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VLIKO VEIKLOS 29 METAI
VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 1972 METU

SEIMO

. Vilko Vicepirmininko Juozo Au
dėno žodis, pasakytas per "Laisvės 

Žiburio" Radiją New Yorke:
Lapkričio 25 d. sukanka 29 me

tai nuo Vliko organizacijos įsteigi
mo ir per visą tą laiką jo atkaklios 
kovos su okupantais kelta kova dar 
nebaigta, Vilkas turi veikti ir toliau 
iki tautos laisvė bus atgauta. Nors 
būdamas perkrautas darbais, jis gi
liai jaučia savo atsakomybę prieš vi
są tautą. Nenutrūkstamų darbų gran
dinė ir kas kartas iškylančios* vis 
naujos ir naujos problemos verčia 
Vliką būti akyliu ir veiksmingu. Nau
jų problemų ir darbų gausa yra antras 
tvirtas Vliko organizacijos išsilaiky
mo pagrindas.

Tenka džiaugtis, kad mūsų poli
tiniai organizuotoje visuomenėje nie
kuomet netrūko ir netrūksta atsidėju
sių idealistu, pasiryžusių dirbti šioje 
organizacijoje. Tai svarbus faktoriai, 
kuriais yra paremta ir Vliko ideologi
ja, ir praktiška io veikla.

Verta pabrėžti, kad Vlike prie 
vieno stalo randa bendrą kalbą net 
trijų kartų atstovai, jeigu tas kartas, 
politiniam darbui pribrendusias, ma
tuosime dvidešimt penkeriais amžiaus 
metais. Vlike dlf-a ianų net ne Lie
tuvoje .gimę, energingi vyrai, kurie 
gerai supranta pavergtos Lietuvos pa
dėtį ir ryžtingos kovos del jos reika
lą. Man atrodo, kad trečias Vliko išsi
laikymo pagrindas yra idealizmas, ku
rio nepritrūksta nei Vlika^ sudarančiu 
organizacijų eilėse, nei mūsų visuo
menės visose kartose.

N.S.W. VALDŽIOS PARAMA 
LIETUVIUI DIENOMS.

N.S.W. Kultūrinių reikalų minis- 
teris ir mūsų L.D. patronas p. G.F. 
Freudenstein pranešė, kad jis patvir
tino ir davė parėdima iš “Cultural 
Grants” fondo išmokėti $250.00 L.D. 
ruošimui paremti.

L.D. rengėjams ir visai bendruo
menei ne tik džiugu gauti N.S.W. vals 
tijos finansinę paramą,, bet ir mūsų 
kultūrinių pasireiškimu pripažinimą 
Australijoje.

LIETUVIU. PETICIJA N.S.W. 
PARLAMENTUI.

AL B Sydnėjąus skyriaus p-ko p. 
A. Reisgio iniciatyva įteikta 109 lie
tuvių pasirašyta peticija N.S.W. Par
lamentui kuri š.m. spalio 3 d. buvo 
ten perskaityta.

Peticijoje atkreiptas N.S.W. vy
riausybės dėmesys į kai kurias nege
roves ir prašyta imtis griežtesnių prie 
monių joms šalinti.

Svarbesnieji peticijos punktai:
1. Siekti didesnės pagarbos Įsta

tymams bei potvarkiams, skirti pakan
kamai aukštas bausmes nusižengu
siems ir ypač tiems, kurie imasi smur
to.

2. Priešintis komunistams ir ki
toms grupėms siekiančioms demorali
zuoti visuomenę ir ją kreipti materia
listine kryptim.

3. Priešintis tai darbininkų uni
jų mažumai, kuri nebodama įstatymų 
ir siekdama savo specifinių politinių 
tikslų kelia industrijoje neramumus.

4. Siekti didesnės atsakomybės 
viešų komunikacijų (T.V., radio ir 
kt.) administracijoje, kad ten nebūtų 
pažeidžiamos tradicines laisvės ir 
prisidedama prie nusikaltimų bei 
smurto paskatinimo.

SESIJA.
Šiemet, savo gimtadienį - lapkri

čio 25 dieną - Klevelajide, Ohio, Vliko 
Seimas pradeda savo dviejų dienų 
sesiją, kurioje bus apžvelgta praėju
sių metų veikla ir ateinantiems me
tams naujų gairių savo veiklai nusta
tymas.

Kaip visi gerai žinome, mūsų Tė
vynę Lietuvą didžiausioje priespau
doje* laikąs priešas yra ir labai žiau
rus ir labai atkaklus. Jis yra žymiai 
už mus stipresnis savo fizinėmis jė
gomis, bet lietuvių tautos idealo - tu
rėti savo laisvą^ savarankišką valsty
bę - nepajėgia užgniaužti ir nepajėgs. 
Kol pati tauta savo žemėje taip at
kakliai kovoja, Vilkui ir jnums vi
siems yra šventa pareiga būti tų tau
tos kovų talkininkais iki bus pasiek
tas didysis tikslas - valstybinė ne
priklausomybė.

Vliko veiklos sėkmingumui, be 
metinių darbų apyskaitos, Seime, ku
riame ‘‘susirinks 45 jo nariai, bus 
svarstomos bent trys atskiros prob
lemos, su kuriomis ankštai rišasi 
Vliko veikla.. Jos yra: 1. politinė pa
saulio Įvykių raida ir Lietuvos byla, 
apie ką kalbės Dr. Stasys Bačkis, 
Lietuvos Atstovybes Vašingtone pata
rėjas; 2. Kitas svarbus klausimas yra 
giliau pazLiti tautos padėti ir nuotai
kas ir jų pasireiškimus tėvynėje, o 
ypač pastaruoju metu kas ■ dedasi 
Lietuvoje ir kokie tuo klausimu yra 
Vliko uždaviniai. Šiuo klausimu kal
bės Stasys Dzikas, Vliko Sekreto
rius. 3. Vlikas ir visuomenė, nuo ku
rios visokeriopos paramos priklauso 
ir Vliko veiklos r sėkmingumas, bus 
taip pat aptarta. Šia tema kalbės pro
fesorius Dr. Jonas Genys, o Seiman 
susirinką platesnės visuomenes atsto
vai galės išsamiau tat klausimą išna
grinėti.

Šios trys problemos, atskirų pre
legentų Seimui pateiKtos ir Seimo na
rių išdiskutuotos, galės būti sutrauk
tos į Seimo nutarimus, kurie nustatys 
gaires kitų metų Vliko veiklai. Tie 
nutarimai bus paskelbti visuomenei 
žinoti.

Pabaigai trumpai paminėsiu porą 
Vliko vėlesnių ir svarbesnių darbų. 
Vienas jų yra dokumentuotas memoran 
dūmas, pasiųstas valstybių vyriausy
bėms, kurių "atstovai susirinks š.m. 
lapkričio 22 d. Helsinky atlikti paruo
šiamuosius darbus šauksimai Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konfe
rencijai. Šioji konferencija, kuria la
bai rėmė ir propagavo Sovietų Sąjun
ga, tikėdamasi įteisinti savo imperia
listinius užkariavimus, gali atstoti po 
Antrojo pasaulinio karo neįvykusią 
Taikos Konferenciją, kurios sovietai 
visai nenori. Tiesiogiai ar netiesio
giai konferencijoje bus paliesta ir Lie
tuva. Lietuvos bylos atstovavimas ir 
gynimas toje konferencijoje yra di
džiausias Vliko rūpestis.

Antras svarbus darbas, tai Sta- 
lino-Hitlerio sąmokslo ir įvykdytos 
prieš Lietuvą agresijos dokumentų rin
kinys - baigiama užbaigti. Knyga, ku
ri pasirodys rinkoje dar šių metų pa
baigoje. Si knyga numatoma įteikti 
vyriausybėms, kurios dalyvaus Sau
gumo Konferencijoje.

Knyga paruošė tarptautinės tei
sės profesorius Dr. Bronius Kasias. 
Dr. Kasias yra Vliko žmogus, su ku
riuo pirmą kartą susitikau, lygiai prieš 
29 metus, kuomet politinių grupių 
atstovai lapkričio 25 d. vokiečių oku
pacijos metu Kaune pirmą kartą susi
rinko ir įsteigė Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą. /rIT1i

PRISIMINIMAI IŠ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVU

Leonas
Jau daug laiko praėjo, daug 

gerų draugų išmirė, o kurie tebegyve
name esame jau pasenę, daug vargo 
patyrę, daug nelaimių iškentėję, o 
svarbiausia esame praradę savo Lie
tuvą tėvynę dėl kurios anais laikais 
kovojome ir ne vienas galvą padė
jome. Kariuomenės šventės proga čia 
kaip tik noriu prisiminti kaip man 
teko kovoti ir išgyventi nepriklauso
mybės kovų laiką.

'1918 metais,tuoj po karo,išgirdo
me, kad Lietuva kuriasi ir nori tapti 
nepriklausoma valstybe. Buvo smagu 
girdėti tą žinią; visi žmonės laukė 
kada susiorganizuos Lietuvos kariuo
menė, kada atsiimsime savo žemes ir 
išvalysime kraštą nuo rusų ir vokie
čių kareivių ,kurie vis dar slankiojo 
po Lietuva^ plėšikavo; vieni vadinosi 
bermontininkais, kiti kalčiakais.

Daug junuolių norėjo įstoti į 
kariuomenę, kuri tada dar tik organi
zavosi, jau buvome girdėję kad Vil
niuje lapkričio mėn. ; pabaigoje buvo 
išleistas pirmas įsakymas organizuo
ti Lietuvos kariuomenę, tačiau dar 
nebuvo aišku kur toji kariuomenė ran
dasi kur ir pas ką užsirašyti savano
riu. Teko laukti, kol pagaliau 1919 m. 
Įstojau i 2 pėstininkų pulką A. Pane
munėje, ■ Kaune. Majoro Mačiulio bu
vau paskirtas į kulkosvaidžių kuopą 
Prasidėjo apmokymas prie įvairiu ru-" 
šių ginklų, rikiuotes. Pasiryžau gerai 
išmokti šaudyti. Kasdieųą pamokų 
buvo apie 14-16 valandų. Šeštadieni® 
vakarais jaunieji kareiviai išeidavo 
pasivaikščioti su mergaitėmis, pa
šokti. Sekamdieniais iš ryto visi ei
davom į bažnyčią. Aš visą laiką mo
kiausi. ^Gegužės -mėnesi išvažiuojant

Vasiliūnas.
į frontą buvo egzaminai, kuriuos iš
laikiau labai gerai. Majoro Mačiulio 
buvau pakeltas jaunesniuoju puskari- 
ninku. (Buvęs mano vadas majoras 
Mačiulis dabar gyvena Amerikoje). Iš 
Kauno išvažiavome į Kėdainius, o iš 
jų žygiavome pėsti link Panevėžio. 
Vejant bolševikus iš Lietuvos žemės 
teko dalyvauti įvairiuose mūšiuose ir 
už narsumą bei sumanumą buvau apdo
vanotas Vyties Kryžium, kurį 1919 m. 
berods rugsėjo mėnesį, man prisegė 
prie krūtinės pulko vadas Grigaliū
nas - Glovackis.

Atžygiavome Į Šeduva. Tai buvo 
lapkričio mėn. apie 20 d. ir pasukome 
vieškeliu link Radviliškio, kur buvo 
bermontininkai. Atžygiavus netoli 
Radviliškio miesto kapų, bataliono 
vadas majoras VALEVIČIUS prieš ka
pus apie 250 metrų sustabdė batalijo- 
na ir pasiuntė žvalgybą. Bermontinin
kai jau buvo gerai įsirengę kapuose. 
Staiga į sustojusį batalijoną jie pra
dėjo šaudyti iš kulkosvaidžių, mi
nosvaidžiu ir šautuvu Kilo panika. 
Vieni bėgo link miško, kiti gulė vieš
kelio griovyje ir atidengė ugnį į ka
pus. Mano kulkosvaidis buvo pirmoje 
eilėje ii juo šaudžiau kiek tik įsteng
damas.

Pirmosios aukos iš mūsų batali- 
jono krito du karininkai, 18 kareivių 
ir puskarininkis. Kiti dar kėlėsi nuo 
žemės ir bėgo, bet bermontininkai- tu
rėdami labaųgerą priedangą kapuose, 
juos _pakirto. Šių kautynių metu bermo- 
tininku kulka pataikė^ man į kaktą ir 
kulka išėjo per viršugalvį, bet ‘dar 
vis šaudžiau iš kulkosvaidžio.

l nukelta f 3 pel.)
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SAVANORIU. KŪRĖJU, DVASIA.

iš dabarties taško žiūrint į a- 
nuos tolimus, daugiau kaip prieš pusę 
šimto metų, įvykius darosi neramu. 
Neramu yra todėl kad ieškodami ana
logijos tarp anų laikų ir dabarties ne
randame palyginimo, nors situacijos 
yra labai panašios. Tada viešpatavo 
visuotinai pripažinta žmonėms ir tau
toms laisvės idėja ir toji idėja buvo 
valstybės vyrų įgyvendinama. JAV pre
zidento Vilsono 14 punktų deklaraci
ja buvo tos visuotinos idėjos viršūne. 
Dabar gi yra kitaip, pasaulis paskirs
tytas į zonas, dominuojančios vals
tybės valdo jas savo interesų veikia
mos, o laisvės idėja nukelta į debe
sis, apie ją daug kalbama, bet nie
kas jos nepaiso.

Po pirmojo pasaulinio karo prisi
kėlė ištisa eilė tautų laisvam gyveni
mui jų tarpe ir Lietuva. Tas prisikėli
mas nebuvo taip lengvas, reikėjo ne
maža aukų. Po 120 sunkių okupacijos 
metų , reikėjo pažadinti tautos 
ambiciją laisvam ir nepriklausomam 
gyvenimui. Tą padarė mūsų didieji 
žmonės: Valančius, Basananvičius, 
Kudirka, Maironis ir visa eilė kitų. 
Jie privedė mūsų tauta prie Vasario 
16 Akto Nepriklausomybės paskelbi
mo. Paskelbimo vieno neužteko, rei
kėjo ji realizuoti gyvenimo realybėje. 
Tam reikėjo jėgos - kariuomenės. Ir 
čia pasireiškė mūsų savanorių kūrėjų 
dvasia, mūsų kariuomenės patrijotinė 
nuotaika ir aukšta moralė.

Priesu 54 metus lapkričio mėn. 
23 d. išėjo pirmasis Lietuvos Kariuo
menės įsakymas, ta diena ir tapo Lie
tuvos Kariuomenės šventė. Anais po
kario laikais krašte buvo neramu, vi
duje tebesiautė vokiečių kariuomenės 
pasilikusios dalys, veržėsi rusų ko
munistų ir lenkų gaujos ,, reikėjo 
visais frontais gintis. Šimtai ir tūks
tančiai jaunuolių palikę arklą, knygą, 
lyrą išėjo savanoriais ginti kraštą nuo 
besiveržiančio priešo užpuolimų. Dėka 
jų pasišventimo ir aukos Lietuva ga
lėjo apsiginti nuo priešų ir tapti ne
priklausoma valstybe.

Reikia pasakyti, kad per visą 
nepriklausomybės laikotarpi mūsų ka
riuomenėje pasiliko aukšta savanorio 
kūrėjo moralė. Pasibaigus kovoms ka
riuomenė tapo savos rūšies ugdomąja 
mokykla, kurioje jaunuolis turėjo pra
eiti piliečio auklėjimo aukštesnę pa
kopą. Kariuomenės su visuomene su
siartinimo šventės turėjo teigiamos 
įtakos visam kultūriniam gyvenimui.

Išeivijos gyvenime mūsų kariai 
veteranai susiorganizavo į Ramoves 
ir čia tęsia savo senas karių tradici
jas organizacijos ribose. Reikia pasa
kyti,. kad iki šiol tos Ramovės gra
žiai veikė mūsų bendruomenėje, bet 
paskutiniu laiku ir jų tarpe vienur 
kitur įvyko nesusipratimų. Tokių ne
susipratimų neturėtų būti, nes tai 
žemina gerą kario vardą.

Švęsdami Lietuvos kariuomenės 
šventę norėtųsi palinkėti kiekvienam 
lietuviui persiimti savanorio kūrėjo 
dvasia. am.

KRAŠTOTYRININKAI RAMYGALOJE

E. Urbono vadovaujami Panevėžio kraš
totyrininkai rinko Ramygalos apylinkėse 
medžiagą apie „istorinę ir revoliucinę pra
eitį, apie kaimo gyventojų buitį, papro
čius“.

Buvę užrašyta daugiau kaip tūkstantis 
įvairių tautosakos kūrinių — pasakų, dai
nų, priežodžių, patarlių. Beveik du šimtus 
dainų padainavo rinkėjams Kunigiškių kai
mo gyventoja Apolonija Rasiulienė.

Anksčiau tokia ekspedicija kraštotyrinės 
medžiagos rinkti buvo suruošta Upytės 
apylinkėse.

LIETUVIU ŪIENU INFORMACIJA.

Iš kitų miestų atvykusioms lie
tuviams Sydnejus, kaip ir kiekvienas 
didmiestis, yra klaidus ir ne vienam 
keliantis rūpesčių, kaip pasiekti rei
kiamus priemiesčius, kaip surasti L.D. 
parengimų sales, kas, kur ir kada vyks
ta? Reikia susigaudyti ir kiek laiko 
skirti nuvažiavimui iš apsistojimo 
vietos į L.D. repeticijas, parengimus 
bei kitus tuo laiku vykstančius suva
žiavimus, Ką laisvalaikio metu vertėtų 
pamatyti Sydnejuje ir kaip tas vietas 
pasiekti?, Dar gal vieną, kita pažįs
tamą norėtųsi aplankyti Sydnejuje, bet 
kaip pas jį nuvažiuoti?

L.D. dalyviams ir svečiams, tu
rintiems tokių rūpesčių, su patarimais 
yra pasiruošusi padėti* L.D. informa
cija, per L.D. patarėjas, kuriomis su
tiko būti ponios ir panelės: Liuda Api- 
nytė, Violeta Bitinaitė, Danutė Kar- 
pavičienė, Milda Karpavičienė, Vida 
Karpytė, Rūta Kavaliauskaitė ir Ni
jolė Vaičiurgytė.

L.D. patarėjas bus galima pažin
ti iš dėvimų gelsvos spalvos, kortelių 
su užrašu “Lietuvių Dienų Informa
cija”. Jos bus kiekviename didesnia-
me lietuvių susibūrime, kaip pav. L.D. 
programos parengimuose,' suvažiavi
muose ir šventoriuje prieš ir po pa
maldų pradedant jau gruodžio 25 d.

MIRĖ 

VITALIUS LINKUS

Skaudi žinia, kaip šiurpas sukrė
tė visą Adelaidės lietuvių koloniją. 
30 d. spalio mėn. širdies smūgio ištik 
tas staig’a mirė visai Australijos lie
tuvių bendruomenei žinomas, taurus 
visuomenininkas Vitalius LINKUS. 
Nuo pat Adelaidės lietuvių bendruo
menės tvirtesnio įsikūrimo' 1949 m. 
velionis buvo iki mirties jos pirmose 
gretose. Jo visuomeninė veikla buvo 
gana plačiai išsišakojusi. Jį matome 
Apylinkės V-je, Krašto Taryboje, Lie
tuvių teisininku dr-joje, Baltų Tary
boje, Gerųjų kaimynų atstovu, ir 
Adelaidės Lietuvių S-gos V-je. Mirė 
būdamas Australijos L.B-nės Krašto 
Garbės Teismo Pirmi ninku. ^Be to Ade
laidės Liet. Sąjungos Amžinuoju Na
riu. Laidotuvės įvyko Vėlinių dieną 
(2.11.) iš Šv. Kazimiero koplyčios. 
Ilga eilė vainikų išrikiuotų prie ko
plyčios durų, buvo tarytum simboliš
kas atlyginimas velioniui už jo ilga
metę darbuotę Adelaidės lietuvių ben
druomenei. Gedulingas mišias už Jo 
vėlę aukojo klebonas kun. A. Kaz
lauskas. Ilga mašinų virtinė pajudė
jo paskutinei kelionei į Centennial 
Park kapus. ęPrie duobės velioni at
sisveikino, iškeldamas jo veiklą, kraš
to V-bos ir Adelaidės L.S.gos’ vardu 
V. Neverauskas. Apylinkės V-bos 
vardu V. Dumčius, Baltų Tarybos var
du J. Lapsys, Teisininkų D-jos vardu
M. Rudzęnskas, Korporacijos Neo Li- 
tuania vardu G. Levickienė ir estų 
bendruomenės vardu BaltųTarybos na
rys p. Lomp.

Velionis Vitalius gimė. Odesoje 
1917 m. liepos m. 25 d. Grįžęs į Lie-

DIENOS
Sutinkant p. P. Liubinskui užleis

ti vieną, kambarį jo administruojama
me name, stovinčio šalia baigiamo 
statyti Lietuvių klubo Bankstowne, 
veiks Lietuvių Dienų Būstinė, apie 
jos paskirti bus parašyta vėliau. Lie
tuvių Dienų Būstinės adresas: 14 
ĖastTerrace, Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 70 - 6490.

Pasiruošusios padėti Lietuvių Dienose, p.p. Milda Karpavičienė, Vida Karpytė, 
Karpavičienė, Violeta Bitinaitė, Nijolė Vaičiurgytė ir Rūta Kavaliaus-Danutė 

kaitė.

tuvą gyveno Kalvarijos miestely Ma
rijampolės Apsk. Čia baigė pradžios 
mokyklą. Susigundęs tolimųjų kraštų 
egzotika, giminių ir namiškių prikal 
betas stojo i Saleziečių auklėtinių 
mokyklą, Italijoje, ruoštis nuotykin
gam misijų darbui. Kieta mokyklos 
drausmė, graži Italijos gamta, toli 
pasilikę namiškiai Šešupės pakrantė
je, suformavo jo charakteri. Jis buvo 
daugiau užsidaręs - formalus. Gerai

•'vas italų kalbą stojo į Salezie- 
Linkus. '""inariją kurio'je išmoko 

vokiečiu ir pianuuzų kalbas. Staiga 
jauno klieriko dvasioje Įvyko lūžis ... 
Nejausdamas tvirto pašaukimo būti 
kunigu, iš seminarijos išstojo. Sunku 
buvo skirtis su mokslo draugais, pro
fesūra.

Grįžta iš Italijos į Kauną 1937 
m. ir tarnauja Finansų Ministerijoje. 
Vakarais studijuoja Kauno Vytauto 
Didžiojo Universitete teisių fakultete.

Kilęs 1939 m. rugsėjo men. Vo
kietijos ir Lenkijos karas ir kaleidos
kopiškai besikeičianti mūsų valstybių 
nio gyvenimo struktūra, privertė Vi
talių studijas nutraukti. Vedė Kaune 
1941 m. Atvyko i Australija 1949 me
tais. Pabuvęs nekurį laiką Bonegillos 
stovykloje atvyko į Adelaidę atlikti 
darbo sutarties - Kreislerio automobi
lio fabrike. Jį matome, kaip aktyvų 
bendruomenės narį 1952 m. vykusiame 
Krašto Tarybos suvažiavime Adelai
dėje. Atlikęs sutartį įsigijo krautuvę 
Port Adelaidėje Deimanto kryžkelėje. 
Prekyba sekėsi gana gerai. Būdamas 
gabus kalboms, vakarais mokėsi an£- 
lų kalba ir gana greitai išlaikė viešai 
tarnybai reikalingus egzaminus.

Krautuvės darbas nors ir neblo
gai apmokamas Vitaliui buvo įkyrus 
ir siauros apimties. Palikęs ją žmo
nai perėjo tarnauti į didelę Hooker 
nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo 
firmą, kurioje išbuvo eilę metų ir tar
nyboje gerokai pakilo. Įsigijimui dau
giau praktikos perėjo dirbti į kitą fir
mą,.. Galvojo atidaryti savo kontorą, 
bet deja ... mirtis pastojo kelią. Taip 
staiga, netikėtai, kaip uraganas iš
raudamas tvirta ąžuolą iš taip bran
gaus ir reto visuomenės veikėjų miško.

Mielas Vitaliau! Tyliųjų Sudavi- 
jos lygumų sūnau! Liūdi Tavęs Ade
laidės .bendruomenė, kaip,motina sū
naus. Šiandien Vėlinės. Šaltoje Sibi
ro tundroje esančios vergų stovyklo
se; Vorkutoje, Komoje,* Bamaule, 
Norliske ir daugybėje kitų kyla į dan
gų vaško grabnyčių dūmai. Kyla jie 
išlikusių vergų širdise, prisimenant

PARDUODAMI BILIETAI.

Visiems L.D. parengimams ir 
Naujųjų Metų baliui Chevron’e bilie
tus parduoda LDRK iždininkas p. B. 
Stašionis, gyv. 11 Berala St., Berala, 
N.S.W. 2141. Užsakymai priimami tik 
pilnai apmokėjus užsakomų bilietų 
kainą. Čekiai išrašomi “Lithuanian 
Arts Festival Fund” vardu, o “Money 
Order” išmokėjimą nurodyti Banks
town, N.S.W. pašta.

Sydnejuje bilietus galima įsigy
ti p. Stašionio namuose kasdien 4-9 
vakaro, arba sekmadieniais po pamal
dų iki 2 vai. Lietuvių klubo patalpose, 
Lidcombe.

Naujųjų Metu baliui Chevron’e, 
melboumiškiai gali įsigyti bilietus 
pas p. Bronių Vingri, gyv. 42 Baker 
Ave., Kew East, Vic. 3102.

LDRK Informacija.

“GERIAU VĖLIAU, 
NEGU NIEKAD“

Jau liko tik kelios savaitės iki 
L.D. pradžios. Tik dabar susigalvo
jusiems važiuoti į,L.D. ir norintiems 
apsistoti viešbučiuose, geriausiai 
būtų kreiptis per vietinį (savo mieste) 
kelionių biurą, kuris parūpins vietas 
lėktuve* trauldnyje ir viešbučiuose.

Apgyvendinimo komisija anks
čiau tarpininkavo parūpindama apsi
stojimą viešbučiuose, bet dabar ma
žai laiko liko susirašinėjimui. Jokiu 
nuolaidų tikėtis nėra vilčių, nes Kalė
dų atostogų metas čia pat.

Norintieji apsistoti lietuvių šei
mose, turėtų kiek galint greičiau kreip
tis į Apgyvendinimo komisiją (Algis 
Bučinskas, 63 Oxford St., Bankstown
N.S.W. 2200, Tel. 70 - 7542) kuri, pa
gal galimybes, stengsis visų pagei
davimus patenkinti.

L.D.R.K. Informacija.

savo artimuosius... Deja, žiaurus tun
dros vėjas ir dar žiauresnė ruso sar
gybinio akis neleis pakvipti grabny
čiai nei Sibire nei Lietuvoje. Tokia 
jau lietuvio tremtinio dalis. Mielas 
Vitaliau. Nuo tolimos Šiaurės iki 
karštų tropikų girgžda svetimų kapi
nių vartai broliui be Tėvynes. Taip 
nesenai kalbėjova Lietuvių Namuose, 
kad daug mieliau būtų ilsėtis tylios 
Šešupės krante, kur vaikai susirišę 
švendrių kūlelius leidžiasi pasroviui, 
baidydami Kalvarijos patiltėje kregž
des statančias ištisą socfybą. Iš Su- 
davijos lygumų Tave atsisveikina tė
viškės pakluonėje ošiantis beržynas. 
Kartu ir žiogas besisupdamas smil
gos viršūnėje, sale vienišos ramunė
lės prie kelio, kur seniau stovėta kry
žiaus. Tegul Viešpaties pirštas pa- 
simojęs Tave į Amžinybę rodo gai
lestingumą. >

VI. Dumčius.

MEDŽIAGA APIE V. MYKOLAITĮ — 
PUTINĄ

Mokslų akademijos lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto bibliotekos rankraštyno 
vedėja Marija Grigaitytė lankėsi Pilotiškė
se, V. Mykolaičio-Putino tėviškėje, ir rinko 
apie šį poetą medžiagą.

Medžiagos — senų fotografijų, poeto laiš
kų artimiesiems — jai pavyko gauti iš try
likos asmenų.

■ ! .Mųsų Pastoge-bįr.,46. Į972.11.20 psl. 2. .. t/rii . •'vi.t? i \ i • .r.i. t.»• oai kuaA
p.t tit*; ttauvi on’»g

»T > >■» . . ;-r. - ■
ra.s/ aoųonž Jod cv

2



Nuo kareivinių iki Žaliojo tilto 
sargyba buvo mūsų^dalinio. ;Tuo metu 
aš jau buvau vyresniu puskarininkiu 
ir turėjau skirti dalis argybiniu ir juos 
tikrinti dieną ir naktį. Vilniuje girdė
josi šūviai, bet ne perdaug. Spalio. 
9 d. buvome prikelti 5 vai. ryto ir iša
kyta greitai susitvarkyti ir pasiruoSti 
žygiui. Išgėrime arbatos ir laukėme 
įsakymo. ;7 vai. išžygiavome.

Žygiavome greitai ir su visais 
turimais daiktais, po porą apkabų 
šovinių tik kulkosvaidžiai buvo veža
mi. Ūž 20 km. ;sutikome 4 pėstininkų 
pulko kareivius, žygiuojančius link 
Vilniaus. Pulko vadas įsakė visiems 
jiems prisijungti prie musųbatalijono. 
Apie 10 vai. nakties pasiekėm žygio 
tikslą. Kareiviai ir karininkai labai 
išvargę sugulė ant žemės. Atvažiavo 
ir virtuvė su pietumis ir vakariene, 
bet kuopos vadas įsakė tuojau pat 
užimti apkasus, nes lenku kariuomenė 
slenka pirmyn. Nebereikėjo nei pietų. 
Užėmė apkasus, suėmėm 4 lenkų žval
gus, o kiti pabėgo. Vos šiek tiek pra
aušus pamatėme, jog lenkai yra už 
maždaug 150 metrų. : Lenkai atidarė 
ugnį iš kulkosvaidžių, minosvaidžių, 
artilerijos ir šautuvu. Kuopos: vadas 
įsakė trauktis, bet nepasiduoti į be
laisvę. Lenkų kariuomenė buvo daug 
kartų stipresnė už musų. Toje vietoje 
buvo daug medžių ir pievos. Mūsų da
liniai besitraukdami išskydo.. Prie 
kiekvieno kulkosvaidžio buvo pri
skirtos dvi grandys pėstininkų. Kele
tą kartų buvome apsupti, bet vėl pra- 
simušdavom. ; Vyko žiaurios kovos. 
Apie jas skaičiau Karyje, bet rašė 
tie, kurie šiame mūšyje iš viso nebu
vo. Taip pat neparašė, kad lenkai 
puolė mus ir šaudė per langus pačia
me Vilniuje. ; Pats savo akimis ma
čiau, kaip lenkai priimti į Lietuvos 
policiją Vilniuje, šaudė iš šautuvų į 
bėgančius lietuvius kareivius.

Gavę naują įsakymą, kitais ke
liais vėl grįžome į Vilnių. Pulko va
das įsakė kuopų vadams visus išri
kiuoti ir laukti atvažiuojant, berods 
prancūzų komisijai. Pravažiavo komi
sijos mašina ir žygiavome į sena
miestį. Pats pulko vadas, turėdamas 
gerą balsą, padavė komandą žengte 
marš ir užvedė dainą. Vos pakėlus 
kojas, iš: namų per langus sutratėjo 
šūviai ir metamos granatos į gatvę 
jpo mūsų kareivių kojomis, atsirado 
sužeistu, bet tuojau paleidome šū
vius į tuos langus. Toks apsišaudy
mas: tęsėsi : visu keliu iki Žaliojo 
tilto- : Gatvės kareiviams nežinomos, 
tai atsirado žmonių, kurie pradėjo 
aiškinti kuria gatve eiti, kad nepa
tektume lenkų partizanams. Žaliasis 
tiltas lenkųbuvo stipriai apšaudomas. 
Atvykus musų dviem šarvuociams ir 
jiems atidarius ugnį, lenkų šaudymas 
sustojo. : Man buvo sužeista kairioji 
koja. Sanitarai kiek aptvarkė ir žygia
vome vėl toliau. Tokiu atsirado ir 
daugiau.

Pasibaigus mūšiams su lenkais, 
įstojau į mokomąją kuopą, norėdamas 
daugiau išmokti kariuomenės^ tvarkos 
ir įstatu. Žinodamas visų rūšių gink
lus^ mokomoje kuopoje buvau instruk
torium. 1921 ir 1922 m. pasiliuosavus 
kai kuriems puskarininkiams, likau 
virš tarnybiniu ir mokomoje kuopoje 
buvau pakeltas viršila. Iš kariuome- 

t__ __________ j____ _____________ nės tarnybos pasitraukiau 1922 m.
laiku buvome pažistami. Jis. perskaitė gruodžio 15 d. ir įstojau į Platelių 
mano draugų kvietimą į 9 pulką ir viešąją policiją, 
paklausė, ar aš būtinai noriu persi
kelti, tai atsakiau, kad labai noriu. 
Nusivedė jis mane pas pulko vadą 
Grigaliūną - Glovackį. Jam viską pa
aiškino. Pulko vadas liepė adjutan
tui paruošti dokumentus ir gerą reko
mendaciją.

Pasiekęs 9 pėstininkų pulko 
štabą, buvau paskirtas į 2 kulkosvai
džių kuopą. Kuopos vado vyr. leitenan 
to, berods Juodeikos, buvau paskirtas 
2 būrio būrininku. 1920 m. berods rug
sėjo mėn. batalijonas išvyko trauki
niu į Lietuvoj sostinę Vilnių. Apsi
gyvenome už Sv. Petro bažnyčios se
nose kareivinėse. Jauni kareiviai grei
tai susiradome lietuvaičiu. Jų tėvai 
su ašaromis pradėjo pasakoti, kad 
sekančia^ dieną, spalio 9, Lietuvos 
kariuomenė bus išvyta iš Vilniaus. 
Atsakome, kad Lietuvos vyriausybė 
su Lenkija spalio 7 d. sudarė sutartį 
ir Vilnius priklauso mums. Tų mergai
čių tėvai mums pasakojo, kad Vil
nius pilnas lenkų partizanų visuose 
lenkų namuose ir jie ginkluoti. Grįžę 
į kareivines tas žinias perdaviau sa
vo vadams, bet kuopos vadas atsakė, 
kad gandų nereikia klausyti.

Leonas Vasiliūnas, savanoris - kū
rėjas, Vyties Kryžiaus kavalierius.

PRISIMINIMAI IS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVU.

(Atkelta iš 1 pusi.)
Mano 

šovinių kaspino padavėjas taip pat 
liko sužeistas, mano dešinioji ranka 
nuo riešo iki alkūnės peršauta.

Praėjus kuriam laikui ir bermon
tininkams apstojus šaudyti, mano 
ginklo broliai savo paskutiniais at
sarginiais: baltiniais aprišo man gal
vą ir ranką. Dar dalis jų gyvena Aus
tralijoje ir gerai atsimena tas karštas 
kautynes. Dėl galvos ir rankos:sužei
dimo nutekėjo daug kraujo, nebegalė
jau atsikelti nuo žemės. Mirtis buvo 
čia pat. Sužeistų buvome nemažas 
skaičius. Pagaliau visi sužeistieji 
buvo surinkti ir nuvežti i ligoninę, 
kuri dar buvo silpnai įrengta, o sužeis
tųjų skaičius kasdien didėjo. ^Galvai 
būtinai turėjo daryti Operaciją, bet to 
nepadarė. Su peršautą ranka dar išsi
kankinau iki 1940 ni. pavasario. Vil
niuje Švento Jokūboi ligoninėje kaulo 
galas buvo nupiautas ir nebeišlysda- 
vo per odą. ;

Kiek apsveikęs ligoninėje vėl at
sidūriau pulke. Pasibaigus kovoms su 
bolševikais ir bermontininkais, 1920 
m. sausio mėn. visas: pulkas apsigy
venom Šiauliuose. Kiek laiko praėjus 
gaunu iš savo apylinkės draugu laiš
ką, kad persikelčiau pas juos į. 9 pės
tininkų pulką, kur jie visi penki tar
nauja. ; Pulkas: stovėjo prie lenkų sie
nos. ; Tas man labai patiko, nes dar 
norėjau pasimušti su lenkais. Latvių, 
lenkų ir rusų kalbas gerai mokėjau, 
nes nuo mažens augau Liepojoj, lan
kiau pradžios mokyklą pusantrų metų, 
o Rygoj rusu, mokykla, du metus. Mano 
motinos sesuo gyveno Rygoje. Mano 
pavardė kariuomenėj buvo ne Vasiliū
nas o Vasiliauskas.

Niekam nieko nesakęs kreipiausi 
Į ; savo: pulko adjutantą, nes iš kovos

***
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Lietuviu protesto demonstracija Perth’e St. Mary’s katedros šven
toriuje po pamaldų (žiūr. aprašymą “M.P.” Nr. 41 1972.10.16 d.)

Nuotrauka A. Kateivos.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Albertas

“M.P.“ skaitytojai žino, kad 
A.L.B. Krašto Valdyba yra pavedusi 
man suredaguoti kartinį, apžvalginį 
- įvertinamąjį leidinį '“Australijos 
Lietuviai“, džiugu pabrėžti, kad 
“M.P.“ paskelbus mano paruoštus 
turinio ir darbo plano apmatus, keli 
jautresnieji skaitytojai pasisakė su 
pozityviomis pastabomis. Turiu gal
voje J. Slavėną ir L. Žygą. Ypač šir
dinga padėka "M.P.“ redaktoriui, ku
ris šiam reikalui nepašykštėjo nei 
vietos, nei paramos savąja plunksna.

Daugeliui temų bendradarbiai yra 
pakviesti ir jau dirba. Bet dar dauge
lį teks kalbinti, o iš kai kurių pakal
bintųjų tebelaukiu atsakymo. Kai ku
rių platesnių temų autoriai yra kartu 
ir tų temų redaktoriai, nes jiems ten
ka arba teks kreiptis paramos bei ži
nių į jų pasirinktus bendradarbius ir 
medžiaga apjungti į vienumą. Reikia 
tikėtis, kad toji parama nebus atsaky-
ta.

Zubras, 
tautomis. J. Straukas (sen.), rašo apie 
Šio .krašto lietuviu periodinę spaudą. 
A. Seikis ruošia apžvalgą apie karti
nius leidinius ir jų autorius. Laikas 
jau leidžia atidengti ir slapyvardžius, 
ir reikia tikėtis, kad šių dviejų temų 
autoriai tą padarys. P. Baltutis (su 
talkininkais) žada apžvelgti lietuvių 
katalikų reiškimąsi. J. Pyragius rašo 
apie muziejų, ir archyvą. A. Pridotkas 
apie bibliotekas. Lietuvių, dienas 
apžvelgs I. Alekna. “Australija lietu
vių literatūroje“, atrodo, teks rašyti 
man pačiam.

Įsišakninimo klausimu rašo keli 
asmens, kurių temos plačios, ir jie 
laikytini tų. termų redaktoriais. Dr. V. 
Doniela ruošia tema apie profesinių 
žmonių Įsikūrimą. Tokių, daugumas 
šiame krašte baigė mokslus, ir jų bent 
apytikriai pilnesnio sąrašo neturime. 
Tikėkim, kad bus pažvelgta ne tik i 
jų praktinį sugebėjimą, bet ir i jų 
kūrybini potencialą, Yra kalbintas 
kruopštus ir pareigingas asmuo para
šyti apie mūsų ekonomini Įsikūrimą. 
Tik kol iš jo nesu gavęs galutino at
sakymo, pavardės neminiu. L. Barkus 
rašo: “Visuomeninio pobūdžio tur
tas”. Tai apie lietuviu namus, jų 
teisinį pagrindą, jų išsilaikymą. Bet 
tema turėtų apimti ir tokį turtą, kuris 
gal kiek skirtingai įteisintas, bet lie
tuviai juo naudojasi, pav. Sydnejaus 
lietuvių sodyba.

Australijos lietuvių bendruome
nės reiškimąsi, susiejant su pasaulio 
lietuvio idėja, apžvelgs V. Jakutis.

L Didžytė ruošia tenm “Lietuvio 
vardas australiškoje spaudoje“. Pa
sakoja suradusi ir 1918 m. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimą. Jos 
tema plati, ir jai teks kreiptis talkos. 
Reikia juk peržiūrėti ir kartinius 
leidinius, t.y. knygas. H. Antanaitis 
kruopščiai dirbatemai “Lietuviai Aus
tralijos demografiniuose duomenyse“, 
J. Zaikauskas - "Lietuvių architektų 
įnašas”, D. Simankevičienė - “Gene
racijų problema mūsuose”. Dr. K. Kaz
lauskas - “Lietuvis psichiatro užra
šuose“, stud. med. R. Šarkis - “Am- 
žiaus vidurkis mirties priežastisirprie-'Į’enjaį pratęsti reikės ir skyrių bei 
auglis”. Pastarąją tema bus galima ..................... * • «->-'—
paruošti remiantis tik mtfsų kunigų ve
dama registracija. Būtų įdomu ir paly
ginimas su apskritai australu tokiais 
duomenimis. Daug įdomios medžiagos 
yra sukaupęs teisininkas V. Martišius 
temai “Integracija ir asimiliacija“. 
Apie lietuvių savaitgalio mokyklas 
ir kursus rašo V. Straukas (jun.), gi 
apie lietuvio žingsnius australų mo
kykloje - E. Jonaitienė. Ji tai temai 
tikrai kompetetinga: pati' studijavo 
Melbourne universitete, mokytojavo 
privačiose ir valdinėse mokyklose ir 
augino bei mokslino savo vaikus. Įdo
mu mūsų mokslus baigusiųjų procentų 
palyginimas su australais bei kitomis

pažymėtoje vietoje suside
gino Romas Kalanta.

atskirų kolonijų apžvalgų. A. Reisgys 
(su talkininkais) yra sutikęs parūpin
ti apžvalgų ir įvertimą apie Sydnejų.
A. Šimkus 'rašo apie Melboumą. Dėl 
Adelaidės ir kitų vietovių dar taria
masi.

A. Laukaitis yra sutikęs paruoš
ti tema “Lietuviai sporto bare“. Iš
B. Žafio laukiama straipsnio apie 
skautus. Svarbi tema ir musų bendra
vimas su kitų kraštų lietuviais, iš
keliant, jei yra, ir mūsų skirtybes 
nuo jų. Šiai temai yra kviestas Chi- 
cagoje*' gyvenąs A. Kazlauskas.

“į Ateitį žvelgiant” yra sutikęs 
parašyti Dr. K. Kemežys. Temos, ku
rios čia nesuminėtos, bet pirmame pla 
ne buvo, tai dėl jų dar tariamasi arba 
iŠ viso nesurasta, kas jų imtųsi.

Svarbią ir reikšmingą-išlaikamąją 
vietą užims įvadinė dalis: “Pirmieji 
žingsniai“. Tai labiau tinka šmaikš
tesnei plunksnai, sugebantiems smulk
menas pastebėti ir papasakoti. Tuo 
reikalu kreipiuosi i visus šio krašto 
lietuvius ir kviečiu bendradarbiauti, ap
rašant pirmuosius žingsnius nuo Vo
kietijos per stovyklas, kelionę, su
tarties metus, pirmuosius susitikimus 
bei susidurimus su australais darbo
vietėse ir gyvenvietėse, pastangas 
dėl pastogės, pasisekimus ir nepasi
sekimus, pasitaikiusias ir neišnau
dotas progas. Vyriausieji gali daug 
įdomaus papasakoti apie organizaci- 
cines veiklos užuomazga, jaunesnie
ji apie pirmuosius patyrimus mokyk
lose ir universitetuose. Įdomu pergy
venimai dėl vietinės kalbos nemokė
jimo ir tų sunkumų įveikimas. Šiame 
•skyriuje jau yra-siif&ė^’bešfiiSad&Tfiku- 
ti’ (Nukelta k 5 pel.)
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ADELAIDĖS TEATRAS 
"V A I D I L A” 

RUOŠIASI SYDNEJAUS 
MENO DIENOMS.

“Vaidila” taip gražiai jau debiu
tavęs Sydnejaus scenoje praeitais 
metais yra pakviestas vienam spek
takliui š.m. gruodžio 30-tai dienai.

Šiai ypatingai progai Re z. J. 
Venslovavičius yra parinkęs naują 
(atrodo dar niekur nestatytą) didingą 
veikalą - “STELLA MARIS”. Auto
rius J. Grinius. Tai yra graži legen- 
darinė drama,- kuri vyksta 17-to šimt
mečio Italijos aukštuomenės dvaruo
se. Visi veikiantieji asmenys yra ita
lu kilmės, išskyrus viena dailininką 
lietuvį. ‘

Tur but nesuklysčiau pasakiusi, 
kad panašių veikalų galėtume rasti 
tik verstinių. Veikalo pavadinimas kaž 
kaip skamba svetimai, bet tai ir buvo 
autoriaus mintis sustiprinti nuotaikai. 
Dar kitaip galima buvo ši, veikalą 
apibūdinti: “Kaip buvo nutapytas 
stebuklingasis Šiluvos Dievo Motinos 
paveikslas”.

“STELLA MARIS” susideda iš 
trijų veiksmų, Kiekvienas veiksmas 
turi savo atskirą pavadinimą, štai 
pirmas veiksmas pavadintas “SUŽA
DĖTINĖ”. Čia iškilminguose italų 
kardinolo rūmuose mes sutinkame Lie
tuvos bajorą^- Adalberts - jau pagar
sėjusi dailininką, betapanti princesės 
Beatričės portretą. Jis slaptai myli 
mistiškai gražią princesę Beatriče 
ir prašo jos pozuoti jo Apžadų Mado
nos Šiluvoje^ paveisklui. Ji prieš jos 
norą yra pažadėta Turino kunigaikš
čiui^ bet slaptai susižada su Adal
bertu. Į Adalbertą yra Įsimylėjusi ku
nigaikštytė Izabelė - gudri intrigan
tė. Adalbertas yra išprovokuojamas 
išsišokimui ir uz tai suimamas ir iš
tremiamas i Turino kunigaikščio 
Vittorio rusi - kalėjimą.

Antras " veiksmas pavadintas 
"VIZIJA”. Adalbertas kunigaikščio 
Vittorio kalėjime, kad ir vargingose 
sąlygose, bando tapyti savo Apžadų 
Madoną. Jis tiki, kad princesė Beatri
če ji užmiršo ir išteka už kungaikščio 
Vittorio tik dėl turto ir garbės. Savo 
skausmingame vienišume jis pasiper
ša jam bemeilikaujančiai kunigaikš"- 
tytei Izabelei. Kai tuo tarpu princese 
Beatriče sutinka ištekėti tik tam, kad 
išgelbėtų Adalberto gyvybę. Savo ves
tuvių išvakarėse ji ateina pranešti 
Adalbertui, apie jam išpirktą laisvę. 
Jie abu išsiaiškina savo paklaidini- 
muose ir Adalbertas yra pagautas ne
paprasto įkvėpimu užbaigti savo kūri
ni - Madoną. Princesei pozuojant jis 
didelėje ekstazėje užbaigia savo ku
rinį. O pavydu degančio kunigaikščio 
Vittorio durklą sulaiko kardinolas 
Solano.

Trečias veiksmas - “MIRTIS” 
vyksta kunigaikščio Vittorio rūmuose. 
Kunigaikštis Vittorio yra kankinamas 
ne tik meilės pavydo jausmo bet ir 
pavydo del Adalberto sėkmės visose 
srityse ir pradeda jį įtarti turinti rei- 
kelo su Piktuoju ir grasina Sv. Inkvi
zicijai atiduoti, nors Kardinolas So; 
lano tam nepritaria. O kunigaikštytė 
Izabelė pataria Beatričei nusižudyti, 
kad išgelbėtų Adalbertą ir jo Madoną. 
Princese miršta. Bet kunigaikštis 
Vittorio patyliais Adalbertą nuduria. 
Mirties valandoje Adalbertas nebejau
čia šio gyvenimo padarytų žaizdų ir 
tik svajingai regi savo Apžadų Mado
na jau Šiluvoje.

Antrojo ir trečiojo veiksmų žiau
rią^ įtampą maloniai prablaško komiš
kas charakteris Paolo.

Šaim veikalui^įgyvendinti ren- 
soriusv Venslovavičius pakvietė į tal
ką pačias'geriausias Adelaidės jėgas. 
Tai jau- daugeli metų nenuilstamai 
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scenoje pasireiškia^ aktoriai: G. Ma
tulevičienė, V. Ratkevičius, N. Ski- 
dzevičius, V. Vosylius, o komiška 
rolę išpildys pats režisorius J. Vens
lovavičius. Senųjų “scenos” vilkų 
tarpe debiutuoja jauna, bet ypatingai 
gabi aktorė - V. Vanagaitė. Ji jau pui
kiai buvo pasireiškusi Australų stu
dentų pastatymuose ir pora kartų Lie
tuvių scenoje, bet pirmą kartą su 
“Vaidila”.

Aktoriams užduotis labai sunki, 
nes šis veikalas yra Sekspyrinio po
būdžio (eiliuotas) ir labai daug reika
lauja iš veikėjų. Pastatymas brangus, 
nes reikalinga ano meto didikų kos
tiumų su daug pakeitimų ir t.t.

Dekoracijos priyalo duoti daug 
grandiozo, ka nepaprastai gabiai per
duoda jau visiems gerai pažįstamas 
ir mėgiamas dailininkas Stasys Ne- 
liubšys.

Giliai jausmingai muzika yra reda
guojama solistės A. Gučiuvienės.

Trūksta žodžių apibudinti visų 
su šiuo veikalu surištų asmenų uolu
mą. Tenka pastebėti, kad dali buta
forijos, kaip durklus, ir arfą paga
mino vienas iš pačių aktorių - N. Ski- 
dzevičius, kaip apšvietimu rūpinasi 
aktorius V. Vosylius. Administrato
rius šiam veikalui yra P. Launikaitis.

Repeticijos vyksta tris kart į sa
vaitę ir, premjera Adelaidėje yra nu
matyta š.m. gruodžio 16 dieną.

Tenka sveikinti režisorių J. 
Venslovavičių su jo tokiu gražiu pa
sirinkimu, nes šis veikalas yra ypa
tingai tinkamas plačiajai visuomenei. 
Čia kiekvienas gali rasti ką nors 
mielo savo širdžiai - vienus žavės 
subtili poezija, kitus aštri intriga, 
galvočiai ras daug filosofijos net at
skiruose posakiuose, o vaikai galės 
džiaugtis turtingomis spalvomis at
vaizduojama pasaka.

G.A. Kemeraitė

DALELĖ DIDELĖS PROBLEMOS.
Vienas iš kritiškiausių žmogaus 

gyvenimo periodų prasideda, kada jam 
paaiškėja, jog jo vaikas pasidarė jau
nuolis. Po kelių metų gyvenimo su šiuo 
atradimu, daugelis tiesiog viską metą 
į šalį. Vien tik dėl vaikų drausmės 
kartais nutrūkstą komunikadija ir 
tarp pačių tėvų. Siame periode skyry
bos - dažnas atsitikimas. Tikri rea
listai net bando žudytis. O daugumas 
mėgina skųstis ir verkti, o tie, kurie 
negali verkti, dažniausiai nuleidžia 
rankas ir atsiduoda visiškai gyvenimo 
mizerijai.

Labai mažai ką galima pagelbė
ti šiuo sunkiu periodu ir visi vado
vaujanti autoritetai sutinka, kad vi
sos priemonės ambicingesnės kaip iš
likimas yra nerealios ir net pavojin
gos.

Kad išlikus, reiškia, reikia iš
siaiškinti su savo vaikais, sudaryti 
nuoširdžią, abipusę komunikaciją. 0 
kad išsiaiškinus, reikia labai saugo
tis nepastatyti klausimo, taip kad 
jaunuolis pasijustų užgautas ir nepra
rastu , dėmesio.

Žinoma, yra visa eilė tokių pa
vojingų klausimų. O, taip pat, yra to
kių biaurių dienų, kurių metu jaunuo
lis kiekvieną tėvų klausimą praleis 
negirdomis.

Aišku, čia mes turime parinkti 
tokias dienas, kurių metu yra šansas 
sudaryti nuoširdžią komunikaciją su 
savo prieaugliu. Žinoma, jei nepada
rysime fatališkos klaidos, kuri galė
tų uždaryti jų ausis.

Štai R. Bakeris iš “New York 
Times” duoda analizę eilės klausi
mų, kurie gali atsimušti kaip į sieną.

1. Beveik visi ekspertai sutinka, 
kad jokiu būdu ir jokiose aplinkybėse 
negalima kreiptis į savo sūnų ar duk
rą tokiu sakiniu, kuris prasideda: 
“Kai aš buvau tavo metų ...”

Joks jaunuolis dar*- nėra girdė
jęs šio sakinio pabaigos.

Ir štai kas atsitinka. Kai tik jis 
išgirsta šiuos įvedamuosius žodžius, 
“Kai aš buvau tavo metų ...”, jo akys 
sustiklėja, girdėjimo^ ‘mechanizmas 
užsidaro, o mintys, dažniausiai, išsyk 
nušoka tūkstančius mylių tolyn. Bet 
iki komunikacija nutrūksta, jis dar 
spėja privačiai ir ironiškai pagalvoti: 
“Bet tu niekad nebuvai mano metų..!” 
Tas neturėtų visai prislėgti tėvus. 
Slapčiai visi jaunuoliai tiki, kad jų 
tėvai gimę maždaug 45 metų senumo. 
Tačiau, taip pat, daugumas 45 metus 
sulaukusių .slapčia,tą patų .pągaįyęją , 
apie Savo tėvus.................... ■ ■ •. •.......

S ta sys Santvaras

DAR KARTĄ

Dar kartą ąš regiu tave, pavasari, 
Dailus jaunikaiti plazdančioj širdy! — 
Tu sodų ir pievų platybėse žiedus rieškučiomis sėji, 
Tu, tartum viduramžių riteris, erdvėm skrendi...

Ir sieloj šėlsta nuogo džiaugsmo upė, 
Žiemos drabužius sudrasko nemunai------ —
Lyg aukso varpeliai, padangėj sužvanga pilki vyturėliai, 
Ir veidrodžių gryną sidabrą atspindi klanai...

Ir tu regi— dar juokiasi jaunatvė, 
Lyg šmėkla, pradingo sieloj sutema---------
Mergaitės pakvipo, kaip žydinčių rožių pabudę darželiai. 
Pagundom ir sopuliu alpsta širdy mylima...

Dar kartą aš regiu tave, pavasari,
Kalnais ir pakalnėm jojantis kary!
Drauge su tavim aš pralėksiu atkylančią rudenio naktį, 
Išgersiu, kai tu Apolono sveikaton geri!..

“DAINOS” choro ilgametei choristei

A.A, ELZBIETAI KAPOČIENEI

X. Vmirus, skausme likusiam sūnui ALGIUI KAPOČIUI, jo žmonai Onai 
ir šeimai ir visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Sydney “Dainos” Choras.

2. “Kaip šiandien ėjosi mokyklo
je?”. Sis klausimas retai sustabdo 
komunikaciją. Atsakymas visada yra 
- “gerai”. “O kaip algebra?”. Tas 
pats atsakymas. Algebra - “gerai”. 
Mokykla visuomet yra “gerai”, ir al
gebra “gerai”, ir kompozicija“gerai”, 
nesvarbu, kad jis neišlaikė paskuti
nių trijų algebros rašomųjų, kad jis 
negali išversti “Britannia inšula ėst”, 
ir kad jis jau trys savaitės nebuvo 
mokykloj.

Bendrai, kiekvieno pasikalbėjimo 
pradinis klausimas, kuris gali būti 
atsakytas su žodžiu “gerai”, turėtų 
būti vengiamas.

3. “Kodėl tavo kambarys visada 
atrodo kaip kiaulių migis?”. Yra visa 
eilė tokiųklausimų, kurie užkerta ko
munikaciją, ir jie turėtų būti vengia? 
mį. Jaunuoliai nekenčia retoriškų klau 
Simų. Jie įsitikinę, kad tai yra labai 
aišku, kodėl jų kambariai visada turi 
atrodyti kaip kiaulių migis. Juk tai 
yra savęs išreiškimo forma.

4. “Depresijos ir karo metu kada 
aš buvau dar vaikas beveik visa
da padaro jaunuolį sunku ir nesukal
bamą. Tas atsitinka, ka'd daugumas 
jaunimo pergyvena, šioje pertekusioje 
viskuo visuomenėje, pavydą neturtui.

Jie visada peikia savo tėvus, kad 
jiems neleidžiama pajusti tikro dep
resijos vargo. Taip, kad jie dabar 
turi simuliuoti tikrą dalyką, eikvojant 
daug laiko ir pinigo dėvėjimui apsia- 
pusių ir susidėvėjusių darbo drabu
žių. Jie nepakenčia, žad jiems būtu 
priminta, jog jų tėvai buvo privilegi
juoti.

5. “Laikas jau suprasti, kad 
vieną dieną tu pats turėsi užsidirbti 
pragyvenimą”. Šitas sustabdo komu
nikacija ne dėl to, kad jaunuolis yra 
prieš' tai, betjlel to, kad jis nesupran
ta ką tas reiškia.

Jis niekad negirdėjo bet ką kal
bant “uždirbti pragyvenimą”. Juk jis 
turi pragyvenimą, ar ne? Jule jis visa; 
da pragyvenimą^ turės. Dievas davė 
dantis - duos ir duonos. Ar ne dėl to 
yra valdžia?Tai kam jam apie tai suk
ti galvą?

Pagaliau, suprantama,seksas nie
kada neturėtų būti diskutuojama su 
jaunu. Jis įsitikinęs,kad seksas nebu
vo anksčiau atrastas kaip prieš šešis 
ar septynius metus. Jis pasidaro tie
siog sumaišytas, kada suaugą mėgina 
klausti ji apie seksą, kadangi jis nė
ra tikras? kiek, jei’iš viso, suaugu
siems sulig jų amžiumi, būtų galima 
pasakyti.

AKIMIRKA 
(subjektivi)

Pavasaris čia. Balta ir žalia 
beržuose. Klubo atokaitoje Nurejevo 
grakštumu skiedra linksta i skiedrą. 
Baisus yra jų nepadorumas. Pro šalį 
einančiai poniai “Lesbijaus” - išprus- 
ta nepažįstamas žodis. Siauboir pada
rysimų nuodėmių šešėlyje pasižada ji 
sau ketvirtą sekmadienį pamiršti ne
nueiti bažnyčion-Dabargi - sueigon: 
visuotinan vietinės bendruomenės su
si rinkim an.

(Du) lux perpetua šviečia ir kve
pia bendruomenės reikalams, jei klubo 
“nariai sutiks - nimiatytas kambarys”. 
Duona pažįstančios, plėtimąsi numatą 
kėdės, skandina liemenis. Minije tik 
nailonas skiria odą nuo odos. Todėl 
ir kuklumo ir juoko daugiau.

Atsimušdamas į plauto stiklo 
kraštus skamba lūžtantis ledas. Stik
le gintaras karštas, spurgas ūsui ir 
balutė, kurioj, rodos, tik praėjusiam 
lapkrity buvo šildomi pūdymuos su
aižėję kulnys. O čia pavasaris. Už 
lango į pavakarę žingsniuoja diena. 
Be saulės jau. Basoka ir nušiurusi. 
Ir jei nebūtų žiedo jos atlape - saky
tum - nebuvo ryto.

Atsistoja pirmininkas ir ledas 
stikle nutyla. Lenkiasi, Dėkoja už 
veikla. Per du metus suruošti, rodos, 
keturi' “minėjimai”. Su publikos žo
džiu nustatoma: “pernai ar ... šimet 
buvo Baras”. Pajamos. Išlaidos. Par
duota Putino laiškų. Kasoje liko ...? 
“Vienintelė bendruomenėje klubo glo
bojama todėl neišyra, jaunimo orga
nizacija - sportininkai”. Trūksta laiko
- darbas ... verslai. Kūryba. Žiemą 
Kosciuška. Tradiciniai klastingas 
lenkas ir apdairiausiam išsuka koją. 
Gūdžia naktį kalnų trobelėje varpe
liu nuo kalnų velnio neapsiginsi - rei
kia žvakės, lapo, lėkštės ... Vasarą
- jūra. Vilutė pajūry, kas gali pavy
dėti sielai rūmo, O mylių; šimtas - 
dvi valandos - laikas! Todėl ... todėl 
busimųjų laikų veiklai pagyvinti rink
tini pensininkai. "Jaunimas galėtų 
vadovauti ir duotų daugiau idėjų”. 
Ausimis netiki suvalkietis ūkininkas. 
Liūdnai sublizga dar aname šimtme
ty gimusio kareivio akys.

Lyg atsiprašymui veidas nukryps
ta į langą. Temsta. Kol buvo šviesu, 
diena - žalia ir balta beržuose - buvo 
lengviau. Buvo pavasaris ir viltis 
gyvybei.

Ledas skamba - sidabras skamba 
kasoje - bus rytas. Galva gal skau
dės, bet ... bus.

A. Saks - Tarsis
'.L'-j 'LA.
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SYLVIA MARTIN - MARTINKAITYTE 

BACHALOR OF SOCIAL WORK.

SVEIKINIMAS

G.L.S. Klubo “VYTIS” Valdybos pirmininką ir ponią 
P.p. K. ir R. STARINSKUS

Susilaukus sūnaus Edvardo sveikiname, linkime džiaugsmo bei 
šeimyninės laimės.

Šiais metais Sylvia baigė N.S.W. 
Universitetą ir gavo Bachalor of So
cial Work laipsnį.

Ji gimė Australijoj (Greta). Mo
kinosi katalikų gimnazijoje “St. Pius 
X” Kempsey ir ją baigė. Gavusi val
džios stipendiją įstojo į universitetą ;*nimo.

KALBOS REIKALU

Malonu, kad vis dažniau užtinka
me pasisakymų lietuvių kalbos reika
lu. Ta proga - na, o kažin, jeigu da
leis kim suaktyvinimui kovos ryšium 
su gimtos kalbos teršimu, mūsieji 
savaitraščiai Įsivestų specialias 
lietuvių kalbos skilteles? Rasi tokiu 
lyg paskatinimu ne tik kompetentin
gas kalbininkas, o ir kiekvienas tuo 
opiu klausimu besisielojus. galėtų 
pasisakyt.

Nežiūrint kokia bebūtų organi
zacija, jei tik nekenksminga, kurioj 
skamba lietuvių kalba, visuomet yra 
pasitarnaujanti ir lietuvybei. Todėl 
ir būtų pageidautina, kad visi kultū
riniai vienetai čia galimai aktyviau 
Įsijungtų. O taipogi ir tais atvejais, 
kada savo išprususią energiją išnau
doja net nušnekėsiam: viens apie 
krikščionybės žalą, kits daleiskim, 
apie Vliko žemėlapiuose Lietuvos te
ritorijos už Irkutsko nukėlimą.

AUSTRALIJOS 
LIETUVIAI

(Atkelta iš 3 pusi.)
A. Baužė, V. Baltutis, A. Kazlaus

kas, M. Malakūnienė, V. Miniotas, 
Dr. A. Petrauskas. Pastarasis para
šys prisiminimus apie trijų lietuvių 
gydytojų gyvenimą, ir darbą Naujojoj 
Gvinėjoj.

Dėl daugelio temų ir su daug as
menų dar teks susirašinėti ir kalbė
tis arba jau yra kalbamasi bei aiški
namasi. Daugelis temų bus sudėtinės. 
A. Gučiuvienė, pavyždžiui, sutinka 
parašyti apie muziką ir dainą, bet 
nešima būti visos temos redaktore. 
Malonų ir teigiamų laišką esu gavęs 
dėl teatro iš J. Guciaus, bet jo svei
kata, teko girdėti, yra sušlubavusi. 
Apie Vaizduojamąjį meną teks tenkin
tis apžvalginiu straipsniu.

Temų autoriai (platesniųjų kartu 
ir redaktoriai) -prašomi parūpinti ir 
nuotraukų iliustracijai ir prisiųsti su 
tekstais. Medžiagos laukiu iki kitų 
metų kovo 1 dienos. Dėl pratęsimo 
teks atskirai tartis.

Yra pasisakyta (L. Zygo) dėl te
mų antraščių. Jos tik provizorinės, 
o galutinės atsiras tik tada, kai bus 
gauta medžiaga. J. Slavėnas yra kė
lęs mintį, kad temoms autoriai geriau
siai tiktų, tiesiogiškai reikalus pa
žįstą. Man atrodo, kad objektingesni 
ir smulkmenose nepaskęstą bus tie, 
kurie reiškinius yrą, atidžiai s,tebėję 
iš šalies*’ <•' ,

ir po Ketūnų merų suiutiųstuoijų pa
siekė savo tikslą. Ji ruošiasi vykti į _____ _______________  ___
Vokietiją ir į Ang'liją tolimesnėms stu- nf0 susirinkimo protokolo'skaitymas. 

Protokolas priimtas be pataisų. Pir
mininkas padarė išsamu, pranešimą 
likerio licenzijos gavimo reikalais, 
planų 'paruošimo, su rangovu sutar
ties sudarymo ir paskolų gavimo bei 
palūkanų iki 8% pakėlimo klausimais. 
Toliau sekė 1971-72 m. pajamų ir iš
laidu. apyskaitos bei revizoriaus pra- 

Grįžtant prie lietuvių kalbos, dėl nešimo svarstymas ir jų priėmimas.
barbarzimų broyima- Revizorius L. Milašas paaiškino pa

jamų ir išlaidu skaitlines balanso 
lape surašytas ir patvirtino jų tikru
ma. Toliau sekė įvairūs paklausimai 
i kuriuos pirmininkas davė atsakymus 
ir paaiškinimus.

Naujos valdybos rinkimai buvo 
pravesti korėspondenciniu būdu p. L. 
Karvelis tuo reikalu padarė praneši
ma^ Pirmininkas V. Simniškis, ne
sant kandidatui, paliko senose parei
gose, taip pat ir sekretorius A. Jasai
tis, nesant kandidatui, paliko savo 
senose pareigose. Išrinkti, nauji 5 di
rektoriai: M. Petronis, M. Šumskas, E. 
Kolakauskas, V. Šliteris ir K. Sta- 
šionis.

di joms.
Sylvia savo laisva laika, pralei

džia skraidydama padangėmis, kur ji
nai jaučiasi laisva ir gali kvėpuoti 
grynu padangių oru. Sylvia turi pri
vataus piloto licenziją. Linkime sėk
mės Sylviai tolimesnėse studijose ir 
norėtume matyti arčiau lietuvių jau- 

“neišvengiamų" i
si į išeivių šneką labai reikliai pavyz
džiais pasisakė p. Kaminskas (“M.P.” 
Nr. 34). Beje jeigu su to straipsnio 
autorium pilnai sutiktume, jog anglų 
kalba morfologiniu atžvilgiu tik s kur-' 
džius, tai apie ten paminėtus tariamus 
angliškus daitavardžius būtume ki
tos nuomonės. Juk tie net M. Pasto
gėje pavartoti žodžiai daugumoj vi
sai neangliški, o tik lotynų arba grai
kų nuosavybė, kurie pas mus jau taip 
įsipilietine, kad sakome, geografija 
ar aritmetika, bet ne skaičiavimo 
mokslas_, ar žemės aprašymas.

“Mūsų kalba yra pilna leksikinių 
anglicizmų t.y. skolinių iš anglų kal
bos...”. sako p. Kaminskas ir toliau 
tokių keletą paduoda, kaip pavanotų 
'.Musų Pastogėj”, pavyzdžiui mitin

gas, aplikacija, licenzija, teiprekor- 
deris, generąeija, realizavimas, dek
laracija. Čia visai nekalbininkui o 
tik šiaip sau norėtųsi pasisakyti, kad: 
mitingas pas mus turėjo tik viešo po
būdžio prasmę, o susirinkimas būda
vo ir uždaras; angliškąjį tėiprekorde- 
rį. pakeisti į (grk., lot.) magnetofoną, 
kaip tarptautinį gal būtų ir neblogai; 
o realizavimą į supratimą ir visai ge
rai; bet generacija - į kartą lyg ir 
nebūtų preciziškai, o antra vertus, 
kad ir ta gen šaknis tikrai lietuviš
kesnė (gal geriau būtų - genkarte);

deklaracijos vietoj palikus tik skel
bimą, kalbiškai nors gražu, bet mes 
Įpratę skelbimą vartoti daugiau priva- 
tiškam reikalui, o deklaracija išimti
nai viešam valstybiniam, politiniam, 
oficialiam ...; o licenzija - leidimu 
jau ir visai neblogai.

Bendrai paėmus, gyvenimui šuo
liais žengiant kasdieną ateina šim
tai vis naujų ir naujų terminų, ku
riuos mums iš viso nebūtu įmanoma 
sulietuvinti, o dar neturint kodifikuo
tos rašybos, dar daugiau susipainio - 
tume, daleiskim lietuvindami kad 
štai ir 'tokį griozdą “dendochronokli- 
matologine” laboratorija. .(c.s.)

Mielam prieteliui ir kaimynui

STASIUI S K O R U L I U I 
ir jo šeimai, jo tėveliui Lietuvoje mirus, reiškiu gilią 
užuojautą ir kartu liūdžiu.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

SY OH E J AUS LIETUVIU NAMŲ

KLUBE

Lapkričio mėn. 12 d. Sydnejaus 
Lietuvių Namų Klubo visuotinas su
sirinkimas pirmą kartą įvyko naujose 
klubo patalpose. Nors pastatas nėra 
baigtas ir dar praeis laiko kol jis bus 
užbaigtas, (tikimasi apie kitų metų 
Velykas), tačiau vistiek buvo smagu 
savajame klube posėdžiauti ir svars
tyti ateities klausimus.

Į. susirinkimą atvyko 87 nariai, 
klube registruotų narių yra 248 asme
nys. Susirinkimą pradėjo klubo pirmi
ninkas p. V. Simniškis savo trumpu 
žodžiu. Po to sekė praeitų metų meti-

NAUJI LEIDINIAI.

“Kovos del Lietuvos Nepriklauso
mybes 1918 - 1920 m.” Tomas 1.

Š.m. lapkričio mėn. 9 d. gavau 
oro paštu egzempliorių tos, taip se
nai lauktos knygos.

Džiaugiuosi galėdamas prenume
ratoriams pranešti šią malonią žinią.

Knyga išleista tiesiog liuksusi
niai, puikus įrišimas, popietis bei 
spauda. Daug karo veiksmų žemėlapių 
bei schemų.

Knyga apima mūsų kariuomenės 
kūrimąsi ir kovas su bolševikais bei 
bermontininkais.

Autorius Pik. Kazys Ališauskasji 
visų kovų už nepriklausomybę daly
vis. Redagavo Pranas Čepėnas. Lei
dėjas Lietuvių veterany gajunga “Re
move”. Išleista 1972 m. Čikagoj.A.V. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 490 
psl.

Reikia tikėtis, kad prenumerato
riai šią knygą paprastu paštu gaus 
apie 1973 m. sausio pradžia. Tikiuosi 
turėsiu galimybę apie knygos turinį, 
ją paskaitęs, parašyti plačiau.

V. Šliogeris.

A. Valiulis,

Geelongo sportuojantis Jaunimas 
Klubo ir Valdybos nariai.

Susirinkimas praėjo darbingoje ir 
pasitikėjimą keliančioje nuotaikoje. 
Valdyba yra daug padariusi per šiuos 
metus. Daug pinigų yra sutelkta sta
tybai, bet dar Nemažai reikia. Valdy
ba skatino narius nebijoti skolinti 
pinigus, nes kaip matytis iš metinio 
raporto ir balanso klubo turtas pra
šoka 40 tūkstančiu, skolas ir todėl nė
ra rizikos skolinti. Daug patogiau 
klubui turėti paskolas iš savo narių, 
negu jas gauti iš pašalies. Mes vieni 
šio klubo negalėsime išlaikyti, reikės 
priimti kitataučius, bet turime taip 
susitvarkyti kad klubo reikalus galė
tume spręsti ir .valdyti patys. Tam yra 
būdas ir mes turime eiti prie to. Šiuo 
metu paskolų klausimas yra aktualus 

klubas prašo ateiti jam i pagalbą.

(ak)

ir

***
MELBOURNE.

LIETUVIU. NAMU. BALIUS.

Šių metųMelboumo lietuvių orga
nizacijų balių sezonas jau baigiasi. 
Vienu iš paskutiniųjų balių buvo Mel
bourne Lietuvių Klubo ruošiamas Lie
tuvių Namų balius, įvykęs š.m. spa
lio mėn. 28 d. Lietuvių Namų Jubilie
jinėje salėje.

Dar prieš balių buvo bukštauta, 
kad jis nepavyks,, nes vienoje, kito
je, trečioje vietoje rengiami šeimyni
niai baliai - vaišės, į kuriuos kaip tik 
sukviesta nemažai Lietuvių Namų rė
mėju ir jais daugiausia besinaudojan
čių. ' Žinoma, gaila, kad tikrai taip ir 
buvo!

Baiminimasis dingo, kada į balių 
sugužėjo daug tautiečių, kurie jautė 
pareigą remti Lietuvių Namus, ku
riuose ‘ visi telpa ir i kuriuos visi 
kveičiami, bet taip pat "parodyti savo 
palankumą ir padėka, jų vadovybei už 
jų tvarkymą

Visų svečių išvardinti negaliu, 
bet malonu buvo matyti iš Tasmani
jos Hobartiškius ponus Kantvilus, 
Melbourne, Apylinkės V-bos pirminin
ką p. G. Zemkalnį su ponia, Melboumo 
Kapelioną kun. P. Vesarį, Katalikų 
Federacijos pirmininką p. V. Laukaitį 
su ponia, Geelongo, Momingtono ir 
kitų vietovių tautiečius.

M.L. Klubo pirmininkas p. J. Pe- 
lenauskas pasveikino svečius ir pa
linkėjo geros nuotaikos.

Baliaus metu pravestos loterijos 
laimikis, dailininko p. Adomo Vingio 
padovanotas paveikslas, teko poniai 
Bronei Oželienei. Sako, buvo pažadė
ta ir daugiau laimikių, bet tik vienas 
pažada tesėjęs.

Sakome, kad Lietuvių Namai yra 
pastogė skiriama mūsų jaunimo tau
tiniam auklėjimui. Deja, jaunimo ir 
jaunesniųjų šiame baliuje kaip tik ir 
pasigedome.

Baliaus svečiams vakarienė ir 
skanėstus patiekė Socialinės Globos 
Moterų. D-ja.

ICA.
***

MIRĖ 
JONAS ILGŪNAS

Lapkričio 1 d. mirė Jonas Ilgū
nas sulaukęs 78 m. amžiaus. Palai
dotas Rookwoodo kapinėse lietuviu 
sekcijoje. Velionis buvo Lietuvoje 
geležinkelio tarnautojas: Marijampo
lės, Vilkaviškio stoties viršininkas. 
Sydnejuje, laikėsi nuošaliai ir i lie
tuvių veiklą neįsijungė. Paliko naš
le Žmona.

**,*
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JPOPTAhy

AUSTRAUUA PUIKUS
Antanas

LONDONO LIETUVIAI.

Buvus Londone ir neaplankius 
čia esančių Lietuvių Namų, Lietuvių 
Klubo, Lietuvių Parapijos su sava 
lietuviška bažnyčia ir vėliau Lietuviš
kos Sodybos, esančios šone Londono, 
būtu tikrai padaryta didžioji lietuviška 
nuodėmė. Palikus linksmąjį Munche- 
ną, su maloniais olimpiniais ir kitais 
festivaliniais prisiminimais, pakilau 
Londono link. Neturėdamas čia jokiu 
pažįstamų, žinojau tik, kad čia yra 
gerai veikiantis Lietuviu klubas, to
dėl tuoj pat ir skambinu iš aerodromo. 
Atsiliepia stiprus bosinis balsas ir 
sako tuoj pat 'važiuoti namų linkui, 
kur viskas bus sutvarkyta. Senoviš
kam Londono taxi kuri anksčiau tik 
filiuose esu tematęs, privažiavus, 
prie namu, jau mane pasitiko klubo 
ir namų, ūkvedys, baro viršininkas ir 
visas šio didelio pastato užvaizdą 
Kazys Makūnas, nurodydamas mano 
gyvenamą^ kambarį ir liepdamas: jaus
tis kaip namuose.

Londono lietuvių namai susideda 
iš dviejų pastatų. Pirmajame yra D. 
Britanijos. Lietuvių S-gos buveinė, 
“Europos Lietuvio” redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė, kuri be šio 
laikraščio atlieka, ir labai didelį, kul
tūrini darbą, spausdinant “Nidos” 
knygų leidyklos knygas ir yisus kitus 
jos. leidžiamus leidinius. Čia randasi 
taip pat ir Lietuvių^ Namų Akcinė 
B-vė. : Tai namas, paverstas adminis-r 
tracinems įstaigoms, kurio dideliame 
rūsyje randasi ir spaustuvė, padalin
ta į bent'keturis paskirus kambarius.

‘Antrasis šalimais sujungtas na
mas yra paskirtas, klubui ir gyvena
miems kambariams, kurių čia randasi 
33. Daugelyje iš jų gyvena nuolati
niai gyventojai, pensininkai, kai kita 
dalis yra skirta pravažiuojantiems tau
tiečiams, kurie savoje aplinkumoje, 
švariuose ir gan pigiuose kambariuose, 
kainas lyginant su koteliais, ■ gali 
rasti laikiną prieglobstį Londone. 
Tas yra gana svarbu, nes patys na
mai nėra toli nuo miesto centro, susi
siekimas yra labai geras ir malonios 
savųjų tautiečių paslaugos, patari
mai, bei nurodymai yra labai reika
lingi ir palankus didžiajame Londone.

Apžiūrėjus Lietuviu Namus, spaus
tuvę, klubą ir kt., aš labai ir labai 
nusistebėjau kaip ši maža Londono 
lietuvių kolonija galėjo tą viską įsi
gyti ir, dar svarbiau įsigijus, tai su 
nemažėjančiu, bet didėjančiu pelnu 
ir viso turto plėtimu, tai išlaikyti. 
Kelias dienas buvau nuoširdžiai glo
bojamas visų Šių bendrovių, klubų ir 
namų sekretoriaus Albino Pranckūno, 
kuris man viską aprodęs čia Londone, 
mane porai dienų nusivežė į už 50- 
ties mylių esančia. Lietuvių Sodybą, 
Tai žmogus su “dūšia ir kūnu” at
sidavęs ne tik visam lietuviškajam 
vietiniam klubo ir bendrovės darbui, 
bet taip pat nei laiko, nei sveikatos 
nepaisąs visiems mūsų bendriems:lie
tuviškiems: politiniams bei kultūri
niams reikalams. Tai gyva dinamiško
ji lietuviška mašina, kuri net laiko 
negali surasti savo automobilio nu
plovimui, nes tas užima laiko, per ku
rį galima nemažai kaz padaryti, kai ir 
su Londono suodžiais apnešta mašina 
galima važiuoti ir padaryti, kas yra 
reikalinga, kad tik savieji reikalai 
gerėtų. Jo nuomone, nei jis, nei joks 
kitas lietuvis ar lietuviška organiza
cija, negali nustoti savo darbe vil
ties būti pasyviais ir stovėti vienoje 
vietoje, neturint nauju, ateitie- planų, 
kurie vienu ar kitu budu turi būti stu
miami į Priekį. Jeigu mes galime 
džiaugtis savu jaukiu klubu, kaip pa
sakė A. Pranckūnas, sava gražia so
dyba, sava bendrove ir kt., tai mūsų 
pats didysis pasididžiavimas yra mūsų 
laikraštis “Europos Lietuvis” ir 
knygų leidykla "Nida”. Jie, teneša 
mums tik -nuostolį, tačiau mes- džiau
giamės, kad gauti iš kitų malonumų 
pinigai, gali būti panaudojami šiems
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kultūriniams dalykams. Spauda švie
čia mus, kai knygos džiugina ne tik 
skaitytoją, bet tuo pačiu paremia ir 
rašytojus. Nes kas gi tada atsitiktų, 
jeigu rašytojas neturėtų kur savo lei
dinių spausdinti. Kaip tik šiuo metu 
yra išleista “Nidos” 87-ji knyga Ka
zio Barėno redaguota “8-jį Pradalgė”. 
Tai yra musų rašytojų ir poetų raštų 
rinkinys. Šių knygų, kuriose galima 
rasti mūsų garsiausių rašytojų pavar
des, su ju paskutiniaisiais kūriniais, 
numatoma išleisti 10 tomų,

Laikraščio redakcijoje susipa- 
zįstu su "Europos Lietuvio” redakto
riumi rašytoju Kaziu Barėnu. Poetiški 
plaukai, angliško tipo ūsai ir britų 
aristokrato laikysena, redaktoriaus 
atžvilgiu sukelia man mistinį jausmą, 
tačiau tuoj pat pradedame šnekėtis 
apie žurnalistinį darbą, paskirus 
laikraščius, mano kelionę, bendrus 
pažįstamus ir visas mistiškumas virs
ta kolegišku draugiškumu. ; Betaisy
damas korektūras, ■ redkktorius išsi
taria , kad jau nuo metu, pabaigos, jis 
palieka šias pareigas ir išeina į pen
siją, kas jam leis daugiau atsidėti 
savajai kūrybai, nors visas laikrašr 
čio ir leidyklos personalas: dar tikisi 
jį kaip nors perkalbėti,: tačiau aš ne
manau, kad tas jiems pasiseks, nes 
po 16-kos metu, redaktoriavimo ir Kara
lienės pensija yra labai maloni. Re
daktoriaus pakviestas, apžiūrėjau ir 
pačia, spaustuvę, kur prie raidžiu rin
kimo ir susipažinau su busimuoju 
“Europos Lietuvio” redaktorium Juo
zu Luza. Iš profesijos agronomas, jis 
spaudos darbą dirba jau gana ilgokai 
ir, nors nelabai norėdamas, perima 
nauja redagavimo: darbą, kuriam atsa
komybe yra labai didele. Susipažįstų 
kitą spąustuvės tarnautoją, tai poetau 
Vlada Šlaitą, kuris šiame darbe jau 
ilgokai irgi dirba, rasdamas laiko ir 
savajai kūrybai. Iš viso spaustuvėje 
dirba 6 tarnautojai, kai visam techni
kiniam darbui vadovauja Stasys Bosi- 
kis, kurio bendrapavardis giminė Mel
bourne yra musu, žinomasis giedorius. 
Spaustuvės personalas ir visi šios 
bendrovės direktoriai džiaugiasi nau
jos modernios vokiškos spausdinimo 
mašinos įsigijimukuri jau sekančią 
savaite bus: atvežta ir pradės savo 
darbą, kas suteiks daug didesnių ga
limybių visame darbe.

Pats klubas susideda iš jaukaus 
ir gražaus licenzijuoto baro, kurio 
didysis viršininkas yra Kazys Makū
nas, visus pažiętantis, visus užkal
binąs, ir vis norėdamas mane įtikinti, 
kad angliškas alus yra pats geriau
sias, kai mano nuomone Vokietijoj 
ar Australijoj paservavus tokį be putų 
ir gazo alų, būtum su visais stiklais 
ir bačka pro langą išmestas. Laikraš
čio ir leidyklos admininstratorius yra 
Antanas Žukauskas, ■ ramus ir daug 
dirbantis žmogus.

Lietuvių, Klubui priklauso ir So
dyba, kurios galėtų daug kas pavydėti, 
londoniškiams. Tai 60-ties akrų di
džiulis puikus žemės plotas, ant ku
rio stovi pagrindinis didžiulis pasta
tas, turįs gražų kluba^, virtuvę, ~val
gyklą, žaidimų ir šokių, salą ir išnuo- 
muojamų 20 kambarių. ;Sis didžiulis 
pastatas randasi šalia nedidelio eže
rėlio, kuriame galima sugauti žuvųiš 
netolimais tekančio upelio, turinčio 
nemažai ir fotelių. Pats sklypas, 
yra miškuotas ir jame nemažais ran
dasi fazanų, kiškių, lapių, kuriuos se
zono metu galima medžioti. Lietuviai 
čia daugiausiai vasaroja vasaros me
tu, kai sau puikias stovyklavietes ran
da ir vietiniai lietuviai skautai. No
rint šią puikia^ vasarvietę turėti pel
ningą ištisus metus, jau kuris laikas 
biznis daromas ir su vietiniais ang
lais, kurie šią vietove^ vis labiau ir 
labiau pamėgsta ir daro ją zinomęs- 
nia^ kurortinių vietovių tarpe. ; Čia 

veikia sportinio šaudymo^ ir žuvavimo 
klubai, kai visai šalia yra ir jojimo 
mokykla. Sodybai su atskiru persona
lu vadovaują Bernadeta ir Justas 
Snabaičiai. Šie energingi vilkaviškie- 
6.

Pasikeičia dovanomils. Kairėje Neries komandos kapitonas A. Varnas 
pasfkeičia dovana su Australijos lietuvių krepšinio rinktinės kapitonu
G. Brazdžioniu. Nuotr. Z. Degučio

čiai čia atsikėlė^iš Manchester mies
to, kartu atsivezdami ir ponios tėvus 
Navickus. ; Per labai trumpą laiką ši 
jauna pora padare visame sodybos 
darbe didelę, pažangą, kai p. Bernade
tos idėjoms ir darbams, atrodo, nėra 
galo ir, aš manau, kad su greitu So
dybos pastatu praplėtimu, si puiki 
vasarvietė sutraukė ne tik iš ^Angli
jos, bet ir iš kitų pasaulio kraštų lie
tuvių vasarotojų, ypatingai, kad vi
sas pragyvenimas ir priežiūra yra 
daug pigesnė ir geresnė negu dauge
lyje Europos vietų. Be vasarotojų čia 
gyvena ir :9-ni lietuviai pensininkai, 
kurie atidavę savo pensiją, turi po 
gražius kambarius, randa visą prie
žiūrą, ir lietuviškoje dvasioje ir at
mosferoje puikiai gyvena. Ar tik ne
reikės ir : man savo pensininkyste 
šioje gražioje ir pigioje vietoje pra
leisti, bemedžiojant fazanus ir begąu- 
dant lietuviškus karpius su mažai
siais kilbukais, kurių čia yra labai 
daug.

Londone, be Lietuvių S-gos yra 
ir Lietuvių Bendruomenė, kurios pir
mininką St. Kasparą susipažinau lie
tuvių parapijos salėje, kurioje šeš
tadienį Šv. : Onos Draugijos moterys 
rengė rudens^ šokius. ;Šalia esanti lie
tuviu bažnyčia, pastatyta senųjų Lon
dono lietuvių, parapijos namai, ku
riuose dabar gyvena parapijos klebo
nas kun. ;Jonas Sakevicius, maloniai 
mane sutikęs šokių metu ir supažin
dinęs su savo svečiu kun. Kęstučiu 
Žemaičiu iš Cleveland miesto, kuris, 
vykdamas į Romą, pakeliui užsuko ir 
į, Londoną,‘ prašydamas perduoti ge
riausius linkėjimus pažįstamiems 
clevelandiečiams: lietuviams. Vaisių 
metu susipažinau ir labai įdomų seno
sios kartos Londono lietuvį Petrą 
Bulaitį, kuris nesenai sulaukęs 77- 
nių metų būtinai norėjo išgerti “ška- 
to” stiklą sų po pasaulį beklajojan
čiu -australiečių lietuviu. Sis įdomus 
Žmogus yra apdovanotas Popiežiaus 
aukščiausiu civiliams žmonėms su
teikiamu Šv. Silvesterio ordinu už jo 
ilgamečius nuopelnus lietuviškąja! 
Londono parapijai ir bažnyčiai, 'kurią 
jis padėjo pastatyti ir per ilgus metus 
išlaikyti. : Aš ji raginau, kad jis su
rašytų savo prisiminimus apie mūsų 
buv. ministerį Balutį, kurį jis labai 
gerai pažinojo. Šis, dar labai stiprus 
77-tis: lietuvis turi 11 vaikų ir 25 anū
kus. Iš. jų vienas dvasiškis prelatas 
Bulaitis dirba Vatikano tarnyboje. 
Jis: pats yra D. Britanijos lietuvių 
sąjungos garbės narys.

Parapijos salė turi ir puikų savo 
klubo barą, veikiantį tik savaitga
liais ir švenčių metu, kai vykę ru
dens šokiai man buvo gana keisti, 
nes visa atmosfera buvo kaip prieška
riniais laikais, jauniems ir seniems 
lietuviams ir anglams šokant šokius, 
kurių jau nei Australijoje, nei Euro
poje vargiai pamatysi, nors nuotaika 
buvo labai linksma vaišinantis cepe
linais, lietuviškoms dešroms: ir ki
tais skanumynais.

Londone teturint vos truputį dau
giau negu tūkstantį aktyviųjų lietu
vių, tenka tik stebėtis ir džiaugtis 
tokia puikia jų pasireiškiama veikla. 
Visa didžiausia jų bėda yra trukumas 
akademinio lietuviško jaunimo, kuris 
vėliau, baigęs aukštuosius mokslus, 
galėtų įsijungti į lietuviškąjį darbą, 
perimant ir visą vadovavimą, ką pama 
žu daro Amerikos ir Australijos moks- 
lūs tuose kraštuose baigęs: jaunimas. 
Apie pati Anglijos gyvenimą vėliau.

JAUNIAUSIU DEBIUTAS.

Jau kuris laikas kaip Adelaidės 
“Vyties” valdyba suorganizavo jau
nių berniukų iki 12 - kos metų krepši
nio komandą. ^Komandą treniruoja R. 
Rudzenskas. Žaidėjai maždaug vieno
do amžiaus. Jo komandos amžiaus 
vidurkis yra apie 9 metai. Anksčiau 
šio amžiaus žaidėjai pradėdavo žais
ti mažąjį krepšini, vadinama “bidy - 
ball”. Tai krepšinis sumažintu ma
štabu. Dabartiniu laiku tas jau neprak
tikuojama. Nuo jauniausio amžiaus 
pradedama žaisti vyrų krepšinis. Vy
rukams 7-9 metų amžiaus, krepšinis 
atrodo labai aukštai, kamuolis, dide
lis ir sunkus. Betgi tas tik per pirmas 
treniruotes. Žaidėjų entuziazmui au
gant, - krepšiai mažėja, kamuolis pa
lengvėja.

Treneris turėjo trumpokai laiko 
jaunuosius krepšininkus geriau pa
ruošti debiutui. Į. treniruotes susirink
davo žaidėjų didelis būrys. Į pirmą
sias rungtynes visi lankę treniruotes, 
negalėjo atvykti.

Komanda buvo užregistruota Pie
tų Australijos vasaros pirmenybėms 
ir* lapkričio 4 d. turėjo debiutą. Atro
do jauni žaidėjai negalėjo ilgai mie
goti. Pirmųjų varžybų lūkestis ir lau
kimas juos anksti prižadino. Pasi
puošė naujomis dailiomis uniformomis 
lydimi tėvelių anksti prieš praside
dant rungtynėms jau buvo stadijone. 
Nemažiau už debiutantus jaudinosi 
ir jų tėveliai. Tai jau jaunosios kar
tos ‘atžalynas. Kaip kurie iš tėvelių 
yra žaidę už “Vytį”.

Mūsų varžovai South Adelaide II- 
ji komanda. Jaunieji vytiečiai labai 
nedrąsiai stoja į aikštę teisėjui da
vus ženklą pradėti šiuos pirmus žings
nius krepšinyje. Baimė greitai dings
ta, tik kad tas kamuolis labai ne
paklusnus. Viskas dar neaišku, o jau 
žingsių, žingsnių... Bet tas visiškai 
nesvarbu, visi kada nors turėjo pra
dėti žaisti. Tikslas aiškus įmesti i 
krepšį. , X

Ilgai nereikėjo laukti, rodos P. 
Navakas daro pirmą metimą. Prieši
ninkai taip pat pirmamoksliai. Pus
lankio rezultatas labai kuklus 6-2, 
betgi mūsiškių naudai.

Antras puslankis žaidžiamas jau 
laisviau. Padaroma keletą prasiverži
mų ir gražių metimų. Laimima 20 - 4. 
Nors ir nedrąsiai betgi nuskamba pir
masis “sveiks - valio”. Už komandą 
žaidė ir taškus pelnė: P. Navakas 12, 
Raimundas Navakas 4, Ričardas Na; 
vakas 4, Be siu, nors tašku ir nepelnė 
žaidė R. Urmonas, V. Dunda, S. Stan
gas ir J. Leningas.

Linkėtina šios komandos žaidė
jams daug pergalių ateičiai ir svar
biausiai ryžto ir darbštumo. Trene
riui su žaidėju, tėveliais ištvermės ir 
kantrybės auklėjant jautriuosius krep
šininkus.

“Vyties” veiklos tęstinumas bus 
užtikrintas kada turėsime šio amžiaus 
prieauglio.

PRANEŠIMAS.

Sporto Klubo "Kovo” nariai no
rintieji dalyvauti lauko teniso rung
tynėse užsiregistruoja ..pas V. Gulbi
ną, tel. 50 - 2681. Žaidimai įvyks 
gruodžio 10 d. Tennis Court, 92 Gor
don St. Campsie.

***
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PARODINIS LANGAS
EUROPOS LIETUVIS

Rašo
„Ne, sovietinė valdžia turėtų patvarkyti, 

•kad į Estiją įvažiuoti būtų leidžiama kaip 
taisyklė nuo Leningrado pusės, ir tada va
karietis lankytojas pasijustų lyg Skandi
navijos prieangyje su aukštesniu pragyve
nimo lygiu negu kitur SSSR, tarp šviesių 
šiauriečių, pasitikinčių savim ir draugiškų, 
kurie nemaža savo laisvalaikio praleidžia 
šnekučiuodamiesi kavinėse, vienintelėse 
tokiose Sovietų Sąjungoje. Estijoje dažnai 
po atšiauria komunistine kauke žmoguje 
plevena kitoks žiburėlis. „Tu pavojingas“, 
mano šešėlis pasakė man, „su tavim būda
mas, aš vis užsimirštu, kad esu komunis
tas“. Ir kai aš dabar iš naujo skaitinėju 
dienoraštį, tai pradedu suprasti, kad maža 
gi tų vadovaujančių 'asmenų,- su kuriais 
man teko kalbėtis, tesinaudojo marksisti- 
ne-leninine terminologij'a.

„Estų šiandien yra arti milijono. Senes
nių žmonių gatvėse veidai išduoda praei
ties sudarytuosius randus. Efaip kitaip ir 
būti galėtų, jeigu ketvirtis milijono mirė ar 
be pėdsakų dingo Antrojo pasaulinio karo 
metu ir Stalino laikais po kovų su rusais 
ir vokiečiais, kai jų nepriklausomas kraš
tas išgyveno vieną po kitos sekusias tris 
okupacijas, Hitlerio koncentracijos stovyk
lose ar Stalino ištremti į tolimus didžiu
lius Sibiro plotus ir ten verčiami dirbti iki 
mirties. Nėra ko stebėtis, kad šimtas tūks
tančių pabėgo į Vakarus. Šiandien, kai 
praėjo jiau daugiau kaip trisdešimt metų, 
rusų jau žymiai daugiau matyti miestuose, 
ypač vasarą, kai sovietiniai turistai masiš
kai užplūsta pajūrio vasarvietes, bet kai
mai, mokyklos, universitetai ir visas gyve
nimo būdas tebeturi šiaurietišką ir estiš
ką antspaudą.

„Mano pirmasis susidūrimas su įvairiais 
tautos sluoksniais įvyko tada, kai 25.000 
vaikų ir 20.000 tėvų ir mokytojų iš įvairių 
Estijos kampų suplaukė į Taliną vaikų dai
nų ir šokių festivalin. Jie pilkas gatves 
nušvietė .spalvingais įvairiarūšiais savo tau
tiniais drabužiais, rausvais ir mėlynais, 
geltonais, juodais ir baltais. Specialiomis 
progomis tokius drabužius estai jau am
žius dėvi, ir kai kurie ištaigingiau išsiuvi
nėtieji, ir šiomis dienomis kai kurie jų ga
li kainuoti pagaminti iki šimto svarų ar 
daugiau. Tai vis buvo nrovincijos estai, 
kokius aš juos atsimenu, linksmi, persi
ėmę pramogos nuotaika ir atviri — prie-

Neseniai esame supažindinę skaitytojus 
su amerikiečio žurnalisto R. Kaiser „Laiš
ku iš Estijos" (žiūrėk „Senojo Talino gat
vėse", Europos Lietuvio Nr. 32), nes, šiaip 
ar taip, visi Baltijos kraštai turi tam tik
ro panašumo savo nuotaikomis ir gyvento
jų laikysena, tik Estijoje, kaip atrodo, 
lengviau būna pasidaryti ir tokiam užsie
niečiui, kuris į viską žiūri atviromis aki
mis.

Britų „The Times“ rugsėjo 4 d. irgi išsi
spausdino straipsnį iš Estijos, parašytą es
tiškos kilmės žurnalisto Hillar Kallar. Šį
kart kai kurie dalykai lyginami su padė
timi Lietuvoje. H. Kallar rašo:

„Mūsų langas į Vakarus, — taip rusai 
apibūdino Estiją, kai Petras Didysis pa
laužė švediškosios imperijos galią Baltijo
je įprieš 250 metų ir išvedė rusiškąją im
periją į pasaulio areną. Mūsų parodinis 
langas į Vakarus, —; taip jo palikuonys 
Kremliuje nori .pristatyti sovietinę Estiją, 
kuri tik maždaug per vieną kartą praeity
je yra buvusi vakarietiško stiliaus demo
kratija besinaudojanti nepriklausoma vals
tybė.

„Šiuo metu tasai Maskvos pro mikrosko
pą prižiūrimasis .parodinis langas ribojasi 
Talinu, sostine, su Leningradu, vienintele 
vieta Sovietų Sąjungoje, kur vakarietis tu
ristas įgali lankytis be vizos; tokia nuolai
da daroma porai dienų vasaros mėnesiais, 
kai miegančius juos laivai per keturias va
landas praplukdo Suomijos įlanka. Maža 
kam teleidžiama grupėmis su palydovais 
apsilankyti viename kitame provineij ima
me mieste ir pajūrio kurortuose. Gal dėl 
to, kad aš esu estų 'kilmės ir kalbu estiškai, 
aš buvau vienas tų kelių vakariečių žurna
listų, kuriems buvo leista išbūti dvi savai
tes ir daugiau pamatyti krašto. Mano gi
das ir šešėlis išbūdavo su manim nuo pus
ryčių iki to laiko, kai reikia eiti gulti, nuo 
pat atvykimo iki kol turėjau išvažiuoti.

„Atvykus į Estiją pro priekį iš Suomijos, 
vargu ar galima būtų imtis teisingai ly
ginti. Talinas atrodo susmukęs ir nuobo
dus, kol tave pagaliau ima žavėti viduram
žiškasis senamiestis, ilgoji miesto siena su 

' savo, dvidešimt šešiais bokšteliais, senovi
nės rbažnyčios, bruko 'grindiniu gatvės ir 
erdvūs seni parkai. Daug kas su atsidėji
mu ir meistriškai perstatyta, bet daug te
bėra ir amžiais išsilaikiusios nešvaros. 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972

Artėjančią Kalėdą švenčių proga, siūlome tris specialiai pa
rinktus siuntinius iš tokių dalyką kurie labiausiai yra reikalingi 
Lietuvoje ir bus tikrai naudingi Jūsų giminėms.

Mišrus Kalėdinis 1972
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališ

kas vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, vilnonė angliška 
vyriškai eilutei medžiaga^ vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai spe
cialios ^storos crimplene medžiagos moteriškai eilutei, puikūs vyriš
ki nailono marškiniai arba bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių, 
20 anglišką geriausios rūšies cigarečių $95.00.

Moteriškas Kalėdinis 1972.

Komplektas moterišką nailoninių apatinių, arba vilnonių, gėlė
ta arba su ornamentais vilnonė ■ skarelė, 3 jardai sunkios crimplene 
medžiagos moteriškai eilutei, gražus moteriškas megs tuk as, 3 jar
dus vilnonės puikios apsiaustui medžiagos crimplene medžiaga 
suknelei. $85.00

Maisto Siuntinys 1972.

???
***

lA sv. arbatos, 1 sv._ kakavos, 6 s v. geriausių baltų miltų, 2 sv. 
ryžių, 1/4, sv. kv;epencių pipirų, 1/4 sv. lapelių, ‘/z sv. geriamo 
šokolado, 1 dėž. aescafe, IK sv. razinkų, IK sv. džiovintų maišy
tų vaisių, 1 sv. šokoladiniusaldainių. $28.00.

Taip pat dedame į šiuos arba kitus Jūsų rūbų užsakymus daly
kus kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir vertingi.

Dirbtinio mink kailio paltui viršus $32.00, <nailoninio kailio 
paltui viršus, <$22.00. vyriški arba moteriški nertiniai, $12.00, vil
nonės skarelės $4.00, nailono lietpalčiai $8.00, nailono marškiniai 
$7.50, -vilnonės arba nailono kojinės $2.00.

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, tele
vizijos aparatų, šaldytuvą ir 1.1.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
TeL 01 739 8734.

Kiekvienio siuntinio pristatymas garantuotas.

šingybė už įlankos gyvenančių nešnekių ir 
uždarų suomių, artimai giminingų su jais. 
Jų dainos ir šokiai ramūs, šiaurietiška ir 
tradiciška: komunistinių bruožų beveik ne
matyti, išskyrus kelias oficialias kalbas ir 
šūkius apie stadioną.

„Tautiniai dainų festivaliai Estijoje ruo
šiami jau daugiau kaip šimtas metų pri
statyti individualumu besireiškiančiai tau
tos kultūrai ir estų pasiryžimui išlikti es
tais. Didelį maskvinės valdžios pasitikėji
mą savim ir politinę inteligenciją rodo tai, 
kad tokie festivaliai leidžiami ruošti kraš
te, kuris dar tebeatsimenamais laikais yra 
paragavęs stipriai veikiančio nepriklauso
mybės narkotiko. Sovietų politika leisti 
tautinę kultūrą ir išreikšti save iki tiek, 
kol nebandoma išsiveržti iš komunistų už
dėtųjų varžtų, šiuo metu Estijoje yra li
beralesnė negu daugelyje kitų respublikų. 
Pavyzrižui, Lietuvoje sovietinė valdžia kak- 
tomūšiais susidūrė su dominuojančia ka
talikų Biažnyčia, kuri ten sutapatinama su 
nacionalistiniu judėjimu. Lietuviai taip pat 
gauna stiprybės iš viduramžiais turėtosios 
savo lietuviškos imperijos ir garsiųjų di
džiųjų 'kunigaikščių. Estijoje dominuojanti 
liuteronų Bažnyčia nereikalauja iš katali
kų Bažnyčios ir nesulaukia lojalumo ir te
bėra silpna po karo ir pokario metų išban
dymų.

„Sunku susirinkti faktų apie pastarųjų 
metų konfliktus tarp estų ir rusų. Aišku 
tik, kad nėra buvę didesnio masto pasi
priešinimo, aktyvaus ar pasyvaus; jeigu 
būtų buvę, tai žinios būtų pasiekusios Va
karus, kaip atsitiko su žydų, ukrainiečių 
ir lietuvių bylomis. Mažesnės reikšmės 
prasiveržimai neišvengiami tokioje san
tvarkoje, kuri leidžia pasireikšti savo 
atskira tapatybe ir paskui stengiasi beato-

DEMOKRATIJA PAVOJUJE

Čekoslovakijos buvusių 
kariu organizacijos Austra
lijoje, Viktorijos skyrius pri
siuntė “M.P?’ Šio turinio 
laiška: “Siunčiame fotokopi
jas laiškų,, kuriuos pasiuntė
me Mr. Hawkei ir Mr. Whitla- 
mui."

“Australijos statybos darbininkų 
Federacija patiekė 1971 m. vykusiam 
Austr. Unijų Kongresui darbotvarkės 
punktą, kurie ACTU oficialioje darbo
tvarkėje išspausdintas kaip Nr. 4 ir 
kurio paskutinė sekcija yrą tokia: 
“Mes Įsitikinę, kad Aboridžinai te
galės išsivaduoti iš jiems daromo pa
žeminimo tik jungdamiesi su Austr. 
darbo klase^ ir drauge siekdami kapi
talistų klasės sunaikinimo ir įgy
vendinimo socialisti
nės sistemos vadovau
jamos proletarines dik 
t a t u ro s. Tik kai tai bus pasiekta, 
galės jie džiaugtis tikrą laisve”.

Mes esame buvę Čekoslovakijos 
kariai, kurie kovojome prieš nacizmą, 
ir buvome politiniais kaliniais, kurie 
kentėjom nuo nacizmo ir nuo komuniz
mo. Turėdami galvoje, kad 1948 m. 

' Čekoslovakijoje^ perversmą organiza
vo nedemokratiškos darbininkų unijos 
dominuojančios komunistų mažumos, 

, - reiškiame baimės dėl pavojaus Austr. 
demokratijai ir jprasome Tamstos, at
sakyti į sekančius šio atviro laiško 
klausimus:

1. Ar esate susirūpinę del grės
mės mūsų demokratijai iš komunistų 
mažumos unijose, ir ar galite viešai 
paneigti cituota darbotvarkės dalį?

2. Ar esate įsitikinę, kad Unija 
reikalaujanti šiam kraštui diktatoriš
ko rėžimo galėtų būti ACTU nariu?

3. Kokius praktiškus Žygius da
rote, kad išlaikytumėte ir apsaugotu
mėte demokratiją Unijose?

Mūsų įsitikinimu iškeltoji prob
lema yra gyvybiškai svarbi visiems 
australams, todėl sįunčiame šio atviro 
jlaiško kopijas keliolikai parlamentarų, 
laikraščiams ir demokratiškoms orga
nizacijoms.

Tikimės ne tik malonaus atsaky
mo, bet taip pat ir realių veiksmų.

Rugsėjo gale į Jonavą, kur yra 
didelis chemijos (azotinių trasų) fab
rikas, buvo suvažiavę Sovietijos 
mokslininkai-chemikai. ; Jie skaitę .30 
mokslinių paskaitų, tąrp jų ir D. Zę- 
braus kaitė 
gamyklos. 
vedėja. ;

Jonavos azotinių trasų 
centrinės laboratorijos

(ELTA)
***

Automobilisto aimana
— Iš kur priviso tiek pėsčiąją! 

Esu įsitikinęs, kad mažiausia pu
sė visai nereikalinga.

i .Vi J.V' .'.Vl’l’il'v' čtu '■’* ėVi/vS'.' i <l. lkd.l U Vfl 'iT
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dairiškai įsprausti į ideologinius rėmus. 
Reikšminga, kad daugumas tų prasiverži
mų, kaip pranešimai rodo, kyla tokiose vie
tose, kur valdžia nori sumaišyti dvi rases. 
Pavyzdžiui, Taline aš aplankiau Technikos 
institutą, kuriame septyniasdešimt procen
tų Studentų yra estai; balandžio mėn. dau
gumas jų dalyvavo demonstracijose, skir
tose atšvęsti rusų pralaimėjimui prieš če- 
koslovakus varžybose dėl ledo rutulio pa- 
saiilinio čempionato. Pagal suomių laikraš
čius, dalis jų buvo išmesta iš instituto — 
žymiai švelnesnis reagavimas negu Lietu
voje, kur po gegužės ir 'birželio mėn. na
cionalistinių demonstracijų didelis skaičius 
studentų buvo įkalinta. Dar reikėtų pridė
ti, kad Technikos .institutas, turįs 9.000 stu
dentų, turi labai gerą vardą komunisti
niuose kraštuose, ypač chemijos ir konst
rukcinės inžinerijos studijomis; rektorius 
pasididžiuodam'as man sakė, kad trisdešim
ties procentų mažumą sudaro dvidešimt ke
turių tautybių studentai, atvažiavusieji net 
iš ne Sovietų Sąjungos kraštų.

„Priešingiai, senasis Tartu universitetas 
yra 'beveik perdėm estiškas. Tik trijuose 
fakultetuose — medicinos, ekonomikos ir 
fizikos — yra paskaitų ir rusų kalba, ir 
jos skiriamos rusų mažumai Estijoje, ne 
užsieniečiams. Tartu susitikau keletą drau
gų iš prieškarinių laikų, kaip štai profeso
rių Paul Ariste, tarptautiškai žinomą savo 
firio-ugrų kalbų studijomis. Dr. Ariste, da
bar jau šešiasdešimtmetis, turėjo bėdų su 
■rusais Stalino dienomis, bet dabar jis yra 
akademikas ir gyvena patogiai ir erdviame 
pailgame rusiško , kolonijinio“ stiliaus me
diniame name, pastatytame dideliame so
de“.

ROJŲ. NEVAROMI 
A L I E K AP

žiniomis iš Londono 
Australijos gyventojas

Spaudos 
vienas Vak. 
pavarde DoohanSk šveicuotojas, jau 
senai svajojo išvykti į Sov. Sąjungą. - 
“dėl savo ir šeimos saugaus gyveni
mo”. Po kai kuriu nesėkmingų pastan
gų išvykti anksčiau per Italiją, jis 
pagaliau padavė prašymą Sov. Sąjun
gos min. pirm. Kosyginui ir šiam įsi
terpus, Doohans gavo leidimą ir net 
Sov. Sąjungos atstovybė Canberroje 
parūpino sovietų laivu kelionę.

Ir taip šių metu^ rugpiūčio mėn. 
Doohans su žmona, Irimis vaikais ir 
anūku, visiems pažįstamiems perta
riant, išvyko į Sov. Sąjunga “naujam 
gyvenimui”. Doohans į Australiją 
buvo atvykęs iš Anglijos, bet čia 
vedęs ir turėjęs Australijos piliety
bę. Jis buvo gerai išmokęs rusų kal
bą. Prieš išvykdamas iš Fremantle 
Doohans iškilmingai atsisakė Austra
lijos pilietybės ir pareiškė, kad* iš 
Sov. Sąjungos niekad niekur neišva
žiuos.

Tačiau š.m. lapkričio 11d. (taigi 
po 3 mėnesių), Doohans su visa šei
ma atskrido į Londoną skaudžiai nu
sivylęs tuo, ka. matė ir patyrė Sov. 
Sąjungoje. Jis pareiškė: Leningrade 
jis kreipėsi į darbo biurą, prašydamas 
darbo. Jis buvęs paskirtas į Sibirą. 
Doohans betgi davažiavo tik iki 
Maskvos ir apsisprendė toliau neva
žiuoti ir kuo skubiau vykti iš Sov. 
Sąjungos. Sovietų pareigūnai gana 
greit sutvarkė dokumentus ir. leido 
išvykti į Londoną, Dar Maskvoje 
Doohans pareiškė, kad jie negalėję 
valgyti rusvų maisto ir Rusija “prisi
sotinęs iki kaklo”.

***

LENKAI APIE MUS

Buenos Aires lenkų laikraštis 
“Glos Polski” š.m. liepos 21 d. at
spausdino Kazimierz Zdziechowskl’o 
ilgoką straipsnį apie Lietuvą. Apžvel
gęs pastarųjų metų įvykius Lietuvo
je, autorius pastebi, . kad Lietuva ga
li virsti Sovietu Sąjungos parako sta
tine. Ilgiau sustoja prie religinio 
persekiojimo ir pastebi, kad, kaip 19 
šimtmety, tautinio atgimimo metu, 
taip ir dabar kunigai stovi tautinės 
kovos pirmose eilėse. Baigdamas 
pastebi, kad sovietai dažnai sako, 
jog gudai ir ukrainiečiai yra rusams 
labai artimos tautos, o jų kalbos esan
čios labai panašios, todėl ir turi su
silieti į vieną tautą, atseit rusų. Ta
čiau lietuvių atveju, sako autorius, 
šitas argumentas jokių būdu negali 
būti panaudotas.
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PERTHAS

Savanoriai plečia savo veikla.
Pranešimai KIEK SUZI MOJAU!

PRANEŠIMAS
II-jam PLJ Kongresui pasibai

gus II-sis PLJ Kongreso Komitetas 
Sydney vykdydamas Kongreso nutari
mus toliau veikia - 1972 Jaunimo 
Metų Komiteto Sydney vardu.

1972 Jaunimo Metu Komitetas
Sydney.

P R AN ESI M AS.

***
SYDNEY JAUNIMUI ĮSKYLA

Šių metų lapkričio mėn. 
(Sekamdieni) Canberros atsargos ka
rių Ramovėnu skyrius ruošia Kariuo
menės šventės minėjimą.

MINĖJIMO PROGRAMA.
1. 12 vai. bus lietuviškos pamal- 

St. Mary’s koplyčioje Bradon -
. Butkus, Šv. Mišios aukojamos 
žuvusiuosius dėl Lietuvos lais-

26 d.

1972 Jaunimo Metų Komitetas 
Sydney gruodžio 3 d. (sekmadienį) 
organizuoja jaunimo iškyla į Burning 
Paims.

Renkamės Sydenham
8 vai. ryto; Wollongongo traukinys 
išeina 8.56 vai. Vyksime traukiniu 
iki Lily Vale stoties (būsime 9.56) 
Pėsti eisime iki Burning Paims pajū
rio.

Grįžtame iš Lily Vale stoties 6 
"~ral. v. traukiniu, kuris atvyks į Syd

enham stotį 6.58 vai. v. Ypatingai 
gražiam orui esant, grįšim iš Lily 
stoties 7.25 vak. ir Sydėnham būsime 
8.24 vai. v.

Prašome pasiimti visai dienai 
valgyti ir gerti, nes nusipirkti nebus 
kur.

Apsirengimas ypač batai turi 
būti patogus ir tvirti. Dėl smulkesnių 
informacijų prašome kreiptis pas ko
miteto p-ke Jūratę Reisgytę Tel. 
70-3978.

Kviečiame ir laukiame viso jau
nimo.

1972 Jaunimo Metų Komitetas 
Sydney.

stotyje

dos
Kun 
už 
vės.

2. 4 vai. p.p. Lietuvių - Australų ' 
Klubo salėje minėjimas, pagerbimas 
mirusiųjų ir paskaita p. VI. Biveinio. 1

3. Meninė dalis.
Po oficialiosios dalies alutis ir 

dešrelės su kopūstais.
Išlaidoms padengti suaugusieji ' 

moka po vieną dolerį ir vaikai po 50 
cent.

Prašome visus tautiečius gau
siai atsilankyti pamaldose ir minėji
me.

Ramovėnu, Canberros Skyr. Valdyba.
***

SYDNĖJAUS PARENGIMU. 
KALENDORIAUS SUDARYMAS.

***
"TALKOJ E"

P. Jonas Normantas įmokėdamas 
Į Lietuvių Kooperatinę Kredito D-ją 
pirmą įnašą 100 dolerių, atidarė Aus
tralijos Lietuvių Fondo sąskaitą. Jo 
teigimu ir nuoširdžiu sielojimosi, jau 
per daug ilgai tūpei oj ame vietoje ne- 
Įsteigdami Australijos Lietuvių Fon
do, iš kurio mūsų kultūrinė veikla gau 
tų efektyvios paramos.

„ “Talka” pranešdama apie šią 
gražią p. J. Normanto iniciatyvą ir 
įmokėta^ pirmąjį įnašą, taip pat prane
ša, kad ir kiti tautiečiai, sekdami jo 
pavyzdžiu, į šią sąskaitą savo aukas 
gali siųsti čekiuose ar pašto perlai
dose pažymint: “Talka”, A.L. Fon
das acc.

“Talkos” adresas: “Talka”, 
Box 4051 G.P.O. Melbourne, 3001. .

Sydnejaus Apylinkės valdyba 
gruodžio 3 d., sekmadienį, 10 vai. ry
to, Lietuvių Klubo patalpose, 39 
Church St., Lidcombe, šaukia visų 
Sydnejuje veikiančių organizacijų 
posėdį, 1973 metų parengimų kalendo
riui sudaryti.

Visos organizacijos prašomos pri
siųsti atstovus, kad užtikrintų savo 
parengimams datas.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.
***

Spalio mėn. 22 ir 29 dienomis, 
įvyko L.K.K. Savanorių susirinkimas, 
kuriame buvo išrinkta nauja Skyr. 
V-ba ir tuoj nat pasiskirstyta parei
gomis: K. Zuromskis Skyr. V-bos 
Pirmininkas, A. Miliauskas kasinin
kas ir A. Klimaitis sekretorius.

Buvo perskaitytas L.B. Metraš
tis, kuriame paminėta kaip gražiai 
pasireiškė pirmomis dienomis į Aus
traliją atvykę savanoriai. A. Miliaus
kas ir B. Baikauskas įrengė pereina
mo} stovykloj altorių,* kur vokiečių 
tautybės kunigas po 'dviejų savaičių 
skaitė pamaldas ir giedojo lietuviš
kai keliems šimtams visokiu tautybių 
imigrantams.

Tautos Fondo klausimui iškilus, 
tuoj pat savanoriai suaukavo 5 dol. 
Bražinskų bylai paremti.

Naujoji Skyriaus V-ba pirmąjį 
žingsnį padarė kapų lankymo dienoje. 
Mirusių savanorių ir ramovėnu kapus 
paženklini o tautinėmis vėliavomis, 
kas sudarė gražų įspūdį į kapus atsi
lankiusiems.

Gana skaitlingai savanoriai daly
vavo kapuose ir iškėlė mintį steigti 
mirusiems savanoriams paminklinę 
lentą ir jau tuo reikalu pradėta telkti 
pinigai.

8 metus Pertho Savanorių Sky
rius buvo susiorganizavęs i grandį., 
vieno asmens valdymiai, dabar persi
organizavo atgal i 3 asmenų Skyriaus 
V-bą

Dr. Antanas Stepanas rugsėjo 
mėn. Brisbane j e išlaikė vidaus ligų 
specialisto egzaminus (egzaminus 
ruošėsi 3 metus). Nuo ateinančių me
tų Adelaidės Royal ligoninėje dirbs 
kaip liaukų ir hormonų specialistas.

***
“Dainos** choro koncertas - ba

lius gražiai pavyko. Salė prisipildė 
pilna klausytojų, choras dainavo pui
kiai, nuotaika baliaus gera. Visibuvo 
patenkinti, ko daugiau galima norėti? 
Plačiau apie ši. koncertą bus parašyta 
sekančiame “M.P.“ numeryje.

***
Geros muzikos mėgėjams verta 

pasikalusyti lapkričio mėn. 20 d. 4 
vai. Sydney radio stotį 2FC, Skambins 
pianistė Virginija Inkrataite.

***
Vytautas ir Nijolė Salkūnai iš 

Los Angeles pranešė savo tėvams 
ir prašo perduoti šią žinią pažįsta
miems kad laimingai susilaukė antro 
sūnaus - Giedrius, Markus.

Nijolės mama - J. Zvirzdinienė, 
šiuo metu viešėdama pas juos, pa
deda auginti jų pirmagimi - Darių.

***

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas ROMAS ZERONAS 
emigravęs iš Vokietijos į Australiją, 
mirus jo motinai Viktorijai Zeronienėi 
yra likęs jos palikimas.

Romas Žetonas arba žinantieji 
apie jĮ prašomi pranešti tuojaus pat 
šiuo adresu: K.F. Rapsevičius, 7249 
So Washtenaw avė, CHICAGO ILL. 
60629.

Arba: S. Rapsevičius 87 Charles 
St. Prospect, S.A. 5082.

***

Skyriaus Valdyba.

A U K 0 J 0

Pertho lietuviai, ruošto protesto 
mitingo prieš persekiojimus Lietuvo
je, išlaidoms dengti aukojo: po 10 
dol. A. Kateiva, J. Miliauskas, J. 
Petrukėnas; 7 del. F. ir V. Garniai; 
po 5 dol. K. Anaitis, J. Ditmanas 
(jun.), B. Francaitė, M. Gelažius, A. 
Kaminskas, V. Kasputis, A. Klimai
tis ir A. Valiukėnas; po 4 dol. Gene- 
vičius, S.J. Kuzmickai ir J.V.TRepše- 
vičiai; po 3 dol. J. Babarskas; po 2 
dol. A. Balakauskas, L. Beitmanas, 
V. Cibulskis, K. Gečys, E. Ditmanie- 
nė, S. Dvilaitis, V. Francas, F. Grin- 
cevičius, Jakomas, Jasas, V. Kazo
kas, L. Kemežis, P. Kiškis, Krišto
laitis, P. Krutulis, J. Lauron, V. Lu
košius, A. Miliauskas, N.N., R. Paš- 
čekas, P. Plučas, A. Pudimaitis, Sre- 
binskas, S. Urbonavičįene, Valinčius, 
E. Vyšniauskas, S. Žilinskiene, J. 
Žukauskas ir Žulys; Po 1 dol B. 
Baikauskas, M. Burneikienė, A. Dze- 
mionas, A. Galiauskienė, F. Gustienė
V. Kalinauskas, M. Lingiene, A. Meš- w 
kauskas, Norvilą, M. Stankevičienė, # 
A. Statkus ir 60 cent. P. Vyšniauskas, n

Visiems aukotojams nuoširdus fi 
ačiū. J

Be to, širdingas ačiū p. A. Katei- C 
vai atlikusiam savo raštinėje veltui B 
visus su mitingu susijusius spaus- 5 
dinimo darbus: J. Miliauskui parūpi- g 
nusiam veltui didįjį, plakatą: E. Stan- g 
kevidini paruošusiam 5 plakatus ir g 
J. Linkiui už medžiagą, ir įdėtą dar- g 
bą. Jie savo parama sutaupė Komi- g 
tetui virš 60 dol išlaidų. £

Visiems širdingai ačiū už aukas g 
ir paramą. P.M.R. Komitetas turėjo g 
viso pajamų $233.08 ir išlaidų $ 
$139.52. Liko $94.56. £

Likusieji pinigai paskirstyti £ 
sekančiai: $35.50 perduotų Apylinkes “ 
Valdybai salei tautinių, šokiu, repe
ticijoms jiuomuoti: gi „ likę. $59.06 
Tautinių Šokių grupei “Šatrija” vyks
tančiai "į Lietuvių Dienas Sydnejuje, 
kelionės išlaidoms dengti.

Šiais laikais labai retas Įvykis, 
kad žmonės kalbėtų apie aitvarus. 
Kabramatiškiai paleido kalbas kad 
pas Povilą^ apsigyveno aitvaras lau
kiniu bičių pavydale. O tų kalbų prie- 
žastfs esanti ta: kad nei iš šio, nei 
iš to, atsirado jo pievoje gražus lau
kinis arklys, tinkąs net Melbourne Cup 
lenktynėm. Šiais metais Povilas nespė
jęs užregistruoti jį lenktynėms, bet 
kitam metui jau ruošiamasi. Keistos 
kalbos, gal ir yra aitvaras.

***

***
Talkininkas. PATS SKAITYK “MŪSŲ, PASTOGĘ’ 

IR KITĄ PARAGINK SKAITYTI.
***

PIRMĄ KARTĄ. AUStRALlJOJI 
TAUTlMių ŠOKIU KONCERTAI 
MEL30U1&10 TAUTINIU. ŠOKIU. GRUPį 

.KLUMPAKOJIS’
• 27ŠOklAI
• 9 PAR AUSTRALIJOJE. MEHATYTI * *

©EŠTAVIENį 9 GRUODŽIO Pertho Protesto Mitingui ruošti 
Komitetas.

UKRAlHlEČlU. SALĖJE, LlDCOMBE.
SMULKESNĖS INFORMACIJOS VĖLIAU.

— Britanijoje bus pradėta pardavinėt i lt 
dirbtinė mėsa, pagaminta iš pupų su gi--lt 
vulindų ar augalinių riebalų priemaiša ir£ 
skoniu primenanti jautieną, vištieną ar 
dar kitokias natūraliosios mėsos rūšis.
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