
HUSIĮ PįSTOCĖ
(XXV) 28.1.1974 REGISTERED FOR POSTING AS A NEWSPAPER CATEGORY B 1974.1.28 Nr. 4 (1306)

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
NAUJUS METUS PRADEDANT
Jau trisdešimts metų, kai pasku

tinį karta žvelgiame į padūmavusį, kru
vinais gaisrais nušviestą Lietuvos 
dangų. Rytuose dundėjo mirties griaus
tinis, ritose naikinančioji karo banga 
į vakarus. O už tos bangos? - Už tos 
bangos liko Lietuva, lietuvių tautos 
didžiuma, pasiryžusi akis į akį stoti 
prieš milžiną, kuris prieš- kelerius 
metus buvo išplėšęs jai laisvę ir da
bar grįžo su dar didesniu įtūžimu.

Likusiems Lietuvoje" kova buvo 
kieta, skaudi, tęsėsį keleta_ metu, 
pareikalavusi dešimčių tūkstančių 
laisvės gynėjų, _ gyvybių. Traukiniai 

-riedėjo į šaltą šiaurę su žmonių kro
viniu, o kalėjimų sienos nepajėgė 
talpinti suimtųjų ir kankinamųjų. Ko
va nesibaigė ir "iki šiol, tik ji dabar 
daugiau dvasinė - užsigrūdinimo, iš
tvermės - išsaugoti lietuvišką sielą 
ir širdį, išlikti lietuviais.

Mes slinkome į vakarus - ir nuo 
grįžtančių i Tėvynę rusų. Nors nieks 
mus svetur" nelaukė ir nepasitiko, bet 
mes, vildamiesi išgelbėti savo gyvy
bę, ryžomės stoti į kovą už teise ir 
teisėtumą^, būti liudytojais Lietuvai 
padarytos skriaudos, darbais ir auka 
kovoti už laisvę.

Praėjo trisdešimts metų, beveik 
pusė žmogaus amžiaus. O metai - ne 
griovelis, Įsibėgėję neperšoksim: 
juos reikia išgyventi, reikia dirbti, 
reikia atžymėti pozityviais darbais, 
sujungtom jėgom siekimui.
Per tą laiką jau išaugo nauja karta, 
gimusi svetur, Lietuvą pažįstanti tik

MIRĖ GENEROLAS P. 
PLECHAVIČIUS

Praeitais metais gruodžio men. 
pabaigoje mirė Amerikoje žinomas 
generolas Povilas Plechavičius su
laukęs 84 m. amžiaus. Nepriklausomy
bės kovų pasižymėjęs karininkas, 
apdovanotas Vyčio Kryžiaus I rūšies 
3 laipsnio ordinu. Nepriklausomybės 
laikais tarnavo kariuomenėje užimda
mas atsakomingas pareigas. 1944 m. 
suorganizavo Vietinę rinktinę. Atsi
sakęs vykdyti vokiečių nacių reikala
vimą, kad rinktinės daliniai butų, 
perduoti jų valdžion, 1944 gegužės 
mėn. 15 d. drauge su Vietines rinkti
nės štabu suimtas ir išvežtas į Salas- 
pilio koncentracijos stovyklą Latvi
joje. Vėliau buvo išsiųstas į Berlyną 
ir buvo laikomas saugumo žinioje. 
Karui pasibaigus apsigyveno JAV. Nuo 
1950 m. buvo Lietuvių veteranų S-gos 
Ramovės centro valdybos pirmininku.

*** 

MINISTERIS SVEIKINA

Imigracijos Ministeris Mr._A. J. Grassby atsiuntė “M.P.” redaktoriui pasvei
kinimą su Naujais Metais,prašydamas perduoti “M.P.” skaitytojams ir pridėjo 
ši pranešimą, kurį prašo paskelbti.

Šie metai, 1974, yra Australams pradžia naujo supratimo apie tautybę, 
kada imigrantai yra priimami kaip pilnateisiai šeimos nariai tautoje.

Per praeitus metus buvo parodyta daug sveikos iniciatyvos: nauji pa
rinkti metodai užtikrina imigrantus kad duodami patarimai yra tikri apie jų 
Įsikūrimų Australijoje; reikalingas skaičius kvalifikuotų darbininkų padeda 
naujai atvykusioms nugalėti visas su įsikūrimu susijusias ir naujai iškylan
čias problemas; ypatingas dėmesys yra kreipiamas į imigrantų vaikų mokymą, 
o taip pat ir į jų tėvus; būtino reikalo atveju yra įsteigta telefoninė vertėjo 
tarnyba Sydnejuje ir Melbourne, kuria jau pasinaudojo 30,000 interesantų, šių 
metų pradžioje rikiuose praplėsti ir į kitus miestus.

1973 m. mes padarėme gerą pradžią,užtikrindami ateiviams jų lygias tei
ses australų tarpe, o 1974 ir tolimesniais metais aš tęsiu apjungimą Austra
lijoje su dar didesnėm pastangom visus sujungti į vienų damų vienetą.

Linkiu kiekvienam geriausių naujų metų.
A.J. Grassby
Imigracijos Ministeris

iš vyresniųjų pasakojimų, iš knygų.
Jei po amžių kada skaudūs pančiai 

nukris
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Musų kovos ir kančios, - be ryžto 

naktis -
Ar jiems besuprantamos bus?

dainavo Maironis anais sunkiais rusų 
okupacijos laikais. Jo daina ir dabar 
tą pat primena, tik dar skirtingose 
sąlygose - ne savame krašte.

30 metų toks laiko tarpas, kuris 
verčia mus ypač rimtai susimąstyti': 
ar mūsų jaunajai kartai bus supranta
mos lietuviu tautos kovos, ar ji iš 
viso domėsis tuo. Jaunimas jau yra 
šio krašto piliečiai, jiems kitokis 
gyvenimas prieš akis. O Lietuva kaž
kur už tūkstančių mylių. Ar mes patys 
darome visa, kad jaunimas Lietuvos 
neužmirštu - kad ji jam būtų miela ir 
verta meifės ir net aukos.

Ar jaunimas perims mūsų padary
tus lietuviu tautai įsipareigojimus, 
ar jis vertins tai, ka mes vertiname 
kaip savo tautos paveldėjimą: mūsų 
kalbą papročius, kultūra. Didėle dali
mi atsakymai į. siuos klausimus pri
klauso nuo musų pačių - ar mes patys 
dar nesame paniekinę savo įsiparei
gojimu. Taigi pirmas Žvilgsnis kreip
tinas i pačius save: ar mes nestatome 
neesminių kasdienybės menkniekių 
aukščiau už sa 'o tautos gyvybes iš
laikymą, už darnų sugyvenimą už jun
gimą jėgų bendram darbui; "ar mes 
esame nupurtę nuo savo sąžinės ir 
širdies dulkes, kurios klodais susi
klostė ir pro kurias mes negalime 
pajusti pareigos, atpažinti savo tau
tiečio, tokio pačio lietuvio, turinčio 
tokius pat siekimus, kaip ir mes patys. 
Daug daug panašių klausimų, kaip 
juodas debesys, kyla prieš mus pa
čius. Kai mūsų sąžinė sakys kad 
mes esame teisūs, "kad mes ištikimi 
savo tautai ir sąžiningai vykdome 
savo įsipareigojimus, tada galime 
tikėtis," kad ir mūsų jaunimas mus 
supras ir jo širdyje bus pakankamai 
vietos savo tėvų kraštui pamilti ir 
pasiryžimo atneštas vertybes saugoti. 
Mūsų pavyzdys nustatys jaunimui 
veiklos gaires.

Su antruoju 30-ciu visi mes, 
kurie savo akimis matėme mėlyną 
Lietuvos dangų, jau būsime iškelia
vę i amžinybę." Taigi, reikia skubėti. 
Laimas - nepermaldaujamas duobka
sys, kasa kiekvienam duobę nei aki
mirksnio nesustodamas.

Šie metai tebūna mums praeito 
kelio peržvalgos metai, veda į damų, 
darbinga sugyvenimą.

" J. SI.

MANO MAŽYTĖ VILTIS - NIJOLĖ SIVICKAITĖ MOCKIENĖ
iš keramikos parodos Venecueloje, suruoštos Meridoje Koloni aliniam e meno 
muziejuje praeitais metais rugsėjo 7-30 dienomis, (apie menininkę žiūr. psl.)

Spaustuves vajus
Pagaliau po ilgu svarstymų 

A.L.B. Krašto Valdyba ėmėsi konkre
čių žygių. įsigyti geresnę “M.P ” 
rinkimo mašiną. Tam tikslui paskelb
tas vajus. Aiškiai matyti, kad pasi
rinktas bendruomeninis kelias. Kodėl 
atsisakyta komercinio pagrindo? Ne
jaugi įvairių valstijų skirtingi įstaty
mai nuo to atbaidė. Gaila, kad nega
lima įsteigti kooperatyvą (nebent jis 
būtų vienos kurios valstijos ribose), 
bet gi dar esama įvairių formų akcinių 
bendrovių, kurios gali veikti visoje 
Australijoje. Tiesa, Čia susiduriama 
su Krašto Valdybos juridine kaip dali
ninko padėtimi, bet ir čia gerai pagal
vojus būtų galima surasti išeitį.

Pasirinkus bendruomeninį kelią, 
didžiausią problemą sudaro kapitalo 
sutelkimas. Kaip buvo rašyta, bent 
geresnė surinkimo mašina kainuoja 
apie §12,000. Reikia būti dideliu 
optimistu, kad tikėtum, jog paskelbus 
laikraš'tyje vajų, tokia suma pinigų 
tuoj bus surinkta. Be to, tokiu keliu 
einant, kreipiamasi tik į. aktyvesnius 
tautiečius, kurie ir taip bendruomenei 
daug duoda. Žymiai geresnis būdas 
yra tiesioginis, asmeniškas kreipi
masis, nes tada prieinama ir prie tų, 
kurie praktiškai mūsų bendruomenėje 
ne bedaly vau j a. Kaip tai galėtu pada
ryti Krašto Valdyba? Turime Apylin
kių Valdybas, seniūnijas ir visą eilę 
.organizacijų. Nereikia aiškinti, kad

BRAŽINSKAI DĖKOJA

1973 m. lapkričio 20 d. Eltoje 
buvo parašyta, kad pasaulio lietuviai 
siųstų kalėdinius sveikinimus Turki
jos kalėjime esantiems tėvui ir sūnui 
Bražinskams. Jie gavo daugybę laiškų 
ir prisiuntė Eltai ir visiems lietu
viams savo šio turinio padėką:

“Mes, Lietuvos laisvės kovotojai, 
norime perduoti nuoširdžiausią padė
ką visiems laisvo pasaulio lietuviams 
už visokeriopą paramą, solidarumą ir 
širdingus sveikinimus bei linkėjimus, 
išreikštus gausiuose kalėdiniuose 
laiškuose, telegramose ir atvirutėse, 
kurios šimtais kasdien pasiekia mus, 
praskaidrindamos sunkia^ kalėjimo 
kasdienybę, teikdamos dvasinę stipry
bę ir puoselėdamos laisvės vilti. 
Ačiū.”

Pasirašė P.A. Bražinskai

“M.P.” rinkimo mašinos įsigijimas 
tėra vien Krašto Valdybos reikalas, 
bet mūsų visų, o ypatingai įvairių 
organizacijų, kurios labai dažnai savo 
pranešimus talpina bendruomenės 
laikraštyje. Krašto Valdyba galėtų 
kreiptis, jei ne tiesioginiai, tai per 
apylinkių Valdybas (su išanksto pa
ruoštu tekstu) į visas Australijos 
organizacijas su prašymu, kad tam 
reikalui kiekviena iš jų (per tam 
tikrą, nustatytą laiką) sutelktų bent 
§100.00.

Organizacijų savo tarpe turime 
tikrai daug, vien Melbourne jų gali
ma priskaičiuoti ne mažiau 20. Orga
nizacijomis čia suprantama netik drau
gijos, bet ir klubai, ansambliai, sam
būriai ar bet kokie organizuoti viene
tai, besireiškią mūsų bendruomenėje. 
Tokiu būdu didesnė dalis reikiamų 
lėšų lengvai galėtų būti sutelkta. 
Vargu ar nors viena organizacija, 
kuri yra verta savo vardo ir supranta 
bendruęmeninį reikalą, atsisakys pa
dėti. Čia nereikia suprasti klaidingai, 
kad organizacijos yra prašomos iš 
savo turimų pajamų paskirti tam tiks
lui po §100.00 (nors kai kurios is jų 
lengvai galėtų, padaryti). Ne, tik vie
nokiu ar kitokiu būdu padėti tas lė
šas sutelkti. Būdų yra daug ir įvai
rių, pradedant parengimais (chorai ar 
oktetai galėtų duoti koncertus, kurių 
niekada nėra per daug), savo narių, 
aukomis ir pagaliau gal geriausia, 
tai aukų rinkliava iŠ tų., tautiečių, 
kurie bendruomenėje labai retai bepa- 
sirodo. Kai kurioms organizacijoms 
tai būtų akstinas pabusti iš letargo 
miego ir bent kiek padirbėti bendruo
menės labui. Be abejo, yra organi
zacijų, kurios egzistuoja tik popieriuje 
iš jų nieko gero negalima tikėtis.

Jei skaitysime, kad Australijoje 
dar yra apie 4,000 aktyvesnių tautie
čių, tai kiekvienam maždaug tektų 
paaukoti tik po trejetą dolerių. Reikia 
manyti, kad niekas neatsisakys, jei 
tik prie jo bus prieita ir paprašyta.

Pradžiai M.K. Čiurlionio Disku
sijų Klubas siunčia §55.00 auką 
(surinkta metiniame narių susirinkime) 
ir pasižada netolimoje ateityje dar 
tiek sutelkti, tegul ir visos kitos or
ganizacijos lygia dalimi prisideda, 
nelaukdamos atskiro paraginimo.

P. Baltutis
***
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ORGANIZUOKIMĖS STIPRIAU, 
BUS TVIRČIAU

Dar ir dabar rasime tokiu lie
tuvių, kurie tariasi nepriklausą Lietu
vių Bendruomenei; maža to, rasime ir 
tokių organizacijų, kurios nepalaiko ir 
nepripažįsta Apylinkių Valdybų. Be 
abejo, yra ir tokių, kuriems iš viso 
lietuviu tauta nerūpi ir jie save skai
to kitos kultūros ir kitos tautos žmo
nėmis. Apie tokius nekalbėsime, jie 
nurašyti į nuostolius. Bet apie tuos, 
kurie save laiko lietuviais ir tokiais 
nori būti, jie yra veiklus, jie siekia 
lietuvių tautai gerovės, tačiau stovi 
nuošaliai nuo Bendruomenės. Turime 
panašaus nusistatymo ir organizacijų, 
plačiau’išsireiškiant, lietuviškų socia
linių junginių, kurie su Apylinkių 
Valdybomis nebendrauja, save skaito 
aukštesniais ir reikšmingesniais 
vienetais.

Čia turime gerai įsisąmoninti 
šiuos du PLB Konstitucijos paragra
fus: 1. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę sudaro visi pasaulyje gyvenan
tys lietuviai; ir 2. Kiekvieno Krašto 
Lietuvių Bendruomenė tvarkosi pagal 
savo priimtą statutą, prisiderindama 
prie vietos sąlygų bei įstatymų ir 
PLB Konstitucijos.

Pirmame paragrafe yra priimtas 
absoliutus dėsnis ir dėl jo mums rū
pintis nereikia, kai antrasis palieka 
mūsų kūrybinei iniciatyvai susikurti 
savo bendruomenę. Kaip matome, į 
mūsų bendruomenę patenka kiekvie
nas lietuvis , kiekviena organizacija. 
Salia bendruomenės, kaip šalia tau
tos, negalėtų būti nei vieno lietuvio, 
nei vienos lietuviškos organizacijos. 
Sudarome visi vieną tautą ir vieną 
bendruomenę - PL Bendruomenę. Kiek, 
kaip ir kas prisideda prie tos bendruo
menės darbų ir kūrybos,priklauso nuo 
sąmoningumo ir geros valios.

Iš tų bendrų principu išeidami, 
pažvelgkime j mūsų Apylinkių V-bų 
darbus’1 ir uždavinius. Kaip matome, 
apylinkė yra. lokalinis vienetas, kaip 
valsčius administracinėje valstybės 
sistemoje. Į jį įeina visi gyventojai, 
visi bendri reikalai, visos organiza
cijos ir visi tos mažos bendruomenės 
rūpesčiai. Bendruomenės gyvenimas 
pats savaime vyksta, tai natūralūs 
jos pasireiškimas. Atsiranda įvairių 
interesų, uždavinių ir tikslų, atsiran
da kas juos organizuoja, vykdo, rūpi
nasi, dėl. jų sielojasi. Todėl turime 
įvairių socialinių junginių.

Tie visi socialiniai junginiai, rū
pesčiai ir pastangos, siekiant lietu
vybę išlaikyti, yra visuotini, juos kas 
nors turi apjungti, jie kur nors turi 
susitikti. Neužtenka abstraktinės 
idėjos, reikia konkrečios formos ir 
turinio. Tam ir yra sukurtos Apylin
kės Valdybos, kurios apima visus 
pavienius ir visus organizuotus jun
ginius, tačiau kaip kiekvienas indi
vidas yra laisvas daryti ir elgtis kaip 
jis nori, taip ir kiekvienas junginys 
yra laisvas savo veiklos plotmėje. 
Apylinkės Valdybos yra visų žmonių 
renkamos, tad jos turi ir visų pasi
tikėjimą, kai tuo tarpu kitų junginių
valdybos yra išrinktos ir atstovauja '• torių 
tik savo narius. Tas visuotinumo 
pradas, kuris yra visoje lietuviškoje 
bendruomenėje yra atstovaujamas 
Apylinkių Valdybų. įvairių organiza
cijų keliai ir idėjos kryžiuojasi ir 
sutampa iš' to kyla socialinė kova.

Kiekvienas visuotinis ir bendras ’ 
darbas Apylinkių Valdyboms turėtų 
rūpėti. Kaip sakysime, tautinių šven
čių paruoširtias, visiems vienodai 
yra reikalingas ir suprantamas, ta
čiau turime eibe kitų darbu, kuriuos 
dirba tik pavieniai pasiaukoję as
menys, o reikėtų organizuotos rankos 
ir pagalbos. Pav., spaudos platini
mas, mokyklų organizavimas arba jau 
suorganizuotoms ir veikiančioms pa-

”La Traviata” II aktas, A. Brazys ir G. Capkauskiene.

SOLISTĖS G. ČAPKAUSKIENĖS 
KONCERTAI AUSTRALIJOJE
Kaip jau spaudoje buvo minėta, 

’ Australijon š.m. kovo mėnesį atvyksta 
; koncertams solistė G. Čapkauskienė. 
; Ji atvyksta kovo 20 - 21 Sydnejun. 
; Pirmasis jos koncertas įvyks Sydne- 
i juje kovo 24-tą dieną. Po to vyks 
j Canberron, kur koncertas įvyks 25-tą 
i kovo. Melbourne koncertas įvyks kovo 
į 30 ir sekančią dieną-31-mą Geelonge. 
i Paskutinis koncertas Australijoje 

įvyks Adelaidėje balandžio 6-ta.
• Solistė taip pat dalyvaus religiniame 
? koncerte, kuris įvyks Lietuvių Studijų 
j Dienų metu balandžio 12-ta, (Didįjį 
į Penktadienį) Šv. Kazimiero koply- 
j čios salėje.

Solistė yra pačiame savo karjie- 
■ ros pajėgume ir yra labai gerai 
; pasirodžiusi Kanadoje ir J.A.V. Ji 
: koncertuoja netik lietuviams, bet 
į dainuoja televizijos ir radio valan- 
į dose.

Australijos lietuviai turės retą 
; progą išgirsti aukšto lygio ir klasės 
; solistę.. Tenka džiaugtis, kad Solistė 
Į rado laiko ir nepabūgo ilgos ir var

ginančios kelionės, sutikdama ap* 
lankyti Australijos lietuvius ir pasi-

• dalinti su jai suteikta Dievo dovana 
: - .balsu.

Solistei Sydnejuje ir Canberroje 
' akompanuos pianistė Virginija Inkra- 
. taitė, o Melbourne, Geelonge ir Ade- 

laidėje-pianistė Rasa Kubiliutė.
Solistė yra kilimo iš Joniškio. 

Karo atblokšta,apsigyveno Hanau sto
vykloje, kur lankė gimnaziją. Tada 
dar buvo Gina Butkutė.

Gina savo balsinę medžiagą pra
dėjo lavinti dar Vokietijoje, dainuo
dama Mikulskio ansamblyje. Turė- 

: dama gerus mokytojus,solistė pasiekė 
aukštos klasės dainininkės lygioJos 
balsas plaukia natūraliai, ypač" aukš
tos gaidos, jos koloratūrinis registras 
tiesiog žavus. Apie jos koncertus 
rašo netik lietuvių, bet ir Kanados 
bei J.A.V. spauda, įvertindama ją kaip 
vieną iškiliausių dainininkių.

Solistės programos yra įvairios 
ir įdomios. Ypatingai lietuviškoji 
auditorija jai kelia ovacijas, nes ji 

; to tikrai nusipelno.
Australijos lietuviams solistė 

yra paruošusi ypatingai įdomią, pro
grama. Visa pirmoji dalis skiriama 
liaudies ir lietuvių kompozitorių 

■ kūriniams. Antroje dalyje solistė pa
sirodys su pasaulinio masto kompozi- 

kūriniais ir Čia publika turės pro- 

galbos teikimas, fondų ir solidarumo 
mokesčių rinkliavos ir kt. Šiuos ir 
panašius darbus dirbdami niekam ke
lio nepastosime ir keliai nešusikry- 
žiuos. Tačiau būtų klaidinga manyti 
ir norėti, kad tie keli į valdybas iš
rinkti asmenys viską padarytų. Čia 
yra kiekvieno ir visų, darbas. Apy
linkių Valdybos turėtu įprasti šaukti 
visų orgiinižuotų junginių valdybų 
susirinkimus svarbiems ir dideliems 
darbams aptarti ir juos Įgyvendinti.

Kiekvieno sąmoningo ir geros 
valios lietuvio pareiga būtų tokius 
Apylinkės Valdybos darbus paremti.

am

gos išgrįsti ir pajusti pilną solistės 
dainavimo techniką ir balso grožį.

Musų menininkų iš kitų kraštų 
apsilankymai yra tos prošvaistės, 
kurios įneša į mūsų kultūrinį gyveni
mą naujos šviesos. Australijos lietu
viai visuomet priima svečius nuošir
džiai ir neapvilia jų lūkesčių.

vb***

"MUSU. PASTOGĖS” SPAUSTUVEI 
AUKOJO

iš praeito “M.P.” Nr. $390.00
M.K. Čiurlionio Diskusijų Klubas
Melbourne $55.00
VISO: $445.00

Dirva jau turi naują rinkimo maši 
nėlę - kompiuterį, ši naujoji maži 
nėlė, su dviem naujais šriftais ir 
visais priedais Dirvai atsiėjo 
8,219,55 dol.

PADĖKA

Ryšium su iškeliavusia amžinybėn (25.12’73) mūsų mylima 
Mama A.A. JUZE NORVILAITIENE, giminėms, draugams, pažįsta
miems, liūdesio valandoje broli,mane ir šeimą užjautusiems ir i am
žina^ poilsio vieta, palydėjusiems, širdingai dėkoju.

Stasys Norvilaitis

MELBOURNO ČIURLIONIEČIAl 
1973 M. užbaigiamoji popietė.
M.K. Čiurlionio Diskusijų Klu

bas Melbourne 1973 m. gruodžio mėn. 
23 d. Lietuvių Namuose turėjo savo 
metinio darbo; užbaigiamąją popietę, 
kurioje seniūnas p. Paulius Baltutis 
padarė atliktų darbų apžvalgą bei 
ateities planus.

1973 m. bėgyje čiurlioniečiai 
buvo pakvietę į Melboumą Adelaidės 
Lietuvių Teatrą “Vaidilą” su J. 
Griniaus veikalu “Stella Maris”, 
kuris nors ir susilaukė čia neskait
lingo žiūrovų skaičiaus, tačiau ma
čiusiems paliko gerą įspūdį savo 
paruošimu.

Kitas Ciurlioniečių rūpestis 
buvo sutelkti nors nedidelę pasau
linio garso dailininkų - grafikų origi
nalių darbų kolekciją ir ją padovanoti 
Lietuvos dailininkams. Tas darbas 
pradėtas žymiaisjaponų grafikų kūri
niais. Trys pirmieji kūriniai: Kuni- 
kiro Amano, Hiroyuki Tajima ir Tokio 
Miyashita jau pasiekė Vilnių ir buvo 
įteikti Dailės Muziejui. Popietėje 
dailininkas p. Adolfas Vaičaitis 
supažindino su modernios grafikos 
savumais ir i skėlė, ypač studijuojan
tiems meną, originalių darbų reikšmę. 
Susirinkusieji taip pat buvo supažin
dinti ir su kitais dviem grafikos kūri
niais, kurie numatyti pasiųsti į Vil
nių: Akira Kurozaki - Lost Paradise 
8 ir Tomoko Mishida - Skay Nr. 4.

P. G. Žemkalnis trumpai papasa
kojo apie jo lankymąsi Vilniuje ir 
Įteikimą Vilniaus Dailės Muziejui 
minėtų, kurinių bei perdavė Muziejaus 
direktoriaus dailininko p. Gudyno 
padėką Čiurlionįečiams.

Visi melboumiečiai kviečiami 
aktyviai remti grafikos kūrinių kolek
cijos įgijimą ir jos padovanojimą 
Lietuvos dailininkams.

Sekantis Čiurlįoniečių parengimas 
buvo brolių Jono ir Adolfo Mekų fil
mų: “Going home” ir “Reminiscen- 
ses” parodymas Melbourne lietuviams. 
Šie filmai nėra pramoginiai. Jie buvo 
gauti per Melboumo Universiteto 
Activities ‘ Club. Jų pasižiūrėti į Lie
tuvių Nanus susirinko nemažas būrys 
tautiečių, kurie turėjo progos susipa
žinti su pasaulinį garsą pasiekusiais 
filmais: Sūnaus susitikima su motina 
ir artimaisiais dabartinės buities 
rėmuose. Dėl savo stiprių emocinių 
impulsų, suliejant fotografavimą su 
mintijimu - filmai nėra lengvai žiūrovų 
suvokiami kaip kituose filmuose.

Pagaliau daugelio laukti Vil
niaus Operos solisto Edvardo Kania
vos ir jo žmonos aktorės Barboros 
AbramaviČiutės koncertai, kurių pa
ruošiamuosius darbus dauguma atliko 
Čiurlioniečiai. Gaila, jiems negalint 
laiku atvykti į Australiją, turėjo būti 
atšaukti, tikint, kad juos sulauksime 
sekančiais metais.

Po pranešimų buvo parodyti Lie
tuvoje daryti filmai: “Šimtamečių 
senuolių godos”, V. Mykolaičio - 

Putino ir Ievos Simonaitytės gyvenimo 
atskiri fragmentai. Kaip paprastai ir 
nuoširdžiai nuskambėjo senelių dai
nos ir kasdieninio gyvenimo pokal
biai, taip giliai ir jautriai buvo at
skleisti mūsų Žymiųjų kūrėjų gyvenimo 
fragmentai.

Pabaigoje, seniūnui priminus, 
sudėta bendra Čiurlioniečių auka 
$50.00 Bendruomenės spaustuvės* 
įgijimo reikalams. P. P. Rūteniui 
priminus, numatyta 1975 m. paminėti 
M.K.- Čiurlionio 100 metų gimimo
sukaktį.

Popiete baigta kavute, kurios metu 
buvo pasidalinta bendrais klausi
mais ir patirtais įspūdžiais.

V. ir A.
***
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KUR ŽALIOS RŪTOS ŽYDI
G. Žemkalnis

“Ėjau ■ aš naktį pro šiuo s amžių mūru s, 
pro bokštus, laiptus, šlamesį, lasus; 
ir švito vėl man žemės skliautai niūrūs 
ir Vilnius buvo nuostabiai gražus“.

(Iš R. Gibaviciaus paveikslo).

Galiu, akis užmerkęs, matyti už 
Neries tekančią saulę ir švintantį 
dangą. Gijomis besiraizgančius debe
sėlius, šlamančias liepas ir rasos 
lašus - atrodo, dar tik vakar sudrėkino 
jie mano rankas taip,kaip ašaros su
drėkino mano veidą.

Tarp atsivežtą iš Lietuvos lobią 
vienas iš brangiausią mums yra atsi
sveikinimo telegrama:

“Žemkalniams, Kur jurginai, 
žalios rūtos, kur sena močiutė - bus 
per amžius kaip ir buvus Lietuva 
matutė. Bučiuoju, Giedrė.”

Atsivežtu lobiu pagrinde - atsi
minimai, Įspūdžiai. Jų, susikaupusių 
per pusantro mėnesio/yra tiek daug, 
kad jais visais iš karto pasidalinti 
neįmanoma. Dalinuosi tik nuotrupomis.

Rašėme laikraštyje, kad būtų 
gera, jei apsilankę Lietuvoje aprašytą 
savo įspūdžius objektyviai, jei para
šytu tiesą. Tokios yra mano intenci
jos, tačiau kas gi yra objektyvumas, 
kas yra tiesa? Jausmai, aplinkybės, 
interpretacija duoda asmeniškomis 
spalvomis nutapytą tiesą.Kas man 
atrodo objektyviu atpasakojimu, ki
tam, tą patį mačiusiam, gali atrodyti 
kaip išsigalvotos pasakos.

Kiek aš žinau, Lietuvą aplankyti 
yra du būdai. Vienas iš ją tai turistinė 
viza, kuri yra duodama dešimčiai die
ną į Tarybą Sąjungą su leidimu pra
leisti penkias dienas Vilniuje. Pen
kios dienos Vilniuje, apsistojus vieš
butyje, apsunkintos pokelioninio 
nuovargio, emociniai ir fiziniai per
krautos susitikimu su artimaisiais, 
nepalieka laiko pamatyti ir pažinti 
šios dienos Lietuvą ir lietuvius. 
Dėl to kai kas išsiveža vien tik 

negatyvius įspūdžius, kai kurie 
išskrenda ni'eko nepamatę ir tik su 
galvos skaudėjimu. Kiti patys palieka 
apie save, užsienyje gyvenanti lietu
vi, tik labai paviršutiniškai sudarytą 
nuomonę. Penkios dienos tai tik aki
mirka į kurią bandome supakuoti pasku
tinius 30 metą.

Antras apsilankymo būdas yra 
svečio viza. Tarybų Sąjungoje yra 
keliolika miestų, ją tarpe ir Vilnius, 
į kuriuos gali vykti svečiai iš užsie
nio. Sąlygos - giminės Vilniuje, kurie 
turi užtenkamą gyvenamą plotą. Bu
das: iš T. Sąjungos konsulato gauna
mas blankas, kurį užpildžius trijuose 
egzemplioriuose ir pridėjus nuotrau
kas reikia persiųsti kviečiančiajam 
giminaičiui. Tie blankai, kartu su 
giminiu prašymu duoti leidimą, per
duodami milicijai Vilniuje ir tada 
laukiama atsakymo. Gavus teigiamą 
atsakyma r pradedama rūpintis vizomis 
ir t.t. - čia jau tas paliekama pasirink
to kelionių agento kompetencijai. Sve
čio viza, jei. gauta, atrodo yra duo
dama prašytam laikui. Mes šį kartą 
prašėme ir gavome pusantro mėnesio.

Svečio viza duodama į. miestą. 
Tas reiškia, kad ji neduoda teisių 
išvykti už Vilniaus ribą. Norint ap
lankyti kitas Lietuvos vietoves.reikia 
kreiptis į Vilniuje esančius turizmo 
organus. Pripratusiems prie vakarų 
pasaulio logikos ir tvarkos, tie turistu 
suvaržymai atrodo - savotiški ir, jei 
tas neliestą musą užsienio lietuviu, 
sakyčiau juokingi. Lietuvos gamta yra 
nepaprastai graži, romantiška ir ra
minanti; žmonės nuoširdūs, svetingi; 
susisiekimas ir keliai geri; kainos, 
musų uždarbiais neblogos, maisto 
užtenka, gėrimų perdaug - turistams 
Lietuvos miškai ir ežerai, be užterši
mo ią triukšmo, būtų tikras rojus. 
Pastačius nebrangią” motelio tipo 
viešbučių ar stovyklaviečių ir lei
džiant turistams ten vykti, doleriniu 
svečią tikrai netrūktų. Deja, atrodo^ 
kad kažkas kaip ta mergaitė • ir nori, 
ir bijo.

Didelį įspūdį man padarė šva
rios upės, tylūs ežerai, neprišiukšlin- 
ti miškai. Tiesa, vilniečiai skun
džiasi, kad Neris užteršta, tačiau 
visur paupiais matosi meškeriotojai ir 
besimaudantieji. Skirtingas vaizdas, 
palyginant su šokoladinės spalvos 
Yarra^ Melbourne, šiukšlina Sena 
Paryžiuje ar Dunojum, koše pratekan
čiu pro Vieną. Ežerai, kuriuose 
draudžiama plaukioti motoriniais lai
vais ir kuriųsmėlio dugnas matosi irian- 

tis vaidrodv per vandens lelijas , tarp 
kurią plaūskia lydekos - savo vėsi
nančia gaiva ir juos supančių mišku 
kvapu jie yra be palyginimo pasaulyje. 
Miškai, kuriuose noksta žemuogės, 
mėlynės ir bruknės, kur tarp sąmanų 
pūpso baravykai ir voveruškos, ku
riuose basac kojat praduria kankorai- 
žis ar spyglys, o ne sudaužytas bute
lis. Tiesa, kai kur, kaip prie Drus
kininką, autobusu sustojimo vietoje 
netoli Gudijos sienos, žvelgiant į 
fantastiškajCiurlionio paišytą(Reigardo 
slėnį, po kojomis yra pravažiuojančiu* 
ją paliktas šiukšlynas, primenantis/ 
kad civilizacija Žengia į priekį...

Faunos konservacija, įvairių 
žvėrią padaugėjimas, briedžių per
teklius, stumbrą kaimenės _ užveisi- 
mas ir priežiūra, žvėrių priežiūra žie
mos metu ir griežtos medžioklės tai
syklės - tai vis teigiami ir džiugūs 
atsiekimai. Neapsieita ir be klaidų: 
vilkai tapo beveik išnaikinti, kol 
nebuvo susigaudyta, kad vilkas tai 
natūralus gamtos sanitaras, naikinan
tis sergančius žvėris. Taip pat buvo 
importuotas užjūrinis šuo, kuris pasi
rodė esąs labai vislus ir viską nai
kinantis žvėris - jį dabar medžioti 
galima visada. Gandrų yra mažiau. 
Pelkių nusausinimai naikina ju maitini
mosi plotus - varlynus. Matyti gandrus, 
sekančius lauką ariantį traktorių ir 
gaudant lauko peles,yra įprastas vaiz
das.

Gandrų trūksta ir kita prasme. 
Natūralus * prieauglis yra tragiškai 
mažas. Gyvenamo ploto stoka ir eko
nominės sąlygos naikina ją varlynus 
šioje srityje.

Užmiesčiuose matosi nedidelią 
dabar statytų, privačių namu. Mažesni 
namai, kurie nebuvo nusavinti, yra 
labai „ vertinami jų savininkų ir juos 
norinčiųją įsigyti. Seni namai daug 
kur yra gerokai apšepę - pora mili
jonų litrų dažų nepaprastai pataisytų 
reikalus. Betgi, teko matyti ir gražiai 
sutvarkytu bei išdažytą namų, sody
bų. Tai kelia mintį, kad gal dažnai 
apsitvarkymas pareina nuo individo 
ar įstaigos, kurie yra už tą nuosavybę 
atsakingą.

Smarkiai plečiasi daugiaaukščiai 
gyvenamųjų namu rajonai. Bendras 
ją vaizdas yra tipiškas, panašus į 
kitur Europoje matytus tokius rajonus, 
tačiau su kai kuriomis išimtimis. Pa
vyzdžiui, kiek teko visur keliauti, 
tokio puikaus išplanavimo kartu su 
krautuvėmis, žaidimų aikštelėmis, 
mokyklomis ir t.t. ir suderinimo su 
gamtovaizdžiu kaip Vilniaus Lazdy
nuose, man neteko matyti. Niekur taip 
pat neteko matyti tokio prasto staty
bos užbaigimo ir trupančio cemento, 
rodančius blogą darbo priežiūrą ar 
tiesiog nesirūpinimą ir neturėjimą 
pareigingumo ar atsakomybės jausmo.

Apsileidimas ar nesirūpinimas 
savo negražų veidą parodo daug kur 
ir man, iš užsienio atvykusiam lie
tuviui, darosi skaudu ir pikta - ką gi 
užsieniečiai apie mus pagalvos. Pa
vyzdžiui, išskrendant iš Vilniaus 
aerodromo į Varšuvą, tarptautinio 
skridimo laukiamasis, kuriame lėktuvo 
laukė grupė japoną atrodė kaip Wuk ų 
Wuk geležinkelio stotelė. Vyrų iš
vietėje vienintelis išvietės puodas 
buvo pramuštu dugnu, nenuplautas ir 
nenuplaujamas ir be dangčio. Tai ir 
taip pat suskilę ir apdaužyti puodeliai 
kai kuriose kavinėse, dažnai neman
dagus patarnavimas krautuvėse ir t.t. 
užsieničių yra dedama į tas pačias 
tautos kultūros svarstykles, kartu su 
restauruojamu senamiesčią ir krašto 
stiprybę rodančia Traką pilimi; kles
tinčiu menu ir pažangia architektūra; 
mokslą ir šviesos siekimu ir tautos 
gyvybiškumu.

Ar tai musą tautos silpnybes * 
apsileidimas tingėjimas, grubumas, 
palinkimas į girtuokliavimą? O gal tai 
svetimos įtakos? Esu tikras, kad 
daugelyje atveją tai tik atsakingo 
asmens, šeimininko, apsileidimas.

Lankėme įvairias krautuves. Kai 
kurios naujesnės, kaip batu ir gėlių 
parduotuvės Vilniuje, savo' išplana
vimu ir vidaus dekoracija gali nesi
gėdyti prieš mums žinomus standartus. 
Vitriną dekoravimas ir juose prekių 
išstatymas dažniausiai visai ne
blogas, nors prekiavimo būdas, ypač 
“Univermage” ir senesnio tipo krau
tuvėse, man žiūrint iš profesionalinio 
taško, yra primityvus. Prekių pasi
rinkimas ią kokybė yra geresni,negu 
daugelis, musų įsivaizduoja. Trūkumai 
jaučiami t bent mums, ribotame pasi
rinkime, Kainą struktūra, tai jau 
kita istorija, nes, pavyzdžiui, pado

resnis vyriškas kostiumas kainuoja 
vidutinę mėnesio algą. Matomi krau
tuvėse dviračiai, motociklai, TV apa
ratai, radiogramos, tranzistoriai (Skal
bimo mašinos, šaldytuvai ir panašiai. 
Brangūs, pasirinkimo nėra.

Maisto produktą. įskaitant saldai
nius, pyragaičius ir tortus yra užten
kamai , tačiau irgi nepigiai. Dėdės 
parama iš kaimo yra visada miela vien 
jau tik iš finansinės pusės žiūrint. 
Mėsa yra labai prasta (tačiau, tiesą 
pasakius, visoje Europoje neteko ra
gauti geros mėsos už prieinamą kai
ną. Teko stebėtis, kad turint tiek 
daug ežerų ir upių, gėlo vandens žuvį 
sugauti parduotuvėje rugpjūčio 
rugsėjo mėnesi yra menas t reikalau
jantis aukštų meškeriojimo sugebėji
mų. Daržovės ir vaisiai prastos koky
bės. Sako, sausi metai.

Suvenyrų krautuvės (turinčios 
labai gražių mfeniškų darbų), plokšte
lių parduotuvės, knygynai pilni žmo
nių. Pasirodžius gerai knygai jos lai
da išgraibstoma per keletą dienų, nors 
tiražai sukasi apie 15000"

Kultūrinis gyvenimas verda. Mu
ziejai, parodos, drama, opera, bale
tas, gastrolės, lengvos ir klasikinės 
muzikos koncertai, ansambliai, savi
veiklos būreliai ir t.t. Ir tai ne tik 
sostinėje, bet ir provincijoje. (Deja 
Lietuvoje buvome teatrui beatostogau
jant, tačiau teko girdėti atskirus so
listus, konservatorijos ansamblį. 
Matėme operos “Karmen” generalinę 
repeticiją* aukšįos pasaulinės kla
sės). Girdėjome Ščiukaitės, Laimonai- 
tės ir Žukausko estradinės muzikos 
koncertą - už jų profesionalumą, me
lodingumą ir jumorą, plojome kol 
paskaudo delnai.

Prisiminimus, pilnus nostalgi
jos, dar vis suz'adina naktiniuose 
klubuose Šabaniauskas. Saulei tems
tant i einant nuo įgulos bažnyčios iki 
senamiesčio viduriu Laisvės Alėjos^ 
Kaune, paaiškėja, kad, kaip ir pries 
30 metą, didžiausia koncentracija 
gražiausią pasaulyje merginų galima 
atrasti čia.

Tapytojai, grafikai, skulptoriai 
ieško nauju kelių, kuria daug, atrodą, 
turi sudarytas kūrybai sąlygas ir pra
gyvena iš savo talento. Kaip ir visur, 
yra geresniu ir blogesnių, yra ir labai 
gerų, pasiekusių pasaulinio pripažini
mo/ ManyčiauFkad jiems trūksta gali
mybės viešai pasireikšti su savo 
bandymais, palyginti savo darbą su 
menu vakaruose ir patiems būti paly
gintiems. Ribotas mažos grupės pasi
rodymas 1973 metais su dideliu pasi
sekimu keliavo po vakarų Europą kartu 
su Lietuvos gintaro paroda. Ta paroda 
teko matyti Salzburge, ja džiaugtis ir 
didžiuotis.

Žmogus gatvėje * apsirengęs 
švariai, tvarkingai. Gimnazijon einan- 
tięji vaikai atrodo žavingai 1939 metų 
uniformose . Moterys madiągos, su 
skoniu. Turėdami mažiau rūbų, juos 
daugiau vertina ir prižiūri. Veikia gro
žio salionaįkuriuose ir plaukus surai
to ir nagus išdažo. Yra restoranų, 
kurie prilygsta geriems restoranams 
bet kur. Yra restoranas, kuriame gau
nami pasaulyje geriausi cepelinai * 
ir tai yra tie.sa.

Vilnius, nors jame ir yra daug 
rusų, yra turbūt lietuviškiausias kiek 
jis yra buvęs per paskutinius 500 metų. 
Kad jis nėra dar lietuviškesnis (gy
ventojų atžvilgiu), dalinai reikia kal
tinti lietuvių nenorą keltis gyventi 
Vilniun kritiškais momentais.

Mačiau aš aukštus bokštus ir 
puikius pastatus. Mačiau pamiš
kėje buvusią sodybą pamatus ir kry
žių eiles kaimo kapuose. Mačiau savo 
mažą gyvą tautą,dar bėgydančia' žaiz
das, ir matau, kad jau seniai yra atėjęs 
laikas ne vėjo malūnuose ieškoti prie
šų, bet ištiesti brolui ranką. Paklausti 
savęs, kuo aš galiu padėti, ką aš 
galiu duoti? Ar aš esu reikalingas?

Melbourne Dainos Sambūris ilgametei narei, buvusiai Šaulių 
Sąjungos choro, Lietuvos Operos choro ir Čiurlionio Ansamblio dai
nininkei bei Kauno operetės solistei

MAGDALENAI ŽILINSKAITEI AUKSTIKALNIENEI

mirus, jungiamės prie jos vyro Prano ir sūnų Rimo ir Jono gilaus 
skausmo, reikšdami nuoširdžią užuojautą,

Melbourne Dainos Sambūrio Dirigentas ir daininkai.

STIPRYBĖ DVIESE - 
NIJOLĖ SIVICKAITĖ MOCKIENĖ

NIJOLĖ SIVICKAITĖ MOCKIENĖ 
IR JOS DARBAI

Pietą Amerikoje pagarsėjusi 
menininkė skulptorė keramikė Nijolė 
Sivickaitė Mockienė 1973 m. gruo
džio mėn. 7 * 30 dienomis Venecueloj, 
Meridos Kolonialiniame meno muzie
juje buvo parodai išstačius! 44 savo 
skulptūros darbus. Menininkė buvo 
aukštai įvertinta spaudoje. Vietos 
spaudoje jj vadinama Artistą Lituana. 
Parodu organizavo pati Venecuelos 
valdžia kultūriniais tikslais ir visas 
su paroda susijusias išlaidas pati 
Venecuelos valdžia apmokėjo. Meninin
kė gyvena Bogotoje.Kolumbijoje.

,1968 m. Nijolė buvo atvykusi į 
Sydnėjų pas savo seserį Aldoną ir 
čia viešėjo kelis mėnesius. Kai kurie 
sydnejiškiai yra ta proga įsigiję jos 
meno darbų. ***
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GYVENIMAS TAUTAI IR BAŽNYČIAI 
(Kun. Petro Butkaus 60 metu amžiaus 

sukakties proga)
Sydnejaus lietuvių kapelionui 

kun. Petrui Butkui šių. metų sausio 
mėn. 9 d. sukako 60 metu amžiaus. 
Taip jau buvo jam laimės skirta, 
kad didelę gyvenimo dali - 25 metus - 
jam teko praleisti Australijoje ir be* 
veik visus tuos metus Sydnejuje, at- 

- - sidedant lietuvių katalikų pastoracijai 
ir tautinei lietuvybės išlaikymo tarny
bai. Tos abi jo veiklos vagos - tai 
reikšmingas misinis darbas. Jis būrė 
krūvon į Australija, atblokštus lietu
vius, palaikė jų dvasinę ir dorinę 
pusiausvyrą., o taip pat nuolat kreipė 
jų, žvilgsni į toli paliktąja, tėvų žemę 
* tėvynę Lietuvą.

Gimė jis gražiojoje Žemaičių 
žemėje, Likavo viensėdyje, Nemakš
čių vis., Raseinių apskr. 1914 m. 
sausio mėn. 9 d. ,neramių ir sunkių 
laikų pradžioje. Tų metų vasarą, lie
pos mėn. pabaigoje, prasidėjo pirma
sis pasaulinis karas, kurio pavojai, 
baimės ir netikrumas siekė ir jo 
gimtinę.

Tėvas - šviesus ūkininkas, 
pasaulio matęs ir Amerikoje buvojęs 
žmogus, anksti nusprendė savo sūnų 
ateiti: Jonui ūkis, o Petrui mokslas. 
Gal s abu tėvai slaptai savo širdyse 
tikėjosi, kad Petras taps kunigu. Iš 
karu ir neramumų iškilo laisva Lietuva, 
ir Petrui Butkui mokslo siekti teko 
jau nepriklausomos tėvynes mokyk
lose. Be abejo, jį veikė to laiko dva
sia: laisvę laimėjusios tautos gyveni
mo džiaugsmas, darbštumo ūpas, no
ras labai atitiko ir jo paties energi
jos pilno būdo savumus. įstojęs į 
Raseinių gimnaziją, Petras Butkus 
ne tik rimtai mokėsi, bet taip pat 
metėsi į jaunimo veiklą. Susižavėjęs 
ateitininkijos kilniais idealais, visa 
širdžia įsijungė f ateitininkų eiles. 
Bet jaunystės jėgų, pertekliuje to dar 
neužteko. Lietuvoje nuo 1918 metų, 
Petro Jurgėlos įdiegta, pamažu plito 
skautybės idėja ir kūrėsi skautų 
būreliai. Petras Butkus su kitais 
judresniais gimnazistais norėjo steig
ti skautų organizaciją ir Raseinių 
gimnazijoje, bet gimnazijos direkto
rius Baltras Grybe nedavė leidimo. 
Matyt, tam Žemaitijos jaunimo švietė
jui atrodė, kad organizacija, auklė
janti jaunimą Dievo, tėvynės ir artimo 
meilės dvasioje ir kurios šefu tuomet 
buvo _ respublikos prezidentas Alek
sandras Stulginskis, tik ištvirkins 
ir išves is" kelio jo prižiūrimus gimna
zistus. Čia pasireiškė Petro Butkaus 
ir vienuolikos jo draugų kietas būdas 
ir pasiryžimas kovoti už gražias idė
jas. Viešai neleidžiami, jie 1926 
metais slaptai Įsteigė skautų Lapinų 
skiltį ir skautavo konspiraciniu būdu, 
slaptas savo sueigas darydami klebo
nijoje * seno Raseinių domininkonų 
vienuolyno patalpose. Kai po poros 
metų buvo iškovota skautijos laisvė 
Raseinių gimnazijoje, maištininkai 
skautai buvo jau išaugę į draugovę. 
Bet laikai ir nuotaikos keitėsi. 1930 
m. skautai Lietuvos vyriausybės 
įstatymo keliu tapo valstybės globo
jama organizacija, o ateitininkai 
gimnazijose buvo uždrausti. Bet 
ateitininkai Raseinių gimnazijoje 
savo veiklos neužgesino. Vėl teko 
eiti į pogrindi, į tas pačias Raseinių
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seno vienuolyno katakombas. Taip jau 
iš pat jaunumės Petras Butkus įprato 
būti persekiojamas, dirbti draudžiamą 
darbą, dirbti nepalankiausiose sąly
gose. Jis buvo ne tik veiklus, bet ir 
pamaldus. Dabar Sydnejuje gyvenas 
jo mokslo draugas inž. Juozas Dir- 
ginčius, gimnazijos laikais gyvenęs 
su juo viename kambary, pasakoja, 
kad Petras Butkus, nors nepraleis- 
davęs nei vieno gimnazijoje rengiamo 
robakso, bet vakarais, draugams jau 
atgulus, vienas sau tyliai kalbėdavęs 
rožančių.

Gimnazija baigė 1933 m. Atėjo 
laikas apsispręsti, kur kreipti savo 
gyvenimą. Tą lemtingąją vasarą su 
nemakščių maldininkais nuvyko Į 
Šiluvą prie stebuklingojo Marijos 
paveikslo pasimelsti, susikaupti ir 
pasiklausti Dievo Motinos patarimo 
kokį rįnktis gyvenimo kelią. Ten jis 
savo širdyje pajuto lauktajį*atsąkymą, 
gavo savo sielai krypti ir iš Šiluvos 
sugrįžo apsisprendęs būti kunigu.

Studijų metai Telšių kunigų semi
narijoje praėjo ramiai, renkant į są
monės aruodą kunigų darbui reikalin
gas žinias, atliekant klierikų dvasi
nio gyvenimo pratybas, “augant išmin
tyje pas Dievą ir pas žmones”. Mėgo 
muziką. Lavino savo gražų balsą. 
Išmoko groti muzikos instrumentais. 
Su klieriku Vytautu Gorinu buvo gar
sūs seminarijos muzikantai ir daini
ninkai.- 1936 - 37“ mokslo metais buvo 
paskirtas klieriku dekanu. Toks deka
nas seminarijose yra tarsi klierikų 
seniūnas, tarpininkas tarp klierikų 
ir seminarijos vyresnybės. Pagal 
Telšių seminarijoje nustatytą tvarką, 
kaip klierikų dekanas, turėjo pareigą 
lydėti parapijas lankantį vyskupą 
Justiną Staugaitį ir tų vizitacijų fak
tus ir įspūdžius aprašinėti vyskupijos 
leidžiamame laikraštyje “Žemaičių 
Prieteliuje”. Mišrios tai buvo parei
gos » reporterio, diakono iškilmingose 
mišiose ir vyskupo tarno. Diakono 
Petro - Butkaus apsukrumu vyskupas 
buvo patenkintas, bet ne vienas kle
bonas už aštrią_ jo plunksną, norėjo 
jam čiupryną nurauti.

Kunigu c įšventintas 1938 m.,
vikaravo trumpą laiką Rietave ir kitur, 
bet parapijose buvo jam per ankšta. 
Ir vyskupas greit suprato, kad kun. 
Butkaus jaunatviškos sielos gabumai 
bus prasmingiau panaudoti jaunimo 
pastoracijos darbe. Paskyrė jį Taura
gės, o vėliau Telšių mokytojų semi
narijos kapelionu. Kun. P. Butkus į 
tą darbą metėsi visa energija. Sportu 
ir dainomis patraukdamas jaunimą, 
kreipė jį idealų keliais. Kad sėkmin
giau galėtu reikštis sporte, lankė 
kursus ir, išlaikęs Kūno Kultūros 
Rūmų nustatytus egzaminus, gavo 
sidabrinį sportininko ženklą. Taura
gėje buvo ir ten stovinčio kariuomenės 
dalinio, trečiojo dragūno Geležinio 
Vilko pulko, kapelionu.

Greičiau negu buvo galima tikėtis 
išsipildė Telšių seminarijos dvasios 
tėvo vyskupo Pranciškaus Bučio prana
šavimas, pasakytas rekolekcijose 
šventimams besiruošiantiems diako
nams: “Man skauda širdi, jus iš semi
narijos išleidžiant, nes turiu jums 
pasakyti, kad į labai sunkius laikus 
jūs išeinate”. Tie sunkūs laikai 
netruko ateiti. Rusų okupacija užgu
lė Lietuvos kraštą, ir kun. P. But
kaus darbas su Žemaitijos jaunimu 
buvo nutrauktas. 1941 m. okupacinei 
policijai atkreipus į jį akį, vengdamas 
arešto, kovo mėn. pradžioje per žalią
ją sieną turėjo išbėgti į Vokietiją. 
Jo šuolis į laisvę prastai pasibaigė.

Sydney Lietuvių Parapijos Pirmoji Komunija 1973 gruodžio 9 d. Lidcombe. 
paruošė kun. P. Butkus. Nuotrauka Albino Pužo.

Vokiečiai, neprikalbinę jo šnipo dar
bui grįžti į Lietuvą, ikišo į Soldau 
koncentracijos stovyklą, kur patyrė 
sunkaus kalinio vargoi Vokiečiams 
užėmus Lietuvą, galėjo vėl grįžti į 
tėvynę prie savo pamėgto darbo. Bet 
ir vėl neilgam laikui. 1944 m. jam, 
kaip ir daugeliui lietuvių, vėl reikėjo 
ieškoti laisvesnio dangaus ir pasukti 
žingsnius į vakarų pusę. Vokietijoje 
antru kartu atsidūręs, laiko veltui 
neleido: Tuebingeno universitete
klausė filosofijos ir lituanistikos 
paskaitų, pastoracinį darbą dirbo 
Ruetlingeno lietuvių kolonijoje ir buvo 
Tuebingeno - Pfullingeno lietuvių 
kapelionu.

I Australiją atvyko 1949 metais 
kaip'"paprastas darbininkas, bet čia 
netrukus atgavo kunigo teises ir buvo 
paskirtas lietuvių sielovadai. Bathursto 
imigrantų stovykla ir Cowros bei 
Scheyville šeimų stovyklos buvo pir
mieji jo kunigiško darbo barai šiame 
krašte. 1950 m. perkeltas į Sydnejų 
lietuvių kapelionu. Čia jis rado savo 
pirmatako kun. J. Tamulio įsteigtą 
Lietuvių Katalikų Centrą, kur buvo 
kapelionų raštinė, Australijos Lietu
vių Katalikų Šv. Kazimiero Draugijos 
valdybos būstine ir jos leidžiamo 
žurnalo “Užuovėjos” redakcija ir 
administracija ir mažos patalpos 
susirinkimams. Lietuviškos sekma
dienio pamaldos jau buvo laikomos 
St. Josephs bažnyčioje, Camperdowno 
priemiestyje. Kapelionui veikimo 
laukas buvo platus. Sydnejaus apy
linkės' apėmė apie 2.400 kvadratinių 
mylių. Atlieką darbo sutartį lietuviai 
buvo labai plačiai tame plote išsklai
dyti. Scheyville, Potts Hill, Willa- 
wood, Walgrove, St. Mary’s, Clyde, 
Chullora, Matraville, Bradfield Park, 
Bankstown, Concord, Bass Hill, Cab- 
ramatta ir Wentworthville priemies
čiuose buvo jau pabarstyta lietuvių. 
Dideli atstumai ir savo .automobilio 
neturėjimas trukdė lietuviams susi
rinkti į vienas bendras lietuviškas 
pamaldas ir tuo pačiu trukdė jiems 
atlikti savo religines pareigas. Kaip 
keliaujantis misionierius kun. P. 
Butkus, vykdamas traukiniais, auto
busais, o kur jų. nebuvo, ir per pedes 
apostolorum • pėsčiomis, • lanke tuos 
išblaškytus tautiečius, laikė jiems 
pamaldas stovyklų barakuose ar pri
vačiuose namuose, nešė dvasinę pa
guodą ir lietuviškos ištvermės viltį. 
Platino lietuvišką spaudą, su savim 
veždamasis ne tik maldaknyges ir 
vadovėlius, bet ir knygas ir laikraš
čius. Kartais išsileisdavo į ilgesnes 
keliones, aplankydavo Bathurst, 
Cowra, Lithgow, Springwood, Wollon
gong ir Newcastle. Tokiu savo uolumu 
kun. P. Butkus tikrai gausiai įrodė, 
kad turi ištvermės ir vilties.

O apie Camperdowno bažnyčią 
ir salę tais pirmaisiais veiklos entu
ziazmo metais kunkuliavo vis didė
jantis lietuviškas gyvenimas: steigėsi 
organizacijos, sambūriai, draugijos. 
Ir kur tik sukosi koks lietuviškas 
verpetėlis, kun. P. Butkus buvo jo 
viduryje. Organizavo ir persiorgani
zavo katalikai, jis buvo jų veiklos 
dvasios vadas, rūpinosi jų leidžiamu 
žurnaliuku * * Užuovėja”, ir kai pritrūko 
jam redaktorių, pats kurį laika, reda
gavo, kol žurnalas buvo prijungtas 
prie “Musų Pastogės”. Organizavo 
ateitininkus ir jaunuosius ateitinin
kus, kurstė jų veiklą, rengė jų pasi
rodymų programas. Teisininko ir li
terato Juozo Slavėno sumaniai talkina
mas, ilgus metus redagavo prie “Tė
viškės Aidu” leidžiamą, ateitininkiško 

jaunimo laikraštėlį “Ateities Žings
niai”. Kūrėsi skautai, jis visa šir
džia buvo su jais. 1956 m. paskirtas 
viso LSS Australijos rajono dvasios 
vadu. Pakeltas skautininku 1961 m.

Išrinktas į ALB Krašto 
Valdybų 1951 • 52 m. kadencijoje 
buvo vicepirmininku ir rūpinosi socia
liniais reikalais. Rėme lietuvių sporto 
klubą_ “Kovą” ir buvo išrinktas jo 
garbės nariu. Australijos lietuviai 
kunigai 1953 m. sudarė savo profesinį 
sambūrį - sekretoriatą, išsirinko kun. 
P. Butku savo vadovu. Ir taip apkrau
tas įvairiais darbais ir pareigom, dar 
rūpinasi Tautos Fondu ir yra jo atsto
vybės Australijoje pirmininkas.

Kun. P*. Butkus išsirūpino Rook
wood kapinėse, katalikų skyriuje, 
gabalų žemės lietuviu kapinėms ir su 
parapijiečių pagalba pastatydino ten 
V.K. Jonyno suprojektuotą paminklą. 
Apie tą, paminklą^ jau ilsisi virš 100 
mirusių tautiečių, pamiršusių žemės 
vargus^ kovas ir" visa tai, kas šioje 
žemėje blaškė jų sirdis.

Kunigo darbas visur, net ir pa
lankiausiose sąlygose, yra reikalau
jąs aukos, ryžto ir ištvermės. Dar 
daugiau ryžto ir ištvermės turi turėti 
tremties kunigai, kurie tik kampinin
kais prisiglaudę prie juos priglaudu
sio krašto bažnyčių ir klebonijų, dva
siniai aptarnauja savo tautiečius. 
Toks tremties kunigas yra kun. P. 
Butkus. Jis nesiriboja vien tik reli
giniais patarnavimais, o yra lietu
vybės apaštalas plačiausia prasme. 
Pamoksluose, ir plunksna, ir savo 
pamėgtomis ir kuriamomis dainomis 
jis kalba apie amžinąją lietuvių tautą 
ir jos likimą, kalba apie gimtąją že
me, Marijos žemę, kryžių ir koply
tėlių kraštą,' kur lietuvis, nors ir 
vergijoje, išlieka ištikimas tikėjimui 
ir lietuviškoms religija pagrįstoms 
tradicijoms, dėl to ištikimas savo 
tėvų žemei turi išlikti ir laisvas išei
vijos lietuvis. Jam Lietuva yra toji 
skausmingo ilgesio nušviesta pažadė
toji žemė, širdį šaukianti šventoji 
Jeruzalė. Tik ją. pasiekus, tik į ją 
sugrįžus, pasilsėtų ir pradžiugtų trem
tinio širdis.

Kun. P. Butkus yra bendradar
biavęs ir “Mūsų Pastogėje”. Skautų 
laikraštyje “Pėdsekyje” vedė religi
nės skautų programos skyrių. Vėles
niais laikais savo plunksną buvo dau
giau nukreipęs į “Tėviškės Aidus” ir 
“Ateities Žingsnius”. Didesniu jo 
spaudos darbu laikytinas jo rūpes
tingai paruoštas platus religinis sky
rius 1962 m. išleistam “Australijos 
lietuvių metraščiui”. Jame sukauptos 
plačios žinios apie Australijos lie
tuvių katalikų veiklą. 1970 metais 
kun. Petras Butkus išleido kelionių 
įspūdžių knyga “Tautų Šventovėse”', 
kurią kritikai pavadino spalvinga ir 
įdomia. Jon jis sudėjo ne vien tik 
savo ilgos atsotogų kelionės per 
pasaulį nuotykius bei susimąstymus, 
bet ir gerą pluoštą lyriškai suręstų 
savo gyvenimo prisiminimų. Kaip 
plunksnos darbininkas, domisi savo 
kolegų darbais, priklauso Sydnejaus 
lietuvių Plunksnos klubui ir Sydne
jaus literatų būreliui.

Bet svarbiausias kun. P. Butkaus 
darbas tautinė lietuvybės išlaikymo 
prasmė yra ta., kad jis 1950 m. prie 
lietuviškų pamaldų Camperdowne Įs
teigė lietuviška sekmadienio mokyklą 
ir iki šiol pastoviai be pertraukos per 
24 metus ja rūpinasi: susiranda sau 
talkininkų ir pasiaukojančių moky
tojų, suranda jai patalpas, rūpinasi 
mokslo priemonėmis ir suranda mo
kyklai mokinių, asmeniniais kontak
tais ir per pamokslus vis raginda
mas tėvus savo vaikus leisti į tą 
mokyklą. Pirmųjų tos mokyklos vei
kimo metų mokiniai dabar jau patys 
augina vaikus ir juos į sekmadienio 
lietuviškų mokyklat leidžia. Kas metai 
pastoviai dirbdama.ta mokykla yra vis 
neišsenkantis lietuviškumo šaltinėlis.

Per 25 metus kun. Petras Butkus, 
reikšdamasis religine ir tautine veik
ia sutapo neatskiriamai su Australi
jos lietuviais. Su jo asmeniu yra su
rišta ketvirtį šimtmečio trukusi Sydne
jaus lietuvių istorija.

Ad multos anuos!
J.A. Jūragis

***
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
(TĘSINYS)

PASKUTINĖ DIENA STOVYKLOJE
Ką reiškia paskutinė diena sto

vykloje, žino tik tas, kas su džiaugsmu 
ir noru visas dienas stovyklavęs, no
rėtu , kad jos niekados nesibaigtu. 
Bet dienos baigiasi ir laikas ateina 
skirstytis. Rytoj _su Done važiuojame 
i Washingtona. Sis žavingas miesto 
vardas mane traukia. Tiek daug apie 
jį esame girdėję, tiek daug skaitę, 
tokia didelė galybė jame spindi, čia 
pasaulio jėga ir mūsų viltys.

Atsikėliau, kaip paprastai, anksti, 
šį kart norėjau išeiti kur nors toliau 
už stovyklos ribų ir pamatyti, kas ten 
toliau yra, kaip atrodo. Turiu dvi va
landas laiko iki pusryčiu.

Stovykla didelė,miško daug,ir aš 
pasukau į tankmę,man nežinoma kryp
timi. Miškas gana tirštai prižėlęs 
krūmų, žolių, vietomis sunku praeiti. 
Mes tokio gražaus miško Australijoje 
neturime. Turime daug gražių vietų, 
įdomių kalnų ir reljefinių kalvu, tačiau 
trūksta tiems visiems4 vaizdams to 
nepaprasto gražaus žalumo, be kurio 
gamta atrodo pasenusi. Australijos 
gamta kaip tik tuo ir pasižymi. Euka
liptų miškai yra pilkšvi, žalumo maža, 
o žolė tik kultivuojamose pievelėse 
žalia, o šiaip jau gamtoje pilkšvai 
ruda. Jaunystė tirštu žalumu plaukia 
iš gamtos, todėl toks gražus pavasa
ris, ruduo pasipuošia aukso spalvo
mis, tačiau jis dvelkia senatve. Pava
sarį visada linksmame rudenį visada 
liūdna, nežiūrint kaip tai būtų gražu. 
Todėl ir aš šioje tirštoje miško žalu
moje jaučiausi jaunas ir laimingas, 
tarsi būčiau Lietuvoje. Ir iš tikrųjų

A. Mauragis

klausiau pats savęs: ar tu čia, Lie
tuva? Taip, taip, čia tu, čia tavo 
miškai, tavo jauna dvasia, čia tavo 
jaunimas auga ir bręsta, čia kuriama 
tavo ateitis.

Jau visa valanda kaip einu mišku 
ir galo nesimato. Laikas grįžti į sto
vyklą, kad per toli nenueičiau. Ieškau 
grybų, uogų- nematyti; ieškau žvėre
lių, "paukščių-nematyti; žiūriu i te
kančią upę ir žuvelių nematyti. Tai ne 
Lietuva, nors gražu,”bet to, ko širdis 
ilgisi nėra.

Grįžau labai patenkintas i sto
vyklą. Stovykloje jau virė gyvenimas, 
tartum pajudintame skruzdėlyne.

Pusryčių metu susitikau Antaną 
Saulaitį ir jam pasakiau, kad ryt iš 
ryto išvažiuoju su Done į Washington^

— O, tai gerai,ir mano Antanukas 
su jumis važiuoja. Važiuosite drauge. 
Done gerai važiuoja,tik reikia prižiū
rėti, kad ji nuvargusi nepradėtų snaus
ti.

— Puiku, - pasakiau ir čia pat 
nutvėriau Done už rankos, kuri veržėsi 
į valgyklą pro tirštai susipietusį 
jaunimą.

— "Sveika Done, - džiaugiausi čia 
ją taip lengvai suradęs, - su tavim 
važiuoja ir Antanukas...

— Taip važiuosime trise .
Man buvo malonu, kad galėsiu iš 

arčiau pažinti PLJ Vadą, Brazilijos 
lietuvių jaunimo spiritus movens ir 
savo gero bičiulio sūnų. Pasidalysime 
įspūdžiais apie tuos egzotinius kraš
tus - Braziliją ir Australiją.

Paskutinė diena stovykloje tai 
ne juokai. Reikia su visais atsisvei
kinti, su kiekvienu pasimatyti, gerai 
įsidėmėti veidus ir daiktus, kad visam z.

gyvenimui liktų malonūs prisiminimai.
Taip man besižvalgant po stovyk

lą, gaunu pranešimąz kad turiu prisi
statyti į berniukų ‘skautų stovyklą, 
kur įvyks stovyklos užbaigimo ir atsi
sveikinimo ceremonijos. Visi užsienio 
skautininkai buvome pakviesti į sias 
ceremonijas, taip pat ir mūsų sesė 
Rasa Milvydaitė. Kaip paprastai to
kiais atsitikimais, stovykla išrikiuota, 
skaitomi įsakymai, pakėlimai, apdo
vanojimai Ir t.t. Vyriausias skautinin
kas brolis P. Molis neužmiršo ir mūsų 
užsieniečių , buvome apdovanoti _sto
vyklos pažymėjimais, Vytauto Didžiojo 
antspaudu ir kitomis dovanomis, kurios 
pasiliks kaip brangus prisiminimai.

Tos gražios valandėlės praleistos 
kartu su jaunimu tiek daug stiprybės 
davė, paskaidrino gana pilka4 mūsų 
tautinio gyvenimo padangę. Tai išim

Sudiev stovykla, atsisveikinimas su vyriausiu skaut. Petru Moliu.

tina ir reta progą.kada gali tiek daug 
susitikti tokio šaunaus jaunimo, įsi
jungti įjo gretas ir pasijausti jaunas 
savo kūnu ir dvasia. Džiaugiausi, 
kad gyvenimo realybė manęs dar nesu
laužė ir nenuzulino idealistinio verž
lumo sparnų , neapnešė ir neprislėgė 
dulkėmis dvasios. Iš tikrųjų, tokią 
valandą pasijutau tvirtai stovįs savo 
tautos sūnų gretose.

Kad ir mažos dovanėlės, kurias 
gavome, kad ir kuklūs žodžiai,kuriais 
buvome pagirti, šią iškilmingą valandą 
buvo jie mums lygūs aukštiems orde- 
nams, gražiems įvertinimams, kurių 
negalima užmiršti. Čia ir glūdi skau
tiškojo auklėjimo galia - pasitikėjimas 
jaunais vadais ir pastebėjimas bei 
tinkamas įvertinimas kiekvienos geros 
pastangos, kiekvieno gero darbelio.

Taip dvasioje sustiprintas jau
čiausi laimingas , atvykęs į Ameriką, 
nes tik čia galėjaui pajusti tokią gau
są lietuvių, kurie dar tebežaižaruoja 
lietuviu kultūros šviesa. A

( bus daugiau)

Mūsų brangiai žmonai ir mamytei EUGENIJAI LEVICKIENEI 
mirus, mus užjautusius ir mums padėjusiems skausmo valandojeųiuo- 
širdžiai dėkojame.

Ypatingai ačiū kun. Kazlauskui ir klebonui kun. A. Spurgiui už 
paskutinių apeigų atlikimą, užuojautą ir dvasinę paramą.

Taip pat dėkojame visiems dalyvavusiems rožančiuje, mišiose 
ir laidotuvėse, už atsisveikinimo žodžius kapinėse, už paaukotas 
mišias ir už gėles ir aukas vietoj vainikų kilniems tikslams a.a. EU
GENIJOS atminčiai.

Nuoširdžiai prisimename organizacijas A.L.B. Adelaidės Apy
linkės Valdybą, A.L.B. Moterų Sekcijos Valdybą, buvusius ‘‘Auš
ros’ Bern, ir Merg. gimnazijos mokinius Adelaidėje, Canberros Liet. 
Klubo V-bą, LSTK! Neo-Lithuania, LVS “Ramovės” Valdybą ir 
pavienius asmenis, pareiškusius mums užuojautą raštu, žodžiu ar 
spaudoje.

Jūsų visų užuojauta ir nuoširdi paguoda suteikia mums stipry
bės toliau eiti gyvenimo keliu.

A. Levickas
Dalia, Vytas ir jų šeimos

Lietuviai dalyviai 1973 m. evangelikų liuteronų Bažnyčių išeivijoje kunigų 
ir darbuotojų suvažiavime “Auf dem Hesselberg”, prie Ansbac Bavarijoj, 
Evangelikų liuteronų aukštesniojoj mokykloje iš kairės į dešinę: vicesenjoras 
Juozas Urdzė iŠ Bad Godesbergo, reikalu vedėjas, Fr. Slenteris iš Bremeno, 
garbės senjora s v kunigas Adomas Gelžinius iš Braun s chw ei go, kunigo žmona 
Marija Kilienė iš Sindringen, senjoras kunigas A; Keleris iš Bremeno, Kurtas 
Klumbys iš Hamburgo, Pasaulio Liuteronų Sąjungos generalinis sekretorius 
Vakarų Vokietijai kunigas Walter Hirschmann iš Erlangeno, pirmą kartą tokia
me suvažiavime dalyvavęs kunigas Mikas Klumbys is Barntrup ir Vasario 
16 gimnazijos mokytojas Fr. Skėrys iš Mannheimo.

PRIEŠŠVENTINĖS NUOTAIKOS
Kur bepasisuktum, žmonės, kaip 

išardytam skruzdėlyne - bėga, skuba, 
tempia našulius kone didesnius už 
save. Atrodo, lyg krautuvėse neliks 
priekių, kad fabrikai po švenčių nustos 
jas gaminę.

Nemažesnis subruzdimas ir mūsų 
kolonijoj. Moterų organizacijos pluša, 
skuba, dirba - ruošiasi Kūčiom, Kalė
dom, Naujiems Metams. Bepigu vy
rams, nei jiems tešla minkyt, nei sil
kes darinėt, nei žuvį skųst, o vis dar 
nepatenkinti...

— Gana! Su šiais metais turės 
turės užsibaigti mano žmonos visuo
meninė veikla. Jau savaitė, kaip pado
rių pietų namuose negaunu... 
Skundžiasi Jonas 
draugui.

— Gerai sakai, reikės ir man ma
niškei treptelt koja - primint, kad pir- 
mon eilėn turi rūpėt šeima.

— Kiek ten tavo šeimos? ... Esat 
dviese, kas kita man * turime šunį. 
Grį žusi dar apibara, rudį laiku nepa- 
šėriau. Pavydas ir pyktis ima, kai 

■matau su kokia užuojauta ir meile ji 
glosto rudį, o tas, bjaurieščius, iš 
pasitenkinimo vizgina uodegą, žiūrė
damas į mane su pasididžiavimu,tary
tum sako: • Matai, aš esu pirmoj vie
toj...

— Ak, tas paglostymas... Už sa
viškės paglotymą ir aš vizginčiau, 
jeigu turėčiau...” Sakinio nebaigęs, 
giliai atsiduso ir susimastė draugas.

Virtuvėje moterų pasikalbėjimas 
visai kitoks: - Ponios, ar užbaigėte 
žuvį? Kurios galit, griebkitės už miš
rainės! — O jus, gal padėsite man 
viščiukus supiaustyt?

— Kažin, aš bijau, ar ne perdaug 
mes čia visko privirėm ir prikepėm? 
Išvarginta darbo suabejojo vyresnio 
amžiaus ponia.

— Geriau daugiau, negu per ma
žai. Prakaitą šluostydama, pastebėjo 
kita.

— Ir aš taip manau, juk, tik vienin
telė proga mūsų ištuštėjusiai kasai 
papildyt. Per metus visų akys nu
kreiptos į mus. Tik duok ir duok, o iš 
kur paimt, tai niekas nepaklausia. 
Sunkiu darbu ir prakaitu sukrapštom 
centą, o išleidžiam lengva širdim, tai 
vis tam lietuvybės išlaikynui...

— Dirbkim, ponios, dirbkim. Nau
ji Metai! Mūsų žmonės gal bus dos
nesni -senuosius palydint... Be to, 
svečių iŠ visur privažiavo, vienas * 
kitas aplankys ir Lietuvių Namus. 
Jei ne namus, tai gal muziejų, juk ne 
visus eksponatus išnešė į barą?...

— Ar galvojate, kad iš suvažia
vusių gurėsite naudos? Jie bus užimti 
posėdžiais, pasitarimais.Matote pa
čios, kas dedasi pasaulyje • rusai 
prašosi vakariečių pagalbos. Gerai, 
kad mūsų žmones nesnaudžia ir nau
dojasi proga, rūpinasi, galvoja, posė
džiauja, kaip padėt savo broliams 
lietuviams, kaip išvaduot Lietuvą. 
Kalk geležįfkol karšta!

Net uždusdama kalbėjo viena iš 
ponių, kuri, jos pačias manymu, , dau
giau ” nei kitos domėjosi užsienio 
politika_.

Žiūriu ir stebiuosi, kiek energi
jos, pasišventimo tos vyrų “apkaltin
tos” žmonos atiduoda lietuvybės la
bui, kad visiem, kas tik jaučiasi lie
tuviu, būtu jauku, malonu ir gera savų- 

tokio pat likimo jų tarpe.
Naujų Metųišvakarės parodo tikrą 

skaičių lietuvių, kuriuos negalima 
sutikt jokiam kitam parengime nei 
baliuje. Puikus ir turtingas bufetas, 
žalumynų vainikais papuošti stalai 
išblaškė mūsų ponių pasirengimo nuo
vargį. Gražiai šventiškai pasipuošę, 
stebi užplūstančią minią- džiaugiasi... 
Ne veltui ju darbas, daug svečių - bus 
pajamų pradėt 1974 metus.
z - Žiūrėk, tik žiūrėk! Ar matai? 
Sitam amžiuj... Kas patikės?...

— Kuri, kuri?
— Argi nematai?
— Matau, matau. Bet žiūrėk,ir 

šita ir ana. Kas čia pasidarė, tai bus 
derlingi metai!

Dvigubas buvo mūsų ponių nusi
vylimas, kada įtarimas pasirodė be 
pagrindo. Iš po Šalikų, apsiaustų ant 
stalų pasipylė gerybėmis apkrautos 
lėkštės.

— Kitiems metams nemosime jo
kio bufeto. Tegu pasikaria.' ir savo 
vainikus tegul atsineša. Tiek darbo, 
tiek išlaidų... Kur dabar viską padė
sim? Mokykla ir choras atostogauja.

O aš galvoju, dar 12 mėnesių prieš 
akis ligi kitų Naujų Metų, pamiršit, 
mielos ponios', juk, dirbate ne sau...

e.d.***

Reklama
Netoli Rovereto miestelio, I- 

talijoje, vienas kaimas, norė
damas daugiau patraukti turis
tus, taip ėmė reklamuotis:

—Pas mus nėra automobi
lių, nei motociklų. Vien tik asi
lai tegali mus pasiekti. Pamė
ginkite ir Jūs.
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XPOPTAh.^
XXIV*ji SPORTO ŠVENTI

XXIV - JI AUSTRALIJOS LIETUVIU 
SPORTO ŠVENTĖ

B. Nemeika
Jau kelinti metai atgal kaip buvo 

nutarta XXJV-ją sporto šventę ruošti 
Hobarte. SU nutarimą vieni pagyrė, 
kiti peikė. Buvo abejota ar tokia maža 
lietuvių kolonija kaip Hobartas pajėgs 
suorganizuoti šią. šventę. Bijota di
deliu kelionės išlaidų.

'Hobarto lietuvių sporto Klubas 
“Perkūnas” ėmėsi organizacinio dar
bo anksti. Į šį darbą įjungta _visa 
Hobarto lietuviu bendruomenė. Šven
tei artėjant, susidomėjimas ja didėjo. 
Be sportininkų atsirado daug žiūro
vų • turistų norinčių vykti i Hobartą.

26 gruodžio, buvo didelė diena 
hobartiškiams. Jų ilgas darbas pasie
kė finalų. Pirmu sykiu Australijoje 
i Hobartą is visų kampų pradėjo rink
tis lietuviai. Ši maža kolonija, tur 
but? per diena_ padidėjo ketveriopai. 
Aerodrome, atvykėliai dairėsi aplin
kui svetimoje aplinkoje, vietiniai, 
gaudė akimis svetimus bet lietuviš
kus veidus. Sportininkams, kaip sve
čiams taip ir hobartiškiams buvo daug 
pažįstamu veidų, artimų iš praėjusių 
sporto švenčių draugų.

Iš aerodromo visi buvo nuvežti i 
St. Theresa parapijos salę, čia vyko 
sportininkų registracija. Visiems buvo 
išdalintos .programos, šventės proga 
išleistas leidinys ir ženkliukas. Iš 
čia sportininkai buvo išvežioti i_ jų 
apsigyvenimo vietas. Hobartiskiai 
turėjo labai susispausti kad apgyven
dintų jaunius sportininkus. Atrodo 
kad jie šių problemą, nugalėjo be di
delių kliūčių. ***

ŠVENTĖS ARIDARYMAS
Gruodžio mėn. 27 d. sporto šven* 

tė pradėta pamaldomis. Pamaldos 
vyko jaukioje St. Theresa bažnyčioje. 
Diena taip pat pasitaikė graži, sau
lėta. Sporto Klubai į pamaldas atvyko 
su savo vėliavomis*. Pamaldas laikė 

’kun. S. Gaidelis, asistuojamas kun. 
P. Butkaus. Buvo perskaityta tai pro
gai speciali invokacija. Pamoksle 
kun. S. Gaidelis plačiai palietė musų 
jaunimą^ ir ypatingai sportinę veiklą. 
Išsamiai nušvietė sporto reikšmę jau
nimo dvasiniam ir fiziniam vystymui
si.

Po pamaldų parapijos salėje buvo 
suruošti bendri pietus Sportininkams 
ir svečiams. Hobartiškiai čia pasirodė 
labai vaišingi ir už skobnių sodino 
visus lietuvius. Be kitų skanumynų 
žinoma, pavaišino ir Tasmanijos gar
sia obuolių sunka. Laike pietų svei
kinimo žodi tarė Hobarto L.B. A-kės 
pirmininkas J. * Paškevičius, kun. P. 
Butkus ir A.L.F.A.S. V-bos pirmi
ninkas V. Marcinkevičius. Visi jie 
pareiškė nuoširdžių ir gražių linkė
jimų sportininkams ir jų vadovams, su
sirinkusiems į bendra būrį dvidešimts 
ketvirtuoju kartu Australijoje.

Oficialus šventės atidarymas ir 
visos krepšinio varžybos vyko Natio
nal Fitness Centre. Atidarymo cere
monijoms sportininkai įžygiavo i salę 
ir sustojo; pusračiu. Įnešama sporto 
švenčių vėliava ir po to seka himnai. 
Vėliavos patalpinamos į specialiai 
paruoštus stovus,.kur jos paliko per 
visą sporto šventę. Seka kalbos. Pir
mas kalbėjo Glenorchy Lord Mayor 
Mr. K. Lowrie. Jisai džiaugėsi kad 
jo miestui teko garbė priimti lietuvius 
sportininkus. Hobarto S.K. “Perkū
nas” vardu tarė žodi pirmininkas P. 
Stanwix. L. Pocienė sveikino sporti
ninkus kaipo atstovė jaunimo reika
lams prie Krašto Valdybos. Kun. S. 
Gaidelis perdavė sveikinimus nuo 
Hobarto kapeliono P. Dauknio. Per
skaitytas Sydnejaus L. B. A-kės 
Valdybos sveikinimas. Oficialiai 
šventė atidaryta paskelbė A.L.F.A.S. 
V-bos pirmininkas V. Marcinkevičius.***

VARŽYBOS
Šventę oficialiai atidarius, prasi

dėjo visų sporto šakų varžybos. Krep- 
šinyje pirmąsias varžybas žaidė 
Geelongo ir Bankstowno vyrai. Čia

geelongiškiai iškart parodė, jog bus 
kietas riešutas visiems. Rungtynes 
Geelongas laimėjo lengvai 68 - 36 
(19 - 8) rezultatu. Gerų žaidimą de
monstravo Geelongo P. Obeliūnas ir 
A. Renkauskas. Už Bankstown sten
gėsi kovoti A. Laurinaitis, S. Berno
tas ir G. Belkus.

Adelaidės moterų komanda' parodė 
pasipriešinimą pirmame puslaikyje 
prieš Melbourne varpietes. Antras 
puslaikis priklauso melboumiškiams. 
Varpietės- lengvai laimėjo 41-28 
(9 - 7) rezultatu. UŽ Melboumą žaidė 
R. Šidlauskaitė, A. Tamošiūnaitė ir 
V. Dagytė. Už" Adelaidę neblogai pa
sirodė B. Latvėnaitė ir R. Rupinskaitė.

Daug dėmesio buvo skirta Mel
bourne * Sydnejaus vyrų krepšinio 
susitikimui. Pasirodė, kad Sydnejus 
atvyko silpnos sudėties ir negalėjo 
rimtai pasipriešinti melboumiškiams. 
Melboumas laimėjo 61 * 32 (18 - 8). 
Už Melbourne gerai žaidė A. Milvy
das ir R. Leknius. “Kovo” garbę 
stengėsi ginti R. Gulbinas ir S. Luko
ševičius.

Sydnejaus moterys neturėjo jokio 
pasipriešinimo iš Hobarto, atrodo, vi
siškai naujai sulipdytos komandos. 
Rezultatas: 58 - 6 (30 - 0).

Adelaidės vytiečiai sutiko labai 
didelį pasipriešinimų iš šeimininkų 
komandos. Rungtynės buvo labai apy
lygės. Hobartiškiai pralaimėjimą paty
rė dėl stokos tinkamų pamainų. Re
zultatai: Vytis 50 -‘Perkūnas 45 
(18 - 15). Už Vytų gerai žaidė L. 
Kanišauskas ir A? Pauliukevičius. 
Perkūniečių naštų nešė P. Stanwix 
ir V. Radzevičius.

Paskutinės šios dienos rungtynės 
buvo tarp Geelongo ir Bankstown 
moterų komandų. Komandos beveik 
apylyges. Geelongiškėms reikėjo 
pasispausti, kad atsiektų laimėjimą. 
Rezultatai: 34 - 30 (14 * 14). Geriau
sios žaidėjos: Geelongo * A. Mačiu
lytė ir O. Šimaity te. Bankstowno - 
D. Dulin skaitė ir C. Česnaitė.

Vakare Įvyko susipažinimo' vaka
ras * šokiai. Čia nebuvo uniformų, ne
buvo Klubų. Jaunimas susiliejo i 
vienetą ir linksmai praleido vakarą. 
Daug naujų pažinčių, naujų draugų ir 
draugiu. Vikriai šoko jauni ir netaip 
jau jauni. Gaila, rytoj rungtynės, ir 
visi turėjo ankstokai išsiskirstyti.

(Bus daugiau)***

Sportininkai su Klubu vėliavomis Sporto Šventės atidarymo pamaldų metu.

Nuotrauka Eugene Fromm.

dėjeju J. Liutikas. Jau yra užsakytas 
tas pats motelis, kuriame taip vai
šingai lietuviai slidininkai buvo pri
imti pereitais metais. Tikimasi, kad 
šiais metais bus daugiau sniego ir tuo 
pačių * daugiau slidinėto jų.

Siu metu pabaigoje Adelaidėje 
įvyksta Australijos lietuvių jubilie
jinė 25-ji sporto šventė, kuri bus 
kartu rengiama su Lietuvių Dienomis. 
ALFAS V*ba numato šią šventę ypa
tingai iškilmingai paminėti ir tuo pa
čiu, yra numatoma pakviesti garbės 
svečiais visus I-sios šventės akty
vius dalyvius krepšininkus. I-ji šven
tė, geriau pasakius krepšinio pirmeny
bės įvyko 1950 metais spalio mėn. ir 
jose ‘ dalyvavo Adelaidės, Canberros, 
Melboumo ir Sydnejaus vyru krepšinio 
komandos. Laimėjo Melboumas. 
Sydnejuje tuo laiku buvo Sydnejaus 
Lietuvių Sporto Klubas, egzistavęs 
apie vienerius metus, po ko įsisteigė 
dabartinis Kovas. Pirmąją Sydnejaus 
lietuvių klubo komandą sudarė ir 
Sydneju Melbourne atstovavo sekantie
ji žaidėjai: Vyt. Šutas (kapitonas), 
Alg. Bačiulis, B. Gružulis, A. Lau
kaitis, H. Medutis, P. Pilka ir A. 
Ramanauskas. Į pirmąją Australijos 
lietuvių krepšinio rinktinę iš Sydne
jaus buvo išrinkti V. Šiitas ir A. 
Laukaitis.

Butu tikrai labai gražu ir įdomu 
jeigu kiek daugiau į šia šventę susi
rinktų buvusių krepšinio veteranų. 
O gal taip galima būtu suorganizuot 
ir krepšinio rungtynes, sakykim vete
ranų (po 35 metu ar pan. amžiaus) ir 
ko nors kito. Aš manau, kad šios 
rungtynės iššauktu didelio susidomė
jimo.

Nuo pat šių metų pradžios' visi 
Kovo krepšininkai pradėjo aktyvų 
savo treniravimosi darbą. Vyrų trene
riu yra pakviestas žinomas krepši
ninkas D. Atkinson , kuris numato 
su vyrų komanda pradėti labai intensy
vų darbą, pastatydamas žaidėjams 
griežtas sąlygas, kurių neišpildžius, 
nebus jokių galimybių ir geriausiam 
žaidėjui vykti į Adelaidę.

Jaunes mergaites pradėjo^ treni
ruoti P. Andriejūnas, kai A. Simaitis 
treniruos II-sios divizijos vyrus, 
jam padedant J. Eismontui. Jaunu
čius ir toliau treniruos K. Protūs. 
Kadangi šiuo metu yra 16 aktyvių 
jaunučių ir ateityje jų skaičius dar 
padidės, tai šių mažųjų vadovu yra 
pakviestas A. Šutas.

Vasario 9-tą dieną vakare yra 
Kovo valdybos rengiamas. sportininkų 
pagerbimo piknikas p. Kraucevičių 
sodyboje. Čia, kaip ir kiekvienais 
metais, bus pagerbti paskutinėje 
sporto šventėje dalyvavę Kovo spor
tininkai, supažindinant juos su jų 
rėmėjais ir svečiais. Apie tai bus 
plačiau paskelbta spaudoje, tačiau 
jau dabar yra kviečiami visi kovie- 
čių draugai ir rėmėjai atsilankyti į 
sportininkų pagerbimą***

iš nutikimųHobarte
Didžiausia nelaimė, o gal ir tau

rės netekimas, atsitiko mūsų iškilia
jai sportininkei Rūtai Araitei, kuri 
teniso finalus pralaimėjo be žaidimo, 
nes tuo pačiu laiku turėjo žaisti 
krepšinio rungtynes.

KOVO KLUBE 
Neblogai pasirodė.

Sporto šventėje Hobarte ko vie* 
čiai dalyvavo gana gausingai, nors 
ir nepilname savo komandų sąstate. 
Šį karta Kovą atstovavo dauguma . 
jauniai, ‘kurie savo priešininkais turė
jo stiprias kitas komandas. Pirmąsias 
vietas šiose varžybose kovieciai lai
mėjo: vyrų tinklinyje, J. Abromas - 
sųaush’e, J. Dambrauskas šach* 

'matu individualinėse varžybose, mo
terų1 baudų mėtyme ir R. Araitė - indi
vidualinėse baudų mėtymo varžybose 
ir golfe * K. Bagdonavičius. Antrą
sias vietas laimėjo ir jaunės krepši- 
nyje ir jauniai berniukai krepšinyje.

Bendrai paėmus, koviecių daly
vavimas yra laikytinas pasisekusiu 
ir davusiu didesnės progos mūsų jau
nių pasireiškimui.

Prieš pat išvažiuojant, Kovo 
valdyba buvo surengusi atsisveikinimo 
pikniką, p. Makarų sodyboje, kur buvo 
kepama kiaulė, jautienos kepsniai ir 
kt. skanumynai. Šio pikniko metu gau
siai susirinkusiems svečiams buvo 
pristatyta pati jauniausia Kovo jaunu
čių iki 12 metu komanda, kuri laimėjo 
1973 metų Sydnejaus čempionų vardą. 
Visi žaidėjai buvo apdovanoti dovano
mis. Šis piknikas davė virš $250.00 
pelno, kas įgalino visiems Hobarte 
dalyvavusiems žaidėjams padėti 1 
20-ties dolerių suma.***

Kitos Naujienos
Siu metu žiemos šventę įvykstan

čia rugpiūčio mėn. rengia Sydnejaus 
Kovas. Šios šventės vyriausiu vadovu 
yra paskirtas D. Kraucevičius ir pa-

Kovietis nepavargstąs sportinin
kas ir valdybos narys Jurgis Liuti
kas (Cousin George) savo laime tai 
tikrai negali skųstis. Pries pat išskren- 
dant į Tasmaniją, jo laimei, atbėgo 
dvejetas arkliukų* ir Jurgio piniginė 
praturtėjo penkšimČiu dolerių. Gi, 
nuskridus į Hobartą ir aplankius 
vienintelį Australijos casino, laimė 
Jurgiui taip pat nusišypsojo, padi
dindama jo laimėjimus dar trimis šim
tais doleriuku. Už tai pora savaičių 
po varžybų vis dar mūsų laimingojo 
sportininko' Sydnejuje nesimatė. 
Girdėjosi, kad buvo net Melboumas 
su Adelaide aplankyta ir gal kažko 
švelnesnio už “gamblinimą” ieškota. 
Įdomu tik ar buvo surasta?

Casino laimė nusišypsojo ir 
kitam sportininkui veteranui, R. Li- 
niauskas, pradėjęs “Juodąjį . Džeką” 
su 10-mi dolerių, buvo jau prisivaręs 
iki 300 laimėjimo dol. tačiau, laimės 
Mūzai nusisukus, kaip lengvai atė
jo jie, taip lengvai ir vėl atgal sugrį
žo pas gražiąją kortų dalintoją.

Pradžioje daugiausia buvo nusi
vylę jaunės sportininkės, kad jos 
negalėjo įeiti į šį puikųjį casino ir 
pasižiūrėti, kas ten dedasi. Tačiau 
prieš pabaigą ir iš ju kai kurios savo 
laimę viduje' pabandė ir viena net 
17*ka dolerių laimėjo, kas buvo la
bai geri kišenpinigiai vaisvandeniams 
ir ledams.

Praeitoji šventė bus ilgai atmin
tina krepšininkui S. Lukoševičiui 
(Chicken). Jau metų metai visoje 
Australijoje veikia labai sunkiai 
įkandamas privatus klubas, EŽY 
vardu. Į sį klubą įstojimo sąlygos yra 
ypatingai sunkios ir Chicken yra 
bandęs jau tris kartus į klubą įstoti, 
tačiau visuomet negalėjo išpildyti 
sąlygų. Pagaliau Tasmanijoje per 
metinį EŽY klubo susirinkimą - pik
niką Chicken palengvintomis sąly
gomis išlaikė visus reikalavimus ir 
tapo pilnateisiu šio klubo nariu.

Gal būt, iš to džiaugsmo, po N. 
Metų sutikimo, vėliau dalyvaujant 
tolimesniame baliaus privačiame pra
tęsime, jis už $20.00 su visais baliaus 
drabužiais įšoko į kieme esantį plau
kimo baseiną. Atrodo^ kovieciai Ho
barte visokiausiais budais kalė dole
rius.

Kovietės krepšininkės R. Araitė, 
A. Kasperaitytė ir V. Laukaitytė, 
turėdamos truputį laisvo laiko- nuėjo 
pasižvalgyti po didžiules Hobarto 
krautuves. Bevaikštinėdamos viename 
iš didžiųjų magazinų, jos pastebėjo 
vieną jąuną merginą vagiant laikro
džius. Šią merginą jos parodė krautu
vės vedėjui, kuris ją sulaikė ir iššau
kė policiją, kuri atvažiavusi šią 
mergina, vedėją, ir mūsų tris žaidėjas 
nusivežė į policijos stotį ir ten pada
rė pas merginą krata, rado pavogtų 
nemažos vertės laikrodžių ir kitų 
dalykų. Surašius kvotą ir liudininkėms 
pasirašius, merginos pasakė, kad jos 
yra atvažiavę į lietuviu sporto šventę 
ir ’ labai skuba, t o dėl šias 
tris gražuoles, į reikiamą joms vietą 
“pristatė” pati policija, tik ųiomu 
ar su aliarmo sirenomis, ar ne?

*** A L- tis
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PRANAŠYSTĖS
(Paimtos iš Miincheno katalikų laik

raščio "Die rettende Macht”)

Šiandien visi kalba apie taiką. 
Visi gyvena tik šiandiena ir nieko 
nenori galvoti apie rytoju. Turčiai, 
praturtėję iš karu , vi s dar kursto ma-' 
žus karus, kad Įritą krauju padidintą 
savo turtus. Amerikos ir sovietą tautų 
vadai klastingai kalba apie taika, o 
už duru kursto karus, terorizuoja tau
tas, iškelia aukštyn baisų ištvirkimą, 
žudynes, abortus. Vien tik Amerikoje, 
per metus nužudoma apie 2 milijonai, 
negimusią kūdikių. Užsimerkęs pa
saulis nemato, kad jau priėjo bedug
nę' - A. karą. Taikos vardu gamina 
atominius ginklus ir ruošiasi savo 
draugą užmušti.

Vokietijoje 1965 m. mirė bavaras 
aiškiaregis Irlmeier.Tis pasakė daug 
apie būsima kąra. Už visas blogybes 
padarytas prieš ijieva ir žmogų ateina 
bausmė - A. karas. Vokietija lo karo 
centras. Kada visi kalbės apie taiką 
ir džiaugsis gyvenimu - kils karas. 
Pirmiausia revoliucijos ir pilietiniai 
karaf visame pasaulyje. Bus naikinama 
bažnyčios ir žudoma kunigai ir tikin
tieji. Per vieną naktį, tankai paims 
Vokietija ligi Reino ir Jugoslaviją, 
Vakariečiai bus užsiėmę savo pilieti

1914 M. SYDNEJAUS LIETUVIU. ORGANIZACIJIĮPARENGIMU KALENDORIUS
SAUSIS

26 d. šeštadienis, - Sporto Klubas “Kovas”

2 d.,šeštadienis,
16 - 17 d. šešt./ sekm.

23 d. šeštadienis

3 d. sekmadienis,7 '
23 d. šeštadienis

6 d.,šeštadienis,
21 d., sekmadienis,
27 d. šeštadienis,

4 d. šeštadienis
5 d., sekmadienis,
18 d. šeštadienis,.

1 d. šeštadienis
16 d. sekmadienis-
22 d. šeštadienis

6 d. šeštadienis
21 d. sekmadienis

17 d. šeštadienis

31 d. šeštadienis

7 d. šeštadienis
7 - 8 d. šešt./ sėkm.
14 d. šeštadienis
15 d. sekmadienis

21 -d. šeštadienis

5 d. šeštadienis
12 d. šeštadienis
20 d. sekmadienis

9 d. šeštadienis
16 - 17 d. šešt./ sekm.
23 - 24 d. šešt./ sekm.

8 d. sekmadienis
15 d. sekmadienis 

niais karais ir sprogstančios raketos 
duos jiems daug baimės. Išmesti nuo
dai Vokietijoje daug gyvybių sunai
kins ir Šiaurės jūroje išmesta bomba 
pakels aukštyn vandenį, kuris kris
damas atgal aplies daug miestų. Nuo 
A. bombų pasidarys didelė tamsa 
visoje žemėje. 72 valandas siaus 
elektrinės audros su žaibais, perkūni
jomis ir žemės drebėjimais. R. akty
vūs debesys mirtį skleis visiems. 
Visas dangus bus raudonas. Kiti 
pataria būti kambaryje su juodai už
dangstytais langais. Neiti į lauką ir 
nežiūrėti pro langus, nes mirties spin
duliai užmuš visus. Turėkite pašven
tintas žvakes ir melskitės prieš 
Jėzaus ir Marijos paveikslus. 
Elektros nebus. Visas maistas lauke 
bus sunaikintas tik dėžutėse bus 
geras.

Šis karas bus labai trumpas, bet 
ir labai žiaurus. Daug tautų bus su
naikinta. Iškils ir nuskęs dideli že
mės plotai. Žemėlapis Europos pa
sikeis. Liks tik 1/3 žmonių. Kiniečiai 
puls Kanada ir U.S.A., ir ten padarys 
daug nuostolių. Galiausiai teisingieji 
laimės. Dievas ir Kryžius bus išaukš
tintas. Marija globos tikinčiuosius. 
Kometa yra įspėjantis ženklas apie 
kata.

L. Liutkus
***

VASARIS

- Sydnejaus Apylinkės Valdyba
- Sydnejaus Apylinkes Valdyba
• Minėjimas
- Soc. MoterąD-ja - Blynų balius

KOVAS
- Liet. Katalikų D-ja - Kaziuko Mugė 

Sydnejaus ApyL V-ba - p. Čepkauskie-
nės koncertas.

BALANDIS
- Sporto Klubas “Kovas” - gegužinė.
- skautai - Velykų bobutė, Ingleburne.
- Caritas balius

GEGUŽE
- Soc. Mot. D-ja - šokių vakaras.
- skautai - Motinos Dienos minėjimas
- savaitgalio mokykla - balius

BIRŽELIS
• Sydnejaus Apyl. V-ba - šokių vakaras
- Baltų Komitetas - išvežimų minėjimas
- skautai - Kaukių balius.

LIEPA
- Sporto Klubas “Kovas” - šokių vakaras
- Ramovė - Dariaus ir Girėno minėjimas

RUGPIUTIS
- Liet. Kat. D-ja - “Tėviškės Aidų”
- balius
- “Neris” šokių vakaras,-ir Baltų Komi
teto Tautinių šokiu vakaras.

RUGSĖJIS

- N.S.W. Pavergtą Tautų K-to - Motorkada.
- Sydnejaus Apyl. V-ba - Minėjimas
- N.S.W. Pavergtą Tautų K-to - Koncertas
- N.S.W. Pavergtų Tautų K-to - Protesto 
eisena ir mitingas.

- Soc. Mot. D-ja - šokią vakaras.

SPALIS
- Spaudos Balius
- Sporto Klubas “Kovas” - metinis balius
- skautai - gegužinė

LAPKRITIS
- Choro “Daina” jubiliejinis koncertas
/ Sydnejaus Apylinkes Valdyba
- Ramovė - Kariuomenės švente’s minė
jimas.

GRUODIS
- skautai - Kūčios
- Soc. Mot. D-ja - Sodybos gegužinė

VASAROS STOVYKLOS JAUNIMUI 
ATOSTOGOS SUAUGUSIEMS
Naujasis lietuvių saleziečių 

centro ‘ direktorius maloniai kviečia 
šiais 1974 - 5 Jubiliejiniais metais 
lietuviu jaunimą ir suaugusius paju
dėti link saulėtosios Italijos. Yra 
dvi galimybės:

1. Italijos Alpese, ^gražiajam 
Aostos slėny, didingojo Gervino - 
Matterhomo papėdėj, 1220 m. aukštu
moj. Tai vasaroms skirti namai, 
kurie gali sutalpinti iki 80 asmenų. 
Jau 20 metų lietuviai saleziečiai 
rengia jaunimui tokias vasaros sto
vyklas 10 - 15 metu berniukams ir 
mergaitėms. Pastatas yra iš dviejų 
dalių, užtai berniukai ir mergaitės 
miegamuosius turi atskirai. Tuo tarpu 
■suaugusiems ir šeimoms turim 15 
kambarių. Mielai laukiam organizacijų 
bei stovyklom vadovų, nes geriausias 
stovyklos pasisekimas yra vadovų 
rankose. Mielai laukiam virtuvei šei
mininkių - mamyčių, kurios geriau 
mokės patenkinti to krašto jaunimą su 
kuriuo atvyks. Stovyklų laikas nuo 
birželio 1 iki rugsėjo pradžios. Reikė
tų jau iŠ anksto planuoti ir susi
tarti. Susitarimo laikas - ne vėliau 
iki Velykų.

2. Vytenai, tai Romos kalvučių 
priemiestis, kur yra lietuvių sale
ziečių centras. Čia tegali atvykti tik 
mažesnės grupės - 10 asmenų. Labai 
patogus susisiekimas autobusais ir 
traukiniais, kurie dažnai kursuoja 
Romon. Kas gi nenori pamatyti Romos 
įžymybių atostogų metu? Laikas ne
nustatytas - gali atvykti kuomet tik 
patogu.

Mums, visiems lietuviams tremti
niams, yra prie širdies - lietuvybės 
išlaikymas priaugančioj kartoj. Gi 
viena iš priemonių - Vasaros Stovyk
la. Jaunimo stovyklų tikslas turėtų 
būti - sudarius geras sąlygas poilsiui, 
sužadinti susidomėjimą lietuviškais 
dalykais, kad po stovyklos jaunimas 
jaustųsi lietuviukai, kad ieškotų pro
gą ir būdų būti su lietuviais, pažinti 
Lietuva, ' mokytųsi lietuviškai ir no
riai lankytų mūsų parengimus - minė
jimus, aktyviai juose dalyvaudami.

Stovyklautojai mielai laukiami is 
įvairių šalių - iŠ Vokietijps, D. Bri
tanijos, Prancūzijos, Šveicarijos, 
Belgijos ir kt. Net ir P. ir Š. Ameri
kos bei Australijos.

Džiaugsimės, galį pasitarnauti 
lietuviškam jaunimui bei jo vadovams. 
Ir būsim dėkingi mums pagelbejusiems 
šioje nelengvoje organizacinėje veik
loje. Visais reikalais prašoma kreip
tis šiuo adresu: - 
Saleziečiai 
Lituani Don Bosco 
Via Dolonna, 2 
00044 Frascati - Roma 
Italia.

Su gilia pagarba -
Kun. Mečys Burba 
Direktorius

Vytėnai - Frascati,

AUKOS LIETUVIU NAMAMS
Kalbantis su tautiečiais Lietu

vių Namų reikalais, dažnai tenka nu
girsti pareiškimų, kad “jau nusibodo 
aukoti ir aukoti” arba - “kodėl anie 
neduoda?” arba vėl “Tegul Namai 
patys išsilaiko - neaukosiu” ir t.t. 
ir t.t.

Taip, tokių yra! Tačiau yra ir 
tikrai taurių tautiečių, kuriems pana
šūs klausimai nė į galvą neateina. 
Pavyzdžiui, tik keli:

P.p. Vincas ir Stasė Makarevi- 
čiai iš Beechwortho, aplankyti šeimos 
draugo melbourniškio, įdėjo lauktuvių 
dovana^ $100.00 perduoti Lietuvių 

v Namams. Pripažinkime, kad p. Maka- 
revičiai tikrai retai atsilanko į Lietu
vių Namus, bet jų gera širdis ir dosni 
ranka, nesudrebėjo, skirdama šią sumą.

Širdingai ačiū!
P. Pranas Binkis - Binkevičius 

iš Newporto, neprašytas, bet paklau
sęs ar galiu priimti auką Lietuvių 
Namams, įteikęs $27.00 pareiškė, kad 
jei reikėtų iš karto tokia suma duoti, 
galvotum lyg ir sunkoka, tačiau kas 
savaitė dedant po truputį, ją paaukoti 
visai nesunku. Ačiū p. Binkiui,jūsų 
pavyzdys rodo visiems, kurie teisi
nasi negalį skirti savo aukos.

P.p. Julija ir Algis Klupšai iš 
Parkdale, mokėdami Klubonario mokes
čius dar pridėjo $5.00. Kalėdų auka 
Lietuvių Namams. Ačiū jums! ’ '

Pavyzdžiai rodo, kad šie tau
tiečiai gerai supranta bendrą Lietu
vių Namų išlaikymo ir jų gerinimo 
sunkumus ir neprašyti skyrė savo 
aukas.

Dabar, kada pradedame didesnius 
Lietuvių Namų remonto darbus, prašo
me visų Melbourne lietuvių skirti 
dosnia ranka savo dalį tų darbų iš

laidoms padengti.
Visiems iš anksto nuoširdi 

padėka.

"TALKA” AUGA
Lietuvių Kooperatinė Kredito 

D-ja “Talka”, plėsdama savo veiklą 
juto, kad dabar jos užimamo Lietuvių 
Namuose vieno kambario jau nebepa
kanka. Susitarus su M.L. Klubo Tary
ba, “Talkai” paskirtas ir gretimas 
kambarys. “Talka”, . norėdama, kad 
tautiečiai būtų geriau aptarnauti ir 
kad darbo sąlygos būtų geresnės, 
nutarė, pagal architekto J. Zaikausko 
projektą, atremontuoti savo patalpas. 
Remonto darbai netrukus bus pradėti 
vykdyti.

Ta proga reikia pasidžiaugti, 
kad “Talkos” patarnavimais naudo
jasi vis didesnis tautiečiu skaičius, 
tiek dėdami indėlius (taupymui) ir gau
dami aukštesnius procentus, tiek ir 
gaudami paskolas lengvesnėmis sąly
gomis nei kitose kredito bendrovėse. 
Išduotų paskolų suma jau pasiekė 
ketvirtį milijono.

Visiems patariama stoti “Talkos” 
nariais.

IGA
***

MAŽOSIOS SALĖS REMONTAS,

M.L. Klubo Taryba, pagal archi
tekto J. Zaikausko paruoštą planą, 
vykdys mažosios salės remontą, ne
žiūrint koks bus Licenzijos Teismo 
sprendimas. į Klubo Tarybos kvietimą 
šį remontą atlikti, lietuvių statybinin
kų neatsirado, todėl darbą vykdys 
kitatautis? arch. J. Zaikauskui paves
ta paruošti sutartį (kontraktą). Remon
tą vykdant bus sutvarkyta sienos, lu
bos, grindys, apšvietimas, vėdinimas, 
įstatytas didelis langas, pertverta 
naujoji virtuvė, įrengiant atskirą san
dėlį, atremontuota senoji virtuvė, 
reikalui esant salėje pakloti kilimai 
ir atlikti kiti susiję darbai.

Šiems darbams, kaip ir krautuvės 
remontui, kasoje nėra pakankamai 
lėšų. Todėl pakartotinai prašome vi
sus tautiečius suprasti Lietuvių 
Namų padėti ir nedelsiant ateiti su 
savo parama.

IGA***

KRAUTUVĖS REMONTAS

Melbourne Lietuvių Namuose esan
čią krautuvę iki 1973 m. gruodžio 
24 d. nuomavo du nuomininkai, mokė
dami nuomos'50 dolerių per savaitę. 
Kalėdų metu vienas nuomininkas išėjo, 
o su likusiu sudaryta nauja 5 metams 
sutartis. Užimdamas mažesnę dali 
patalpų mokės nuomos 35 dol kas 
savaitę.

Norint išnuomoti ir kitą dalį 
patalpų, krautuvę būtinai reikia per
tverti, įrengiant dvi krautuves. Archi
tektas Algis Klimas jau susisiekė su 
miesto statybos inspektorium ir, pagal 
jo nurodymus, paruošė krautuvės re
monto planą, kurį patvirtinus, nedel
siant^ bus vykdomi remonto darbai.

Siam ir kitiems numatytiems re
monto darbams Klubo kasoje nėra 
pakankamai lėšų. Todėl kreipiamės į 
visus Melbourne tautiečius, savo 
skirtomis Lietuvių Namams sumomis, 
prisidėti prie tų išlaidą padengimo. 
Pinigus kiekvieną sekmadienį priima 
Tarybos narys Ignas Alekna, talkinin
kas p. Karolis Prašmutas ar kiti 
Tarybos nariai. Paštu siunčiant, če
kiuose ar- perlaidose pažymima: Lithu
anian Club ir adresuojama: Lith. 
Club in Melbourne, 50 Errol St., 
Nth. Melbourne, 3051.

IGA
***

Auka "Musų. Pastoges” spaustuvei 
įgalins mus ilgiau išlikti lietuviais.
Ką gali padaryti šiandieną, neatidėk 
rytojui, pasiųsk “Mūsų Pastogės” 
spaustuvei auka tuojau.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
DISKUSIJŲ POPIETE

S.m. vasario 10 d., sekmadienį, 
4 vai. p.p. Sydnejaus Lietuvių Klubo 
viršutinėj patalpoj rengiama diskusijų 
popietė tema: “Lietuviškas švietimas 
ir auklėjimas dabartinėse sąlygose * 
šeima, mokykla, organizacijos”.

Diskusijoms vadovaus p. E. Jo* 
naitienė. Įžanginį žodį atskirais klau* 
Simais tars M. Cox, Br. Genys, ir 
B. Barkus.

Kviečiami diskusijose dalyvauti 
tėvai, mokytojai ir visi, kurie domisi 
mūsų jaunimo lietuviškumų.

A.L.B. Syd. Apyl. Šviet. K-tas.***

"AUŠROS” TUNTO PRANEŠIMAS
Sąryšyje su lietingu oru pasku

tinėmis stovyklos dienomis Inglebume 
“Aušros” tunto stovyklos oficialus 
užbaigimas ir tunto sueiga bus š.m. 
vasario mėn. 10 d. Lidcombėje.

Pamaldos už a.a. ps. Ričardą 
Jeselski bus 11.30 vai., po pamaldų 
parapijos salėje išvyks sueiga. Tėvai 
ir svečiai kviečiami atsilankyti.
v. Vasario 16 d. - Nepriklausomybės 
Šventės pamaldos bus vasario mėn. 
17 d. Visi tunto skautai ir skautės 
dalyvauja pilnoje uniformoje.

Tuntininkas***

SYDNEJAUS LIETUVIU.MOTERQ 
SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJAI 

AUKOS
Aukojo Sodybai I. Bagdonavičie

nė $£0.00, V. Bukevicius, O. Palaitis 
V. Sliteris po $10.00, V. Daudaras 
$9.00, G. Linden, Dulhunty, V. Aras 
ir O. Meiliūnienė po $5.00, M. Reis- 
gienė ir A. Janavičienė po $2.00, 
B. Bitinas $1.00.

Ligonių reikalams. V. Bukevi
cius $5.00, M. Eirošius $2.00, E. 
Laurinaitis $1.00.

Visiems nuoširdžiai dėkojame 
ir mąloniai prašome neatsisakyti 
toliau paremti.

Valdyba***

PADĖKA
Melbourne Lietuvių. Klubo Taryba 

reiškia padėka p. Rimui Špokui už 
suteiktą pagelbą,suvedant M.L. Klubo 
atskaitomybę ir paruošiant Klubo me
tinę apyskaitą. Taip pat dėkojame už 
paaukota Kintui jam priklausantį atly
ginimą —$50.00 už oficialų atskaito
mybė s" patikrinimą.

M.L. Klubo Taryba***

ŠOKIAI!

Puikus
❖

Šeštadienį, 8-12 vai. vak.
Sekmadienį 6 -10 vai. vak.
4 asmenų orkestras gros pagal jūsų pageidavimus.

Klubui reikalingas nuolatinis tarnautojas, prižiūrėti 
pokerio mašinas, retkarčiais pagelbėti prie baro ir kt.
smulkių darbų . Aukštas atlyginimas. Kreiptis pas Klubo 
vedėją.

* Ieškome durininko, kuris galėtų dirbti savaitgaliais. 
Tiktų, “jaunam” pensininkui.

Prašome narius atkreipti dėmesį, kad nepilnamečius 
(žemiau 18 metų, ypač vaikus) galima atsivesti į klubo 
valgyklą nario globoje tik valgyti. Valgykloje vienų vaikų 
palikti negalima.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Teko nugirsti kad Sydnejaus 

Lietuvių Soc. Globos D-jos moterys 
jau ruošiasi blynu baliui, kuris įvyks 
vasario J23 d. Sydnejaus Lietuvių. 
Klube. Žada būti turtinga loterija, 
skaniausi blynai, pasirodys burtinin
kės • čigonės kurios už mažą pini
gėli išburs ateitį, atneš laimę, ir pa
šalins visus blogus sapnus. Verta 
tokius dyvus pamatyti.***

iiBiĮiĮiiiiĮHiiiiiiiiiiiiO

Vasario 8-12 d.d. Sydney Operos 
Rūmų administracija visas operos 
atdarymo proga gautas dovanas išsta- 
tys parodai Music Hall Foyer patal
pose.

Iš Dainos choro yra pakviesti į 
atidarymo iškilmes du atstovai. Dai
nos chorą, atstčvaus Pranas Nagys ir 
p. E. Kiveriene. ***

Graži Naujų Metų dovana. Petras 
Povilas Balkus "padovanojo Sydnejaus 
Lietuvių Klubui trijų spalvų padėklėlių 
(coasters) z kurie kainavo $138.00. 
Padėklėliai gražios išvaizdos su rūte
le viduryje. Klubo vadovybė dėkinga 
P.P. Balkui už tokiavdidelę dovaną.***

Dar kartą turėjome gerą progą 
įsitikinti , kad mūsų skautai visose 
šio sezono ----
pavyzdingai, 
jaunimo. r" 
giausia mūsų 
į ją turime d

stovyklose pasireiškė 
_  dalyvavo gana daug 
Tai didžiausia ir gaivalin 

jaunimo organizacija, 
augiau kreipti dėmesio, 

ją reikia labiau remti, nes tai tikroji 
mūsų ateitis. ***

Teko nugirsti. kad yra žmonių, 
kurie nežino skirtumo tarp Tautos 
Fondo ir Australijos Lietuvių Fondo. 
Tai tie žmonės, kurie neskaito lietu
viškos spaudos, o gyvena lietuvybe# 
neperžengdami savo kiemo ribų. Kas 
jiems galėtų išaiškinti? Pirmiausia 
draugai, kaimynai, jiems reikėtų 
žinoma patarti užsiprenumeruoti lie
tuvišką spaudą, reikėtų prašyti ir 
kunigų, kad jie paaiškintų žmonėms 
apie sias abi labai svarbias institu
cijas bažnyčiose.***

Šiuos metus sutikome kone visi 
baliuose. Visur buvo baliai ruošiami, 
visur gausiai dalyvavo' tautiečiai, 
visi linksmi buvo. Teko nugirsti kad 
viename Melbourne be gausių, linksmy
bių, vienas girtas tautietis padaręs 
visiems kiaulystę. Jis įžeidė svečią 
svetimtautį, Apyl. pirmininkas turėjo 
įsikišti ir girtą tautietį sutramdyti. 
Toks nekultūringas tautiečio elgesys 
įžeidė visus, sutrukdė gražią baliaus | 
nuotaiką. Kaip gaila, kad vienas įsi- 
kaušęs žmogus daugeliui padaro ne
malonumų. Apylinkės Valdyba įžeisto
jo atsiprašė. ***

Amerikiečių zoologai nustatė, 
kad dramblių ausys dalyvauja termore
guliacijoje. Už dramblių, ausų yra paskutiniu dvejų metų laikotarpyje 
labai daug kraujagyslių pačiame pa- pasidarė “labai populiari sporto šaka, 
viršiuje. Oro srovė jas gali atvėsinti. į Australijos šachmatų pirmenybes 
Jeigu šilumos spinduliavimų reikia Coomoje suvažiavo rekordinis skai- 
sustabdyti, šios kraujagyslės nepri- čius (140) šachmatininkų, jų tarpe 
pildomos pilnai kraujo, ir dramblys naujų imigrantų su meisterio titulais, 
ausimis nebemojuoja.***
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rūpi lietuviškas jaunimas, tasKam i 
remia Australijos Lietuvių Fondą.

ŠACHMATAI
Australijos šachmatu Čempijonatas 

Coomoje
Šachmatai Australijoje, ypatingai

liiĮĮiĮĮ

ATSIUSTA PAMINĖTI

SPAUDOS METRAŠTIS 1969. Išleido 
JAV LB Kultūros Fondas Chicagoje. 
Spaudos metrašti sudarė Užsienio 
Lietuvių Spaudos“ Bibliografijos Tar
nyba. Tiražas 500 egz. Kaina $3.00. 
Spausdino Vlado Vijeikio spaustuvė. 
Galima įsigyti JAV LB Kultūros 
Fondas, 7030 S. Rockwell St., Chi
cago, lU. 60629. U.S.A.***

LITUANUS 1973 volume 19 Nr. 3. 
In this issue: The Martynas Mažvy
das Catechism of 1547; Early History 
of Latvian Books; Sightseeing in 
Lithuania; Curriculum Vitae; The 
Living Environments of A. Kasu ba; 
Estonian Bibliographies.***

Pora dienų prieš išeidamas į pen
siją savo darbovietėje BHP staigiai 
susirgo B. ZitikaSjpaguldytas Royal 
Newcastle Hospital, kur sausio 29 d. 
numatomas operuoti. Su savo šeima 
B. Zitikas gyvena Newcastelyje ir 
niekada sveikata nesiskundė. Lin
kime greito sveikatos pagerėjimo 
ir ilgų pensininko metų.

"Tiesa” skelbia, kad 
Lietuvoje jau esą gazofikuota 500 
tūkstančių butų. Gazofikacija buvusi 
pradėta prieš 15 metų. Gazu, kaip 
pigiu kuru, krašte naudojasi jau 83 
procentai miestų ir ketvirtadalis 
kaimo gyventojų. Dujos požeminiais 
vamzdžiais ateina iš Dašavos (Ukrai
nos) ir toliau pravedamos į_ įvairias 
vietas. ***

NIAGARA
SU EUROPIETIŠKAIS PATIEKALAIS 

VESTUVĖMS - PIETUMS - SUBUVIMAMS

Gali dalyvauti nuo 40 - 350 asmenų
Neribotas mašinoms pastatyti plotas

12 RESTWELL ST. BANKSTOWN

Užsakymus priima: Paul & Elena BIRKMANIS 
TELF: 709 - 3749, 709 - 2018

iš Anglijos, Švedijos, Jugoslavijos ir 
Egipto. Iš senųjų imigrantų dalyvavo 
F. Sulik lenkas SA meisteris ir K. 
Ozols buvęs Australijos ir Viktorijos 
šachmatų Čempijonas.

Žaidimai prasidėjo praėjusių metu 
gruodžio mėn. 27 diena ir tęsėsi iki 
siu metų sausio mėn. IŠ dienos. Nau
jų Australijos 1973 • 74 metų Čempi- 
jonu tapo 21 mėtų studentas R. 
Jamieson iš Melbourne. Prie pagrin
dinio čempijonato dar buvo pravesti 
rezervo ir Australijos moterų Šachma
tų turnyrai. Coomos Tourist Hotelio 
savininkas davė geras sąlygas šachma-| 
tininkams apsigyventi jo hotelyję, ir | 
kartu paskyrė $3,000 premijoms. Zai- | 
dimo eigąjstebėjo kasdieną nemažas | 
skaičius žiūrovu. Būdamas- Coomoje | 
pasigedau dviejų dalykų. Vaikščio- r 
damas po turistams skirtą parką .žiūrė- g 
davau su skausmu i daugelio tautų 
vėliavas. Jų tiek daug. Brolių latvių 
vėliava nardosi saulės spinduliuose, 
lyg pasididžiuodama. Gaila 4 mūsų 
trispalvės nėra jų tarpe. Buvo ir dau- ‘ 
giau kas šį reikalą pastebėjo. C.J. 
Purdy N.S.W. Šachmatų Sąjungos Pir
mininkas žinodamas, kad aš esu lietu
vis, prašė paaiškinti, kodėl lietuviu 
vėliavos nėra. Paaiškinimas-pasikal
bėjimas dar didesnį kartėlį sukėlė 
širdyje. Lygiai pasigedau ir" lietuvių 
Šachmatininkų. Nė vieno minėtuose 
turnyruose nedalyvavo.

V. Augustinavičius ***

ŠALTINIO KALENDORIUS 1974 m. 
gražiai iliustruotas sieninis kalendo
rius. Kalendorius su visom bažnyti
nėm ir tąutinėm šventėm. Kaina $1.50. 
Išleido Šaltinio redakcija. Kalendorių 
užsisakyti galima šiuo adresu: 16 
Hound Rd. West Bridge ford Notting
ham, NG2 6AH. England.***

Juozas Kralikauskas “TAUTVI
LĄ” romanas, 205 pusi., kaina $4.00 
išleido Lietuviškos Knygos Klubas. 
Gražus aplankas Ados Korsakaitės - 
Sutkuvienės. ***
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