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NAUJI SOVIETU PLANAI
Š.m. gegužes 4 d. “The New 

York Times” laidoje,dienraščio 
bendradarbis Maskvoje Theodor 
Shabad rašo, kad jau visa Sovieti- 
ja suskirstyta į 7 rajonus. Jie yra 
gana dideli, o ligi dabar, daugiau 
teoriškai, veikė 18 rajonų.

Rajonų, kurių 4 yra sovietinės 
imperijos Azijos dalyje ir 3 Euro
pos dalyje, pavadinimai yra tokie: 
a) Tolimieji Rytai; b) Sibiras; 
c) Centrine Azija i kurį įeina Kir- 
kizija, Tandžikistanas, ‘Uzbekija, 
Turkestanas; d) Kazakstanas, o 
Europos dalyje yra e) Volga-Ura
las; Pietūs, į kurį įeina Ukraina, 
Moldavija, Gruzija,‘Armėnija, Azer
baidžanas; f) Šiaurės Centras, Į kuri 
įeina Lietuva, Latvija, Estija/ Gu-'

TADA MIRĖ BADU 9 MIL. 
UKRAINIEČIU

CHICAGO. - Boris Verne t 
M.D. . Chicago Sun-times laikrašty 
rašo, kad šiemet sueina 40 metų nuo 
šėtoniško Stalino plano sukolekty- 
vinti Ukrainos žemės ūki, suvaryti 
žemdirbius į kolchozus, dėl to kilo 
badas, kokio nežinojo tas kraštas 
per amžius. Per trejus metus devy
ni milijonai ukrainiečių išmirė badu. 
II pasaulinio karo metu į vakarų ran
kas pateko to meto dokumentai, pla
nai, statistika ir tai, kas dabar apie 
tai skelbiama, nėra propaganda, bet 
tikri faktai. ■”" *

Kad nebūtų didesnio pasiprie
šinimo, Kremlius tada pasistengė 
likviduoti ukrainiečių vadus, todėl 
vyko nepaprasti suiminėjimai ir gau
dymai visų intelektualų. Visi jie 
buvo paversti vergais ir mirė Sibi
ro plotuose.

Kad ne viskas yra gerai ir da
bar Ukrainoje, rodo paskutiniųjų 
dienų įvykiai. Ten vėl masiniai su
iminėjimai, kaip Moroz, Dzyuba, 
Chornovil, Plyušč, kurie buvo ži
nomi pasauly tik kaip mokslininkai.

***
"ŠVIESIAUSIA GYVENIMO DIENA”

VILNIUS - Ok. Lietuvos spau
da dabar turi, nauja tema, kasdien 
ir rašo apie “nepaprastą džiaugsmą 
ir pakilimą” gavus komunistų parti
jos kortelę. “Diena, kai žmogui 
įteikiamas Lenino partijos nario 
bilietas, šviesiausia jo gyvenime” 
(Tiesa III-l), vadinas svarbesnė nei 
jo paties gimimas. “Tad kaip akies 
vyzdį reikia saugoti partijos eilių 
darnumą, daryti viską kad joje būtu 
tik to verti žmonės”.

“Jaudinančias akimirkas par
tijos rajono komitete Bangos kolū
kio pirmininkas Rybakovas pavadi
no nepamirštama švente visam gy
venimui”. '’Tokias nepakartojamas 
jaudinimosi ir susikaupimo minutes 
pastebėjome ir kitų komunistų už
grūdintuose veiduose”, rašoma iš 
provincijos kampelių.

Partijos bilietas yra tokios pat 
vertės komunistų kraštuose, kaip 
baudžiavų laikais bajorų titulas. 
Komunizmas tai naujoji baudžiava.

***
ATSISAKĖ

Kapsuko griežto režimo lage
ryje atliekančiam bausmę kun. P. 
Bubniui buvo pasiūlyta paduoti ma
lonės prašymą. Kun. Bubnys tai pa
daryti atsisakė, kadangi jaučiasi 
nubaustas nekaltai, nes vaikus mo
kyti tikėjimo tiesų yra kiekvieno 
kunigo pareiga. 

dija, Kaliningrado sritis ir Rusijos 
dalis, apimanti Leningrado ir Mask
vos sritis.

į šį ir mums labiausiai rūpimą 
rajoną, nes į jį įjungta ir mūsų Lie
tuva, suplaktos net keturios tautos. 
Jame didžiausią persvarą ir savo 
teritorijos plotu ir gyventojų skai
čiumi turės rusai. Numatoma, kad 
per 15 m. (1975 - 1990) sudarytieji 
rajonai turėsią būti ne tik ekonomi
niai suplanuoti, bet ir išdirbtieji 
planai įvykdyti.

Iš trumpo aprašymo nematyti 
kokia bus ir iš ko sudaryta rajono 
valdžia. Kokios formos ji bebūtų, 
vistiek ji nustelbs tautines respub
likas, su visais jų tautiniais bruožais. 
Šis Kremliaus užsimojimas mums 
aiškiai byloja, jog tai toli gražu 
nėra vien imperijos ekonominio pla
navimo reikmės iššauktas. Rajonas 
su diele rusiškumo persvara turės 
atlikti ir svarbesnius ruso-komu- 
nistų užsibrėžtus tikslus - suvirškin
ti bent kokias tautines, kaip bolše
vikai sako, nacionalistines apraiš
kas. Taip manyti mes turime labai 
rimto pagrindo vien tik iŠ pastaruoju 
metų be atvangos varoma propagan
da Šiose srityse: a) Tavo Tėvynė 
- Sovietų Sąjunga: b) internaciona
linės (faktiškai sovieto* rusiškosios) 
id eologi  j os pri vers tinis gar bin! mas 
c) ypatingai sustiprintas ateizmo 
skiepijimas Visi šie dalykai per 
“tirpinant; puodą/’ bus varomi i 
vienalyti rusų komunistinį tirpinį. 
Reikia tikėti, kad ir ne rusų kilmės 
komunistai, taip pat kaip ir mes, 
gerai supranta Kremliaus ruošia
mąją “naują nacionalinę” politiką 
ir jos grėsmę tautiniams vienetams.

PIETŲ, AMERIKOS LIETUVIU 
KUNIGU VIENYBĖS RAŠTAS

POPIEŽIUI
Popiežiui pasiųstam laiške, 

išreiškę “savo besąlyginę ištiki
mybę Bažnyčiai ir regimai jos Gal
vai”, PIETŲ AMERIKOS LIETU
VIU KUNIGU VIENYBĖS nariai 
rašo:

"Sovietų Sąjunga, viešai min
džiodama Pagrindinių Žmogaus 
Teisių Charta,, ne tik tęsia nepateisina- 
mat Lietuvos užgrobimą, bet dargi 
ten veda žiauru Bažnyčios, kunigu 
bei tikinčiųjų persekiojimą jų gy
venimo srityse. Todėl mes, Bažny
čios ir Lietuvos vaikai, susirūpinę 
tokia beveiltiška mūsų brolių - tikė
jimo ir kraujo brolių - padėtimi, pra
šome Jūsų Šventenybę:

Šventasis Tėve, nenustokit 
kelti viešumon, atskleisti ir smerkti 
religini persekiojimą Lietuvoj, o 
taip pat ginti šventas Bažnyčios 
teises mūsų Tėvynėj;

teikitės taip pat visam pa
sauliui paskelbti, kaip tai padarė 
šventos atminties Popiežius Bene
diktas XV, MALDOS DIENA UZ 
LIETUVA^.

Mums leiskit, Šventasis Tėve, 
tęsia kunigų laiškas, - išreikšti 

Jūsų Šventenybei dar kita mūsų 
rūpestį. Esame tikrai nusiminę ir 
jaučiamės nužeminti, kadangi pasku
tinėj Konsistorijoj kankinės Lietu
vos Bažnyčios narių tarpe nebuvo 
rasta nei vieno, verto kardinolo 
purpuros. Tai nužeminimas visos 
tautos, kuri tačiau, nežiūrint bandy
mų, gundymų ir visokių persekiojimų, 
lieka ištikima Kristui ir jo Bažny
čiai, nors už tai nevienas ir gyvy
bę paguldė - ir guldo. Juk vienin
telė Katalikų Bažnyčia plačiojoj 
Sovietų Sąjungoj - tai tik Lietuvos 
Bažnyčia”.

IEVA POCIENĖ su savo kuriniais “Išvystyta forma" ir "Grutė" vidury : že
mesnė figūra "Linksmoj nuotaikoj”, (skaityk pusi. 4 )

(By courtesy of Messenger Newspapers)

Lietuva Naujame Atlase
Pereitais metais Romoje buvo 

baigtas spausdinti "Grande Atlante 
Internazionale Curcio” (Didysis Tarp
tautinis Curcio Atlasas), bendradar
biaujant vokiečių Herderio ir italu 
Curcio leidykloms. Atlasas didelio 
formato, 41 sąsiuvinio, kelių šimtų 
puslapių. Ligi šiol jo išparduota 83,000 
egZ*

Dėka prel. Vinco Mincevičiaus, 
Elta-Press redaktoriaus pastangų, at
lasas labai išgarsino Lietuva. Isto
rinėje atlaso dalyje Lietuva parodyta 
kokia ji buvo X - XI šimtmečiais: 
1470 metais (nuo Baltijos ligi Juodųjų 
Jūrų), Reformos metu, ir XVII-XVIII 
šimtmečiais. Ji taip pat yra tinkamai 
atžymėta rasių, kalbų ir religijų sky
riuose,.

Šiolaikinių Europos valstybių že
mėlapiuose Lietuva ir kiti du Pabal- 
tijos kraštai yra parodyti skyriuje 
"Polonai i Paesi. Baltici” (lenkija 
ir Pabaltijo kraštai), bet ne Rusijos 
ar Sovietų Sąjungos lankuose. Paste
bėtina dar, kad Kaliningrado sritis 
yra prijungta prie Lietuvos.

Kiekvieno lanko-sasiuvino vir
šelis yra papuoštas senaisias žemė
lapiais, kuriuos leidyklai paskolino 
prel. Mincevičius, už ką paskutiniame 
sąsiuvinyje leidykla nuoširdžiai jam

VACLOVUI SIDZIKAUSKUI 80 M.

1973 m. balandžio 10 d. suėjo 
80 metų amžiaus Vaclovui Sidzikaus
kui, žinomam Lietuvos diplomatui, 
visuomenininkui, Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkui ir Pavergtųjų 
Tautų Seimo vicepirmininkui. 

dėkoja. Lietuva šiuose žemėlapiuose 
pažymėta 11 kartu. Vienas jų yra gry
nai Lietuvos: tai yra Mikalojaus Kris
tupo Radvilo žemėlapis, išleistas 
Henriko Hondijaus 1638 metais Ams
terdame. Žemėlapio aprašymas ir labai 
šiltus komentarus apie Lietuvą duoda 
prof. Osvaldo Baldacci, Romos Uni
versiteto geografijos katedros vedėjas.

Atlase buvo reprodukuoti trys 
senieji pasaulio miestai: Jeruzale, 
Venecija ir Vilnius, su įdomiais ko
mentarais, iškeliančiais Viln iaus isto
rinę ir dabartinę reikšmę, pažymint, 
kad tai yra "gražus ir įvairus miestas, 
svarbus istoriškai, rodąs tikrų pažy
mių gaivališkumo vystymosi ateityje”.

Šia proga tenka pažymėti, kad 
prel. V. Mincevičius turi virš 200 že
mėlapių rinkinį: Lietuvos, Lietuvos - 
Lenkijos, Rusijos - Lietuvos, Europos 
- Lietuvos ir Azijos, kur taip pat pažy
mėta Lietuva. Be to, turi keletą Vil
niaus, Gardino ir Klaipėdos miesto- 
vaizdžių originalų, Lietuvos Didžiųjų 
Kunigaikščių bei žymesniųjų asmenų 
mūšių, tautiniu rūbų, pastatų ir kt. rai
žinių. Jo rinkinys yra labai retų Lie
tuvos žemėlapiu, kuriu trūksta net di
džiosiose pasaulio bibliotekose. Tai 
dvidešimties jnetu kruopštaus rinkimo 
rezultatas. Šiemet ruošiasi pradėti 
perspausdinti tuos, kurie galės pasi
tarnauti ne tik Lietuvos laisvės bylai, 
bet raip pat ir lietuvišku namu pa
puošimui ir galės Jbūti vertinga dovana 
svetimtaučiams. Šios idėjos įgyvendi
nimui stambia auką davė gerai žino
mas lietuvis mylėtojas prelj. Karalius.

(ELTA)
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MUSU. NAMAI - MUSU. 
TVIRTOVĖS

Mas turime daug organizacijų ir 
institucijų, kurios palaiko mūsų 
bendruomenės gyvybę. Toms visoms 
institucijoms ir organizacijoms reikš
tis reikalingos lietuviškos tvirto
vės, kuriose galėtume jaustis kaip 
savo namuose.

Gyvename tarp svetimų, tačiau 
mus supanti aplinka ir kaimynai kas 
karta darosi artimesni, nes mes pa
našėjame į juos, o jie į mus. Prieš 
25 metus mes čia radome Australų 
tauta, kuri norėjo mus greitai sulydy
ti į vienat jungini, asimiliuoti, kad 
mūsų nė kvapo, nė vardo neliktų. 
Dabar, po 25 metų, mes matome jau 
kita^ Australų tautą su kitomis tenden
cijomis ir tikslais. Imigracijos minis- 
teris Mr. A.J. Grassby neseniai savo 
kalboje pareiškė,-kad Australų tauta 
yra nauja tauta. Jos sudėtis žymiai 
pasikeitusi, šiandien iš trijų vienas 
yra pokarinio imigranto sūnus, duktė 
ar vaikaitis. Šioje naujoje tautoje 
mes užimame savo dalį ir savo vietą. 
Niekas nebenori mūsų asimiliuoti 
ar sulydyti su kitais, laisvai galime 
gyventi savo kultūra, ir kurti savo 
institucijas, savus namus ir klubus.

Didžiosios mūsų kolonijos Ade
laidėje, Melbourne ir Sydnėjuje jau 
seniai turi Įsigijusios savo namus ir 
net po dvejus. Tie namai atlieka 
tvirtovių funkcijas, apie juos sukasi 
mūsų gyvenimas. Kiekviena kolonija 
nuėjo skirtingais keliais. Tačiau visi 
namai verti pasididžiavimo, jie kelia 
nuostaba kiekvienam^ kuris žino kiek 
mūsų čia yra. Mes daug daugiau pa
darėme palyginus su kitomis čia gy
venančiomis etninėmis grupėmis. 
Adelaidėje turime puikia, koplyčia, ir 
gražius parapijos namus, taip pat 
gerus bendruomenės namus ir archy
vą, kuriuo didžiuojamės visi; Melbour
ne dideli gerai Įruošti namai, su krau
tuvėm ir nemažom pajamom; taip pat 
gerus namus turi ir parapija. Sunkiau
siai ėjosi iki šiol Sydnėjuje, bet 
paskutiniu laiku Sydnėjaus, galimas 
daiktas, bus pralenkęs visus. Sydne- 
juje jau turime Sydnėjaus Lietuvių 
Klubą, su gražiomis patalpomis, 
turime Lietuviška sodyba su dviem 
namais, ir jau pradėjo statyba dar 
dviejų namų su keturiais butais, o 
Sydnėjaus skautai turi stovyklavie
te, su reikiamais pastatais, taip pat 
ne mažas turtas.

Šie visi pastatai yra Įsigyti su 
didelėm, pastangom ir pasiaukavimu. 
Kai i juos žiūri tai matai, kad dar 
daug turime tikrų patriotų, kurie 
nesigailėdami savo prakaito deda 
auka ant tautos aukuro.

Dalis žmonių toliau stovi nuo 
siu darbų, jie turėtu bent jausti pa
reiga, kiekviena proga tas mūsų pilis 
paremti savo atsilankymu ir moraline 
bei materialine pagalba, nes jie dar 
to labai reikalingi, ir ilgai bus reika
lingi. Kiekvienas atiduokime savo

Iš žiemos sporto šventės, Neringiečiai traukia dainą... 
Nuotrauka J. Donėlos

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga veikia Adelaidėj, Australijoj, pilnu 
tempu nuo 1973 m. pradžios. Nuotraukoje sėdi iš kairės: Rasa Kubiliutė, 
(Sekretorė Užsienio Reikalams); Milda Staugaitė (Iždininkė); Rūta Bielskyte 
(Narė Informacijų Reikalams); Ir Valdonė Mikeliūnaitė (Protokolų Sekretorė).

Stovi is k.: Kęstutis Kuncaitis ir Algis Straukas (Nariai Info. Reik.); 
Dr. Antanas Stepanas (Pirmininkas); Arūnas Reivytis (N. Info. Reik.); ir 
Jonas Mockūnas (Sekt.. Australijos Reik).

Trūksta: Lino Varno (Vice Pirm.)

Penktas Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas

PI E TU AMERIKOS LIETUVIU. 
KUNIGU VIENYBĖ

Penktojo Pietų Amerikos Lietu
vių Kongreso metu š.m. vasario 26 
buvo Įsteigta P. Amerikos Lietuvių 
Kunigų Vienybė, kurios valdyba 
teko 'seniau Įsteigtos Brazilijos 
Liet. Kun. Vienybės valdybai su 
pirm. kun. Pr. Gavėnu, SDB. Gegu
žės viduryje išleistas pirmasis Vie
nybės aplinkraštis su pranešimais 
ir aukštosios dvasiški jos atsiliepi
mais.

Aplinkraštis informuoja Vieny
bės narius, kurių yra apie 50 (ir 
tik 15 galėjo V PALKe dalyvauti), 
apie Kongreso kunigų bei religines 
sekcijos svarstymus ir nutarimus, 
apie laiškus, pasiųstus Sv. Tėvui 
dėl arkiv. J. Matulaičio beatifikaci
jos bylos ir dėl Lietuvos tikinčiųjų 
persekiojimo. Pridėtos ištraukos 
iš vysk. V. Brizgio, kard. Šamote, 
kard. Agnelo Rossi, Urugvajaus vys
kupų konferencijos ir Nuncijatūros 
Brazilijoje laiškų.

Vienybes statutas, kurio pro
jektas aplinkraštyje pateikiamas, 
numato, kad valdyba iš eilės teks 
Argentinai, Kolumbijai, Urugvajui, 
Venecuelai ir Brazilijai. Pristatyta 
ir anketa, pagal kurių lietuviai ku
nigai laikinai pasikeistų pareigomis 
tarp parapijų ir kraštų, kad galėtų 
geriau pažinti skirtingas pastora
cines sąlygas ir artimiau bendrauti.

***
PASTORACIJOS PROBLEMOS 

ARGENTINOJE
Pirmoji problema, tai kunigų 

trūkumas. Argentinoje šiuo metu' 
dirba 7 lietuviai marijonai: 3 Avel- 
lanedoje; 3 Rosario ir 1 Kordoboje. 
Tačiau iš tų 7 tiktai pusė yra įsi
jungę i, pastoracinį darbą, kita pusė 
dėl ligos yra jau nepajėgus įsi
jungti į pilna, pastoraciją. Neseniai 
iš Lenkijos atvyko du marijonai 
lenkai, kurie padeda su vietiniais ar- 
gentinais ir lenkais darbuotis.

Antra problema yra dideli nuo
toliai, kuriuos reikia nugalėti no
rint aplankyti lietuvius,, daugiau 
sugaištame laiko kelionėje, negu 
galima panaudoti žmonių patarna
vimui. Todėl praktiškai neįmanoma 
pastoviai lankyti žmones, juos lan
kome tiktai rekolekcijų metu prieš 
Velykas ir tai tiktai viena nežymi 
dalis, arčiau prie bažnyčios.

Trečia problema, tai nutautė
jimas lietuviško jaunimo, kuris ne
mokėdamas lietuviškos kalbos, nu
tolo kartu ir nuo lietuviškos para
pijos. Atvyksta tiktai pasišokti ar 
pasilinksminti, ką vadiname dabar 
lietuviška veikla/ Lietuviškas mo
kyklėlės lanko nedidelis skaičius 
vaikų. Tokios mokyklėlės veikia pa
rapijoje - Avellanedoje, Lanus 
Lietuvių Susivienijimo patalpose, 
Lietuvių Centre - Lugane ir Berisso 
Mindaugo draugijoje.

Ketvirta problema: trūkumas 
pasiruošiusių lietuvių kurie padėtų 
kunigams jų pastoraciniame darbe, 
beveik visi yra seno amžiaus ir 
nepajėgus daug padėti. Todėl di
delių planų neįmanoma daryti. Tenka 
tiktai aptarnauti, kurie patys susi
pranta ir ateina.

Vienintelė viltis būtų jaunimo 
suorganizavimas, bet tam trūksta 
paruoštų kunigų ir pasauliečių. 
Todėl būtu, naudinga sudaryti 
koki ekipa su kunigu ir keliais jau
nuoliais , kurie galėtų išju dinti 
jaunimą.

Kun. Augustinas Steigvila, MIC
***

A.A.
T. JONAS BRUŽIKAS S.J.

Gimė 1897 m. gegužės m. 20 
dieną Tvarkiškių km., Garliavos 
par./ Kauno apskirityje. įšventintas 
kunigu 1922 m. rugsėjo 17 d., įsto
jo į Jėzuitų ordiną 1923 m. spalio 
m. 12 dieną.

Mirė 1973 m. kovo 13 dienos 
vakare, Sao Paulyje (prie Vila St. 
Matilde), užmuštas traukinio, grįž-
tant nuo aplankyto ligonio.

Palaidotas kovo 15 Tėvų Jė
zuitų koplyčioje Araca kapinėse.

Velionis buvo buvęs Kauno Jė
zuitų Gimnazijos direktorius ir 
mokytojas, “Žvaigždės” ir “Misijų” 
redaktorius, Urugvajaus lietuvių 
parapijos kūrėjas, bažnyčios staty
tojas ir pirmasis jos klebonas, Sv. 
Kazimiero asmeninės lietuvių para
pijos Sao Paulyje klebonas ir visą 
gyvenimą uoliausias misionierius?

***

Yra keturi neatšaukiami dalykai: 
iš rankos išmestas akmuo, kartą pasa
kytas žodis, prarasta proga ir praėjęs 
laikas.

H. Riminaldo

MELBOURNO LIETUVIU. 
NAMUOSE

LICENZIJOS REIKALAI
Melboumo Lietuvių Klubo nariai 

jau prieš keletą metų Įpareigojo Klu
bo vadovybę daryti žygių gauti stip
riųjų gėrimų licenziją. Sis reikalas, 
nespaudžiant advokato, palyginus 
gana ilgai buvo nepajudintas. Dabar
tinės Klubo Tarybos pastangomis 
licenzijos gavimo reikalas š.m. ba
landžio mėn. 16 d. buvo svarstytas 
Licenzijų Teismo. Byla atidėta pa
daryti teismo nurodytus Klubo Statuto 
pakeitimus bei paruošti papildomus 
Klubo planus. Tai įvykdžius, atrodo, 
Klubui licenzija turėtų būti gauta. 
Tenka dar kiek palaukti?

PASKOLOS LAKŠTAI
Davusiems Lietuvių Namų Įgi

jimui paskolas, Klubo vadovybės ruo
šiami paskolos lakštai. Tuo tikslu 
M.L. Klubo pirmininkas p. J. Pele- 
nauskas buvo nuvykęs į Canberra su
sipažinti su vietinių Lietuvių - Aus
tralu Klubu, kur jam buvo suteikta 
reikalinga medžiaga ir prašomos 
žinios.

PADĖKOS LAKSTAI
Teko patirti, kad Klubo vado

vybė jau yra paruošusi padėkos lakš
tus davusiems aukų Lietuvių Na
mams. Lakštai būsią." duodami auko
jusiems nemažiau $20.00. Gali būti, 
kad ne dėl blogos valios lakšte pa
žymėta suma bus nevisai tiksli. 
Klubo vadovybės pareiškimu galimos 
paklaidos bus atitaisytos.

NAMU TVARKYMO 
REIKALAI

Licenzijų Teismo nurodymu Klubo 
Statute turi padaryti atatinkami pa
keitimai, todėl greitu laiku būsiąs 
sušauktas M.L.Klubo narių susirin
kimas. Klubo nariai ir visi Melboumo 
lietuviai turėtų daugiau susirūpinti 
Lietuvių Namų reikalais, t.y. jų per
tvarkymu, būsimais neatidėliotinais 
remontais bei tam reikalui lėšų tel
kimo būdais. Nuo mūsų visų pri- 
klausimo, anot Klubo pirmininko,kokį 
rūbą duosime Lietuvių Namams.

MARGUČIU POBŪVIS
Atvelykio šeštadieni, balandžio 

mėn. 27 d. M.L. Klubo buvo suruoštas 
Margučių pobūvis. Svečių nors ir ne- 
daugiausia, bet pobūvyje nuotaika 
buvo gana gera. Margučių konkursą 
laimėjo p. R. Pumputienė. Pobūvio 
loterijos laimikius traukė viešnia is 
Sydney p. O. Osinienė. Pirmoji pre
mija teko p. M. Antanaitienei. Tikrai 
vertėtų, kad tradiciniame Margučių 
pobūvyje daugiau dalyvautų tautie
čių, ypač jaunimo, kurio šiais metais 
taip buvo pasigesta.

IGA

NEWCASTLE
Popieti su Motinomis

Gegužės 6 dieną, sekmadienį, 
Motinos dienos proga Apylinkės 
valdyba surengė pobūvį; esant 
gražiai saulėtai popietei .susirinko 
apie 60 asmenų, Įskaitant ir vaiku
čius.

Pobūvį pradėjo Valdybos pir
mininkas A. Šėmas, pasveikino gau
siai čia susirinkusias motinas ir 
pakvietė S. Žuką paskaitą skaityti. 
Paskaitininkas šiltais '"žodžiais 
išryškino lietuvės motinos rolę 
šeimos pareigose ir ypač pabrėžė 
jos pasiaukojimą, kaip kovotojos 
sunkiais tautai laikais.

Kultūros ir Švietimo vadovės
Zinos Zakarauskienės suorganizuo
ta meninė dalis buvo šiltai sutikta. 
Čia buvo dainų - solo, trio ir moterų 
choras , akompanuojant piano S. 
Žukui. H. Pučinskas pritardamas 
gitara sultingai sudainavo “Ski
riu motinoms”, o B. Liūgą paskaitė 
savo kūrybą “Vyras darbovietėje”.

Malonu pastebėti, kad Motinos 
Diena jau eile metų yra ne tik po
būvis motinoms pagerbti, bet yra 
pasidariusi graži proga tradiciniam 
šeimų susitikimui ir draugiškam visu 
pasibičiuliavimui.

Visų dėkingumas išreiškiamas 
visiems, kurie mielai savanoriškai 
prisidėjo prie pobūvio parengimo.

A.S.
***
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Dokumentų Lobynas
Šių metu pradžioje J.A.V. išėjo 

iš spaudos, VLIKo rūpesčiu ir lėšo
mis, svarbi dokumentinė knyga anglų 
kalba -The USSR - German Aggression 
Against Lithuania (Sovietu Sąjungos 
- Vokietijos agresija prieš' Lietuvą). 
Knyga virš 540 puslapių, gražiai 
išleista. Joje telpa 250 dokumentų, 
su nurodymais šaltinių, iš kur tie 
dokumentai paimti ir yra saugomi, ap
rūpinta plačia bibliografija, atitin
kamomis rodyklėmis, Žemėlapiais ir 
šalia dokumentų, dar autoriaus ko
mentarais, padedančiais skaitytojui 
sekti eigą įvykių, kuriuos tie doku
mentai grindžia.

Knygos autorius (sudarytojas) 
yra dr. Bronis J. Kasias, gimęs Lie
tuvoje, baigęs Vytauto Didžiojo uni- 
versitetav Kaune, vėliau studijavęs 
Strassbourge, Sorbonnoj ir kitur. Šiuo 
metu dr. Br. J. Kasias yra istorijos 
profesorius Wilkes College, kur jis 
dėsto tarptautinę teisę, moderniąją 
Europos istoriją ir kit. Dr. Br. J. 
Kasias yra plačių horizontų, gilaus 
pasirengimo mokslininkas, savo sri
ties tyrinėjimų tikslais aplankęs 
daug valstybių Europoje, Azijoje, 
yra paskelbęs daug mokslinių darbų.

VLIKo pakviestas dr. Br. J. Kas
ias ryžosi imtis tikrai nelengvo, bet 
svarbaus darbo: surinkti visur iš
blaškytus dokumentus, liečiančius 
Lietuvos atsikūrimą nepriklausomam 
gyvenimui, jos santykius su kaimy
ninėm valstybėm ir pagaliau pasku
tinių nepriklausomo gyvenimo metų 
dokumentus, liečiančius Lietuvos 
tragišką likimą. Be to, dr. Br. J. 
Kasias čia nesustojo - jis peržvelgė 
lietuvių tautos kovas svetimųjų oku
pacijų metu ir po II-jo pasaulinio 
karo, kada Lietuvos likimas ypač 
skaudus, nes jos teisėtų reikalavimų, 
jos balso pasaulis nenori girdėti. 
Knygos uždavinys ir yra - prabilti 
dokumentų kalba į pasaulio sąžinę 
ir ypač nurodyti, kad Lietuvos trage
dija yra išdava dviejų totalitarinių 
valstybių bendradarbiavimo, siekiant 
pasaulio dominavimo ir kad tas bendra
darbiavimas buvo tiesioginė pasėka 
vėliau įvykusios pasaulio tragedijos 
su iki šiol jaučiamomis pasėkomis.

Dr. Br. J. Kasias savo darbą at
liko su dideliu kruopštumu, su žino
vo patyrimu ir apskritai viso liečiamo 
laikotarpio giliu pažinimu. Pažymėti
na, kad dr. Br. J. Kasias šį darbą 
atliko be jokio honoraro - vien tie
sos ieškojimo ir savo kilmės krašto 
meilės vedinas.

Šios knygos išleista 10,000 
egzempliorių, ir VLIKui kainavo 
$15,000. Lietuviškai visuomenei ir 
spaudai skirta tik 1,000 egz. o liku
sieji 9,000 egz. platinami tarp už
sienių spaudos agentūrų žurnalistu, 
politikų, diplomatų, mokslininkų, 
bus siuntinėjama bibliotekoms, Kny
ga gavo visi JAV kongresmanai ir 
senatoriai, užsienių diplomatai, 
J.T.O. atskirų valstybių delegacijų 
vadovai, žodžiu, visur siuntinėta, kur 
tikimasi knygoje patiekti dokumentai 
gali turėti naudos Lietuvos bylos 
reikalu.

Nors šios knygos išleidimo su
manymas nėra paskutinių dienų rei
kalas, bet jį pagreitino kai kurie tarp
tautinės politikos įvykiai, gali turėti 
tiesioginės įtakos į Lietuvos likimą.

Praėjusiais metais JAV prezi
dentas Nixon, lankydamasis Maskvo
je, svarstė su Sov. Sąjungos valdo
vais daug klausimų, pasiekė eilę su
sitarimų jų tarpe - galimai artimoj 
ateity sukviesti Europos Saugumo 
konferenciją, kurioje, be kita ko, 
bus svarstomos ir zoninės Europos 
ribos. Šioje konferencijoje gali būti 
paliestas ir Lietuvos likimas ir yra 
net pavojaus, kad Lietuva gali būti 
pripažinta Sov. Sąjungos integraline 
dalimi. (Spaudos žiniomis, toji Euro
pos Saugumo konferencija galinti 
prasidėti jau š.m. birželio mėn.) 
VLIKas tad ir norėjo kaip galima 
greičiau parengti dokumentų rinkinį, 
kuris dar prieš konferencija^ galėtų 
suteikti atsakingiems asmenims ir 
institucijoms autentiškos medžia
gos Lietuvos teisėms ir reikalavi
mams pagrįsti ir, kiek įmanoma, juos 
priešpastatyti sovietų planams.

"Lietuvos inkorporavimas į Sov„ 
Sąjungą”, rašo knygos įžangoje dr.

J. Slavėnas

Br. J. Kasias, “tai nebuvo izoliuotas 
vietinės reikšmės įvykis - bet tai 
buvo dalis konteksto Vokietijos 
Sov. Sąjungos bendradarbiavimo anks
tyvose antro pasaulinio karo stadi
jose. Tas sudarė panašų faktų kom
pleksą, kuris nustatė karo kryptį ir 
jis. turėjo įtakos į Europos politinio 
kontūro sudarymą, kaip, pa v., Vienos 
kongresas, Versalio sutartis ir pan. 
Kodėl šiuo metu, klausia toliau au
torius toj pat prakalboj, - kai beveik 
visos pasaulio tautos sujungtos JT 
Organizacijoje, skelbia kilniausius 
principus, milijonai yra slegiami po
litinės ir ūkinės vergijos? Kodėl eroj, 
kuri charakteringa kolonializmo pa
naikinimu, daugelis tautų yra ne kas 
kita, kaip pavergtos teritorijos?”

Autorius cituoja charakteringus 
V. Petrovo žodžius iš “Orbis” 
(Missing page in Soviet historiogra
phy); “Vakarų istorikai atrodo metę 
domėjęsi sovietų - nacių bendradar
biavimu 1939 - 1941 m. laikotarpyje-- 
Si tendencija nustumti į šalį vieną iš 
svarbiausių moderniosios istorijos 
reiškinių yra apgailėtina. Nuodugnus 
objekto išnagrinėjimas leistų mums 
įžvelgti į santykius dviejųgalingiausių 
Europos valstybių II-jo pasaulinio 
karo ankstyvais metais ir taip pat į 
mentalitetą ir kai kurių mūsų eros 
galingiausių vadų.”

Autorius knygos įvadą baigia, 
“Šio dokumentų rinkinio - apie mažo 
krašto sunaikinimą didžiųjų jėgų 
machinacijomis - sudarymo prasmė - 
sustabdyti paplitusią tendenciją už
miršti Lietuvos problemą ir paversti 
ją vien nieku daugiau, kaip daikteliu 
būsimų šimtmečių archeologams”. 
Autorius giliai įsitikinęs, kad šioje 
knygoje paskelbti dokumentai padės 
tą tendenciją sulaikyti.

Priartėdamas prie pačių doku
mentų autorius trumpai peržvelgia 
Lietuvos - Rusijos santykių isto-. 
rinius pagrindus tolimesnėj ir arti
mesnėj praeity, Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpyje ir toliau, kiek 
plačiau atvaizduoja sovietų ir vo
kiečių okupacijos, pakartotinę ir da
bartinę sovietų okupaciją, bei lietu
vių pastangas siekiant laisvės ir 
nepriklausomybės atstatymo.

Knygoje paskelbti dokumentai 
galima taip suskirstyti:
v 1. 1918 - 1939 metų laikotarpis. 
Čia patiekiami Lietuvos konstituci
niai dokumentai; Lietuvos - Sov. 
Sąjungos santykius liečią dokumentai 
pradedant 1920 m. liepos 12 d. taikos 
sutartimi iki 1934 m. agresijos apibu
dinimo konvencijos.

2. Vokietijos - Sov. Sąjungos 
susitarimai ir Lietuvos padalinimai. 
Čia įeina Vokietijos - Sov. Sąjungos 
nepuolimo paktas (1939 rugp. 23 d.), 
slapti prie to pakto prijungti proto
kolai dėl įtakos sferų Pabaltijy; ir 
Lenkijoje pasidalinimo; plati diplo
matinė korespondencija tarp Vokie
tijos ir Sov. Sąjungos oficialinių įs
taigų ir ambasadų; Lietuvos užsienių 
reikalų ministerijos notos; JAV, Vo
kietijos diplomatinių atstovų Kaune 
raportai savo vyriausybėms Lietuvos 
ir Baltijos kraštų reikalais; pasitari
mai Vilniaus klausimu; Vokietijos 
pastangos įtraukti Lietuvą į karą su 
Lenkija; vokiečių - sovietų zonų at
ribojimo dokumentai.

3. Okupacija ir inkorporavimas. 
Su sovietu zonomis Lietuvoje susiję 
dokumentai ir susirašinėjimai; prieš- 
ultimatinė diplomatinė akcija; sovietų 
ultimatumas; okupacija. Plati Lietu
voje akredituotų atstovų koresponden
cija su savo vyriausybėms (ypač” 
JAV) dėl Lietuvos įvykių; Lietuvos 
dipl. atstovų kitose sostinėse akcija, 
notos, memorandumai; ginčai dėl Lie
tuvos aukso JAV bankuose. Vad. 
Liaudies seimo deklaracija; Sov. 
Sąjungos Aukščiausios tarybos nu
tarimai.

4. Inkorporacijos išdavos. Diplo
matinė Sov. Sąjungos akcija perimti 
Lietuvos teises ir turtą užsieniuose; 
sovietą - vokiečiu derybos dėl Lie
tuvos pietų vakarų teritorijos juos
telės, dėl Lietuvos" laisvos zonos 
Klaipėdos uoste.

5. Priešinimasis okupacijai ių 
represijos. Lietuvos diplomatų už
sieniuose protesto notos dėl inkor
poracijos; Vokietijos laikysena 

charakterizuoją dokumentai; Lietu
vos atstovybių kai kuriuose kraštuose 
likvidavimo dokumentai; Lietuvos 
diplomatu konferencijos Romoje re
zoliucija; Lietuvos aktyvistų frontą 
liečią dokumentai; deportacijų Lie
tuvoje vykdymo dokumentai.

Vokietijos - Sov. Sąjungos karo 
pradžia; Lietuvos nepriklausomybes 
atstatymo deklaracija; vokiečių oku
pacinės valdžios Lietuvoje laikysena. 
Patiekiami pilni sąrašai pogrindžio 
spaudos.

Dokumentai, liečią Vokietijos 
okupacijos Lietuvoje laikotarpį. 
Organizuota lietuvių pasipriešinimo 
veikla.

6. Antroji sovietų okupacija. 
Dokumentai, liečiat šiai okupacijai 
rezistenciją; pogrindžio spauda; lie
tuvių veikla užsieny antrajai sovietų 
okupacijai prasidėjus.

7. Spec, skyrius. Šiame skyriuje 
patiekiama eilė svarbių dokumentų 
bendro pobūdžio: Tautų Sąjungos 
konvencija: Briand - Kellogo paktas; 
Stimsono doktrina; Sov. Sąjungos pa
šalinimas iš T. Sąjungos dėl agresi
jos prieš Suomiją. Ištraukos, liečią 
Lietuvos reikalus iš Nurenbergo Tarpt. 
Tribunolo sprendimo karo nusikaltė
lių byloje. Lietuvos į Sov. Sąjungą 
Įjungimo nepripažinimo dokumentai, 
įvairių politikų - Roosevelto, Church- 
illio ir kit. ' atitinkamų pareiškimų 
ištraukos; JAV Kongreso rezoliuci
jos Lietuvos reikalu.

8. Tarptautinės teisės ir tarpt, 
etikos principai po II-jo pasaulinio 
karo. Atlanto Charta; JTO char ta; 
jungtinė JTO deklaracija dėl bendra
darbiavimo pokarinėj Europoj ir At
lanto Chartos principų įgyvendinimo; 
politinės išlaisvintos Europos atei
ties deklaracija; Tarptautinio Tei
singumo Teismo charta.

Sąrašas Sov. Sąjungos pasirašytų 
ir vėliau pažeistų sutarčių. Pasku
tinis dokumentas - Jungtinių Tautų ty- 
ronų nugalėjimo malda, prez. F.D. 
Roosevelto skaityta per radiją 1942 
m. birželio 14 d. - Jungtinės vėliavos 
diena. Toji malda prasideda: “Lais
vųjų Dieve, mes pavedame šiandie 
Tau savo Širdis ir gyvybes už visos 
laisvos žmonijos reikalus. Leisk 
mums nugalėti tyronus, kurie pavergę 
visus žmones ir visas tautas.......”

Knyga aprūpinta plačia biblio
grafija - dokumentų rinkinių, komenta
rų, studijų, atsiminimų, memorandumų. 
Šalia vardų rodyklės duota dokumentų 
turinio esmes rodyklė.

Dr. Br. J. Kaslo knyga kiek
vienam, norinčiam giliau pažinti si, 
mums lemtingą laikotarpį, yra būtina 
pagelbininke. Iš jos puslapių iškyla 

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

Iš laukų bėga juodos galvijų bandos.
Jų sprandai platūs, jų ragai palenkti žemėn.
Nutrauktos grandinės velkasi dulkėm ir pamišę 
piemenys mato raudonų saulę.
Visuose bokštuose daužosi išsigandę varpai.

Neverkit, moterys, neverkit:
Jie niekad jums nepriklausė.
Jie buvo vienatiniai sūnūs ir buvo pirmi mylimieji. 
Rausvi jų delnai kvepėjo medum.
Bet naktį suūždavo didžiuliai sodai ir jų širdys 
norėdavo išskrist.

Neverkit!
Rytoj jie prajos bažnytkaimių smukles. Ten 
rudabarzdžiai jaunikiai šokdina augalotas 
merginas ir kubiluose brinksta žali apyniai. 
Prasiskirs tankūs eglynai — jų kelias bus 
pilnas pavėsio.
Šakose gailiai suriks mėlyna paukštė ir 
arklių drėgnos šnervės drebės.
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UŽ LIETUVOS LAISVĘ KOVOKIME - 
TAUTOS FONDUI AUKOKIME

iiiusų tautos gyvąstingurnp.,, gajumo, pa
siryžimo kovoti už laisvę dvasia. 
Bet iš jos puslapių iškyla ir tarptau
tinė veidmainystė, apgaulė, melas, 
smurtas. Pa v. vokiečių pastangos 
įtraukti Lietuvą į karą su Lenkija 
dėl Vilniaus, kai jau vokiečių - so
vietų pasirašytais slaptais protoko
lais Lietuva mainikaujama ir paga
liau galutiniai perleidžiama sovietų 
valiai. Arba sovietų perengiamoji sta
dija okupuoti Baltijos valstybes, 
vėliau okupacijos metodai. Sovietai 
protestuoja dėl Baltijos valstybių 
aukso neišdavimo iš JAV bankų, o 
amerikiečiams primenant jų likusį 
turtą tuose kraštuose, atsako: tą turtą 
Baltijos valstybės nacionalizavo 
prieš prisijungimą prie Sov. Sąjungos 
ir Sov. Sąjunga nesanti už jį atsa
kinga.

Knygoje surinktų dokumentų dau
guma - iš Vokietijos ir JAV archy
vuose laikomų bylų, maža dokumentų 
iš kitų valstybių "archyvų ir visai 
nėra iŠ Sov. Sąjungos. Čia jie ne
prieinami. Būtų gera, jai knygoje bū
tų atitinkamų žemėlapių.

Pilnas knygos ir leidyklos pa
vadinimas: “The USSR - German 
Aggression Against Lithuania”. 
Edited with a Foreword and Introduc
tion by Bronis J. Kasias, Ph.D. 
Robert Speller & Sons, Publishers, 
Inc. New York, N.Y., 1973.

Knyga galima užsisakyti per 
VLIKą, kaina 15 Amerikos dolerių 
apie $10.60 australiškų.)

***

Birutė Pūkelevičiūtė, dra
mos aktorė ir rašytoja.
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L* Žygas

IEVOS POCIENĖS PARODA
Balandžio 3, Adelaidėje, Con

temporary Art Society galerijoje, 
buvo atidaryta labai pasisekusi 
Ievos Pocienės skulptūros paroda. 
Tęsėsi iki gegužės 5 d.

JSiame kietame, bet ne vien tik 
vyriškame, mene panevežietė Saka- 
lauskaitė-Pocienė energingai reiš
kiasi Ieva Pocius vardu.

Parodai ji parinko ne tik gerą 
galeriją , bet ir atidarymo vakarui 
labai gera rudens “pagadą”, taip 
kad . dar prieš atidarymą, kritikai 
galėjo pradėti studijuoti skulptūras 
galerijos sodely. Viso kritikams teko 
įvertinti 28 skulptūras, kurių dau
gelis buvo gana stambaus didžio.

Parodos atidarymo kritikai 
šiuos darbus vertino su nuostaba, 
smalsumu ir dideliu susidomėjimu.

Skulptorės diplomą ji įsigijo 
jau 1962 metais, gi 1970 m. Austri
joj studijavo bronzos liejimą ir 
Salcburge gavo garbės premiją, be to, 
ir Australijoj už skulptūrą yra lai
mėjusi net penkias premijas. Šiuo 
metu mokytojauja meno mokykloje.

Ši paroda yra jos ketvirtoji, 
kitas tris, pradedant nuo 1965 m., 
turėjo Melbourne ir Adelaidėje; taip 
pat dalyvavo daugelyje svarbių pa
rodų visoje Australijoje. Nuo pat 
pirmutinės parodos labai gerai pasi
žymėjo ir 1967 metais buvo Įtraukta 
į Australijos Meno Enciklopediją.

Jos darbų jau yra Pietų Austra
lijos Meno Galerijoje, Salcburge, ban
kuose ir bažnyčiose, na ir nemažai 
pas Adelaidės lietuvius, kurie,.kaip 
retai kur kitur,čia turi progų patys 
pirmieji pasirinkti jos geriausius 
darbus.

Šios parodos kainų vidurkis yra 
tik apie $90, gi didelė 94 cm. bron
za - surrealistiška, žmogiška sraigė 
(su velnio kanopa) “Grute”, kuri, 
bent man, taip stipri ir išradinga, 
kaip Bocionio ar Pikaso skulptūra, 
turi aukščiausia $400 kaina.

Jau daug metų Pociene yra 
kviečiama suorganizuoti didžiausio 
Adelaidės dienraščio “The Adver
tiser” didelių kasmetinių skulptū
ros parodų, po atviru dangum.^

Dabar, ji kaip naujai išrinktos 
Krašto Kultūros Tarybos^ narė, su
tiko suorganizuoti sekančią Austra
lijos lietuvių dailininkų meno paro
dą. Tikimės kad ji šias pareigas 
sumaniai atliks.

MEISTRIŠKOS SKULPTŪROS
iš tikrųjų, daug ką naujo, fan

tastiško, jautraus ir sudėtingo ma
tome šioje Ievos Pocienės erdvės
ir medžiagos parodoje.

Jau gerokas laikas kaip skulp
tūra yra didelėje tapybos įtakoje. 
Skulptūra pasekė tapybą ir abstrak
cijas.

Bet mene, nors dabar taip ir 
atrodo, ne viskas yra galima. 
Tapytojui yra daugiau galima negu 
skulptoriui. Tapytojas gali sėk
mingiau pavaizduoti bet kokią skulp
tūrą, negu skulptorius bet kokia 
tapybą.

Pocienės skulptūra irgi yra 
smarkiai abstraktinė, bet ji, matyt, 
klausydama savo vidinio balso nėra 
išėjusi iš ribų, nepuola į ultramoder- 
nizmą ir visos skulptūros išskyrus 
dvi (Dabarties ikona nr. 2 ir “Tyli” 
forma nr. 4..), turi emocinės reikšmės 
kylančios ne iš reprezentacijos, bet 
iš abstraktinių formų primenančių 
organines, daugiausia žmogiškas, 
formas.

Pocienė meistriškai panaudo
dama įvairias medžiagas ir net pa
čias naujausias jų kombinacijas 
(nors šioje parodoje ir nėra judan
čių ar šviesomis žaidžiančių skulp
tūrų) nemaža dalimi yra dabarties 
simbolių kūrėja.

Ypatingai daug gero skonio 
reikia naudojant maišytas ir spal
vuotas medžiagas, ko labai dažnai 
trūksta jauniems skulptoriams, to
dėl jų tarpe geras skonis dažnai 
laikomas pasenusiu ir net kenks
mingu dalyku, tada aišku viskas 
yra galima, tai ir viskas vienodai 
gera, bet tada ir parodos yra 
nodai nuobodžios.

vie-
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IEVA POCIENĖ - "Stebėtojas ’ 188
cm. aukščio.

KUBIZMAS, EKSPRESIONIZMAS, 
SUR REALIZMAS

Kad Ievos Pocienės paroda nėra 
nuobodi, tai reiškia, kad čia yra ko 
pasižiūrėti, kad čia Pocienė nors ir 
jokių šposų nekrečia, bet tai nereiš
kia kad į jos darbus reikia žiūrėti 
susiraukus. Kritiškai nusiteikęs 
linskmasis žiūrovas čia gali at
rasti ir juokų šaltini.

Be to, dvi skulptūros yra įdo
mios medžiagų kombinacijomis, kaip 
medžio, plastikos, odos ir perspex, 
ir mėlyna, auksinė, juoda, balta, oran
žine, ruda ir geltona spalva, tai 
“Baltinimo skalbynė”, tai surrealisti- 
nis montažas, kuris vienam gali at
rodyti kaip altorius, kitam kaip sū
rių spaustuvas- “Indėnų vadas”, ir - 
gi surrealistinis elektroskopas 
net

ar
portfelinis radaras.
Gal būtų galima “pačiupinėti” 

“Nakties formą” ir “Grutę”, bet 
šiaip kitos skulptūros perdaug nesi- 
prašo čiupinėjamos, neturi gal tam 
reikalingo glotnumo.

Bet už tai akį traukia daugelio 
skulptūrų iliuzinis monomentališku- 
mas. Tokios yra “Pirmasis grindimas” 
“Apsunkinimas”, “žmogus ir mėnu
lis”, “Linksmoj nuotaikoj”, “Vabz- 
dinė forma” ir nekataloguotas “Se
nuolis”, nors ir čia linksmesnis kri
tikas gali matyti: - moterį su galva 

{replėse uostančią kvepiantį laišką, 
- “vyras dedasi petnešas”, - "tarbe- 
lės ir stirnino kojų paukštiškas šo
kis”, - "Besirengianti mergelė su 
mėnulio galva, panaši i, Luciperi, 
“Sukarpyti ir išdžiovinti Sydnėjaus 
operos rūmai” ir 1.1.

Dėmesį patraukia ir vienos tokios 
didelės kaip nr. 1 “Stebėtojas”, 
manding ventiliatorius su vėjo rodyk-' 
le, 188 cm. aukščio, skulptūros ir 
kitos savo ar tai partizaniška ener
gija ar neramumu ar aštrumu kaip 
nr. 2, nr. 6 -."Išvystyta forma”, tar
si vėliava skriejanti tiesiog aukštyn.

Gerokas skaičius darbų priklau- 
Į so didelia dalim ir konstrukįivizmui, 
kaip nr. 4, 6 ir 8 “Moteriška forma”, 
pusiau muzikantė, pusiau Marcei 
Marceau, nr. 10 “Saulė, katė ir aš”, 
kuris yra kartu ir metalo surrealis
tinis piešinys, kaip ir vaizdas veidro- 

1 dyj.
Nemažai yra ir abstraktaus eks

presionizmo, kaip nr. 5, nr. 12 
“Lopšelis” iš šono kaip sūpynės 
kačiukui, Nr. 15. Nr. 26 ispaniškų 
motyvų Adelaidėj lieta bronza 
“Suvenyras”, nr. 6. 11 “Negyvas 

paukštis”, kuris iŠ vienos pusės 
panašus į negyvą^ paukštį, iš kitos 
pusės jis atrodo kaip sulaužytas 
arklas, gi iš trecios - labai gyvas 
paukštis, taigi pavadinimas nors ir 
poetiškas, bet gal ne visai tikslus.

Randame ir kubizmo maišyto su 
futurizmu kaip nr. 24, 11 ir daugiau 
futuristini: nr. 6, 18, 13 ir 23.

TIPIŠKI POCIENĖS DARBAI
Kadangi Ievos Pocienės skulptū

ros matome gana daug meno srovių, 
tai daugelis skulptūrų primena ir 
daugelį skulptorių, bet ne bloga 

■ prasme kaip koks pasėkimas, bet 
gera prasme, kaip panašaus vertin
gumo.

Liautandą iš Haiti primena: 
“Suvenyras”, amerikietį David 
Smith primena “Saulė, katė ir aš”, 
Pikasą - “Suvenyras”, “Viščiukas ir 
kiaušinis”, “Nakties forma” ir 
“Žmogelis šaukia”, Lipšicą - “Lop
šelis”. Arčipenką - kubistiniai Po
cienės darbai. Braukusį primena “Dvi
guba forma”, “Tyli forma,, “Dabar
ties ikona” ir “Karietaitė”. Paukš
tiškas “Žmogus ir mėnulis” primena 
Braką. "Nakties forma” ir “Grutė” 
primena italą Bočionį, “Negyvas 
paukštis” ir “Senuolis” primena 
anglu Čadviką.

Jautresnė akis gali pastebėti 
lietuviškų bruožų, bei lietuviškos 
poezijos ir mistikos tokiuose dar
buose kaip “Pirmasis gundymas” - 
lietuviška vargo mergelė; atviros 
formos, kampuotas, su didele įtampa 
likimo spaudžiamas, bet nelūžtantis 
abstraktus “Senuolis”, nors ir verti
kalioj formoj, bet primena Petro 
Rimšos “Artoją”.

Lietuviškos architektūrinės iš
vaizdos turi ir gili subtili, kubisti
niai abstrakti ir originali “Tyli forma”.

Kubistiniai abstraktai sudaro 
pusę parodos darbų, kitat pusę sudaro 
organiniai abstraktai, t pirmieji yra 
daugiausiai didesnio dydžio, tai visai 
parodai uždeda štampą kaip tipiški 
Pocienės darbai.

Beveik visose skulptūrose erdvės 
elementas viršija masę, net ir

BALTŲ. AKADEMIKU DRAUGIJA
Association for the Advance

ment of Baltic Studies, Inc. (AABS), 
gavo pasiūlymą iš Hooverio Institu
cijos Kalifornijoje mikrofilmose 
užfiksuoti rinktinius Pabaltijo 
nepriklausomybės laikmečio žurna
lus bei laikraščius. Šiam projektui 

tikimasi ir New Yorko centrinės 
bibliotekos piniginės paramos. 
Praėjusio pavasario Toronto uni
versitete įvykusios AABS konferen
cijos rinktinės paskaitos šį gegužį 
pasirodys trijose knygose: “Prob
lems of Mininations: Baltic Pers
pectives”, “Baltic Literature and 
Linguistics” ir “Baltic History”. 
Jas galima užsisakyti (po $8.50): 
AABS, 366 86th St., Brooklyn, NY, 
11209. Šiemet Draugija išsiuntė 
apie 1500 laiškų lietuviams adresa
tams naujų narią verbavimo vajuje.

***
Lietuvių ir pabaltiečių II Pas. 

karo emigracija gana išsamiai ir 
tiksliai aprašyta naujoje Paul Ta- 
bori knygoje “The Anatomy of Exile” 
(Harrap Books, 182 - 184 Holborn, 
WCIV7AX, Great Britian, 432 p., 
$15.00). Dar gausesnes lietuviškos 
medžiagos bus šia žiema išeinan
čiame “Egzinio anatomijos” an
trame tome.

***
DAUGIAU KAIP 100 TAUTU.
Venecuelos laikraštis “EI 

Universal”, atsakydamas į ambasa
doriaus Jokūbo Maliko pareiškimą, 
kad Sovietų Sąjungoje "daugiau 
kaip šimtas tautų gyvena kaip viena 
šeima, . pastebi, kad ambasadorius 
pamiršo Lietuvą Latviją ir Estiją. 
Seka aprašymas Kalantos suside
ginimo ir p.m. gatvių demonstracijų 
Kaune. Straipsnis baigiamas citato
mis iš Amalriko knygos:: “Stiprėja 
tautinės tendencijos tarp nerusiškų 
tautų, ypač pas baltiečius, Kauka
ze, Ukrainoje, Centrinėje Azijoje 
ir išilgai Volgos”. Amalrikas mano, 
kad "neišvengiamas Sovietų Sąjun
gos nuimperialėjimas vyks nepaprasr 
tai skaudžia forma”.

“Storulė” kuria būtų galima užpaten
tuoti kaip bananams* lupti mašinėlę, 
turi daugiau erdvės negu masės.

Net ir $400 - “Grutė” - pora, 
taip taupo masę ir taip yra susukta, 
kad atrodo kaip gruzdu formos žmo
gus; bet gal ta porelė taip susisuko 
iš. nepaprasto gyvumo. Tai surrealis- 
tiška, žmogiška ir kartu augalinė sti
lizacija - metamorfozė, nepaprasto 
įkvėpimo ir neišsemiamos vaizduo
tės, kartu ir barokiškas, kaip Bemi
ni kolona, kūrinys.

Labai įdomu kaip Pocienė į to
kią daugiau statišką - Arpišką bendrą 
formą, įkvėpė tiek daug triumfališkos 
ir BoČioniškos gyvybės, autoritetiš- 
kos jėgos ir individualybės, kad vien 
tik į šia2 bronzą galima spoksoti bent 
porą^ valandų ir visos nuostabios 
reikšmes i galva, nesudėti.

Si skulptūra yra tokia įdomi ir 
turtinga iš visų pusių, kad kaip retai, 
sunku surasti kur jos priešakys, tik
riausia jo ir nėra ir nereikia. Šia 
puikia ypatybe pasižymi beveik vi
sos Pocienės skulptūros.

Nenuostabu, kad ši Ievos Po
cienės skulptūros paroda buvo gerai 
įvertinta australų, paprastai gana 
Šykščių, meno kritikų,

“Sunday Mail” meno kritikas 
Ivor Francis savo iliustruotoje re*-- 
cenzijoje Pocienę giria už jos skulp- 
tūruose pastebima jautrumą - “Sensi 
tive feeling”, o “The Advertiser” 
(1973.445) kritikė Elizabeth Young 
apibendrina parodą kaip puikų rinki
nį - "Well displayed and dignified 
assemblage of work”.

“The Community Courier” įsi
dėjo skulptorės ir jos kelių darbų 
nuotrauką.

Kai dažnai įvairios parodos yra 
nenusimanančių menkystų. žinioje, tai 
šiai parodai daugiausia vadovavo 
nesenai mokslus baigęs ir puikiai lie
tuviškai kalbąs jaunas skulptorius 
Aurimas Dumčius, "Mūsų Pastogės” 
bendradarbio Vlado Dumčiaus sūnus. 
(Gi Aurimo du stambus medžiokliniai 
šunys ėjo sargybą, galerijos sode).

***

GRIPAS - UŽKREČIAMA LIGA
Gripas vadinamas įvairiais var

dais: gripas, influenza, flu, vok. 
Grippe, o okupuotoj Lietuvoje kai 
kur vadinama irmede, bet yra ta pati 
liga. Ši liga labai užkrečiama. Tiek 
apskritai gyventojų tarpe, tiek ir 
mokyklose, ji gali' masiškai išsi
plėsti ir net per labai trumpą laiką. 
Prasidėjusi kurioj nors šalyje ar 
valstybėje, ji plečiasi i visas pu
ses. Žodžiu, gripo apkrečiamumas 
labai didelis. Gydytojai sako, kad 
viena palankių sąlygų gripų su
sirgti yra nusišaldymas. Gripas 
paprastai trunka apie 5-6 dienas, 
t.y. apie savaitę. Jis pasireiškia 
gana aukšta temperatūra. Dažniau
siai praeina laimingai be kurių nors 
komplikacijų, tačiau toli gražu 
nevisada. Plaučiu arba ausų užde
gimas tokiais atvejais taip pat 
nereti atsitikimai.

Medicinos mokslo specialistai 
apskaičiavo, kad 1918 m., kada 
gripas buvo paplitęs visam pasau
lyje, dėl jo komplikacijų išmirė 
apie 20 milijonų žmonių.

Gripas yra taip išsiplatinusi 
liga, kad sunku rasti žmogų, kuris 
nebūtų ja sirgęs, o kartais ir po 
kelis kartus. Sirgimas nepalieka 
atsparumo, todėl gali tekti ir kelis 
kartus sirgti net tos pačios epide
mijos metu - sako kai kurie gydy
tojai.

Medicinos higiena nurodo, kiek 
leidžia aplinkybės, sergantieji 
gripu ligoniai turi būti izoliuojami 
ir prie jų, išskyrus slaugančiuosius, 
niekas neturėtų būti prileidžiamas. 
Be to, ligoniai turi turėti atskirus 
indus, kuriuos reikia atskirai maz
goti karštu vandeniu, arba dar ge
riau - išvirinti. Svarbu, kad ligo
nis turėtų ir atskirą rankšluosti. 
Pataria skalauti burną ir gerklę bet 
kurio dezinfekuojamuoju skiediniu.

Taip pat gripo epidemijos me
tu reikia vengti didesnių susiėjimų
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Literatūros vakarą pradedant, P. Rūtenis ir A. Seikis,

Nuotrauka N. Butkūno.

Pajauta - A. MatukeviČienė, ži
noma spaudos darbininkė, skaitė 
savosios poezijos posmus, moteriškai 
švelnius, keliančius palyginimų su 
savais išgyvenimais. Josios felje
tonas “Pensininkės vargai“, išky
lančiomis problemomis būtų neblogas, 
tik vertėtų atimti dalį nereikalingo 
krūvio, kuris gerokai nustelbia fel
jetono paskirtį.

Paulius Rūtenis, šio vakaro 
spiritus movens, vertintinas dviem 
atvejais. Sceninis jo patyrimas ir 
laisvumas jame yra aiškiai pirmau
jantis, tačiau dainavimas, palyginus 
su jo pirmykščiais pasirodymais, 
silpnesnis. Nenuostabu, Melboumo 
nepavydėtinas oras padarė savo.Ta
čiau, tas “atlapaširdis” Paulius 
Rūtenis visada mielas, ir laukiamas.

Akivarą - Stasys Čižauskas savo 
eilutėse moka aštria plunksna, tarsi 
šmaikščia vytine, patraukti ten, kur 
kai kam po to nelinksma, sopa.......
Satyra tam ir skirta.

Benediktais Zabielą .- rašytojas. 
Jo apsakymėlį “Dėleriš” skaitė p. 
M, Sodaitienė. Tema paprastutė - 
mums kasdieninė: dolerio visada 
trūksta tik kultūriniam ar visuomeni
niam darbui remti.

Baigminės pastabos. Literatū
rinės popietės paruošimas gana vy
kęs, tik gaila, kad numatytų miško 
vaizdų skaidrėse demonstravimas 
neįvyko.

Skaitantiems svetimą. kūryba, 
verta ja4 iš anksto geriau pažinti.

Vakaro dalyviai, sakyčiau, vete
ranai, o kur jaunesnes kartos atsto
vai?

Vakaro pabaigtuvės, prie kavos 
puoduko bei skanėstų, įvyko Motera 
Seklyčioje, dalinantis*" įspūdžiais bei 
visuomeniniais ateities rūpesčiais.

Ig. Alekna
***

SU MELBOURNO LITERATAIS
Melbourniškiai ilgą laiką, ne

turėjo platesnio masto literatūrinio 
vakaro, kuriame yra proga sutikti 
patį kūrėją ir pajusti subtilų jausmą 
bendraujant su juo. Ta tylos grandinę 
nutraukė A.L.B-nės Krašto V-bos 
Lithuanistinė Biblioteka š.m. gegu
žes m. 6 d. suruošdama vietinių pa
jėgų - kūrėjų žodžio ir dainos vakarų.

Bibliotekos k tvarkytojas _ p. A. 
Seikis trumpu įžanginiu žodžiu per
metė lietuviškos raštijos raidą, kuri 
sunkiais priespaudos laikais padėjo 
išlaikyti tautinį gyvastingumą. Kūry
binį lietuvišką žodį girdime iš pa
vergtos Tėvyne's, jį girdime ir čia. 
Jo kelias į knygų lentynas ypač 
sunkus, tačiau eis ir plis kartų kar
tose, žadindamas, , tautinę dvasią. 
Baigdamas paprašė tylos minute 
pagerbti a.a. Antaną Krausą Biblio
tekos įkūrėją.

P. E. Seikienė ir p. P. Rūtenis, 
pakaitomis vienas kitą papildydami 
pravedė šį vakarą.

Pirmuoju išgirdome neseniai 
atšventusį 60-metų poetą J. Mikštą. 
Jo poezijos posmuose jaučiame jau
natvišką ir lakų lietuviško žodžio 
grožį, nors jojo galva jau apšarmojus.

Sekantis, sakyčiau debiutantas, 
Erlėnas - kun. P. Vaseris. Jis de
vynių galvų asmenybė: kunigas,, re
daktorius ir' t.t. ir t.t. ir rašytojas - 
kūrėjas. Jojo nebe pirmoji knyga - 
novelių rinkinys, jau spaustuvėje, 
kurios neteks ilgai laukti.

Erlėnas skaitė savo “Kostą” 
- raudonplaukio berniuko trumpo gy
venimo istoriją. Persekioja raudon- 
.plaukį piemenys, nemėgsta raudon
plaukio kiti, trūksta raudonplaukiui 
ir tėvo meilės, įtaria ne jo sūnum 
esant. Tik vienas, vėliau jau gim
nazistas, jo nevengia ir jam padeda. 
Persišaldęs serga ir nesulaukęs 
grįžtančio atostogų gimnazisto, rau

Melboumo Literatai scenoje. Iš k. J. Mikštas, B. Zabiela, A. Matuke vi šiene, 
S. Cižauskas, kun. P.'Vaseris, A. Zubras, pranešėja E. Seikiene.

Nuotrauka N. Butkūno.

donplaukis miršta. Pirmas, išgirdus 
Kosta, įspūdis, sukelia abejonių. 
Tikroji Kosto skaudžios dalios 
priežastis - trūkumas tėvo meilės. 
Rašiniui raudonų plaukų fonas su
teikia kiek iškreiptą vaizdą^

Erlėnas lauktinas ir ateityje.
M.K. Čiurlionio simfoninę poemą 

“Miške”, diriguojama B. Dvariono 
ir perduotą iš magnefotoninės juos
tos, grota tamsoje, kas veikalui, ma
nau, nepadėjo.

Poetės M. Malakūnienės kūrybą 
skaitė p. E. Šeikienė ir p. M. Sodai
tienė. Mielą poetę Malakūnienę mel- 
bourniečiai mėgsta. Josios posmuose 
subtilus" jausmas išsakomas taip 
paprastais žodžiais: “Tarsi viešnia 
neprašyta renka mūsų draugus”. 
Linkime ir laukiame Tavęs, poete, dar 
daugelį metų džiaugtis ir džiuginti 
mus savo posmų perlais.

Melboumo Vyrų Oktetas, vad. 
p. P. Morkūno, akomponuojant p. D. 
Levickienei, dviem atvejais padai
navo 6 dainas. Oktetą nekarta gir
dėjome mes, girdėjo Hobartas, Ade
laidė, Canberra ir kiti. Sutartinė 
skambėjo gerai. Paslaptis, kad ir 
vieša, tuoj išvysime jų įdainuota, 
plokštelę - dovana mum*s ir mūsų 
draugams. Ji nė vieno neapvils..

Po pertraukos rinkomės išklau
syti Manto - p. A. Zubro kūrybos. 
Jis plunksnos darbe, oi ne naujokas. 
Jo knygos ir straipsniai lietuvių spau
doje, sklinda visame pasaulyje. Pa
rinktas vakarai apsakymėlis (sapnas), 
kurį autoriui atpasakojant, nejuntama 
to "baisaus “košmaro” patekus tarp 
enkavedistu ar rusų sargybiniu. Ap
linka - šykštokai nupiešta, bežiū
rint to, paskelbta “Aukščiausioji 
Bausme” - amžina tremtis ir mums 
taip sunki.

Manto eilėraštį “Kelionė' su 
Dante”, manyčiau/ daugiau tinka 
pačiam skaityti nei klausytis jo.

PADĖKA

A.A.mielam vyrui ir tėvui JONUI MAKAROVUI mirus, šir
dingai dėkojame gerb. kun. P. Butkui už paskutinį patarnavimą 
bažnyčioje ir kapinėse, gerb. ponui Pačėsai už gražų atsisveikini
mo žodį prie kapo.

Visiems artimiesiems, draugams ir pažįstamiems dalyvavu
siems gedulingose mišiose, laidotuvėse ir už išreikštas užuojau
tas žodžiu, raštu, vainikais ir gėlėmis. Ypač nuoširdus ačiū vi
siems už aukotas Šv. Mišias.

Žmona Ona, dukterys ir jų šeimos

Nauja šeima - Marytė Birutė Paškevičiūtė su savo vyru Henry Jacob Zink- 
stok išeina iš bažnyčios j gyvenimą. Nuotrauka S. Valaitis.

GEELONG
NAUJA ŠEIMA

Nors jau ruduo Geelonge, bet 
aną sekmadienį pasitaikė toks 
gražus oras, kad mūsų poniutės 
eidamos * į p-lės Marytės Birutės 
Paškevičiūtės vestuves dar galėjo 
pademonstruoti vasarinių rūbų eilutes*

Sutuoktuvės įvyko naujoje Šv. 
Bernardo bažnyčioje, jaunikis olan
dų kilmės Mr. Henry Zinstok.

Vestuvinės apeigas atliko 
Belmonto parapijos kunigas ir gie
dojo “Folk Group” jaunimas, kas 
labai derinosi su naujai pastatytos 
bažnyčios stiliumi. Gal būt, seni
mui atrodė ir keistokai matyti 
bažnyčioje katalikų kunigą plau- 
kųotą ir barzdotą, o bažnyčioje 
girdėti mušamą būgną, skambančią 

gitarą ir kitus modemiškus instru
mentus, bet tuo tarpu jaunimas buvo 
labai sužavėtas.

Po bažnytinių apeigų vestu
vinės vaišės įvyko erdvioje Vic
torian Railways Instituto salėje. 
Nors ir mišrios vestuves, bet lie
tuviai išlaikė savo tradicijas, jau
navedžiams užtveriamas įėjimas į 
vaišių salę, čia teko pirmajam pa
broliui gerokai pasiderėti ir vis dėlto 
išpirkti kelią jauniesiems į puotos 
salę saldainiais ir kartumėliu.

Ant salės slenksčio jaunuosius 
pasitiko su druska, duona ir vynu 
tėvai, ponai V. ir Z. Paškevičiai. 
Po susipažinimo ir atsigaivinimo f 
ceremonijų prie vaišiu stalo susėdo 
apie 130 asmenų šeimmėlė.

Vaišes pravedė ir Lietuvių. 
Sąjungos vardu sveikino p. J. 
Gailius pareikšdamas, kad p. Paš
kevičiai turi 3 vaikus, iš kurių Nijolė 
gimė Lietuvoje, Gediminas Vokie
tijoje ir Marytė Australijoje, nors 
vaikai pagal šio krašto įstatymus 
turi trejų valstybių gimimo piliety* 
bes, bet* tėvu dėka visi kalba lie
tuviškai ir save laiko lietuviais.

Nuostabu, kad jaunoji - Marytė 
sekretoriaudama pas advokatą, jos 
bendradarbiams įrodinėjant, kad ji 
gimusi čia ir todėl yra australe, ji 
visada pareiškė “No”, aš esu “Lithu
anian”; Maryte yra lankiusi Geelongo 
Liet. Sav. mokyklą, priklausė skau
tams ir Moterų D-jai.

Vestuvėms baigiantis , apie 
vidurnakti, visi svečiai padarė ra
telį ir jaunavedžiai su kiekvienu 
atsisveikino ir išreiškė padėką. 
Jaunuju automobilis, visokiais “če
meriais'” apkaišytas, pajudėjo Syd- 
nejaus link, medaus mėnesiui pra
leisti.

Gero vėjo jaunavedžių gyvenimui.

Buvęs.
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25 metus (1947.XI.28)

AUSTRALIJOS RAJONO 25-MECIO 
STOVYKLA

Rašo: ps. Vacys Ilgūnas

Prieš 
Australijos žemyną pasiekė organi
zuotas liet, skautųrčiųvienetas, vado
vaujamas s. B. Dainučio, atplaukęs su 
pirmuoju pokario pabaltiečių emigran
tų transportu. Nuo to laiko Australi
joje prasidėjo liet, skautiška veikla, 
su laiku išsišakojusi po visas dides
nes lietuvių kolonijas kontinente.

Šio įvykio paminėjimui, Rajono 
vadijos pavedimu, “Aušros” tuntas, 
Sydnėjaus apylinkėse, sausio 3-13 
d.d. suruošė Rajono 25-mečio Jubil. 
Stovyklą, į kurią, be Sydnėjaus 
“Aušros” tunto narių, suskrido „Mel
bourne “Džiugo”, Geelong’o “Šatri
jos” ir Adelaidės “Vilniaus” tuntų 
skautai-tės, viso apie 170 asmenų.

“Aušros” stovyklavietė Ingle- 
burn’e, N.S.W., kurioje vyko šis sąs
krydis, rajoninei stovyklai kiek per 
maža, nes ji tik 7M> akro (nepilni 2 
ha) dydžio. Ji yra 30 mylių nuo Syd
nėjaus. Turi pastatus: valgyklą, du
šus, įrengimus skalbimui, virtuvę, 
sandelį ir, nors ir primityvias, išvie
tes. Didelė dalis šios stovyklavie
tės yra savo rūšies džiunglės. Kiek
vienai palapinei teko iškirsti krūmus, 
kad ji galėtų būti pastatyta. Tad nors 
palapinė nuo palapinės tebuvo vos 
už kelių metrų, gavosi jaukus priva
tumo įspūdis. Visa stovykla buvo 
paskirstyta į sk. vyčių, skautų^, jū
ros skautų, vyr. skaučių, skaučių ir 
paukštyčių bei vilkiukų pastovy klės. 
Pastovyklėms daugumoje vadovavo 
sk. vyčiai ir vyr. skautės. Pačiai 
stovyklai vadovavo s. Balys Barkus, 
adjutantavo - s.v.v.si. Rimas Mila- 
šas. Užsiėmimus pravedė s.v.v.sl. 
Ričardas Bukevičius ir v.s.v.sl. 
Eglė Žižytė.

Stovykloje, be kasdienių užsiė
mimų ir žaidimų vyko konkursai. 
Tuoj* po rytinio vėliavų pakėlimo sto
vyklos pareigūnai tikrindavo stovyklą. 
Kiekvienai palapinei (skilčiai) už 
susitvarkymą buvo skiriami taškai. 
Šio konkurso rezultatai, papildžius 
paskirų tuntų skautų-čiu. Tėvynės 
pažinimo, geografijos, kalbos, dainų 
bei eilėraščių žinojimų, įėjo į rajono 
pažangiausio tunto konkursą, laimė
tojui gaunant dviems metams Simo 
Narus io vardo pereinamąjį skydą. 
Ji gavo Melbourne “Džiugo” tuntas, 
perimdamas ji iš Sydnėjaus aušrieČių.

Stovyklos" metu ypač gražiai užsi
rekomendavo vyčių „paštovyklė, vado
vaujama s.v.v.sl. Šarūno Žiedo. Vy
čiai pasižymėjo savo skoningu jumoru 
ir saikiom išdaigom. Juos už tai mėgo 
ne tik vyr. skautės, bet paukštytės ir 
vilkiukai. Tiesa, skautės bandė juos 
išpr. okuoti, prikimšdamos į jų uni
form kišenes česnakų ir laukdamos form

Po gardžių pietų indus tenka patiems išsiplauti
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vyčių “keršto”. Bet nesulaukė...
fr skautai buvo užvirę neapykantą 

vyčiams ir numatė tą naktį, kai jų 
didelė dalis buvo išvykusi į vieno 
vyčio vestuves Sydnėjuje, išvartyti 
jų palapines. Stovykloje likę vyčiai 
rimtai buvo susirūpinę ką. daryti, kai 
iš krūmų pasipils atakon masė gelton- 
šlipsių... Vyčių vadovai, su stovyk
los adjutantu priešakyje, vedė dery
bas iki 3 vai. ryto, kol juos įtikino, 
kad puldami pastovyklę gali žiauriai 
nukentėti nuo šmaikščių vyčių lazdų. 
Taip vyčiai ir vėl laimėjo!

Jau po stovyklos, buvęs jos 
viršininkas, s. B. Barkus,„man rašė, 
kad buvęs nustebintas vyčių paslau
gumu - jie tik tuomet apleido sto
vyklą, kai viską sutvarkė.

Rajono Vadovų Suvažiavimas įvy
ko sausio 6 d. stovyklos rajone. Jis 
praėjo gana blankiai, nes daugelis 
rajono vadovų jame nedalyvavo, iš
skyrus stovyklaujančius. Jaunesnio
sios kartos atstovas, s.v.v.sl. R. 
Bukevičius skaitė paskaitą tema 
“Lietuviška skautybė ateityje”. įdo
mi jo iškelta mintis vyr. skautes pa
vadinti “vaidilutėmis”. Sesių tarpe 
sukėlė gyvą susidomėjimą.

Vyr. skaučių ir Sk. Vyčių sąs
krydžiams laikas buvo numatytas 
sausio 12 d. vakaro. Stovyklos metu 
s k. vyčio įz'odį davė 4 broliai, o vyr. 
skautės - 5 sesės.

Pravesti vadovų kursai, ku
riems programą paruošė s. A. Dudai- 
tis, bet pritrūkus kursų vadovo, juos, 
suprastintus, pravedė pats rajono 
vadas, talkinamas tuntininkų, kurių 
ą s'ia< stovykla buvo suskridę net ke
turi.

Melbourniškės vyr. skautės 
Rasos Milvydaitės iniciatyva 

buvo iškastas ir baltu geležiniu vilku 
ir rūtele papuoštas tradicinis sto
vyklos stalas. Jis buvo nedidelis; 
prie jo galėjo susėsti gal 20 žmonių, 
bet jis puošė visą stovyklą,.

Labai originaliai savo palapinę 
pasipuošė “Alyvų” skiltis - pries 
palapinę jos sukrovė piramidinį lau
želį ir iš akmenukų išdėstė “25” 
reprezentuojančius jubiliejų. Ant 
stulpelio, baltom raidėm eukalipto 
žievėje įrašas “ALYVOS” skelbe 
palapinės gyventojų vardą.

Ant labai įspūdingai ir meniškai 
iš akmenų pamūryto altoriaus, s. kun. 
Petras Butkus stovyklautojams at
našaudavo Šv. Mišias ir sakydavo 
gražius pamokslus.

Įspūdingi ir įdomus buvo sto
vyklos laužai, tik gaila, kad kartais 
įkyrėdavo jaunųjų laužavedžių nau
dojami nevykę anglicizmai. Sveikinti
nas jaunimo sugebėjimas senoms liau
dies dainoms pritaikyti naują muziką. 
Mūsų liaudies dainos buvo kuriamos, 
tobulinamos ir papildomos iš kartos 
į kartą. Jaunimas šį kūrybiškumą te
beturi.

(Rašinėlis 
Motinos Dienos 
proga)

Kiekvienų metų gražaus gegužes 
mėnesio diena yra skirta motinai 
paminėti. Sakau gražaus, nes Lietu
voj ir Amerikoj (kur motinos diena 
buvo pradėta švęsti prieš daugeli 
metų) gegužis neišvengiamai siejasi 
su pavasariu, atbundančia gamta ir 
gyvybe. Atrodo, kad tai dienai visa 
žemė šventadieniškai iŠsipuošia šim
tais žiedu, atiduodama pagarba^ ir 
meilę motinai kuri pati yra gyvybės ir 
meilės nešėja... Ir nežiūrint kaip 
skubiai bėgtume savo gyvenimo ke
liu, sustojame valandėlei ir mes šil
tesniam žodžiui esančiai ar, mielam 
prisiminimui,buvusiai motinai.

Jos vardas toks dažnas mūsų 
tautosakoj - čia ji lopšine liūliuoja 
kūdikį, čia drobeles audžia dukros 
kraičiui, ar ašarą šluosto išleisdama 
ją į marteles, sūnų išlydėdama į karą..

Verčiame istorijos lapus. Toli 
neieškant.mūsų - Lietuvos - didžiųjų 
žmonių motinos - Daukanto, Basana
vičiaus, Vinco Kudirkos - turėjo di
delės įtakos jų tautiniam susiprati
mui, kurio vedami jie daug pasitarna
vo Lietuvos gerovei. Tumas - Vaiž
gantas daug “deimančiukų” pavel
dėjo iš savo gamtą ir tėvynę^ mylin-

v.sl.

Iš virtuvės personalo mano di
džiausios pagarbos užsitarnavo p. 
Aldona Jablonskienė ir p. Pranas 

Antanaitis.
Šviesiu pragiedruliu stovykloje 

buvo mankštos ir plaukimo vadovas, 
s.v.ph Viktoras Sliteris - aukštas, 
lieknas,^ 60% žilom garbanom, skau
tišku šypsniu veide, spinduliuojąs 
jaunyste ir energija. Nors skautams 
bei skautėms 7 vai. ryto ir labai no
rėjosi pamiegoti, bet Viktoras suge
bėjo iš jų, išgauti maksimumą.

Po paskutinio laužo, susipakavus 
palapines ir sulipus ir traukinį grį
žimui namo, daugelio mergaičių akyse 
matėsi ašaros. Man paklausus kas 
atsitiko - gal ką pamiršo supakuoti 
ar kas užgavo - man atsakė: “Ne, 
bet mes nenorim dar važiuoti namo, 
mes dar norime stovyklauti!...” Ir 
vėl matau, kaip su manim kalbančios 
skruostu nusirito didelė ašara...

Kai sugrįžęs i, Adelaidę apie 
šias ašaras papasakojau australų 
skautininkams, su kuriais tenka bendrai 
skautauti, jie pasakė, kad ir jie la
bai norėtų taip suorganizuoti sto
vyklas, kad vaikai verktų ir nenorėtų 
namo važiuoti.

Tai įrodymas, kad stovykla buvo 
pasisekusi.
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Lietuvė motina — gegužės mėn. visos liet, organizacijos 
daro jos pagerbimą. Sveikiname motinas

MUSĮJ MOTI VOS
Vyr. skautė psl. Ginta Viliūnaitė

čios motinos ir jais išdabino savo 
rastus. O Šatrijos Ragana su kokia 
meile ir švelnumu mini "Senojo 
Dvaro” mamatę, kuri tikrumoj yra 
jos motinos paveikslas. - Čia tik 
keli pavyzdžiai, kelios asmenybės. 
Visi jie patys savo kalbose ir rastuo
se pripažino savo motinų įtaką ir ja 
didžiavosi.

Dabartiniam jaunimui, mums, ku
rie į istorijos puslapius dar nespė
jome pakliūti, dažnai primetama, kad 
mes nepripažįstame jokio autoriteto, 
nejaučiame pagarbos ir meilės vyres
niesiems - tame tarpe ir motinai. Kar
tais net ir mums patiems taip atrodo. 
Šiandieninis gyvenimo tempas, toks 
begalo greitas, žinios, moksliniai 
atsiekimai taip lengvai •pasiekiami, 
kad rodos mes jau viską žinome. 
Jeigu ne šiandie tai rytoj jau viską 
žinosime; surasime patys be moky
tojų, be autoritetu, Skubame, bėgame 
kartu, kad neatsiliktom e nuo to bendro 
tempo, kol ... rodos žemė išslysta 
iš po kojų ir mes pasijuntam lyg pa
kibę beorėj erdvėj, su baime ir ne
tikrumu dairydamiesi ar spėsim?... 
Tada pasigendam užuovėjos, atra
mos ir jausmo, kad nesame vieni. Ir 
kaip dažnai tik žinia, kad motina yra 
čia pat, ar tik jos prisiminimas, at
neša naujų jėgų, gražina pasitikė
jimą, gražina mums tą žemę po kojų...

Verčiu lapus ir stabteliu prie 
gražių Stasės Prapuolenytės eilučių:

Nubėgom tekini nuo tavo kelių 
Ne ramunėlių rinkti rytmečio rasoj, 
Ne drugelius vaiky t, lenktynėse su vėju, 
Ne su bitelėm dūzgaut prieklėčio žieduos

skaitytas 
minėjimo

Kiekvienas apkabinom savo dalią, 
Tau tavąją palikdami senatvėje vienai: 
Dienas iš sielvartu, naktis nevalioj, 
Bevelijant vargus iš naujo su mažais.

O mano motina! Tu atidavus viską, 
Paženklinusi meile savų vaikų žingsnius 
Lai meiles atpildas, kurs amžinas, 
išlygina Tau šiuos netikrus kelius...

PAGERBTAS ANTANAS KRAUSAS
Minint trejų metų Antano Krauso 

mirties sukakti, š.m. gegužės men. 
5 d. jo kapa aplankė Korp! “Romuva” 
senjoras ir "korporantai, Skautų Vyčių 
Antano Krauso vardo būrelio nariai 
bei draugai - vienminčiai. Kapą pa
puošė jų sudėtos gėlių puokštės.

Antanai, savo siekiais ir atlik
tais darbais esi gyvas draugų_ atmin
tyje.

IGA
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ŽIDINIO IŠKYLA į GAMTA.
Sydnėjaus senųjų skautų Židi

nio nariai maloniai praleido praeito 
sekmadienio popietę Inglebumo 
gražioje gamtoje. Sueiga, pravedė 
tėvūnas V. Deikus ir sesė kancle
ris Viliūnienė. Po metinės veiklos 
pranešimų turėjo būti renkami nau
ji Židinio vadovai, bet gražiai pa
prašyti sutiko senieji vadovai dar 
vieniems metams pasilikti senose 
pareigose. Į Židinį įstojo vienas 
naujas narys' Dr. Viliunas, ta pačia 
proga paaiškėjo, kad tėvūnas Vytau
tas Deikus švenčia 50 metų amžiaus 
jubiliejų, atsirado^ ir šampano bonka 
ir puikiu, užkandžių. Turėjome pro
gos tėvūnui “ilgiausių metu,” sugie
doti.Artimiausias Židinio rūpestis 
padėti “Aušros” tuntui gerai su
ruošti Kaukių balių, kuris kaip 
tradicija Sydnėjaus lietuvių yra la
bai mėgiamas. Jau laikas būtų pra
dėti rūpintis kaukėmis.

***
Keičiasi mūsų skautai, arba 

tikriau jų stovyklavimo papročiai. 
Kai anksčiau jie stovyklaudavo tik 
vidurvasari (po Kalėdų), šiais me
tais nepabijojo vėlyvo rudens ir 
šaltesnių nakčių.

niuaj g,* v j ■—

Adelaidės skautai stovyklavo Mt. 
Crawforde. Gegužės 19 d.,3 dienoms 
išvažiavo stovyklauti Melbourne skau
tės, o sekančią dieną - skautai j. 
Scotts College, Hillsville.

Sydnėjuj, gegužės 17 - 20 die
nomis stovykla organizavo egzilų 
skautų komitetas (k-to pirm. s. T. 
Rotcas), kuri vyko prie Tahmoor, 
apie 55 mylios nuo Sydnėjaus. Joje 
stovyklavo virš 60 egzilų skautų, 
jų tarpe 10 “Aušros” tunto skautu, 
-čių.

***

“Džiugo” tunto skautė Rasa 
Milvydaitė yra siunčiama i J.A.V. 
įvyktančią skautu Jubiliejinę sto
vykla, kuri prasidės rugpiūdio mėn. 
Pusę' kelionės išlaidų Rasa turi 
susitaupiusi pati, kitą pusę “Džiugo” 
tunto vadovybė tikisi surinkti iš 
Melbourne skautų, rėmėjų ir organi
zacijų.

Rasa yra gerai pažįstama ne 
tik Melbourne lietuviam, bet žino
ma ir plačiau Australijoje. Ji yra 
ne tik skautė - vadovė, bet Melb. 
Dainos Sambūrio choristė, “Klum- 
pakojo” tautinių šokių grupės šo
kėja, ilgametė * “Varpo” krepši
ninkė. įsijungė ji i, Melbourne lie
tuvių gyvenimą, kaip tik pradėjo 
vaikščioti.

Būtų gražu, kad Rasos išvyka 
paremtų ir kitų vietovių skautai bei 
rėmėjai. Siųsti tuntininko adresu: 
V. Stasiliūnas, 17 Reserve Rd., 
Ringwood, Vic. 3134.

LEONAS URBONAS NEWCASTELY
Gegužės mėn. 2 d. dailininkas 

Leonas Urbonas buvo atvykęs i, 
Newcasteli pakviestas vietinės 
Society of Arts. Čia laikė paskaitą, 
demonstruodamas savo kūrinių 
techniškąją pusę. Paskaita pailius
travo savo kūriniais, paveikslais 
ir skaidrėmis. Suinteresuotus, klau
sytojus (apie 200 asmenų) išlaikė, 
su trumpa pertrauka užkandžiams, 
ištisas keturias valandas.

Vietinė televizijos stotis 
NON 3 filmavo ši menininko pasi
rodymą ir vėliau televizijoje galima 
buvo matyti dalis šio vakaro eigos.

Vietiniai lietuviai apgailestau
ja, kad neturėjo progos anksčiau 
sužinoti apie šį L. Urbono atsilan
kymą.

Nugirsta, kad diskusijų Klubas 
planuoja pasikviesti L. Urbonų 
į Newcasteli paskaitai ir glaudes
niam susipažinimui su jo menu ir 
mintimis.

SAVAITGALIO MOKYKLA
Šiais metais Sydnėjaus Savait

galio Parapijos Mokyklos Tėvų 
Komitetas šaukia mėnesinius Tėvų 
Susirinkimus, kur aptariami eina
mieji reikalai. Susirinkimai vyksta 
kiekvieną, mėnesio pirmąjį sekma
dienį.

Praėjusiame susirinkime gegu
žės 6 d. buvo malonu girdėti, kad 
mokyklą remia įvairios mūsų orga
nizacijos bei pavieniai asmenys. 
Iki šiol gauta aukų iš “Romuvėnų” 
$15.00, Kataliku kultūros Draugi

jos (dalis Kaziuko Mugės pelno) 
$50.00. Sydnėjaus- Lietuvių Dakta
rai paskyrė $60.00 mokinių premi
joms metų pabaigoje, o Motinos 
Dienos proga p.p. K. Butkus ir N. 
Zygienė Funerals of Distinction 
Pty. Ltd. savininkai paaukojo 
$75.00. Susirinkime dalyvavę Tėvai 
pareiškė savo nuoširdžią padėką 
aukščiau minėtiems.

Taip pat buvo diskutuojamas ir 
ateinantis Tėvų Vakaras,kuris įvyks 
birželio 9 d. ‘ nesenai pastatytame 
Lietuvių Klube, 16 - 18 East Terra
ce, Bankstown’e. Yra tikimasi, kad 
Sydnėjaus ■ lietuviška visuomenė 
gana gausiai atsilankys, tuo parem
dama ne tik Savaitgalio Mokyklą, bet 
kartu ir Lietuvių Klubą. įėjimas 
nemokamas. Tačiau norintieji užsi
sakyti stalus, nuo asmens sumoka 
po $1.00, iš tos sumos 50<P lieka 
Savaitgalio Mokyklai, o už likutį 
Lietuvių Klubas ant rezervuotų stalų 
paruoš lengvu, užkandžių. Vakaro 
metu veiks bufetas, bus užkandos, 
gros orkestras ir bus pravesta lo
terija, kurios visas pelnas bus 
skiriama Savaitgalio Mokyklai. Pro
gramoje dalyvauja p-lfe Zigaitytė ir 
“Linksmieji Broliai”. Taigi, lau
kiame gausaus sydnėjiškių atsilanky
mo.

Stalai galima užsisakyti tik pas 
Tėvų Komiteto Narius ir pries pati 
Tėvu Vakarą iki birželio 8 d. pas 
BUČINSKĄ - 70 - 7542, BIELIŪNĄ, - 
797 - 7574 ir COXA, - 631 - 3688. 
Stalai užsakomi iki birželio 8 d. 
Bilietu, prie įėjimo nebus.

***
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SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA 
PRANEŠA;

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Visuotinas narių susirinkimas įvyks 
š.m. birželio mėn. 3 d., sekmadienį, 
3.00 vai. p.p., Ukrainiečių namuose, 
59 - 62 Joseph St. Lidcombe.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKE:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo prezidiumo sudary

mas.
3. Mandatų Komisijos rinkimai.
4. Valdybos pranešimai:

(a) Pirmininko
(b) Iždininko ...

5. Kontrolės Komisijos praneši
mas. - • w

6. Garbės Teismo pranešimas.
7. Pranešimų diskusijos ir 

dininko apyskaitos tvirtinimas.
8. Vykdomųjų organų rinkimai:

(a) Apylinkės Valdybos
(b) Kontrolės Komisijos
(c) Garbės Teismo

9. Sydnėjaus lietuviškų organi
zacijų ir draugijų pranešimai.

lb. Klausimai ir sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.

Sydnėjaus Apyl. Valdyba.

EKSKURSIJA į AMERIKĄ IR 
KANADĄ

Ryšium su Pasaulio Lietuvių 
Seimu Amerikoje ALB Krašto Val
dyba organizuoja Lietuvių Bendruo
menės ekskursiją į JAV (ir Kanadą).

Numatyta išvykimo data šeš
tadienis , 
Sydnėjaus 
visiems

11.8.73 iš Melbourne ir 
6 savaitėms. Siūloma 

tautiečiams pasinaudoti 
žymiai papiginta kaina (apie $575 
Melbourne - Los Angeles) ir aplan
kyti gimines ir draugus Amerikoje. 

Ekskursijos techninis darbas 
pavestas Algirdui Žilinskui, ODRA 
Travel Service Pty, Ltd., biuro 
vedėjui, 311 Latrobe St., Melbourne 
Vic. 3000.

Dėl tolimesnių detalių prašoma 
kreiptis tiesiog į p. A. Žilinską ar 
į Krašto Valdybą.

*
SYDNĖJAUS STUDENTAMS IR

FILISTERIAMS
Joninių laužui renkamės bir

želio 2 d. p. Leveriu vasarvietėn - 
Lot 48 Capacabana Drive, Capaca- 
bana Beach prie Gosfordo.

Programoje Joninių laužas: Dai
vos Bieri- Labutytės pašnekesys 
apie senovės lietuvių tradicijas 
Joninių vakare. Dainos ir kt.

Užsiregistruoti pas 
naitę Tel. *969 - 6394.

V. Biti-

ADELAIDE
Masinis lietuviu 

Sibirą, pradėtas 1941
trėmimas į 
m. birželio 

13/14 d. šiemet bus paminėtas bir
želio mėn. 17 d. sekmadienį, šia 
tvarka:

11.00 vai. Pamaldos Lietuvių 
Katalikų bažnyčioje, St. Peters.

2.30 vai. Zuvusiems pagerbti 
vainiko padėjimas prie Karo Paminklo 
(War Memorial), North Terrace.

3.00 vai. Pagrindinis minėji
mas Adelaidės Town Hall salėje, 
kur pagrindiniu kalbėtoju bus iškilus 
Adelaidės dienraščio “The Advertiser’ f 
žurnalistas Stewart Cockbum. '

Antroje - meninėje dalyje daly-jos sud(kis: Pirmininkas- 
vauja lietuvių, latvių ir estų chorai. Valkauskas,

***

’ Balandžio men. 1 d., 1973
7 Australijos Lietuvių Studentų 

jungos Melbourno skyriaus metinis 
susirinkimas išrinko naują valdybą.

„ . x —, Vice Pirmininkė ir
pat patalpose’Fuksu Atstovė - Verutė Sidabraitė, Adelaidės pabaltiecių moterys ren-Sekre^rius . Jonas Sadauskas> Iž. 

gia kviestiesiems svečiams trumpą . Tomas Aniulis>
priėmimą.

Minėjimą organizuoja
Adelaidės Baltų Taryba

m.
Sa-

***

Kur bekeliautumet, į užsieni arba Australijoj, Jums geriausiai ke
lionę paruoš

AL& ŽILINSKAS, ODRA TRAVEL SERVICE PTY. LTD, 
3U LA TROSE ST., MELBOURNE

TEL 67 9454 VAK. 93 4258
Krašto Valdybos įgaliotas padėti organizuoti ekskursiją į 

Ameriką,prašau registruotis dabar.
Skyriai: Geelong - 28 Fenwick St.

I Sydnėjaus Lietuvių Klubą
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PAMALDOS ŠEŠTINĖSE
Gegužės 31 d. - ketvirtadienį 

Kristaus Dangun Žengimo šventė - 
privaloma.

6.30 vai. vakare Šv. Mišios 
Lidcombe bažnyčioje, o po jų ir 
paskutinės gegužinės - pamaldos.

Kun. P. Butkus
Sydnėjaus Lietuvių Klubas 

P RANEŠIMAS
Birželio 2 d. Liet. Klube gros 

4 asmenų orkestras.
Užkandžiai ir gėrimai norma

liomis klubo kainomis.
Apsirengimas vakarinis. Vyrai 

be kalaraiščių nebus įleidžiami 
į klubą.

Klubo kieme yra vietos tik 30 
mašinoms. Prašome narius ir jų 
svečius statyti mašinas prie gele
žinkelio linijos, kur yra pakankamai 
vietos.

Birželio 9 d. Savaitgalio Mo
kyklos balius.

SJL. Klubo Valdyba
AUSTRALIJOS LIETUVIU. 

KULTŪROS FONDO 
BIBLIOTEKA

A.L.K. Fondo Bibliotekoje 
vedėjas p. K. Slika daro

nau- 
visujas 

knygų patikrinimą. Yra skaitytojų, 
kurie* ilga, laiką knygų negražino 
Bibliotekos vedėjas prašo visus 
skaitytojus, kaip galima greičiau, 
pristatyti knygas atžymėjimui. Bib
liotekos vedėjas taip pat kviečia 
visus tautiečius pasinaudoti biblio
tekoje esančiomis knygomis. Vedė
jas prašo neišmesti lietuviškų kny
gų, popierio surinkėjams, bet per
duoti jas Bibliotekai. Biblioteka 
laukia ir dovanų. Kiekviena knyga 
yra brangi, ypač naujos.

Biblioteka veikia šeštadieniais 
nuo 11 iki 2 vai. p.p.

AUSTRALIJOS LIETUVIU. 
FONDAS

Malonu pranešti, kad A.L. Fon
das susilaukia Australijos Lietuvių 
pritarimo. Pastaruoju metu A.L. 
Fondui prisiuntė aukų:
1. Latrobe Valley Seniūnija $50.00
2. B. Leitonas iš Wodonga, 28 Gor
don St. Vic. $50.00

A.L. Fondo Valdyba aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja.

Ta pat proga primename, kad 
aukas čekiuose ar pašto perlaidose 
pažymint-: A.L. Fondas, siusti šiuo 
adresu:

“Talka”, Box 4051 G.P.O. 
Melbourne, Vic. 3000. . T m .A.L. Fondas

TAUTINIU. IŠDIRBINIU IR 
RANKDARBIU KIOSKAS

Lietuvių Namuose Soc. Globos 
Moterų D-jos įsteigtame Lietuvių 
Namuose Tautinių Išdirbinių kioske 
prieš šventes buvo gana gyvas dovanų 
pirkimas. Kioskas ir ateityje 
tadieniais patarnaus tautiečiams 
gyti gražių dovanų.

šeš 
isi

ŠIRDINGA PADĖKA
p. J. Stasiūnui ir visiems Adelaides lietuviams pagelbeju

siems mano giminaičiui ir jo likimo draugui būnant sunkioje va-
Graikijoje. Savo ir jų vardu dėkoju mieliems tautiečiams.

A. Ankudavicienė, Sydney

Sydnėjaus Savaitgalio Mokyklos
TĖVU VAKARAS

Įvyksta birželio 9 d. Lietuvių Klube, 16 - 18 East Terrace, 
Bankstown. PRADŽIA 7 vai. vak. Nepamirškite užsakyti stalus.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Sydnėjaus lietuvių klubas pirmą 

kartą buvo taip gausiai užplūstas 
žmonėmis gegužės 16 d. Tai nepa
prastas klubo narių susirinkimas, i 
kurį atvyko virš 200 žmonių. Susi
rinkame priimtas valdybos pasiū
lytas įstatų pakeitimas.

Pats susirinkimas praėjo sklan
džiai, tik gaila,kad daug laiko su- 
trugdė tų pačių klausimų kartojimas 
iš narių tarpo. Atrodo dar neatsisa- 
kėm papročio: “kad ir nieko nepa
sakyti, bet pasirodyti kad kalbė
jau”. ***

Motinos Dienos minėjimas Bris
bane jvyko šeštadienį, gegužes 12 d. 
Ashgrove priemiestyje. Minėjimą 
organizavo Apylinkės valdyba, pri
taikyta dienai paskaitą paruošė ir 
skaitė* Klemensas Stankūnas. Taip 
pat motinas sveikino ir Brisbanės 
lietuviu kapelionas Dr. kun. Petras 
Bačinslcas. Meninę minėjimo dalį at
liko vietos lietuviai ir pabaltiecių 
tautinių, šokių grupė, pašokusi po 
du lietuvių, latvių ir estų tautinius 
šokius.

Dėl mažo atskirų tautybių gy
ventojų skaičiaus Brisbane, pabaltijo 
tautų jaunimas sudarė bendrą tau
tinių šokiu grupę, kuri mokosi ir 
šoka lietuvių, latvių ir estų tauti
nius šokius.

Tai gražus 
vyzdys kitoms, 
kolonijoms.

ir sveikintinas pa- 
mažoms emigrantų
***
d. Kensington vyno 

Wine tasting
Gegužes 12 

ragavimo pobūvyje 
buvo susirinkę 42 akademikai, tai 
gražus būrelis. Buvo pasikalbėta, 
padainuota ir maloniai praleistas 
vakaras savųjų tarpe.

* * *
Jonas ir Margareta Statkai už

pirko miesto centre, prieš New- 
castelio geležinkelio stoti, esantį 
’“George Hotel” jr tikisi šio mėne
sio pabaigoje šį biznį formaliai 
perimti. Statkų šeima visiems new- 
casteliečiams yra iš seno gerai 
pažįstama ir Jonas dabar vėl dai
nuoja chore. Džiaugiamasi, kad 
turėsime gražią galimybę, reikalui 
esant, pasinaudoti savo prietelių 
viešbučio patarnavimais. Pasišne
kučiavus su J. Statkum patirta, kad 
jis šiame šešių skaitlinių kainuo
jančiame viešbutyje tikisi gražiai 
susitvarkyti. Tikimasi, kad įkurtu
vių proga vietiniai lietuviai nepra
žiopsos tradicines “Free Beer” 
valandos.

SKUBĖKIM SKUBĖKIM, RAULAI

Gegužės 7 d. Geelonge širdies 
smūgio ištiktas mirė Laurynas Bsr- 
tašius, sulaukęs 70 metų amžiaus. 
Paliko čia dukterį Danutę ir sūnų 
Algi, su šeima. Palaidotas šalia 
anksčiau, gegužes 9 d.,mirusios žmo
nos.

L. Bertašius kilęs iš Žemai
tijos, Vokietijoje gyveno Seligenstad- 
to liet, stovykloje, emigravęs įsi
kūrė Geelonge. Jis buvo aktyvus
A. L.B. narys ir kurį laika, rūpinosi 
lietuviškų knygų ir spaudos plati
nimu Geelonge. ***

Gegužės 19 d. Brisbane mirė 
Boleslovas Kirvelis, 61 m. amžiaus.

B. Kirvelis kūrimosi pradžioje 
gyveno Melbourne, vėliau, ieškoda
mas šiltesnio klimato persikėlė į 
šiaurinį Oueenslandą ir buvo gra
žiai įsikūręs Caims mieste. Su
sirgęs, gydėsi Brisbanės ligoninėj, 
čia vietos lietuviai Boleslovą lankė 
ir guodė iki pat jo mirties.

Laidotuvių apeigas atliko kun. 
P. Bačinksas, į kapines mirusįjį 
palydėjo nemažas būrelis tautiečių.
B. Kirvelis nei šeimos, nei giminių 
čia neturėjo. ***

Melbourniškių literatūros vakare 
Paulius Rūtenis, keliaujantis vai- 
dyla, dalyvavo programoje ir buvo 
pristatytas kaip * melboumiškė vie
tinė pajėga. Kazin ar Paulius yra 
tik melbourniškiu, jis yra nemažiau 
sydnėjiškiu, o tuo labiau ade- 
laidiškiu. Aš manau jis yra musų visų. 
• ***

Melbourno Lietuvių Klubas pra
turtėjo nauju nariu. Klubo sekreto
rius Vytautas Karazija 
sūnaus. Sveikiname.

***
Mums rašo: “Skaitėme 

tūtos Fondo likvidacinį 
Kas bus su jo turtinga biblioteka?”

Kas paveldės fondo lėšas, tas 
paveldės ir jo turtą. Jei būtų kitaip, 
likvidatoriai turėtų paaiškinti.

***

susilaukė

A.L. Kul- 
skelbimą.
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