuosti kažkada sapne patirtą alyvų kvapą; 
pavakario saulės spindulių auksinėj pynėj 
krūvelę smėlio atpažinti,
kur mano motina vaikystėje kadaise žaidė.

ABLINGA

Iš sunkaus medžio išskaptuotuose Ablingos veiduose 
mačiau beribį skausmą mano tėvų žemės.

Regėjau neapykantą
regėjau sunaikinimą

regėjau neviltį.
Mediniame jų žvilgsnyje mačiau savųjų proanūkų sėklą.
O tarpe jų, nežymiai atsuktą į vėją, 
atpažinau ir savo pačios veidą.

DĖDEI

Mane pavadinai raganėle, 
o burtus pats pynei 
staiga ištraukęs iš kišenės 
vaikystės grūdų saują, 
vaivorykštės trupinėlius.
Drauge ant tako barstėme mažytes gėles 
šviesiam svajotojų pasaulyje.

PUSBROLIUI

Šalia manęs ėjai 
sniego nubaltintom blakstienom ir plaukais, 
o metų buvo tau tiktai šešiolika.
Pakėlus galvą į tave žiūrėjau 
per akinančias snaiges 
ir jaučiaus kitan pasaulin gimstanti.
Tu gi eilėraščiais kalbėjai 
apie senelį, kurs po žalią pievą vaikščiojo 
ir jojo sūnų, kuris miestą statė iš akmens. 
Žiemos krikštolais virto pasakos liūdnumas 
tau ant akių ir ant blakstienų.
0 metų buvo tau tiktai šešiolika
ir tavo akyse vistiek spindėjo švelnioji šiaurės vasara, 
Trakų dangus ir ežerai.
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Česlovas Milošas

Šventės gimtinėje
Lenkų poetas Česlovas 

Milošas, Nobelio laureatas, 
gimęs (1911) Lietuvoje, savo 
raštuose kartkartėmis pri
simena gimtinę, jos aplinką, 
žmones. Patiekiama ištrau
ka iš romano „įsos slėnis” 
(1955). Red.

Bažnyčion eita per Švedų 
pylimą. Tomas, apvilktas 
švarkeliu iš naminio milo, 
duriančio per marškinius, 
sekė kamšomis aprengtų 
ministrantų judesius^ Jiems 
buvo leista žengti laipteliais 
ligi paties altoriaus, žibančio 
auksu, jie vėdavo smilkiny- 
čias, nebijodami atsakinėjo 
kunigui, padavinėjo jam in
dus su snapeliais, panašiais į 
Jaunų mėnulį. Kaip čia yra, 
:ad jie buvo tie patys vai

kiščiai, kurie, rėkaudami ir 
gaudydami vėžius, braidžio
jo po vandenį, kibdavo vie
nas antram į plaukus, ir vė
liau gaudavo iš tėvo diržų? 
Pavydėjo jiems, nes visdėlto 
kartą per savaitę jie būna 
kitokie, visi į juos žiūri.

Keletą kartų per metus 
Giniuose būdavo kermošius. 
Vertelgos iš miesto pasista
tydavo iš marškų būdeles 
palei kelią, apačioje, ties ta
keliu, kurs leidosi žemyn 
nuo ąžuolų kapinyne. 
Pardavinėjo širdies pavidalo 
pyragėlius, ir gaidelius - 
molinius švilpukus, betgi 
Tomo dėmesį ypatingai vi
liojo violetiniai, raudoni ir 
juodi škaplierių kvadratukai 
ir rožančių vėriniai - ir spal
vos, ■ ir smulkių daiktelių 
gausybė.

Lietuvių 
mitologijos...

Atkelta iš psl. 6 
statydama laimę ar nelaimę 
žmonių gyvenime ir gyveni
mo ilgį. Jos vardas surištas 
su ’’laime” ir veiksmažo
džiais ’’leisti” ar ’’lemti”. 
’’Laima taip leido”, ar taip 
’’Laimužė lėmė” yra labai 
dažnai dainose užtinkamos 
frazės.

Saulė buvo atskira dievy
bė, ar deivė, panaši į graikų 
’’Helios” ir indų "Savits”. 
Frazė ’’Saulytė, Dievo duk
rytė” tikriausiai ne emocinis 
malonybinis išsireiškimas, 
bet išplaukia iš senųjų dievų 
hierarchijos. Mėnuo, taip 
pat, buvo antraeilis. Jis bu
vo daugiau princas, o ne 
valdovas, ir buvo vadinamas 
Dievaičiu. ’’Dievo Dukra” 
yra dominuojanti figūra 
mitologinėse dainose ir gau
siai suasmeninta. Priešingai 
beveik visoms kitoms mito
logijoms, Baltų saulė yra 
moteriškos giminės, o 
mėnuo vyriškos. ’’Mėnuo 
saulužę vedė”. Ji yra moti
na, mėnuo yra tėvas. ’’Sau
lutė, motutė, kraitelį kro
vė...” Jos moteriškumas ir 
motiniškos savybės yra spe
cialiai Baltų bruožas, kurio 
amžius ir kitos saulės - dei
vės savybės siekia giliausios 
senovės. Maldos Saulei, kaip 
deivei, turėjo būti kalbamos 
neuždengta galva:

Ėjo tėvelis, 
Galan laukelio, 
Galan rugių laukelio.

Saulutei lenkės, 
Be kepurėlės, 
Be kailių kepurėlės.

- Mūsų Pastogė Nr. 37, tSSž.^.ŽO.^DSl/s

Nė viena šventė neprilygo 
Velykoms, ne dėl to, kad jų 
metu aguonas grūsdavo 
piestoje ir iš tortų būdavo 
lupinėjami riešutai. Per Di
džiąją Savaitę bažnyčioje, 
kur šventųjų paveikslai bu
vo užtiesti ir vieton skam
balų girdėjosi sausas muš
tukų kalenimas, lankyta 
Kristaus karstas. Prieš gro
tas budėjo ietimis ir aleoSr- 
domis ginkluota sargyba su 
pasidabrintais šalmais, pa
puoštais keteromis ir 
plunksnomis. Ant paaukšti
nimo gulėjo Kristus, tas 
pats, kurs buvo ant didžiojo 
krucifikso, tik jo kryžmenys 
buvo padengti augalų lapais.

Nekantriai laukta vaidini
mų Didįjį šeštadienį. Pen
kiolikamečiai ir šešiolika
mečiai, jau senokai taręsi ir 
ruošęsi vaidinimui, su didžiu 
riksmu įgriūdavo bažnyčion, 
nešdamiesi lazdas su prirai
šiotomis negyvomis varno
mis. Pamaldžios senos mo
terys, valandomis kalbėju
sios maldas, sauso pasniko 
išvargintos, snausdavo, gal
vas kas kartą vis žemiau 
lenkdamos, buvo žadinamos 
po nosimi kišamomis varno
mis, arba jomis mušami 
maldininkai, ryšuliukuose 
atnešę kiaušinių pašventin
ti.

Saulės garbinimas pa
siekdavo savo aukštumą va
saros saulėgrįžtyje, birželio 
mėnesio 24-tos dienos rytą. 
Kiekvienas, jaunas ir senas, 
kėlėsi anksti rytą pažiūrėti 
saulės triumfo, kaip aušroje 
saulė ant sidabro kalvų šo
ka, spalvas keičia, žaidžia, 
ėriuku šokinėja. Latvių dai
na sako:

Melavo tas, kas teigė,
Kad saulė pėsčia eina:
Virš miško - aukso važiais

važiuoja;
Virš jūrų - aukso laivu plau

kia.

Žiemos saulėgrįžtyje lie
tuviai švęsdavo saulės su
grįžimą. Kalėdinėse dainose 
Kalėda yra saulė, kuri atei
na per aukštus kalnus, per 
gilius slėnius, ant geležies 
ratų, šilko botagus laikyda
ma, arba pasirodo kaip de- 
vynragis briedis. Viena dai
na, gausi senovės simboliais, 
kalba apie devynragį briedį 
ir kalančius kalvius, aukso 
taurę dirbančius. Ta taurė 
tai ir vėl saulė, nes saulė tai 
taip pat buvo įsivaizduojama 
kaip tekanti masė - skystis 
nešantis palaimą augmenijai 
ir grožį mergaičių veide
liams. Dainos kalviai, tai 
prisiminimas Dangiškojo 
Kalvio (Baltų Hefaesto), ku
ris senais, senais laikais 
dangiškosios šviesos dievui 
nukaldino saulę. Jis nukal
dino žiedą - karūną Aušrinei 
ir sidabro juostą bei aukso 
pentinus Dievo Sūneliams, 
kaip žinome iš latvių dainų.

Kai Kalvis kala, sidabro 
gabalai krinta iš dangaus į 
Dauguvos upę. Jo kūjis yra 
milžiniškas - su juo Kalvis 
kovoja prieš nesuskaitomas 
kliūtis ir saulę iš kalėjimo 
išvaduoja. Taip tikėjo lietu-

Viktoras Petravičius LIETUVA

Aikštėje, prie bažnyčios 
durų išdarinėta komedijos. 
Tomui labiausiai patiko Ju- 
došiaus kankinimai. Bėgo 
Judošius, kiek išgalėdamas, 
ratu, kitų genamas, visaip 
apšaukiamas, kol pagaliau, 
liežuvį iškišęs, korėsi. Nu
trauktas nuo medžio šakos 
jis buvo lavonas, bet argi 
galima leisti tokiam nieka- 
dėjui taip, lengvai ištrūkti? 
Paristas ant pilvo, gnaibo
mas dejavo, kol jam nu
smaukdavo kelnes ir vienas 
vaikiščių smeigė užpakalin 
šiaudą ir per tą šiaudą pūtė 
dvasią, kol Judošius ištrūk
davo, rėkdamas, kad esąs 
gyvas.

Kai Tomas kiek paaugo, 
Antanina ir senelė Surkon- 
tienė vesdavosi jį Prisikėli
mam Po graudžių giesmių ir 
litanijų pragysdavo choras 
aleliuja, žmonės sujusdavo 
procesijai, duryse susigrūs- 
dami; lauke dar tamsu, vė
jas krutina žvakių liepsnas. 
Aukštai medžių šakos lin
guoja, šalta, jau pradeda 
brėkšti, maišosi moterų 
skarelės ir vyrų bekepurės 
galvos, einama aplink baž
nyčios pastatą, išilgai skal
dytų’ akmenų mūrytos tvo
ros - ir visa tai Tomas įprato 
laikyti pavasario pradžia.

Po to - mieguisti šventės 
garsai, bulkučių saldumas ir 
kiaušinių ridenimas. Lovelį 
padarydavo vaikai iš velė
nos, ją kiek įspaudę ir 
iškloję skardos gabalais, kad 
būtų įsibėgėjimo. Nėra 
dviejų kiaušinių, kurie ris- 
tųsi vienodai, reik mokėti 
pagal kiaušinio formą įspėti, 
kaip jis risis paleistas nuo 

viai dar 15-tame šimtmety
je. Kalvis (ar malonybinis 
Kalvelis) buvo karių dievas, 
kai indų INDRA — 
VARTRAHAN, slibinus žu
dantis didvyris. Net ir jo 
vardas buvo surištas su 
veiksmažodžiu ’’kauti” bei 
su ’’kova”.

Iš anglų kalbos • vertė 
Leonas Gerulaitis 

lovelio dešiniojo krašto, kaip 
nuo kairiojo, kaip per vidurį. 
Štai, jau gerai gerai, jau ar
tėja prie kiaušinių, išsklai
dytų pievelėje, kaip karvės 
ganykloje, jau stuktels kitą 
ir praturtins ridentoją, bet 
ne: svirduliuodamas pagal 
jam vienam žinomus dės
nius, nusirita per pirštą to
liau, arba ima ir sustoja, ne
palietęs kito.

Per Dievo Kūno šventę 
bažnyčia išpuošiama ąžuolo 
ir klevo pynėmis. Nukaru
sios nuo lubų kuone liečia 
žmonių galvas. Jau nuo ge
gužės pradžios prie Dievo 
Motinos statulos dėta gėlių, 
o dabar jos dengė visą al
torių.

Bronius Žalys
KELIONĖ Į VAKARUS

i.

Debesų avinukai eukaliptų viršūnėse dar ganosi, 
rūškanos kalvos jau klaupiasi vakaro maldai, 
kelio kaspinas sukasi, ritasi - 
į tolumas mėlynas vakaro brendame - -

Kelias, lyg burtas, vakaro saulėje 
žvilga, gyvate nuvingiuodamas toliuos, 
medžiai, sodybos, skubėdami pralekia, 
kalnai horizonte pritingusiai moja - -

ii.

Vakaruose visos saulės leidžias, 
vakaruose - jaunos žvaigždės dega, 
vakaruose - visos vėlės renkas.
Mes į vakarus - į tamsą - skubam, klegam,

kur tartum patsai likimas, 
juoda, vėsia Lethės upe, 
atplaukusi naktis
mus į sapnus jau vystyt ima - -

...žirgų kanopos žemės jau nesiekia, 
ir kur tikrovė, kur svaja - neklausia niekas - -

Zakrastijoje susirinku
siems vaikams dalinta krep
šeliai su rožių ar bijūnų la
peliais. Senelė Surkontienė 
norėjo, kad Tomas dalyvau
tų procesijoje. Eita atbulom 
prieš baldakimą, po kuriuo 
kunigas nešė monstranciją, 
ir reikėjo atydžiai dabotis 
nesuklupt per kokį akmenėlį 
ir neparvirsti. Per Dievo 
Kūną beveik visada būna 
daug klegesio, visi supra
kaitavę, užsiėmę altorėlių ir 
vėliavų nešimu. Betgi tai 
džiaugsminga šventė: oro 
vaiskumas, kregždžių čiul
bėjimas, keturgubų skam
balų žvangėjimas, — balta, 
raudona ir auksas.

Versta iš lenkų kalbos
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄJUNGA
LITHUANIAN COMMUNITY r PUBLISHING SOCIETY LIMITED

Metinė apyskaita
DIRECTORS’ REPORT

30th June, 1982

The directors submit 
herewith the Balance Sheet 
and Income and Expendi
ture Account for the finan
cial year ended 30th June, 
1982. In order to comply 
with the provisions of the 
Companies (New South 
Wales) Code, the directors 
report as follows:

The directors in office at 
the date of this report are:- 
Vytautas PATAŠIUS — 

President 
Vytautas E. BUKIS 
Algirdas DUDAITIS 
Donatas KAIRAITIS 
Allen A. MILASAS 
Kastytis STASIONIS

The principal activities of 
the Society in the course of 
the year was the publishing 
of Australian Lithuanian 
Weekly ”0ur Haven”. .

The Society was incorpo
rated on 5th October, 1977 

PUBLISHERS OF AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY "OUR HAVEN"

LITHUAN1AN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

BALANCE SHEET
as at June 30, 1982

1982 
$

1981
$

ACCUMULATED FUNDS

General Funds 42,662 39,910
-----—.

_?A<, 455,712 42,885

REPRESENTED BY :

FIXED ASSETS
Plant & Equipment 8,611 8,241
Less : Depreciation 6,146 5,338

TOTAL FIXED ASSETS 2,465 2,903

MEMBERSHIP
Australian Lithuanian Foundation Inc. 1OO 100

— —
CURRENT ASSETS

Stock of Publishing Materials
on hand at cost 80 180

Commonwealth Savings Bank, Ryde 379 491
Commonwealth Trading Bank, Fairfield 1,177 ( 1)
Lithuanian Co-operative Credit Union

"Talka" - Term Deposits 19,000 19,000
- Deposits on Call 4,302 4,453

Lithuanian Club Limited -
Interest Bearing Deposits plus
Accrued Interest 5,800 5,206

N.S.W. Permanent Building Society Ltd.
- Term Investments — 5,000
- Current Deposits 7,360 2,463

Cash Management Trust - A.U.C. 2,000 -

40,098 36,792

Unpaid Subscriptions :
- Current Year 7,934 7,382
- Previous Periods 1,672 1,575

9,606 8,957

Unpaid Advertising Charges :
- Current Year 1,131 1,405
- Previous Periods 413 712

1,544 2,117

TOTAL CURRENT ASSETS 51,248 47,866

TOTAL ASSETS 53,813 50,869

LESS :

1982 1981
$ $

CURRENT LIABILITIES

Trade Creditors 1,003 827
Prepaid Subscriptions
Amounts specifically allocated for

6,827 6,886

Expenditure relating to Studies 
of Lithuanian Language 271 271

8,101 7,984

EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES 45,712
=====

42,885

and on 1st December, 1977 
took over the funds and 
other assets and the liabili
ties of the unincorporated 
associations then known as 
”Musu Pastoge” and ”0ur 
Haven” Administrative 
Committee.

The Society is a Company 
limited by guarantee. The 
profits, income and property 
of the Society, whenceso
ever derived, may not 
directly or indirectly be 
distributed or transferred to 
the members of the Society.

For the twelve months to 
30-th June, 1982 after 
charging $ 1,398 by way of 
Depreciation of Fixed 
Assets, Expenditure 
exceeded Income by $ 2,009. 
Despite this Trading Loss, 
the Accumulated Funds 
rose from $ 42,885 at 30th 
June, 1981 to $ 45,712 at 
30th June, 1982. This 
increase arose from 
donations from the subscri
bers of Australian Lithua

nian Weekly ”0ur Haven” 
amounting to $ 3,136 and 
from fund raising activities 
which produced a net 
income of $ 1,625.

The Accumulated Funds 
generated by the Members’ 
Entrance Fees amounted to 
$ 3,050 as at 30-th June, 
1982 and were represented 
by following Memberships:
(a) Group Membership -
Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 1
(b) Individual Memberships

-111
(c) Deceased Memberships

-6
(d) Cancelled Memberships

-1 
There were no material 

transfers to or from 
reserves or- provisions 
during the year.

The directors, before the 
Income and Expenditure 
account and Balance Sheet 
were made out, took 
reasonable steps to ascer
tain what action had been 
taken in relation to the 
writing off of bad debts and 
the making of provisions for 
doubtful debts and were 
satisfied that no provision 
for doubtful debts was 
required.

The directors, before the 
Income and Expenditure 
account and Balance Sheet 
were made out, took reaso
nable steps to ascertain that 
any current assets, other 
than debtors, were shown in 
the accounting records at a 
value equal to or below the 
amount that they might be 
expected to realise in the 
ordinary course of business.

At the date of this report, 
the directors are not aware 
of any circumstances that 
would render the values 
attributed to current assets 
in the accounts misleading.

At the date of this report, 
there does not exist -
(i) any charge on the assets 
that has arisen since the end 
of the year and secures the 
liabilities of any other 
person,
(ii) any contingent liability 
that has arisen since the end 
of the year.

No contingent or other 
liability has become en
forceable, or is likely to 
become enforceable within 
the period of twelve months 
after the end of the year, 
being a liability that, in the 
opinion of the directors will 
or may substantially affect 
the ability of the Society to 
meet its obligations as and 
when they fall due.

At the date of this report, 
the directors are not aware 
of any circumstances not 
otherwise dealt with in this 
report or the accounts that 
would render any amount 
stated in the accounts 
misleading.

The results of the 
operations of the Society 
during the year were not, in 
the opinion of the directors 
substantially affected by 
any item, transaction or 
event of a material and 
unusual nature.

There has not arisen in 
the interval between the 
end of the year and the date 
of this report any item, 
transaction or event of a 
material and unusual nature

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT FOR THE
PERIOD ENDED 3QTH JUNE, 1982

1982 1981

INCOME
5 $

Subscriptions "Our Haven" 23,190 21,854
Advertising 7,439 9,387
Interest Received 4,069 3,060

• 34,698 34,301

EXPENSES ’-'W

Salaries - Editor 7,984 7,562
- Administrative 1,550 1,342
- Typesetting 2,950 2,664

Printing Costs 8,397 9,293
Despatch 1,390 1,317
Postage 6,928 5,831
Transport 584 489
Editor's Office Expenses 3,736 3,691
Administrative Expenses 781 802
Legal Expenses — 210
Travelling Expenses 128 —
Public Relations Expense 82 —
Insurance - Workers' Comp s Fire 565 361
Commissions 57 89
Maintenance s Supplies 177 596
Depreciation 1,398 824

36,707 35,071
Less : Surplus/(Excess) Expenditure

over Income ( 2,009) ( 770)

ACCUMULATED FUNDS - GENERAL ACCOUNT

S 34,69$ $ 34,301
=======

Balance at beginning of period 39,910 29,357
Plus > Donations Received 

Net Income from Fund
3,136 3,892

Raising Activities 1,625 1,170

Plus : Surplus/(Excess) Expenditure
44,671 34,419

over Income ( 2,009) ( 770)

Plus : Transfers to Plant Replacement 
Reserve re-allocated back to

42,662 33,649

General Funds Account - 6,261

BALANCE AT END OF PERIOD $ 42,662 5 39,910

likely, in the opinion of the 
directors to affect substan
tially the results of the 
operations of the Society for 
the next succeeding year.

Srince the end of the 
previous year, no director 
has received or become 
entitled to receive a benefit 
(no emoluments or fixed 
salaries have been or are 
payable to the directors) by 
reason of a contract made by 
the Society or a related 
corporation with the 
director or with a firm of 
which he is a member, or 
with a company in which he 
has a substantial financial 
interest.

Signed in accordance with 
the resolution of the 
directors made pursuant to 
Section 270 (1) of the 
Companies (New South 
Wales) Code.

On behalf of the Directors 
V. Patašius

V. Patašius - Director 
A.A. Milasas - Director 

9th September, 1982

STATEMENT BY 
DIRECTORS

In accordance with a 
resolution of the directors 
pursuant to Section 269 (9) 
of the Companies (New 
South Wales) Code, we state 
that in the opinion of 
directors:
(i) The attached Income & 
Expenditure Statement of 
the Company is drawn up so 
as to give a true and fair 
view of' the profit of the 
company for the year ended 
30th June, 1982.
(ii) The attached Balance 
Sheet of the Company is 
drawn up so as to give a true 
and fair view of the state of 
affairs of the company as at

30th June, 1982.
(iii) There are reasonable 
grounds to believe that the 

ompany will be able to pay 
its debts as and when they 
fall due.

On behalf of the Directors 
V. Patašius - Director 

A.A. Milasas - Director

Sydney 9th September,1982

AUDITORS’ REPORT

TO THE MEMBERS OF 
THE LITHUANIAN 
COMMUNITY PUBLI
SHING SOCIETY
LIMITED

In my opinion:
(a) The attached Balance 
Sheet and Income & Expen
diture Statement are 
properly drawn up in 
accordance with the provi
sions of the Companies 
(New South Wales) Code, 
and so as to give a true and 
fair view of:

(i) the state of affairs of 
the company at 30th June, 
1982 and the results of the 
company for the period 
ended on that date; and

(ii) the other matters re
quired by Section 269 of that 
Code to be dealt with in the 
accounts:
(b) The accounting records 

•and other records, and the 
registers required by the 
Code to be kept by the 
company have been 
properly kept in accordance 
with the provisions' of that 
Code.

Leon R. Milasas
Registered under the 

Public Accounts Registra
tion Act, 1945, as amended.

Sydney 
9th September, 1982

b Mūsų Pastogė Nr. 37, 1982.9.20, psi. 9
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Melbourne moterys brandaus amžiaus
Kiek kojoms apšilus 

naujajame kontinente, šiaip 
taip susiradus vienokią ar 
kitokią pastogę, lietuvės 
moterys prisiminė pareigas 
artimui. 1952 m. liepos 27 d. 
Melbourne susirinko devy
niolikos būrelis, ir taip buvo 
įsteigta čia Socialinės Glo
bos Moterų Draugija. Pra
dininkė buvo Danutė Si- 
mankevičienė. Pati idėja bei 
modelis tai iš 1946 m. Vo
kietijoje suorganizuoto Lie
tuvių Raudonojo Kryžiaus 
moterų komiteto, kurio sek
retorė buvo ta pati Danutė 
Simankevičienė, tada dar 
Dana Matulaitytė.

Atrodo, iš kur tokios idė
jos ’’Number One” laikais? 
Pagal Darviną gyvijoje vie
ta tik atrinktiniam stipruo
liui; laisvojoj konkurencijoj, 
be abejo, telaimi tik apsuk
rusis. 0 vis dėl to motina 
gamta kiekviename sveika
me gyvyje įdiegė nuolat bu
dintį savęs išlaikymo ins
tinktą. Ir ne tik individui iš
likti jis tarnauja, bet savajai 
rūšies giminei išlaikyti. Kol 
Goetės Faustas tik savimi 
tesirūpino, tai ir Margaritą 
pražudė. Kai pasuko altru
izmo keliu, tada galėjo tarti 
akimirkai: ’’Stabtelėki gi, 
nes taip graži esi!”. Tada ir 
Dangus prabilo, kad sutartis 
su Mefistu nebegalioja. Iš 
genties išlikimo instinkto 
kildintina moralinė žmogaus 
nuojauta. Iš jos įkvėpimo 
gavo įvairios religijos, idea- 
loginiai sąjūdžiai ir filosofai. 
Iš to šaltinio ir Kanto kate-
gorinio imperatyvo prakti
nio pasireiškimo turinys: el
kis taip, kad tavo valios at
rama visad kartu galiotų 
kaip principas visuotinei 
įstatimdavystei. Dėl to tat ir 
socialinės globos lietuvės 
moterys savo veiklos užda
viniu laiko padėti ligonims, 
šiaip dėl kurių nors priežas-

Žinios
Anglijos karo su Argenti

na dėl Falkland© salų metu 
Anglijos princas Edvardas 
aktyvioje karo tarnboje ne
turėjo jokių specialių privi
legijų. Jis buvo pilnai įjung
tas į karinę drausmę be 
jokių išimčių.

*♦*
Pasaulis mažai informuoja 

apie kovas Afganistane, kurį 
prieš dvejus su puse metų 
brutaliai okupavo Sov. Są
junga. Per tą laiką nenutrū
ko partizaninės kovos už 
Afganistano laisvę. Pra
džioje partizanų dalini aine- 
buvo susikonsolidavę ir 
kiekvienas kovojo kas savo 
šviesa, bet pastaruoju metu, 
maždaug prieš metus suda
ryta Afganistano laisvės ko
votojų vienybė ir akcija 
ypač vasarą labai pagyvėjo. 
Laisvės kovotojai praktiškai 
turi savo kontrolėje visą 
kraštą išskyrus didžiuosius 
miestus. Pastaruoju metu 
net patys Afganistano lais
vės kovotojai išvystė ofen- 
syvą patys puldami sovietų 
bazes.

Sovietai, kaip ir Vakarų 
pasaulis r afganistaniečius 
laikė atsilikusia primityvia 
tauta, bet sovietų invazijos 
atveju pasirodė, kad afganai 
yra sąmoninga tauta. Jėga 
primestas sovietinis socia
lizmas nėra afganams gyve
nimo stilius, ypač kad tokį 
socializmą neša svetima jėga 
prievartiniu keliu. 
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čių gyvenimo tėkmėje pasi- 
metusiems. Pagaliau ištiesti 
ranką paguodos bei patari
mų beieškantiems, vienat
vės ar rūpesčių slegian
tiems; susirgus ar mirus 
šeimos nariui, talkon atsku
bėti motinai ar tėvui, žmonai 
ar vyrui. Patarnaujant po
būviuose su pietumis bei 
vakariene, sudaroma šeimos 
ratelio nuotaika. Čia gi pri
simena anglų filosofas John 
S. Mill, kuris žmogiškosios 
veiklos prasmę įžvelgia

Dabartinė Valdyba: iš kairės sėdi E. Šemetienė, B. Bi- 
tienė, V. Bladzevičienė; stovi - V. Morkūnienė, J. žal- 
kauskienė,' ET. Korsakaitė ir R. Rakūnienė.

LIETUVIAI ČIKAGOJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau,
Štai ir lietuviškoje Čika

goje baigiasi vasara. Su
grįžta ruduo. Paprastai ru
duo būna vėsokas, bet sau
lėtas ir šio didmiesčio lietu
viams atneša malonią atgai
vą.

Vasara pradėjo be dides
nių sąjūdžių. Tiesa, nesto
kota išvykų į gamtą ar su
rengtų taip vadinamų gegu
žinių salėse. Sėkmingai pra
ėjo BALFO gegužinė Jauni
mo Centre, davusi šalpai 
nemažą pelną. LB Vidurio 
Vakarų apygardos gegužinė 
birželio pabaigoje, gamtos 
prieglobstyje, parke taip pat 
buvo gausi bendruomeni- 
ninkais ir džiugi nuotaiko
mis. Gegužines surengė ir 
visa eilė mažesniųjų organi
zacijų. Rugpiūčio 28 d., lyg 
gegužinių sezoną užbaigiant, 
gražiuose Vlado ir Kazimie
ro Skripkų soduose, už 
Čikagoss miesto, suruošė 
šaunią išvyką Illinois lietu
vių respublikonų lyga. Ir čia 
nestokota svečių, jų tarpe 
nemažas skaičius Illinois 
valstijos respublikonų ame
rikiečių politikų. Nestokota 
pažmonių - gegužinių ir 
ateitininkų namuose, ku
riuose vis daugiau ir 
daugiau atsiranda lietuviš- 
kosio gyvybės, kultūrinės 
veiklos apraiškų.

Taigi, mielas Redakto
riau, Čikagos lietuviai ir va
sarą turėjo progos ne tik 
poilsiauti, bet drauge pagy
venti gražiuose pažmoniuo- 
se, pabendrauti gamtoje, 
pasidalinti lietuviškojo 
gyvenimo temomis. Tame 
laikotarpyje lyg ir savitar
pio pykčiai buvo pritilę, ko 
šiaip Čikagoje nestokojame.
Vasarai baigiantis, jau pir

momis rudens dienomis Či

imperatyve: kuo daugiau 
laimės visumai.

Pirmojoje Melbourne iš
rinktoje S.G. Valdyboje bu
vo: D. Simankevičienė - pir
mininkė, L. Civinskienė - 
sekretorė, M. Gudelienė 
(mirusi), B. Makulienė ir B. 
Naujokaitienė - valdybos 
narės. Metų tėkmėje keitėsi 
valdybos. Valdyboms be 
pradininkės D. Simankevi- 
čienės yra dar pirmininka- 

'vusios: V. Kuncaitienė, A. 
Matukevičienė, V. Baltokie-

kagos lietuvių gyvenimas 
užverda. Jis toks dinamiš
kas, kad imi galvoti, ar tik 
ne prieš galą. Bet drauge 
džiugu, nes tas visas lietu
viškas judėjimas rodo dar 
didelį mūsų tautinį gyvas
tingumą, nemanantį greitai 
kapituliuoti. 0 dabar kviečiu 
pasižmonėti į lietuviškąjį 
Marquette Parką, Lithua
nian Plaza Ct. kur rugpiūčio 
29 d. buvo susitelkę

20.000 ŽMONIŲ

Tai lietuvių vadinamas 
festivalis. Tokie festivaliai 
pradėta ruošti jau prieš tre
jetą metų. Pirmasis, menu, 
bandymas nusisekė.
Praėjusių metų festivalis 
susilaukė didelio dėmesio. 
Gi šių metų festivalis visus 
nustebino. Jį ruošė 15 wordo 
demokratai, tačiau lietuvių 
politikieriai šiam darbui va
dovavo.

Lithuanian Plaza Ct. yra 
gatvė pačioje Marquette 
Parko širdyje. Anksčiau ta 
gatvė vadinosi 69-toji. Prieš 
metus lietuviai išsikovojo šį 
gražų, lietuvišką vardą.

Ši gatvė neilga, tarp dvie
jų didžiųjų gatvių, užima 6 
blokus. Čia susitelkę lietu
vių prekybos, užeigos, jų 
tarpe viena iš didžiųjų ’’Pa
ramos” maisto ir gėrimų 
prekyba. Puošni, archt. Mu- 
loko projektuota Šv. Mer
gelės Marijos Gimimo baž
nyčia, keletas restoranų. 
Svarbiausia, kad prekybos 
pavadintos lietuviškais var
dais, kaip Tulpė, Ramunė, 
Gintaras, Kaunas, Parama, 
Marginiai, Šaltinėlis ir pan. 
O kai atvyksta svečiai iš 
okupuotos Lietuvos ir pasi- 
žvalgo Lithuanian Plaza Ct. 
nustemba ir sako: ’’kaip 
Lietuvoje”. Tikrai čia jau

nė, V. Kružienė, E. Nagule- 
vičienė (mirusi), E. Šeikie- 
nė, E. Šemetienė, J. Viliū- 
nienė, D. Žilinskienė. Da
bartinė valdyba: J. Žalkaus- 
kienė - pirmininkė, B. Bitie- 
nė - sekretorė, V. Morkū
nienė - iždininkė, E. Šeikie- 
nė - ligonių reikalams, R. 
Rakūnienė, V. Bladzevičie
nė, E. Korsakaitė - paren
gimams.

Brandos amžių - trisde
šimtmetį organizacija viešai 
atšventė rugsėjo 12 d. Pir
masis moteris bažnyčioje 
sekmadienio pamaldų metu 
pasveikino kun. Pranas Va- 
seris. Sekdamas dienos 
evangeliją, iškėlė gerų 
darbų reikšmę žmonių 
sugyvenime. Ir pagal teolo
giją nesą išganymo be gerų 
darbų. Sekė iškilminga su
eiga prie pietų stalo Lietu
vių Namuose. Dalyvių per 
150. Dienos šeimininkė E. 
Šeikienė. Suglaustu žodžiu 
valdybos pirmininkė Jonė 
Žalkauskienė prabėgo tris
dešimtmečio gyvavimą. 
Draugija per paskutinį dvi
dešimtmetį geriems dar
bams išleido $ 10.740, Lie
tuvių Namus bei klubą pa

tiesi tarytum mažytėje Lie
tuvoje.

Taigi į Lithuanian Plaza 
Ct. festivalio dieną suplaukė 
dvidešimt su viršum tūks
tančių lietuvių. Iš tolo žiū
rint atrodė, kad banguoja 
margaspalvė jūra žmonių. O 
kas gi festivalyje įdomaus? 
Tikrai įdomu. Šaligatviuose 
įsikūrė virš šimto prekybi
ninkų. O prekių gausa, veikė 
barai, restoranai, užkandi
nės, žaislų prekystaliai. 
Įvairiausi laimės šuliniai, di
delė puošmena buvo Gintaro 
Karoso audiniai, žodžiu ko 
čia nebūta. Žmonės bango
mis slinko gatve tai iš vieno 
galo į kitą ir atgal. Prekys
taliai apgulti norinčiųjų ką 
nors įdomaus įsigyti. Žino
ma, šioje minioje buvo ir 
daugelis kitų tautybių 
žmonių.

Lygiai pirmą valandą po 
pietų į festivalį atvyko Chi- 
cagos mėrė Jane Byrne, ku
rią pasitiko Liet. jgen. kon
sule Juzė Dauzvardienė, 
Illinois senatorius Frank 
Savickas, seniūnas Fran 
Braydy, Marquette Parko 
namų savininkų draugijos 
pirmininkas Zigmas Mikužis 
su valdyba, vyskupas Vin
centas Brizgys, parapijos 
klebonas kun. A. Zakaraus
kas, Tėviškės parapijos kle
bonas Ansas Trakis, Šv. 
Kazimiero seselių atstovės, 
lietuvių laikraščių spaudos 
atstovai ir kitų organizacijų 
atstovai.

Tribūnoje garbingieji 
svečiai tarė žodį. Mėrė J. 
Byrne pasveikino lietuvius, 
pasigėrėjo gražia lietuvių 
kolonija ir pareiškė, kad ji 
rūpinsis šios kolonijos išlai
kymu. Gražų žodį tarė Lie
tuvos generalinė konsule 
Juzė Daužvardienė, senato
rius Frank Savickas ir kiti. 
Atidarymo iškilmės baigtos 
JAV ir Lietuvos himnais. 
Festivalio dalyviai pramo
gavo iki vėlumos. Tvarką 
dabojo daug Čikagos polici
jos pareigūnų. Grojo orkes
trai, jaunimas linksminosi, 
šoko gatvėse. Programoje 
pasirodė tautinių šokių 
grupės. Na, kaip ir reikia ti
kėtis, nestokota alučio ir 
linksmų nuotaikų jaunimo 
tarpe. Vakare gatvę užliejo 
keletas tūkstančių jaunimo. 
Gal kiek ir perdaug alučio 
buvo išgerta! Festivalis tik
rai įspūdingas, gal reikėtų 
daugiau parodyti mūsų kul
tūrinių vertybių. 

rėmė $ 3.234, Vasario 16 
gimnazijai kasmet pasiunčia 
po $ 100, siuntiniams Puns
ko lietuviams išleista $ 
4.983. Iš viso pasiųsta 516 
siuntinių. Sveikino apylin
kės pirmininkas R. Šemetas, 
Krašto Valdybos vardu 
pirm. A. Pocius, Katalikų 
Federacijos pirm. V. Či- 
žauskas, katalikių moterų 
pirm. H. Statkuvienė, Lie
tuvių Klubo pirm. J. Petra- 
šiūnas, evangelikių moterų 
vardu A. Baltrukonienė. 
Prisiminta sveikata sušlu
bavusios garbės narės 
Šėmienė ir Reimerienė. 
Programai tiko sąmojais 
perpinta G. Žemkalnio skai
tinys. Pagal jį moterų 
emancipacijos amžiuje į or
ganizaciją įjungtini ir vyrai. 
Jei niekam kitam, tai bent 
virtuvėje puodams šveisti ir 
stalams valyti. Šiaip jau 
draugija gali būti skundžia
ma aiškia vyrų diskrimina
cija.

Pietų pabaigai kava su E. 
Korsakaitės keptu pyragu ir 
30 degančių žvakučių.

A.Z.

LIETUVIAI
IMIGRANTŲ MIŠIOSE

Rugsėjo 12 d. 2.30 vai. 
Sydnejaus katedroje buvo 
metinės imigrantų mišios, 
kurias atnašavo kardinolas 
Sir James Freeman asistuo
jant tautiniams kapelio
nams. Lietuvių, daug mote
rų tautiniais rūbais gražiai 
atstovavo lietuvius šiose iš
kilmingose pamaldose. 
Ateitininkų jaunimas ir sen
draugiai atvyko su savo vė
liava, deja, dėl organizacijos 
stokos, vėliavų nešti nelei
do. Apgailėtinai paliko ne
parodytas Pr. Dailidės gra
žus lietuviškas, ornamenti
nis kryžius. Italams buvo 
paskirta sugiedoti vieną 
giesmę, kur vargonams da
vus įvadą niekas neatidarė 
burnos. Gražiai sugiedojo 
savo giesmę kroatai.

Maldas skaitė septynių 
tautybių atstovai: lenkai, 
portugalai, latviai, vietna
miečiai, maltiečiai, prancū
zai ir kroatai.

Pirmą skaitymą, gražiai 
pasipuošusi tautiniais rū- 
pais, skaitė angliškai, moks- 
eivių ateitininkų atstovė 

Elenutė Žukauskaitė.
Šiose pamaldose dalyvavo 

virš tūkstančio įvairių tau
tybių katalikų, bet mums 
įprasto iškilmingumo pana
šiomis progomis nesimatė. 
Tautybių maldos, kurios 
buvo skaitomos gimta kalba, 
buvo paruoštos organizato
rių - grynai religiniai teks
tai.

Kardinolas Freeman savo 
žodyje kvietė visus prie 
bendros maldos ir su gyve
nimo, ragino eiti dažnai prie 
šv. komunijos. Kardinolas 
pastebėjo išeidamas gražią 
lietuvių grupę tautiniuose 
rūbuose, bet artimesnio ry
šio neieškojo. kor

♦**
Genocido klausimas buvo 

iškeltas Genevos konferen
cijoje, bet nepadaryta iš to 
konkrečių išvadų, nes atski
rų kraštų požiūriai skiriasi ir 
jie surišti su politiniais ir 
ekonominiais interesais.

Rašykite
Mūsų 
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33—čioji Sporto Šventė
Štai jau ir neužilgo įvyks 

33-ji sporto šventė.
Gautomis žiniomis sporto 

šventei ruošiasi beveik visi 
Australijos lietuvių sporto 
klubai.

Sporto šventės kas metai 
suburia vis didesnį skaičių 
mūsų lietuviško prieauglio, 
kurio tikslas parodyti per 
metų padarytą sportinį 
progresą ir patvirtinti savo 
lietuvišką kilmę.

Australijos sporto lygis 
kas met kyla, bet malonu 
matyti, kad mūsų sportuo
jantis jaunimas neatsilieka 
ir taip kaip prieš 30 metų, 
krepšinio ir tinklinio šakose 
tebestovi A ir B klasėse.

Neseniai mūsų jaunių 
krepšinio rinktinė lošė Aus
tralijos jaunių pirmenybėse 
Melbourne, kur atsiekė 
10-tą vietą. Spalio 1-3 d.d. ir 
vėl renkasi mūsų rinktinės. 
Šį kartą susiburs Sydnejuje 
mūsų vyrų, jaunių krepši
ninkų ir tinklininkų rinkti-
nes.

Atžalynas, nors ir čia gi
męs, vistiek stoja į lietuvių 
sporto klubus, keldami lie
tuvių vardą. O galėtų leng
vai pereiti į australų Įdubus, 
kur jie būtų mielai priimti.

Tas prisirišimas prie lie
tuviško kamieno parodo, 
kad sportininkai skaitosi sa
ve lietuvių kilmės. Taip kaip 
ir kitose jaunimo organiza
cijose, tai ir pas sportinin
kus lietuviškumo įsisąmoni- 
jimas skiriasi tarp individų 
ir suprantamai nėra toks 
aistringas kaip kad buvo 
prieš 30 metų.

Lietuvių Dienos ir Sporto 
Šventės suburia mūsų 
bendruomenės aktyviausią 
elementą į vieną vietą. Ge
riems norams esant galima 
būtų per suvažiavimus iš
kelti ’sulietuvinimo” klausi
mą.

Gvildenant šį klausimą 
reiktų atsižvelgti į Australi
joj augusius tėvusiirtaip pat 

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir
Šventoji Dvasia

Visa žmonijos padermės išvaizda išpalengvo persimai
nys dėlto, .kad Dievo Dvasia bus išlieta ant viso kūno. 
Mes galime la’bai džiaugtis, kad tokiu būdu panaudotoji 
Dievo galybė išlaisvins ir palaimins suvargusią ir mirš
tančią žmonijos padermę. Kuomet žmonės pradės pažinti, 
kad Šventosios Dvasios išliejimu gautieji palaiminimai 
ateina nuo dižiojo ir tikrojo visatos Dievo, dangaus ir že
mės Sutvertojo, tuomet jie su džiaugsmu pagarbins jį, 
nes visiems bus. aišku, kad jis yra tikrasis meilės Dievas.

BIBLIJOS STUDENTŲ KNYGOS

Didžiausias Mokytojas ir Tiesos Skelbėjas, Viešpats 
Jėzus Kristus, pasakė: Pažinsite Tiesą ir tiesa padarys 
jus laisvus. Jei tad perskaitęs šį Traktatą, panorėsi arti
miau susipažinti su Tiesa, kuri yra Dievo Žodis, reikalauk 
daugiau panašios Tiesos — literatūros, už prieinamą 
kainą gali gauti sekančias knygutes: Gražus Giesmų Rin
kinys, 190 giesmių, kaina 50 c. ir $ 1. Štai Jūsų Karalius, 
145 pusi, kaina 25 c. Kasdienė; Manna su kiekvienos die
nos Tekstu ir paaiškinimu 50 c. Tėvas, Sūnus ir Šventoji 
Dvasia 10 c. Už aukščiau pažymėtas kainas prisiusime 
knygutes į namus. Reikalaukite taip pat veltui duodamos 
literatūros, su mielu noru prisiusime kokios turėsime. 
Visus užsakymus ir pareikalavimus siųskite šiuo adresu: 
L.B.S.A. 3444 So. Lituanica Ave., Chicago 8, Ill.

Pabaiga
Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:

P. Bačinskas, 16 Burlington Str., Holland Park.'Qld. 4121

dabartinį jaunimą t.y. jų 
vaikus. Šiai klasei lietuvių 
bendruomenės daug įtakos 
turi konkretūs pasiūlymai 
kaip pavyzdžiui a) įstojimas 
rėmėjo į organizaciją, b) as
meniškas įsipareigojimas 
dirbti pedagoginį darbą or
ganizacijos ribose, c) finan
sinė ir moralinė parama.

Bendrai pasakius tai būtų 
ėjimas kartu su organizacija 
’’sulietuvinimo” darbe.

Patarimai be konkrečių 
pagrindų dažnai gal ir netei
sėtai būna priskaitomi kaip 
ėjimas prieš arba ėjimas ša
lia organizacijos.

Kas liečia sporto 
šventės organizavimą ren
gėjų vardu pateikiu tokią 
informaciją;

Kol kas dar jokių rimtų 
bėdų neturime.

Krepšinio, tinklinio ir sta
lo teniso varžybos bus pra
vestos Albert Park sporto 
centre. Salės ir teisėjai jau 
užsakyti.

Krepšinis ir tinklinis pra
sidės gruodžio 27 d. ir tęsis 
iki 31 d. Numatoma, kad da
lyvaus 26 krepšinio ir tinkli
nio komandos.

Sąuašas bus pravestas 
Leggett’s Sports Centre 
Prahram gruodžio 30 d. nuo 
10 vai. ryto iki 6 vai. p.p.

Biliardui jau užsakytas 
Vokiečių Klubas Victoria St. 
Nth Richmond. Lošimas bus 
pravestas gruodžio 28 d. 10 
vai. ryto - 6 vai. p.p.

Plaukimas įvyks gruodžio 
29 d. nuo 9 vai. ryto - 11.30 
vai. ryto Melbourne Swim
ming centre.

Lauko tenisas bus taip pat 
pravestas Albert Parke. Ga- 
utinių duomenų neturime, 
)et atrodo, kad bėdos nebus.

Golfas bus lošiamas 
Riversdale Golf Club Jor- 
danville gruodžio 29 d. ir 31 
d. nuo 7 vai. ryto.

Šachmatai numatyta Lie
tuvių Namuose jaunimo 
kambary. Lošimas prasidės 

gruodžio 27 d. ir baigsis žai
bo turnyru gruodžio 30 d.

Sporto švenčių ženkliukas 
bus atskiras nuo Lietuvių 
Dienų ir kiekvienas dalyvis, 
susimokėjęs sporto šventės 
mokestį, gaus šventės ženk
liuką.

Jaunimo susipažinimo va
karui salė užsakyta Royal 
Melbourne Show Grounds 
gruodžio 27 d. 7.30 vai. vak.

Naujų Metų balius spor
tininkams ir jaunimui bei jų 
rėmėjams taip pat įvyks 
Show Grounds patalpose, 
bet šį kartą paimta didesnė 
salė, kurioj numatoma su
talpinti virš 1000 žmonių.

Sporto švenčių organiza
cinį komitetą sudaro:

Krepšinis: R. Baikauskas 
3066710, J. Vaitkus, B. 

Adomavičienė 5783825, J. 
Čirvinskas.

Tinklinis - A. Lynikas 
8621451, V. Makarevičius 
4899545.

Biliardas - A. Baltrūnas 
8579449, G. Žemkalnis.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamas Redaktoriau,

Leiskite paryškinti ke
lias vietas "Mūsų Pastogės” 
Nr. 34 Sporto skyriuje ta
pusiame V. Daudaro pasisa
kyme dėl "lupamo kailio ir 
bandymo visiems įtikti”.

Atrodo, kad autorius pa
simeta savo išvedžiojimuo
se, kai rašinio pradžioje pa
šiepiamai prikiša vienam 
sporto klubui ’’bendruome
nės, ligą”, palygindamas ją 
su ’’rakštimi”, kurią jo ko
mitetui pavyko pašalinti, o 
laiškui įpusėjus išdidžiai 
tvirtina, kad ’... mes atsto
vaujame Australijos lietuvių 
bendruomenę”. Darosi ne
aišku, ar Bendruomenė jam 
yra rakštis, kurią jis džiau
giasi pašalinęs, ar jis rimtai 
rengiasi tą pačią Bendruo
menę atstovauti Čikagos 
žaidynėse?

Vienoje rašinio vietoje V. 
Daudaras kalba apie mūsų 
biznierių norą pasipelnyti iš 
sportininkų kelionės į Čika
gą (kas yra visai natūralu) ir 
bandymą maišyti propogan- 
dą su tautiniais jausmais. 
Deja, nėra paaiškinima, apie

SOVIETŲ KALĖJIME

— Sakyk tu man, už ką 
sėdi?

— Čia ilga istorja. Viskas 
prasidėjo 1924 metais, kai 
mirė Leninas. Į mūsų ga
myklą atėjo komisaras ir sa
ko: „Leninas mirė. Visa So
vietų Sąjunga gedulo-ženk
le. Tūkstančius vainikų nu
pirko darbo žmonės...” Aš 
jam sakau: „Už tuos pinigus 
būtų galima palaidoti visą 
komunistų partiją”. To už
teko - gavau 10 metų. Atėjo 
laikas ir Stalinui. Po jo tuoj 
sušaudė Beriją. Ryte ateina 
į gamyklą komisaras ir sako: 
„Ivanai, nukabink nuo sie
nos tą banditą!” Pasižiūriu į 
sieną - ten pilna visokių 
portretų. Klausiu: „Kurį?” 
Už tai vėl 10 metų! Atsėdė
jau, grįžau namo. Ir štai ge
gužės pirmosios proga žy
giuojam per Raudonąją 
aikštę. Kažkas įbruko man į 
rankas nešti Chruščiovo pa
veikslą. Nešu, o iš paskos 
kažkoks nusigėrėlis vis lipa 
ant kulnų. Pritrūkau kant
rybės: „Klausyk, drauge, jei 
dar kartą užlipsi, tai va šituo 
klaunu, kurį nešu, gausi per 
galvą!..” Taigi dabar vėl sė
džiu ir laukiu rehabilitacijos.

gpPOPTALjjJ'
Sąuašas - A. Baltrūnas 

8579449, R. Liubinas.
Stalo tenisas - A. Balnio- 

nis 6998949, J. Ablonskis.
Lauko tenisas A. Kesmi- 

nas 492189, V. Jankienė.
Golfas - A. Skibirauskas 

4393043.
Šachmatai - V. Mačiulaitis 

7913541.
Plaukimas - M. Katilius 

3177383, L. Baltrūnas.
Visais klausimais liečiant 

sporto šaką prašau kreiptis 
telefonu ar asmeniškai į virš 
minėtą sporto šakos vadovą.

Jaunių apnakvydinimo 
klausimą tvarko klubo iždi
ninkas R. Muceniekas 181 
Page St. Middle Park 3206, 
Vic.

Butų klausimu buvo ren- 

kokią propogandą kalbama, 
kas ją varo ir prieš ką? Vi
siems gerai žinomų faktų, p. 
Daudarai, Begalima vadinti 
propoganda ir tiems fak
tams mūsų tautiniai jausmai 
negali būti abejingi.

Rašinio autorius mini taip 
pat ir Krašto Valdybą. Nie
kas, tikriausiai, negali nesu
tikti su tuo, kad Krašto 
V-bos pareiga yra budėti 
Bendruomenės statuto ir 
principų sargyboje, nes jais 
paremta visa mūsų veikla ir 
siekiai išeivijoje. Reikia tik 
džiaugtis, kad esamoji 
Krašto V-ba tas pareigas 
sąžiningai atlieka. Tarp kit
ko, Krašto V-ba niekur ir 
niekad neužsiminė, kad 
sportininkai neturėtų daly
vauti Pasaulio Lietuvių Žai
dynėse, tad nedera skaity
tojų klaidinti, primetant šį 
sprendimą Bendruomenės 
vadovybei.. Jį padarė 
ALFAS Valdyba savo ba
landžio 28 d. raštu sporto 
klubams. Taip pat Krašto 
V-ba ir apylinkių valdybos* 
niekad nepretendavo į spor
tininkų išvykos organizavi
mą, tuo labiau, kad Išvykos 
Komitetas ir eilė Australijos 
lietuvių sporto klubų atmetė 
Bendruomenės vadovybės 
rekomendaciją išvykos rei
kalu.

Pilnai pritariu V. Dauda- 
rui, kad sporto organizacijos 
mišrių šeimų nariai yra dar
niai įsijungę į mūsų sportinę 
veiklą. Jų dalyvavimas mū
sų klubuose yra jau seniai 
įteisintas ALFA S-gos sta
tutais ir todėl neginčytinas. 
’’Priekaištautojai , apie ku
riuos V. Daudaras kalba 
savo rašinyje, nepritaria tik 
įjungimui į reprezentacinės 
išvykos vadovybę tų mūsų

PADĖKA

’’Aušros” tuntas nuošir
džiai dėkoja savo gerada
riams - rėmėjams. Piniginė
mis aukomis mus parėmė 
p.p. Kazimieras ir Nediežda 
Butkai $ 250, p. Ona Baužie- 
nė $ 10, p. Marija Statku
vienė $ 10.

Tunto kaukių baliaus 
loteriją išimtinai vertingo
mis dovanomis parėmė p. 
Emilija Šliteriene ir p. Pra
nas Sakalauskas. Sydnejaus 
liet, gydytojai paskyrę I-mą 
premiją ir p. Viktoras Šlite- 
ris, Liet, radijo valandėlės 
vardu, paskyręs Il-rą pre
miją už geriausias kaukes. 

Miku Pacfncrp Nr

gėjų nutarta pakartoti 
31-mos sporto šventės siste
mą, t.y. pristatyti butų są
rašą visiems klubams ir pa
likti klubų administracijai 
pravesti užsakymus. Tai 
įgyvendinti buvo pasiųsta 
visiems klubams butų sąra
šas. Jei iškiltų šiuo reikalu 
klausimų prašome kreiptis į 
klubo sekretorę E. Vyš
niauskaitę 6 Alfred Crt. 
Bundoora 3038 Vic.

Viktoras Adomavičius 
Varpo klubo pirmininkas 

24 Dalmor Ave Ormond 
3163, tel. 578 3825.

IŠVARYTAS
IŠ LIETUVOS

’’Europos Lietuvis” rug
sėjo 3 d. laidoje praneša, kad 
’’Australijos lietuvių sporti
nės išvykos į Pasaulio Lie
tuvių Sporto Šventę vado
vas Antanas Laukaitis buvo 
išmestas iš Lietuvos.

Turėdamas žodinį sutiki
mą nuvyko į Leipalingį ap
lankyti savo tėvo kapo, jis 
ten saugumo organų buvo 
sulaikytas ir jam surašytas 
protokolas. Tas pats atsitiko 
ir Kaune, į kurį jis taip pat 
turėjo žodinį leidimą aplan
kyti savo sergančią 89 metų 
motiną.

Iškvietus jį į Vilniaus sau
gumą jam buvo duota 6 va
landos laiko palikti Vilnių ir 
jo viza sutrumpinta 13 die
nų. Jis bandė aiškintis įrodi
nėdamas, kad jis turėjo lei
dimus, tačiau saugumas jam’ 
labai griežtai pasakė, jeigu 
jis per 6 valandas nepaliks 
Vilniaus, bus suimtas.”

A. Laukaičiui užtruko 15 
valandų, kol per Maskvą pa
siekė Vak. Vokietiją.

organizacijos narių, kurie 
nemoka lietuvių kalbos - ko
kios tautybės jie bebūtų. 
Tai, atrodo, turėtų būti vi
siems suprantama, logiška ir 
priimtina.

Baigdamas savo rašinį p. 
Daudaras sakosi jame iš- 
reiškiąs Išvykos Komiteto 
nuomonę, ką jis, aišku, turi 
pilną teisę daryti. Tačiau 
nesutinku su jo teigimu, kad 
jam pritaria ir dauguma (?) 
jaunimo, kurio nuomones ir 
pažiūras į šį reikalą išma
tuoti ar patikrinti rašinio 
autoriui tikrai nėra įmano
ma.

Reiškiu pagarbą, 
Jurgis Jonavičius

Piniginėmis bei daiktinė
mis aukomis ’’Aušros” tuntą 
paskutiniu metu yra parėmę 
ir visa eilė židiniečių, aka
demikų, skautininkų, skau- 
tų-čių.

Visiems mūsų aukotojams 
nuoširdus, skautiškas ačiū.

"Aušros” Tunto Vadija

Šveicarijos sostinėje Ber
ne keletas lenkų patriotų 
užėmė Lenkijos ambasadą 
reikalaudami, kad Lenkijos 
vyriausybė atšauktų Lenki
joje karo stovį ir paleistų 
visus Solidarumo unijos va
dus.
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Informacija
NEWCASTLE

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad rugsėjo 
26 d., sekmadienį, šaukia
mas visuotinis Newcastle 
apylinkės susirinkimas. Bus 
renkami atstovai į ALB 
Krašto Tarybą. Tą sekma
dienį bus laikomos pamaldos 
šv. Lauryno katalikų bažny
čioje 10 vai. ryto, o susirin
kimas bus pradedamas 11 
vai. šios parapijos salėje. 
Kviečiame visus kuo skait- 
lingiau dalyvauti.

Newcastle Apyl. Valdyba

GEELONG

PRANEŠIMAS

Geelongo Apyl. Valdyba 
spalio 3 d. 2 vai. šaukia apy
linkės lietuvių susirinkimą. 
Bendruomenės Namuose. 
Bus renkami atstovai į ALB 
Krašto Tarybą.

Susirinkimo drabotvarkė: 
susirinkimo atidarymas, 
Eirmininko ir sekretoriaus 

rietimas, mandatų komisi
jos rinkimai, atstovų rinki
mai, susirinkimo uždary
mas.

ALB Geelongo Apylinkės 
Valdyba

Musu Pastogės
SPAUDOS BALIUS 

rugsėjo 25 d.
Sydnejaus Lietuvių Klube ,

Pradžia 7 vai.
Baliuje sau lygios neturinti loterija, originali programa ir visų spaudos bičiulių 
nuotaikingas pabendravimas
BILIETAI — $ 5 asmeniui, gaunami Syd. Lietuvių Klube, 

KVIEČIAME VISUS IŠ ARTI IR TOLI!

Kas -remia spaudą, tas kovoja už lietuvybę!

MELBOURNE
MŪSŲ PASTOGĖS 
BALIAUS PROGA AUKO
JO:

A. Bakaitis $ 20, J. Jarin- 
kevičius $ 20, Irena
O’Dwyer $ 20, V. Pleškūnas 
$ 20, V. Akumbakas $ 10, J. 
Krikščiūnas $ 10, K. Kaz
lauskas $ 10, J. Meiliūnas $ 
10, Ed. Seženis $ 10, J. 
Vingrienė $ 10, J. Antanaitis; 
$ 5, J. Makulis $ 5, K. Miel-' 
dažys $ 5, J. Šniras $ 5, N.N. 
$ 5, J. Arlauskas $ 3, A. Ži
linskas $ 10.

Aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame.

. PRANEŠIMAS

Spalio 3 d., sekmadienį, 
2.30 vai. Lietuvių Namuose 
šaukiamas A.L.B. Melbour
ne apylinkės specialus susi
rinkimas. Darbotvarkė: 1. 
Apylinkės Valdybos pirmi
ninko pranešimas, bei man
datų komisijos rinkimai. 2. 
Krašto Tarybos atstovų rin- 

.Miisn Pastogė Nr. 37. 1982.9.'

EVANGELIKŲ DĖMESIUI

Lietuvių evangelikų kuni
gas Valdemaras Kostizenas 
galutinai, dėl sveikatos, išė
jo į pensiją ir dabar mielai 
sutinka mums dažniau 
pamaldas atnašauti.

Sekančios pamaldos Lie
tuvių Namų koplyčioje įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 26 d., 
12.30 vai. kurias ir atlaikys 
kun. Kostizenas.

Bus maldos už Lietuvos 
religinius kankinius ir už ra
mų, skaistų Lietuvai rytojų. 
Bus ir atitinkamos šiam mė
nesiui giesmės, iš kurių vie
na baigiasi sekančiais žo
džiais: ”... Iš svetimos val
džios vaduoki ir vėl ją laisve 
vainikuoki.”

Maloniai kviečiame į pa
maldas atsilankyti visus 
Melboure ir apylinkėse ♦gy
venančius evangelikus, o 
taip pat ir visus geelongiš- 
kius evangelikus.

Viktorijos Evang. 
Parai. Taryba

PATIKSLINIMAS

M.P. Nr. 32 A.L. Fondo 
pranešime paskelbta. Fondo 
šimtininku p. Jonas Lapšys, 
o turėjo būti Juozas Lapšys 
iš P.A. Už klaidą maloniai 
atsiprašome. Red.

kimai. 3. Lietuviškos radio 
valandėlės išryškinimas. 4. 
Organizacijų pranešimai 
(balsų skaičiavimo metu), 
klausimai bei sumanymai.

Maloniai kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. Rink- t 
sime atstovus, kurie mus 
atstovaus Lietuvių Dienų 
Krašto Tarybos suvažiavi
me. Parodykime savo susi
domėjimą skaitlingai susi
rinkę.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

DĖKOJAME

Nuoširdžiai dėkojame 
Melbourne Apylinkės Val
dybai už surengtą Mūsų 
Pastogės balių ir už iš jo 
gauto pelno $ 400. Taip pat 
dėkojame Australijos Lie- • 
tuvių Fondo Valdybai, Mūsų i 
Pastogę parėmus $ 250 į 
auka.

Ta proga tenka pasi
džiaugti ir dauguma Mūsų 
Pastogės skaitytojų kurie 
prisiųsdami mokestį už pre
numeratą vis prideda auką 
po kelis ar keliolika dolerių. 
Ačiū visiems rėmėjams.

M.P. Redakcija ir 
Administracija
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* SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
* 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

Rugsėjo 25 d., šešt., 7.30 vai.
SPAUDOS BALIUS 

Įėjimas $ 5 asmeniui

Rugsėjo 26 d., sekm., 2.30 vai., 
TURGUS

Daug prizų, Ateikite ir pabandykite 
savo laimę ir maloniai praleiskite po
pietę

Spalio 2 d., šešt., 7.30 vai., 
SPORTININKŲ VAKARAS 

Vakaras su Australijos lietuviais spor
tininkais, suvažiavusiais sporto žaidy
nėm. Bus programa, detalės vėliau. 
Įėjimas laisvas

Spalio 4 d., pirm., 
Šventė, Klubas atsidaro 2 vai.

PRANEŠIMAS

Rugsėjo 26 d. (sekmadie
nį), tuoj po pamaldų 1 vai. 
Lidcombe parapijos salėje 
įvyks Dariaus ir Girėno 
Šaulių Kuopos narių eilinis 
susirinkimas. Visų šaulių 
pareiga susirinkime daly
vauti. Darbotvarkė bus 
paskelbta susirinkimo metu.

Šaulių Kuopos Valdyba

PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnejaus 
Skautų Židinio ekskursijos 
dalyviams, kad sekanti iš
vyka prasidės spalio 2 d. 
(šeštadienį) 7 vai. ryto. Su

PADĖKA

Reiškiame nuoširdžią pa- 
•dėką Tautos Šventės mi
nėjimo programos paruošė- 
jai Dr. Genovaitei Kazokie- 
nei, programos dalyviams ir 
padėjėjams: Elvyrai Belkie- 
nei, Jonui Šarkauskui, Vy
tautui Juškai, Aušrai Juš
kienei, Irenai Bielskytei, 
Ugnei Kazokaitei, Kazimie
rui Belkui/Algiui Dudaičiui, 
Kajui Kazokui, Aliui Migui, 
Pranui Sakalauskui ir Vincui 
Dantai.

Visiems aukojusiems Lie
tuvos Kronikai ir L.K.R. 
Šalpos Komitetui paremti 
didelis — AČIŪ.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

New Yorke vyskta didelė 
narkotikų byla, kurioje mi
nimas ir pasaulinė teniso 
žvaigždė lietuvis Vitas Ge
rulaitis, kuris esą ketinęs 
investuoti dideles sumas į 
narkotikų prekybą. Vito ad
vokatas tokias prielaidas 
griežtai atmetė.

Ispanijoje sudužo keleivi
nis lėktuvas su 380 keleivių 
ir 13 tarnautojų. Žuvo 12 
žmonių ir virš 100 sužeistų. 

sirinkimo vieta - Lietuvių 
Klubo kiemas Bankstowne. 
Prašome visus užsiregistra
vusius ekskursijos dalyvius 
atvykti punktualiai, nes vė
luojančių nebus laukiama.

Ekskursantai apsimoka 
ekskursijos mokestį ne 
vėliau rugsėjo 26 d.; kitu at
veju jų vietos bus užleistos 
kitiems.

Pasiimti maisto ir, gal, 
kiek šiltesnio apsirengimo, 
nes, kaip žinote, vyksime į 
Mėlynųjų kalnų rajoną.

Visos vietos autobuse šiuo 
metu užpildytos. Esantiems 
rezerve bus pranešta tele
fonu, jei tik atsiras tuščių 
vietų. žibinio ekskursijos 

vadovas

I

PRANEŠIMAS

Nuo rugpiūčio 22 iki rug
sėjo 12 d. buvo aplankyti šie 
ligoniai: p.p. ALišauskienė, 
Kutkienė, J. Ivinskienė, M. 
Burneikienė,. Šapronienė, 
Kelnerienė, Čelkienė, 
Juraitienė.

S.L.M.S.G. Draugijos 
Valdyba
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VIETOJ M 
4^ gelių

Pagerbdami a.a. Andrių 
Simanavičių vietoj gėlių au
kojo: A.L. Kramiliai $ 10 
Tautos Fondui, našlė Vero
nika Simanavičienė $ 150 
Dainos chorui.

Reikšdami pagarbą a.a. 
Aleksui Zalogai vietoj gėlių 
Tautos Fondui $ 10 aukojo 
J.E. Černiauskai.

Prisimindami prieš dvejus 
metus mirusį a.a. V. Bižį $ 
10 Mūsų Pastogei aukojo V. 
ir J. Jašiūnai. Ačiū.

MELBOURNO
LIET. KNYGA

Melbourno Lietuvių Bib
liotekai aukojo: $ 20 kun. P. 
Vaseris Melbourne ėjusio 
žurnalo ’’Švyturio” komp
lekto įrišimui kietais virše
liais. Knygų A.E. Bakaičiai, 
kun. P. Dauknys, J. Karia. 
Dvi įrėmintas M.K. Čiurlio
nio paveikslų reprodukcijas 
N. Butkūnas. Žurnalų V.I. 
Aniuliai, A. Butkutė, L 
O’Dwyer. Aukotojams nuo
širdus ačiū.

Ypač išskirtinai verta pa
minei Šaltinių Biblioteką 
jraturtinusią stamboką 
mygą: Rew. Fr. Pranas 
Dauknys The Struggle for 
leligious Freedom of the 

Catholic Church in Lithua
nia ant its heroic struggle 
for Religious Freedom ant 
its survival. Thesis 
submitted for the Degree of 
Doctor of Theology by Fr. 
Pranas Dauknys, B.Th., Lie. 
Theol., Diploma Inst. Spirit. 
(Rome). University of Mel
bourne The Melbourne 
College of Divinity, Mel
bourne, 1982.

Melbourno Liet. Biblioteka

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.

r*—-~*-j i— Press Ltd.
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