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1964 m. lapkričio 5 d. ilges
nį laiką gulėjęs Sydney Prince 
Alfred ligoninėje amžinybėn iš
keliavo vienas šviesiausių mūsų 
bendruomenės narių teisininkas 
Stepas Kovalskis.

Velionis Stepas Kovalskis gi
mė 1905 m. gegužės 28 d. Ber
ne, Šveicarijoje, 1925 m. baigęs 
Ukmergės valstybinę gimnaziją 
studijavo Vytauto Didž. uni
versitete teisių fakultete. Kaune. 
Studijuodamas priklausė L.S.T. 
Korp! “Neo Lituania”.

PALAIDOTAS S. KOVALSKIS
šeštadienį, lapkričio 7 d. įvy

ko lapkričio 5 d. mirusio a.a. St. 
Kovalskio laidotuvės. Tiesa, to
kios laidotuvės lietuvių tarpe įvy
ko pirmų kartą Sydnejuje ir gal 
visoje Australijoje, kurias vargu 
ar galima pavadinti laidotuvėmis 
įprastine prasme. Pagal velionies 
valią jis buvo sudegintas.

šeštadienį, Šiauriės Sydnejuje 
laidotuvių biure susirinko geroka 
šimtinė artimųjų ir velionies bi
čiulių. čia atskirame kambaryje 
buvo laikomas velionies atviras 
karstas, kurį galėjo pamatyti 
kiekvienas ir su juo atsisveikin

STEPUI KOVALSKIUI

mirus, jo žmonai, vaikams ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

. O. ir V. Jakučiai

Buv. Krašto Valdybos Pirmininkui

STEPUI KOVALSKIUI

mirus, jo žmonai, dukteriai, sūnums ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškiame.

V. Staugirdienė ir E. J. Veteikiai

STEPUI KOVALSKIUI

mirus, jo žmonai ir vaikams reiškiu gilią užuojautą.

E. Zižięnė

A. A.

STEPĄ KOVALSKĮ

amžinybėn pašaukus, mielą p. Gražiną Kovalskienę, 
vaikus bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kariu 
liūdime.

J. Paragienė ir dukros

Baigęs studijas teisininko dar
bą pradėjo kaip antstolis Kaune, 
vėliau buvo notaru Molėtuose, 
Panevėžyje ir šakiuose.

1944 m. spalio 10 d. karo 
audros priverstas apleido savo 
tėvynę. Vokietijoje gyveno Dres- 
dene, Ravensburge, Ulme, 
Schwaebisch Gmuende, Stutt- 
garte, Australijon atvyko 1949 
m. lapkričio mėn ir apsigyvenęs 
Sydnejuje. Paskutinius septyne
rius metus gyveno Canberroje.

ti. Vėliau susirinkus visiems į 
salę buvo įneštas karstas. Čia la
bai gražų ir jautrų atsisveikini
mo žodį pasakė Krašto Valdybos 
pirmininkas p. I. Jonaitis, ir po 
jo Sydney apyl. pirm. p. S. Na
rušis. Kalboms pasibaigus laido
tuvių eisena patraukė į Chats- 
wood krematoriumą, čia vėl mi
rusiojo karstas, apdengtas tauti
ne vėliava ir rožių puokštėmis, 
buvo įneštas į koplyčią prime
nančią salę ir pastatytas ant spe
cialaus pastato. Mokslo dienų 
draugui p. J. Petniūnui tarus pas
kutinį atsisveikinimo žodį, pasi-

Velionis paliko savo mylimą 
žmoną Gražiną ir jau gražias lie
tuviškas šeimas sukūrusius sū
nus Algį ir Jūrą, bei dukrelę 
Guodą Blokienę.

Australijos lietuvių bendruo
menėje Stepas Kovalskis yra pa
likęs neišdildomų pėdsakų. Tu
rėdamas didelius administraci
nius sugebėjimus ir reto šviesu
mo protą jis vadovaudamas 1956 
— 1958 m. Krašto Valdybai 
mūsų bendruomenės gyvenimą 
įstatė į naujas vėžes pagrindan 
padėdamas kultūrinę veiklą. Vie
nas iš svarbiausių jo kadencijos 
darbų buvo Kultūros Tarybos 
organizavimas ir jos įpilietinimas 
Bendruomenės Statute. Jis yra 
faktinasis Kultūros Tarybos stei
gėjas ir pagrindinis jos veiklos 
planuotojas. Jis buvo vienas iš 
nuoširdžiausių ir aktyviausių pir
mųjų Meno Dienų Australijoje 
talkininkų.

Savo visuomeninėje veikloje 
Stepas Kovalskis ypatingai pasi
žymėjo sugebėjimu žvelgti į atei
tį. “Viską reikia planuoti mažiau
siai 10-čiai metų pirmyn” — bu
vo jo nuolatinis patarimas vi
siems, bet kokį visuomeninį ar 
kultūrinį darbą dirbantiems.

Stepas Kovalskis visus jį pa
žinojusius imponavo ne tik savo 
proto šviesumu ir gilia erudici
ja, bet ir tvirtais bei aiškiais sa
vo gyvenimo principais, toleran
cija, pastangomis kitą suprasti, 
savo nuoširdumu ir būdo švelnū- 
mu. “Tai buvo tikras dvasios 
aristokratas”, kaip taikliai pabrė
žė ilgus metus velionį pažinęs ir 
su juo bendradarbiavęs Krašto 
Valdybos pirmininkas p. I. Jo
naitis savo atsisveikinimo kalbo
je.
Toks ankstyvas Stepo Kovals

kio išėjimas į Anapus yra dide
lis nuostolis ne tik Australijos, 
bet ir viso pasaulio Lietuvių Ben
druomenei. Jis išėjo, bet mums 
paliko kilnios asmenybės ir kū
rybingo, šventai tikėjusio tautos 
nemirtingumu lietuvio pavyzdį. 
Savo gyvenimą jis grindė pagar
ba žmogui ir meile artimui. Tad 
nestebėtina, kad su juo atsisvei
kinti ir jam atiduoti paskutinę 
pagarbą susirinko virš 150 liū
dinčių draugų ir artimųjų. ,

R. T.

girdo švelni vargonų muzika, sie
noje atsidarė durelės ir karstas 
automatiškai nuslinko į atsivėru
sią angą ir į ... amžinybę. Dure
lės vėl užsivėrė ir dalyviai susi
kaupusiais veidais ėjo laukan.

Atsisveikinom dar su vienu, 
tauriu lietuviu, kurio peranksty- 
vas pasitraukimas dar ilgai bus 
jaučiamas Australijos lietuvių 
bendruomenėje, bičiulių ir ati- 
mųjų tarpe.

PAMINKLAS KRITUSIEMS 
KARIAMS

Jį, PASTATĖ L.V.S. RAMOVE

Paminklo visumos vaizdą su
daro, aikštė su Vytauto Didžio
jo laiką Lietuvos žemėlapiu. Ko- 
plytkryžius su buvusio Kaune 
žuvusiems del Lietuvos laisvės 
paminklo fragmentu, skydai ir 
aukuras.

Koplytkryžius, skydai ir auku
ras pastatyti ant keturkampės 
aikštelės. Ant jos viršaus išgra
viruotas Vytauto Didžiojo laikų 
Lietuvos žemėlapis.

Koplytkryžiaus pietiniame ir 
vakariniame šonuose įkompo
nuotas buvusio Kaune žuvusiems 
del Lietuvos nepriklausomybės 
paminklo fragmentas. Fragmen
to pietų pusėje įgraviruota Zi
karo skulptūra "Verkianti mote
ris prie kapo” ir kiek aukščiau 
data 1921, o dar aukščiau Vy
ties Kryžius sukryžiuotas su kar
dais.

Koplytkryžiaus rytinėje pusėje 
sustatyti trys vienas greta kito 
tašyto akmens skydai. Pirmame 
skyde įgraviruotas Lietuvos vals
tybės ženklas — Vytis, antrame
— Gedimino stulpai ir trečiame
— Vyties kryžius. Kitoje sky
dų pusėje įgraviruota: PARTI
ZANAI 1919, 1941, 1947. SI
BIRAS 1861,1863,1940.

Pietiniame kampe keturkam
pis tašyto akmens aukuras. Au
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Lapkričio 18 d. viso pasaulio 
latviai švenčia 46-sias Latvijos 
nepriklausomybės paskelbimo 
metines. Šventės proga ir mes 
norėtume pasveikinti brolius 
latvius dalyvaudami jų džiaugs
me ir liūdesy.

Visai neatsitiktinai juos va
diname broliška tauta. Istoriš
kai jie. yro tos pačios kilmės, 
kaip ir lietuviai ir šias dvi tau
tas rišia artimai ne tik kaimy
nystė ir istorija, bet ir giminys
tės ryšys, tik gaila, kad istori
nės aplinkybės šias dvi seseris 
išskyrė ir šiandie mes negalime

Pasaulyje
PABRANGS MAŠINŲ 

DRAUDIMAS

Numatoma nuo ateinančių metų 
pradžios pakelti auto mašinų ap- 
draudos mokesčius. Pakėlimas 
grindžiamas pašokusiomis pataisy
mų kainomis.

NAUJAS VAISTAS
Anglijoje išrastas naujas vais

tas antibiotikas, pavadintas ce- 
porin, kuris esąs daug veiksmin
gesnis ir net saugesnis už penici
liną. Bet ypač svarbu, kad šis 
vaistas nepalieka jokių pašalinių 
neigiamybių, kaip kad kiti vais
tai. Anglai iš to tikisi padaryti 
daug pelno tą vaistą eksportuo
dami.

•
Anglijos min. p-kas Mr. Wilson 

dar prieš Kalėdas žada vykti j 
Ameriką ir pasimatyti su prez. 
Johnson. Numatoma apkalbėti po
litinę padėtį.

kuro šonuose išgraviruota: Kario 
galva su šalmu ir užrašu "RED- 
DE QUOD DEBES”, — "TO 
THOSE WHO DIED FOR LI
THUANIA’S FREEDOM” ir 
"DULCE ET DECORUM EST 
PRO PATRIA MORI”.

A ikštelės viršutinės pakopos 
šonuose yra išgraviruoti šie už
rašai: "DURBE 1960, GRUN- 
VALDAS 1410, KIRCHHOL- 
MAS 1506, ORŠA 1514, MAS
KVA 1370, DAUGUVA-RAD- 
VIL1ŠKIS-ŠIRVINTA1 1918, 
KLAIPĖDA 1923.

Paminklo aikštelėje, kur pažy
mėtas Vilniaus miestas, Lietu
vos sostinė, yra įmūryta po stik
lu Lietuvos žemės sauja, Vil
niaus akmuo ir Palangos ginta
ro gabalėlis. Paminklas duoda 
pilną vaizdą įdėjos, kas juo no
rėta išreikšti. Tai lietuvio trem
tinio pagarbos pareiškimas kovo
jusiems, kentėjusiems ir žuvu
siems dėl Lietuvos laisvės per vi
sus lietuvių tautos ir valstybės 
gyvenimo laikotarpius.

Šio paminklo autorius — Ra- 
movėnas Itn. architektas — inž. 
Jonas Mulokas.

Paminklas pastatytas Chicagos 
mieste, 1960 m.

(S.N.)

SVEIKA, LATVIJA!
be vertėjo net susikalbėti.

Abiejų tautų gyvenimas taip 
susidėjo, kad po ilgos vergijos 
tais pačiais metais atgavusios 
nepriklausomybę tą pačią dieną 
vėl ją prarado ir ligi šiandie 
kenčia sunkią rusų priespaudą.

Nepriklausomybės šventės 
proga linkime broliškai latvių 
tautai neprarasti vilties, nenu
leisti rankų ir išvien sudėtinė
mis jėgomis siekti prarastos 
laisvės ir nepriklausomo gyve
nimo. Tegyvuoja Latvija — 
Lai dzivo Latvija!

INDIJOJE TRŪKSTA MAISTO

Indijos viduje nuolat ir nuolat 
prasiveržia neramumai vien tik dėl 
to, kad nėra pakankamai maisto. 
Vyriausybė neturi pakankamai iš
teklių ir nesuskuba visų vietovių 
laiku aprūpinti.

Paminklas buvusiems už Lietuvos laisvę Chicago mieste.

LENKAI APIE VILNIAUS 
GYVENTOJUS

Londono lenkai jų dienrašty
je “Dziennik Polski” (lapkr. 3, 
nr. 264) paskelbė statistinius duo
menis apie Vilniaus miesto gy
ventojus. šiuo metu Vilniuje gy
vena: lietuvių — 34%, rusų — 
30%, lenkų — 20%. Toliau- seka 
žydai (7%), gudai (6%). (E.)

•
Amerikoje kaikurie augšto ran

go karininkai aprūpinti radiju — 
siųstuvu — priimtuvu, kad reikalui 
esant kiekvienu metu būtų iššauk
ti arba painformuoti apie susida-
riusią padėtį. Tokie aparatai tėra 
vos 2 svarų sunkumo ir savininkas 
jį gali turėti visuomet po ranka.

•
Viename Romos tyrimų insti

tute esą išrastas įdomus apara
tas, kuriuo naudojantis nustato
ma, ar žmogus serga vėžiu. Ty
rimai parodę, kad aparatas net 
nustato, ar žmogus yra linkęs 
sirgti vėžiu.
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E. DELINS

LATVIAI AUSTRALIJOJE
Šio straipsnio autorius yra savaitraSčio Australijos Latvietis 

redaktorius. Mums malonu latvių tautos Šventės proga savo skai
tytojus supažindinti su jųjų laikraStininko mintimis, o ypač su lat
vių veikla Australijoje. Red.

Lygiai kaip mūsų kaimynai 
lietuviai ir estai, taip ir latviai 
Australijoje ir visam laisvajam 
pasaulyje šiemet prisimena ne
priklausomybės pagarsinimo 46- 
sias metines.

Lapkričio 18 visuose Austra
lijos ceritruose bus atlaikytos 
iškilmingos pamaldos ir įvyks 
minėjimo aktai, kur dalyvaus 
didelė dalis 20.000 Australijo
je gyvenančių latvių.

Latvių tremties gyvenimas 
Australijoje visumoje rieda taip 
panašiai lietuvių gyvenimui, kad 
tektų labai pasispausti, norint 
surasti kokias nors esmingesnes 
skirtybes. Kaip ir lietuvių, lat
vių daugumas gyvena penkiuose 
Australijos centruose ar jų apy
linkėse.: Melbourne ir Sydnėju
je po 6000, Adelaidėje apie 
2500, Perthe ir Brisbanėje po 
1000, gi likusieji išsisklaidę iki 
Caims ir Danvino šiaurėje. Kaip 
lietuvių taip ir latvių bendruo
meninio ir kultūrinio gyvenimo 
židiniai yra parapijos ir ben
druomenės vienetai, kurių pas
kutinieji federaliniu pagrindu 
susibūrę j Australijos Latvių 
Sąjunga. Jos prezidiumas renka
mas dviem metams, gi būstinė iš 
eilės būna Melbourne, Sydnėju
je ir Adelaidėje. A.L. Sąjunga 
savo ruožtu bendradarbiauja ir 
vra narvs Laisvojo Pasaulio 
Latvių Sąjungos, kurios valdy
ba yra Washingtone, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Reikšmingiausias įvykis Aus
tralijos latvių kultūriniame gy
venime vra metinės kultūrinės 
dienos, kurios vyksta jau 14 
metu iš eilės, šiemet ios ruošia
mos Perthe. Panrastai, tokia 
proga susirenka 2000 — 3000 
dalvviu bei svečiu iš ivairiu Aus
traluos vietovių. įvyksta choru 
koncertai, teatro vaidinimas, 
parodos ir kitokie kultūriniai 
narengimai. o taip pat tarpben- 
dmomenės snorio varžvbos. Se
kančios kultūrinės dienos ivvks 
1965 m. Kalėdoms Melbourne, 
šiam reikalui iau gauta Maverio 
estrada ir Melbourno miesto sa

vivaldybės salė.
Kaip ir lietuviai, latviai dides

niuose centruose turi šeštadie
nio mokyklas, chorus ir biblio
tekas. Didžiausia teatro grupė 
šiuo metu yra Sydnėjuje — apie 
60 aktorių, gerai įrengta scena, 
12 — 18 vaidinimų per metus.

Mažesni vienetai yra Melbour
ne, Adelaidėje ir Brisbanėje.

Vienas reikšmingiausių užsi
mojimų bendruomeniniame gy
venime yra salių statyba trijuose 
didžiuosiuose, centruose. Sydnė
juje tokia su 500 vietų jau pa
statyta, pilnu tempu darbai vy
ksta Melbourne ir Adelaidėje. 
Mažesnės, apie 100 vietų, latvių 
organizacijų reikalams salės yra 
Brisbanėje ir Perthe.

Džiugina naujas reiškinys.

Latvijos Nepriklausomybės paminklas Rygoje. Raudo
nieji rusai okupantai ir jų koloborantai norėjo Sį pamink
lą nugriauti, bet nedrįso.

Projektas: K. Žale.

Mielam
STEPUI KOVALSKIUI 

mirus, jo liūdinčią šeimą ir artimuosius užjaučia

R. V. Gemai
L. A. Alytai
R. B. J ar ašiai

Gilaus skausmo valandoje, mirus
STEPUI KOVALSKIUI,

jo šeimai ir artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą

Danutė ir Stasys Cižauskai

Apgailėdami ankstyvą

STEPO KOVALSKIO
mirtį, liūdesy nuoširdžiai užjaučiame p. G. Kovalskienę, 
vaikus ir artimuosius.

G. ir V. Kazokai

Jūrai ir Audronei Kovalskiams 
gilaus liūdesio valandoje, tėvui ir uošviui

STEPUI KOVALSKIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Obeliūnų ir Vingrių Šeimos

Kolegai

STEPUI KOVALSKIUI
mirus, p. Kovalskienei ir šeimai gilią užuojautą reiškia

Sambūrio “Šviesa?’ Canberros Skyrius

1964 m. lapkričio 16 d.

Pamažu visuose centruose auga 
susidomėjimas dėl pabaltiečių 
bėglių bendruomeninio ir kultū
rinio bendradarbiavimo. Taip, 
pavyzdžiui, Sydnėjuje jau ilgo
kas laikas pabaltiečių bendruo
menių atstovai renkasi ben
driems posėdžiams. Melbourne 
širdingas bendravimas reiškiasi 
tarp latvių, lietuvių ir estų cho
rų, ruošiant jau kelinti metai iš 
eilės bendrus chorų koncertus. 
Tai būtų pradžia, o visom jė
gom to paties reikėtų siekti ir 
kitose srityse. Kitas dar beveik 
nepaliestas darbo baras yra pa
baltiečių politinis bendradarbia
vimas bei vieningas frontas. Pa
baltiečių 50.000 atvykėlių di
džioji dauguma savo darbštumu, 
inteligencija ir organizacine 
energija yra pasiekę gero atgar
sio vietinėje australų bendruo
menėje. Galbūt, jau netolimas 
laikas, kad pabaltiečių vardu 
kuriam nors Australijos parla
mente. prabils lietuvis, latvis ar 
estas parlamentaras. Apie tai 
reikėtų pagalvoti.

TARNYBA DARBO J
KUOPOSE

Steigiami nauji darbo daliniai 
prie amerikiečių armijos Bad 
Kreuznache ir Mainze. Naujiems 
daliniams skubiai reikalingi: in
žinieriai, sekretoriai, technikai, 
šoferiai, staliai, mūrininkai, ele
ktrikai ir paprasti darbininkai. 
Tarnaujant yra galimybė moky
tis įvairių amatų. Amžius nUo 18 
iki 64 metų. Norintieji dirbti turi 
būti sveiki ir teismo nebausti. 
Pirmenybė teikiama buvusiems 
Labor Service daliniuose.

Aprūpinimas: maistas, patal
pos, rūbai ir alga pagal Labor 
Service atlyginimo lentelę.

Dėl įstojimo į naujus dalinius 
ir smulkesnių informacijų prašo
ma kreiptis raštu ar asmeniškai 
šiuo adresu:

Capt. Juozas Matulaitis,

65 MAINZ,
Rheingauwall 1, 
West Germany.

Komiteto Prezidiumą 
asmenys: Brežnevas, 
Mikojanas, Suslovas, 
Voronovas, Kirilen-

Mielam kolegai Korp! Neo Lituania nariui

STEPUI KOVALSKIUI

mirus, jo žmonai Gražinai Kovalskienei ir vaikams 
Guodai, Algirdui ir Jurui, o taip pat ir giminėms ir ar
timiesiems didžiojo skausmo ir gilaus liūdesio valandoje 
nuoširdžią užuojautą reiškia

neolituanų ir vienminčių vardu

E. Kolakauskas
J. Grudzinskas
V. Skrinska

STEPUI KOVALSKIUI
mirus, p. G. Kovalskienei ir jos šeimai jų liūdesio valandoje 
reiškiame giliausią užuojautą

M. F. Baramai 
A. J. Daubarai 
'B. F. Gružai 
L. M. Misevičiai 
A. Horacek

PRIVALOMA KARO TARNYBA 
AUSTRALIJOJE

Australijos federalinė vyriau
sybė jau įvedė Australijoje 
privalomą karo tarnybą, kuri 
liestų vyrus tarp 18-25 metų. Net 
ir dabar išleidus įstatymą pir
mieji šaukimai tebūtų galimi tik 
ateinančiais metais. Tikimasi, 
kad patys australai pasižiūrės i 
šj projektą gana teigiamai.

Be tinkamos disciplinos Aus
tralijos jaunimas šiuo metu yra 
gana palaidas. Paskutiniu metu 
net pradėjo steigtis organizaci
jos, kurios užimtų bręstantį jau
nimą. Karinė tarnyba juos visus 
sudrausmintų ir net išauklėtų. 
Po tarnybos jie išeitų pilni drau
smės ir atsakingumo.

IR NAUJIEJI NEPALANKŪS
Komunistinės Kinijos premje

rui viešint Maskvoje nepatiko 
naujųjų sovietinių vadų akcenta
vimas taikingos koegzistencijos 
su Vakarais ir palaikymas dar 
Kruščiovo pradėtos destalinizaci- 
jos.

Kaip skelbia Ukrainos komu
nistinė spauda, Ukrainos kolcho- 
zininkams leista turėti daugiau 
privačios žemės ir laikyti dau
giau negu vieną karvę ir keletą 
vištų. Dabar kritikuojant Kru- 
ščiovo vestą politiką šie varžtai 
kiek atleisti ir kolchozninkas ga
lės geriau verstis. Galimas daik
tas, kad to pareikalaus ir kiti 
sovietiniai kraštai.

STEPUI KOVALSKIUI

mirus, skausme palikusius jo žmoną Gražiną, vaikus ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

VelioniSkiai
Labučiai 
Ceičiaį

Liūdime netekę garbingo savo apylinkės nario 
ir buvusio pirmininko
STEPO KOVALSKIO

ir giliai užjaučiame skausmo valandoje jo žmoną Gražiną, 
vaikus ir artimuosius.

Canberros Apylinkės Valdyba

Sydney Ramovėnai
Lietuvių _ Veteranų Sąjungos 

“Ramovė” Sydney skyrius įsistei
gė 1956 m. lapkričio 25 d., kada 
iniciatorių grupė Vaclovas Šlioge
ris, Nikas Cininas, Antanas Bau- 
žė ir Petras Zaremba sušaukė 
steigiamąjį susirinkimą, kuriame 
buvo nutarta steigti Lietuvių Ve
teranų Sąjungos “Ramovė” Syd
ney skyrių ir išrinko skyriaus 
Valdybą: Nikas Cininas — pirm., 
Antanas Kutka ir Petras Zarem
ba nariais. Kontrolės Komisija 
— Juozas Kapočius, Antanas Ja
blonskis ir Kazys Elertas.

Iki 1958 m. birželio 1 d., Ra- 
movėnų Sydney skyriui vadovavo 
Nikas Cininas, po jo, Juozas Ka-

Dabartinė L.V.S. “Ramovės” Sydney skyriaus valdyba. 
IS kairės sėdi: L Kapočius, pirm. S. NaruSis, J. Petniū- 
nas. Stovi: iriž. Alekna, S. Pačėsa.

(Nuotrauka E. Karpavičiaus)

počius ir nuo 1963 m. birželio 2 
d. S. Narušis.

Ramovėnų Sydney skyrius, kiek 
tremties gyvenimo sąlygos lei
džia, dirbo ir dirba tautinį kultū
rinį darbą, organizuodamas pa
skaitas, diskusijas, gegužynes ir 
kiekvienais metais Kariuomenės 
šventes minėjimus. Rėmė ir re
mia tautines bendruomenės orga
nizacijas, ypač jaunimo, ir jun
giasi prie Lietuvių Veteranų Są
jungos "Ramovė” Centro Valdy
bos Chicagoje pastangų ir jos 
vykdomų darbų.

Paskutiniais metais ramovėnų 
Sydney skyrius narių skaičiumi 
yra smarkiai išaugęs. Tai vienin- 
tėlė organizacija Sydney lietuvių 
bendruomenės rėmuose turėda
ma 80 aktyvių narių — yra vil
ties tą skaičių dar padidinti

Ramovėnų Sydney skyriaus 
Valdyba yra nusistačiusi pagy
vinti ir stiprinti ramovėnų-vete- 
ranų. veiklą.

Visi gerai atsimename kokį di
delį tautinį darbą atliko Lietu
vos Nepriklausomybės metais 
Lietuvos kariuomenė savo eilėse 
auklėdama jaunimą, tautinio su
pratimo, patriotizmo, Tėvynės 
meilės ir pasiaukojimo už savo 
tautą už tėvynę!

Mes Ramovėnai-Veteranai trem
ties gyvenime tų sąlygų neturi
me, bet jei mes dėsime pastan
gas ir jieškosime kelių, kaip jau
nimą suįdominti tautiniam soli
darumui, tautinių savybių supra
timui ir tautinių tradicijų puose
lėjimui bei jau pasireiškiančius 
tinkamai įvertinsime, mes laimė
sime mūsų gražųjį, sąmoningą ir 
gabų moksluose jaunimą.

S. Narušis

KOM. PARTIJOS CK 
PREZIDIUMAS

Pašalinus N. Chruščiovą, So
vietų Sąjungos komunistų parti
jos Centro 
sudaro šie 
Kosyginas, 
Podgornyj,
ko, Švernikas, Poljanskij ir Koz
lovas.

Lapkričio 7 d. visoje Sovietijo- 
je minint 47-sias spalio revoliuci
jos metines, didelės 10 Prezidiu
mo narių nuotraukos buvo mato
mos Raudonojoje Aikštėje ir ki
tose vietose. (E.)

IŠ LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖS 

VAŠINGTONE VEIKLOS 
Spalio 20 d. JAV mirus buv. 

JAV Prezidentui H. Hooveriui, 
Lietuvos Atstovas J. Rajeckas 
pasiuntė užuojautą. Pasiųstas tri
jų Pabaltijo valstybių vardu vai
nikas su užrašu "In gratitude”.

— JAV Kongreso leidinyje 
“Congressional Record”, 185 n-ry 
atspausdintos dvi Lietuvos Atsto
vo kalbos, š.m. rugpjūčio 23 — 
24 d. pasakytos anglų kalba New 
Yorko Mugėje Lietuvių Dienoje 
ir JAV paviljone. (E)

PADĖKA

Melbourno Apylinkės Valdyba nuoširdžiai dėkoja Moterų Socia
linės Globos ir Katalikių Moterų Draugijų Valdyboms bei joms 
talkininkavusioms ponioms už vakarienės suruošimą Melboumo Dai
nos Sambūriui pagerbti. Vakarienės dalyviai ilgai nepamirš tos ma
lonios nuotaikos, vyravusios tą vakarą Kew miesto salėje.

Skaitlingas tautiečių atsilankymas į Dainos Sambūrio jubiliejinį 
koncertą, daugybė gėlių ir vertingos dovanos choro dirigentui p. A. 
čelnai ir p. P. Morkūnui, įteiktos visų Melbourno lietuviškų orga
nizacijų vardu, buvo gražus ir įspūdingas pademonstravimas jog 
melbourniškiai myli ir vertina savo dainorius. Tačiau didžiausią dar
bo naštą tą vakarą teko pakelti Jums, mielosios mūsų ponios. Jūsų 
suruošta vakarienė visais atžvilgiais buvo puiki. Jūs padarėte dau
giau, negu mes laukėm. Ačiū.

Melbourno Apylinkės Valdyba
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KETVIRTOJI PAKOPA
IV-ji N.S.W. DAINŲ ŠVENTĖ SYDNEJUJE

Lapkričio 7 d. Sydnejuje įvyko 
j- iš eilės ketvirtoji N.S.W. Dainų 

Šventė. Ne kiekvienos Australi
jos valstijos lietuviai galėtų to- 

' kiu laimėjimu pasididžiuoti, ne
bent Viktorijos, tik, gaila, jie iki 
šiolei panašaus nieko nerengė. 
Nuo 1960-jų metų jau ketvirtoji
— daug ką pasako ir net gali būti 
pavyzdžiu ne čia, bet net ir kito
se lietuvių bendruomenėse.

Tris kartus tokia N.S.W. Dai
nų šventė buvo rengiama tik 
dviejų chorų — Sydney “Dainos” 
ir Newcastle lietuvių choro, šiais 
metais prisidėjo jau ir trečiasis
— neseniai įsikūręs Canberros 
lietuvių “Aušros” choras, vado
vaujamas P, Dariaus. Tuo buvo 
ši Dainų šventė nepaprastai pra- 
turtinta, nors Canberros liet cho
ras, kaip neseniai įsisteigęs, te
galėjo pasirodyti tik individua
liai, nes šios šventės repertuarui 
nesuspėjo pasiruošti.

Nelaimingu sutapimu šioji 
šventė įvyko kaip tik tų pačių 
dienų, kada buvo laidojamas tiek 
sydnejiškiams, tiek ir canberiš- 
kiams, o drauge ir visai Austra
lijos lietuvių bendruomenei svar
bus asmuo — Stepas Kovalskis.

JUMS, FOTOGRAFAI!
Jau atšilo oras, kad ir nežy

miai, atėjo pavasaris, o greit pra
sidės ir vasara — laikas masinių 

_įr pavienių iškylų, meškeriojimų, 
medžioklių, atsigaivinimų. Tai 
laikas yra geriausias ir foto mė
gėjams “pašaudyti”. Prieš kiek
vienų iškylų reikia tik pagalvo
ti, paplanuoti kaip ir kų “šaudy
ti”, jokiu būdu nepamiršti savo 
foto aparato ir filmų, ir kartais 
gali taip atsitikti, kad po tokių 
iškylų dar ilgai džiaugsitės savo 
fotografiniais laimėjimais ir ilgai 
atsiminsite tas iškylas, nes jos 
bus iš tikro “įamžintos”.

Vykdami kur nors nepamirški-
te taip pat, kad po Kalėdų Mel
bourne vyksta foto mėgėjų pa
roda ir kad Jūs esate kviečiamas 
toje parodoje dalyvauti. Paban
dykite kų nors ekstra gražaus 
padaryti, kas tiktų tai parodai. 
Beveik visi Australijos lietuviai 
menininkai dalyvauja tuo laiku 
savo meno parodoje. Jūs, kaip 
foto mėgėjas, turėtumei dalyvau
ti taip pat foto parodoje.

Kaip jau kartų minėta paro
doje išstatyti bus priimama tik 
padidintos nuo 8 x 10 iki 16 x 20 
colių nuotraukos. Tik spalvotos 
nuotraukos bus priimamos ma
žesnės (bet ne mažesnės 3į x 4i 
colių). Nuotraukos turi būti už
klijuotos ant kieto kartono, apa
čioje užrašant nuotraukos pava
dinimų (trumpas), o kitoj pusėj 
autoriaus pavardė ir adresas, taip 
pat labai pageidaujama — nuo
traukos metrika: su kokiu apara
tu fotografuota, objektyvas, nu
statymas, apšvietimas... Nuotrau
kos turi būti iki gruodžio 1 d. 
prisiųstos man (9 Cowper St., 
St. Kilda, Vic.). Jeigu manote 
pats atvykti į Meno Dienas Mel- 
bournan, tai galėsite nuotraukas 
su savimi atsivežti ir atvykęs 
man įteikti Parapijos namuose 
(18 Henry St., Kensington), ar
ba, šventadieniais, prie Šv. Jono 
bažnyčios — Kioske). Bet labai 
prašyčiau prieš tai man parašy
ti, ar žodžiu pranešti kad paro
doj norite dalyvauti ir su keliais 
eksponatais.

Parodoje bus 4 skyriai — port
retinis (žmonių gyvenimo), gam
tos, eksperimentinis ir spalvotos 
fotografijos. Į kiekvienų skyrių 
iš kiekvieno foto mėgėjo bus pri
imamas ne daugiau 3 nuotraukos, 
bet iš viso ne daugiau 6 nuotr. 
Tik spalvotų grupių, sutvarkytų 
ant vieno kartono, galės būti 
daugiau.

Nuotraukos bus vertinamos ne- 
užinteresuotų (nedalyvaujančių 
parodoj fotografų — australų, 
latvių. Kiekvieno skyriaus geriau
sia nuotrauka bus premijuojama. 
Prizų įteikimas įvyks gruodžio 
31 d. 3 vai. p.p. parodos patalpo- 

Nors ir dalis klausytojų vien tik 
dėl to ir negalėjo koncerte daly
vauti, vis tik į Dainų šventę su
sirinko klausytojų apie 500.

Koncertas pradedamas New
castle liet, choru, kuris sugiedo
jęs “God save the Queen” (so
listė Z. Zakarauskienė) pertrau
kė savo dainavimų ir choristė D. 
Skuodaitė newcastliečių vardu 
pasveikino šios dienos sukaktuvi
ninkų “Dainos” choro dirigentų 
p. K. Kavaliauskų ir jam įteikė 
dovanų. Toliau sekė to paties cho
ro keturios dainos, palydimos 
karštais klausytojų plojimais.

Po šio išsirikiavo Canberros 
choras, irgi sudainavęs 4 dainas. 
Šis choras laimėjo visų klausy
tojų simpatijas ne vien tik dėl 
to, kad jis pasirodė pirmų kartų 
Sydnejuje, bet kad ir jų susidai- 
navimas buvo skambus ir pačios 
dainos labai nuotaikingos.

Individualių chorų pasirodymų 
užbaigia Sydney “Daina” padai
nuodamas tris dainas.

Po pertraukėlės scenoje susto
ja Sydney ir Newcastle jungti
nis choras, pradžioje diriguoja
mas St. Žuko ir pabaigoje K. 
Kavaliausko; jis padainavo 10

se Universiteto Architektūros 
Fakulteto naujuose rūmuose), 
kur visi dalyviai prašomi daly
vauti, nes tuo metu visos iškilmės 
bus baigtos, čia galima bus ir 
savo eksponatus atsiimti.

Jei kas gali kokių asmeniškų 
dovanų laimėtojams skirti, pra
šomas iš anksto man apie tai 
pranešti ir atvykdamas^ atsivež
ti.

N. Butkūnas,
Foto Parodo* organizatorius

KARIUOMENEI...
(Atkelta iš psl. 3)

Antanas Juozapavičius. Aukų 
skaičius kasdien didėja. Pirmųjų 
karių pralietas kraujas dar labiau 
paskatina lietuvių tautą lemiamai 
kovai. Savanorių eilės kasdien 
didėja. Lietuvos pulkai gausėja. 
Pasiryžimas ir kovos dvasia pa
kyla. Priešo veržimasis sustab
domas.

Kovų priedangoje krašto ad
ministracija tiek susitvarkė, kad 
buvo galima skelbti pirmą kadrų 
ir vyrų mobilizaciją. Įkurta Karo 
mokykla ir pulkuose įsteigtos 
puskarininkių mokyklos. Greit 
mūsų pulkai pasipildė. Susikūrė 
ir pirmieji lietuvių karo aviaci
jos daliniai. Pagaliau prasidėjo 
mūsų kariuomenės puolamosios 
operacijos tikslu išvaryti bolše
vikus iš Lietuvos. Lemiamos kau
tynės vyksta ties Ukmerge ir Pa
nevėžiu. Bolševikai sumušti ir iš
varyti už Lietuvos ribų. Vokie
čių suorganizuotos bermontinin
kų brigados sumuštos ties Radvi
liškiu ir Šiauliais. Ir jie buvo pri
versti pasitraukti iš Lietuvos. Tai 
1919 metų Lietuvos kariuome
nės kovų balansas. Trečias ir 
paskutinis priešas — lenkai 1920 
m. pradėjo karą prieš Lietuvą. 
Pasišovė ją pajungti po savo ere
lio sparnu. Bet ties Širvintais ir 
Giedraičiais lenkai buvo visiškai 
sumušti ir mūsų kariuomenei ke
lias į sostinę Vilnių buvo lais
vas. Vilnius tada paliko lenkams 
tik todėl, kad Vakarų santarvi
ninkai ir jų komisijos, būdami 
lenkų įtakoje, jiems pataikavo, o 
lietuvius apgaudinėjo niekuo ne
pagrįstais pažadais.

Kyla klausimas, kaip tokia 

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,

• šeštad. 9-13 vai.
’ 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St.,
' Melb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)

• ■ Tel. 63-2231
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dainų, įskaitant ir Tautos Him
nų. .

Po koncerto visi trys chorai su
stojo scenoje, kur buvo įteikti 
glėbiai gėlių chorvedžiams. Ta 
proga IV-jų N.S.W. Dainų šven
tę ir Dainos choro dirigentų K. 
Kavaliauskų jo 40-ties metų diri
gavimo sukakties proga pasveiki
no krašto Valdybos p-kas I. Jo
naitis, įteikdamas Krašto Valdy
bos ir Kult. Tarybos vardu gražų 
dail. Eva Kubbos paveikslų. Po 
jo kalbėjo Sydney apyl. p-kas p. 
S. Narušis, Sydney liet. kat. ka

40 m. Dainos Tarnyboje
Lapkričio 7 d. IV-sios N.S.W. 

Dainų šventės metu Sydney lietu
vių "Dainos” choro dirigentas p. 
Kazimieras Kavaliauskas atšventė 
savo 40-ties metų dirigavimo su- 

ativentįs 40 m. dirigavimo 
sukakti.

maža Lietuva savo palyginant 
neskaitlinga kariuomene 1919 — 
1920 m. sumušė daug milioninių 
tautų rusų-bolševikų, vokiečių- 
bermontininkų ir lenkų armijas, 
išvijo jas iš Lietuvos ir atstatė 
laisvą nepriklausomą valstybę? 
Pirmiausia — visos tautos pasi
ryžimas kovoti ir žūt būt kovą 
laimėti. Lietuvos kariuomenė šį 
tautos pasiryžimą vykdydama, 
kovos laukuose pasirodė prie
šams baisi, nenugalima .Senovės 
Lietuvos karžygių dvasia ir ko
vingumas atgimė naujosios Lie
tuvos pulkuose. Per kovas ir 
kraujo aukas buvo kova laimėta.

BAIGIAMOS MINTYS
Prisimintina, kad šių metų 

lapkričio 23-ji žymi liūdną fak
tą — Lietuva žiaurios okupaci
jos naštą neša jau dvidešimt 
penktus metus. Ir laisvės aušros 
lyg ir nesimato. Bet pavergtos 
tautos ir jų laisvės kovotojai 
laisvajame pasaulyje, vilčių laisvę 
išsikovoti nenustoja. Kol Lietu
va išsilaisvino iš rusų carų oku
pacijos, reikėjo kovoti ir laukti 
net 120 metų. Dabar gi atomo- 
elektronikos amžiuje visi politi
niai, ekonominiai ir kariniai pa
saulio įvykiai vystosi ir spren
džiami greičiau, negu ankstyves
niais laikais. Istorija ir mūsų gy
venamojo laikotarpio • netolimos 
praeities faktai rodo, kad tautų 
pavergėjai anksčiau ar vėliau es
ti priversti savo aukas iš vergijos 
pančių paliuosuoti geruoju ar 
laisvės kovų ugnyje.

šiandien suteikiama laisvė Af
rikos ir Azijos atsilikusioms tau

pelionas kun. P. Butkus, Canber
ros choro vadovas P. Darius ir 
Canberros apylinkės vardu p. Bi- 
veinienė. Salėje nenutilo ploji
mai tiek chorams, tiek ir šios die
nos sukaktuvininkui p. K. Kava
liauskui.

Po koncerto vyko bendras pa
silinksminimas ir pasivaišinimas. 
Sukaktuvininko p. K. Kavaliaus
ko pagerbimui Dainos chorstai 
surengė vaišių stalų jam ir jo 
svečiams.

Vakaras ir koncertas tikrai bu
vo didingas ir džiuginantis. Tai 
yra vienas iš tų didžiųjų Sydne
juje lietuvių parengimų, kuris 
nuteikia, džiugina ir yra laukia
mas. Tikėkimės, kad ši jau tra
dicija virtusi šventė dar ilgus 
metus kartotųsi.

P.p.

kaktį. Ta proga paties koncerto 
metu buvo pasveikintas Krašto 
Valdybos ir Kultūros Tarybos pir
mininko p. I. Jonaičio, kuris drau
ge įteikė abiejų institucijų vardu 
gražų Eva Kubbos akvarelinį pa
veikslų. Toliau sveikino Sydney 
apylinkės pirm-kas p. S. Narušis, 
Newcastle liet, choro vardu p-lė 
D. Skuodaitė, Canberros apylinkės 
vardu p. Biveinienė, Sydney liet, 
kat. kapelionas kun. P. Butkus. 
Ta proga sukaktuvininkas gavo 
visų eilę dovanų.

Jubiliatas p. K. Kavaliauskas 
muzikai ir lietuviškai dainai jau 
yra pašventęs 40 metų ir nesuat- 
lyžtama energija vis tebedirba.

Atsakydamas į sveikinimus ir 
linkėjimus pats sukaktuvininkas 
priminė vienų garsų prancūzų di
rigentų, kuris būdamas 80 metų 
pasirašė sutartį 20-čiai metų diri
guoti orkestrui, tik po trejų metų 
tų sutartį sulaužė numirdamas. 
Parafrazuodamas šį faktų p. Ka
valiauskas irgi pasisiūlė sudaryti 
sutartį su “Daina” dar dvidešim
čiai metų, už kų visų choristų ir 
klausytojų buvo plojimais griaus
mingai pasveikintas.

Sveikindami p. Kavaliauskų šios 
garbingos sukakties proga linkime, 
kad išsibaigus terminui tų sutartį 
galėtų dar 20-čiai metų pratęsti!

toms, dažnais atvejais niekad 
savo valstybių neturėjusioms. Gi 
Europos kultūringos tautos, tu
rėjusios savo nepriklausomas val
stybes, vis dar laikomos vergi
joje. Padėtis nenormali. Komu
nizmo pavergtieji turės būti iš
laisvinti. Tame skaičiuje ir Lie
tuva. Tuo mes šventai tikime. 
Tam mes dirbame. Ir ne vieni. 
Mūsų talkininkai — laisvojo pa
saulio jėgos, kovojančios prieš 
pavergėjus.

Būtų klaida manyti, kad ato
miniame amžiuje Lietuvai lais
vę iškovos kiti. Ir dargi be mūsų 
tautos kraujo aukų. Amžina tier 
sa yra — prarastos laisvės tau
ta neatgauna, jei pati nekovoja 
ir nesiaukoja.

Visi suprantame, kad mūsų 
tautos išlaisvinimo pastangos da
bartinėse aplinkybėse yra neleng
vos. O praeityje mūsų tauta, ar 
neturėjo sunkių ir juodų dienų, 
kuriant savo valstybę ir kovojant mo.

Lietuvoje
Lietuvoje pasirodė trys ilgai 

grojančios plokštelės, į kurias į- 
rašyta M. K. Čiurlionio muzika. 
Plokštelėse įgroti kūriniai: sim
foninės poemos “Miške” ir “Jū
ra” (išpildo Maskvos filharmo
nijos simfoninis orkestras, diri
guojamas prof. B. Dvarionio), 
Čiurlionio styginis kvartetas c- 
moll (atlieka Valst. kvartetas 
Vilniuje) ir pianisto Vyt. Lands
bergio įgroti preliudai. "Lit. ir 
Menas” (43 nr.) ta proga pa
skelbė įdomią skaitytojo pastabą: 
lietuviškos muzikos plokštelių pa
sirodo per mažai ir esąs per ma
žas jų egzempliorių kiekis. (E.)

Centrinė Maskvos televizija 
spalio 25 d. transliavo laidą apie 
M.K. Čiurlionio muziejų Kaune. 
Apie ten saugomus eksponatus 
supažindino žiūrovus muziejaus 
direktorius K. Stauskas.

Liūdime netekę savo šviesaus nario
STEPO KOVALSKIO

ir skausme užjaučiame jo šeimą ir artimuosius

Sydney Lietuvių Plunksnos Klubas

Mirus garbingam A.L. Bendruomenės nariui ir 
buv. jos pirmininkui

STEPUI KOVALSKIUI 
nuoširdžiai užjaučiame skausme palikusią jo žmoną, vaikus 
ir artimuosius ir drauge su visais liūdime.

Sydney Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos Valdyba

KAS TIE RAMOVĖNAI
(Atkelta iš psl. 3)

b) informuoti nepažįstančius 
komunizmo apie jo tikrąjį vei
dų ir kėslus;

c) palaikyti glaudų ryšį su 
identiškais lietuvių sambūriais;

e) rengti kultūrinio pobūdžio 
paskaitas, pranešimus bei eks
kursijas ir daryti pramogas bei 
iškylas;

f) ruošti jaunimui specia
lias paskaitas, pramogas su ti- 
kslu ugdyti tėvynės meilę bei 
laisvės idėjas.
Sųjungos Centras J.A. Valsty

bėse, Chicagos mieste.
Lietuvių Veteranų Sųjungos 

“Ramovė” Centro Valdybai nuo 
įsikūrimo dienos vadovavo Gen. 
Povilas Plechavičius, o nuo 1959. 
V. 3. tebevadovauja Gen. profe
sorius Stasys Dirmantas.

Lietuvių Veteranų Sųjunga 
“Ramovė” tremties gyvenime yra 
atlikusi gražius, kilnius darbus: 
a) sujungė visame Vakarų Pasau
lyje išsiblaškiusius Lietuvos ka
riuomenės karius į stiprių, draus
mingų ir vieningų L.V. S-gos 
“Ramovės” organizacijų, b) prie 
Čiurlionio Galerijos — Chicago- 
je, Tėvų Jėzuitų rūmuose — Jau
nimo Centro patalpose įsteigė 
Lietuvos Laisvės Kovų muziejų, 
c) to Jaunimo Centro sodelyje 
— erdvioje aikštėje pastatė įspū- 

už savarankiškumą ir laisvę? 
Mūsų aukšta kultūra, vienybė, 
tautinės tradicijos, gilus tikėji
mas, pasišventimas, ryžtas ir ko
va tegali mūsų tautai padėti, 
šiais sunkiais laikais, atsispirti 
svetimoms įtakoms, nutautėjimui 
ir priartinti laisvės rytojų.

Mūsų tautos dalis išeivijoje iš
liks gyva lietuvybei, sėkmingiau 
galės kurti kultūrines vertybes ir 
planingiau pajėgs vesti išlaisvi
nimo kovą tik būdama įsijungu
si į Lietuvių Bendruomenę. Žy
dų tauta išliko gyva tūkstančius 
metų gyvendama be savo valsty
bės kitų tautų tarpe tik todėl, 
kad buvo susibūriusi į vieną ge
rai organizuotą tautinę bendruo
menę. Tai geras ir išganingas 
mums pavyzdys. Būdami veik
liais Lietuvių Bendruomenės na
riais, geriausiai galėsime prisidė
ti prie tautos gyvybės išlaikymo 
ir jai laisvės rytojaus priartini-

TELKJAMI , DARBININKAI 
I KAZACHSTANĄ

Spalio mėn. pabaigoje Lietuvos 
spaudoje pasirodė skelbimai apie 
organizuotą darbininkų telkimą 
statyboms į Kazachstaną, Estiją 
ir Kareliją. Darbininkai būsią nu
siųsti į miškų pramonės darbus. 
Perkėlimo ir organizuoto darbi
ninkų telkimo valdybos įgalioti
niai turi savo įstaigas Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje ir Ukmergėje.

(E.)

MILIJONAS UŽSIENIO 
TURISTŲ SOV. SĄJUNGOJE
Pagal vak. vokiečių telegramų 

agentūros duomenis, šiais metais 
Sovietų Sąjungoje apsilankė dau
giau kaip milijonas užsienio tu
ristų. Palyginus su 1956 m. turis
tų Sovietų skaičius yra padvi- 
gubėjęs. Tikėdamiesi dar daugiau 
apjamų, sovietai kitais metais 
numato įsileisti turistus ir į dau
giau miestų. (E.) 

dingą paminklą “Žuvusiems dėl 
Lietuvos Laisvės” — pagerbti,
d) išleido stambaus formato 350 
psl. knygą "Lietuvių Veteranų 
Sąjungos Ramovės Pirmasis De
šimtmetis 1950 — 1960”, e) išlei
do dvi knygas “Žalgirio mūšis”, 
lietuvių ir anglų kalbomis, f) lei
džia mėnesinį žurnalą “Karį”, g) 
organizuoja išleisti Dr. K. Jurgė- 
los parašytą knygą 1863 m. suki
limas Lietuvoje, h) įsteigė fon
dą premijavimui straipsnių, žur
nalui “Karys”, įpareigodami Są
jungos skyrius tą Fondą didinti 
lėšomis, i) stipriai remia Jaunimo 
organizacijas ir skatina savo na
rius dirbti ir dalyvauti Lietuvių 
Bendruomenės veikloje, k) įstojo 
į Lietuvių Fondą nariu įnešdama 
1000 dolerių ir skatina savo na
rius remti šį fondą, kurio pa
grindinis kapitalas bus neliečia
mas ir jis bus perkeltas į Lietu
vą, jai atgavus nepriklausomybę.) 
eilė Ramovėnų-Veteranų jau yra 
įnešę į fondą po 100, 200'Ir net 
iki 1000 dolerių).

Suprantama, kad čia sužymėta 
tik dalis Lietuvių Veteranų Są
jungos “Ramovės” pastangų ir 
atliktų darbų, kovoje dėl Lietu
vos nepriklausomybės atgavimo, 
jos idėjos kėlimo įtakingos J.A. 
Valstybėse vadovaujančių asme
nų tarpe, o taip pat Jaunosios 
kartos lietuvybės išlaikymo sri
tyje.

Ne vienam gal kils mintis, ko
dėl Ramovėnų-Veteranų S-ga sa
vo veikimo bazėje pasistatė svar
biausiąjį ir pirmąjį tikslą — įstei
gti Lietuvos Laisvės Kovų muzie
jų ir pastatyti “žuvusioms dėl 
Lietuvos laisvės” paminklą, Chi
cagos mieste, lietuvių kultūros 
Centre.

Visi gerai atsimename, kokios 
reikšmės tautiniam auklėjimui >r 
tėvynės meilės ugdymui turėjo 
Karo Muziejus ir jo sodelis su 
nežinomo Kario kapu ir pamin
klais laikinoje sostinėje Kaune.

šią mūsų Tautos šventovę rau
donasis okupantas išdraskė, už
gesino aukuro ugnį, išniekino Ne
žinomo Kario kapą, nugriovė pa
minklus. Vietoje Laisvės Varpo 
gaudimo, vėjas iš rytų atneša į 
mus pavergtųjų brolių dejones. 
Ten žvanga dabar vergijos pan
čių aidai.

Vietoje Raudonojo okupanto 
išdraskytos Tautos šventovės Tė
vynėje, Lietuvių Veteranų Sąjun
gos “Ramovė”, glaudžiai talki
ninkaujant Savanorių - Kūrėjų, 
Šaulių ir Kunigaikštytės Birutės 
Karių Moterų organizacijų nuta
rė įsteigti Laisvės Kovų Muziejų 
ir atkurti žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklą.

Lietuvos Laisvės Kovų muzie
jus atidarytas sukaktuvinėse 40 
metų Lietuvos kariuomenės šven
tės metu lapkričio 23 d. — Jau
nimo Centro patalpose, Chicago- 
je, o paminklas žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės pastatytas Jau
nimo Centro erdvioje sodelio aik
štėje 1960 m.

Laisvės Kovų muziejaus tiks
las: telkti esamus išeivijoje ver
tingus eksponatus, turinčius kovų 
dėl lietuvių tautos laisvės pras
mės ir‘juos apsaugoti nuo nyki
mo,. telkti naujai kuriamus, tin
kamus muziejini kūrinius liudyti 
muziejaus lankytojams,- kaip lie
tuvių tauta kovojo dėl savo lais
vės ir nepriklausomybės. Muzie
jus apima laikotarpius: Lietuvą 
iki 1918 m., atsikūrusios Lietuvos 
laikotarpį ir okupacijos laikus.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1964 m. lapkričio 16 d.

VISOS JĖGOS LIETUVAI TĖVYNEI!
KARIUOMENEI BESIKURIANT

Specialiai "Mūsų Pastogei” rašo A. Rėklaitis

TEMŲ NETRŪKSTAME
Rašo gen. St. Dirmantas, Chicago, U.S.A.

Lapkričio 23-ji yra atsikūru
sios Lietuvos kariuomenės šven
tė. Mes ją švenčiame, prisimin
dami Nepriklausomybės kovas ir 
aukas. Pagerbiame žuvusius už 
tautos laisvę. Pasižadame vykdy
ti žuvusiųjų mums paliktą testa
mentą — kovoti, kol vėl Lietu
va bus laisva.

Ir senovėje ir naujųjų laikų 
metais Lietuvos laisvės vienas iš 
stipriausių kovotojų ir saugotojų 
buvo kalavijas. Labai gerai at
simename, kad ginklu ir geriau
sių tautos sūnų pastangomis ir 
aukomis buvo atstatyta Lietuvos 
nepriklausomybė. Be lietuvio ka
rio sunkios kovos su ginklu ran
koje ir be jo kraujo aukos Va
sario 16 d. Aktas būtų palikęs 
tik menkaverčiu popieriaus gaba
lu. Ką Nepriklausomybės Aktas 
skelbė — tą lietuvių kalavijas 
įgyvendino.

Visais kritiškais momentais 
lietuvis griebdavosi ginklo lais
vei ginti, jei to reikalavo susida
riusi padėtis ir tautos gyvybiniai 
interesai. Ir Lietuvos partizanų 
sąjūdis, savo laiku pasireiškęs 
prieš dabartinį okupantą, buvo 
įkvėptas senovės ir vėlesnių lais
vės kovų dvasios. Dėl to ir da
bartinės mūsų tautos tylios rezis
tencijos okupantas neįveikia. 
Garbės vainiko verta tauta, ryž
tingai kovojanti už savo teises. 
Tik kova atgaunama prarasta 
laisvė.

PIRMŪNAI, LIETUVIŲ 
DALINIAI RUSIJOJE

Pirmūnais vadinami tie mū
sų tautos sūnūs ir dukros, kurie 
būdami pirmojo pasaulinio karo 
tremtiniais Rusijoje, žlugus caro 
valdžiai, 1917 metais, pradėjo 
ten kurti pirmuosius lietuviškas 
dalinius. Jų pastangomis tada 
Rusijoje įvairiose vietose buvo 
sukurta vienas pėstininkų pulkas, 
keli batalionai, vienas kavaleri
jos divizijonas ir buvo pradėta 
organizuoti net artilerijos bateri
ja. Tie lietuviški daliniai buvo 
sudaryti iš įrančios, drausmės 
nustojusios senos Rusijos armi
jos. Lietuviai kareiviai, puskari- 
ninkai, karo valdininkai, karo 
gydytojai ir karininkai, išblaškyti 
įvairiose rusų dalių sąstate pla
čiame rusų — vokiečių fronte 
ir krašto viduje, gavę žinią (per 
spaudą ir laiškus) apie kūrimą 
lietuviškų dalinių, išstodavo iš 
rusų pulkų ir vykdavo į lietuviš
kus dalinius. Tada I Pas. karas 
ėjo prie galo. Visa tuometinė 
karinė ir politinė padėtis sudarė 
palankias sąlygas Rusijos pa
vergtoms tautom atgauti laisvę.

Lietuviai pirmūnai ir lietuyių 
tremtinių vadovybė manė, kad 
tokiu palankiu momentu suorga
nizuoti daliniai Rusijoje su gin
klu rankoje padės Lietuvai lais

“Marš, marš, kareivėliai...” 
LIETUVOS KARIAI PARADO METU.

vę iškovoti. Bet įvykių raida pa
krypo, kad Rusijoje sukurtiems 
lietuviškiems daliniams nebuvo 
lemta atvykti į tėvynę ir su gin
klu padėti jai išsikovoti laisvę. 
Jie tapo išformuoti ten, kur bu
vo sukurti.

Nors lietuviškų dalinių Rusi
joje egzistavimo laikotarpis buvo 
trumpas, nors jie tiesioginiai ir 
nepadėjo Lietuvai iškovoti ne
priklausomybės, tačiau jų reikš
mė psichologine prasme tuomet 
buvo didelė. Jau pats lietuviškų 
dalinių atsiradimo faktas žadino 
ir kėlė visoje tautoje pasiryžimą 
ir norą dirbti ir aukotis Lietu
vos laisvei, kurios tik neaiškūs 
kontūrai žybčiojo tolimame ne
nutraukiamos kovos horizonte. 
Išformuotų dalinių lietuviai ka
riai grįžo paskirai Lietuvon. Čia 
jie sudarė pirmąsias Lietuvos ka
riuomenės užuomazgas. Jie kūrė 
Lietuvos pulkus ir vedė juos į 
nepriklausomybės kovų frontus.

KARIUOMENES KŪRIMAS 
IR NEPRIKLAUSOMYBES 

KARAS
Pirmieji Lietuvos kariuomenės 

daliniai ir štabai pradėjo kurtis 
1918 metais rudeniop. Tais me
tais lapkričio 23 d. Vilniuje bu
vo išleistas pirmas įsakymas Lie
tuvos kariuomenei. Tai Lietuvos 
kariuomenės gimimo diena, nors 
faktinai jos pirmieji daliniai bu
vo sukurti anksčiau. Kūrimosi 
sąlygos buvo labai sunkios. Vis
ką reikėjo kurti, organizuoti iš 
nieko. Pradžioje pirmus ginklus, 
šarvuotę bei' aprangą reikėjo 

MIELI KARIAI, GINKLO BROLIAI, RAMOVĖNAI!
Jau 20 metų praėjo nuo II pasaulinio karo, o taikos dar netu

rime ir niekas negali pasakyti, kada turėsime. Daug kalbama apie 
taiką, bet nieko nedaroma jai įgyvendinti, o slapčia dar daugiau 
jai trukdoma. Raudonoji hidra — pasaulio komunizmas, saldžio
mis svajonėmis migdo neryžtingą laisvąjį pasaulį. Eilė kultūringi] 
tautų, su sena istorine praeitimi ir valstybiniu patyrimu, jų tarpe 
ir mūsų tėvynė LIETUVA, vis dar neša sunkų maskolių jungą, 
kai tuo tarpu, savarankiškam gyvenimui nepribrendę Afrikos tau
telės, tampa nepriklausomomis valstybėmis. Teisybė netik akla, 
bet ir įkalinta. Jos ir su žiburiu niekur nerasi.

Savanaudiškumas, pridengtas valstybingumo ar patriotizmo 
skraiste, bujoja visur ir virš visko. Principas: “svarbu, kad šian
dien man gerai, o po manęs, kad ir tvanas” — vyrauja daugumos 
politikų galvose.

Tačiau šio sųmaterialėjusio pasaulio dienose yra ir idealizmo 
prošvaisčių, kurios nors ir retai, bet vistiek pasirodo. Reik nenu
stoti vilties, kovoti ir tikėti ateitimi. Tik nenugalimas ryžtas ir tikė
jimas šviesia ateitimi išlaikys mus nepalaužtus ir greičiau priartins 
mūsų Tėvynei laisvės rytojų.

Tironų sostai griūva anksčiau, nei jie patys numato. Paverg
tųjų žmonių laisvės troškimas auga milžinišku greičiu, kuris, ne
siskaitydamas su jokiomis priemonėmis, vieną dieną sutraukys ir 
storiausius geležinius pančius ir tautos vėl bus laisvos.

Lietuvos Kariuomenės šventės — lapkričio 23 d. proga, LVS 
C. Valdyba sveikina visus karius ramovėnus, išsiblaškiusius po visą 
platųjį pasaulį ir linki kiekvienam, apsišarvojus nepalaužiamu ryž
tu, dirbti ir kovoti dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Teisė ir teisybė mūsų pusėje. Mes laimėsime.
CENTRO VALDYBA

“kombinuoti” iš okupantų vokie
čių. Maistą kariams pristatydavo 
lietuviai ūkininkai savanoriškai. 
Visi pirmieji Lietuvos kariai bu
vo savanoriai, nes krašte tada 
dar nebuvo lietuvių administra
cijos, kad būtų galima pravesti 
mobilizaciją. Algų tada kariams 
niekas nemokėjo, nes valdžios 
iždas dar buvo tuščias. Vos tik 
pirmieji būriai susikūrė, jie tuo- 
jaus buvo panaudoti kovai su vi
daus priešu — banditais. 1919 
metų pradžioje prasidėjo Lietu
vos Nepriklausomybės karas su 
pirmuoju priešu — bolševikais. 
Tada sostinėje Vilniuje kūrėsi 
ir Lietuvos valdžios — adminis
tracijos centras. Bolševikai, žy
giuodami paskui besitraukiančią 
karą pralaimėjusią vokiečių ka
riuomenę, artinosi prie Lietuvos 
sostinės — Vilniaus. Turimos jė
gos išmetamos bolševikus stabdy
ti ir sostinę ginti. Bet tada tos 
jėgos buvo dar tokios menkos, 
kad bolševikų spaudimo ir len
kų partizanų smūgių atlaikyti 
negalėjo. Vilnius pateko į bolše
vikų rankas. Kovos frontas su 
jais didėjo. Kautynės smarkėjo. 
Lietuvos kariuomenė stiprėjo ir 
kovoje grūdinosi. Bolševikams 
laikinai pavyksta užimti nemažus 
Lietuvos teritorijos plotus. Stab
domose kautynėse žūsta 1919. 
II.8 Taučiūnų kaimo laukuose 
Pirmas Lietuvos Kariuomenės 
karys Povilas Lukšys. Alytaus 
kautynėse žūsta 1919.II.3 Pir
mas Lietuvos Kariuomenės kari
ninkas, 1-jo pėst. pulko vadas, 

(Pabaiga psl. 4)
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Lietuvos kariuomenės atkūri
mas yra be galo svarbus ir rei
kšmingas įvykis. Tai mūsų val
stybės ir tautos gyvybės įrody
mas. Si tema įdomi, gyvybinga 
ir ją reikia dažnai pristatinėti 
kaip ir kitas mūsų praeities ka
rines ir bendrai istorines temas 
mūsų jaunimui. O ypač pagei
dautina ir svarbu, kad ir patys

Generolas prof. Stasys Dirmantas, 
dabartinis L.V. S-gos "Ramovės” 

Centro Valdybos pirmininkas

“MOTERYS KARO METU”
Prisimenant karus arba šiuo 

tarpu minint Lietuvos kariuome
nės šventę visados mintys kryps
ta j vyrus, kurie kovoja, žūsta, 
aukojasi nieko neprisimenantį 
apie antrąją žmonių giminės pu
sę — moteris, kurios, atrodo, vi
sai neužinteresuotos, nei ką vy
rai gina, nei kokiais interesais 
ar motyvais jie kovoja.

Giliau pažvelgus kiekvienas 
įsitikins, kad karo ar kovų me
tais įjungiamas į kovų sūkurį 
kiekvienas krašto gyventojas, ne
svarbu, ar tai būtų vaikas, ar 
moteris, ar ginklo nepanešąs se
nis.

Tiek iš Lietuvos istorijos, tiek 
ir iš kitų pasakojimų ar aprašy
mų matome, kad ir moterys visa
dos ėjo koja kojon su vyrais, ko
vėsi drauge su jais, net mūšiams 
vadovavo. Toli nejieškant prisi
minkime tik Lietuvos legendari- 
nes moterų heroiškas figūras 
Gražiną, Živilę, Aldoną, o vėles
niais sukilimų metais ir Emiliją 
Pliaterytę. Be abejo, herojiškų 
moterų vardų būtų galima pri
rinkti šimtais, kurių veiksmai ar 
dalyvavimas daugeliu atvejų lė
mė vyrų kautynes.

Užakcentuojant šitą faktą Lie
tuvos kariuomenės šventės minė
jimo proga ir to minėjimo metu 
(lapkričio 21 d. Dainavos salėje) 
sydnejiškiams gerai žinoma akto
rė ir režisorė Agnė Grinienė sta
to trumpą vieno veiksmo veikalė
lį — dramą “Moterys karo me
tu”. Mūsų scenoje veikalas yra 
visai naujas ir savo turiniu ir iš
pildymu. čia parinktas toks epi
zodas, kuris galėjo įvykti vakar, 
prieš šimtą metų ar gal panašiai 
bus ir ateityje; vaidina vienos 
moterys ir čia išryškėja jų są
moningumas, drąsa ir pasiauko
jimas.

Paskatinta vietos ramovėnų 
skyriaus pir-ko p. S. Narušio p. 
A. Grinienė patylomis sukomp
lektavo eilę vaidintojų, kurios 
sau patyliai dirbo ir rengėsi, kad 
beveik niekas apie jų užsimoji
mus ir negirdėjo. Tik iŠ praneši
mų apie patį minėjimą paaiškė-

pranešėjai jau būtų iš jaunesnių 
tarpo, nes tik jie ir gali sutrauk
ti pilnas sales jaunų klausyto
jų. Lapkričio 23-sios proga pra
vartu ir suaugusiems priminti 
mūsų karinės praeities įvykius, 
bet nebūtinai apie 1919-1923 
metų laikotarpį, šia tema jau 
daug yra prirašyta ir atspausdin
ta. Jauniems prelegentams me

jo, kad šiam minėjimui ruošia
masi daug plačiau ir giliau. Šio 
veikalėlio režisorė p. A. Grinienė 
sydnejiškiams labai gerai pažįs
tama ne vien tik iš jos sukurtų 
charakterių "Atžalos” ankstyves
niuose spektakliuose, bet ji pas
kutiniu metu ir pati pradėjo sta
tyti. Atsimename, su kokiu pasi
sekimu praėjo jos pastatytas per
nai "Žydintis lankų vėjas”. Be 
jos neapseina beveik nė vienas 
stambesnis vietos lietuvių paren
gimas ar minėjimas, užkalbinta 
apie kalbamą veikalėlį p. A. Gri
nienė prisipažino, kad ji ruošia
si šiai staigmenai. Apie patį vei
kalo turinį susilaikė kalbėti pa
brėždama, kad ne vien pats spek
taklis, bet ir jo turinys žiūro
vams turįs būti staigmena. Be 
jos šiame “sąmoksle” dalyvauja 
ponios L. GdidUonienė, G. Hor- 
nienė, O. Jarmalavižienė, L. Lele-

KAS TIE RAMOVĖNAI?
S. Naruii*

Ne visi tautiečiai žino ir su
pranta, kas yra Ramovėnai, ko
kia tai organizacija, kas ją suda
ro ir kas gali joje dalyvauti bei 
kokie jos tikslai.

Ramovėnų organizaciją sudaro 
buvusieji Lietuvos kariuomenės 
kariai, ši organizacija užgimė 
1948 m. Vokietijoje DP stovyk
lose. Vėliau, tautiečiams išvaži- 
nėjus į įvairius Vakarų Pasaulio 
kraštus bei didesniam skaičiui 
buvusių Lietuvos kariuomenės 
karių susispietus J.A. Valstybėse, 
1950 m. Chicagos mieste susikūrė 
buvusių Lietuvos kariuomenės 
karių organizacija vardu: "Lietu
vių Veteranų Sąjunga “Ramo
vė”, tikslu jungtis be jokių poli
tinių pažiūrų skirtumo į Lietuvių 
Veteranų Sąjungą “Ramovę”, kad 
sutelktomis jėgomis ir visomis 
priemonėmis kovojus už Nepri
klausomą Lietuvą.

'• H I' 'T‘ 
sąjungos uždaviniai
a) telkti visus buvusius Lie

tuvos kariuomenės karius, šau-

džiagos paskaitomos ytja.Mūsų 
valstybės kūrėjų ir gynėjų bent 
1000-čio metų praeitis siūlo dau
gybę įdomių temų. Taip aš ir 
darydavau savo paskaitose. Bet 
mūsų istorijos karinė sritis yra 
apleista ir jos tyrinėjimo darbai 
bei grožinės literatūros tematika 
paprastai nesiekia toliau Žalgi
rio ir Vytauto mirties. O gi mū
sų tauta ir jos sukurta bei jos 
vardu pavadinta valstybė ir ka
riuomenė gyvavo toje pačioje 
Europoje, ne Australijoje, ir 
XV, ir XVI, ir XVII ir iki galo 
XVIII amžiaus. Ir kiek kovota 
tais laikais! O ir po to buvo dar 
napoleonmečio karinis judėji
mas ir 1831 bei 1863 metų su
kilimai. Kiek įdomių temų! Be 
to, nereikia ribotis vien laimė
jimais. Kartais iš pralošos gali
ma daugiau pasimokyti negu iš 
lengvo laimėjimo. Tik taip jau 
įprasta... Kodėl neišnagnnėjus 
Vytauto Didžiojo epochinio 
pralaimėjimo ties Vorksla? Ar
ba tie mūsų trys paskutiniai 
XVIII-jo amžiaus karai su Ru
sija?

Tarp kitko: tai ypatingoji is
torinė upė toji Vorksla, kurią 
vis ir toliau (net ir poetai) klai
dingai rašome. Jos pakrantėse 
net tris kartus buvo sprendžia
mas Europos likimas: lemtingas 
rusinu — ukrainiečių mūšis se
novėje su polovcais ar pečanė- 
gais, Vytauto ir jo sąjungininkų 
pralaimėjimas ir pagaliau 1709 
m. Poltavos mūšis. Pastarajame 
mūšyje Lietuvos kariuomenė 
nedalyvavo. Ir kaip tik dėl to, 
kad tarpusavyje susikivirčiję ne
leidome vieni kitiems padėti 
švedų karaliui Karoliui XII- 
jam, tas mūšis ir tapo mums li- 
kiminis. Po jo Petras I-sis atsi
sėdo Rygoje Baltijos ir Odesoje 
— Juodųjų Jūrų pakrantėse, 
Vytauto Didžiojo vietoje... Pol
tavos laukuose Vorkslos pa
krantėse prasidėjo mūsų senos 
valstybės katastrofa, pabaigos 
pradžia...

šie, 1964-ji metai yra dar 
vadinami Donelaičio metais. 
Mes, kariai, šiuos metus galė
tume dar pavadinti Simano 
Daukanto metais, nes sueina 
100 metų nuo mirties šio pir
mojo lietuvių karybos istoriko. 
Be to, dar šiais metais sueina 
daug kitų sukaktuvių, malonių 
ir nemalonių. Tik minėkime.

šiene ir S. Makūnienė. Tikime 
kad jų pasirodymas tikrai bus 
nekasdieniškas.

Nors moterų spektaklis, bet ir 
čia neapseinama be vyrų. A. Pla
kas — dekoratorius, o p. Sftn- 
kauskas rūpinsis spektaklio švie- 
somis. Pats veikalas scenoje už
truks apie pusę valandos.

Taigi, lapkričio 21 d. 7 vai. vak. 
renkamės Dainavoje į Kariuome
nės šventės minėjimą ir minimą 
spektaklį, kur tikrai neteks gai
lėtis.

liūs, partizanus bei Vakarų de
mokratinių valstybių ginkluo
tose pajėgose tarnavusius lie
tuvius karius;

b) ištikimai laikytis ir ginti 
tų valstybių konstitucijas, ku
riose veikia Sąjungos skyriai;

c) talkinti tų valstybių val
džios institucijoms kovoje su 
imperialistiniu komunizmu.

d) remti lietuvių tautos pa
stangas atstatant nepriklauso
mą demokratinę Lietuvą;

e) kelti savo narių kultūrinį 
išsilavinimą;

f) palaikyti savo narių tarpe 
kilnias tradicijas, draugiškumą 
ir solidarumą;

g) teikti materialinę ir mo
ralinę paramą tiems Sąjungos 
nariams, kuriems ji bus reika
linga.

SĄJUNGOS VEIKIMO BŪDAI 
a) paskaitų, pranešimų ir 

spaudos pagalba ugdyti bei pla
tinti idėjas Sąjungos tikslams 
pasiekti; (Nukelta į psl. 4)
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ADELAIDE

GERA PRADŽIA
Vasaros sezoną Vyties sporto1 

Klubas pradėjo su rekordiniu ko
mandų skaičiumi. Pietų Australi
jos pirmenybėse dalyvauja net 
septynios Vyties krepšinio ko
mandos. Penkios komandos vyrų 
— jaunių, ir dvi moterų — jau
nių. Trys vyrų komandos žaidžia 
klasėse, kur neribojamas amžius 
ir dvi jaunių klasėje. Viena iš jų 
yra jaunučių klasėje; jos žaidė
jai nevyresni kaip 12 metų am
žiaus. Mergaičių komandas suda
ro daugumoje jaunės.

Išeinant j vasaros sezoną buvo 
padaryti pagrindiniai persitvar
kymai komandose. Galima pasa
kyti, kad visi žaidėjai buvo suri
kiuoti pagal jų pajėgumą. Pagal 
šią tvarką sudarant komandas kai 
kurie žaidėjai pašoko net pora ko
mandų augščiau negu žaidė an
ksčiau Vyrų pirmoje komandoje 
iš senesnių žaidėjų tepaliko J. 
Gumbys, R. Daugalis ir D. At
kinson (treneris), čia atsirado 
naujų žaidėjų iš jaunių: E. Po
cius, A. Radzevičius, A. Vaškas, 
G. Šimkus ir K. Jaunutis.

Antroji vyrų komanda papil
dant J. Mikužiu sudaryta iš bu
vusios pirmosios vyrų komandos, 
šiai komandai vadovauja ir ją 
treniruoja S. Visockis kartais pa
vaduojamas A. Lapšio. Be šių 
dar žaidžia E. Gudelis, R. Pocius, 
V. Ramonaitis — Raymond, L. 
Urmonas ir V. Stankevičius.

Iš eilės trečioji vyrų komanda 
kuri yra mišinys vyresniųjų ir 
jaunių. A. Bernaitis, J. Smit ir 
V. šerelis jau yra žaidę anks
čiau, gi L. Macpanas, R. Jablons
kis, V. Straukas, L. Vasiliūnas 
ir A. Palaitis tėra pradedantieji.

Jaunesni kaip 16 metų amžiaus 
sludaro ketvirtą komandą, šie 
žaidėjai jau turi kelių metų pa
tirt;. Gal tik vienas A. Reivytis 
yra bežengiąs pirmus žingsnius. 
K. Jaunutis, P. Kanas, A. Janavi
čius, E. Brazauskas, P. Arlaus
kas, R. Janavičius, G. Andrew ir 
A. Jaunutis visi jau seniau paty
rę kovos krikštą.

Jauniausiųjų komandoje (iki 
12 metų) A. Skiparis (“senas 
žaidėjas”), Jaunutis, du broliai 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
•’ BE MUITO, licencijos ir kitų mokesčių!
- Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių
” esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobilius, mo- 
" tociklus, dviračius, siuvamas mašinas, akordeonus, radijo ir
■ > televizijos aparatus, medžiagas, maistą, gėrimus, cigaretes 
« ! ir t.t.
■’ Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą mais-
■ - tą, medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.
C Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms specia- 
’ ’ lų labai vertingą
:: ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P—3,
■ ’■ susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems paltams la- 
” bai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir vienos atkarpos 
;’. 3i jardų extra geros angliškos medžiagos žieminiam vyriškam 
>• arba moteriškam kostiumui tik už4 *
’’ Anglų £20.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.
;; Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto kaloriteto 
į; maisto 22 Ibs siuntinį M—13 susidedantį iš taukų, kakavos, 
” miltų, kavos, šokolado, cukraus, arbatos ir prieskonių tik už

Anglų — £10.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.
’ ’ Be to dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėjusį 
” specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų siuntinį 
iV—3, susidedantį iš trijų atkarpų po 3i jardų trims kostiu- 
’ ' mams — viso 101 jardų tik už

Anglų £16.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.
’■ RE1KA LA ŪKITE PA VYZDŽIŲ IR RAŠYKITE

ii BALTIC STORES LTD.< *
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London E. 2, England 
Tel. SH 0-8734

* *

’’ Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje veikianti nuo 1938 m.
” Atstovai Australijoje:
i K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Q-land. 
'; St. Reciuga, 58 Wehl Street North, Mount Gambier. S.A.

Pauliukevičiai, Beinoravičius ir 
jauniausias Norkus —visi tik te- 
pradedą. Komandą treniruoja K. 
Jaunutis,

Mergaičių komados irgi persi
tvarkė. Pirmą mergaičių koman
dą dabar sudaro: M. šiukšterytė 
(kapitonė), R. Andriušytė, I. Pe
čiulytė ir iš jaunių atkeltos N. 
Vyšniauskaitė, G. Kriveckaitė, M. 
Lapienytė ir A. Krivickaitė.

Antroji mergaičių komanda yra 
mišinys buvusių pirmosios ko
mandos žaidėjų ir jaunių. Iš vy
resniųjų: E. Matiukaitė (kapito
nė), K. Baškutė ir L. Kuncaitytė. 
Likutį sudaro jaunės: E. Lapie
nytė, V. Jucytė, R. Marcinkevi
čiūtė, B. Kmitaitė, S. Gilytė ir N. 
Marcinkevičiūtė.

Po persitvarkymų pakeistos ir 
klasės. Visos komandos iki šiol 
eina be pralaimėjimų. Vyrų I-ji 
laimėjo: University 55-29 (22-
17); Vytis — South 33-27 (10- 
10); Vytis — North 49-37 (13- 
12).

Antroji komanda laimėjo prieš 
C.Y. 44-43 (20-15), Vytis — Re
bels 54-31 (24-15), Vytis — Nor
wood 48-41 (27-20).

Trečioji komanda pirmąsias 
rungtynes, neatvykus priešui, lai
mėjo be kovos 20-0. Antras rung
tynes prieš Goodwood Indians 
laimėjo 36-22 ir trečias prieš 
United Church 30-19.

Ketvirtoji komanda težaildė 
vienas rungtynes prieš Budapest, 
kurias laimėjo 59-31 (29-14).

Pasekė vyresniųjų pėdomis ir 
jauniausieji, atskaitą turėtose 
rungtynėse priešininkui 11-2. Re
zultatas labai kuklus, na, ir žai
dėjai neviršija 12 metų. Beaug
dami didins ir rezultatus.

Mergaičių pirmoji komanda lai
mėjo prieš Postai 34-14 (20-4). 
Vytis — Panthers 32-27 (10-10) 
laimėta po pratęsimo 24-24. Vy
tis — Adelaide 43-15 (15-6).

Antroji mergaičių komanda 
nugalėjo A.S.K. (latves) 21-15 
(8-5); Vytis — North 43-8 (29- 
6); Vytis — South 13-11 (6-7).

Tinklinyje vyrai žaidžia A 
klasėje ir susitikę su Y.M.C.A.

Puikioje Pertho salėje du kar
tus sutvarkom Vakarų Australi
jos rinktinę 97-55 ir 78-66. Antro
sios rungtynės buvo kiek sunkes
nės nes priešininko eilėse žaidė 
du amerikiečių studentai — mor
monai. Iš čia grįžome vėl į Syd- 
nėjų, kur vos nesuklupome prieš 
miesto rinktinę. 79-76. Vis dar be 
Jesevičiaus ir Sedlicko, išėjome 
su per dideliu pasitikėjimu ir be 
susikoncentravimo. Įsisiūbavę 
australai 5 min. prieš galą dar 
turėjo 6 taškus. Minutė. Užteko 
vyrams parodyti liūdnus Sydnė- 
jaus lietuvių veidus. Eilė puikių 
antpuolių ir dar viena pergalė 
79-76. Ir pagaliau paskutinėms 
rungtynėms prieš Sydnėjaus 
COLTS (raktiškai ta pati Sydnė
jaus rinktinė) visi pasinešę paro- 

laimėjo 2-1, ir prieš S.D.Y.C. taip 
pat 2-1.

Merginų komanda žaidžia taip 
pat A grupėje (tėra viena gru
pė) ir prieš praėjusių metų čem- 
pijones latves pralaimėjo 0-2.

Stalo teniso vasaros pirmeny
bėse neregistruojamos atskiros 
komandos bet sudaromos kaip ir 
rinktinės. Toks pirmenybių pra- 
vedimas, atrodo, daromas, kad 
suteikus pavieniams žaidėjams 
didesnės praktikos. Iš Vyties žai
dėjų pirmenybėse dalyvauja ke
lios jaunės.

Lauko teniso treniruotės ir tur
nyrai rengiami kiekvieną sekma
dienį ir čia dalyvauja didelis skai
čius žaidėjų.

Kaip matome, Adelaidės Vyties 
sporto Klubas subūrė labai didelį 
skaičių jaunimo įvairiose koman
dose. Dabartiniu metu retas ku
ris jaunuolis — jaunuolė Adelai
dėje nepriklauso Vyties sporto 
Klubui. Tiesa, dar yra didelis 
skaičius jaunučių- (iki 12 metų), 
iš kurių daugelis jau galėtų įsi
jungti į sporto Klubą. Aprašyti 
rungtynes smulkiau darosi neįma- 
nima, nes rungtynės vyksta -be
veik kasdien. Ateityje teks ten
kintis rungtynių santraukomis ar
ba svarbesnių rungtynių plates
niu aprašymu. Iš dalies Sporto 
Skyriaus skaitytojams būtų ir ne
įdomu skaityti tik apie Adelaidės 
sportininkus. Visiems būtų įdo
mu kaip vyksta sportinis darbas 
kitose vietovėse.

B.N.

AUKOS
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 

KELIONĖS IŠLAIDOMS!
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 

SPORTININKŲ
M. Lukauskas £1, Dr. Petraus

kas £0.10.0, S. Narušis £5, M. 
Petronis £5, V. Simniškis £3, A. 
Jasaitis £5, P. Grosas £5, V. 
Šliogeris £0.10.0, P. Janselskis 
£4, p.p. Badauskai £2, P. Mika
lauskas £5, M. Šutas £5, H. Sau
ka £1, S. Baltramijūnas £1.10.0,
J. Dijokas £2, L. Jaselskis £2, 
Stirbinskas £1.10.0, Pr. Nagys 
£2, I. Jonaitis £2, A. Statkus £1, 
B. Vingilis £1, p.p. Dudaičiai £1,
K. Butkus £2, P. Alekna £1, B. 
Kiveris £1, E.M. Migevičiai £1, 
Rutkauskas £1, Neišsk. £1, J. 
Statkus £1, Neišsk. £1, A. Lele
šius £1, V. Stašionis £0.10.0, A. 
Stašionis £0.10.0, J. Griškaitis 
£1.5.0, S. Bakaitis £0.10.0, J. Ke- 
raitienė £1, J. Ozarskis £0.10.0, 
K. Kavaliauskas £1, J. Jasiūnas 
£1, J. Kelertas £1, Skorulis £1, 
A. Mauragis £1, Neišsk. £1, P.M. 
Sakalauskai £1, R. Ramanauskas 
£1, M. Zakaras £1, X. £0.5.6, Šat
kauskas £1, Paltanavičius £0.6.0, 
Žilys £0.10.0, P. Burokas £1, V. 
Jaras £1, A. Lingė £1, K.G. Pau- 
liukėnai £1, F. Januškevičius £1, 
V. Stelemėkas £1, A. Makaras £1, 
A. Petrauskas £1, Ruzmus £0.10.0, 
J. Vaitkevičius £1 J. Karpavičius 
£1, V. Lašaitis £1, B. Barkaus
kas £1, A. Bačiulis £1, M. Petrus 
£1, S. Pačėsa £0.10.0, V. Kože- 
niauskas £2, Neišsk. £1, V. Donie- 
la £2, J. Ramanauskas £1, Valiu
lis £0.5.0, Zakarauskas £1, Kut-

MŪSŲ PASTOGĖ
■I ■■■■ .1 ■■I...—■

VYT. GRYBAUSKAS
' , X t ' C- a'- ■ ' '

Žvilgsnis atgal
IŠVYKOS Į AUSTRALUĄ AIKŠTĖS APYSKAITA 

(Tęsinys) -7 !

dyti geresnį žaidimą, kaip vakar, 
ir atsisveikinti su vietos lietu
viais puikia pergale. Net Jesevi- 
čius ir Sedlickas užsidėjo unifor
mas. Visi jautėsi, skolingi už pui
kų priėmimą ir nuoširdumą; ir 
tai atrodė geriausias būdas atsi
dėkoti. šios inspiracijos vedami, 
visi žaidžia iš širdies ir užbaigia 
kelionę eile' gražių momentų ?r 
užtikrinta pergale 93-50.

Dar nusirengimo kambaryje, 
einąs vadovo pareigas, dr. Gaška 
ir aš pasitinkame žaidikus su 
šampano stiklu, juos sveikindami 
su 25 rungtynių maratono pabai
ga ir 24-mis pergalėmis. Džiaugs
mo daina, plaukianti iš pat šir
dies, skardžiai nuskamba; o po 
jos, mane pagriebę, pakiša su vi
sais rūbais po šaltu dušu. Prisi
pažinsiu, kad dušas buvo malo
nus! Malonus ne vien dėl to, kad 
pagaliau viskas, daug geriau ne
gu tikėtasi, pasibaigė, kad paga
liau galima atleisti per daug ir 
nuolat įtemptus nervus, bet svar
biausia dėl to, kad tai ženklas 
susiklausymo, bendradarbiavimo 
ir džiaugsmo bendrai pasiektais 
laimėjimais.

NEW YORK IR KANADA

Po įspūdingo sutikimo Chicago- 
je dar viskas nebuvo užbaigta. 
Laukė New York ir Torontas. 
New Yorke ir dovanų įteikimas 
ir pagerbimas Lietuvių dienoje 
būtų buvę labai gražu, jei ne 
pirmasis rungtynių kėlinys. Žai
sdami prieš lietuvius, per daug 
pasitikėdami, per mažai vertinda
mi priešininką, galvodami, kad 
kamuolys pats randa kelią į kre
pšį, pirmąjį kėlinį sužaidžiame 
blogiau negu galima įsivaizduo
ti. Pralaimime 26-19! Tik išsigan
dę galimo pralaimėjimo ir jo.pa
sėkų antrame pradedame judėti 
ir pagaliau paskutines 10 min. 
sužaidžiame, kaip rinktinei pri
dera ir laimime 84-67.
WVWWVWWWWWVWWWVWWWWWVWWVWVWWM

PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI 
kaip įpilai ir užvalkalai 63" (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išsimokėjimui. Me* kalbame vokiškai. I

ka £1, J. Karitonas £0.10.0, J. 
Maksvytis £0.10.0, V. Daudaras 
£1, Vytas Krau £1, Vinciūnas 
£2, J. Aleksa £1, Neišskait. £1, 
Neišskait. £1, A. Šumskas £5, J. 
Makaroonis £1, V. Saudargas £5.

Viso suaukota ...... £123.11.0.

AUKOS
ŠIAURĖS AMERIKOS LIETU

VIŲ SPORTININKŲ PRIĖMIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI AU
KOJO:

£25: Sydney Apylinkės Valdy
ba.

£20: Bankstown Apylinkės Val
dyba.

£10: A.L. Studentų Sąjungos 
Sydney Skyrius.

Po £5: Cabramatta Apylinkės 
Valdyba, A.L. Inžinierių ir Arch. 
Sąjungos Sydney Skyrius, Skau
tų Tėvų-Rėmėjų Komitetas, S. 
Gedminas, I. Daniškevičienė, J. 
Jasaitis, P. Mikalauskas.

Po £3: S. Narušis.
Po £2: V. Bižys, B. Barkus, J.

Ilgametį “Vyties” sportininką .
J. ČIŽAUSKĄ, 

jo žmonai mirus, giliai užjaučia

"Vyties’’ Klubo Valdyba ir sportininkai

Toronte pradedame rimčiau. 
Kiekvienas jaučia garbę ir malo
numą būti pakviestais žaisti prieš 
bet kokią olimpinę komandą. 
Kovos dvasios ir pasiryžimo ne
trūksta, tačiau 3 savaitės be rim
tesnių nuotykių jaučiasi. Nėra 
tikslumo metimuose, kamuolys 
nelabai nori klausyti, trūksta to 
pusės žingsnio startuojant ar ke
lių inčų šokant prie lentų. Ka
nadiečiai jau kelios savaitės kaip 
kasdien dirbę, geroje formoje, 
užtikrintai mėto ir veda žaidimą. 
Pirmasis kėlinys 40-33 jų nau
dai. Negeriau pradedame ir ant
rąjį. Jesevičius neranda savęs, 
šilingas pasimetęs, Slomčinskas 
per lėtas, Sedlickas nepasveikęs. 
Kanadiečiai atsiplėšia net 14 taš
kų skirtumu.. Bet pagaliau Var
nas, iki šiol gerai kovojęs, bet be 
sėkmės metimuose, daro keletą 
puikių metimų, čekauskas, jam į- 
prastu vikrumu, praeina kelis 
priešininkus. Bandydamas Modes- 
tavičių išleisti dešiniame krašte 
pavyksta. Jis puikiai kovojančiam 
Adzimai prie lentos padeda ir sa
vo vikrumu bei staigumu žymiai 
prisideda prie komandos atbudi
mo. Pagaliau įėjęs Motiejūnas 
sustiprina gynimą ir galutinai 
ženklina Kanados kritimą. Pas
kutinės minutės buvo dramatiš- 
kos ir jose Kanados žaidikai buvo 
bejėgiai prieš mūsiškių kovos 
dvasią ir vykusius antpuolius. Ir 
pagaliau pratęsime buvo įrody
tas galutinis pranašumas ir iško
vota svarbiausia ir didžiausia 
pergalė visoje šios rinktinės eg
zistencijoje.

MŪSŲ KOMANDINIS 
ŽAIDIMAS

Trumpai pažvelgęs visų rung
tynių eigą, iš arčiau pažiūrėkim 
į patį mūsų komandinį žaidimą.) 
Kaip jau pradžioje minėjau, pir-> 
mose rungtynėse mūsų žaidimas 
buvo daug ar mažiau išmestas iš

Dijokas, A. Jakštas, Iz. Jonaitis, 
V. Miniotas, Pr. Nagys.

Po £1-10: J. Tallat-Kelpša.
Po £1-1: L. ir K. Stančikai.
Po £1: M. Apinys, V. Ambraš- 

ka, Kun. P. Butkus, O. Grudzin- 
skienė, S. Grincevičius, S. Gry
bas, V. Dambrauskas, A. Dirgin- 
čius, J. Ilgūnas, A. Jablonskis, L- 
Jaselskis, B. Jarembauskas, V. 
Krau, J. Kapočius, M. Lukaus
kas, A. Mauragis, A. Mišeikis, S. 
Šaparienė, V. Stelmokas, S. Stri- 
binskas, Dr. Svirklys, J. šlyteris, 
V. Šablevičius, B. Paskočimas, V. 
Patašius, Dr. L. Petrauskas, J. 
Zinkus.

Po 10 šil.: A. Andriejūnas, S. 
Grudzinskas, J. Gudaitis, H. Zau- 
ka, A. Stravinskas, A. Šimkū
nas, K. Intas, A. Sidaravičius, 
J. Leitonienė, B. Šidlauskas, V. 
Račkauskas.

Sydnėjaus lietuvių, aukojusių 
Šiaurės Amerikos lietuvių krep
šininkų rinktinės kelionės į Aus
traliją išlaidoms padengti sąra
šas bus paskelbtas vėliau.

Visiems aukotojams širdingas 
ačiū.

Svečių Priėmimo Komitetas
(Sydney) 

B

vėžių. Išmoktų derinių Tabor 
farmoje nebuvo įmanoma panau
doti, juos per savaitę galutinai 
pamiršome. Reikėjo prisitaikyti, 
persiorientuoti, remiantis papra
stu susižaidimu ir improvizacija. 
Tai nebuvo sunku, nes turėjome 
čekauską ir Varną, abu linku
sius į individualizmą, ir nesun
kiai pajėgiančius gauti geresnį 
metimą iš toliau arba dažnai pra
einančius. Gi arčiau krepšio pui
kiai manevruojant Modestavičiui, 
šilingui ar Jesevičiui ir su Ad- 
zimos bei Slomčinsko pagalba at
gaunant dalį pramestų kamuolių, 
galima buvo apsieiti be kompli
kuotų kombinacijų ar išdirbtų de
rinių. Tik šoninių užribio derinys 
buvo dažniau naudojamas ir ne
retai su pasisekimu. Dėl olimpi
nės 30 sek. taisyklės pats žaidi
mas buvo pagreitintas, ir greita
sis puolimas buvo dažnas gink
las.

Puolime prieš žmonių dengi
mą, kurį sutikome tik Melbour
ne ir pirmąjį kėlinį prieš latvius, 
naudojome 1x3x1 Išsidėstymą. 
Nežiūrint lėtokų pasuočių, bet 
su mūsų neblogu mėtymu, jis 
buvo gana sėkmingas.

Gynime naudojome individuali
nį dengimą su gan vykusiu keiti
mus! prieš blokavimus. Tik ke
letą kartų panaudojom šoninį 
dengimą ir tai tik prieš silpnes
nes ir daug bėgiojančias koman- > 
das. Jis buvo lėtas ir nejudrus.

Susumavus mūsų žaidimas susi
dėjo iš greičio ir improvizacijos. 
Gerai dirbant po lentomis ir ne
vengiant mėtyti. Komandos stip
rybė buvo puikioje fizinėje kon
dicijoje — juk per 18 rungtynių 
nebuvo rimtesnio susirgimo ir su- 
sižeidimo — ryžtume, kovos dva
sioje ir inspiracijoje visuomet 
reikiamu momentu susiimti, su
rasti pakankamai jėgų ir būdų iš
laikyti pasekmei ar išlyginti kar
tais jau beviltišką situaciją (Ade
laidė, Sydnėjus, Torontas). Visam 
tam daug padėjo geras komandos 
balansas. Abu centrai vienas kitą 
galėjo kiekvienu momentu pava
duoti. Kraštuose tiek Varnas su 
Jesevičium, tiek Modestavičius su 
šilingu vienodai gerai dirbo ir 
beveik tiek pat laiko praleido ai
kštėje. Gal tik pirmoji pora buvo 
kiek solidnesnė ir pastovesnė. Gi 
gyvenime, jei čekauskas ir netu
rėjo lygiaverčio pakaito, tai Sed- 
licką vykusiai pavaduodavo Ba- 
zėnas, Motiejūnas ar Jankauskas. 
Ir pagaliau labiausiai mane nu
stebino komandinė dvasia, kokios 
savo krepšinio gyvenime nesu 
matęs. Kiekvienų rungtynių, o 
ypač sunkesniųjų, metu nei vie
nas iš sėdinčiųjų ant suolo nesi
jautė nelaimingas ar nuskriaus
tas, bet, atrodė, pergyveno žai
dimą daugiau negu tie kurie žai
dė, juos nuolat ragino, plojo, net 
šaukė, už gerą veiksmą, sveikino 
išeinantį iš aikštės, ragino įei
nantį, visi vienodai džiaugėsi per
gale. Draugiškumas yra vienas 
iš komandos darnumo akstinų.

ŠIEK TIEK STATISTINIŲ 
ŽINIŲ

Prieš pereidami prie kiekvieno 
žaidėjo atskirai, geresniam vaiz
dui, žvilkterėkim kiek į statisti
nes žinias (jos paimtos tik iš 
rungtynių Australijoje). Per 25 
rungtynes sumėtėme 2160 taškų, 
tuo pačiu gaudami 1517. Vidur
kis būtų 86-60 mūsų naudai. Ko
manda mėtė 41.3%, o baudos 
68%, kas buvo gana geras pro
centas. Toliau seka kikevieno in
dividualinė statistika:

Palyginę atskirų pozicijų skait
lines, matysite nepaprastą pana
šumą, o tuo paiu ir puikų ba
lansą.
“ Įdomumo dėliai dar per viene- 
rias rungtynes daugiausia taškų 
padarė čekauskas: 33 prieš Va
karų Australijos rinktinę; dau
giausia baudų per vienerias run
gtynes įmetė vėl čekauskas: 16 
prieš PietųAustralijos rinktinę ir 
pagaliau Varnas, įmetęs 23 bau
das iš eilės, pramptė 3 vienos mi
nutės laikotarpy. Daugiausia ka- . 
muolių nuo lentų per vienerias 
rungtynes nuėmė Adzima — 19 
prieš Sydnėjaus rinktinę.

( Tęsinys kitamę nr.)

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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PERTH
7 TAUTŲ PARODA

Spalio 27-30 d.d. Anzac salėje 
"Laisvės savaitės komitetas” su
ruošė septynių tautų, esančių už 
geležinės uždangos, meno ir liau
dies išdirbinių parodą. Parodoje 
dalyvavo su savo eksponatais lie
tuviai, latviai, estai, vengrai, len
kai, kroatai ir ukrainiečiai. Paro
dą atidarė policijos ministeris Mr. 
Craig.

Visų pripažinimu lietuvių kam
pelis buvo įdomiausias ir skonin
giausiai įrengtas. Tai nuopelnas 
p. Klimaitienės. Jos planas ir jos 
čia įdėta daugiausia širdies ir su
manumo bei darbo. Lietuvių sky
rius atrodė kaip jauki svetainė 
tik savaip išpuošta. Jis labai krito 
dėmesin ir televizijos filmuoto- 
jams, kurie prie jo fotografavo ir 
policijos ministerį Mr. Craig drau
ge su p. Klimaitiene ir kitais to 
skyriaus rengėjais. O kaimo siuvė
jo medinė figūrėlė buvo sukiojama 
ir filmuojama iš visų pusių ir tą 
patį vakarą buvo rodoma per T.V. 
Nr. 7 stotį, o kitą dieną per kitą 
stotį.

Mūsų kampelį ir eksponatus bei 
jų išdėstymą palyginus su čia esa
mais kitų tautų skyriais ir jų eks
ponatais krūtinė prisipildo džiau
gsmo ir pasididžiavimo, kad mes 
nesame tokie skurdžiai. Už tai tu
rime būti dėkingi p. Klimaitienei 
ir jos nuoširdiems talkinin
kams p.p. Statkams, Klimaičiui 
ir universiteto lektoriui inž. Z. 
Budrikiui, o drauge ir visiems 
tiems tautiečams, kurie paskolino 
savo turimas tautines vertybes, 
kas ir įgalino užsimotą darbą at- 
atlikti pasigėrėtinai.

Iš eksponatų lietuvių skyrelyje 
pažymėtini: trys originalai pavei
kslai Kudirkos ir Jonušo ir vienas 
siuvinėtas: du manekenai, apvilkti 
tautiniais mot. drabužiais, jau mi
nėto siuvėjo figūrėlė, Vilniaus pi
lis su miegančiu didž. kunigaikš
čiu Gediminu ir staugiančiu vilku 
(medžio drožnys). Be to, daug 
gintaro išdirbinių, tautinių juostų, 
takelių ir kitokių rankdarbių. Ir 
raikraščių reporteriai susidomėjo 
mūsų skyreliu. Vienas net teiravo
si, ar lietuviai neturi tautinių vyrų 
drabužių. *

Lapkričio 1 d. Kings Parke prie 
nežinomo kareivio kapo kaip ir kas
met iškilmingai buvo padėtas vai
nikas. Vainikas padėtas nuo lie
tuvių, latvių, estų, ukrainiečių, 
vengrų, lenkų ir kroatų, kurie čia 
buvo gausiai susirinkę su vėliavo
mis ir tautiniuose rūbuose.

Tuoj po šių iškilmių mitingas, 
kuriame kalbėjo parlamento ats
tovas iš Canberros. Po to kalbėto
jui buvo įteiktos atitinkamos re
zoliucijos perduoti vyriausybei.

A. Vembutas

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau,

’ ■ /
Būdamas didelis dainos mėgė

jas su malonumu ir nekantrumu 
laukiau IV-sios N.S.W. Dainų 
šventės Sydnejuje. Ir tikrai, tur
būt, tokių kaip aš Sydnejuje yra 
gana daug, nes pasiklausyti Sid
nėjaus “Dainos”, Newcastle lie
tuvių ir naujai susikūrusio Can
berra “Aušros” chorų prisirinko 
apie pusė tūkstančio tautiečių, 
kas įrodo, kad dar mūsų Sydne- 
jaus lietuviai mėgsta savąją dai
ną ir savuosius chorus.

Kaip man, taip turbūt ir dau
gumai sydnejiškių buvo ypatingai 
įdomu išgirsti pirmą kartą čia 
pasirodančius mūsų sostinės dai
nininkus. Tiesą pasakius, tiek aš, 
tiek ir šalia manęs sėdintieji kai
mynai kiek prisibijo jom jų pajė
gumu, nes padaryt gerą chorą iš 
kelių šimtų ir tai dar nepilnų, sos
tinėje gyvenančių tautiečių yra 
labai sunku. Bet štai pirmiesiems 
Canberros dainorių garsams nu
skambėjus visos abejonės dingo 
ir choro dainuotos dainos buvo 
žiūrovų sutiktos labai šiltai, net 
su išprašytu pakartojimu. Tikrai 
tenka tik pasveikinti dirigentą ir 
visą chorą už jų gražų pasirody
mą Sydnejuje.

šioje Dainų šventėje dainavo 
ir Newcastle bei Sydnejaus cho
rai, iš kurių paskutinysis, turė
damas didelę metų patirtį ir bū
damas choristų skaičiumi gero
kai didesnis, yra tikrai augšto 
standarto, tik gaila, kad nei Syd- 
nejus, nei Newcastle taip nepa
traukė klausytojų, kaip Canber
ra. Ir kodėl?

Atsakymas, ypatingai, kas lie
čia Sydnejų, yra labai paprastas 
ir aiškus. Jau eilę metų girdint 
“Dainos” chorą ir besiklausant jų 
koncertų susidaro įspūdis, kad 
mes lietuviai neturim jokių kito

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
nepavykęs SUSIRINKIMAI

Rugsėjo 20 d. įvyko ALB Perth 
apylinkės visuotinis susirinkimasį 
kuriame dalyvavo 26 žmonės. Su
sirinkimui pirmininkavo p. Z. Bud
rikis, sekretoriavo p. A. Statkus. 
Apylinkės valdybos ir revizijos ko
misijos padaryti veiklos praneši
mai priimti su užgyrimu. Buvo 
paliestas ir dingusių bylų klausi
mas, nors revizijos komisija apie 
tai savo pranešime neminėjo. Pri
ėjus naujos valdybos rinkimo klau
simui diskusijos užsitęsė. Susirin
kimas prašė senąją valdybą pra
tęsti savo veikimo laiką dar ke
lioms savaitėms ir surasti asmenis, 
sutinkančius kandidatuoti rinki
muose į apylinkės valdybą. Ir su
šaukti susirinkimą visiems be įsiti
kinimų ir pažiūrų skirtumo tinka
moje vietoje ir tinkamu laiku, 
šaukiant susirinkimą nepasiten
kinti vien kunigo iš sakyklos pas
kelbimu, nes yra bendruomenės 
narių, kurie ne visada nueina į 
bažnyčią. Ir prisilaikant ALB 
Statuto prieš septynias dienas iš
siuntinėti raštiškus pranešimus ir 
paskelbti spaudoje — “Mūsų Pas
togėje”.

Nors ir nenoromis, bet senoji 
valdyba dar pasiliko. Tikėkime, 
kad antrąkart šaukdama susirinki
mą valdyba taip pat įrašys į dar
botvarkę ir atstovų į Krašto Tary
bą rinkimą. Yra bendruomenės 
narių, kurie to laukia.

A.K.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAI ..

SYDNEY
L. V. S-gos “Ramovės” Sydney 

skyriaus Valdyba lapkričio 21 d. 
7 vai. vakaro ruošia Kariuomenės 
šventės minėjimą.

Iškilmingo minėjimo programoje
1. A.P. Alekna atidarys minėji

mą ir tars atitinkamą žodį;
2. S. Narušis skaitys paskaitą 

— tema “Gen. Gyd. Nagius-Nage- 
vičius — Lietuvių tautos ugdyto
jas”;

3. Vieno veiksmo realistinė dra
ma “Moterys karo metu”. Režisuo
ja p. A. Grinienė, vaidina — L. 
Gaidžionienė, G. Hornienė, O. Jar- 
malavičienė, L. Lelešienė, S. Ma- 
kūnienė. Dekoracijos A. Plūko, 
šviesos .p Sankausko.

4. Dainos choras, muz. K. Ka
valiausko vadovaujamas, duos Ka
riuomenės šventei pritaikytų dainų 
koncertą;

5. Programos pranešėja — p-lė 
Dalia Grosaitė.

Savanoriai - kūrėjai kviečiami 
garbės svečiais.

kių dainų išskyrus labai liūdnas, 
lėtas, graudulio prislėgtas. Ir 
taip žmogus — o tą jau girdėjau 
iš labai daug ko — sėdėdamas 
koncerte ir klausydamasis “DaL 
nos” choro išpildymų nors ir la
bai gerai paruoštų dainų, tiesiog 
kenti ir lauki, kada gi pagaliau 
jie pagyvės, ras linksmesnių ir ne 
vien tik klausytojui, bet ir pa
čiam choristui širdžiai artimesnių 
dainų, nes aš manau, kad ir pa
tiems dainininkams yra daug įdo
miau dainuoti gyvas, linksmas 
dainas ir tuo pačiu už savo sun
kų įdėtą darbą berepetuojant iš
girsti iš publikos gausių plojimų 
atpildą.

Besiklausant Newcastle choro 
atrodo, kad ir jie pasekė Sydne
jaus pavyzdžiu ir apsigaubė taip 
pat liūdesio apsiaustu.

Kaip buvusioj I-joj Australi
jos Lietuvių Dainų šventėj Sid
nėjuje mūsų kitus chorus savo 
gyvumu nustelbė Melbourne dai- 
noriai, taip ir dabartinėj N.S.W. 
dainų šventėj pavyzdį parodė 
Canberra, j ką labai gyvai reaga
vo ten buvę klausytojai. Matant 
tokį klausytojų reagavimą į choro 
dainų pasirinkimą būtų tikrai la
bai klaidinga, jeigu ir ateityje 
Sydnejaus “Daina” nepadarytų 
didesnių pakeitimų savo dainų 
repertuaro pasirinkime.

Pabuskit, Sydnejaus dainoriai, 
ir, išmetę liūdesį bei sunkią mer
gelės ir bernelio dalią iš savo dai
nų, pasirodykit Sydnejaus dainos 
mylėtojams, kad jūs taip pat mo
kat ir galit, o tuo aš visai neabe
joju, pagauti klausytojų širdį sa
vo gyvumu, jaunatviškumu ir lin
ksmos bei gyvos dainos išpildy
mu, už ką ne tik aš, bet manau 
ir visi sydnejiškiai bus jums tik 
labai dėkingi.

Jūsų
Dainos Mylėtojas

NEWCASTLE
KAUKIŲ BALIUS

Newcastle Apyl. Valdybos su
ruoštas (spalio 24 d.) kaukių ba
lius gerai pavyko.

Pirmą prizą už geriausią kau
kę laimėjo B. Zakarauskaitė (an
tikinė graikų dievaitė), antrąją — 
Vytas Leonavičius (Cowboy) ir 
trečiąjį — J. Levickienė (Ameri
kos pionierių laikų moteris).

Baliaus programoje Valdy
bos meno reikalų vedėja Z. Zaka
rauskienė padedama V. Jazbučio, 
H. ir č. Zakarauskų, demonstravo 
paskutines moterų madas, jų tar
pe ir “topless dress”. Tai buvo 
nauja, įdomi ir daug juoko sukė
lusi baliaus programa.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Kristaus Karaliaus šventės 
(spalio 25 d.) proga Maitlande 
suruoštoje didžiulėje katalikų ei
senoje, vadovaujami kun. kapelio
no S. Gaidelio, S.J., dalyvavo ir 
Newcastle lietuviai ir lietuvės tau
tiniuose drabužiuose. Eisenoje bu
vo nešama ir prieš 10 metų New
castle lietuvių įsigyta Aušros Var
tų Dievo Motinos vėliava.

Rytojaus dieną “The Newcastle 
Morning Herald’ ’tą eiseną pla
čiai aprašė ir paskelbė dviejų lie
tuvaičių (B. Zakarauskaitės ir D. 
Skuodaitės) ir dviejų latvaičių 
nuotraukas: visos tautiniuose dra
bužiuose.

Minėjimas įvyks Bankstown 
Liet. Namuose. Pradžia 7 vai.

L. V. S-gos “Ramovė”, Sydney 
skyriaus Valdyba maloniai kviečia 
Sydnėjaus ir kitų apylinkių tau
tiečius gausiai dalyvauti Kariuo
menės šventės minėjime, kur bus 
progos prisiminti anų Nepriklau
somybės atstatymo laikų dvasią, 
nepalaužiamą ryžtą bei pasiauko
jimą kovose dėl tėvynės laisvės.

Programai pasibaigus, vyks lin
ksmoji dalis. Grieš kontinentalinis 
orkestras. Veiks užkandžių ir gė
rimų bufetas.

Užkandžiais rūpinasi Sydney 
Liet. Moterų Soc. Globos Draugi
ja.

Įėjimas suaugusiems 10 šil., mo
ksleiviams bei studijuojančiam ir 
nedirbančiam jaunimui — įėjimas 
laisvas.

Lapkričio 22 d. 11.30 vai., Lid- 
combe katalikų bažnyčioje įvyks 
iškilmingos pamaldos, už žuvusius 
dėl tėvynės laisvės. Pamaldas lai
kys kun. P. Butkus ir giedos “Dai
nos” choras.

Organizacijos kviečiamos pamal
dose dalyvauti organizuotai su vė
liavomis.

Maloniai kviečiami visi lietuviai 
gausiai pamaldose dalyvauti pa
gerbiant kovojusius ir žuvusius už 
tėvynę.

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

MELBURNE
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Minėjimas įvyksta lapkričio 28 
dieną, šeštadienį, 7 vai. vak. Kar
melitų salėje, Middle Park, Ri
chardson ir Wright gatvių kam
pas. Tramvajum važiuoti iš Col
lins Street Nr. 10 ir 9 iki Stop 26.

Programoje: Paskaita, meninė 
dalis ir vaidinimas. Vaidinimas 
labai įdomus ir pritaikintas Lie
tuvos kariuomenės šventei. Įėji
mas aukojant. Pelnas skiriamas 
lietuviškam jaunimui.

Už Tamstų atsilankymą iš an
ksto nuoširdus' ačiū.

Lietuvos kariuomenė iškovojo 
Lietuvai laisvę ir saugojo Lietu
vą nuo priešų. Taigi Lietuvos 
kariuomenės šventė tikrai yra 
brangi kiekvienam lietuviui.

Todėl maloniai prašome ir 
kviečiame visus tautiečius daly
vauti š.m. Lietuvos kariuomenės 
šventės programoje.

L.V.S. "Ramovė”
Melbourne Skyriaus V-ba

f Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius v 
j? ’ *
i švenčių proga degtine I!

BALTIC VODKA |
X Gaminama lietuvio Adelaidėje Ir ekspertų pripažinta ;; 
f augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje. ■>
f Sydnejuje reikalaukite pas M. PETRONJ ! I
I 157 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727 ;;

| BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. < J

X Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. ?

SYDNEY
KELIAUJAM PO EUROPĄ
Sekmadieni, lapkričio 8 d. Syd

ney Liet. Mot. Soc. Globos Drau
gija surengė sydnejiškiams lietu
viams didelę staigmeną: pasivadi
nusi viešnią iš Canberros p-lę G. 
Biveinytę surengė jaukią popietę, 
kurios metu viešnia papasakojo sa
vo įspūdžius ir išgyvenimus iš ke
lionės po Europą, kur ji praleido 
daugiau negu pusmetį ir savo pa
sakojimus pailiustravo spalvoto
mis nuotraukomis iš įvairių Euro
pos kraštų. Bežiūrint paveikslų, 
kurie tikrai buvo įdomūs ir dau
geliui susirinkusiųjų iš atskirų 
vietovių net ir matyti, besivaiši- 
nant Draugijos parengta kavute ir 
užkandžiais, netruko prabėgti ke
letas malonių valandų. Gaila, kad 
į šį taip kultūringą parengimą 
tesusirinko nedidelė grupelė žmo
nių. Drauge su p-le G. Biveiny- 
te perkeliavom Egiptą, Italiją, Is
paniją, Vokietiją, Prancūziją ir 
kitus kraštus stebėdami ekrane 
įžymiausias Europos istorines ir 
kultūrines vietoves bei pastatus.

Už tokią gražią popietę sydne
jiškiai tikrai yra giliai dėkingi 
p-lei G. Bi veiny tei ir rengėjoms 
— Soc. Globos Draugijai.

ADELAIDE
S. K. VYTIES KAUKIŲ 

BALIUS
Spalio 31 d. vakare nustatyta 

mašinomis Eastry gatvė liudija, 
kad kažkas nepaprasto vyksta 
Adelaidės Liet. Namuose. Matai, 
kaip renkasi puošnios damos, jų 
palydovai ir įvairiomis kaukėmis 
bei kostiumais pakeitę išvaizdą 
baliaus svečiai. Skoningai išdeko- 
ruotoje salėje juos pasitinka Son
gailos kapelos muzika ir rengėjai.

Adelaidės L.S.K. “Vytis” — kau
kių baliaus rengėjas šiam baliui 
ruošėsi prieš keletą savaičių. Iš 
anksto buvo sudaryti visi planai, 
įtrauktos visos klubo pajėgos ir 
išsvarstytos detalės.

Daug darbo pareikalavo ir sa
lės papuošimas. Jeigu minėto šeš 
tadienio popietę būtum užsukęs j 
Liet. Namus, tai būtum pasijutęs 
kaip bičių avily: jaunieji krepši
ninkai, kurie į tokius balius lan
kysis tik po kelerių metų, pučia 
balionus, iškabinėja juos ir spal
votas juostas pagal sporto vadovo 
Petriuko nurodymus. Stalo teniso 
vadovė Onutė ir krepšininkės Milė 
bei Irena padenginėja stalus. Klu
bo pirmininkas Antanas ir sekre
torius “Karamba’ ’sienas puošia 
krepšininko Rimo specialiais ba
liui pieštais paveikslais. Iždininkas 
Aleksas, nors spaudoje ir dažnai 
puola alkoholį, rūpinasi gėrimais. 
Moterų Sekcijos rūpestis skanės
tais. Ir taip po kelių valandų Liet.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Yra tikrų žinių, kad Kalėdoms 

į Australiją atvyksta vysk. V. 
Brizgys. šiuo metu jis yra visuo
tiniame Kat. Bažnyčios suvažiavi
me Vatikane, o iš čia vyks į Indiją 
dalyvauti Eucharistiniame Kon
grese. Jis atsidurs Australijos pa
šonėje, o tuo pačiu ir Australijoje.

*
Pereitą savaitę Sydnejuje lan

kėsi prekybiniais reikalais adelai- 
diškis St Liaksas, “Baltic Vodka” 
fabrikantas. Būdamas čia aplankė 
savo bičiulius ir drauge Mūsų Pas
togę. *

žinomas Newcastle lietuvis sta
tybininkas Alfonsas Bajelis sta
tant tiltą netoli Tamworth nukri
to 25 pėdas ir sunkiai susižeidė, 
bet dabar yra namuose ir jąu bai
gia pasveikti.

*
Savaitraštis “Tėviškės Aidai” 

nuo Naujų Metų pakelia savo pre
numeratą vienu svaru daugiau. 
Taigi, abiejų savaitraščių prenu
meratos suvienodintos.

Iš pasakų žinome, kad keliauja
ma į pasaulį laimės jieškoti, gi 
canberiškis Petras Pilka buvo iš
vykęs jieškoti darbo. Greičiausia 
tinkamo sau neradęs grįžo namo 
ir vėl įstojo į chorą, kuo visi can- 
beriškiai ir pats P. Darius labai 
džiaugiasi.

*
Bostone (Amerikoje) Romas Šle

žas pagamino filmą pagal žinomo 
rašytojo Jurgio Jankaus novelę 
"Velnio bala”, šiame filme be ki
tų vaidina ir žinomas humoristas 
satyrikas Antanas Gustaitis.

Praneši m a i
PRANEŠIMAS 

SYDNEJIŠKIAMS

Lapkričio 22 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. Bankstown Liet. Namuo
se bus rodomas kanadiečio žurna
listo Jono Bulionio suktas filmas 
iš viešnagės su Amerikos krepši
ninkais Australijoje. Filmas spal
votas ir truks dvi valandas ir dar 
pusės valandos filmas iš Kanados 
lietuvių gyvenimo. Filmas labai 
įdomus ir verta kiekvienam jį pa
matyti. Daug sydnejiškių galės ir 
save tenai pamatyti.

Visi kviečiami kuo gausiau lai
ku susirinkti ir pasigėrėt.

PRANEŠIMAS

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugija praneša, kad jos ruošto
ji loterija buvo traukta Draugi

Namai viduje pasikeičia.
Jauki muzika kviečia svečius šo

kiui. Tango taktą pakeičia lietu
viškos melodijos, adelaidiškiu ta
pęs sydnejiškis “čiken” padainuoja 
dainelių, nuotaikingai išpildomas 
“sombrero”. Tokioje nuotaikoje 
niekas nesijaudina, kas laimės rin
kimus Amerikoje, kodėl streikuo
ja Holdeno fabrikai arba kokos 
arklys laimės Melbourne taurę.

Labiausiai įsikinkiusi šį vakarą 
“Vyties” Valdyba: tai svečius ap
tarnauti, tai metinės loterijos 
traukimas, tai kaukių premijavi
mas.

Loterijai traukti pakviesta sta
lo teniso žaidėja M. Iferšytė, ir 
laimikius laimėjo: tranzistorių —■ 
A. Blackmore, laikrodį — J. Bra
zaitis, krosnelę — J. Brazaitis, tu
ziną butelių alaus — J. Varnas, 
kartoną cigarečių — S. Vyšniaus
kas, butelį degtinės — J. Mikeliū- 
nas.

Įdomiausias kaukes vertino A. 
Remeikis, N. Lėlytė ir J. Lėlytė. 
Pirma premija už kaukę teko R. 
Rudzenskui ir J. Bruston, vaizda
vusiems arabą ir vištą; antroji — 
V. Gylienei, vaizdavusiai kūdikį ir 
trečioji — S. Visockienei, persi
rengusiai čigone. Prizai: I — pa
dėklas, II — australiško meškiuko 
papuošalas ir III — šampano bute
lis. Po to vėl balius bangavo savo 
nuotaikomis, kol gerokai po vidur
nakčio pasigirdo J. Sogailos ko
manda “Eisim, broleliai, namo...’

R. Sidabras

*
Adelaidiškė Aldona Mikužytė, 

Vyties klubo teniso vadovė ir tink
linio žaidėja, lapkričio 3 d. sugrįžo 
namo iš kelionės aplink pasaulį. 
Pasitikusiems prieplaukoje arti
miesiems ir draugams pirmiausiai 
pareiškė, kad visur gerai, o Ade
laidėje geriausia. Jos įspūdin
giausi iš kelionės prisiminimai tai 
apsilankymas pasaulinėje mugėje 
New Yorke ir Tokio olimpijaaoje.

*
Canberiškis Petras Pilka pasa

kodamas savo įspūdžius iš savo ke
lionės po pasaulį pastebėjo, kad tik 
nuvažiavęs į Ameriką tesužinojo, 
koks jis yra garsus: ten vietos 
laikraščiai, paminėdami jo svečia- 
vimąsi tiek pridėjo jam specialybių 
ir nuopelnų, ko jis ir pats nežino
jęs. *

Neužmirškite, kad lapkričio 28 
d. Bankstown Apyl. Valdyba Dai
navoje ruošia nepaprastą vakarą, 
su kuriuo pradedamas kalėdinis 
laikotarpis, šio sezono iniciatorius 
yra Frank su savo grožio salionų 
tarnautojom, ruošiąs “Christmas 
Party”. Įdomybių tą vakarą ne
truks.

*
Kas pagrobė karalaitį? Kiek pa

reikalavo jo išpirkimui? Ar pra
nešta policijai? Nebijokite — “Pa
grobtąjį karalaitį” gruodžio 5 d. 
atrasime gyvą ir sveiką Dainavoje! 
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jos vakaro metu spalio 31 d. Dai
navoje. Loterijoje leistą perku- 
liatorių laimėjo p. Bliokienė (Nr. 
C 21) ir “toasterį” p. Mikalaus
kienė (Nr. B 69).

Visiems, prisidėjusiems prie 
šios loterijos, nuoširdžiai dėkoja
me.

Valdyba

PAMALDOS UŽ ŽUVUSIUS 
DĖL LIETUVOS LAISVĖS
Iškilmingos Pamaldos už žuvu

sius dėl Lietuvos laisvės bus š.m. 
lapkričio mėn. 22 dieną t. y. sek
madienį St. Johns bažnyčioje, 
East Melbourne. Pagerbimui žu
vusių už Lietuvos laisvę visos 
lietuviškos organizacijos yra pra
šomos dalyvauti organizuotai su 
vėliavomis iškilmingų pamaldų 
metu.

PAREIŠKIMAS

Pareiškiu, kad per mano neap
sižiūrėjimą Melbourne1 Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijos ats
tovė ir Melbourne Sporto Klubo 
“Varpo” atstovas negavo pasvei
kinti Dainos Sambūrio jo penkio
likos metų veiklos sukaktuvinėje 
vakarienėje.

Už šį neapsižiūrėjimą gerbia
mus atstovus ir Dainos Sambū
rį atsiprašau.

J. Pelenauskaa,
A.L.B. Melbourne Apylinkės 

Pirmininkas

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame “Dainos” 

choro dirigentui, choristams ir ren
gėjams už taip gražų ir malonų 
priėmimą bei vaišes IV-sios N.S.W. 
Dainų šventės koncerto metu Syd
nejuje.

Canberros choras “Aušra"

PADĖKA

Sydney Lietuvių Moterų Soc. 
Globos Draugija nuoširdžiai dė
koja mieliems svečiams, gausiai 
atsilankiusiems į mūsų ruoštą va
karą spalio 31 d. Dainavoje ir 
parėmusiems mus materialiai ir 
moraliai.

Mūsų gili padėka solistams p. 
M. Bernotienei ir p. B. Pūkui, 
akompaniatorei p. R. Schmithem- 
mer už taip gražiai atliktą pro
gramą. Dėkojame už aukotą bu
fetui maistą p.p. Grybams, Ga- 
siūnienei, Bernotienei, Glioner- 
tienei, Protienei, Bačiulienei; už 
šampaną p. Petroniui ir visiems, 
suaukojusiems tokių vertingų 
fantų loterijai.

Ačiū ir talkininkėms panelėms 
A. ir M. Meiliūnaitėms, p.p. 
Augliams, Donielienei, Gasiūnie- 
nei, Jablonskienei, Mauragienei, 
Račkienei. Visiems išvardintiems 
ir gal nepaminėtiems dar kartą 
dėkojame.

Valdyba

*
Vokietijoje gyvenąs Stasys Mo

tuzas (su juo susipažinome pla
čiau pernai per Mūsų Pastogę) siū
lo Pasaulio Lietuvių B-nės Valdy
bai visus nepriklausomybės kovų 
savanorius pakelti bendruomenės 
garbės nariais, nes jie esą tiek pat 
garbingi, kaip ir nepriklausomy
bės akto signatarai.

*
Rašytojo Vinco Ramono (jis gy

veno prieš geroką desėtką metų 
Sydnejuje!) knyga “Dulkės raudo
name saulėlydy” išversta ir lei
džiama latviškai. Prieš keletą meta 
to paties autoriaus ir “Kryžiai’’ 
išleisti latviškai.

Ku-ka
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