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SOVIETISKAS
BALTIJOS KRAŠTAI - GALVOSŪKIS 

SOVIETU, SĄJUNGAI.

(Sausio mėn. 17 d. Aus
tralijos radio valstybinė 
stotis 2FC perdavė iš Viešųjų 
Reikalų Departamento (the 
Office of the Head of Public 
Affairs) sekančius komen
tarus liečiančius Pabaltijos 
valstybes. Komentarus pa
ruošė prof. G. Zubrzycki.)

Red.

50 metų S.S.S.R. susikūrimo proga 
praeitais metais gruodžio mėn. Komunis
tu Partijos Centrinis Komitetas savo 
priimtoje rezoliucijoje tvirtino, kad So
vietu Sąjunga tai yra pati geriausia ir 
labiausiai tinkama santvarka kurioje ^ali 
tarpti ir bręsti įvairios tautos. Tačiau 
nežiūrint s'itų tvirtinimų, vjuMlėjiniai 
Sovietų sukakties metai parodė, kad 
daugelyje mažu tautu, respublikose ekono
minis progresas ir paviršutiniškoji savi- 
valda negali pakeisti politinės laisvės.

Be Ukrainos, dar trys Pabaltijos 
valstybės, būtent, Estija, Latvija ir 
Lietuva aiškiai parodė savo tautinį nepa
sitenkinimą esama padėtimi ir šis klau
simas yra vienas iš pagrindinių Sovietu 
Sąjungos vidinių problemų. Trijų Pabal. 
tijos valstybių likimas yra aiškiausias 
pavyzdys modernaus imperiliazmo Euro
poje. Tie Europos kraštai - Estija, Lat
vija ir Lietuva,- n yra vieiuiiteleš n, u ropos 
valstybės kurios po Hitlerinės Vokieti-
jos Žlugimo 1945 metais, neatgavo savo 

nepriklausomybės. 1940 metais Stalinas 
užgrobdamas Estiją, Latvi j ac ir Lietuvą 
įvykdė Petro Didžiojo svajones, būtent, 
prieiti plačiu frontu prie Baltijos jūros. 
Tokiu būdu 22 metų nepriklausomybės 
nuo 1918 iki 1940 metų Pabaltijos valsty
bės nustojo egzistavusios ir buvo pa
verstos i Sovietų Sąjungos pasienio 
provincijas.

Sovietizacijos procesas - arba ki
taip sakant - politinis ir ekonominis 
absorbavimas Pabaltijos valstybių į 
Sovietų, Sąjungos sudėti jau tęsiasi virš 
30 metų. Baltų tautoms kenčiant po žiau
riausia priespauda ir turint dėmesyje ne
paprastai didelius gyventojų nuostolius 
laike karo ir tuoj po karo niekas nenorė
tų tikėti, kad šiose tautose dar galėtų 
išlikti bent koks tautinis pasipriešini
mas prieš Sovietų okupacija. Bet štai 
paskutiniai Sovietų pogrindžio dokumen
tai ir pogrindžio agentūros praneša, kad, 
nežiūrint masinių areštu, išvežimu ir 
“valymų“ iš vietinių partijų ir valsty
binių vietų, neramumai ir nepasitenkini
mas esama padėtimi yra labai jaučiami 
Pabaltijos kraštuose.

Vytautas Bukevicius.

IMPERIALIZMAS
Sovietu valdžios oficiozas “Pravda”, 

aprašydamas padėti Lietuvoje, pripažys- 
ta, kad dar nepavyko išnaikinti “buržua
ziniai tautiniųi pažiūrų“. Pravda rašo 
“šita ideologija (tautine' - vert.) ir jos 
manifestacija gali prasiskverbti ir į to
kių žmonių galvosena kurie yra visai ne
matę buržuazinės santvarkos (atseit i 
jaunimo galvoseną - vert.) .... ir kurie 
nors iš esmės yra socialistinės ideologi
jos pasekėjai vis dėlto pasilieka Įtaigoti 
tautinėmis pažiūromis ir tradicijomis”.
Latvijoje pirmasis Komunistų Partijos 
Sekretorius neseniai prisipažino, kad 
partijos veikėjams yra vis sunkiau ir 
sunkiau Įtikinti gyventojus, kad Latvi
jos tautinėms aspiracijoms duodama tin
kama vieta ir pagarba. Jis taip pat puolė 
“išlikusį buržuazini nacionalizmą žmonių 
galvosenoje“ ir ragino vesti beatodai- 
rinę kova, pries Įvairių formų nacionaliz
mą. Panaši linija buvo vedama komunis
tinių vadų ir Estijoje, ypač praėjusiais 
metais sąryšyje su paskelbimu vieno iš 
svarbiausio ir ryškiausio pogrindžio 
dokumento, būtent “Demokratinio Sąjū
džio Porgrama Sovietų Sąjungoje”.

Esančių faktu šviesoje, atrodo, 
kad dar didelė ir svarbi gyventojų dalis 
Pabaltijos kraštuose nėra pamiršę savo 
tautinių 'aspiracijų. Tautinis susiprati
mas yra vis dar didesnis akstinas negu 
“sovietinis internacionalizmas”. Kadangi 
panašios žinios ateina ir iš kitų sovieti
nių respublikų - yra aišku, kad Sovietu 
Sąjunga tu>: piles akis rimtą ir vis augan
čią problemą.

Klausymas kaip elgtis su tautinėmis 
aspiracįjoms, Kremliui bus didelis gal
vosūkis. Represijos ar užgniaužimas 
tautinio jausmo turėtų būti masinis, jeigu 
norima, kad tos priemonės būtu efekty
vios, bet iš kitos pusės, tai tik išaugintų 
dar stipresnį anti-rusišką jausmą. Nusi
leidimas ir tautinių aspiracijų patenkini
mas paprastai veda i naujus ir didesnius 
reikalavimus. Atrodo, kad Sovietų Sąjunga 
negalės išvengti tų pačių problemų ku
rios paskutiniais metais vargino Kanadą, 
Belgiją ir kitus kraštus.

V.B. ir D.K.

SOVIETU, TAUTYBIŲ TYRINĖJIMO 

PROGRAMA.

New Yorko Columbia University 
(Kolumbijos Universiteto) tarptautinių 
reikalų skyrius pradėjo naują sovietų,tau
tybių tyrinėjimo programą. Savo atsiųs
tame programos apibūdinimo lapelyje taip 
rašo: * ‘ Kai kurie žymūs sovietų prob
lemų tyrinėjimo žinovai tiki, kad daugelio 
tautinių grupių reikmių: ir pageidavimu 
patenkinimas bei bendros tautybių padė
ties pagerinimas yra vienas svarbiausių 
raktų sovietų progresui ir pastoviai atei
čiai’ ‘.

Todėl Kolumbijos Universiteto So
vietų S-gos tautybių problemoms spręsti 
skyrius, pasinaudodamas asmenų, įstaigų 
ir institucijų atliktais darbais, ryžosi pa
daryti plačią SSSR tautybių apžvalgą. 
Trumpi apklausinėjimo lapai buvo išsiun
tinėti daugeliui mokslininkų ir šios sri
ties žinovu, kviečiant juos atsiųsti ži
nias apie centrus, seminarus ar kitokius 
akademinius sambūrius, kurių tikslas 
yra studijuoti Sovietų Sąjungos tautybių 
problemas, o taip pat sąrašą leidiniu ar 
straipsniu nuo 19 68 m. tuo. ’pažiu klau 
Simu. Žinios prašomos siųsti šiuo adresu: 
Mr. Edward Allworth, 120 3 Interantional 
Affairs, Columbia University, N.Y. 100 27, 
(tel. 212 - 280 - 519 8) . Apklausinėjimo 
rezultatai bus pasiųsti tiems, kas atsakė 
į anketa ar pareiškė pageidavimą juos 
gauti.

,.G. K.” Nr. 51 (1972) ir Nr. 1 (19.3> pa
kartotinai duoda išira tikas ts V. Alseikos 
spaudos konferencijos ir kai kurui atsivež
tą dokumentų nuorašus.

čia pakartojama koletas sutrumpintų bn- 
dingesnių"'jo atsakymų į Lietu-vos žurnalis
tų paklausimus.

Ž: Ar žinojo kas iš buvusių bendradar
bių. pažįstamų., artimųjų apie jūsų ketinimą 
pasilikti Tarybų Lietuvoje?

A: JAV neinformavau VLIKo vadovų — 
buvau išvykęs atostogų ir /nenorėjau apie 
savo žygį pranešti VLIKo vadovams ir ki
tiems pareigūnams, nes prisibijojau ne tik 
Vilimų trukdymų, bet ir smurto.

Ž: Kokiu būdu gavote cituotus VLIKo 
dc-kūmentus. kurie čia pat ir eksponuoja
mi?

A: Prieš 20 metui jau buvau pasiryžęs 
kaupti medžiaga savo atsiminimams, kny
gai apie tai., kokios vyko rietenos, kaip bu
vo naudojamasi svetimomis lėšomis, kaip 
idealai buvo paversti eiliniu bizniu ir pa
našiai.

Gal atrodo keista, tačiau tikra, kad pa
reigūnai dokumentu^, raštus dalijo Vokie-

EUROPOS BENDRUOMENĖ IR 
COMECON

„The Times“ diplomatinis (koresponden
tas A. M. Rendel bando išaiškinti, kodėl 
Brežnevas savo sukaktuvinėje kalboje reiš
kė teigiamų vilčių dėl galimo E. Bendruo
menės ir Comecon (panaši Rytų Europos 
ekonominė organizacija) ekonominio ben
dradarbiavimo.

Prisijungus naujiems trims kraštams, da
bar E. Bendruomenė turi 251 milijoną gy
ventojų ir daro 40 procentų viso pasaulio 
prekybos apyvartos. Tai yra jėga, su kuria 
negali nesiskaityti Tarybų Sąjunga, Come
con ar net JAV. Jau dabar prekybos apy
varta tarp šių dviejų blokų siekia 1.700 mi
lijonų svarų. Ryt'ų Europos kraštai trūksta 
daugelio žaliavų ir techniško patyrimo. Jau 
1965 m. E. Bendruomenės kraštai pardavė 
80 licenzijų savo gaminiams. Dabar tas 
skaičius yra padvigubėjęs.

MERGAITĖS ŠOKA “SADŪTE” L.D. SYDNEJUJE.

Kuo daugiau tuo geriau!
t i jos lietuvių veikėjams, nes ir šie kaupė 
medžiagą straipsniams ar atsiminimams.

Ž: Kalbėdami jūs paminėjo, Bražinskus. 
Kurį vaidmenį šiuo atveju suvaidino VLIK- 
as?

A: Jau r.o pirmo pasimatymo Valiūnas 
prasitarė, jog buvo planuota kokiu nors 
būdu pagrobti tėvą ir sūnų Bražinskus, nu
gabenti juos į ..draugiškesnę” šalį (turėta 
galvoje Graikija), o iš ten galima būtų vie
ną ir pnirą persi tįsti į Ameriką. Per perą 
mėnesių jiems buvo parūpinti buržuazinės- 
I.ietuvos pasai. Tuo pasirūpino, vadinama
sis Lietuvos generalinis konsulas Niujorke. 
Šie pasai jau buvo įteikti Braz nska ns. ta
čiau ot-gamzuoti pagrobimą, matyt, buvo ne 
taip paprasta. Taigi pianas liko neįgyven
dintas.

Ž: Prašau papasakoti plačiau apie vadi
namus frontininkus, katalikus.

A: Vadinamus katalikus-frontininkus pa
vadinčiau lietuviškais smogikais, nes tai 
katalikų krikdemų atskala, kuri per jėgą 
siekia užimti stipriausias pozicijas mūsų iš
eivijoje JAV. Vokietijoje ir kitur.

Ž: Kaip jūs vertinate broliškos didžiosios 
rusų tautos ir kitų tautų sandraugą ir jos 
Įtaką lietuvių tautos suklestėjimui?

A: Trumpai galiu atsakyti tiek, kad man 
per tas kelias savaites teko įmanomai pla
čia' susipažinti no tik se. įvykiais Tarybų 
Lietuvos kultūros gyvename. su buitimi, su 
pasikeitimais dvasinėmis gėrybėmis, bet 
teko susipažinti ir su kitų tautybių respub
likų parama r talka Lietuvai ūkio srityje. 
Visa liudija broliškųjų res.'ub iku sandrau
gą ir tai ypatingai iškelt ina Tarybų Sąjun
gos įkūrimo rukakties minėjimo dienomis. 
Alan visa tai visiškai suprantama.

Čia paduota tik keletas- santrauka iš V. 
Alseikos atliktosios ..išpa'inties“. Tačiau ir 
iš to matyti, kad tas žmogelis gal ir'vrieš 
savo norą pasitarnavo lietuviams. ..Tiesa” 
it' ..G. K.” ypa prieinami Lietuvos skaityto
jams ir iŠ V. Alseikos pranešimų, jie betar
piai suartojo apie išeivijoj veikiančias lie
tu-iii organizacijas, apie laisvą lietuvių 
si”'t:d... JAV veikiantį Lietuvos generalinį 
ko.isuic.tą, Bražinskų bylą ir kr. O pelus nuo 

ęųskirti jie gerai moka.
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GĖLĖS MIRUSI EMS.

Aną dieną perskaičiau “Tėviškes 
Žiburių" v ėdamąjį (Nr. 50 1972.12.14 d.) 

'Gėlės įnirusiems ir susimąsčiau. Tarp 
kitko tenai rašoma: “Lietuviai, ilgesnį 
laiką gyvenų pasirinktoje šalyje, ima 
sekti vietos papročius, šiuo atveju 
laidotuvių papročius. Turbūt ir gėlių 
gausos atsiradimas lietuvių laidotuvėse 
yra kilęs iš kitataučių. Jis vis giliau 
įsigali“ mūsų gyvenvietėse. Žmones is- 
meta dideles sumas pinigų vien gėlėms”.

Tas pats ir pas mus Australijoje. 
Gėlės yra gražus daiktas jeigu yra sai
kas, bet kai karstas skėsta gėlėse tai 
nesimato nei gėlių grožio nei tos ele
gancijos, kuria paprastai gėlės sukuria. 
Didelė gausa gėlių gali kelti tik tuščią 
pasididžiavimą, bet nei velioniui nei 
gyviesiems jokios naudos. Norėdami 
pagerbti velioni visų pirma turėtume 
pažvelgti. į jo seimą, gal tenai yra kas 
reikalauja paramos, gal būsimam pamink
lui skirtini įnašai geriau tiktų, kaip gė
lės. Be to, turime labdaringų draugijų, 
turime Tautos fondą, turime Lietuvių 
fondą, turime vargo mokyklas, pagaliau 
turime spaudą, kurią taip pat reika pa
remti, kuri spausdina nekrologus, deda 
fotografijas ir 1.1.

Čia turėtume pasirinkti tą sritį, kurioje 
velionis dirbo, ar labiausiai norėjo pa
remti. Kitaip sakant paremkime jo paties 
troškimus.

Mes Australijoje turime labai gražų 
pavyzdį Alfonsą BikulČių, kuris prieš 
mirtį paraše savo žmonai laiškelį: 
“Brangioji, vietoj gėlių, duok Lietuvių 
Namams 50 dolerių ir kas norės pagerbti 
mane gėlėmis, tegul skiria Lietuvių Na
mams”. į šitokį kilnų pareiškimą mel- 
boumiškiai atsiliepe entuziastingai ir 
surinko $321.50, kurie buvo atiduoti 
Lietuvių namams. Alfonsas Bikulčius 
pasistatė sau didesnį paminklą, kaip tos 
gėlės galėtų jam suteikti garbės. Gėlės 
tai vienos dienos blizgesys, tikriau 
pasakius, tai tik poro s valandų, o paskir
ta auka gali atnešti labai daug naudos ir 
per ją, velionis tampa pagerbtas, ilgiem 
laikam nepamirštas.

Deja, sis gražus Alfonso Bikulčiaus 
pavyzdys nėra mūsų tarpe prigijęs, o rei
kėtų kad jis prigytų. Tuo labiau kad šis 
paprotys padėtų mums ilgiau išlikti lie
tuviais. Mūsų veiklai reikalingi pinigai. 
Gerbdami mirusiuosius rūpinkimės savo 
bendruomenės gyvastingumu. Galvokime 
daugiau apie bendruomenę, nes ir miru
sieji yra pagerbiami ir prisimenami tik 
tos pačios bendruomenės, kurioje gyvi 
būdami priklausė. Atminkime kad-ir miru
sieji pasilieka, musų bendruomenėje, nes 
tauta susideda iš mirusiųjų, gyvų ir 
būsimų amonių.

Simo Kudirkos šeima: Genovaitė Kudirkienė, sūnus Evol- 
das ir dukra Lolita.

SIMO KUDIRKOS ŠEIMA
1971 gegužės 17-20 Vilniuje vy

riausias teismas Simą Kudirką nuteisė 
“10 metu, darbo griežto rėžimo stovykloje 
su asmeninės nuosavybės konfiskavimu”.

Tuojau po tiesmo sprendimo Klaipė
doje i Kudirkos būtą atvyko saugumas, 
paėmė baldus, kilimą, radiją, o Kudirkos 
žmoną, 9 metų dukrelę ir 4 metų sūnų 
išvarė iš buto.

Kudirkos žmonai saugumas siūlė 
pasmerkti vyrą, nuo jo atsisakyti. Tada ji

gausianti darbą ir butą,
Genovaitė Kudirkienė to nepadarė 

ir lig šiol jau dvieji; metai negauna nei 
darbo nei buto.

Priglaudžia ja laikinai ir paglobo
ja geri žmonės. Duktė Lolita, jau 11 
metu, yra su motina ir mokosi 4 skyriuje; 
sūnus Evoldas, 6 metu, paimtas svetimų 
žmonių,

***

KOMUNISTINIO ROJAUS EGZOTIKA 
SOVIETU SĄJUNGOJE

Metro it kt. Įžymybėmis, autore vistiek 
sugebėjo pamatyti tikrą realybę. O toji 
realybė štai kokia: Rusai per 50 metų

Sydnėjuje leidžiamas magazinas koncentravosi į sunkiąją pramonę, į karo 
GERIACTION praeitų metų spalio - gruo- pramonę, o savo žmones paliko be būtinu 
džio numeryje atspausdino labai Įdomų žmoniškam gyvenimui patogumų ir reik- 
praneštmą iš tarptautino gerontologų nienr.ų, trūksta rūbų, trūksta batų, indų, 
kongreso, kuris įvyko Sovietų Sąjungoje, trūksta duonos ir kitų reikmenų. Žmogus 
Kieve, praeitų metų liepos 2 - 7 dieno- Sovietų Sąjungoje liko užmirštas ir palik- 
mis. . tas be domesio.

Šio magazino redaktorė Mrs. May Važiuojantiems Į Sovietų Sąjungą 
Harris drauge su 46 atstovais iš Austrą- au'-<Įre pataria pasiimti antibiotikų, rami- 
lijos dalyvavo tome kongrese it turėjonanciu- vaistu-’ nuo jGros U80S P^uUų 
progos iŠ arti pamatyti ta komunistini lr kltu- valstu-’ lnstant Coffee and tea'kams' 
rojų, kurį Sovietų Sąjunga per 50 metu vonios ir Prausyklos vandeniui sulai 
intensyvaus darbo sukūrė. Pranešimas kyli, toaletini popierių, ir kt. Palikti na- 
yra gana ilgas ir įdomus mes čia gale- rauose moderniškus ir brangius rubus, 
sime patiekti tik kai kurias ištraukas, brangenybes ir kt.Rusai yra sudrausminti

Gerontologų Kongrese dalyvavo žmonės is jų sunku ką nors sužinoti, 
viso pasaulio atstovai, iš užsienio buvo sušaldytais veidais ir juokas ju yeiduo.- 
suvažiavę 2000 atstovų, pačiu rusų da- se nematomas. Viešumoje jie neflirtuoja 

lyvavo 1000 ir dar 300 įvairaus pagel- ir atrodo be sekso patraukimo, nors vei- 
binio kadro siasi jie gerai. Maskvoje yra apie 900.000

Savo pranešimą autore pradeda moterų be vyru, karas yra kaltinamas, 
šiais žodžiais: “Rusija pilna paradoksų. Kaikurios iš jų taip atrodo atstumiančiai 
Kremliaus bosai yra linkę galvoti apie (forbidding) kad netenka stebėtis jogl 
“uždarą kultūrą”, bet čia yra skamte- jos ir neturi vyrų. Kieve teko matyti ant 
Įėjimų i geležine^ uždangą ir eilinis as- kelių dirbančius būrius: vyru ir moterų 
muo ^su ilgesiu fiūri i Vakarus. Kaip ten7.30 vai. vakare (White nights). Moteris 
bebūtų iš užsienio idėjos nėra isilei- dirba prie sunkių statybos darbų, šluoja 
ūžiamos ir piliečiams neleidžiama iš gatves didelėm žabarinėm šluotom ir kt.

Mykolas Bogušas.

A. A. MYKOLAS BOGUŠAS

ATSAKYMAS -V. DAUG ARUI

Ką turėtume pirmą atidaryti - Austra
lijos Lietuvių Dienas ar Sporto Šventę - 
nėra esminis klausimas. Jos gali išsi
skirti ir laiku,ir vieta,ir publika,tai du 
skirtingi dalykai. Bet kai šių dviejų 
švenčių atidarymas įvyksta kartu - vie
noje salėje, tuo pačiu laiku ir tai pačiai 
publikai dalyvaujant, tada iškyla etiketo 
klausimas kam duoti pirmumą.

Kiekvienas žiūrovas palaikys reikš
mingesnėmis tas ceremonijas ar apeigas, 
kurios bus pirma atliktos. Išsivaizduo
kime, jei L.D. būtą atidaręs ministeris, 
kaip buvo kviestas atidaryti. Etiketas 
reikalauja, kad jis atvykęs į Šventės 
atidarymą Jas ir atidarytų, o ne būtų 
priverstas laukti ir klausytis kol kokia 
nors kita sekcija atidarys savo šventę.

Dėl šitokios mano pastabos neturė
tų, nei p. V. Daudaras, nei kas nors iš 
sporto vadų issizeisti, etiketas yra 
socialinio ir oficialinio gyvenimo norma, 
kuri privaloma yra ir mums. Ruošdami 
šventes turėtume ir apie tai pagalvoti.

Aleksandras Kelmietis.

***
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tenai pabėgti. Ištiktųjų mes buvome 
laimingi iš tenai pasprukę“ .

Toliau Mrs. Harris rašo: /‘Yra žino
ma kad Rusijos Ambasados svetimose 
šalyse turi 40% šnipų savo kadruose. 
AŠ galvojau kad tai bus vidurkis šnipų 
turimų pačioje Rusijoje. Apie'40% žmo
nių rodėsi šnipinėjo arba buvo K.G.B. 
nariai (slapti milicininkai Red.) Mes 
buvome nuolat sekami. Mūsų telefonas 
skambino dieną ir anktį, aš nesuprantu 
kam čia jie buvo reikalingi, nebuvo jo- 

-kios galimybes kalbėtis su rusais. Kar
tais aš atsiliepdavau ir atsakydavau — 
“R.S.P.C.A.” arba “The Unmarried 
Mother’s Club” ir tada mes visos juok- 
davomės. Su mumis buvo visada sargy
binė moteris, kuri mūsų kambario duris 
uzrakydavo ir atrakydavo, Kartais jų bū
davo 4 ar 5 ir visos Įtartinai spoksodavo
i musų Čemadanus. Lankyti 
kambarius buvo neleidžiama.

Gatvėse matytis suolai ant kurių mais
tas ir gėrimai pardavinėjami. Vaisių 
labai maža ir jie brangūs, už viena mažą 
apelsiną aš sumokėjau 72 kapeikas, o už 
lėkštelę aprikote 1 rublį. Kartais reikia 
laukti 70 minučių kol pietus gauni.

Kieve mes matėme modernišką, nau
jais kilimais išklotą Nursing Home (slau 
gimo namą), Įruošti atskiri kambariai su 
šaldytuvu ir tualetu, 400 : lovų su 
128 gyventojais. Čia dirba 13 gydytoju 
ir 35 slaugės, turi vieną dušą ir vonią 
kiekvienam šimtui žmonių, (kaip tas 
jums patinka?) Teko matyti vaistinę, ku 
rioje moteris senovišku būdu svarsto mil 
telius ir daro vaistus, tai labai nepatiki
mas būdas.

Autorė aprašo ir juokingus atsitiki
mus, kurie ją ar juos drauges ištiko. Kon
grese mes buvome užregistruotos ir kiek
viena,. turėjome knygoms ir popieriams 
sudėti čemadanėli. Nuo mano čemadane-

svetimus lio antra diena dingo sagtis, dvasia 
Visa at- pagavo?“Ar jūs tikėjotės, kad tai gali

mosfera buvo labai sunki dėl įtarinėji
mu”.

Toliau autorė rašo kad pats kongre
sas buvo gerai organizuotas. Rusai parū
pino daug raštiškų pranešimų (papers). 
Organizacinio Komiteto, USSR Sveika-

tverti visam laikui?” paklausė mane Dr. 
Petrovski. (Taiklus atsakymas).

Didžiajame Maskvos viešbutyje 
Roscia, kuris talpina 6000 svečiuoji su 
Judy pasijuto nesaugios savo kambaryje 
buvo šilta ir Judy įsirengė iki nuogumo,.

Praeitų metų gruodžio 8 d. Sydnė
juje mirė Australijos Lietuvių Bendruo
menės kūrimosi meto veikėjas inzinerius 
Mykolas Bogušas sulaukęs 65 m. am
žiaus.

Velionis savo jaunystes ir mokslo 
dienas praleido Lietuvoje. Mokėsi Kauno 
Technikume ir Vytauto D. Universitete.

Antrajai Sovietų okupacijai artėjant 
pasitraukė į vakarus ir karui besibaigiant 
atsidūrė Šveicarijoje. Valdžios ragina
mas turėjo apleisti Šveicariją. Susiraši
nėjo su Australijos Draugijos pirmininku 
A. Bauze ir jo rūpesčiu, jam buvo leisto 
atvykti ir apsigyventi Australijoje.

Atvykęs tuojau įsijungė į Austra
lijos Lietuvių draugijos veiklą. Susikūrus 
Australijos lietuvių bendruomenei vėl 
buvo išrinktas į ALB Krašto Valdybą, 
kurioje dvi kadencijas ėjo iždininko 
pareigas. Kaip sumanus administratorius 
ir finansų tvarkytojas, pirmaisiais ben
druomenės kūrimosi metais įnešė žymų 
įnaaa. į būsimą Australijos lietuvių ben
druomenę. Vėliau šeimyninių rūpesčiu, 
spaudžiamas, kiek nutolo nuo aktyvios 
bendruomenės veiklos.

Jo dukterį Juliją, matome visose 
srityse pavaduojančią jį.

Bogušas jau senai sirguliavo šir
dies ir kraujo spaudirpo ligomis, pries’ 
metus laiko jis buvo suparali šiotas ir 
gulėjo ligoninėje.

Didelis būiys prietelių ir draugų 
palydėjo jį i, Rookwood lietuvių kapines.

Visas religines apeigas atliko -kuri. 
' P. feutkus. Bažnyčioje vargonavo ir 
giesmes pravedė Algis Pl'ūkas.

Ilsėkis ramybėje, Prieteliau, Tave 
prisiminsime kaip rūpestingą vyrą ir 
tėvą, o likę prieteliai, kaip gerą draugą.

F. Sipavičius ir P. Protas.

♦ **

MIRĖ SOFIJA ŽEMAITIENĖ - 
PRIZMANTAITĖ.

Po sunkios ir nepagydomos ligos 
Newcastle Royal Hospital š.m. sausio 
10 d. mirė Sofija Žemaitiene. Ji į Aus
traliją atvyko 1949 m. ir tais pačiais 
metais apsivedė su Justinu Žemaičiu ir 
velionė su šeima gyveno visą laiką New- 
castelio apylinkėje, buvo daugeliui 
gerai pažįstama, visada linksma, ener
ginga ir labai savistovi moteris.

Į laidotuves atsilankė gana, gražūs 
skaičius lietuvių ir taip pat Žemaičių 
šeimos draugų bei dukters Julijos mokslo 
draugų australų.

Padėtos ant kapo Apylinkės Valdy
bos vardu vainikas ir Pirm. A. Šerno 
žodis išreiškė lietuvišką solidarumą ir 
moralinę paramą liūdintiems vyrui Jus
tinui, sunui Viktorui ir dukreliai Julijai 
.jų didžio sielvarto valandoje.

Visi palydėjusieji Sofiją į amžino 
poilsio vietą buvo užkviesti pagal čia 
jau vyraujanti paprotį pietums į Boolaroo 
Commercial Hotel, kurio savininkai yra 
lietuviai p. Danai.

A.£

***

i' 3 O.

tos ministerijos, USSR Medicinos mokslo 
Akademijos, Ukr. SSR Sveikatos minis
terijos ir kt. viso 1218 raštų, kai tuo 
tarpu Australiečiai tik 4. Autorė apgai
lestauja kad nebuvo iš anksto pasi
ruošta. Kongresui buvo parodyta 17 fil
mų. Tarp jų ir "Hiroshima, a document 
of Atomic Bombing”. Autorė klausia ka 
bendro turi si filmą su Gerontologija?

Tą visą propagandinę medžiagą kuri 
buvo užmaskuota mokslo vardu, koncer-

pajuto kaip Peeping Toni jas seka per 
durų skylutę, jos užkišo mažu peiliuku 
skylutę ir taip apsisaugojo nuo svetimu 
akių.

Kongreso metu mano drauge Judy 
negalėję^asti savo laiškų ir pradėję 
verkti. Po to jos laiškai atsirado - aša
ros padėjo, jos gelbsti viuose pasaulio 
kraštuose.

Mrs. Lumley buvo apgyvendinta 
Kieve sename viešbutyje ir vieną ryta

gando.
Baigdama savo pranešimą Mrs. 

May Harris sako: “as' esu patenkinta 
nuvykusi į^Rusiją, bet tai labai tamsi 
rietą kultūrai.

Mes skridome didingu Rusų jetu su 
vienu australu daktaru, kurio vardas 
tegul pasilieka anonymas. Kaip pasiekėme 
Singapore jis pasiuntė savo žmonai 
telegramą “Aš pabėgau”, mes taip pat.

tais, baletais, meno galerijomis, bažny
čių lankymais pavyzdiniais kolūkiais

kada ji lipo iš lovos basa koja užmynė 
ant dvesiančios žiurke’s. baisiai išsi- laisvai vertė A.K.
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GEELONG
Liudui Bungardui 50 metų.

Laikrodžiui išmušus 12 vai. keliame 
sampano taures į Naujuosius Metus, pasi
keičiame su savo artimaisiais linkėji
mais, bet retai kas pagalvoja, kad musų 
pečius prispaudžia dar vienerių metą naš
ta, vis dar tremtyje, toli nuo savo tėvy
nės Lietuvos.

Štai aną savaitgalį, p. Liudas Bun- 
garda artimųjų tarpe, atšventė savo 
pusšimčio sukaktį. Buvo pakelta daug 
tostų ir gražią linkėjimų pasakyta, bet 
Jubilijantui didžiausią surpryzą padarė 
dukra Angela, tą vakarąpaskambindama 
iš Londono ir pasveikindama tėvelį.

Sukaktuvininkas į šį pasaulį atkelia
vo 1923 m. sausio 6 d. Lenkeliškios • 
Vilkaviškio apsk. ir tenai įsigijo duonos 
kepėjo amatą koperatyve “Žiedas”, kurį 
praktikuoja dar ir dabar.

Karo metu stojo savanoriu i Pleka- 
viciaus armiją, kol buvo vokiečių armi
jos nuginkluotas ir išvežtas į Vokietiją.

Karui pasibaigus apsigyveno Hano
verio lietuvių stovykloje ir tuojau įsi
jungė į tautinių šokių, grupę, skautus, 
krepšinį ir reiškėsi visame lietuviškame 
gyvenime. y

Emigracijai prasidėjus, 1947 m. iš
važiavo į Angliją ir įsijungė į vietos lie
tuvių veiklą Londono mieste. Čia dirbda
mas susipažino su grakščia londoniete 
Saliomėja Siniušaite, senų, emigrantu duk
ra, ir taip užbaigė savo viengungio gy
venimą. Apsivedęs ir turėdamas lietu
viško kraujo šokėjėlę, dar panoro šokti 
ir 1954 metais gegužės 5 - 8 d. atstovau
ja lietuvių.grupę Airijoje Dublino mieste 
tarptautiniame tautinių šokių festivalyje. 
1956 metais broliui Jonui; apsirgus Gee- 
longe, persikėlė gyventi jį Australiją ir 
kartu atsivežė jau .6 metų dukrelę Angelą.

Vos tik sušilus kojas Geelonge, Liu
das išgyveno didelį, širdies skausmą, tu
rėjo palaiduot Geelongo lietuviško gy
venimo šulą brolį Joną.

Tas jo neatbaidė nuo lietuviškos 
veiklos, bet dar labiau paskatino dirbti, 
kaip Sav. mokyklos Tėvų komitete, Sporto 
Klubo Valdyboje, ALB Apyl. Vald., 
Geelongo Liet. Chore ir nemaža talkinin
kauja “Šatrijos” skautams.

Vienas iš gražiausių p. L. Bungardos 
veiklos deimantukų tai jo suorganizuota

“SUKTINIS” Liudo Bungardo vadovybėj e, Jubilijan tas sėdi viduryje tarp mergaičių. Foto V. Pranskūno.

ir išmokinta tautinių šokių grupė “Sukti
nis” kuris džiugino širdis ne tik lietuviš
kai visuomenei, bet ir garsino vardą kita
taučių visuose pasirodymuose. Tolimiau
sias pasirodymas užjūrių marių.Tasma- 
nijoje - Hobarto mieste, tai pirmasis kul
tūrinis vienetas iš kontinento aplankęs 
Tasmanijos lietuvius.

Nors šiuo metu dėl ženatvių, motinys
tės ir amžiaus aplinkybių jau “Suktinis” 
nebeveikia, bet galimybės gerėja su nauju 
prieaugliu.

G.L. Sąjungos Valdyba ir nariai p. 
L. Bungardui atšventus 50-šimt metų su
kaktį, linki daug., laimės ir sveikatos 
2-ram lietuviškam pusšimtmečiui, o la
biausiai kad panaudotų visus savo gabu
mus ir energiją organizuojant visą jau
nimą į tautinių šokių gretas, nes nuo 
1969 metų priaugo daug gražaus atžalyno 
kurie laukia Jūsų, pamokymo ir sudarytų 
gražų kulturinį vienetą.

“Ilgiausių Metų”.

Juozas Gailius.

davė tiesiog Lietuvai, bet pavedė valdyti 
Prancūzų vyriausybei.

Atvykusi prancūzų kariuomene su savo 
gubernatorium perėmė krašto valdymą ir 
visiškai nesiskaitė su vietos lietuvių as
piracijomis ir reikalavimais. Prancūzai 
palikdami vokiečius civilinėje administra
cijoje skriaudė lietuvius ir ieškojo progos 
atiduoti Klaipėdos kraštą Lenkijai.

Maž. Lietuvos lietuviai matydami, 
kad Lietuvai gręsia.pavojus, 1923 m. sau
sio 9 d. susirinkę Šilutėje paskelbė Maz. 
Lietuvos sukilimo manifestą ir pradedant 
Didz. Lietuvos šauliams bei savanoriams, 
po smarkių kovų su prancūzų įgulos .ka
riais ir vokiečių z'andarmėrija 1923 m. sau
sio 15 d. išlaisvino Klaipėdą, atidarydami 
Lietuvai vartus prie gintarinės Baltijos 
krantų. «

Būdamas Lietuvos valstybes sudėtyje 
Klaipėdos ' uostas išaugo ir'miestas išsi
plėtė. Klaipėdos krašte pradėjus kurtis

KRUPAVIČIAUS PAMINKLO 
KONKURSAS.

Prelato Krupavičiaus paminklui sta
tyti Komitetas kviečia menininkus ir 
statybininkus dalyvauti konkurse jo ant
kapio - paminklo projektui paruošti.

Antkapis - paminklas bus statomas 
Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse, kur 
Prelato kapo plotas yra 9 pėdų pločio 
ir 10 pėdų ilgio.

Konkurso projektus įvertins ir pre
mijas penkių asmenų jury komisija, su
daryta iš architektų, menininkų ir visuo
menininkų. <

Pirmą vietą paminklo konkurse lai
mėjusiam projektui bus skiriama 500 dol. 
premija, antrą vietą - 300 dol. ir trecią 
vietų - 200 dol.

TAISYKLES.

1. Konkursui siunčiamas paminklo -
lietuviškom mokyklom kraštas pradėjo antkapio bendro vaizdo piešinys perspek- 
igauti lietuvišką veidą. Kūrėsi Santaros, tyvoje ir braižiniai skalėje, arba ant- 
Neringos, Saulių, Skautų ir sporto organi- kapio modelis su medžiagos aprašymu, 
zacijos. Kūrėsi nauji fabrikai ir įmonės. 2. Paminklui - antkapiui parinkta ir 
Dar keletą metų ir visos svetimųjų padary- nurodyta medžiaga privalo būti pastovi 
tos užtvaros būtų išnykę. įr tinkama Čikagos atmosferiniams pasi-

SAUSIO 15 - TOJI
50 metų, sausio 15 diena, 

Lietuvos sukilėliai išlaisvino 
pajūrį. Šis įvykis Melbourne 

minimas Jūros Diena. Šiais

limo dalyvius ir mirusius to krašto patrio
tus veikėjus.

Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugiją 
atstovaudamas Albinas Pocius , toliau 
kalbėjo apie sausio 15-tąją šiais žodžiais: 
“Pasibaigus Pirmajam Pasauliniui Karui 
ir Vokietijai galutinai Vakarų fronte pra
laimėjus sukruto'; Mažosios Lietuvos lie
tuviai, norėdami išsilaisvinti ir susijungti 
su savo broliais anapus Nemuno į vieną 
Lietuvos valstybę.

1918 m. lapkričio 20 d. Tilžėje susi
rinkę Prūsų Lietuvos veikėjai išleidžia 
garsiąją Tilžės Deklaraciją reikalaudami 
atskirti visą Maž. Lietuvą nuo Vokietijos 
ir prijungti prie Lietuvos.

Deja karo laimėtojai, didieji Versalio 
taikos konferencijos politikai, nesuprato 
mažųjų tautų laisvės troškimo. Tik po ilgu 
derybų jie sutiko atskirti siaurą žemės 
juo stą^ dešiniajam e Nemuno krante su Pagė
gių, Šilutės ir Klaipėdos miestais, palikda
mi lietuviškąją Tilžę, Ragaine ir Labguvą 
prie Vokietijos, nes anglai bijojo, kad 
nusilpusi Vokietija nepajėgs sumokėti jai 
uždėtas didžiules karo reparacijas.

Atskirtą, nuo Vokietijos lietuvišką

Pri es' 
Mažosios 
Lietuvos 

-tradiciniai 
metais tai buvo jubiliejinė sukaktis. Šia,
progą sausio 20 dieną Phillip Island, 
p.p. Matukevičių vasarnamio kieme susi
rinko apie 70 tautiečių.

Diena buvo labai šilta, taip kad dau
gelis svečių anksti atvyko ir praleido 
laiką pajūryje. Saulei nusileidžiant susi
rinko minėjimui. Šioje saloje yra išaugusi 
maža lietuvių vasarotojų kolonija. Visų 
lietuvių kiemuose plėvesavo musu tau
tinė trispalvė, kas suteikė šventišką vaiz
dą.

Jūros Dienos minėjimą atidarė juros 
skautas Vytautas Juška. Sis jaunosios 
kartos atstovas trumpai supažindino 
klausytojus su progos reikšme. Jis pa
brėžė, kad į mūsų rengiamas Jūros Dienas 
mes susirenkame pareikšti savo meilę 
gintarinei Baltijai ir priminti jaunajai 
kartai apie Lietuvos pajūrio grožį. Baigiant 
jis kvietė visus atsistoti minutei tylos 
pagerbti žuvusius Mažosios Lietuvos suki- Klaipėdos kraštą, Vakarų sąjunga neati-

Deja, nebuvo lemta mums ilgai džiaug
tis gražiu laisvosios Lietuyos gyvenimu. 
Antrojo Pasaulinio Karo audros nutraukė 
mūsų valstybės nepriklausomybę, o mus 
pačius išblaškė po visus pasaulio 
žemynus.

Šiandien mes minėdami prieš 50 metų 
įvykusio Maž. Lietuvos sukilimo garbingą 
sukaktį, turime prisiminti, kad tada mums 
niekas nieko veltui nedavė. -

Lietuvos’ pajūrį išlaisvino patys 
lietuviai, sukilėlių ir savanorių aukomis, tina).

Lietuvių tautos likimas ateityje taip 
pat priklausys nuo tėvynėje esančiųjų ir 
svetur is"blaškytų lietuvių tvirto ryžto iš
likti gyviems savo tautai.

Per 7 šimtmečius prūsų lietuviai iš
laikė savo tėvų_kalbą, papročius ir ištiki
mybę Lietuvai. Žiūrėkime, kad ir mūsų karta” 
atliktų savo pareigą, mūsų tėvu žemei. 
Minėdami Lietuvos pajūrio s'ventę, turime 
prisiminti, kad tik tos tautos iškilo, kurios 
įsisavino juros reikšmę.

Mes todėl šiandien ypatingai džiau
giamės matydami savo tarpe mūsų jūros 
skautų ir gražų buri jaunimo.

Jų dalyvavimas mūsų šventėje rodo, 
kad lietuviškasis jaunimas visada liks 
ištikimas savo tėvų žemei prie gintarinės 
Baltijos krantų. Padėkime jaunajai kartai 
pažinti lietuviškojo pajūrio grožį. Parem
kime darbu ir doleriu mūsų jūros skautug, 
o kitais metais dar gausingiau susirinki
me į mūsų tradicinę Jūros Dieną”,

Oficialiajai programos dalei užsibai
gus, sekė šokiai. Šokti tačiau buvo per 
šilta ir svečiai mieliau susėdo ir padai
navo lietuviškų dainų. Moterys pavaišino 
dešrelėmis. Dainų garsas toli nuaidėjo.

keitimams (Akmuo, metalas ir kita).
3. Paminklo - antkapio bazė turi 

proporcingai atitikti kapo žemės plotui.
4. Velionies pageidavimu, išreikštu 

testamente, antkapyje turi būti kryžius 
ir šitoks įrašas:

Kun. Mykolas Krupavičius
1885.X.1. - 1970.XII.4.
Lietuvi, tebūnie Tau pirmaisiais 

tėvas ir motina, bet virš jų tebūnie Tau, 
Tavo tėvynė Lietuva. (Pagal Šv. Augus-

5. Pageidaujama, kad projekto auto
rius apskaičiuotų ir konkursui pasiųstų 
apytikrę paminklo pastatymo kainą. Ant
kapio pastatymo kaina neturi prašokti 
5000.00 dol.

6. Paminklas gali būti išpildomas 
ir už JAV ribų ir transportuojamas į Čika
gą

7. Konkurso projektas siunčiamas 
Komiteto pirmininko vardu šiuo adresu: 
Dr. Juozas Meškauskas 6623 So. 
co Ave., Chicago. Ill. 60629. 

dalyvaujantys8. Konkurse

Francis-

projektai 
turi būti atsiųsti minėtu adresu iki 1973
m. gegužės 1 d.

9. Paminklo 
pažymėtas slapyvardžiu, su atskirai 
pridedamu užlipintu voku, talpinančiu 
savyje autoriaus pavardę ir adresą.

10. Konkurso dalyviai sutinka, kad 
projektai būtų išstatyti viešai visuome
nės dėmesiui.

11. Prel. Krupavičiaus paminklui 
statyti Komitetas, išmokėdamas premi 
jas, tačiau pasilieka teisę paminklą 
statyti pagal projektą, negavusi premi
jos, susitaręs su jo autoriumi.

12. I premijai skirti jury komisiją 
išrinkti šie asmenys:

Faustina Mackevičiene, Aleksandras 
Marčiulionis, Erdvilis Masiulis, Zita 
Sodeikiene ir Adolfas Valeška.

projektas siunčiamas, 
slapy vardžiu, 

užlipintu voku,

J.D.

Dr. Juozas Meskaųskas. 
Prel. Krupavičiaus paminklui 
statyti Komiteto Pirmininkas.

Kauno lėlių teatras si rudenį daly
vavo tarptautiniame lėliu pjesių festi

valyje Varnoje, Bulgarijoje* ir buvo' apdo
vanotas* sidabro medaliu-.

1949 m. balandžio 23 d. Bonnegiloje naujai atvykę lietuviai skautai psk. Alb 
Pociaus inicaityva susirinko sueigai paminėti skautų, patrono Sv. Jurgio dieną
Antras iš kairės sueigos vad. A. Pocius.

Mūsų Pastoge Nr. 5. 1973.2^5 pšl. 3.
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Poetas J. Almis Jūragis, 
antologijos “Terra Australis” red.

TERRA AUSTRALIS
(iš “Lietuvių Dienų”)

Australijos lietuvių poetų derlius
“Tik upokšniai ir upės gali iš

nykti be pėdsakų, niekados tauta,” 
sako birmiečių priežodis.

Sklaidau “Terra Australis” pus
lapius ir džiaugiuos. Graži ir ver
tinga knyga. Tikrai redaktorius A. 
Jūragis nusipelno pagyrimo: rink
tinė labai gerai sudaryta, nenu
krypstant nuo savo tikslo — Aus
tralijos lietuvių poezijos rinktinė —■ 
ir išlaikant pusiausvyrą.

“Terra Australis” antologijos 
puslapiai sujungia dvylikos poetų, 
gyvenančių Australijoje, kūrybą. 
(Pasigendame Vinco Kazoko). An
tologijoje poetai nesusilieja į vieną 
eiliavimo masę, bet aiškai skiriasi 
vienas nuo kito savo tematika ir 
forma, ir pakankamai supažindina 
skaitytoją su savo poezijos savitu
mais, nors vienas bruožas, būtent, 
tėvynės ilgesys ir melancholiški as
meniniai motyvai yra visiems 
bendras.

Juozo Mikšto nostalgija yra ta
rytum motto visai rinktinei:

Tūkstantmetės ir plačios, 
Bet . man Svetimos girios, 
Aš esu čia tik svečias, 
Šion šalin atsiyręs. (15 psl.) 
Šviežesne gaida suskamba Aldo

nos Veščiūnaitės eilėraščiai, įgau
dami paveikslų apibraižas, tapdami 
spalvingais peisažais:

Upės išplaukusios pavasariu, 
žaliu lietum užpiltos
aikštės, pievų geltonumas. (30 p.)
Antanas Gasiūnas poetas, kuris 

gali keliais žodžiais daug pasakyti, 
jo kalba sklandi ir skambi:

Grįžimas —
Duonos trupinys: 

Svaiginantis, 
Saldus 
Ir kvepiantis. (44 p.)

Marijos Irenos Malakūnienės ir 
Prano Pusdešrio kūryba kupina me
lancholijos ir tėvynės ilgesio, nes 
sunku žmogui prigyti svetimame 
krašte.

Marijos Slavėnienės subtilūs ei
lėraščiai irgi primena piešinius. La
bai gražus “Desdemona”:

Gluosni, gluosni, 
mirties alsavimas 
tavo pavėsyje, 
mirties rankos 
tavo šakose. (86 psl.) 
Antologiją paįvairina Jurgio Ja

navičiaus kūryba; jis — vaizdinės 
poezijos atstovas, kuriam svarbu ne 
tik žodžiai, jo kūrybosj didelę rolę 
vaidina regėjimo faktorius.

Kazio Kuncos eilėse tarp asme
niškų motyvų suskamba tarsi ir 
priekaištas socialinei nelygybei, kas 
ypatingai jaučiasi eilėraštyje “Aran
da palikuonis” (106 p.).

Aldonos Prižgintaitės jautri ir 
emocijos pilna kūryba kalba tiesiog 
į skaitytojo širdį:

Parsivežiau
gimtosios žemės saują
iš savo
gimto krašto
ir, rodos, 
ji tiktai 
mane supranta, 
kada į klausimus 
neatsakau
aš nieko — (121 p.)
Bronius Žalys rašo gerus eilėraš

čius ir jo “Vasara” tikriausiai davė 
šitai rinktnei labai originalų ir ne
kasdienišką vardą Terra Australis.

Jono Rackaus ir Juozo Almio Jū- 
ragio-įdomia poezija baigiama ši 
rinktinė, kurią galima apibūdinti 
paties Jūragio žodžiais:
Ir supratau, lietus kai veidu liejos, 
Kančias akmens, kurs amžių amžius 

tvli, 
Nes, kaip akmuo, tiek metų ištylėjęs 
Verkiu aš su audra, žmogaus balsu 

prabilęs.
(151 psl.) 

Šią antologiją išleido “Minties” 
spaustuvė savo veiklos dvidešimties 
metų sukakčiai paminėti, Sydney 
mieste, 1972 m. 16 psl.; tiražas 500 
egz, kaina $4.00.

Linkiu leidėjui, redaktoriui ir 
Australijos lietuviams poetams sėk
mės ir sveikinu.

Žentą Tenisonaitė

Tuntininkas V. Stasiliūnas riša pirmąjį 
kaklaraištį jaun. skautui Dariui Aleknai. 
Nuotrauka N. Butkūno.

***

NAUJAS LEIDINYS
Ka tik įš spaudos išėjo "Poetiy 

of John A. Zižys” anglų kalba eilėraš
čiai, kaina 40 c.

Mažas leidinėlis 8 pusi, knygutės 
formato. Išleido - POETRY & PROSE 
BROADSHEET Nr. 12, - leidėjai J. Jana
vičius ir K.J. Kemėzys.

***

P ADĖK A
Gilaus skausmo valandoje mus užjautus!ems, vienaip ar kitaip prisi- 

dėjusiems laidotuvių metu ir tikra lietuvišką nuoširdumų parodžiusiems 
mūsų prieteliams, artimiems ir visiems - visiems - reiškiame nuoširdžiau
sią padėką. “

Regina, Ramona, Stasys Ratai.

SUDUŽUSI
Yra daug gražių aprašymu ir nema

žiau garsių ir žavių vietų pasaulyje, 
tačiau nei viena manes taip netraukė, 
kaip Capri. Gal todėl, kad nei vienas 
rašytojas taip giliai nepalietė mano jau
nos dvasios, kaip Axel Munth savo knyga 
“San Michel”. Dar būdamas gimnazistu, 
šią knyga perskaičiau kelis kartus su 
tokiu įsijautimu, kad ji man iki šiai 
dienai tebestovi akyse su visu gamtos 
grožiu ir mistine salos dvasia. Ir aš 
daviau sau žodi, kad viena diena ir aš 
kalbėsiuos su ta pačia dvasia toje pa
čioje vietoje, kur kadaise Tiberijus ieško
jo ramybės ir užsimiršima, kur Axel 
Munth - vienumos ir laimės. Rodėsi kad 
ausyse skambėjo tos dvasios pasakyti 
žodžiai man i: “Visa tai bus tavo - 
vila, sodas, San Michel koplyčia, kal
nas, jei atsižadėsi savo profesijos garso 
ir ateities”. Axel Munth su ta kaina su
tiko ir apmokėjo savo vargingu gyvenimu 
šioje saloje. Ar jis buvo laimingas^ to as 
pasakyti negaliu, bet tas juk ir nesvarbu- 
Svarbu, kad jo siela tenai išaugo, pasi
darė skaisti ir tokia tyra kaip rasos laše
lis, kaip Mėlynos Grotos vandens krista-^ 
lai. Jo kančia, jo meilė žmonėms ir ypač 
gyvuliams, jo pasiaukojimas ir nuostabus 
įsijautimas į gamtos dvasiay manyje suža
dino ilgesį. Ir as norėjau išgirsti ta pačia 
dvasia kalbančia į maną, norėjau pats 
pasinerti į gamtos burtus ir kažkam neži
nomam pasiaukoti, atsižadėti savęs kitų 
gerovei. Man rodėsi, kad aš niekur kitur 
tokio įsijautimo negalėsiu išgyventi 
kaip tik Capri saloje. Bet, kaip man, 
kaimo berneliui, pasiekti Caprį?

Slinko metai po metų, o mano svajo
nė nesumažėjo. Praėjo daug laiko. Mane 
likimas atbloškė į Italiją kaip karo trem
tinį. Čia buvau apgyvendintas Bagnolio 
pereinamoje stovykloje. Iš čia vežė trem
tinius į Ameriką, į Kanadą, į Australiją 
ir į kitas pasaulio šalis.

Jau trecias mėnuo kaip aš čia lau
kiu išvykos į Australiją. Begalo nuobodu 
kai neturi ką veikti. Nežiūrint,, kad esi • 
viskuo aprūpintas, bet gyvenimas, ilgesnį
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Aleksandras Kelmietis.

SVAIONE
laika, už tvorų ir sargybų žmogui darosi 
nepakenčiamas. Visi stengiasi išbėgti 
į miestą. Netoliese gražus Neapolis, 
Vezuvijus, Pompėja, Capri. Ak, kaip į 
juos patekti!

Išeiti iš stovyklos nebuvo galima, 
bet ilgiau išbuvusiems gyventojams buvo 
ruošiamos išvykos - ekskursijos i žymes
nes vietas. Taip ir aš sulaukiau savo 
eilės ir aplankiau Neapolį, Pompėją, Ve
zuvijų ir kitas mažiau garsias vietas, 
bet man per vis. daugiausiai rūpėjo Capri.

Pagaliau sulaukiau išvykos ir į 
Capri. Bet, su ekskursija per vieną dieną 
ka tu ten daug gali pamatyti ar įsijausti, 
kaip aš" svajojau ir norėjau susitikti su 
tos salos dvasia. Todėl nutariau, nuva
žiavus į Capri, savo rizika pasitraukti 
nuo ekskursijos ir pasilikti kelioms die
noms.

Žinoma, pinigų klausimas buvo labai 
aktualus. Aš jų neturėjau. Pardaviau 
auksinį laikroduką, kurį buvau iš tėvo 
paveldėjęs. Gavau dešimti tūkstančių 
lirų, bet tai tik vienai dienai pragyventi 
Capri saloje - taip tenai viskas yra 
brangu. Kaip nors išsiversiu, galvojau. 
Jau buvau įpratęs Vokietijoje valgyti 
vieną kartą į dieną, o su nakvyne bėdos 
nebus - po atviru dangumi rasiu vietele, 
kad ir ant Monte Solero laiptu, kurie 
kiek prisimenu, turi 777 pakopas, dar 
Romos imperatoriaus Tiberijaus laikais 
vergų pastatytais.

Taip viską, iš anksto susiplanavęs 
laukiau dienos, kaip gervė giedros, 
kada galėsiu susitikti su sala, kuria 
per tiek metų išnešiojau savo sąmonėje 
kaip gražiausi rojaus kameplį žemėje.

Greitai atėjo ir toji diena. Ankstį 
šeštadienio rytą išvykome autobusu iš sto
vyklos į Neapolį, o iš ten laivu į Caprį. 
Kaip paprastai, ekskursantų nuotaikos 
buvo pakilusios ir žvalios. As* buvau gi
liai susikaupęs ir kiek susijaudinęs, jau
čiau, kad mano ilgų metų svajonė reali
zuojasi. Ir nepajutau, kaip po kelių va
landų plaukimo, išvydau kalnuotą sala„ 
.apsupta, mėlynų vandenų. Laivas susto
jo prie ilgo, tęli i vandenį isikišųsįo,( 

tilto. Margaspalve-minia veržėsi iš laivo 
ant tilto, o nuo tilto po du sėdosi i čia 
pat stovinčius ir laukiančius keleivių 
laivelius. Išsirikiavę laiveliai su ekskur
santais plaukė aplink salą į Mėlynąją 
Grotą. Prie Grotos radome gal koki pus
šimtį susikišusių laivelių, laukiančių eilės 
patekti į Grotą. Grotos anga maža, pro 
ją praplaukiant, keleiviams reikia su
gulti ant dugno f o irklininkas, paleidęs 
irklus, pats iriasi rankomis.

Prasmukę pro Grotos angą pasijutome 
kaip į kokį sulinį įkritę. Naktis, tamsu, 
tik iŠ vandens matosi kylančia mistinė 
sviesa,- tokia neįprasta, švelni, melsva. 
Vanduo kaip safiras krinta karoliais 
nuo irklų ir rieda vandens stikliniu pa
viršiumi. Nepajutau, kaip sumerkiau savo 
rankas į mėlyną vandenį ir abiem rankom 
žarstau brangakmenius, kurie byra nuo 
mano rankų pirštu ir nesudužta, taip 
miela žiūrėti, taip gera, taip neįprasta.. 
Tik po valandėlės apsipratusi akis 
pastebi, kad grotoje dar kokie penki ar 
šeši laiveliai sukasi ratu ta pačia kryp
timi. Tamsus žmonių siluetai, nulinku
siom galvom, iriasi rankas sukišę į van
deni. ir krikštaudami iš nustebimo ir džiaugs
mo žarsto vandens mėlynus karolius. 
Kelių metrų gilumoje matosi, lyg saulės 
nušviestas, žvyruotas dugnas ant kurio 
žaidžia keletas žuvelių, tokių pat mielų 
ir nuostabių. Pasijutau, kad esu toli 
nuo pasaulio, nuo tos realybės įkuria 
šriesa ateina iš viršaus. Sviesa iš jūros 
dugno ir pakibusi tamsa virš galvų taip 
neįprasta - jaučiu, kad esu praradęs 
realybę ir sutapęs su svajone - taip no
rėčiau pasilikti čia per amžius. Bet irk
lininkas, apsukęs dešimtą kartą ratu jau 
slenka arčiau prie angos ir vėl liepia 
gulti ant laivelio dugno, kad mus gražintų 
pasauliui, kuriam priklausome.

Toks pirmas įspūdis sustiprino mano 
nusistatymą pasilikti saloje, nežiūrint 
kas beatsitiktų. Dabar tik reikėjo nepas
tebint pasitraukti nuo ekskursantų. Lai
veliais grįžome prie to paties tilto ne 
visi vienu laiku. Vieni jau buvo atplaukę 
ir maudėsi jūroje, kiti dar buvo pasilikę 
prie grotos, dar kitus mačiau vaikštinė
jant pakrantėmis, taigi pairę, kaip žydo 
bitės. Niekam nieko nesakęs atsiskyriau 
nuo ekskursijos ir niekieno nepastebėtas 
pasisalinau.

Iš pradžių galvojau pasiekti Ąna- 
ckpfi tais garsiais Tiberijaus laiptais, bet 

greitai savo nuomonę pakeičiau. Vos 
pradėjęs lipti pajutau, kad bus sunku už
kopti tokią galybę laiptų, balandžio saulė 
gan smarkiai kaitino. “Geriau aš jais 
nulipsiu žemyn” - pagalvojau ir pasukau 
miestelio link. Greitai susiradau į Ana- 
caprį kitą kelią, kad ir ilgesnį, bet ne 
tokį statu, ir varginanti.

Ėjau aš tuo keliu, kaip eina žmogus 
po daugelio metų sugrįžęs i savo tėviškę, 
kur kadaise buvo praleista jo jaunystė. 
Dairiausi į visas puses ir lyginau senus 
vaizdus su naujais, stebėjausi, kaip 
visa tai pasikeitę. Taip besidairydamas 
pasiekiau kalno viršūnę. Cai jau turėtų 
būti nebetoli ir Anacapri, tačiau dar 
vis nesimatė San Michel’io koplyčios. 
Uz vingio netikėtai išniro automobilis ir 
padukusiu greičiu nudumė žemyn, kad vos 
nepatekau po jo ratais. Du padaužos jau
nuoliai, matyt girti ar pertekę jaunystės 
energija, nulėkė kaip be gaivu. Paėjęs 
gal koki šimtą žinksnių, už staigaus po
sūkio, pamačiau nuo kelio nublokštą į 
pakraštį vežimėlį ir šalia jo tupinėjančią 
mergaitę, kiek toliau stovėjo žolėje asi
liukas. Tuoj supratau, kad tie patys 
vaikezai bus užkliudė mergaitės veži
mėlį ir jį sudaužė. Nuskubėjau jai j 
pagelbą,

- Boun giomo, signorita, - pasvei
kinau mergaitę.

- Bonn giomo, signore, • atsakė ji 
man išskėstom rankom ir ašarų pilnom 
akim, kurios tekėjo per jos smulku ir 
tamsų veiduką.

- Žiūrėk, signore, - sakė ji man, - ką 
šitie banditai padarė, visas gėles iš
vertė ir sulaužė vežimėli. Kądabar pasakys 
signore Adriano Dionisio?

- IŠ tikrųjų kokia nelaimė, - atsakiau 
jai nenutraukdamas žvilgsnio nuo jos gra
žių, degančių baime ir pykčiu, akiu.

Vežimėlis buvo apvirtęs, vazonai 
sudaužyti, o šalia gulėjo vežimo ratas su 
išbyrėjusiais špykiais. Atkėliau vežimė
li, padėjau sudėti gėles, o dabar reikėjo 
rasti pagalį pakišti po ašies, vietoje 
sulūžusio rato. Bet jį surasti šioje vie
toje nebuvo lengva, reikėjo pakopti aukš
čiau ir ten paieškoti. Belipdamas i kalną, 
čia pat už kiparisų .pamačiau pasislė
pusių ir San Michel’io koplyčią. Nustebęs 
sustojau. Ji man pasirodė lyg ne ta pati: 
čia ji tokia kukli,, nepuošni,, apdulkėju
si ,o mano vaizduotėje ji meno s'edevras.
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MELBOURNO "DŽIUGO" TUNTAS 
MINI 25 METU SKAUTU. VEIKLOS 

SUKAKTI.

“Džiugo” Tuntas 1972 m. gruodžio 
mėn. 17 d. iškilmingai atšventė lietuviu 
skautų Australijoje veiklos sukaktį. Ta 
proga verta nors trumpai prisiminti musų 
skautų pirmuosius žingsnius šiame kraš
te.

1947 m. lapkričio mėn. 28 d. pasie
kė' Vakarų Australijos krantus 49 skautai- 
tęs, buvę Vokietijoje D.P., kuriuos dar 
laive esančius skautininkas Borisas 
Dainutis suorganizavo į mišrią skautų, 
draugovę. Tik išlipę į. kranta., skautiško 
entuziazmo kupini, pajūryje sukūrė pir
mąjį laužą, kurio kibirkštimis pasvei
kino Pietų Kryžiaus spindinčias žvaigž
des.

Visiems išvykus į Bonegillos sto
vykla, o vėliau pasklidus plačiai po visą 
Australiją, skautiškasis darbas nenutru
ko: vyko sėkmingas organizavimas skau
tiškųjų vienetų, dalyvavimas iškilose, 
savuose ir tarptautiniuose -laužuose, 
stovyklose ir t.t. Ypač atmintini mūsų 
skautų gražūs pasirodymai Pacifiko ir 
Pasaulinėje Dziamborėse.

Jau pirmieji žingsniai parodė mūsų 
skautų veržlumą, drausmingumą, organi
zuotumą ir tautines garbės pajutimą, leme, 
kad į, jų gretas burtasi pats gražiausias 
mūsų jaunimas, kurio darbais, dabar po 
25 metų veiklos, pelnytai galime džiaug
tis ir didžiuotis, o jų buvusiems ir esa
miems vadovams atiduoti tikrą pagarbą 
ir padėką.

25 metų sukakties Melbourne minė
jimas^ pradėtas iškilmingomis pamaldo
mis Sv. Jono bažnyčioje, kuriose “Džiu
go” tunto skautai ir skautes dalyvavo 
unifromuoti su tautiną ir skautiškąja 
vėliavomis. Kun. P, Vąšelis atnašavo Sv. 
Mišias ir pasakė šventei pritaikintą pa
mok s lą^.

“Džiugo” Tunto iškilminga sueiga 
įvyko Lietuvių Namų salėje, dalyvaujant 
Melboumo australų skautų district Com
missioner B. Walters, svečiams - estų 
skautų atstovams, gausiam būriui skautų 
tėvų bei jų rėmėjų.

Išrikiavus Tuntą, daliniu, vadovai 
reportavo tuntininko adjutantui H. Anta

naičiui dalyvaujančių skautų skaičius, 
o atvykus tnntininkui V. Stasiliūnui, ad
jutantas reportavo bendrą visų Tunto su
eigoje dalyvių skaičių (120). įnešus 
vėliavas, įvyko sukakties minėjimas.

Tuntininkas V. Stasiliūnas savo kal
boje prisiminęs skautų kūriiftosi dienas, 
Vėlesnę veiklą ir padėkojo visoms orga
nizacijoms ir atskiriems asmenims, rė
musi em s skautiškąją veiklą.

Sukakties proga sveikinimus tarė: 
Melboumo Apylinkės Valdybos vardu - 
vice pirm. M. Didžys, skautų dvasios 
vadas kun. P.. Vaseris, Melboumo aus
tralų skautų Commissioner B. Walters, 
Įteikdamas skautams R. Šarkiui, H. An
tanaičiui ir V. Sadauskui atatinkamus 
pažymėjimus, estų skautų vardu - B. Met- 
ser, Įteikdamas dovanėlę, Lietuvių Klubo 
Tarybos vardu - A. Pocius, pirmasis 
tuntininkas p. J. Makulis, Lietuvių Kata
likų Federacijos pirmininkas p. V. Lau
kaitis ir L.V.S-gos “Ramovė” Melboumo 
Skyriaus pirmininkas p. V. Salkūnas, 
įteikdamas Tuntui tautinę vėliavą. Be to, 
buvo perskaityti sveikinimai rastu is 
skautų vadovų bei kitų vietų skautų pada
linių.

Kun. P. Vaseriui vadovaujant su
kalbėta malda prisiminti Melboumo skau
tus jau iškeliavusius amžinybėm-

Gana gražus būrys skautų ir skaučių, 
išlaikė patyrimo egzaminus, davė įžo
džius ir buvo pakelti į vyresniškumo 
laipsnius, užrišant atatinkamus skautiš
kuosius kaklaryšius. Šventės proga skau
tu vadovams buvo Įteikti ir apdovanojimo 
ženklai: j.s. Vytautas Vaitkus apdovano
tas Lelijos ordinu, Kazys Cesna - Uz 
Nuopelnus ordinu, sklt. D. Sadauskaite - 
Vėliavos žymeniu ir vyr. sklt. D. Saže- 
nyte - Tėvynes dukros žymeniu. Be to, 
tunto įsakymu padaryti dalinių vadovų 
pakeitimai bei nauji paskirimai.

Oficialiai sueigos daliai pasibai
gus,’vadovaujant v. s. G. Žemkalniui, 
vyko ^laužas, su dainomis ir šokiais.

Šventė baigta Skautų Tėvų Komiteto 
suruoštomis vaišėmis į kurias buvo 
pakviesti visi sueigos dalyviai ir sve
čiai.

Stiprėkite ir apjungiate visą 
lietuvišką jaunimą!

Ig. Alekna.

25 m. “Džiugo” Tunto minėjimo svečiai: district Commissioner B. Walter ir Estų skautų 
atstovai. Nuot. N. Butkffno.

DOVANA MELBOURNO DAINOS 
SAMBŪRIUI.

Dr. Alfonsas Viliūnas, Lietuvių 
Dienu Dainų Šventėje Sydney, sutiko sa
vo senus pažįstamus: tą patį Melboumo 
Dainos Sambūrio dirigentą p. Albertą. 
Celną, daugelį ,tų pačių dainininkų, kaip 
g.p. A. Baltrunienę, E.'Balčiūnienę, E. 
Seikienę, J. ir B. Vingrius, P. Vaičaitį, 
J. Petrašiūnų ir kitus, kurie daugiau 
kaip 20 metų nenuilstamai tebedainuoja. 
įvertindamas jų ilgametį darba^ ir. atgai
vindamas seną bičiulystę, Dr. A. Viliū
nas Dainos Sambūriui įteikė 200 dolerių 
auką.

Tikiu, kad Melbourne Dainos Sam
būris tikrai džiaugiasi šia nepaprasta 
ir jų darbą įvertinančia dovana. Manau, 
kad progai esant, Samburiečiai, kaip 
padėka, galingai užtrauks Dr. A. Viliū- 
nui ir poniai “Ilgiausių Metų”.

Ta proga man malonu priminti, kad 
Dr. Alfonsas ir Jadvyga Viliunai Mel
boumo lietuviams yra gerai pažįstami is 
ankstyvesniųjų jų aktyvios bendruomeni

nės veiklos. Jie abu yra buvę Melboumo 
Apylinkės Valdybos nariais. Ponia J. 
Viliūniene yra viena iš steigėjų Melboumo 
Moterų Socialinės Globos D-jos ir daina
vusi Dainos Sambūryje bei buvusi jo pra
nešėja.

Dabar Dr. Alfonsas ir Jadvyga Vi- 
liūnai aktyviai jtfngiasi į Sydney lietuviu 
tautinį darbą.

Ilgiausių Metųt

Ig. Alekna.

♦♦♦

MIRĖ ANDRIUS CHODA

Mus pasiekė liūdna žinia, kad sausio 
29 d. Melbourne mirė širdies smūgio ištik
tas inž. magistras ANDRIUS CHODA, 
36 metu amžiaus.

Velionis gimė Lietuvoje, mokslus 
užbaigė Sydnėjuje. Apie velioni plačiau 
parašysime vėliau.

**♦

Tikrai sakant , as' iš pirmo žvilgsnio 
nusivyliau - negi ji tokia yra San Miche- 
l'io knygoje? Ilgiau pasilikti, žinoma, 
negalėjau, reikėjo ieškoti kokio nors 
baslio. Atkalnėj pamačiau tvorą. Išsi
laužiau vieną mietą., kad ir nelabai tinka
mą, bet turės būti geras. Dabar reikėjo 
gabalo virvės ar vielos su kuo būtu gali
ma parišti. Pasirodė, kad čia tokio daly
ko iš viso negalima buvo rasti.
Atsiminiau savo odinį diržą, ir taip, ga
lima sakyti, patenkintas grįžau prie veži
mėlio. Sutaisiau jį kaip reikiant, pakin
kiau asiliuką, kuris truputį šlubavo, bet 
eiti galėjo, matyt buvo koja užgauta. Vis
kas buvo paruosta ir mergaitė palengva 
galėjo važiuoti į pakalnę, bet ji kaž ko
dėl delsė. Mačiau, kad ji nori man kažką 
pasakyti, bet nedrįsta.

- Sakyk, signori ta, ar nenorėtumei, 
kad tave palydėčiau iki namų, - pasi
siūliau.

- O, mielu noru, jūs angelas, signore, 
jus atspėjote mano mintį, - kalbėjo nu
džiugusi mergaitė, - palydėkite mane iki 
Grand Hotel di Roma ir pasakykite mano 
šeimininkui, kad tas viskas atsitiko 
be mano kaltės.

Aš mielu noru sutikau ir mes dabar 
ėjome abu šalia vienas antro, kaip seni 
pažįstami, vesdami už pavadžio asiliuką.

Is pasikalbėjimo sužinojau, kad mer
gaitės vardas Angelina, kad ji tarnauja 
viešbutyje pas turtingą poną Andriano 
Dionisio, kuris esąs geras, bet ir griež
tas. Dėl šio įvykio ji bijosi, kad jos neat
leistų iš darbo. Gėles ji vežanti iŠ Ana- 
capri į viešbuti, nes ši vakarą turįs 
atvažiuoti žymus svečiais iš užsienio.

- Kas jis toks, - paklausiau.
- O, niekas viešbutyje nežino, Incog

nito, suprantate incognito.
- O kaip tu žinai, kad žymus ir kad 

iš užsienio?
- Signore Andriano Dionisio užsakė 

specialų orkestrą ir artistus iš Neaplio, 
o tai daroma tada, kada žymus svečiai 
atvažiuoja.

Artinomės prie namų. Mergaite nera
miai dairėsi tai i sulūžusi vežimuką, tai i 
šlubuojantį asiliuką ir nedaug trūko, kad 
ji pravirktų. Matėsi, kad ji labai bijojosi 
šeimininko. Aš ja kiek galėdamas raminau 
ir tvirtinau, kad viskas bus gerai, nes 
ir aš pats nuo tų padaužų. vos nenukentė
jau. Dabar ^stengiausi prisiminti to auto- ■

' - ' • m , h v-V-’.

mobilio registracijos numerį, į kurį buvau 
atkreipęs dėmesi.iš savo seno papratimo, 
kada dar tarnavau policijoje.

- Angelina, - sušukau nudžiugęs, - as 
prisimenu automobilio numerį. Mes juos 
pagausime.

Angelina taip susijaudino, kad nesi
tverdama iŠ džiaugsmo, šoko man į glėbį 
ir pabučiavo. Malonus siurpryzas ir aš 
atsilygindamas ją dar kelis kartus pabu
čiavau.

Štai pagaliau ir viešbutis Roma, pas
kendęs medžiuose ir gėlių žieduose. Vos 
tik įvažiavome į kiemą, šeimininkas pasi
tiko mus piktu žvilgsniu ir rūsčiais žo
džiais. Sunku man buvo suprasti jo kalba, 
nes jis kalbėjo labai greitai, o mano min
tis nespėjo sekti jo žodžiu. Tačiau, iš jo 
gestų ir žodžių supratau, kad jis piktai 
barasi, neleisdamas mergaitei nei išsi
žioti. Mergaitė išsigandusi verkė, nes ji 
ištiktųjų. neturėjo progos pasiaiškinti.

- Signore Dionisio, - pertraukiau aš 
jo karštą kalbą, - paklausyk, kaip tas 
viskas atsitiko. AŠ mačiau tą įvyki ir, 
jei reikės, galėsiu būti to įvykio liudinin
ku.

Andriano Dionisio nutilo. Jis žiurė
jo į. mane, lyg laukdamas, kada galės 

pasakyti: “O kas tu toks esi, benkarte? 
Eik po velniu, išnyk iŠ akių”. Nežiūrint 
tokio jo nusiteikimo, aš’ šaltai papasako- 
j:au visa įvykį ir padaviau ant kortelės 
užrašytą automobilio numerį.

- Bene, bene, signore, - plojo savo 
mažutėmis rankomis ir šaukė Andriano 
Dionisio: - Aš pamokysiu tuos banditus, 
aš pamokysiu tuos kalės vaikus. Jie man 
visus nuostolius su kaupu, su kaupu...

Dabar jis trynė rankas ir plojo man 
per petį kartodamas vis tuos pačiu 
žodžius: -_ _

- Bene, bene, signore, grazie, mes 
juos pamokysime, che, che che. Jo akys 
blizgėjo suktu pirklio žvilgsniu. Andriano 
Dionisio, matyt, buvo vienas iš tų žmo
nių, kuriems ir nelaimė turi nešti pelną. 
Matėsi, kad jis jau skaičiavo padarytus 
nuostolius ir galvojo apie uždarbį. Tuo 
tarpu aš pažvelgiau į Angelina. Jos akys 
blizgėjo džiaugsmu ir dėkingumu, ji norų^ 
jo mane pabučiuoti išreikšdama savo 
padėką, bet nedrįso šeimininko akyvaiz- 
doje. Nešdama pilną glėbį gėlių, ji man 
reikšmingai mirktelėjo akimi ir plačiai 
nusišypsojo. Seimininkas paėmęs mane

už parankes vedėsi į restoraną, kaip 
miela svečią, kuriam plačiai atidaromos 
visos durys. Čia jis mane pasodino už 
stalo ir užsakė pietus, o pats nuėjo prie 
telefono paskambinti policijai apie 
įvyki.

Andriano Dionisio greitai grįžo pa
tenkintas. Atsisėdo prie mano stalo ir 
pripylė vyno stikliukus.

- Signore Antonio, - kreipėsi jis į 
mane, - šiandieną trečią valandą po pietų, 
jums reikės nuvykti su Angelina į poli- 
ja, ir pasakyti ,tą patį, ką jus man pasa
kėte apie šį nelaimingą įvyki, o pirmadie
nį ta, visą patvirtinti teisme. Policija 
juos jau žino. Jie amerikonai, turi daug 
pinigų ir jau nebe pirmą byla...

_- Bet, signore Andriano, aš negyvenu 
Capri. Aš čia atvykęs esu su ekskursija 
vienai dienai..

- Nesirūpink, gyvenk mano viešbu
tyje. Jie už viską sumokės.
Pranešiu Bagnoli stovyklos viršininkui, 
kad pas mane esi, viską sutvarkysiu. 
Tie banditai už viską sumokės. Gerk ir 
valgyk ir buk mano svečiu kiek tik nori. 
Supranti?

Grazie, jums signore Andriano 
Dionisio, - ir sumušėme vyno bianco 
stikliukus.

Džiaugiausi, kad taip dalykai susi
tvarkė. Toks paprastas atsitikimas, bet 
jis pataisė mano reikalus. Dabar jau
čiausi kaip koks nors ponas bei turtuo
lis atvykęs į Capri paatostogauti ir pa
silepinti.

Paskirtu laiku nuėjome su Angelina 
i policijos nuovada ir budinčiam polici
jos valdininkui davėme savo parodymus. 
Policija apie tuos padaužas amerikonus 

jau turėjo surinkę žinių. Vienas iš ju _ 
buvo kokio tai milijonieriaus sūnus, o 
kitas - Vokietijoje esančio generolo anū
kas. Abu prieš aštuonias dienas atsibastė 
i. Caprį ir čia daro visokias išdaigas, 
kurios jiems brangiai kainuojančios.

^Išėjome iš policijos nuovados abu paten
kinti ir laimingi, kad taip viskas gerai 
pasibaigė. Turėjome dar kiek laisvo 
laiko, Angelina mane nuvedė i vieną 
aukštesnę vietą pažiūrėti gražių salos 
vai zdų.

- Antonio, - švelniai tarė ji man ir
tvirtai spaudė mano ranką, - aš esu lai
minga tave čia sutikusi. Kaip gerai,/kad- ■ 
tu atvažiavai,, , ,y- V.’ W

Angelina, mano brangioji, - aš 
esu laimingas tave sutikęs nelaimėje. 
Kaip gerai, kad tau atsitiko nelaimė, 
kitaip aš tave,s nebūčiau radęs.
__ Angelina nusijuokė pilnai patenkinta 
tokiu mano atsakymu:

- Aš niekada netikėčiau, kad nelai
me galėtu, pavirsti į laimę.

- O, Angelina, taip dažnai atsitinka, 
kad nelaimė pavirsta į laimę.

- O laimė ar gali pavirsti į nelaimę?
- Gali būti ir taip. —
Ji susiguože’ ir apsikabino mane. 

Amūras savo strėlėmis sužeidė mudviejų 
širdis.

Grįžę i, viešbutį susitikome susirū
pinusį Andriano Dionisio. Rankoje jis 
laikė suglamžytą telegramą.

- Signore Antonio, • sakė jis man, • 
turiu didelę bėdą. Apsirgo vienas mano 
artistas fechtuotojas. Neturiu kas jį galėtų 
pakeisti. Per tokį trumpą laiką, kur aš 
rasiu kitą tinkamą vyrą?

Desperatiškai jis skėsčiojo rankomis 
ir žiūrėjo tiesiai man į akis, lyg klaus
damas, ar aš kartais nemoku to meno. 
Kadaise būdamas policijos mokykloje 
buvau pramokęs fechtuotis bet nuo tų 
dienu jau daug laiko praėjo.

- Signore Andraino, jei tik artistu 
reikia pabūti, tai gal ir sugebėčiau, - 
atsakiau, kiek abejodamas savo sugebė
jimais.

- Plūkti, taip aš ir maniau. Mano 
nujautimas manęs niekad neapgauna.

. . (Bus daugiau)
<, < < » ąs, < \ . m C » ■« V < J f- i
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TAURES ISSIDALINUS
B. Nemeika.

23-ji Sporto Šventė jau praeityje, kovingumo ir aiškiai matyti kad tai 
Taurės - trofejos išdalintos, cempi- vienetas be tralerio. Pavienių zai- 
jonai išaiškinti. Sana Serai apifuplišuotų,

Greitai visų akys nukryps į. Ho- Geraį. sužaidė A. Ravytis, A. Pauliu, 
bartų kur įvyks sekanti Australijos kevičius ir A. Talanskas. ;
lietuvių sporto Šventė. Sydnėjaus “Kovas” tikrai turėjo

Musų tarpe populiariausia sporto ^sas galimybes laimėti pirmenybes, 
šaka, krepšinis. I krepšinio varžybas Tai daugiausia amžiumi subrendusi
daugiausia susirenka žiūrovų. Dau
giausia krepšiniu domimasi. Krepši
nis pagrindinis sporto Švenčių žaidi
mas. Krepšinio ,, varžybų laimėtojai 
laikomi kaip ir Šventės laimėtojais.

Per praėjusia, sporto Šventę krep
šinis taip pat buvo dėmesio centre. 
Sunku, iš anksto spėti busimuosius 
laimėtojais. Faivbritais dauguma laikė 
Šventeš šeimyninkus sydnėjiškius. 
Jiems aišku, nenusileido savo popu
liarumu 22-sios sporto Šventės cempi- 
jonai geelongiskiai. Nebuvo pamirk
tas ir Melbourne “Varpas”, betgi į 
faivoritus mažai kas jį užskaitė. 
Kitados garsi ir stipri Adelaidės 
“Vytis” nuslinko į zenitą, retas kas 
ja laikė lygiaverčia priešininku aukš
čiau minėtoms komandoms. Mažas 
galimybes turėjo ir Bankstowno “Ne
tils” su.Hobarto “Perkūnu”.

Moterų, krepšinyje laimėtojos 
turėjo išsispręsti tarp Sydnėjaus 
“Kovo”, Melbourne “Varpo” ir Ade
laidės “Vyties”. ; Čia mažai apsi
rikta. i Geelongo “Vytis” ir Banks
towno “Neris” didelių, pretenzijų į 
čempijonių titulą nepareiškė.

■Jaunių berniukų, laimėtojas spėti 
buvo labai sunku. Galbūt reikėjo 
duoti pretandantų. vietą Geelongui ir 
jų. rimtais varžovais skaityti Sydne- 
jiškius.

Mergaičių, jaunių krepšinis ne
kėlė abejonių, ; Mdboumietės turėjo 
pakartoti laimėjimą.

Kaip kur su spėliojimais apsi
rikta, kaip kur diagnozės buvo gana 
tikslios. Daugiausia apsirikta dėl 
vyru, krepšinio. Melbourne “Varpas” 
jau;* kelinti metai iš eilės kaip turi 
gerų, jaunių. Visgi jie dar nebuvo 
sulydyti į pajėgia, pavojingą koman
dą. Per-šią Šventę varpieciai iš pirmo 
susitikimo parodė jog jie pretenduos 
į cempijonus. ;Betgi, iš kitos pusės 
Svaitės šeimininkai taip pat gerai 
užsirekomendavo lengvai laimėdami 
prieš adelaidiškius.

Labai gražias rungtynes sužai
dė Adelaides “Vytis” su Geelongo 
“Vyčiu”. Geelongiskiai kelių taškų 
persvara laimėjo, nors, žaidimas 
buvo apyilgis ir labai patenkino 
žiūrovus.

Bankstowno komanda kietas 
riešutas, kovingi, bet žaidėjų, tech
niškas paruošimas labai prastas. 
Jų. žaidimą gelbsti - ūgis ir kovingu
mas. ; Nežinau ar tokio amžiaus žai
dėjai dar būtą įmanoma techniškai - 
teoretiniai patobulinti. Čia pavyz
dys kad pradedantiems žaisti vai
kams reikalingas geras treneris. 
Aišku technikos stoka negalima pri
mesti A. Andriejūnui. Tai geras žai
dėjas, apie jį sukasi visas koman
dos žaidimas.

Hobartiškiai kaip ir visuomet 
laikosi sūkio “nesvarbu laimėti, 
svarbu dalyvauti”. ; Už “Perkūną” 
kaip ir anksčiau švietė: A. Andriko
nis, P. Stanwix ir V. Radzevičius.

Geelongo komanda turi gerų žai
dėjų. Faktinai gerai žaidė. Visgi 
jiems ko tai trūko. Sakyčiau trūko 
vadovaujančio z’aidėjo. Jeigu butu 
žaidę Brazdžioniai tai tikriausia 
kortos būtų skirtingai sumaišytos, 
iš Geelongiškių gerai užsirekomenda
vo; , P. -Obeliūnas,. ,S. .Kaipųška, G. 
Kymantas ir A. Raikau skas.

Adelaidės “Vytis” pasirodė

labai silpnai. Retkarčiais blykste
lėdavo pavienių žaidėjų-pastangos. 
Komandinio žaidimo nebuvo. Koman
da labai neišbalansupta. Trūksta 

komanda, turinti gerų, patyrusių žai
dėjų ir žaidimo strategu, ; D. ; Atkin
son vadovauja žaidimui, bet, jau 
nereikalingas geros gynėjų priežiū
ros. Čerkesas turi dideli greitį ir 
veržlumą, bet nėra rezultatyvus. Luko
ševičius dar pavojingas palikti be 
globos, dažnai sužyba ilgais mėty
mais. Labai svarbus ir geras žaidė
jas Mikalauskas. Visgi pagrindinis 
komandos ratukas - Gustafson. Jisai 
pelno taškus, ■ jisai suprganizuoja 
greitus antpuolius, neapsirikčiau sa
kydamas kad jisai palaiko žaidimo 
dvasią. Neblogi ir kiti kovieciu žai
dėjai. Pralaimėjimas prieš Melbonpią 
tikrai jiems turėjo buri netikėtas ir 
skaudus.

Mėlbourniškių laimėjimo vertės 
nesumažina bet dar padidina prie
šininkų pajėgumas. Varpieciai nuo 
pačiu, pirmųjų, rungtynių parodė ryž
ta siekti laimėtojų titulo. Visi var
pieciai žaidė gerai. Puikiai kamuolius 
surinkiriėjo nuo lentų V.;Levickas. 
Jisai labai daug prisidėjo prie lai
mėjimo prieš Sydnejų. Netik kad pa
vyzdingai dengė savo žaidėją bet ir 
komandai daugiausia pelnė taškų, 
Labai gerai žaidė po krepšių Milvy
das. ; Geri buvo Maciulaitis, Žiedas, 
Petraitis ir kiti.

Prieš Syckiėjų laimėjimas at
siektas dėka likvidavimo pavojingo 
Gustafson. Jisai tepajėgė pelnyti 
du metimus. įzupliavus pagrindinį 
komandos puolėja visa komanda nepa-

AUSTRALIJA PALIKUS
Antanas Laukaitis.

KELIONĖJE PO AMERIKĄ.
Palikus šaltąją Kanadą ir po 23*jų 

metų pirmą kartą matytą sniegą, šalti 
nuo kurio man tik galva nesprogo ir, 
jeigu ne dovanotas man p. V. Karosienės 
žieminis jos vyro paltas, aš tur būt bū
čiau tą visą baltąją žiemą ir jau atprastą 
man šaltį paskutiniais žodžiai s,prakeikę s.

Tačiau dar visai nesušalęs ir pilnai 
pasigerėjęs nuostabiais žiemos vaiz
dais Kanadoje, su geriausiais atsimini
mais palikau ją ir su savo prieteliais 
sporto veteranais Jonu Bulioniu' ir jo 
žmona Rūta išvažiavome į Rochesterio 
miestą Amerikoje, kur mūsų jau laukė 
mano giminaitis inzinėrius Juozas Lau
kaitis, jo puiki žmona Liucija su visa 
savo malonia šeima. Ilgi nesimatimo me
tai su savo pusbroliu Juozu nepadarė 
jokio skirtumo mūsų taip šiltam susiti
kimui, tad ypatingai malonu buvo arti
miau susipažinti su žmona Liuse, kuri 
yra kylanti menininkė, nesenai turėjusi 
puikiai pasisekusią parodą. Tikrai malo
nu buvo matyti lietuviška, gražią šeimą, 
kurioje abu sūnūs taip gražiai kalba 
lietuviškai. Jie yra lietuviškų organiza
ciją ne tik nariai, bet ir vadovai ir tarp 
kitko geri sportininkai, dalyvauja ir vie
tiniame jaunų lietuvių muzikos kapelos 
vienete.

Rochesteryje teko susipažinti su 
daugiau lietuvių savaitgalio metu vyku
siame koncerte ir vėliau sekmadienio 
lietuvių pamaldų metu. Po daugelio metų 
sutikau savo sportinius draugus Juozą 
Saladzių ir Kostą Mačiulį, su kuriais ne 
vieną karta, teko Vokietijoje žaisti 
krepšinį. Taip pat labai malonu buvo su
sipažinti pulkininką L. Liormaną šį mūsų 
kariuomenės veteraną, man trumpai papa
sakojusi daug labai įdomių atsitikimų is 
netolimos musų praeities.

Rita Šidlauskaite viena iš iškiliųjų Mel
bourne L.S. Klubo “Varpo” krepšininkių.

jėgė persilaušti į puolimą ir žaidimo 
dirigavimą. Varpieciai rezultatą būtų, 
dar pagerinę savo naudai j eigų geriau 
mete baudas. Moterų krepšinio ko
mandos šioje Šventėje, išskyrus 
Melbourną t pasirodė silpnai. ; Visos 
komandos turėjo po porą neblogų 
žaidėjų, o likutį komandoms sudary
davo silpnesnio pajėgumo žaidėjos. 
Sydnėjaus puiki jaunė R. ; Araitė. 
Geelongo gera A. Jancauskaitė. 
Adelaides geros jaunės Irena su 
Regina Rupinskaitės.

Melbourne moterų krepšinio ko
manda beveik visu sąstatu turi teisę 
žaisti už jaunes. Amžiumi jauna ko
manda. Dauguma žaidėjų turi gerus 
davinius. ; Aukštaūges, judrios ir 
kovingos. ;Didaausis pliusas - pavyz
dingai klauso trenerio ir gerai žai
džia komandiniai. Jeigu ir toliau; ši 
komanda žais, tai, užtikrintai koki 
ketvertą metų iš eilės- parveš taurę 
j. Melbourną. Visos žaidėjos yra geros, 
bet į pirmą penketuką reikėtų skirti 
R. Šidlauskaitę, L. Smilgevičiūtę, 
A. Tamošiūnaitę, L. ir B. Pikelytes. 
Visgi, atsižvelgiant į žaidėjų jauną

Būnant Rochesteryje, vienų vaišių 
metu susiginčijau su preiteliumi J. Bu- 
lioniu, kas geriau žaidžia krepšinj Ka
nada ar Australija. Nieko nelaukus sė
dame į automobilį ir i pirmą pasitaikusią 
krepšinio aikštelę jėgų išmėginti. Bau
das, reik prisipažinti, metidamas senu 
“bobišku” stiliumi laimėjo mano drau
gas kanadietis, tačiau padėčių mėtymas 
pasisekė man, taip ir neišiaškinau tikro 
laimėtojo, mes abu del per didelio svo
rio per tą valandėlę taip daug išeikvojo
me prakaito, jog paskui net ir visi mus
kulai teko šauniausiais gėrimais trinti.

CHICAGA.

Pagaliau, aplankę eilę rytines 
Amerikos miestų atsiradau į ta garsiąją 
Chicagą, kurios vardas jau man buvo 
garsus ir žinomas dar mažu būnant Lie
tuvoje. Bekialiaujant po pasauli, labai 
daug ir. įvairiausių dalykų buvau prisi
klausęs apie šį garsųjį, buvusį gangste
rių miestą. Vieni, ypatingai rytinių 
miestų tautiečiai mane ypatingai gąs
dino dėl dūmuose paskendusio šio miesto, 
kur švaraus oro, gatvių ir neužteršto 
vandens reikia su mikroskopu ieškoti. 
Galvojau ir aš gana skeptiškai prieš 
nusileis d,amas su savo lėktuvu i Chi- 
cagos aerodromą.

,t|< Visas mano abejones ir gal nuogąstį, 
labai greitai prasklaidė mano draugai 
Judita ir Stasys Dargiai laukę manęs 
aerodrome. Rodos, dar taip nesenai Syd- 
nejuje aš atsisveikinau su šiuo garsiuoju 
Australijos krepšininku, kuris buvo pir
masis lietuvis kartu su musų kitu drau
gu A. Ignatavičium, pakliuvę i Austrą* 
lijos olimpinę krepšinio rinktinę ir 
1956 metų olimpijadoje gynė Australijos 
spalvas. Dar Australijoje sukūręs puikią 

amžių.daugumai dar reikalinga įdėti 
daug darbo kad jų. žaidimo lygis 
pasiektu nors “ketveriukes” įverti
nimą. Betgi, ■ tai labai prospektivį, 
ateiti turinti komanda.

Jaunių berniukų, varžybos per 
šia sporto Šventę nepadarė didelio 
įspūdžio, čia kaip ir pas mergaites 
turima po pora, geresnių žaidėjų, bet 
gerai sukomplektuotos jauniu, ko
mandos kaip ir nebuvo.

Tinklinyje reikia apgailestauti 
kad per šia Šventę jau iškrito pora 
komandų. Nematėme Melbourno vyrų, 
Geelongo, netik vyrų, bet ir čempi
jonių moterų, komandos. Sydnėjaus 
vyrų, komanda mažu trupučiuku geriau 
žaidė uz adelaidiškius. ; Adelaidiš- 
kiams labai trūko smugiuptojų, nebuvo 
puolimo. ; Visoms vyrų tinklinio ko
mandoms trūksta jaunių.

Moterų tinklinyje buvo tikėtasi 
gerų, rungtynių; tarp buvusių, cempij0- 
nių geelongiškių ir gera pažanga pa
dariusių Adelaidės vytiecių. ; Gaila 
Geelongui neatsiuntus komandos 
adelaidiškes labai lengvai iškovojo 
titulų.

Tinklinis populiarėja pasaulyje, 
Australijoje, tik kažkodėl mes mė
giname jo atsikratyti. Tikriausiai 
kiekvienas lietuvis - lietuvaitė dar 
nebūtinai krepšininkas - kė. Prie 
gerų. norų.mūsų Klubai pajėgtų atgai
vinti šia jau į nuostuplius nurašyta 
sporto šaką. „

Teisėjavimas per sporto Šventę 
buvo nešališkas, nors nepasakyčiau 
kad geras. Kažkodėl tai teisėjauta 
pagal kokius tai N.S.W. Įstatus - 
taisykles. Žaidėjas turintis kamuplį 
po krepšių galėjo lipti kitiems ant 
kupros ir už;; tai negaudavo baudos. 
Na bet tas nesvarbu, kadangi taip 
buvo Jeista daryti visoms komandoms.

Žaidimų salė nebloga, tik jo
kios ventiliacijos. 'Prakaitą čiurkš
lėmis braukė netik žaidėjai bet ir 
žiūrovai.

Kalbos sutrumpintos iki minimu
mo. Tas labai gerai. Per susipaži
nimo vakarų galbūt trumpas oficia
lus žodis butųjrepakenkęs.

Bendrai Šventė paliko gera įs
pūdi.

***

lietuvišką šeimą, jis prieš 11 metų 
persikėlė gyventi į Chicagą ir dabar 
yra “bosas” viename fabrike kartu su 
Jūrate augindami du vaikus ir juos 
auklėdami gražioje lietuviškoje dvasio
je. Visą mano dviejų savaičių buvimo 
laika, Dargių šeimoje aš jaučiausi kaip 
savas pas savus, ypatingai kai ir Stasio 
uošviai buvę austrai! ečlai Baltramonar
čiai mane labai gražiai globojo.

Pats Chicagos miestas man taip 
pat padarė labai gražaus didmiesčio 
vaizdą ir ypatingai ilgasis kelias ežero 
pakrantėje yra labai gražus ir įspūdingas, 
turintis, kad ir žiemos metu, labai gra
žius vaizdus. Gaila kad dėl laiko stokos 
aš negalėjau pažinti amerikiett-ska, Chi- 
caga, nes pakliuve,s į šią, lietuviškąją 
pasaulio sostinę ir daugiausia bebūda
mas garsiuose ištisai apgyventuose 
lietuvių rajonuose, žmogus per ilgesnį 
laiką gali visiškai ir anglu kalbą pa
miršti, nes tikrai, -laike dvieju, savaičių — 
viešėjimo čia as" tekalbėjau tik žemai
tiškai, dzūkiškai ir maišytu kaunietišku 
akcentu.

Vienas iš mano didžiųjų globėjų 
buvo senai nematytas, daug Australijoje 
su giminėmis apkalbėtas Leonas Traška, 
su kuriuo prieš daugelį metų, nors ir pusiau 
badaudami skambias lietuviškas dainas 
Vokietijoje dainuodavome. Smagu buvo 
išgirsti ir vėliau pačiam pamatyti, kai 
šis dainos mėgėjas ir čia yra įsijungęs 
į operos chorą ir savo skambiu balsu 
kelia mūsų dainos grožį. Gi dar malo
niau buvo susipažinti su puikia jo žmo
na Gražina ir ju trimis gražuolėmis 
dukromis, iš kurių viena būtinai norėjo 
važiuoti su manimi į Australiją, kad ga
lėtų pamatyti tikrą kenguriuką.

Australijos lietuvių ir ypatingai 
sportininkų gyvenime buvo ir visą laika 
liks neužmirštamas dalykas, tai buvęs 
Amerikos lietuvių krepšininkų vizitas 
Australijoje.

(Nukelta, j 7 pusi.)
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AUSTRALIJA PALIKUS 
Antanas Laukaitis.

(Atkelta iš 6 pusi.)
Ta maloni pažintis su 

krepšininkais ir jų. vadovais tomis per
galės dienomis Australijoje, tapo ir vėl 
labai draugiškai prisiminta Chicagoje. 
Valdas Adamkus, nors ir skubėdamas į 
savo sunkiai užpelnytas atostogas, 
kartu su Ponia rado laiko paskutinį 
vakarą nuoširdžiam pokalbiui ir drau
giškam priėmimui savuose namuose, kai 
buvęs treneris Vytautas Grybauskas, 
kartu su nepavargstančiu krepšinio idea 
listų Aleksu Lauraičiu supažindino mane 
su amerikonišku profesionalų krepšiniu. 
Malonu buvo susipažinti ir p. Grybaus- 
kienę, su kuri a „ pasirodo net toje pačioje 
gimnazijoje mokėmės ir radome nemažai 
bendrų pažįstamų. Sužinojęs apie mano 
buvimą Chicagoje, tuoj pat pas. mane 
prisistatė mano geras prietelius buvęs 
ir dar dabar esąs mūsų krepšinio “žvaigž
dė” Edis Modestas, nusiveže^s mane į 
puikų restoraną ir vėliau į savo namus, 
kuriuose buvo malonu matyti jo sporti
nių pergalių ir laimėjimų ttofėjas, tau
res ir kitas dovanas. Atrodė, lyg tai 
bučiau papuolęs į sportinį muziejų.

Be pačių sportininkų labai mielai 
mane sutiko ir priėmė mano kolegos 
žurnalistai, tai Jonas Soliūnas ir Petras 

•Petrutis, dabartinis “Margučio” radio 
vedėjas. Malonioje Jono globoje aplan
kiau dienraščio “Draugo” redakciją, 
kur susipažinau su visais redaktoriais, 
pamačiau šiuos puikius laikraščio rūmus, 
spaustuves patalpas ir kt. Malonu buvo 
lankytis Jaunimo Centre, kur malonus ir 
kone visuomet besišypsą,? šio Jaunimo 
Centro direktorius tėvas rKijauskas su 
tokiu kruopštumu -ir paslaugumu aprodė 
visa šį puikų ir lietuviams taip svarbų 
centrą, kurio reikšmė yra lyg tas lietu
viško gyvenimo pulsas Chicagoje, Gaila 
tik kad statant ši milžinišką pastatą, 
visiškai buvo pamiršti sportininkai, jug 
ir jie yra jaunimas ir sporto salė jiems 
taip būtu ten pravartu.

Belankant veteranus sportininkus 
labai mielai buvau sutiktas buvusio krep
šininko L. Kalvaičio, dabar su savo po
nia žmona Nijole jau beauginančių kone 
naują krepšinio komandą, kai jaunystės 
draugas ir buvęs mūsų gerasis jaunių 
ir vyrų žaidėjas Rimas Gasiūnas nustebo 
mane pamatęs jo dabar gyvenamoj Chi- 
cagoj. Nemažo masto prekybininkas, 
buvęs stalo teniso meisteris Vladas 
Soliūnas, aprodęs savąsias krautuves, 
rado laiko su savo puikia šeima pasida
linti keliones ir sportiniais įspūdžiais, 
kai buvęs australietis ir vienas pirmųjų 
Sydney “Kovo” steigėju Jonas lietukas, 
kone išbučiavo sutikęs mane, nes jau 
neskaitant mūsų bendro darbo Australi
joje, jam visi australiečiai svečiai yra 
lyg didžiausi gimines ir juos jis taip 
širdingai priima, lyg tai būtų jo senai 
nematyti broliai.

Bebūnant Chicagoje, teko net du 
kartus kalbėti per “Margučio” radio sto
tį, kai ir i lietuviškos televizijos valan
dėlę taip pat buvau pakviestas. "Margu
čio” radio valandėlė i yra Čia labai po
puliari, duodant savo programas penkias 
dienas savaitėje. Vedėjas Petras Petru
tis čia dirba išsijuose(s, savo pagelbinin- 
kais turėdamas eilę jaunimo atstovu, 
net su pačiu pasaulio jaunimo vadovu 
Sokodolskiu, Tikrai džiugu matant ir mūsų 
jaunimą, taip aktyviai įsitraukusi į ši 
lietuvišką darbą. Man bebūnant Chicago
je “Margutis” buvo surengęs nesenai iš 
Lietuvos atvykusio solisto Vidmanto 
Valatkos koncertą, kuriame ir aš dalyva
vau, vėliau susipažindamas ir su dauguma 
vietinių meninių pajėgų.

Vokietijoje, pokariniais metais be
gyvenant, teko tarnauti kuopose, kuriu 
karininkų ir kuopiečių taip pat nemažai 
sutikau čia. Savo gero prieteliaus Alg. 
Visockio, dabar užimančio labai svarbias 
viceprezidento pareigas vienoje didelė
je firmoje ir jo puikios žmonos, žinomos 
aktorės Zitos Kevalaitytės, globoje, su
tikau savo buvusius karininkus inžinie
rius Br. Nainį, su kuriuo vėliau jų šei
mos puikiuose namuose labai maloniai 

' apšnekėjome mums taip artimus lietu
viškus reikalus, J. Rimkevičių ir žurna
listą Oželį. Malonus pašnekesiai, paį
vairinant puikių šeimininkės artistišku 
interpretavimų, buvo ypatingai gyvi ir 
įdomus.

Belankant lietuviškas prekybas, su
sipažinau ir su savo netiesioginiu “bo-
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Skaniausi Andrulio sūriai Paramos krautuvėje Čikagoje.

su”, tai Lietuvių Žurnalistų S-gos iždi
ninku p1. Janušaičiu, turinčiu vieną iš 
didžiausių “Paramos” krautuvių, kurioje 
ir man teko reklamuoti ir fotografuotis 
prie žinomų Andriulio sūrių, jų skoni 
pačiam bemėginant. Maloniai buvau su
tiktas prekybininko Karvelio namuose. 
Jis, nors šiuo metu ir išėjęs, kaip pats 
sakosi į “pensiją”, lietuviškuose rei
kaluose nenurimsta ir toliau leidžia kny
gas bei plokšteles, kuriomis ir aš buvau 
apdovanotas. Vienas i§ gyviausių ir ma
žiausiai laiko turinčių čikagiečių, yra 
fotografas Zigmas Degutis, su kuriuo 
mus riša glaudi pažintis iš” pokarinių 
Italijos laikų. Be savo aktyvios lietu
viškos sportinės veiklos, jis su savo 
foto aparatais dalyvauja visame musų 
lietuviškame gyvenime, savo nuotrauko- 
komis parodydamas musų lietuviškąjį 
gyvenimą. Chicagoje labai gražiai buvau 
priimtas Tautiniuose Namuose, kur visi 
"Dirvos” skaitytojai ir šio miesto 
tautininkų vadovai labai jaukioje popie
tėje dalinosi su manimi mano kelionės 
įspūdžiais.

Būnant Chicagoje ir nepaminint gar
siųjų 69-sios gatvės lietuviškųjų taver
nų, būtų tikra lietuviška nuodėmė, nuo 
kurios tur būt niekas išrišimo duoti ne
galėtų Be abejonės visų tavernų, kara
lius yra "Gintaro” klubo prezidentas 
Adolfas Lietuvininkas, kuris mane kaip 
svečią iš Australijos ir draugą iš Londo
no, taip globojo savo garsiąja arbata, kad 
mažai trūko kai ir aš ko tik nepradėjau 
dainuoti su jo globojamais operos dai
nininkais. Didelis sportininkų rėmėjas 
A. Lietuvininkas ir Australijos sportinin
kams padovanojo puikią pareinamąją 
taurę, palinkėdamas ir mums geriausios 

P AD EKA
Širdingiausiai dėkoju mielai p.p. Cibulskių šeimai, ypač Marytei, už 

moralinę ir materialinę pagalbą, netekus mano mylimo vyro.

Regina Ratienė.

Į -i

Mielam draugui
INŽ. ANDRIUI CHODAI

mirus, jo tėveliams, žmonai ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
draugia liūdi.

Dr. I.N. Venclovai ir
V. Patašius.

f

Staiga mirus

INŽ. ANDRIUI CHODAI,
jo tėveliams, mūsų mieliems draugams ir prieteriams Onutei ir Mykolui 
Chodams, reiškiame gi Ii a^ užuojautą ir kartu liūdime.

Virgininkai.

INŽ. ANDRIUI CHODAI
mirus, jo tėvus, žmoną Dalią ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Zakarevičiai.

sportinės sėkmės. Be “Gintaro” klubo 
garsus yra ir kiti lietuviški barai kaip 
“Roma”, su savo puikia šeimininke, 
Liths & Zigis, kurio savininkas yra bu
vęs australietis Sigitas Astrauskas ir 
australiečiams gerai žinomas su krepšiniu 
kais viešėjęs E. Misiūnas, labai gerai 
dar ir dabar prisimindamas, kaLjis Tas
manijos saloj šaudė su policijos Viršinin
ku australiškuosius triušius.

Puikioje savo senų pažįstamų p. 
Vilūnų globoje aplankiau garsiąsias 
lietuviu Sv. Kazimiero kapines, kurios 
prieš daugelį metų taip tragiškai pri
glaudė ir mano jaunystės draugę p. Vilū
nų jauną dukrą Nijolę. Šimtai ir tūkstan
čiai puikių, lietuviškų antkapių besilan
kančiam byloja kiek daug jau mūsų tau
tiečių, gyvenusių šioje garsioje Chica
goje, nukeliavo Anapiliu, palikdami tik 
savo pomirtinius pėdsakus kietame gra
nito akmenyje.

Dvi savaites, išgyventos Chicagoje, 
bent maža dalim: man priminė mūsų Lie
tuvą, kur žmogus visur tegirdi tik savąją 
kalbą, kur savaitgaliais negali apsi
spręsti į kurį is' daugelio esamų paren
gimu reikia eiti, kur savas radio, sava 
televizija, savos krautuvės ir tavernos, 
bei bažnyčios, net ir savuoju vyskupu 
ir kapinėmis bei savaisiais laikraščiais, 
tave padaro tuo tikruoju lietuviu; gyve
nančiu su savais ir pas savus. Lietu
viškomis akimis žiūrint Chicaga man 
yra miestas, kuriame ir aš kaip lietuvis 
tenorėčiau gyventi ir kvėpuoti tuo 
lietuvišku oru, supančiu taip didelę ir 
plačią mūsų lietuviškąją sostinę išei
vijoje. įspūdžiu Chicagoje aš niekuomet 
negalėsiu pamiršti, nes tai buvo vienos 
is' smagiausių dienų mano visoje kelio
nėje.

NEWCASTELIS
Pirmieji du tomai “ENCIKLOPEDIA 

LITUANICA” yra įteikti NEWCASTELIO 
MIESTO BIBLIOTEKAI, kuri randasi 
CITY ARTGALEERY CULTURAL CENTRE 
(prie miesto sodo fontano). Si vieta len
gvai surandama, todėl nepraleiskite pro
gos (ypač moksleiviai) - būdami mieste 
užeiti ir pasiskaityti apie LIETUVA. 
“ENCIKLOPEDIA LITUANICA”, išviso 
bus šeši tomai ir kainuos 90 dolerių. 
Newcastelio lietuviai, padovanodami Si 
leidinį^ miesto bibliotekai mano, kad ne 
tik lietuviai, bet taip pat ir vietiniai gy
ventojai ir NEWCASTLE UNIVERSITETO 
studentija turės kompetentinga žinių šal
tinų apie LIETUVĄ. LIETUVOS kraštą 
ir žmones.

*♦*

Regina Ulanienė visada su savo šeima 
aktyviai dalyvauja mūsų lietuviškame gy
venime, rengėsi ir i Dr. V. Donielos 
isleistuves, bet besku riant _ žolę pi auti 
mašina sužeidė jai ranką. Siame nelai
mingame atstikime Regina užjaučiame ir 
linkime greito pagijimo.

Paskutiniame Valdybos posėdyje nu
tarta suorganizuoti lietuviškos muzikos 
transliavimą per vietinę ABC stotį iš 
lietuviškų plokštelių, kurias parinks kul
tūros ir švietimo vadovė Zina Zakaraus
kienė. Plokštelės bus perkamos, bet daug 
vilčių dedama susilaukti iš vietinių lietu
vių taip pat ir iš toliau gyvenančių dovanų 
Manoma nepamainomas plokšteles bus 
galima pasiskolinti ir po kiek laiko sugrą
žinti savininkams.

ABC transliuoja daug dainų ir tau
tinių meliodijų iŠ įvairių kraštų, .tai kodėl 
mums nepasistengti susidaryti progą pasi
klausyti lietuviškų.

A.S.

***

KELETAS SUGRETINIMU.
J-

Švedijos karalius Gusta
vas gauna net $00,000 dole
rių metinės algos . ‘ ir dar 
1,100.000 dolerių dvarui iš
laikyti. o, darbelio beveik jo
kio. Retkarčiais pamedžio- 
ja, pameškerioja neturėda
mas ką veikti, tai ir viskas. 
Jo ministras pirmininkas 
gauna 32,000 dol., ir dar ap
moka valstybės iždas viso
kias jo reprezentacijos feą- 
skaitas.

Tuo tarpu Izraelio ministrų 
pirmininkė Goldą Meir gau
na vos 7,000 doleriukų per 
metus, o darbų, o rūpesčių 
kalnai griūva ant jos mote
riškos galvos.

Jos kaimynas iš dešinės—■ 
Jordano karalius Husseinas 
gauna 268,000 dolerių ii 
šypsosi.

prezidentas Nixo- 
nas gauna 200,000 dol. al
gos ir 125,000 priedo kitoin 
išlaidom, gi Kanados minis. 
teris pirmininkas . Pierre 
Trudeau — tik 25.000 dol. 
ir reprezentacijai pagal są
skaitas.

Prancūzijos prez. Georgės 
Pompedou — 242,000 dol 
ir daugiau nieko..

Indijos prezidentas V. V. 
Giri gauna tik 16.461 dol, 
Matote, gerbiamieji, kaip 
tenai tiksliai apskaičiuota, 
net iki paskutinio doleriuko, 
o ne apskritom nulinėm 
skaitlinėm.
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Keliones ų užsieni Jums geriausia paruošia (patarnavimas veuui;

STUDENTU. IR ABITURIENTU 
DĖMESIUI

Sydnėjaus studentu Komitetas ALSS 
kviečia visus studentus, filisterius ir 
abiturientus dalyvauti iškyloje i JENOLAN 
CAVES kur turėsime progos, užbaigiant 
atostogas, artimiau susipažinti ir susi
draugauti.

Iškyla tęsis dvi dienas vasario 24 - 
25 d. Maistas ir nakvynė Jenolan Cave

Vasario 13 d. ■ antradienį Pan 
American lėktuvu Fligth 811 iš Fiji 
8.30 vak ryte atskrenda i Sydney: 
J.E. Vysk. A. Deksnys, prel. L. Tulaba 
ir prel. P. Celiešius.

Vasario 14 d. vėl Pan American 
lėktuvu Flight 811 7.20 vai. ryto atskren
da mielu tautiečiu grupė 25 asmenys iš 
Čikagos, su kun. St. Santaru ir Tėvu 
Šakaliu, OTM. Tai W. Raškausko lietu
vių kelionių biuro ekskursija.

ALG. ŽILINZKAS, ODRA TRAVEL 
3U LA TROBE ST., MELBOURNE

Telef. 67 9454 vak. 93 4258

Tautiečius aptarnauju nuo 1959 m.
Grupinei kelionei į Ameriką^ liepos/rugpiūcio mėn. prašau registruotis dabar.

Skyriai: Geelong - 28 Fenwick St.

House dviem dienom kainuoja $10.00.
Važiuojame traukiniu (galima ir savo 

mašinom) išT Centrelines stoties šeštadienį 
24 vasario 8 vai. ryto ir grįžtame sekma
dieni 7 vai. vakaro. 4.

Traukinio ir autobusų išlaidos $12.00 
ten ir atgal.

Visi iškylos dalyviai užsiregistruoja 
ir sumoka $4.00 užstato iki vasario 9 d. 
pas Violetų Bitinaitę, 56 Almora St., 
Mosman. Tel. 969 - 6394.

SYDNĖJAUS LIET. ABITURIENTAMS

Prašome visus lietuvius abiturientus 
užsiregistruoti į ALSS (Australijos Lietu
vių Studentų Sąjungą) pranešant savo 
vardą ir pavardę kur ir ką studijuosite, 
skambinti telf. 969 - 6394 Violeta Biti
nai tė.

Sydnėjaus Skyr. Valdyba.

***

-SYDNEY LIETUVIULMOTERU 
SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJOS

aukų lapas Nr. 2.
Aukojo "L. Sodybai'* Po $50.00 - 

J. Sakalauskas ir K. Butkus; po $25.00 - 
A. Milašas ir Canberros Liet. Stud. 
Sąjungą; po $10.00 - L.R.' Milašas, L. 
Pykys, M. Jankauskienė, M. Zakaras; 
Po $5.00 - “Litas” inves. Pty. Ltd. 
J. Černiauskas, P. Alekna, O. Raginiene, 
R. Pukienė, E. Baltrimienė; $3.76 J. 
Norman; po $2.00 - E.O. Karpavičius, 
M. Juškevičius, A. Valeckas.

Ligoniu reikalams aukojo $25.00 - 
Canberros Štud. Sąjunga; po $10.00 - L. 
Pykys, M. Zakaras; po $5.00 - I. Reison, 
“Litas” Ltd., V. Račiūnas, J. Černiaus
kas; $3.00 - M. Juškevičius, po $2.00 - 
J. Kedyš, E.O. Karpavičius.

Visiems nuoširdžiai dėkojame ir 
maloniai prašome neatsisakyti toliau 
mus paremti.

Valdyba., ***

S.L.M.S.G.D-jos tradicinis Blynų 
Balius siais metais vasario mėn. neįvyks 
dėl tuo laiku įvykstančių Rekolekcijų. 
Moterų D-jos Balius nukeliamas į gegu
že's mėn. 26 dieną.

Valdyba.

Tarptautiniam Sydney aerodrome 
sutikime juos visus su lietuvišku svetin
gumu bei tautiniuose aprėduose, kad jų 
atvykimas būtų ryškus ir svetimiesiems 
bei spaudos atstovams.

Rekolekcijos vyksta St. Joachim’s 
bažn. Lidcombe (prie John St.) Vasario 
■mėn. 14,15 ir 16 darbo dienų vakarais 
vis ta pačia tvarka:

Nuo 6 vai. vakaro išpažintys.
7 vai. konferencija.

- 7.30 vai. Sv. Mišios, giedant “Dai
nos” chorui dirig. B. Kiveriui, bendra 
Sv. Komunija ir auka rekolekcijų išlai
doms. Po jų vėl pamokslas ir išpažintys.

Tik vasario 16 d. laike Sv. Mišių 
bus teikiamas Sutvirtinimo Sakramentas.

PAGERBIMO VAKARIENĖ
Šių visų Svečių, o ypač J.E. Vysk. 

A. Deksnio Garbei bei artimesniam kon
taktui Sydney Lietuvių Parapija ruošia 
priėmimo vakarienę vasario 16 d. 9 vai. 
vak. Auburn Auditorium salėje 15 Park 
Road, kurion kviečiami visi tautiečiai, 
tik iš anksto - ligi 11d. vasario užsirašo 
per vietos seniūnus, kunigus ar rengimo

P RAN ESIMAS

LVS “Ramovė” Sydney Skyriaus 
Valdyba, savo š.m. sausio mėn. 21 d. 
posėdyje, nutarė sušelpti Sydnėjaus 
lietuvių kultūrines organizacijas: a) Syd- 
nejaus Savaitgalio Mokyklai $15.00 
b) News Digest Intern. $10.00, c) Mo
terų Soc. Globos Draugijai, ligonių 
šelpimo reikalams $10.00 ir d) Invali
dui- ramovėnui, esančiam ligoninėje J. 
Bartininkui $10.00.

Be to, ankstyvesniais Valdybos nu
tarimais yra paskirta: Sporto Klubui “Ko
vas”, XXIII-čios sporto šventės proga, 
taurės pirkimo reikalams $12.26 ir LVS 
Ramovės Centro Valdybai, -karo invalidų 
šelpimo reikalams $20.00.

Organizacijų pirmininkai, arba jų 
įgalioti asmenys, kurie dar neatsiėmė, 
prašomi skirtas pinigų sumas atsiimti, 
kiekvieną sekmadienį, prieš ir po pamaldų 
Lidcombe, spaudos kioske, pas iždininką 
p. A. Vinevičių.

LVS “Ramovė” Sydney Skyriaus 
VALDYBA.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Dr. R. Zakarevičius po ilgesnių stu

dijų Anglijoje ir Amerikoje grįžta atgal 
į Sydnėjų vasario mėn. pradžioje/

***
Australų spaudos žiniomis Bramton 

saloje rastas skelėtas, kuris policijos ma
nymu yra Eriko Ramanausko . 18 m. dingu
sio 1971 m. lapkričio mėn. 1 d.

Erikas Ramanauskas tuo laiku buvo 
toje saloje ir dalyvavo maritono bėgime 
apie salai Nuo to laiko buvo dingęs be 
žinios.

, Yra ir mūsų tarpe sektinų pavyzdžių. 
Štai p. O. Miniotienė iš* Sydnėjaus šven
čių dovaną savo draugei p. V. Kunčai- 
tienei užsakė vieniems metams “Musu 
Pastogę”. Sydnėjaus Socialinė Moterų 
Draugija lankydama ligonius ir senelius
pastebėjo kad daug kas ilgėsi lietuviškos 
spaudos, užsakė p. Bertuliui vieniems 
metams “Musų Pastogę”. Tai vis gražus 
pvayzdžiai kuriuos verta pasekti.

***

Vladas Miniotas sydnejiskis norėda
mas aplankyti savo vaikus vasaruojančius 
Bateman’s Bay, bevažiuodamas mašina, 
padangai trukus, apsivertė ir susižeidė. 
Sužeidimas nepavojinga? bet jau 4 savai
tes kaip gydosi. Linkime Vladui greitai 
grįžti sveikam į. Sydnėjų.
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Sydney - 647 George St.

SELIGENSTADTO PAMINKLINIS 
KRYŽIUS PAPUOŠĖ ROMUVOS 

SODYBĄ.

Prieš ketvirtį šimtmečio jis buvo 
pastatytas skurdžioje Seligenstadto lie
tuvių stovykloje kaip mūsų tautos ir jos 
išblaškytų vaikų kančių simbolis. Iškly
dus jojo statytojams už plačiųjų vandeny
nų įtolimus pasaulio kontinentus, suskur
do ir vienišas likęs kryžius. Buvo iškas
tas -ir pamestas ant žemės, lyg sunkus 
ligonis, jis laukė pagalbos iš savo tautos 
vaikų.

Toli atsiduru šiųjų ir Vokietijoje
likusiųjų sutarimu, kryžius buvo pervestas 
i Huttenfelde esančią lietuvių Romuvos 
sodybą, kur atgavęs pagarbią išvaizdą 
(naujai atremontuotas - restaruotas), 
rado derama prieglobstį savųjų tautiečių 
tarpe.

Pastatytas pačioje reprezentacineje 
vietoje, aikštėje prieš* Vasario 16 gimna
zijos rimus, kur bus atliekamos visos 
ruošiamos iškilmės bei minėjimai, ski
riami religiniai tautiniam dvasios susi
kaupimui. Galima pasakyti, kad be kry
žiaus Romuvos sodyba nebūtu pilna, nes 
lietuvis nuo mažens suaugęs su kryžiumi,- 
kurį matė stovinti sodybose, pakelėse 
ir kitur, statė ir savo gyvenvietėje.

Šiandien jų Lietuvoje nebėra, nes 
barbariškai visi sunaikinti. Užtat išeivio 
namuose rasi miniatiūrinį tautiniais 
motyvais padabinta^ kryžių ar koplytėlę, 
kuris primena tėvų kraštą ir lyg Viešpa
ties ranka globoja esančius jo artumoje.

Kryžiaus pašventinimo iškilmės 
įvyko p.m. lapkričio 19 d. Šventinimo apei
gas atliko vysk. Antanas Deksnys, o 
atatinkamas kalbas pasakė VLB-nės 
pirmininkas J.K. Valiūnas ir gimnazijos 
direktorius V. Natkevičius. Taip pat buvo 
perskaitytas šiai progai skirtas buvusių 
Seligenstadto stovyklos gyventojų lietu
vių sveikinimo laiškas. Iškilmėse daly
vavo nemažas skaičius žmonių, nes tuo 
metu buvo -suvažiavimas Vokietijos Lietu
vių B-nės darbuotojų, įgaliotiniai prie 
kraštų (landų) vyriausybių, valgo mokyklų 
mokytojai ir kiti svečiai.

Ta pačia proga tenka pasidžiaugti, 
kad Australijos lietuviai gražiai atsilie
pė savo aukomis šiam kilniam tikslui.

Aukavo po $10.00 - Vytautas ir Ona 
Arai- (Asevičiai), Jonas ir Marija Zinkai 
ir Stepas Jablonskas, po $5.00 - V.K. 
Bitinai' ir I. Daudarienė, Feliksas Januš-

kevičius, Stase Kurienė, Balys Nemeika 
ir Vytautas Vosylius, po $2.00 - kun. 
Petras Butkus, Antanas Jantauskas, 
Jonas Jančius, Pranas Binkus, Jonas 
Mulokas, Ona Ramanauskiene", Ignas 
Račiūnas, Vaclovas Vičinskis ir X, po 
$1.00 - Marija Glionertienė, Stefa Špoke- 
vičienė ir Elena Gumbienė.

Viso surinkta 76 australiški doleriai, 
kuriuos pakeitus į amerikoniškus susi
darė $90.33. Šiai sumai p. J. Zinkus at
siuntė čekį, kuris žymiai prisidėjo prie 
išlaidų padengimo, kurios numatomos 
virš 2000 D.M.

Komitetas reiškia gilią padėką vi
siems aukotojams, aukų rinkėjams ir 
šio laikraščio p. Redaktoriui, už spaus
dinimą mūsų pranešimus laikraŠfyje. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Petrui Butkui, 
kun. Pranui Daukniui, kun. Albinui Spur- 
giui ir kun. Pranui Vaseriui per pamoks
lus paskelbusiems aukų vajaus prane
šimus. Ypatingai didelė padėka tenka 
atiduoti p. J. Zinkui, kuris si sunkų dar
da, taip sėkmingai suorganizavo ir gra
žiai bei sklandžiai įvykdė.

Paminėtina, kad aukų vajus baigia
mas vasario pabaigoje, jei dar kas norėtų 
prisidėti prie šio vajaus, maloniai prašo
me auką įteikti p. J. Zinkui, kuris mums 
persiųs.

Pabaigai džiugu konstatuoti tikrovę, 
kad mes dar daugumoje esame vieningi 
ir pagal išgales remiam visus lietuviškus 
reikalus savo aukomis bei darbu, nežiū
rint kur ir kaip toli vieni nuo kitų bėgy- 
ventumėm. Kitaip ir būti negali, nes 
mūsų lietuvišką mintis viena ir ta pati, 
būtent:

Yra danguj žvaigždelė, 
kuri visų šviesiausia; 
yra salelė žemėj, 
kuri vi sugrąžiau si a.

Gimtiems laukams, upeliams 
ir kryžiui paliai taką, 
nors būtumėm toliausiai, 
tik jiems mus širdys plaka.

Kanadietis iš Londono Edvardas 
Blumaš su savo žmona Elena jau kuris 
laikas vieši pas savo seserį p. R. Pūkienę 
Sydnejuje. Svečiai aplankė p. Bauže's, Balt
rūnus, “M.P.” redaktorių ir kitus tautie
čius. Susipažinę su Australijos lietuvių 
gyvenimu pareiškę, kad tarp Kanados lie
tuvių ir Australijos yra mažas skirtumas - 
abiejuose kraštuose lietuviai yra gerai įsi
kūrė. ir susiorganizavę. Australija jiems 
patinka.

Sekančią savaitę išvyksta į New Ze
landiją ir į. Pacifiko salas. Ponams Blu- 
mams linkime gerai, pasiviešėjus Austra
lijoje laimingai sugrįžti Kanadon.

.***

Tuo pačiu metu du lietuviai iš Syd- 
nejaus keliavo aplink pasaulį, ir aprašo 
tuos pačius miestus, tas pačias vietas,

antplūdis,' nuostoliai dėl namu pardavimo 
ir kelimasi į kitus, tai atmosfera, kurioje 
cikagiškiai lietuviai gyvena”. Tiesiog 
baisu.

O mum ė atrodo, kad mūsų keleiviai 
vienas važiavo per pasaulį su ružavais 
akiniais, o kitas su~ juodais ir tiesa 
paliko nepastebėta. Skaitytojas turi pats 
susirasti, ji yra kur nors tarp ruzavos ir 
juodos spalvos, kur nors, viduryje.

***

ATVYKSTA AMERIKONAI

Skelbiame sąrašą asmenų atvykstan
čių iš Amerikos į AustralijąEucharistinio
Kongreso proga. .

Miss Albina BRIZGYTĖ iš Chi
cago. Mrs. Veronika BUBNYS iš Chi
cago, Mrs. Bronė BUJOKAS iš Kanados, 
Mr. Anthony BUTĄ iš Melrose Park, Mrs. 
Marija GIRDVAINIS iš Chicago, Dr.John

P. Imsiys.

pastogė

tuos pačius vaizdus ir žmones. Antanas 
Laukaitis savo įspūdžius aprašinėja 
“M.P.”, Ava Saudargienė “T.A.”. Štai 
koks gaunasi skirtumas.

A. Laukaitis “M.P.” Nr. 5 - “Pats

JUSIONIS iš Santa Monica, Mr. & Mrs. 
Kazys KLEIVA iš Cicero, Mr. Petras 
KUDUKIS iš Cleveland, Mrs. Frances 
MARCINKUS iš Chicago, Mrs. Franciška 
PRANKUS iš Chicago, Rev. Jonas SAKA-

Chicagos miestas man taip pat padarė 
labai gražaus didmiesčio vaizdą ir ypa
tingai ilgasis kelias ežero pakrantėje 
yra labai gražus, ir įspūdingas, turintis, 
kad ir žiemos metu, labai gražius vaiz
dus”.

Ava Saudargienė “T.A.” Nr. 3 rašo 
- “Sunkios klimatinės sąlygos, nešvara, 
užterštas oras, baimingas rytojus, negrų

LYS iš Kanados, Rev. Stasys SANTARAS 
iš Melrose Park, Mr. Adolf SIMKUS iš 
Chicago, Mr. & Mrs. Paul ŠLAPELIS 
iš New York, Mrs. Vilhelmina STUOGIS 
iš Evanston, Mr. & Mrs. Leo VENCKUS 
iš Chicago, Mr. & Mrs. Adolf TRINKA 
iš Rockford.

***
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