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ORGANIZACINE KEIKSME
ALB Krašto Valdybos 

Pirmininko V. Neverausko 
pranešimas Pirmininku 
konferencijoje ( Įvykusioje 
š.m. birželio 9-10 d.d. 
Adelaidėje.

Konferencijos tikslus galima nu
sakyti šiais sakiniais: susitikti ir 
susipažinti ALB vadovams 
asmenišką ryšį, 
kalus, 
darb o 
dar iškilti visa eile klausimų, rupimu 
reikalų, kurių išnagrinėjimas, asmeniš
kai, tiesiai į akis pasisakant, gali 
tik padėti mūsų ateities darbuose.

Šią konferenciją organizuojantį 
tuojaus iškilo klausimas: kodėl būti
nai dabar, šiuo metų laiku konferencija 
yra Šaukiama? Atsakymas labai nekom
plikuotas: ilgasis savaitgalis suteikia 
viena, dieną ekstra kelionėsreikalams, 
krašto valdyba pradėjo savo kadenciją 
tik šių metų pradžioje, prieš 6 mėn., 
paskutinių 6 mėn. laikotarpyje net 
6 vietovėse pasikeitė apylinkių valdy
bų sąstatas.

Todėl dabar kaip tik ir yra laikas Pavergtų Tautu, Demonstracijoje lietuviai su savo vėliavomis ir plakatais 
susitikti, pasikalbėti, pasitarti, pa- gydadiuje 1972.9.17. Nuotrauka A. Reisgio.
žvelgti į ateitį ir padėti gražius pa
matus bendram darbui. Tenka pasvei
kinti tuos, kurie suprato reikalo svar
bą ir nepabūgo išlaidų bei kelionės 
vargų. Tenka apgailestauti, kad vis 
del to dalis apylinkių vadovų ar nesu
prato tokio .susirinkimo prasmės, ar pa

ke iių uotevių iš laidų?
Bet einam prie reikalų. Dabar čia 

panagrinėsime keletą klausimu, kurie 
yra labai aktualus mūsų gyvenime ir 
kurių teisingas supratimas ir vykdy- 

«TACV<5 Tn7nRATTTk mas tegali turėti tik teigiamos reikšmės 
STASYS LOZOB I IS, Bendruomenės veiklai.

Lietuvos Diplomatijos Šefas 1. ALB Krašto Valdybos ir Apy- 
LietuVOS Nepriklausomybės 55 miinkių Valdybų santykiai, 
sukakties proga. Šiuos reikalus ALB Statutas nu

sako aiškiai ir be jokių rezervų dviems 
paragrafais. Tai par. 25 sako: “Krašto 
Valdyba instruktuoja, derina, ir pri
žiūri Apylinkių Valdybų veiklą. Krašto 
Valdybos potvarkiai Apylinkių Valdy
boms yra privalomi”. O statuto par. 
32 sako... “(Apylinkių Valdybos) ... 
vykdo Krašto Valdybos pavedimus ir 
šio statuto uždėtas pareigas”.

Taigi, apylinkės ar jų valdybos 
nėra sau atskiros karalystės, nežiū
rint, kad gal kartais ir labai toli vie
nas nuo kito esame, ar kaip kartais 
tų savo nepriklausomumų branginame. 
Statutas buvo parašytas ir priimtas 
su mintimi apjungti visus Australijos 
lietuvius į vieną vienetą, siekiantį 
vieno tikslo, dirbantį sutartinai ir 
vieningai.

Pažiūrėkime į ka i kuriuos statuto 
išsireiškimus - po vienų atskirai:

K.V. instruktuoja” apylinkių
valdybų veiklą - reiškia (duoda nuro
dymus , potvarkius, pamokymus ir pata
rimus.

Derina” 
gina, nustato 
dvilypumus ir 
veikla yra be 
mu, viena kitą papildanti.

Prižiūri” - priežiūra pasireiškia 
per klaidų pataisymą, nuveikto darbo 
patikrinimą, pritarimą ar nepritarimą 
apylinkės valdybos užimtai linijai. 
Priežiūra ir yra nuolatinio kontakto 
palaikymas per asmeniškus susitiki
mus ir laiškus.

Krašto Valdybos potvarkiai 
Apylinkių Valdyboms yra privalomi” - 
ne kad loska, bet apylinkių valdybos 
turi boti, kas iš K. V. ateina, 
potvarkius pažinti, ir vykdyti. 

(Bus daugiau)

Šio pobūdžio konferencija yra 
musų gyvenime sušaukta pirma kartą. 
Tai yra pažymėtinas ivykis, kuris, 
teisingai įvertintas, gali turėti nemažai 
naudos mūsų bendruomeniniam gyveni
mui, ne tik atskirose apylinkėse, bet 
ir visame krašte.

MIRĖ ARTHUR CALWELL
Liepos 8 d. buvęs Darbo Parti

jos vadas ir pirmas po II-jo Pasau
linio karo imigracijos ministeris, ei
damas 76 metus,mire. Pagal jo planą 
buvo imigruojami pirmieji tremtiniai 
iš Europos. Pirmas ministeris zkuris 
atidarė plačiai duris imigrantams iš 
Europos į Australija. Šioje srityje 
jis buvo didelis žinovas ir geras imi
grantu draugas.

Jo mirties proga per T.V. Ch. 
2 programoje “This Day Tonigth” 
buvo apklausinėjamas pirmasis imi
grantas f atvykęs pagal Calwell pa
rengtą planą,- pasirodė , kad tai buvo 
p. Povilas Bakutis iš Melbourno. 
Jis atvyko su pirmuoju transportu 
1947 m. Savo pasnekėsyje P. Bal
tutis prisiminė Calwell ir savo pa
vergtą krašta. Lietuvą.

BRITAI BANDYS ATOMINIUS 
GINKLUS

LONDONAS. -Pradedama suprasti, 
kodėl Britanija neprotestuoja ir nepa
remia savo bendruomenės nariu, Aus
tralijos ir Naujosios Zelandijos, dėl 
Prancūzijos pasiruošimo daryti ato
minius bandymus pietą Pacifike - pati 
Britanija guos ias i daryti bandymus, tik 
ne atmosferoj ir ne Pacifike. Britani
ja, kaip Amerika ir Sov. Sąjunga, yra 
pasirašiusi susitarimą, bandymu ne
daryti. Susitarimas tačiau neliečia 
požeminią bandymų, kuriuos sukontro
liuoti bent iki šiol buvo negalima. 
Dabar sužinota, kad britai darys pože
minius bandymus, ir tai bus Amerikoj, 
Nevados dykumoj. Data laikoma paslap
ty.

sus itikti 
užmegsti 

aptarti bendrus rei- 
pabandyti nustatyti bendra 
liniją . Besikalbant gali

- K.V. koordinuoja, ly- 
vienodą liniją, salina 
paaiškina. Suderinta 

susidūrimų, be nelygu-

tuos

LITHUANIA

MOKSLINĖ KONFERENCIJA
J. Vidzgiris “Europos Lietuvyje” 

rašo:-Birželio 8-11 d.d. Stockholme 
įvyko 2-ji Baltietiškujų studijų kon
ferencija Skandinavijoje. Tai buvo 
tarptautinio masto mokslininkų susi
tikimas, kuriame dalyvavo 12 kraštų, 
tame tarpe iš Ameirikos, Australijos, 
ir Vengrijos, įvairiu humanitarinių 
sričių atstovai. Trijose sekcijose - 
kalbos ir literatūros, istorijos ir vi
suomeninių mokslų - buvo perskaityta 
apie 70 mokslinių pranešimų. Iš jų 
11 lietė lietuviškus klausimus arba 
buvo paruošti lietuvių. Malonią staig
meną padarė laisvai lietuviškai kal
bantis jaunas škotas; 
versiteto dėstytojas, 
James D. White^ kuris 
pranešimą apie Škotijos 
vių vaidmenį Rusijos 
Nelietuvių kilmės 
bininkai 
Levin, 
William R. Schmalstieg gražiai repre
zentavo lietuviškąją kalbotyrą. Pirma
sis jų perskaitė negalėjusios atvykti 
Illinois univ. dėstytojos dr. J.K. 
Reklaitienės pranešimą. Bendruose 
pilnaties posėdžiuose paskaitas skai
tė didelio susidomėjimo sulaukęs Wis- 
consino univ. prof. dr.A.C. Matulis 
apie baltiečius Solženicino raštuose 
ir dr. A. Gerutis iš Berno apie sovie
tini federalizmą. Stockholmo univ. 
lektorius J. Lingis skaitė tema “Nau
jieji pradmenys ir naujasis turinys

Glasgow uni- 
istorikas dr. 
skaitė įdomų 
lietuvių išei- 
revoliuc ijoje. 

amerikiečiai kal-
- profesoriai dr. Jules F. 

dr. David F, Robinson, dr.

BALTAI VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
diplomatiniai atstovai birželio 6 d. 
buvo priimti Valstybės Departamento 
pasekretoriaus. Europos reikalams pa
vaduotojo, John A. Armitage. Pasi
matymo buvo prašyta ryšium su įvyk 
siancia Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencija ir JAV Pre
zidento numatomu pasitarimu su Leo
nidu Brežnevu. Apsilankymo metu 
buvo aptarti Pabaltijo valstybių 
reikalai. ....

lietuvių liaudies papročiuose”. Wil
liams kolegijos dėstytojas istorikas 
dr. R. J. Misiūnas apžvelgė Švedijos 
ryšius su Lietuva Gustavo III laikais. 
Visuomeninių mokslų sekcijoje kun. 
R. Krasauskas nušvietė Lietuvos 
Kat. Bažnyčios buklų nuo 1940 metų, 
dr. K.J. Čeginskas - Lietuvos gyven
tojų skaičiaus ir teritorijos pasikei
timus 1939 - 1940. Visa eilė bendriniu 
temų taip pat lietė lietuviškuosius 
dalykus. Budapešto univ. prof. dr. 
V. Vogt davė baltistikos tyrinėjimo 
Vengrijoje apžvalga, ir pristatė Done
laičio “Metų” vertimą vengriškai. 
Kielio univ. prof. dr. D.A. Loeber iš
ryškino Baltijos valstybių padėti tarp
tautines teise's šviesoje, ryšium su 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencija. Kalifornijos univ. prof, 
dr. A. Pronin painformavo apie baltie- 
ciu.s liečiančia medžiaga, rusų emigran
tų archyvuose ir bibliotekose.

Stockholmo miestas baltologinės 
konferencijos dalyviams surengė iš
kilmingą priėmimą rotušėje.

Aplamai konferencija praėjo la
bai sėkmingai ir neabejotinai atsiekė 
savo užsibrėžtą tikslą - sužadinti 
didesni tarptautini ir sisteminga dėmė
si baltietiškomis studijomis mokslo 
pasaulyje, suartinti įvairiuose kraš
tuose ir skirtingose specialybėse be
sidarbuojančius baltologus, sustiprin
ti jų tarpusavio ryšius ir tokiu būdu 
pasitarnauti Baltijos tautų mokslo pa
žangai ir kūrybines laisvės reikalui.

Konferenciją surengė Stockholmo 
veikiantis Baltietiškasis mokslo 
institutas, remiamas Švedijoj vyriau
sybės ir glaudžiai bendradarbiauda
mas su amerikine baltietiškosioms stu
dijoms skatinti draugija AABS.

Organizacinį programos komitetą 
sudarė: -B.L valdybos pirm. dr.. Bruno 
Kalninš, vicepirm. dr. K.J. Čegins
kas, gen. sekr. Imant Rebane ir sek
cijų vadovai: prof. dr. A.P. Aizsil- 
niekų, prof. dr. V. Ruke-Dravina ir 
fil. lie. U. Germanis.

Konferencijos darbai vėliau bus 
išleisti atskiru leidiniu.
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS
Kiekvienas socialinis organiz

mas yra panašus fiziniam organizmui.- 
Analogija yra tokia didelė, kad mes 
galime identifikuoti funkcijas ir prin
cipus. Musu, civilizuotame pasaulyje 
kiekvieno socialinio organizmo krau
jas yra pinigas. Be pinigu, kaip be 
kraujo, neišgyvena joks organizmas. 
Tai reiškia, kad kiekvienas, kuris 
priklauso bet kuriam socialiniam vie
netui, privalo prisidėti prie jo gyvy
bės išlaikymo, privalo būti bent 
maža dalimi to kraujo lašeliu. Ne
gera ir negražu būti tuo parazitu 
ant bendruomenės kūno, kuris, kad 
ir negeria bendruomenės kraujo, bet 
nieko neduoda.

Musų bendruomenei reikalingas 
kraujas. Kraujas,kaip ir pinigasznėra 
ir neturi būti pats sau tikslas, jis 
turi išlaikyti musų bendruomenės 
gyvybę.

Praeitame ALB Tarybos suvažia
vime įkūrėme Australijos Lietuvių 
Fondą, kokį jau turi Amerikos ir 
Kanados bendruomenės. To fondo 
tikslas telkti pinigus į viena, vietų 
ir juos tinkamai ir racionaliai pa
skirstyti naujoms kultūrinėms apraiš
koms, iškylančioms Australijos ben
druomenėje. Mes savo bendruomenėje 
turime nemaža jaunų jėgų, kurioms 
reikia ir pagalba suteikti, paraginti, 
paskatinti, ir viena kita premija ap
dovanoti. Atsiranda ir kitų svarbių 
ir gyvybiniu, reikalų ir, kai jiems pa
tenkinti nėra pinigų, tai viskas taip 
ir nueina niekais.

Australijos Lietuvių Fondą visi 
turėtume remti, nes tai yra mūsų 
pačiu, reikalams skirti pinigai, kitaip 
sakant, mūsų pačių lietuviškai gyvy
bei išlaikyti. Ne visi galime ir nori
me dirbti bt-druomenėje, tačiau visi, 
visi galime lengvai ir patogiai savo 
lietuviškų pareiga atlikti, paskiriant 
kiekvienais metais tam tikra sumą 
pinigų. Tas tikrai niekam sunkumų
nesudarys, tik reikia geros valios 
ir tikro reikalo supratimo. Australijos 
Lietuvių Fondas yra geras būdas 
atsiskaityti su savo bendruomene; ir

LIETUVIU DIENU ĮVYKUSIU 1972 METAIS SYDNEJUJE 
A PYSKAITA

lionės nuotolį, paskirstyta.
A.L.B. Krašto V-ba ir A.L.B. Krašto Kultūros Taryba dėkoja A.L.B. Sydnė- 

jaus Apylinkės Valdybai, Lietuvių Dienoms Rengti Komitetui ir jo pirmininkui 
dr. B. Vingiliui, visiems menininkams, meno vienetams ir dalyviams, kurių dėka ir

1972 Gruodžio 27 d.
JAUNŲJŲ TALENTŲ VAKARAS

Pajamos:
Išlaidos:

Gruodžio 28 d.

Pa Ijamos:
Išlaidos:

Pelnas
$1069.45
$948.99 $120.46

TAUTINIŲ ŠOKIŲ. KONCERTAS
$681.70
$578.93 $102.77

Nuostolis

Gruodžio 29 d.

Pajamos:
Išlaidos:

Gruodžio 30 d.

DAINŲ, ŠVENTE

$1736.20
$1660.94 $75.26

Pajamos:
Išlaidos:

TEATRO SPEKTAKLIS 
$422.56
$330.67 $91.89

Gruodžio 31 d.

Pajamos:
Išlaidos:

Pajamos:
Išlaidos:

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
$6039.37
$4875.33 1164.04

MENO PARODA
$115.00

$308.63 $193.63

LIETUVIU, DIENOMS RENGTI KOMITETO
Pajamos: $496.86
Išlaidos: $1015.14 $518.28

$1154.42
$711.91

$711.91

Gryno pelno: - $842.51
Ši apyskaita A.L.B. Krašto Kontrolės Komisijos patikrinta. 

Patašius, A. Kabaila, D.A. Kairaitis.
Pelnas paskirstytas pagal Lietuvių Dienų nuostatus:
Vietovės Apylinkes V-bai, kur vyko Lietuvių Dienos 20%
A.L.B. Krašto Valdybai 20%

v-A.L.B. Švietimo Tarybai 10%
Meninių vienetų,dalyvavusių Lietuvių Dienose, dalinai kelionės 

padengti* 50%

*Kai bus gauta byla, ši suma bus proporcingai, pagal dalyvių

Seka parašai:

$168.4 0
$168.40

$84.20 
išlaidoms

$421.00
$842.00 

skaičių ir ke-

tiems, kurie dėl vienų ar kitu prie
žasčių nesusimoka solidarumo mokes- j 
čio,ir tiems, kurie labai toli laikosi į 
nuo lietuviškų reikalų ir bendruome
nes. Tie,kurie jau užmiršo, kad buvo 
ar tebėra lietuviais, reikėtų ir jiems 
kiekviena proga priminti apie fondų, 
kad ir jų lietuviška sąžinė galėtų I 
kartais pabusti ir panorėti atsily- I 
ginti, ar paremti lietuvybę Australi- g 
joje savo palikimais , ar kitomis | 
dovanomis'.

Australijos Lietuvių Fondas 
yra sveikintinas, patogus ir labai 
mums reikalingas. Taigi dekim dolerį, 
dėkim centą, padarysime darbų 
šventų, 

am.

pastangomis Lietuvių Dienos tapo mūsų tautinio ir kultūrinio meno festivaliu.
Taip pat padėka priklauso asmenims ir organizacijoms, kurios finansinei 

parėmė Lietuvių Dienas:
p. A. Jakštas $10.00
p. P. Sakalauskas $10.00
p. S. Žukas $7.00
Sydnėjaus Liet. Filisterių Būrelis $50.00
Sydnėjaus Liet. Gydytojų Draugija $50.00
Sydnėjaus Liet. Inž. Sąjunga $15.00

(Aukščiau minėtos sumos, įtrauktos į L.D.R. Komiteto pajamas)
Visiems aukojusiems nuoširdus dėkui!

A.L.B. Krašto Valdyba A.L.B. Krašto Kultūros Taryba
Ade laide, 1973 birželio 22 d.

PADĖKA
Užbaigus 1972 metų Lietuvių Dienas,noriu išreikšti padėką ALB Krašto Kul

tūros Tarybai, jos pirmininkui p. V. Baltučiui ir buvusiai ALB Sydnėjaus Apy-
linkės Valdybai už suteiktą pasitikėjimą ir glaudų talkininkavimų jas ruošiant. 
Taip pat visiems Sydnėjaus lietuviams,vienu ar kitu būdu prisidėjusiems.

Ypatingai nuožirdžių padėką reiškiu buvusiems L.D. Rengimo Komiteto 
nariams: Vice-pirmininkei p. P. Pullinen, vice-pirmininkui ir L.D. leidinio re
daktoriui p. V. Kazokui, sekretoriui p. B- Žaliui, Iždininkui p. Br. Stašioniui, 
spaudos ir Informacijos vedėjui p. J. Zinkui Apgyvendinimo Komiąi-

— „Times“ rašo, kad Vašingtone, ryšy jos pirmininkui p. A. Bučinskui, Daįnu Šventes vadovui p. A. Dudaičiui, Jau
sti Brežnevo vizitu, demonstravo lietu- nimo Parengimu vadovei p. D. Bieri, Meno Parodos vadovei dr. G. Kazokienei, 
knaštamT^aisvė^8131’ reikalaudami savo Spektaklio vadovui P- S. Skoruliui, Naujų Metų vadovui p. V. Šliteriui, Maitinimo

S į “M.P.” numerį spausdiname 
ant geresnio popieriaus p. dr. S. 
Skapinsko suteikta parama.

*** Red.

— Brežnevas gavo iš JAV vyriausybės vadovui p. V. Deikui, Sydnėjaus Apylinkės Valdybos atstovui ir pirmininkui p. 
naują automobilį. Šį kartą Lincoln ContL A. Reisgiui 
nental. ,***

, Sporto Šventės vadovui p. V. Daudarui.
Jūsų patyrimai, sumanumas, nuoširdus ir besąliginis atsidavimas šiam kul-

Seimą ir tik šeima yra svar
biausias, pagrindinis ir vienintelis 
veiksnys tautinio išsilaikymo srityje, 
o mokykla ir organizacijos - tik pa
galbinės institucijos.
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tūriniam darbui nugalėjo visus sunkumus ir tuo pačiu šios Lietuvių Dienos tapo 
atmintinos. Už tą. jūsų draugišką bendradarbiavimą ir įdėta, intensyvų darbą dar 
kartų dėkoju ir reiškiu pagarbą.

B. Vingilis
Būvąs L.D. Rengti Komiteto Pirmininkas

LIETUVIS GRETA 
ROCKERFELLERIO

“Draugas” rašo, kad prezidentas 
Nixonas Detroito miesto įmonių de
partamento direktorių inž. Raimunda, 
Kuduki paskyrė JAV vandens taršos 
kontrolės komisijos nariu, kartu .su 
New Yorko gubernatorium Rockerfelle- 
riu, du Pont bendrovės pirmuoju vice
prezidentu dr. Gee, Kalifornijos van
dens išteklių departamento dir. Gi
neiti ir Arkansas valstijos ekologi
jos tarybos pirm. Wright.

Inž. R. Kudukiui tos pareigos 
bus antraeilės. Jo pagrindinės parei
gos ir toliau bus vadovauti Detroito 
miesto įmonių departamentui. Joms jis 
buvo paskirtas gubernatoriaus 1971 
m. pabaigoje.

Jo Įstaigai priklauso Detroito ir 
70 priemiesčių vandentiekis, kanali
zacija, elektros jėgainės ir kt. Ten 
dirba apie 2000 žmonių. Departamento 
biudžetas -62 milionai dolerių.

Malonu, kad lietuvis sugeba iš
kilti i tokias aukštas pareigas.

SOVIETINĖS TAUTOS, NE TAUTA
1972 Maskvoje buvo paminėta 

50 metų Sovietų Sąjungos įstei
gimo sukaktis. Buvo labai daug kalbų 
ir plojimų. Kalbose išryškėjo sovietų 
ideologijoje dar nauja vadinamos 
Sovietinės tautos sąvoka, kuri siekia
ma įgyvendinti sovietinėje imperijoje. 
Ta čiau ne visi kalbėtojai tarė “sovie
tinė tauta” (sovietskii narod); buvo 
tokių, kurie tarė “sovietinės tautos” 
(Sovietskije narody). Šitaip ištaręs ir 
A. Sniečkus. Rusifikacija eina per 
sovietizaciją. Tad daugelio pavergtų 
tautų ir patys komunistai susirūpinę, 
kad juos tame lydinimo puode nesuly
dintu, į vienų rusių tautą”.

***

TARPTAUTINIS KULTŪRINIS 
FESTIVALIS

Liepos 7 d., šeštadienį, Ukrai
niečių Jaufflrao ®-alėj:<5,Lidcombe, įvy
ko tautiniu choru, ir tautinių šokių 
grupių pasirodymai. Žmonių prisi
rinko pilna salė, gale'jo būti apie 
700 žmonių. Pavergtų Tautu, prezi
dentas Douglas Darby pasveikino 
susirinkusius drąsiu ir paskatinančiu 
žodžiu, po jo kalbėjo Anti-Bolshevik 
Block of Nations pirmininkas j jis 
pasveikino susirinkusius ir savo 
kalboje nušvietė, kaip yra naikinama 
pavergtu tautų kultūra, laisvė gal
voti ir kurti. Bolševikai visų tautų 
charakterį laužo ir žudo, nes nėra 
laisvės,o kur nėra laisvės, ten nega
li būti ir kūrybos.

Programoje pasirodė lenkų man- 
dalinų orkestras ir tautinių šokių 
grupės; Vengrų smuikininkas G. 
Bachman ir tautinių šokių grupe, Estų 
tautiniu šokių grupė, Kroatų šokių 
.grupė, Ukrainiečių mišrus “Boyan” 
choras, Latvių, Lietuvių ir Ukrai
niečių tautinių šokiu grupes.

Programa buvo plati ir užsitęsė 
iki 11 vai. vakaro. Tautiniai šokiai 
spalvingi, gražus ir, galima sakyti, 
kad puikiai išpildyti. Ukrainiečių 
grupė, nors labai jauna, tačiau vyrai 
savo akrobatiškomis figūromis priar
tėjo prie profesionalų lygio. Lietu
viu grupe vadovaujama G. Saukos 
pašoko “Mikitą”, “Oželį”, “Jon
kelį” ir “Malūną”, šoko energingai 
ir gražiai. Kitos grupes taip pat buvo 
spalvingos ir puikios savo pasirody
muose.

Programos pranešėja buvo tautų 
niais rūbais p. Jadvyga Viliūniene, 
ji labai tiko šiai svarbiai funkcijai 
tiek savo malonia išvaizda, tiek ir 
savo lengva kalba.

Festivalis praėjo su pasisekimu, 
matėsi daug jaunimo. Lietuvių,deja, 
bu vo ne daug.

ak.

— Pagal „Sunday Telegraph“ apklausi
nėjimus, tik 2% žmonių Anglijoje tiki, kad 
yra pragaras. Dievą pripažįsta 74%, dan
gų — 51%, o velnią tik 18%.
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ZHIVILE ROCHE -ŽIVILE ŠLEKYTĖ
AUSTRALIJOJE SU ROYAL 
SHAKESPEARE COMPANY

Pirmas sjusitikimas su musų iš
garsėjusia Živile buvo pas p.p. 
Taunius Adelaidėje (p. Tauniene yra 
Živilės teta). Malonus seimininkai 
pakvietė Adelaidės jaunimą susi
pažinti su viešnia.

Pirmieji susitikimo įspūdžiai 
buvo man neįtikėtini, nes ją išsivaiz
davau aukštesne ir šaltesne. įėjusi 
į kambarį ji taip natūraliai draugiškai 
tiesė kiekvienam ranką tarsi seniems 
savo pažįstamiems. Lengvai dalinosi 
savo išgyvenimais ir nueitu keliu 
iki garsiosios “Royal Shakespeare 
Company”.

Susitikau su ja dar porą kartų ir, 
gavusi progos giliau susipažinti, nu
tariau pasidalinti jos įdomia istorija 
su “Mūsų Pastogės” skaitytojais.

Živile gimė Vokietijoje 1944 
m. Kartu su tėvais, vyresnia seserim 
ir jaunesniu broliu emigravo į Kanadą 
ir apsigyveno Toronto mieste. Nuo 
pat jaunų dieną norėjo būti baleto 
šokėja, kadangi pamokos buvo per 
brangios, tai turėjo pasitenkinti mu
zikos pamokomis , Buvo skatinama 
tęsti muzikos studijas, nes parodė 
šioje srityje savo gabumus. Baigusi 
gimnaziją t vistiek nutarė studijuoti 
gamtos mokslus univers itete, specia- 
lizuodamuosi matematikoje. Matema
tika jai teikė kūrybinio pasitenkinimo. 
1966 m. baigė studijas ir gavo B.Sc. 
laipsnį. Vasaros atostogų metu pa
dirbėjo ir susitaupė kiek pinigų. Rug
sėjo mėn. . neturėdama jokiu planų 
ką veiks, išvažiavo su savo drauge i 
Europa. Apsistojo Paryžiuje pas 
tėvu pažįstamus, galvodama , kad 
padirbėjusi kaip vaiku aukletoja,uzsi- 
dirbs kiek pinigą ir pakeliaus po 
Eur opą.

Nuvažiavusi į Lond oną , impuls o 
pastūmėta, užsiregistravo “Royal 
Academy of Dramatic Art”, be dides
nės vilties kada nors į ją patekti. 
Ta, žiema, praleido Paryžiuje, lanky
dama Sorbonos Universitete “Corns 
de la Civilization Franęaise” kursa^ 
gilindamasi į prancūzą kalbą.

Vasario mėn. ji gavo iš Londono 
pakvietimą, atvykti ir pasirodyti klasi
kinės ir moderniškos dramos srityje. 
Živilė pasirinko Juliet rolę iš 
“Romeo and Juliet” ir Martha is 
“Who’s Afraide of Virginia Wolfe”. 
Maža buvo vilties pakliūti, nes per 
1000 kandidatą varžėsi dėl vietą.

Grizusi į Paryžiųsu drauge nusi
pirko mašinėlę ir išvažiavo į kelionę 
po Europą. Aplankė Jugoslaviją ir 
atsidūrė Italijoje, Venecijoje gavo 
laišką, kad yra priimta. “Atsisėdau 
Pietza,san Marco ir pradėjau verkti, - 
sako Živilė, - nežinodama ką daryti; 
norėjau tęsti kelionę, o po to pradėti 
filosofijos studijas”.

Grižau į Kanadą pasitarti su 
tėvais. Vis dėlto istojau į “Royal 
Academy .- of Dramatic Art” ir per du 
su pusę metą baigiau, gavau diplomą. 
> Živilės pirmas pasirodymas buvo 
Škotijoj Edinburg mieste, kur ji vai
dino Betty Parris - jaunos mergaites 
rolę, Arthur Miller’s “The Crucible”, 
ir vėliau jaunąjį princą “McDuff” 
Shakespeare’s “Macbeth”.

Greitai ji perėjo dirbti i televi
ziją, vaidino Louisa Musgrove Jane 
Austin’s “Persuasion”, kurią nu
pirko Australijos T.V. ch. 2 stotis. 
Tai turėsime progos ateityje pamatyti. 

Kitas filmas “Wives and Daughters” 
- 6 epizodu, kur ji vaidino pagrindinę 
role,. Jos pirmutinis, moderniškame 
veikale pasirodymas “A Place in the 
Sun” (a trilogy of Plays).

Hermia’s rolė “A Midsummer 
Night’s Dream” yra Živilės pirmas 
pasirodymas su “Royal Shakespeare 
Company"’ są kuria ji yra atvykusi i 
Australija. Šiuo metu Adelaidėje, o 
uz poros savaičių Sydnėjuje norintie
ji gales ją pamatyti. ,

Baigusi dramaturgija, Živile 
turėjo pakeisti viena iš savo vardų. 
Jai buvo sunku apsispręsti, nes ne
norėjo tėvu pavardės prarasti, tačiau 
pirmutinis vardas yra taip pat svar
bus jos asmenybes tapatybei išlai
kyti. Roche' pavarde ate'jo spontaniš
kai , žiūrint į to vardo kvepalu bonku- 
tę •

13 metu būdama,Živile įstojo į 
skautu organizaciją ir joje buvo iki 
baigė gimnazija,. Universitete įstojo 
į. Ateitininku Sąjungą, kuri buvo 
veiklesnė ir geriau sutapo su jos 
pačios ideologija. Iš pradžią dirbo 
su entuziazmu, nes jai lietuvybės 
reikalai buvo aktualūs, bet , laikui 
bėgant, pradėjo nusivilti, jausdama, 
kad senoji generacija varžo jaunuolių 
idėjas, uždedami per sunku politini 
štampą. Norėdama save plačiau iš
reikšti, ji ieškojo platesnių vandenų, 
užsidarant bet kokioje bendruo- 
meneje, jai butų buvę per ankšta. 
Tačiau jaučia., emocini ryšį su Lie
tuva ir ją norėjo aplankyti,. bet( Pary
žiuje būdama negavo leidimo. Tikisi 
kur ia~ nors proga nuvažiuoti.

Živilė dalyvavo I-jame PLJ 
Kongrese Amerikoje. Kongresas 
ja, truputį nuvylė. Masyvus su plau
kimas jaunimo nepajėgė įskiepyti 
lietuviškumo. Gerą įspūdį jai padare 
Australijos lietuviai, jie buvo atvi
resni, šiltesni ir lietuviškesni, kaip 
kiti.

Živ ilės gyvenimo filosofija yra 
jaunatviška. Ji gyvena nuo vieno 
momento iki kito, niekuomet nedaro 
per tolimų planų., žinodama, kad 
diena turi tiek daug netikėtumu. Ji 
mano, kad žmogus turi būti lankstus 
gyvenimo aplinkybėse ir siekti iš
gyventi kaip galima daugiau įspūdžių. 
Ji yra optimistė ir siekia gyvenimo 
tikslo, tačiau nėra karj eristė. Vai
dyboje jai nebūtinai reikalinga pub
lika dėl egoistinio pasitenkinimo 
(nors publikoje randasi saugumas), 
ji įsilieja rolėje ir paskęsta komu
nikacijoje su žąionija . perduodama 
naujas idėjas, mintis savoj interpre
tacijoj.

Lidija Pociene

***

Prof. Dr. kunigo Viliaus Gaigalaičio 
(gimęs 1870 m. rugsėjo mėn. 27 d. - 
miręs 1945 m. lapkričio men. 30 d.) 
kapas Bretton kapinėse. Nuotrauka 
Fr. Skėrio.

SU VOKIETIJOS LIETUVIAIS
Vasario 16 gimnazijos mok. Fr, 

Skėrys suorganizavo ekskursiją po 
Vokietiją. Keliavo 34 moksleiviai, 
tarp jų skaučių ir skautų atstovai 
Aldona Saduikytė (VIII kl.) bei Li
nas Lipčius (VI kl.), ateitininkų at
stovas Algis Kušlikis (VII kl.) ir 
6 vyresnieji. Jaunimas neužmiršo 
pasiimti maudymosi kostiumu, o visi 
- geros nuotaikos.

Atsisakyta patogios autostrados, 
pasirinktas daug įvairesnis ir įdo
mesnis Bergstrases kelias. Važiuo
jant per Heidelbergą, Wieslocha, 
Bruchasli, bematant pasiektas Bretten. 
Šio miesto kapinės prieš 27-rius me
tus priglaudė žymaus Mažosios Lietu
vos veikėjo ir patrioto prof. dr. Vi
liaus Gaigalaičio žemiškuosius palai
kus. Ant rūpestingai prižiūrimo kapo 
ekskursijos vadovas Fr. Skėrys pa
deda dubenį su gėlėmis ir supažindi
na iškylautojus su velionio gyvenimu 
bei veikla; priešl pasaul. karą atsto
vas Prūsijos landtage, nepriklarso- 
moje Lietuvoje - Lietuvių, evangelikų 
liuteronu konsistorijos pirmininkas, 
Vytauto Didž. universiteto teologi
jos profesorius ir 1.1. Skaitome pa
minkle iškaltus žodžius: “Dar vienas 
poilsis skirtas Dievo žmonėms, Ebr. 
4,9. Jis dirbo, vargo ir kovojo, kad 
patarnautu žmonėms ir žemiškai tėvy
nei ir kartu įsigytų dangiškąją”. 
Malda ir susikaupimu atsisveikiname 
su didžiuoju lietuviu ir jo gyvenimo 
palydove Marija, palaidota tame pa
čiame kape 20 metų vėliau (1965).

Stabtelime moderniškame auksa
kalių mieste Pforzheime paimti dar 
vieno keleivio. Čia gyvena ir dirba 
nemažas būrelis lietuviu. Kai kurie 
jų gražiai įsikūrė, įsigiję nedideles 
puošmenų dirbtuvėles ar įsitaisę 
gerose tarnybose. Vakar čia ivyko 
tautiečiu pobūvis, kuriame nutarta 
įsteigti Vokietijos LB apylinkę.

Per “Svarcvaldo vartus” įva
žiuojame į Juodmiškį. Kelias vingiuoja 
pagal sraunų kalną upelįJMagod’a,. 
Pirma^ kartą matantieji Svarcvaldą 
nustemba jo grožiu. Tamsios spygliuo
čių medžiu spalvos maišosi su ne
seniai išsprogusiu lapuočių sviesiu 
žalumu ir žydinčiais sodais. Pasirin
kę nuošalią ir patogią vietą miške, 
sustojame pietauti. Neatsiranda ne 
vieno, kuris skųstųsi apetito stoka. 
Bemantant sukertami iš gimnazijos 
virtuvės pasiimti piausniai ir spurgai, 
o šalta arbata numalšina troškuli. Tuo 
tarpu žvalesnieji spėjo ištirti Na- 
golda, Jie praneša, kad upėje gausu 
didelių žuvų. Visi skuba savo akimis 
Įsitikinti. Vieni teigia, kad ten ūsoriai 
plaukioja, o kiti, kad upėtakiai. 
Geriausias būdas ginčą isspręsti 
būtų tas žuvis ant lėkštės turėti, bet 
kaip prie jų prieiti. Nieko kito nelie
ka, kaip tik jas ramybėje palikti ir 
toliau keliauti.

Po keleto posūkių vingiuotų ke
liu pasiekiame Hirsau. Zinaida ir 
Jonas Glemžai gyvena tokioje užda
roje gatvelėje, kad norėdami juos 
aplankyti, turime pėsti įkalnin kopti. 
Mūsų šoferis prisibijo, kad jo dide

***

“Poezija, Daina ir Žvakių. Šviesa” vakaras, PLJS Adelaidės skyriaus s.m 
gegužės 5 d. Stovi iš k. Audronė Stepanienė, Valdonė Mikeliūnaitė, Rima Stau- 
gaitė, Loreta Ružinskaitė ir Rita Kalikaitė. Se'di iš k. Rasa Kubiliutė, Maryte 
Dumčiuvienė, Loreta Rupinskaite ir Auksė Stankevičiūtė.

liam autobusui nebus pakankamai 
vietos apsisukti. Namuose randame 
tik viena seimininką. Seimininkė 
išvykusi į kelione, visuomeniniais 
reikalais ir ją pavaduoja drauginga 
kaimyne'. Tuoj pastebime, kad esame 
laukiami svečiai, nes esame vaišina
mi saldumynais, vaisiais ir gaiva. 
Turi būti smagu čia gyventi. Pro 
langus ir nuo balkono matyti gražiausi 
vaizdai - apačioje nusitiesęs Nagol- 
das, o už jo tankus miškas. Užpakaly 
namo prie terasos šliejasi.j nedide
lis darželis ir pievutė, uz kurios 
miškas su takeliais pasivaikščioti. 
Malonu patirti, kad J. Glemža, nors 
pernai atšventė 85-jį gimtadienį, bet 
tebėra žvalus ir nepaliauja sielojęsis 
lietuvių reikalais: pirmininkauja 
“Labdaros” draugijai, parėmusiai vi
są eilę, Vasario 16 gimnazijos moks
leivių ir studentų, rūpinasi Įvairiais 
leidiniais ir t.t.

Aplankome senutę bažnytėlę 
(XI šimtm.) ir ne jaunesnį vienuolyną 
bei medžioklės pili. Bažnytėlė atre
montuota ir joje vyksta pamaldos, o 
vienuolyno ir pilies telikę griuvėsiai 
po atviru dangumi. Vidury pilies auga 
stora ir aukšta vinkšna, savo viršūnę 
iškėlusi virš pilies sienų.

Vidudieni kalnų keliais pasiekia
me Bad Herenalb ir čia užtrunkame 
valanda. Per tą laiką mokiniai atsi
gaivina maudykloj.; o vyresnieji - ka
vinėj. Smalsesnieji apžiūri seną 
vienuolyną. Pasirodo, kad Svarcvaldo 
spygliuočiai yra užkariavę ne tik 
kalnu uolas, bet ir griuvėsius: ant 
trijų metrą storumo vienuolyno sienos 
auga liekna aukšta pušis.
Vos pradedame važiuoti, jaunimas 
po maudymosi pajunta alkį. Sustojame 
miške ir vėl kertame iš namu pasiim
tus sumuštinius su dešra ir suriu. 
Kai kurie lanko kioską su braškėmis, 
ledais ir švarcvaldiškais suvenyrais.

Garsusis Baden - Badenas - pasku
tinis mūsų keliones tikslas. Nors tai 
labai švarus ir erdvus kurortinis mies
tas, bet, nusileidus nuo Svarcvaldo 
kalnų, jaučiamas vėlyvos popietės 
tvankas. Daugumas apžiūri parką, 
pilną, įvairiomis spalvomis žydinčių 
krūmokšnių, kurie čia išaugę beveik 
į medžius. į kųroroto kiemą ieiti rei
kalingas bilietas - ten vyksta sekma
dieninis styginio orkestro koncertas, 
bet jį išklausyti mums stinga laiko. 
Neturime progos apžiūrėti nė garsio
sios ruletes, kurią rusų rašytojas 
Dostojevskis yra aprašęs savo ro
manuose.

Nuo Baden - Badeno namo pasi- 
leidžiame autostrada. Kelionė patogi 
ir greita, bet ne be įspūdinga. Džiau- 
giame's, kad sį sekmadienį kelias 
laisvas ir niekur netenka gaišti. 
Niekas nejaučia nuovargio. Mokslei
viai dar keletą valandų su mielu noru 
ekskursu otų.

Kai grįžtame namo, mus pasi
tinka iŠ valgyklos po vakarienės i 
kiemą besiveržią mokiniai. Laikrodis 
rodo keletą minučių iki 19 vai. Vadina
si, kelionėje išbūta per 10 valandų, 
aplankant daug gražių ir įdomių vieto- 
v,,l- Iškylautojas
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BALYS DlČrŪNAS MANO PRISI
MINIMUOSE.

Tikrai nuostabiai likimas /ai
džia žmogumi. Suraizgo žemiškos bui
ties siutus tada, kada,rodos, gyveni
mas, kaip audeklas staklėse, slenka 
palengva žemyn, nesutikdamas kliūčių. 
0 dienos, tarsi šaudyklė metmenų 
tinkle, bėga greitai, nusinešdamos 
džiaugsmą ir sielvartą...

Taip buvo lemta, kad giltinė, 
ieškodama aukos, sustojo ties Balio 
Bičiūno gražia sodyba. Dar Vasario 
16 d. minėjime susitikova Lietuvių 
Namų bare pasidžiaugti, gražiai jau
nimo pravesta programa ir pasiguosti, 
kad jau greitai baigsis mūsų senų po
litikierių iš Lietuvos atsivežta pa- 
soga... Paskutinį kartą jį gundžiau 
grįžti į Ramovę, kuria jis buvo gana 
seiai palikęs, ' tuo pareikšdamas 
savo tylu protestą, prieš kai kuriuos 
Ramovės narius. Pasidžiaugėva, kad 
abiejų vaikai stovi stipriai įsirėmė į 
kieta, Australijos žemą ir jiems kūri
mosi sąlygos jokia problema.'

Balio Dičiūno pavardę pamačiau 
1949 metų rudenį, iškabintame ant 
sienos sąraše Woodside emigrantų, 
stovykloje, kurioje atlikau darbo su
tarti, Tada naujo transporto atvykimas 
būdavo savotiški atlaidai. Visi laks
tydavome aplinkui,, ieškodami pažįs
tamų. Kiekvienio lietuvio atvykimas 
i ši tolima pasaulio užkampį buvo

be galo mielas, džiugus dvasinis pa
stiprinimas. Atsitiko taip, kad Balys 
buvo paskirtas atlikti darbo sutartį. 
tik už keleto km. nuo Woodside 
stovyklos esančioje plytinėje, kaip 
malku kirtėjus miške. Darbas buvo 
gana sunkus, be t, paly ginti su kitais 
darbais, geriau apmokamas. Greitai 
jis pasidarė plytinės rangovu, malkų 
pristatinėtoju. Samdėsi darbininkus ir 
nuo ankstyvo ryto iki saulėleidžio 
aidėjo miškas nuo kirvio smūgių. 
Virto šimtmečiai eukaliptai aplaisty
ti Bičiūno prakaitu, tiesdami kelius 
i šviesesnį ateiti. Keli šimtai Ade
laidės namų yra pastatyti iš Dičiūno 
atvežtu plytų. Jis greičiau ir pato
giau pasistatė' sau namus Woodside 
priemiestyj. Arčiau susipažinova*. kai 
1954 metais abudu buvova išrinkti i 
Apylinkes V-ba. Su jo dar kątik pirk
ta Mercedes ieškojome Apylinkes 
V-bos savaitgalio m-lai stovyklavie
tės. Susimerkėva šiltam Aldingos 
lagūnos pakraštyje. Visas paplūdimys 
nykiai tuščias. Ture jo va gerokai
laiko, kol atvažiuos dr. kun. P. Jatu
lis, tuometinis Ap. V-bos P-kas. 
Atlikova vienas kitam “išpažintį”* 
kurią po 19 metu mėginsiu atpasako
ti. Gimęs 25 d. lapkričio mėn. 1908 
metais Salako apylinkėje t gana gau
sioje ūkininko šeimoje. 1930 Vytauto 
Didžiojo metais geguže’s men. 1 die
ną pradėjo karine, tarnyba, I-me Gusarų 
pulke. Atlikęs naujokų apmokymą, 
kaip drausmingas ir sumanus kareivis, 
buvo paskirtas į mokoma, eskadroną. 
Jį pabaigė su labai gerais pažymiais 
ir tuoj buvo pakeltas į jaunesnio 
pusk, laipsnį. Einant i, pabaiga, bū
tinos karo tarnybos laikui, viršininkai,, 
pastebėję, jo karines savybes, pasiūlė 
jam likti virštarnybiniu. 1933 met. pa
keliamas į vyr. pusk. 1935 mt. Vasa
rio 16 d. proga pakeliamas i viršilos 
laipsnį II eskadrone. 1937 mt. vede 
Pilviškių miesto vaistinės chemike, 
E. Liutkevičiutę. Lankantis 1968 
Amerikoje ir Kanadoje, netikėtai teko 
susitikti su buvusiais mano draugais, 
gusarų pulko karininkais, kurie buvo 
Dičiūno viršininkai. Jie visi jį gyre, 
kaip drausminga, sąžiningą ir ener
ginga, karį. Siuntė jam širdingiausius 
linkėjimus.

Organizuojantis Adelaide's Ramo
ves skyriui .jis buvo vienas is pirmųjų,

vana savo tėvui. Cheltenham kapuose 
su vėlioniu atsisveikino: A-kes V-bos 
vardu Al Bernaitis, Moterų Katalikų 
D-jos p. Gasiūniene, Karių - K. Tapa- 
ras, Ateitininkų Sendraugių - J. Ste- 
panas ir Parapijos vardu Pr. Pus- 
dešris.

Mielas Dičiūnai! Kaip gaila, kad 
Tavo svajonė parymoti ant irklų 
gimtajam Luodzio ežere, arba nors 
pažvelgti i jo bangų putotas keteras, 
šiurpiu rudens vėjų genamas, deja.ir 
pasiliko svajonė. Atsimenu, kai prieš 
19 metų sėdėdamas Aldingos lagūnoje, 
klausiausi Tavo nusiskundimo: -“Koks 
Čia maudymasis? Vandens sūrybė ne
žmoniška, saulė kaip liepsna, smėlis 
girgžda kaip sniegas. Luodzio ežere 
įmerke,s kojas gali ramiai užmigti, 
pakol lydys besivydamas šama, savo 
uodega, tarsi kultuve, supliauškins, 
tave išbudindamas. Tu buvai viršila, 
Tavo darbai tikrai generoliški. Manau 
Tau tiktų šie Evangelijos žodžiai: 

'''Ne žodžiais rodykite meilę, bet dar
bais"

Dievo palaimos šešėlis teapgau
bia Tave, užbaigus sunkią tremties 
kelionę.

kuris į gavęs pakvietimą, . nedelsdamas 
atvyko į susirinkimą. Atėjo nelaimingi 
1955 - 56 metai. Adelaides lietuvių 
bendruomenėje įvyko skaudus skili
mas. Didele bendruomenės dalis, 
įsteigus parapiją, nuo bendruomenės 
atkrito ir visa energija atsidavė' para
pijos koplyčios, namų ir sales staty
bai. Jeigu šiandien didžiuojamės 
prieš kitas kolonijas gražiai įrengta 
koplyčia ir Katalikų Centru, tai čia 
yra didelis Balio Dičiūno nuopelnas. 
Jis nebuvo iš tų, kurie drabstėsi vie
nas kitą purvais. Dirbo tylėdamas, su 
jam įgimtu užsispyrimu, nežinodamas* 
kas tai yra nuovargis ir ilgas poilsis. 
Nepripažino atostogų, sirgimo dienų, 
slogų ir šiaip visokių pagirių. Kar
tais sutikęs sakydavau: “Baliuk! 
tave Dievulis sutvėrė ne iš molio, 
bet iŠ geležies”. Jo rankos buvo kie
tos, gruoblėtos, bet širdis minkšta, 
kaip kempinė. Jeigu kokio nors minė
jimo metu Lietuvių Namuose aukų 
lėkštės dugną paslėgdavo 5 doleriai, 
tai jie buvo Dičiūno.

1960 metais lapkričio mėn. 20 
popiežius už ypatingai didelius nuo
pelnus, kuriant Sv. Kazimiero koply
čią ir parapiją, jam suteikė Apašta
lišką Palaiminimą. Tikiu, kad tai 
vienintelis toks Vatikano atžymėji- 
mas Australijos lietuvių tarpe.

Taip buvo lemta, kad niekad ne- 
suslogavęs, staiga atsidūrė ligoninė
je. Buvo išpjautas vienas stipriai 
vėžio apimtas inkstas. Pagijęs gri
žo namo ir už savaitės, lipdamas iš 
lovos# paslydo. Krisdamas netikėtai 
nusilaužė šlaunies kaulą. Liga stip
riai susikomplikavo, bet kokia opera
cija buvo neįmanoma. Mirties angelas, 
virš jo lovos ištiesęs sparnus, tykiai 
pleveno,,, Aplankiau ji, ir perdaviau 
Apylinkės V-bos linkėjimus. Jis tik 
pravėrė akis, bet jau nekalbėjo. Kan
čia, tikrai didelė kančia matėsi jo 
veide. Jo tikrai brangi gyvybė užgeso 
8 d. birželio. Laidotuvės buvo labai 
iškilmingos,].2 birželio Sv. Kazimiero 
koplyčia buvo pilnutėlė. Vainiku, dau
gybė. Mišias aukojo trys kunigai, 
klebonas kun. Kazlauskas, kun. 
Spurgis ir svečias iš Melboumo kun. 
Vaseris. Karstas buvo tikrai puikus, 
panašus i, miniatiūrinį sarkofagą. Tai 
Australijos laivyno karininkų Dičiū
no sūnų, Algio ir Rimo paskutinė do

VI. Dumčius

PrancOziioi statomi”<kukurūzų 
formos namai.

GENELĖ - Mama, tu dažnai vis kalbi apie Lietuvos 
laikus. Tur būt,geras buvo gyvenimas tada.
MOTINA - Kas dirbo, netingėjo, gerai gyveno. Visi 
buvome “ponai”. Nebuvo svetimų, kurie įsakinėtų. 
Žmonės buvo patenkinti ir laimingi.
GENELĖ - Dabar tuos laikus vadina priespaudos ir 
vergijos metais. Sako, tik dabar esame laisvi ir lai
mingi.
MOTINA -Už tuos vergijos ir priespaudos laikus daug 
gyvybių paaukota. Tavo tėvas irgi išėjo... Atsisvei
kino lyg mirtin eidamas. Matyt, jautė... (šluosto aša
ras). Tiek metų jau prabėgo, o, rodos, tik vakar jis 
gulėjo turgaus aikštėje... Taip baisiai išniekintas... 
GENELĖ - (Prieina prie motinos, glosto jos pečius 
ramindama). Prisimenu tėvą: jis mane pakeldavo aukš
tai ant ranku ir sakydavo: “Tu, Genele, nebijok nie
ko. Aš tave apginsiu”... Ir nieko tada aš nebijojau, • 
tėvo rankų aukštai iškelta.
MOTINA - Budeliai ne žmones. Jokios pagarbos, kad 
ir kritusiam priešui. Negana, kad išniekino, lavoną 
dar paliko aišktėje gulėti.
GENELĖ - S is vaizdas mano atmintyje toks ryškus 
ir gyvas... Tu sustingusi stovėjai toje aikštėje mili
cijos apsupta. Taip stipriai man spaudei ranką... 
Tavo akys žiūrėjo kažkur į tolį ir jose nebuvo ašarų... 
Man rankos neskaudėjo tada...
MOTINA " Tie pokario metai pilni skausmo ir vargo. 
Mes tikėjome, kad pasaulis išgirs šauksmą ir 
supras mūsų kovas dėl laisvės... Deja, per maži mes 
ir niekam nereikalingi.
GENELĖ - Dar ir šiandien nesuprantu, kodėl kelioli
ka tūkstančių bandė nugalėti milijonus? Argi tie,kurie 
vadovavo tai kovai, nematė, kad laimėti neįmanoma? 
MOTINA - Jie vis tikėjosi pagalbos. Vis laukė iš už
sienio paramos. Bei veltui laukė. Lietuvos kančios 
niekam perūpėjo.
GENELĖ - Ir taip žuVo tūkstančiai. Net padoraus kapo 
nesupilta jiems. Ar reikėjo priešintis,žinant, kad neima' 
noma laimėti?
MOTINA - Bet ar nesipriešinama nors ir nėra vilties, 
ar skęstantis nebando išplaukti krantan, nors jo nesi
mato? Ir pelytė bando įdrėksti katinui, nors žino, kad 
bus suryta.
GENELĖ - Bet tai savižudybė.

V. Baltutis

ŠUOLIS Į LAISVĘ
(Simo Kudirkos laisvės drama)

Veikia:

SIMAS KUDIRKA
GENELĖ — Simo Kudirkos žmona 
STRIP AS — lietuvis komunistas. 
BURKALAS — rusų laivo karininkas. 
BORIS — ukrainietis, rusų laivo jūrininkas. 
VASILIJUS — rusų laivo jūrininkas. 
EUSTIS — amerikiečių laivo kapitonas. 
P AKOS — amerikiečių laivo karininkas. 
LUNDBERG — amerikiečių laivo karininkas. 
BROWN — amerikiečių laivyno kapitonas. 
NISWNAS — Vilniaus liaudies teismo teisėjas.
ENKAVEDISTAI

I VEIKSMAS

Kambarys. Dvejos durys: vienos į lauką, kitos 
į kita kambarį. Stalas, trys kėdės. Ant sienos kabo 
šventas paveikslas arba kryželis. Kambarys tvarkin
gas, bet gana skurdus. Salia lango knygų lentyna. 
Motina sėdi prie stalo. Genelė prie lango.
MOTINA - Šiandien Simas ilgai negrįžta.
GENELE - Matyt, Stripas vėlei užlaikė. Kai reikia 
ką nors greičiau padaryti, visuomet Simui tenka pasi
likti.
MOTINA - Jis geriausias visoje dirbtuvėje, todėl jo ir 
prašo. ,
GENELE - Neprašo, bet įsako. Už tai jam nieko nemo
ka. Liaudies labui...
MOTINA - Dabar viskas liaudies gerovei.
GENELĖ - Kas ta liaudis? Jai skiriama viskas - dar
bas, geresni butai, visos privilegijos...
MOTINA - Nežinau ir aš, Genele! Mus vis dar “ponais1 
pašiepiančiai vadina, nors skurdžiai gyvename. (Abi 
kurį laiką tyli).

MOTINA -Taip vaikeli. Bet ne veltui jie žuvo. Kiek
vienas kraujo lašas, sudrėkinęs žemę, atneša šimterio
pą, vaisių.
GENELE - Rusai juos plėšikais, banditais vadina. 
Didžiausiais priešais. Jų kapai,nors sulyginti, bet 
žinomi visiems. Praeitais metais kryželį kažkas 
pastatė, bet tuo j jį milici ja išrovė.
MOTINA - Nors žuvę jie, bet rusai jų ir mirusių bijo, 
nes žino, kad jų dvasia gyva žmonių širdyse.
GENELĖ - Dažnai tie kapai gėlėmis papuošiami. Va
kar ir aš padėjau puokštę gėlių. Širdis pradėjo smar
kiau plakti ir pajutau lyg tėvas man kalbėtų kaip aną
syk... “Nieko nebijok, Genele, as tave apginsiu...” 
MOTINA - Tėvas apgynė mus. Tie tūkstančiai žuvu
sių grąžino daugelį iš Sibiro, daugelis skirtų sunai
kinimui išliko, vien todėl, kad jie pasiaukojo. Ar tai 
buvo bereikalinga? Ar legendos apie jų drąsius žy
gius ir dainos pilnos meilės šiam kraštui, dainuojamos 
paslapčia, nėra išaugusios iš krauju aplaistytos že
mės? Ne vienas jų pasiaukojime ir ryžte randa sau

jėgų atsispirti svetimųjų jungui. Kaip niekada mes 
esame vieningi,nes mus jungia žuvusių atminimas ir

priespauda. (Simas įėjęs girdi paskutinius žodžius). 
SIMAS - Nereikia skaudinti sau širdies ir leisk bent 
kiek žaizdoms užgyti.
MOTINA - Žaizdos neužgydomos. Jos lydės mane 
per visas dienas.
GENELĖ - Šiandien dvidešimt metų kaip ... nuo to 
baisaus įvykio.
SIMAS - Dejonėmis nieko nepasieksime. Drąsus mūsų 
tėvu ir brolių žygiai tūri būti tęsiami. Gal ne atvira 
kova, kaip jie kovojo, bet priešintis turime. Tegul ru
sai žino, kad mes nemėgstame jų siunčiamu komisarų 
mus valdyti ir esame pasiruošę, progai pasitaikius, 
jais nusikratyti.
MOTINA - Yra “komisarų” ir mūsiškių tarpe, kurie 
už geresnį kąsni, jiems laižo padus.
SIMAS - Tai pataikūnai ir išdavikai. Musų dirbtuves 
vedėjas Stripas vienas iš ju. Kuhu ir “dūšia” atsi
davęs. Kasdien mums pamokslus drožia: “Kelkite 
darbo našumą! Būkime pirmaujantieji Sąjungoje!” 
Kartais norisi jam atrėžti, bet (numoja ranka)...
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Mielam Bičiuliui

JONUI KEMEŠIUI ir seimai, jo mylimai motinai
ONAI KEMESIENEI Lietuvoje mirus, nuo.sirdzią užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime.

Eduardas ir Izidorius.

PASAULIO LIETUVIU GYDYTOJU. SĄJUNGOS IX SUVAŽIAVIMO, 
ĮVYKUSIO 1973 M. GEGUŽES 26 - 27 °- CH ICAGOJE,

R EZOLIUCIJOS
Rezoliuciją Komisija, susidedanti iš šių daktarų: V. Majausko, A. Pace- 

vičiaus, K. Pemkaus, B. Radzivano ir J. Sontos, pasiūlė ir suvažiavimas 
priėmė sias rezoliucijas:

I. Suvažiavimas, solidariai su kenčiančiais broliais ir sesėmis pavergtoje 
Lietuvoje, smerkia esančią dvasine, kultūrinę, politinę, religinę ir ekonominę
priespaudą. Mes protestuojame dėl ruošiamo projekto įjungti musų kraštą į_ 
sovietines Rusijos teritorines ribas. Suvažiavimas įpareigoja PLGS Centro 
Valdyba kreiptis į J. Tautu generalini, sekretorių, Žmogaus Teisius Gynymo 
Sąjunga Genevoje, Europos Saugumo Konferenciją Helsinkijy, informuojant 
ir protestuojant dėl rusifikacijos vykdymo Lietuvoje.

Pavergtų Tautų demonstracijoms rikiuojasi masinos su plakatais Liverpool prie
miestyje.

LIETUVOJE mezgėjos, pynėjos. Geriausios spe
cialistės - amatininke's buvo atžy
mėtos ir apdovanotos.

II. Suvažiavimas protestuoja prieš pavergtoj Lietuvoj žmonių terorui nau
dojamas psichiatrines ligonines, prieš kankinimus sveiku žmonių vaistą pa
galba, prieš laisvės atėmimą. Laisvojo pasaulio lietuviai gydytojai kviečia 
visus laisvojo pasaulio gydytojus pareikšti protestą prieš tokį kankinimo 
būdą.

III. -Suvažiavimas kviečia ir pageidauja baigti tarpusavio ginčus tarp pa
grindinių musų organizacijų: VLIK’o, ALT’o ir Lietuvių Bendruomenės. Mes 
reikalingi vieningumo, tautinio solidarumo, dialogo atradimo ir meilės tarp 
visų laisvojo pasaulio lietuvių, norint prasmingai ir efektyviai kovoti su 
Lietuvos pavergėju.

IV. Suvažiavimas pritaria ir remia veiksnių priimtą rezoliuciją, padarytą. 
Cleveland’e dėl laisvojo pasaulio lietuviu bendravimo su pavergto mūsų krašto 
sesėmis ir broliais.

V. Suvažiavimas skatina, kad išeivijos lietuviškas jaunimas gerai pasi
ruoštų ne tik profesiniam bet ir tautiniam darbui, kurą ture‘s perimti ir tęsti. 
Tam reikalingas tvirtas lietuviškas auklėjimas šeimoje, mokykloje bei orga
nizacijose.

VI. Lietuviai gydytojai, apjungti PLGS, remia ir sveikina kiekvieną kole
gos atsiekimą tiek moksliniame, tiek visuomeniniame lauke.

VII. Suvažiavimas sveikina mūsų Diplomatinę Tarnybą ir kitus Lietuvos 
laisvinimo veiksnius ir linki sėkmės Lietuvos laisvinimo darbe.

Seka parašai:

Kolorado vabalas plačiai išplito 
Lietuvoje ir ypatingai kenkia bulvių 
pasėliams. Skiriamos premijos už jo 
naikinima. ***

Žvejybos įrengimai Klaipėdoje 
vis labiau plečiami. Klaipėda pama
žu virsta vienu didžiausiu Rusijos 
žvejybos uostu.

***
Dėl pravedimu Lietuvos žemės 

melioracijos darbų smarkiai nusenka 
ežerų vanduo.

***
Lietuvių, kalbos gramatikos II 

tomas neseniai išleistas Vilniuje. 
Pirmasis šio veikalo tomas buvo 
išleistas 1965 metais ir apėmė fone
tikos bei formologijos dalykus. Gra
matikos tomams paruošti buvo su
telkti lituanistiniųdižertacijų auto
riai, kurie, prof. K. Ulvydo vadovau
jami, paruošė II tomą ir įpusėjo 
ruošti III tomą. Pirmieji du tomai 
apima 127 autorinius lankus, visi 
trys apims apie 200 lankų,

***
Panevėžyje buvo suruošta audėjų 

diena, kurios metu sporto rūmuose 
ivyko geriausiu audėjų varžybos. 
Dalyvavo taip pat verpėjos, dažytojos,

"PAS MUS, RUSIJOJ, SISTEMA 
GERESNĖ"

CHICAGO. - Art Buchwald, žino
mas Amerikos kolumnistas - humoris
tas, Chicago Sun - Times ir sindika- 
tinėj spaudoj rašo apie tariamą Kissin- 
gerio ir Brežnevo pasikalbėjimą: 

Gospodin Kissinger, nesuprantu, 
kaip galėjo iškilti jūsų šaly Water
gate afera”. Toliau Brežnevas aiš
kina, kad kai jie neturi opozicijos, 
tai seka elektroniniais aparatais savo 
paties partiją. Ir kas čia blogo? Tą 
reikalą iškėlė spauda, tai Brežnevas 
negali suprasti, kodėl Amerikoj ne
daroma taip, kaip daro sovietai, kodėl 
spaudos žmonių neuždaro į psichia- 
tines ligonines. ‘ Tai labai negerai, 
jei jūs negalite raštininkų uždaryti. 
O kodėl Nixonas negalėtų sušaudyti, 
kurie ką nors žino apie Watergate? Ta
da niekas nekalbėtų?” Paskui stebi
si, kodėl prezidentas nepasiunčia 
kariuomenės ir nesuima visų Kongre
so narių, kaip tai padarytų Rusijoj.

Mūsų šaly mes esame tauta, ir gali
me suimti ką tik norime”. Netikusi 
Amerikos sistema.

*** 

MOTINA - Tu jo saugokis. Jis kaip pikta angis. Daug 
yra nukentėjusių nuo jo. Pats gerai žinai...
GENELĖ - Ir ko* jis čia pas mus lankosi? 
MOTINA - Ilga istorija. Mes esame seni pažistami. 
Dar Lietuvos laikais jis su motina apsigyveno mūsų 
mieste. Našle ji buvo; vyras žuvo ar dingo nepriklau
somybės kovų metu.Žmonės kalba, kad raudonųjų pu
sėje kovojo. Norėjo vargšė sūneli išleisti mokslan. 
Dieną ir naktį dirbo. Taupė kiekviena centą, bet sū
nelis nesimokė. Vos keletą metų gimnazijoje pabuvo. 
Atleido už blogą elgesį ir vagystes. Motina jau tada 
sirguliavo. Nebepakelė...
SIMAS - Ir šiandien jis negeresnis. Visa dirbtuvė jo 
nemėgsta, bet nieko negali padaryti. Jis vedėjas ir, 
bet to, partijai priklauso.
MOTINA - Geriau jam nusileisti ir nepykinti. Ateina 
jis čionai. Pakalba, Gal nori man padėti, nes mano 
motina dažnai jį sušelpdavo, tai maistu, tai pini
gais. Nori gal atsilyginti, bet aš nereikalinga jo ma
lones po to, kai jis...
GENELE - Jis manęs klausė apie gėles ant pamiškes 
kapų. Labai gražiai kalbėjo. Sakė, reikia karžygius 
pagerbti. Prašėsi leisti ir jam kartu eiti. 
SIMAS - Ką tu jam atsakei?
GENELĖ - Dėjausi nesuprantanti apie ką jis kalba! 
MOTINA -Jis kiekvienais metais seka tuos pamiškės 
kapus. Nori sužinoti, kas gėlėmis juos papuošia.
SIMAS - Man dreba ^rankos jį pamačius. Pasmaugčiau 
jį kaip piktą, šunį. Šiandien vėl gretinosi ir klausė, ar 
aš žinau, kur dingo mano tėvas?
MOTINA - Jis pats gerai žino. Ko dar klausia?
SIMAS - Sakiau, kad vokiečiai-naciai išvežė. Bet jis 
tik šyptelėjo ir nuėjo, lyg negirdėję^. Jis gali šian
dien čia atsilankyti. Aš labai skubu. Tuoj grįšiu. 
(Išeina).
MOTINA - Man neramu dėl Simo. Širdis jaučia kažką, 
negero. Sunkumas neatleidžia krūtines, kaip ir tada 
prieš tą baisią dieną.
GENELE - Simas gudrus ir atsargus. Jis neįklius.
Nelengva jį pagauti.
MOTINA - Nežinau, vaikeli, (Beldimas į duris). Pa
žiūrėk, Genele, kas ten!
GENELĖ - (Atidaro duris) Aa, tai Tamsta! (Su ne- algos, 
slepiamu nepasitenkinimu). įeikite! Prašau vidun! 1 .

STRIPAS - Sveikučiai! (Labai linksmas). Began pro GF.NET ,Ė - Tiktai atvykusioms iš plačiosios tėvynes 
salį, sakau užsuksiu minutėlei... Reikalų, reikaliukų, skiriami nauji butai. Mes?! Net liaudies vardo neverti, 
vos suspėju...
MOTINA - Lakstai lyg kas vytųsi. Bet, atrodo, kad 
mėgsti. Vis patenkintas.
STRIPAS - Ko man verkti? Gyvenimas geras mūsų 
Sąjungoje. Gyvenk ir norėk! Tik laiko maža.
MOTINA - Geras tau gyvenimas. Visko pertekęs, nie
ko tau netrūksta.
STRIPAS - Galėtum ir tu geriau gyventi, bet užsispy
rimas ir neapkanta liaudies santvarkai... 
MORINA - Sakai liaudies!?
STRIPAS -Na, taip.Dabar viskas priklauso liaudžiai.
Nebėra ponu, nei vargšu. Visi turime teisę į darbą 
poilsį...
MOTINA - Liaudis ,
Tik toks skirtumas, kad dabar neturi ko valgyti ir apsi
rengti.
STRIPAS - Sena giesmė! Parodytum bent kiek nuolan
kumo tarybų valdžiai,ir aš tau padėčiau.
MOTINA - Nereikalinga maniavo pagalba. Pragyvenu 
ir be jos.
STRIPAS - Koks čia gyvenimas.
MOTINA - Man užtenka visko. Po karo buvau viena 
likusi su dviem mažais vaikais, iskentejau. Dabar 
tik juokas.
GENELĖ - Pačiam nėra ko rūpintis. Mes nesiskundžia- 
me, (pašiepiančiai) esame laimingi. ____ __  ____ _
STRIPAS - Gerai, gerai... Norėjau tik padėti, bet ... dar negalite atsikratyti stabu?! °
Šiandiena^gavau iš centro naujas pareigas. Man patikėtaMOTINA - Man ne stabai, bet stiprybės šaltiniai. Daug 
surinkti žinias apie dingusius be žinios asmenis. Sta- 
tistikos reikalams.
MOTINA - Sakai, naujos pareigos?
STRIPAS - Ta proga ir lašelį paėmiau. Vis rublis - 
kitas prisidės prie algos. O kur Simas? Jis man šian
dien toks atžagarus buvo, lyg kažkuo nepatenkintas, 
MOTINA - Jis pavargęs, užtai erzlus. Diena, darbas, 
ir tai kartais tenka ilgiau padirbėti. Vakarais kursai, 
mitingai...

STRIPAS - Jis labai sumanus ir darbštus vyriokas. 
Tiktai galva pilna visokių supuvusių svajonių. Stotų 
kompartijon. A š jam padėčiau. Gautų veik dvigubai

, O gal ir naują butą? Šis jau gerokai apgriuvęs 
ir, be to, ankštas.

MOTINA - Nepriekaištauk, Genele! Užtenka mums šio 
stogo. Kartais vanduo, kad ir pravarva - iš lauko ne
reikia vilkti.
STRIPAS - Simui kompartijon įstojus, viskas pasikeistų. 
Žinoma, reikėtų kaip nors kai kurias smulkmenas išsi
aiškinti, bet su gerais norais ir tai nebūtų sunku pada-

MOTINA - (Pyktelėjusi) .Apsejome be partijos iki šiol, 
apsieisime ir toliau. (Tyliau). Be to, nežinau, ką ryto
jus atneš...
STRIPAS - Rytojus!? Ką gi jis atneš? Mūsų Sąjunga 

» greitai pralenks visas pasaulio šalis. Ji dabar jau 
galingiausia, ir visas pasaulis jos bijo ir klauso. Galu- 

kaip mirko purve, taip ir mirkstatįnes komunizmo pergalė jau čia pat ir užtikrinta. Vi
sose srityse esame pirmutiniais. Mes pirmieji paleidome 
sputniką. Mūsų armijos yra parengties stovyje ir laukia 
tik ženklo. Pasaulis po mūsų kojomis... Tik akli ir 
užkietėję fašistai to nemato ir dar vis tikisi, kad gris 
tie laikai... Pamirškite! Niekuomet jie nebegrįs...

Centre man minėjo, kad gal ir liaudies deputatų skirs.
Manimi pasitiki...
GENELE - (Pašiepiančiai). Linkiu laimės...
STRIPAS - (Prieina prie ant sienos kabančio šventojo 
paveikslo ar kryželio). (Ilgai žiūri, pakraipo galvą). 
Paseno ir sunyko šventieji. Ir galia jų sumenko. Vis

jie yra man padėję ...
STRIPAS - (Juokiasi). Cha, cha... Stiprybės šaltiniai! 
Dar keletas metų ir neliks jų nei vieno. Žmonės pra
deda suprasti, kur tiesa ir kur apgavystės.
MOTINA - Tu tik vieną tiesą težinai, kurią Maskva 
skelbia.t ,
GENELE - (Stripui). Nėra ko juoktis iš dalykų, kurie 
kitiems yra brangūs ir šventi.
STRIPAS - O kas juos pašventino? Žmogus pats! Seno
vėje garbino medžius, akmenis, žalčius, saulę, perkū
ną ir visa tai, ko žmonės, būdami tamsūs, nesuprato. 
Nusibodo garbinti vieną, susirado kitą stabą.

(Bus daugiau)
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IŠVYKA į EUROPA^

BALSAVIMO PASEKMĖS
Išvykos Europon kandidatų žai

dynėse žiūrovai galėjo balsuoti už 
jiems patinkamus kandidatus.

Balsavusieji taip pasisakė: 
Puidokas gavo 42 balsus, Modestas 
35, Palubinskas 33, Baškauskas 30, 
Molis 29, Kaknevičius 28, Gineitis 
28, Jesevicius 27, , Šakys 22, Var
nas, 18 Šilingas 16. Kiti kandidatai 
gavo po mažiau. „

Moterų tinklinyje: Cyvaitė 20,, 
Babickienė 18, Yerkis 15, Buipšytė 
13, Juraitė JI 2, Staškūnaitė 12, Berna- 
dzik 11, Šnekutytė 11, Bukytė 10. 
Kitos gavo po mažiau.

Baigminės rungtynės tarp Kana
dos rinktinės ir Lituanicos nedavė 
to, ko buvo laukta. Kai kurie Litua
nicos žaidėjai paaukojo komandini, 
žaidimą savo asmeniškam labui, o 
Kanados komandoje pradžioje rungty
nių susižeidžia Molis, ir žaidimas 
kiek pakrinka. 'Lituanica greit atsi- 
plėsia 12-2, taėiau neilgam. Modes
tas stoja į centru, puikiai “aptvarko” 
Puidoką, o savo puikiais metimais 
greit pasekmę išlygina ir Kanada per
ima žaidimą į savo rankas. Rungtynių 
įtampa nepaprastai didėja, kovos azar
tas jau pralenkia- bet kokia pirmenybių 
baigmę. 3 min. iki pabaigos Kanada 
veda 9 taškais ir atrodo, išsiveš 
laimėjima. Tačiau Lituanica užspau
džia visoje aikštėje puikus^ Palubins
ko prasiveržimas, klasiška Salnio pa
suoto kertančiam Bariui ir pagaliau 
žavingas Puidoko metimas pasekmę 
išlygina 88-88.' Rungtynes dominavo 
Kaknevyčius - 14 t., kandidato į Kana
dos olimpinę rinktinę, ir. Palubinsko 
- 16 tašku, geriausio Australijos
olimpinės rinktines žaidėjo, dvikovė. 
Abu greiti, veržlūs, puikūs metikai, 
Palubinsko viršus šuolyje, aikštės 
matyme ir aštriose pasuolėse. Lemia
mą. žodį, žinoma, .tarė Modestas su 
savo 33 taškais ir stipriu gynimu. 
Siems gerai talkininkavo kovingi 
Ignatavičius’ (6), Stonkus (7), Unde- 
rys (12) ir Miniotas (15). Lituanicoje 
be Puidoko(241, išsiskyrė Sakys 
(14). Baris (21) ir Palubinskas.

Taip bandomųjų z'aidyniu turny
ras baigėsi be laimėtojo, kas dar la
biau pasitarnavo pagrindiniam tikslui: 
pamatyti, kiek mes turime jėgų, ir jas 
įvertinti. O vertintojų tarpe buvo net 
trys amerikiečiu krepšinio specialis
tai ir mūsų gerai žinomas M. Ruz- 
gys.-Jų visų vienbalsė nuomonė buvo, 
kad turime puikų pasirinkimą,, gyn’eju 
ir nebloga ugi, kas yra pagrindiniai 
elementai geros komandos. Sutinku, 
kad pasirinkimas nemažas, tačiau tai 
dar labiau sukomplikuoja atrinkimą ir 
padidina atsakomybę. Už tat ir krep
šinio k-to laukia sunkus ir nepavydė
tinas uždavinys.

***

KELIONĖMS | EUROPA, AZIJA IR AMERIKA 
KREIPKITĖS į LIETUVIU KELIONIŲ, BIURĄ

Palangq. Travel

TURIME IR ĮVAIRIU ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSIJŲ PO 
PACIFIC SALAS. SKAMBINKITE TEL. 26 3526

Edvardas Modestas, mūsų iškilusis 
krepšininkas; jis yra kandidatas į 
vyrų krepšinio rinktinę, kuri šią 
vasarą vyks Europon. Edvardas 
dalyvaus ir sporto žaidynėse Det
roite gegužės 5-6 dienomis.

Nuotr. Z. Degučio

Algas šakys, buvęs Drake universi
teto krepšinio žvaigždė: Jis yra 
kandidatas į mūsų vyrų krepšinio 
rinktinę, kuri šią vasarą vyks Eu
ropon. Algis dalyvaus sporto žai- 
dynėse gegužės 5-6 dienomis Det
roite. Nuotr. Z. Degučio

Edis Palubinskas, Australijos olim
pinės krepšinio komandos geriau
sias žaidėjas ir kandidatas j mūsų 
krepšinio rinktinę. Edis dalyvaus 
sporto žaidynėse Detroite gegužės 
5-6 d. Nuotr. Z. Degučio

GROMATĖLĖ IŠ CANBERROS 
Rašo Kintas

VAI KUR BUVAI, DĖDUK MANO?
Taip kuone kiekvienas Klubo 

narys,, užėjęs sušlapinti švilpuko, 
žinia “Dzieduką” pakeisdamas į 
“Povilai - Paul”, užklausia buvusį 
porai savaičių iš Canberros dingusį 
p. P. Dabregą,. Spėliojimųfkur jisai, 
tarytum akmuo vandenyje, dingo, sa
vaime aišku, buvo visokiausių. Vieni 
sakė i Amerika, išvažiavusį kiti matė 
Surfers Paradise undines begaudantį, 
treti - kad . . . „vedęs ir medų kopinė- 
jąs.-.. Ak, knygas prirašytum “Matildą 
Pranašystėmis”

Aš, tikėkite man, tikrai žinau 
Povilo butą, bet jeigu jis pats “tzyli 
it žemala” - Dzievaž, kam kiše sna
pus muni Tiktai kaip tai nuslėpti nuo 
Sydnėjiškiu?,

BENAMIAI...
Kai kurie dalykai kartais sun

kiai išaiškinami?.. Štai, keletą jau 
savaičių atgal, spaudoje ir bušo tele
grafu pasklido žinia, kad Sydnėjaus 
lietuviai jau po stogu! Galų. - gale !- 
Congratulations!.. Ryšium su tuomi 
(ar ne su tuomi!), bet Canberros Lie
tuvių Namuose - Klube, sekančiu, po
ros savaičių bėgyje pastebėtas keisto
kas reiškinys. Būtent - atvažiuoja vie
tiniai tautiečiai, apvaikšto pastatą is 
lauko ir vidaus, apčiupinėja sienas, 
langus ir duris, o po to, prie baro prari- 
me, taip- jau slidžiai išgeria alutį! 
Sakytumei, it -pergyventu didžiausią 
širdies palengvėjimą?

Viena iš tokių, šiam jau ketvirtąją 
meižio putą nupūtus, o mano- žingei
dumui tiesiog kutenant paširdžius, 
paklausiau:

- Dėde, - sakau, - kiek man ži
noma, tai patsai padėjai šišionais 
kazalus - gegines pakelti! O dabar 
žiūri #lyg pirmą kartą sį pastatą maty
tum? Sakyk, kodėl, susimildamas?!..

“Dėdė”, be žodžio, ištraukė iš 
po kailinių “Mūsų Pastogę” (Nr. 21) 
ir, patiesės spaudų, ant stalo, pirštu 
bakstelėjo į, vedamąjį - “Mūsų Na
mai - Mūsų Tvirto vės”.

Skaitau! Sydnėjaus - jau turima, 
Melbournas turi, o Adelaidė - tai net 
dvejus! O vargše Canberra, taip atrodo 
“be pastoges ir be meilės”?..

Taip ir išsisprendė galvosūkis.- - 
Canberriškiai užsukdavo pasitikrinti 
ir užsitikrinti, kad ar jų pastatas neiš
vežtas į,... Sydnėjų!

AK, TA JŪRATE!

Neperseniai važiuoju plačia sos
tinės alėja, kaip lik pro “plačiosios 
Tėvynės” ambasadą. Ir tenai, brolau, 
taip man pasirodė - didžiausias armi- 
deris ! Lentomis užkalami langai, bari- 
kaduojamos durys, užkamšomi kami
nai...

- Vajackau!, - padūmojau patsai 
sau, vaina ateina, ar ką jau?! Og’ 
namosna parkakęs ištrauksčiau iš po 
palovio čemodanus, idant bėdai už
klupus turėčiau saugią vietą. Ką, žmo
gus, žinai!...

Minėtas armideris, minėtoje vie
toje, paaiškėjo tą pačią, dieną,, kai 
i Canberros nervu, centra, drąsiu žings
niu įžygiavo ... TA JŪRATĖ. Sakau, 
sakau! Ar nebus nugirdusi, kad p-lės 
Gruzaitės 21-jo gimtadienio proga, 
čionais ant stalo gulėjo didelis 
“Paleckis”? Klausti, betgi, nedry-
sam

Zinai, kaip seniai paž’įstami (ir 
Sydne’jiškiai) snektelejova, bet jos 
apsilankymo tikslų iššifruoti nepa
vyko. Pasaulio Lietuvių Jaunimo rei
kalais, prašyti Sydnejui laisves ir 
autonomijos (tuo pačių metu čionai 
lankytasi Kraštvaldy bes Pirmininko), 
ar tik... paprastai... Kastyčio???

Nagus, iki gyvnagio , nugiauziau 
- kodėl aš tik Kazytis . . .

i SUGRĮŽTA PAUKŠČIAI Į, NAMUS
“Visi keliai veda į Romą!” - 

taip buvo sakoma anudieniniame pa
saulyje. Siandienini’ąme galime šaky- - 
ti, - “Iš visur keliai ateina i 
Canberrą!” Ir, iš tikrųjų, Canberron 
vis atklystama lietuvių, tuo labiau 

- Jaunosios Kartos atstovų. Daugiau
sia, žinoma, tarnybiniais - darbo su
metimais, ir tokiu gretų pastiprinimu 
vietiniai lietuviai pagristai džiaugiasi;

Štai, ju pačiu jaunimui tais pa
čiais, į Canberrą . ateinančiais, keliais 
vis išklystant i svietą, iki prieš kele
tą metu gyvavusi Tautiniu Šokiu Gru
pė. išskydo iki pusantros poros šokėju. 
Bet va! - suvažiavo jauni iš kitų pa
sviečių ir, užuot pasidavę nurašomi 
į “nuostolius”, susibūrė šokti. Pir
mąjį prakaitą pirmuosiuose žingsniuo
se nubraukė energingosios p. R. 
Genienės prižiūroje, o šiai pareigas 
perleidus p. Laimai Žilinskienei, 
šokėjėliai ir šokėjėlės tikrai negavo 
minutės atsipūtimui. Broliukas! - 
kaip jie antradienių vakarais salės 
parketą padais obliuoja! Iki devinto, 
tiesiog, prakaito...

Ak, sakau, malonu net Žiūrėti, 
kaip trejetas Adelaidiškiu (Radzevi
čius, Šimkus ir Maželis) vienas už 
kitą šankiau ir trankiau trepsena, 
vietines lelijėles už liemenėliu mei
liai pasitvėrę!.. Sydnfejiškė Vida 
Pužaitė (Mrs. Cowe) savo australiška 
sakramentą Jeff’a nauju žingsnių 
(ir melodijų!) mokina, o šiems vis 
ant užkulnių lipa Sydnėjaus Jonas 
Penkaitis.Žydre iš Perth’o, Mr. 
Pocock - Melbournietis, kuris tenai 
iš Brisbanes... Iš Hobarto... ir iš 
pačios Canberros priemiesčiu... Sa
kau! Ar tai senoms akims juos, sa
lėje aitvarais skraidančius, Įžiūrėti 
ir senai galvai visus atsiminti? 
Dievaži, jeigu ne tas biaurybė visos 
generacijos “gap’as” - šoktu ir jūsų 
korespondentas! Gi akordeonas tie
siog kvatote kvatojasi Felikso ran
kose !—

Taip! Sugrįžta paukščiai i na
mus ! Nevaromi, neraginami ir never
čiami, o vientik dėlto, kad žino LIETU
VIAIS yra jie gimę. Ir kaip galėtai, 
žmogelis, jų nemylėti? Taip tad ir 
pasisiūliau jiems i “propogandos 
ministeriją.”, ir , teisininko Algio 
Radzevičiaus teisėtai įgaliotas, 
tariu:

- Rezervuokite riugpiūcio 4- 
tosios data (ir vakarą!) Canberros 
Lietuviu Tautinių Šokių Grupės, pir
mą. kartą Canberros istorijoje rengia
mam pasididžiuotinam ir didingam 
BALIUI. Aplankykite sostinę, atnau
jinkite pažintis su seniai bematytais 
draugais - giminėmis - pažįstamais ir 
pabūkite JAUNIMO svečiais! Gi iš 
visur keliai ateina į Canberrą ! ! ! . 
Šiandina, kaip jau nebūtu, porašim- 
tis myliu - nekelionė, ir doleris - ne- 
pinigas!...

0 aš tai jau ir šiandien džiau
giuosi, kad nors kartą gyvenime turė
siu progą pamatyti VISUS Canberros 
tautiečius !

LATROBE VALLEY
Sekminių sekmadieni, iš Geelongo 

atvykęs kun. P. Dauknys, Yallourne 
laikė pamaldas su atitinkamu pamokslu 
už susideginusius didvyrius, reikalau
jant Lietuvai laisves,ir už bolševikų 
išvežtuosius bei nukantintuosius visus 
lietuvius, kurių kaulais sočiai nuklota, 
vergų nekaltu krauju persisunkusi, po 
brezentiniu raudonojo budelio batu.pa
minta žeme nuo Nemuno iki Kolymos. 
Pamaldos baigtos Tautos Himnu-.

Salia bažnyčios esančioje mokyk
los patalpoje , visiems minėjimo daly
viams susirinkus tolimesnei dienos pro
gramai, J. Mikštas deklamavo savo 
nostalginės kūrybos tragiškai šiurpius 
naujausius posmus, primenančius bai
sųjį Lietuvos birželį ir už gimto krašto 
laisvę liepsnojanti amžinosios atmin
ties Kalanta.

Dalyvių prislėgtai nuotaikai paki
tus, J. Mikštas dar paskaitė savo pas
kiausius, į praeitį jau verkšlenančiai 
nesidairančius, kūrybos du eilėraščius, 
į kuriuos klausytojai entuziastingai 
reagavo, karstai paplodami. Dar dekla
mavo p. Mečeckienė. Prisiminus, kad 
dalyviu tarpe esąs J. Mikalajūnas, bai
gės čia ilgametį savo darbą, tik ką 
išėjęs poilsio pensijon, sugiedota 
jam ilgiausių metų.

Dalyve
***
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DAINLĮ IR ŠOKIU 
”Sf?EKTAKLIS
"KLUMPAKOJO” ANSAMBLIS PASIRODYS SU ŠOKIAIS, DAINOMIS
IR MUZIKA, ŠEŠTADIENIUS - TO LIEPOS, LATVIU SALĖJE

32 PARNELL ST., STRATHFIELD 
PRADŽIA 7.30 VAL.

ĮĖJIMAS $3.00 pensininkams ir moksleiviams $1.50 
Vaikams žemiau 12 metų nemokamai

Bilietus galima įsigyti pas VIKTORĄ^ SLITERI TEL. 3894370 
POVILĄ, ALEKNA,Lietuvių Klube Bankstowne ir prie įėjimo.

KIEK AS SUŽINOJAU!

St. Račkauskas

LENKAI PAGERBĖ LIETUVI 
SAVANORĮ

Širdies liga mirė kūrėjas sava
noris STASYS RAČKAUSKAS. Gim. 
1902 metais Tauragės apskr. Iki 
karo tarnavo pasienio policijoj. Karo 
metu tarnavo viešoj policijoj. Per 
antrą okupacija pasitraukė i Vokieti
ją iŠ kur 1949 metais atvyko į Aus
tralija. Lietuvoje paliko žmona ir 
3 dukros.

Sužinojęs, kad z’mona yra mirus, 
1954 metais vedė lenkų tautybės 
našle,. Abu dirbdami įsigijo puikų 
namą Perthe ir čia gyveno.

Prieš du metus Stasys turėjo 
širdies smūgį ir nuo to laiko sirgo. 
Žmonai buvo sakęs, kad jam mirus 
gales laidoti kur ji norės, bet jo 
karsta lydės draugai savanoriai.

Gegužės mėn. 21 diena Stasys 
Račkauskas mirė.

Laidojimo procedūrai vadovavo 
savanoris K. Zuromskis. Abu su 
mirusio žmona susitarė, tautiniam 
solidarumui išlaikyti, palaidojimui 
paprašė lietuviu ir lenku kunigus.

Išvakarį, koplyčioje buvo skai
tomas rožančius i kurį prisirinko 
daugeli žmonių.

Laidojimas prasidėjo iš Sv. 
Brigitos Bažnyčios . kur lenkų kuni
gas Gros atnašavo už mirusio vėlę 
Sv. Misiąs. Trijų spalvų, kaspinas 
uždėtas ant karsto liudijo įnirusio 
tautybe.

Į kapus nulydėjo vilkstine ma
siną. Prie vartą pasitiko lietuvių
lenkų ir keletas australų žmonių
grupė, kurie sekė iš paskos vežamo
karsto, gi iš abiejų šonu, lydėjo du 
savanoriai. Prie duobes sude’ti gėlių 
vainikai su lenku kalba užrašais, ir 
tik vienu vienas su lietuvišku už
rašu nuo draugu, savanorių. Buvęs 
lenkų Armijos karininkas nuo lenkų 
karių padėjo gėliųvainiką ir pareiškė: 

LIETUVIU.LAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

- “Garbė lietuviui kariui 1919 metais 
atkakliai kovojusiam pries vienų 
bendra priešą, komunizmą”- Karstą, nu 
leidžiant paskutini atsisveikinimo 
žodį tarė' L.K.K.S.S-gos Pertho Skyr. 
V-bos pirmininkas K. Zuromskis pri
mindamas mirusio Stasio Račkausko 
nuopelnus lietuviu, tautai ir valsty
bei.

Veteranas

NAUJAS KAPAS
Geelongo liet. B-nės šeima vėl 

sumažėjo. S.m. birželio mėn. 20 d. 
staigi ir netikėta mirtis išskyrė is 
musų tarpo a.a. GUSTAVĄ, CIMERMA- 
NA 54 metų amžiaus.

Velionis gimė 1919.3.11 Rasei
nių apskr. Skirsnemunės valse. Nau- 
kaimio km. Baigęs pradžios ir amatų 
mokykla vertėsi šaltkalvio amatu. 
Karo audrai artėjant, 1944 m. atvyko 
į Vokietiją. Po karo gyveno Fuldoje 
liet, stovykloje. 1946 m. sukūrė šei
mą ir 1950 m. emigravo į Australiją. 
Atvykęs apsigyveno Geelonge. Čia 
darbo sutartį atliko ir pasiliko gy
venti visą laiką.

Gustavas buvo ramus, santūrūs 
Gselongo liet. B-nės narys. Liūdesio 
banga užliejo visa Geelongo liet, 
kolonija, sužinojus apie jo netikėta 
mirti. Praradę vieną narį mazėjame 
- menkė jame. Todėl kiekvienas pra
rastas lietuvis mums suteikia šird
gėla ir liūdėsi.

Laidotuvių apeigos įvyko Sv. 
Jono, evangelikų bažnyčioje. Reli
gines apeigas atliko vietos, evange
liku kunigas Burger. Gausus tautiečių 
būrys palydėjo i kapines. Kapinėse 
atsisveikinimo žodį tarė Geelongo 
Apyl. V-bos narys. P Mažylis. Pa
laidotas birželio 22 d. East Geelong 
kapinėse.

Paliko nuliūdusi žmona Mina ir 
visa Geelongo liet, bendruomenė. 
Lai būna lengva tau Australijos žemė.

P. Mažylis.

***

Tu mano motinėle.
Močiute sengalvėle,
Gana pailsai, gana nuvargai, 
Kol mane užauginai!

Liaudies daina

Kun. Petras Butkus sunkiai 
susirgo ir paguldytas į ligoninę. 
Linkime greito pasveikimo.

***

Lidija ir Bronius Žaliai apkelia
vę visą svietą liepos 5 d. grįžo į 
Sydnėjų. Trumpai drūtai paklausti, - 
kur saulute meiliau šildo, gražiau 
šviečia, kur labiau norėtumėte gy
venti? Daug negalvoję , sutartinai 
atsakė: Australiją nemąinytume į 
jokią^ svetima, ‘ ‘ country”. Pasirodo^ 
kad sveika išeiti iš namų, kad į juos 
sugrįžtum su džiaugsmu.

* **

Teko nugirsti,kad Melbourne Lie
tuvių Studentų Sąjunga ruošia rugpiū
čio mėn. 3 d., penktadienį, šaunų 
balių Lietuvių Namuose. Jaunimas 
ruošiasi ir tikisi , kad melbourniškiai 
savo jaunimą palaikys. Mes linkime 
geriausios sėkmes.

***
PLJS Adelaidės skyrius turi 

padoriai įrengtą būstinę, kurią pava
dino “Kangarys”. Sis naujadaras 
žodis yra sudarytas iš dviejų žo
džių: kangura ir kambarys. Jaunimo 
pastangomis “Kangarys” originaliai 
puošiamas ir darosi kas kart įdomes
nis ir patogesnis jaunimui susirinkti. 
Sveikiname originalią iniciatyvą ir 
linkime, kad ir kiti šiuo pavyzdžiu 
pasektų.

Nuot. N. Butkūno.Melbourne lietuvių demonstracija 1972.5.27

GEELONGAS
Geelongo Moterų D-ja s.m. bir

želio 24 d. turėjo savo metini susi
rinkimą, kuris praėjo labai draugiško
je nuotaikoje.

Po pirmininkės p. L. Skapins- 
kienės pranešimo buvo išdiskutuoti 
įvairūs, d-ją liečianti,klausimai.

Išrinkta sekantiems dvejiems 
metams nauja d-jos valdyba, parei
gomis pasiskirstę: pirmininkė - L. 
Skapinskienė, sekretorė - C. Vaice
kauskienė ir kasininkė - E. Schre- 
derienė.

Baigiantis susirinkimui, Moterų 
D-jos narei p. Andriukonienei, kuri 
išvažiuoja i užjūrius, aplankyti savo 
giminių bei draugu, buvo palinkėta 
laimingos kelionės, o švenčiančioms 
gimimo diena p.p. E. Schrederienei ir 
M. Buckienei, palinkėta daug laimės, 
ir užtraukta “Ilgiausių Metų”.

Tenka pastebėti, kad Geelongo 
moterų D-ja yra negausi, turi tik 21 
narę;-, bet pasižymi darbštumu ir pa
siryžimu padėti Geelongo apylinkės 
Valdybai ir visai Geelongo Liet. 
Bendruomenei. • Tik per paskutinius 
pora metų jos yra prisidėjusios darbu 
ir paaukojusios Geelongo Liet. Bendr. 
Namų padidinimui, bei pagražinimui 
daug daugiau ,negu visos kitos orga- 
nizacijoszsusidėjus kartu. Taigi kaip 
matyti, kad ne kiekybėje, bet koky
bėje yra organizacijos pajėgumas ir 
jos vertė.

Geelongiškiai linki Moterų D-jai 
ir toliau eiti pasiskirtu keliu ir nepails
ti dirbant Liet. Bendruomenės gero- 

ve** Buvusi.

Atėjus žiemai jCanberros jaunimas 
pradėjo šokti tautinius šokius. Repe
tuoja net astuonios poros antradienio 
vakarais lietuvių klube, p. Laima Ži
linskienė vadovauja ir moko su tokiu 
entuziasmu, kad šokėjams trunka visą 
savaitę atsikvėpti, p. Borumas labai 
maloniai pagroja akordeonu.

Visas intensyvus pasiruošimas tai 
pasirodyti jų pačių ruošiamam baliuje 
rugpiūčio 4 d., lietuvių klube. Į balių 
kviečiami Canberros ir apylinkių lietu
viai. Įėjimas $4.00,^ bilietus galima 
užsakyti pas p. Žilinskienę, Tel. 
480466.

***
Laikas ir patyrinas parodė, kad 

savaitgalio mokyklos yra labai reikš
mingos mūsų jaunimui; Į jas reikia 
kreipti daugiau dėmesio. Štai bir
želio 23 d. dr. A. Stepan as pravedė 
pasikalbėjimą Adelaidėje su vyrės* 
niųjų skyriaus mokiniais.

Pasikalbėjimu visi 
mokiniai buvo patenkinti. Ar nereikė
tų ir kitose mokyklose pakviesti įs
kilusius jaunuolius pasikalbėt su 
mokiniais. Tas turi vaikams didele's 
reikšmės, kai jie pamato tituluotus 
jaunuolius gerai kalbančius lietuviš
kai ir įvertinančius jų lietuviška 
mokyklą. Taigi gražiu pavyzdžiu pa
tartina pasinaudoti.

***

1973.6.23 d., šeštadienį, nors ir 
patamsėję, nes negalima buvo naudoti 
elektros šviesos (streikas), bet skau
tų rengiamas balius vistiek įyyko. 
Malonu buvo matyti daug jaunimo, 
kuriems ,atrodo, sales prieblanda visai 
netrukdė, bet atvirkščiai - sudarė 
geresnę nuotaiką, malonią, atmosferą.

Baliaus gaspadorius, - A. Karpa
vičius fvaikštinėjo po salę,trindamas 
rankas - džiaugdamasis pasisekusiu 
balium.

Tenka pasidžiaugti, kad į skautų 
balių suėjo “Jūs ir Mes” ir be jokių 
barnių kartu linksminosi. Atrodo, 
kad greitu laiku “Jūs ir Mes” Geelon
ge visai nebeliks, o liks, kaip ir 
anksčiau kad buvo - vieni kitiems 
mieli geelongiškiai.

* **

S.m. gegužes men. 29 d. Dalias 
Brooks Hall Melbourne buvo suteiktas, 
ilgamečio Geelg. Apyl. Valdybos 
pirmininko sūnui N.J. Skapinskui 
Bachelor of Electronical Engineering 
laipsnis.

Atrodo, kad jaunuolis netingi 
mokytis, nes be isito “Degrees” 
yra anksčiau gavęs du diplomus, bū
tent: mechanikos ir elektros inžineri
jos. Randa laiko sportui - jau trečią 
karta Geelonge Ten-pin Bowling 
open all Events Champion, o be to, 
prieš pora savaičių yra gavęs Karate 
mėlyną diržą.
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SYDNEJUS
Dariaus ir Girėno minėjimas su 

paskaita ir menine dalimi įvyks s.m. 
liepos men. 22 d. Lidcombe, tokia 
tvarka:

I. Sekmadienį, t.y. liepos mėn. 
22 d.jLidcombe katalikų bažnyčioje 
pamaldos 11.30 vai., kur organizaci
jos dalyvauja su vėliavomis.

II. Po pamaldų, parapijos salėje, 
apie 1 vai. oficialioji dalis:

a) Minėjimo atidarymas,
b) paskaita skaitys p. V. Sau

dargas,
c) Meninėje dalyje: Dainos - Mo

terų Choras, vadovaujamas p. Z. 
Belkutės, ir eilėraščių delamacijos 
p. Bartkevičienės ir p. Viliunaites.

Visa Sydnėjaus lietuviu visuo
mene kviečiama kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti minėjime.

DĖMESIO P. MAČYS!
“Musų Pastoges” Administra

cijoje yra p. Mačiui, gyv. Melbourne 
ar Victorijos valstijoje, iš Vilniaus 
atvežti suvenyrai. Prašome kreiptis 
laišku į “M.P.” Box 4558 G.P.O. 
Sydney, 2001: arba paskambinti tel. 
649 - 9062 tarp 18 ir 21 vai.

Adm.
WOLLONGONGO LIETUVIAI REMIA 

LIETUVIŲ. KLUBĄ,
Remia ne tik savo apsilankymu, 

bet dar ir dovanų atveža.
Štai p. Jonas Černiauskas 

(Laikrodininkas - Biznierius) pado
vanojo klubui puikų sieninį laikrodį. 
Klubo Valdyba džiaugiasi puikia 
dovana ir planuoja^kur tinkamiausiai 
pakabinti. *

Dėkojame p. Černiauskui.

PIRMA KARTĄ CANBERROS ISTORIJOJE!
Kviečiame visų Miestu linksmąjį Jaunimą ir Senimųapsilankyti 

Sostinėje ir Canberros Lietuvių Klube. CiaTaip jau žinoma^et uz 
Jūrių ir Marių, š.m. rugpiūčio 4-tąją dieną 7.30 vai. vakare prasi
deda didingas ir įspūdingas, neužmirštinas ir neapleistinas

CANBERROS LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIŲ. GRUPES 

PIRMASIS 
PASIRODYMAS IR BALIUS

Taut, šokiams, prie Felikso Borumo akordeono, vadovauja 
Laima Žilinskiene. Visus svečius linksmins Česlovo Žilinsko akor- u 
deonas ir jo vadovaujamasis, garsiausias visoje A.C.T. ‘‘Los j 
Hermanos” orkestras.

Vakarienė įskaitoma į bilieto kainų - $4.00 vienam. Neišsemia
mi šaltiniai šampano, alaus ir arielkėlių. Į namus - tik apie antrus 
gaidz'ius. Apšildoma salė. Apsirūpinkite bilietais iš anksto, kitaip 
paliksite be vietų ir be pietų! Vien tik iš Chicagos laukiama apie 
dvidešimt porų kojų! Taip! - bilietai gaunami mūsų Klube ir 
per šokėjus. Rašykite ir prašykite, iš visur atvažiuokite, Canber- 
riškiai - nepramiegokite! I Baliu, į Balių, visi kas tik gali!...

LVS “Ramove”Syd. Sky.
Valdyba

PLJ SĄJUNGOS SYDNEY SKYRIUS
Š.m. liepos mėn. 29 d., sekmadie

nį, 2 vai. p.p. Sydney Liet. Klubo 
patalpose organizuojamas

POKALBIS:
KODĖL MŪSŲ JAUNIMAS TURI BŪTI 
LIETUVIAIS?

Pagrindiniais kalbėtojais sutiko 
būti: Jeronimas Belkus, Violeta Biti
ną itė, Ričardas BukeviČius, Česius 
Kapočius, Algis Milvydas, Arūnas 
Pilka ir Jūratė Reisgytė.

Nuoširdžiai kviečiame jaunimą 
ir senimą, atsilankyti ir dalyvauti akty
viai pokalbyje.

S.L.K. Valdyba

PRANEŠIMAS
Būvąs Lietuvos ministeris 

Berlyne pulk. K. ŠKIRPA išleidžia 
prisiminimų knygą “Sukilimas Lietu-; 
vos suverenumui atstatyti”. Knyga 
bus 740 puslapių.

Šią knygą galima užsisakyti 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo bibliote
koje, 16 - 18 East Terrace Banks- 
town N.S.W. 
šeštadieniais

Knygos 
dolerių.

2200, Tel. 708 - 1414 
ir sekmadieniais, 

kaina 15 amerikoniškų

PLJS Syd. Sky. Valdyba

PLUNKSNOS KLUBO NARIAMS
Liepos 28 d';, šeštadienį, 5 vai. 

vak. p.p. Skrinskų namuose, 7 
Lemnos St., Homebush, saukiamas 
narių susirinkimas. Vakaro progra
moje klubo einamieji reikalai ir p. 
A. Janavičiaus referatas lietuvybės 
ir išeivijos klausimu. Po pranešimo 
bendros diskusijos ir pašnekesiai. 
Visi nariai maloniai kviečiami šiame 
posėdyje dalyvauti.

Pirmininkas

LIETUVIŠKA PLOKŠTELĖ
VII - sios Australijos Dainų 

Šventės Koncertas, Sydnėjuje 1972. 
Iš viso plokštelėje yra 14 dainų ir 
himnas; aštuonios dainos atskirų 
chorų, po vienų, jungtinio moterų ir 
jungtinio vyrų choro, keturios dainos 
ir himnas jungtinio mišraus choro.

Plokštelė gerai pagaminta, dai
nos skamba švariai (stereo). Plokš
telę išleido V. Sliteris. Skoningas 
viršelis A. Pluko,. Plokštelė gauama 
pas leidėją: V. Šliterį ir pas lietuvių 
spaudos platintojus.

***

***
Nauja, ką tik išleista anglų kal

ba knyga “Day. ’of Shame’-, Algio 
Rukšėno parašyta. Knygos' autorius 
išsamiai ir dokumentuotai aprašo Si
mo Kudirkos 1970 m. lapkričio 23 
d. mėginimą patekti į Amerikos že
myną, t.y. iš sovietines priespaudos 
į laisvąjį pasaulį. įvykis aprašytas 
smulkmeniškai ir labai įtikinančiai. 
Apibudinami asmenys, toje dramoje 
dalyvavę, su kuriais autoriaus turėta 
pasikalbėjimų.

Reikia tikėtis, kad knyga turės 
pasisekimą; ji skaitoma lengvai ir 
patraukliai. Knyga su pridėtais doku
mentais, išnašomis ir vardynu turi 
368 pusi. Leidėjas - David McKay 
Company, Inc., 750 Third Avė, New. 
York, NY,’10017. Kaina $8.95.

***

LIETUVIAMS SU NUOLAIDA 
vežu žvyrą, smėli ir kitokių žeme, 
kreipkitės KESS CARRING - TEL: 
5231647.

•r»Motinų rankose lietuvybės 
žiedas klesti, vysta arba miršta.

c) šokių konkursas

SYDNEY LIETUVIŲSTUDENTŲSAJUNGA 
ruošia

LINKSMA^ POBŪVI,
Liepos mėn. 21 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Sydney Lietuvių Klube 
Bankstown 16-18 East Terrace 
a) gera muzika

b) geras bufetas

e) gera nuotaika ir kitos -linksmybės
Visus kviečiame maloniai dalyvauti. Šį karta, bilietų nereikes.
Tad iki pasimatymo Studentų LINKSMAVAKARY
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Melbourno Tautinių Šokių Grupe ‘‘Klumpakojis” švęsdamas 
savo jubiliejinį dešimtmetį ruošia:

TAUTINIŲ SOKIŲSPEKTAKLĮ
Maloniai kviečiami visi atsilankyti į Lietuvių Namus, Errol 

St. Nth. Melb. liepos 22 d> 6 vai. vakare.
Kaina $2.00

Pensininkams, studentams ir vaikams jį,qq
Bilietai užsakomi pas V. ŽIOGĄ - TEL. 45^266 ir B. BAGI - TEL.

3962903 arba Prie dunF

PASTABA; Visi buvę ‘ ‘ Klumpakojiečiai” prašomi paskambinti 
R. Dagiui.

PADĖKA
Nuoširdžių padėka^ reiškiame p. 

Kazimierui Butkui už padovanotas 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo bibliotekai 
23 knygas.

SYDNĖJAUS LIETUVIU. KLUBE
16 - 18 East Terrace. Bankstown 

Tel: 708 - 1414

j

Klubo Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVULKLUBUI
(Manager) 

asmenis 
sekančias
išsilavini-

reikalingas vedėjas 
Prašome suinteresuotus 
kreiptis raštu, suteikiant 
informacijas. Patyrimas, 
mas, amžius.

Kviečiame tautiečius
miestu
adresuoti:
Club Ltd. Box 205 Bankstown. 2200 
N.S.W.

Suteiktos klubui informacijos 
bus laikomos paslaptyje.

ir iš kitų 
ir valstijų korespondencija 

The Secretary, Lithuanian

ŠESTADIENAIS ŠOKIAI!
4 asmenų kapela nuolatiniai gros 

klube. Muzika patiks “senimui" ir 
jaunimui. Repetuare pen 400 dalykų.

KLUBO VALANDOS
4-10 v.v.’pinn. - ketv.
4-12 v.v. Penktadieniais
10-1 v.r. šeštadieniais
12.30 - 10.30 v.v. sekmadieniais

4

S.L.K. Valdyba

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE

VALGYKLA IR UŽKANDŽIU BARAS
6-9 v.v. nirm. iki ’-:etv.
1-3 p.p. ir 6 - 9 v.v. šeštadie

niai s,'sekmadieniais.

REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE?
Alus, degtinė, vynas, vaisvan

deniai ir kit. Klube jų galima gauti 
normaliomis kainomis.

sf* s|c
Primename nariams susimokėti 

nario mokesti už ’737’74 metus. Nario 
z'enkliiikai jau paruošti.

S.L.K. Valdyba

Valdyba f

Lietuviu Kooperatinė Kredito Draugi j» 
"TALKA”’

Moka ai indelius (depožitus) 
5% metlnią palakami už |nasus 
(ainis) iki dividende. 
Duoda paskolas iki 5000 doleriu 
ii 7 - 9% ulstaitant kas 3 nin.
Talkos įstaiga “veikla ieŽ- 
tadieniais nuo U vai. iki 14 
vai. p.p.
Lietuvių. Namuose, 50 Errol 

St., North Melbourne.
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