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LIETUVIŲ

DIENOS

MELBOURNE
A.E. Liubinas

L.D.M. Rengti Komiteto Pirmininkas

Lietuvių Dienos Melbourne jau 
praeityje, tačiau likęs jų, atminimas 
teikia jų Rengimo Komitetui malonų, 
pasitenkinimo jausmą,, kuris bylote 
byloja, kad jo rūpesčiai ir įdėtas dar
bas buvo ne veltui.

Lietuvių Dienos Melbourne su
traukė, manome, rekordinį dalyvių ir 
svečių - tautiečių skaičių nuo toli - 
mojo Pertho iki Sydney, nuo pietinio 
Hobarto iki Brisbanes.

L.D.M. Rengti Komitetas džiaug
damasis Lietuvių Dienų eiga ir jų 
atsiekimais, jaučia malonių pareigą 
pareikšti padėką:

Liet. Katalikų ir Evangelikų 
dvasiškijai už suorganizavimą įspū
dingų pamaldų.

Aust, lietuvių spaudai už malo
nią paslaugą skelbiant L.D.M. Komi
teto pranešimus.

Visiems lietuvių chorams ir jų 
dirigentams, įdėjusiems daug darbo 
paruošiant įspūdingą Dainų Šventę.

Liet, sporto klubams ir jų vado
vybėms, drausmingai išėjusiems įspor- 
to aikštes garbingai kovai - žaidynėms.

Liet, tautinių šokių grupėms ir 
jų vadovams, paruošiusiems nepapras
tai įspūdingą Tautinių Šokių Švente.

Lietuviškojo jaunimo grupėms ir 
jų vadovams, patiekusiems neužmiršta
mą Jaunimo Vakarą kurio aidas dar il
gai skambės mūsų atmintyje.

Gausiam būriui lietuviško žodžio 
kūrėjų - rašytojų šokio menininkėms, 
dainininkams ir solistams, davusiems 
puikų Literatūros ir Dainos vakarą.

Lietuviams jauniesiems meni
ninkams, patiekusiems reikšmingą 
parodą, rodančią jų pastangas ir sieki-
mus.

Melbourne lietuviško teatro dar
buotojams ir režisorei, tęsiantiems 
tremtyje - išeivijoje lietuviško teatro 
tradicijas, paruošiant reikšmingą spek
taklį.

Lietuvos vaizdų-skaidriųsąvi- 
ninkams - demonstratoriams .atskleidu- 
siems gyvosios tėvynės kampelį.

Melbourne Liet. Klubui ir jo 
vadovybei, suteikusiam visas sąlygas 
darniam LietuviųDienųdalyviųir sve
čių priėmimui bei atskirųL.D. parengi-1 
mų pravedimui.

Visiems kitiems tautiečiams 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjuslėms 
prie LietuviųDienųMelbourne parengi
mo ir jų pasisekimo.

Tačiau L.D.M. Rengti Komitetas 
aukštai vertindamas Melbourne lietu
vių parodytą Komiteto darbų supratimą 
ir nuoširdų pritarimą, reiškia ypatingą 
padėką visiems tautiečiams prišalu
siems į savo namus gausų būrį Lie
tuvių Dienų dalyvių ir svečių. Jūs 
teikiate ne tik Komitetui, bet ir vi
siems Melboumo lietuviams pasidi
džiavimą už ką priklauso Jums didi 
pagarba.

Nepaprasta ir išskirtina padėka 
priklauso Melbourno lietuvių moterų 
organizacijoms, jų vadovybėms bei vi
soms talkininkėms parodžiusioms tiek 
širdies ir įdėjusioms tiek triūso maiti
nant Krašto Tarybos atstovus bei su
mosiant įvairių parengimų progomis 
puikias vaišes. Jumis, mielos tautie
tės, didžiuojamės, Jums visų vardu 
nuoširdus ačiū!

Ir pagaliau ačiū mano bendradar
biams - visiems L.D.M. Rengti Komite
to nariams.
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Klaipėda vienintelis Lietuvos jūros uostas.

KLAIPĖDA PRISIMINUS

Po pirmojo pasaulinio karo Klai
pėdos kraštas atsidūrė niekieno kraš
tas Ptancūzijos laikiname protektori- 
jate. į jį pareiškė trys valstybės pre
tenzijas: Vokietija, Lenkija ir Lietu
va. Mažosios Lietuvos gyventojai su
darė Gelbėjimo komitetą ir 1923 m.L 
9 d. paskelbė manifestą gyventojams, 
kraštas sukilo prieš prancūzus, pran
cūzai greitai buvo nugalėti ir lietuviai 
užėmė miestą 1923 m. 1.15 d.

Klaipėdos kraštas turėjo plačia 
savivaldybę tarptautiniu statutu nu
statytą. Kraštą valdė Lietuvos vy
riausybės skiriamas gubernatorius, di
rektoriją, iš vietos gyventojų, ir sei
mas. Čia įdomu pažymėlį, kad direk
torijos pirmininku dviem atvejais (1930 
m. ir 1933 m.) buvo Martynas Reizgys, 
kurio du sūnūs gyvena Sydnėjuje ir yra 
žinome lietuvių veikėjai - Jurgis kaip 
kultūrininkas ir Anskis, kaip visuome-

JAUNIMO KONCERTAS MELBOURNE

Šio vakaro pranešėja žavinga p. 
D.Juškaitė maloniai nuteikia savo 
laisva laikysena ir tikrai pagirtinai 
švaria, be jokio akcento kalba, kas 
šiandien retoka jos amžiaus lietuviu
kų tarpe.

Pirmoj daly pirmieji išeina Gee- 
longo jaunimo choras, vedamas p. M. 
Kymanto. Atlieka dainų pynę: “Per 
laukelį jojau”. Dainos: “Viena line
lius pasėjau”, "Kurteliai sulojo” ir 
“Per laukeli jojau”. Dūdelėmis: K. 
Bindokas, R.A.Juškaitės ir A.Kyman- 
tas padūduoja: “Saulelė tekėjo” ir 
“Vai ku, ku”. Choro dainos: “Motuš, 
motuše”, “Grįšim, grįšim”, “Einam 
namo, brolužėliai” ir “Paleisk, tėve
li”.

Aktoriai jaunučiai, labai nedrą
sūs, bet galbūt kaip tik tas nedrąsumas 
ne vieną iš žiūrovų nuveda į gimtą so
džių, į ramias šventadienio pavakares 
į ilgesį tokių pat labai jaunų dienų.

2. Albury atstovė Rožytė Makare- 
vičiūtė deklamuoja B.Brazdžionio
"Tėviškės dūmai”. Rožytė jau seniai 
pažįstama deklamatorė pasirodanti 
jaunimo parengimuose net nuo labai 
mažų dienų. Verta pasididžiavimo 
tolimos provincijos jaunuolė. 

ninkas, šiuo metu einas Sydnėjaus 
Apylinkės pirmininko pareigas. Kiti 
du broliai ir sesuo grižę iš Sibiro gy
vena Vokietijoje.

Martynas Reizgys už savo lietu
višką veiklą buvo hitlerininkų nukan
kintas koncentracijos lageriuose, o jo 
žmona mirė' Sibire.

Lietuviai atgavę Klaipėdos kraš
tą labai jį pamėgo, padidino uostą, 
kėlė krašto ekonominį gerbūvį ir džiau
gėsi jo nepaprastai gražiais pajūriais 
- Kuršių marios ir Neringos kopos, be
ne gražiausios pasaulyje, buvo lanko
mos jaunimo, kuriamos specialios dai
nos ir švenčiama jūros diena. Dar ir 
dabar tą gražią tradiciją Sydnėjaus 
ateitininkai kartu su Wollongoiigo Apy
linkės lietuviais kas metai švenčia 
jūros dieną, kame prisimena Lietuvos 
pajūrį, gražias dainas ir nuostabius 
krantų vaizdus. Gi jūra ta pati visur 
graži ir miela.

3. Morningtono jaunimo išraiškos 
šokių grupė vedama p. Emilijofšilienės 
išpildo “Miško gėlės" - Gustav Mah
ler. Gražus jaunos grupės pasirodymas 
- komplimentas jų mokytojai p. E. 
Silienei. Tai jos nenuilstančio darbo 
nuopelnas.

4. Canberros jaunasis trumpetinin- 
kas Ulis Žilinskas išpildo: "Kalveli? 
ir “Acapulco 22”. Jo jaudinantis nuo
širdumas sužavi klausytojus ir norėjo
si išgirsti daugiau. Tikėkime, kad 
ateityje jį dažniau matysime jaunimo 
šventėje

5. Svečiai iš tolimos Vakarų Aus
tralijos atsivežė “Sekminių Vainiką”. 
Tai vieno veiksmo pynė, kurią atlieka 
Perth'o tautinių šokių grupė "Šatrija”. 
Vaidinimą, šokį ir dainas paruošė p.p. 
B.Kateivienė ir V.Miliauskienė. Pir
mą kartą iš taip toli atkeliavę, jie mus 
parveda namo į jau vyresnių vakarones 
ir net nesinori tikėti, kad jie ne iš 
Lietuvos.

Perth’o lietuvių kolonija palygin
ti nedidelė, bet savo jaunimo darbštumu 
yra tikrai dėmesio vertu pavyzdžiu. 
Didelė ir nuoširdi padėka priklauso jų

Nukelta įįi psl.
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KOVA UŽ LAISVĘ

Bražinsku ir Simo Kudirkos įvy
kiai sujaudino ne tik mus lietuvius,bet 
daugelį kitų, o ypacf amerikonus kurie 
pajuto savo pačių sąžinės baisa sakan
ti, kad ir pas juos ne viskas tvarkoje. 
Maža mūsų tauta tebekovoja didele 
kovą uz savo laisvę, desperatiškai 
veržiasi į laisvą gyvenimą ir dideles 
aukas deda ant laivės aukuro. Di
delė ir galinga Amerikos valstybė dau
geli atvejų, nenorėjo nei matyti,nei 
suprasti, kol pati neišgyveno tragiška 
Simo Kudirkos gėdingą išdavimą, savo 
pačios rankomis atstumtą ir atiduotą į, 
svetimu barbarų rankas. Simo pralėtas 
kraujas ir jo nežmoniškas kankinimas 
iki nualpimo tame laive, ant kurio 
plevėsavo amerikoniška vėliava, galė
jo pažadinti net ir akmeninės laive's 
statulos, stovinčios čia pat ant Atlan
to kranto, sąžinę, kurios akyvaizdoje 
tai buvo Įvykdyta. Amerika pati nu
stebo, kaip toli ji yra nuėjusi nuo lais
vės skelbenėios konstitucijos ir tos 
realybes , kurioje gyvena biurokratai.

Simas Kudirka mums yra didvy
ris savo kančia, gal but,ir savo gyvybe 
pažadinęs amerikonų sąžine ir išgarsi
nęs Lietuvos laisves kova už nepri
klausomybę. Jis mums tiek pat reiškia, 
kaip čekams Jan Palecha, (jaunas 
studentas susideginęs dėl protesto 
prieš krašto okupacija, 1963 m. Praho
je). Jis ir musų, dvasia, kelia ir mes 
ryztamįes naujiems žygiams ir ištver
mei. Štai VLIKo greitas taikius reaga
vimas, štai mūsų jaunimo demonstraci
jos, daugiau po šimtą valandų be 
pertraukos trunkančios, tūkstančiai 
laiškų ir telegramų protestą kelenčių 
parlamentuose, ambasadose ir baltuose 
rūmuose, visa tai didelis inasas i musu 
laisvės kovu grandine.

Ir vėl iškyla nauji vardai, dar 
mažai kam žinomi, nes Sovietai jų ne
skelbia. Reuterio žinių agentūra skel
bia, kad Vilniuje nuteistas mirties 
bausme Vytautas Simokaitis už pasi
kėsinimą orlaivi priversti skristi į 
Švedija. Be abejo ju yra ir daugiau. 
Mušu pareiga yra tas žinias skleisti, 
protestuoti, demonstruoti, kad parody
tume Sovietu žiaurumus, melą, ir savo 
tautos stiprų pasiryžimą kovoti uz 
laisvę ir nepriklausomybe.

Tikime, kad laisvė ir žmonišku
mas turi laimėti ir musu įnašas i tas 

kovas negali nueiti veltui.

***

Šie mūsų jaunieji baigė N.S.W. 
vietos mokyklos 4 klases (progimnazi
ją) Ir gavo baigimo pažymėjimus (School 
Certificate).

1. Liubinskas M.D.; 2. Narbutas
R. ; 3. Eismontas R.; 4. Genys L.Z.; 
5. Stonys P.J.; 6. Bertulis V.; 7. Če- 
kulis D.I.; 8. Gaidžionis A.E.; 9. Le- 
liunas R.M.; 10. Intas G.O.; 11. Jakš
tas A.J.;12. Pranckūnas M.A.;13. Kaz
lauskas L.; 14. Šimonis W.G.; 15. Lė
vens R.; 16. Leveris V.; 17. Macevi
čius J.V.; 18. Maksvytis R.A., 19. Ma
kauskas S.A.; 20. Jablonskis G.M.; 
21. Šliogeris J.F.; 22. Liubinskas J.G. 
23. Genys G.; 24 Pilka A.P.; 25. Šimo
nis M.J.; 26. Lukas G.M.; 27. Augutis
S. P.; 28. Jurskis V.P.; 29. Marcinkus 
A.; 30. Alkevicius A.; 31. Andriūnas 
A.V.; 32.Bajalis R.S.;33. Macijauskas 
A.; 34. Šimkus K.A.; 35.'Linas A.M.; 
36. Pranckunas L.M.; 37.Mikus J.P.; 
38. Šeškus J.C.; 39. Kasakaitis R.; 
40. Cakarnis V.R.; 41. Žiogas K.J.; 
42. Kučinskas S.A.; 43. Baukus R.

Is jų, kaip geriausiai baigusiems,. 
Australijos Fed. Švietimo Ministerio 
Mr, Nigel Boven paredimu, paskirta 
Commonwealth Scholarships. Jas gavo: 

Dirkis A.C.; Jurskis V.P.; Mi
kus J.P.; Šeškus J.C.
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Gerb. Redaktoriau,
Noriu pritarti dr. Beniaus Vingilio 

pasiūlymui, kuris buvo patiektas nese
niai Melbourne vykusiam ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimui, kad "Mūsų 
Pastogė” būtų įvesta nuolatinė skiltis 
"Laiškai Redakcijai” ar panašiu pa
vadinimu. Taip pat pritariu jo kitiems 
pasiūlymams, pvz. kad laiškai būtų 
neilgesni kaip 150 žodžių; kad jų auto-' 
riai būtų užsimokėję prenumeratoriai ir 
hutų pasirašyti pilna pavarde^nurodant 
gyvenamąją vietą; ir kad laiškai būtų 
spausdinami, jei jie ir neatitinka Kr. 
Valdybos ar redakcijos nuomonei, ne
bent jie užgautų atskirus asmenis (ar 
bendrai išstatytų laikraštį teisminei 
Tibel’ bylai).

Tokios skiltys ar puslapiai yra 
praktikuojami daugelyje vakarietiškų 
laikraščių, ir per juos pasimato skaity
tojų nuomonių spektras. Istoriškai, jie 
yra daug prisidėję ir prie demokratinės 
tolerancijos ugdymo. Svarbu tačiau 
suvokti, kad tokios skiltys uždeda tam 
tikras pareigas bei santūrumo būtinybę 
patiems laiškų rašytojams. Kiek žino
ma, jau pora ankstyvesnių “M.P.” re
daktorių norėjo šią mintį įgyvendinti, 
bet vis susidurdavo su kai kurių laiš
kų aštriu tonu, atvirais ar pridengtais 
asmeniskais užgaudinėjimais, ir todėl 
eilė laiškų turėdavo pasmerkti redak
cijos krepšiui. Todėl, pilnai pritariant 
dr. Vingilio minčiai, reikia betgi pa
brėžti sunkumus, kuriuos gali sudaryti 
patys autoriai. Si problema lengvai 
išsisprendžia tada, kai laikraštis yra 
privatus, nes tada dėl vienos ar kitos 
priežasties netinką laiškai yra papras
čiausiai nespausdinami. Bet "M.P.” 
(kaip visosALB organo)atvėju,situaci
ja yra visai kitokia. Gana natūraliai, 
kiekvienas jaučiasi turįs teisę ten sa
va nuomonę is’reiksti, o už nespausdini- 
mą turbūt bus kaltinamas redaktorius ir 
tada, kai laiškas jau keliais maste
liais yra nepribrendęs, išvada ta, kad 
skiltį norint išlaikyti žmoniškame ly
gyje, laiškų autoriai visų pirmiausia 
turėtų stiprokai kontroliuoti savo 
išsireiškimų formą ir patiekiamu faktų 
ar nuorodų tikrumą. Žinoma, daugeliu 
atvejų s’ita problema visai neiškils, bet 
faktas yra tas, kad problemos ir iškyla 
tais retais nesusitvardymo atvejais.

Linkiu redakcijai kuo greitesnio 
tokios skilties įvedimo.

Vyt.Doniela - Newcaslte

PAKEISKI MAS

A.L.Bendruomenės Krašto Tary
bos atstovų suvažiavimo metu busimo
sios naujosios Krašto Valdybos nariai 
ir numatytas tos valdybos įgaliotinis 
"Mūsų Pastogės”reikalams dr.A.Mau- 
ragis pakvietė mane į naujai sudaromą 
bendruomenės laikraščio redakcinę ko
legiją. Suvažiavimas buvo dar tik

' ' Ki-? T ”“r<- ■■

atsakingi patriotaitolimesniuose posė
džiuose suras tinkamus budus mūsų 
visuomeninio gyvenimo negerovėms 
pašalinti ir padarys gerai apsvarstytus 
ir toli pramatančius sprendimus taikai 
bei ramybei įgyvendinti. Tų. vilčių 
skatinamas, sutikau Į redakcinę kole
giją įeiti. Buvau atostogose ir kvietė
jams pareiškiau, kad iki sausio mėn. 
pabaigos Sydnejuje nebūsiu ir aktyviai 
redakcinio darbo dirbti negalėsiu. Tuo
se pasikalbėjimuose daviau sutikimą 
mano pavardę naudoti redakcinės kole
gijos narių sąraše, dar man redakcijoje 
dirbti nepradėjus, jei leidėjai manytų, 
kad tai laikraščiui būtų naudinga.

Dabar matau, kad, duodamas Šį 
sutikimą, pasielgiau lengvabūdiškai 
ir neatsargiai. Man esant atostogose,
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be mano žinios, mano vardo priedango
je "Mūsų Pastogėje” buvo prirašyta 
dalykų, su kuriais aš nesutinku, kurių 
nepateisinu ir savo vardu dengti ne
galiu.

Pirmiausia nusivyliau Krašto Ta 
rybos atstovų suvažiavimo darbais.Ne
buvo, kaip aš laukiau, padaryta pro
tingų ir gera valia paremtų sprendimų, 
kurie bendruomenėje pradėtų naują 
vienybes ir sutartino tautinio darbo erą. 
Buvo tik užsmaugtas mažumos balsas, 
kas tuojau sukėlė įtarimą, kad daugu
ma ne visuomet yra teisinga. Tas 
priešiškumų bendruomenėje nepanaiki
no, tik juos kol kas nustūmė į pogrindį. 
Bendruomenę gydančių sprendimų ne
padarymas didžiai apsunkins naujosios 
Krašto Valdybos ir naujosios redakci
nės kolegijos darbą, nes nebuvo nu
tiesta gairių, kuriomis būtų galima 
vadovautis. Rankų padavimas suvažia
vime tebuvo tik tuščias, nors ir drama
tiškas, gestas. Jis ir pasiliks tuščias 
gestas tol, kol nebus nuoširdžiai ir 
geravališkai pradėti vykdyti abiejų pu
sių. padaryti pasižadėjimai. Pirmą
sias pastangas ta linkme turėjo padary 
ti bendruomenės laikraštis, bet iš pir
mųjų dviejų “Mūsų Pastogės” numerių 
tų pastangų nesimato.

Negaliu pilnai sutikti su š.m. 
“Mūsų Pastogės" pirmame numeryje 
išspausdintomis redaktoriaus žodžio 
mintimis. Bendrai paėmus, jos nėra 
visuomenę į naują vieningą darbą 
kviečiančios ir tam darbui uždegančios 
mintys. Tai tik gairės patiems laikraš
čio leidėjams ir redaktoriui, nurodan
čios jiems ir jam kaip laikraštį ateity
je redaguoti,nekartojant senųjų klaidų. 
Jeigu pripažįstama, kad bendruomenėje 
yra žaizdų, tai neužtenka apie tas 
žaizdas tik KALBĖTI. Reikia jas 
GYDYTI. Nerealus dalykas yra raginti 
tas žaizdas pamiršti. Pamirštos žaiz
dos negyja. Jos tik gangrenuoja, nuo
dija organizmą ir pagaliau jį nužudo. 
Tas žaizdas, apie kurias redaktorius 
kalba, mano nuomone, galėsime pagy
dyti tiktai su dideliu nuolankumu vieni 
kitų ATSIPRAŠYDAMI už visas padary
tas asmenines nuoskaudas, susėsdami 
prie bendro pasitarimų stalo ne kaip 
nugalėjusieji ir nuveiktieji, bet kaip 
lygiateisiai broliai, vienos tėvynės sū
nūs , jungiami tų pačių idealų ir tų pa
čių įsipareigojimų tėvynei Lietuvai, ir 
sudarysime vieningo darbo redakcinę 
kolegiją, į kuria bus pakviesti visų 
suinteresuotų grupių atstovai.

Labiausiai mane pritrenkė “Mū
sų Pastogės” antrame numeryje patal
pinti Lietuvių Dienose įvykusių Lieter- 
tūros vakaro ir Teatro spektaklio ap
rašymai. Juose aš matau nutylėjimus, 
neteisingą kritiką, įžeidimą ir visišką 
netiesą. Tiesiog negaliu įsivaizduoti, 
kaip galėjo sąžiningas redaktorius, ko
kiu aš laikau dr. A.Mauragį, tokius 
dalykus į laikraštį dėti. Bandysiu tų 
parengimų dalyviams padarytą skriaudą 
atitaisyti, detaliau aptardamas paminė
tus tų parašymų trūkumus.
LITERATŪROS VAKARAS

1) Nutylėjimai. Nepaminėta litera
tūros vakaro pranešėja ponia Alena 
Karazijienė, kuri, rūpestingai pasiruo
šusi, su didele meile ir pagarba rašy
tojams ir kitiems programos dalyviams, 
kiekvieną jų literatūriniai apipavida - 
lintais žodžiais pristatė klausytojams, 
tuo sutekdama visai literatūrinei šven
tei iškilmingumo rėmus. Nepaminėta 
jauna ir gabi adelaidiškė pianistė Ra
sa Kubiliūtė, kuri akomponavo solistei 
Vasiliauskienei ir dėl ligos programoje 
dalyvauti negalėjusios išraiškos šokio 
šokėjos Julijos Klupšienes vietą už
pildė piano solo, gabiai paskambinda
ma nelengva muzikos kūrinį, kurio var
do ir autoriaus, tuomet neužsirašęs, 
dabar negaliu prisiminti.

2) Neteisinga informacija. Parašy
ta, kad poetės M.Slavėnienės kūrybą 
paskaitė p. A.Prižgintaitė, kas yra ne

tiesa. Poetės Slavėnienės kūrybą 
skaitė ponia A. Karazijienė.

3) Neteisinga kritika. Parašyta, 
kad aktoriaus P.Rūtenio pasirodymas 
buvo “kaip ir pridėtinis dalykas”, kad 
jis “į tą vakarą įvestas nelaiku ir tai 
matydamas turėjo neišpasakytai sku
binti savo programą, tai nuo to nu
kentėjo kaip tik jo menas”. Tuo meta
mas šešėlis ant parengimo rengėjų, su
darant įspūdį, kad jie nežinoję kada 
leisti p . Rūteniui pasirodyti. Šešėlis 
metamas ir ant p. Rūtenio, teigiant, 
kad jis savo užsimojimo tinkamai ne
atlikęs. Turiu pasakyti, kad aktoriaus 
P.Rūtenio pasirodymas buvo svarbi 
literatūrinės šventės dalis. S buvo 
savo vietoje, gražiai.ir meniškai atlik
ta. Aktorius Rūtenis vieną eilėraštį 
deklamavo greitu tempu ne dėl to, kad 
jam stigo laiko, o dėl to, kad savo ak
torišku patyrimu suprato jog to kūrinio 
dvasia tokios interpretacijos reikalavo 
Nuo to jo deklamavimo menas visai ne
nukentėjo, tik dar labiau išryškėjo jo 
literatūrinių kūrinių interpretacijos 
įvairumas.

4) Įžeidimas. Kalbant apie vieną 
programos dalyvį rašoma: “...tik stebė
tina kaip gali rašytojas išeiti ir pasi
rodyti tokioje meno šventėje su politi
niu pamfletu”. Numanau apie kurį 

.rašytoją kalbama ir skaitau, kad tokia 
pastaba yra sąmoningas to autoriaus 
įžeidimas. Kaip vakaro dalyvis, gerai 
autoriaus skaitymą girdėjęs, galiu pa
liudyti , kad politinio pamfleto negirdė 
jau. Girdėjau gerai parašytą, patrioti
nį, šių dienų lietuvių gyvenimą Aust
ralijoje vaizduojančios apysakos frag
mentų. Man regis, kad tas, kas šią 
kritiką parašė, nieko nėra iš praeities 
pamiršęs, vis dar tebegeidžia buvusio 
oponento kraujo ir pasinaudojo šia 
proga asmeninėms sąskaitoms su
vesti.
TEATRO SPEKTAKLIS

1) Visiška netiesa. Rašoma, kad 
Melbourno Aušros teatras pastatė An
tano Škėmos veikalą “Šv.Kazimieras". 
Taip parašyti galėjo tik spektaklyje ne
dalyvavęs žmogus. Rašytojas A.Skėma 
tokio veikalo nėra parašęs, taigi ir 
Aušros teatras tokio veikalo suvaidinti 
negalėjo. Tiesa yra kitokia. Buvo su
vaidinta rašytojo Algirdo Landsbergio 
dviejų, veiksmų dramatinė poema "Vė
jas gluosniuose”.

2) Neteisinga kritika. Kiek tiesos 
pasakė straipsnelio autorius apie vai
dinto veikalo vardą, tiek jos tėra ir 
pastatymo apibudinime. Jei rašantysis 
nežino net vaidinimo vardo, iš kur jis 
žino kad veikalas buvo paruoštas sku
botai? Jei jis būtų reikalu pasidomė
jęs, ar sekęs spaudą, žinotų, kad šio 
nelengvo veikalo pastatymui buvo mė
nesių mėnesiais ruošiamasi. Kam pasi
tarnauja toks teatro entuziastų ilgo ir 
rimto darbo nuvertinimas? Veikalą bu
vau skaitęs anksčiau, gerai jį.pažįstu. 
Žinojau, kokias didžiules problemas, jį 
statant, rezisoriui reikia išspręsti ir 
iš anksto domėjausi, kaip jauna Aus
tos teatro vadovė Monika Gylytė jas iš
spręs. Buvau vaidinime ir gėrėjausi 
veikalo pastatymu. Mačiau kad reži- 
sorė pastatymo problemas tinkamai ir 
meniškai išsprendė. Mačiau didelį 
aktorių entuziazmą teatro menui ir jų 
pastangas gyvu lietuvišku žodžiu 
prabilti taip, kad jis skambėtų lyg vė
jas gluosniuose. Tiesa, tas lietuviš
kas žodis pačių jauniausių aktorių 
lūpose skambėjo kaip vėjas gluosniuo
se, išaugusiuose jau svetimoje žemėje. 
Bet tas teikė kartu ir savotišką žave
sį. Veikalas žiūrovą nukelia į XVI 
Šimtmetį. Tais laikais lietuviai kalbė
jo kitokia lietuviška kalba, negu mes 
kalbame ja šiandien. Jaunųjų aktorių 
kalba atrodė tarsi persikošusi per ilgų 
■šimtmečių koštuvų ir atitekėjusi iŠ ano 
meto į mūsų laikus.

3) Nutylėjimai. Nutylėtos visos ak
torių pavardės. O vaidino Gabrys 
Žemkalnis, Algirdas Karazija, Marty
nas Didžys, Vytautas Miliauskas, Bro
nius Žiedas, Aldona Vyšniauskienė, 
Aliza Baltrukonienė, Jieva Didžyte ir 
Petras Aras. Visi jie, pagal savo su
gebėjimus, ilgas savo roles atliko ge
tai- Nukelta į£ psl.
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Peržvelgus politinę situaciją per 
pereitą dešimtmetį galima būtą kons
tatuoti, kad didesnio konflikto išveng
ta, nors bendra politinė padėtis pasau
lyje nedaug tepasikeitė nuo paskutinio 
karo pabaigos. Žengiant į naują de
kadą laisvasis pasaulis vėl susidurs 
su tomis pačiomis problemomis Azijo
je, Europoje ar penkis žemynus supan
čiuose vandenyse.

Kinija, be abejo, bus pati keb
liausia ateities problema tiek rytams, 
tiek vakarams. Pekino grėsme ir 
atominio arsenalo daugėjimu seniai 
susirūpinus Maskva. Tuo tarpu dėl 
sau padarytą materialinią ir moralinią 
žaizdą, vykdant penkmečio planus ir 
pragaištingas kultūrines revoliucijas, 
Pekino revanšistinės ambicijos kiek 
susilpnėjo. Vistik nereiktą galvoti, 
kad 750 mil. galvą valstybė ir ateity 
nusėdėtą vietoje nesuvedus galutinių 
sąskaitą su Maskva ar kitais artimai
siais kaimynais.

Amerikai šiuo metu didžiausią 
galvosūkį sudaro Pietryčią Azija, Arti
mieji Rytai ir Vak. Vokietijos naujau
sias flirtas su komunistiniais rytais.

Karas Vietname persimesdamas 
į naują dešimtmetį tuo tarpu nerodo jo
kią paliaubą ženklo. Tiesa, tuščios 
kalbos Paryžiuje tęsiasi, taip pat ir 
karo veiksmai nestovi vietoje. Wasing- 
tonas pripažįsta, jog karas Vietname 
yra pats ilgiausias ir nuostolingiau- 
sias Amerikos istorijoj, kurį be komp
romisą išspręs tik laikas. Karo statis
tikos daviniai rodo, kad kovose žuvo 
netoli 45.000 Amerikos karią, o dar 
kiti 9.000 įvairiose nelaimėse. Gal
būt tokie skaičiai neatidengia tikrojo 
25 metą "taikingo gyvenimo" veido, 
o tačiau sudėjus visas aukas žuvusią 
kovoje prieš "išlaisvintojus” Korėjo
je, Vietname, Kambodijoj ir Laose būtą 
supiltas milžiniškas kapinynas ne 
daug kuo mažesnis už Vorkutos ar 
Irkutsko nelaimingąją lavonais išklo
tus laukus.

***
Netikėta prez. Nasserio mirtis ir 

ten išlietos Kosygino ašaros tuo kartu 
sujaudino nesantaikoj gyvenantį ar
abą pasaulį. Vistik nespėjus su vadu 
atsisveikinti arabai vėl susėdo skir
tingose stalo pusėse. Kas vadovaus 
arabą kovai prieš žydus tuo tarpu nėra 
taip svarbu. Reiktąmanyti, kad nei 
sovietą suvežti ginklai, nei ją techni
kai ar šnipai nepajėgs stoti lygiai ko
vai prieš žydus kol vienybė ir autori
tetas nebus įgyvendintas arabu pasau
lyje. Kokios bebūtą pasekmes Arti
mąją Rytą viena aišku, kad arabai sau 
vališkai lenda Maskvos kišenėn iš ku
rios, yargu ar teks kada išsipirkti. A. 
Rytai- tai kitas imperializmo pavyzdys 
su sena sovietiška strategija kur už 
menkavertes ambicijas auka moka krau
ju ir savo laisve.

***
Europoje tuo. tarpu nauji politi

niai reiškiniai verčia susimąstyti kuom 
baigsis naują tiltą tiesimas įrytus. 
Vak. Vokietijos kancleris Willy Brandt 
už geresnius santykius su rytiniu 
bloku žada nurašyti Lenkijai prieškari
nes Vokietijos srytis (Sileziją, rytinę 
Prūsiją su Pomeraniją) ir priedo, Mask
vos valdomą rytinę Vokietiją pripažyti 
vienos tautos atskirą valstybę.

Toks vak. Vokietijos posūkis į 
rytus nežada tiek galimybią.kiek pavo
jingą posūkių ir disonanso Europoje. 
Vakarą politikos, ekspertai įtaria, kad 
Maskvos primygtinai siūloma Europos 

■saugumo konferencija sijasi su pokari- 
nią Europos sieną formaliu pripažini
mu. Tokia taikos sutarčių iliuzija 
Maskva bandys diskredituoti N.A.T.O. 
santarvę ir tuo pačiu išstumti ameri
konus iš Europos. Kitaip sakant, so
vietą sutartys garantuotą Europos sau
gumą, bet drauge europiečiai atsidurtą 
Kremliaus įtakoj bei ją malonėj kaip 
kad dabartinė Suomija saugoma sovieti
nio šešėlio nuo kapitalistinio imperia
lizmo.

Vyt. Bernotas

LOS ANGELES LIETUVIAI DEMONSTRUOJA 100 VALANDŲ BE PERTRAUKOS

KAS JUOS UŽTARS?

Dar nenutilo Prano ir Algirdo 
Bražinską, Simano Kudirkos veržimosi 
į laisvę atgarsiai, kai vėl pasiekė ži
nios iš okupuotos Lietuvos apie dvie
jų pasiryžėlių deja, nesėkmingas pas
tangas išsiveržti iš tautą kalėjimo, ku
riuo yra paversta ir mūsą tėvynė. Šiuo 
du pasiryžėliai - Vytautas Simokaitis, 
34 m. ir jo nėščia žmona (įvykio metu 
3 mėnesyje), Gražina, 21 m., gimusi 
Mickutė, praėjusią metą lapkričio 9 d. 
mėgino iš Vilniaus skrendantį nedidelį- 
sovietą aerofloto keleivinį lėktuvą 
priversti skristi per Baltijos jūrą į 
Švediją. Grumtynių metu bet gi Simo- 
kaičiams nepasisekė atsispirti prieš 
lėktuvo įgulą, Simokaitis buvo nugalė
tas ir sulaužyta jam trys šonkauliai. 
Sakoma, kad Simokaitis turėjęs ginklą, 
o Simokaitienė indą benzino, kur į 
nesėkmės metu turėjusi padegti. Ta
čiau nei vieno, nei kito nebuvę panau
dota.

Simokaičių byla buvo sprendžia
ma Vilniuje Aukščiausio L.T.S.R. teis
mo ir truko 10 dieną. Sausio 14 d. pa
skelbtas sprendimas - Simokaitis nu- 
teisas mirti sušaudant, o žmona - 3 
metams į sunkiųjų darbų stovyklą.

Lėktuvo kapitonas, buvęs Simo- 
kaiČią draugas, prokuratūros tvirtini
mu, padėjęs Simokaičiams į lėktuvą 
patekti ir ja byla už bendrininkavimą 
bus sprendžiama vėliau. Simokaitis 

au anksčiau mėginęs, pasislėpęs laive, 
ištrūkti į laisvę. Bet ir tada jam ne
pavykę.

Paskelbus teismo sprendimą, Si- 
mokaipjai. .ąt.sisakė prašytį malonės. 
(Prieš Aukščiausio teismo sprendimą 
apeliacijos nėra - jis galutinas). Simo- 
kaičiai prieš mėgindami nukreipti lėk
tuvą į Švediją, jie buvo sudarę mir
ties paktą. Jąnepavykę perkalbėti 
nei draugams, nei giminėms. Tačiau 
jų gynėjai pasiryžę duoti malonės pra

PROTESTU BANGA
Federaline Baltų Taryba Aust

ralijoje, ryšium su Sovietų teismo 
mirties sprendimu VytautuiSimokaiciui 
išsiuntė skubias telegramas Šv. Tėvui 
ir Australijos užs. reikalų ministeriui.

Be to, išsiųsti laiškai J.E. 
kardinolui Gilroy bei eilė laiškų aust
ralų spaudai.

TELEGRAMA

Rt. Hon. W.McMahon, M.P.
Užsienių Reikalų Ministeriui 
Užsienių Reikalų Dept., Canberra.

Didžiai Gerbiamas p. Ministeri,
Sovietu teismas nuteisė lietuvį 

Vytautą Simokaitį mirti ir jo nėščią 
žmoną trims metams kalėti priverčiamo 
darbo stovykloje už bandymą priversti 
sovietų keleivinį lėktuvą perskristi 

šymą savo vardu pries nuteistųjų va
lią. Paskutinėms žiniomis Simokai- 
čią gynėjai praėjusios savaitės pra
džioje padavė malonės prašymą Aukš
čiausios L.T.S.R. tarybos prezidiu
mui.

Nei sovietų spauda, nei kiti jų 
informaciniai šaltiniai apie Simokaičių 
bylą ir ją nuteisimą nė vienu žodžiu 
neužsiminė, žinią paskelbė užsienio 
spaudos agentūros. Žiniai apie Simo- 
kaičią nuteisimą pasklidus lietuvių 
kolonijose, ypač JAV, pakilo protestą 
banga. Sausio 20 d. New Yorke demons
trantai susirinko prie JTO Sov. S-gos 
misijos. Demonstraciją organizavo 
Amerikos lietuvių Akcijos komitetas. 
Vienu metu demonstracija buvo beišei
nanti iš kontrolės ir net policijai teko 
įsikišti, kai demonstrantai veržėsi prie 
pačios Misijos rūmą.

Vytautas ir Gražina Simokaičiai, 
savo gyvybę mažiau vertindami už lais
vę, įsijungė į mūsą tautos pasiryžėlių 
eiles - įrodyti savo, o tuo pačiu ir pa
vergtos mūsą tautos laisvės troškuli. 
Ją atsisakymas prašyti malonės su
mažinti žiaurias bausmes yra jągarbės 
ir didvyriškumo išraiška. Gyvenimas 
be laisvės - jiems nepakeliamas.

Ar bus kam paveikti viešąją pa
saulio nuomonę, kaip jį buvo palenkta 
dėl dviejų Leningrado žydą už tokius 
pat veiksmus mirti nuteistų, atveju? 
Ar tie patys garbingi pasaulio žmo
nės, tiek parodę širdies ir užuojautos 
aniems, pakels savo balsą ir už ne
laimingus, laisvės siekiančius paverg
tos tautos vaikus? Mes laukiame to. 
Bet mes turime jiems priminti, kad 
gyvybe ir laisvės ilgesys visą yra 
didžiausios vertybės.Mes turime rašyti 
priminimus, daryti eisenas, siųsti pro
testus. Ir tai - kuo sukbiausia, nes 
Lietuvos okupantas kgsinasi pralieti 
kraują naują auką.

J. SI.

Baltijos jūrą į Švediją kad pasiekti 
laisvąjį pasaulį.

Mes kreipiamės į Jus daryti žy
gių, kad Sovietų Vyriausybė šio asmens 
ir jo žmonos pasigailėtų žmoniškumo 
vardan. Sovietų S-ga buvo keletą kar
tų panaikinusi mirties bausmę, tai kuo 
plačiausiai išreklamuodama. Mirties 
bausmė yra visiškai neproporcinga 
palyginus su tariamu nusižengimu,kuri 
sudarė bandymas pabėgti iš Lietuvos, 
nelegaliai Sovietų S-gos okupuotos. 
Mes tikime, kad Jusą pastanga Aust
ralijos piliečių kilusių is" Pabaltijo 
valstybių, labui atsižvelgiant į aukštą 
tarptautinį Australijos prestižą, daug 
prisidės, kad Sovietą Vyriausybė pa
keistų savo nusistatymą.

Aust.Fed. Baltų Tarybos Pirmininkas

NERAMUMŲ LENKIJOJ ATGARSIAI

Kaip iš.lenkų spaudos teko patirti 
p.m. gruodžio men. Lenkijoj, ypač 
jos Baltijos jūros uostuose,įvyko daug 
įvykių, kurie chąraktarizuoja lenkų 
eilinių žmonių nuotaikas.

Taip Szezecine (Stetine) dieną 
pries Kale'das, dokų ir laivų statybos 
darbininkai paskandino beveik baigtą 
statyti Sov. Rusijai laivą._ Koks jo 
didls-tonazas, neaišku. ’Šio laivo 
skandinimas vyko einant-vykstant 
triukšmingoms prieš sovietinėm demons
tracijom aplinkumoj

A.P. agentūros korespondento is 
Gdansko gyventojų surinktomis žinio
mis, neramumų metu demonstrantai, su
jaudinti žiauriu milicijos elgesiu, ant 
gatvės apšvietimo stulpų pakorė ne
mažiau kaip 10 milicininkų. Daugelį 
milicininkų, demonstrantai išvilko iki 
nuogumo ir mėtė į vandenį. O čia verta 
prisiminti, kad gruodžio mėn. oras 
Gdanske, mažai šiltesnis už Kauno 
orą, tai ne Sydney.

Gdanske, demonstrantams pade
gus Kompartijos rūmus, vietos Kom
partijos vadai ir valdininkai bėgdami 
nuo ugnies, pasislėpė ant degančių rū
mų aukšto stogo. Juos iš ten išgelbė
jo kariuomenės helikopteriai. Tačiau 
ne visus pavyko išgelbėti. Dalis jų 
sudegė degančiuose partijos rūmuose, 

i Po to, kai milicija prieš minią 
pavartojo ginklus, demonstrantų pasi
piktinimas pasiekė tokio laipsnio, kad 
joks partijos pareigūnas nedrįso gat
vėje pasirodyti. Mat, bijojo, kad bus 
vietoj čia pat pakartas.

Milicija automobiliuose važinėjo 
po miestą, nekreipdama jokio dėmesio 
į pačius žmones ir daugelį suvažinėjo. 
Važinėdami milicininkai s'audė į visas 
puses ir užmušė daugeli moterų ir vai
kų.

Pagal oficialius komunikatus iš 
Varšuvos, Kom. partijos politbiuras, 
vadovaujant sekretoriui Gierek, aptarė 
ūkio plano sekantiems metams pakeiti
mus. Pažadėta, kad ateityje, valdžios 
ir partijos aptarimai, reikalą liečiančių 
visuomenę, bus vies'ai skelbiami.

P.A.P. agentūros žiniomis 
Szcecino vietinis partijos komitetas 
susirinko laivų statybos rajone su 
tikslu išdiskutuoti - aptarti svarbiau
sias gamybos problemas bei uždavi
nius.

Panašus susirinkimas įvyko 
Gdanske, kur partijos vadai turėjo gy
vus ir nuoširdžius pasitarimus su dar
bininkais. Kaip žinome, partijos termi
nologijoj, tai reiškia ginčus.

Ta pati P.A.P. agentūra dar pri
dėjo, kad šiame susirinkime buvo kal
bama ir apie centrinės valdžios Varšu
voj veiklą ir valdžios- per P.A.P. 
agentūra komunikato suformulavimą,ya 
didele naujiena.

Gomulkos laikais nebuvo galima 
kritikuoti centrinės valdz’ios ir net 
spaudoj paminėti, kad kas nors iš da
lyvių kritikavo. >•

V. Šliogeris
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LIETUVIŲ

DIENOS

MELBOURNE

vadovėms, p.p. B.Kateivienei ir V. 
Miliauskienei, kaip ir jų. tėvams ir 
rėmėjams - Perth’o Bendruomenei. Jų, 
įnašas šioje šventėje didelis, pareika
lavęs pastangų, rūpesčio ir išlaidą. 
Čia reikėtų, nepamiršti ir a.a. p. Simo 
Narušio, kuris buvo jų šion šventėn 
iš viliotojas ir rėmėjas. Dabar, kada 
dykuma pasirodė lengvai pereinama, 
viliamės pertiškius pamatyti dalyvau
jant kiekvienose LietuviųDienose.

Antroj daly pirmasis pasirody
mas vėl Morningtono jaunimo išraiškos 
šokių grupės. Pašoka: "Gintaro šokį”
- Hank Marvin. Choreografija ir kostiu
mai Emilijos Silienės. Tai tikrai labai 
darbšti ir kūrybinga moteris įjos paruoš
tos grupės grakščios jaunutės šokėjos 
žavi mus jau nebe pirmą kartą.

2. Melbournas. “Naujos formos”, 
sukurta p.p. Ritos Tamošiūnaitės ir R. 
Vaicaitienės, nustebina mus, žavi ir 
baugina. Nuo palaukės koplytėlės taip 
staiga perkelti į psichedelinlų spalvų 
mirgėjimą, išsigąstame. Pergyvename 
. . . “Harius” arija tampa draskančiu 
šauksmu, šauksmu į, mūsų širdį. . . Iš 
J.Meko rinkinio "Pavieni žodžiai" G. 
Kaminsko lūpomis pasiekia mus: "... 
Aš - ieškau - naujų - formų, - kurios - 
man - leistų,- leistų,- atidaryti - visą - 
mano - patyrimo - atminti. —Veltui - 
einu - einu - ir -šen-ir-ten-vis' -atgal
- sugrįžtu - ir - viskas - kas - viduj - 
plyšta - ir išeiti - veržias, - veržias, - 
palieka - neatverta, - neišsakyta. - 
Gyvenimo - pūliai! ...”

3. Sydnėjaus jaunimas, vadovau
jamas Jūratės Reisgytės. Gal šiek tiek 
skyrėsi nuo Melbourne aktorių, bet 
šauksmas lygiai garsus, bauginantis, 
klaikūs: "Žiūrėkit! Mes jūsų vaikai, 
kurių jūs nematėte .kuriuos buvote už
miršę! ...”

Koks baisus turėjo būtį jūsų 
skausmas, vaikai, ir kokia didelė mei
lė! Mes nežinojom . . . Jūsų laiko dva? 
sia-.ir gal verta prisiminti mūsų myli
mo poeto J.Maironio žodžius: “Nebe- 
užtvenksi upės bėgimo, norint ir bėgtų 
jį pamažu! Nebsulaikysi naujo kilimo, 
nors jį pasveikint būtų baisu!”

Baisu mums ir skaudu dėl pačių 
savęs, tačiau parodėte save tokiais 
kokie esate, todėl SVEIKINU!

A. Matukevioienė
***

DAINŲ, ŠVENTĖ MELBOURNE

Galbūt jokia didesne šventė, 
didesnis parengimas, suvažiavimas ar 
suėjimas, nebūtų tokie iškilmingi, jei- 
ga juose nebūtų dainos. Esame dai
nuojanti tauta. Dainuojame varge ir 
liūdesy, dainuojame džiaugsmą, ir lai
mę, dainuojame pavergtos tėvynes at
minimą, dainuojame save. Šių Lietuvių 
Dienų Meno Festivalyje Dainų Šventė 
tapo visų parengimų vainiku.

Kiekvienas choras, kiekvienas 
dirigentas savitai nuteikia, savitai 
sujaudina; todėl ir išdrįsti negaliu 
spręsti ar kuris nors buvo geresnis. 
Jie, kaip burtininkai; rankos magišku 
mostu pasipila širdį dilginantys garsai 
ir liejasi tėvynės ilgesiu. Daina ne
ša mus. daina galinga . . .

Dainų myliu be galo, todėl šioji 
švente' žavi ir svaigina. Poeto, melodi
jos kompozitoriaus, tiek dirigento ir 
choristo pirminis tikslas yra pasiekti 
klausančio jausmus, pakelti širdį. Jus 
tai atsiekiate, iš tūkstantinės minios 
parodyto šilto dėkingumo, tai žinote. 
Jūsų visų ilgų mėnesių, metų darbas 
nebuvo veltui. Jusu pastangos ir 
pasiaukojimas - neužmirštami.
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Šventės grožį pakelia dvi moterys 
dirigentės. Tai musų numylėta solis
tė p. G.Vasiliauskienė - Adelaidės 
choro, ir p. M.Umbražiūnienė - Sydne- 
jaus Meno Ansamblio. Ponia Umbra- 

' žiūnienė susilaukia itin šilto publikos 
įvertinimo, nes jos pasiaukojimas di
delis. Ji Įdukrinta mūsų tautos duktė 
ir džiugu, lygiai malonu klausyti jos 
diriguojamų dainų Abi dirigentės 
neišsigąsta nei milžiniško bendro cho
rų pasirodymo ir išveda dainas į tas 
pačias aukštumas, kaip ir vyrai.

• Canberros moterų choras iš
siskiria ir sudomina savo apranga. 
Pagirtina jų idėja, nors tai jau ne pir
miena. Kiekvienam Meno Festivaliui 
jos apsirengia tautinius motyvus pri
taikiusios kitokio kirpimo apdaru. Įs
pūdis pasigėrėtinai gražūs Sumanios 
Canberros moterys; įneša naujumo, ne- 
prarasdamos tautiškumo, tuo pačiu 
iššaukdamos daugiau dėmesio į mūsų 
tautinį mena musuose ir svetimšaliu 
tarpe.

Šventes organizatorius - p.Leo
nas Baltrūnas. Tai prityręs ir gabus 
minios rikiuotojas, todėl nejautėme 
spragų ar nesklandumų.

Tegul atleidžia man skaitytojai, 
kad šis reportažas ne smulkesnis 
aprašymas, kas, kaip ir ką išpildė. 
Meilė dainai nulėmė mano mintis. 
Atėjome visi džiaugtis, lėbauti daina 
ir tikiu, kad visi man pritars, šioji 
Šventė buvo tikra dainos puota.

AOM

LIETUVIU DIENOS MELBOURNE 
(Tęsinys//

Jaunimo koncertas:
Galbūt iš visų Lietuvių Dienų 

parengimų patraukliausias buvo jauni
mo koncertas, kuriame aiškiai apsi
reiškė skirtingos pažiūros ir išraiškos. 
Tiesa, šiame koncerte ne visos lie
tuviškos kolonijos buvo atstovaujamos, 
vis tik iš to, kas buvo parodyta, gau
sūs koncerto žiūrovai ir klausytojai 
buvo savotiškai padilginti. Toje kon
certo dalyje, kur pasirodė jaunimas 
vyresniųjų diriguojamas (Geelongas, 
Perthas), daugiau matėsi konservaty
vioji pusė, mūsų liaudies dainos, 
vaizdeliai iš lietuviško s kaimo buities 
ir pan. Gi,gyvenamojo meto ir krašto 
nuotaikas issakė Melbourne ir Sydnė
jaus jaunimas, pats pasiruoše(s ir pats 
surežisavęs. Žinoma, be minėtųjų dar 
pasirodė atskiri solistai, Morningtono 
baleto mokyklos auklėtiniai. Sis kon
certas vertas platesnės analizės ir 
konkretesnio pristatymo, bet tai jau ne 
apžvalgininko darbas. Koncertą or
ganizavo p. D .Baltutienė, kuri atrodo, 
pilnai suprato jaunimą ir jo aspiraci
jas.
Bendros pastabos:

Šioje trumpoje apžvalgoje (žiūr. 
pradžią M.P. Nr. 2) buvo bandyta duoti 
tik bendrą įspūdį nesileidžiant į minė - 
tų parengimų detalinius aprašymus. Mū
sų bendruomenei Lietuvių Dienos ir 
visi jose parengimai turi dideles reikš
mės, apie kuriuos reikėtų plačiai ir 
daug kalbėti ir rašyti. Ir reikia manyti, 
kad apie juos ir bus kalbėta.

Kadangi, kaip minėta, šiame 
straipsnelyje paduodamos tik parengi
mų apybraižos, pagrįstos tik bendrų 
įspūdžių, todėl daug kur ir nesilaikyta 
nei detalių, nei pareikštos nuomonės 
pagrindimo. Tenedaro niekas jšvados, 
kad pareikštos vertinimo užuominos 
yra visuotines, ir privalomos. Šimtai' 
akių ir ausų sekė minėtus parengimus,

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

D.r. Antano Vytauto Stepano ir 
Audronės Irenos Milašaitės sutuaktuvės 
įvyko sausio 3 d. sekmadienį, St. Joa
chims bažnyčioje, Sydnejuje. Sujungė 
kun. P.Butkus, vargonavo ir giedojo- 
Br. Kiverio vadovaujamas oktetas, Solio 
giedojo p. Genovaitėj Vasiliauskienė.

Vestuvių vaisęs vyko Alise 
House puošnioje salėje. Gausiai daly
vavo svečių iš įvairių Australijos vals
tijų. Iš Adelaidės dalyvavo plati p. 
Stepanų giminė ir kun. A.Spurgis, MIC. 
iš Viktorijos p. Bakaičiai ir iš Canber
ros jaunieji Mauragiai, svečių buvo per 

ir kiekvienas dalyvis susidarė savo 
įspūdį ir savas išvadas bei .įvertini
mus, kurie gali būti diametraliai skir
tingi. Ypač bendruomenės laikraštyje, 
kaip Musų Pastogė, neturėtų būti uni
forminės nuomonės, bent ten, kur 
kalbama apie veiklą ir parengimus . 
Mandagus užglostymas arba persaldin- 
tos panegyrikos slopina dvasią ir 
iniciatyvą.

Šioje vietoje minimų pastabų 
autoriui tenka maloniai atsiprašyti skai
tytojų, kad rašant apie teatro spektaklį 
isivele nemaloni klaida: is tiesu buvo 
pastatytas A. Landsbergio veikalas 
“Vėjas gluosniuose!’, bet ne A.Skėmos 
"Šv.Kazimieras”,kaip kad buvo minėta

Baigiant tenka pasidžiaugti ir šių 
Lietuvių Dienų rengėjų - melburniškių 
drąsa ir plačiais mostais. Ypačdaly
vius labai gerai nuteikė didiesiems 
parengimams, kaip Dainų Šventei, 
jaunimo koncertui ir N.Metų baliui 
parūpintos ištaigingos salės, kas ypač 
palankiai nuteikia ir maloniai paglosto 
ne tik parengimų programųišpildytojus 
bet ir pačius gausius dalyvius. Juk 
visai kitokia nuotaika dalyvauti iškil
mingoje salėje, negu kur pigioje ar 
nėt nieko nekainuojančioje parapijos 
salėje.

Dalyvavusieji ypač gėrėjosi ir 
džiaugėsi surengta gruodžio 31 d. 
Lietuvių Namuose skaidrių valandėlė. 
Gaila, kad šis įdomus parengimas 
anksčiau nebuvo plačiau išreklamuo
tas: jis galėjo sutraukti daugiau žiū
rovų.

Tenka taip pat pasidžiaugti 
puošniai ir tikrai estetiškai parengtu 
Lietuvių Dienų suveniriniu leidiniu 
bei visų parengimų programomis. Teko 
nugirsti, kad prieš šių reikšmingų 
leidinių pridėjo savo menišką ranką 
dail. V.Simankevičius. Gal šito daug 
kas ir nežinojo, bet tikriausiai kiek
vienas, besigerįs tuo leidiniu, jautė 
didelį dėkingumą dailininkui.

Naujų Metų balius buvo tikras 
atoputis po visų įtampų ir pastangų. 
Gaila tik,kad sąlygos neleido to vaka
ro visiems praleisti drauge: jaunimas 
vienoje vietoje, vyresnieji kitoje. Kai 
viena dalis gale'jo laisvai ir ištaigin
gai džiaugtis erdvia’ ir su visu aptarna
vimu sale, mūsų jaunimas duso tegu ir 
labai puošnioje, tačiau ankštoje Lie
tuvių Namų salėje. Norėtųsi tikėti, 

120. Visi linksmai ir nuotaikingai pasi
linksmino.

Abu jaunieji yra gerai žinomi mu
sų bendruomenėje, kaip aktyvus jaunuo
liai lietuviškoje veikloje. Dr. A.Stepa- 
nas yra žymus ateitininkų veikėjas, 
buvęs studentų pirmininkas, daug dir
bęs visuomeniniame darbe. Audronė 
taip gi buvusi ateitininke, tautinių šo
kių šokėja, visada gyva ir linksma jau
nimo tarpe.

Linkime šiai gražiai lietuviškai 
šeimai gražios ateities.

kad ateityje rengėjai dės visas pastan- 
’ gas ir tokio perskyrimo nepakartos. Vis 
del to būtina surasti būdų, kad bent 
retomis progomis įvyktų glaudesnis 
susiartinimas vyresniųjų su jaunimu.

Pagirtinas ir_ pacij rengėjų 
santūrumas. Anksčiau po kiekvieno 
parengimo dar užtrukdavo geroka va
landėlė besiklausant įvairių pareigūnu 
kalbų ir padėkų kas gerokai nublukin
davo visą parengimą. Melboumo rengė
jai šitos seklumos laimingai išvengė: 
Liet. Dienų Rengimo K-tas ir jo pirmi
ninkas išlaikė saiką - pats nesileido į 
bereikalingas kalbas ir kitus sulaikė 
arba jų nestumė.

Viską susumavus reikia pabrėžti 
kad Liėtuvių Dienos Melbourne buvo 
pravestos ypatingai gerai ir sklandžiai. 
Žinoma, ieškau priekabių visados jų 
atras. Reikia tikėtis, kad iš kitų nuo
širdžių ir pozityvių pasisakymų paaiš
kės pranašumai ir trukumai! Kiti 
vengia bet kokių kritiškų pastabų, o 
vis tik pasakytina, kad pažangos ir 
tobulumo variklis nėra pagyros, o kaip 
tik iškeltieji trukumai ar net klaidos 
tikint, kad į jas atkreipus dėmesį jos 
ateity nebus kartojamos. Melbourno 
Lietuvių Dienų Komitetas savo darba 
atliko su tikru pasigėrėjimu, ir todėl 
jam gera gili padėka. Šito tikimės ir 
iš busimų Lietuvių Dienų rengėjų.

n.n.

ŠYPSENOS

-Maskvos požeminiame traukiny 
keleivis mandagiai kreipiasi į šalia jo 
stovintį, asmenį:

- Labai, labai atsiprašau, gal 
draugas man pasakysite, ar kartais ne
sate karininkas?

Ne, - atsakė užklaustasis.
-O gal dirbate milicijoj?
-Ne.
-O gal turite giminių milicijoj?
-Ne.
•Tai gal teisme, prokuratūroj, parti

jos komitete?
-Ne.
-Tai po velnių nukelk savo kanopą 

nuo mano kojos I
***
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Pranešimai
KORP! ROMUVA INFORMUOJA

Turėdami omeny, kad visų mūsų 
bendruomenės organizacijų bendras ‘ 
tikslas yra lietuvybės puoselėjimas ir 
kad tos organizacijos įvairiom formom 
ir progom pareikšdavo savo rūpesti 
lietuviškajam jaunimui bei jo ateičiai, 
jautėme, kad būtų neteisinga nesuteik
ti tom organizacijom progos prisidėti 
prie to mums visiems labai svarbaus 
darbo, būtent padėti lietuviškam jau
nimui gerai išmokti savo sentėvių kal
bos ir tuo padėti jam aktyviai Įsijung
ti į lietuviškąjį gyvenimu.

. To mes atsieksime paremdami 
KORP! ROMUVOS LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI FONDA, kuris bus pa
naudotas aukštesniosios mokyklos lie
tuvių kalbos kursų lankytojų stipendi
jom ir moderniom mokslo priemonėm 
įsigyti.

Todėl jau 1970 m. gruodžio mėn. 
mes kreipėmės raštu, detaliai išdesty- 
dami ir tų kursų aspektą,, į šias mūsų 
bendruomenės organizacijas:

A.L.B. Krašto Švietimo Taryba; 
A.L.B. Krašto Švietimo Taryba, Mel
bourne sk.; A.L.B. Melbourno Apylin-

PASKUTINIEJI Al. STULGINSKIO 
LAIŠKAI DUKTERIAI

Prieš pusantrų metų Kaune mirė 
buv. Vasario 16-sios akto signataras, 
buv. Steigiamojo Seimo pirmininkas, 
buv. Respublikos prezidentas Aleksand
ras Stulginskis: Šfe: taurus lietuvis, 
aktyviai dalyvavęs Lietuvą atkuriant 
ir jos suklestėjimo metu, bet jam teko 
būti liudytojų, ir tų dienų, kada sveti
mieji jėga ir smurtu užgniaužė tą lais
vės gėlę ir su įnirtimu griovė, ko 
statyme velionis buvo dalyvavęs. Al- 
Stulginskis, drauge su dešimtimis 
tūkstančių . kitų lietuvių, buvo ištrem
tas į Sibirą ir tik po 15 metų jam buvo 

. leista drauge šu sunkiai sergančia žmo
na grįžti į Tėvynę.

Al. Stulginskis, grįžesį Lietuvą, 
užmezgė laiškais ryšį su savo dukteria 

,dr. Al. Juozevičienc, gyv. JAV,Že
miau skelbiama pora tų laiškų, pa
tiektų Amerikos lietuvių spaudai J. 
Vaitekūno, minint Al. Stulginsko mir
ties metines. Pirmame laiške (1969- 
1.22) Al. Stulginskis aprašo Petro 
Klimo, irgi Vasario 16-akto signataro, 
iškankinto rusų ir vokiečių kalėjimuo
se, laidotuves; antrame (1969-9-13) 
- sąvo sveikatos būklę (1 0 dienu prieš 
mirtį).

“Štai sausio 18 d. palaidojome 
Petrašiūnų kapinėse Petrą. Vieta la
bai graži, šalia didžiojo tako. Mirė 
sausio 17 d. Pas mus žiemos metu la
bai sunku surengti vainiką. Gesė nu
pirko 6 gelių vazonus ir iš jų sukombi
navo vainiką . . . Atvažiavome, laip
tuose ir kambariuose labai daug žmo
nių. P ras i skynėme kelią, kur pašarvo
tas. Abu kambariai viršuje taipgi pil
ni, o gėlių, dauguma vazonuose, tiek, 
kad mūsų vainikui net vietos nebeliko; 
ir gana gražių . . . Važiuoti nulydėjo - 
me į kapus. Kelias gana ilgas. Prie 
kapo pasišovė kalbą sakyti V.Gustai
nis. Gerai pasakė , visa tą ką aš bu
vau manęs sakyti, o tą patį kartoti 
atrodė neįdomu . . . Taigi, laidotuvėse 
buvo labai daug gražių gėlių, daug 
žmonių, ypač ponių. Buvau labai susi
jaudinęs, naktelę nemiegojau, nes aš 
Petrą .ir mėgau ir gerbiau. Lauks nuo 
laiko jį lankydavau ir stebėjaus, kaip 
jis pamažęl eina silpnyn ir silpnyn. 
Jau antri metai iš kambario neišeidavo 
paskiau mažai ir lovą apleisdavo, ne
bematė visiškai skaityti, kitokie ne
galavimai prisidėjo ir pribaigė. Mirė 
krikščioniu. „

Neilgai tepergyveno Klimą ir 
pats Stulginskis. Tų pačių metų rude
nį jis jau lemiamai susirgo. Savo 
pas’kutiniamc laiške (1969m.rugsėjo 13 d 
rašė:

kės Valdyba; Australijos Lietuvių 
Studentų Sąjunga ir jos- skyriai Čiur
lionio Vardo Diskusijų Klubas; Lietu
vių, Karių-Veteranų Sąjunga “Ramove*’ 
Melb. sky.; Lietuvių Katalikų Fede
racija, Melb. sky.; Lietuvių Koopera
tinė Kredito Draugija “Talka”; Mel
bourno Lietuvių Ateitininkų Sąjunga, 
Melb. sky.; Melbourno Lietuvių Blai
vybes Draugija; Melbourno Lietuvių 
Damos Sambūris; Melbourno Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Draugija; Mel
bourno Lietuvių Evangelikų Parapjja; 
Melbourno Lietuvių Kataliku Moterų 
Draugija; Melbourno Lietuvių Klubas f 
Melbourno Katalikų Parapija; Mel- 
Bourno Lietuviu Katalikų ParapijosCho- 
ras; Melbourno Lietuviu Kat. Parapi
jos Mokykla; Melbourno Liet. Skautų 
Tuntas ‘Džiugas’; Melbourno Liet.“ 
Katalikų Parapijos Taryba; Melbourno 
Liet. Sporto Klubas ‘Varpas*; Mel
bourno Liet. Teatras ‘Aušra’; Parapi
jos Tautiniu Šokiu Grupė Melbourne; 
Socialinės Globos Moterų Draugija Mel/ 
bourneTautinių Šokių Grupe ‘ ‘ Klum
pakojis”.

“Buvau nustojęs Tau rašyti, nes 
iš tiesų buvau labai stipriai susirgęs. 
Rugpiūčio 27 d. turėjau labai stiprų 
širdies priepuolį. Gerai, .kad pas mane 
buvo seselė, kuri man leidžia vaistus, 
tai jinai greitai iškvietė greitąją pagal
bą. Aš visai troškau, nebeturėjau kuo 
kvėpuoti. Atrodė, kad gyvybė ant plan*- 
ko kabo . . . Šiandie pirmą kartą dak
tarė leido išeiti į lauką pasivaikščioti. 
Sugrįžęs gavau Tavo laišką,taigi rašau 
į abu Tavo laiškus. Iki šiol jąusda- 
vaus labai gerai ir manydavau, kad 
aš nepalaužiamas, taigi tarpais labai 
daug dirbdavau, skaičiau, pervaryda
vau, naktimis nebeužmigdavau. Tai 
visa susidėjo ir mane gerai pamokino, 
kaip reikia gyvenimą tvarkyti. Juk iš 
tiesų, ne 25, bet 85 metai! Ačiū Die
vui, kad susidėjus puikioms aplinky
bėms, viskas laimingai praėjo. Jau
čiuosi neblogai, tik jėgų mažiau . . . 
Už keletos dienų parašysiu Tau ilgą 
laišką su visokiais užsakymais, o tų 
užsakymų prisirinko visa litanija. Gal 
būsiu sustiprėjęs.„

Deja, daugiau jau nebesustiprėjo 
ir žadėto laiško su „visa litanija už- 
sakymų„ nebeparašė. Ir tų mažėjančių 
jėgų . užteko tik dar dešimčiai dienų: 
1969 m. rugsėjo 22 d. Stulginskio pa
vargusi širdisnustojo plakti.

Apie P.Klimo ir Al.Stulginskio 
mirtį bei laidotuves Lietuvos spauda, 
radijas, televizija nei vienu žodžiu ne
paminėjo. Nežiūrint to, žinios paskli
do per lūpas. Iš Lietuvos gautuose 
laiškuose rašoma, kad nors Stulgins
kio laidotuvės buvo darbo valandomis ir 
jose dalyvauti nebuvo patogu, bet. 
vistiek kapuose susirinko apie 500 
žmonių.

Pažymėtina, kad Lietuvoje pla
čiau apie šių, abiejų valstybės vyrų 
mirtį žinias paskleidė (jau kitą dieną) 
Amerikos radijas . . .

LIETUVOS KOMUNISTAI MOKOSI 
LENKIJOJ

Kaip rašo “Wiadomosci Polskie” 
š.m. Nr. 2, Lietuvos komunistai atvy
ko į Varšuvą pasimokinti partinės pro
pagandos ir agitacijos metodų pas drau. 
gą. SZYDLAKĄ,. Tas draugas Szydlak 
yra Lenkijos C. K-to ideologinės komi
sijos pirmininkas ir partijos Politbiuro 
narys.

Lietuvių speciali delegacija iš 
partijos C. K-to propagandos skyriaus 
Varšuvoj tariasi “vidutiniame ir aukš
tame ešalone” - suprask vidutinio ir 
aukšto rango pareigūnai, Draugui Szyd- 
lakui vadovaujant.

S.V

MIRĖ VLADAS ČlŽAUSKAS

Vladas gimė Liepojui-Latvijoj 
prieš 67 metus. Dar būdamas jaunas 
grižo į Lietuvą ir dirbo Lietuvos Banke 
Kaune, Tauragėj ir Skuode.

Karo audrai artėjant Vladas pasi
traukė, į Vokietiją ir vėliau į Australi
ją. Čia buvo paskirtas prie Glauma- 
gie (Vic.) užtvankos statymo. Vėliau 
persikėlė j Bairusdale ir turėjo nuo
savą biznį boarding hause. Sveikatai 
sušlubavus visą biznį pardavė ir apsi
gyveno Seaford prieš Frankstono. Vos 
tik metus pagyvenus apsirgo ir išgulė
jęs ligoninėj 8 mėn.sausio 15d. mirė. 
Laidotuves vyko sausio 18 d. Bairus- 
daly. Apeigas atliko vietinis australų 
kunigas. Lietuvių vardu atsisveikino 
E.Eskirtiene. Liko liūdinti žmona ir 
sūnus.

Vladai tebūna tau lengva si toli
moji Australijos žemė.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
GR]ŽO p. DAUŽĖS

Po ilgų atostagą. grįz'o iš Ade
laidės p. A. ir O.Bauzės. Atostogas 
praleido pas savo sūnų Dr. R.Baužę 
gyv. Adelaidėje. Ta proga p. Baužės 
turėjo malonumą dalyvauti savo antrojo 
anūko krikštynose, o taip pat sueiti J 
artimesnę pažintį su Adelaidės lietu
viais veikėjais.

Ponia O.Baužienė, Mot.Soc.Glo- 
bos D-jos pirmininkė, ypač buvo lau
kiama Sydnejujė, sąrišyje su iš
kilusiais socialiniais reikalais mūsų 
veikloje.

, Sausio 20 d. iš Lietuvos atva
žiavo p. L.Šulcienė pas vienintelę 
savo dukterį p. Bukevičienę gyv. Syd- 
nejuje. Viešniai linkime sėkmingo 
Įsikūrimo Australijoje. ’

***
Veiklūs adelaidiškiai Aldona ir 

Vytautas Patupiai pasistatė Cedunoje 
naują, moderniška motelį. Linkime 
sėkmės.

***
Šiais metais Adelaidės Universi

teto Medicinos fakulteto V-jį kursą 
sėkmingai baigė Gipslytė Janina.

Kaip lietuviškai išversti CEREALS?

Čia labai Įprasta pusryčiams 
vartoti ■ įvairius grūdų, patiekalus, 
angliškai vadinamus “cereals”. Teko 
girdėti, kad lietuviai, nenorėdami var
toti angliško žodžio, juos vadina pe
lais, šiaudais ir 1.1. Ar būtų galima 
rasti kokį nors tinkamesnį žodį? Prof. 
A.Salys sako, kad jų,šeimoje jau treti 
metai yra vaktojamas žodis javieniai. 
Manytume, kad tai yra visai tinkamas 
terminas.

Senovės romėnai turėjo javą 
deivę Ceres. Nuo jos vardo kilo ir 
žodis cerealis (priklausąs javų gimin
ei) iš šio žodžio buvo sudarytas ir 
angliškasis cereals. Tad lietuviškai 
galime juos vadinti javieniais, o kai 
jie yra užpilami pienu ir padaroma tam 
tikra košė, ją galėtume pavadinti ja- 
vienė.

***
>’ • ' ' Iii iii-’ i ,t ... ■■‘

PROTESTAS AMERIKOJE

Sydney “Morning Herald” ket
virtadienio laidoje (1971.1.21 d.) Įdėjo 

pranešimą apie įvykusias Amerikos 
lietuvių demonstracijas Amerikoje.

“New York” - trečiadienis. Pe
reitą nakt;Į policija kove’si su 100 de
monstruotojų salia Sovietu Atstovy - 
bes prie Jungtinių Tautų. '

Jie protestavo pries mirties 
bausmę rusų paskirtą lietuviui,užmėgi- 
nimą priversti lėktuvą, skristi..! Švediją. 
Jie. taip pat protestavo pries 3 metų 
bausme, i koncentracijos stovykla jo “ 
laukiančiai kūdikio 21 metu žmonai. 
Bausmės buvo paskirtos po 10 dienu, 
trukusio teismo, kuris baigėsi pereita, 
•ketvirtadienį Vilniuje, Lietuvos Sosti-’ 
nėję.

J Vytautas Simokaitis , 32 metu, 
amžiaus ir jo žmona Gražina Mickutė, 
mėgino priversti Sovietu, transporto 
lėktuvą, skristi lapkričio 9 d. is Vil
niaus per Baltijos jūrą. Tačiau, leki
ant, navigatorius juos nugalėjo.

Vienu momentu demonstracijoj, 
organizuotoj Amerikos Lietuvių Akci
jos Komieteto, kai kurie piketininkai 
prasiverze per policijos užtvara ir vi
sai priartėjo prie Atstovybės. Jie bu
vo policijos sulaikyti. Du buvo areš
tuoti.

(A.A.P.)

RASTI DAIKTAI

Laike Lietuvių Dienų Melbourne 
rasta; pinigai, piniginės, batai, švar
kas ir megztukas. Pametusieji prašo
mi, nurodant pamestų daiktų kokybę ir 
kiekybę .kreiptis šiuo adresu:

Mr. A.E. Liubinas,
8 Lebanon Street,
STRATHMORE, VIC. 3041 

arba telef.; 379 1294
***

Vasario 20 d., šeštadieni, žada 
būti šaunus tradicinis Moterų Sociali
nės Globos . D-jos rengiamas Blyną 
Balius. Kiek teko nugirsti visos mote
rys jau dabar tuose rūpesčiuose pas
kendusios ir žada padaryti daug malo
nių steigmenų. Lauksime su nekantru
mu Blyną Baliaus.

***
Paulius Kabaila, prof. A.Kabai- 

los sūnus, šiais metais baigė N.S.W. 
Universiteto Technikos fakultetą pir
mo kurso visus dalykus auksčiausiais 
pažymiais (High Distinction). Tai bene 
pirmas atsitikimas mūsą studentą tarpa 
Pauliui tokios pat sekinės linkime ir 
ateityje.
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Pastatymas MUSŲ GYVENIMO 
GALIMYBIŲRIBOSE buvo tikrai ge
ras ir užsitarnauja viešo ir rimto įverti
nimo. Nutylėtas ir spektaklio daili
ninkas Adomas Vingis, kuris sumaniai 
išplanavo nedidelę Melbourno lietuvių 
namų scenos erdvę ir tinkamomis de
koracijomis suteikė veikalui autentiš
ka foną ■ senovinės lietuvių pilies 
kiemo ir bokšto vaizdų. Vaidinimui 
buvo parūpinti autentiški XVI šimtme
čio mados rūbai. Nutylėti taip pat 
šviesos ir garsų efektu specialistai 
Henrikas Kaladė ir Eduardas Šidlaus
kas, kurių įdėtas darbas ir sumanumas 
vaidinimu padarė sceniškai gyvų. Argi 
nereikejo tų visų žmonių didelį kultūri
nį triūsų įvertinti, bent paminint jų 
pavardes?

Apie tai, kas parašyta po antraš
te “Dainų, šventė”, nebedrįstu net ir 
kalbėti. Jei straipsnį berenkant, neiš
krito didelis teksto gabalas, tai toks 
Dainų šventės paminėjimas yra tik ap
gailėtinas nesusipratimas.

Skaitau, kad visi šitie aprašymų 
trūkumai ir nepagarba kultūros barų 
darbininkams visiems paliestiems as
menims sudavė skaudų smūgį sužlug
dė jų entuziazmų ir padare didelę mora
linę nuoskaudą, kurios nebeatitaisys 

nei vėlesni atsiprašinėjimai, 
atitaisymai ar geresni įvertinimai.Kaip 
vienas is” tų, kuriems kartais prisieina 
vies’ai su savo darbais pasirodyti ir 
priimti visuomenės reagavimų įjuos, 
gerai žinau, kad pirmas smūgis ir jo 
sukeltas pirmas nusivylimas yra skau
džiausias. Kas po to rašoma, nebeturi 
esminės vertės.

Kaip Įrašytas redakcinės kolegi
jos nariu,taigi nešąs kartu ir atsakomy
bę už laikraščio' turinį, negaliu sutikti 
su tokiu redaktoriaus neapdairumu ir 
nesirūpinimu Lietuvių Dienių parengi
mus tinkamai laikraštyje atžymėti. Ne
galiu pateisinti ir kitų pareiškimo pra
džioje paminėtų musų bendruomenės 
gyvenimo reiškinių ir dėl tų priežasčių 
is' redakcinės kolegijos pasitraukiu, 
nuoširdžiai apgailestaudamas, kad visi 
šitie įvykiai privertė mane šį raštą 
parašyti.

Juozas Almis Jūragis

ATSAKYMAS
Ponui Juozui Almiui Jūragiui

Mielas Kolega,
Tamstos kritiškas pastabas dėl 

aprašymo MP Lietuvių Dienų Melbour
ne priimu su nuoširdumu ir padėka, jos 
praturtino ir papildė nepilnus ir neuž
baigtus reportažus. Tie aprašymai tai 
nebuvo kritiški parašymai ir pilni 
įvertinimai tų darbų ir pasirodymų,otik 
bendri Įspūdžiai. Todėl nenuostabu, 
kad juose atsirado nutylėjimų, klaidin
gų informacijų ir gal but neteisingų 
kritiškų pastabų bei įvertinimų atliktų 
darbų Bet mes turime reikalą su 
laikraščiu ir kiekvienam yra prieinama 
jas atitaisyti, papildyti ir kitaip įverto 
ti, juk apie tai turėtume kalbėti ne vien 
tik viename MP numeryje, o mažiausiai 
pusė metų, taigi turime laiko pareikšti 
įvairiom nuomonėm ir atitaisyti ne
teisybėm.

Kiek liečia Tamstos pareiškimą, 
ir nesutikimų su MP pirmame numeryje 
išspausdintomis redaktoriaus 'žodžio 
mintimis, tai čia yra labai natūralūs 
reiškinys, galima nesutikti' su kiek
viena mintimi. Tamsta manai, kad 
žaizdas reikia gydyti su nuolankumu ir 
atsiprašymais (mano nuomone ir tas 
buvo padaryta).o aš manau, kad laikas 
žaizdas užgydo, tik reikia jas Švariai 
laikyti ir šašus nekrapštyti, kad žaiz
dos neužsikrėstų. Man rodos, kad Tams
ta šitokiu savo pareiškimu mėgini su
są nuo žaizdos nukrapštyti.
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Visą kaltę Tamsta verti maift'sau 
nei krislelio nepasilikdamas, nors 
gerai žinai, kad nei aš, nei Tamsta 
pats, važiuodami įMelboumųnesitikė
jome grįžti redaktoriais, nesirūpinome 
ir nefiksavome įvykius savo pastabo
mis. Aš asmeniškai ir laiko neturėjau 
visur būti, buvau paskendęs Krašto 
Tarybos posėdžiuose ir rūpesčiuose, 
Tamsta buvai daug laisvesnis ir galė
jai daug daugiau matyti ir girdėti ir be 
abejo parašyti MP, kurios redakcinės 
kolegijos buvai narys.To aš ir laukiau. 
Bet Tamsta to nepadarei, nes buvai 
atostogose, ir aš buvau atostogose, 
tačiau įsipareigojimai mane vertė nu
traukti atostogas ir grįžti prie pareigų.

Mielas Kolega, Tamsta kaltini 
ne tik mane viena, bet ir Krašto Tary
bos atstovus norėdamas pateisinti sa
vo lengvabūdiškumų, Šioje vietoje ir 
aš, gal but, galėčiau tų pasakyti pats
sau, - buvau lengvabūdiškas prisiim
damas tokias pareigas, - tačiau aš ne
galiu karta jas prisiėmęs lengvabūdiš
kai pabėgti nuo jų,stengsiuosi pasilikti 
tol, kol kitas ateis mane pakeisti.

Aš žinau šito pareiškimo pikčio 
priežastį ir todėl aš jį priimu su leng - 
va šypsena ir skaudančia širdimi.

Jus gerbiąs
A. Mauragis

***
Pone Redaktoriau,

Kristijonas Duonelaitis aprašė 
vieną ūkininką, kuris nuvažiavo į Kara
liaučių nusipirkti daleio ir bevaikšti- 
nedamas pragėrė arklį.

Ar ne panašus dalykai vyksta ir 
mūsų bendruomenėje, kai šaukiame: 
blogai pas mus, gelbėkime bendruo
menę, gelbėkime laikraštį, o patys 
vaikštinėjame kaip to dalgio ieškoda
mi ir eikvojame savo-jėgas veltui. Juk 
nuo tų dejavimų ir šukavimų nėra ge
riau bendruomenei, taigi tyliai isijung- 
kime į darbą ir be fanfarą ir trimitų im
kime jį dirbti. Ar taip negeriau bus 
mūsų bendruomenei?

E. Laurinaitiene, Sydney

itr*^*******************'

MURRAY’S H.F. STORES
646 GEORGE STREET, SYDNEY —TEL: 26-1768

informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius * 
į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR. Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir S 
anksčiau nustatytomis sąlygomis. *

Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti "Sovietų * 
Rusijoje pasirinktinai” arba "Sovietinėms prekėms”. Smulkesnę informaci- .# J ja duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų įstaigoje. *J Murray’s H.F. skyriai: Melbourne, Victoria; Bankstown, Parramatta. J 

m Cabramatta, Newcastle ir Sydney, N.S.W- m

REGISTRUOTI SKYRIAI

*
*

SYDNEY, N.S.W.:
CABRAMATTA:

CABRAMATTA.
BANKSTOWN:

BANKSTOWN.
PARRAMATTA:

Parramatta.
NEWCASTLE, N.S.W.:

2-3596.

I
557 Hunter Street, NEWCASTLE. Tel.:

93 Northumberland Street, WICK
HAM, NEWCASTLE. Tel.: 61-5180.

MELBOURNE, VIC.: Mutual Arcade, 266 Flinders Street,

PROTESTO MITINGAS SYDNEY

1970 m. gruodžio 29 d., Sydney, 
Domain, įvyko mitingas-demonstracija 
prieš Lenkijos valdžios žiaurų elgėsi 
su demonstruojančiais darbininkais. 
Dalyvių buvo bent 600 asmenų. Su
organizuotas buvo lenkų Sąjungos NSW 
kartu su Pavergtų Tautų Komitetu. Dar 
lyvial daugiausiai buvo lenkai, bet bu
vo ir ukrainiečių, čekų, vengrų net su 
vėliava, nulgarų, baltgudžių, estų, lat
vių ir keletą lietuvių, rumunų. Gaila, 
mūsų nebuvo nei vieno oficialaus ats
tovo; mat, buvo užimti tarpusavio " ka- 
ru”bei posėdžiais. Kalbėjo Fed. 
Parlamento narys Mr. D.Darby, State 
parlamento narys Mr. J.Cameron, taip 
pat eilė kalbėtojų lenkų, vengrų, uk
rainiečių ir latvių.

Buvo priimta atatinkama rezoliu
cija. Klausytojų buvo nemažai ir iš 
vietos australų. Vakarų pasaulio mies
tuose taip pat vyko eilė mitingų, de
monstracijų - visur buvo smerkiama 
Lenkijos valdžia.

Ypač gausios, bei kai kur triukš
mingos ir vaizdingos savo plakatais de
monstracijos, buvo JAV-bių miestuose. 
Mat, priskaitoma net 12 milijonųlenkų 
kilmės amerikiečiu.

t

v.s

ATSAKYMAS

FEDERALINE BALTU. TARYBA 
gavo atsakymų į savo pasiustą protes
tą, dėl S.Kudirkos išdavimo. JAV Ats
tovybė Canberroje apgailestauja S. 
Kudirkos išdavimą, ir užtikrino savo 
vyriausybės vardu, kad daugiau pana
šiu, atsitikumų neįvyks. Pasirase W.L. 
Rice, Councelor of Embassy.

143 Cabramatta Road, # 
Tel.: 728-7078.

5 Kitchener Parade, J 
Tel.: 709 8089 $

293.Church Street, # 
Tel.: 635-9728. #
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linkės pirmininkas A.Reisgys, palinkė
damas visai valdybai ir sportininkams 
ir toliau taip sėkmingai ir gražiai dirb
ti, sutraukiant tą visą Sydnėjaus lietu
viškąjį jaunimą į sportines eiles.

Kiekvienas sportininkas, indi
vidualiniai ar komandiniai laimėjęs 
sporto sventeje pirmąją vieta, įskaitant 
ir visus paskirų šakų žaidėjus, išrink
tus į Australijos Lietuvių Rinktinės, 
buvo apdovanotas su jo pavarde įrašy
ta Kovo spalvų vėlevėle.

Gausiai susirinkę svečiai, sma
gioje ir tikrai jaunatviškai sportiškoje 
nuotaikoje, praleido tas kelias valan
das pagerbdami ir pasigėrėdami savai
siais sportininkais, kurie pelnytai į- 
rodė savo sportinį pasiruošimą ne tik 
sporto aikštėse, bet ir visame šventės 
pasirodyme,

TARPTAUTINIS ŠACHMATU TURNY
RAS AUSTRALIJOJE

Sausio 17 d. Adelaidėje atidary
tas tarptautinis šachmatų turnyras ku
riame dalyvauja net keturi pasaulio 
šachmetu didmeisteriai ir keletos tarp
tautinių šachmatų meisterių.

Savaitė prieš turnyre atidarymą 
buvę gauta telegrama iš Maskvos, kad 
estas šachmatų didmeisteris P.Keres 
neatvyks. Del kurių priežasčių 
P. “Keres neatvyks Maskva nesiteikė 
pranešti.

Šio turnyre pagrindinis inicia
torius ir finansuotojas yra latvis Kar
lis Lidums, todėl ir jo vardu šis turny
ras pavadintas.

Dalyvauja 160 šachmatininkų. 
Pradedant didmeisteriais baigiant mė
gėjais. Turnyre rengėjai nevaržė ir 
nestatė sąlygų kas galės dalyvauti. 
Pagrindine sąlyga 25 doleriai regist
racijos mokestis.

Po penkių žaidime ratų didmeis
teris ungaras L.Portisch iškilo j pirmą 
vietą laimėjęs visas partijas. Turny
ras turi baigtis Vasario mėnesio pra
džioje. iš lietuvių šiame garsiausia
me Australijos šachmatu istorijoje 
turnyre dalyvauja R.Arlauskas tarp
tautinis šachmatų meisteris korespon- 
denciniu būdu. Po penkių ratų R. 
Arlauskas turėjo laimėjets 3 partijas ir 
dvi sužaides lygiomis. Turėdamas 4 
taškus laikėsi pirmame dešimtuke. Ar 
ilgai šioje aukštoje vietoje išsilaikys 
mukų šachmatininkas parodys ateitis, 
be R. Arlausko dalyvauja Melbourniš^ 
kis A.Baltutis,kuris yra pajėgus šach
matininkas ir gali užimti gerą vietą. 
Tumyrd’ organizatoriai yra skyrę nema
ža premijų didmeistriams, meisteriams 
ir kitiems turnyrą dalyviams bendroje 
sumoje virš 10 tūkstančių dolerių.

V. Augustinavicius

Mūsų miškų broliai savo krauju aplaistė 

Tėvynės laukus. Prisidėkime bent pinigine 

auka prie tolimesnės laisvės kovos. Siųs
kim Ją Tautos Fondui!
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MOTERIŲ KREPŠINIS
Moterų, krepšinio grupėje žaidė 

penkių klubu, komandos ir laimėtojomis 
tapo rungtynių nepralaimėję Adelaidės 
Vytis. Moterų krepšinio standartas 
šiais metais nėra pakilęs, nors matosi 
labai gražaus prieauglio jaunėse.

Melbournas - Sydnėjus 37:24 (14.18)
Savo pirmose rungtynėse ypatin

gai pirmąjį, puslaikį gražiai pasirodė 
kovietės, kurias, be trenerės ir kapito
nės Snaigės Gustafson, šiais metais 
atstovavo visos jaunės, nes vyresnių
jų komandos žaidėjos negalėjo atva
žiuoti. Pirmasis puslaikis buvo gražus 
ir permainingas, kol dėl baudų aikst.es 
neapleido pati trenere' ir likę vienos 
jaunes, turėjo langvai pasiduoti var- 
pietėms. Taškai: Varpui-Šidlauskaitė 
6, Volodkaitė, Tamošiūnaitė ir Smil
gevičiūtė po 4, Katiliūtė 2, B. ir L. 
Pikelytės ir Kviecinskienė po 1. Ko
vui - Araitė 16, Gustafson 6, A.Kaspe- 
raityė 2.

Adelaide - Bankstownas 53:2 (29-2)
Adelaide neriečių komandoje ne

turėjo jokio pasipriešinimo ir darė su 
jomis ką norėjo. Taškai: Adelaidei - 
A.Stelbaitė 17, Juciutė 12, Marcinkevi
čiūtė ir Rudzenskaitė po 6, Staugaitė 
ir Latvėnaitė po 4, K.Stalbaitė 2. 
Bankstownui ; JonaviČiūtė 2.

Adelaide - Melbournas 50:19 (17-6)
Adelaidės moterys buvo daug 

pranašesnės ir lengvai laimėjo. Taš
kai: Adelaidei -Juciūtė 22,A.Stalbaitė 
11, K.Stalbaitė ir Latvėnaitė po 4, 
Rudzenskaitė ir įGrigonyte- po 2, 
Staugaitė 1. Melboumui - Šidlauskaitė 
5, Tamošiūnaitė ir Kviecinskienė po 4, 
Volodkaitė, Česnaitė ir L.Pikelytė po
2.

Adelaide - Geelongas 40:12 (29-4)
Ir. šiose rungtynėse adelaidiškės 

įjodė savo vispusišką pajėgumą ir taip 
pat lengvai laimėjo. Taškai: Adelaidei- 
Juciūtė 22, Latvėnaitė 7, Marcinkevi
čiūte 5, A. ir K.Stalbaitės ir Grigonytė 
po 2. Geelongui - Saviskaitė 6, Vaiče
kauskaitė 4, Mačiulytė 2.

Melbournas - Bankstownas 43:1 (23-9)

Bankstowno merginos nieko nega
lėjo padaryti prifeš daug geresnes var- 
pietes. Tlškai: Melbournui - Šidlaus
kaitė 14, Smilgevičiūtė ir Tamošiūnai 
tė po 8, N.Pikelytė 5, Kviecinskienė 4, 
Česnaitė ir Katiliūtė po 2. Bankstownui 
Sinkleraitė 1.

Geelongas - IBankstownas 24:8 (10-2)
Nors ir pralaimėjo, tačiau šiose 

rungtynėse nerietės parode geresnį 
pasipriešinimą. Taškai: Geelongui - 
Vaifiekauskaitė ir Savickaitė po 10, 
Volodkaitė 4. Bankstownui - Leverytė 
Gečiauskaitė, Bernotienė ir Sinklerai- 
te, po 2.

Adelaidė - Sydnėjus 50:21 (26-9)
Daug geriau žaidžiančios ir 

veržlesnės vytietės gana lengvai lai
mėjo prieš kovietes. Taškai:Adelaidei 
Juciūte 25, Marcinkevičiūtė, A. ir K. 
Stalbaitė po 6, Latvėnaitė 5, Staugaitė
2. Sydnejui - Gustafson 11, Araitė 7, 
R. Kasperaityte 3.

Melbournas - Geelongas 26:21 (7-10)
Šios rungtynės buvo vienos iš 

karščiausių ir įdomiausių moterų krepši- 
nyje. Pirmąjį puslaikį taip gražiai 

kovoje geelongiškės, rungtynių pa
baigoje pritruko kvapo ir turėjo pasi
duoti savo kaimynėms, kurios antrąjį 
puslaikį sužaidė ypatingai gerai.’ Taš
kai: Melbournui - Šidlauskaitė ir Ces- 
naitė po 6, Tamošiūnaitė 4, Katiliūtė 
3, Volodkaitė, Smilgevičiūtė ir B.Pike- 
lytė po 2, L.Pikelytė 1. Geelongui - 
Jankauskaitė 7, Volodkaitė 5, Savic
kaitė 4, Vaicekauskaitė 3, Luckaitė 2.

Sydnėjus - Bankstownas 28:5 (12-0)
Sydnėjaus merginos pasirodė 

pranašesnės ir lengvai laimėjo. Taš
kai: sydnėjui - Kaciušytė ir Kazlauską 
kaitė po 8, Araitė 4, Gustafson 3, R. 
Kasperaityte’ ir Šatkauskaitė po 2, 
Eismontaitė 1. Bankstownui - Intaitė 
3, Janavičiūtė 2.

Sydnėjus - Geelongas 52:29 (22-10)
Šias rungtynes Kovietės sužaidė 

labai gerai ir gavo pelnytą laimėjimą. 
Taškai: Sydnėjui - Araitė 26, Gustaf
son 10, R.Kasperaitytė 9, Kaciušytė 7, 
Geelongui - Savickaite 14, Luckaitė 8, 
Bongardaitė 6, Volodkaitė 1.

KOMANDINIAI TAŠKAI
1. Adelaides Vytis-4 taškai, įmestil93, 

gauti 54.
2. Melbourne Varpas - 3 taškai,’ įtaesti 

125, gauti 96.
3. Sydnėjaus Kovas - 2 taškai, įmesti 

125, gauti 121.
4. Geelongo Vytis -1 taškas. įmesti 

86, gauti 126.
5. Bankstowno Neris - įmesti 16, ir 

gauti 148.

DAUGIAUSIAI ĮMETĖ KREPŠIU.

1. Juciute Adelaide’s Vytis 81
2. R.Araitė Sydnėjaus Kovas 53
3. A.Stalbaitė Adelaidės Vytis 36
4. Savickaitė Geelongo Vytis 34
5. Šidlauskaitė Melbourne Vatpas 31
6. S.Gustadson Sydnėjaus Kovas 30
7. Tamošiūnaitė Melbourno

ir
Latvėnaitė Adelaide’s . 20

8. Marcinkevičiūtė Adelaides
ir

Vaičekauskaite Geelongo 17
9. I.Kaciusytė Sydnėjaus Kovas 15
10. R.Kasperaitytė Syd., Ą_.Stal-

baitė. Adei., Smilgevičiūte’ Melb. 14 
BERNIUKU KREPŠINIS

Jaunių berniukų krepšinyje domi
navo Adelaidės vytiečiai, kurie be jo
kių abejonių tvirtai laimėjo visus savo 
susitikimus. Adelaidės jauniai turi la
bai gražią ateitį ir neužilgo bus labai 
gera parama vyrų komandai. Melbour
no ir Geelongo jauniai yra apylygūs ir 
surinkus vienodai taškų, antrosios ir 
trečiosios vietos laimėjimus nusprendė 
geresnis krepšių santykis . . . Sydne- 
jiškiams jauniams reikalinga dar trupu
tį daugiau padirbti, kad pasiekus pirmų
jų vietų laimėtojų lygį, nors paskiri 
žaidėjai turi labai gražių duomenų. 
Canberros žaidėjai, nors ir turėjo 
pasiskolinti kelis žaidėjus ir kitur, 
tačiau Genys ir broliai Pilkos parodė 
tikrai puikų žaidimą ir kovingumą, kas 
nustebino ne vieną žiūrovą. Banks
townas, turėdamas savo tarpe tikrų 
jaunuolių (iki 18-kos metų) nežinia 
kokiais sumetimais įleido žaisti vyres
niuosius ir tuo buvo eilė rungtynių dis
kvalifikuoti, nors ateityje už panašius 
atsitikimus, komanda turėtų būti visiš
kai pašalinta iš pirmenybių, nes ji 
sutrugdo visą Žaidimo eigą. Hobarto 
komandai dar trūksta nemažai darbo ir

r
 d o įdėjus, ateityje hobartiškiai gali 
turėti visai gerą komandą.

JAUNIŲ KOMANDŲ TAŠKAI

1. Adelaidės Vytis - 5 taškai, įmesti 
229, gauti 109.

2. Melbourno Varpas - 4 taškai, įmesti 
259, gauti 212.

3. Geelongo Vytis - 4 taškai, įmesti 
191, gauti 170.

4’. Sydnėjaus Kovas - 3 taškai, įmesti 
157. gauti 120.

5. Canberros Vilkas - 2 taškai, įmesti 
205, gauti 214.

6. Bankstowno Neris -2 taškai, įmesti 
94, gauti 41.

7. Hobarto Perkūnas - 0 taškai, įmesti 
89, gauti 348.

DAUGIAUSIAI ĮMETĘ TAŠKŲ
1 • M.Liubinskas, Sydnėjaus Kovas 73tš k
2. P.Baltrūnas Melb. Varpas 70tšk
3. E.Gvildys -Geelongo

ir
G. Genys -Canberros 66tšk

4. A.Rakauskas Geelongo Vytis 64tšk
5. Marganavičius - Melbourno

ir
R. Gvildys - Geelongo 61 tšk

6. Talanskas Adelaidės Vytis 58 tšk
7. R. Gulbinas Syd. Kovas , 52 tšk
8. A. Pilka - Canberros

A. Verbyla - Melbourno 49 tšk
9. Beinoravičius Adelaidės Vytis45 tšk
10. E.Karpavičius Syd. Kovas 44tšk

MERGAIČIŲ KREPŠINIS
Mergaičių krepšinyje tarp pirmų

jų trijų komandų didelio skirtumo ne
buvo ir laimėjimas atiteko dau
giau vien tik dėl didesnės laimės, 
atsiekiant tarpusavyje daugiau taškų. 
Visos trys pirmosios komandos - Mei- 
bournas, Adelaide ir Sydnėjus savo 
tarpe turi pajėgių ir daug ateityje ža
dančių žaidėjų, kas duoda labai gražių 
vilčių ateičiai. Geelongo mergaitės dar 
turi daugiau padirbti, bet.su jų parody
tu užsidegimu, reik tikėtis ir jos labai 
greitai privys . savo kitų komandų drau
ges.

KOMANDINIAI TAŠKAI
1. Melbourno Varpas - 2 taškai, įmesti 

114, gauti 55.
2. Adelaidės Vytis - 2 taškai, įmesti 

96, gauti 63.
3. Sydnėjaus Kovas - 2 taškai, įmesti 

77, gauti 66.
4. Geelongo Vytis - 0 taškai, įmesti 

51, gauti 154.

DAUGIAUSIAI ĮMETUSIUS ŽAIDĖJOS 

taškai
1. R.Araitė Syd. Kovas 39
2. A. Stalbaitė Adelaidės Vytis 36
3. A. Mačiulytė Geelongo Vytis 28
4. K. Stalbaitė - Adelaidės

ir
Smilgevičiūtė - Melbourno 26

5. V. Katiliūte Melb. Varpas 23
6. R.Šidlauskaitė Melb. Varpas 20
7. Staugaitė - Adelaides Vytis 19

uitis.
trauka IT.ėiytkūno

8. A.Kasperaityte Syd. Kovas 17
9. A. Tamošiūnaitė Melb. Varpas 16
10. Pikelytė Melb. Varpas 15

KOVO KLUBE

KREPŠINIS.
Kovo' vyrai, tik sugrįžę iš Mel

bourne, tuoj pat pradėjo tęsti praeitais 
metais pradėta turnyrą. Vyrai jau tu
rėjo du susitimus ir abu laimėjo. Prieš 
.Balgowlah australų krepšininkus jie 
laimėjo 49:29, parodydami tikrai puikų 
tarpusavio susižaidimą. Taškai: Mika
lauskas 19, Čerkesas 12, Lukoševičius
10, Kraucevičius 6, Liutikas 2, Atkin
son 10.

Antrąjį savo susitikimą koviečiai 
turėjo su Neries vyrais. Šios rungtynės 
buvo labai įtemptos, nes pas Kovą ne
žaidė Čerkesas, išvažiavęs atostogų. 
Visa žaidimo laika buvo gana didelis 
įtempimas, ir Kovo pusėje buvo gana 
didelis žaidimo lėtumas ir blogi pa- 
vlenui z’aidėjų dengimai, tačiau visa 
tai viršijo geri mėtymai, prieš kuriuos 
neriečiai negale’jo nieko padaryti. Ne
ries pusėje buvo aiškiai pastebimas 
didelis įtempimas ir kartais nervuotu- 
mas, kas iššaukė komandoje nemažai 
klaidų. Tačiau nemažas lietuvių skai
čius galėjo pasidžiaugti gražiomis: 
rungtynėmis. Taškai:. Kovas - Lukoše
vičius 14, Mikalauskas ir Gustafson po
11, Atkinson 8, Liutikas 7, Kraucevi
čius 2. Neris - A.Andriejūnas 12, 
Kurlinskas 11, Dulinskas, Dubauskas 
ir Mickus po 6, P.Andriejunas 5, ir 
Bernotas 2.

Labai nesėkmingai atsitiko Kovo 
jauniams prieš estų komandą. Vedė 
žaidimą kone visas rungtynes, jie pas
kutinėse sekundose pralaimėjo vienu 
tašku, negalėdami iš dviejų baudųįmes- 
ti nei vienos. Šiaip koviečiai sužaidė 
labai gražiai ir atkakliai. Taškai: 
Kovui -^Gulbinas 9, M.Liubinskas 5, 
Karpavičius ir Rimkus po 4, Makulis 
2. Rungtynių rezultatas 24:25.

Po kalėdiniame susitikime Kovo 
merginų pirmoji komanda nugalėjo 
antrąją. Zaisdamos paskutines vasa
ros turnyro rungtynes, koviete's baigmė
je labai gražiai sužaidė ir laimėjo 
šiame turnyre pirmąja vie’a.

PAGERBTI SPORTININKAI
Sausio 23 d. Bankstowno Lietu

vių Namuose Sydnėjaus Sporto Klubo 
Kovo valdyba surengė savųjų, dalyva
vusių XXI-je Sporto Šventėje Melbour
ne, sportininkų pagerbimą. Dalyvau
jant kone visiems koviečiams sporti
ninkams, jų tėvams, draugams ir pil
nai salei svečių, Kovo pirmininkas 
Vladas Daudaras paminėjo koviečius, 
laimėjusius pirmąsias vietas Melbour
ne ir išsaukė sportininkus, pristatyda
mas juos visiems-svečiams. Gražų žo
dį tarė Kovo Garbes Narys kun. P. But
kus, pasidžiaugdamas musų gražiu 
jaunimu ir palinkėdamas jiems ir toliau 
gražiai kovoti. Oficialų šiltą sveiki
nimo žodį tarė Sydne'jaus L.B. Apy-
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Pranešimai
-Limo 16-TI I-SILBOURNB
.LB Melbourne A-ylirkės Valdyba rudria Lietu

vybės p"skelbimo minėjimą vasario 
p. Liet. Batruose, North Melbourne. 
'Lietuvių Kurių Veteranų I-Uga Ramovė 
ir.ę lentą, kuri bus įrengta Lietu- 
sii.’inti ir pavartoti kovojusius ir

*

v o.o neprikl
14 d. 5 vai 

t' ia pr

ių Ilsi uose n; 
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AL?
_ _ Sydne'juje Nepriklausomybes
šventes mine'jimas įvyksta vasario 
14 d., sekmadieni:
11.30 vai. pamaldos šv. Joachim baž

nyčioje Lidcombe.
5 vai. p.p. oficialioji dalis Dainavos 

, salėje Bankstowne.
Žodį tars Newcastle Universite

to lektorius p.A.Ivinskis, M.A. o meni
nę dalį išpildys jaunieji talentai.

Po oficialiosios dalies pasne- 
kesys prie alučio.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

***

Sydnėjaus Parengimu, Kalendorio 
Reikalu.

Sydnėjaus Apylinkes Valdyba 
vasario 21 d„ sekmadieni, tuoj po pa
maldų Lietuvių Klubo patalpose, 39 
Church St., Lidcombe, saukia visų 
Sydnėjuje veikiančių organizacijų 
posėdį, 1971 metų parengimų kalendo
riui sudaryti. .Visos organizacijos pra
šomos prisiųsti savo atstovus, kad už
sitikrintų savo parengimams datas.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Brisbane - Newcastle - New Zealand 
MALDOS APAŠTALAVIMAS

Jo Sventeny.be popezius Paulius 
VI vasario men. M.A. nariams skyrė 
intencijas:
BENDRĄJĄ, - Kad naujai besiformuo- 

jaucios gyvenimo 
socialinės sąlygos 
butų naudingos šei

mos klestėjimui.
MISIJŲ. ‘ UŽ Bažnyčią pietrytų Azijoje. 

Trumpas rytmetinis aukojimas:
Visa .aukoju Tau, Švenčiausioji Jė
zaus Širdie!

Kun. S.Gaidelis SJ Valdyba

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui — tėvui JUSTUI KUNCAIČIUI mirus, 

nuoširdžių padėkų reiškiame kun. Pr. Vaseriui lankiusiam 
ligoninėj, namuose, suteikusiam paskutinius religinius pa
tarnavimus, atnašavušiam šv. Mišias už a. a. jojo vėlę ir 
palydėjusiam j amžino poilsio vietų. Ramovėnams, stovėju
siems koplyčioje ir laike gedulingų pamaldų garbės sargy
boje prie karsto. Visoms organizacijoms ir pavieniams as
menims, lankiusiems sunkioje ligoje ligoninėj Ir namuose, 
pareiškuslems mums užuojautas žodžiu, telegramomis ir per 

spaudų. Dalyvavusiems gedulingose pamaldose ir taip gau
siai papuošusiems jojo karstų ir kapų gėlėmis, palydėjusiems 

j amžinybę.

Visiems bičiuliams ir draugams nuoširdžiausiai dėkolame.

Valerija Kuncaltlenė, sūnūs Vytautas ir Jaunutis

MfiaĮt-p' 971.2.1 ;psL8

TAUTOS FONDO PRANEŠIMAS

Skelbiame papildomai 
aukų sąrasą Bražinskų bylai 
TF Adelaides Skr. prisiuntė 
ALB Krašto Valdyba 
p. A.Andriuška - Canberra 
p. V. Patašius
TF Melb. Skr. papildomai 
p. V.Skrobys
p. Liūgą
p. J.Andrikonis

Viso:

surinktų 
vesti:

$155.18
35.00
71.00
30.00 j

125.00 j
5.00 I
1.00 j

: 2.00;
$424.18 I

Bražinskų bylos reikalams su
rinkta iš viso $704.18. Visiems auko
jusiems nuoširdus ačiū. Pinigai bus 
tuojau išsiųsti Tautos Fondo Valdy
bai.

Tautos Fondo Atstovybe

KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS 
SYDNĖJUJE

Krašto Valdybos pirmininkas p. 
V.Neverauskas tris dienas (per ilgųjį 
savaitgalį) buvojo Sydnėjuje ir turėjo 
pasikalbėjimus su:. senąja Krašto 
Valdyba; Redakcine Kolegija; MP Fi
nansine Komisija; MP Administrato
rium, ir Sydnėjaus Apybnke’s Valdyba. 
Plačiau apie pasikalbėjimus ir nutari
mus paskelbsime vėliau.

***

Vasario 14 d. Lidcombe’s parapi
jos salėje prasideda lietuviška savait
galio mokykla. Pamokos prasidės 10 
vai. sekmadienį, prieš pamaldas. Visi 
lietuviai tėvai turintieji mokyklinio 
amžiaus vaikus, prašome atvežti savo 
vaikus į mokyklėlę, nes čia jie galės 
ne tik lietuviškai pramokti skaityti ir 
rašyti bet ir susirasti gyvenime tikrų 
draugų. Tai labai svarbus vaikų, gyve
nime žingsnis ir tėvai turėtų tuo pasi
rūpinti su pilnu atsidėjimu.

***

PAKARTOTINAS PRANEŠIMAS

Sydnėjaus liet. Mot.Soc.Glob. 
Draugijos Valdyba pakartotinai kviečia 
mergaites nemažiau 16 metų, norinčias 
debiutuoti Tradiciniame Blynų Baliuje, 
kuris įvyksta vasario 20 dienų, kad 
sudarius numatytų skaičių, prašomos 
kuo skubiausiai užsiregistruoti, skam
binant draugijos valdybai telef: 
59 2608, ar 86 8266, ar 740289

Valdyba

MOTERYS PRAŠO
Sydnėjaus L.M.SG-D-jos Valdy

ba prašo tautiečių Užgavėnių Blynų 
Baliaus loterijai aukoti fantų. Kad 
sudarius turtingų loterijų mūsų Tradi
cinio Baliaus proga, kuris įvyksta 
vasario 20 d. Ukrainiečių salėje Lid- 
combe, prašome kuo daugiausia aukoti 
fantų tuo būdu paremsite draugijos už
brėžtus tikslus.

Fantus galima perduoti bet ku
riai valdybos narei: p.p. O.Baužienei- 
P.Daukienei, Donielienei, D-Kapočie- 
nei, L.Gasiūnienei, Mikutavičienei, 
A-Jablonskienei, Bukevičienei ir Lid- 
combe sekmadieniais prie bažnyčios. 
Iš anksto ačiū.

Vaidyba Natoona'
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Mošų tulikų broliai savo kraują aplaistė 
Tėvynės lauku,. Prisidėkime bent pinigine 
“°1“ Prie tolimesnės laisvės kovos. Siųs- 
kim Jų Tanios Fondui!
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