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N. ZELANDIJA SUSILAIKO
Naujosios Zelandijos Baltų Klu

bas parašė N.Z. ministeriui p-kui 
raštą užklausdamas, ar N. Zelandi
jos vyriausybė negalvojanti atšaukti 
Pabaltijo valstybių de jure pripaži
nimą Sov. Sąjungai, kaip kad buvo 
padarusi australų darbiečių pavyz
džiu buv. N.Z. darbiečių vyriausybė 
ir kaip kad tokį pripažinimą atšaukė 
dabartinė Australijos liberalų val
džia.

Į minėtą raštą atsakė Naujosios 
Zelandijos Užsienių reik, ministeri
jos įstaiga tokiu laišku:

OFFICE OF THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS,

WELLINGTON

30 April 1976

Dear Mr. Eimutis and Mr. Brunners 
The Prime Minister has asked me

to reply to your letter of 5 April 
concerning the Australian decision 
to revoke recognition of Soviet 
control over the Baltic States.

You will be awi^ e from uui 'pre
vious' correspondence that the Go
vernment fully appreciates and un
derstands the strong feelings held 
by your memebers about Soviet

Dirigentui
A. Čelnai 60

Prieš ketvirtį šimtmečio atvyko
me į Australiją pasiramsčiuodami 
tremtinio lazda, nešini ne auksą, 
deimantus, ar šilkų skrynias, bet 
pilną skausmo širdį, tėvynės ilgesį ir 
skambią lietuvišką dainą.

Atvykę tuojau supratome, kad tik 
vienintelis būdas pasakyti, kas esa
me, tai mūsų tautinė daina. Ir ne
nuostabu, kad pirmieji organizuoto 
darbo žygiai buvo žengti jungiant 
mylinčius dainą į bendrą būrį - cho
rą.

Taip 1949 m. balandžio mėn. susi
organizavo pirmasis vyrų choras, 
vadovaujamas p. P. Morkūno. At
vykstant iš Vokietijos vis didesniam 
tautiečių skaičiui, bet veikiant darbo 
sutarties sąlygoms, vyrų choras 
persiorganizavo į dvigubą vyrų 
kvartetą vadovaujant p. J. Petra- 
šiūnui. Turint šį chorinį branduolį jis 
plito, kada prie jo jungėsi dainoriai 
vyrai ir moterys.

Šio junginio - choro, kuris vėliau 
pasivadino ’’Aidu”, 1950 m. vasario 
mėn. priešakin stojo Albertas Čelna. 
Choras dainavo saviesiems ir sveti
miesiems, namie ir svečiuose. Deja, 
po šešerių metų darbo (1956 m. ba
landžio mėn. choras sustojo veikęs.

Nutilo ’’Aidas”, bet dainorių šir
dyse plakė ta pati daina. Leono Bal
trūno pasiryžimu ir pastangomis 
1956 m. gegužės mėn. gimė Mel
bourne Dainos Sambūris, kurio va
dovu pakviestas ir tebėra p. Alber
tas Čelna.

Aprašyti chorų atliktus darbus, 
kaip koncertus, savuose ir tarptau-* 

annexation of the Baltic States. We 
very strongly deplore the manner in 
which the Baltic States were 
annexed'by the Soviet Union.

However, the question is no lon
ger whether it was timely or desi
rable for the previous Government 
to extend recognition to Soviet juri
sdiction over the Baltic States, but 
the rather different matter of whe
ther it is helpful to withdraw that 
recognition once extended. Such 
withdrawal would be a retreat from 
reality, and justified only if it could 
benefit in any way the practical in
terests of the peoples of the Baltic 
States.

The Government has given most 
careful and sympathetic considera
tion to all the issues involved, but 
has no plans to withdraw recogni
tion of Soviet jurisdiction over the 
Baltic States. This recognition is
simply an acknowledgment of the 
fact that Latvia, Lithuania and 
Estonia no longer exist as indepen
dent nations, and does not imply any 
efemefit o* approval of past or pre
sent Soviet actions in those territo
ries.

Yours sincerely,
Mr. B.F. Taiboys

Dirigentas A. Čelna

tiniuose minėjimuose išstojimus, 
Dainų Šventes, išvykas ir t.t., rei
kėtų gero studijinio straipsnio, gi 
šiuo tenorima tik atkreipti dėmesį 
sąryšy su p. A. Čelnos 60 metų su
kaktimi, kad jo įdėtas darbas neį
kainuojamas, neapskaičiuojamas ir 
nepalyginamas Vien tik pagalvojus, 
kad virš 25-rių m. jo ten būta, dėta- 
.jautri širdis, dažnai atsisakyta as
meninio ar šeimos gyvenimo, per
gyventa priekaištų^ jaudintasi ir 
jaudinti kiti. Ką ir bekalbėti! Šiame 
trumpame prisiminime p. Albertui 
Čelnai visų Australijos lietuvių var
du, tai sakydamas neklystu, tebūna 
ne tik padėkota', bet ir širdingai pa
linkėta dar daug daug gražių, 
džiaugsmingų ir kūrybinių metų!

Albertas Čelna gimė 1916 m. Či
kagoje, tačiau jau nuo pat jaunų 
dienų jį randame Vilniuje, kur baigė 
Vytauto didžiojo gimnaziją, studija
vo Vilniaus konservatorijoje ir pra
dėjo meninį smuikininko darbą Vai
dilos teatre.

Di. ■ oic.'.a 31.5.1976 Nr.

V. STANČ ĮKAITĖ - ABRAITIENĖ PELKIŲ GĖLĖS

KALNAS LIETUVIO VARDU
VAKARŲ AUSTRALIJOJE

Vakarų Australijoje Hamersley 
kalnų grandinėje viena viršūnė, apie 
1350 metrų aukščio, esanti į pietų 
vakarus nuo Tom Rice miestelio 
(geografinė pozicija 22°53’ x 
117°40’), oficialiai pavadinta Olego 
Truchano vardu.

I Hamersley Range Bush walkers 
; Ass. nariai ketina artimoj ateity 
i įlipti į Mt. Truchanas kalną, jo vir- 
: šūnėje suręsti iš akmenų pamink- 
į lėlį ir pritaisyti lentelę su atitinka- 
: mu įrašu. Ši organizacija taip pat 
į dėjo pastangų tą kalną pavadinti 
• Truchano vardu.

Tai yra antroji vietovė, pavadinta 
Truchano vardu Australijoje. Po jo 
mirties jo išgebėtas nuo sunaikinimo 
užtvenkiant Gordon upę Huon pušų 
rezervas taip pat pavadintas Tru
chano vardu.

INŽINIERIŲ VARDYNAS

Pasaulio Lietuvių Inžinierių Są
jungos Centro Valdyba spaudai ruo
šia Sąjungos narių vardyną. Jis bus

Karo audros nublokštas į Vakarų 
Vokietiją p. A. Čelna studijavo 
aukštojoje Heidelbergo muzikos 
konservatorijoje, o taip pat dalyva
vo ’’Čiurlionio” ansamblyje. 1949 m. 
atvykęs į Australiją tuoj įsijungė į 
Melbourne choro eiles, jam sėkmin
gai vadovaudamas iki šiai dienai.

Mes džiaugiamės choro atsieki- 
mais namie ir svetur, tai vis yra p. 
A. Čelnos įdėto kruopštaus ir meni
nio' darbo nuopelnas.

Nebūčiau teisingas, jei kalbėda
mas apie A. Čelną neprisiminčiau jo 
žmonos Renatos, kuri nuo pat pir
mųjų Melbourne choro dienų yra jo 
dalyvė - dainininkė, todėl nėra abe
jonių, kad didelis nuopelnas pri
klauso ir jai.

Pagarba ir padėka jums abiejns!
Ingas Alekna

pasaulyje
kišeninio formato ir patogus pasiim
ti kelionėje.

Šiame vardyne bus paduotos to
kios žinios: pavardė, vardas ir spe
cialybė, adresas ir telefonas (namų 
ir tarnybos), skyrius, kuriam pri
klauso.

Pavieniais inžinieriais rūpinasi Są
jungos Centrinis Skyrius, kuriam 
šiuo metu vadovauja kol. inž. K. 
Daugirdas (2004 Highland Ave., 
Wilnette, Ill. 60091, U.S.A.).

Skyriai siunčia informacijas 
PLIAS Centro Valdybos žinių Sky
riui (kol. inž. B. Masiokui, 6033 N. 
Sheridan Rd. 44 M Chicago Ill., 
60660, U:S.A.).

Žinios apie inžinierių bendroves 
taip pat siunčiamos kol. B. Masiokui.

Maskvoje buvo teisiamas ir nu
baustas cenzūros viršininkas Andrei 
Sokolov, kad jis pardavinėjo juodo
joje rinkoje draudžiamas knygas. 
Jis slaptai pardavinėjo iš užsienio 
gautas knygas, jų tarpe ir moksli
nes, kurios buvo draudžiamos Sov. 
Sąjungoje platinti ar įsileisti ir cen
zorių sprendimu turėjusips būti su
naikintos. Minėtas cenzūros virši
ninkas jas kaip ’’sunaikintas" parda
vinėjo ir tuo amatu vertėsi keliolika 
metų. Už tai nubaustas 7 metais ka
lėjimo.

♦**

Kanados eskimai reikalauja sau 
teisių į visą penktadalį viso Kanados 
ploto šiaurėje.

Kadaise eskimai reiškė pretenzijų 
ir į Aliaską, U.S.A, teritoriją šiau
rėje, ir Amerika jiems pripažino de
šimtadalį Aliaskos plotų.

♦♦♦

Estė soLstė koncertuoja Operos rū
muose.

Birželio 11 d., penktadienį, 8 vai. 
Operos Rūmų muzikos salėje (Music 
Room) koncertuos estė solistė Hedi 
Marge (sopranas). Šis jos koncertas 
įdomus tuo, kad ji parinktomis dai
nomis išsakys savo išgyvenimus nuo 
gimtosios Estijos iki Australijos.

i
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TRETYSIS PASAULIS
Norint susidaryti vaizdą apie pa- 

< šaulio padėti, šiandien neužtenka 
mesti žvilgsnį į kurią nors atskirą 
problemą, liečiančią pasauli bendrai. 
Mes turėtumėm apžvelgti komplek
są problemų, kurios šiandien yra 
aktualios. Šio laikraščio ribos varžys 
žvilgsnio išplėtimąfer išsamesnį įsi
gilinimą į atskiras problemas.

Mes visi žinome Jungtinių Tautų 
, Organizaciją (United Nations), ku

riai priklauso pasaulyje egzistuo
jančios valstybės, pripažintos de - 
facto ir de jure. Jungtinių Tautų 
Organizacijai (JTO) nepriklauso tik 
keletas valstybių. JTO-jai niekada 
nepriklausė Vatikanas, nes jis nesu
daro nei tautos vieneto, nei yra 
valstybė iš esmės, ir pats save tokiu 
niekada nelaikė ir neprašė būti pri
imtu į JTO. Niekada niekas ne
svarstė pripažinti Vatikaną de jure - 
kaip valstybę. Tai yra religinė or
ganizacija kaip ir daugelis kitų reli
gijų: musulmonai, judaizmas, liute
ronai ir t.t.

Pradžioje JTO-joje buvo 50 narių - 
valstybių, gi dabar yra, berods, apie 
ar virš 140 valstybių. Didelę daugu
mą dabar sudaro naujai sukurtos 
valstybės iš buvusių kolonijų.

Bendradarbiavimo ir sutarimo 
tarp JTO-jos narių nėra.

JTO-jos narių pagrindinį susigru- 
pavimą galima suskirstyti į tris da
lis: Vakarų Pasaulis, Komunistų 
Pasaulis, ir daugumoje naujai susi
kūrusios valstybės - kaip Tretysis 
Pasaulis.

Vakarų Pasauliui priklauso ūki
niai išsivysčiusios, turtingos, demo
kratiniai besitvarkančios valstybės. 
Mes visi žinome, kas priklauso Ko
munistiniam Pasauliui. Tretysis Pa
saulis - pkiškai neišsivysčiusių val
stybių susigrupavimas, jos daugu
moje naujos valstybės, gimusios po 
Antrojo pasaulinio karo.

Trečiajam Pasauliui turi daug įta
kos komunistiniai kraštai. JTO-joje 
Trečiojo Pasaulio valstybės daž
niausiai balsuoja kartu su komunis
tiniais kraštais prieš Vakarų Pasau
lį.

Vertinant iš Vakarų Pasaulio ste
bėjimo taško likusis pasaulis atrodo 
labai skirtingoje padėtyje įvairiose 
srityse. Pavyzdžiui, Afrikos konti
nente nėra nė vienos valstybės ku
rioje egzistuotų spaudos laisvė. Azi
jos kontinente yra tik viena valsty
bė Thailand, kurioje yra spaudos 
laisvė. Visuose komunistiniuose 
kraštuose nėra spaudos laisvės. 
Tikra, Vakarų Pasaulyje supranta
ma spaudos laisvė egzistuoja Vaka
rų Europoje, JAV, Kanadoje, Aus
tralijoje, Japonijoje ir gal dar vie
noje ar kitoje mažoje vietoje.

Kaip matome tik labai maža pa
saulio gyventojų dalis yra infor
muota laisvos spaudos, laisvose dis
kusijose, neprievartaujamos kieno 
nors propagandos direktyvų. Aišku, 
kad žmonės, negaudami objektyvių 
informacijų, gali būti vairuojami sa
vo veikloje atitinkamos propagan
dos kryptimi.

Afrikoje nėra nė vienos valstybės, 
besitvarkančios tikrais demokrati
niais pagrindais. Azijoje yra tik vie
na kita valstybė ant demokratinės 
santvarkos kelio, bet tat sudaro tik 
mažytę Azijos gyventojų dalį. Ko
munistiniai kraštai yra visi diktatū
riniuose pančiuose.

Ūkinioišsivystymo atžvilgiu Tre-

A.A.
JUOZUI MAURUSEVIČIUI

mirus, jo žmoną Eugeniją ir seserį Jadvygą skausmo valandoje giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.
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čiojo Pasaulio valstybės nėra vieno
doje padėtyje. Pavyzdžiui, arabų 
kraštai, turtingi naftos šaltiniais, 
yra geroje padėtyje finansiniai, bet 
bendrai ūkis neišvystytas. Jie turi 
daug pinigų pirktis visko, kas jiems 
reikalinga. Be abejo, jie turi finansi
nes galimybes pasiekti išvystyto 
ūkio padėties greičiau už kitus su 
tuščiom kišenėm. Bet tokių kraštų 
yra nedaug, berods, tik 13 įskaitant 
ir ne arabus. Arabai, nors finansiniai 
turtingi, pagelbsti kreditais netur
tingiems muzulmonų tikybos kraš
tams, bet kitiems, ne jų tikybos 
kraštams, jie šykštūs.

Trečiojo Pasaulio kraštuose yra 
įvairių medžiagų, reikalingų indus
trializuotam vakarų pasauliui, bet 
jie iki šiol nepajėgė susiorganizuoti 
taip, kaip naftą gaminą kraštai, kad 
galėtų nustatyti monopolines aukš
tas kainas savo gaminiams, nes yra 
kraštų, turinčių tas pačias medžia
gas, bet nenorinčių bendrauti su 
Trečiuoju Pasauliu. Bendrai Trečia
jame Pasaulyje yra labai daug var
go, skurdo, nedateklių ir net bado, 
atsilikimovisose gyvenimo srityse ir 
daug žalingos įtakos religinio fana
tizmo bei valdžios pareigūnų nesąži
ningumo.

Didelė dalis skurdo neturtinguose 
kraštuose yrą jų pačių veiklos ir gy
venimo būdo rezultatas ir finansinė 
pagelba iš turtingųjų kraštų turi ri
botas pasekmes.

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

LIETUVA - LENKIJA

Palikęs didįjį Tokyo ir skridęs 9 
valandas atsidūriau Maskvoje. Ei
damas per imigracijos ir pasų skyrių 
jau maniau, kad papuoliau. Jaunas 
uniformuotas valdininkas, pamatęs 
mano pasą, išmargintą įvairių vals
tybių ženklais ir antspaudais, pra
dėjo į mane ir mano pasą taip įtarti
nai žiūrėti ir mano pavardę tikrinti 
po įvairias knygas, kad tik po gerų 
dešimties minučių man pasakė O.K. 
Muitinėje irgi panašiai. Prieš mane 
ėję penki keleiviai ir pasisakę, kad 
važiuoja į Leningradą ir kitur, ne
buvo net tikrinami. Tačiau kai aš 
pasakiau Vilnius, tai buvau pastaty
tas į šalį ir gana nuodugniai patik
rintas. Žinoma, nieko pikto nesura
do.

Lėktuve į Vilnių susipažinau su 
linksma ir malonia ekskursine aka
demikų grupe iš Kauno - septyni 
vyrai ir apie 20 moterų. Išsikalbėjus 
vyrams pasakiau, kokie jie laimingi

Gegužės 8 d. Leonidas Brežnevas 
pakeltas į Sov. Sąjungos maršalus. 
Tokiu maršalu buvo ir Stalinas, irgi 
ne kariškis. Atrodo, kad Brežnevas 
seka Stalino pėdomis ir vis daugiau 

. ir daugiau įsigali asmenybės kultas. 
Jam jau statomi paminklai, spaudo
je pabrėžiama jo pranašumas ir iš
mintis beveik visose srityse. Net ir 
plakatuose Brežnevas statomas 
greta Markso ir Lenino.

St. ir J. Makūnai

V. Saudargas

(Bus daugiau)

Rašo Antanas Laukaitis

(Tęsinys
ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ

SIUNTINYS 1. (1976).

Stora, gėlėta nailoninė medžiaga dviem sukne
lėm, crimplęne medžiaga dviem sufci$ėiri‘, -sbeėia- 
Ii medžiaga moteriškam paltui, 2 *&kafe-
lės, 1 vyriški nailoniniai mąrškiniai, ’2 poros vyrio
kų arba moteriškų geriausios rūšies .kojinių, angliš
ka vilnonei vyriškai eilutėi«»nedžiaga.

Kainą su įskaičiuotu muitu ir pčršiuntimo iš
laidomis $ 120.00.

Jpi kas pageidauja, galima pridėti šių, žemiau 
išvardntį, arba kitokių prekių!

Vyriški arba moteriški nertiniai $.17.00
Vilnonės gėlėtos skarelės 5 6.00
Crimplene medžiaga moterišk. kostiumėliui $ 17.00 
Crimplene medžiaga suknelei 
Dirbtinis mink moteriškam paltui 
Nailoniniai marškiniai 
Lietsargiai, telescopic 
Vilnonė, vyriška eilutei medžiaga

$ 11.00 
$40.00 
$ 8.00 
$ 8.00 
$35.00

Kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiučiame palikimus į Lietuvą arba, ki
tas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 LONDON-LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. 01-731 8734 
arba 01-460 259*2

savo tarpe turėdami tokių puikių 
merginų, kurios juos ir gražiai pri
žiūrėjo. "Žinai ką”, - vienas aukštas 
inžinierius man pasakė, "būtų dar 
geriau, ir mes būtume dar laimin
gesni, jei tos, tavo vadinamos "gra
žuolės”, mums atneštų ir nuneštų 
čemodanus iš lėktuvo..?’ Pasirodo, 
kaip vėliau sužinojau, kad tai yra ti
piška dabartinės Lietuvos vyrams, 
kurių yra daug mažiau, negu mergi
nų, ir jie yra kaip maži karaliukai, 
žinodami, kad merginą ar dar blo
giau - žmoną susirasti yra tik vieni 
juokai. O moterys Lietuvoje yra 
tikrai puikios.

Bebūnant Vilniuje teko matyti 
baletą ’’Gulbių ežerą”. Naujieji teat
ro rūmai, nors ir nė tokie puošnūs, 
kaip Sydnejaus operos rūmai, tačiau 
didingi ir gražūs, neturi sau lygių 
visoje Sov. Sąjungoje. Nors oficia
liai Lietuvoje buvo pavasaris, tačiau 
ten mane užklupo žiema ir per 24 
valandas prisnigo apie du inčus 
sniego, kas buvo drauge ir didelė 
staigmena. Viešnagės metu susiti
kau sportininkus, su kuriais pirmą 
kartą susipažinau Muencheno olim- 
pijadoje. Dalis jų ir vėl važiuoja į 
Montrealį, kur ir vėl pasimatysim. 
Gaila, kad jau veteranu tapęs iškilu
sis krepšininkas M. Paulauskas ne
pateko i rinktinę.

Vilnius gražus, savieji ir draugai, 
artimi ir nuoširdūs, priėmė mane la
bai puikiai. Tos keUos dienos prabė
go taip greitai ir taip įspūdingai. 
Gėlės ir ašaros geležinkelio stotyje, 
paskutinis budėtojo švilpukas, ir aš 
jau lekiu per lygiuosius Lietuvos 
laukus į Varšuvą

Kelionė traukiniu gana linksma, 
nes su važiavusiais lietuviais - vyru 
ir dviem merginom tuoj susibičiu
liaujame. Atsiranda lietuviškos deš- 

. ros, butelis "trauktinės” ir, kaip vi
suomet, lietuviška daina. Blogiau- . 
sias kelionės momentas - toris valam -

das trukęs patikrinimas išvažiuojant 
iš Sov. Sąjungos ir įvažiuojant į 
Lenkiją. Abi pusės tikrino, žiūrėjo 
mano čemodaną, turėjome palikti 
savo coupe, nes ten gal galėjo būti 
ginklų ir pan. Po patikrinimų mano 
bendrakeleiviai tik atsiduso giliai ir 
pasidarė labai linksmi, nes, atrodo, 
čia praeina aukso prekyba, ypač kai 
auksas Lenkijoje yra daug branges
nis.

Varšuvoje jau manęs laukė mano 
bičiuliai lenkai - jauna pora inžinie
rius ir mokytoja, kurie Sydnejuje 
gyveno pas mane ir pas kuriuos aš 
Varšuvoje labai šiltai ir vaišingai 
buvau priimtas. Pasirodo, pasaulyje 
draugystė niekur neužsibaigia.

Pavasarį Varšuva yra ypatingai 
graži: daug parkų, žydi gėlės ir me
džiai. Šis po karo iš griuvėsių atsta
tytas miestas yra vienas iš gražiau
sių Europoje. Turistui, atvykusiam 
iš Sov. Sąjungos, Varšuva yra kaip 
kito pasaulio miestas. Jeigu jau Vil
niuje gyventojų, ypač moterų apsi
rengimas yra gana skirtingas nuo 
Maskvos, tai Varšuvos gyventojai 
šiuo atveju ypatingai skiriasi. Krau
tuvių vitrinos gana didingos, žmo
nės, kur tik pasižiūrėsi, ką nors val
go, ir ledai (ice cream) čia ypatingai 
populiarūs, nors moterys savo figū- 
ringumu ir grožiu, turbūt, nuneštų 
daugelio valstybių gražuoles. Lan-. 
kantis Varšuvoje po ketvėrių metų 
antrą kartą didelio skirtumo nesi
jaučia, nors dabar pačiame Varšu
vos centre išaugo didžiausi Europo
je geležinkelio stoties rūmai, naujas 
švedų statytas milžiniškas viešbutis 
ir dar keli nauji pastatai.' Lenkai di
džiuojasi savo Varšuva, savo senąja 
kultūra. Sekmadieniais bažnyčios 
perpildytos tikinčiaisiais.' Gyveni
mas, mūsų akimis, čia yra pigus, 
nors visame krašte jaučiamas di
džiausias mėsos trūkumas.

• J - ’->*-• (bus daugiau) ‘' 1 * “ »
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SUKAKTIES
PRASMĖ

Per pastaruosius kelerius metus 
nuolat skaitome spaudoje apie įvai
rias organizacijas, švenčiančias savo 
veiklos 25-rių metų sukaktį.

Vienu požiūriu tokios sukaktys 
yra džiuginančios, nes jos rodo mūsų 
emigracinio gyvenimo stabilumą ir 
ištvermę. Iš kitos pusės jos kelia ir 
liūdesio, nes jos primena, kaip seniai 
mes netekome savo tėvynės ir esa
me išbarstyti po visas pasaulio ša
lis. Vis labiau imame suprasti, kad 
juo labiau ilgėja metų virtinė, juo 
labiau platėja plyšys tarp emigranto 
ir jo gimtojo krašto. Tačiau ne mūsų 
galioje likimo ratą atsukti atgal. 
Privalome gyventi gyvenimą, į kurį 
esame įsukti nesidairydami atgalios 
ir saugoti, kad iki šiol švietęs idea
lizmo žiburėlis neužgęstų. Gyveni
mas be idealų tai gyvųjų kapas. Ga
lime tik pasidžiaugti, kad neužsis- 
klendėme tik egoizme į visa kita nu
modami ranka.

Štai ir Adelaidės buvę lietuviai 
kariai, susiburdami, į LKV ’’Ramo
vės” skyrių 1951 m. nė nesvajojo, 
kad per dvidešimt penkerius metus 
jie ne tik neištirps laiko ir aplinkos 
veikiami, bet šią sukaktį švęs kaip 
stipri, drausminga ir pačiame savo 
brandume organizacija.'Kai kas jau 
seniai bandė ją. nurašinėti į mirštan
čias organizacijas. Tiesa, šioje metų 
eisenoje buvo apatijos if pasimetimo 
laikotarpių. Bet šiandieną Adelaidės 
’’Ramovės” Skyrius ne vien tik pačių 
ramovėnų, bet ir visos bendruome
nės pripažįstamas kaip viena la
biausiai susicementavusių ir draus
mingiausių organizacijų. Ne paslap
tis, kad ramovėnų susirinkimai savo 
dalyvių skaičiumi prilygsta bend
ruomenės susirinkimams. Tačiau

JŪS GYVI

(ADELAIDĖS RAMOVĖNŲ 25—MEČIUI) 

Juozas Mikštas

Jūs ne ketvirtį šimtmečio esat gyvi;
Vos tik gimę, jau troškote būti laisvi. 
Ir, likimo atplėšti nuo žemės gimtos, 
Nesijaučiat atskilę nuo savo tautos.

Jūs gyvi ne vien žodžiais - darbais ir kova. 
Jūs gyvi ir vergijoj gyva Lietuva.
Jūs gyvi gimto krašto blaivia ateitim, 
Ir to niekas jau jums nepagrobs, neatims.

bendruomenės rėmėja ir jos darbų 
talkininkė. Tai žino visos buvusios 
mūsų bendruomenės apylinkės val
dybos. nepraėjo nė viena tautinė 
šventė, kurioje ramovėnai nebūtų 
įsijungę kaip aktyvūs programos 
dalyviai.

Visi politiniai įvykiai, palietę mū
sų tėvynę ar mūsų tautos narius vi
sada ramovėnų organizacijoj susu- 
laukdavo jautraus atgarsio. Ramo
vėnai vieni iš pirmųjų prisijungdavo 
darbu ar lėšomis.

Per dvidešimt penkerius metus 
ramovėnai išsiugdė visą eilę gražių

L.K.V.S. ’’Ramovės Centro Valdyba (USA). Sėdi iš k.: vicepirm. kult, 
reikalams J. Švedas, pirmininkas K. Dabulevičius, vicepirm. tarporgani- 
zaciniams reikalams A. Juškevičius, narys K. Juskaitis. Stovi: narys 
kult, reikalams K. Oželis, iždn. A. Repšys ir sekretorius E. Vengianskas.

Nuotrauka E. Vengiansko

ir prasmingų tradicijų, kurios glau
džiau suartina ir apjungia visus jos 
narius.

Ne atsitiktinai Adelaidės ’’Ramo
vės” skyrius ėmėsi iniciatyvos ir 
pravedė net du Australijos lietuvių 
ramovėnų suvažiavimus (1962 ir 
1974 m). Adelaidės skyrius jautė, 

LVKS ’’Ramovė” Adelaidės Skyriui
Brangieji

Visų ramovėnų pareiga ne tik tikėti į artėjančią Lietuvos laisvę, bet jų 
pareiga tą tikėjimą ir kitiems perduoti. Jūsų skyriaus 25-rių metų gyva
vimo sukaktuvinės šventės proga aš, kaip anų dienų kolega ir kaip jūsų 
šeimų narys, linkiu jums, Australijos ramovėnai, sveiko ir ištvermingo 
gyvenimo Lietuvos laisvinimo labui.

Labai apgailestauju, kad negaliu būti su jumis šią istorinę dieną ir taip 
prasmingą valandą.

Jūsų
Antanas Rukštelė

SVEIKINIMAI

kad tokie suvažiavimai reikalingi, ir 
jis buvo pajėgus juos pravesti.

Ne šio trumpo rašinio tikslas iš
vardinti visus prileidžiamus ar tik
rus skyriaus nuopelnus^ Tik norima 
pabrėžti, kad dvidešimt penkeri 
metai nepraėjo be ženklo. Jie buvo 
pozityvūs ir prasmingi savo užmo
jais ir veikla.

Žvelgdami į praėjusių metų virti
nę galime vertai pasidžiaugti, kad 
padaryta nemažai reikšmingų ir rei
kalingų darbų, kurių dalis niekados 
nebūtų buvę atlikta, jeigu "Ramo
vės” Adelaidės skyrius iš viso nebū
tų egzistavęs.

Todėl minint šį reikšmingą jubi
liejų nereiškia, kad jau atėjo laikas 
atokvėpiui ir jau galima net snuste
rėti. Atliktieji darbai mus įpareigoja 
naujiems įsipareigojimams taip il
gai, kol mūsų tauta neš svetimųjų 
jungą.

’’Ramovė” niekuomet nesikėsino 
kam nors primesti savo valią ar kam 
diktuoti... ”Ramovė” visuomet buvo

LVS ’’Ramovės” Adelaidės skyriaus Pirmininkui
Šio jūsų gražaus jubiliejaus proga prašau perduokite nuoširdžiausius 

mūsų niujorkiškių ramovėnų sveikinimus ir linkėjimus mūsų mieliems

Dabartinė (1976) Adelaidės ramovėnų valdyba. Pirmoj eilėj iš k.: V. 
Laurinaitis, K. Tąpąras (pirm.). Stovi: B. Straukąs, J.JLapšys įr J. Jau-, 
nutis.

broliams Adelaidės ramovėnams, o taip pat ir ’’Kario" plačios skaitytojų
šeimos brolišką rankos paspaudimą. Z. Raulinaitis

’’Kario” Redaktorius

Mes džiaugiamės Jūsų Skyriaus taip gražia veikla ir nuoširdžiai svei
kiname Valdybą ir narius sulaukusius garbingos 25-rių metų veiklos 
jubiliejinės šventės proga.

Linkime kaip praeityje, taip ir ateityje nepavargti, nepalūžti, bet 
nuolat su nauja energija ir ryžtu, darbuotis mūsų Pavergtos Tėvynės 
Lietuvos laisvės atstatymui.

Viktoras Bižys
Sydney Skyriaus Valdybos Pirmininkas

Džiaugsmingai sveikiname Jus reikšmingos dvidešimt penkerių metų 
sukakties proga. Jūs pirmieji Australijoj susiorganizavot ir per tą 25 
metų eilę rodėte daug iniciatyvos ir gyvos veiklos, būdami pavyzdžiu ir 
kitiems ramovėnų skyriams. Linkime Jums ir toliau sėkmingai veikti 
mūsų Tėvynės Lietuvos labui.

L.K.V.S. Ramovė
Melbourne Skyriaus Valdyba
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ADELAIDĖS RAMOVĖNAI DARBO
IR LAIKO EIGOJE

Kary! Stok po savo vėliava, 
Nors pavargęs ir susenęs. 
Laukia tavęs Lietuva, 
Laukia tavęs bočių žemė.

1951 m. birželio 10 d. Adelaidėje 
buvo sušauktas buvusių Lietuvos 
Kariuomenės kadro ir atsargos ka
rininkų susirinkimas. Tuo metu 
Adelaidėje ir apylinkėse jų gyveno 
apie 40. Susirinkimo tikslas buvo 
suburti šia tremtinių grupę į vieną 
organizaciją, kad jos nariai turėtų 
pastovius tarpusavio ryšius ir, rei
kalui esant, visakeriopai paremtų 
vieni kitus. Šiame susirinkime buvo 
įsteigta ’’Lietuvos Atsargos Kari
ninkų Savišalpos D-ja” ir įregis
truota į Lietuvių Bendruomenės or
ganizacijų sąrašą. Neužilgo draugi
ja, atsiradus geresniems ryšiams su
J.A.V., persiorganizavo į L.V.S. 
’’Ramovės” skyrių, kurio nariais, 
pagal s-gos statutą, turėjo teisę būti 
visų laipsnių buvę Lietuvos kariuo
menės kariai.

Šios draugijos, tapusios ’’Ramo
vės” skyriumi, organizatoriai buvo 
Al. Levickis, T. Lasauskas (dabar
J. A.V.), Alf. Urnevičius, A. Rūkšte- 
lė (J.A.V.), K. Taparauskas (K. Ta- 
paras) ir C.J. Zamoiskis. Pirmajame 
susirinkime nariais į draugiją įstojo 
35 asmenys. Buvo išrinkta valdyba, 
kuri pasiliko ta pati ir persiorgani
zavus į ’’Ramovės” skyrių. Pirmąją 
v-bą sudarė: Alb. Levickis - pirm.,
K. Taparauskas - sekretorius, A. 
Rūkštelė - iždininkas ir kooptuotas 
v-bos narys C.J. Zamoiskis.

Pirmieji penki skyriaus metai 
buvo labai gyvi ir pasižymėjo plačia 
visuomenine ir politine veikla. Gra
žiai sutardami ir veikliai dalyvauda
mi bendruomenės parengimuose, 
ramovėnai savo ruožtu ruošė Kar. 
Šventės minėjimus, paskaitas, susi
rinkimus ir pn. Darbu, dažnai ir pi
nigais, paremdavo jaunimą, ypatin
gai skautus ir savaitgalio mokyklą. 
Politinėje veikloje derinosi su bend
ruomene, o reikalui esant ją organi
zavo ir Vykdė patys, kaip pav. me
džiagos surinkimą Kersteno rezo
liucijos klausimu 1953 m.

Deja, po keletos metų sklandaus 
ir energingo darbo, skyriaus veiki
mas susilpnėjo ir vienu metu pati 
skyriaus v-ba pradėjo galvoti, kad 
skyrių reikėtų uždaryti. Buvo jau 
praėję 9 m. nuo skyriaus įsteigimo. 
Visus šiuos devynis ’’riebius ir lie
sus” skyriaus metus pirmininku bu
vo Alb. Levickis. Be anksčiau pami
nėtos pirmosios valdybos, ėjusios 
pareigas ligi 1954 m. pradžios, vė
lesniais metais skyriaus v-je dar yra 
buvę Alf. Urnevičius, Ig. Taunys ir 
V. Stasiškis.

Skyrius vėl pradėjo atgyti 1961 
m. Išrinkta nauja v-ba - C.J. Za-

Pirmoji "Ramovės” Adelaidės
skyriaus valdyba 1951 m. Iš k.: K. Ta
parauskas - Taparas, A. Levickis 
(pirm.), Č.J. Zamoiskis, trūksta A.

Rūkštelės

moiskis - p-kas, Alb. Levickis - sek
retorius, ir Jz. Jasys - iždin. stengėsi 
atgaivinti skyriaus veikimą ir padi
dinti labai jau sumažėjusį narių 
skaičių. Buvo manyta, kad nepoliti
kuojantis, narių skaičiumi ir visuo
meniniu darbu tvirtas "Ramovės” 
skyrius bus naudingas bendruome
nei, tuo metu gyvenusiai ’’Brolių 
Domeikų” laikus. Skyriaus v-ba 
pradėjo dažniau šaukti rimtus, daž
nai su diskusinėmis paskaitomis su
sirinkimus, sudarė progų susitikti 
laisvalaikiu. Per spaudą ir žodžiu 
paraginti į skyrių sugrįžo dalis bu
vusių narių ir. įstojo nemažai naujų. 
Vėl buvo rengiami vieši Kar. Šven
tės, Dariaus-Girėno ir kt. minėjimai. 
Atgaivinta veikla davė gerų vaisių - 
po metų skyriaus narių buvo virš 60. 
Buvo norima į skyrių įjungti mote
ris, bet vėliau nuo sumanymo atsi
sakyta.

Tų metų skyriaus v-ba nemažai 
dėmesio skyrė jaunimui ir jo paren
gimui visuomeniniam darbui. Dėl to, 
pav., kai kuriuos Kar. Šventės ir 
Dariaus-Girėno minėjimus "Ramo
vė” tik organizavo, bet jų progra
moms atlikti ir pravesti kvietė jau
nimo organizacijas. Keletą metų iš 
eilės Kar. Šventės minėjimas buvo 
rengiamas atskirai tik mokykliniam 
jaunimui. Abi mokyklas sujungus 
buvo atliekama pritaikinta progra
ma. Vaikai tas šventes mėgo, o mo
kytojai, suprasdami parengimų 
naudą auklėjimui, padėdavo juos 
pravesti.

Vėlesnės skyriaus v-bos 
tariamo ’’vaikų žaidimo” nevertino 
ir atskirų, tik jaunimui skirtų, mi
nėjimų nerengė.

Skyriaus dešimtmetį į švenčiant 
nariams buvo įteikti LK.V. ’’Ramo
vės” s-gos nario ženkleliai. 1962 m. 
skyriui buvo padovanota vėliava. 
Viešai skyriaus nariai pirmą kartą 
išsirikiavo 1962 m. Vasario 16-sios 
proga ir atliko vėliavų nuleidimo 
apeigas.

Nebuvo užmiršti ir Lietuvos rei
kalai. Buvo parašyti laiškai visiems 
J.A.V. senato ir parlamento na
riams, Australijos vyriausybei ir 
R.S.L. vadovybei Lietuvos okupaci
jos klausimu. Protesto raštas buvo 
pasiųstas Brazilijos Už. Reikalų mi- 
nisteriui dėl Lietuvos pasiuntinybės 
uždarymo ir pn.

Ši skyriaus v-ba suorganizavo ir 
pravedė 1962 m. pirmąjį Australijos 
”Ramovės” skyrių atstovų suvažia
vimą, turėjusį įtakos visų skyrių 
veiklai atgaivinti.

Skyriui ketverius metus pirmi
ninkavo Č.J. Zamoiskis, v-bos na
riais yra buvę Alb. Levickis, Jz. Ja
sys, VI. Dumčius, B. Marmukonis, 
Ig. Taunys ir M. -Urbonas.

Nukelta į psl. 5

Adelaides ramovėnai dabar(1976)

Paminklas

Jau 1955-56 m. buvo kilusi mintis 
pastatyti prie Lietuvių Namų pa
minklą. Paminklo sumanytojas buvo 
ramovėnas ir buvo nutaręs pamink
lą pastatyti savo lėšomis. Tai turėjo 
būti Karo Muziejaus sode buvusio 
žuvusiųjų paminklo replika. Archit. 
Reisonas pagamino planus ir jau bu
vo išpilti reikiami pamatai. Pradėjus 
į paminklo statybą kištis vienai tuo 
metu Adelaidėje pradėjusiai veikti 
politinei žmonių grupei, paminklo 
statytojas nuo projekto atsisakė.

1968 m. skyriaus v-ba V. Patašius 
(pirm.), C. Zamoiskis v. pirm.) ir 
nariai Ig. Taunys, B. Marmukonis 
ir V. Bernaitis atgaivino- paminklo 
idėją ir skyriui pritarus ėmėsi dar
bo. Buvo pasirinktas skulp. Jievos 
Pocienės projektas. Darbams vado
vavo arch. Reisonas. Dirbo ir lėšas 
telkė skyriaus nariai. Tais pačiais 
metais Kar. Šventės proga pamink
las buvo iškilmingai atidengtas ir 
pašventintas. Šventinimo apeigas 
atliko kun. A. Kazlauskas, MJC - Šv. 
Kazimiero parapijos (Adelaidės) 
klebonas. Po paminklo tituliniu ak
meniu buvo įmūrytas pastatymo 
aktas, pasirašytas ramovėnų ir dau
gelio šventėje dalyvavusių tautie

Nors be ginklo, bet į kovą, 
Glauskim gretas viens prie kito. 
Kelią rodys mums ”Ramovė” 
Kol sulauksim laisvės ryto.

Nors -be ginklo, be Tėvynės, 
Bet su ryžtu esam mes. 
Mūsų vėliavos tremtyje, 
Mus į Lietuvą parves.

Aidės laisvės varpo dūžiai, 
Prie nežinomų kapų.
Vėl eis vyrai iš bakūžių, 
Ginti žemę mūs tėvų.

Ir vėl kalne Gedimino, 
Iškils mūsų vėliava.
Lietuviai niekad nerimo, 
Kol bus laisva Lietuva.

Tad kiekvienas, kas tik gali, 
Ginkim žemę Lietuvos.
Kas negina savo Šalį, 
Tas nevertas vardo jos.

L. Vincas

čių. Prie akto buvo pridėta Lietuvos 
žemėlapis, sauja lietuviškos žemės, 
"Ramovės” ženkliukas, gintaras ir 5 
litų sidabrinė moneta.

Paminklas yra tampriai suaugęs 
su Adelaidės lietuvių tautine vaikla. 
Dauguma tautinių švenčių ir iškil
mių yra pradedama ir baigiama prie 
paminklo. Jis yra artimas kiekvieno 
lietuvio širdžiai, nes nėra skirtas 
vien tik kariams. Paminklo statyto
jai - ramovėnai turėjo mintyje visus 
mirusius už Tėvynę ir jiems jį skyrė, 
ant jo užrašydami "Žuvusiems dėl

Lietuvos”.

LKVS Ramovės Adelaidės skyriaus pastangomis sušauktas pirmasis 
Australijos ramovėnų suvažiavimas 1962 m. Nuotraukoje skyrių atstovai

Žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklas, ramovėnų pastangomis ir 
rūpesčiu pastatytas Adelaidės liet. Namų sodelyje. Projektas skulpt. Į. 
Pocienės. ' * t
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Adelaidės 
ramovėnai...

Atkelta iš psl.4
Nuo 1965 m. ligi 1967 m. jau su

tvirtėjusiam Adelaidėj ’’Ramovės” 
skyriui vadovavo VI. Petkūnas. 
V-bos nariais yra buvę Jz. Norkū
nas, VI. Patašius, Ig. Taunys ir Vii. 
Bernaitis. V-ba tęsė nusistovėjusią 
skyriaus veiklą ir ieškojo būdų būti 
naudinga bendruomenei. Buvo net 
iškelta mintis atgaivinti ir perimti 
"Ramovės” žinion tuo metu susilik- 
vidavusį Adelaidės Lietuvių teatrą. 
Dėl jau gerokai skirtingų ’’pasaulių” 
nuo sumanymo buvo atsisakyta - 
darbas paliktas tiems, kurie geriau 
jį išmano. Šios v-bos rūpesčiu įvyko 
pirmo lietuvio, sužeisto Vietnamo 
kare, pagerbimas, atliktas su Aus
tralijos karinės vadovybės pritari
mu. Įvykis buvo paminėtas australų 
spaudoje ir parodytas per T.V. De
ja, kalbant apie skyrių kaip vienetą, 
tenka pasakyti, kad veikla vėl pra
dėjo silpnėti ir dalis narių nuo sky
riaus atitolo. Pati skyriaus v-ba rado 
reikalą išbraukti iš sąrašų apie 15 
narių. Dalis jų vėliau į skyrių sugrį
žo ir yra darbštūs ir pavyzdingi jo 
nariai.

Ramesni ir prasmingesni ”Ramo- 
vės”darbo metai vėl prasidėjo 1968 
m. Į skyriaus v-bą buvo išrinkti ir 
pasiskirstė pareigomis: VI. Patašius 
- p-kas, Č.J. Zamoiskis -.vicep-kas, 
B. Marmukonis - sekr., Ig. Taunys - 
iždin., ir Vii Bernaitis - narys kult, 
reikalams. Ši v-ba, su mažais narių 
pasikeitimais išbuvusi ligi 1972 m., 
rimtai ir su atsidavimu tęsė anksty
vesnį, jau papročiu tapusį ’’Ramo
vės” visuomeninį darbą. Aukomis 
rėmė kitas organizacijas, rengė mi- 
nėjimus’* sbsirinkimus'tr kt. Sky
riaus vidaus gyvenime stengėsi su
kurti susiklausymo ir pagarbos vie
nų kitiems nuotaiką. Susiklausymo ir 
bendro darbo išdava yra skyriaus 
1968 m. Lietuvos Kar. 50-ties metų 
atkūrimo sukakties proga pastaty
tas paminklas ’’Žuvusiems už Lietu
vą”.

Nuo 1972 m. pradžios eilė įvykių 
giliai palietė ir sujudino ne tik ’’Ra
movę”, bet ir visą lietuvių bendruo
menę. R. Kalantos mirtis (jam ’’Ra
movė” įrengė paminklinę lentelę), 
Bražinskų pabėgimas ir jų ilga byla, 
skaudus Kudirkos įvykis, liet, jūri

Skyrius rikiuotėje

LTD

ninkų pabėgimas Graikijoje ir kt., 
reikalavo greitų sprendimų ir greito 
veikimo. ”Ramovė” į visus įvykius 
skubiai atsiliepė, dalyvavo eisenose, 
motorkadose, rinko narių tarpe au
kas ir bendrai visomis išgalėmis tal
kininkavo bendruomenei. Bražinskų 
bylai vesti skyrius buvo stambiau
sias aukotojas ir pirmas pinigais pa
rėmė Graikijoje pabėgusius lietu
vius jūrininkus. Gerai organizuotas 
ir sumaniai atstovaujamas skyrius 
pradėjo tapti pagrindiniu bendruo
menės vykimo ramsčiu. Skyriaus 
v-boje, kuriai teko atlikti didžiausią 
darbo dalį, buvo J. Stačiūnas - p-kas, 
K. Taparas - sekr. ir J. Jaunutis - iž
dininkas.

Nuo 1974 m. skyriaus p-ku yra K. 
Taparas. Valdybos nariai B. Strau- 
kas (V. Dainius *74 m.) - vicep-kas, 
Vine. Laurinaitis - sekret., J. Lapšys 
iždin. ir J. Jaunutis (VI. Dumčius ’74 
m.) - narys kult, reikalams. Tų metų 
Australijos vyriausybės ’’žygis” pa
dovanoti Maskvai Lietuvą ir kitus 
Pabaltijo: kraštus, giliai palietė ir 
skaudžiai užgavo Australijos lietu
vius. Reikėjo susiimti ir parodyti, 
kad tokiam vyriausybės elgesiui 
mes nepritariame ir ja nepasitikime. 
Šiam skyriui ir jo valdybai teko at
likti svarbų darbą - padėti mūsų ne
pergeriausiai organizuotai bendruo
menei ir josios daugiau ’’simbolinei” 
apylinkės v-bai. Visas skyrius, v-ba 
ir ypatingai skyriaus pirmininkas 
įtemptai dirbo teikdami visakeriopą 
paramą bendruomenei. Ramovėnai 
padėjo organizuoti, teikė medžiagas 
ir vieningai’ dalyvavo demonstraci
jose. Skyriaus v-ba, jausdama ’’gy
vą” reikalą, pareikalavo iš narių

L.K.V.S. ’’Ramovės” Adelaidės skyriaus esamasis ir buvę pirmininkai

Antrojo Australijos ramovėnų suvažiavimo 1974 m. Adelaidėje skyrių 
atstovai prie Lietuvos žemės paminklo Katalikų Centro sodelyje.

’’duoklės” ir surinkusi $ 450,- paau
kojo apylinkės ’’Kovos Fondui”. 
Adelaidėje tai buvo stambiausia 
pavienės organizacijos auka.

Be savo tiesioginių uždavinių ir 
organizacinių darbų, ši v-ba, kaip ir 
ankstyvesniais skyriaus gyvavimo 
metais, didelę dalį dėmesio kreipia į 
jaunimą ir tinkamą jo parengimą 
lietuviškam darbui. Dažnai kviečia 
jaunimo organizacijų atstovus į 
’’Ramovės” parengimus ir minėji
mus ir pagal išgales remia jaunimo 
organizacijas. Antrojo Jaunimo 
Kongreso atstovams skyriaus v-ba 
paaukojo $ 300,-.

Šios kadencijos v-bos, ypatingai 
p-ko energijos ir darbo dėka buvo 
Surengtas 2-sis Australijos ’’Ramo
vės” skyrių atstovų suvažiavimas 

reigų ir kaip buvo iki šiol, dirbtų 
bendruomenės labui. Linkima, kad 
gyvenimo kelyje įspausti pėdsakai 
būtų ryškūs ir greit neišdiltų.

MŪSŲ JĖGOS, MŪSŲ ŽYGIAI

BRANGIAI LIETUVAI TĖVYNEI

LIETUVIŲ KOOPERATINE tREDITO DRAUGIJA

•Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus, 
indelius 9% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y.’

A

Adelaidėje Lietuvių Dienų metu. 
Suvažiavimas buvo gerai suorgani
zuotas ir gražiai pravestas. Reikia 
tikėti, kad jis turės geros įtakos visų 
Ramovės skyrių tolimesnei veiklai.

25-rių metų sukakties išvakarėse 
LKVS ’’Ramovės” Adelaidės sky
rius yra skaitlinga - 70 narių turinti, 
gerai organizuota ir sugebanti 
bendruomenės organizacija. Kaip 
tokia, turinti tvirtą norą pagelbėti ir 
būti naudinga, ’’Ramovė”yra didelė 
parama bendruomenei ir josios 
v-bai. Šiais ir ateinančiais metais 
”Ramovės”skyrius bus artimai su
jungtas su bendruomene ir asme
nišku ryšiu: - skyriaus p-kas K. Ta
paras yra ir Adelaidės apylinkės 
v-bos vicep-kas.

Šioje, perdaug trumpoje skyriaus 
25-rių metų veiklos apžvalgoje buvo 
sunkoka pateikti pilną skyriaus gy
vavimo paveikslą, ar suminėti visas 
per 25 metus atduotas darbu ar pi
nigais aukas. Ne visos skyriaus val
dybos, bet ir jo nariai skyriaus var
du yra daug dirbę, nemažai paauko
ję. Tas buvo daroma, kad skyrius 
būtų vertingas ir naudingas lietu
viams ir bendruomenei.

Atskirai tenka paminėti moteris - 
ramovėnų žmonas, kurios nuo įstei
gimo dienos yra nepamainomos ir 
ištikimos skyriaus ir jo darbų rėmė
jos. Jos siuvo vėliavas, puošė stalus, 
rūpinosi svečiais, bendrai - kukliai 
nešė nemažą dalį veikimo naštos ir 
yra užsitarnavusios rimtos skyriaus 
padėkos ir pagarbos.

Visam skyriui jo gražios sukakties 
proga tenka palinkėti, kad ir ateity
je nenutoltų nuo savų statutinių pa-

Prieš daugelį metų buvo pastebė
ta, kad mūsų tautinėms šventėms ar 
minėjimams ne kartą pritrūksta 
tinkamai rimtos ir prasmingos už
baigos.

1961 m. "Ramovės” skyriaus va
dovybė pasiūlę apylinkės valdybai 
Nepriklausomybės šventės minėji
mą užbaigti vėliavų nuleidimu, kuris 
dvasia ir turiniu primintų Karo Mu- 
zėjaus apeigas, laisvės metais Karo 
Invalidų atliekamas Kaune.

Apylinkės v-bc® p-kas J. Jonavi- 

čius ir nariai ’’Ramovės” pasiūlymą 
mielai priėmė ir vėliavų nuleidimą 
įrašė į minėjimo dienotvarkę.

Skaitlinga ir tvarkinga ramovėnų 
rikiuotė, giedami himnas ir malda už 
žuvusius, Adelaidės lietuvių buvo 
priimti su tinkama rimtimi.

Nuo tų metų ligi dabar "Ramo
vės” skyriaus atliekamas vėliavų 
nuleidimas tapo Adelaidės lietuvių 
tradicija, prie kurios vykdymo jun
giasi ir visi šventėse ar minėjimuose 
dalyvaują bendruomenės nariai.

.a-jcn)-!

•Teikia paskolas 0d $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 10%%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 11%%, iki $.1000 be 
garantijos iš 12%%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas'3 mėn.

•Įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 fti 2 vaLpp.Liet. Namai, 50 Errol 

St. North Melbourne,
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G .P.O. Melbourne 3001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 pp. Liet. Namai, 6 Eastry 

Sc., Norwood.
Pašto adresas: TALKA, Box 146 P.O, Norwood, SA. 5067
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Lietuvio kario tragedija

Dažnai išgirstame {vairių komen
tarų, kartais net ir užmetimų, kad 
buvusieji Lietuvos kariuomenės ka

riai antrojo pasaulinio karo metu vil
kėję bent kelių kariuomenių unifor
mas. Išeitų, lyg lietuvis karys buvo 
virtęs savotišku legionierium - sam
diniu. Atseit, kas geriau mokėjo, už 
to interesus ir kariavau.

Šitoks galvojimas ir priekaištai 
yra absurdiški, nieko bendro neturį 
su lietuvio kario psichologijai ir pa
triotizmu. Į šią padėtį lietuvį karį 
įsuko tragiškos aplinkybės, atėmu- 
sios mūsų tėvynei laisvę.

Likimas taip susidėstė, kad Lie
tuvos kariuomenė, gerai kariškai 
paruošta ir patriotiniai išauklėta, 
neturėjo galimybės ginti tėvynės 
laisvės. Dviejų didžiųjų imperialis
tinių kaimynų - Vokietijos ir Rusijos 
politinių manipuliacijų pasekmėje 
Lietuva tapo klastingai inkorporuo
ta į sovietų ’’respublikų” tarpą.

Politine apgaule ir pažadais, kad 
Lietuvoje esminių pakeitimų nebus, 
bolševikai jau pirmosiomis dienomis 
užgrobė ginklų sandėlius, sudėjo po 
užraktu amuniciją ir įvedė į karinius 
dalinius politrukus, kurie sekė kiek
vieno karininko ir kareivio mažiau
sią judesį. Tokiu būdu jau pirmosio
mis okupacijos dienomis Lietuvos 
kariuomenė nors ir pilname sąstate 
faktinai buvo nuginkluota ir bejėgė.

Politinė indoktrinacija, kad buvę 
Lietuvos kariai yra tapę raudonar
miečiais ir dabar yra užangažuoti 
reikalui esant kovoti už Maskoli jos 
interesus, mūsų karių širdyse nera
do atgarsio. Priešingai, ugdė neapy
kantą ir pagiežą okupantui.

Prasidėjus Vokietijos - Rusijos 
karui šios lietuvių karių nuotaikos 
galutinai išryškėjo, kai gavę iš so
vietinių vadų įsakymą trauktis Ru
sijos gilumon, jo nepaklausė. Dažnu 
atveju lietuvių daliniai, likvidavę 
savo rusus vadus ir politrukus, pa
suko į Lietuvos krašto gilumą.

MOŠŲ
MIRUSIEJI

Kiekviena organizacija turi esa
mus ir buvusius narius. Buvusieji 
nariai, kurie dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių organizaciją palieka, ne
atkreipia mūsų dėmesio. Tačiau su 
gilia pagarba prisimename tuos na
rius, kurie iki gyvenimo pabaigos 
aktingai reiškėsi organizacinėj 
veikloj ir savo darbu bei geru pa
vyzdžiu visuomet imponavo.

Adelaidės "Ramovės” skyrius per 
dvidešimt penkerius savo veiklos 
metus amžinybėn išlydėjo nemažą 
būrį savo veiklių narių. Kasmet mes 
juo prisimenam Vėlinių dieną aplan
kydami aplinkinėse kapinėse amži
nau poilsin iškeliavusius ramovėnus, 
o lapkričio 11 d. prie žuvusių karių 
paminklo jų atminimui pastatome 
vienai savaitei simbolinius medinius 
kryželius su mirusiųjų vardais.

Mirusieji kaip ir gyvieji yra mū
sų tautos dalis. Kiekvienas esame 
įnešę savo kūrybinį įnašą ir atlikę 
savo pareigą tėvynei taip, kaip mo
kėjome ir sugebėjome. Nebūtinai 
tas įnašas turėjo būti imponuojąs ar 
atkreipiąs visų dėmesį, Kuklūs ir 
kasdieniški darbai, jei jie atliekami 
nuoširdžiai ir sąžiningai, yra vertin
gi ir brangintini.

Mirusiųjų eilėse randame ir mūsų 
pirmuosius nepriklausomybės kovų 
dalyvius, ne vieną užsitarnavusį 
Vyčio Kryžių ar kitus karinius atžy- 
mėjimus už parodytą drąsą ir savęs 
išisžadėjimą ginant gimtąją žemę 
nuo įsibrovusių priešų. Už šių ženk
lų dažnai slėpėsi išgyventi vargai, 
sužalojimai ir fizinės kančios. Tačiau 
retas kuris apie tai kalbėjo. Gal tik 
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Bet ir šiuo atveju juos pasitiko 
negeresnis likimas. Jų laukė kitas 
okupantas - vokietis. Lietuviams 
kariams, kaip raudonosios armijos 
d aliniams, atseit, vokiečių priešams, 
grėsė baisiosios nacių naikinamosios 
rusų belaisviams stovyklos. Tačiau 
vokiečiai, žinodami lietuvių neapy
kantą bolševikams, o be to, mūsų 
savivaldos organų paveikti, leido 
lietuvių daliniams, kaip tautiniams 
vienetams, talkinti vokiečių armijai 
užfrontėje. Žinoma, ši išeitis buvo 
priimtinesnė, negu beprasmiška 

. bado mirtis belaisvių stovykloje už 
sovietinius interesus, kurie nė vie
nam doram lietuviui nebuvo priim
tini.

Tačiau ir šiose pareigose lietuviai 
kariai vokiečius laikė Lietuvos prie
šais ir dėl tos priežasties neturėjo jų 
pilno pasitikėjimo. Nuolat buvo se
kami ir persekiojami. Nesant geres
nės išeities teko kentėti dantis su
kandus belaukiant karo pabaigos ir

VĖLIAVOS ĮTEIKIMAS. Kairėje Č. Zamoiskis, dešinėje Taparas, Mi- 
keliūnas, Laurinaitis.

širdy išnešiojo pasididžiavimą, kad 
savo pareigą atliko be priekaišto ir 
kad šios pareigos atlikimas buvo 
įvertintas.

Permaininga praeitis ir svetima 
nors svetinga šalis nutraukė gali
mybę mūsų oarganizacijai pasipil
dyti naujais nariais. Matome, kaip 
mūsų eilės kasmet vis retėja, bet 
neviltis dar nėra įsigalėjusi mūsų 
tarpe.

Ko negalėjome ne dėl nuo mūsų 
priklausančių aplinkybių atlikti, kai 
turėjome ginklą rankoje, bandėme 
kitais būdais atsverti prarastas pro
gas ir šie mūsų užsimojimai gali būti 
taip pat vertingi savajai tautai, ko
vojančiai ne tik už tautinį, bet ir už 
fizinį išlikimą. Mes tai turime atlikti 
ne tik už save, bet ir už mūsų amži
nybėn iškeliavusius bendraminčius.

Nuo pradžios savo egzistencijos 
Adelaidės Ramovės skyrius neteko 
mirusiais:

1. Jonavičius, Vaclovas, pulkinin
kas, savanoris kūrėjas.

2. Garbaliauskas, Leonardas, ma
joras, savanoris kūrėjas.

3. Pyragius, Jonas, majoras, la
kūnas, sav. kūrėjas.

4. Žilinskas, Kazimieras, kapito
nas, sav. kūrėjas, Vyčio Kryžiaus 
kavalierius.

5. Petruškevičius, Vytautas, ka
pitonas, karo lakūnas.

Mikužis, Jonas, kapitonas, karo 
gydytojas.

Raginis, Vaclovas, leitenantas.
8. Radzevičius, Vladas, leitenan

tas.
9. Marmukonis, Benas, viršila.

10. Dičiūnas, Balys, viršila.
' 11. Visockis, Jurgis, viršila, sav. 
kūrėjas, dviejų Vyčio Kryžių kava
lierius. 1 ■' 1 ‘

’’Ramovės" Australijos skyrių atstovų antrasis suvažiavimas Adelai
dėje 1974 m.

Atlanto Charta žadėtosios visom 
tautom laisvės.

Deja, mūsų lūkesčiai neišsipildė. 
Teherano ir Jaltos sutartimis sąjun
gininkai begėdiškai išdayė Rytų

Skyriaus 
vėliava

1962 - Maironio - m. gegužės 9 d., 
skyriaus 11-kos metų sukakties pro
ga, Adelaidėj gyveną Lietuvos Ka
riuomenės savanoriai - kūrėjai pa
dovanojo skyriui vėliavą. Dovanoji
mo akte yra parašyta:

"Giliai suprasdami Lietuvių Vete
ranų S-gos "Ramovės” idėją ir užda
vinius ir vertindami Pietų Australi
jos skyriaus jau vienuolika metų at
liekamą darbą, jo narių pasišventi
mą ir valią vykdant pareigas pa
vergtai Tėvynei, mes, žemiau pasi
rašę Lietuvos Kariuomenės Sava
noriai - Kūrėjai nutarėme padova
noti Liet. Vet. S-gos "Ramovės” 
Pietų Australijos skyriui šią vėliavą, 
kad:

pirma - ji būtų ir pasiliktų jų dar
naus darbo ir dvasinės vienybės 
ženku;

antra - nuolatos žadintų jų širdyse 
savosios Tautos ir Tėvynės meilę;

trečia - lydėtų skyrių jo darbuose

12. Gurtajus, Vytautas, viršila, 
sav. kūrėjas, Vyčio Kryžiaus kava
lierius.

13. Šurna, Stasys, puskr., sav. kū
rėjas, Vyčio Kryžiaus kavalierius.

14. Puslys, Jonas, puskarininkis.
15. Povilaitis, Simas, puskarininkis
16. Vasiliūnas. Leonas, puskr., sav. 

kūrėjas, Vyčio Kryžiaus kavalierius.
17. Gudaitis, Jurgis, puskarininkis.
18. Urbonas, Mečys, majoras.
19. Leščius, Bronius, puskarinin

kis, karo lakūnas.

Europos tautas sovietinei vergijai. 
Lietuviai kariai atsidūrė Vakarų 
Vokietijoje DP lageriuose. Bet ir čia 
laukė ketverius metus užtrukusi 
nežinia ir skurdas. Norėdami savo ir 
šeimų materialines sąlygas pagerin
ti, lietuviai kariai buvo priversti už
sivilkti dar vieną uniformą, kaip 
U.S.A, armijos sargybų kuopų vy
rai.

Turbūt, nėra istorijoje kito tokio 
pavyzdžio, kad tie patys vyrai būtų 
tarnavę keturiose skirtingose ir net 
priešiškose armijose. Ir tai buvo pa
daryta ne nuotykių ieškant, bet ne
sant kito pasirinkimo.

Tačiau kokias uniformas ar ženk
lus lietuviai kariai bedėvėjo, jie vi
suomet širdy išliko ištikimi tik savo 
tėvynei. Savo gyvybes saugojo, kad 
atėjus momentui ją galėtų paaukoti 
už Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. Toks momentas dar vis nea 
tėjo ir gal negreit ateis/ 'Belieka 
laukti.

Su pagarba prisimename šiuos 
mūsų paskutinius lietuvius karius, 
taip žiauriai mūsų priešų ir nedrau
gų dvasiniai ir Ariniai išprievartau
tus. Daugelis jų dabar sunkios am
žiaus naštos spaudžiami. Didelė da- 
lis visiems laikams iš mūsų tarpo at
siskyrė, neturėjo progos nei sąlygų 
lietuvio kario priesaikos ištesėti. 
Galime tik guostis, kad bent šiuo 
momentu tauta tebėra gyva, šviesi 
ir patriotiniai nusiteikusi. O tai yra 
neabejotinas laidas, kad ji vėl prisi
kels nepriklausomam gyvenimui, ko 
mes visi čia ir ten nuoširdžiai trokš
tame.

ir siekimuose už Lietuvos Laisvę ir 
Nepriklausomybę.

*
Mirtimi ir krauju buvo iškovota 

Laisvė.
Tokia buvo Visagalio valia ir tebūnie 

visada.*
Šį aktą pasirašė šeši asmenys: 

Vyčio Kryž. apdovanota P. Gavelie
nė (gim. Navakaitė), Aviac. mjr. J. 
Pyragius, Vyčio Kryž. k-rius viršl. 
S. Šurma, rėžis. Jz. Gučius, Vyčio 
Kr. K-rius kapt. K. Žilinskas, Vyčio 
Kr. K-rius viršl. L. Vasiliūnas. Visi, 
išskyrus gerb. režisorių Jz. Gučių, 
jau yra mirę. Vėliavą Lietuvių Na
muose pašventino kun. A. Kazlaus
kas, MJC.
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TAUTIEČIAI, ATSIBUSKIME!
Užsukus į Sydnejaus Liet. Klubą 

tiesiog verkti norisi matant, kaip 
lietuviai juo nesidomi ir leidžia jam 
sunykti. Gal ne taip labai graudin- 
čiaus, kai klubas dažniausiai tuščias 
darbo dienomis, bet kai jis taip pat 
tuščias ir savaitgaliais, tai tikrai 
pradedi galvoti, kad čia kažkas ne
tvarkoj ir su klubu, ir su mūsų žmo
nėmis. Sakysim, aną sekmadienį 
pietų metu žmonių buvo kiek dau
giau: po bažnyčios buvo susirinkę 
pietų pavalgyti, bet po pietų kiek 
pabuvoję pranyko. Vakare muzika 
groja, keletas prie baro, keletas prie 
pokerio mašinų, šoka viena pora. Ir 
taip vienai porai visą vakąrą sam
dytas orkestras, keliems žmonėms 
prie baro patarnautojai. Ir šitai kar
tojasi jau ne pirmą kartą. Prie ko 
mes prieisime? Esu tikras, kad pa
tys lietuviai ir sekmadienių vakarais 
namie nesėdi, o nuolat išeina. Jų vi
sada užtiksi nuolat kituose klubuose 
bendraujančius, net biznius atlie
kančius, bet jų nėra lietuvių klube! 
Jeigu šitaip toliau reikalai vystysis, 
tai netrukus prieisime prie bankro
to. Ir už tai nebus niekas kaltas, kaip 
tik mes patys. Mes klubo norėjome, 
jį sutelktomis jėgomis kūrėme ir įs
teigėme, bet kai reikia juo naudotis, 
mes jį ignoruojame, ir dažnais atve
jais grįžtame prie senos tvarkos: 
organizuojame savo organizacinius 
subuvimus privačiai, savo privačias 
šventes, kaip asmeninius gimtadie
nius, vedybines ar kitokias sukak
tuves vėl uždarai, ką galima būtų 
daug lengviau ir patogiau perkelti į 
klubą.

Iš tikrųjų čia gilesnis reikalas: tu
rime savo visapusiškai teisėtą insti
tuciją ir ją ignoruojame ir ją aplei
džiame! Jau vien tik jausdamiesi 
lietuviais galėtume ir savo biznio 
aptarimus, ir šeimynines šventes 
perkelti į lietuvių klubą. Pagaliau 
sutikti tautietį ir su juo pabendrauti 
visais atžvilgiais prasminga: ir tau
tiškai, ir bičiuliškai.

Gal kartais Klubo vadovybė ne
pramato tautiečių pageidavimų ir 
norų, šitoje vietoje atsakykime sau 
patys - ar klubo vadovybei davėme 
kokių pageidavimų, pasiūlymų, ar 
prisidėjome žodžiu, mintimi, idėja, 
kad tas klubas kiek suklestėtų ir 
būtų patraukli vieta ne vien tik lie
tuviams, bet ir visiems kitiems 
pašaliniams svečiams? Jeigu klubas 
dar gyvas, tai ačiū visiems tiems at
sitiktiniams pašaliečiams svečiams, 
kurie viena ar kita proga užklydę 
tikrai nuoširdžiai pasidžiaugia klubo 
šeimyniška aplinka ir jaukumu. 
Mums svarbu kontaktai ir su savai
siais, lygiai ir su pašaliečiais. Norint 
galėtume šiame internacionaliniame 
mieste lietuvių klubą padaryti viena 
iš patraukliausių vietų, kaip kad yra 
šiame mieste ir daugiau tokių vietų, 
bet reikia visų mūsų protų ir bend
radarbiavimo. Vien tik sėdėti na
muose, visus rūpesčius perleisti 
Klubo vadovybei patiems niekuo 
neprisidedant ir net jame per metus 
tik kartą bepasirodant, aišku, mes 
savos institucijos ne tik kad nepa- 
laikom, bet ją net smukdom. Vien 
tik iš tautiniai patriotinės pusės pa
rodydami bent kiek intereso ir dė
mesio sava lietuviška institucija, jau 
mes ją pakeltume ir gal su daugiau 
galvų rastume kokią išeitį, kad klu
bas klestėtų, o nekryptų į bankrotą. 
Tautiečiai, atsibuskime, parodyki
me, kad bent kiek ir mes patys'turi
me tautinės ambicijos kovoti už tai, 
kas sava bent ten, kur mes tiesiogi
niai pasiekiame ir galime. Tarptau
tinėje politikoje -mes labai greiti ap
kaltinti kitus, kurie mus skriaudžia, 
bet gyvenimo pavyzdžiai rodo, kad 
mes, prekiaudami savais skaudu
liais, priekaištaujame ir laukiame,' 
kad kiti už mūsų interesus kovotų 

mums patiems neparodant reikiamų 
pastangų. Kiek mes dėmesio krei
piame garsiai deklaruojamais pat
riotiniais šūksniais, geriausias pa
vyzdys yra šiandie Sydnejaus Lie
tuvių Klubas. Dar kol kas klubo va
dovybė aliarmo neskelbia, nes klubo 
faktinas išlaidas padengia kiti, vis 
dėl to klubo nario akimis žiūrint pa
dėtis yra labai liūdna. Ir svarbiau
sia, kad mes patys neparodome net 
mažiausio intereso, kaip tuos reika
lus pagerinti. O čia irgi patriotinis, 
jeigu norite, lietuviškas reikalas. 
Jeigu mes ir čia kapituliuosime, tai 
nėra ko rųums kalbėti apie aukštą 
politiką, tėvynės išlaisvinimą, jeigu 
nemokame ir nesistengiame išlaiky
ti ir net pakelti savų institucijų, ku
rias mes patys užsimojome įkurti ir 
išlaikyti.

Tiesiog tenka rausti iš gėdos, kai 
užėjus į klubą svetimtaučiai užkal
bina - kur gi jūsų lietuviai, juk čia 
lietuvių klubas! Aš žinau, kad tie 
tūkstančiai Sydnejaus lietuvių tą 
patį vakarą pramogauja pasklidę po 
visas kitas Sydnejaus pramogines 
institucijas. Abejoju, kad jie kitur 
gauna ką nors daugiau, negu rastų 
Lietuvių Klube.

Mane visados žavėjo suomiai savo 
šiaurietišku šaltumu ir savo tautine 
ambicija. Netgi sovietų - suomių ka
re suomių komunistai su tokiu pačiu 
atkaklumu kovojo prieš rusus, kai ir 
tie sovietinėje propagandoje pa
smerktieji suomiški nacionalistai. 0 
tai yra vien tik dėl to, kad suomių 
tautinis sąmoningumas stovėjo 
aukščiau už bet kokias internacio
nalines idėjas. Ne veltui ’’Kaleva
loje”, suomių nacionaliniame epe, 
įrašyti žodžiai, kurie.išreiškia suo
miu tautinio sąmoningumo ryžtą:

’’jau geriau savoj šalelėj 
vandenėlį gert iš vyžos, 

negu svetimoj šalyje 
midų gert iš aukso taurės” 
(Kun. A. Sabaliausko vertimas)

Suomių komunistai neskubėjo į 
Maskvą parsivežti ’’Stalino saulės”,

kaip mūsiškiai, bet sukrito į barika
das ir apkasus. Suomiai nelaukė, ką 
pasakys jų nelaimėje kiti kraštai, 
bet savo valia ir ryžtu pasitiko prie
šą. Todėl šiandie jie namie šeiminin
kai, o mūsiškiai tėvynėje vergai, o 
užsienyje elgetos, maldaują išmal
dos trupinių nuo didžiųjų stalo.

Nukrypimas nuo lokalinio reikalo 
- Sydnejaus lietuvių klubo į tarptau
tinės politikos aukštumas buvo visai 
sąmoningas: jeigu mes nepajėgiame 
išlaikyti savų, pačių sukurtų insti
tucijų ir jomis didžiuotis, tai ko verti 
mūsų šūksniai aukštose sferose? 
Norėdami mes galėtume iškelti 
Sydnejaus kuklų klubo pastatą 
Bankstowne aukščiau už AMP dan
goraižius, bet čia reikia ir atitinka
mo tautinio sąmoningumo, ir nepa
laužiamos tautinės ambicijos. Bet 
kai ateini į Lietuvių Klubą, ir tave 
kitatautis užkalbina - kur gi yra lie
tuviai? Juk čia Lietuvių Klubas! - 
tada tenka nuleisti akis ir skaudžiai 
susigėsti.

Atsibuskjietuvi! Juk tu esi savo 
protėvių ainis, kurie kadaise diktavo 
Europai. Nesididžiuoju Lietuvos su

burta praeityje imperija ir galybe 
(nepateisinu jokio imperializmo), 
bet didžiuojuos senais laikais turėtu 
ir gyvu lietuvių ryžtu kovoti ir išsi
laikyti. Negi vieno šimtmečio vergi
ja spėjo pakeisti mūsų tautinį cha
rakterį?

V. Kazokas

TELEFONUI 100 METŲ

Birželio 2 suėjo 100 metų, 
kaip netikėtai buvo išrastas te
lefonas. (Žodis yra padarytas iš 
graikų kalbos: tele — toli ir 
phone — garsas). Išradėjas yra 
Alexander Graham Bell, daręs 
eksperimentus su telegrafu.

Telegrafas jau buvo vartoja
mas nuo 1836 metų, kai daili
ninkas ir fizikas Morse sugalvo
jo specialius ženklus, perduo
damus elektriniais laidais. (Jo 
vardu ir vadinasi Morzės alfa
betas). Telegrafas turėjo sūvo į- 
vairių netobulumų. Bell įsi
rengė savo laboratoriją 109 
Court Street, Bostone. Jis ištie
sė 60 pėdų laidą iš vieno kam
bario į kitą. Jo tikslas buvo kaip 
nors surasti būdą, kad telegra
fas greičiau veiktų, kad jo lai
dais būtų galima greičiau per
duoti žinias.

Jis turėjo savo techniką Tho
mas A. Watson. Tas technikas 
Watson buvo prie siųstuvo, o 
pats Bell kitame kambaryje prie 
priimtuvo. Watson turėjo per-* 
duoti signalą, bet jo aparatas ne
veikė. Jis krapštė jį ir taip su
darė sąlygas "garsui perduoti. 
Bell savo priimtuve išgirdo gar
są. Atbėgęs prie Watson, liepė 
palikti visa’ taip, kaip yra. Tai 
ir buvo pirmas garso per
davimas elektriniais laidais.

** i f • - • ,**f •»

PADĖKA

A.a. Sofijai DRYŽIENĖ mirė 1976 m. balandžio 23 d., palaidota balan
džio 28 d. Roockwood kapiniu lietuvių skyriuje Sydnejuje.

Nuoširdus ačiū kun. P. Butkui už pamaldas bažnyčioje ir velionės pa
lydėjimą į amžino atilsio vietą.

Ypatingą padėką reiškiame poetui Juozui Almiui Jūragiui už jautrią su 
velione atsisveikino kalbą kapinėse bei rašinius spaudoje, ir taip pat Lie
tuvių Moterų Soc. Globos Draugijos pirmininkei p.O. Baužięnei už šiltą 
velionės prisiminimą spaudoje.

Skaitlingiems giminaičiams, bičiuliams bei pažįstamiems iš arti ir toli, 
už jų maldas, gėles bei pareikštas užuojautas asmeniškai, raštu ar minti
mis tariame mūsų tikrą nuoširdžią padėką.

Lietuviško solidarumo pajautimas mumyse liks neišdildomai.
Eugenijus ir sūnūs: Giedrius, Rimantas,

Vytautas, Algirdas ir Saulius Dryžai 
su šeimomis

Taip gimė telefonas 1875 birže
lio 2.

Jis tobulino savo išradimą ir 
jau 1876 kovo 10 telefonu pa
skambino savo technikui (5 Exe
ter Place) ir pasakė pirmą sa
kinį: "Mr. Watson, come here, I 
want you.”

Tais pačiais metais (1876) te
lefonas buvo išstatytas Phila- 
delphijos parodoje, kai buvo mi
nima Amerikoj valstybės 100 
metų nepriklausomybės sukak
tis. Telefonas susilaukė didžiau
sio dėmesio ir pasisekimo. Tais 
pačiais metais spalio 9 jau buvo 
nutiesta pirmoji linija iš Bosto
no į Cambridge. Linija buvo 2 
mylių.

Bell telefoną užpatentavo 
1876. Jis greitai plito visam pa
saulyje. Vilniuje telefonas buvo 
įvestas 1890. Po to — Kaune ir 
kituose miestuose.

Dabar visame pasaulyje yra 
apie 350 milijonų telefonų. Dau
giausia telefonų yra Amerikoje. 
Čia daugiąusia'ir kalbama. Dau
giausia kalbama pirmadienį.

Telefono tinklui plečiantis, 
buvo sugalvotos automatinės 
stotys. Jos pradėtos įvesti 1920. 
Dabar tos automatinės stotys ir
gi sujungtos į vieną bendrą sis
temą. Sukurta tokia sistema, kad 
nereikia laukti, tuoj pat sujungia

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI birželio mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją - Kad seneliams bend
ruomenėje būtų skirta jiems pri
klausoma vieta.
misijų- Kad Bažnyčiai pasisektų 
tinkamai suorganizuoti dvasinį ap
rūpinimą ateiviams Europoje. 
Trumpas rytmetinis aukojimas: VI
SA AUKOJU TAU, ŠVENČIAU
SIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Šimtmečių bėgyje pasaulyje daug 

kas pakitėjo. Pavyzdžiui, senovės 
Romos laikais žmogaus amžiaus vi
durkis yra buvęs apie 23 metai, 
tuo tarpu 19 šimtmečio antroje pu
sėje - apie 35 metai, gi šiandien, dė
ka gydytojų veiklumo ir pažangios 
medicinos, žmogaus amžiaus vi
durkis jau 75 metai. Ryšium su šiuo 
gyvenimo pailginimo vilčių smarkiu 
padaugėjimu, atsirado dabar daug 
naujų problemų.

Viena iš didžiausių - tai senelių 
socialinis ir dvasinis tinkamas aprū
pinimas. Šias problemas spręsti 
stengiasi su pasišventimu išvien 
Bažnyčios ir valstybių vadovybės. 
Tai nelengvai išsprendžiamas užda
vinys, norint sudaryti seneliams pa
dorias sąlygas gyvenimui. Nors se
nelių namų, prieglaudų ir sodybų 
skaičius pastaruoju laiku yra žymiai 
paaugęs, vis tik jų toli gražu neuž
tenka. Nepakanka nei lėšų, nei fon
dų, kad išspręstų tą klausimą bent 
pakankamai gerai. Ne maža yra val
stybių, kurios yra įsteigusios net 
privalomą senumo draudimą, bet ir 
tuomi problema lieka neišspręsta.

Greta šios socialinės šalpos, Baž
nyčiai tenka rimtai susirūpinti se
nelių dvasiniu aprūpinimu. Ji moko 
vertinti šalpos darbą senelių labui ir 
gerbti vyresnius amžiumi žmones. 
Ji nuolat pabrėžia, kad žmogaus se
nyvas amžius - tai galutinio subren
dimo laikas - dvasinės piūties metas, 
kartu ir brangus laikotarpis pasi
ruošti mirčiai. Bažnyčia pataria at-' 
sikratyti keisto įsitikinimo, kad, 
būk, tik jaunystė esą jaukus žmo
gaus gyvenimo laikotarpis. Tai ne
tiesa. Ir senyvas amžius gali turėti 
daug savito grožio vertės. Būtų net 
juokinga senam žmogui stengtis 
imituoti jaunimą išvaizda ar elgesiu. 
Be to, senelių buvimas šeimoje ir jų 
kilnus gyvenimo pavyzdys, gali būti 
be galo naudinga mokykla jaunajai 
kartai tiek tautiniu, tiek ir religiniu 
atžvilgiu.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
tolimiausius miestus.

Tarp kontinentų buvo išties
ti kabeliai po vandeniu. Visas 
žemės gaublys apjungtas tele
fono laidais. Tarpkontinen- 
tiniam pasikalbėjimui pritaikyti 
nauji technikos ir mokslo laimė
jimai. Prasidėjus satelitų amžiui, 
padaryti specialūs satelitai ir pa
leisti suktis aplink žemę.
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Pranešimai
SYDNĖJAUS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖ LIETUVIŲ KLUBE

Birželio 5 d., šeštadieni, 9 vai. pa
sirodys Sydnejaus Lietuvių taut, 
šokių grupė, vadovaujama A. Zduo- 
bos, Sydnejaus Liet. Klube su nau
jais šokiais.

Nariai ir svečiai maloniai kviečia
mi pasigėrėti naujais šokiais ir at
naujinti senas pažintis su pamirštu 
klubu.

NAUJA KOVO VALDYBA

Prieš kiek laiko Sydnejaus sporto 
klubo Kovo susirinkime išrinkta 
nauja valdyba tokios sudėties: pir
mininkas V. Gulbinas, vicepirm. D. 
Newman, antrasis vicepirm. G. 
Sauka, iždin. R. Gulbinas, Sekreto
rius V. Binkis, moterų sekcijos va
dovė L Kaciušytė, sporto reikalų 
vadovas R. Dambrauskas. Visa ko
respondencija siųstina šiuo adre
su: V. Binkis, 26 Kalang Rd., Elano- 
ra, N.S.W., tel. 913 3719.

Po 5-rių metų

Žmogaus gyvenimas lyg srauni 
pavasario upė, kuri bėga ir bėga su
tikdama kliūtis, jas aplenkdama ar 
nugalėdama, iki pasiekia jūrų platy
bes.

Alfonso Bikulčiaus gyvenimo sro-
vė prasidėjo 1905 m. spalio 14 d. 
Rytų Aukštaitijos lygumose, iš
puoštose ežerų veidrodžiais, žaliai
siais gojais, arimų vagomis. Alfonso 
jaunystės metai paženklinti sava
norių kovų gimtinės laukuose atmi
nimais. Kovos už tėvynės laisvę 
įdiegė jauno Alfonso širdyje tėvy
nės meilę, kuriai jis ir pašventė visą 
savo gyvenimą tiek laisvoje tėvynė
je, pavyzdingo kario tarnyboje, tiek 
ir tremtyje nenuilstamai ir su pasi
šventimu dirbdamas lietuvių bend
ruomenėje ir organizacijose.

Dirbome kartu ir gerai prisimenu 
jo kruopštumą, duoto žodžio tesėji
mą, jautrią širdį, paslaugą, lietuviš
ką vaišingumą, tvirtą kietą žodį 
tautinę pareigą pamiršusiam.

Alfonsas dirbo kiek galėjo, o kur 
darbu nespėjo, atsilygino svaria 
auka ar tai Liet. B-nėje, liet. Parapi
joje, Liet. Namuose, karių Ramovė
je ar kur kitur.

Štai jau penkeri metai Alfonso 
neturime savųjų tarpe. Jį primena 
tik juodo granito antkapis, žmonos 
Teresės pastatytas, kuri buvo jo 
darbų skatintoja, rėmėja.

Teresė Bikulčienė vienatvėje ir 
susikaupime tarsi tęsia Alfonso ne
baigtus darbus. Įrašydama jo vardą 
Australijos Lietuvių Fondo šimti
ninkų gretose, Teresė, minėdama 
Alfonso 5-rių metų mirties sukaktį, 
paaukojo A.L. Fondui 100 dolerių. Ši 
auka niekada nenuvys, bet duos žie
dų kultūrinėje Australijos lietuvių 
veikloje.

Atminę tave, Alfonsai, meldžiame 
Aukščiausiojo amžinos ramybės.

Ignas Alekna

Reikšminga auka

Pastaruoju metu Teresė Bikul
čienė, minėdama savo vyro a.a. Al
fonso Bikulčiaus penkerių metų nuo 
mirties sukaktį, paaukojo Australi
jos Lietuvių Fondui 100 dolerių, tuo 
įrašydama jį į šimtininkų gretas.

Australijos Liet. Fondo valdyba 
dėkoja p. Teresei Bikulčienei už 
gražią auką ir tiki, kad Australijos 
lietuviai savo aukomis ugdys ir stip
rins A.L. Fondą, kurio paskirtis 
remti Australijos lietuvių kultūrines 
apraiškas.

ALF. Valdyba
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SYDNEJAUS SLIDININKAMS

Šių metų žiemos sporto šventė 
įvyks liepos 30-31 d.d. Šventę ruošia 
Canberros ’’Vilkas”. Norį dalyvauti 
šioje šventėje kviečiami registruotis 
pas D. Kriaucevičių (Jumbo), 45' 
Hillcrest Ave., Greenacre, tel. 
709 8573 drauge susimokant nakvy
nės ir šventės registracijos mokestį 
$ 34.50.

Kovo Valdyba

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojui visiems, lan
kiusiems mano vyrą Princess 
Alexandra ligoninėje Brisbane ir 
kritišku metu mane guodusiems.

Dėkoju kun. Dr. P. Bačinskui už 
šv. Mišias ir kiekvieną dieną lankiu
siam ligoninėje. Ačiū S. Zablockie- 
nei iš Sydnejaus ir p-lei R. Slonsky- 
tei. Dėkui Brisbanės lietuviams p.p. 
Račiūnams, Ruzgiams, Malinaus
kams ir Rudžiams.

V.J. Zablockiai
♦»*

Liet. Katalikų Mokslo Akademija 
paskyrė premijas: 1000 dol. premija 
už mokslinį veikalą - prof. Prano 
Dovydaičio monografiją paskirta 
Dr. Juozaii Girniui, ’’Aidų” redakto
riui, ir žurnalistinė premija 1000 dol. 
Br. Kvikliui. Premijų mecenatas - 
kun. Dr. J. Prunskis.

I
Q MELBOURNO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA

maloniai kviečia visus tautiečius į j

BALI1J
birželio 5 d., šeštadienį, nuo 7 iki 12 vai. vak. l

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE |

Įėjimas: suaugusiems $ 6.00, studentams ir pensininkams $ 4.00. j

Bilietus užsisakyti prie liet, bažnyčios arba pas B. Prašmutaitę tel. j1 
211 3775, P., Sadauskienę tel. 836 1726 M.L.J.S. Valdyba i1
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LINKSMIEJI BROLIAI ŠOKS BALETĄ!?
Kadą? birželio 19 d. Syd. Parp. mokyklos baliuje 
Kur? SYDNEY LIETUVIŲ KLUBE.

KIEK AS 
SUŽINOJAU!
’’Europos Lietuvis” skelbia, kad 

Nidos Knygų Klubas Londone jau 
išleido sydnejiškės Avos Saudargie- 
nės knygą ’’Tolimų Kraštų Miražai”. 
Tai kelionių aprašymai. Autorė pra
deda savo pasakojimus nuo Pacifiko, 
per Meksiką perkeliauja Šiaurės 
Ameriką, patenka Europoj ir per 
Aziją grįžta namo į Australiją. Kny
ga netrukus pasieks ir Australiją.

Sekant mūsų vietinę spaudą atro
do, kad Australijoje lietuvių sporti
nis gyvenimas dingęs: kada ne kada 
kyšteli galvą spaudos puslapiuose 
Melbourno Vilkas, tuo ir baigiasi, 
kai tuo tarpu anksčiau sportininkai 
apie savo veiklą užpildydavo ištisus 
puslapius.

Kasmetinės religinio meno Blake 
konkursinės parodos, kuri įvyks 
rugsėjo mėn. Sydnejuje, premijai 
skirti teisėju pakviestas musų daili
ninkas Henrikas Šalkauskas.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS j
16>18 East Terrace, Bantagown. Tel: 708*1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT ” J
GOLDEN TRIO KAPELAI j

Birželio 5 d., šeštadienį: 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ

GRUPĖ 
Skaitlingai dalyvaukime! Paremsi- 
me savo jaunimą moraliai!

FILMAI LIET. KLUBE

Birželio 2 d., trečiadienį, 7.30 vąL: 
THOSE MAGNIFICENT MEN IN 
THE FLYING MACHINES 
Intriguojantis filmas iš aviacijos 
istorijos.

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% ui alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

KLŲBASATVIRAS:
Pirin.-treč. 4*10 va]., ketv. 4-11 

val.penkt. 4 iki 12 vai „šešt. 2 iki 1 
val., sekm. 12.30 iki ll vak

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* KetMrtadieniais dvigubi jackpotai

Gegužės 25 d. Sydnejaus Liet. 
Klubas kukliai atšventė savo trejų 
metų funkcionavimo sukaktį. Tą va
karą tautiečių ir svečių susirinko 
kiek gausiau. Klubo pirm. p. V. 
Simniškis ta proga pasakė šiltą žodį 
ir pakvietė visus susirinkusius pasi
vaišinti klubo sąskaiton.

Žiūrint į susirinkusius nenoromis 
kyla įtarimas, negi mūsų tautiečiai 
tą vakarą susimėtė kiek gausiau į 
klubą vien dėl to, kad klubas visus 
vaišino, kai kitomis dienomis jis bū
na tuščias?

**♦

Šių metų pasaulinėje olimpijadoje 
Australijos olimpinė žvaigždė pri
statomas australų spaudoje lietuvis 
Edis Palubinskas. Jis yra čempionas 
krepšinyje ir per jį Australija tikisi 
užtikrinto medalio.

♦♦♦

Birželio 9 d. sueina metinės nuo P. 
Balkaus mirties. Prisimindami ve
lionį jo artimieji užprašė pamaldas 
birželio 6 d., sekmadienį ir kviečia 
pažįstamus a.a Povilą savo , maldoje 
prisiminti.

•
ŠOKIAI grojant "Golden Trio” i 
kapelai: ,
šeštadieniais 8-12 vai. vak. 
sekmadieniais 6-10 vai. vak.

•
I

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - J 
penktadieniais 6-9 vakv., šešt. 6-10 ’ 
vai., sekmadieniais 1-9 vai. vak. i

i 
i 
i 

--------------------------------------------- ----------------------- 1

Moterų veikloje
LIETUVIŲ SODYBOJE

• X,
Numatytos statybos Lietuvių So

dyboje Engadine kiek buvo apstab- 
dytos daugiau dėl finansinių sunku
mų Australijoje. Nors vyriausybės 
parama - subsidijos ir paskirtos di
desnės, bet taupumo sumetimais 
įvesti suvaržymai. Turimomis pas
kutinėmis žiniomis finansų iš val
džios netrukus galima tikėtis, tad 
galėsime vėl pajudėti. Užplanuota 
dar pastatyti penkis butus ir salę. 
Šitai įvykdžius sodybos statyba bus 
užbaigta ir visa aplinka tinkamai 
sutvarkyta.

Buvęs sodybos gyventojas a.a. 
Povilas Alekna Moterų Draugijai 
paliko savo nemažą biblioteką, kuri 
bus pavadinta Pbvilo Aleknos Vardo 
Biblioteka, kuri su laiku bus plečia
ma. Valdybos- paprašyta turimas 
knygas sutiko tvarkyti p. V. Šim
kienė ir biblioteka laikoma privačia
me bute, iki kol bus'perkelta įšalę.

S.L.M.S.G. D-jos 
Lietuvių Sodybos

Patikėtinės
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