
SUKAKTIES 
PROGA

Lapkričio 23-ji — apkurtos 
Lietuvos kariuomenės šventė. 
Minėjimas, o šiais metais ir jos 
atstatymo 50 metų sukaktis. Šios 
dienos prasmė ir reikšmė tiek lie
tuvių tautai, tiek ir mums trem
ties gyvenime yra aiški, neginči
jama ir ji tuo svarbu, kad šian
dien prisimename ir pagerbiame 
visų kovotojų, karių, partizanų,
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(XIX) 1968 — LIETUVOS LAISVĖS KOVOS METAI — Nr. 46 (1019) 1968 m. lapkričio 18 d.
šaulių aukas kritus dėl Lietuvos 
laisvės. Prisimename to laiko 
būklę 1918 metų-Vasario 16 
dienos aktą, Laikinosios Vyriau
sybės sudarymą, Ministerio Pir
mininko p. Šleževičiaus atsišau
kimą j tautą kviečiant vyrus sto
ti savanoriais į organizuojamą 
Lietuvos kariuomenę, prisimena
me vieni pačios vyriausybės kū
rimosi sunkią būklę, kiti kariuo
menės vadovybės ir pačios ka
riuomenės žygius, kovas, laimė
jimus ir nepasisekimus.

Jei ne kariuomenės kraujo au
kos nepriklausomybės kovose, 
Vasario 16-tos aktą paskelbus 
Lietuva laisvės ir nepriklauso
mybės nebūtų atgavusi. Lietuvai 
laisvę galutinai iškovojo tik Lie
tuvos kariuomenės kariai.

Laisvoje tėvynėje, Kariuome
nės šventė mus visus labiau su
glaudindavo, sustiprindavo dva
sioje, savo valstybės nepriklau
somo gyvenimo gerinimui viso
se srityse, gražinimui ir kultūri
nimui. Visos tautos pastangomis 
tą pasiekieme per palyginamai 
trumpą nepriklausomo gyvenimo 
laiką, savo visapusiška pažanga 
susilygindami su kultūringomis 
vakarų pasaulio valstybėmis.

Lietuvos kariuomenei išvarius 
iš krašto priešus rusus ir ber
montininkus, atsirado priešai 
lenkai su gen. Želigovskio armi
ja užimdami Vilnių ir teritorijos 
dalį,. veržėsi gilyn į Lietuvos te
ritoriją. Lietuvos kariuomenė 
sukoncentravusi savo pajėgas, 
pastojo Želigovskio armijai ke
lią ir pradėjo stumti atgal, artė
dama prie sostinės Vilniaus. Tau 
tų Sąjunga, simpatizuodama len
kams, prisiuntė savo karinę mi
siją, kuri sustabdė abiejų šalių 
kautynes, reikalaudama ginčą 
spręsti politiniais kanalais, ir by
la vėliau parėjus j politikų ran
kas, atsidūrė Tautų Sąjungoje.

Užsibaigus kautynėms ir perė
jus kad ir ne į pilnos taikos pa
dėtį, persiorganizavus ir pasipil- 
džius savo Karo Mokyklos auk- 
lėtiniais-karininkais patriotais, 
Lietuvos kariuomenė ilgainiui ta
po tautinio auklėjimo mokykla.

Kariuomnėje jaunimas buvo 
ne tik išmokomas karinių daly
kų, bet ir tautinio supratimo, 
meilės savo tautai, savo tėvų 
žemei. Kariuomenės vadovybė 
kreipė ypatingą dėmesį, į jauno
sios kartos karinį paruošimą, 
tautini auklėjimą ir Į reikalingą 
kariuomenei ir kraštui specialis
tų bei amatininkų paruošimą. 
Kariuomenė ruošė reikalingiau
sius specialistus:, telefonistus, ra
distus, i auto mašinų vairuotojus, 
sanitarijos-veterinarijos puskari
ninkius, geležinkelių kondukto
rius, mašinistus, geležinkelio tie
simo ir kelių taisymo instrukto
rius. Kariuomenė kasmet išleis
davo į kraštą šimtus tokių spe
cialistų, kuriuos noriai priimda
vo į valdžios ir įmonių tarnybą. 
Kariuomenė savo sveika draus

mė, kariniu parengimu ir jauno
sios kartos auklėjimu patriotinė
je dvasioje atliko didelį darbą, 
visai Lietuvos Tautai.

Jei ji netarė savo žodžio tau
tai sunkioje valandoje, tai nie 
nuo jos tatai priklausė.

Tad šiais Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 50-tais su
kakties ir Lietuvos Laisvės ko
vos metais turėtumėm Kariuo
menės šventės proga netik sava- 
noriai-kūrėjai, kariai-ramovėnai, 
šauliai, partizanai, bet ir visi kiti 
drauge su jaunimu dalyvauti pa
maldose ir iškilmingame minė
jime nulenkiant galvas visiems 
tiems, kurie žuvo už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Taip pat šia kilnia proga turė
tumėm suglausti savo gretas ir 
širdis dar nuoširdesniam Austra
lijos lietuvių bendradarbiavimui 
tautinio gyvastingumo išlaikymui 
ir savo tautos išlaisvinimo dar
bų parėmimui. s.n.

KARO MOKSLO SKYRIUS 
LIETUVOS KARIUOMENĖJE

Lietuvos Tarybos Vilniuje 
įsteigtoji 1918 m. spalio mėn., 
Apsaugos Komisijfa, vadovauja
ma p. St. Šilingo sudarė Ko
misiją kariškų raštų, statutų pro
jektų parengimui lietuvių kalba. 
Komisijon buvo pakviesti lietuviai 
karininkai grįžę iš Rusijos kariuo
menės prap. J. Laurinaitis, P. 
Ruseckas poruč. Tvaronas ir kal
bininkas St. Naginskas. Kad dar
bas būtų pastovesnis Komisija 
buvo pasikvietusi j talką ir kal
bininką J. Jablonskį.

Tos komisijos bendromis jėgo
mis buvo paruoštas pirmasis lie
tuvių kalba kariškas leidinėlis 
“Pėstininkų rikiuotės komandos 
ir terminai”. Tai buvo svarbiau
sias besikuriančiai Lietuvos ka
riuomenės karių rikiuotės apmo
kymo vadovėlis.

Lietuvos kariuomenei beisorga- 
nizuojant ši Literatūros Komisi
ja tapo Kariuomenės štabo Lite
ratūros dalimi.

Kai 1921 metais grįžo iš misi
jos karo mokslo specialistas, caro 
laikais baigęs generalinio štabo 
akademiją, lektoriavęs Karo Mo
kykloje ir Karo Akademijoje gen. 
Radus-Zenkevičius iš Literatūros 
dalies suorganizavo žymiai plates
nės apimties Karo Mokslo Sky
rių, sutelkdamas gabesnius kari
ninkų, karo ir bendrųjų mokslų 
specialistus bei lietuvių kalbos 
žinovus. specialybėje.

Lietuvos Kariuomenės Vyriausio Stabo Karo Mokslo skyrius 1922 metais. Generolui 
Radus-Zenkavičiui 1922 m. grįžus iš Rusijos jo pastangomis buvo suorganizuotas aukščiau pami
nėtas Karo Mokslo Skyrius, į kurį buvo pakviesti karinio ir bendrojo mokslo specialistai.

Šioje istorinėje nuotraukoje matome: apačioje prigulę ant grindų mjr. A. Ružancovas, 
plkn. K. Grinius; sėdi iš kairės — gen. štabo karininkas Černeveckis, gen. št. plkn. Boleckis, gen. 
Radus-Zenkavičius, plkn. Itn. V. Steponaitis, plkn. Itn. Vaclovas Biržiška, gen. št. plkn. Lan- 
skaronskis.

Stovi iš k.: mjr. P. Ruseckas, mjr. S. Narušis, vyr. Itn. K. Kepalas, kpt. A. Majus, Itn. 
K. Sleževičius, kpt. Pabedinskas, karininkas Jungferis, civilis N. (pavardė nežinoma),, ir plkn. Itn. 
J. M. Laurinaitis.

Ž I N
ANTIBOLŠEVIKINIŲ

TAUTŲ BLOKUI 25 METAI

Kai tarp vokiečių nacių ir bol
ševikų vyko žūtbūtinės kovos 1943 
metais, būrelis pasiryžėlių Ukra
inos miškuose sukūrė organizaci
ją, pavadintą “Antibolševikinių 
Tautų Blokas”, šios organizacijos 
tikslas — kovoti už visų, bolševi
kų pavergtų, tautų laisvę. Greit 
šioji organizacija rado pritarimo 
įvairių Europos tautybių tarpe, 
ir lietuvių atstovu joje yra J. Gy-

Gen. Radus-Zenkevičiaus vado
vaujamas Karo Mokslo Skyrius 
stipriai prisidėjo, prie jau kovo
jančios ir kasdien augančios ka
riuomenės karinio parengimo, rei
kalingų karių apmokymui statu
tų, vadovėlių, taisyklių išleidimu 
ir aprūpinimu. Buvo leidžiamas 
kariams žurnalas Karys, renka
ma karo istorinė medžiaga ir lei
džiamas karo istorijos žurnalas 
“Mūsų Žinynas”. Laikui bėgant 
organizuoti Aukštieji Karininkų 
kursai, Aviacijos, technikos kur
sai, sanitarijos, veterinarijos pus- 
karininkų kursai.

Lietuvos Kariuomenei perėjus j 
taikos padėtį ir išsidėsčius pasto
viose gyvenimo vietose, Karo 
Mokslo Skyrius kreipė ypatingą 
dėmesį į karių karinį parengimą 
bet ir į tautinį auklėjimą bei švie
timą. Kariuomenės dalyse buvo 
įsteigtos bibliotekos ir aprūpin
tos nuolat išeinančiais beletristi
niais auklėjančios reikšmės vado
vėliais, knygomis, dienraščiais, iš
mokomi nemokantieji skaityti ir 
rašyt, ruošiamos kariams ekskur
sijos istorinių vietų apžiūrėjimui. 
Buvo įsteigti dalyse kinai, rodo
mos auklėjančios reikšmės filmos. 
Kariuomenės dalys aprūpintos 
sporto priemonėmis.

Kol kariuomenė neturėjo savo 
Karo Akademijos gabesnieji ka
rininkai buvo siunčiami į užsie
nio karo akademiją, aukštąsias

I o s
tis. šios organizacijos centras yra 
Muenchene (Vokietijoje), o skyriai 
veikia Prancūzijoje, Švedijoje, A- 
merikos Jungtinėse Valstybėse, 
Kanadoj, Anglijoj ir Australijoj.

Šiais metais sukanka 25-ri me
tai ABN (Antibolshevik Block of 
Nations) įsikūrimo ir lapkričio 22 
Ukrainiečių Jaunimo Salėj (11 
Church St., Lidcombe) įvyks ati
tinkamas minėjimas. Programoje: 
Dr. Untara žodis, parlamento na
rio Dr. MacKay kalba, solo Mr.

Kaszonyj ir kroatų tautinių šokių 
grupė.

Po oficialios dalies seks šokiai 
ir vaišės. Pradžia 7.30 vai. vak.

J.P.K.
— ★ —

Pritardamas prez. Johsono poli
tikai Vietname naujai išrinktasis 
Amerikos prezidentas R. Nixon 
pareiškė, kad ir naujoji admi
nistracija laikysis dabar vedamos 
politikos.

Paskutiniu metu stengiamasi 
suvesti prie derybų stalo šiaurės 
Vietnamo ir vietkongo atstovus iš 
vienos pusės ir amerikiečius bei 
Pietų Vietnamo atstovus iš kitos

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS IR JOS AT
KŪRIMO 50 METŲ JUBILIEJAUS PROGA SVEIKINA
ME VISUS LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJUS — 
SAVANORIUS, VISUS KARIUS IR JOS ĮVAIRIŲ LAIPS
NIŲ KARININKUS, BUV. ŠAULIUS, PARTIZANUS IR 
KIEKVIENĄ LIETUVĮ, ŠIANDIE BET KUR IR BET KO
KIAIS GINKLAIS KOVOJANTĮ UŽ LIETUVIŲ TAUTOS 
TĘSTINUMĄ IR LIETUVOS IŠLAISVINIMĄ.

ŠIANDIE, KAI NETURIME VIENETO — VALSTY
BĖS IR KOVODAMI UŽ TAUTOS SUVERENUMĄ, VISI, 
KURIE DIRBA TAUTINĮ DARBĄ POLITINĖJE AR 
KULTŪRINĖJE SRITYJE,VISI YRA KAIP KARIAI, TĘ- 
SIĄ LIETUVOS KARIUOMENĖS STEIGĖJŲ — SAVA
NORIŲ GARBINGĄ TRADICIJĄ — BE SĄLYGŲ AU
KOTIS LIETUVAI IR LIETUVIŲ TAUTAI. TIKIME, 
KAD MŪSŲ VISŲ PASTANGOS NEBUS TUŠČIOS IR 
KOVA BUS PERGALE APVAINIKUOTA.

AUSTRALUOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDRBA

intendantūros, kavalerijos, artile
rijos ir inžinerijos karo mokyk
las, o taip pat karo gydytojai bu
vo siunčiami pasispecializuoti už
sieniuose ir jauni studentai baig
ti veterinarijos mokslus.

Kas dar buvo sveika pažiūra, 
kad kiekvienais metais iš Kraš
to Apsaugos Ministerijos sąmatos 
buvo skiriama po 20 stipendijų 
studentams Lietuvos universite
te aukštuosius mokslus baigti me
dicinos ir inžinerijos srityje. Bai
gę aukštuosius mokslus už gautą 
vienų metų stipendiją, kariuome
nėje atitarnaudavo 2 metus savo

Laikui bėgant Karo Mokslo 
skyriaus darbo apimtis plėtėsi di
dėjo ir gen. Radus-Zenkavičiaus 
buvo paruoštas projektas Karo 
Mokslo Skyrių performuoti į Ka
ro Mokslo Valdybą, kuri pradėjo 
veikti nuo 1926 m. sausio 1 d. Tai 
buvo visos Kariuomenės karo 
mokslo, švietimo, tautinės propa
gandos, spaudos ir karinio paren

KAS GYVAS - KOVOJA
Kasmet laisvųjų lietuvių tarpe nepriklausomybę turi didelio pa- 

palaikoma graži ‘dar iš nepri- našumo 'su 1918 metų savana-
klausomos Lietuvos atsineštoji 
tradicija lapkričio 23 d. paminė
ti kraštą nuo priešo daugeliui at- 
riuomenės šventė šiandie laikyti
na iš didžiųjų ‘tautinių švenčių, 
kaip kad Vasario 16-ji arba Rug 
sėjo 8-ji, nes kariuomenė jfa 
tos pačios tautos dalis, kuri tau
tos 'gerovei ir saugumui pašven
čia viską įskaitant ir gyvybę.

Karo metais svetimo krašto 
kareivis yra' yra pasibaisėtinas 
įsibrovėlis, gi savas karys yra 
pasišventėlis gynėjas.

Lietuvos kariai šitų besąlyginį 
pasiaukojimą savo kraštui ir tau
tais 'parodė iškovodami Lietuvai 
nepriklausomybę, budėdami lais
vės laikais ir aišku būtų atlikę 
savo pareigą pastodami kelią da
bartiniams krašto okupantams 
— rusams bolševikams, jeigu 
vyriausia karinė komanda ‘būtų 
buvusi karių, o ne civilių ranko
se. Todėl daugelio priekaištai, 
kad mūsų kariuomenė priešui 
pasidavė be šūvio, neišlaiko jo
kios kritikos, nes lietuvis karys 
net tarnaudamas prievarta sve
timuose kraštuose garbingai atli
ko savo kaip kario ‘pareigą.

Švenčiant Lietuvos kariuome
nės atkūrimo 50-ties metų su
kaktį pravartu Šiandie prisimin
ti Lietuvos kariuomenės steigė
jus — 'savanorius ir juos, sugre
tinti su dabartimi. Mūsų kova už 
tautos rytojų, už jos tęstinumą 
bei pastangos atkovoti Lietuvai

pusės. Prez. Nixonas tam prita
ria.

Sovietų raketa Zond-6 be žmo
gaus paleista mėnulio kryptimi. 
Amerikiečiai raketą su žmonėmis 
numato paleisti gruodžio mėn., ku
ri turės apskrieti aplink mėnulį ir 
vėl sugrįžti į žemę.

— ★ —

Anglijoje vienas inžinierius jau 
18 metų dirba bandydamas su
projektuoti skraidančias lėkštes, 
kurios visais atžvilgiais turėtų 
pralenkti rusų ar amerikiečių 
erdvių raketas. Inžinierius John 
Searle teigia, kad modeliai sėk
mingai išbandyti ir jam tik trūks
ta pinigų tokias lėkštes praktiškai 
pastatyti. 

gimo aukštosiose bei vidurinėse 
mokyklose centras. Gen. Radus- 
Zenkavičiui šį karo mokslo centrą 
suorganizavus, teko perimti Vy
riausio štabo, Viršininko pareigas. 
Šiam svarbiam darbui vadovauti 
nuo 1926 m. sausio 1 d. buvo pa
skirtas Prof. Gen. St. Dirman- 
tas.

S.N.

riats, kurių pasiryžimas išvaduo
ti kraštą nuo priešo daugelio at
rodė lygiai fantastiškas užsimoji
mas, kaip kad ir šiandie mūsų 
pastangos 'išlaikyti gyvą lietuvy
bę ir atkurti nepriklausomą Lie
tuvą. • Gal būt skirtumas tik tas, 
kad į kovą stojo su ginklu ranko
se pasiryžę ‘savo žygį išpirkti 
krauju ir aukomis, tuo tarpu mū
sų vedamoji kova tereikalauja tik 
darbo ir kasdieninio pasiaukoji
mo. Būkime tikri, kad ‘ir šiandie 
mūsų tarpe atsirastų gausiai sa
vanorių, kurie neabejodami pa
klustų komandai registruotis ir 
sudaryti Lietuvos laisvinimo pul
kus. 'Tai patvirtina ir tokie pa
vyzdžiai, kad visa eilė lietuvių po 
karo iš Vakarų Vokietijos slap
ta grįžo į Lietuvą, kad prisidėtų 
prie partizanų.

Nors Šiandie ir neregistruoja
mi savanoriai į atkuriamą Lie
tuvos kariuomenę, tačiau ir da
bar toji pati savanorių 'karių 
dvasia gyva mūsų tarpe. Visi 
šiandie esame tautos savanoriais, 
kurie tik bet kuo prisideda prie 
lietuvybės, nes 'niekas jų never
čia, niekas jų neskatina pažadais 
bei atpildu už pasiaukojimą ir 
darbą lietuvybės frontuose, bet 
kiek yra pasiaukojančių širdžių 
ir darbo 'rankų! Mūsų mokyto
jai, dainininkai, kultūrininkai, or
ganizatoriai, visuomenininkai — 
visi jie yra savanoriai ir dirba 
neklausdami, nei atlyginimo, nei 
padėkos. Ir jeigu ’šiandie lietuvių 
vardas nėra jokia naujiena visuo
se kraštuose, tai kaip tik mūsų 
išeivijoje beisidarbuojančitį sava
norių darbo vaisiai. Jeigu 'dauge
ly kraštų turime visą eilę sau 
draugų ar bent palankių mūsų 
bylai asmenų pradedant ministe- 
riais, vyskupais 'ir baigiant eili
niais kasdieninio darbo bendra
darbiais, tai irgi tų pačių sava
norių darbo rezultatai.

Kiekviena tauta, jeigu 'ji nori 
išlikti, turi ir privalo būti karių 
tauta, 'nes kiekviena kova, ar tai 
ji kultūrinė, ar politinė, vis tiek 
yra kova, reikalaujanti ir aukos, 
ir pasiaukojimo. Lietuvos kariuo
menė tebūna mums visiems pa
vyzdys ir savo drausme ir ’ sa
vo dvasia stovėti tautos sargy
boje.

(v.k)
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JONAS SOLIŪNAS

NIXONUI LAIMĖJUS
Porinkiminė diena šitame krašte buvo niūri. Ir ne vien tik dėl 

blogo oro. Būta ir daugiau priežasčių. Viena jų — tai miglota 
tolimesnė krašto ateitis naujo prezidento ir tebesitęsiančio Viet 
namo karo akivaizdoje.

Tiesa, Nixonas šiaip taip rinkimus nors ir nedidele balsų 
persvara laimėjo. Toks jo nežymus laimėjimas ir gąsdina eilini 
krašto pilietį, nes jaučiama, kad jau dabar to visiško pasitikėji
mo prezidentu nebus dėl mažos gautų balsų persvaros. Vadina
si, Nixonas krašte, turės didelę opoziciją ne vien tik senate ir 
atstovų rūmuose, bet taip pat ir visoje visuomenėje. Čia man 
prisimena J. F. Kennedy sunkumai, kai anas buvo išrinktas maža 
balsų persvara.

Nixonui dar blogiau. Kitados Kennedy tiek senate, tiek atsto
vų rūmuose turėjo savo partijos persvarą. Nixonas to neturės.

Ankstyvosios pasekmės liudija, kad Nixonas turės dirbti su 
senate ir atstovų rūmuose esančia demokratų partijos dauguma. 
Jau tas darbas bus nelengvas. Bet palikime tai ateičiai. Dabar 
pažiūrėkime į pačius rinkimus ir Nixono kelią į pergalę.

Jei prieš porą mėnesių prieš rinkimus niekas neabejojo Ni
xono laimėjimu, tai to negalima buvo pasakyti rinkimų išvakarė
se. Kai kurie žmonių apklausinėjimo institutai rodė, kad nė vie
nas kandidatas neturėjo absoliučios daugumos. Čia greičiausiai 
labai daug įtakos turėjo prieš tai paskelbtas Vietname bombar
davimų sustabdymas. Sis prez. Johnsono žingsnis labai .daug pa
gelbėjo demokratų kandidatui Humphrey, bet neišgelbėjo nuo ga
lutinio pralaimėjimo. Bombardavimų sustabdymą kai kurie John
sono kritikai palaikė tiesioginiu jo žestu padėti viceprizidentui 
Humphrey laimėti prieš Nixoną.

Nėra abejonės, kad Humphrey padėjo ir pavėluotas senato
riaus McCarthy indorsavimas. Ir taip šie faktoriai priartino Humph
rey prie. Nixono pirmavimo.

Už tat visas kraštas su nekantrumu laukė lapkričio 5 d. rin
kimų. Charakteringa, kad daugumas politikos žinovų ir stebėtoji} 
buvo nuomonės, jog nei Nixonas, nei Humphrey nebuvo pakan
kamai stiprūs bei populiarūs kandidatai. Ir tai patvirtino rinki
mų duomenys. Nė vienas kandidatas negavo absoliučios balsų 
daugumos, nes... buvo dar ir trečias kandidatas G. Wallace, 
kuris nusinešė visą penketą pietinių valstijų ir milijonus balsų.

Ko lauktina iš Nixono? Nedaug. Viena, Nixonas kaip mato
me nėra perdaug populiarus amerikiečių tarpe. Jis neturi didelės 
daugumos piliečių pasitikėjimo ir pritarimo. Antra, kaip jau mi
nėjome, nedaug Nixonas galės nuveikti praktiškai, nes daugumą 
senate, ir atstovų rūmuose sudaro opozicinė demokratų partija. 
Jei net toks Kennedy ir Johnsonas turėjo daug vargo su savo par
tijos valdomais atstovų ir senato rūmais, tai ką jau bekalbėti apie 
respublikoną Nixona?

Be to, kaip rinkimų duomenys rodo, prieš Nixoną balsavo 
dauguma negrų. Vadinasi, ir šitoji krašto piliečių dalis nepritaria 
naujam prezidentui. Pagaliau apklausinėjimai rodo, jog prieš Ni- 
xoną balsavo ne tik negrai, pietinių valstijų gyventojai, bet ir dau
guma darbininkijos.

Bendra išvada? Dėka trečiojo kandidato bene pirmą kartą 
šio krašto istorijoje prezidentu tapo išrinktas mažumos atstovas.

Nėra abejonės, kad už Nixona balsavo daugumas lietuvių, 
ypatingai vyresnioji karta. Čia lėmė Nixono griežtesnis nusistaty
mas Vietnamo karo atžvilgiu, nors Nixonas savo priešrinkiminė
je kampanijoje ir atsisakė atvirai išdėstyti savo planus Vietnamo 
karo užbaigimui. Tačiau mūsų tautiečiams užteko ir vieno kito 
Nixono pažado. Be to, prisipažinkime atvirai, mūsuose vis dar 
tebegyvena prisiminimas ir kaltinimas demokratams, jog šios par
tijos žmonės pardavė Lietuvą Jaltos konferencijoje draugui Sta
linui. Ir dabar tas demokratų pasielgimas juos persekioja ir var
gu ar kada nors mūsų tautiečiai atleis demokratams už tą žygį.

Kadangi Nixonas rinkimus laimėjo vos nedidele dauguma, 
todėl jis ir kitų kandidatų “neištempė” laimėjimam Nepasisekė 
užtat nei mūsų lietuviams kandidatams Čikagoje. — Valdui Adam- 
kavičiui ir teisėjui Valukui.

Bendrai, pirmosios nuotaikos dėl Nixono išrinkimo nėra per
daug džiugios. Jo laimėjimą paprastasis žmogus sutiko labai santū
riai. Kažkodėl net ir miestelėnas, kuria mNixonas taip siūlė “law 
and order” šūkį, nelabai jo pažadais tiki ir nedaug juo pasitiki. 
Galbūt čia ir yra kalta pati respublikonų partija, kuri praeity 
save sutapatindavo su šio krašto piniguočiais. Kai kurie net pri
sibijo, jog dabar ketvertą metų Ameriką valdys didieji šio krašto 
bankai su Chase banku New Yorke priešakyje. Ar taip bus — 
parodys netolima ateitis, kai Nixonas pradės sudarinėti savo vy
riausybę, kai nurodys planus krašte tvarkai atstatyti, kai suži
nosime jo planus karui Vietname užbaigti.

LIETUVIŲ DIENOSE

Foto paroda
Australijos lietuvių tarpe turi

me visą eilę pasižymėjusių meni
ninkų, dainininkų, rašytojų, poe
tų, scenos menininkų ir taip pat 
nemažą skaičių gabių foto meno 
mėgėjų kurie savo darbais stebina 
ir svetimtaučius dalyvaudami į- 
vairiose foto parodose.

Artėjančiose Lietuvių Dienose, 
Adelaidėje ruošiama lietuvių foto 
mėgėjų paroda įvyks gruo
džio 27-31 dienomis, Katalikij 
Centro viršutinėje salėje. Parodo
je pakartotinai kviečiami dalyvau
ti lietuviai foto mėgėjai iš visos 
Australijos. Foto nuotraukos gali 
būti vienspalvės ar spalvuotos, tik 
ne dažytos, ne mažesnės 8x10 in. 
iki 16x20 in. dydžio. Nuotraukų
temoms ir jų kiekiui nėra jokių su- sakys į jūsų paklausimus ar pa- 
varžymų, svarbu kad jos būtų žiū- geidavimus. Palengvinkime jo dar- grafijos meno darbus, 
rovui įdomios ar savo meniškumu bą jau dabar jam prisiųsdami

ar temos įdomumu. Visos nuotrau
kos bus grąžintos autoriams pa
rodai pasibaigus asmeniškai Ade
laidėje, ar pasiųstos paštu tiems 
kurie negalės būti parodoje. Ši 
paroda taip pat duoda gerą pro
gą ir mūsų jauniesiems foto mė
gėjams, iki 21 m. amžiaus, pasi
rodyti visuomenei su savo foto dar
bais kuriems kaip tik tinka ma
žiausių išmierų (8x10 in) nuotrau
kos.

Visas nuotraukas jhu dabar 
siųskime Krašto Kultūros Tarybos 
Foto seniūnui šiuo adresu: V. Vo
sylius, 68 Cuming Str., Mile End, 
S.A., 5031.

P. V. Vosylius yra foto parodos 
organizatorius kuris visuomet at-

J.M.
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LATVIJOS SUKAKTIS
šiais metais penkiasdešimties 

metų sukakties ženkle ne vien tik 
mes gyvename jr darbuojamės, 
bet lygiai tokių pačią valstybės su
kūrimo sukaktį švenčia ir tiesiogi
niai mūsų tautos broliai latviai. 
Latviai tais pačiais metais kaip ir 
mes, tik dešimt mėnesių vėliau 
paskelbė savo krašto nepriklauso
mybę (lapkričio 18 d. 1918 me
tais). Skirtumas tarp latvių ir 
mūsų šioje istorinėje eigoje tėra 
tik tas, kad mes Lietuvos suve
renumą atkūrėme turėdami platų

XXX

turėjo to gal diplomatiniuose 
sluogsniuose ir reikšmingo praei
ties kozerio, vis tik momentui atė
jus parodė didelį savo tautinį su
brendimą ir pasiryžimą išnaudo
ti momentą ir išsikovoti sau ne
priklausomybę. Tą jie ir atliko, 
nors jų nepriklausomybės kovos

ir didelį istorinį užnugarį, apie ku
rį žinojo visas kultūringas pa
saulis. Tuo tarpu latviai šitokio 
svarbaus kozerio siekdami savo ne
priklausomybės visai neturėjo ir 
turėjo pasikliauti gyvenamojo me
to tautos valia ir savomis pastan
gomis. Tiesa, ir lietuviams toji
istorinė garbė nedaug ką bepadė- buvo gerokai lengvesnės negu lie
jo, nes paprastai visokia ekspan- tuvių. Mat, latviai teturėjo tik vie- 
sija nesiskaito su praeitimi, o pir- ną priešą — rusus bolševikus, tuo 
miausia sveria dabarties jėgas ir 
savo numatytos aukos valią.

Nežiūrint to, kad latviai ir ne-

Imants Ziedonis

Aš stabteliu pakelėje. Kadais čia buvo namai. 
Aš rašau sena anglimi 
ant kaminų paminklų 
Dainą apie šaltus pečius 
Ir išblėsusias anglis.
Apie katinus be priekrosnio, 
Vaikus prie motinos lavono. 
Aš rašau sena anglimi, 
Kurią suradau griuvėsiuose.

Žmonės, tik nenugriaukit 
Paskutinius paminklus kaminų, 
Tebus tokia vieta, kur griuvėsiuos 
Laukinės obelys augs!
Tešliauš apyniai žole,
Ieškodami virpčių,
Rožių atžalom sodas užaugs, 
O karvelių atžalom takas!

Rašau apie laimę liejamą 
Naujų metų naktį priežade, 
Rašau apie duonos kvapą, 
Eglišakių spraksėjimą 
Didžiajame duonkepy 
Ir apie mažą bandutę — 
Pagramduką..

Čia buvo žmonių namai 
Pelenai pavirsta žiedais. 
Plytos įauga žolėn, 
Kaip skausmai atminimų liūne. 
Rytoj manęs jau nebus čia, 
Bet šiandien man skaudu ir rašau 
Ant kaminų paminklų 
Sena anglimi.

IS latvių kalbos vertė Zina Katiliškieni

Lietuviai kariai svetur
Alg. Gustaitis (žiūr. "Europos 

Lietuvis” š.m. 14 Nr.) rašo apie 
lietuviškus pulkus buv. Vokietijos 
kaizerio kariuomenėje, stovėjusius 
Tilžėje, Gumbinėje ir Įsrutyje.

Išsikalbėjus su senesnės kartos 
klaipėdiečiais lietuviais paaiškėjo, 
kad tie pulkai niekuo nesiskyrė 
nuo kitų kaizerinės kariuomenės 
dalinių. Tik tiek, kad juose atli
kinėjo karinę prievolę daugumas 
Mažosios Lietuvos vyrų. Atkūrus 
vokiečių Wehrmacht’ą prieš II 
pasauk karą tų "lietuviškų” pul
kų jau nebebuvo.

Pasirodo, kad Rusijoje caro ka
riuomenėj taip pat yra buvę pul
kų lietuviškais vardais. Jie buvo:

1. Leib-gvardijos Litovskij polk, 
3-čioj gvardijos divizijoj; stovėjo 
Varšuvoj. Įsteigtas 1811 m. Už 
pasižymėjimus kare su Napoleonu

buvo

savo
Kam

savo foto darbus ir pageidavimus 
bei pasiūlymus.

Be Australijos lietuvių foto pa
rodos, iš J.A.V-bių bus atsiųsta 
Skautų Sąjungos 50 metų Jubilie
jinė Foto paroda kuri taip pat bus 
išstatyta L. Katalikų Centro salė
je. Bus įdomu pamatyti Amerikos 
lietuvių foto mėgėjų darbus ku
riuos išsirūpino Adelaidės lietuvių 
Foto Mėgėjų Būrelis. Taip pat fo
to parodos pabaigoje, gruodžio 31 
d. 2 vai. p. p. foto parodos patal
pose, minėtas Adelaidės foto Mėgė
jų Būrelis rodys 1968 m. Ade
laidės lietuvių gyvenimo veiklos ir 
įvykių momentus skaidrėmis ir 
puikiai pavykusią “Tremtinio Ke
lias” — vaizdų, muzikos ir žodžio
Pynę-

Tikėkime kad ruošiamoms Lietu
vių Dienoms Adelaidėje organi
zuojama Foto Paroda prisidės prie 
jų pasisekimo, praturtins mūsų fo
to mėgėjų žinias ir suteiks gau
siems žiūrovams malonių įspūdžių 
pamačius savo lietuviškus foto-

1812 m. apdovanotas aukščiausiu 
žyminiu — šv. Jurgio vėliava.

2. 51-mas pėstininkų Litovskij 
polk, įsteigtas 1809 m., buvo są
state 13 pėst. divizijos (kiti tos 
divizijos pulkai: 49-tas Brastos p.; 
50-tas Balstogės p.; 52-ras Vil
niaus p.)

3. 5-tas ulanų Litovskij polk, 
5-tos kavalerijos divizijos sąstate, 
įsteigtas 1803 m. stovėjo kur tai 
prie Volgos. Šio pulko šefu 
Italijos karalius.

Gvardijos pulkas išlaikė 
vardą ligi pat revoliucijos, 
ruskiams prireikė tuos pulkus pa
vadinti “litovskij”? Nuo Lietuvos- 
Lenkijos padalinimo ir Lietuvos 
užėmimo ligi įsteigiant tuos pul
kus buvo praėję apie 15 metų, tai
gi prielaida, kad j juos galėjo 
būti įjungti likučiai buvusios lie
tuviškos kariuomenės, atpuola. Nė
ra žinių, kad bent vienas lietu
vis, pašauktas atlikti karinę prie
volę caro kariuomenėj, kada nors 
būtų buvęs paskirtas į “lietuviš
ką” pulką.

Pats Lietuvos vardas panaikin
tas, pavadinus ją "sieverozapad- 
nyj kraj” — šiaurės-vakarų kraš
tas.

Atsakymo reikia ieškoti ano me
to politinėj situacijoj. Padalinus 
Lietuvos-Lenkijos valstybę nema
žai aukštesnio luomo lietuvių pa
sitraukė į vakarus ir atsidūrė 
Prancūzijoj, čia jie ėmė veikti, 
kad atkovotų savo valstybei nepri
klausomybę ir gavo iš Napoleono 
tam pažadą, kai jis sutriuškins 
Rusiją. Įrodymui galėtumėm pasi
naudoti Napoleono atmuštu meda
liu Vilniaus paėmjmuil atminti. 
Tame medalyje vienoje pusėje Na- 
opleono galva ir įrašas: Napoleon 
Emp. Et Roi; Kitoj pusėj atvaiz
duotas prancūzas karys, įteikiąs 
ginklus lenkui kariui (su ketur
kampe kepure) ir lietuviui kariui 
(su meškenos kepure) ir įrašas: 
Prise de Vilna XXVIII Jain 
MDCCCXII.
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rusai bolševikai paglemžė visas 
tris pabaltijo tautas ir jas inkor
poravo be jokių privilegijų į so
vietinę imperiją. Lygiai vienodai 
buvo apsvaigintos nelaimės visos 
trys Pabaltijo tautos, kad jos oku
pantui neparodė jokio efektyvaus 
pasipriešinimo, nors ir turėjo ga
na akivaizdžių tos pačios Pabal
tijo tautos suomių pavyzdį. Šian
die suomiai nežiūrint savo aukų 
tebesidžiaugia nors ir ribota ne
priklausomybe, tuo tarpu nei lat
viai, nei lietuviai, nei estai viso 
šito neturi.

Susidariusi pokarinė padėtis ir 
ilgai trunkanti okupacija gal abi 
tautas dar glaudžiau suartino: to
ji pati nelaimė ir tas pats tiks
las verčia jungti turimas jėgas.

šios latvių jubiliejinės šventės 
proga linkime visai latvių tautai 
įgyvendinti visas viltis ir troški-

kad vieną dieną sovietinės basti- 
lijos vartai bus išlaužti ir išva
duotos pavergtos tautos, jų tarpe 
latviai ir lietuviai.

LATVIAI IŠEIVIJOJE

tarpu lietuviai turėjo kovoti tuo 
pačiu metu trijuose frontuose: ir 
prieš vokiečius (bermontininkus), 
ir prieš rusus bolševikus, ir prieš 
lenkus.

Tačiau kultūriškai latviai dar 
rusų okupacijos metu turėjo daug 
palankesnes sąlygas. Būdami nuo
seno germaniškoje kultūrinėje įta- mus. To linkėdami ir patys tikime, 
koje jie buvo daug anksčiau va
karietiškai orientuoti, negu lietu
viai, kurie, tegu ir būdami Vokie
tijos pasienyje, bet stipriai atri
boti nuo vakarų rusiškos ir len
kiškos kultūros. Latvijoje rusų 
okupacijos metu nebuvo sukilimų, 
kaip kad Lietuvoje 1830, 1831, 
1863 m., kurie įstatė Lietuvą į 
specialų okupanto režimą. Tad 
latviai neturėjo nei spaudos už
draudimo, nei gubernatorių kaip 
Kaufmanas ar Muravjovas, to me
to Latvijoje nebuvo sklaidomi ir 
tremiami vietos intelektualai. To
kiu būdu ir latvių tautinis subren
dimas vystėsi palankesnėse sąlygo- yra išleidę pakartotinai beveik vi
se. Tad nenuostabu, kad jau tuo 
laiku, kai lietuviai išleido savo pir
mą laikraštį "Aušrą”, Latvijoje, 
tegu ir okupuotoje klestėjo savo 
nevaržoma spauda, vyko gyvas 
kultūrinis ir literatūrinis gyveni
mas. O tai buvo gerokas pasistū
mėjimas j priekį, kuris aiškiai ma
tėsi ir vėliau nepriklausomybę at- viena latvių šeima skaito sau gar- 
gavus. be turėti namuose latviškų knygų

Deja, kaip ir žmogaus, lygiai ir knygynėlį, tad ir leidžiamos kny- 
tautų gyvenime tebegalioja dės
nis — vienaip patys galvojame, 
gi kitaip likimas lemia. Šį kartą 
likimas buvo skaudus visoms trims 
Pabaltijo tautoms iš karto, kada planuoti tolimesnius leidinius.

Išeivijoje latvių priskaitoma 
apie 120.000. Iš to skaičiaus yra 
apie 170 rašytojų — poetų.

Latvių ir knygų leidimas išeivi
joje suorganizuotas visai kitokiais 
pagrindais, negu lietuvių. Latviai 
turi dvi pagrindines leidyklas, ku
rios yra Švedijoje ir Kanadoje. 
Būdami išeivijoje latviai

sus tuos veikalus, kurie okupuo
toje Latvijoje yra uždrausti ar
ba sunaikinti. Nors latvių emi
gracijoje palyginamai mažiau ne
gu lietuvių, bet jų knygų tiražai 
dvigubai didesni ir pačių leidinių 
išleidžiama keleriopai daugiau. Įsi
dėmėtina ir tai, kad beveik kiek-

gos išperkamos prenumeratos ke
liu. Tad ir leidyklos, leisdamos 
knygas, užtikrintai turi skaityto
jų skaičių, kas įgalina leidyklų

Mūsų senam bičiuliui savanoriui kūrėjui

ADOMUI LAUKAIČIUI

mirus, jo dukrą, sūnus ir artimuosius liūdesy giliai užjaučiame 

'Tirilių Seimą

AUGA KAPAI
Sydnėjuje spalio 31 d. po gedu- tais gimsta pirmoji dukra Regina, 

lingu Mišių buvo palydėta kun. P. 
Butkaus ir artimųjų į Rookwood’o 
kapines Regina Slonskienė-Kula- 
kauskaitė.

Ji gimė po pirmojo karo audrų 
1919 m. sausio 22 d. Mažeikiuo
se, kur jos tėvas buvo policijos 
valdininku. Dar būdama pačioj
jaunystėj, dirbdama raštinės dar- deda stovyklinis gyvenimas Bath- 
bą atsiduria Vilniuje ir žengda
ma 21-sius metus išteka už Ed
vardo Slonskio ir po kiek laiko 
grįžta j Mažeikius, kur 1941 me-

Karui siaučiant susilaukia dar 
vienos dukrelės Johanos 1943 me
tais. Po vargingų pasitraukimų 
iš Lietuvos ir karui apsiraminus 
Vokietijoje gimsta sūnus Edvar
das.

Iš Vokietijos visa šeima atsi
duria Australijoje, kur vėl prasi-

Negalėtumėm manyti, kad tas 
medalis nukaldintas vėliau, kai žy
gis į Rusiją baigėsi katastrofiš
kai. Jis turėjo būti suplanuotas 
iš anksto ir išleistas tuojau Vil
nių paėmus. Be ko kita, to karo 
istorijoje užtinkama duomenų, 
kad lietuviški daliniai kartu su len 
kiškais ir kitų Europos tautų dali
niais dalyvavo Napoleono armi
jos sąstate prieš rusus. Rusai ta
da be abejo žinojo apie lietuvių 
emigrantų veiklą Prancūzijoje ir 
veiklą Prancūzijoje ir jai atsverti 
greičiausia ir įsteigė pulkus su 
lietuviškais pavadinimais; taip sa
kant propagandos reikalui.

145 metais vėliau tie patys rus- 
kiai .dabar išvirtę raudonais, pa
sielgė truputį kitaip: užgrobę Lie
tuvą jie jos vardo nepanaikino, 
nors ir labai norėjo, bet lietuviš
kos kariuomenės likučius įjungę 
į savo kariuomenę atėmė vardą, 
pavadinę 29-tu teritorialiniu kor
pusu.

J. Pus.

urste, Gretoje, Skaidvileje ir 
Chulloroje, kol pagaliau įsigyja 
savo namuką Aubume. čia gimsta 
dar viena dukrelė Danutė.

Gyvenimas savo duosnumu bu
vo aplenkęs velionę Reginą. Pir
mos rusų okupacijos metu jos ma
ma buvo išplėšta iš šeimos ir iš
tremta Sibiran. Ji ten užbaigė sa
vo dienas prieš aštuonerius metus. 
Kartu apleidęs'gimtinę su dukra 
Regina jos tėvas senatvės ligų ka
muojamas mirė prieš penketą me
tų. Velionė Regina palaidota ta
me pačiame kape su savo tėvu
ku.

Atsiseivkinimo žodį tardamas 
kun. Butkus prisminė paskutinį 
pasimatymą su Regina jos namuo
se, kur ji skundėsi savo gyveni
mo našta, ir išreikšdamas užuo
jautą artimiesiems ramino juos, 
kad velionė Regina susilaukė už
tarnauto poilsio nors ir gana jau
nose dienose.

Dirbdama namuose šeštadienį 
(spalio 26 d.) apalpo, o nuvežus 
į ligoninę rasta kraujo išsilieji
mas smegenyse ir neatgavus są
monės spalio 29 d. atsiskyrė su 
šiuo pasauliu.

Į kapines palydėjo nuliūdę vai
kai ir būrelis artimųjų.

Lai lengva būna Regina, Tau 
ilsėtis nors ir svetimoje žemėje to 
Ii nuo savo gimtinės.

Ilsėkis ramybėje!

------
Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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KOVO KLUBE
AUKOS SPORTININKAMS Negirdėtos (gautos iš Lietuvos) 
Lapkričio mėn. 10 dienų sekma- romansinės dainos. Dainuos P. Ro- 

dienį Lietuvių namuose, Lidcombe, 
sporto klubo valdybos nariai rin
ko aukas sportuojančio jaunimo 
reikalams.
Aukų rinkimo vajaus pradžia la

bai sėkminga. Kiekvienas tautie
tis, j kurį buvo kreiptasi parėmė 
sportuojantį jaunimų atiduodamas 
aukų.

Aukojo:
V. Simniškis $15.00, V. Danta 

$5.00, P. Gaidamavičius $2.00, A. 
Giliauskas $2.00, K. Butkus $2.00, 
P. Rinkevičius $2.00, V. Kųženiaus 
kas $2.00, J. Račkauskas $2.00, 
Pr. Sakalauskas $2.00, J. Makaro
vas $1.00 ir P. Ropė $1.00.

Viso surinkta aukų trisdešimt mėn. 9 dienų ištekėjo už australo, 
šeši doleriai. Sporto klubo valdyba 
širdingai dėkoja visiems aukščiau 
išvardintiems dosniesiems lietu
viams.

pė pianinu palydint A. Plūkui.
A. Plūkas janimui ruošia staig

menų.
Atrodo, turėtų įvykti šaunus va

karas. Gros gera ukrainiečių mu
zikos kapela.

Naujasis Bankstowno namų ad
ministratorius A. Lelešius, paža
dėjo visokeriopų pagalbų.

Svečiams neteks nuobodžiauti.
Kviečiame visus.

IŠTEKĖJO L. ČELKYTĖ
Visiems Australijos lietuviams 

sportininkams gerai žinoma Syd- 
nėjaus klubo ilgametė krepšinin
kė Laima čelkytė š.m. lapkričio

Klubo valdyba ir sportininkai 
Laimai linki visokeriopos sėkmės 
ateities gyvenime.

PASISAKYMAI
ISTORINIS 
iškeltoji mintis 
Nr. 40 apie žy- 
darbų užfiksavi-

PAJAMOS IŠ PREKYBOS
Sporto klubo valdyba kiekviena 

proga kuomet vyksta, susirinkimai 
paskaitos ar panašūs 
susibūrimai, Lietuvių
Lidcombe, pardavinėja maisto pro
duktus. Iš šios prekybos per du 
paskutinius mėnesius gauta pelno 
dvidešimt du doleriai.

tautiečių
Namuose

ŠOKIŲ VAKARAS
Bankstowno namuose ruošiamas 

šokių vakavau šio mėn. 30 dienų 
šeštadieni irgi susilaukė tautiečių 
paramos vakaro programos paruo
šime.

KOVAS — EASTERN SUBURBS 
47-41

Vyrų komanda sužaidė labai ge
rai ir laimėjo prieš stiprų prieši
ninkų. Prieš rungtynių pabaigų 
beveik visi mūsų komandos žaidė
jai turėjo po keturias baudas.

Pirmas apleido aikštę S. Luko
ševičius. Priešininkai pradėjo re
zultatų lyginti bet buvo pervėlu.

Komandų sudarė ir taškus lai
mėjo:

D. Atkinson 21, S. Lukoševičius 
10, G. Grudzinskas 8, M. Mika
lauskas 6, J. Liutikas 2 ir G. Sau
ka 0.

Jono Šoliūno 
Mūsų Pastogės 
mesnių žmonių 
mų į magnetofono juostas pilnai 
remtina.

Malonu konstatuoti, kad šis 
darbas kai kurių pavienių asme
nų Australijoje jau kelinti me
tai vykdomas. Sydnėjuje p. P. 
Alekna jau penkeri metai nesire- 
klamuodamas sistemingai dirba 
nemažai šiam darbui paaukojęs ir 
laiko, ir pinigų. Jis taip pat nema
žai atsivežė juostelių, įkalbėtų ei
lės reikšmingų žmonių iš Ameri
kos, kada jis dalyvavo Jaunimo 
Kongrese. Sydnėjuje jis išnaudo
ja kiekvienų progų užrašydamas 
minėjimų, parengimų kalbas, svei
kinimus, net ištisus chorų ar ma
žesnių vienetų koncertus.

Teko girdėti, kad šioje srityje 
šis tas veikiama ir Melbourne bei 
Adelaidėje, bet konkrečių žinių 
neturiu. Toks užfiksavimas į ma
gnetofonines juostas yra didelis , 
istorinis turtas: mes turėsim iš- . 
laikę ateičiai autentiškus balsus ( 
tų žmonių, kurie šiandie su mu- , 
mis dirba.

Be to, šiuo keliu mes palaikysi- , 
me glaudesnį ryšį tarp savųjų. 
Juk mažesnėmis grupėmis ųfei- 
barstę lietuviai po visų Australi- 
jų arba gyvenantieji Naujoje Ze
landijoje neturi dauguma iš jų 
progos dalyvauti ruošiamose Me
no Dienose bei didesniuose paren- '

TIK PER ANGLIJĄ. |
TURTAS f; Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntinė-

gimuose, išgirst žymesnių žmonių i*š ^’us savo artimiesiems Lietuvoje. ,♦<
kalbas. Per jiems patiektas mag- Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, kokį X 
netofonines juostas jie galėtų iš- J dovanų siuntinėlį reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. >; 
girsti ir pasidžiaugti ŠIS reikalas * Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
keltinas Krašto Tarybos suvažia- X iabai naudingus siuntinius, 
vime ir kad jis butų organizuoja- >•
m as sistemingai. J

Malonu būtų išgirsti šiuo reika- X 
lu ir kitų pasisakymų. j»‘

A. K-ka i
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“Kovas”

KVIESKIME?
Atsiliepdamas į p. Dumčiaus 

siūlymų kviesti iš Amerikos lie
tuvius dainininkus — solistus pil
nai jo siūlymui pritariu. Toks 
sumanymas ne tik įveikiamas, bet 
ir būtinas: reikšmė didelė, ypatin
gai mūsų jaunimui.

Duotoji p. Dumčiaus kalkulia
cija atsargi, neperdėta. Manau, 
kad didesnėse kolonijose, kaip 
Sydney, Melbourne, Adeleide vieno 
koncerto neužtektų. Vienų koncer
tų reiktų skirti pagrindinį, an
trų papildomų koncertų, kuriame 
dalyvautų organizuotai savaitgaliij 
mokyklos, skautai ir bendrai jau
nimas, kuriems ši programa ga
lėtų būti lengvesnė, o patys so
listai žinotų, ko iš tokios publikos 
tikėtis. Praeitis rodo negerų daly
kų, kada suvedami į koncertų 
vaikai bėgioja po salę, tranko du
ris šūkauja. Tūkstančius mylių 
atkeliavęs dainininkas norės būti 
tinkamai išklausytas, tad kai jis 
koncertuos jaunimui — vaikams, 
jis ir jų išdaigas visai kitaip pri
ims su šypsena ir meile, kas kitu 
atveju sukeltų kitokių reakcijų.

Be to, būtina suburti ir mūsų

VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, 

3i jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, $ 
3 i jardo vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 1 tere- 'į 
lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių.

$A 55.00.

8 
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AMERIKA
ADELAIDISKIO

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI AKIMIS

— Kiek gi dabar laiko?
— Dvylika.
— Kažin, man atrodo, kad dau

giau.
— Gal pas jus po dvylikos lai- menininkus draugėn su svečiais ir

krodžiai ir rodo daugiau, bet čia duoti progos atvykusiems išgirsti 
išmušus dvyliktų vėl prasideda jr pasigėrėti mūsų turimomis jė- 
viskas iš naujo.

VLADAS DUMČIUS

Tęsinys

gomis. Jie grįžę turėtų kų papa
sakoti ir galbūt kai kam iš mū
siškių būtų lengviau nuvykti į 
Amerikų ir ten pakoncertuoti.

Sųmatų padaryti lengva, bet į- 
vykdyti sunkiau. Iš anksto plati
nami bilietai sumažintų rengėjų 
rūpesčius ir gal dar šis tas nuby
rėtų ir solistams.

Ben. Zabiela

VASARINIS 1968. 2.

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžia
ga, 3£ jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinė 
arba nepermatomo nailono medžiaga dviem suknelėm, 1 šil
kinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šo
koladinių saldainių, 1 vyriškas nailoninis arba moteriškas 
lietpaltis.

$A 55.00

Taip pat j bet kurį siuntinį galima pridėti žemiau išvar
dintus dalykus kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: 
vilnonė labai gera skarelė $A 3.00, nailoninis lietpaltis, 
$A 7.50, vyriški arba moteriški megstukai $A 8.50, nailoni
niai marškiniai $A 5.50, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
kojinės $A 1.75.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND. Telef. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats
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siun- 
tėjas pasirenka iš kainoraščio, arba užsako, kas jam patinka. 
Taip pat, persiunčiame ir Jūsų supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income tax sumažinimą, 
jei siuntiniai siunčiami šeimai.

ATSTOVAI AUSTRALIJOJE:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic.

Tel. 546 3416.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.
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Pilkojo šunies (Greyhound) Los Angeles mies
te būda didelė — trijų aukštų su ketveriais ju
dančiais laiptais. Šimtai žmonių zuja iš vieno galo 
į kitų. Didesnė pusė negrai, policininkas irgi. Atsi
miniau kinietiškų patarlę — mandagumas tai pini
gas, kuris visur priimamas. Einu stačiai prie po
licininko, žemai nusilenkiu ir sukalbu šitokių mal
delę: Maloningasis Sere! Aš, pabaltinta Australijos 
dykumų dulkė vėjo atpūsta į jūsų didelį ir garbin
gų miestų. Žemai kloniojuosi jums ir perprašau, 
kad trukdau jūsų brangų laikų (mačiau, jis žiova
vo iš nuobodulio). Malonėkite savo budria akimi 
bent sekundei žvilgterėti j mano apkarūnuotų pasų 
ir tada duosis matyti, kad esmi savo reikale tei
singas... Jis iš karto susijuokė. Matyt, su juo iki 
šiol niekas taip mandagiai nekalbėjo. Pakišo savo 
lazdų po pažasčia šešių šūvių revolverį pasuko kiek 
į šalį ir permetęs akimi pasų pasiūlė eiti drauge. 
Lazda praskyrė takų tarp susigrūdusios minios 
prie kažkokio automato. Privedė prie reikiamo lan
gelio ir pašaukė bagažo registratorių. Vėl atėjo 
negras ir per porų minučių išrašė bagažo kvitus. 
Mačiauų kaip mano lagaminus, slenkančius juosta 
prarijo tamsa. Nusikratęs viso savo turto pasiju
tau laisvas ir dairiausi, kur čia susiradus baltųjj 
žmogų, vykstantį Klevelando kryptimi.

Dar kiek apie Pilkojo šunies (Greyhound) or
ganizacijų. Tai akcinė bendrovė, visoje Amerikoje 
ir Kanadoje turi gerai organizuotų keleivių trans
portų. Kiekviename mieste turi puikiai įrengtas 
stotis, viešbučius ir tūkstančius specialiai ilgiems 
atstumams statytų autobusų. Jie visi turi tualetus 
ir patogias, nuleidžiamas kėdes miegui. Puikiai 
vėsinami vasarų ir šildomi žiemų. Motoras labai 
galingas įmontuotas užpakaly, kad būtų mažiau 
triukšmo. Šalia normalių lingių turi dar specialias 
oro pripūstas tarsi pagalvėles, kurios mažina vi
bracijų ir dėl to važiuojant ne taip krato. Baga
žas sudedamas labai erdvioje patalpoje iš lauko 
pusės tarp šasi ir sėdynių apačios. Autobuse yra 
apie 50 sėdimų vietų, vienam keleiviui bagažo nor
ma iki 300 svarų. Sustoti gali kur nori. Visur yra 
gerai organizuota informacijos tarnyba, veikianti 
24 valandas.

Laukiamojo salėje visos kėdės užimtos. Užsuku 
į valgyklų ir kovai su miegu užsisakau stiprios 
juodkavės. Sėduosi prie vieno balto piliečio, kuris 
apsikabinęs stalų snaudžia. Labas! sakau. Kur va
žiuojate? — Į Denver. — O kur tas? — Kolorado. 
Tuojau išsitiesiu Amerikos žemėlapį prašydamas 
parodyti. Jis net nepasižiūrėjęs užspaudė nykštį 
ant reikiamos vietos. Sakau, noriu pamatyti didį
jį Kanjonų ir nežinau, kur būtų patogiau išlipti. 
To ir tereikėjo! Jis tuoj nuspurtė snaudulį ir ėmė 
nuodugniai viskų aiškinti. Sakėsi, ten jau keletu 
kartų buvęs. Nurodė, kad turėsiu išlipti Arizonos 
mieste vardu Phoenix, kuris esųs garsus tuo, kad 

pačiame mieste yra vieta, vadinama Pueblo Grande, 
kurioje 'gyveno indėnai maždaug prieš 100 metų. 
Galima matyti daug atkastų visai gerai išlikusių 
senųjų indėnų namų griuvėsių. Prasitarė dar, kad 
jis pats esųs kokios tai sektos pamokslininkas ir 
tuoj šokosi man aiškinti senojo ir naujojo Testa
mento dogmas. Paklausiau, o kiek senas yra tasai 
jų tikėjimas. Atsakė, kad bus virš šimto metų ir 
turi šimtus tūkstančių pasekėjų. Manasis, sakau, 
baigia jau 1968-sius metus ir jį išpažįsta šimtai 
milijonų. Tuo mūsų šneka ir pasibaigė. Laukia
majame įnikau į žemėlapio studias. Autobusas išeis 
už 45 min.

Į salę įsmuko kelios gerokai įkaušusios negrės, 
visai basos. Sijonai trumpesni nei balerinų. Jos 
pradėjo ginčytis su kitomis. Kažkas pakvietė poli
cininkų. Jis paprašė visas išeiti, o nepaklusnias su
griebęs per liemenis išnešė.

Pamokslininko patariamas užimu vietų autobu
so gale. Klausiu kodėl? Esu, naktį nieko nematysi, 
tik pavargsi, čia galėsi gerai nusnausti.

Paliekame Los Angeles, į kurį grįšiu po trijų 
mėnesių. Mes riedame Raudonų Debesų (Red 
Clouds) Vieškeliu. Vardas iš tų laikų, kada arklys 
buvo džėtas, jautis — sunkvežimis. Vykstant per 
dykumų jie sukeldavo debesis raudonų dulkių. Iš 
čia ir vardas.

Važiuodamas snaudžiu sau patogiai, kų galima 
būtų Užskaityti už miegų. Kartais motoras staugte 
staugia. Vadinasi, kopia į kalnų. Netrukus visai 
sustojame. Bijau atsimerkti, kad miegai neišdul
kėtų. Šoferis per garsiakalbį skelbia, kad Desert 
Center ir kad stovėsime 15 minučių. Tegu niekas 
iš autobuso nelipa. Tai pirmas sustojimas po Los 
Angeles. Sukorėme apie 150 mylių. Pasirodo, esame 
Čirikao kalnuose, o tas Desert Center nedidesnis 
už Sintautus. Viena plati gatvė, namai senoviški, 
lentiniai. Medžių mažysta. Prie namų darželių ne
simato. Iš abiejų miestelio pusių kalnai. Visai švie
su, bet kodėl gi saulė nepateka? Greit prisimenu, 
kad esu šiaurės pusrutuly, kur galima pasidžiaug
ti ilgom aušrom ir prietemom. Australijoj mes 
to neturime. Pamokslininkas klausia, kelinta valan
da. Pakišu laikrodukų ir sakau žiūrėk. Jis vis 
tiek klausia. Pasirodo, tingi atsimerkti ir tuo nori 
prailginti naktį. Įtikins save, kad miegojo iki pus
ryčių. O autobusas rieda pastoviu 60-70 mylių 
greičiu. Kelias dviejų juostų. Grindinys gelžbeto
ninis. Pakelėse matosi milžiniškų kaktusų — žmo
gaus storio ir aukšti, kaip telefono stulpai. Turi 
dvi, kitas net tris šakas. Aplinkui nei gyvos dva
sios. Pilkas šuo net stenėdamas tempia mus į 
aukštumų. Nieko kito, tik vėjo ir laiko nublizgin
tos uolos. Vienas tarpeklis atrodo degte dega. Nagi 
saulelė už jo buvo prisiglaudusi nakčiai, dabar 
visu grožiu kopdama aukštyn budina svietų, ša-

VISUR

LIETUVIS SENATORIUS

Amerikos Jungt. Valstybėse 
Maino valstijos senatoriumi yra 
lietuvis Frank Norris. Jo lietu
viška pavardė yra Pranas Noru- 
šas iš Žemaitijos, šalia senato
riaus pareigų dar turi senienų 
krautuvę. Jis’ pats ir žmona pui
kiai kalba lietuviškai, netgi že
maitiškai ir palaiko ryšius su apy
linkės lietuviais. J Amerikų atvy
ko su tėvais būdamas pusantrų 
metų.

— ★ —

Brooklyne leidžiamas “Darbinin
kas” rugsėjo 24 d. laidoje paskel
bė platų pasikalbėjimų apie Aus
tralijos lietuvius su p. S. Naru- 
šiu. Pokalbyje gražiai pristatyta 
Australijos lietuvių bendruomenė 
ir jos darni veikla.

KNYGŲ PARODA

Vokietijoje, Frankfurto mieste 
ir šiais metais buvo surengta pa- 

VISAIP
saulinė knygų paroda, kurioje iš
statyta apie 200.000 knygų. Iš Lie
tuvos sovietų pavilijone buvo vos 
keliolika be jokio užrašo, kuris 
liudytų, kad tai lietuviškos kny
gos. Tuo tarpu daugybė laisvų 
tautų, netgi ir komunistinių sa
telitų bei tokių, kurios mažesnės 
už lietuvius, turėjo gražius sky
rius su šimtais eksponatų.

Maloniai nustebino latviai. Jie 
privačia iniciatyva įrengė savo 
skyrių su Latvijos vardu ir jubi
liejiniu įrašu 1918-1968. Turėjo iš
statę daugybę puikių leidinių, 
prieš kuriuos sovietinis latvių kam 
pelis atrodė tikra menkystė.

PRIEŠ

SOVIETINĘ PROPAGANDĄ

Ateivių patariamoji taryba prie 
N.S.W. liberalų partijos reikalau
ja, kad Australijos vyriausybė 
uždraustų bet kokių sovietinę pro
pagandų Australijoje. Taryboje

lia kelio kažkokiais sutvėrimais joja virtinė vyrų. 
O tie sutvėrimai tai žmogaus išmislas — mulai. 
Jo motina asilė, o tėvas arklys. Pamokslininkas 
paaiškina, kad tai indėnai grįžta namo į savo sto
vyklų. Gal jie per naktį medžiojo, o gal buvo pas 
kitus svečiuose. Mulai eina neskubėdami ir lygiai. 
Indėnai joja be balnų. Kartais guli aukštielninki 
pasidėję galvų ant mulo klubų, rankomis įsikibę 
į uodegos ašutus. Jeigu kartais užsimiegojęs raite
lis nusirita, tai mulas sustoja ir laukia, kol šei
mininkas, atsitrenkęs į žemę atsibunda ir vėl atsi
gula ant nugaros.

Pravažiuojame ir pro patį indėnų vigvamų. 
Kelios labai išmargintos palapinės, bet daugiau
sia tai pusračiu sustatyti su būdomis vežimai. 
Menu mielų Lietuvos čigonų taborų.

Pasiekę Palo Verde slėny miestelį sustojame 
pusryčių. Turime 45 minutes, ir per tų laikų tu
rime nusiskusti, nusiprausti, pavalgyti, nusipirkti 
suvenyrų ir Arizonos valstijos žemėlapį, nes Kali
fornijos tepaliko vos kelios mylios. Matosi daug 
indėnų. Mat vos už kelių mylių nuo čia yra didelis 
indėnų rezervatas. Taip norėtųsi su jais susitikti.

Pusryčiaujant pamokslininkų stebiu dienos švie
soje. Sveikas, stiprus, apie pusšimčio metelių, val

yra 85 delegatai iš 27 ateivių na
cionalinių grupių.

Taryboje slovakų atstovas pa
reiškė, kad Australija pasmerkė 
Sovietų Sųjungos kišimusi į Čeko
slovakijos reikalus, bet reikia im
tis ir pozityvios akcijos. Kai so
vietai Čekoslovakijoje uždraudė 
laisvų žodį ir spaudų, tai vyriau
sybė gali save pateisinti uždraus- 
dama sovietinę propagandų Aus
tralijoje. Sovietų Sąjungoje nelei- 1 
džiamas platinti joks Australijos 
laikraštis.

Gi rusų federacijos atstovas siū
lo uždrausti ne tik importuotų so
vietinę propagandų, bet tokių, ku
ri spausdinama pačioje Australi
joje.

Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas Čikagoje išleido savo regu- 
liaminų ir programas. Leidinėlis 
didelio formato 48 psl. Jame pa
skelbtos įstojimo ir mokymosi tai
syklės, paduodama visa instituto 
trejų metų programa su reikiama 
literatūra.

go už tris. Nusiperku cigarečių ir nors pats ne
rūkydamas nuėjęs siūlau indėnams. Norinčių atsi
randa daug. Kalba savotišku žargonu, kad nieko 
nesuprantu. Kviečiuos talkon pamokslininkų, kuris 
susikalba puikiausiai.

Vykstame toliau. Pervažiuojame Kolorado upę, 
kuri nedidessnė už Šešupę ties Turčinų Šilu. Van
duo drumzlinas, krantai lėkšti. Mat, teka per ly
gumas. Abiejose pusėse per žiūronus matyti šim
tai palapinių, būdelių, vežimų, barakėlių, karvių 
arklių, avių. Netolimais linguoja plačiaragis Arizo
nos jautis, nuo ragų iki uodegos vaikų apsėstas. 
Pamokslininkas teiraujasi, kokiame geografiniame 
taške yra toji mano Lietuva. Kantriai jam pa
aiškinu. Jis po valandėlės prabyla j mane lenkiškai 
ir juokiasi. Sakau, tu velnio sūtrauka, kam taip 
slėpėsi lenku būdamas! Pasirodo, gimęs Ameriko
je, bet motina vokiečių kilmės, tėvas lenkų, taip 
ir pramokęs lenkiškai.

štai jau matosi Arizonos valstijos sostinės 
Phoenixo bokštai su 400.000 gyventojų. Čia išlipu 
ir turėsiu laukti kito autobuso j Flagstaff. Atsi
sveikinu su pamokslininku, kuris vyksta iš čia kita 
kryptimi ir man į kišenę įbruka savo vizitinę — 
Pastor Stan Kaminsky. (Bus (taupiau)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PERTH

RAMOVĖNAI 
VAK. AUSTRALIJOJ

L.V.S-gos Ramovės Pertho Sky
rius įsisteigė 1962 m. balandžio 
1 d. šis skyrius skaitytinas jau
niausiu visoje Sąjungoje. Pirmąją 
Skyriaus valdybą sudarė: Jonas 
Liutikas (pirm.), č. Čekanauskas 
ir A. Klimaitis (Skyriaus steigė
jas). Tais pačiais metais gegu
žės 20 d. jvyko visuotinis skyriaus 
susirinkimas. Išrinkta Kontrolės 
komisija — A. Statkus (pirm.), 
Petras Žulys ir Antanas Valiukė
nas. Prisidėjo dar 10 narių ir nuo 
to laiko prasidėjo pilna ramovėnų 
veikla Perthe.

Iš 7 jaunųjų skyriaus narių su
daryta komisija, vadovaujama A. 
Statkaus, surengė pirmą ramovė
nų subuvimą, kurį bendruomenė 
rėmė gausiu dalyvavimu. Gautą
jį pelną Skyriaus valdyba panau
dojo tolimesnei veiklai ir pradėta 
telkti lėšos vėliavai įsigyti.

1963 m; skyrius suruošė dar 
sėkmingesnį vakarą. Su pirmuoju 
parengimu ramovėnai gražiai vi
suomenėje užsirekomendavo, tad 
antrą kartą rengiant pasisekimas 
buvo užtikrintas. Pradėta konkre
čiai rūpintis skyriaus vėliavos įsi
gijimu. Vėliavos pasiuvimu rūpi
nosi ramovėnas Feliksas Žilinskas. 
Jis taip pat meniškai paruošė vė
liavas šventinimo aktą. 1964 m. 
minint kariuomenės šventę kun. 
L. Kemėšis vėliavą iškilmingai 
pašventino. Vėliavos kūmais buvo 
Ona Jurgelienė, Domas Burneikis 
ir du mirusiu ramovėnų vaikai 
našlaičiai — Lioreta Gustaitė ir 
Eugenijus Stankevičius. Tais me
tais Skyriaus valdybą sudarė: A. 
Klimaitis (pirm.), V. Valaitis (vi- 
cepirm.), Č. Čekanauskas (sekr.), 
J. Liutikas (iždn.) ir C. Gaidele- 
vičius. Su mažais pakeitimais val
dybos sąstate skyriui vadovauja 
iki šiolei darbštus Lietuvos ka
riuomenės savanoris Andrius Kli
maitis. Jis visa širdimi atsidavęs 
organizaciniam gyvenimui. Jo 
pastangomis nuo 1954 metų Per
the veikia kūrėjų savanorių sky
rius, kuris glaudžiai bendradar
biauja su ramovėnais.

Šiuo metu Pertho Ramovės sky
rius turi 52 narius, ir šeši gar
bės nariai. Labai daug skyriui nu
sipelnė garbės nariai inž. Z. Budri
kis ir inž. A. Čižeika. Nuo pat 
įsisteigimo organizuoti Pertho ra
movėnai glaudžiai bendradarbiau
ja su lietuviškąja visuomene ir 
turi jos pilną pasitikėjimą.

Skyrius yra suruošęs organi
zuotą mirusių kariu kapų lanky
mą, gegužines pamaldas ir 15 me
tu atvykimą laivu Mazoffary mi
nėjimą, kuriuo daug aktyviu ben
druomenės nariu atvv^o i Perihų.

Prieš metus Perthe lankantis A. 
L.B. Valdybos pirmininkui p. S. 
Naručiui, kuris kartu yra ir Syd- 
nėjaus ramovėnų nirmininkas, ta 
proga buvo suruoštas Pertho ra- 
movėnu skyriaus penkmečio veik
los minėjimas. Minėjimo metu pa
daryta drauge su garbingu sve
čiu daug nuotraukų, kurios laiko
mos skyriaus specialiame albume. 
Svečias p. S. Narušis atsilanky
damas sužadino mūsų ramovėnų 
tame pakilia nuotaika, kuri tebe
trunka ir iki dabar besiruošiant 
jubiliejiniam Lietuvos kariuome
nės šventės minėjimui.

Ramovėnas

padėką. Ačiū! Aukotojų sąrašas 
bus reguliariai skelbiamas spau
doje. Salės statybai jau aukojo:

$80.00 — Melb. Parapijos Cho
ras; $55.00 — Melb. Vyrų Okte
tas; $50.00 Pagelbinis Moterų Ko
mitetas Salės Statybai; $50.00 — 
A. Pačius; $40.00 — B. Ovšins- 
kas; $3.00 — S. Tamašauskas; 
$25.00 —Dr. K. Juozapavičius. 
Po $20.00 — A. Mikaila; V. Ruk
šėnas; B. Vanagas; A. Tamašaus
kas; Z. Mackevičius; J. Pietas; 
$15.00 — V. Pošiūnas. Po $10.00 
—. Meiliūnas; L. V. Rekežius; L. 
Braniška; S. Tamulevičius; V. 
Songaila; S. ir M. Stropai; A. 
Ramanauskas (Clayton); B. Die- 
nienė; P. Burokas; V. Mackevi
čius; R. Kačerauskas; K. Šlika;
L. Geštautas; R. Ragauskas. 
$6.00 - L. Žagarnauskas. Po $5.00 
— E. Pankevičius; V. Kalvaitis; 
J. Urbonavičius; J. Skimbiraus- 
kas; B. Petys-Petkevičius; K. Kal
nėnas. $4.00 — V. Braniška. Po 
$2.00 — O. Braniškienė; P. Rau
donikis: P. Petrulis; V. Juozapai - 
tis; V. Žemaitis.

Suma pagal šį sąrašą: $655.00. 
Viso iki š.m. lapkričio mėn. 6 d. 
Sa’ės Vajais kasoje turima 
$3272.00. Tai yra ketvirtadalis 
numatytos surinkti sumos. Taigi, 
pradžia jau yra, bet dar tiktai 
pradžia. Juo greičiau pajėgsime 
šią sumą didinti, juo greičiau sa
lė virs tikrove. Nepamirškime, 
kad Lietuvių Namai vra mūsų vi
su namai ir salę ruošime ne kam 
kitam, bet sau! Visi j talką! Dė
kojame ir laukiame!

Klubo Tl-.rybos vardu 
Stasys Čižauskas

KALĖDŲ EGLUTE PERTHE
Gruodžio 22 d. nuo 3 iki 8 vai. 

p.p. ruošiama Kalėdų Eglutė — 
kavutė Leederville mažojoje salė
je.

Kalėdų Senelis kviečia visus vai
kučius su savo tėveliais bei sve
čiais dalyvauti.

Tain nat primename, kad gruo
džio 31 d.. t.y. antradieni, i wks 
Naujųjų Motu sutikimas didžiojo
je Leederville salėje. Pradžia 8 vai 
vak.

Kviečiame visus tautiečius su 
savo svečiais gausiai dalyvauti.

Pertho Apylinkės Valdyba

MELBOURNE
MELBOURNO 

LIETUVIŲ NAMAI
KLUBO BALIUS. Spalio 19 d. 

įvykęs Klubo metinis balius, nors 
dalyviu skaičiumi ir nebuvo gausus 
(apie šimtas asmenų), bet vis dėl 
to atnešė apčiuopiamo pelno. Jau 
vien loterija, kuri buvo tikrai ver
tinga fantais, atnešė anie 90 dole
riu. Klubo Taryba nuoširdžiai dė
koja paaukojusiems fantus: p.p. 
Jakubauskienei (naveikslas): Jer- 
šovams (medžio drožinys): Kosmi
nėms (žuvis-didelė!): Balčiūnui 
(šampano bonka): Kazlauskienei 
(niniginė auka). Nuoširdus ačiū p. 
Ke«mintaitei-Klunšienei. kuri savo 
išnildvtais išraiškos šokiais labai 
pa’”niriv'o vakaro programą.

JUBILIEJINĖS SALĖS VA
JUS. Neseniai pradėtas vajus 
naujosios salės statybai, atrodo, 
melburniškių tarne yra gerai su
prastas. ka irodo žemiau talpina
mas aukotojų samias. Pasinaudo
dama šia proga. Klubo Tarvba no
ri at’inrašvti visus aukotojus, kad 
grvnai dėl l»iko stokos neranda 
galimybės aukotojams asmeniškai 
padėkoti. Priimkite šią — viešą

SYDNEY
SYDN1SJAUS KRONIKA "

Lapkričio 10-ji Sydnėjaus lietu- .. 
viams tikrai buvo kupina užsiėmi- 
mų: tuoj po pamaldų susidomėju- “ 
šių lietuvių būrelis susirinko Sydn. •> 
Lietuvių Klubo patalpose pasi- 
klausyti kun. P. Butkaus, kuris .. 
papassakojo savo kelionės įspū- •; 
džius ir išgyvenimus iš savo kelio- : 
nes po Naująją Zelandiją. Kaip 
iš pranešimų anksčiau žinome, jis ; j 
kiek įmanydamas aplankė po šį .. 
kraštą plačiai pasklidusius lietu- “ 
vius. Kun. P. Butkaus skairiu ju- 
moru perpintas pasakojimas klau- ■ • 
sytojams buvo tikrai maloni va- “ 
landėlė. *

Tos pačios dienos 2 vai. ponia 
A. Saudargienė savo namuose bu
vo pasikvietusi būrelį savo arti
mųjų ir bendradarbių drauge pa
sidžiaugti jos nauja knyga “Bu
vo broliai devyni” ir “Sigutė”, ku
rią išleido ALB Krašto Kultūros 
Taryba. Autorė ta proga pasvei
kinta ALB Krašto Kultūros Tary
bos pirmininko p. K. Kavaliausko, 
p. M. Slavėnienės, kuri sveikini
mo žodį tarė savo ir Sydnėjaus 
Literatų Būrelio vardu, ir Plunks
nos Klubo vardu pasveikino auto
rę p. L. Karvelis. Kalbėtojai pasi
džiaugė autorės pastangomis ir jos 
kūrybos vaisiais drauge išreikšda
mi pasigėrėjimą Ugnės Kazokai- 
tės iliustracijomis, kurios puošia 
knygą “Buvo broliai devyni”. Ta 
proga pakeltos šampano taurės ir 
sugiedota autorei ilgiausių ir kū
rybingų metų. Pati autorė ta pro
ga išreiškė padėką Kult. Tarybai 
ir jos pirmininkui, kad jų pastan-

DAINOS ŠVENTE MELBOURNE!

< ► < ►

:: 50 M. LIET. KARIUOMENĖS ĮKŪRIMO JUBILIEJAUS PROGA ’ ”

Melbourne ramovėnų ruošiamas

KONCERTAS
įvyks lapkričio 23 d. Lietuvių Namuose (50 Errol st., N. Melbourne)

Dalyvauja: G. Vasiliauskienė, A. Valius su ponia, V. Zdanavičius, G. Kalpokas,

P. Morkūno Oktetas, A. Šimkaus Taut, šokėjai ir kt.
Pradžia 8 vai. vakaro.

Kviečiami koncerto pasiklausyti visi Melboumo ir apylinkių lietuviai.

gomis ir lėšomis knyga išleista, 
taip pat padėkojo ir artimiesiems 
bendradarbiams, kurie talkininka
vo leidžiant knygą. Vėliau malo
nūs šeimininkai svečius rūpestin
gai pavaišino. *

Lygiai tą pačią dieną Bankstow- 
no Liet. Namuose Sydnėjaus Fi
listerių būrelis buvo surengęs dis
kusinę popietę, kur buvo svarsto
mas lietuvių individualumo klau
simas. Šiuo klausimu oficialiais 
kalbėtojais buvo p.p. K. Kava
liauskas, Dr. A. Mauragis, Dr. V. 
Doniela. ir Vytenis Šliogeris. Mo
deratorius — Dr. R. Zakarevi
čius.

(Diskusijose svarstant lietuvio 
charakteri paliestos dvi pusės — 
lietuvio individualumas ir ‘ben
druomeniškumas. Iš įvairių pasi-

PRANEŠIMAS 
LATROBE VALLEY

Lapkričio 23 d. Muti-purpose 
Hall Vary St., Morwell ruošiama 
Kariuomenės šventės minėjimas. 
Po trumpos programėlės — su
neštinės vaišės su minkštai ir “kie
tais” gėrimais. Lauksime visų tau
tiečių apsilankant. Pradžia 19 vai.

Seniūnas

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS SYDNĖJUJE

Pamaldos vėl įvyks lapkričio 24 
d., sekmadienį, nuolatinėje vieto
je — vokiečių evangel, liuter. 
bažnyčioje, 12 vai. 30 min.

Po pamaldų bus arbatėlė ir kun. 
V. Kosticeno iš paskutinės kelio
nės parsivežtų skaidrių demons
travimas.

Parapijos Taryba

Gruodžio 1 d., sekmadienį, Melboumo Lietuvių Namuose įvyksta grandiozinė

DAINOS ŠVENTE

sakymų susidarė įspūdis, kad lie
tuvio charaktery vyrauja indivi
dualumo bruožas.

Pasisakius prelegentams dar 
buvo keletas pasisakymų iš gau
siai susirinkusių klausytojų, ku
rių vieni papildė iškeltą mintį ir 
prelegentus, kiti kiek oponavo, bet 
visumoje toks akademinis diskusi
nis vakaras Sydnėjuje lietuvių 
kasdienybėje buvo maloni pro
švaistė ir susilaukta paskatinimų, 
kad panašių diskusinių vakarų bū
tų rengiama daugiau ir dažniau.

PARAMA MŪSŲ PASTOGEI 
lietuvių būrelis taip 
sugrįžtančių iš JAV 
ir Liūdo Barkų, kad

Dalyvauja: Melboumo Liet. Dainos Sambūris, vad. A. Čelnos, 
Geelongo Liet. Choras, vad. J. Juškos, 
Tautinių šokių grupė "Klumpakojis”

Programoje atskirų vienetų ir jungtiniai pasirodymai. Daugumą sudarys dainos, kurios 
bus dainuojamos Dainų Šventėje Adelaidėje.

Po ilgesnės pertraukos Melb. Liet. Dainos Sambūris pasirodo naujame sąstate su nauju 
repertuaru.

Visi kviečiami iš arti ir toli kuo skaitlingiau dalyvauti.
Pradžia 6 vai. vak.

LATROBE VALLEY
SENIŪNIJOS SUSIRINKIMAS
Latrobe Valley seniūnijos narių 

susirinkimas ivyko snalio 30 d. 
Morwell mieste. Seniūnas p. V. 
Pleškūnas trumpai apžvelgė nu
veiktus darbus ir finansinę seniū
nijos padėtį.
Seniūnijai atstovauti Krašto Ta

ryboje susirinkimas vienbalsiai iš
rinko p. V. Pleškūną.

Einamieji reikalai buvo svarsto
mi labai entuziastingai. Aptarta 
savaitgalio mokyklos reikalai ir 
seniūnijos parengimai. Diskusijos 
buvo labai įdomios, nes joms temų 
netrūko.

Melbourne 
buvo išsiilgę 
p.p. Janinos 
besidžiaugiant sugrįžusiais nesu
spėta nuvykti į tuo metu rengtą 
Melbourne Mūsų Pastogės Spau
dos Balių.

Apsižiūrėję, kad jau vykti i ba
lių gerokai pavėluota, sumetė 
$20.00 paremti Mūsų Pastogei. 
Kaip matyti, Mūsų Pastogės bi
čiuliai ir džiaugsmo įkaršty ne
užmiršo savo pareigos.

(a)

Red. Pastaba: Mieliems aukoto
jams leidėjų ir administracijos 
vardu nuoširdi padėka.

M.P. Red.

PRANEŠIMAS
Ateinantį trečiadienį, lapkričio 

20 d. 8 vai. vak. “The Artist’s 
Gallery” 242 Rocky Point Rd., 
Ramsgate, ten kur vyksta mūsų 
dailininko Leono Urbono ir dail. 
Joe Rose dailės paroda, organizuo
jamos diskusijos apie XX-jo am-

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Įsivaizduokite, kokių priety- Sako, kad Melbourne ypatingai
kių neatsitinka Sydnėjuje: aną 
penktadieni kun. P. Butkui besi
svečiuojant pas savo parapijiečius 
Seftone buvo pavogtas jo automo
bilis.

•
Patirta, kad i tautinę stovyklą 

Adelaidėje iš Sydnėjaus Aušros 
Tunto vyksta apie 40 skautų.

•
Geelongo apyl. pirmininkas Dr. 

S. Skapinskas neseniai turėjęs 
stipresni širdies priepuolį buvo 
paguldytas lovon, bet dabar jau 
pasveikęs ir vėl grįžo j darbą.

•
Padaryta staigi operacija gee- 

longiškei p. E. Akenienei, kuri 
sveiksta miesto ligoniėje.

•
Neseniai Sydnėjuje Rimas ir Jo

haną Dryžos susilaukė dukrelės. 
Pažymėtina, kad gausioje Dryžų 
šeimoje tai pirmoji mergaitė.

Lapkričio 24 d. Sydn. Liet. Klu
bo namuose (39 Church St. Lid- 
combe) tuoj po pamaldų p. P. 
Sakalauskas papasakos savo ke
lionės įspūdžius po rytinę Aziją 
ir demonstruos garsinį spalvuotą 
filmą. Reta proga nekeliavus pa
matyti egzotiškus kraštus

pavyko soc. moterų draugijos 
ruoštas madų paradas. Gausūs da
lyviai turėjo progos pasigėrėti ne 
tik demonstruojamais drabužiais, 
bet dar labiau gražiomis mode
liuotojomis. Bet buvo ir nusivylu
sių .kurie šiame parade tikėjosi 
pasigėrėti modeliais “beviršėje” 
aprangoje...

•
Melbourne rengėjai susilaukė 

priekaištų, kam rengę Mūsų Pašto 
ės balių Vėlinių dieną. Sakyčiau 
kodėl ne — juk argi būtina vė
les visą laiką mirkyti ašarose?

•
Canberiškiai L. ir T. Žilinskai 

aną savaitgalį praleido Sydnėjuje 
pas p.p. Romanus. Čia gimtadie
nio proga pasveikinti šeimininko 
susirinko gražus būrelis draugų, 
jū tarpe ir 5 “Dainos” choristai, 
kurie su svečiais aušriečiais išdai
navo visą Dainų šventės repertu
arą.

•
Kiek laiko pagyvenusi Darvine 

p-lė Irena Žilinskaitė, keliaudama 
po Australiją, užsuko ir į Syd
ney, kur žada išbūti apie pusę 
metų. Viešnia susidomėjęs Syd
nėjaus jaunimas, ypač vyrai.

•
Pereitą savaitgalį Canberroje 

lankėsi Krašto Valdybos p-kas p.

IEŠKOMA ŠEIMININKĖ
Mr. H. Pearl ieško lietuvės šei

mininkės (18-50 m. amžiaus) to
kiomis sąlygomis: duodamas butas 
tuose pačiuose namuose, geras at
lyginimas, nėra mažų vaikų.

Kreiptis: Bulkara Rd., Bellevue 
Hills, Sydney arba telefonais: — 
287824 (įstaigoje) ar 363249 po 
darbo valandų namuose.

Latrobietis p. Juozas Mikštas- 
Šilainis. išdirbės Yallourn S. F. C. 
jmonėie 20 metu, išsitarnavo šešių 
mėnesių atostogas, kurias kėtina 
pradėti nuo gruodžio 6 dienos. 
Atosto'zų metu ketina dalyvauti 
Lietuvių Dienose Adelaidėje, o vė
liau gal nasnks i Fiji salas ieško
damas noetinio ikvėnimo. Lindime 
p. J. Mikštui gerai pailsėti ir atsi
gauti.

A.A.

Laukričio 23 d., šeštadienį Dainavoje (East Terrace, ” 
■■ Bankstown) Lietuvos kariuomenės atkūrimo 50 metų jubi- ;; 
/ liejaus proga Įvyksta <► ■“ ’

Minėjimas — vakaras
” Po paskaitos minėjimo meninę dalį atlieka Sydnėjaus ” 
;; Liet. Meno Ansamblis. ”
- Vėliau seka pobūvis. Gros gera kapela, veiks bufetas. «• 

Minėjimo pradžia 7 vai. vak. punktualiai. ;;
Įėjimas $1 asmeniui. Jaunimui ir pensininkams pusė •; 

Z kainos. Nuoširdžiai kviečiami visi.

“ .V.S. Ramovės Sydney Skyriaus Valdyba ”

žiaus meną. Diskusijas praves 
dailininkai Leonas Urbonas ir Joe 
Rose.

Suinteresuotieji maloniai kvie
čiami pasiklausyti ir aktyviai dis
kusijose dalyvauti.

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
Geolongo apylinkės visuotinis 

■susirinkimas šaukiamas lapkričio 
24 16 vai. Liet. Namuose.

Susirinkimo darbotvarkė: susi
rinkimo atidarymas, prezidiumo 
sudarymas, mandatų komisijos 
rinkimai, apylinkės valdybos pir
mininko pranešimas, pranešimas 
Liet. Namų praplėtimo reikalu, dis 
kusijos dėl pranešimų, nutarimai, 
liečią Liet. Namų praplėtimą, 
klausimai ir sumanymai ir susirin
kimo uždarymas.

Kam tik rūpi mūsų Geelongo 
Liet. Namu ateitis, prašomi susi
rinkime dalyvauti..

Geelongo Apylinkės Valdyba,

VASAROTOJŲ ŽINIAI
Prie pat jūros išnuomuojami du 

nedideli atskiri kambariai: 10 
Ocean St., Thiroul. Tel. 938.

Baltra/mijūnai

jau ateinantį savaitgalį žada vyk
ti į Adelaidę.

•
Filisterių diskusinio vakaro me

tu Sydnėjuje nugirsta toks teigia
mas lietuvio charakterio bruožas:

HŪSU PASTOGĖ
Pavydas apėmė dail. Urboną. 

Sako, kol dailininkas gyvas, tol 
jo darbai rinkoje pigūs, bet vos 
tik numiršta, tai tada šimteriopai 
paveikslu kaina nakyla. Taip pesi
mistiškai nusiteikęs vyksta i Pa- 
cifiko salas tikėdamas, kad gal 
netyčių koks žmogėdra suvalgys, 
gal tada pakils paveikslų vertė.

•
Taip ir lieka neišaiškinta, ko 

aną savaitgalį į Canberra vyko 
sydnėjiškis p. M. Zakaras: ar kad 
tik pavėžėtų bendruomenės pirmi
ninką p. S. Narušį, ar kad pri
kalbintu į Canberros apylinkės 
nirmininkus savo giminaitį Dr. K. 
Kemežį, ar pagaliau įsitikinti, kad 
Canberroje reikia atsargiau važi
nėti, negu Sydnėjuje?

Tautietis iš Melbourne rašo, 
jis sutitnka, jog “menkas menas 
menes menkinti’’, bet dar men
kesnis menas menkai apie menes 
manančius skųsti.

S. Narušis oficialiais ir privačiais 
reikalais. Ta proga dalyvavo ir 
vietos apylinkės susirinkime. Mū
sų pirmininkas tiek persiėmęs ke
lionėmis, kad nenusėdi namie:

TAIP SUSITINKA LIETUVIAI...
29-to spalio mokyt. L. Malakū- 

nas sava mašina po pamokų va
žiuodamas namo, ant blykčiojan
čių šviesų kryžkelės, susidūrė su 
kita mašina. Pasirodė antros ma
šinos savininkas buvo dr. Ber
nardas Jarašius, kuriam impakto 
metu buvo supiaustyta kakta ir 
mašina gerokai apgadinta. Ponui 
Malakūnui žalos nepadaryta. At
likdami formalumus jie atpažino 
vienas kitą ir labai nemaloniai 
nustebo. Tai turbūt pirmas atsiti
kimas Melbourne, kad iš saujelės 
lietuvių, pabertų tarp dviejų mili
jonų gyventojų, du lietuviai susi
tiktų auto katastrofoje. Reikia ti
kėtis, kad daugiau tokių nelaimin
gų atsitikimu nebus.

susitikę penki lietuviai tuoj stei-, 
gia chorą, o susitikę penki austra
lai nieko nedaro”.

SUSIRINKIMAS 
CANBERROJE

Lapkričio 10 d. Canberroje įvy
ko visuotinis apylinkės narių su
sirinkimas, kurio metu buvo pa
daryti apylinkės vykdomųjų orga
nu pranešimai, išrinkta nauja anv- 
linkės valdyba ir taip pat išrinkti 
Krašto Tarybos atstovai. Susirin
kimas buvo palyginamai gana gau
sus: jame tain nat dalyvavo ir 
ALB Krašto Valdybos pirminin
kas p. S. Narušis, kuris susirin
kusiems tarė žodi.

Naująją Canberros Apyl. Val
dybą sudaro: nirmininkas Dr. K. 
Kemežvs. sekretorius P. A. Dum
čius, kasininkas P. Kasneriūnie- 
nė, valdvbos nariai — Al. Venc
lova ir B. švmila.

ALB Krašto Tarybos atstovai: 
A.V. Balsys ir K. V. Keraitis.
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