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ŠIANDIEN, KAIP IR SENIAU NEPRIPAŽĮSTA OKUPACIJOS
Elena Jonaitienė

(Paskaita skatyta Canberros lietuvių 
Motinos Dienos minėjime)

Motina, parimusi ant vartų ir 
laukianti iš tolimos kelionės par
grįžtančio sūnaus, tai vis į tolimesnę 
praeitį grimstąs paveikslas motinų, 
kurias palikom Lietuvoje. Taip pat 
paveikslas tai mūs praeities motinos 
apdainuotos senų seniausiose liau
dies dainose, atpasakotos padavi
muose, tos, kurios akys pražiūrėtos 
tyliam sielvarte grįžtančių belau
kiant. Kiek kartų nelinksmoje mūsų 
tautos praeityje motinos turėjo lauk
ti nesulaukdamos: į sukilimus išėju
sių, už brangią, knygą Sibiran išva
rytų, karuose žuvusių, išvežtų, iš
bėgusių... Atrodo,kad laukimas, il
gesys ir nerimas yra svarbiausi bruo
žai lietuvės motinos dalios. Iš jų 
išaugo žmonės, kuriuos didžiuojamės 
savo tėvais ir protėviais vadindami: 
ištikimi saviems ir savo kraštui, šir
dyse nešioju didžiulę, tylią meilę 
savo laukams ir girioms, didžiulę, 
nors neišsakytą pagarbą savo na
mams ir genčiai. Ne kartą jie už sa
vo kuklių namų slenkstį galvą dė
jo, uz savo gimtą žodį ėjo Sibiran. 
0 persekiojami ir engiami neatsisakė 
to, kas jiems buvo brangiausia: tikė
jimo į gerą, laisvės vilties, savo na 
mams ištikimybės. Tokie tai buvo 
mūsų protėviai ir mūs tėvai išugdy
ti lietuvių motinų sielvartingoje 
meilėje.

Ir mūsų pačių, toli išklydusių- 
jų, motinų likimas buvo panašus:; 
paliko ilgesyje, kartais visai vienos,1 
dažnai namų netekusios, dažnai bai
siam skurde, ligoj ir gedule. Tačiau 
mes patys, kur bebuvome, kokius 
vargus-nelaimes bepatyrėme, visuo
met radome stiprybės užtikrintame 
žinojimė, kad motinos ištikimoji mei
lė visad mus lydi, kaip ir jos mintys, 
maldos. Nors ir tarp svetimų, nors ir 
nesuprasti, nors ir pašiepiami gal 
kartais, ar nepritapę,-savim pačiais 
savo žmogiškąja verte nebuvom pri

versti suabejoti, nes saugojo mus iš 
vaikystės, iš namų atsineštas tikru
mas. kad buvome mylėti, reikalingi, 
branginami, kad ir dabar tebesam ly
dimi pasiilgimo, lūkesčio. Net ir jei 
motinų nebėra, saugumas jųjų mei
lėj užaugintas, , nebesugriaunama^ 
Už tat ir minim savo motinas dėko
dami už meilę. Ir Motinos Diena tai 
pagerbimas meilės, kurios kiekvie
nam žmogui reikia nemažiau kaip duo^ 
nos, oro ir vandens. Reikėjo jos mū
sų tėvams ir protėviams, kad stiprin
tų, ir palaikytų, ir paguostų; rei
kėjo mums patiems, kad nepražūtu
me, ir dar nemažiau jos reikia tiems, 
kur šiandien auga. Taigi pagerbę 
savo pačių motinas, kalbėkim apie 
tas, kurios šiandieną kuria ateitį, ir 
tas, kurios po jų toliau ją kurs, nes 
gi joms, kaip toms, mūs minimoms, 
parimusioms ant vartų, reikia pakelti 
atsakomybę už laimę ateities žmogaus-

Aplinkui mus, kasdien, visur, 
vis nenustojamą kalbėjus, garsinus, 

kad lūžis ir atsiskyrimas tarp kartų 
šiandien esąs didesnis, negu buvo 
bet kada anksčiau, kad tarp vaikų ir 
jų tėvų nesantaikos susikirtimas ne
išvengiamas, kad nebesusiprantama, 
galbūt nekenčiama... 0 kalbėt apie 
meilę ne tik kad nemadinga, bet ir 
nepatogu, lyg gėda. Tarsi ir pats žmo
gus būtų tiek pasikeitęs, kad net ir 
jojo prigimtis būtų kitokia negu jo 
tėvų. Tuo tarpu atstumas tarp dviejų 
kartų visuomef buvo bent 20-ties me
tų, visuomet keitėsi laikai, skirtin
gos sąlygos kūrė naujas nuomones

K. Šimonio

jaunųjų polėkiai skyrėsi nuo vyres
niųjų patyrimų. Jaunystė visad sky
rės nuo senatvės, ir kiekviena karta
geriau suprato savo pačios kuriamą
laikotarpį, negu tai, kas buvo atsiek- Prisimenu tėviškės gegužės mė- Koncertą paįvairinti oktetas pa- 
ta anskčiau, o jau dabar atrodo lyg nėšio ramų pavasarį, kada broliai ar- kvietė p. R. Vaičaitienę, kuri savo 
pasenę, atgyvenę. Tačiau tie skir- tojai grįžę iš darbų, giesme pagar- mokinės Barbaros Laskowski šokiu - 
tumai tik nelaimingais retkarčiais binę Mariją, dar užtraukdavo: Vakarinė malda - Rossini, leido susi-
pakenkdavo esminiams žmonių ry- „Padainuosime sustoję oi.... rinkusiems pasigrožėti.
šiams, šeimos glaudumui. Argi šian- Kaip paukšteliai žaliam gojuj oi,oi,oi“ Jauniausias iš jaunųjų Melbourno 
dien kitaip? . Ir dainos garsai nuaidėdavo žaliuojan- lietuvių dainos kolektyvas „Bevilčiai“

Tiesa, išorės aplinka šiandien čiu rugiu laukais, kloniais, pušynais., vadovaujaumi p. Ritos Tamošiūnaitės 
keičiasi greičiau negu bet kada žmo- Ir vėl graži gegužės mėnesio po- atėjo oktetui talkon su nauja -šių lai- 
gaus praeityje. Savo pačių vienam pietė, tik toli, toli nuo gimtinės. Mel- kų dainos forma ir prabilo su S. Gar- 
vienintėliam gyvenime jau nebesoė- bourno vyrų oktetas: p.p. Petras Mor- funcel - Tylos aidai, liaudies daina 
jam visų pasikeitimų perprasti, su, kūnas-vadovas, V. Bosikis, A. Bužins-- Arklys ir Ispaniška liaudies daina 
jais susigyventi. Kiekvienas dešimts kas, P. Dranginis, V. Lazauskas, V. - Guantanamera.
metų vis darosi pilnesnis anksčiau ir Mačiulaitis, K. Mieldažys ir J. Rūbas. Malonu koncerto solistą girdėjome 
nesapnuotų naujenybių. Gal būt to- sustojo Lietuvių Namų Koncertų sa- sodraus balso baritoną G. Kalpoką, 
dėl ir tarpas tarp dviejų kartų šian- lės scenoje užtraukti savo dainą. Su- Dainavo: Klovo - IJdrio daina, J. Ben- 
dien atrodo daug platesnis, nei anks- tartinė daina ne kloniais, pušynais nu-doriaus - Tykiai, tykiai ir Schima - 
čiau, ir ateityje vis labiau platės, aidėjo, bet liejosi į susirinkusių tau- Mamytė.

Mes patys, vistiek ar augę kai- trečių širdis. Daina sekė dainą, vis Koncerto visur esančia ir viską 
me ar mieste, tebesvajojam apie gi- nauja okteto anksčiau nedainuota: St. matančia dalyvė buvo p. Dana Levic- 
rias ir pievas, metų laikų ramų kei- Šimkaus-Vai linksmai plaukia, V. Blo- kienė: čia ji maloni pranešėja, čia
timąsi, ankstyvus rytus ir giedrius žės-Nemunėlis, V. Bikulčiaus-Pažiū- 
vidurnakčius, platumą, ramybę, erd- rėk pro langą, S. Bražinsko-Kur gim- 
vę, tylą. Lyg žemdirbio gyvenimą ta padangė, A. Bačiūlio-Myliu ir antro- 
visi savyj nešiotume, jeigu ne tėvo,je koncerto dalyje: V. Bložės-Vakaro 
tai bent protėvio. Ir beveik stebimės daina, V. Blušiaus-Medžiotojo daina, 
kad akis atvėrę randamęs mieste, vi-Slėnio-Mėlynos akys, kun. P. Butkaus

(Nukelta į 5 pust) -Gintarėlis, B. Jonušo-Kurteliai sulojo

Valdybos pirm. Dr. J.K. Valiū
nas painformavo apie pastarųjų dvie 
jų mėnesių veiklą. Per tuos du mė
nesius Vliko pirmininkas penkias sa
vaites lankėsi Europoje. Būdamas 
Vokietijoje, jis aiškinosi Vokieti
jos „Ostpolitik“ kryptį, kiek ji gali 
paliesti Lietuvos bei kitų Baltijos 
valstybių reikalus. Iš patikimų šal
tinių jis patyręs, kad Fed. Vokietija 
laikanti Baltijos valstybes neteisė
tai sovietų okupuotomis, nors pra
ėjusių metų rugpiūčio mėn. Vokie-

tija ir pasirašė sutartį su Sovietų 
Sąjunga.

Sovietams tą sutartį aiškinant 
kitaip, mūsb budėjimas, sekant to
limesnę tų kraštų tarpusavio poli
tinę raidą, yra labai aktualus.

Romoje Dr. Valiūnui viešint, 
kardinolas A. Samore Vliko pirminin
ką buvo pakvietęs pietų ir čia, da
lyvaujant ir prel. V. Mincevičiui, 
juos užtikrinęs, jog Vatikanas ne
turįs jokios slaptos sutarties su Krem. 
liumi ir kad Vatikano politika Lie
tuvos atžvilgiu nesanti pakeista.

Būdamas Romoje ir Madride, 
Valiūnas radęs visai gerai tvarkomas 
lietuviškas transliacijas Lietuvai 
iš Madrido, Romos ir Vatikano sto
čių. Jis radijo bangomis tarė žodį 
pavergtajai Lietuvai.

Apie savo viešėjimą Turkijoje 
p. Valiūnas nedaug tekalbėjo, nes 
jau apie tai buvo daug rašyta spaudo, 
je. Jis tik atsakė į jam Tarybos na
rių pateiktus klausimus. Kai š.m. 
kovo mėn. 8 d. Turkijos Aukščiau
siojo Teismo Taryba panaikino že
mesniųjų teismų sprendimus, Bra 
zinskų byla atsidūrė Turkijos vyriau
sybės žinioje. Bražinskų advokato 
ir mūsų visų pastanr's :“kia, kad 
jie nebūtų išduoti sovietams.

Lenkijos valst. leidybos institu
tas neseniai išleido lietuvių poezi
jos rinkinį „Dainos ir žvaigždės“. Jį 
parengė L. Levinas ir lietuvių lite
ratūros vertėjas,Z. Stoberski. Paskelb
ta kūryba rašytojų: K. Donelaičio, J. 
Marcinkevičiaus, J. Degutytės, J. 
Mieželaičio, Vyt. Mačiuikos, be to, 
V. Mykolaičio-Putino, B. Sruogos, V. 
Mbntvilos, S. Neries, T. Tilvyčio, A. 
Venclovos. E. Matuzevičiaus ir kt.Jš 
viso atstovaujamas 41 autorius.

Elta*

MELBOURNO VYRŲ OKTETAS

akyli pianu palydovė okteto ir solis
to, čia būryje „Bevilčių“, čia ir vėl 
daina kalbasi su oktetu.

Koncertas buvo įdomus ir gerai 
paruoštas, todėl susirinkusieji nesi
gailėjo audringų katučių.

(Nukelta į 5 pusi.)
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TURIM KUO PASIDŽIAUGTI.

Natūralu yra rūpintis savo atei
timi, savo darbų palikimu bei jų tęs
tinumu. Kalbant apie mūsų bendruo
menės ateitį ypatingai yra sunku ma
tant, kaip didelė dalis mūsų prieaug- 
liaus nuslysta pro šalį nebesugrįž
tamai. Kita dalis, į kuria buvo įdė
ta daugiaus rūpesčio ir širdies pasi
liko arčiau tėvų ir bendruomenės. 
Toji dalis jaunuolių kuriais iš ma
žens tėvai pasirūpino, kad jie lanky
tų savaitgalio mokyklas, dalyvautų 
skautų, ateitininkų ar sportininkų 
gretose, šiandien jau imasi bendruo
menei vadovauti.

Tokį džiuginantį įvykį išgyveno
me kaip tik Sydnėjaus Apylinkės me
tiniame susirinkime praeitų sekam- 
dienį (5.23), kuriame gausiai susi
rinkęs jaunimas nulėmė rinkimų re
zultatus. Į naujų valdybų atėjo jau
noj i karta kurios amžiaus vidurkis 
siekia vos 31 metus. Pirmų kartų 
toks jaunas sastatas ima vadovauti 
Sydnėjaus lietuviams. Reikia manyti, 
kad greitai ir visi nesusipratimai 
Sydnėjaus lietuvių tarpe išnyks va
dovaujant jaunimui, o to mums juk 
labiausiai ir reikia.

Jeigu pažiūrėsime į tuos didžiuo
sius bendruomenės darbų kritikus, 
tai pamatysime, kad jie patys labai 
toli stovi nuo betkokios lietuviškos 
veiklos.. Jie negalėjo ar negali įsi
jungti į bendrų darbų vien tik to
dėl, kad tenai jau sėdi jo partijos, 
ar jo ideologijos, ar, Dievas žino, 
koks nors kitas įsivaizduojamas 
priešas. Ir ką jis bedarytų viskas 
yra bloga. Tokio nusiteikimo kaip 
tik neturi mūsų jaunimas ir todėl 
dabar yra daug lengviau jungtis vi
siems į bendrų darbų, blaiviau žiū
rėti į ateitį. Jaunimas mus sujungs.

Iš kitos pusės drųsiau ir džiu
giau stovėti tautinėje sargyboje, kai 
matai priekyje subrendusį jaunimą. 
Adelaidėje ir Melbourne jaunuoliai 
anskčiau ėmė vadovauti savo ben
druomenėms, o dabar jau ir Sydnėjuje. 
Ta proga norėtųsi išreikšti pasitikė
jimų jaunimui ir jį pasveikinti.

JAUNIMO KONGRESAS 72.

PAS SYDNĖJAUS FILISTERIUS

Š.rir. gegužės 15 d. Sydney Fi
listerių Būrelis turėjo įpatingų su
sirinkimų. Dalyvaujant gausiam na
rių skaičiui buvo aptartos tolimes
nės būrelio veiklos gairės. Siame 
susirinkime būrelin įstojo septyni 
nauji nariai.

Nenorėdami nuskriausti II-jo 
PLJK Komiteto, kuris rengė šokių 
vakarų tuo pačių metu, būrelis su
dėjo $21.00 kuriuos perdavė komi
teto nariams.

Išrinkta būrelio valdyba sekan
tiems metams. Išrinktieji pasiskirs
tė pareigomis: Pirmininkė-P. Pulli- 
nen, 3 Castle Howard Rd., Chelten
ham N.S.W. 2209 Tel: 86-8180 Vice 
pirmininkas, Kęstas Protas, Narys ir 
atstovas prie Sydney Lietuvių Stu
dentų Skyriaus, Rimas Skeivys, Iž
dininkas, Vytenis Vasaris, Sekre
torius, Vytenis Šliogeris, 51 Talla- 
walla St., Beverly Hills, N.S.W. 
2209, Tel: 50-8846.

IKIUTYTVJRI
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LAJSVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪ8U GARBĖS REIKALAS.

Mielas Pone Redaktoriau,

Kadangi-Laisvas Žodis yra mū
sų Garbės reikalas tai tos minties 
vedama noriu atsakyti p. V. Salkū- 
nui (M.P. Nt. 17).

Kodėl p. Šalkūnas iš įvykio ap
rašytojo nori atimti asmeniškų nuo
monę ir net nusiteikimų? Be nuo
monės ir nusiteikimo rašyti yra ver
čiami tik sovietiniame režime, nuo 
kurio mes pabėgome, arba tų galėtų 
padaryti mechanizacijos įtaisas, 
kaip kompiuteris. Ponas Ig. Alekna 
yra žmogus-lietuvis, nuoširdžiai per 
gyvenus bendruomenės įvykius, to
dėl būtų nenormalu, jeigu jis nepa
darytų asmeniškų išvadų.

Kas liečia chorų-p. Salkūno 
neigiantis pareiškimas yra neteisin
gas. Aš pati girdėjau p. Salkūnų 
susirinkime išsireiškiant , kad „to
kio“ (su epitetu) choro mums nerei
kia; nes jie p. Šalkūnui kviečiant 
atsisakė dalyvauti jo parengime. 
Taip pat girdėjau p. Salkūnų reika
laujant priversti meninius vienetus 
užpildyti organizacijų programas ir 
siūlant jų vadovams sueiti į kon
taktų tokių programų užpildymo 
pasiskirstymui.

REMKIME DABARTINĮ MUSŲ KOVOS GINKLĄ - SPAUDĄ.

Lietuvoje per eilę metų buvo 
švenčiama kariuomenės su visuome
ne susiartinimo šventė. Ta proga, 
kariuomenė buvo apdovanojama gink
lais, kuriuos įteikdavo įvairios or
ganizacijos, įmonės, atskiri asmen
ys, net ir gimnazistai sudėję po ke
letu centų nupirkdavo šautuvų ir 
įteikdavo kariuomenei.

Dabartiniu metu ginklais ka
riaut su mūsų krašto pavergėju mes 
negalime, nes neturime nei kariuo
menės nei ginklų. Tačiau šiandien 
turime kitų galingų ginklų -spaudų. 
Žvilgterkim į praeitį 1914-1918 m., 
spauda tapo vienu iš galingųjų gink
lų sėkmingai vedamose kovose už 
Lietuvos laisvę bei nepriklausomy
bę. Čia turiu priminti, kad iš 20 
Lietuvos Tarybos narių, pasirašiu
sių Lietuvos Nepriklausomybės ak
tų, dauguma buvo laikraščių redak
toriai arba artimi spaudos bendra
darbiai. Nepriklausomos Lietuvos 
prezidentai:- A. Smetona, A. Stul
ginskis, K. Grinius ir daugumas mi- 
oisterių pirmininkų buvo spaudos 
žmonės. Kad spauda yra galingas 
ginklas mūsų gyvenime, gerai ži
nojo ir dabartinis mūsų krašto pa
vergėjas. Kai 1940 m. birželio 15 
d. bolševikai užgrobė Lietuvų, tai 
pirmiausia užėmė laikraščių redak
cijas, nepatikimus laikraščių dar
buotojus pašalino, išėmė iš knygy
nų ir bibliotekų jiems nepatinka
mas knygas bei kitokius spaudinius 
ir juos sunaikino. Kaip prie raudo
nojo, taip ir prie rudojo okupanto 
lietuvių spauda persikėlė į pogrin
dį ir skelbė lietuvių tautai ryžtų 
laisvai gyventi ir su nepalaužiama 
valia kovoti už tautos laisvę.

Ir dabartinėje kovoje spauda 
yra galingas ginklas mūsų rankose. 
Išsisklaidžiusiems po svetimus kraš 
tus ypač jaunimui gręsia nutautėji
mo pavojus. Čia spauda daugiausia 
gali padėti stiprinant tautinę sąmo
nę ir tuo palaikant tautinę gyvybę. 
Spauda jungia tautų su jos praeiti

Choras nėra sovietinė darbo 
artelė, kitų organizacijų tarnas ar 
pastumdėlis. Choras, šiuo atveju 
yra tokia pati organizacija, kaip ir 
visos kitos ir su tomis pačiomis tei
sėmis Bendruomenėje.

Ne bizūnu tvarkykime tarporga- 
nizacinį gyvenimų, p. Salkūnai, bet 
savitarpio pagarba ir įvertinimu.

A. Matukevičienė. 
Melbourne.

***
Gerb. p. Redaktoriau,

Sakykit, kur dingo mūsų mielas 
„Kukutis“? Nejaugi kas jį pasigavo? 
Kažkaip nebe savo pastogė pasidarė 
nebėr iš: ko pasijuokti, o be Kuku
čio re.ik pripažinti „Mūsų Pastogė“ 
ne pastogė.

Būkit malonus ir įdėkit šį mano 
atsišaukimų į savo tinkamų skyrių, 
o jei Kukutis dar skaito Pastogę, tai 
gal atsilieps.

V. Laukaitienė
Sydnėjus-

mi, skelbia jos siekimus ir priarti
na mums Tėvynę Lietuvų. Mūsų tė
vynė atskirta nuo mūsų geležine 
uždanga, jai užčiauptos lūpos, bet 
mes per spaudų galime painformuo
ti laisvųjį pasaulį apie mūsų tau
tos kančias bei skriaudas ir susi
lauksime ne tik užuojautos, bet ir 
paramos galinčios pagreitinti mūsų 
pergalę. Brangūs tautiečiai, ryžki
mės paremti tų galingų ginklų. Pa
remti spaudų yra daug būdų ir prie
monių. Aš čia noriu patiekti pavyz
dį kaip galima paremti spaudų be 
savųjų išlaidų. Pav., jūs perkate 
namų, automobilį, baldus, televizi
jų, radio ar kitkų. Kai jau susita
rėt dėl kainos-jūs pranešate, kad 
pirksit tik tuomet, jei pardavėjas 
patalpins bent porų reklaminių skel
bimų „Mūsų Pastogėje“. Skelbimų 
kaina priklauso nuo jų dydžio, apie 
$10-20. Ir paaiškinate, kad pasi
skelbdami minėtame laikraštyje jūs 
užinteresuojate mano tautiečius,pa
didinate savo klijentūrų, nes jie 
visada eis pirkti ten, kur remiama 
jų spaudų. 0 be to, ir aš patarsiu 
visiems savo pažįstamiems bei drau
gams, kad jie pirktų tik pas jus, nes 
jūs remiate mus. Pardavėjas visada 
išpildys jūsų pageidavimų.

Nepraleidę tokių progų, jūs at
liksite didelį patarnavimų savai 
spaudai. Stiprindami savo spaudų, 
mes lengvai atremsime priešo sklei
džiamus melus ir taip pat įrodysime 
kad nors ir pasitraukėme iš savo 
krašto, bet kovos lauko neaplei- 
džiame. O tas bus didžiu mūsų tes
tamentu ateinančioms kartoms kovo
ti iki laimėjimo.

A. Kutka, 
„M.P.“ Admin. Kom. Iždininkas.***

Tik tie žmonės mums atrodo turį 
sveikų nuovokų, kurie galvoja taip 
pat, kaip ir mes.

NIEKO NAUJO.

Perskaitęs „1 e v iškęs Aiduose“ 
nr. 16-17 p. L. Karvelio straipsnį 
„Įspūdžiai ir pastabos iš ALB Ta
rybos suvažiavimo“ ir Redakcijos 
prierašų, tikėjausi rasti kų nors 
naujo, kas nebuvo pasakyta Tary
bos suvažiavime arba per greitumų 
paliko neapsvarstyta, lieja, Karve
lis esiminiais klausimais nieko ne
turi kų pasakyti, jo gana ilgame 
straipsnyje esminiai klausimai vi
sai nepaliečiami, nes išliktųjų jų 
ir neturi. Jo straipsnio mintys su
kasi apie statuto nesilaikymų, jis 
kaltina Tarybos prezidiumų, kad 
šis nepaisęs taisyklių ir todėl gavo
si negeistini rezultatai, o tie rezul
tatai visiems suprantami-pralaimėji- 
mas rinkimų. Jis nieko daugiau ne
pasakė kaip p. Butkūnas savo 
laiške.

Toks Karvelio nusiskundimas 
ir įnikimas į taisyklių aiškinimų, 
man primena Prūsijos karaliaus Wil- 
helmo III generolus, kurie pralaimė
ję mūšį su Napoleonu aiškin losi 
karaliui, kad girdi Napoleonas nesi
laikęs karo mokslui nustatytų tai
syklių. Panašiai elgiasi ir Karvelis, 
jis aiškinasi ir teisinasi ir kitus mo
kina, kaip turėjo būti.pasielgta, kaip 
turėjo būti įstatymas suprastas, kas 
turės būti pakeista ir atitaisyta se
kančiuose suvažiavimuose.

Nieko čia žinoma nuostabaus 
nėra, kiekvienas teisininkas gali 
kiekvienų įstatymų interpretuoti 
taip, kaip jam patinka. Įvairiom nuo
monėm čia vietos daug. Tokios nuo
monės paprastai teismų yra atren
kamos, kai kalbama apie įstatymų, o 
šiuo atveju yra kompetingas pats 
Tarybos suvažiavimas, kaip suve
reninis organas savo veiklos apim
tyje. Jo padaryti sprendimai yra 
mums privalomi ir galiojanti. Taigi 
p. L. Karvelio nuomonė yra tik jo 
nuomonė. Čia galėtume ir baigti po
kalbį , jeigu nebūtų to paniekinan
čio ir orumų žeminančio mūsų ALB 
Tarybos suvažiavimo darbų.. Atsa
kymas p. L. Karveliui bus sekan- 
čiame M.P. numeryje. A Mauragis.

RETAS SVEČiySy f.
Gegužės mėn. pradžioje Austra

lijoje biznio reikalais lankėsi JAV 
lietuvis Alfred W., Vasėl-'Vąsiliaus- 
kas iš Hingham, Ma.ssaccusetts,yra 
savininkas nemažos firmps -Ftfrotec- 
tor Ine., kuri gamina .pne^^ąisjines 
apsaugos ir alarmų aparatus. r irma 
turi savo skyrius Jappąjjąje ir Vak. 
Vokietijoje ir dabar veda derybas su 
Australija. Fire Fighting Equipment 
Co. Dalis firmos gaminamų aparatų 
vra naties inž Vasiliausko išradimai.

Norėdamas susitikti su lietuviais 
Melbourne p. inž. Vasiliauskas su
rado telefono knygoje Lietuvių Na
mų adresų, tačiau ten nuvykęs rado 
estų koncertų, nė vieno lietuvio. 
Bet kas ieško, tai ir randa ir p. Vasi
liauskas tų šeštadienio vakarų pra
leido savo tautiečių tarpe.

p.p. Seikiu, p.p. Balčiūnų ir 
p.p. Vingrių globoje. O jis aukštas, 
gražiai nuaugęs, į penktų dešimtį 
žengiąs vyras, linksmas ir draugiš
kas, vaišingas ir sųmoningas pašne
kovas paliko gabaus, pasisekimu už
tikrinto biznieriaus įspūdį. Už vis- 
kų, kų jis sugebėjo pasiekti, jis 
yra didžiai dėkingas savo anksti 
mirusiam tėvui (motina dar gyva); 
paprastam balų fabriko darbininkui, 
užsispyrusiam lietuviui, sunkiu dar
bu sudarusiam sąlygas sūnui pasiek
ti aukštąjį mokslų. Australija, p. 
Vasiliausko nuomone, yra likęs vie
nintelis kraštas turįs tokį didelį 
potencialų prekybai ir pramonei

Rusų Pastogė Nr.21. 1971.5.31.psl.2

2



Hedaguoja Gintuta* Kaminskas
Adresas: 9/259 Clayton Rd.

Clayton,Vic„3168

KAUNO UNIVERSITETO 

KORPORACIJOS.

fil! L. Martinkaus paskaita skaityta 
Korp! Romuvos metinėje šventėje, 
Melbourne, 1970.

Gerbiamasis Prezidiume, gerbiamie
ji svečiai, brangūs Komiltonai Romu
viečiai!,. ,,

t i i - . . .
Prezijlįumo pakviestas, mielai 

sutikąųj(,pąsidalinti žiupsnių prisi- 
minimąijš mano patirties Vytauto Di
džiojo Universitete, Kaune, ir iš to 
universiteto studentą Korporacijos 
„Romuva“, gyvenimo. Tiems,

jis nori būti individas - iš minios iš
siskirti, nebūti lašu kibire vandens, 
bet iš kitos pusės - jis irgi nori pri
klausyti „grupei“, artimiau bendrauti 
su kitais, panašią polinkių ar inte
resą asmenimis. Tie du principai tu
ri vienas kitą balansuoti. Jei bet ku
ris iš ją nusveria gaunasi sociali
niai kraštutinumai, nežiūrint, kokia 
plotmę beimtum - tautiną, grupinę 
ar pavienę. Ne kitokia buvo ir Lietu
vos studentija.

Tai gal būt, paaiškina ir tą di
delį studentą organizaciją skaičių 
ir uniformą įvairumą, kurį radau Uni
versitete 1929 metais.

Buvusias studentą organizaci- 
„Romuvą“, gyvenimo. Tiems, kurie jas galima skirstyti į dvi pagrindines 
V.D. Universitetą pažino, tikiuosi, grupes: tai Draugijos ir Korporacijos. 
nebu§,,,per daug nuobodu prisiminti Gal charaktingiausios iš draugijinio 
praeitus laikus, o tiems, kurie Uni- pobūdžio organizaciją, buvo fakulte- 
versiteto gyvenimą nevisai pažino tinės draugijoss 0 gal tik man josge- 
ypatingai jaunimui, gal bus kiek ir riansiai žinomos, nes man pačiam 
įdomu išgirsti, kaip mes tvarkėmes teko net dviem ją priklausyti. Bū- 
ir kuo gyvenome. tent - Humanitarą Draugijai, o vėliau

Į Kauno Universitetą vėliau pa- - Studentą Teisininką Draugijai. Gal 
vadintą Vytauto Didžiojo vardu, įs- jau pamiršau, bet neprisimenu, kad 
tojau 1929 metą rudenį į Humahita- kuri ją būtą ką nors veikusi, išski- 
rinį Fakultetą, kurį galima prilygin- riant kandidatą statymą studentą 
ti Australijos Universitetų 
fakultetui. Ką aš ten radau?

Mokamasis personalas didėlėje 
daugumoje lietuviškas. Universiteto, 
kaip ir tuometinės vyriausybės, po
litika buvo kaip galima skubiau ruoš
ti nuosavą lietuvišką mokomąjį per
sonalą o reikalui esant, kviesti pro
fesūrą tik iš ne kaimyninių ir ne di
džiąją Valstybių piliečių tarpo. To
dėl turėjom tam tikrą skaičių profe
sorių Austrą, Šveicarą' arba Rusą 
emigrantą. Bet jiems buvo nustaty
tas gąųa trumpas laikas pramokti lie
tuviškai, kad galėtą ta kalba laiky
ti studentams paskaitas. Ir reikia ste
bėtis, kaip tie mokslininkai, išbuvę 
Lietuvoje apie metus laiko, visai pa
doriai kalbėdavo ir skaitydavo lietu
viškai. Dalis jų, kaip šveicarai Ere
tas, Studeris, rusas Šilkarskis, - pa
milo Lietuvą ir liko visam laikui 
adoptuoto krašto draugai.

Žinoma, radau ir daugybę jau
ną vyruką ir mergaičių dėvinčią 
balto aksomo kepuraites su žaliu lan
keliu. Tai buvo bendroji Universite
to studentą uniforma, nors ir neprį - 
valoma. Radau ir daugybę įvairią 
kitokią spalvą kepuraičių, išdidžiai 
mano kolegą ir kolegių nešiojamą 
ir rodančią priklausymą vienai ar ki
tai studentą organizacijai.

Bendrai, studentą gyvenimas 
ėjo, maždaug, kaip ir visuose kituo
se universitetuose. Ir mes ir papro- 
testuodavom, ir pademonstruodavom, 
o 15-ji gegužės - vadinamoji Studen
tą Diena dažnai užsibaigdavo dides
nio ar mažesnio triukšmo sukėlimu, 
atributas buvo ir stora bambuko laz- dėjimą, už mėginimą kultūrine veik- 
da. Ne retai, Studentą Diena ar de- ja sulaikyti buvusią lietuvišką sri- 
monstracijos baigdavosi nemaloniais čią lietuviškas liekanas nuo galuti- 
susidūrimais su policija, kurią rezul-no nutautėjimo. Tai dar buvo prieš 
tate karštesnio kraujo kolegos likda-nacių ideologijos visuotiną išplėti- 
vo su guzais pakaušiuose arba per- ma, kada mūsų ekskursijos nukeliau- 
mirkę nuo šaldančio vandens srovią. da‘vo ligi Karaliaučiaus ir rasdavo

Yra sakoma, kad žmogus yra so- įgtįsus kaimus, kur dar lietuviškai 
dalinis gyvūnas. Is vienos pusės gaijma būdavo susikalbėti.

Arts“ atstovybės rinkimams.
Korporacijas galima skirstyti ir

gi į keletą grupių. Pirmiausia, Kor
poracijos ideologiniai surištos su to 
meto politinėm partijom. Jos buvo 
stiprios, skaitlingos ir yra davusios 
visą eilę stiprią asmenybių vienoje 
ar kitoje srityje, žymią vadovą; Čia 
aš turiu galvoje visas politiniai 
orientuotas korporacijas, tada Lie
tuvoje egzistavusias, o ne vieną ku
rią nors kryptį.

Buvo ir stiprią bei įtakingą pro
fesinių korporaciją. Tai mediką 
„Fraternitas Litunica“ ir, žymiai 
vėliau, techniką „Plienas“. Buvo ir 
regionalinio pobūdžio korporaciją, 
kaip žemaičių „Samogitia“ ir suval
kiečių „Sudavija“, vilniečių „Vilni
ja“. Buvo ir viena kita graži, repre
zentatyvi korporacija be jokio ryškes
nio ideologinio bruožo, kurias šian
diena pavadintumėm „good time“ ieš
kančią jaunuolių korporacijom. Čia 
aš neminėsiu tautinių mažumą, kaip 
vokiečių, latvių, žydą ir kitą tauty
bių korporacijas, kurią buvo apie 
pusė tuzino.

Dabar, kur čia įtelpa „Romuva“ 
ir kaip ji atsirado?

Reikia pripažinti, kad nežiūrint 
organizaciją gausumo, buvo vis dar 
žymus studentą skaičius, ypatingai 
iš jaunesniąją tarpo, kurie neturėjo 
palinkimo nei noro įsijungti į politi
nius susigrupavimus, ar nueiti „good 
time“ ieškojimo keliais, bet vis tik 
norėjo turėti ir idealistinį užnugarį. 
Iš kitos pusės, buvo aiškus judėjimas 
visuomenininką, ypatingai intelek
tualą tarpe, už pabaltijos tautą glau- 

. už mėginimą kultūrine vcik-

las romantiniai - idealistinis 
judėjimas ir įžėbė „Romuvą“ 193 0 
m. kovo mėn. 2 d. 10 jauną studentų 
pasirašė Įsteigimo aktą, kuriame įra
šė šiuos tikslus:

(a) Pažinti ir moksliškai tirti lie
tuviams giminingą genčių - aisčių 
praeitį, ją gyventus ir tebegyvena
mus kraštus, tukraštų žmones ir kul
tūrą .

(b) Žadinti nutautintųjų lietu
višką genčių tautinę sąmonę, gai
vinti ir ugdyti ją kalbas, ir tvirtą są- 
vo narių asmenybę lietuviškųjų gen
čių solidarumo ir vienybės idėjai 
ugdyti.

Didelė moralinė parama korpora
cijai buvo profesorių-Volterio, Myko
lo Biržiškos, Dr. Vydūno-viešas ir 
ankstyvas įsijungimas garbės filis
terių titulu, o taip pat eilės kitų gar
bingų visuomenininkų ar politikų pa
rodytas prielankumas, kaip Ministe- 
rią - Zauniaus, Lozoraičio, Antano 
Merkio ir kitą.

Šuolis į priekį buvo paralelės 
mergaičių korporacijos „Romuvos 
Vaidilutė“ įsteigimas 1931 m. lap
kričio mėn. 22 d. Tai žymiai pagyvi
no veiklą ir daug prisidėjo prie na
rių skaičiaus augimo. Be to, davė ir 
apie tuziną grynai romuvietišką jau
ną šeimą.

Neskaitant garbės filisterių ir 
mecenatą, „Romuva“ 193 9-1940 moks
lo metais turėjo apie 150 narių ir „Ro
muvos Vaidilutė“ apie 90. Tai jau 
buvo geras ir svarus vienetas V.D. 
Universitete.

1940 metų pavasarį rusams užė
mus Lietuvą, „Romuva“ kartu su vi
som kilom organizacijoms I niversite- 
tui priskirtų politrukų buvo uždary
ta ir visų organizaciją visas turtas 
ir archyvai įsakyti perduoti l niversi- 
tetui. Žinoma lai turėjo padaryti pas
kutinis senioras, Vadas Kvarėnas. 
Bet svarbesnius reikmenis, kaip vė
liavą. albumą, metraštį, narių są
rašą jis išvežė į Raseinius pas ten 
gyvenančią seserį dantų gydytoją. 
Bet deja, karo pradžioje Raseiniai 
buvo sunaikinti ir, kiek girdėjau. Kva- 
rėno sesers namai su viskuo sudegė . 
Taip baigėsi “Romuvos“ korporaci
jos pirmasis etapas.

Per savo gvvavimo laikotarpi 
Kaune, „Romuva“ kartu su „Romuvos 
Vaidilute“, surengė 16 viešų pas- 
skaitą universitete iš savo idealogi- 
jai artimą sričių ,128 uždarus, tik 
savo nariams skirtus pranešimus su 
diskusijoms ir 7 viešus koncertus. 
Šie duomenys paimti iš leidinio „Ro
muvos Dešimtmetis“, išleisto Kaune 
1940 metais.

Mūsą rašytojas Pulgis Andriu
šis prieš keletą metą Adealidėje da
rydamas lietuvių jaunuomenei pra
nešimą apie Kauno Universitetą, už
baigė sakydamas, kad jei jis vėl 
pradėtą studijuoti, jis būtų korporan- 
tu. Aš pilnai su juo sutikdamas; te 
norėčiau pridėti, kad būčiau korporan- 
tu - romuviečiu.
Ilgos sėkmės Melbourne atgaivintai 
„Romuvai“!

Jonas Petraitis yra žinomas ir 
mielas draugas Melbourno jaunimo 
tarpe. Studijuoja Melbourno univer
sitete inžineriją ir jau šiais metais 
žada baigti? mėgsta sportą, žaidžia 
krepšinį „Varpas“ komandoje, gina 
Melbourno lietuvių garbę kiek be
galėdamas . O Jonas gali kovoti - 
sveikas, stiprus, aukštas, anot mer
gaičių, ūsuotas ir kudlotas, tikras 
vyras.

Jonas prikdauso ir Korp! Romu
vai, čia jis taip pat aktyvus jos na
rys. Todėl nenuostabu, kad į jo 
21-jį gimtadienį susirinko jį pasvei 
kinti daug draugią ir draugą ne tik 
iš Melbourno, bet ir iš Adelaidės, 
telegramos plaukė iš visos Austra
lijos. Mama žiūrėjo į Joną ir linga
vo galvą: „Iš kur tas Jonas galėjo 
įsigyti tiek daug draugų, rodos visa 
laika gyveno čia Melbourne?“ Taip 
jaunimas turi draugą, kas mėgsta 
stovyklas, keliauti, sportą, žuvauti, 
o Jonas toks yra.

NAUJIEJI STUDENTAI ADELAIDĖJE

Kęstas Bagašauskas: gamtos moks
lą fakultete, Adelaidės U-te.
Vida Bardauskaitė: odontologijos 
fak., Flinders U-te.
Danutė Grigonytė: humanitarinių mo 
kslų fak. Adelaidės U-tė.
Vytas Neverauskas. gamtos moks
lą fak. Flinders U-te.
Rima Staugaitė: medicinos fak. Flin
ders U-te.

Initium Semestri.
Įvyko pas Marytę Neverauskai- 

tę. Buvo svarstoma: 1. dabartinė or
ganizacijos veikla ir jos ateitis, 
2. Jaunimo Kongreso ir Studentą 
Baliaus reikalai.

Dalyvavo tik trečdalis narių: 
5 studentai ir 13 studenčių. Buvo 
nagrinėjimas klausimas „ar iš viso 
verta tęsti ALSS organizacija? At
rodo, kad daugumas studentų yra 
paskendę abejingume. Pagaliau bu
vo nuspręsta, kad kol kas verta tęs
ti, nes dar liko saujelė veiklių stu
dentų, ir jie turi stengtis įtraukti 
fuksus į organizaciją. Bet tik 3 
fuksai atvyko į šį susirinkimą.

Pirmininkei Pociūtei išvažia
vus, į valdybą įėjo Rūta Samuly- 
tė-Apponyi. Ji su vyru bus atsako- 
mingi už Studentų Baliaus paruo
šimą. Taigi dabartinę valdybą su
daro: Petras Kanas (pirmininkas- 
iždininkas); Jūratė Grigonytė (se
kretorė: prašoma kreiptis į ją vi
sais reikalais. Jos adresas yra’. 7 
Gascovne Ave., Hillcrest. SA 5806)

Po to, šnekučiavome apie per
eitą studentą suvažiavimą ir skau
tą stovyklą: buvo malonu prisimin
ti. Susirinkimas buvo sėkmingas

Ta proga linki ir „M.P.“ Jonui nes, nors dalyvių buvo mažai, jie
geriausios sėkmės. bUVo linksmi ir blaivūs.
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GARBINGA SUKAKTIS

Šiandie. sulaukti penkiadešim- 
ties metų žmogui nėra jau koks di
delis dalykas; lygiai ir tiek išgy
venti dar nėra joks nuopelnas. Ta- 
ičiau brandžiai ir turiningai juos iš
gyventi ne kiekvienas ir sugeba. To 
dėl visai su pagrindu pasaulyje pri
imta minėti tam tikras žmogaus am-
žiaus sukaktis, per kurias pager
biamas asmuo ne tuščiai laikų lei
dęs, bet svariai pasidarbavęs šei
mai, organizacijai, bendruomenei ar 
tautai.

Malonu šioje vietoje priminti, 
kad gegužės 14 d. penkiasdešim
ties metų sulaukė žinomas aktyvus 
visuomenininkas inžinierius Vytau
tas Bukevičius. Tai dinamiška as
menybė, kokių reta dabartinėje mū
sų visuomenėje ir veikloje.

Vytautų Bukevičių kaip lietu
vį visuomenininkų gerai pažįsta vi
sa aktyvioji Australijos Lietuvių 
Bendruomenė, tačiau arčiausiai jis 
pažįstamas Sydnejąus lietuviams, 
kurių tarpe jis darbuojasi dar nuo 
1950-jų metų. Jau 1957 m. jis va
dovauja ALB Sydnejaus apylinkei 
kaip jos pirmininkas, 1960 m. išren
kamas ALB Krašto Kontrolės Komi-
sijos pirmininku.

Šalia bendruomeninės veiklos
dar jis priklauso profesinei lietu- rinkti seniūnų ir jo pavaduotojų tar- 
vių inžinierių draugijai ir Senųjų pusavio ryšiams palaikyti. Seniūnu 
Skautų Židiniui ir jam vadovavęs, išrinktas V. Saudargas ir seniūno pa- 
Būdamas aštraus proto ir greitos vaduotoju - J. Kedys. Abu išrinkti 
orientacijos jis nuolat kviečiamas vienbalsiai.
pravesti susirinkimus, daugelį kar- Po to sekė diskusijos bendruo- 
tų skaitė visuomenei ir uždaruose menei svarbiais reikalais, įvairūs 
rateliuose turiningas paskaitas ir klausimai bei sumanymai.
dažnai pasisakydavo taikliais Svarbu konstatuoti, kad atstovų
straipsniais mūsų spaudoje. Be to .arpe nebuvo jokio susiskaldymo ir 
jis jau nuo 1963-jų metų sėkmingai pareikštos nuomonės įvairiais klau- 
atstovauja lietuvių bendruomenę simais buvo vieningos. Kalbėtojų 
Jungtiniame Baltų Komitete Syd- pasisakymuose buvo jaučiamas pasi- 
nejuje net tris kartus jam pirminin- tikėjimas dabartinei Krašto Valdy- 
kavęs. bai. Tėvynės meilė, lietuvybės išlai-

Atviro būdo, kupinas taiklaus kymas ir bendruomenės reikalai do- 
ir gilaus sąmojaus ir ypač jaunas minavo susirinkimo atmosferų.
savo dvasia sukaktuvininkas V. Bu- Susirinkimui baigiantis, nutarta 
kevičiuš1gerbiamas ir mėgiamas tiekpastųsti Turkijos prezidentui laiš- 
vyresniųjų eilėse, tiek ir jaunimo ka Bražinskų reikalų susirinkime da- 
tarpe. Ypač pasigėrėtina jo būdo sa lyvavusių atstovų vardu.
vybė, kad jis nėra užsidaręs, bet ei
na su gyvenimu ir laiko dvasia. V. Saudargas.

Sydnėjas Apylinkės Valdybos narei Gr. Zigaitytei 
ir šeimai, mirus jos tėveliui

A.A. LEONUI ZIGAIČIUI 
reiškia gilių užuojautų.

Mirus,
A.A. LEONUI ZIGAIČIUI

Mūsų mielų narę Gražiną Zigaitytę, jos mamytę, ir sesutę Julijų, 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Sporto Klubas Neris.

Nežiūrint, kad apsikrovęs vi
suomeniniais darbais, inž V. Buke- 
vičius čia atvykęs sparčiai iškilo 

ir savo profesiniame darbe. Prieš 
22 metus pradėjęs dirbti Sydnejaus 
Waterboard’e jis šiandie iškilęs šio, 
je milžiniškoje įstaigoje į pačias 
viršūnes: šiuo metu jis yra skyriaus 
kovai su Sydnejaus vandenų užter
šimu viršininkas. Tenka pastebėti,
kad jis vienintelis iš naujųjų atei
vių šioje institucijoje taip aukštai 
iškilęs.

Inž. Vytautas Bukevičius gimė 
ir užaugo Lietuvoje, Kaune baigė 
univeristetų įsigydamas mechanikos 

. * inžinerijos diplomų ir dar žinias gi
lino dirbdamas Aukštoj Technikos 
Mokykloje Vienoje (Austrijoje). Dar 
Lietuvoje vedęs gyvena su šiema ir 
išaugino sūnų, kuris yra antro kur
so filosofijos studentas Sydney uni
versitete ir aktyviai reiškiasi lietu
vių jaunimo gretose.

Sveikindami mielų sukaktuvinin
kų mes linkime daug saulėtų ir kū
rybingų metų su nemažesne energi
ja darbuojantis bendruomenės ir tau
tos gerovei.

n.n.
ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS.

S.m. gegužės mėn. 12 d. įvyko 
ALB Sydnejaus Apylinkės rinktų Ta
rybos Atstovų susirinkimas, aptarti 
atstovams rūpimų klausimų. Iš 20 
rinktų atstovų susirinkime dalyvavo 
14. Iniciatorių vardu susirinkimų 
atidarė p. J. Kedys ir padarė prane
šimų atstovams rūpimais klausimais, 
iškėlė reikalingumų palaikyti kon
taktų tarpusavyje ir svarbumų kolek
tyviai pareikšti atstovų bendrų nuo
monę atsirandančiais bendruomenės 
reikalais.

P. J. Kedžio pranešimų plačiai 
papildė p. L. Karvelis, pabrėždamas 
atstovų uždavinius ir atsakomybę 
prieš bendruomenę ir jų teises, iš
einant iš Statuto nuostatų.

Tarybos atstovai vieningai pri
tarė iškeltoms mintims ir nutarė iš

Sydnejaus Apylinkės Valdyba.

SYDNEJAUS APYLINKĖS

METINIS SUSIRINKIMAS.

Pirmų kartų Sydnejaus lietuvių 
visuomenė taip gausiai dalyvavo 
Apylinkės susirinkime. Užregistruo
ta pilnateisių narių . turinčių teisę 
balsuoti, 315 žmonių. Tam susirinki
mui be abejo buvo ruoštasi pozicijos 
ir opozicijos, kuri Sydnėjuįe dar te
bėra veikli nuo praeitų metų nelem
to įsipykimo.Tačiaureikia pasidžiaug
ti, kad abi besirungiančios šalys 
neišėjo iš kultūringai demokratijai 
leistinų ribų. Galimą sakyti, kad tai 
buvo pavyzdingas susirinkimas, ku
riame šaltas protas dominavo visuose 
susirinkimo darbuose.

Susirinkimų atidarė pirm. A. 
Reisgys, pasidžiaugęs tokiu gausiu 
atsilankymu ir padaręs trumpų įžan
gų, perskaitė ganų ilgų Apylinkės 
mirusiųjų sarašų, kuriuos paprašė 
pagerbti atsistojimu ir vienos minu
tės tyla. Po tos įžanginės kalbos 
buvo einama prie prezidiumo rinkimų.

Susirinkimas išsirinko pirminin
ku Prof. Algį Kabailų, kuris pasi
kvietė sekretorių p. V. Dantų.

Valdybos ir Revizijos Komisi
jos o taip pat ir Garbės Teismo pra
nešimai buvo išklausyti, priimti ir 
užgirti. Kiek ilgiau buvo apsistota 
prie iškilusio p. J. Kedžio atstovavi
mo bendruomenės Pavergtų Tautų 
Komitete. Išdiskutavus klausimų ir 
išklausius p. A. Reisgio platesnio 
paaiškinimo buvo priimta rezoliuci
ja, kurioje išreiškiama padėka p.J., 
Kedžiui už atliktų darbų (rezoliuci
jos tekstą dedame atskirai Red).

Pranešimus padarė apie savo 
vienetus: Ansamblio seniūnas p. Bi
tinas, į II-ji PLJ Kongreso Išvykos 
Komiteto vardu p-lė Liuda Apynytė 
ir Dainos Choro vardu p. Pr. Nagys.

Toliau sekė vykdomųjų organų 
rinkimai. Į naujų valdybų išrinkti: 
A. Reisgys, V. Stašionis, G. Zigai- 
tytė, R. Skeivys, N. Liutikaitė.

Į Garbės Teismų išrinkti: A. 
Baužė, Dr. Vingilis, A; Dudaitis, 
V. Bukevičius ir J. Maksvytis.

| Kontrolės Komisijų išrinkti: 
J. Kantonas, V. Danta ir E. Kala- 
kauskas.

Tenka palinkėti naujai valdy
bai sėkmės ir ištvermės ateities dar
buose.

***
Čia ypač malonu pabrėžti, kad 

Sydnėjuje pirmų kartų išrinkta to
kia jauna valdyba, kurios amžiaus 
vidurkis siekia vos 31 metus. Todėl 
kaip jaunus visuomenininkus randa
me reikalų plačiai visuomenei pri
statyti.

1. REISGYS Anskis gimęs 1921 m. 
Jurgių kaime, Klaipėdos apskrityje. 
Brandos atestatui ruošėsi Vytauto 
Didžiojo ir Eichstatt’o Lietuvių Gim
nazijose. 1946A7 m. studijavo Te- 
chnische Hochschule Darmstadt’e. 
Įsigijo Sydnejuje 1964 m. Bachelor
of Commerce laipsnį , o 1968 m. Di
ploma of Education. Eilę metų dės
to N.S.W. valstybinėse gimnazijose 
Ekonomijos ir Komercijos mokslus* 

Baigęs studijas dvejus metus 
buvo Sydnejaus Filisterių Būrelio 
Valdybos nariu. 1970 m. išrinktas 
Sydnejaus Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos Pirmininku.

2. STAŠIONIS Vitolis 29 metų, am
žiaus, gimęs Lietuvoje. Baigė Syd
nejaus Universitetų 1963 m. su Ba
chelor of Engineering diplomu (BE) 
Dabar dirba kaip elektronų inžinie- 

» rius.
Baigęs Bankstovvn’o savaitga , 

Ii o mokyklą, aktyviai įsijungė į Syd-

nejaus Lietuvių gyvenimų: uolus 
tautinių šokių šokėjas, Sydnejaus 
Studentų sąjungos iždininkas ir pir
mininkas, skautas Vytis ėjęs Tunto 
adjutanto pareigas ir aktyvus sporto 
klubo „Kovas“ narys.

3. ZIGAITYTĖ Gražina gimnaziją 
ir Teachers College baigė Sydnėjuje. 
Šiuo metu dirba kaip kvalifikuota mo
kytoj a ir toliau tobulinasi dainavimo 
ir piano klasėje. Priklauso Genesian 
Teatro grupei.

Baigė Baiikstovvn’o Lietuvių 
savaitgalio mokyklą. Sydnejaus lie
tuvių tarpe eilę metų dirba su skau
tais, draugininkės pareigose. Akty
viai dalyvauja studentų veikloje ir 
yra uoli Tautinių Šokių šokėja. Mū
sų minėjimuose ir parengimuose Gra
žina užpildo meninę dalį savo pa
čios suorganizuotais meniniais vie
netais.

4. SKEIVYS Rimas (1947 m.) Baigė 
Sydnejaus Universitetą 1967 m. su 
Bachelor of Science diplomu. Dabar 
ruošiasi Sydnejaus Universitete ma
gistro (M.Sc) laipsniui, dirbdamas 
Macquarie Universitete kaip Systems 
Engineer-Computing Laboratory. Stu
dijuodamas tarnavo Australų Karo 
Aviacijoj (University Squadro'rt), iš 
kurio 1967 išėjo atsargos karininko 
(Pilot Officer) laipsniu.

A.L. Studentų Sydnejaus skyriaus 
Valdybos sekretorius 1967 m. pir
mininkas 1968 m. ir 1970 m. - ’

5. LIUTIKAITĖ Natalija gimusi 
Šiauliuose ir pradžios mokyklų bai
gė lietuvių stovykloje, Austrijoje. 
Brandos atestatą ir Gailestingos Še- 
sers kvalifikacijas įsigijo Naujoje 
Zealndijoje. Kvalifikacijoms pagilin
ti buvo išvykusi tris metus į Šveica
riją ir tris į Vokietiją (Hamburgu).

Būdama užsienyje domėjosi 
lietuvių gyvenimu, aplankė lietuvių 
kolonijas Europoje ir Šiaurės Ameri
koje. Aukland’e buvo Lietuvių Ben
druomenės sekretorė ir Hamburge Lie
tuvių Moterų Sekcijos narė.

Sydnejuje yra buvusi Sambūrio 
„Šviesa“ sekretore. Šiuo metu pri
klauso Meno Ansambliui, sporto klu
bui „Kovas“ ir mokytojauja.Liętuvių 
Savaitgalio Mokykloje.

REZOLIUCIJA. 1

ALB Sydnejaus Apylinkės me
tinis susirinkimas įvykęs ; 1971 m. 
gegužės 23 d. Bankstovvne Lietuvių 
Namuose įvertindamas p. J. Kedžio 
darbą Captive Nations Week Commit
tee atstovaujant Sydnejaus lietuvius 
išreiškia jam padėka linkėdami ir 
toliau sėkmingo ir našaus darbo ko
voje su komunizmu.

Rezoliucija priimta balsų dau
guma.

Vaiva Vėbraitė, laimėjusi ameri
kiečių konkursą už rašinį apie Pu
tiną.
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ŠIANDIEN, KAIP IR SENIAU GRAŽI PRADŽIA.
MELBOUR.NO VYRŲ OKTETO

(Atkelta iš 1 pusi.) 
sur mieste, kur mašinos ir fabrikai 
ir progresas yra išstūmę gamtą, kur 
skubėjimas kasdieninio gyvenimo yra 
daug greitesnis, negu metą ir dienos 
laiką ketimasis, kur ne per platumą 
iš lėto einant reikia ieškot žmogaus, 
bet kur vienatvė randama nebent mi
nioj. Mūsą gyvenime ir tai kokie pa- 
siketimai! Zinia, mums tai gal dar 
ryškiau, negu kitiems, nes gi nuo sa
vo praeities mes atsiskyrėm ne tik 
laiko tarpu, bet ir didesne žemės 
rutulio puse.

Tačiau ir čia visad gyvenusius, 
ir ten palikusius laikas nepraėjo ne
sukrėtęs, nepakeitęs. Visiems pasau
lis pasidarė mažas ir nuostabūs da
lykai nebestebinanti. Šiandien žmo
gus mėnulyje, rytoj gal Marse, čia 
pat viską sužinom, savo akim pama
tom, atstumą lyg nebeliko. Gal iš da
lies, ir mūs pačią nebliko, nes jau
čiamės tik dalimi glaudžiai susijusios 
žmonijos masės, kurioj ir pajudėt ne
begali kito nepastūmęs, ir galvot sun
ku, nes pažiūros ir nuomonės ir ma
dos, net ir skonis užspaudžiami iš 
šono,- ir tai tokia jėga, prieš kuria 
nei pasipriešinti negalima.

Prisimename-rodos nesenai-kaip 
mokėmės. Kiek daug buvo draugą, kur 
knygą neturėjo, kuriems drabužią 
trūko, toli kasdien pėsčiomis vaikš
čiojo, kuriems tas mokymasis buvo be 
galo brangi dovana, nupirkta sunkiu 
tėvo prakaitu ir motinos nuolatine au
ka. Ir kaip daug yra kitą dalyką, ku
rie šiandien atrodo, kaip kiekvieno 
prigimta ir paveldėta teisė, o tuo
met buvo tik mažumos ir tai tik su 
vargu ir didžiom pastangom atsiekia
mi laimėjimai. Kaip daug daugiau 
šiandieną žmonės turi, negu tada 
turėjo, kaip daug daugiau įmanoma, 
pasiekiama, kaip visko labiau reikia! 
Su laiku kažkas pasidarė, nes štai 
visiems jo stinga. Jauni ir pagyvenę, 
visi tik skuba, skuba, skuba. Dienos 
per trumpos pasidarė, savaičią neuž
tenka, sustot sau nebeleidžiame ir 
vistiek nesuspėjame, nors kartais 
gal ir nebemokėtume net sau patiems 
išaiškinti,j ką vejamės ir kas mus 
varo. Tik žinome, kad su visais ap
link save, jaučiame įtampą, nuo ku-

rios visi vargsta, o silpnieji lūžta- 
žūva.

Tai tiek laikai pasikeitę vien 
tik mūsų amžiuje. Nuo tų pasikeiti
mų vargstame mėgindami suprast ir 
prisitaikyt. Tie, kurie šiandien gims
ta, turės ir dar labiau pavargti, kad 
suprastų ir prisitaikytų, nes laikas 
nesustoja keitęs i ir keičias vis grei
čiau. Ir taip šiandien nepaprastai 
greitam gyvenimo keitimesi kiekvie
na karta ateina į kitokį, į naują pa
saulį , ir todėl tarpas tarp senųjų ir 
jaunųjų atrodo vis platesnis ir vis 
sunkiau tarp jų statyti tiltus susipra
timo...Gal but ateityje ir motina jau 
savo vaiko nepažins? Nereikia to 
bijoti.

Patsai žmogus taip greitai nesi
keičia, ir jojo prigimtis ir šiandien 
ta pati, kaip buvo vakar ir kaip bus 
rytoj. Kitokiu margumu ir naujomis 
spalvomis kasdieną besidangstan
čiam pasauly, patys svarbiausieji 
dalykai vis tebėra tie patys: visur 
žmogus bijo mirties ir skausmo, sie
kia saugumo, pastovumo, ilgisi kito 
žmogaus artumo, supratimo, meilės, 
bando ieškoti pagrindo žmogaus su 
žmogumi bendravimui, pareigai, mo
raliniu! įstatymui.

Pagal madas pasikeičia drabu- . - .
žiai, šukuosenos, net veido išraiškos, filisteriams dėkoja, 
net kūno judesiai, kalbos išsireiški
mai, bet po jų tikrasai žmogus pasi
lieka stumiamas vis tų pačių jėgų, 
tos pačios baimės, tų pačių troški
mą, nors kitais vardais vadinamą, 
vistiek ar jis gyventų žemdirbių pra
eityje, kaimo tylumoj, ar šiandienos 
triukšmingame didmiesčio skubėjime 
Tarpe žmonių ne tiek daug skirtumo 
kiek panašumo, net jei jie ateina iš 
kitų tautų ar rasių, tolimų kraštų, 
ar skirtingą laikotarpią. Ir kartą iš
siskyrimas, net ir šiandien tėra pavir
šutiniškas, ne tikras. 0 vaikui mo
tinos reikšmė vis ta pati, nors šian
dien būti motina turbūt lyra dar sun ~ 
kiau net negu praeityje, ir tai ne 
dėl kartą susikirtimo.

(Bus daugiau)
aaaaaaaalaaauaaaaaaaaauu

LIETUVOS TEATRAS
ANTANAS SUTKUS.

savo programomis dlaugiau panašėjo į A. Sutką net neužsiminė*. Gi A. Sut- 
šią dieną „Show“. Bet apie mūsiškį kus , jau nekalbant apie tai, kad jis 
„Vilkolakį “ gal vertėtą ir plačiau pa
kalbėti atskirai, nes apie jį daug yra 
girdėję, bet jo nėra pažinę, o jau- 
n esnieji gal išviso apie jį nieko ne
girdėjo, ir šiandien pradeda žavėtis 
tokiomis pramogą srutomis, kaip is- 

LA KIS‘\ kurie (abu teatrai)”iki 1925terinSa P°P muzika ir hipi mėšlungiš- 
veikia kartu, bet individualiai, kai. degeneratyvus pasireiškimai ope

ners ir režiserius ir tie patys akto- tuoj ant dažnai rimtais gy venimo mo
liai tarnauja abiem teatram. Tautos mentais, moraliais dėsniais, bet es- 
Teatro scenoje įvyksta visa eilė A. ?jėje siekiant sunaikinti viską kas 
Sutkaus režisuotą spektaklią, būtent: iškelia žmogaus kilnumą. 
Vydūno „Žvaigzdžią Takai“ ir „Vai
dilutė“, V. Bičiūno „Gedimino Sap
nas“, viduramžiška misterija „Visi 
Žmonės“ ir V. Krėvės dramatizuoto
ji poema „Šarūnas“.

„Vilkolakis“ aktualus ir origi
nalus, dažniausiai, daugiau ar ma
žiau, paremtas aktorią improvizaci
ja (numatytuose rėmuose aktoriams, 
paliekama laisva valia improvizuoti 
ne tik tekstus, bet ir situacijas, etc), 
bet turėjo savo repertuare ir išbaig- 
tesnią, stambesnią, jau grynai rašy- 
tinią veikalą: satyrą, komediją, vo
devilių ir operečių,etc. Tai buvo pa
žangi teatro naujybė, kuria galėtą pa
sigirti bet kuris Europos teatras, nes

ti Tautos Teatras ir Vaidybos Studi
ja. Jau daugiau profesionaliai prade
da darbą ir satyros teatras „VILKO-

m.

J. Gučius.
Bet iniciatorius 

Tautos Teatro idėjai liko ištikimas 
visą gyvenimą^, nors sąlygą verčia
mas turėjo eiti ir kitais keliais, t.y. 
statydamas ne vien lietuvią autorią 
veikalus ir ne vien Tautos teatro var
du.

{steigęs vaidybos Studiją prie 
Tautos Teatro naujai aktorią kartai 
paruošti, pagrečiui talkininkavo kaipo 
režisierius dar tik užsimezgusiame 
satyros teatre „VILKOLAKIS,,. Tai 
buvo grynai mėgėjiškas aktualijomis 
pasirėmę^ teatras, kuri organizavo ir 
jo programas vyk;dė B. Sruoga, F. Kir- 
ša, architektai Dubeneckis ir Levin- 
sonas, dail: Dubeneckienė ir kiti.

Vėliau tas teatras perėjo viš&on 1 
A. Sut .kaus žinion. Jis dav.ęl ištįsinią 
spektaklią formą, sudrausmino, sutea- 
trino.

J. Vaičkaus grupei ir G. Glins
kiui atsikėlus iš. Vilniaus į Kauną, 3 __
A. Sutkus būdamas skirtingų, naujo- net įr Petrapilyje „Krivoje zerkalo“, 
yiškesnių į vaidybos meną pažiūrą o Maskvoje „Letučiaja Miš“ (Šlk..~ 
(modernistu 1920 m. sąvartoje buvo sparnis) tebuvo-daugiau tik kabareti- 
vadinamas) pereina į privataus tea- nio pobūdžio satyros teatrai. Vokie- 
tro veiklą. Tustinai pradeda vėl veik- rijoje tokių buvo irgi keletas, bet, 

(Šikno-

20-CIO KONCERTAS 1971.5.16.
(atkelta ii J psl.)

Koncertas baigėsi, \isiems daly, 
viams susirinkus scenoje, Apylinkės 
Pirmininkas p. Gabrielius Žemkalnis 
oktetui padėkojo už 20 metą tesėtą 
tautinį darbą, išreikšdamas viltį, 
kad jis skambia daina mus džiugins 
ir ateityje.

; Okteto ir dalyvavusią grupią 
vadovams buvo įteikta gėlią ir dova
ną.Okteto pirmininkas p. K. Mielda- 
žys padėkojo visiems dalyviams ir 
gausiam atsilankiusią būriui pareikš
damas, kad oktetas jausdamas tautie
čių šiltą pritarimą, kaip iki šiol dai
navęs, dainuos ir ateityje.

Po koncerto oktetas su talkinin
kais rinkosi į mažąją salę, kur po
nios laukė sukaktuvininkų su gausin
gu vaišių stalu. Užkandžiaujant ir val
gantis skystvmėliais, vėl prisiminta 
okteto nueitas kelias. Prisiminimų o 
ir gražių linkėjimų tarė kun. P. \ a- 
seris, kun. P. Dauknys, Dainos Sam
būrio dirigentas p. A. Celna. Tele
grama sveikino Adelaidės „Klajūnai“ 
ir jų vadovė p. G. Vasiliauskienė. 
Raštu

Tik nesenai įsikūręs Sydnėjuje 
II-jo Jaunimo Kongreso Išvykos Ko
mitetas. gegužės 15 d. Lidcombės 
Lietuvių Namuose turėjo savo pir
mąjį par uošimą B-B-OL

Nors oras buvo tikrai nepavy
dėtinas, nes vėjas su lietumi gana 
gerokai siautė, kas greičiausiai at
baidė ir daugumą žmonių, tačiau su 
Apylinkės V-bos pirmininku A.Reis 
giu ir ponia priekyje, atsilankė apie 
pusšimtis žmoniut. Daugumoje tai 
buvo sportininkai, kurių tarpe ma
tėsi ir abiejų klubą pirmininkai V. 
Daudaras su ponia ir J. Belkus.

Nors ir neperdaugiausiai buvo 
svečią, tačiau nuotaika buvo labai 
linksma ir prie gražiai išpuoštos sa
lės, smagios V. Šliterio plokštelią ] 
muzikos ir, nors lietum palaistytą, 
skanią kepsnių,svečiai turėjo links 
mą jaunatvišką nuotaiką ir Išvykos 
Komitetui buvo graži finansinė pra- 1 
džia.

Tą vakarą įvykusiame Sydnė
jaus filisterią susirinkime, kurio 
paskiri nariai vėliau atsilankė ir į I 
Lidcombę, buvo surinkta komitetui 
$25, už ką komitetas nuoširdžiai I

Su gražia pradžia Išvykos Ko
mitetas tikisi vėliau surengti ir dau
giau įvairią parengimą ir kviečia 
visus Sydnėjaus lietuvius prie to 
ateityje prisidėti, kad ir mes iš Syd« 
nejaus galėtume tinkamai reprezen
tuoti savąjį jaunimą Pasaulio Jau
nimo Kongrese. L.

sveikino p. J. ir J. Valaičiai.
Jautriai visiems atsakė okteto 

vadovas p. P. Morkūnas pareikšdamas 
kad su pilna viltimi ir pasitikėjimu 
dirbs ir toliau.

Vaišėms vykstant vėl skambėjo 
okteto ir „Bevilčių“ dainos.

Dar daugelį metą dainuokite bro
liai, kaip tie paukšteliai žaliam go
juj- 

Staigia mirus

A.A. LEONUI ŽIGAIČIŲ!
gilaus liūdesio prislėgtą Albiną Zigaitienę, dukras Gražiną ir 
Juliją ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi.

Belkų šeima.

LIETUVIU TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME PEft 

TAUTOS FONDĄ MŪSŲ 
LAISVĖS KOVAI!

A.A. STANISLAVUI BALTRAMIJUNUI
mirus, žmoną Bronislavą ir sūnų Raimundą užjaučiame ir kartu liūdime, 
gedime.

Eugenija ir Liudas Martinkai.
Adelaide.

kai degeneratyvus pasireiškimai ope-

Ką nuveikė T. Teatras operuo
damas ir gilindamasis į grynai liet, 
dramaturgiją, tai buvo A. Sutkaus ne- 
palužtamas užsispyrimas. Ir čia jam 
didelė garbė kad nebojo anuometinio 
mūsajam tautiniam teatrui nepriaugu
sios auditorijos pripažinimo ir į spek
taklius atsilankant skaitlingumo, bet 
kūrė lietuviška dvasia ir krauju per
sunktus veikalus-spektaklius.

Valst. Teatre būdamas jo direk
toriumi (1926-1928) pastatė Ch. Di- 
kenso „Kalėdą Giesmę“ ir Vydūno 
„Vaidilutę“. A. Olekai-Žilinskui iš
vykus iš Lietuvos į JAV, A. Sut
kus valst. Teatre pastatė ir režisavo 
ne eilinius veikalus. Ir buvau nema
loniai nuteiktas, kai J. Blekailis ra
šydamas „Aiduose” apie Lietuvos 
Teatrą gal nežinodamas (jaunuolis 
anuo teatro laiku buvo) yra nutylėjęs 
ne tik apie B. Dauguvietį, bet ir apie

anot anuometinio teatro direktorius 
A. Olekos-Žilinskio, minint Valst. 
Dramos Teatro dešimtmetį,-tarto žo
džio buvo vienas profesinią Lietu
vos Teatro tėvą su J. Vaičkum ir K. 
Glinskiu. Taigi A. Sutkaus Valst. 
Teatre Neprikiš, laikais yra pasta
tęs per 10 veikalą. Be minėtą: Hof
mano „Nuotaką“, kurios pastatymą t 
vokiečią kritikos žurnalai labai įver
tino; V. Hugo „Nuskriaustuosius“, 
F. Šilerio „Milių Tellį“, (šiuos abu 
veikalus režisavo ir jo mokinys K. 
Juršys); J. Benevento „Gyvenimas 
išvirkščiai“; K. Inčiuros „Vincą Ku
dirką“: S. Kapnio „Traukinys ateina“ 
K. Inčiūros „Gimtąją žemę”: Be to. 
Klaipėdos teatre jis pastatė: Vydūno 
„Vėtra”: L. Fodoro „Brandos atesta
tą“: Ch. Dikenso „Dėdę Skrudžią,, ir 
naujai K. Inčiūros .. V. Kudirką“.

Kaip gi lieka A. Sutkų vertinti 
kaipo artistą, režisierių menininką. 
Tai jau būtų gana plati specifine sri
tis: Paviršutiniškai, apgraibomis su
metus mintis ir nuomones apie jo nu
veiktus darbus.ir, imant.galvon jo sta
tytų veikalų idejiniai-filosofines min
tis ir pastatymų formą, tenka vėl kar
toti, jog jis buvo ir liko nepajudina
mas įsitikinimuose, būtent: impresio
nistu su nemaža priemaiša linkęs į jo 
taip mėgiamą simbolizmą.

(Bua daugiau*
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

CANBERROJE.

Apylinkės Valdybos organizuo
tas šios šventės minėjimas prasidėjo 
pamaldomis St. Patrick’s bažnyčioje, 
kurias atlaikė ir dienai skirtą pamoks 
lą pasakė iš Sydney atvykęs kun. P. 
Butkus. Pamaldų metu buvo gieda
mos giesmės, vargonais grojo p. P. 
Darius.

2 vai. po pietų dalyviai rinkosi

minėjimas. Minėjimą pradėjo Apylin
kės Pirmininkas Dr. K. Kemežys, 
pakviesdamas skaityti paskaitą iš 
Sydney atvykusią viešnią p. Jonai
tienę. Savo paskaitoje p. Jonaitienė 
palietė svarbiausius motinos bruo
žus, jos rūpesnius susijusius su šei
ma ir labai atsargiai pailiustravo šių 
dienų jaunimo kai kuriuos bruožus.

Didokas susirinkusių skaičius 
su dideliu įdomumu išklausė įdomią 
paskaitą, diskutuodami paskaitoje 
patiektas mintis.

Toliau sekė mūsų jaunųjų bei 
mažųjų pasirodymai-išpildymas pa
čios programos. Dalyvavo: V. Perli- 
bachaitė paskambino pianinu, V. Ži
linskas pagrojo gitara, mažasis A. 
Sipavičius-eilėraštis, R. Gružaus- 
kaitė paskambino pianinu, Ed. Žilins
kas pagrojo trempėte ir V. Balsytė a- 
kordionu. Iš svečių tarpo motinas 
dar sveikino kun. P. Butkus ir su
giedota - Marija, Marija... Bibliote
kos reikalu, su, platesne įžanga, kal
bėjo p. P. Martišius. Apylinkės Pir
mininkas Dr. K. Kemežys dėkojo vi
siems prisidėjusiems prie motinos 
dienos paruošimo, o taip pat ir šei
mininkėms už atneštus skanėsius 
arbatėlei.

Toliau vyko arbatėlė, kur prie 
arbatos puoduko buvo tęsiami pašne-- 
kėsiai ir jaulioje aplinkoje matėsi 
svečiai p.p. Jonaičiai iš Sydney ir 
kt. vietovių.

Nors motinos dienos minėjimas 
ir vyko trečiąjį sekamdienį, tačiau 
gausu buvo dalyvių kaip bažnyčioje, 
taip ir minėjime.

A.***
RAMOVĖNŲ POBŪVIS.

ga kreipėsi j' visas Sydney organiza
cijas, kad atėjus laikui dalyvautų 
organizuotai su savo vėliavomis. Be 
to, prašė visas Sydnejuje esamas me
nines pajėgas, kad jau dabar ruoštų
si ir atėjus laikui dalyvautų šventės 
programoje. Taip pat kreipėsi į sava
norius ir visus Sydnėjaus „Ramovės“ 
narius ir kvietė vėliavos šventinimo 
dieną dalyvauti organizuotai. Dar ta
rė žodį grynai Ramovėnams ir paaiš
kino kokiais sumetimais buvo atlik
tas slaptas, balsavimas dėl Centro 
Valdybos rinkimų, kuriuos pravedė 
Skyriaus Valdybos sudaryta balsams 
skaičiuoti Komisija: A. Skirka, p. Vi- 
nevičius ir S. Gedminas. Skyriaus 
V-bos pirmininkas p. St. Pačėsa, 
baigdamas savo žodį, paprašė „Ra
movės“ kapelioną kun. P. Butkų su
kalbėti maldą ir po to prasidėjo po
būvis. Meninėje dalyje p. Zigaitytė 
ir p. Gečiauskas, okomponuojant gi
tara, gražiai sudainavo 3 dainas. 
Programoje buvo numatyta didesnė 
meninė dalis, bet del susidėjusių 
aplinkybių neįvyko. Vėliau , svarų 
žodį ramovėnmas tarė kun. P. But
kus, L.B. Sydnėjaus Apylinkės Pir
mininkas p. A. Reisgys ir P. Kedys. 
Po to, balsams skaičiuoti Komisi
jos narys p. Vinevičius perskaitė 
Komisijos protokolą ir pranešė, kad 
slaptu balsavimu į Centro Valdyba 
daugumą balsų yra gavę: S. Dir- 
mantas, E. Vengianskas, K. Dabu- 
levičius, P. Dirkis, J. Gaižutis, K. 
Oželis ir J. Švedas. Pobūvio metu 
visa laika grojo muzika, vyko šokiai 
ir prie stalo skambėjo lietuviška dai
na. Baigiantis pobūviui, ramovenai - 
daininkai susirinko į vieną vietą 
ir vadovaujant p. A. Pinkui sudaina
vo „Ant kalno mūrai“, „Į kovą, į ko
vą“ ir kitas karo žygio dainas.Vi
sos dainos buvo sudainuotos gana 
gerai ir publikos palydėtos su di
džiausiais plojimais. Pobūvis praėjo 
gražioje ir draugiškoje nuotaikoje.

Dalyvis-.

Gegužės mėn. 2 d. įvyko Sydnė
jaus „Ramovė“ uždaras pobūvis, ku
ris praėjo su didžiausiu pasisekimu. 
Be svečių ir Skyriaus narių dalyva
vo vietos organizacijų atstovai. Su
sirinko virš 140 asmenų, kurie buvo 
pakviesti prie bendro stalo pilno ap
krauto maisto ir gausingai gaivinan
čių gėrimų. Pobūvio atidarymo žodį 
tarė L.V.S. „Ramovė“ Sydnėjaus Sky 
riaus Valdybos Pirmininkas p. St. Pa
čėsa, sveikindamas gausiai susirinku
sius svečius, linkėdamas visiems ge
ros nuotaikos, pabrėžė, kad tokios 
rūšies pobūvio dar nėra buvę nuo Syd- 
nejaus Skyriaus įsisteigimo, t.y. per 
14 metų. Kad pobūvis darytas kaip 
susipažinimo ir glaudesnių ryšių pa
laikymo artėjantiems reikšmingiems 
ir dideliems darbams, nes šiais me
tais per Kariuomenės Šventę sukan
ka 15 metų nuo Skyriaus įsikūrimo ir 
per tą šventę, t.y. lapkričio mėn. 20 
d. numatyta pašventinti L.V.S. „Ra
movė“ Sydnėjaus Skyriaus vėliavą. 
Jis pabrėžė, kad vėliavos šventinimo 
iškilmės yra vienas iš iškilmingiau
sių momentų Skyriaus gyvenime, to
dėl turėtų būti tinkamai atžymėta ne 
tik Skyriaus, bet ir visos L.V.S. „Ra
movė“ apimtyje. Jau dabar reikia 
ruoštis ir padaryti ką galima, kad 
vėliavos š ’riimo diena praeitų 
kuo iškilmingiau. Pobūvio dienos pro- 
Mūsų pastogė Nr.21

***
Mūsų Pastogei aukojo;

Br. Vingrys vardinių

V. Patašius $2.00
F. JKarpas 2.00
J. Norvilas 5.00
A. Gaidelis 5.00
V. Jakutis 2.00
P. Y. 1.00
A. Martišius 2.00
V. Didžys 1.00
B. Vanagas 2.00 -
P. Dirkis 5.00
F. Sodaitis 2.00
K. Makūnas 2.00
A. Miliauskas 2.00
V. Linkus 2.00
J. Gružauskas 2.00
V. Adomavičius 2.00
A. Andriuška 2.00
V. Aukštiejus 2.00
V. Bukevičius 2.00
J. Sedliorius 2.00
A. Juodgalvis 5.00
J. Laurinaitis $5.00
T. Kašaukas 2.00
V. Vilkaitis 6.90
E. Kolakauskas 5.00
D. Martin 2.00
J. Velička 2.00

proga surinko 
8.00

Mieliems aukotojams nuoširdi 
padėka.

***
Melbourniškiams gerai pažįsta-

jas -amžinasisnarys, buvęs Melbourne 
Apylinkės ir Karių Veteranų S-gos 
„Ramovė“ valdybų narys bei tautinio 
darbo nuoširdus rėmėjas Alfonsas 
Bikulčius jau kurį laiką jautė svei
katos sušlubavimą. Daktarų - spe
cialistų paguldytas Šv. Vincento li
goninėn tyrimams.

Nuoširdžiai linkime atgauti svei
katą.

Aną dieną sidniejiškis Vladas 
M. nuvažiavęs į Canberrą prisigry
bavo pilnas kašes grybų. Grįždamas 
per mišką prie mašinos užtiko visai 
jaunų grybukų. Sustojo Vladas ir 
ėmė galvoti, kur juos dėti. Greitai 

WWWWtWWWIprisimine statuto 75 straipsnio pa
keitimą ir visus senus grybus lauk 
iš krepšių, prisirinkęs jaunų, grybų 

patenkintas namo.

ALB Krašto Valdyba.
***
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Buvusiam mano mokytojui-auklėtojui

A.A. STASIUI BALTRAMIJŪNUI

mirus, p. Bakramijūnienę ir sūnų Raimondą nuoširdžiai užjaučiu.

Vladas Bosikis.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Gerai žinoma Sydnėjaus lietuviu Lietuvaitė kandidatė į „Miss Aus- 

tarpe visuomenininke Aldona Berno- tralia“ 
taitė-Kapočienė praeitą savaitę sun
kiai apsidegino darbovietėje. Pagul
dyta į ligoninę. Sveikata gerėja. 
Linkime Aldonai sveikti ir pagyti. ***

ALK Kultūros D-jos pirmininkas
J. Dirginčius vis dar sirguliuoja na
muose po sunkio šir dės atakos iš
tikusios jį prieš porą mėnesių. T. 
kimės greitai jį pamatyti sveiką ir 
stiprų.

Š.m. gegužės 21 d. Sydnejuje 
garsiajame Chevron Hotelyj įvyko 
debiutąnčjų į „Miss Australia“ pa
sirodymas - balius.

Buvo malonu stebėti 82 rinktinių 
mergaičių tarpe vieną lietuvaitė pa
nelė Juliją Bogužaitę su savo asis- 

Ti-tentu Pauliumi Kabaila.
Abu jauni lietuviai studijuoja 

Universitete. Balius buvo nepapras
tai puikus iškilmingas, kuriame buvo 
susirinkę 800 žmoniųpo-jų. tarpe da- 

patirti kad p-lė V. Mara-lyvavo 10 kviestų lietuvių. Panelei 
žada liepos 3 d. ištekėti. Julijai linkime būti išrinktaiįiMiss 

Australia ir tuo būdu išgarsinti lie
tuvių vardą. . ... (;-f-,>y

*** ; ,
Visai netikėtai- susirgo mums 

geiai žinomas ir veikite visuomenin
inkas p. Viliniškis Canberrėje, pa
guldytas ligoninėn. Linkime greito 
pagijimo.

***

Teko 
šinskaitė 
Sėkmės tau, Violeta.

Jau daugelis metų, kai Melbour
ne Soc. Globos moterų draugija ruo
šia Jonines. Tai didesnio masto po
puliarus parengimas, sutraukiąs ne
maža melbourniškių-senimo ir jauni
mo. Šiemet Joninės Melbourne bus 
švenčiamos birželio mėn. 19 d. Lie
tuvių Namuose. Bus gera proga pa
sivaišinti ir pasilinksminti visiems, 
o Jonams ir Jonėms atšvęsti vardi
nes.

***
Taip pat prieš kelias dienas 

susirgo p. Vanda Žilinskienė. Gydy
tojai nustatė, kad yra kraujo išsi
liejimas smegenyse ir todėl įvyko 
paralizas. Šita liga yra vadinama 
„Stroke“ . Paguldyta ligoninėje. Lin- 

Džiugu girdėti, kad Melbourniš- kime greito pasveikimo.
kis Vytas Jasiulaitis nuolat aplanko 
Sydnejų ir didžiąsias krautuves ap
rūpina gražiomis stalinėms lempomis.
Pasiteravus sužinota, kad jis pats 
tas lempas ir gamina. Melbourne 
Showroom 113 La Trobe St., yra iš
statyti pavizdžiai.

***
United Press International iš

Maskvos pranešėt; kad remontuojant K. Bradūnas, recenzuodamas „Aidų“ 
Kauno Basiliką, rasta užmūryta šie- Nr. 2 pamini, kad ten tilpęs įlius- 
hose 30 paveikslų, tapytų XVI ir struotas A. Zubro Australijos Lie

tuvių Dienų aprašymas yra „labai 
gerai paruoštas ir aktualias prob
lemas keliąs Australijoj įvykusių 
vadinamų Lietuvių Dienų aprašas“.***

***
Į Canberrą pasigrybauti atva

žiuoja net iš Melbourne mūsų tautie
čiai. Ju tarpe buvo p.p. Liubinai, o 
iš Sydnėjaus p. Miniotai, bet visų 
grybų vistiek nepajėgia nugrybauti. 
Dabar kai tik geras sezonas grybams.

***
„Draugo“ kultūrinio priedo red.

XVII am. olandų dailininkų. Vie
nas iš jų yra Rubenso. Tie paveiks
lai kadaise priklasė Čiurlionio ga
lerijai. Kad nepatektų okupantams, 
juos ten paslėpė ir užmūrijo II-jo 
pasaulinio karo metu. Tačiau tie, ku
rie tai padarė, arba užmiršo, arba 
dingo. Drėgmė paveikslus šiek tiek 
apgadino. Dabar jie restauruojami ir 
bus grąžinti Čiurlionio galerijai Kau
ne.

NAUJI LEIDINIAI.

Joseph Ehret, "Baltisches Sc hick- 
sal” Basel, 1970. Sis , nors ir kuklus 
savo apimtini leidinys (40 psl), tačiau 
jis laikytinas vykusiu, .sutrumpinta"for
ma paruoštų Baltijos valstybių prista
tymu Šveicarijos, Vokietijos ir kitu kraš
tų, vokiškai kalbančių, visuomenei. Įdė
tas ir Baltijos valstybių žemėlapis. Lei
dinio pabaigoje pateiktas leidinių są
rašas - apie Baltijos kraštus bendrai ir 
apie paskiras valstybes atskirai.

ELTA - PRESS, nr. 1 - 2, 1971 m. Ita
lų kalba biuletenyje, kurio žinias daž
nai panaudoja italų spauda, daug infor
macijų apie Simokaičių byla, jos atgar
sius pasauly (demonstracijos ir kt.), 
apie vasario 16 d. minėjimus ir kt. Biu
letenio viršely '• Baltijos juros srities 
žemėlapis - jis italų visuomene^ supa
žindina su Baltijos valstybių vieta.

Bažnyčia ir pasaulis, Baž
nytinio gyvenimo kaita po II 
Vatikano susirinkimo, para
še Antanas Maceina, 155 
psl.,- kaina $2.00.
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PABALTIEČIŲ ŽAIDYNĖS. LIETUVAITĖS : LATVAITĖS

Antros dienos varžybos vyko Co
burg krepšinio stadione.

34:36 (14:13)

prieš estes. Pralaimėta 0:3 (7:15. 
9:15.8:15). Paskutinėse tinklinio 
rungtynėse estai įveikė mūsų vyrus 
Te didesnio pasipriešinimo 3:0 (15:5 
15:7,15:7). Tinklinio varžybos pasi
baigus, vyrų ir moterų nugalėtojų ti
tulai atiteko estams, latviai buvo 
priversti pasitenkinti antrom vietom, 
o mums kaip ir buvo tikėtasi atiteko 
trečios vietos. Nežiūrint to. mūsų 
tinklinyje malėsi progresas ir atei
ties žaidynėse galima tikėtis geres
nių rezultatų.

LIETUVIALLATVIAI 45:16 (19:9)
Tai buvo didžiausia šių žaidy- 
slaigmena. Po Įtikinančios pcr-mų

galės prieš estaičių jaunes, mūsų 
mergaitės krepšininkės nesitikėjo di
desnio pasipriešinimo iš latvaičių 
pusės. Dėl šios priežasties lietuvai
tės rungtynes pradėjo atsipalaidavu
sios. Vaizdas pasikeitė antrame kė
linyje, kai mūsų prieauglis išvystė 
spartos žaidimų ir 30-toje minutėje 
pirmavę net Up. (29:19) taškų. Paso
dinus pagrindines žaidėjas ant at
sarginių suolelio, Įątvaitės rezul-

LIETUVIALESTAI 36:17 (12:13)
Rimtesnio pasipriešinimo nepa

rodė mūsų jauniams krepšininkams 
ir latvių prieauglis. Tuo buvo alsire- 
venšuota už vieno taško pralaimėjimų 
pirmose Pabaltiečių Žaidynėse. Mū
sų prieauglis taškus rinko sekančiai: 
P. Baltrūnas 10, A. Pauliukevičius 
10, M. Liubinskas 7, P. Andrejūnas 
5, R. Beinoravičius 4, A. Rakauskas 
4, S. Bernotas 3, A. Jaunutis 2. Po 
šių rungtynių paklausiau, trenerio pa- tatų netik sušvelnino, bet rungtynių 
reigas atlikusio G. Brazdžionio, kaip pabaigoje pademonstravo ir gražų 
jis įvertino mūsų jaunių rinktinės žaidimų. Kartus pralaimėjimas, bet 
pasirodymą? „Rinktinė-puikus krep
šinio vienetas. Šlifuotas kamuolio 
valdymas, tikslūs mėtymai prie len
tos ir iš vidutinių nuotolių. Jauniai 
vedė ^.apgalvotą žaidimų ir pasižy
mėjo gera orientacija. Be bendros 
treniruotės, pasirodė kaip puikiai su- 
sižaidęs vienetas. Atskirai pagirti 
norėčiau rinktinės kapitonų Aleksų

kartu ir gera pamoka treneriams atei
ties žaidynėse. Tuo nenorima nuver
tinti latvaičių pastangų, kurios su
žaidė pasiaukojančiai. Visa rungty
nių našta krito ant pagrindinio pen
ketuko pečių, kurį sudarė 4 mergai
tės iš Sydnėjaus ir L Blicavs iš Ade
laidės, pelniusi 16 taškų, R. Veiss 
10, G. Miltins 5. Lietuvaitėms 

Jaunu,tįr kuris kovojo pasiaukojančiai kus^ pelnė: A. Sealbaitė 15, R. 
sumaniai dirigavo žaidimų ir nesa
vanaudiškai kamuoliais „maitino“ ko
mandos draugus geresnėse pozicijo
se. Ši rinktinė draugiškai susigyve
nusi ir kiekvienas žaidėjas atidavė 
savo duoklę siekiant pergalių. Ši mū
sų jaunių krepšinio rinktinė, tai tre
nerio svajonė“, pokalbį užbaigė G. 
Brazdžionis. Aš iš savo pusės norė
čiau tik pridėti, kad džiugu, jog rink
tinė nesibazuoja vien Geelongo ir 
Adelaidės jauniais, kaip būdavo 
anksčiau, bet perspektyvių krepši
ninkų yra varpiečių, koviečių, nerie- 
čių ir Canberros „Vilko“ gretose. 

***

tavičiūtė 9, K. Stalbaitė 6, L. 
geviciūtė 2, R. Schultze 2.

taš- 
Igna- 
Smil-

LATVIAI.ESTAI 34:3 0 (16:8)
„■oho otn; , .
Pirjgųg^,^yrų krepšinio rungty

nėse fąiY|ųn pranašumas išryškėjo 
jau pųipųmę kėlinyje. Antrame pus- 
laikyje^jatvįai jšaįdė atsipalaidavę, 
taupyd^PpL jėgas paskutinėms, lemia
momis. f^rungtynėms prieš lietuvius. 
D auginus LaL^aškų latviams pelnė: 
P. Vitols* 10, L Blicavs 8, o estams 
H. Siig 9, H. Tanonag 8.

***

LIETUVĖS : ESTĖS 43:29 (23:18)

Mūsų moterų krepšinio rinktinė 
pirmose rungtynėse žaidimų pradėjo 
gana blankiai. Tų negalima pasaky
ti apie varpietę R. Milvydaitę. Ra
sa netik puikiai dirigavo žaidimų, 
bet ir pati pirmame kėlinyje pelnė 
net 13 taškų. Nepavydėtina užduo
tis buvo kovietės S. Gustafson, pri
žiūrėti K.Maar. Snaigė šį įsipareigo
jimų atliko patenkinamai ir jei ne 
keletas vidutinių distancijų metimų 
iš nepatogių padėčių, jos žaidimų 
taip pat galima būtų įvertinti penke
tuku. Vaizdas pasikeitė antrame kė
linyje, kai laisviau žaisti pradėjo 
Pietų Australijos rinktinės žaidėja 
V. Jučiūtė. Taškai: R. Milvydaitė 
20, N. Marcinkevičiūtė 6, A. Stal
baitė 6, B. Latvėnaitė 3, V. Jučiū
tė 2, S. Gustafson 2, L. Smilgevičiū
tė 2, L Kv.iecinskienė 2:

„Kova dėl kamuolio” J pagalbą R. 
Baškui (nr. 8) skuba P. Urnevičius 
(nr. 7) Foto - A. Fišherio.

Tiesiog skandalinga rungtynių 
pradžia, nes startinis lietuvių krep
šinio rinktinės penketukas: A. An
drejūnas, G. Gustafson, A. Čerkesas, 
M. Mikalauskas ir G. Brazdžionis per 
10 min. pelnė vos vienų tašką ir es
tai pirmavo 11:1. Padarius pakaitų 
A. Reivytis staigiais prasiveržimais 
pelnė net 8 taškus 5 min. laikotapry- 
je ir kėlinio pabaigoje rezultatas su
švelnintas iki minimumo. Antrame 
kėlinyje, išvysčius spartos žaidimų, 
lietuvių pranašumas nekelia abejo
nių, ir rezultatas 24:4, kalba pats 
už save. Taškus pelnė: G. Gustaf
son 12, A. Reivytis 8, A. Andrejū
nas 7, A. Milvydas 3, A. Jaunutis 
3, J. Obeliūnas 2 ir G. Brazdžionis 
1.

LIETUVĖS :LATVĖS 47:17 (25:11)

Mūsų moterų krepšinio rinktinė 
prieš latves laimėjo tiesiog triuški
nančiai. Jei prieš estes žaidžiant di
džiausių nuostolių priešininkėms pa- nių nugalėtojų lietuvių. Pirmame kė- 
darė varpietė R. Milvydaitė, tai šiose linyje lietuviai gerai dengė ir stai- 
rungtynėse buvo nesulaiko ma Ade
laidės vytietė V. Juciūtė. Virgini- 

Atkakli kova vyko jaunių ber- ja netik buvo n epraeiname gynime, 
niūkų krepšinio rungtynėse: Sėkmė 
lydėjo latvius, kuriems daugiausiai 
taškų pelnė L Katuzans 12 ir 3.
Veiss.

Taip ir įvyko. Pirmame kėlinyje taip 
neatrodė , nes jau ketvirtose rungty
nėse žaizdama estaitė K. Maar mė
tė netiklsiai. Be to Karin buvo la
bai atydžiai prižiūrima šiose rungty
nėse. Tas latvaitėms daug kainavo 
nes su 5 pražangom aikštę apleidus 
pagrindinėm žaidėjom, K. Maar su
žaidė laisviau ir pelnė net 39 taš
kus.

LIETUVIALLATVIAI 31:41 (15:11)

Antrosios pabaltiečių žaidynės 
užbaigtos vyrų krepšinio rungtynėms 
tarp favoritų latvių ir pereitų žaidy-

LATVIAI : ESTAI 38:36

Atkakli kova vyko jaunių
bet veržliai atakavo ir varžovių krep
šį, pelnydama net 25 taškus. R. Mil
vydaitė 11, A. Kasperaitytė 4, B. 
Latvėnaitė 3. A. Tamošiūnaitė 2 ir*** Latvėnaitė 3, A. Tamošiūnaitė 2

Adelaidės LSK „Vytis“ jaunių iki 12-kos metų komanda su treneriu K. 
Jacinsku. Iš kairės: S. Navakas, J. Jacinkas, P. Urnevičius, E. Jucius, 
J. Ignatavičius, R. Baškus ir P. Jacinskas. Foto- A. Fišerio.

giais prasiveržimais bei taikliais me
timais iš vidutinių distancijų, pir
mavo 4 taškų skirtumu. Neblogai at
rodė mūsiškiai ir antro kėlinio pra
džioje, tačiau rungtynių pabaigoje 
nebeišlaikytas tempas. Žaidimo ini
ciatyvų perėmė latviai, kurie ir lai
mėjo rungtynes įtikinančiai. \ isa lat
vių komanda sužaidė gerai, tačiau 
didžiausių nuostolių lietuviams at
nešė Australijos rinktinės centras, 
6’7” M. Dancis, Tokio ir Meksikos 
olimpiados dalyvis. Taškus lietu
viams pelnė: A. Milvydas 7, A. Rei- 
vytis 6, A. Andrejūnas 4, \ . Mačiu- 
laitis 4, J. Obeliūnas 4, G. Gustaf
son 3, G. Brazdžionis 2 ir R. Dauga- 
lis 1. Latviams: P. V i tols 10, I. Bli- 
cavs 10, M. Dancis 7, Kalnins 6, 
Strazds 6 ir Kargans 2. Tai buvo vie
nintelis nugalėtojų titulas iškovotas 
latvių šiose žaidynėse. Kaip ir atro
dė žaidynių lentelės ir bendri rezul
tatai bei patirtus įspūdžius pateiksiu 
sekanti karta. I 4-

R. Sidabras.

NERIES MERGAITĖS VĖL

LAIMĖJO

TINKLINIS. ĖST AITĖS: LAT V AITĖS

Kai vienoje aikštėje prakaitų 
liejo pabaltiečių krepšininkai, gre
timoje aikštelėje vyko gana įdomios 
tinklinio varžybos. Ėstės-Latvės 3:0 
(15:4,15:12,16:14). Nežiūrint, kad es
čių sustatė startuoja visos įvairių 
valstijų rinktinių žaidėjos, latvai- 
tės atkakliai pasipriešino antrame 
ypatingai trečiame sete.

LIETUVIALLATVIAI

2:3 (10:15,15:11,2:15,15:4,12:15)

Lietuviai nustebino latvius

ir

ir 
pralaimėta garbingoje 5 setų kovoje. 
Palyginus su pereitoms žaidynėms, 
neblogai pasirodė ir mūsų moterys

43:35 (13:17)

Tai buvo vienos iš įdomiausių 
šių žaidynių krepšinio rungtynių,nes 
nuo jų priklausė kam atiteks mergai
čių nugalėtojų titulas. Pergalės at
veju latvaitėms, kurios įveikė lietu
vaites dviem (36:3 4) taškais. Estai- 
tės, taip pat pretendavo į nugalėto
jų titulų, tik joms reikėjo įveikti lat- 
vaites ne mažiau 13 taškų skirtumu. 
Mūsų mergaitės, įveikusios estaites 
septynių (39:32) taškų skirtumu, už
sitikrino antrų vietų, bet estaičių 
pergalės atveju prieš latvaites, ma
žiau negu 13 taškų skirtumu, nuga
lėtojų, del geresnio įmestų krepšių 
santykio,

Gegužės mėnesio 20 d. Neries 
mergaičių komanda žaidė su „No
mads” ir laimėjo 19-9 santykiu. Ne
ries mergaitės per visų žaidimų tu
rėjo gerų persvarų ir laimėjimų už
pelnytai atsiekė. Žaidė ir taškus lai
mėjo - E. Janavičiūte 5. K. IVright 4. 
A. Intaitė 3. D 
Gečiauskaitė 2. 
Gečiauskaitė ir ]

L Adomėnaitė 3. R. 
A. Bernotienė 9. L. 
II. Mickutė.

\ okietijoj Koelno mieste 1952 
melais bokso teisėjas ringe du kar
tus įspėjo žymųjį vokiečių boksinin
kų O. Mueller, jo kovoje su kitu vo
kiečiu II. Strez. už jo užgaulingas

sukęs į teisėja pirmu smūgiu jį k.o. 
paguldė ant žemės, kas jam vėliau 

galėjo atitekti lietuvaitėms, kainavo ilgalaikę diskvalifikaciją
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ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMŲ 
SPAUDOS KIOSKO naujesniu knygų 

Sąrašas.

1. J. Gliaudos „Simas“ (apie Simo Ku- 
..Aušros" Tunto Skautams. dirkos išdavimų) $2.70
Birželio 6 d. sekmadieni . tuoj po-• V. Volcrto „Pragaro vyresnysis“$4.50

lietuviškų pamaldų Lidcombės Lie
tuvių namuose šaukiamas visų „Auš 
ros" Tunto skautų sueiga. Naujasis 
tuntininkas nori padaryti pranešimų 
dėl veiklos ir bendrai dėl organi
zacinių reikalų. r .x x luntininkas.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba, pra
šo pranešti kas žino sergančius tau
tiečius, ypač Sydney ligoninėse. 
Skambinti p. L. Gasiūnienei, tel: 
55-6576, arba p. 0. Baužienei, tel: 
59-2608. ***

Nuoširdžiai dėkojame p. B. Gai- 
liūnienei iš Bulli, N.S.W. už josios 
pačios medžio išdirbinį - didelį pa
veikslų, kurį aukojo loterijai išleis
ti.

3. K. Pažėraitės „Anapilio papėdčj“$4.50 
-4. E. Cekienes „Kad ji būtų gyva“ $4.50
5. L. Dovydėno „Mes valdysim pasaulį“
I tomas $3.60
6. L. Dovydėno „Mes valdysim pasaulį“
II tomas -$3.60
7. J. Tininio „Dailininko žmona“ $4.50
8. Br. Railos „Versnės ir verpetai“ $4.50
9. A. Lukšytės „Kalnų Velnias“ novelės

$5.00 
lO.St. Rūkienės „Grįžimas į laisvę“ 
(II tomas knygos-Vergijos kryžkeliuose)

$5.40
11. J. Gliaudos „Agonija“ $4.50
12. R. Spalio „Rezistencija“ $5.40
13. B. Pūkelevičiūtės „Rugsėjo šešta
dienis“ $4.50
15. Encyclopedia Lituanica I tomas$ 14.00
16. Dr. K. Jurgėlos „Lietuvos sukilimas
1862-64 m. $9.00

Taip pat daug kitų. Didelis pasirinki
mas knygų jauniesiems, taip pat 
daug plokštelių.

Spaudos Kioskas turi daug at
liekamų senesnės laidos knygų, ku
rias perleistų smarkiai atpiginta 
kaina tiems, kurie norėtų papildyti 
savo knygynus. Jei kam būtų sunku
lių knygas ar plokšteles išrašant, 
nielai patarnausime, prašom tik siųs
ti savo pageidavimums. Spaudos Kios 
kas nėra privati nuosavybė, bet yra .

laidės Lietuvių Sąjungos žinio- ’c , . .
visas pelnas, gaunamas iš kny- bendrąją - Kad žmones atgai- 
ir plokštelių platinimo, eina Lie- sakramentą kaskart labiau įver-

Namu J.J. Bačiūno Vardo Bib-ir tinkamiau juo pasinaudotų, 
i nanildvti misijų- Kad Sv. Dvasios lkve-

je, visas pelnas, gaunamas iš 
g’l /r .
tuviuct ] 
liotekai papildyti.

Su užsakymais prašau kreiptis 
adresu: Lietuvių Namai-kioskui 8 
Eastry St., Norwood 5067 S.A. arba 
E. Reisonienė-655 Portrush Rd., 
Glen Osmond 5064 S.A.

S.L.M.S.G.D.
Valdyba.

M E UBO U R NO APYLINKĖS
19.J.

VALDYBOS PRANEŠIMAS.
' . . . 20.C.Birželio 6 d. sekmadienį, 5 vai. 

vakare Lietuvių Namuose įvyks Iš- 21.P. 
vežtųjų Minėjimas. Svečiais pakvies
ti Australijos parlamentarinių parti- 22.B. 
jų ir kitų tautinių grupių atstovai 
ir svečias kalbėtojas A. Abolins.

17. Monografija „Paulius Augius“puoš-
nus didel. formato gausiai iliustruotas 
leidinys. $16.00
18. J. Gliaudos „Aitvarai ir giria“
(iš partizanų veiklos) $4.00

Jaskausko „Lemtingos dienos“ 
$2.25 

Grincevičiaus ,Geroj i vasara“ 
$4.50 

Andriušis I tomas rinktinių raštų 
$4.50

Brazdžionio „Poezijos Pilnatis“ 
$9.00

AUSTRALIJA IR NAUJOJI

ZELANDIJA

Rimties valandėlei

Maldos Apaštalavimas.
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

birželio mėnesiui MA nariams sky- 
sekančias intencijas:

E. Reisonienė
Adei. Liet. Namu Spaudos Kiosko 

Vedėja.

pimas krikščionyse įskiepytų ir at
naujintų dinamišką susidomėjimą 
misijomis.
Trumpas rytmetinis aukojimas:VISA 
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI JĖ
ZAUS ŠIRDIE! Birželio mėnesis skir
tas Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.

Tautos Fondo Atstovybė ir šiais 
metais rengia birželio liūdnų įvykių 
minėjimą Sydnejuje. Birželio 20 d. 
Lidcombėje Šv. Joachimo bažnyčio
je kun. P. Butkus atlaikys mišias, 
po pamaldų parapijos salėje susi
rinkimas. Paskaitą pakviestas skai
tyti Almis Jūragis, meninei daliai 
išpildyti Dainos choras.

Brangus Broli, Sese,
Turime stengtis Viešpatį mylė-

Meninėje dalyje dalyvaus Melbourno 
Vyrų Oktetas, tautinių šokių grupė 
ir Melbourno choras.

Prašome visas mergaites ir mo
teriškes, turinčias tautinius kostiu
mus, atvykti jais pasipuošusias.

Įėjimas laisvas.Aukos renkamos 
išlaidų padengimui ir Lietuvių Na
mams.

Savo gausiu atsilankymu mes 
įrodysime visiems, kad praėję 30 
metų neišdildė mūsų skausmo, ne- 
užtemdė mūsų atminties. Mūsų tau
tos naikinimo protesto demonstraci
ja laukia jūsų visų!

Valdyba.
***

M.L.K. FONDO BIBLIOTEKA.

Melbourno Lietuvių Kultūros 
Fondo Biblioteka veikianti Lietuvių 
Namuose pakeičia darbo laika, nuo 
š.m. birželio mėn. 5 d. biblioteka 
bus atidaryta kiekvieną šeštadienį 
nuo 1 vai. iki 2 vai. p.p.

Bibliotekos vedėjas mielai lau
kia lietuviškos knygos skaitytojų.

PERTHAS.

Pranešame visiems Vakarų Aus
tralijos tautiečiams, kad yra ruošia
ma loterija su Loterijos Komisijos 
leidimu. Šiai loterijai fantus aukojo 
p.p. Lukošiai, p. J. Andzulis, p. 0. 
Jurgelienė ir vienas fantas yra nu
pirktas. Šios loterijos pelnas yra 
skiriamas įvairiems kultūros reika
lams. Visus tautiečius kviečiame 
prie šios loterijos prisidėti.

Perth’o Apylinkės Valdyba.

PADĖKA

70 metų L.D. Rengti Komitetas 
Melbourne iš likučių-sutaupų parėmė 
Mūsų Pastogę S150. Dėkojame už 
paramą.

M.P. Red. ir Admin.

JONINIŲ

Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugija 
maloniai kviečia visus į

B A Lll.
Puiki šalta ir šilta vakarienė, gros žinomas 

„The Eho’s“ orkestras.
Balius įvyks Birželio mėn, 19 d. šeštadienį, 7.30 vai. vak.

Lietuvių Namuose Nth. Melbourne.
Bilietus galima užsakyti telefonu pas:
p. Nagulevičienę 874-6410
p. Šeikienę 42-2367
p. Morkūnienę 53-5957

J MURRAY’S H.F. STORES J 
f 646 GEORGE STREET, SYDNEY - TEL: 26-1768 j
it Mes parduodame automašinas, šaldytuvus, motociklus, T.V siuvamo M 
{gaudimo mašinas, ir kt.
t HEAD OFFICE: *

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

Mes tebesiunčiame siuntinius, kaip per paskutinius 24 metus į USSRt 
{UKRAINA, ESTONIA SSR, LATVIA SSR, LITHUANIASSR. TAIP PAT 
{SIUNČIAME PINIGUS PREKĖMS PIRKTI SPECIALIOSE „VALUTA“! 
{KRAUTUVĖSE. TAIP PAT PARDUODAME AUTO MAŠINAS, MOTOCIk! 
LUS, ŠALDYTUVUS, T.V., AUDIMO, SIUVIMO ir SKALBIMO MAŠINAS, ! 
(TAIP PAT SIUNČIAME PINIGUS MAISTUI PIRKTI.
I REGISTERED AGENTS: «
J SYDNEY, N.S.IV. j
> CABRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 143 Cabramatta Road «
* CABRAMATTA. Tel: 728 - 7078. J
S BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES. 5 Kitchener Parade, J 
Jį BANKSTOWN. Tel: 709 - 8089. S
» PARRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES. 293 Church Street, «
* PARRAMATTA. Tel. 63 5 - 9728.
J NEWCASTLE, N.S.W. J
|į> WICKHAM: MURRAY’S H.F/STORES. 93 Northumberland Street, £
> WICKHAM, NEWCASTLE. Tel. 61 - 5180. <
* NEWCASTLE: MURAAY’S H.F. STORES 557 Hunter Street,- <
* NEWCASTLE. Tel. 2 - 3 596. į
» MELBOURNE, VIC. J
£ (Corner) Mutual Arcade, 266 Flinders Street, £
Jt MELBOURNE. Tel. 63 - 7895. H

ti tuo būdu, kaip Jis mus mylėjo. Jis 
mus mylėjo j a u t r i a i. Tą jautru
mą Jis parodė, tapdamas vienu iš mū
sų, kad mus išganytų. Jis mus my
lėjo išmintingai. Tą išmintį 
Jis įrodė pats patirdamas daug nema
lonių dalykų-badą, troškulį ir nuo
vargį, draugų išdavystes ir nesupra
timus, skausmus ir net mirtį pakel
damas. Tuo Jis aiškiai įrodė, kad 
tie dalykai gali žmogų priartinti prie 
Dievo, o ne nuo Jo atstumti. Jis my
lėjo mus ryžtingai ir s&vo stip
riosios meilės ištvermėje Jis pakėlė 
Kančią iš meilės mums.

Tad bandykime ir mes Jį mylėti 
jautriai - draugiškai šnekučiuodamie
si su Juo maldoje, atseit apmąsty
muose. Mylėkime Jį išmintingai, su
prasdami, kad viskas, kas mūsų gy
venime atsitinka, yra Jam gerai žino
ma, todėl mums, priimtina. Mylėkime 
Jį pagaliau ryžtingai, parodydami sa
vo meilės subrendimą ir pajėgumą, 
išvengdami visko, kas galėtų Jį į- 
žeisti bei nuliūdinti.

Kun. S. Gaidelis, S.J. 
***
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