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S. KUDIRKĄ PRISIMENANT
S. Kudirkos žygio ir jo išdavimo 

mėtinėms artėjant
Vilko pirmininkas dr. J.K.Valiū

nas su ponia lapkričio 22 / 23 d. vyks
ta i Bostoną dalyvauti Simo Kudirkos 
išdavimo sovietams metinės sukak
ties minėjime. Jį rengia Simo likimu 
susirūpinę Bostono lietuviai.

S.Kudirkos likimas, iš tikrųjų, 
labai, tragiškas. Norėdamas patekti 
i laisvąjį pasaulį, kuriame jis tikėjo
si gyventi laisvai ir laimingai, Simas 
pateko atgal į čekistą rankas. Šie jį 
sumušė ir sukruvino iki sąmonės ne
tekimo. Simui Kudirkai per penkis mė
nesius Vilniaus kalėjime siek tiek

ARGENTINOS ’LAIKAS' ŠVENČIA 

SUKAKTĮ

Buenos Aires, Argentinoje lei
džiamas lietuvių laikraštis ‘Laikas’ 
š.m. lapkričio mėn. vidury išleidžia 
savo 500-jį numerį. ‘Laiką’ leidžia ir 
spausdina Tėvai Marijonai (Mendoza 
2280, Avellaneda, Buenos Aires).

Laikraščio sukaktis siejama su 
lietuvių emigracija į Argentiną. Nors 
lietuviai pradėjo _'_ro—anojo
dar praeitame šimtmetyje, tačiau di
džioji emigracija vyko apie 1927-1929 
metus. Tuo metu jau veikė lietuvių pa
rapija, vedama Tėvų Marijonų, buvo 
įsteigtas Lietuvos konsulatas, lietu
viu mokykla, atsirado lietuviški laik
raščiai. Apie 1947-1948 m, atvykus į 
Argentiną didesniam lietuvių išeivių 
skaičiui, tuo metu buvo leidžiamas tik 
vienas laikraštis - ‘Argentinos Lietu
vių Balsas’.

Prieš 23 metus susirinkę lietu
viai inteligentai, tuometinio kunigo vė
liau vyskupo a.a. Pr. Brazio iniciaty
va nutarė leisti žurnalą ‘Laikas’. Pir
masis numeris pasirodė 1948 m. rugsė
jo mėn. 1 d. Metams praslinkus ‘Lai
kas’ iš mėnesinio žurnalo virto dvisa
vaitiniu laikraščiu. Jo skaitytojų yra 
ne tik Argentinoje, bet ir kituose kraš
tuose bei kontinentuose. Įsigijus sa
vo nuosavą spaustuvę, laikraštis dar 
sustiprėjo, atstovaudamas, kaip leidė
jai pabrėžia, ‘katalikišką ir lietuviš
ka patriotinę minti’.

(Elta)
**** 

Choras Daina vadovaujamas p. 3r. Kiverio sėkmingai koncertavo lapkričio 13 d. 
Sydnėjuje.

apgijus, jis buvo nuteistas 10 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo bausme.

Kudirkos išdavimo metinių minė
jimo organizatoriai yra pasamdę lai
vą, kuriame tilps apie 100 žmonių. 
Laivas plauks į tą vietą,kurioje Si
mas buvo išduotas sovietams. Ten 
Vliko pirmininkas Vyrisusiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto vardu nu
leis vainiką į jūrą. Visos iškylos iš
laidas, įskaitant ir nuomą už laivą, 
dr. Valiūnas padengs savo asmeniš
komis lėšomis.

Minėjimo, išvykos į jūrą rengė
jai pakvietė dalyvauti ne tik Bosto
no lietuvius, organizacijas bei paski* 
rus asmenis, bet ir tolimesnių vieto
vių atstovus. Organizatoriai rūpina
si šiomis demonstracijomis atkreipti 
ir amerikiečių spaudos, radijo bei te
levizijos dėmesį.

Iškilos išvakarėse, t.y. lapkri
čio 22 d. vakare, Vliko pirmininkas 
dr. Valiūnas Bostono visuomenei pa
darys platesnį pranešimą, iškeldamas 
Simo Kudirkos įnašą į Lietuvos lais
vinimo kovą ir, ta proga, paliesdamas 
ir Vliko veiklą.

(Elta)

15 METU NUO VENGRIJOS SUKILIMO

Spalio 23 d. sukakus 15 metų 
nuo Vengrijos sukilimo pradžios,JAV 
ir kituose kraštuose vyko minėjimai. 
New Yorke sukaktis paminėta spalio 
22 ir 24 d. Pavergtųjų Europos Tautų 
(PET) organizacijos gen. komitetas 
spalio 22 d. turėjo vieša posėdį Ven
grijos sukilimui prisiminti. Buvo vi
sa eilė kalbų ir priimta atatinkama 
deklaracija.

PET Lietuvos delegacijos va
dovas, Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirm. Vaclovas Sidzikauskas savo 
žodyje priminė Vakarų abejingumą - 
laisvųjų sąžines nesukrėtė nei Lietu
vos 30.000 partizanų skaudus liki- 
rpas, nei sovietų įvykdyta invazija 
Čekoslovakijoje, nei Lenkijos dar
bininkų kova už laisvę. Vengrijos 
sukilimas turėtų likti padrąsinimo, 
kovai dėl laisvės, išraiška. Paverg
tųjų atstovai, pabrėžė Sidzikauskas, 
turėtų kelti pavergtųjų tautų siekimus, 
ir kreiptis į pasaulio sąžinę bei jo po
litinę išmintį. PET gen. komiteto^ na
riai pasiūlytą deklaraciją priėmė vien
balsiai.

Choras Lituania vadovaujamas solistes p. Genovaitės Vasiliauskienės sėkmingai 
koncertavo lapkričio 13 d. Adelaidėje.

LIETUVIU DIENU REIKALAIS
P. Pilka

ŽVILGSNIS ŽIŪRINT l ATEITĮ,

Igno Aleknos straipsnis tikrai 
vertas dėmesio, didesnių diskusijų 
ir 'žygiu įgyvendinti. Žinoma daugiau
sia tas pareina nuo Krašto Valdybos, 
Kultūros Tarybos ir Lietuviu Dien 
rengėjų.

Visiškai sutinku su. p. Aleknos 
nuomone, kad Lietuvių Dienos yra 
perkrautos ir veik fiziškai neįmanoma 
visur dalyvauti ir viską pamatyti. Be 
to nuvykus i kita miestą surandi se
nus bičiulius daug metų nematytus ir 
juos įmanoma aplankyti tik po paren
gimų, taip kad pasišnekėjus per nak
telę kitai dienai trūksta jėgų ir ener
gijos. Dauguma tautiečių Lietuvių 
Dienoms išnaudoja savo metines ato
stogas ir vietoje poilsio per atosto
gas taip išvargsta, kad grįžus trunka 
savaitė iki atsigauna. Todėl reikėtų 
turėti nors vieną dieną be jokių pa
rengimų, kad suvažiavusieji turėtų 
laiko* apžiūrėti miestą ir aplankyti pa
žįstamus.

Jokiu būdu nesutinku, kad atsky
rus jaunimą nuo Lietuvių Dienų apim
ties. Jau daug rašyta ir kalbėta apie 
didėjančią spraga, tarp generacijų, o 
darant atskirai Jaunimo sąskrydį tas 
tarpas bus didinamas, bet ne mažina
mas. Lietuvių Dienų tikslas sutrauk
ti kuo daugiau tautiečių ir be to, dau
guma atvyksta su visomis šeimomis 
kas papigina kelionės išlaidas ir tei
kia visai šeimai patogumą ir bendrą 
tikslą. Atskirai rengiant jaunimo sąs
krydį, jaunimas suvažiuotų tik vienas, 
be senesnės kartos. O aš esu tikras, 
kad jaunimas ypač su savo parengi
mais nori ne tik sau, bet ir kitiems 
pasirodyti. Taip pat jaunimui labai 
sveika ir reiklų pamatyti meno paro
das, išgirsti dainų koncertus, tuo la
biau įsijungiant į bendrą lietuviškos 
dvasios pulsavimą.

Kas metai vis daugiau ir daugiau 
tautiečių apsirūpina patys nakvynė
mis, kas palengvina rengėjams ir jau 
nebesudaro tokios didelės problemos.

Norėčiau ir aš, kaip p. Alekna, 
pereiti visus parengimus pavieniui, 
diskutuojant jų būtinumą ir pobūdžius.

IŠKILMINGOS PAMALDOS. Apie 
tai nėra ko ginčytis. Jos reikalingos 
būtinos ir paskutiniosios Melbourne 
buvo tikrai didingos ir įspūdingos.

ALB KRAŠTO TARYBOS SUVA
ŽIAVIMAS. Žinau, kad mano minčiai 
niekas nepritars, bet mano galvojimu, 
suvažiavimas kad ir nesikryžiuoja su 
parengimais vakaro metu, bet atima 
daug žiūrovų sporto varžyboms, paro
doms ir kitiems paruošimam". Kad 
kaip straipsnyje ‘Žiūrint į ateitį’ ra
šyta, tai grynai administracinis su
važiavimas ir manyčiau, kad jis ga
lėtų būti ir ne Lietuvių Dienų apim
tyje. 3et imant iš kito taško, kad jau 
tradicija virtęs tarpusvenčio metu Ta
rybos suvažiavimas ir ta pačia pro
ga dalyvauti Tarybos atstovams Lie
tuvių Dienose, tai pateisina.

DAINŲ ŠVENTE. Nors p. Alek
na rašo, kad tai vienas iš ryškesnių 
parengimų, bet tai yra pats pagrindi
nis ir tik nuo Dainų Šventės prasidė
jo Lietuvių Dienos. Dainų Šventė, ma
no protavimu, yra pats kulminacinis 
taškas visose Dienose ir joms turėtų 
būti skiriama daugiausia dėmesio. 
Tuo pačiu nesutinku su p. Aleknos 
nuomone dėl Dainų Šventės repertu
aro. Nenoriu, kad p. Alekna pakeistų 
savo nuomonę, bet Lietuvių Dainų 
Šventėje turėtų būti tik lietuvių kom
pozitorių kūriniai. Operų arijas ir pa
saulinių kompozitorių dainas mes ga
lime išklausyti ir plokštelėse arba 
nueiti į koncertus kur tikrai išgirsi
me stipresnius ir geriau paruoštus 
profesionalinius chorus.

Tūlas pasakys, kad ir lietuviš
kas dainas galime išgirsti plokštelė
se. Visai teisingai, bet Lietuvių Dai
nų Šventėje, tarp tautinių rūbų, visos 
Dienų lietuviškos pakilios nuotaikos 
lietuviški žodžiai kitataučio muziko 
kūrinyje nesiharmonizuoja. Yra tikrai 
daug skambių ir vertingų mūsų dainų, 
bet tai palikime ponu chorvedžiu nuo
monei ir sprendimui.

TAUTINIAI ŠOKIAI. Noriu tvir
tinti, kad tai antras svarbiausių L.D. 
parengimas. Praėjusiais metais su
žibėjęs kaip niekad šokių festivalis 
tikrai buvo pats įspūdingiausias pa
rengimas. Gaila, kad dėl lietaus tu
rėjo būti salėje, atviroje gamtoje bū
tų buvęs dar įspūdingesnis. Tautinius 
šokius išjungus iš Lietuvių Dienų 
apimties būtų ne tik netikslu, bet ir 
nesąmoninga.

(Nukelta į 5 psl.)
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DAINA GYVENIMUI
Lapkričio 13 d. turėjome net du 

metinius koncertus -
Sydnėjuje koncertavo Dai

nos choras vadovaujamas p. 3r. Ki- 
verio ir Adelaidėje Lituania vadovau
jama solistės p. Genovaitės Vasi
liauskienės. Abu koncertai praėjo pa
sigėrėtinai gerai: visuomenė gausiai 
atsilankydama parėmė chorus mora
liai ir meterialiai, o chorai iš savo 
pusės gražiai pasirodė scenoje su 
naujų dainų repertuarais.

Daina yra žmogaus gyvenimo pa
lydovė ir laimingi tie.kurie moka ja 
džiaugtis. Lietuviai daug dainavo ir 
tebedainuoja, turtingos yra musų dai
nų skrynios, tad reikia tik jomis nau
dotis. 3e estetinio grožio ir pasige
rėjimo kuriuos daina teikia kiekvie
nam žmogui, šiandien jį mums, esan
tiems išeivijoje, yra stipriausias ry- 
ąrs su tauta, su kraštu, su lietuviš
ka kultūra.Daina mūsų tautiną veik
la, labai stiprina, jų galima naudoti 
visur ir visada. Daina žavi žmogų, o 
žavėjimas traukia, taigi magnetas. 
Kas lietuviškai dainuos ir žavėsis, 
tas negali nutautėti.

Gerai daro tie kurie dainuoja, 
kurie chorams priklauso, kurie savo 
vaikus mokina dainos, jie palaiko gy
vą lietuvišką sielą tiek tėvynėje tiek 
čia išeivijoje.

Deja, mūsų jaunimas nebedaug 
dainuoja, nedaug dainų moka ir tas 
yra labai liūdna. Iš jaunimo skautai 
vienintelė organizacija kuri dainas 
mokinasi ir praktikuoja, o rodos galė
tų ir turėtų kiekviena jaunimo organi
zacija , šalia savo pagrindinio tikslo, 
mokytis ir lietuviškai dainuoti. Dai
na ne kaip tikslas, bet kaip gyveni
ne būdas, kaip pasilinksminimo prie
monė. Daina yra labai socialus reiš
kinys. Visi būsime pastebėję, kad po 
gero koncerto, arba šiaip po gerai su
dainuotos dainos, jaučiamės gerai 
nusiteikę, draugiški, norime kalbėtis, 
šypsotis, kažkaip lengva krūtinėje 
ir visame kūne.

Taigi daina ne tik dainuojančius 
bet ir jos besiklausančius atgaivina 
gerai nuteikdama. Daina yra tautinės 
veiklos ryškiausia priemonė išlikti 
lietuviais ir todėl ja turime naudotis, 
sudarydami jai sąlygas augti ir bujo-i 
ti.

Šia proga ir norisi visiems dai
nos mylėtojams ir dainininkams, o 
ypač chorų vadovams išreikšti padė
ką ir pasigerėjimą už sėkmingą darbą.

****

SVARBŪS PASITARIMAI

Lapkričio mėn. 20 d. buvo su
šauktas Mūsų Pastogės Administraci
jos Komisijos posėdis, į kurį pakvies
ta ALB Krašto Tarybos Pirmininkas 
prof. A.Kabaila, p.Antanas Baužė, p. 
Asevičius, red. A.Mauragis ir du eks
pertai teisininkai p. J.Pullinen ir p. 
V.Vasaris. Posėdyje dalyvavo visi 
komisijos nariai ir MP administrato
rius p. Br. Stašionis.

P. inž. A.Adomėnas grįžęs iš 
kelionių po Europą ir Ameriką, gerai 
susipažinęs su lietuvių spauda ir 
spaustuvėmis, padarė platų praneši
mą. Toliau p. Pullinen ir p. Vasaris 
painformavo kokios yra galimybės 
pagal veikiančius įstatymus sukurti 
juridinius asmenis atatinkančius mū
sų interesus. Užsitęsė gan ilgos 
diskusijos įvairiais klausimais, ku
rios beabėjo bus labai naudingos ko
misijai toliau organizuojant MP spaus
tuvę.

Inf.
****

— Berniuk, (kodėl stovi lietu
je? Tu visas peršlapai.

— Aš pabėgau iš namų, nes 
mane norėjo išmaudyti.

Mūsų Pastogė Nr.47-1971.11.29, psl.2

5KHITYTCJRI
RUSO

LABVA8 IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪ8H GARBĖS REIKALAS.

Gerb. Pone Redaktoriau,
Perskaičiusi Geelongo Apylin

kes Valdybos pranešimą ‘M.P.’ Nr.42 
radau reikalą atsakyti į straipsnį, ku
riame faktai, liečiantys moterų drau
gijos apylinkės susirinkimo įvykusio 
š.m. birželio mėn. 6 d. yra neteisingi. 
Būdama tuo metu prezidiumo pirminin
kė, įvykusiame susirinkime pareiškiu, 
kad buvo išrinktos kandidatės į Gee
longo Apylinkės Moterų Draugijos Val
dybą, tačiau pareigomis nepasiskirs- 
tė, be to, tos dienos susirinkimo pro
tokolą aš nepasirašiau.

Sekančią dieną, atvykus asmeniš
kai į mano namus p; Skapinskienei 
pasirašiau man patiektą surašytą pra
nešimą, nes balsuojant balsų skaičiui 
neatatikus ir pasitarus su p. Skapins- 
kiene, buvo nutarta palikti seną val
dybą laikinai su sąlyga, kad dviejų 
mėnesių laikotarpyje bus šaukiamas 
naujas moterų draugijos narių susi
rinkimas, kuriame būtų balsuojama 
iš naujo, dalyvaujant visoms draugi
jos narėms, t.y., kurios dalyvavo bir

SVAJONĖ VIRSTA REALYBE
Jeigu kas paklaustų, koks būtų 

minėtinas pats svarbiausias įvykis 
Sydnėjaus lietuvių gyvenime per pa
staruosius dešimtį metų, tikriausiai 
būtų atsakyta - Lietuvių Klubui licen
zijos gavimas. Ir šitoks atsakymas 
būtų visai neperdėtas. Sydnėjaus lie
tuviai turtingi gausa, individais, ide- 
jO' lis, tačiau sutartinai ir vieningai 
dirbti bei pasiekti apčiuopiamų rezul
tatų turėjo ilgai mokytis ir vis dar te
besimoko. Kai irgi prieš dešimtmetį 
buvo parduoti Lietuvių Namai Redfer- 
ne ir karštai ieškota naujos vietos, 
kur galėtų būti įkurtas su -pilnomis 
teisėmis Sydnėjaus Lietuvių Klubas, 
galvota, kad čia auksinė proga susi
jungti Sydnėjaus ir Bankstowno Liet, 
namams ir bendromis jėgomis siekti 
užsibrėžto tikslo. Gaila, toji proga 
buvo neišnaudota, ir dar ilgus metus 
teko klaidžioti klystkeliais, kol paga
liau buvo įsitikinta, kad šitoks sky- 
riojimąsis į gerą neveda. Pralaimė
jus bylą licenzijai gauti Lidcombe 
dėmesys nukreiptas į 3ankstowną. 
O ir patys Bankstowno Liet. Namai, 
daugiausia būdami po užraktu, visai 
neprogresavo: kažkodėl daugumus 
lietuvių ir organizacijų daugiau nau
dojosi Lidcombe senu garažu, negu 
Dainavos namais. Po ryžtingų pastan
gų ir radikalių iš vienos ir kitos pu
sės ėjimų, ypač atėjus į Bankstowno 
Liet. Namu Valdyba pirmininkui Min
daugui. Sumskui, įvyko permaina' - su
sijungė abeji Sydnėjaus ir 3ankstow- 
no lietuvių namai po vienu Sydnėjaus 

<*

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba gavusi_ licenzijuotam klubui teises. 
Sėdi iš kairės į dešinę: E.Kalakauskas, M.Šumskas, V.Simniškis - pir
mininkas, M.Petronis - iždininkas, stovi: K.Stašionis, A.Jasaitis - sek
retorius ir A.Makaras. 

želio mėn. 6 d. susirinkime, turėtų ir 
perbalsavime dalyvauti.

Skaitau, kad nustatytas susirin
kimui sušaukti laikotarpis jau senai 
pasibaigė, tačiau susirinkimas nebu
vo sušauktas.

‘M.P.’ iš 1971.7.26 Nr.26 Geelori- 
go Apylinkės Moterų Draugijos Val
dyba savo pranešime /be datos/ pa
siskirstė pareigomis, ką skaityčiau 
pagal nuspręstą iš š.m. 6.6 d. susi
rinkimą yra nelegali. Jaučiuosi įžeis
ta, kadangi mūsų nutarimas bei žo
džio nesilaikymas neatatinka faktų.

G.Valaitienė 
Geelongo Moterų Draugijos Apyl. Narė 

****

Lietuvių Klubo vardu. Po šitos revo
liucinės permainos ir pats Klubas ne
paprastai sustiprėjo tiek nariais, tiek 
ir turtu. Ištyrus, kad sąlygos steigti 
Lietuviu. Klubą 3ankstowne yra gana 
palankios, buvo užvesta byla Lietu
viu, Klubo licenzijai gauti, ir, štai, 
spalio 29 d. tris dienas trukusi byla 
pasibaigė pergale - Sydnėjaus Lietu
vių Klubui pripažinta licenzija.

Šisai klubo licenzijos iškovoji
mas yra nepaprastos svarbos įvykis 
Sydnėjaus lietuviams tiek dabarčiai, 
ir juo labiau ateičiai. Svarbiausia bu
simoji lietuvių veikla turės ekonomi
nį pagrindą. Iš kitos pusės licenzi- 
juotas klubas bus toji ašis, ir drauge 
variklis visakeriopai veiklai. Čia pri
simena prieš eilę metų Mūsų Pasto
gėje skaitytas Mato Gailiaus sapnas 
apie Sydnėjaus lietuvių centrą. Ma
tas Gailius sapnavo jaukų Sydnėjaus 
lietuvių židinį su klubu, sale, mokyk
la ir bažnyčia, skaitykla, aikštelėmis, 
net su lietuvišku kryžium ir rūtų dar
želiu. Tasai sapnas tai buvo greičiau
sia visų pirmyn pramatančių lietuvių 
svajonė, kuriai dabar atviras kelias 
realizuotis. Tačiau gal labiausia ši
ta svajonė tikėjo ir ją įkūnyti atkak
liausiai siekė ilgametis ir dabartinis 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo pirminin
kas Vytautas Simniškis.

įsigijus licenziją kelias šiam 
sapnui realizuoti atviras. Kas arti
miausioj ateity numatoma?

Žinoma, pirmoj eilėj klubo pa
statas ir jo įrengimas, kurį Klubas 

numato užbaigti ir atidaryti jau atei
nančių metų rugsėjo mėnesį. Galimas 
daiktas, kad tai gali įvykti ir žymiai 
anksčiau, nes kliūčių nėra: planai 
teismo patvirtinti, pradžiai pinigų Klu
bas pats turi, ypač pardavus turėtą 
žemės sklypą Lidcombe, už kuri gau
ta S 48.000, .bankas, trūkstamą sumą 
užtikrintai skolina. Čia reikia primin
ti, kad tautiečiai galėtų efektyviai 
ateiti talkon investuodami savo pini
gus į klubo statybą, nes už paskolas 
Klubas garantuoja savo turimu turtu, 
o ir palūkanos bus mokamos aukštes
nės, negu kad moka bankai. Geriau 
tada tas palūkanas mokėti saviesiems, 
negu oficialioms skolinimo Įstaigoms.

Žodžiu, Sydnėjaus Lietuvių Klu
bo perspektyvos yra šviesios, lygiai 
šviesi ir bendrai Sydnėjaus lietuvių 
ateitis. Sitų perspektyvų plačiai aiš
kinti netenka: žinome, kad veikia klu
bai daro didžiulius pelnus, kuriais 
negali pasinaudoti atskiri asmenys, 
bet jie eina bendruomenės naudai. 
Turint ekonominį pagrindą pagyvės 
visuomeninė ir kultūrinė veikla, ne
kalbant apie tai, kad Klubas bus Syd
nėjaus lietuvių jungtis ir veiklos va
riklis. Teisingai anasyk priminė can- 
beriškis P.Pilka kalbėdamas apie 
canberiškių gyvenimą: esą, Canber- 
roje. senai būtų išnykusi bendruome
ninė lietuvių veikla, jeigu ten nebūtų 
lietuvių klubo. Tokia liūdna ateitis 
grėsė ir Sydnejui. Tiesa, Klubas ne
garantuoja lietuvybės tęstinumo toli
mai ateičiai. Lietuvybės tęstinumas 
ir ateitis priklausys tik nuo pačių lie
tuvių ir jų tautinio sąminingumo, ta-, 
čiau Klubas užtikrina materialinę pa
ramą tai lietuvybei palaikyti ir ją 
kurstyti. O tai yra nepaprastai daug 
ir mūsų sąlygomis gal net lemtinga.

Nežinantiems primintina, kad 
Sydnėjaus Lietuvių Klubas" bus sta
tomas Bankstowne ant turimos Klubo 
žemės inkorporuojant ir ten jau Banks
towno lietuvių pastatytą Dainavos sa
lę. Adresas: East Terrace, 3anks- 
town. n.n.

P. DAUŽVARDIS PAGERBTAS JAV 
KONGRESE

Lietuvos gen. Konsului dr. P. 
Daužvardžiui mirus, apie velionį ra
šė visa eilė JAV amerikiečiu, laik
raščių. Velionis buvo pagerbtas ir 
JAV Kongrese. Atst. Rūmų narys 
Edward J.Derwinski spalio 12 d. Rū
muose tartame žodyje pažymėjo, kad 
dr. Daužvardis lietuvių reikalui, jų 
bylai dirbęs, visame pasaulyje, ne
paprastai ryžtingai. Pasak Derwins- 
kio, visiems, kuriems laisvė yra bran
gi, yra gerai žinomas velionies atsa
kymas į sovietų puolimus, taip pat 
visi pažįsta ir jo neatlaidžią kovą, 
prieš sovietų ar komunistinio fronto 
organizacijas. Daužvardis buvo nuo
latinis Lietuvos bylos gynėjas Čika
gos spaudoje, be to ir kalbėtojas įvai
riuose susirinkimuose ar minėjimuo
se. Daugelis velionies kalbų buvo 
paskelbta Kongreso leidiny ‘Congres
sional Record’,

Atst. Derwinski savo kalba bai
gė žodžiais: ‘Dr. Daužvardis buvo 
žymus vadas ir ryžtingas Lietuvos 
bylos bei laisvės reiškėjas. Jo mir
tis tai nepaprastas nuostolis lietu
vių bendruomenei, kuriai jis liko iš
tikimas per 25 metus’.

**** (Elta)
‘The Southern Cross’, Australi

joje, Adelaides miesto laikraštis- š. 
m. spalio 22 d. laidoje paskelbė ži
nia iš Maksvos, pateikęs antrašte 
‘Lietuviai varžomi’. Žinioje pažymė
ta, kad 2.000 Prienų parapijiečių Lie
tuvoje kreipėsi į Maksvos vyriausybę, 
nurodė, jog Prienų įstaigos varžan
čios religijos laisvę. Laikraštis, at
pasakojęs Prienų katalikų skundo tu
rinį, toliau rašo, kad ‘pagal stebėto
jus Vakaruose, sovietų įstaigos su
sirūpinusios Katalikų Bažnyčios Lie
tuvoje gyvybin'gumu ir, svarbiausia, 
dėl jos tarptautiniu ryšių’. Dar pažy
mėta, kad Sovietų Sąjunga okupavo 
Lietuvą 1940 metais ir kad jos gy
ventojai daugumoje yra katalikai.

(Elta)
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PRO MEMORIA
Adelaidės Apylinkės Valdyba remiama kitų vietos lietuviu organizacijų spa

lio 3 d. surengė savo buvusiam žurnalistui bendruomeninkui Vladui Radzevičiui 
akademiją. mirties metinėms atžymėti. Velionis buvo gražiai pagerbtas žodžiu ir 
daina.Norėdami Įamžinti jo atminimą ir savo pagarbą bei dėkingumą skiria šiuos 
Mūsų Pastogės puslapius jo atminimui.

Redakcija

VIENI METAI BE VL. RADZEVIČIAUS

Jau prabėgo visi metai, kai ne
tekome VI. Radzevičiaus. Atsirandi 
tarp žmonių ir štai rodos, kaip visuo
met, jų tarpe sutiksi ir šį dinamišką, 
visur suspėjantį vyrą. Atsiverti laik
raštį, o jo pavardės jau neberandi.

Radzevičiaus mirtis paliko dide
lę spragą mūsų visuomeniniuose ba
ruose ir vargu artimiausioj ateity ją 
kas nors užpildys.

Iš prigimties Radzevičius buvo 
žurnalistas - visuomeninkS,s. Jis ne
sitenkino faktų rankiojimu ir jų per
davimu spaudai, bet mėgo būti gyve
nimo sriauto pačiam vidury. Jis suge
bėjo Įvykius ne tik stebėti ir juos re
gistruoti, bet leidosi juose būti akty
viu dalyviu. Ką darė ar rašė, visuo
met tai atliko kruopščiai ir nuošir
džiai.

Ankstyvoj jaunystėj, palikęs sa
vo gimtąjį Seredžių, atsidūręs Kaune 
ir vos pradėjęs teisę studijuoti, Ra
dzevičius gyvai Įsipynė į anuometini 
spaudos gyvenimą bendradarbiauda
mas visoj eilėj laikraščių. Vėliau jį,' 
kaip praktišką žmogų, matome dirban
tį gerai finansiškai stovinčiame sa
vaitrašty ‘Sekmadienis’, kaip tech
niškąjį redaktorių.

Laikraščio leidėjui pakėlus spar
nus emigruoti j Ameriką, Radzevičius 
pasidaro šio laikraščio savininku - 
leidėju.

Taigi Radzevičius Įsigydamas 
‘Sekmadieni’ buvo aiškiai pasiryžęs 
savo gyvenimą tampriai surišti su 
spauda. Deja, neilgai teko jam tuo 
pasidžiaugti. Užklupę 1940 metų įvy
kiai šiuos jo planus suardė.

Atsikėlęs į Australiją, velionis 
eilę metų, kaip ir mes visi, daugiau 
laiko skyrė Įsikūrimui ir šeimyniniams 
rūpesčiams. Tad ir spaudoj reikštis 
laiko likdavo nedaug. Bet šiems var
gams užsibaigus ir išmokslinus vai
kus, Radzevičius vėl visą energiją 
paskyrė spaudai. Kas jį sekė, galėjo 
pastebėti, kad beveik nebuvo ‘Mūsų 
Pastogės’ numerio, kuriame nebūtų 
buvę Radzevičiaus straipsnio. Eilę 
metų Radzevičius užpildė ‘Dirvos’ 
skyrių ‘Po pietų kryžiumi’, kame ap
rašinėdamas Australijos lietuvių gy
venimo Įvykius, mus išpopuliarino ir 
suartino ne tik su Amerikos, bet ir 
viso pasaulio lietuviais. Jo plunks
nai priklauso ir visa eilė specialių 
leidinių, bei ‘Mūsų Pastogės’ Adelai
dės numerių.

Rašydamas spaudoj, Radzevičius 
buvo atviras sau ir kitiems. Jei kur 
suklydo, nevengė to prisipažinti, bet 
nevengė pasakyti tiesos, nežiūrint 
ar tai kam nors patiko ar ne. Šiaip 
Radzevičius buvo vaižgantiškas ‘dei
mančiukų* ieškotojas ir jų apsčiai 
rasdavo savoj ir kaimyninėse lietu
vių kolonijose. Nuoširdžiai džiaugė
si visomis pozityviomis mūsų tauti
nio gyvenimo apraiškomis ir jas ver
tino dažniausiai nuoširdžiu, paskati
nančiu žodžiu, o ne kaip priekabus 
kritikas.

Mums adelaidiškiams Radzevi
čius buvo ne vien spaudos darbinin
kas, bet gal daugiau savos rūšies 
institucija. Jei ką padarėme gerai, ži
nojome, kad Radzevičius tai įvertins 
šiltu žodžiu, o susijaudinęs nuslys 
į lyriškumą. Bet apčiuopęs piktą va 
lią ar fariziejiškumą, jis nė minutės 
nedelsdamas ta kryptim pasukdavo 
visus pabūklų vamzdžius.

Gebėjo susirinkimuose ir spau
doj atmosferą atvėsinti ir užkaitinti. 
Gal dėl tos priežasties tarp aibės 
draugą atsirasdavo ir vienas kitas 

priešiškai nusiteikęs, tačiau ir tie su 
laiku atlyždavo, nes Įsitikindavo 
kad buvo pakedenti užtarnautai.

Radzevičius buvo aktyvus narys 
visoj eilėj organizacijų, bet ypatin
gai reiškėsi ir buvo bekompromisinis 
bendruomenininkas. Jis buvo giliai įsi-- 
tikinęs, kad mūsų tautinis išlikimas 
emigracijoj priklausys nuo bendruo
menės vieningumo ir jos susiklausy
mo. Bendruomenė Radzevičiui buvo 
ta tautinės gyvybės bazė, iš kurios 
visa organizacinė diferianciacija turi 
išeiti ir Į ją grįžti. Ta kryptim jis nu
kreipė visą savo neišsekančią ener
giją ir žurnalistinius sugebėjimus.

Kai kalbame apie iškeliavusius 
anapus, ne tiek kreipiame dėmesio 
kaip jie gyveno, bet kokius pėdsakus 
paliko. Radzevičius juos paliko gi
liai išmintus ne tik savoj kolonijoj, 
bet ir toli už jos ribų.

Gyvenime mes jį pažinome, kaip 
kultūringą ir taurų žmogų. Buvo rū
pestingas šeimos galva, gražiai ūkiš
kai susitvarkęs. Mėgo su žmonėmis 
pabendrauti ir papramogauti. Niekuo
met jo nematėme rūškanu veidu ir ne
girdėjome besiskundžiant šeimos bei 
įsikūrimo vargais, kurių kiekvienas 
mūsų turėjome apsčiai.

Radzevičius buvo vienas mūsų 
bendruomene’s šulų, kuriam išvirtus 
po visų metų vis dar tebesidairome 
pakaitalo susilpnėjusiai sienai pa
remti. Tokia jau gyvenimo tragiką, kad 
žmonės įvertiname tik jų netekę.Su 
gėlėm atskubame, kai jas begalime 
padėti ant karsto.

B.Straukas****

Linksmesnė valanda. 1967 m. vasara p.p. Dumčių sodyboje. Is kairės - Pulgis An
driušis, V.Radzevičius (priekyje), J.Bačiūnas, A.Maželis ir V.Kazokas.^ 

Nuotrauka V.Dumčiaus

Vladas RADZEVIČIUS-ŽURNALISTAS
Rašinėti lietuviškon spaudon V. 

Radzevičius pradėjo jaunystėj, dar 
gimnazijoj besimokydamas. Pirmosios 
korespondencijos ir įvykių aprašymai 
tilpo Lietuvos Aide, Ūkininko Pata- 
rėjuj, Trimite ir kituose laikraščiuo
se. Apie savo jaunystę, savo dieno
raštyje jis taip rašo: ‘Ruošdamasis 
gyvenimui Lietuvoje, naktim nemie
godamas, nes dienos metu reikėjo 
dirbti, baigiau gimnaziją, o paskui 
ir dipl. teisininko vardą įsigijau baig
damas Vyt. Didžiojo Universiteto 
Teisių fakultetą. Ilgus metus grau- 
žiau plunksną bendradarbiaudamas 
ir redaguodamas laikraščius, žurna
lus. Galėjau pasirinkti teisininko 
praktiką ar žurnalistiką, o maniau abi 
jas sujungti, nes dirbti niekada ne
tingėjau’.

Dar mokydamasis gimnazijoj V. 
Radzevičius dirba ELTOS žinių agen

tūroje. Iš jos pasitraukęs, atlieka ka
rinę prievolę, rašo Įvairiems Kauno 
laikraščiams ir yra pakviečiamas re
daguoti populiarų savaitraštį ‘Sekma
dienis’. Jame tilpdavo daug lengvo 
turinio pasiskaitymų, feljetonų, žinių, 
madų aprašymų ir kt. Puikios ilius
tracijos, geras popierius ir gražus 
laikraščio medžiagos sugrupavimas, 
patraukdavo skaitytojus. Tuo laiku 
V.Radzevičius jau pasireiškė kaip 
savistovus, labai darbštus žurnalis
tas, redaktorius ir administratorius 
turįs nuosavą laikraštį.

1940 m. sovietinė okupacija su
griovė jo darbą. Sekmadienis, kaip ir 
kiti lietuviški laikraščiai, buvo užda
rytas. 1941 m. pasikeitus okupantui, 
V.Radzevičius, deja, savo nuosavo 
laikraščio leisti negali. Jis su kitais 
lietuviais žurnalistais renka medžia
gą, praėjusios okupacijos faktus, re
daguoja ir išleidžia Lietuvių Archy
vą. Sis veikalas apie mūsų tautos žu
dymą, kankinimus, trėmimus ir visai 
mūsų tautai padarytas skriaudas ir 
liks istorinis veikalas apie 1940 - 41 
metų okupaciją.

Antrą kartą sovietams užgrobiant 
Lietuvą, V.Radzevičius su šeima pa
sitraukia Vokietijon ir karo pabaigos 
sulaukia Freiburgo mieste, netoli 
Šveicarijos sienos. Čia jis leidžia 
sunkias, pilnas, badavimo ir netikru
mo dienas kaip ir daugelis to laiko 
tremtinių. Jis rašo savo dienoraštį 
iš kurio dvelkia tėvynės ilgesys, siel
vartas dėl pasilikusiųjų tėvynėje. 
Štai 1945 m. liepos 27 jis rašo: ‘Kad 
bent kokia žinelė iš tėvynės pasiek
tų mūsų ausį! Mes girdime daug žinių 
apie gyvenimą visame pasaulyje, apie 
žmonių vargus ir rūpesčius, apie pla
nus ateičiai, bet nieko, nič nieko ne
išgirstam apie savo tėvynę. O juk 
ten pavergti mūsų broliai vargsta, se
ni tėvai už mus kenčia. Ten lietuviš
ka žemė mindo okupanto žingsniai ir 
lietuviškas kraujas sunkiasi į lietu
višką žemę. Nekaltas nekalto žmo
gaus kraujas...' Ir liūdesio bei nevil
ties prislėgtas Vladas meldžiasi: 
‘Dieve sustiprink mus, padidink mū

sų kantrybės atsargas, kad neparkris- 
tume, kad visiškai neprarastume vil
ties. Pirmiau pasyviai saugojomės 
nuo mirties karo audroje, dabar turi
me aktyviai grumtis su bado'grėsme. 

' Juk kada nors ir kam nors busim ir 
mes reikalingi.’

Iš Vokietijos, kaip ir mes, Ra
dzevičių šeima, jau 5 asmenys, atvy
ko Australijon, Adelaidėn. Kelis me
tus sunkiai dirbęs įvairiose įmonėse, 
rūpinęsis jauna šeima, V.Radzevičius 
mažai rašinėjo dar negausioj lietu
viškoj spaudoj. Po kelių metų, šei
ma aprūpinęs pastoge, gavęs geresnį 
darbą valstybinėj spaustuvėj jis Įsi
jungia į Adelaidės ir Australijos lie
tuvių gyvenimą kaip visuomenininkas 
ir kaip žurnalistas. MUSQ PASTOGĖ 
susilaukia nuoširdaus daug ir pla
čiai rašančio bendradarbio. 1960 m. 
liepos mėn. Adelaidėje pradedama 
leisti ADELAIDĖS LIETUVIU ŽINIOS, 
kurių redaktorium V.Radzevičius iš

būna iki 1963 m. 1962 metais, kartu 
su Pulgiu Andriušiu redaguoja puikų 
leidinį apie Adelaidės lietuvius: 
‘BLEZDINGĖLĖS PRE TORRENSO’, 
kuri J.J.Bačiūnas išleidžia Ameriko
je. Siame leidinyje jis parašo įdomų 
straipsnį apie lietuvių įnašą į bendrą 
Pietų Australijos visuomeninį, kul
tūrini ir ekonominį gyvenimą. 3e to, 
yra suredagavęs specialius MŪSŲ PA
STOGES Adelaidės numerius, Meno 
Dienų leidinius (1962 ir 1968 m.) ir kt.

Kaip žurnalistas buvo nuolatiniu 
bendradarbiu MŪSŲ PASTOGĖJE ra
šydamas užsienio ir vidaus politikos 
apžvalgas, visuomeninį ir kultūrinį 
gyvenimą ’liečiančius straipsnius ir 
apžvalginius ‘LAIŠKUS iŠ ADELAI
DĖS’. Taip pat bendradarbiavo ir JAV 
lietuviškoj spaudoj, ypač DIRVOJE, 
kur jo vedamas skyrius ‘PO PIETŲ 
KRYŽIUMI’ apšvietė Amerikos lietu
vius apie musų gyvenimą Australijo
je. Gal dėl to ir jo pamėgtasis Pietų 
Kryžius ir jo amžino poilsio vietoj 
paminklą puošia.

V.Radzevičius kaip žurnalistas 
yra atviras ir dinamiškas. Savo gau
siuose straipsniuose laikosi tiesos 
vengia pataikavimo, liaupsinimo bei 
tuščiažodžiavimo. Net paprastuose 
Įvykių aprašymuose jauti dinamiką, 
norą ką nors nauja surasti, parodyti 
skaitytojui kūrybingumo pradą ir tuo 
įžiebti naujų sugestijų, veiklos, gy
venimo...

Rašydamas spaudai V.Radzevi
čius rasdavo moralini pasitenkinimą, 
kūrybos džiaugsmą. Rašė jis lengvai, 
tiesiai, juodraštį retai naudodamas, 
dažnai naktimis, visam triukšmui nu
tilus, vienas, užsidaręs... Gal dėl to 
ir jo sveikata pakirto darbštumas, pa
reiga tarnybai, šeimai, visuomenei, 
lietuviškai spaudai. Parašęs jis yra 
daug, bet jo spaudos darbai lietuviš
koje periodikoj išmėtyti įvairiuose 
leidiniuose. Juose jaučiama gili mei
lė savo Tėvynei ir tautai ir nepalau
žiamas ilgesys Nepriklausomybes, 
kaip kad jis pats rašo: ‘mintis apie 
tai, kad Lietuva vėl bus laisva ir ne
priklausoma yra tokia stipri ir galin
ga, kad ji užima kvapą. Kai mes apie 
tai kalbame mūsų akys blizga, tarsi 
mes karštlige sirgtume. Tada dreba 
niūsų balso stygos ir mes pamiršta
me visus tarpusavio nesutarimus...’

Toks buvo Vladas Radzevičius 
dirbdamas kasdienei duonai ir vėlų 
vakarą sėsdamas prie rašomosios ma
šinėlės rašyti lietuviškam laikraščiui.

Jonas Rimas
****

VL. RADZEVIČIUS KAUNE
Atsiprašau mielų skaitytojų, kad 

pačioje šio straipsnio pradžioje esu 
priverstas nuklysti į jau gerai sama
nomis apžėlusią praeitį...

Kaune, rodos 1936 metais, buvo 
išleistas įstatymas, kuriuo remiantis 
buvo galima pakeisti Vidaus pasus, 
išduotus Valsčiaus Viršaičių 1918-19 
mt. Mat būdavo šitaip: sulaukė sūnus 
ar dukra 16 metų, tėvas nusiveda į 
valsčių išimti vaikui paso. Jei jis 
yra ūkininkas, tai sūnaus užsiėmimas 
pase Įrašomas žemdirbys, o dukros - 
žemdirbė. Beveik visos tų laikų Kau
no diduomenės poniutės, vyrų dėka 
prasimušusios į visuomeninio gyve
nimo aukštybes, turėjo pasus su to
kiu įrašu. Kauno jumoristams, kari
katūristams ir artistams, tai buvo ne
išsemiamas juokų ir pašaipos aruo
das. Senas mano prietelis, zanavykas 
Henr. Baltrušaitis tuo metu jau buvo 
pagarsėjęs feljetonistas ir bendradar
biavo Kuntaplyje, Sekmadieny .Jau
nojoj Kartoj, Policijoj ir kituose laik
raščiuose. Dramos aktorius Kuberta- 
vičius iš kaž kur sužinojo, kad Vals
tybės Teatro direktoriaus, rodos, Ža- 
deikio ar kurio kito, žmona turi vidaus 
paša, su panašiu įrašu. Apie tai jis 
papasakojo Alb. Zabediejui (toks bu
vo H.Baltrušaičio feljetoninis slapy
vardis). Tuojau buvo iškeptas felje
tonas Kuntapliui, kuris sukėlė audrą

. (Nukelta Į 4 psl.) , ...
Mūsų Pastogė Nr.47 1971.11.29, psl.3
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A.A. VLADAS RADZEVIČIUS - ŽMOGUS

(Inž. J.Stačiuno kalba velionio 
akademijoje, Adelaidėje)

Mieli šių, gedulingų iškilmių sve
čiai ir dalyviai,

Leiskite čia man trumpai prisimin
ti Vladą, kaip asmenį, kaip žmogų ir 
kaip draugą. Žmogaus būdas, žmo
gaus charakteris nudažo, nuspalvina 
visą jo veiklą, todėl tikiuosi, kad 
nors ir prabėgom pažvelgęs i Vlado 
charakterio savybes, suteiksiu dau
giau prasmės jo darbams.

Bet kaip čia paprastais žodžiais 
nusakyti Vlado aspiracijas, abejones, 
siekius, nusivylimus - tą jo visą gy
venimo charakteristiką, kuri kaip mo
zaika, didelė kaip pats žmogus, su
mesta iš daugybės įvairių dalelių taip, 
kaip ir pats gyvenimas.

Norėčiau pradėti dėti tas daleles, 
tuos prisiminimus, tuos išgyvenimus 
vieną prie kito taip, kad atstatyčiau 
jo gyvą paveikslą. Lyg ir norėčiau 
tuo pačiu ir pasiskųsti netekes to
kio .įdomaus intelektualo ir nesvyruo
jančio draugo, kurio balsą girdžiu pa
tylom šnibždant: ‘Brolau,,manau kad 
pats truputėlį lyg ir skiedi, eik prie 
reikalo’.

Ne, ne! Aim - nos ne Vladui - jis 
iš kietesnės medžiagos, ir gražbily- 
bė ne jam - pagrindiniai principai, 
minties giluma jam ir už jį patį dides
nė.

‘N esi smulkinkime prieteliai ...’ 
Vlado dažnas posakis, tad prisilai
kydamas tuo pageidavimu, nepaskę- 
siu detalėse, bet ieškosiu toje mo
zaikoje pagrindinių Vlado charakterio 
motyvų, tų gilių bruožų, kurie forma
vo jo gyvenimą ir suteikė kryptį jo 
veiksmams.

Ypatingai gilų Įspūdį man paliko 
Vlado nepajudinamas, nesikeičiantis, 
kaip Nevėžio vaga, pastovumas savo 
šeimai, savo tautai, savo draugams, 
savo idėjoms.

Lietuviška patarlė sako: Nėra 
namų be dūmų - bet tų dūmų Vlado 
šeimoje nematei. Jo šeima buvo jo 
pilis. Dar savo mirties išvakarėse 
prašo sūnaus: ‘Paprašyk, kad mama 
šį vakarą neateitų, aš ne kaip atro
dau, gal be reikalo tik susijaudins...’

Prieteliai, klausiu - ar mes irgi 
būsime tiek kilnūs kaip jis, kada ta 
valanda ateis?

Jei buvai Vlado draugas - ta 
draugystė, kaip dovana - neatšaukia
ma. Kiek daug kartų žvejojant teko 
būti su Vladu vieniem, kiek daug kar
tu buvo karštai diskutuojami lietuviš
ki reikalai, kartais net ligi susipyki
mo, bet atsisveikinant Vladas visada 
pasakydavo: ‘Ačiū prieteliau už tokį 
gražų poilsį’. Debatas - jam buvo po
ilsis, nuomonių skirtumas jam buvo 
rungtynės, o draugystė likdavo drau
gystė. Bičiuliai, kiek kartų mes ta 
sumaišome, dėl savo smulkių ambici
jų?

Atsimenu Vladą sakant: ‘Jonai, 
žinai, nepernešu tokių lietuvių, kurie 
nieko neveikia’. Žinojau, kad ta pa
staba daugiau ar mažiau buvo taiko
ma man. 3et šiame konflikte tarp 
draugystės ir visuomeninės veiklos, 
pagal Vladą, asmenį reikia užmiršti. 
Lietuvos reikaluose nėra asmeninių 
priešų - tik klystantys prieteliai. Vla
dai, gal ir vėlai, bet aš bandau pasi
taisyti.

Jo idealas - visuomene be sro
vių, laisva kaip paukštis, darbinga 
kaip bičių avilys, be pagyrų ir meda
lių, bendram labui veikiantį. ‘Veikti 
reikia’, Vladas sako, ‘Jei blogai vei
kiame, tai yra galimybė, kad veikla 
su laiku pataisys, bet jei nieko ne
veikiame, tai ir pataisyti neįmano
ma’.

Darbštumas jo tikrai stebėtinas 
buvo. Rašo mašinėle iki antros ryto, 
o ketvirtą jau važiuoja žvejoti, ne 
vieną kartą, bet metų metais. Kaip 
kritiko, žurnalisto gilus pareigingu
mo supratimas jį priveda prie viduji
nių konfliktų. ‘Sakyk, J.onai, ka as 
turiu daryti? Labai geri žmonės dirba 
be atlyginimo tą lietuvišką darbą, 
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stengiasi, bet mano gal ir ribotu su
pratimu, ne taip, kaip turėtų būti - ne
jaugi turiu panegyriką rašyti? Gal ir 
klystu, bet kam save ir kitus apgau
dinėti’.

Ir čia išryškėja trečiasis Vlado 
charakterio bruožas - atvirumas. Ką 
pasakė - tiesiai, ką veikė - atvirai. 
Bet kokia proga kalbėdamas, neak
centavo savo didelio lietuviško pa- 
trijotiškumo, nelaistė partizanų krau
jo namų salėse, bet ramiu, giliu įsi
tikinimu pastebėdavo: ‘Manau, priete
liai, mums reikėtų šį reikalą spręsti 
iš pagrindų...’

‘Lietuviškam veikime neturi būti 
nei asmeniškų priešų, nei draugų. Vi
sos srovės lietuviškam veikime yra 
geros, kol dirba bendram gerbūviui’.

Mačiau Vladą renkant aukas lie
tuvių namams ir pardavinėjant bilie
tukus, bet paklaustas, kodėl pats val
dyboje nedalyvauja, atsakydavo: ‘Kad 
netinku, brolau, būti pareigūnu. Tikiu, 
kad aš naudingesnis būsiu darydamas 
tai ką geriausiai moku - prie rašomo
sios mašinėlės’.

Tarpe 44 lietuviškų organizaci
jų pirmininkų Adelaidėje, Radzevi
čiaus pavardės nėra - bet keli iš mū
sų šiandien galėtų susilyginti su juo 
lietuviškame darbe? Vladui - ne kas 
esi, bet ką nuveiki, svarbu.

Vladas vaišingas - pasidalins 
su tavim ką turi geriausio. Jei esi 
jo svečias, busi priimtas su skrupu
lingu mandagumu, pakelta nuotaika 
ir atrodys, kad be tavęs tas pobūvis 
būtų tikrai nepasisekęs. Tačiau Vla
do jumoras būtinai truputį sarkastiš
kas. ‘Na, kaip sekasi bajore, atrodai 
lyg ir truputį nedagėręs...’ Vlado nu
kaltas ‘bajoras’ gerai žinomas tarp 
adelaidiškių. ‘Bajoras’ yra vietoj ‘Po
nas’. ‘Ponas’ Vladui yra lenkiška sa
vybė, netinkanti lietuviškam charak
teriui. ‘Vadinu visus bajorais - su
pras taip, kaip jam geriausiai patin
ka ir užpykti už tai jokios galimybės 
nėra’.

Vieną kartą, be žuvaujant prie 
‘Kengūrų’ salos pakilo audra ir mes 
ištraukę inkarą skubėjome grįžti kran- 
tan. 3et, kur tu jūroje nuskubėsi? 
Bangos pradėjo darytis nepaprastai 
aukštos ir laivas eidamas bangomis 
žemyn pradėjo slysti - ženklas gali
mo apsivertimo. Atėjo mintis, kad ga
lime kranto ir nepasiekti. Bet Vladas 
užsirūkęs pipkę, man ramiai sako: 
‘Manau, kad reikėtų truputį greičiau 
motorą pavaryti, tai gal nors vairą 
pajusim’. Sakau, kad greičiau važiuo
jant galime pasidaryti vandens pa
šliūža ir tada tikrai apsiversime. O

A + A 2-10-1970
VLADAS RADZEVIČIUS
t ŽURNALISTAS
^SIEKĘS GEROVĖS LIETUVAI 
^ILSĖKIS PO PIETŲ KRYŽIUM 
X ŽMONA. IR VAIKAI.

A. A. V.Radzevičiaus antkapis Cen
tennial Park kapinėse. Paminklą pa
šventino Liet. Parapijos klebonas 
kun. A.Kazlauskas, projektas arch. 
A. Lapšio. Nuotrauka B.Barjero.

Vladas pilnu ramumu svarsto: ‘Ką 
nors reikia daryti, ir nejaugi pats taip 
bijai susitikti su tikro žvejo likimu?’ 
Priėjo prie vairo, paspaudė motorą 
ir už dviejų valandų buvome krante. 
Ne, mano abejonės buvo be reikalo - 
Vladui bet kurios drąsos netrūko.

Tad ilsėkis, bajore, po Pietų 
Kryžiumi, ramia širdimi, savo pėd
saką mums palikęs.

****

VL. RADZEVIČIUS KAUNE

(Atkelta iš psl.)
Kauno poniučių salionuose, kavinėse, 
baruose ir Valstybės Teatro užkuli
siuose. Zabediejus iš akt. Kuberta- 
vičius gavo dovanų gerą kostiumą^, 
kurį vos savaitę pranešiojęs pramušė 
ant ‘tolkučkės' už 60 litų. Sakėsi bi
jojęs jį nešioti, kad nesukeltų poli
cijos įtarimo. Jo pirmąją feljetonų kny
gą ‘Atsargiai Dažyta’ išleido Sekma
dienis. Redagavo Vl.Radzevičius. 
Už rankraštį Zabediejus gavo 320 litų. 
Knygos buvo atspausdinta 1000 egz. 
po du litus.. Knyga kritikų buvo ge
rai įvertinta, kaip aktuali, kandi lai
ko aktualijoms ir mielai skaitoma. 
Tai buvo pirmas VI. Radzevičiaus 
debiutas. literatūriniame darbe.

Nusistovėjus Tėviškės žydria
jam dangui, gyvenimo lygiui kasmet 
gerėjant, Kaune buvo aiškiai jaučia
ma stoka savaitgalinio lengvo turinio 
pasiskaitymo ir informacijos. Visi 
mūsų dienraščiai: Lietuvos Aidas, 
Lietuvos Žinios, XX Amžius ir Idi- 
se Stime išeidavo šeštadienio rytą. 
Pavarius vasaros laika 1 vai. pirmyn, 
užbaigus įstaigų ir įmonių darbus, tu
rėdavome pilnas 8 valandas šeštadie
nio popietės ir visą sekmadienį be 
spaudos. Didelė Lietuvos gyventojų 
dalis dienraščių neskaitydavo dėl to, 
kad juos gaudavo jau pasenusius ir, 
be to, jie eiliniam gyventojui buvo 
per brangus. VI. Radzevičiaus lei
džiamas ir redaguojamas Sekmadie
nis pilnai užpilde tą savaitgalinę tuš
tumą. Trumpi, eiliniam žmogui pilnai 
suprantami straipsniai, iliustracijos, 
linksma atkarpa, geras laužymas ir 
geros, rūšies popietis, buvo skaityto
jų mėgiami. Iš savo pažįstamo, kuris 
dirbdavo prie jo spausdinimo, žinau 
kad 1940 mt. jo buvo spausdinama 
visai netoli 6000 egz.

1937 metų ankstyvą pavasarį atei
tininkų salėje L.Rašytoju ar Žurna
listų Š-ga surengė Puškino 100 metų 
mirties sukaktuvių minėj imą. Buvo 
sukviesti visi laikraščių redaktoriai, 
žurnalistai, visuomenės veikėjai ir 
truputis publikos. Įžanginį žodį apie 
Puškiną pasakė J.Paleckis, kuris bu
vo nesenai grįžęs iš viešnagės po 
Rusiją ir išleidęs knygą SSR mūsų 
akimis. Po jo kalbėjo rašytojas V.Pu- 
tinas-Mykolaitis, prof. V.Krevė-Mic- 
kevičius ir rašytojas Suravinas. Dai
navo rodos Kardelienė. Kauno balt- 
gudžių styginis orkestras Bandurica 
pagrojo Puškino Kaukazo etiudų dai
ną: Tu nedainuok man Gruzijos švel
nių dainelių.

V. Radzevičius sėdėjo kartu su 
K.Binkių ir T.Tilvyčiu. Jis tada bu
vo kokių 30 metų, liesas, tamsiaplau
kis. Visi redaktoriai buvo prašomi, 
kaip galint plačiau paminėti Puškiną. 
Sekančio Sekmadienio Nr. visa pus
lapį paskyrė Puškino kūrybai. Stipriu 
griftu buvo išspausdinta poeto Odė 
Sv. Panai Marijai.

1938 mt. minint Dariaus-Girėno 
skridimo 5 metų sukaktį Sekmadienis 
visą puslapį paskyrė tam reikalui. 
Poetas Laucius (Stela), kuris Sekma
dienio skiltyse apdainuodavo Palan
gos vasarinės linksmybes, taip rašė’: 
(cituoju eileraštį iš atminties, todėl 
atsiprašau, kad suklysiu)

- Turit karta dovanoti, šiandien 
negaliu šypsotis.

Šiandien iš širdies dainuoju apie 
padangių herojus.

Toli, toli už Atlanto ant žvaigž
dėtos žemės kranto,

Lituanikos lėktuve, atsisėdo du 
lietuviai.

VI. Radzevičius

Su valia ir su motoru, ryžos nu
kariauti orą,

Sparnai debesyse lando, sparnai 
viršum Niufontlando,

O Kaune - minia. Tartum motina 
jausminga,

Visą naktį neužminga ................
1940 metų rodos rugpiūcio mėn. 

stovėjome gerokai vienas nuo kito 
Kauno gelžkelio stotyje. Laukėme 
traukinio, kuriame buvo J.Paleckis, 
atvežęs Maksvos saulę, taip baisiai 
svilinančią -jau 31 metai. VI. Radze
vičius tada buvo šalia ilgojo Lietu- 

“vos Žinių redaktoriaus V. Kardelio.
Visi buvę redaktoriai, žurnalistai, re
porteriai suvaryti, kad sudarytų minią. 
As tuo metu buvau Karo Aviacijos 
technikinio personalo ‘kapoje’ (Mūsų 
buvo lygiai 60. Is to žodis ‘kapa’, o 
ne ‘kuopa’). Mus vedė dirbtuvių vir
šininkas rusų aviacijos kap. Podmo- 
gilnyj.

1953 mt. dirbome kartu su V.Ra
dzevičium Kelvinator fabrike. Pietų 
pertraukos metu įsikalbėdavome apie 
tai ką čia parašiau.

1964 metais po Kultūros Fondo 
suruošto K.Duonelaičio minėjimo su- 
sitarėva, kad kada nors sulysiva į ma
no pušyną ir atliksiva vienas kitam 
nuodugnią išpažintį iš nuotykingų 
Kauno nusidavimų. Jis ruošėsi išė
jęs į pensiją parašyti savo atsimini
mus. Būdamas mirties patale tankiai 
kartojo: ‘Reikia visokiais būdais 
stengtis, kad bendruomenė nepakliū
tų į ekstremistų rankas. Staigus po
sūkiai į kairę ar j dešinę bendruome
nei labai pavojingi. Afusų Pastogė 
reikia žūt būt išlaikyti ir šauktis ame
rikiečių pagalbos, kada jos stogas 
vėl bus plėšomas’. Suminėjo keletą 
adelaidiškių ir sydnėjiškių, kuriems 
būtų malonu matyti sudemoralizuotą 
bendruomenę.

 VI. Dumčius
MIRĖ
K. S. KARPIUS

Spalio 20 d. Clevelan- 
dę po širdies priepuolio 
mirė 76 m. amžiaus su
laukęs žymus Amerikos 
lietuvių veikėjas Kazys S. 
Karpius. __ _________

* Argi tu Dievo nematai? Jis 
prie kiekvieno tykaus šaltinio, 
prie kiekvieno žydinčio medžio 
sutinka savo meiles šiluma.

J. W. Goethe.
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Pabaltiecių moterų lėlių parodoje. Prie 
stalo dr. S.Pacevičienė, už jos latvė 
p. Valodze.

PABALTIETĖS PRIE TORENSO

Kas metai. Lapkričio mėnesi 
prie Torenso upelio tvenkinio gra
žiausio Adelaidės taip vadinamo El
ders parko aplinkumoje, išauga baltas 
palapinių miestas. Vyksta metinis 
kermošius, kurio tikslas: sukelti lėšų 
Adelaidės vaiku ligoninei. Jame da
lyvauja kelios dešimtys australų or
ganizacijų ir tarp jų vienintelė Pa- 
ba’tiečių Moterų Sąjunga. Kermošių 
globoja aukščiausi valdžios dignito
riai. Publika daugumoje elitinė. Ėrie 
kiekvieno surinkto dolerio valdžia 
prideda du S. Nors oras pasitaikė ir 
labai blogas, bet publikos prisirinko 
keli tūkstančiai.

Garsiakalbiai nuolat rėkė: Ap
lankykite Pabaltiecių moterų palapi
nę, paragaukite jų skanėstų, įsigykite 
jų gražių rankdarbių, pamatykite jų 
tautini meną. Pasižiūrėti buvo daug 
ko kruopščiai padarytų tautinių lėlių, 
juostų, keramikos dirbinių ir aibės 
medauninkų. Apmisliau, kad tokiai 
gausybei pagaminti, reikėjo sugaišti 
moterims šimtus valandų. Savaime 
jas nutraukiant nuo miego, arba kito 
malonumo, kad tuo būdu svetimtaučių 
akise išgarsinti savo pavergtos tėvy
nės vardą. Tas joms pilnai pasisekė. 
Savo darbštumu, sumanumu ir kilnia 
intencija, jos nusiyrė i tarptautinius 
vandenis ir užtarnautai gavo padėką 
iš vyriausių kermošiaus organizatorių 
įteikdamos $160 sumą.

Lietuves atstovavo: Dr. S. Pace- 
vičienė, E. Dainienė ir D. Karpienė, 
Šių metų kadencijai pabaltietėms pir
mininkauja ponia Br. Mockūnienė.

Reikia pripažinti, kad ši organi
zacija australų publikoje užsireko
mendavo puikiai ir savo tautines spal
vas apgynė su pasigerėjimu.

Tas visas įvyko Lapkričio mėn. 
13 diena. _

V Dumčius.

LIETUVIŲ 
DIENOS

(Atkelta is 1 psl.)
LITERATŪROS IR DAINOS VA

KARAS. Tokius vakarus galėtų su
rengti viena ar du kart į metus atski
ros Apylinkių valdybos su savo ir pa
sikviestom įėgom. Apylinkėms tai 
Įneštų šventiško Įvairumo, kai tuo tar
pu Lietuvių Dienų fone tai blunka- 
Šitas parengimas tikrai turėtų būti iš
imtas iš L.D. apimties.

TEATRO. SPEKTAKLIS. Iš pa
tirties galiu tvirtinti, kad i spektakli, 
atsilanko nedaugiau žiūrovų L.D. me
tu, kad kaip jis yra statomas apylin
kės ribose. Teatro mėgėjai pastatę 
veikalus jau praeityje nepasitenkin
davo vien tik sava apylinke, bet su
rengdavo iškilas ir į kitas vietoves, 
kas turėtų ir ateityje būti praktikuo
jama. Tuo leidžiant didesniam skai
čiui pamatyti pastatymą, o ne tik su
važiavusiems Į L.D. Manyčiau, kad 
ir teatro spektaklis turėtų būti išim
tas iš L.D. apimties.

MENO KŪRINIU PARODA, FO
TO PARODA IR SKAIDRIU VALAN
DĖLĖ.

Šie parengimai nesikryžuoja su 
kitais. Ypač parodos galima lankyti 
bet kuriuo metu ir jos yra neatskiria
ma dalis Lietuvių Dienų.

SPORTO ŠVENTĖ. Sporto Šven
tė yra ruošiama kas metai. Per sporto 
klubu atstovų suvažiavimą jau buvo 
gvildenta, kad per Lietuvių Dienas 
varžybos būtų prastinamos, žaidžiant 
minusų sistema. Bet jaunuoliams at
vykus iš tolimų vietovių ir sužaidus 
vienerias rungtynes išskristi, tikrai 
būtų nelogiška ir neapsimokėtų i šven
tę vykti.

L.D. atidarymui bei uždarymui 
irgi nerastume geresnio pakaito, kaip 
kad kartu su sporto šventės atidary
mu ir uždarymu. Praėjusiais metais 
turint baigti visas žaidynes prieš 5 
vai. po pietų, organizatoriams tikrai 
buvo problema viską laiku padaryti. 
Bet jei išėmus literatūros vakarą ir 
teatro spektaklį, tas reikalas labai 
palengvėtų tomis dienomis pratęsiant 
žaidynes vėlesniam laikui.

JAUNIMO KONCERTAS. Nieko 
nėra smagiau stebėti, kaip jaunimas 
auga, bręsta ir reiškiasi lietuvių gy
venime. Tad išjungus iš L.D. Jauni
mo Koncertą tikrai būtų nuostolinga. 
Pats koncertas turėtų bazuotis dau
giau ant individualinių pasirodymų, 
kaip muzikinių instrumentų, duetų, 
deklamavimų, bet ne ant grupinių vai
dybų ar šokių. Tuo parodytume ir pa-' 
skatintume jaunuosius talentus.

STUDENTU SUVAŽIAVIMAS. 
Studentai suvažiuoja taip'pat kiekvie
nais metais. Jau buvo kelta spaudoje, 
kad studentai vietoje suvažiavimų 
rengtų stovyklas. Kadangi studentai 
tuo laiku atostogauja, tad nesurišti 
su laiku ir tai galėtų savo stovyklą 
suderinti su skautais. Manau, kad va
dovybėms susitarus, tai būtų galimas 
reikalas ir abiejas stovyklas ruošti 
kartu, o dar prisidėjus ateitininkams 
ir kitiems jaunuoliams ir būtų tikras 
jaunimo sąskrydis - stovykla. Patir
tis iš skautų stovyklų parodė, kad 
niekas taip nesuartina ir nepakelia 
lietuviško sąmoningumo kaip stovyk
los. Neabejotina, kad subūrus visą 
jaunimą į tokio masto stovyklą atneš
tų geresnius rezultatus. Apie skautų 
stovyklą atskirai manau nebėra pras
mės bekalbėti.

NAUJŲ METŲ BALIUS. Be jo - 
neapseisi. Tik nevisi miestai gali 
gauti didžiules sales, kur visi galė
tų sutilpti. Rengiant dvejose vietose 
susidaro daug nesklandumų ir aišku 
visiems krūvoje smagiau.

Baigdamas dar norėčiau iškelti 
vieną minti biznieriškumo klausimu. 
Neperseniausiai man skambino lėktu
vu bendrove ir teiravosi kaip canbe- 
riskiai sportininkai vyksta į Sydnėjų. 
Man atsakius, kad mašinomis, nes 
mums čia' pat, tuoj buvau užklaustas, 
o kaip vyksime 1973 m. į Hobartą. iš 
kur jie tai sužinojo nežinau, bet tas 
irodo, kad jiems tai apeina. Kodėl to 
neišnaudojus ir rengėjams gauti iš 
lėktuvų bendrovių, benzino kompani
jų, viešbučių ir kitokių biznių rekla
mas jau daug anksčiau prieš L.D. 
Tuo pačiu galėtų pasinaudoti ir laik
raščiai, o rengėjai turėtų savo prane
šimuose už sutarta užmokesnĮ juos 
reklamuoti.

Lietuvių Dienos neabejotinai at
neša neįkainuojamą Įnašą lietuvybei. 
Kas karta suvažiuojama didesniais 
kiekiais, kas karta Įnešama kas nors 
naujo ir nors kaip beišvargtum, L.D. 
nenusivili ir tik joms praėjus lauki 
kitų. Neveltui rengėjai kiekvieną sy
kį stengiasi jas kuo geriau pravesti 
ir tobulinti. Ir aš kaip p. Alekna skai
tau, kad šiuo klausimu pasisakyti tu
rėtų daugiau tautiečių, kad rengėjai 
susidarytu vaizdą ko iš L.D. norima 
ir kaip jas geriau pravedus.

****

— Niekas tau negali geriau 
patarti, negu tu pats sau.

Ciceronas

SKAMBĖKITE DAINOS
'lituania’ choro metinis
KONCERTAS ADELAIDĖJE

‘Lietuvoje per javų surinkimo 
pabaigtuves, darbininkai nupindavo 
vainiką iš varpų ir padovanodavo jį 
šeimininkams...’ tais žodžiais prabi
lo dirigentė G.Vasiliauskienė po Li- 
tuania choro metinio koncerto, kuris 
įvyko lapkričio 13 dieną Lietuvių Na
muose.

Tikrai, choras nupynė nuostabų 
vainiką iš gražiausių dainų ir patiekė 
Adelaidės lietuviams, dainos mėgė
jams. Vien tik koncerto įvairumas ža
vėjo publiką,, nekalbant apie dainų 
pasirinkimą ir jų išpildymą.

Pirmoje dalyje ‘Klajūnai’ ir Mo
terų Kvartetas atliko muzikinį mon
tažą ‘Yra šalis’.

Skaidrių pagelba scenos fone 
keitėsi Lietuvos vaizdai pagal išpil
domos dainos turinį ir nuotaiką.

Grakščiai viliojanti daina, kei
tėsi į vyrų - moterų žaismingą dainą 
ar liūdnai svajingą. Okteto vyrai sce
noje jautėsi laisvai, nevaržomi Kvar
teto moterys ramiai didinga laikyse
na iš karto žiūrovams suteikė malo
nią nuotaiką.

P. M.Dumčienė akordeonu prita
rė oktetui ir kvartetui ir paįvairino 
pirmą programos dalį pagrodama pol
ką, o p. G.Vasiliauskienė su ‘Kla
jūnais’ ir Kvartetu solo išpildė ’Kar
velėlį’ ir ‘Miškų gėlę’.

Vienas garsus aktorius yra pa
sakęs, kad jeigu jis bent vienam žmo
gui, sėdinčiam auditorijoj išspaustų 
ašarą, jaustųsi pilnai savo pareigą 
scenoje atlikęs. Muzikinis montažas 
‘Yra šalis’, kurį tokiu giliu įsijauti
mu atliko ‘Klajūnai’, Moterų Kvarte
tas, M.Dumčienė ir G.Vasiliauskienė, 
išspaudė ne vieną ašarą.

Tas faktas pasako daugiau, ne
gu gražiausi pagyrimo žodžiai.

Antroje dalyje pasirodė moterų 
choras su soliste M.Maželiene ir miš
rus choras.

Išskyrus ‘Verpėjos daina’ iš kan
tatos ‘Šviesos keliu’ ir pasveikinimo 
chorą iš operos ‘Pilėnai’, repertua
ras visiškai naujas, pirmą kartą gir
dėtas.

Koks tai didelis choro atliktas 
darbas, net nuostabu, ypač žinant, 
kad dėl šeimos nario ištiktos ligos, 
dirigentė buvo plėšiama pusiau tarp 
pareigų namuose ir pareigos visuome
nei.

Kiek tai jaunos jėgos leido, di
rigentei G.Vasiliauskienei talkinin
kavo R.Kubiliutė, pravesdama choro 
repeticijas. R.Kubiliutė koncerto me
tu dirigavo vienai dainai, savo kuk
lia laikysena pagavusi žiūrovų širdis 
ir koncerto įvairumui meistriškai pa
skambinusi pijaninu.

Šiame krašte yra įprasta duoti 
komentarus apie menininko išvaizdą 
ypač apsirengimą.

Moterų choras su savo puikiais 
tautiniais kostiumais ir gintaro puoš
niais karoliais atrodė, kaip gėlės lan
koje - viena už kitą gražesnės. Net 
ir pripratusiai prie tokio vaizdo, sun
ku buvo akimis aprėpti šį margaspal
vį grožį. Dirigentės juodas drabužis 
davė didelį kontrastą savo elegantiš
kumu.

Moterų choras stiprus ir net to
kia, sunkiai išpildoma daina, kaip 
Offenbacho ‘Barkarole’, nuskambėjo 
be priekaišto, o D.Andriulio ‘Ateisiu’ 
sužavėjo savo grožiu. Mišraus choro 
dainuota V.Budrevičiaus ‘Joninių dai
na’ klausytojams labai patiko, o pa
skutinioji J.Naujalio - J.Juzeliūno 
‘Lietuva brangi’ paliko gilų, gilų 
įspūdį.

Chorui, dirigentei G.Vasiliaus
kienei, R.Kubiliutei, ‘Klajūnams’ ir 
Moterų Kvartetui, Adelaidės lietuviai 
nuoširdžiai dėkoja už tokį puikų kon
certą ir giliai įvertina jų darbą, lin
kėdami ištvermės toliau aukoti savo 
laiką ir dirbti tam, kad suteikus mums 

eiliniams žiūrovams didelį dvasinį 
atsigaivinimą.

Lituania choro dirigentė G.Vasi
liauskienė.

Akompanijatorė R.Kubiliutė.
‘Klajūnams’ vadovauja G.Vasi

liauskienė.
Moterų Kvartetui vadovauja A. 

Urnevičienė.
Skaidrės ir apšvietimas V.Vosy

liaus.
Operatorius A.Mačiukas.
Administratorius J.Mockūnas.

V.Neverauskienė****

'DAINOS' metinis Koncertas - Balius
Sydnėjaus ‘Dainos’ choro meti

nis koncertas įvykęs š.m. lapkričio 
13 d. praėjo labai sėkmingai. Sceno
je pasirodė dainininkais pagausėjęs 
ir atjaunėjęs choras. Kai prieš porą 
metų choras neteko savo ilgamečio 
vadovo a.a. K.Kavaliausko, tada kilo 
didelis rūpestis dėl choro išlikimo, 
ir svarbiausia, dėl naujo vadovo su
radimo. Dainos ir muzikos mylėtojas 
Bronius Kiveris suprasdamas įvyku
sios spragos užpildymo sunkumą, su
tiko paimti sunkias choro vadovo pa
reigas.

Jei pereitais metais B.Kiverio 
naujai vadovaujame ‘Dainos’ choro 
metiniam koncerte dar kiek jautėsi 
pirmojo bandymo įtampa ir netikrumas, 
tai jau šiame antrame koncerte girdė
jome chorą puikiai paruoštą - su aukš
tai pakilusiu meniniu, pajėgumu. Ne
būdamas muzikos žinovas negaliu im
tis detalaus muzikinio išpildymo ver
tinimo, tačiau drįstu tvirtinti,, kad 
klausytojus šis koncertas giliai pa
tenkino ir praturtino, o jų reakcija 

jautėsi iš atydaus klausymo ir keliamų 
ovacijų. Kiekvienos dainos besiklau
sant širdyse kilo pasigerėjimas ir 
džiaugsmas. Matėsi kad klausomasi 
gerai apvaldyto, disciplinuoto ir susi- 
dinavusio vieneto. Malonu buvo stebė
ti ir choristu nuotaika, kurie dainavo 
su įsijautimu, užtikrintai ir pakilioj 
nuotaikoj.

Pažymėtinas labai vykęs reper
tuaro parinkimas ir įvairumas. Ketu
rios naujai į repertuarą įtrauktos Syd- 
nėjuje girdėtos pirmą kartą dainos. 
Visų dainų muzika buvo lietuvių kom
pozitorių, o ypač patiko klausytojams 
savo senųjų lietuvių liaudies dainų 
dvasia.

Koncerto programa buvo iš dvie- 
jių dalių. Pirmoje dalyje mišrus cho
ras dainavo ‘Broliai lietuviai’, ‘Ža
liojoj girelėj’, ‘Linelį raunu’, ‘Žydi 
margos gėlelės’, ‘Treji gaidžiai’ (liau
dies daina), ‘Atsisveikinimas su gi
ria’, ‘Atvažiuoja meška’. Antroje da
lyje vyrų choras išpildė: ‘Ramovėnųz 
maršas’,‘Jau pravertos dvaro stonios’, 
ir klausytojų išprašyta virš progra
mos visuomet mėgiamos: ‘Nemunėlis’. 
Toliau tęsė mišrus choras: ‘Gimtinės 
daina’, .‘Anoj pusėj Nemunėlio’, ‘Kur 
giria žaliuoja’, ‘Kur namas mus’, 
‘Miškų gėlė’, ‘Parugy’ ir virš progra
mos: ‘Vilniuj žydi liepos’.

. Dainoms akomponavo Eita 3el- 
kutė ir puikiai pranešinėjo Dana Bart- 
kevičienė.

Pagal įprotį, pabaigoj sekė kal
bos, sveikinimai, gėlės, dovanos. 
Kun. P.Butkus gražiais poetiškais 
žodžiais sveikino chorą ir apdovano
jo jo vadovą, p. Gailiūnas, ALB Wol- 
longongo Apylinkės vardu įteikė gė
lių puokštę, choro Valdybos pirminin
kas Pranas Nagys padėkojo atsilan
kiusiems, ir išreiškė visų choristų 
ypatingą padėką ir linkėjimus choro 
dirigentui ir jį apdovanojo, taip pat 
jis perskaitė chorui sveikinimus iš 
Adelaidės ‘Lituania’ choro vadovės 
p. G.Vasiliauskienės. Paskutinis pra
bilo choro vadovas Br. Kiveris, la
biausiai dėkodamas svečiams už taip 
gausų atsilankymą ir šiltą choro pa
stangų įvertinimą ir užtikrindamas

(Nukelta į6 pŠL)
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REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS
18 Miller Ave Ashfield ,N.S .W, 2131 
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ARLAUSKAS

Š ACHMATAI

Adelaidės šachmatų Tauro ko
manda, vadovaujama didmeisterio Ro
mano Arlausko, kuris lošė pirmoj len
toj, ir Pov. Lukošiūno administruoja
ma, išsikovojo du steito čempijonatus.

Dalyvaudama Pietų Australijos 
steito tarpklubinėse šachmatų pirme
nybėse aukščiausioj A klasėj, istori
niu rezultatų laimi steito pirmenybes. 
Trys priešininkai nugalimi sausai po 
5 : 0. Dabartiniu metu, kai šachmatų 
lošimo lygis yra pakilus, vargiai ar 
kas pakartos tokias pergales. Svar
biausia, kad buvo sausai nugalėti 
lenkai, kurie naudoja savo komandai 
lietuvių T.Kosciuskos varda. Kandi
datą į pirmą vietą, Adelaide I, nugali 
4%:%, tai buvo dienos sensacija. Už 
Adelaide I pirmoj lentoj žaidė G.Kosh- 
nitsky - Australijos olimpinės koman
dos kapitonas. Ta Romanas Arlaus
kas ir^i nugalėjo. Buvusius ilgame
čius čempionus - latvius Matisons 
nugalima rezultatu 3%:1%.

Norwood pralaimi Taurui 4:1. Po 
8 ratų Tauras jau turėjo laimėjęs čem
pionatą, kadangi nei viena komanda 
negalėjo jo pralenkti. Vietos dienraš
tyje ‘Advertiser’ buvo paskelbta, 
kad baisus Tauras įtikinančiai laimė
jo čempijonatą.

Pirmenybių rezultatai: Tauras 
34 taškai, Junior 28%, Matisons 27%, 
Adelaide I 26%, Exnor 26%, Adelaide 
II 19, Sth. Brighton 17, Ukrainian 16, 
Norwood 15%, Kosciuszko 14%.

Antra steito titulą išsikovojo 
šachmatų žaibinio lošimo komandinė
se pirmenybėse. Visos komandos, kaip 
vietinis dienraštis ‘Advertiser’ (išei
nantis ketvirčių milijono tiražu), ra
sė, buvo nugalėtos lengvai. Čia ko
vai vėl vadovavo didmeisteris Roma
nas Arlauskas, nebojęs net danties 
skausmo. Pirmenybių rezultatai: Tau
ras 38% taškai, Sth.Brighton 31, Ex
nor 27, Adelaide 24% ir 1.1. Toms pir
menybėms skirtas skydas lietuvių 
laimimas 7 metai iš eilės. Valio Ro
manui!

Pietų Australijos steito tąrpklu- 
binėse šachmatų pirmenybėse taip

KOVO ŽAIBO TURNYRAS

Metinis Kovo šachmatų žaibo tur
nyras pravestas Lietuvių Namuose 
Lidcombe. Dalyvavo septyni kovie
čiai šachmatininkai. Kiekvienam da
lyviui teko sužaisti dvyliką partijų, 
todėl turnyras užsitęsė virš trijų va
landų. Pasibaigus žaidimams paaiš
kėjo, kad du šachmatininkai - J.Dam- 
brauskas ir V.Augustinavičius laimė
jo po devynias partijas ir sužaidė tris 
lygiomis, surinko po lygiai taškų ir 
dalinosi pirma ir antra vieta, V.Ko- 
ženiauskas užėmė trečią su 6% taško, 
J.Kapočius ketvirtą 4 taškai. Liku
sieji trys šachmatininkai D.Grosas, 
Dr. A.Renigeris ir J.Karpavičius su
rinko po 3% taško.

Žaibo turnyro laimėtojui Kovo 
valdyba yra skyrusi pereinamąjį sky
dą.

LIETUVIAI - ESTAI 4-2

1971 metų Sydnėjaus Pabaltie- 
čių šachmatų turnyre dėl BALTIC 
CUP pereinamosios taurės lietuviai 
nugalėjo estus. Lietuvių komanda su
darė ir taškus laimėjo, pagal lentų 
eilę: dr.I.Venclova 1, V.Koženiaus- 
kas 1, V.Augustinavičius 1, P.Gro- 
sas 0, J.Jenčius 1 ir J.Karpavičius 0.

****
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DIDMEISTERIS

pat dalyvauja ir Vyties komanda, tik 
žemesnėje klasėje - A Reserve. Va
dovas Vyt. Opulskis, sekretorius St. 
Rei vytis.

A Reservo klasėje Vytis užėmė’ 
7 vietų tarpe 12 komandų. Komanda 
laimėjusi pirmą vietą surinko 26% tas 
ko. Vytis atsiliko tik 3 taškais. Jei 
nebūtų automobilio nelaimėje sužeis
ti V.Opulskis ir R.Baranauskas, ga
lėtų užimti pirmą vietą. Komandinėse 
žaibinio lošimo pirmenybėse Vytis 
laimėjo A Reservo čempiono vardą. 
Už komanda, žaidė: R.Baranauskas, 
P.Lukošiūnas, St. Reivytis ir Karo
lis Cieminis.

P.****

Romanas Arlauskas - vienintelis lie
tuvis pasaulio didmeisterių klasėje.

A.Baltutis - Viktorijos Čempionas

Australų tarpe pasižymėjęs, ypa
tingai per Karlis Lidums tarptautinį 
šachmatų turnyrą Adelaidėje, Alek
sas Baltutis ir toliau sėkmingai pro
gresuoja. Šį kartą laimėjo Viktorijos 
reservo turnyrą užsipelnydamas čem
piono vardą su teise dalyvauti atei
ties turnyruose dėl Viktorijos ‘A’ kla
sės čempijonato.

Aleksui Baltučiui linkime geros 
sėkmės ateityje. Jo pastangomis ‘Var
po’ šachmatų komanda šiais metais 
pirmą kartą dalyvavo turnyruose aus
tralų tarpe.

V.Augustinavičius 
****

MELBOURIIO SPORTAS

Varpas - W.Fottsray 62:10 (31:8)
BERNIUKAI ŽEMIAU 16 m.
Nuo pat pradžios mūsiškiams ei

nasi labai sklandžiai. Geros pasuo
lės ir dengimas neša rezultatus.

Antram kėliny opozicija bando jė
ga, bet išfaulavus jų 5 žaidėjus, rung
tynės baigiasi prieš laiką.

Taškus pelnė: Aras 2, Simankevi- 
čius 14, Leknius 20, Braniška 12, 
Oželis 10, Liubinas 2.

****

Gražiai įsikūrė Kovo steigėjas

Sydnejiškiai lietuviai, ypatingai 
sporto veteranai ir buvę tautinių šo
kių šokėjai labai gerai atsimena bu
vusius sydnejiškius Antana ir Aida 
Ustjanauskus, kurie prieš keliolika 
metų labai veikliai reiškėsi Sydnė
jaus lietuvių gyvenime. Sportinin
kams koviečiams, ypatingai atminti
nas yra buvęs ‘Kovo’ klubo steigė
jas, pirmasis šio klubo pirmininkas 
ir didelis jaunimo draugas A.Ustja- 
nauskas. Jo pastangomis buvo sušauk
tas pirmasis steigiamasis susirinki
mas, Įžiebta pirmoji sportinė Kovo 
ugnelė, kuri šiandien yra jau Įsilieps
nojusi į gana didelę lietuvišką spor
tinę liepsną.

Nors buvęs pirmasis koviečių 
steigėjas ir pirmininkas po šio savo 
pradėtojo darbo gana greitai paliko 
su visa šeima Australiją, tačiau ko- 
viečiai ir, ypatingai senieji vetera
nai ir buvę bendrojo darbo kolegos, 
sveikina p. A.Ustjanauską ir jo šei
mą su puikiu jų įsikūrimu Amerikoje 
ir tikisi, kad jis taip pat savo senų 
sportinių prietelių nėra pamiršęs.

. Sp.Sk. Redaktorius
(Žemiau duodamas aprašymas iš 

Amerikos lietuvių spaudos apie da
bartinį p. Ustjanauskų gyvenimą Ame
rikoje).

— Antanas Ustjanauskas, In
ternational Supermarket Hart
forde, Conn, savininkas, kelių 
mėnesių laikotarpy jau pergy
veno širdies atakas. Pasveikęs 
vėl tvarko savo, gausiai išplėstą 
verslą ir vadovauja vadinamam 
Šimto klubui. „Tas klubas įsteig
tas prieš ketverius pietus ir jo 
uždavinys —•' paremti našles ir 
našlaičius ugniagesių ir policijos 
tarnautojų, žuvusių tarnybos 
metu. Kai klubas buvo 1967 m. 
įsteigtas, Hartforde tų metų 
rugp. 25 d. ginkluoto plėšiko 
buvo nušautas policininkas H. 
Young. Nepraėjus nei 24 valan
doms, to policininko našlė gavo 
paramos 1,000 dolerių iš Ustja- 
nausko suorganizuoto ir veda
mo klubo.

Per 4 klubo gyvavimo metus 
Hartforde eidami pareigas žuvo 
13 policininkų ir 9 ugniagesiai. 
Kiekvieno iš jų šeima gavo iš 
šio klubo čekį. Be to — per 
kiekvienas Kalėdas tas klubas 
toms nelaimingoms šeimoms su
teikė po 250 dol. dovanų. Me
tinės klubo nario mokestis yra 
250 dol.

Ustjanauskąs yra gimęs Lie
tuvoje. Jau būdamas 27 m. am
žiaus buvo Kooperatyvų sąjun
gos direktoriumi. Rusams oku
pavus Lietuvą, 1945. m. išemi
gravo į Australiją, kur buvo 
imigrantų stovyklos prižiūrėto
jas, taip pat lietuvių katalikų 
sąjungos pirmininkas. 1953 m. 
su savo žmona Aida atsikėlė į 
Hartfordą, kur gyvena jų gimi
nės. Čia atidarė maisto importo 
bendrovę, kuri sėkmingai išau
go. Ustjanauskas be to dar vei
kia Amerikiečių Vietnamo drau
gų komitete, kuris parūpina, 
dovanas amerikiečiams kariams, 
esantiems ligoninėse. Ustja

nauskas yra švš. Trejybės pa
rapijos narys. Minėtas Šimto 
klubas leidžia savo laikraštį 
“Hundred Call”, kurio redakto
riumi, ko! sveikata leido, yra 
buvęs Ustjanauskas.
DVIDEŠIMTO AMŽIAUS 

TEMPAS
Dukrelė siunčia telegramą: 
“Aš išteku, brangioji mama!” 
Kol nukeliavo telegrama, 
pati dukrelė tapo mama.

Pr. Basčius

KOVO KLUBE

Kovo krepšininkai I div. finaluose
Nors ir pralaimėję . paskutines 

rungtynes prieš Manly, koviečiai at
sidūrė ketvirtoje vietoje tarp geriau
sių Sydnėjaus komandų. Tai pirmą 
kartą sp. klubo istorijoj, kad krepši
ninkai atstovautų klubo spalvas I div. 
ir su dideliu pasisekimu. Varžytis su 
geriausiomis Sydnėjaus komandomis, 
kurios turi daug geresnes sąlygas ir 
didesni krepšininkų pasirinkimą, nė
ra taip lengva. Teko išlieti daug pra
kaito, įdėti daug pastangų, ir šiandie
na turime dar vieną gražų laimėjimą.

Sėkmės koviečiams finaluose!
****

Kovas - West I div. 68:50
Nors pradžia Kovo vyrams buvo 

nesėkminga, bet- rungtynes laimėjo 
užtikrintai ir be didelių pastangų.

Taškus pelnė: D.Atkinson 17, 
A.Čerkesas 15, P.Gustafson 14, S. 
Lukoševičius 12, M.Mikalauskas 6, 
E.Danieliūnas 4, P.Dubauskas ir M. 
Liubinskas 0.

****

Kovas - Can. Bankstovvn I div. 
50:48 (27:26)

Koviečiai - pradeda žaidimą lėtai 
ir priešas, išnaudojęs proga, padaro 
keletą gražių metimų ir veda net 6 taš
kų skirtumu. Po^keletos gražių praė
jimų koviečiai išlygina ir didina skir
tumą iki antrojo kėlinio pabaigos. Tu
rėdami 10 taškų skirtumą savo nau
dai, Kovo vyrai atsileidžia ir skirtu
mas sumažėjo iki keletos taškų, bet 
užtikrintai laimi.

Taškus pelnė: D.Atkinson 12, 
S.Lukoševičius 6, P.Gustafson 23, 
M.Mikalauskas 2, E.Danieliūnas 5, 
R.Gulbinas 2.

****

KOVO JAUNIAI žem.18 FINALUOSE

Kovas - Canterbury 44:45 (23:22)

Patekę į baigiamuosius, finalus, 
jauniai turėjo progos užbaigti turny
rą su gražiu laimėjimu. Kovodami taš
kas už tašką visa rungtynių eiga ir 
turėdami paskutinėse minutėse 2 taš
kus savo naudai, prie geresnes sėk
mės galėjo laimėti finalus.

Taškus pelnė: J.Šliogeris 2, R. 
Gulbinas 13, M.Liubinskas 16, E.Kar- 
pavičius 9, J.Jablonskis 4, Z.Kar- 
kauskas, V.Kalgovas, J.Kalgovas, 
V.Rimkus 0.

****

SILPNOS ATMINTIES
Užėjęs į vaistinę profesorius sa

ko:
— Prašau man duoti 10 tab

lečių ocetikanciderterinės salicili- 
ko rūkŠties.

— O, tamsta nori aspirino?
— Taip ,taip, tik niekada ne

galiu atsminti jo pavadinimo.

'DAINOS’ metinis...

(Atkelta iš 5 pBl.)
kad tai ir jam ir jo dainoriams pake
lia nuotaiką ateities darbui. Jis taip 
pat specialiai padėkojo nuolatiniam 
choro talkininkui Algiui Plūkui.

Iš savo pusės, esu tikras, kad 
visi šio koncerto svečiai buvo dėkin
gi choro dainininkams ir jų vadovui 
už melodingas, skambias dainas ir 
jų pastangas gyvos lietuvybės išlai
kymui, nes lietuviška daina mums vi- - 
siems ‘Tėviškės Žiburių’ žodžiais, 
‘yra dvasinė atgaiva, nuteikianti žmo
gų nuoširdžiam lietuviškumui. Ji įga
lina pergyventi lietuviškumą, jame 
pasinerti ir pajusti širdį, kurios pul- 

_sas išeivijoj nevisuomet ryškiai ap
čiuopiamas.

Ačiū ‘Dainos’ chorui ir ilgiau
sių metų!

Iz. Jonaitis
****
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L.V.S. “Ramovė” Sydney Skyriaus Valdyba, iš kairės i dešinę: 
Vic. Pirmin. P. Zaremba, Sekretorius J. Makarovas, Pirmininkas ’ 
St. PaČėsa ir Iždininkas K. Daniškevičius. Nėra Valdybos nario kult, 
reikalams p. A. Lingės,

SYDNĖJAUS RANinVĖNU. ŠVENTĖ
Lapkričio 20 d. Sydnejaus ramo- 

vėnai atšventė savo trigubą šventę - 
kariuomenės šventę, savo skyriaus 
15 metų sukakti, ir vėliavos pašventi
nimo. Tai didelei šventei atžymėti 
buvo pakviesti visų organizacijų at
stovai ir daugelis svečių.

Pirmoje programos dalyje V-bos 
pirm. S.Pačėsa atidarė šventę ir pada
rė pranešimą iš skyriaus gyvenimo. 
Toliau perskaitė raštu atsiųstus svei
kinimus, kurių buvo gana daug. Čia 
verta pažymėti Centro Valdybos svei
kinimas iš Čikagos ir AL B Krašto 
Valdybos. Toliau sekė įvairių orga
nizacijų ir privačių asmenų.

Antruoju punktu sekė vėliavos 
pašventinimas: Valdybos pirmininkas 
perskaitė Vėliavos įsigijimo aktą ir 
vėliava iškilmingai įnešama į salę, 
kūmais buvo pakviesti p. J.Gardis 
ir p. Juzėnienė. Šventinimo apeigas 
atliko kun. P. Butkus. Šia proga žodį 
tarė: kun. P.Butkus, p. J.Gardis ir 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininkas A.Reisgys. Po to sekė 
ramovėnų priesaika vėliavai, kuria 
jie priklaupdami kiekvienas pabučia
vo, ir vėliavos fundatorių apdovano
jimas.

Vėliavos pašventinimas susilau
kė iš visuomenės kritikos - daugeliui 
atrodė kad vėliava reikėjo šventinti 
bažnyčioje, čia galima buvo tikėtis 
didesnių iškilmių ir gilesnės prasmės

LIAS Sydnėjaus Skyriaus susirinkimas
Lietuvių Inžinierių ir Architektų 

Sąjungos Sydnėjaus Skyriaus metinis 
susirinkimas įvyko š.m. lapkričio 5 d., 
p.p. V.Bernotų namuose.

Skyriaus veiklos pranešimą pa
darė pirmininkas J.Grudzinskas pa
brėždamas, kad Sydnėjaus Skyriaus 
iniciatyva pavyko užmegsti ryšius 
tarp Australijoje veikiančių LIAS 
skyrių ir sudaryti vieną centrinę Ra
joninę Valdybą. Tokios LIAS Rajoni
nės Valdybos pareigas eina rotacine 
tvarka viena iš S-gos skyriaus valdy
bų. Šiuo metu šias pareigas eina Syd
nėjaus' Skyriaus Valdyba.

Susirinkime perrinkta to paties 
sąstato Valdyba, tik pasiskirsčiusi 
kitaip pareigomis: pirmininku G.Dry
ža, iždininku J.Grudzinskas ir sekre
torium V. Bernotas.

Pažymėtina, kad naujas pirminin
kas yra jaunesnės kartos atstovas, 
čia baigęs mokslus ir jau spėjęs į 
save .atkreipti žymių australų dėmesį. 
Šių metų pradžioje Giedrius Dryža 
buvo Rotary Klubų iš 200 kandidatų 
parinktas nariu geros valios delega
cijai į Pietryčių Aziją - kur jis sve
čiavosi apie 3 mėnesius.

Dr. R.Zakarevičiui, NSW U-to 
lektoriui, universiteto siunčiamam 
vieniems metams į Angliją studijų 
pagilinimui, išvykstant palinkėta sėk
mės ir prašyta palaikyti ryšį su Sky
riumi. Pabrėžtina, kad dr. R.Žakare- 
vičius yra vienas iš aktyviausių Sky
riaus narių ir kurį laiką jam vadova
vęs.

**** 

ir nebūtų buvę pažeistos vėliavų šven
tinimo tradicijos, kurių išlaikymas 
išeivijoje turi didelės reikšmės tau
tinei stiprybei ugdyti. Del per ilgai 
užsitęsusių ceremonijų turėjo būti 
išleistas toks svarbus programos 
punktas kaip paskaita, kuria turėjo 
skaityti L.Karvelis.

Antroji programos dalis prasidė
jo eilėraščių deklamacija. Ponia Bart- 
kevičienė Simo Kudirkos garbei pa
deklamavo vieną eileraštį. Tautinių 
šokių grupės berniukai pašoko Miki
tą ir Ozelį. Dainos vyrų choras vado
vaujamas p. B. Kiverio padainavo 
3 dainas, kurios labai gražiai nuskam
bėjo. Sydnėjaus Meno Ansamblis va
dovaujamas dirigentės p. M.Umbra- 
žiūnienės nuotaikingai padainavo 
Kritusiems šauliams - Vaičiūno ir 
Broliai lietuviai - J.Siniaus. Bisui 
turėjo pakartoti.

Meninė dalis buvo labai gera ir 
mielai išklausyta. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu. Toliau sekė šokiai ir 
baliaus nuotaikos.

Sekančią dieną, sekmadienį, bu
vo atlaikytos Sv. Jokimo bažnyčioje 
iškilmingos pamaldos į kurias ramo- 
vėnai, skautai ir sportininkai atvyko 
su vėliavomis rykiuotėje..Kun.P.But
kus pasakė Kariuomenės Šventės pro
gai pritaikytą pamokslą. Pamaldų me
tų bažnyčioje giedojo Dainos choras 
vadovaujamas p. B.Kiverio.

-am-
****

Sydney lenkai paminėjo 
NEPRIKAUSOMYBĖS DIENĄ

Lapkričio 14 d. Ashfield Town Hall 
Sydney lenkų visuomenė iškili ringai pa
minėjo savo Nepriklausomybės atstaty 
mo sukaktį - 1918 m. lapkričio 11 diena. 
Dalyvavo eilė kviestinių aukštų sve
čių: Federalinės Vyr-bės atstovas Lai
vyno Ministeris p. dr. Macay, State 
Vyr-bės atstovas parlamentaras MLA 
p. Darby, pa'rl. atstovas MLA p.Came- 
ron, Ashfieldo savivaldybės Lord Ma
joras, keli austr. karių bei visuomenės 
atstovai ir lenkų exilines vyr-bės at
stovas Igal. Ministeris p. Stefan No
wicki. Be to, eilė tautinių grupių pa
kviestų atstovų. Jų tarpe ukrainiečių 
net keturi žymesni veikėjai su p. Svi- 
derskiu, Sydney ukrainiečių bendr. pir
mininku, prišakyje, taip pat atstovai 
čekų, vengrų, latvių, estų ir mūsų lie
tuvių. Buvome keturi nors kviesta bu
vo daugiau.

Iškilmės pradėtos vaikų - jaunimo 
stygų orkestrui sugriežus Australijos 
ir Lenkų Himnus. NSW Lenkų Sąjungos 
p-kas pirmiausiai pristatydamas ir šil
tu žodžiu kiekvieną kviestą svečią pa
sveikindamas vardino pavardes daugu
mos kviestų svečių (ne lenkų), o pas
kui lenkų organizacijų vadovus bei pir
mininkus taip pat.

Pagrindinį ypač turiningą bei sva
rų žodį pasakė p. J.Dunin-Karwicki, 
Sydney lenkų savaitraščio ‘Wiadomosci 
Polskie’ redaktorius ir leidėjas. Savo 
kalboje jis pabrėžtinai pažymėjo rei
kalą visoms rytų-vidurio Europos tau
toms šiandien Sov. Sąjungos paverg
toms užmiršti buvusius terpusaves ne

santaikos reikalus bei ginčus, o jung
tis panašiai kaip dabar daro vakarų Eu
ropos tautos į atskirą bendrą politinį 
vienetą. Tikslas bendromis jėgomis 
iškovoti sau laisvę ir nepriklausomybę. 
Politinis rytų-vidurio Europos tautų 
blokas - vienetas iš 120 milijonų žmo
nių bus pajėgus atsispirti prieš galin
gus rytų (Sov.Sąjunga) ir vakarų (Vokie
tija) kaimynus. 3e to, prelegentas drą
siai prikišo vakarų valstybėms, kad 
jos po II-jo karo gelbėdamos save iš
davė vidurio-rytų Europos valstybes 
Sov. Sąjungos dominavimui.

Ilgesnes kalbas pasakė ir Fed. 
Laivyno Ministeris dr. Macay ir State 
atstovas MLA p. Darby.

Lenkų exil.Vyr. Londone atstovas 
Igal. Ministeris St. Nowicki irgi svei
kino ir ragino gerai sugyventi su kito
mis rytų-vidurio Europos tautomis. Po 
to dėkojo Sydney lenkų veikėjams už 
jų visuomeninę veiklą ir apie 15 jų ap
dovanojo - įteikė ordenus.

Pranešėja p-lė J.Dunin-Karwicka 
ypač gražiu senovės bajorų kostiumu 
apsivilkusi, pranešinėjo puikia tarena 
angliškai.

Po oficialios dalies per pertrauką, 
visi buvo vaišinami kava su pyragai
čiais ir vyko privatūs pokalbiai. Pokal
bių metu Ig. Min. St. Nowicki kalbėda
mas su atskirais tautybių atstovais (ir 
jų tarpe su mumis, lietuviais) kvietė 
prie suartėjimo ir bendradarbiavimo 
bendram tikslui pasiekti.

Meninėj dalyje pirmiausia pasiro
dė vaikų - jaunuolių stygų orkestras 
su keletą lengvų dalykų. Pasirodė trum
pai ir 5 mergyčių baletas. Po to su for- 
tepiono pritarimu p. J.Walszak pasigė
rėtinai deklamavo su ypač patriotinius 
kariniais motyvais eilerašcius.

Vėl uždangai pakilus choras ‘Echo’ 
mus lietuvius nustebino savo jaunumu. 
Atrodo, kad visi apie 50 dainininkų 
ne senesni kaip 20 metų! Choras pa
sirodė pusėtinai padainavęs keletą ne
sunkių liaudies dainų. Po to net 12 po
rų ansamblis pašoko keletą įvairių Len
kijos sryčių liaudies šokių, kai kurie 
panašus į mūsų.

Meninei daliai pasibaigus, kvies
tieji svečiai vėl buvo vaišinami vynu 
su pyragaičiais.

Bendrai gavau įspūdį, kad lenkai 
moka savo Nepriklausomybės Šventę 
gražiai paminėti ir ta proga panaudoti 
savo politiniams tikslams bei ryšiams 
užmegsti. Tuo klausimu ir mums reikė
tų susidomėti. Dalyvių buvo pilna salė 
bent 500 - 600 asmenų.

V. Šliogeris

**j|rj|c**********************************^| 

f MURRAY’S H.F. STORES
J 646 GEORGE STREET, SYDNEY —TEL: 26-1768
*
* informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius 
a į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir 
J .anksčiau nustatytomis sąlygomis.
m Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti “Sovietų
♦ Rusijoje pasirinktinai” arba “Sovietinėms prekėms”. Smulkesnę inforinaci-

«
ja duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų įstaigoje.

Murray’s H.F. skyriai: Melbourne, Victoria; Bankstown, Parramatta, 
S Cabramatta, Newcastle ir Sydney, N.S.W.

I BEGISTBUOTI SKYBIAI:

J SYDNEY, N.S.W.:

ft CABRAMATTA: 143 Cabramatta Road,
* CABRAMATTA. Tel.: 723-7078.
S BANKSTOWN: 5 Kitchener Parade,
| BANKSTOWN. Tel.: 709 8089
> PARRAMATTA: - 293.Church Street,
* Parramatta. Tei.: 635-9728.

ft NEWCASTLE, N.S.Wu
* 557 Hunter Street, NEWCASTLE. TeL:
| 2-3596.
ft 93 Northumberland Street, WICK-
ft HAM, NEWCASTLE. Tel.: 61-5180.
*
Ž MELBOURNE, VIC.: Mutual Arcade, 266 Flinders Street,
ft Tel.: 63-7895.
*****NntatataMnkd^**A*A*4ilninl'A*il'**’fc*******Ni

Rimties valand3ei^8Sta
S.-Gaidelis, S.J. 1 FyjJ

Australija ir Naujoji ZelandijaLWjS
Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Parilius 
VI gruodžio mėnesiui MA nariams sky
rė sekančias intencijas:

BENDRĄJĄ - Kad žmonės visa
me pasaulyje būtų auklėjami taikos 
skleidėjais.

MISIJŲ. - Už taiką Šventoje Že
mėje.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA. AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖŽAUS ŠIRDIE!

Gruodžio mėnuo skirtas Kristaus 
žmogystės garbei.

Brangus Broli, Sese!
Viešpats atėjo į šį pasaulį kaip 

Dievo ištikimas tarnas, kartu ir kaip 
žmogus, kurio gyvenimas ištisai pa
švęstas kitiems. Kuo Jis buvo, mes 
turime tapti - grynai atsidavę Dievo 
tarnystei ir atviri mūsų artimo gerovei.

Kristus, mūsų Viešpats, visiš
kai priklausė Dievui, Jo žmogiškoji 
prigirptis buvo pilnai paklusni Žodžiui. 
Tačiau Jis, siekdamas savo dangiš
kojo Tėvo valios, gyveno vien tik ki
tiems ir mirė už mus visus. Savo gy
venimo būdu mes turime į Jį panėšė
ti - priklausydami išimtinai Dievui, 
turime stengtis išsižadėti savęs ir, 
vykdydami Dievo valią, turime noriai 
tarnauti kitiems.

Šventos Kalėdos - tai išsižadė
jimo ir aukos Šventė - mūsų laikas, 
triūsas, rūpestis, bendradarbiavimas 
su kitais, kantrybė, artimo meilė, 
užuojauta, įsijautimas į kito padėtį - 
tai gausios kalėdinės dovanos, kurio
mis galime pradžiuginti ir praturtinti 
artimą, o per jį Kristų, kuris tapo mu
su visu džiaugsmo priežastimi ir pa
čia brangiausia kalėdine dovana.

Sveiki, sulaukę Sv. Kalėdų!
****

LIETUVOJE 40 RUSŲ IR 
S LENKŲ LAIKRAŠČIAI

B. Kv., pasirėmęs Vilniuje 
išleisto ’’Spaudos metraščio“ 
Nr. 1, ’’Drauge“ rugpiūčio 
27 d. rašo, kad periodinių 
leidinių įvairiomis kalbomis 
Lietuvoje yra 245. Iš jų rusų 
kalba leidžiama 40. B. Kv. 
rašo:
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PraneHnai a

Syd.Liet. Moterų Socialines Glo
bos Draugijos Valdyba praneša, kad 
ateinantis Tradicinis Metinis Užga
vėnių Balius įvyksta vasario 5-ta 
diena, 1972 m.

Esant tinkamam skaičiui debiu 
tuoti mergaičių, numatyta ir vėl pra
vesti debiutanėių pristatymą. Mergai
tės norinčios šiame baliuje debiutuo
ti, prašome užsiregistruoti iki sausio 
mėn. 1972 metų.

Valdyba

Sydney Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugijos Valdyba prane
ša, kad jau prasidėjo aukų rinkimo 
vajus. Pirmieji aukotojai:

Lietuvių sodybai - B.J.Kanfeldai 
$200, J.Mikalauskas $90, A.Valiulis 
$40, LE.Jonaičiai $20, O.Grudzins- 
kas $17, J.V.Jasiūnai $20, J.Lauri- 
naitis 810, H.Keraitis $10, I.Pranu- 
lis $10, S.Skbrulis $10, T.V.Dumčiai 
(iš Adelaidės) $5, A.Kramilius $5, 
O.Stanton $2.

Ligonių reikalams - O.Grudzins- 
kas $3, CL Stanton $1.

Visiems nuoširdžiai dėkojame, 
maloniai prašome neatsisakyti aukų 
rinkėjams. Kuriems patogiau, pakar
totinai prašome siųsti aukas: 
S.L.W.S.S.A., 3ox 187, P.O.Eastwood, 
2122,NSW.

Šia proga pranešam, kad Lie
tuvių Sodybos dabartiniai statomi du 
pastatai - keturių butų, jau baigiami. 
Gruodžio 19-ta, š.m. įvyksta Sodybo
je iešmine ir šventinimas. Kun. P.But- 
kus maloniai sutiko pašventinti.

Tolimesnes informacijas sekite 
MP numeriuose.

Valdyba

PLJ KONGRESO KOMITETAS SYDNEY

Norėdamas atžymėti busimuosius 
1972 - JAUNIMO METUS, AL3 Krašto 
Valdybai sutikus, Laidžią pirmąjį 1972 
Jaunimo Metų MUSŲ PASTOGĖS nume- 
4- ✓

Šitame MP jaunimo numeryje mes 
norime parodyti ne vien Sydney lietu
vių jaunimą, bet apimti visą Australi
ją - parodyti visos Australijos lietuvių 
jaunimo veiklą, jo siekius ir norus.

Mes prašome visų Jaunimo Komi
tetų, AL3 Apylinkių bei Seniūnijų Pir
mininkų, visų Jaunimo organizacijų ir 
visos Australijos lietuviško jaunimo 
talkos.

Prašome, siųsti Jaunimo organiza
cijų, grupių, lietuviškoje veikloje be
sireiškiančių jaunuolių fotografijas; 
prašome jaunimą rašyti straipsnius 
.bendruomeniniais ar specifiniai jauni
mo klausimais. Jaunuosius poetus ar 
beletristus prašome jų kūrybos.

Prašome mūsų lietuviškas firmas 
bei įmones, lietuvius profesionalus - fi
listerius paremti mus savo skelbimais 
bei aukomis.

Mes prašome visą MEDŽIAGA 
siųsti iki gruodžio 20 d. šiuo ADRESU: 
V. Bitinaite, 56 Almora St. Mosman, 
NSW 2088.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Prieš kelis metus iš Lietuvos 

atvykusi lietuvaitė Roma Eskirtaitė, 
žinomų ALB Sales Seniūnijos veikė
jų p.p. Eskirtų dukra lapkričio 19 iš
tekėjo už Rodney Evans. Pažymėti
na, kad Roma tik atvykus į Australi
ja apsigyveno Melbourne ir ten akty
viai dalyvavo lietuviškam bendruome
niniam gyvenime, greitai pramoko ang
lų kalbos ir jau mokytojauja austra
liškoje gimnazijoje. Jaunai porai lin
kime gražios ateities ir nenutolti nuo 
lietuviško bendruomeninio gyvenimo.

****
Ponia Poželienė iš Adelaidės 

šiuo metu vieši Sydnėjuje pas p. Osi- 
nienę. Ponia Poželienė dalyvavo Ra- 
movėnų Šventės iškilmėse ir bažny
čioje. Linkime poniai gražių atosto
gų-
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DŽIUGO TUNTAS

Džiugo tunto skautai ruošia 3 die
nu stovyklą, užbaigimui šių metų, ku
ri Įvyks p. Alb. Pociaus ūkyje, gra
žioje Gobur apylinkėje, nuo 17 iki 
19 d. gruodžio mėn. į stovykla taip 
pat kviečiame visus skautų tėvelius, 
praleisti pora^dienų gamtoje ir prisi
minti senus gerus laikus. Į, stovyklą, 
išvyksime penktadienio rytą, arba ki
tu laiku pagal galimybes. Skautai ir 
skautės pasiima su saving pakanka
mai maisto penktadieniui. Šeštadienį 
ir sekmadienį Džiugo tunto ‘diplo-" 
muoti’ virėjai bandys pagaminti mais
tą skautiškoje virtuvėje, kuris kai
nuos $1.50 per dieną. Kadangi tėve
liai nebus leidžiami į_skautų stvyk- 
lą, tai maisto klausimą paliksime 
jiems patiems. Norintieji dalyvauti 
stovykloje prašau užsiregistruoti pas 
stovyklos vad. ps. Vl._ Stasiliuną, 17 
Reserve Rd., 3134, tel. 870 5584 ir 
užsimokėti atatinkamą mokestį ne vė
liau kaip iki 12 d. gruodžio mėn.

Džiugo Tunto Tuntininkas 
****

GRAŽI DOVANA L.K.F. BIBLIOTEKAI

P. Pr.Vilutis jau ne kartą anks
čiau suteikęs Lietuvių Kultūros Fon
do Bibliotekai Melbourne dovanų kny
gomis, pastaruoju metu vėl atėjo su 
naujomis dovanomis. Jo dovanotos 
vertingos knygos, kaip puošnus Vil
niaus albumas, Lietuvos Vaizdų al
bumai, A.Žmuidzinavičiaus ‘Paletė 
ir Gyvenimas’, Liaudies Menas - Ar
chitektūra, Kuršių Nerija ir Marios 
albumas puoš Bendruomenės Menės 
lentynas bei vaizdingai primins atsi
lankantiems menėn gražiąją mūsų Tė- 
nynę.

Kitos p. P.Vilučio dovanotos 
vertingos knygos padidino L.K.F. Bib
lioteka ir jomis gali naudotis visi 
melboumiškiai lietuviškos knygos 
skaitytojai.

Ponui Pranui Vilučiui už šią gra
žią dovaną nuoširdžiai dėkojame.

Ta pat proga primename, kad Bib
lioteka veikia kiekviena šeštadienį 
nuo 1 iki 2 vai. p.p.

L. K. Fondas 
****

Mirė Veronika Rumčinikienė
S.m. lapkričio 18 d. po ilgos li

gos, sulaukusi 82 metų amžiaus, mi
rė a.a. Veronika Rumčinikienė. Gi
minių ir pažįstamų gražiai palaidota 
lapkričio 20 d. Lietuvių kapinėse 
Rookwoode. Velionė turėjo dukterį 
p. Jablonskienę, kuri ja rūpinosi, ir 
vaikaitį Henriką Antanaitį.

****

Nepamirškite gražinti Spaudos Lo
terijos neišplatintus bilietus ir atsi
skaityti su loterijos rengėjais.

Spaudos Loter. Rengėjai

Henrikas Antanaitis-iš Melbour
ne su ponia atvyko į savo senelės 
a.a. Veronikos Rumčinikienės lai
dotuves, kuri buvo palaidota Rook- 
woodo lietuvių kapuose Sydnėjuje, 
lapkričio 20 d. Ta proga mielam Hen
rikui ir poniai reiškiame gilia užuo
jauta.

****
Teko patirti, kad Latrobe Valley 

darbovietėje staiga susirgo Balys Va
lentinavičius. Paguldytas Traralgon 
miesto ligoninėj. Linkime greit pa
sveikti.

****
Finansai

Gyventi praeityje turi vieną labai 
gerą ypatybę - pigiau ir neapdėta mo
kesčiais.

****

s

Šiuo pranešame, kad s. m. gruodžio 5 d. Lietuvių Namuose 
ruošiamas MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO

METINIS

KONCERTAS
Dalyvauja: Dainos Sambūris, vad. A. Čelna

Tautinių šokių, grupė ‘Klumpakojis’, vad. V. Straukas
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
Pradžia 5 vai. p.p.
Įėjimas 2 dol. Pensininkams ir moksleiviams 1 dol. '

Dainos Sambūrio Valdyba

¥

Nepraleiskite progos pamatyti linksmos ir nuotaikingos A. Rūko

VIENO KIEMO GYVENTOJAI

komedijos, š. m. gruodžio 18 d. 8.oo vai. v. Lietuvių Namuose. 
Bilietai platinami J. Bačiūno vardo bibliotekoje, Katalikų Centro 
kioske ir prie įėjimo spektaklio dieną.

Adelaidės Lietuvių Teatras VAIDILA

P A D E K A
Mūsų dukros Elenos 6.11.71 sutuoktuvių proga sveikinusiems 

draugams ir pažįstamiems, ypač kun. Martūzai suteikusiam sakramen
tus ir lietuvių Newcastle chorui giedojusiam per mišias bažnyčioje, 
širdingai dėkojame.

E. ir S. Daugėlai

t - ' į ,
Pasiruošimas Naujų Metų sutikimui

Daugelio tautiečių, dalyvavusių 
praeitame Naujų Metų sutikimo baliu
je naujoje ir puošnioje Camberwell 
CiVic Centre salėje, buvo išreikštas 
pageidavimas, kad Melbourne lietu
viai ir ateity stengtųsi gauti tą salę 
šiems kasmetiniams parengimams.

Melbourne Apylinkės Valdybos 
dėtų pastangų dėka, Camberwell mies
to savivaldybė patikino, kad salė ir 
ateityje Naujų Metu, sutikimams re
zervuojama lietuviams. Todėl jau da
bar Apylinkės Valdyba rūpinasi ir 
imasi darbo suruošti Naujų Metų su
tikimo balių, kuriame visi Melbourne 
lietuviai galės vieningai ir iškilmin
gai juos sutikti.

Apylinkės Valdyba pageidauja 
ir skatina, kad musu tautiečiai ne tik 
patys atsilankytų į balių, bet ir pasi
kviestų kuo daugiau svečių australų 
tiek ir kitų tautybių, nes salėje vietų 
ne vienam netruks, o salės puošnu
mas, baliaus iškilmingumas bei nuo
taikingumas rodys lietuvių svetingu
mą ir nuoširdumą.

Manyčiau, kad jau dabar pats 
laikas pradėti sudaryti ‘kompanijas’ 
ruošiantis baliui ir kviesti iš arti ir 
toli savo prietelius bei kitataučius 
draugus.

Nuo mūsų visų priklausys, ar ta 
puošniąja sale galėsime ir ateityje 
naudotis mūsų iškilmingiems paren
gimams., rpi

DĖMESIO!!!

SUINTERESUOTI ARTIMŲJŲ PO 
MIRTIES PALIKTO TURTO AR PA
LIKIMO PERSIUNTIMU Į LIETUVĄ 
KREIPKITĖS:

CONTAL C0.
266 FLINDERS STREET,
MUTUAL ARCADE
SHOP NO. 34

MELBOURNE. 3000
TEL: 63-7895 ARBA 63-8498
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Romantikai mylėjo gyveni
mą, bet mirė anksti. Šių lai
kų poetai neapkenčia gyveni
mo ir dažniausiai gyvena 11- 
Zai°

Kaimo kapela groja prie namo su 
uždarytom langinėm. Praeinantis turis
tas užklausė: - Dėl ko čia grojate? -

- Mes grojame mūsų policininkui 
jo gimimo dienos proga. - Atsakė jam 
trompetistas.

- Jūsų policininkas labai neman
dagus. - Sako turistas. - Jis galėtų 
nors langines atidaręs prieiti prie lan
go iųpadėkoti. -

Čia nustojo mušti būgną kitas or
kestrantas ir sako: - Aš negaliu visur 
būti - mušti būgną kapeloj ir pro lan
gą dėkoti. -

****
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