
Laukiamas svečias iš JAV

Į Australijos lietuviai visa- 
!la išskėstomis rankomis 
aukia svečių iš kitur ir juos 
>u dideliu respektu moka 
>riimti ir pagloboti. Ir tai 

yra gal dėl to, kad gyvenant 
nuošaliai i didžiųjų kelių tų 
svečių susilaukiame gana 
retomis progomis, ir gal 
kaip tik jie ypač pasiilgsta
mi ir laukiami.

Per keliolika metų tų sve
čių turėjome jau visą eilę ir 
tikime, kad nė vienas iš jų 
nebuvo apviltas ir atstum- 
Įtas. Šiais metais, remiantis 
ketinimais ir užuominomis, 
tikimės irgi visos eilės, juo 
labiau, kad šįmet metų pa
baigoje įvyksta Australijos 
Lietuvių Dienos Melbourne, 
kas ypač patraukia ir pasi
žymėjusius veikėjus, lygiai 
ir turistus.

Pirmoji šių metų svetin
goji kregždė bus svečias iš 
Amerikos kun. Kazimieras 
Pugevičius - didelė figūra 
tiek lietuvių bendruomeni
nėje veikloje, tiek ir pasto
raciniame darbe. Jis kaip tik 
praves lietuviams tikintie- 
sims velykines rekolekcijas, 
ir todėl lankysis beveik vi

sose didesnėse Australijos 
lietuvių kolonijose, kur tau
tiečiai turės progos su sve
čiu susitikti, jo pasiklausyti 
ir pabendrauti. —

Amerikoje šalia savo tie
sioginio pastoracinio darbo 
kun. K. Pugevičius yra 
Amerikos Lietuvių Bend

Kun. K. Pugevičius

ruomenės Informacijos 
Centro vedėjas ir vadovas. 
Tai labai svarbi ir reikšmin
ga tarnyba, kur suplaukia 
žinios ypač iš okupuotos 
Lietuvos apie žmogaus 
teisių pažeidinėjimą, tikin
čiųjų persekiojimą, Helsin
kio komiteto veiklą ir bend
rai apie gyvenimą Lietuvo
je. Šalia to jis yra lietuvių 
katalikų šalpos direktorius, 
jo žinioje yra Lietuvos Kat. 
Bažnyčios Kronikų leidimas 
ir t.t.

Lygiai kun. K. Pugevičius 
yra plačiai žinomas ir ame
rikiečių sluogsniuose: kol 
mažiau buvo įsipareigojęs 
pas lietuvius, jis plačiai 
reiškėsi amerikiečių spau
doje, per radiją, televiziją. 
Gimęs 1928 m. Baltimorėje, 
t.y. lietuvių emigrantų vai
kas, kunigu įšventintas 1953 
metais.

Kaip matome, mūsų sve
čias kun. K. Pugevičius yra 
neeilinė asmenybė su labai 
šakota veikla, kurį bus džiu
gu turėti ir mūsų bendruo
menės tarpę............i

Ada Skliutauskaitė Pavasaris (medžio raižinys)

Sveikinimas Lietuvai

įvykiai
SOLIDARUMAS NUĖJO 

Į POGRINDĮ
Įvedus Lenkijoje karinę 

padėtį ir uždarus metus vei- 
kiusią laisvąją profesinę Są
jungą Solidarumą bei jos 
vadus suėmus, Lenkijoje 
įsisteigė Solidarumo pog
rindžio vadovybė - komite
tas, kuris perėmė suimtųjų 
Solidarumo vadų darbą. Šis 
komitetas pasivadino Kraš
to Pogrindžio Rezistencinis 
Komitetas. Jis veiks iki tik
rieji Solidarumo vadai bus 
paleisti ir Solidarumas vėl 
galės laisvai veikti.

Ir Norvegijos vyriausybė 
išprašė du sovietų diploma
tus, kurie verbavo Norvegi
jos piliečius šnipinėti sovie
tų naudai. Ypač sovietai su
interesuoti F16 kariniais 
lėktuvais, kurių turi ir Nor
vegija, kaip NATO narys.

♦**
Anglijoje suvaržytas so

vietų ir Lenkijos diplomatų 
laisvas judėjimas. Jiems ne
leidžiama judėti toliau kaip 
40 km už Londono ribų. To

A. Liet. FONDO Vajus 
tęsiamas
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kie suvaržymai taikomi ir tų 
kraštų žurnalistams, preky
bininkams bei aviacijos tar- 

i nautojams.
Panašiai suvaržė Lenkijos 

diplomatų judėjimą ir Aus
tralijos vyriausybė.

*♦*
Eilę metų išbuvęs nenu

galimas lauko teniso pasau
lio čempionas B. Borg susi
krovęs iš teniso varžybų sau 
milijonus, ketina toliau ne
dalyvauti teniso varžybose 
ir numato užsiimti ledo ru
tulio sportu.

***
Pernai nuo lapkričio vidu

rio Amerika uždraudė 
įskristi į Ameriką sovietų 
civilinės aviacijos Aerofloto 
lėktuvams. Pastebėta, kad 
tie Aerofloto lėktuvai dažnai 
iškrypdavo iš nustatyto 
kelio ir šnipinėjimo tikslais 
pasiekdavo net atokiai 
esančias Amerikos karo 
aviacijos bazes ir kitokius 
karinius įrengimus krašto 
viduje ar pakraščiuose. 
Žvalgyba teigia, kad tie lėk
tuvai turi .specialias foto
grafavimo priemones. Prieš 

įvedus draudimą pastebėta, 
kad tokių Aerofloto nukry
pimų iš kelio buvo labai daž
nų.

**♦
Pastaruoju metu susekta 

Lenkijoje jaunimo organiza
cija, platinusi antikomunis
tinius ir antisovietinius atsi
šaukimus ir plakatus ir sie
kianti pilnutinės Lenkijos 
nepriklausomybės. Eilė 
jaunimo atstovų suimti, jų 
tarpe ir oficialių asmenų, 
dirbančių valstybės aparate. 
Lenkų komunistinė viešoji 
spauda stebisi, kad jauno
sios generacijos tarpe atsi
randa ir kitokių.

Taip pat labai paaštrėjo 
komunistinės vyriausybės 
konfrontacija prieš katalikų 
bažnyčią, kuri neina drauge 
su diktatoriaus gen. Jeru- 
zelskio politine linija. Kaip 
užsienio spauda komentuo
ja, Jeruzelskio kova su baž
nyčia yra beviltiška.

Persijoje naujasis Irano 
diktatorius po šacho ajatola 
Chomeini, 83 metų, yra rim
tai susirgęs ir gulįs mirties 
patale. Jau dabar prasidėjo 
aršios kovos, kas perims 
valdžią Irane. Esą, Chomeini 
paskyręs vyriausybės 
triumviratą su vienu iš nuo
saikiųjų ajatolų vadovybėje, 
bet revoliucionieriai ir anar
chistai vargu ar su jo valia 
skaitysis. Irane pramatoma 
nauja politinė krizė, gal ne 
nuožmesnė, kokia buvo 
pabėgus šachui.

♦**

Nepriklausomybės šventė 
— Vasario 16-sios diena — 

visados galioje visų lie
tuvių, tiek sovietų okupuo
toje Lietuvoje, tiek užsienio 
lietuvių tarpe. Lietuvos 
valstybės atstatymas buvo 
paruoštas daugelio tautos 
kartų, kurios savo dvasioje 
išsaugojo tautines tradici
jas, gimtąją kalbą, didingos 
senovės valstybinę idėją. 
Šitokiomis aplinkybėmis at
gijo Lietuvos valstybė, nie
kam negrasindama ir turinti 
vieną tikslą: mūsų tautos 
gerovę bei pažangą.

Bet tai nesulaikė Maskvos 
bolševikiškos vyriausybės. 
Ji tuojau puolė Lietuvą, 
siekdama sunaikinti Lietu
vos nepriklausomybę ir 
įjungti ją į bolševikų valsty
bę. Tas pasikėsinimas buvo 
Lietuvos atremtas ir už
baigtas taikos sutartimi.

Toji sutartis buvo smurtu 
sulaužyta 1940 metais, Hit
lerio ir Stalino susitarimu. 
Sovietai žiauriai puolė Lie
tuvą, ją okupavo ir surengė 
įprastą sovietam komediją: 
sovietiškus rinkimus, ku
riuose dalyvavo ir okupacinė 
kariuomenė.

Amerikoje sunkiai serga 
Rose Kennedy, virš 90 
metų, kurios trys sūnūs bu
vo Amerikos senatoriai ir 
vienas iš jų prezidentas.

Lietuvos Diplomatijos 
Šefo S. Lozoraičio žodis pa
sakytas per radiją Nepri
klausomybės šventės proga.

Šitaip buvo sudaryta 
vadinamoji sovietiška 
Lietuvos respublika, kurioje 
po karo žuvo tūkstančiai pa
triotų partizanų ir kurios 
priespaudoje dar šiandien 
vargsta mūsų tauta ir kenčia 
mūsų Bažnyčia. Tačiau mes 
neprivalome manyti, kad tai 
galutinis Lietuvos klausimo 
sprendimas.

Smurtas tarptautiniuose 
santykiuose yra galimas tol, 
kol tarptautinė bendruome
nė yra dezorganizuota, kaip 
dabar kad yra, kol neaišku, 
ar tai bendruomenei rūpi 
daugiau Sibiro dujų tieki
mas Europai, ar Europos 
sutvarkymas einant civili- 
suotų žmonių priimtais dės
niais. Šiandien jau yra pa
aiškėję, jog nepakanka nei 
sutarčių, nei Jungtinių Tau
tų, nei Helsinkio ar Madrido 
pasitarimų, jei turime rei
kale su sovietais, ignoruo
jančius bet kuriuos teisės ir 
moralės dėsniuc. Tai įrodo ir 
paskutiniai įvykiai Lenkijoje 
ir Afganistane.

Šiandien, švenčiant Lie
tuvos nepriklaušbmybės 
šventę, aš širdingai sveikinu 
mūsų brolius ir seseris Lie
tuvoje, kviesdamas nenus
toti vilties, kad mūsų kraš
tas atgaus
nepriklausomybę. Ir lygiu 
būdu sveikinu užsienio lie
tuvius ir lietuves, veikian
čius mūsų brangios tėvynės 
nepriklausomybei atstatyti.
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! Viršūnių konferencija
Jau pereitame Mūsų Pas

togės numeryje skaitėme 
ALB Krašto Valdybos atsi
šaukimą — kvieslį atvykti 
per Velykas į Melbourne 
šaukiamą visų bendruome
nės padalinių ir įvairių or
ganizacijų atstovų konfe
renciją, kurios programoje 
numatyta visų kviestų 
atstovų ir taip pat Krašto 
Valdybos pranešimai ir po jų 
bendri pašnekėsiai bei 
diskusijos. Stebėtina, kad į 
tą konferenciją, kaip iš 
kvieslio matosi, nekviečiama 
ALB Krašto Tarybos prezi
diumas ar bent Tarybos pir
mininkas, tarsi jų veiklos 
kadencija būtų pasibaigusi 
su pačiu Krašto Tarybos su
važiavimu.

Tačiau pats keisčiausias 
tame kvieslyje punktas, kad 
konferencijoje numatomi 
balsavimai, nes pasakyta, 
kokie konferencijos atstovai 
turės teisę balsuoti. Bet iki 
šiol bendruomenės statute 
nėra pramatyta, kad bet ko
kios organizacijos atstovas 
jau galįs dalyvauti aktyviai 
bendruomenės spren
džiamuose reikaluose. Tiesa, 
plačiausia apimtimi visi esa
me bendruomenės nariai, 
lygiai kaip ir visos bend
ruomenės ribose organizaci
jos, bet statutinės proce
dūros tvarka bendruomenės 
reikalų sprendimuose teturi 
teisę spręsti tik atitinkamu 
keliu bendruomenės įgalioti 
asmenys. Jeigu yra statute 
nenumatytų asmenų, kurie
dalyvauja sprendimuose, 
bendruomenės neįgalioti, 
tad tokie sprendimai yra 
niekingi.

Iš kitos pusės šaukiamos 
konferencijos programoje, 
išskyrus atskirus praneši
mus, nieko nėra paskelbta, 
kas toje konferencijoje bus 
keliama specifiško ir už ką 
išsvarsčius tektų pasisakyti 
ir net balsuoti? O pagaliau 
priėmus vienokius ar kito
kius nutarimus, kokios juri
dinės galios turės tie nutari
mai bendruomenei, jos 
padaliniams, organizaci
joms?

Tokie ir panašūs klausi
mai kils tiems, kurie kvie
čiami važiuoti į šaukiamą 

A.A.
EMILIJAI PALIŠKYTEI - NORRIS 

mirus, jos sesutę ZITĄ ir VALIŲ ČILVINUS, Emilijos 
vyrą JAMES WILLIAMS, sūnus EDWARD, JOHN, 
RAYMOND ir visą PALIŠKIŲ šeimą giliame skausme 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Vincė, Pranas Antanaičiai, 
Martina ir Anskis Reisgiai

A.A.
EMILIJAI NORRIS

mirus, jos sesutę Zitą ir Vaclovą Čilvinus bei jų 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

J. J. Levickai
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konferenciją, lygiai ir tiems, 
kurie gyvai domisi bendruo
meniniu gyvenimu ir veikla. 
Kitiems gal iškils ir daugiau 
neaiškumų.

Iš viso tokios bendruome ■ 
nės reikalais konferencijos 
ar vadovaujančių asmenų 
bendri pasitarimai yra di
džiai sveikintinas ir mūsų 
veikloje ypatingai svarbus 
reikalas. Kas antri metai 
vyksta bendruomenės 
atstovų (Krašto Tarybos) ir 
net atskirų organizacijų 
(kaip ramovėnų, skautų, 
sportininkų, Katalikų Fede
racijos) suvažiavimai, bet 
praktiškai jie ko nors labai 
pozityvaus neįneša nei 
bendruomenėje, nei pačioje 
organizacijoje, o dažniausiai 
pasitenkinama grynai for
maliais reikalais - sveikini
mais, kitų naujos federalinės 
valdybos rinkimais ir drau
giškais pasibičiuliavimais. Ir 
ne dėl to, kad tokiais atve
jais nebūtų svarstytinų 
problemų, bet svarbiausia, 
kad visa tai jungiama su 
Lietuvių Dienom ir specifi
nių klausimų svarstyboms 
nelieka laiko. Pagaliau net 
jeigu ir būtų keliami išskir
tini klausimai, tai ką gali 
kokiu specifiniu klausimu 
pasisakyti ar nuspręsti as
menys, kurių dauguma vie
nokiu ar kitokiu klausimu 
per gyvenimą nėra pagal
voję? Kalbant apie ALB 
Krašto Tarybos suvažiavi
mą vaizdas lygiai toks pats. 

MIRUSIEJI
SUDIE

A.A. STASIUI KAPOČIUI
Po trumpos ligos vasario 4 

d. Westmead ligoninėje mi
rė Stasys Kapočius gerai 
Pažįstamas Sydney ’’Kovo” 

lubo veteranams, buvęs 
klubo narys ir rėmėjas.

Stasys kilimo kauniškis, 
gimęs 1924 m. Kaune, gele
žinkelio tarnautojo šeimoje.

Vokiečių okupacijos metu 
Stasys su dviems broliais 
priverstas tarnauti kariuo
menėj rytų fronte. Frontui 
artėjant trims broliams pa
siseka pabėgti į Švediją. 
Abu Stasio broliai sukūrę 
šeimas apsistoja nuolati
niam gyvenimui, gi Stasys 
kiek pagyvenęs Švedijoj

Per eilę suvažiavimų dau
guma iškeltų problemų dėl 
stokos laiko ir keliamu klau
simu kompetetingų asmenų, 
suvažiavusių "priimama dė
mesin" ir tuo reikalas palai
dojamas. Naujoji Krašto 
Valdyba po suvažiavimo pa
lieka tuščiomis rankomis ir 
pradeda veiklą tik savo ini
ciatyva ir išmanymu. Gerai, 
jeigu tokia valdyba yra 
veržli, bet daugumas būna 
tokių, kurios laikosi statuti
nės raidės ir Tarybos suva
žiavimo nurodymų.

Svarbu ir ypač svarbu 
bendruomenės visokių 
sluogsnių suvažiavimai ir 
studijos, bet visa tai reikia 
labai rūpestingai ir apgalvo
tai paruošti, kas sudarytų 
pagrindą tolimesnei veiklai. 
Jau seniai pastebėta ir jau
čiama, kad bendruomenė 
kaip tokia akivaizdžiai merdi 
ir kad ji tebegalioja senuoju 
įsibėgėjimu iš energijos be 
jokių naujovių ir iniciatyvos, 
kas pakeltų jos autoritetą ir 
įžiebtų naujos ugnies. Tą 
liudija atskiros apylinkės, 
dažnai savo veikla nustelb
tos kitų, gajesnių organiza
cijų.

Tokiu būdu visokie suva
žiavimai ar konferencijos tik 
tada pasiteisins, kai bus 
keliami ir nuoširdžiai svars
tomi atskiri aktualūs klau
simai ir iš to pasidarytos iš
vados. Vien tik pasitenkini
mas bendrybėm ar formaly
bėmis esmėje yra visiškai 
tuščios pastahgoš be pozity
vių rezultatų.

(v.k.)

A.a. Stasys Kapočius

persikelia Kanadon, o iš 
ten, tėvų kviečiamas, 1958 
m. atvyksta Australijon.

Dėl savo gero, švelnaus ir 
taikingo būdo velionis visad 
buvo mėgiamas draugų ir 
pažįstamų. Už tat ir nenuos
tabu, kad paskutinėn gyve
nimo kelionėn velionį lydėjo 
gausiai pažįstafrių.

Mišias ir pamaldas lietu
vių kapinėse už velionį at
laikė kun. P. Butkus. Pas
kutinį padėkos žodį daly
viams kapinėse pareiškė 
Vyt. Bernotas.

Velionis liūdesy paliko 
sūnų Raimondą, brolį Algį ir 
du brolius bei jų šeimas 
Švedijoje. Stasys paguldy
tas netoli savo tėvelių Syd
nejaus lietuvių kapinių sky
riuje.

Ilsėkis, Stasy, ramybėje.

V.B.
•..u.H v -i,',,... ...

Sydnejaus Liet. Klubo
H':’ Biblioteka

maloniai primena, kad lietuviška spauda egzistuoja, 
tad pagarbiai prašo pirkti knygų sau, jaunimui ir dovanų 
savo bičiuliams.

Bibliotekoje yra didelis pasirinkimas lietuviškos dai
liosios literatūros suaugusiems (proza, poezija), jaunimui 
ir vaikams, taip ir anglų kalba lietuviškais klausimais.

Čia pažymėsime kaikurias knygas:
M. Bordeaux. LAND OF CROSSES.
J. Pajaujis. GENOCIDE IN LITHUANIA.
A. Gerutis. LITHUANIA 700 YEARS.
THE CHRONICLE OF THE LITHUANIAN CATHOLIC 
CHURCH.
THE VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN SOVIET 
OCCUPIED LITHUANIA.
P. Gudelis. JONIŠKĖLIO PARTIZANAI.
A. Kueng. A DREAM OF FREEDOM.
D. Faney. THE RULERS OF RUSSIA.
P. Leonas. WITH LIBERTY AND JUSTICE.
Pichel, C.L.T. SAMOGITIA.
V. Juodeika. DIDŽIOJI ILIUZIJA. 2 tomai.
J. Prunskis. LIETUVIAI SIBIRE.
S. Yla. A. PRIEST IN STUTTHOFF.
J. Gliaudą. SIMAS (angliškai ir lietuviškai).
PALIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS (albumas)
A. Šapoka. LIETUVOS ISTORIJA.
J. Končius. HISTORY OF LITHUANIA.
G. Valančius. ŽEMAIČIŲ DIDYSIS. Du tomai.
Savasis. KOVA PRIEŠ DIEVĄ LIETUVOJE.
M. Anysas. KOVA DĖL KLAIPĖDOS.
P. Klimas. A. STULGINSKIS, Dr. K. GRINIUS, J. 
ŠLIUPAS, M. KRUPAVIČIUS, A. SMETONA.

THE WORLD OF OLEGAS TRUCHANAS.
Lietuvos pašto ženklų katalogas. Pašto ženklams albu

mas.
Platzbarzdis. COINS AND NOTES OF ESTONIA, 
LITHUANIA AND LATVIA. Monetoms sudėti specialus 
katalogas.
A. ir A. Tamošaičiai. LITHUANIAN NATIONAL 
COSTUMES.

Bibliotekoje gaunama lietuviškų plokštelių, automobi
liams lipinukų, tautinių juostų, kaklaraiščių, takelių, 
raktams suverti grandinėlių, Vyčio paveikslų, įsegamų 
vyt ūkių, taut, vėliavėlių, juostelių ir kt.

Biblioteka tarpininkauja - persiunčia pinigus už laik
raščių prenumeratas, Ta proga primenama, kad šalia 
bibliotekos yra įrengta skaitykla su plačia lietuviška 
spauda (laikraščiai ir žurnalai).

Nuoširdžiai kviečiame būti bibliotekos ir skaityklos 
skaitytojais. Mums didžiausias džiaugsmas, jeigu pilnai 
naudositės biblioteka ir' skaitykla.

Syd. Lietuvių Klubo Bibliotekos 
Vadovybė

i__________ ______________
Australijos Lietuvių Fonde

AUKOS AUSTRALIJOS;
LIETUVIŲ FONDUI vuj9‘J 

n auniq 
$ 300 Sydney Lietuvį^ 

Sporto Klubas Kovas (400),;h 
$ 65 Vyt. Miliauskas,ĮVic.

(90) ąį,
Po $ 20 Ant. Steponavi

čius Vic. ir P. Burokas NSW 
(100)

Po $ 10 Pr. Liubinskas 
(35) ir A. Savickienė (45) - 
NSW.

$ 5 J .J. Ruzgiai Qld. (105) 
Adelaidės lietuviai per 

•mūsų įgaliotinį A. Zamoiskį: 
Po $ 100 Vac. Vilčinskas 

(102) ir V. Pipiras (130)
$ 50 J. Deckys (52)
$ 30 J. Norkūnas - vietoj 

gėlių a.a. V. šiukšteriui ir J. 
Rackui.

Po $ 20 S. Jablonskas (22), 
I.P. Barauskai (23), Pr. 
Duoba, J. Kutkienė (185) ir 
H. Vainauskas.

$ 25 P. Bielskis
Po $ 10 V.L. Gudiškiai, 

E.P. Šimkai (11) ir A. Visoc- 
kienė (27) - vietoj gėlių a.a. 
V. šiukšteriui.

Melbourne lietuviai Vasa
rio 16 proga:

Po $ 50 kun. Pr. Vaseris 
(135) ir Aid. Butkutė (60) 

$ 30 B. Leitonas 
Po’$ 20 V. Žemaitis, G. 

Mackevičienė, J. Kunca (40), 
K. Šimkūnas.

Po $ 10 P. Lazutka (25), 
Br. Sadauskas (19)/ J.S. 
Meiliūnai (487), J. Pranckū- 

nas (165), V.S. Ribačiauskai, 
VLStagis (200), J. Petkevi
čienę, I.E. Vaitkai (20), V. 
Vaitiekūnienė (65) ir V. Ali- 
šauskas (250).

Po $ 5 K. Bartaška (25), 
V.A. Batrukoniai (100), P. 
Naujokaitis (190), Algis Ra
manauskas, J. Mikštas (113) 
ir K. Lynikas (105).

Mažesnėm sumom $ 9.

Sveikiname naujus narius 
sp. Kl. Kovą ir P. Bielski ir 
šimtininkus: kun. Pr. Vase- 
rį, P. Buroką, J.J. Ruzgius, 
Vac. Vilčinską, V. Pipirą ir 
V.A. Baltrukonius.

Ačiū visiems už parėmimą 
savojo Fondo.

V. Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

Iškilęs atviras konfliktas 
tarp popiežiaus ir jėzuitų 
ordino, vieno iš stipriausių ir 
turinčių didelį intelektualinį 
prestižą katalikų bažnyčios 
vienuolijų ordinų. Jėzuitams 
priekaištaujama, kad jie nu
krypę nuo doktrinos ir nesi- 
skaitą su Vatikanu.

♦♦♦

Amerika turinti stiprių 
įrodymų, kad sovietai piet
ryčių Azijoje ir prieš Afga
nistano laisvės kovotojus 
naudoja nuodingas dujas, 

; kuriomis išžudoma tūkstan
čiai žmonių. !5 ;
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RUSINIMAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE
Nežiūrint Maskvos pasi- 

šovimo vadovauti pasaulio 
komunistiniam judėjimui ir 
sukurti tos spalvos pasauli
nę tarptautinę sąjungą, 
šiandien Kremliaus politi
niams vadovams jųjų bazė 
yra gana aiški. Kalbama 
apie komunizmo pasaulinę 
misiją bei tariamai moksli
nės raidos to kelio neišven
giamumą, bet dabarties už
daviniu laikoma komunizmo 
įgyvendinimas pačioje 
TSRS ir jos satelituose. Iš 
II-jo Pasaulinio karo pasi
mokyta ir tai, kad TSRS 
stiprybės tikroji atrama yra 
rusai, kad rusų masės nusi
teikimas yra nacionalistinis. 
Ir taip TSRS šiandien laiky
tina rusiškai nacionalistinė, 
didžiai centralizuota socia
listinė valstybė, komunistų 
partijos iš viršaus vadovau
jama diktatūra. Tarybinių 
respublikų sąjungos vardas 
tai tik priedangai, nežiūrint 
kad konstitucijoje jos net 
suvereninėmis vadinamos. 
Tikrovėje jos prilygsta 
Prancūzijos administraci
nėms provincijoms - depar
tamentams ir negretintina 
nei su Amerikos, nei Aus
tralijos federalinėmis vals
tijomis.

Yra manančių, kad nuo 
Lenino laikų tai didelis pa
kitimas, kuris 1915 m. 
skelbė bolševikus siekiant 
per pasaulinę revoliuciją 
tarptautinės proletariato 
brolybės, kuris nacionalinį 
lojalumą laikęs marksizmo 
herezija. Tik ir Leninas, 
nors ir sakydamas, kad so
cializmo sąlygomis tautos 
kovos prieš bet kokį nacio
nalinį ribotumą, vis dėlto 
tvirtina, kad jos ims visomis 
jėgomis siekti sąjungos ir 
susiliejimo su didelėmis ir 
priešakinėmis socialistinė
mis nacijomis (V.I. Leninas, 
Raštai, t.22, p. 322). Sociolo
gijos leninines-marksistines 
tiesas” tačiau turėjo pa

remti raudonosios armijos 
kariai ir Vengrijoje, ir Če
koslovakijoje. Kur nesiekė,i 
ten nenueita su Maskva,' 
pav. Jugoslavijoj, Albaniįojį. 
Kinijoj. Lenkams ‘išlaįk^tv 
Maskvai tenka ten laikyti 
savo įgulas. ?cj ’

Ryškus posūkis rusiškojo 
nacionalizmo keliu jau Stali
no laikais nuo 1930 m. Į mo
kyklų istorinius vadovėlius 
grįžo caristinių laikų tauti
niai rusų herojai ar šiaip at
sižymėję: Jonas III, Jonas 
IV ŽiaurusisJPetras I, Suvo
rovas, Kutuzovas ir kiti. 
Kare su vokiečiais Stalinas 
savo radijo kalbomis kvietė 
Rusijos žmones kovoti ne 
dėl pasaulio proletariato iš
laisvinimo, bet dėl motinos 
tėvynės Rusijos ir rusiškojo 
istorinio palikimo apgynimo. 
Naudinga Stalinui pasidarė 
viešuose atsišaukimuose ir 
Maskvos patriarcho drau
gystė bei iki tam niekinta 
ortodoksų cerkvė. Karo pa
baigai atšvęsti bankete 
Kremliuje Stalinas pakėlė 
taurę: "Už didžiąją rusU 
tautą!”.

Universitetų ir kitų aukš
tųjų mokyklų visų fakultetų 
studentams privalomas yra 
marksizmo-leninizmo kur
sas, į kurį įeina ir vadina
masis mokslinis komuniz
mas. Katekizminio pobūdžio 
vadovėlyje ’’Mokslinis ko
munizmas” (Red. kolekty
vas, vertimas į lietuvių kal
bą, Vilnius. 1973m.. d.,357) 
skaitome: ”TSRS tautos 
jaučia didžiulę meilę ir pa

garbą rusų tautai, jos kultū
rai ir kalbai. Didžioji Rusija 
visiems laikams sutelkė mū
sų šalies tautas į vieningą 
brolišką šeimą, po jos galin
gais sparnais surado prieg
lobstį ir išsivystė daugelis 
tautų”. Patetinis, perdėm 
emocinis nacionalistinis ir 
šovinistinis svaisčiojimasis 
žodžiai. Juk tai eilinio pro
pagandisto neeiliuota, 
nevykusi nacistinė poezija. 
Vakarų pasaulio rimto uni
versiteto seminare tokius 
pareiškimus padaręs 
studentas profesorius būtų 
karčiai pašieptas bei su
draustas. Kokiomis moksli
nėmis ar statistinėmis prie
monėmis prieita tokių išva
dų? Tai akademiką tiesiog 
žeminantis apibendrinimas. 
Istoriniai faktai juk visai 
priešingai kalba. Azerbei- 
džanas, Gruzija, Armėnija 
teprisijungta tik ginklu. 
Lenkija ir Lietuva pasida
linta, Katerinai II susitarus

”Į sceną visada einu pasiruošęs...”
Aktoriui Broniui Rainiui - 60

Sakoma, kad gyvenimas 
yra scena, o žmonės - akto
riai joje. Gal ir yra tiesos 
šiame pasakyme, bet yra 
žmonių, kurie veik visą savo 
gyvenimą pašvenčia scenai - 
scenos menui. Vienas iš 
tokių yra Adelaidės lietuvių 
teatro Vaidila aktorius Bro
nius Rainys.

Išvysta pasaulį 1922 va
sario 15, baigiantis žiemos 
šalčiams, Suvalkijos mieste 
Vilkaviškyje. Antrasis šei
moje.

Tik atgavusioje laisvę 
Lietuvoje, gyvenimas nebu
vo lengvas. Visi nuo žemdir
bio iki ministerio dėjo visas 
pastangas atkurti karo nua
lintą kraštą. Bronius, sėk
mingai baigęs pradžios mo
kyklą, stoja į gimnaziją, bet 
mirus tėvui, tenka mokslą 
nutraukti ir pradeda dirbti 
Lietuvos Banke, kad aprū
pinus motiną ir jauną seserį. 
Būdithas darbštus, pavyz
dingas ir gabus, 1942 metais 
jau dirba banko buhalterio 
pareigose. 

B. Rainys valdovo vaidmeny
Putino dramoje ’’Valdovo sūnus”

su vokiečiais ir austrais ir 
įveikus Kosčiuškos vado
vaujamą pasipriešinimą. 
Kas tik galėjo po I-jo Pasau
linio karo, kratėsi motinos 
Rusijos kaip maro. Ukrai
niečių išžudyta milijonai.

Tame pačiame ’’Moksli
niame komunizme” aiškiai 
pasakyta ir ateities sieki
mai. ’’Nacionaliniai teritori
niai vienetai (federacija, są
junginė ir autonominė res
publika) yra pereinamosios 
pakopos kelyje į visišką tau
tų vienybę (ibd. p. 354). 
Kaip toji tautų vienybė at
rodys? Gi viena didžiulė ru
sų tauta ir viena visus ap
jungiančioji rusų kalba. Pa
gal ’’Mokslinio komunizmo” 
autorius tai visai natūralus 

• procesas: ’’Daugianacionali
nės valstybės gyvenimas 
reikalauja ir vienos, visoms 
tautoms bendravimo prie
monės. Tarybų Sąjungoje ši 
problema sprendžiama, 
savanoriškai mokantis rusų

Vaidybinis talentas iškyla 
jau pradžios mokykloje. 
Bronius dalyvauja visuose 
mokyklos vaidinimėliuose, 
chore, o gimnazijoje šis ta
lentas prasiveržia stipriu 
sriautu ir jau nebeužtenka 
gimnazijoje ruošiamų pa
rengimų; Bronius dalyvauja 
šaulių, skautų ir kitų orga
nizacijų meniniuose paren
gimuose. Organizacijoms 
kartais tenka gerokai pa
vargti, kad Broniui būtų 
leista už gimnazijos ribų 
reikštis.

Įsikūrus Vilkaviškyje te
atrui, Broniui atsivėrė nau
jos vaidybinės plotmės. 
Miesto valdyba pastato salę 
su didele scena ir persiren
gimo kambariais bei kitais 
patogumais. Salė talpina 
virš 500 žiūrovų. Vilkaviškio 
miesto valdyba parūpina te
atrui veltui medžiagos 
dekoracijoms, o teatro va
dovybė nesnaudžia, ir vilka
viškiečiai gėrisi scenos pas
tatymais: S. Čiurlionienės 
Pinigėliai, P. Vaičiūno Tuš- 

kalbos, nes ja kalba didžioji 
tarybinės liaudies dauguma” 
(ibd. p. 356).

Rusinimas užsispyrusiai 
vykdomas ir Lietuvoje, ypač 
po 1975 m. Taškento konfe
rencijos, kur buvo aptarti 
rusifikacijos pagreitinimo 
metodai. Dabar jau prie
augliai ir vaikų darželiuose 
mokomi kalbėti rusiškai, ra
ginami ta kalba bendrauti ir 
su tėvais namuose.

Kalba ir tautinė kultūra 
yra susiformavusio žmogaus 
asmenybės integralinė dalis. 
Atvira rusifikacija, nėra 
kalbos, iššaukia nerusiškose 
teritorijose žmonių pasipik
tinimą ir bent pasyvią re
zistenciją. Didžiojoj TSRS 
tėvynėje pačių rusų tėra tik 
kiek per 50 %. Rusifikacija 
ne rusui psichologiškai atro
do bei tikrai yra primetimas 
svetimo, nežiūrint visų 
’’Mokslinio komunizmo” 
retorinių išvedžiojimų bei 
Kremliaus pasišovimo išau
ginti naujo tipo ’’tarybinį 
žmogų”, pilietį praradusį 
savo etninį veidą, rusiškai 
kalbantį robotą. Leiskime 
panašiu reikalu prabilti šių 

čios Pastangos, ...Valkata, 
’...Brandos Atestatas, ...Jau
nystės Eleksyras ir kt. 
Šiuose pastatymuose 
Bronius dalyvauja jau kaip 
aktorius ir jo atlikti vaidme
nys aiškiai liudija jo įgimtą 
talentą ir meilę teatrui. Su 
šiais veikalais Vilkaviškio 
teatras lankosi Šakiuose, 
Kybartuose ir kituose aplin
kiniuose miesteliuose.

Marijampolėje veikiantis 
teatras žvelgė iš aukšto į 
Vilkaviškio "mėgėjus” ir no
rintieji įstoti į Marijampolės 
teatrą, privalėjo laikyti eg
zaminus. Tuometinis Mari
jampolės teatro direktorius 
Tumkevičius, jam talkinin
kavo aktorius J. Kubartavi- 
čius, reikalavo iš visų akto
rių gilaus scenos meno paži
nimo ir pilnutinio vaidmens 
išgyvenimo.

1943 m. Marijampolės te
atras skelbia teatro įstoja
muosius egzaminus. Bronius 
ir Zenonas Kučinskas (miręs 
Adelaidėje), abu iš Vilkaviš
kio teatro, nuvyksta, ir iš 
visų laikusių egzaminus, tik 
jiems abiems pavyksta juos 
išlaikyti. Bet Broniui neteko 
Marijampolės scenoje pasi
rodyti. Artėjanti Raudonoji 
armija ir kareivio munduras 
nubloškė Bronių Vokietijon.

Po karo Bronius atsiduria 
Oldenburgo stovykloje, 

kur susitinka su Telšių 
miesto teatro aktoriumi K. 
Ilminoniu ir kitais scenos 
menininkais. Jų iniciatyva 

dienų Lietuvos istorikių, 
komunistų partijos nariui 
Dr. Juozui Jurginiui. Tiesa, 
jis kalba apie Mažosios Lie
tuvos XIX š. padėtį, vokie
čiams ją valdant. Minėda
mas to meto provokiškus M. 
Lietuvos leidžiamus laikraš
čius, J. Jurginis labai teisin
gai sako: "Šie abu laikraščiai 
(’’Nusidavimai apie Evange
lijos praplatinimą tarp žydų 
ir pagonių”, ’’Keleivis”) tu
rėjo ugdyti lietuvių klusnu
mą Prūsijos karaliams ir 
junkeriams, aukštinti vokiš
ką kultūrą ir tuo būdu ma
žinti lietuvių tautinį atspa
rumą, nes pavergėjo garbi
nimas, nors ir sava kalba, 
reiškė savosios tautos nieki
nimą ir jos silpninimą” (Red. 
kolektyvas, Lietuvos istori
ja, It., Vilnius, 1957 m., p. 
439). Ar ne tą patį šiandien į 
TSRS inkorporuotoje Lie
tuvoje atlieka "Tiesa”, 
’’Komjaunimo tiesa”, žurna
las ’’Komunistas”?
šlykštus J. Žiugždos melas 
tos istorijos III t. p. 361 
"Komunistų partijos vado- 
vaujams, ilgametis Lietuvos 
darbo žmonių, plačiųjų lie
tuvių tautos masių siekimas 
netrukus buvo įvykdytas”. 
Kalbama čia apie vadina
mojo liaudies seimo 1940 m. 
liepos 21 d. nutarimą įsi
jungti į TSRS. Kad tauta, 
turėjusi savo valstybinę gy
venimo formą, prašytųsi pa
laidojama, tai istorijoje pir
mas atsitikimas. Kitas rei
kalas keisti vidaus santvar
ką. To meto Lietuvos komu
nistų partija teturėjo apie 
1000 narių, iš kurių tik keli 
šimtai buvo lietuvių. Ir jie 
kalbėjo plačiųjų tautos ma
sių vardu? O taip klaidina
mas šių dienų lietuvių jauni
mas.

ruošiami šiupiniai ir kiti 
trumpesni scenos dalykėliai, 
bet didesniam scenos veika
lui trūksta jėgų. Bronius ne
rimsta, nes scena "šaukia”, 
ir paskaitęs, pakliuvusiame į 
rankas lietuviškame laik
raštyje, kad amerikiečių zo
noje, Scheinfelde scenos 
metelius Zenonas Kučins
kas organizuoja vaidintojų 
sūrelį, nebodamas pokarinių 
judėjimo suvaržymų, sto
vyklinių įstojimo ir išstojimo 
problemų, Bronius po kelių 
savaičių jau vaidina vieną iš 
pagrindinių vaidmenų J. 
Lauciaus SI i džiame 
Pusmilijonyje. Režisuoja 
senas prietelius Zenonas 
Kučinskas.

Pradėjus kurtis amerikie
čių sargybų kuopoms, Bro
nius jungiasi į jų eiles ir 
saugoja Nurinberge teisia
mus Trečiojo Reicho "kūrė
jus”.

Didžiausią duoklę teatrui 
Bronius atiduoda Adelaidė
je. Nuo pat pirmos dienos 
įsijungia į teatrą. Lanko rež. 
J. Gučiaus studiją, kurią 
baigia su režisoriaus vienu 
iš geriausių įvertinimų ir 
aktoriaus darbo supratimu.

Virš trisdešimt metų 
Adelaidės teatro scenoje 
matėme Bronių: karalių, 
tėvą, niekšą, herojų ir ki
tuose charakteriuose. Jam 
nebuvo mažo ar didelio 
vaidmens; visus vaidmenis 
atliko su atsidėjimu, išgy
vendamas visas žmogiškas 
savybes: jautrią, poetišką 
sielą, mylinčią širdį, rūstų 
žvilgsnį, neapykantą iki 
niekšybės, sielvartą, nusi
vylimą, bejėgiškumą, senat-
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Kiekvieną 
kovo sekmadienį 

7.30 vai. vak.

Namie ir svetur
ADELAIDĖS RAMOVĖNŲ 

SUSIRINKIMAS

Adelaidės Lietuvių Na
muose įvyko LKVS ’’Ramo
vės” Adelaidės sk. metinis 
narių susirinkimas.

Susirinkimą pradėjo sky
riaus pirm. V. Vosylius, pa
kviesdamas susirinkimą 
pravesti B. Strauką, sekr. 
A. Mikeliūną.

Iš skyriaus pirmininko ir' 
iždininko pranešimų paaiš
kėjo, kad valdyba buvo gana 
veikli, sukėlė nemažas su
mas pinigų, kuriais parėmė 
visą eilę lietuviškų organi
zacijų ir institucijų. Metų 
eigoje turėjo viso pajamų $ 
2.853,52, išlaidų $ 2.084,73. 
Kasoj liko $ 768,79. Kontro
lės komisija patikrinusi pi
niginę padėtį, rado, kad at
skaitomybė ir kasos knyga 
vedamos tvarkingai.

Šiuo metu skyrius turi 94 
narius. Pereitais metais mi
rė vienas narys, kaip pasy
vūs iš sąrašų išbraukti keli 
nariai. Miręs narys V. Ber
naitis pagerbtas tylos minu
te. Sulaukusiems 65, 70 ir 75 
metų nariams įteikti specia
lūs adresai.

Į naują valdybą išrinkti 
slaptu balsavimu: V. Vosy
lius, J. Jaunutis, J. Norkū
nas, J. Bačiulis ir Z. Stan
kus. Perrinkta naujai 
kadencijai kontrolės k-ja ir 
garbės teismas.

Susirinkimas užbaigtas 
sugiedojus Tautos Himną.

Ramovėnas

NAUJOS EILĖRAŠČIŲ
KNYGOS PRISTATYMAS

Visi adelaidiškia gerai pa
žįsta aktyvią ir tautiniai su
sipratusią Kaminskų šeimą. 
Daugelį metų abu Kamins
kai dainavo chore, kurio ir 
-dabar dar neapleido. K. Ka
minskas, kaip sėkmingas 
biznierius, yra efektingai 
parėmęs visą eilę mūsų or
ganizacijų. Savo lėšomis K. 
Kaminskas yra išleidęs 
choro Lituania dainų plokš
telę ir tapęs choro mecena
tu.

K. Kaminskas ne tik geba 
sumaniai vesti savo įmonę, 
bet taip pat mėgsta ir 
pasvajoti ir savo mintis iš
reikšti eilėraščių forma. Per 
eilę metų susirinko tokių ei
lėraščių gerokas pluoštas. 
Dalį jų atrinkęs, autorius iš
leido eilėraščių rinkinį.

Rinkinys pavadintas ”Po 
svetimu dangum”. Jame di
džioji dalis eilėraščių skirta 
tėvynės, gimtinės ir artimų
jų ilgesiui. Kur beeitų, ką 
bedarytų, autorius visuomet 
jaučiasi esąs po svetimu 
dangumi, kuris jam ir ■ po 
daugelio čia išgyventų metų 
tebėra vis svetimas ir at
rodo toks jau liks visuomet.

Choro vadovybė suruošė 
Lietuvių Namuose šio eilė-

raščių rinkinio pristatymą. 
Šiltais žodžiais autorių 
pasveikino choro adminis
tratorius A. Šerelis. Ta pro
ga suruoštų vaišių metu 
kalbėjo ”AL Žinių” redakto
rius P. Bielskis priminęs, 
kad jis šiame laikraštyje yra 
spausdinęs geroką pluoštą 
Kaminsko eilėraščių. Bend
ruomenės pirm. Č. Zamois- 
kis taip pat pasveikino auto
rių už jo pasiryžimą ir drąsą 
išleisti šį rinkinį ir palinkėjo 
jam tolimesnės sėkmės.

Choro dirigentė G. Vasi
liauskienė, pasveikinusi Ka
minską, pakvietė P. Pus- 
dešrį pasisakyti apie šia. 
naują knygą. Kalbėtojas 
plačiau pašnekėjo apie poe
ziją ir poetus bendrai ir apie 
Kaminsko eilėraščių rinkinį, 
kurį pozityviai įvertino.

S. Kubilius padeklamavo 
iš rinkinio keletą eilėraščių. 
Moterų choras padainavo 
porą dainų.

K. Kaminskas visiems pa
dėkojo už linkėjimus, svei
kinimus ir už jo knygos 
pristatymą ir įvertinimą.

B.S.

Galvojant apie senatvę
Senatvė, nelaukiama 

viešnia, neaplenkia nė vieno, 
atnešdama fizinius ir dvasi
nius negalavimus, o dažnai 
žmogų paverčianti padaru, 
nepajėgiančiu rūpintis pačiu 
savimi. Dėl tos priežasties 
valstybė, įvairios organiza
cijos bei paskiri asmenys 
deda nemaža pastangų to
kiems nelaimingiesiems 
visapusiškai padėti.

Susirūpinimas artėjančia 
senatve gana intensyvus ir 
mūsų išeivijoje. Šiame dar
be yra užsiangažavusios 
įvairios labdaros ir moterų 
draugijos bei organizacijos. 
Tokių organizacijų turime 
beveik kiekvienoje Austra
lijos lietuvių kolonijoje.

Virš 30 metų Adelaidėje 
veikė ALB Moterų Sekcija, 
kuri rūpinosi ne tik bend
ruomenės socialiniu gyveni
mu, bet taip pat ir labdara. 
Norėdama šiame darbe 
efektyviau reikštis ir gauti 
iš valdžios šiam tikslui etni
nėm grupėm skiriamą 
finansinę paramą, Moterų 
Sekcija pereitais' metais 
persiorganizavo ir dabar 
vadinasi Pietų Australijos 
Lietuvių Moterų Draugija 
’’Moterų Sekcija Inkorpo
ruota”. Nežinia kokiais su
metimais prie organizacijos 
pavadinimo pridėtas nelo
giškas priedas ’’Moterų 
Sekcija”, nes naujoji organi
zacija nėra kokios nors kitos 
organizacijos padalinys, o 
visiškai savistovi ir sava
rankiška organizacija. Gali
mas daiktas šiuo ’’priedu” 
norėta pabrėžti ryšį ir testi-

GRAŽI SUKAKTIS

Šiais laikais visame pa
saulyje yra įsigalėjęs šeimų 
nepastovumas, kuris yra 
pasiekęs bauginančias pro
porcijas. Šis reiškinys krinta 
į akis ne tik vakarų pasauly
je, bet ir mūsų tėvynėje, kur 
šeimų pastovumas buvo lai
komas tautiniu bruožu.

Mūsuose priimta atšvęsti 
įvairias vedybinio gyvenimo 
sukaktis: dešimtmečio, dvi
dešimt penkerių metų ir t.t. 
Bet retai porai nusišypso 
laimė atšvęsti 50 metų ve
dybinio gyvenimo arba 
auksinę sukaktį. Išgyventi 
kartu 50 metų, reikia ne 
vien abipusės meilės, bet 
taip pat ir abipusės pagar
bos, tolerancijos, respekto, o 
dažnai ir aukos. Atsimenant 
mūsų kartos audringus iš
gyvenimus, karą, netekimą 
savo tėvynės ir naujam 
krašte įsikūrimo vargus, to
kia sukaktis įgauna išimtinę 
vertę ir liudija lietuviškos 
šeimos pastovumą.

Tokia reta ir džiaugsmin
ga sukaktis buvo atšvęsta

numą su buv. ALB Moterų 
Sekcija.

Naujosios Moterų D-jos 
Valdyba vieną sekmadienį 
pakvietė adelaidiškius į dis
kusijų popietę, kurioje, kaip 
skelbimuose buvo pabrėžta, 
būsiančios svarstomos vy
resnio amžiaus lietuvių 
problemos. Susidomėjimas 
šiom diskusijom buvo gana 
gyvas. Susirinko virš šimto 
adelaidiškių.

Susirinkimą kvietusi 
D-jos Valdyba susirinkusių 
nesupažindino su jos užsi

brėžtais tikslais bei planais, 
o taip pat ir D-jos įstatais. 
Nepristatė nė D-jos Valdy
bos, kas yra gana svarbu, 
norint turėti visuomenės 
paramą. Susirinkusiems 
pristatyta visa eilė kompe- 
tetingų prelegentų, iš kurių 
pranešimų buvo galima pa
sidaryti išvadas ką ši D-jos 
Valdyba yra numačiusi savo 
planuose.

Dr. R. Varoneckaitė kal
bėjo apie vyresnio amžiaus 
žmonių sveikatos proble
mas. Dr. D. Viliūnaitė supa
žindino su to pat amžiaus 
žmonių psichiniais negalavi
mais. I. Davis ir A. Nava- 
kienė nušvietė dėl senatvės 
nepajėgių asmenų priežiū
ros ir slaugymo rūpesčius ir 
įvairias problemas. Archi
tektas A. Navakas suglaus
tai, bet išsamiai supažindino 
su valdžios nuostatais ir rei
kalavimais, kai prašoma fi
nansinės paramos statant 
seniems žmonėms taip vadi
namus ’’kaimelius”.
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Emilija ir Antanas Mikeliūnai vedybų 50 m. sukakties proga

Emilijos ir Antano Mikeliu- kaip vertingi, iiį aktyvūs šių 
valdybų nariai. Gal šis užsi
angažavimas ir nuoširdi 
veikla, laisva nuo tuščių as
meninių ambicijų, padėjo 
sukaktuvininkams pralenkti 
prabėgusius metus, išlaikyti 
giedrią nuotaiką, pusėtinai 
gerą sveikatą ir užtarnautą 
respektą.

Mikeliūnų dukros Gaila ir 
r-o—j-« -—;—------- j [Valdonė su savo šeimomis

gal geriau butų tikę šia proga suruošė savo tė-
švęsti sidabrinę, o ne auksL veliantis: gražias vaišes, į
nę sukakti. Bet pažvelgus į ’^uj-ias atsilankė ------
burelį anūkėlių, kurių vierta bįrvs iu draueu.

nų pastogėje. Seniau, šven
čiant auksinę sukaktį, su
tuoktiniams būdavo įteikia
ma išpuošta lazda, atseit, 
kad tęsiant likusią gyvenimo 
kelionę būtų į ką atsiremti. 
Dievaž, kas būtų drįsęs Mi- 
keliūnus apdovanoti šiuo 
degreduojančiu atributu. 
Abiem ’’jaunavedžiam” 
pagal jų išvaizdą ir laikysę- 

jau spėjo net ištekėti, pra
dedi tikėti, kad sukaktis ne
suklaidinta ir tikrai yra 
auksinė. Ilgus metus iki pat 
šios dienos abu Mikeliūnai 
buvo ir tebėra labai aktyvūs 
mūsų bendruomenės gyve
nime. Būtų nelengva išmi
nėti jų turėtas visuomenines 
pareigas ir atliktus darbus. 
Ir Emilija ir Antanas tebėra 
vienas bendruomenės, kita 
moterų d-jos valdybose, 

prašoma statyti klausimus ir 
pareikšti savo nuomones. 
Vienas dalyvių pasiūlė 
vietoj dviejų visuomeninių 
namų palikti tik vienus, o 
kitus paversti hostęliu se
niems žmoniėms. Kitas čia 
pat pasiūlė tuojau pradėti 
rinkti pinigus tuo pačiu me
todu, kaip buvo renkama 
Lietuvių Namams. Tačiau iš 
dalyvių pareikšta, kad pini
gų rinkimas yra peranksty- 
vas. Pinigų rinkimo vajus 
turėtų būti pradėtas tik ta
da, kai D-jos Valdyba, iš
klausius pageidavimus, pa
tieks konkretų planą, ką ji 
užsimojus su tais pinigais 
daryti.

Kol planai bus paruošti ir 
įgyvendinti, praeis nemaža

! nemažas 
būpys jų draugų. Klebonas 
kun. A. Spurgis, sveikinda
mas sukaktuvininkus, prisi
minė juos dar iš Lietuvos 
laikų, nes, pasirodo, kilę iš 
artimų apylinkių. Tais pa
čiais metais Mikeliūnai įžen- 
§ė į moterystės, o kun. A. 

purgis į kunigystės stoną. 
Palinkėjo jiems geros svei
katos ir džiaugsmo.

Bendruomenės pirm. Č. 
Zamoiskis, įteikdamas 
bendruomenės valdybos 
dovaną pabrėžė, kad A. Mi- 
keliūnas, per pastaruosius 
ketverius metus būdamas 
valdybos iždininku, pavyz
dingai sutvarkė bendruo
menės iždą ir turtą. Palin
kėjo sukaktuvininkams gra
žios ateities.Prie šių linkėji
mų visi prisijungė su šam
pano taurėmis ir sugiedojo 
ilgiausių metų.

Esant gražiam orui, 
vaišes užbaigti svečiai susi
būrė jaukiame sodely, kur 
praleido dar kelias valandas 
šio išimtino ir atmintino va
karo.

Tikėkimės, kad Emilija ir 
Antanas Mikeliūnai dar 
daugelį metų bus aktyvūs 
mūsų bendruomenėj ir juos 
nuolatos matysime savo 
tarpe tokius pat energingus, 
kaip ir dabar.

B. Straukas
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LIETUVOS UNIVERSITETUI 60 METŲ
Šių metų Vasario šešio

liktoji yra dviguba šventė: 
tą dieną prieš 64 metus buvo 
paskelbtas Lietuvos nepri
klausomos valstybės atsta
tymas ir prieš 60 metų, t.y. 
1922 metais — Lietuvos 
Universiteto atidarymas.

Kaip žinome, Lietuva tu
rėjo vieną iš seniausių uni
versitetų. Vilniaus universi
tetas prieš tris metus šventė 
savo 400 metų sukaktį. Jis 
buvo įsteigtas 1579 metais. 
Bet Lietuvai nustojus ne
priklausomybės, netrukus, 
t.y. 1832 metais, užda
rytas ir Vilniaus universite
tas. Imperinė Rusija, paver
gusi mūsų kraštą, norėjo 
kad Lietuva būtų tamsi ir 
juoda.

Tad atstačius Lietuvos 
nepriklausomybę, pirmuoju 
mūsų inteligentijos rūpesčiu 
buvo atkurti Vilniaus uni-
versitetą. Tam tikslui Lie
tuvos Taryba jau 1918 m. 
gruodžio 5 d. priėmė Vil
niaus universiteto statutą ir 
numatė 1919 m. sausio 1 d. 
universitetą iškilmingai ati
daryti. Deja, bolševikams 
tuo laiku veržiantis į Vilnių, 
tos iškilmės neįvyko. Lietu
vos vyriausybei teko pasi
traukti į Kauną ir imtis 
svarbesnių reikalų - ginti 
kraštą nuo besiveržiančių 
priešų.

Valstybei tuo laiku nega
lint universiteto kurti, atsi
rado privati iniciatyva. 1919 
m. spalio 19 d. Kaune įvyku
siame pasitarime nusista
tyta steigti visuomeninėms 
pajėgoms Aukštuosius Kur
sus. 1919 m. lapkričio mėn. 
buvo įsteigta Aukštiesiems 
Kursams laikyti aukštųjų 
mokslų draugija. Kursai 
pradėjo veikti 1920 m. sau
sio 27 d. su penkiais sky
riais: humanitarinių, teisių, 
matematikos - fizikos, gam
tos, medicinos ir technikos.

Pirmaisiais metais Aukš
tiesiems kursams vadovavo 
Z. žemaitis. Mokslą pradė
jus, įstojo 522 klausytojai, iš 
jų - 244 tikrieji, kiti - laisvi 
klausytojai, neturį brandos 
atestatų. Bet 1920 m. rudenį 
mokslas buvo nutrauktas, 
daugumai studentų išėjus į 
frontą. 1921-22 m. kursams

Į sceną...
Atkelta iš psl. 3

vę ir liepsningą kovingumą. 
Visa tai nemeluotai, iš šir
dies, iš gelmių sielos.

Tad nenuostabu, kad jo 
charakteriai gyvi, įtikiną,, 
pagauną, imponuoją, todėl 
publikos mėgstami. Turėda
mas gerą (fotografinę) at- 

• mintį, Bronius scenoje žo
džių neieško, nekartą ir ki
tus ištempęs iš ’’duobių”, 
nesiremia suflerio pagelba, 
tuo pačiu pasilikdamas dau
giau erdvės charakteriui.

Neįmanoma suminėti visų 
scenos pastatymų, veikalų, 
kuriuose Bronius vaidino. 
Visuomet rimtai, su atsidė
jimu, lyg kokį svarbų darbą 
dirbtų. Tiesa, jam tai svar
bu, nemėgsta paviršutiniš
kumo.

Be teatro, Bronius daly
vauja šiupiniuose, dekla
muoją minėjimuose, skaito 
ištraukas, niekur
neatsisako, nes meilė lietu
viškam žodžiui didelė. Lie
tuvišką žodį jis perduoda 
švarų, be akcento ar tarmės 
dulkių, perpintą reikiamu 
jausmu ir balso tembru, vi- 

Mūsų

vadovavo J. Vabalas - Gu
daitis. Klausytojų buvo 480, 
.paskaitas skaitė 48 lektoriai. 
‘Aukštieji kursai atliko pa
ruošiamuosius darbus 
Lietuvos universitetui 
steigti.

Neatsižvelgiant į sunkią 
krašto ekonominę padėtį ir 
dar nepasibaigusias kovas 
dėl krašto laisvės, mūsų po
litiniai veikėjai universiteto 
steigimo klausimą kėlė jau 
1921 m. pradžioje. Steigia
mojo Seimo atstovas V. Če
pinskis, vėliau tapęs univer
siteto profesorium, svars
tant mokyklų įstatymo pro
jektą 1921 m. kovo 22 d. ra
gino universitetą steigti, 
nepaisant sunkios padėties. 
Jis .sakė, kad istorijoje yra 
žinomi atsitikimai, kad tau
tos steigė universitetus, bū
damos tokioje padėtyje, 
kaip Lietuva. Jis nurodė

Lietuvos — Vytauto Didžiojo Un-to did. rūmai Kaune

AUDRA VIRŠ EUROPOS

’’Neapykanta auga,” sako 
prie mūsų prisėdusi ’’turis
tė”. ’’Lenkai neužmiršo 
Katyno žudynių ir darbinin
kų skerdynių 1970 m. 
Gdanske.”

’’Konfrontacija neišven
giama,” sako p. B. ’’Rusai 
niekinami; tai nekultūringa, 
menkavertė, brutali rasė. 
Maskvos kolaborantai ne
kenčiami.”

’’Mokiniai,” įsiterpia jau
nas studentas, ’’privalomose 
rusų kalbos pamokose laiko
si pasyviai, pažangos neda
ro.”

Katovicuose ant sienų ir 
tvorų iš po nakties atsirado 
ant didelio lapo spausdinta 
karikatūra — Brežnievo

A 
suomet pasiekiantį kiaušy- 
toją.

Jau penkeri metai kaip 
Bronius kalba per Adelaidės 
lietuvių radiją. Jis čia yra 
pagrindinis pranešėjas, vai
dina radijo vaidinimuose ir 
kur reikia gražaus ir gero 
balso - Bronius neatsisako.

Bronius kaip asmuo yra 
visų mėgimas, nes jo sąmo
jus net ir kritiškuose mo
mentuose sužiba linksmesne 
prošvaite.

Sveikiname Bronių sulau
kusį brandaus amžiaus jr lin
kime sukurti dar daug įdo
mių ir jaudinančių vaidme
nų, o lietuviško žodžio meilė 
tegul dar stipriau liepsnoja, 
uždegdama ir mūsų jaunųjų 
aktorių širdis!

V. Baltutis 

Olandijos padėtį XVI šimt
metyje, kada tas kraštas 
kovojo prieš svetimųjų in
vaziją, bet gyventojai nu
balsavo: ’’Duokit mums uni
versitetą, duokit mokyklų”. 
Ir tada buvo įsteigtas Lei
deno universitetas, kuris ir 
šiandien yra vienas iš 
žymiausių ir geriausių uni
versitetų pasaulyje. V. Če
pinskis tada sakė Steigia
majame Seime: ’’Žiūrėkit, 
dėl to Olandija yra vienas iš 
puikiausiai apsišvietusių ir 
sutvarkytų kraštų”.

Konkrečiau universiteto 
steigimo reikalą V. Čepins
kis buvo iškėlęs Steigiama
jame Seime 1921 m. vasario 
15 d., bet Seimas universi
teto statuto projektą pra
dėjo svarstyti tik gruodžio 7 
d. V. Čepinskis kritikavo 
Švietimo ministerijos biuro
kratizmą, dėl kurio statuto

Tęsinys

veidu meška uždėjusi di
džiulę leteną ant mažo meš
kiuko (Lenkijos) galvos. Mi
licija pašalino karikatūrą, 
bet kaltininkų neieškojo.

’’Lenkai po rusų jungu 
miršta dešimt kartų, lėta 
mirtimi,” sako jaunuomenė, 
’’verčiau mirti vieną kartą 
kovojant už laisvę.”

’’Jaunimas, nepatyręs 
karo baisybių, nekantrauja, 
veržiasi kovoti. Tautos vil
tys dedamos į darbininkų 
uniją ’’Solidarity”.

’’Lenkijoje yra 36 mil. gy
ventojų. iš jų 10 mil. "Soli
darity” narių, o komunistų 
partija, kuri valdo Lenkiją, 
turi tik 2 mil (anksčiau buvo 
3 mil.),” sako optimistai ir 
laukia pagalbos iš Vakarų. 
Realistai pesimistiškai žiūri 
į ateitį. Kokį vaidmenį su
vaidins kariuomenė rusų 
politrukų infiltruota? Ar 
įsakyti šaudys savo brolius, 
kovojančius už laisvę? 
Skeptikai mažai tikisi iš Va
karų .’’Vakarai nekovos dėl 
Lenkijos, nei dėl idealų, jei 
kovos tai tik dėl savo kailio”.

Trečiadienį Zofija jau 
anksti rytą susodino mus į 
savo mažą automobilį ir vežė 
į Castelgandolfo, popiežiaus 
vasaros rezidenciją, kur po
piežius dar ilsėjosi po pasi
kėsinimo, ir kiekvieną tre
čiadienį ir sekmadienį, ne
žiūrint silpnos sveikatos, 12 
vai. priima lankytojus.

Castelgondolfo, apie 40 
km. už Romos prie gražaus 
ežero. Išvažiavome anksti, 
nes vėliau sunku patekti į 
audienciją. Zofija ekspertiš- 
kai manevravo automobilį 
tarp sunkvežimių* autobusų

svarstymas suvėlintas. Jis
pasakė, kad nors Aukštieji 
Kursai turi trūkumų, jie jau 
sudaro tam tikrą pagrindą 
universitetui. Kvalifikuotų 
dėstytojų atžvilgiu Lietuva 
stovi nežemiau už kaimynus. 
Universitetas turi ne vien 
praktinės, bet ypač kultūri
nės reikšmės. Jis pasakė: 
’’Mūsų savarankiškumas ir 
originalumas gali pasireikšti 
tik per kūrybą lygiai ūkio, 
tiek ir kultūros srity... be 
universiteto to nepasieksi
me... Bet jeigu mes sudary
tume universitetą vien tik iš 
svetimų žmonių, kuriems 
mūsų reikalai, troškimai ir 
pažiūros būtų svetimi, tie 
svetimi žmonės negalės su
kurti tokio universiteto, ku
ris būtų mūsų kultūros židi
nys... Mes turime eiti prie 
universiteto kūrimo savo 
jėgomis, kviesdami iš svetur 
tik tas jėgas, kurių pas mus 
nėra”.

Atominės energijos klau
simu V. Čepinskis tada pa-;

ir automobilių. Ne per to
liausia rezidencijos rado 
vietą automobiliui. Milici
ninkai tvarkė judėjimą, ne
kliudė įeiti į aikštę prie rū
mų, kur grupės su plakatais 
ir vėliavomis varžėsi dėl 
vietos prie vartų, o pavieniai 
brovėsi pro minią.

Grupė lenkų veržėsi 
į priekį duodami suprasti 
kad popiežius to? i 11 vai. 
atsidarė vartai. Minia, susiū
bavo kaip vandenyno' ban
gos audroje. Prie vartų 
milicininkai patikrinę ranki
nukus, foto aparatus ir kiše
nes, leido į kiemą.

Keturaukščių mūrų 
apsuptas, gilus kaip šulinys 
kiemas, nuo saulės prideng
tas didžiule brezento danga, 
sutalpino iki 3000 žmonių. 
Priekyje keliolika eilių suolų 
užimti kunigų, vienuolių ir 
jų svečių. Stovinčių minioje 
išsiskyrė Kanados vėliavą 
iškėlę Quebec Marijos ar
mijos nariai su auksinėmis 
žvaigždėmis prie krūtinės, 
moterys baltom sukniom 
sujuostom plačiomis žydrio
mis juostomis ir vyrai bal
tais kostiumais. Kanadiečius 
supo plakatai kitų draugijų: 
šv. Gertrūdos, šv. Bernardo, 
Dublino airių, Stetino ir 
Koelno vokieoų, San 
Lorenzo, lenkų Čenstakavo 
ir ’’Solidarity” ir daug kitų. 
Elegantiškas, tamsiu kos
tiumu japonas su foto apa
ratu prasiveržė ir atsistojo 
šalia manęs.

Kanadiečiai užgiedojo 
prAncūziškai, jiems užbaigus 
pradėjo kitas choras. Parei
gūnai įvedė dvi poras afri
kiečių jaunavedžių. Jaunos 
negrės baltom sunkiom ir 
lengvučiais šydais; gražūs, 
ekstazės pagauti veidai nu
kreipti į dangų, rankos iš

skeltos aukštyn. Primityvi 

sakė: "Šiandien kai kurie 
svajotojai kalba apie taip 
vadinamos atomų energijos 
išnaudojimą. Juk tai baisu! 
Ir galėtų prieiti prie tokios 
galimybės. Juk tai reikia - 
milijonus arklio jėgų! Aš ne
norėčiau kad žmogus galėtų 
prie tokio baisaus šaltinio 
prieiti!"

Švietimo ministerijos pa
ruoštas statuto projektas 
buvo perduotas svarstyti 
Seimo išrinktai komisijai 
Atstovų nuomonės skyrėsi 
universiteto autonomijos 
klausimu, dėl teologijos - fi
losofijos fakulteto ir kitais 
klausimais. Todėl tik po il
gesnių diskusijų ir padarius 
visą eilę esminių bei redak
cinių pataisų, Steigiamasis 
Seimas 1922 m. kovo 31 d. 
priėmė Universiteto statu
tą.

Bet Lietuvos vyriausybė, 
norėdama simboliškai suriš
ti Lietuvos universitetą su 
senuoju Vilniaus universite
tu, 1922 m. vasario 13 d. 
nusprendė Lietuvos univer
sitetą Kaune iškilmingai 
atidaryti vasario 16 dieną, 
nelaukiant Seime svarstomo 
statuto. Tad Lietuvos uni
versitetas Kaune pradėjo 
darbą, remdamasis Lietuvos 
Tarybos Vilniuje priimtu 
Vilniaus universiteto statu
tu. Pirmuoju rektorium 
prezidentas A. Stulginskis 
paskyrė J. Šimkų.

Fakultetų dekanais buvo 
paskirti: prel. J. Mačiulis - 
Maironis - teologijos fak., A. 
Voldemaras - socialinių 
mokslų, Z. Žemaitis - mate
matikos - gamtos, P. Avižo
nis - medicinos ir P. Jodelė - 
technikos.
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•mistika supo afrikietes jau
namartes.

12 vai. balkone, vieninte
liams mūsų keturkampyje, 
pasirodė apvalus lenkiškas 
veidas. Balta popiežiaus fi
gūra priėjo prie baliustra
dos. Tūkstantinė minia šūk
telėjo. Ovacijose išsiskyrė 
šauksmas "Niech žyje Pols
ka!”. Kaip aidas atsakė 
’’Niech žyje Solidarity!” 
Lenkai sveikino savo popie
žių, o jis iškėlęs rankas su
kinėjosi, laimino. Miniai nu
rimus prakalbėjo itališkai, 
Easkui angliškai, trumpai 

itomis kalbomis. Į pabaigą 
prabilo lenkiškai, užbaigda
mas: ’’Kasdieną meldžiuos 
už tėvynę”. Jam atsakė 
šauksmas ’’Niech žyje! Sto 
lat niech žyje!”

Šalia manęs stovėjo jau
nas, nutukęs kunigėlis. Pil
name veide vos matėsi ma
žos akutės, prakaitu žiban
čią nosį rietė į viršų ir trypė, 
mojo, šokinėjo, šaukė gar
siau už visus. Šalia stora 
lenkė atrajojo kramtomą 
guma ir kartojo kunigėlio 
šauksmą.

Virš 40 min. popiežius, 
lengvas taikinys pasikėsin- 
tojams, kalbėjo ir laimino. 
Kai pasitraukė, visi sujudo 
prie išėjimo. Kol mes prasi- 
stūmėme į kelią pusvalandis 
praėjo.

Po pusryčių, mes moterys 
- Zofijos motina, Tetula ir aš, 
išėjome pasivaikščioti. 
Ponas B. su mumis nėjo. 
’’Man per sunku vaikščioti, 
pasiliksiu su vienuolėmis, 
elektrinius virimo ir skalbi
mo įrengimus pataisysiu kur 
reikia”, mechanikos mėgėjas 
senas bajoras mus išlydėjo’ 
ir nuėjo į virtuvę.
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Lietuvos 
universitetui...

Atkelta išdils. 5

Universitetas pradėjo 
veikti 1922 m. kovo 1 d. Sei
mui priėmus naują statutą, 
socialiniu mokslų fakultetas 
buvo padalintas i humanita
rinių, teisių ir teologijos - fi
losofijos fakultetus. Huma
nitarinių mokslų fakulteto 
dekanu tapo M. Biržiška, 
teisių - P. Leonas ir teologi
jos - filosofijos - kun. P. Bu- 
čys.

Lietuvos universitetas 
Kaune kūrėsi, negalėdamas 
atsiremti nė vienos aukšto
sios mokyklos palikimu nei 
tradicijomis. Vilniaus uni
versiteto tradicijos buvo 
nutrukusios prieš 90 metų. 
Kaune nebuvo net tinkamų 
patalpų. Universitetas pra
dėjo darbą buv. komercinės 
gimnazijos rūmuose (dabar
tinėje Donelaičio g-vėje), 
kuriais jau naudojosi Aukš
tieji Kursai. Trūko moko
mojo personalo ir mokslo 
priemonių. Bet entuziastų 
pasiryžimas viską nugalėjo.

Didėjant studentų skai
čiui, pradėjo trūkti paskai
toms salių. Kai kuriuos fa
kultetus teko perkelti į kitus 
namus. 1927 m. ministrų ka
bineto nutarimu buvo per
leisti dideli valstybės spaus
tuvės rūmai, statyti 1925 m. 
Juos kiek pertvarkius, ten 
nusikėlė rektoratas, teolo
gijos - filosofijos, humanita
rinių’ mokslų fakultetai ir 
universiteto biblioteka. Šie 
rūmai, Gedimino ir Donelai
čio gatvių kampe, buvo pag
rindiniai, vadinami did . u-to 
rūmai.

1931 m. Aleksote buvo 
pastatyti fizikos - chemijos 
instituto rūmai (sunaikinti II 
pas. karo metu), kur persi
kėlė ir technikos fakultetas 
su reikalingomis laboratori
jomis. Čia buvo numatyta 
statyti universiteto miestą, 
bet vėliau kitiems fakulte
tams buvo pastatyti rūmai 
kitose miesto dalyse.

Pradėjus universitetui 
veikti, 1922 m. pavasario 
semestre buvo 481 studen
tas. Rudens semestre -1168. 
Antrąjį penktmetį baigiant, 
studijavo 3082 studentai. 
Pirmoji profesūra atliko di
delį ir nelengvą darbą. Jai 
teko praminti pirmus žings
nius lietuviškam aukštojo 
mokslo dėstymui, kai trūko 
lietuvių k. specialios litera
tūros mokslinės terminolo
gijos.

1930 m. birželio 7 d. Lie
tuvos universitetas gavo 
Vytauto Didžiojo Universi
teto vardą ir naują statutą. 
Tais metais studentų skai
čius pasiekė 4097.

Nepriklausomybės 
laikotarpyje (1924-1940 m.) 
Lietuvos universitetą baigė 
2805 vyrai ir 985 moterys, 
viso 3790. Jie tapo ne tik 
savo srities specialistai, bet 
taip pat išmoko deramai 
mylėti savo kraštą ir tautą.

J.V.
(Europos Lietuvis)

SĖKMINGAS MOTERŲ 
VAKARAS

Vasario 20 d. Syd. Liet. 
Mot. Draugija surengė tra
dicinį Užgavėnių blynų ba
lių, kuris praėjo ypač sėk
mingai. Dalyvavo gausiai 
žmonių net ir iš kitų koloni
jų, originali programa ir 
fantais gausi loterija bei šil
ta moterų globa ir buvo toji 
atrakcija, sutraukusi tiek 
daug svečių. Plačiau kita 
proga.

Mūšų Pastogė Nr.'8.1982.3.

Metinis sporto klubo Kovo susirinkimas
Vasario 21 d. Sydnejaus 

Lietuvių Klube įvyko Sporto 
Klubo "Kovo” metinis narių 
susirinkimas. Jį atidarė ir 
vėliau jam pirmininkavo, 
buvusi ’’Kovo’’ pirmininkė 
N. Wallis-Grincevičiūtė, 
sekretoriauti pakviesdama 
M. Zakarą. Savo atidarymo 
žodyje ir vėliau metiniame 
pirmininkės pranešime, ji su 
dideliu pasigėrėjimu prane
šė apie ’’Kovo” metinę veik
lą, laimėjimus, gražius 
atsiekimus ir nuveiktą didelį 
darbą. Valdybos ypatingas 
dėmesys buvo kreipiamas į 
mūsų jaunius, sportininkų 
atžalą ir su juo visą klubo 
ateitį. Buvo sudarytos nau
jos jaunių komandos, surasti 
joms treneriai, salės ir kita. 
Be gražių jaunių ir kitų ko
mandinių ir individualinių 
koviečių laimėjimų Geelon- 
go sporto šventėje, Henriko 
Šalkausko pavyzdingiausių 
žaidėjų medalius ten laimėjo 
ir koviečiai: M. Wallis - jau
nis krepšininkas, A. Noble - 
tinklininkas, S. Landri- 
gan-Dambrauskaitė - tinkli- 
ninkė. Sydnejuje R. Kaspe- 
raitytė buvo išrinkta kaip 
geriausia ir reikšmingiausia 
australų turnyro krepšinin
kė ir M. Wallis ir E. Kaspe- 
raitis buvo pakviesti į N.S. 
W. jaunių rinktinę. Džiaug
damasi gražiu koviečių 
darbu ir jų, ypatingai jaunių

AUDRA
Atkelta iš psl. 5

Bastėmės visą dieną. Ne
toli Villa Ricotti užėjome 
prieš porą metų Kanados 
prancūzų statytą bažnyčią, 
kurioje Quebec Marijos 
armija buvo susirinkusi iš
kilmingoms pamaldoms. 
Prieš metus šią modernišką 
šventovę pašventino popie
žius, ta pačia proga, su savo 
svita aplankęs artimą lenkų 
uršuliečių bendrabutį. Šio 
apsilankymo atminimui Zo
fija pasididžiuodama rodė 
puikų albumą nuotraukų 
popiežiaus su uršulietėmis 
Villa Ricotti.

500 Marijos armijos balsų 
giedojo. Prancūziškos gies
mės galingai skambėjo tarp 
moderniškų kolonų ir lygių 
sienų, kilo aukštyn prie 
kryžminių skliautų. Apie 50 
kunigų baltomis kamžoihis 
stovėjo altoriaus pakilime. 
Didinga, gražu, tik ne mis
tiška. Šventovė turėtų būti 
mįslinga, mažiausia šimto 
meto senumo, su pajuodu
siais šventaisiais ir vora
tinkliais tamsiuose kampuo
se!

Via Nomentana nuėjome į 
šv. Agnietės katakombas. 
Naujai atrasti, mažai lanko
mi siauri, niūrūs labirintai, 
išsaugoję kankinių krikščio
nių simbolius.

Praėjom universiteto ra
joną ir radome Verano kapi
nes. Pereito šimtmečio pa
minklų ir koplytkapių alėjos 
plačios, gėlynai vešlūs. Mil- 
joniniame mirusiųjų mieste 
užtikome Napoleono karių, 
kovojusių už tėvynės laisvę, 
kapų lietuviškomis ir len
kiškomis pavardėmis. Pa
minklų ir kriptų miške ponia 
B. atkreipė dėmesį į ketur
kampę koplytėlę prie 

‘ pagrindinių alėjų kryžkelės 
su užrašu virš stiklinės sie
nos - LITUANUS. Viduje 
buvo trys paminklai, vienas 
kan. Končiaus, mirusio 1975
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didėjimu, pirmininkė prane
šė, kad su visu tuo gaunasi ir- 
labai didelės išlaidos, kurias 
padengti darosi dabar labai 
sunku, ypatingai, kai ir 
Lietuvių Klubas, po savo 
priestato pastatymo, nėra 
sportininkams toks dosnus. 
Pirmininkės pranešimą su
sirinkę koviečiai priėmė 
karštais plojimais.

Iždininkas D. Kraucevi
čius savo pranešimu davė 
piniginių pajamų ir išlaidų 
sumas.

Revizijos komisijos pir
mininkas Č. Liutikas savo 
pranešime rado koviečių 
veiklą ir valdybos darbą at
liktą gerai, išlaidos virš 6000 
dol. buvo pateisintos doku
mentais, paliekant kasoje 
apie 1000 dol. Be mažų revi
zijos komisijos patarimų, 
komisija prašė susirinkimą 
valdybos darbą priimti ir 
padėkoti už jų gražią veiklą, 
ką susirinkimas plojimais ir 
išreiškė.

Išvykos Organizacinio 
Komiteto pirmininkas A. 
Laukaitis padarė savo darbo 
pranešimą ir davė paskuti
nes naujienas iš Amerikos ir 
Čikagos šventės rengėjų, 
kviesdamas jau dabar vyks
tančius sportininkus tinka
mai šiai kelionei ruoštis, kad 
jie Amerikoje ir Kanadoje 
galėtų gražiai reprezentuoti 
ne tik Sydnejų, bet ir visos 

m. Prisiminiau susitikimą 
Villa Lituania 1973 m. Senas 
dvasiškis jau pavargęs, bet 
noriai pasakojo man savo 
ilgo gyvenimo lietuvišką 
veiklą. Antras akmuo turėjo 
iškaltą vardą K. Šaulio, Lie
tuvos Nepriklausomybės 
akto signatario. Trečio pa
minklo vardo negalėjau 
įžiūrėti.

Visur jus sutinki, mieli 
tautiečiai, . susigraudinau. 
Tėvynės nustojusius pri
glaudžia Roma, Muenche- 
nas, Zuerichas, Stockholmas 
ir daug, daug svetimos že
mės kapinynų.

Paskutinį vakarą Zofija 
išpildė man duotą pažadą - 
parodė Romą naktį. Romėnų 
imperijos sostinės didingi 
rūmai aptemę. Dėl elektros 
taupymo gatvės tamsokos, 
bet pilnos padūkusiai sku
bančių mažų automobilių ir 
praeivių. Švietė Palatinas ir 
Forum Romanum, didybės 
simboliai. Nakties pasakos 
šviesoje kilo žalsva, paslap
tinga Kolizėjaus vizija, švie
tė Tevere pakrančių alėjos, 
parkų fontanai, statulos, pa
minklai. Šviesu kaip dieną 
Piazza Navona, gražiausių 
baroko paminklų ansamblio 
aikštėje. Čia į garsųjį Ber
nini upių fontaną suplaukia 
pasaulio upės: Pishon, 
Gihon, Tigris ir Eufratus. 
Apšviesta šv. Agnietės ba
zilika ir prie jos nunuogintos 
kankinės mergaitės, ste
buklingai užaugusių plaukų 
šydu prisidengusios šv. Ag
nietės statula.

Piazza Navona, romėnų 
cirko Agonale aikštė, buvo 
vadinama Europos salonu, 
dabar moderniško nakties 
gyvenimo, hipių, narkomanų 
ir jaunų elgetų scena. Aikš
tės grindinys užimtas nau
joviškų suvenyrų, papuošalų 
ir kitokių pigių prekių vaiz
būnų. Italijos ir visos Eu
ropos klajūnai gitarų muzi
koje skandina nerimą, gal 
sielvartą. Narkomanai nusi- 
kėlę į kitą sferą.

Australijos sportininkus ir 
lietuvius.

Renkant naują valdybą, 
kandidatais išstatyta 13 na
rių, kas buvo ypatingai gra
žu, nes daugelį kartų praei
tyje reikėdavo tiesiog pra
šyti žmonių, kad jie kandi
datuotų į valdybas. Į naują 
valdybą, įtraukiant ir kan
didatus, buvo išrinkta ir pa
reigomis pasiskirstė: J. 
Karpavičius - pirm., D. At
kinson - vicep., E. Erzi- 
kov-Kiverytė - sekretorė, D. 
Kraucevičius - iždininkas, L. 
Hurba - sporto vadovas, R. 
Mickus - parengimų vado
vas, J. Belkus - Čikagos 
sporto šventės organizato
rius, R. Šliteris - valdybos 
narys. Revizijos Komisija 
palikta ta pati.

Buvusioji valdyba norėjo 
susirinkimui pristatyti ir iš
rinkti naujus ’’Kovo” Garbės 
Narius, tačiau, per neapsi
žiūrėjimą, buvo prasilenkta 
su statuto teisyklėmis ir tą 
padaryti pavesta naujai val
dybai.

Susirinkimas su didele 
padėka priėmė Dr. A. Viliū- 
no pasiūlymą, kiekvienais 
metais skirti piniginę pre
miją geriausiam ir pažan
giausiam koviečiui-tei. Šiuo 
reikalu naujoji valdyba 
susitars su naujuoju sporti-

Į Villa Ricotti grįžome 
elegantiškiausia Romos gat
ve via Veneto. Prabangiškų 
krautuvių vitrinos ir šali
gatvių kavinės skleidė švie
są ir juoką. Prie staliukų 
elegantiški kelneriai raudo
nais švarkeliais aptarnavo 
turtingiausius, puošniausius 
turistus.

Rytų dangus vis labiau 
niaukėsi. Iš Lenkijos dau
giau turistų atbėga. Jų at
vežtos žinios blogesnės ir 
blogesnės. Neramu Europo
je. Laikas baigti atostogas 
Romoje. Į aerodromą nuve
žė Zofija, palydėjo ponai B. 
Internacionaliniame Leo- 

‘ nardo da Vinci aerodrome 
mažas judėjimas palyginus 
su Kopenhaga, Atėnais, 
Singapore, Sydnejumi. 
Atsisveikinau su bičiuliais 
prie saugumo vartų. Palikau 
viena. Lėktuvas prisipildė ir 
pakilo. Naktis gaubė Romą. 
Žalsvai švietė Kolizėjus ir 
Forum Romanum. Via 
Veneto šimtai žiburių nuly
dėjo.

Arivarrdeci Roma!
♦**

Man grįžus namo, bai- 
gaint aprašyti Romos 
atostogų įspūdžius, virš 
Lenkijos sprogo juodi debe
sys. Audra sukrėtė Europą. 
Lenkijoje, su Kremliaus ži
nia (ir palaiminimu), įvestas 
karo stovis, tūkstančiai 
Solidarity aktyvistų suimta. 
Kraštui gręsia badas, pilie
tinis karas ir rusų okupacija.

"Kremliaus meškos letena 
prislėgė Lenkiją”, rašo man 
bičiuliai. ’’Vyksta tai, kas 
savo laiku įvyko Lietuvoje. 
Nepadės New Yorkas, nei 
Londonas, nei Roma, kaip 
nepadėjo Lietuvai”.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę! 

ninku mecenatu.
Šių metų visuotinis "Ko

vo” susirinkimas buvo ypa
tingai gausus irpraėjęs gra
žioje darbo nuotaikoje. Jau 
labai seniai susirinkime ne
simatė tiek daug pačių jau
nių ir aktyviųjų sportininkų, 
lygiai taip pat ir jaunių tėvų, 
kurie parodė ir rodo daug 
dėmesio ne tik savo vaikų 
sportiniam pajėgumui, bet 
taip pat ir sporto klubo 
’’Kovo” ateičiai ir jo gerovei. 
Stebint visą koviečių veiklą 
ir didelį jaunių prieauglį, 
reikia tik džiaugtis, kad 
’’Kovas” taip gražiai veikia, 
plečiasi ir į savo eiles įtrau
kia pačių lietuvių ir mūsų 
mišrių šeimų narius ir jų 
prieauglį, kas ateičiai ir gra
žiam darbui duoda puikių 
vilčių.

Naujasis ’’Kovo” pirmi
ninkas Jurgis Karpavičius 
koviečių gyvenime nėra 
naujokas. Ne vieną kartą jis 
yra buvęs ’’Kovo” valdybose 
ir vienu metu jis buvo ’’Ko
vo” pirmininkas. Eilę metų 
jis gynė ir gina koviečių 
garbę prie šachmatų lentos. 
1971 metais, išvykoje į To
ronto Pas. Liet. Dienas ir 
Sporto Šventę, jis repre
zentavo Australijos
lietuvius šachmatuose, vė
liau su rinktine važinėdamas 
ir po Ameriką. Be šachmatų, 
naujasis ’’Kovo” pirmininkas 
buvo ir yra didelis koviečių 
rėmėjas, paskutiniuoju laiku 
pradėjęs aktyviai žaisti gol
fą- Jis taip pat yra Sydne
jaus L.B. Apylinkės kultū
ros reikalų vadovas. Pirmi
ninko adresas: 4 Chisholm 
Ave., Belmore, N.S.W., 
2192.

Linkint naujai valdybai 
daug geros sėkmės, reik 
tikėtis, kad ji, savo tarpe 
turėdama tokius puikius ir 
žinomus sporto darbuotojus 
ir toliau tęs mūsų gražias 
lietuviškas ,vKovo”
tradicijas, pagrinde sujung
dama mūsų gausų ir gražų 
jaunimą. A.L.tis

Galvojant...
Atkelta iš psl. 4

laiko. O senėjimas vyksta 
nesulaikomai. Jau dabar ne
vienam reikalinga vienokia 
ar kitokia parama. Juo ji la
biau bus reikalinga netoli
moj ateity.

Australų spaudoj plačiai 
nagrinėjamos senų žmonių 
problemos. Žymūs sociolo
gai pasisako, kad seni žmo
nės turėtų likti savo namuo
se tiek ilgai, kiek praktiškai 
įmanoma, teikiant jiems vi
sokeriopą pagelbą.
Psichologiškai tada jie jau
čiasi visuomenės neatstumti 
ir savarankiški. Į slaugymo 
namus patariama siųsti, kai 
asmuo nepajėgus judėti ir 
visiškai negali savęs prižiū
rėti. Tad ir šiai Moterų D-jai 
kol didesni planai imsis rea
lizuotis, ar nereikėtų pagal
voti, kaip sudaryti kokią 
nors slaugymo tarnybą, kad 
ištikus reikalui, būtų ką pri
sišaukti.

Susirūpinimas senų žmo
nių ateitimi gerokai suvėlin
tas. Tenka stebėtis, kad per 
30 metų šis klausimas nebu
vo pajudintas, nors Adelai
dėje beveik tiek pat metų 
veikė ALB Moterų Sekcija, 
ALK Moterų D-ja ir Caritas.

Tad sveikintina PAL 
Moterų D-jos iniciatyva šią 
problemą vieną kartą išnag- 
rinėtį ir ją išspręsti. Tikėki
me, kad netrukus išgirsime 
apie jos užsimojimus ir pla- 
nus- B. Str.
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-ji Sporto Šventė
Kitose sporto šakose

XPOPTAJ
TENISAS

Šios varžybos vyko pui
kiose West Geelongo stalo 
teniso patalpose ir vyrų 
grupės pirmenybėse daly
vavo net 5 komandos, o mo
terų 3.

Bendrai paėmus, šios žai
dynės pasižymėjo ne tik 
dalyvių gausingumu, bet ir 
žaidėjų įvairumu, nes kai 
kuriuos klubus atstovavo ir 
tėvai ir vaikai. Čia Geelongo 
moterų komandoje matėme 
Giedrę Kairaitytę-Kaladie- 
nę, kuri pirmoji tapo Aus
tralijos lietuvių moterų 
čempione 1954 m. Melbour
ne, kai ši sporto šaka buvo 
įtraukta į mūsų 5-tos Sporto 
Šventės programą. Su ja 
kartu Geelongo ’’Vyčio” klu
bą atstovavo ir jos dukra 
Rima. Giedrė ir Rima ’’ste
buklų neparodė” ir turėjo 
pasitenkinti antra vieta 
moterų komandinėse pir
menybėse. Šias varžybas
laimėjo veteranės iš Sydne- 
jaus Nita Wallis ir Valė 
Laukaitienė, kurios šioms 
pirmenybėms, matomai, 
buvo labai gerai pasiruošu
sios, tad nugalėtojų titulas 
joms teko pelnytai. Adelai
dės ’’Vyčio” komandai, kurią 
atstovavo sesutės Rūta ir 
Dalė Bielskytės (dabar San- 
kauskienė ir Laurinaitienė) 
teko pasitenkinti trečia 
vieta.

Vyrų .grupėje, visa klase 
geriau už visus pasirodė ve
terano A- Andrikonio sūnus 
Craig, tad nežiūrint, kad 
Antanas Geelonge groja 
’’antru smuiku”, Hobartas 
buvo neįveikiamas koman
dinėse pirmenybėse ir nu
galėtojų titulas jiems atite
ko be didesnio pasipriešini
mo. Kaip visada gerai pasi
rodė Melbourne1 vyrai, tai 
jiems teko antroji vieta, 3. 
Adelaidei, 4. Geelongui ir 
Sydnejui teko pasitenkinti 
paskutine vieta komandinė
se pirmenybėse.

Individualinėse vyrų pir
menybėse neįveikiamas 
buvo Craig Andrikonis.

Individualinėse moterų 
pirmenybėse geriausiai pa
sirodė Onutė Pilkienė iš 
Canberros. Vyrų dvejetą 
laimėjo C. ir A. Andrikoniai, 
o moterų dvejetą pasidalino 
0. Pilkienė (Can.) ir V. Lau
kaitienė iš Sydnejaus. Miš
raus dvejeto titulą iškovojo 
C. Andrikonis (Hob.) - V. 
Laukaitienė.

Vyrų grupės pirmenybėse 
gana gerai pasirodė Linas 
Valaitis iš Geelongo, tad 
stalo teniso sporto šakoje 
matosi šiek tiek pragiedru
lių...

Šias pirmenybes labai su
maniai pravedė veteranas 
Stasys Valaitis.

LAUKO TENISAS

Šioje, dabar labai popu
liarioje visame pasaulyje 
sporto šakoje, Geelonge ne
buvo kuo pasididžiuoti, nes

DĖMESIO LIETUVIŲ KLUBO NARIAMS

Bankstown Compass Centre, Room 12a, 1st floor savo 
laboratoriją atidarė

A. WEGNER
Dantų technikas

Lietuviams klubo nariams nuo vasario 1 iki balandžio 
30 dienos teikiama didelė nuolaida

vyrų grupėje pirmenybėse Clayton - Smith is Adelaidės 
dalyvavo tik dvi komandos, ir moterų - Olivija Šimaitytė 
o moterų grupėje varžybos, iš Geelongo.
buvo pravestos tik individu
aliniai. Komandinėse vyrų 
pirmenybėse nugalėtojų 
titulas teko Adelaidės ’’Vy
čiui”, kuriuos atstovavo 
Ąžuolas Pečiulis ir Petras 
Urnevičius. Jie šioms var
žyboms rimtai ruošėsi, tad 
jiems atiteko ir vyrų dveje
tų titulas individualinėse 
pirmenybėse. Moterų nu
galėtojos titulą iškovojo Li
dija Pocienė ir kartu su 
Ąžuolu Pečiulių jiems teko 
ir mišraus dvejeto titulas. 
Taigi, Adelaidės sportinin
kai lauko teniso pirmenybė
se buvo neįveikiami.

GOLFAS

Ši sporto šaka, kuri kas
met populiarėja pas mus, 
Geelonge sutraukė 22 daly

Streikų epidemija
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Šventėje moterų krepšinio laimėtojos geelongiškės. Stovi iš k.: J. Obeliūnie- 
nė, T. Bungardaitė, L. Zenkevičiūtė, B. Liebich, S. Wiasak. Sėdi: R. Šutaitė, 
A. Brown ir L. Obeliūnienė. Nuotrauka S. Šuto

■

vius vyrų grupėje ir 6 mo
terų. Taip pat reikia pasi
džiaugti, kad ir golfo žai
dimo standartas kasmet ge
rėja. Vyrų grupėje Mel
bourne ’’Varpo” atstovas 
Raymond Berzins du rundus 
įveikė su 166 (81, 85) smū
giais ir tuo pačiu tapo taip 
vadinamos gross nugalėto
jas. Net grupėje nugalėtoju 
tapo Vincas Binkis iš Syd- 
nejaus. Moterų pirmenybė
se geelongiškės buvo neį
veikiamos. Kristina Ženk 
pasirodė pranašiau gross, o 
Rita Ženk net grupėse. Spe
ciali trofėja Geelongo ”VY- 
čio” klubo nariui teko Garry 
Kucharskui. Šias pirmeny
bes sumaniai pravedė Vytas 
Brener ir Eddy Koszela.

SKVUOŠAS

Ši sporto šaka kažkodėl 
vis dar ’’neįsipilietina” mūsų 
sporto švenčių programoje, 
tad ir Geelonge nepasižy
mėjo dalyvių gausumu. Nu
galėtojų titulais vyrų 
grupėje pasipuošė James

ŠACHMATAI

Šioje sporto šakoje gud
riausiai pasirodė Melbourne 
’’Varpo” atstovai, tad jiems 
ir atiteko nugalėtojų titulai. 
Individualiai laimėjo V. Ma- 
čiulaitis, o žaibo turnyrą - A. 
Rukštelis.

BILIJARDAS

Šis sportas labai išpopu
liarėja lietuvių tarpe, tad 
sporto švenčių rengėjai vi
suomet turės problemų pa
tenkinti visus, norinčius da
lyvauti pirmanybėse. Ren
gėjai turėtų tvirtai apsirū- 
bežiuoti tik iki 16 dalyvių 
skaičiaus, o klubai pateikda
mi žaidėjų sąrašus atžymėtų 
jų pajėgumą. Geelonge da
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t x x -v . , . 2 p.uBixeiqoqLentynos tuscios — pieno trūksta, nėra sūrio,-į.p (;į[;v 
apgailestaujam, duonos irgi nebturim, i' i
pristatymas į krautuvę tų prekių kiek sutrikęs... 
Kelis tad žodžius (nespausdinamus)piktai numykę, 
atgal tą kelią į namus pėsčiomis minam.
(Negavom automobiliui savam, deja, benzino, 
o traukiniai, autobusai mieste seniai sustoję — 
susisiekimo darbininkai, mat, streikuoja.)

Kaimynė stovi prie vartelių, rankas laužo, 
išvydus mus, ji tuoj pradėjo raudą griaudžią: 
„Visaip bandžiau, vistiek toks pats, vienodas tonas. 
Oi, varge, jau nebeveikia ir telefonas.
Vaikai sugrįžo iš mokyklos dar prieš laiką, 
nes nubalsavo mokytojų unija, kad — streikas!
Laiškanešiai išrūko į susirinkimą.”

Gerai, raminam, kad teises savąsias gina.
Jei jų nesaugos —- vartai atsivers į diktatūrą, 
aplink bematant ims statyti sieną mūro.
„O kas statys?” — kaimynė tęsia raudą savo. — 
„Šį rytą mūrininkai bei dailidės sustreikavo.
Be to, ne dėl teisių, ar demokratijos juk šitaip plėšos...
Duktė jos užrėkė iš kiemo: „Gęsta šviesos!
Tarnautojai elektros stotyje jau vėjus kelia.” 
Skubiai tad išsiskyrėme — ieškot žvakelių.

„Kas vakarienei?” — klausia, vos įkėlę koją.
Šeimynai atsakau: „Jokios nebus! Ir aš streikuoju.'

Julija

lyvavo 18 žaidėjų, tad pasė
koj to pereitos šventės nu
galėtojas V. Lažauskas tu
rėjo žaisti kvalifikacinį run- 
dą.

Bendrai paėmus 32-je 
šventėje lietuviai pade
monstravo gana aukšto 
standarto bilijardo žaidimą 
ir po labai atkaklių varžybų 
nugalėtojų titulą iškovojo 
Adomas Kaltinis iš Hobarto. 
Adomas, kuris ankščiau žai
dė krepšinį ir nemažai titulų 
laimėjęs lauko teniso pirme
nybėse, gindamas "Perkū
no” klubo spalvas, šiuo nau
ju nugalėtųjų titulu labai 
džiaugėsi.

KLUBŲ ATSTOVŲ
POSĖDŽIAI

Jei šventės rengėjai, va
dovai bei dalyviai užsitarna
vo daug pagyrimų, kas liečia 

pačias varžybas, kurios 
vyko tikroje sportinėje ir 
draugiškoje atmosferoje, tai 
to paties negalima pasakyti 
apie klubų atstovų posė
džius. A.L.F.A.S. Valdyba ir 
kai kurių klubų atstovai pa
reiškė nepasitenkinimo Iš
vykos į Čikagą Komitetui, 
kuri padarė keletą labai 
svarbių nutarimų, nepasita
rę su ALFAS Valdyba, iš
vykos vadovo gražbylystės 
neįstengė paveikti nei AL 
FAS, nei Melbourne ’’Var
po”, nei Adelaidės ’’Vyčio” 
klubų valdybų, kurių veikla 
iki šiol išsilaikė tik iš Lietu
vių Bendruomenės paramos. 
Pasėkoj to nutarta, kad 
Melbourne ir Adelaidės 
sportininkai į Čikagą skris 
ne per tą kelionių biurą, kurį 
pasirinko Išvykos Komite
tas. Buvo priekaištų dėl 
išvykos vadovo pavaduotojų 
nemokėjimo lietuviškai kal
bėti, tačiau Išvykos vadovas 
pareiškė, kad jie yra ’’nepa
keičiami”. Tai didžiausias 
įžeidimas lietuviams sporto 
vadovams, kurie per eilę 
metų, dirbdami su meile bei 
pasididžiavimu, iškėlė mūsų 
sporto Sąjungą iki dabarti
nės aukštumos... Mano 
supratimu, Išvykos vadovui 
nesuradus pagelbininkų, 
mokančių lietuviškai, reikia 
atsistatydinti, kad dar turė
tume pakankamai laiko išsi
rinkti vadovybę, kuri 
mokėtų su mūsų sportinin
kais ir su Sporto Žaidynių 
vadovybe Čikagoje susikal
bėti lietuviškai... ALFAS ir 
sporto klubų statutai apibū
dina, kad pagrindinis mūsų 
organizacijos tikslas yra lie
tuvišką prieauglį įtraukti į 
klubų gretas ir juos pri
glausti prie lietuviško ka
mieno, tai yra prie Lietuvių 
Bendruomenės. Tam 
ruošiame sporto šventes, 
tam ruošiamos išvykos į 
užjūrius, tuo pačiu sutei
kiame jiems progų tarpusa
vyje susipažinti bei susi
draugauti. Dabar mes atsi
dūrėme kryžkelėje ir turime 
rimtai apsispręsti, ar mes, 
kaip ir praeityje, veikiame 
lietuvių bendruomenės rė
muose, ar suvilioti ’’blizgu
čių”, pereinam už jos ribų.

Baigdamas norėčiau iš
reikšti sportininkų vardu 
nuoširdžią padėką Geelongo 
’’Vyčio” klubo vadovybei bei 
talkininkams, kurie 32-rą 
Australijos lietuvių Sporto 
Šventę suorganizavo ir pra
vedė kaip vieną iš pavyzdin
giausių. Labai didelė padėka 
priklauso visiems Geelongo 
tautiečiams, kurie apgyven
dino mūsų prieauglį savo 
namuose, parodė tikrą lie
tuvišką vaišingumą bei 
globą.

Robertas Sidabras

NEWCASTLE
STASYS PAULAUSKAS
SUGRĮŽO IŠ LIGONINĖS

Stasys Paulauskas 
vasario 10 d. buvo paguldy
tas į Mater Misericordiae li
goninę, tačiau po devynių 
dienų pasitaisė ir buvo pa
leistas į namus. Ligos pobū
dis nebuvo kritiškas, gal 
daugiau surištas su amžiu
mi, nes Stasys jau yra 73 m.

Linkime Stasiui ilgų metų 
savo mylimoje šeimoje.

A.Š.
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Informacija
PRANEŠIMAS

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba kartu su Australi
jos Lietuvių Žmogaus Tei
sėms Ginti Komitetu rengia 

-kovo 27 d. vakarą, kurio 
pelną nutarė paskirti lietu
vių disidentų šeimoms pa
remti Lietuvoje.

Tuo reikalu kreipiamės į 
Sydnejaus lietuvių visuo
menę mus paremti loterijos 
fantais ir atsilankymu į va
karą. Vakaro programą su
tiko paruošti žemaičiai, gy
veną Sydnejuje, žemaitiško 
folkloro deimančiukais. 
Ruošiamės šauniam vakarui 
ir kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti.

PADĖKA

Vasario 16-sios minėjimas 
Sydnejuje praėjo su šven
tiška ir pakilia nuotaika dė
ka gausiai dalyvavusių tau
tiečių. Esame dėkingi už šį 
pasisekimą visiems, bet 
ypač meninės programos 
paruošėjams Pauliui Rūte
niui ir Algirdui Dudaičiui už 
įdėtą darbą ir meniškai pra
vestą programą, paminint 
Maironio ir Romo Kalantos 
jubiliejinius metus.

Nuoširdus ačiū visiems 
scenos dalyviams ir publi
kai, parėmusiai Lituanisti
nės Katedros įsteigimą $ 
582.°°. Apylinkės Valdyba

* SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
? 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 70814141

Kovo 6 d., šešt., 7.30 vai.,
ŠOKIŲ VAKARAS 

Įėjimas laisvas

Kovo 20 d., šešt., 7 vai.,

Vėžiukų vakaras
Programoje ’’topless” trio

Kovo 13 d., šešt., 7.30 vai., 
Sūkurio tautinių šokių grupės 

’’JUODAS - BALTAS BALIUS
Nematyta ir negirdėta programa. 
Apranga: juodai ir baltai.
Įėjimas $ 4 asmeniui.

DEBBIE GRAHAM DANCERS

Bilietus prašome įsigyti ne vėliau 
kovo 19 d.

Įėjimas $ 6 asmeniui.

Pastaba: Biblioteka veikia kiekvieną 
sekmadienį 1-4 vai.

Skaitykla veikia klubo valandomis.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

VASARIO 16-to 
MINĖJIMAS 

MELBOURNE

Minėjimas įvyko vasario 
14 d. Jis pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis šv. Jono 
bažnyčioje, gan gausiai 
dalyvaujant tautiečiams. 
Mišias už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės atlaikė kun. 
P. Vaseris, kuris savo spe
cialiai pritaikytame pa
moksle ragino branginti ir 
nepamiršti savo kalbos - 
mūsų laisvės laido. P. Mor
kūno vadovaujamas bažny
tinis choras įspūdingai gie
dojo pritaikytas giesmes, o 
prie altoriaus išsirikiavusios 
organizacijų vėliavos sutei
kė pamaldoms iškilmingu
mo.

Po pietų Lietuvių Na
muose, koncertų salėje, ne
paisant didelių karščių, gau
siai užpildytoje tautiečiais,

KVIEČIAME VISUS Į „SŪKURIO” tėvų

Juoda—balta balių
kovo 13 d., šeštadienį, 7.30 vai. Sydnejaus Lietuvių 
Klube, Bankstown.

Įdomi programa, turtinga loterija, gera muzika, puiki 
nuotaika.

Įėjimas $ 4.
Stalus prašom užsisakyti klube.

„Sūkurio” Valdyba

VISUR VISAIP

NAUJAKURIAI

Lietuvių emigracija su
stojo prieš 30 metų, bet štai 
dar tik prieš trejus metus iš 
Britanijos atsikėlė jauna 
šeima, Petras ir Emilija 
Viržintai. Petras kompute- 
rių specialistas - technikas, o 
Emilija nuoširdi Punsko lie
tuvaitė. Petras atvykęs tuoj 
įsijungė į Dainos chorą, gro
ja tautiniams šokiams, va
dovauja Savaitgalio Mokyk
los tėvų komitetui, reikalui 
esant vargonuoja bažnyčio
je. Emilija mokytojauja Pa
rapijos Savaitgalio mokyk
loje. Tai beveik iš dangaus

PADĖKA

Nuoširdžiai ačiū Newcastle apylinkės lietuviams p.p. 
A. Šernui, M. šeškui ir A. Bajaliui, kurie aplankė mane 
ligoninėje ir nuoširdžiais žodžiais paguodė.

Stasys Paulauskas
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Kovo 7 d. tuoj po lietuviškų pamaldų Lidcombe 
parapijos salėje rengiama turtinga ir įdomi

Kaziuko mugė
Atvykę nesigailėsite!

Rengėjai

vyko minėjimas toliau. Po 
kun. Vaserio jaudinančios 
invokacijos ir po apylinkės 
pirmininko R. Šemeto ati
daromosios kalbos, Dr. 
Kunca savo ilgoje kalboje 
nušvietė komunizmo idėjos 
nerealumą ir artėjantį 
bankrotą, ragino
nenusiminti ir laukti artė
jančio išsivadavimo galimy
bės.

Po paskaitos šia iškilmin
ga proga buvo atžymėti 
mūsų nusipelnę jaunuoliai. 
Iškvietus į sceną Birutę 
Prašmutaitę ir Algį Karazi
ją, daugiausiai surinkusių 

atsiųsta šeima, sako prel. 
Petras Butkus.

Viržintai pagaliau įsigijo 
nuosavą namą Blaktowno 
priemiestyje, kurį vasario 
20 d. pašventino prel. P. 
Butkus, o draugai ir arti
mieji palinkėjo Viržintams 
laimingo gyvenimo.

* *
Jaunas skautukas Mark 

Sweeney, 10 metų, prie 
Tautos Fondo stalo per Va
sario 16-tąją klausia, kiek 
kainuoja lietuviška vėliavu- 
kė?

Gavęs atsakymą kad 
nieko nekainuoja, o čia tik 
oriimamos aukos Lietuvos 

prenumeratų, įteikta jiems 
kun. Prunskio dovana $ 500 
ir $ 250, kurias šiedu, visų 
nuostabai, pareiškė perlei- 
džią jaunimo organizacijai. 
Taip pat ir abiem mūsų laik
raščiams, beveik po vienodai 
gavusiems prenumeratų, 
Krašto Valdybai prisidėjus, 
įteikta čekiai po $ 250. Pasi
žymėję savo rašiniais spau
doje trys jaunuoliai — Zda
nius, Šeikis ir Rukšėnas irgi 
gavo jiems pažadėtas dova
nas po $ 25. O geriausiai 
baigusi lituanistinius kursus 
Gaila Stankūnaitė gavo 
Pulgio Andriušio Fondo 
premiją $ 75. ją įteikė Pov. 
Baltutis.

Meninėje dalyje pasirodė 
solistas J. Rūbas su viena 
daina ir kartu su p-nia Slau
gai tiene gražia sutartine, 
padainavę porą dainelių. O 
Gintaro šokėjai, jau, išaugę į 
šaunius vyrus ir merginas, 
gražiai pašoko Audėjėlę ir 
Gyvatarą. Ta proga juos va
dovai ponai Sadauskai per
davė naujam vadovui p. V. 
Straukui. Tolių mūsų Dainos 
Sambūrio choristai, vado
vaujami p. D. Levickienės, 
gražiai sudainavo tris dai
nas: Pasisėjau žalią rūtą, 
Man skamba, Kur giria ža
liuoja, na, ir priedui, daug 
girdėtą bet vis gražiai 
skambančią Ei, Jūreiviai. 
Beje, tarpe kitų dar teko 
paklausyti ir vienos mūsų 
gabios gitaristės skambini
mo. Choristai kaip ir Gintaro 
šokėjai buvo gražiai pasi
puošę tautiniais rūbais.

Minėjimas baigtas 
bendrai giedamu Tautos 
Himnu. N. Butkūnas 

laisvės reikalams, Mark 
padėjo 50 centų iš savo su- 
taupų ir prisisegęs lietuviš
ką vėliavukę su pasididžia
vimu nužygiavo... jęor

MOKYKLOJE
— Kada tinkamiausias 

laikas sode skinti vaisius? — 
klausia mokytojas.

Iššauktas mokinys kiek 
pagalvojęs atsako: — Kai 
šeiminipko nėra namie, o 
šuo pririštas.

Tautos Fonde

SYDNEJUS

Vasario 16-sios proga 
Sydnejuj vasario 14 d., per 
rinkėjus Julių Veteikį ir Ed
vardą Rašymą, Lietuvos 
laisvės reikalams aukojo se
kantys tautiečiai:

$ 100 Jonas Sakalauskas 
iš Cabramatos.

$ 40 Jadvyga ir Viktoras 
Venclovai.

Po $ 25 - prel. P. Butkus 
MBE, Č. Liutikas, J. Čer
niauskas.

Po $ 20 - E. Rašymas, Dr. 
N. Grincevičiūtė - Wallis, T. 
Šumskienė, V. Patašius.

Po $ 10 - V. Kondrackas,
L. Karvelis, V. Ladyga, T. 
Amber, J.P. Kedys, Galina 
Van Hoof, A. Miliauskas, N. 
Liutikaitė, A. Šumskas, A. 
Žilys, J. Makūnas, J.P. Tal- 
lat - Kelpšos, P. Grosas, A. 
ir M. Statkai, B. Barkus, L. 
ir J. Vėteikiai, C. ir P. Pro
tai, June Dambrauskas, N. 
Butkienė, V. Petniūnienė, P. 
Andriukaitis, A. Griškaus- 
kas.

$ 6 A. Paulėnienė.
Po $ 5 - A. ir L. Kramiliai, 

P. Nagys, P. Liubinskas, A. 
Skirka, A. Jablonskis, A. 
Savickienė, M. Vaškevičie
nė, A. Jantauskas, A. Vit- 
kūnas (S.A.), N. Čelkienė, O. 
Baužienė, B. Ropienė, P. 
Žitkauskas, A. ir S. Mont- 
vidai, L. Šilas, kun. P. Mar- 
tūzas, J. Dirginčius, O. Ka
valiauskienė, N. Vaičiurgy- 
tė, J. Želvys, A. Juodgalvis,
M. Migevičienė, A. 
Giniūnas, S. Šaparienė, J. 
Dambrauskas, V. Račiūnas 
ir keturios neįskaitomos pa
vardės. Mažesnėmis sumo
mis $ 37.50. Viso $ 728.50. 
Pageidutume, kad neįskai
tomų pavardžių savininkai 
susirištų su Tautos Fondo 
iždininku A. Kramilium tel. 
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727 3131 pranešdami savo 
pavardes, kurios lygiai su 
kitais aukotojais galėtų būti 
paskelbtos.

Nuoširdus ačiū visiems 
aukotojams.

PERTHAS

Vietoj gėlių mirus a.a. 
Vincui Kazokui, W.A. auko
jo $ 10 J. Jakomas, ALB 
Apylinkės Valdyba $ 10 ir 
p.p. Lingių šeima $ 5.

BRISBANE

Per Tautos Fondo atsto
vybės iždininką Brisbanėje 
Klemensą Stankūną Lietu
vos laisvės kovą parėmė šie 
tautiečiai:

$ 20 ALB Brisbanės Apy
linkės Valdyba

$ 10 A. Reautienė.
Po $ 5 - S. Kranas, J. Fe

der, J. Ruzgys, K. Bagdo
nas, P. Kviecinskas, kun. 
Dr. P. Bačinskas, F. Mali
šauskas, E. ir D. Bartonai, 
B. Malinauskas, M. Kulešie- 
nė, A. Kocius, K. Stankūnas, 
S. Sagatys, Ev. Sagatys, A. 
Ramanauskas, V. Kviklys, 
V. ir J. Zablockis, V. Mus
teikis, T. ir L. Petraitis, V. ir 
R. Smilgevičius, A. Freimo- 
nas.

$ 4 A. Mališauskas.
$ 3 B. Pavasaris.
Po $ 2 - V. Stankūnas, J. 

Luckus, S. Einikis, A. 
Urbutis, A. Perminąs, J. 
Klimas, Al. Reutas, J. And
riulis, K. Genys, J. Jakavi- 
čienė, Pr. Laukis, A. Gudai
tis ir V. Lorencas. Viso $ 
168. Dėkingi esame T.F. 
Atstovybės Brisbanėje pir
mininkui VI. Musteikiui ir 
ižd. K. Stankūnui ir visiems 
aukotojams, parėmusiems 
Lietuvos laisvės kovą.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje Sydney

PRENUMERATA:
Australijoje metams $ 
Užsienyje paprastu paštu $ 
Oro paštu i N. Zelandiją $ 
Oro paštu kitur $
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso 
skelbia savo nuožiūra. Už sb 
bimų turini neatsakoma.

Printed by Rotor PressL
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