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Žvilgsnis į ateitį
DAINŲ. ŠVENTEI ARTĖJANT

Lietuviai ne be reikalo kitataučiu, 
vadinami dainininkų, tauta. Pereito 
šimtmečio antroj pusėj lietuvių tautą, 
iš užuomaršties iškėlė lietuvių liau* 
dies dainos. Jomis susidomėjo ne tik 
mokslininkai • lingvistai, bet ir rašy
tojai, poetai ir kiti vakarų intelektu
alai. Su jomis susipažino net išdidu
sis vokietijos poetas Gete. Lietuvių 
dainas ėmė rinkti ne tik lietuviai 
šviesuoliai, bet ir svetimtaučiai, kurie 
į savo kraštu kalbas išvertė šimtus 
lietuvių liaudies dainų. Per mūsų 
dainas pasaulis susipažino su lietu
vių kalba, jos grožiu, senom jos lingvis
tinėm formom ir 1.1. Iš čia kilo gar
susis Europos intelektualų sąjūdis 
gelbėti lietuvių tautą nuo surusinimo 
ir tuo būdu išsaugot ir lietuvių kalbą.

MIRĖ POETE JUZĖ AUGUSTAITYTE- 
VAIČIUNIENĖ

Vasario 28 d. Amerikoje mirė 
gerai žinoma skautų veikėja poetė 
Juzė Augustaitytė • Vaičiūnienė/be
baigianti 7 9 metus. Kaip poetė buvo 
labai mėgiama, rase klasišku stiliumi. 
Išspausdino eilėraščių rinkinius: Su 
baltu nuometu 1931 m. , Skeveldros 
1946, Žvaigždėtos.,. n ikty Ą952, it 
paskutinis rinkinys - Ant aukuro 
laiptų.

LEIDO IŠVYKTI
Keturi Sovietų intelektualai, baus

ti u z“ prieStarybinį nusistatymą, gavo 
leidimus išvykti į užsieni. Vienas jų - 
Vladimiras Maksimovas jau atvyko į 
Paryžių. Vizas jau esą gavę P. Litvi* 
nov’as, B. Svagin'as, J. Semeka. Jie 
visi baiminasi , kad nebūtu, atimta: 
pilietybė ir uždrausta sugrįžti.

Tie patys spaudos' -šaltiniai 
nurodo, kad Solženytsino žmona gavu
si leidimą^ išsivez'ti vyro archyvą.***

KVIEČIA LIUDYTI
Romos teismas nori kviesti po

piežių Paulių VI liudininku byloje 
prieš "rašytoją Katz. Bylą jam kelia 
popiežiaus Pijaus XII giminaitė už 
tai, kad Katz savo knygoje "Mirtis 
Romoje” apkaltino Pijų XII, kad 
jis nepadėjus išgelbėti ‘Romoje SS 
sušaudytų 335 italų įkaitų. Kaip ži
noma, pagal tat knygą dabar sukamas 
filmas.

Reikalavimas kviesti popiežių 
liudininku yra pirmas atsitikimas Ita
lijos ir Vatikano istorijoje. Trys tei
sėjai, nežinodami kaip pasielgti, ati
dėjo bylą trims savaitėms.

Popiežiaus liudijimo reikalauja 
rašytojo Katz’o gynėjas.***

KOMUNISTAI NESUSITARĖ
Briuselyje įvyko komunistų at

stovų konferencija, kurioje dalyvavo 
apie 20 atstovų iš tų kraštų, kuriuose 
komunistai nėra valdžioje. Pagrindinė 
tema buvo dabartinė Europos kapi
talizmo krizė, demokratija, taika ir 
darbo, klasės vienybė.

Šioje konferencijoje išryškėjo, 
kad Europos kraštų komunistai nebe
silaiko griežtos Sovietų Sąjungos 
politikos ir kiekvienas kraštas 
reiškiasi savarankiškai. Taip, pvz., 
Italijos komunistai pritaria Europos 
Bendruomenės politikai, kai prancūzai 
labiau norėtu, laikytis sovietinės 
linijos. Kai kurie stebėtojai konsta
tuoja, kad šioje konferencijoje pasi
reiškė ir viešumon iškilo itin dideli 
paskirų Europos komunistų partijų 
skirtumai.
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Kad turime nuostabų savo protė
vių palikimą, sukrautą mūsų liaudies 
dainose, mes tai senai žinome be 
svetimųjų pagalbos.

Pirmą kartą mūsų tautos istorijoj, 
antrojo pasaulinio karo įvykių pasek
mėj , masiniai atsidūrę tremty ir ne
vilty, vos susiradę laikinąsias pasto
ges, pirmiausia susiorganizavome 
chorus. Nostalgijos kamuojami dai
navome dažnai ir ašarą nusibrauk
dami. Dainoje ieškome vilties ir nusi
raminimo. Dainavome sau ir kitiems. 
Su lietuviškom dainom anuomet susi
pažino ir jom gėrėjosi kone visos 
Europos tautos. Gal tai ir buvo didžio
ji proga lietuvių liaudies dainom 
išeiti į "platųjį svietą”.

Atvykę į emigracinius kraštus, 
vėl kur tik įsikūrė didesnis lietuvių 
būrys, organizavome ne tik tautinių 
šokių grupes, bet ir chorus. Šių me
ninių vienetų pagalba kiekviena 
proga demonstravome vietiniams 
gyventojams mūsų atsiveštinį kultū
rinį kraitį, nes beveik neturėjome 
kuo kitu pasirodyti ir pasididžiuoti.

Jeigu dabar mes turime pirmau
jančią vietą tarp daugelio čia įsi
kūrusių etninių grupių, didelei dali
mi užtai turime būti dėkingi mūsų 
šokėjams ir dainininkams.

Tačrtsę* sutemos ima supti ir 
mūsų dainos frontą. Palengva tai 
vienur tai kitur ima nutilti ir taip 
jau neskaitlingi mūsų chorai. O ir 
stipresni chorai ima jausti mažakrau
jystę • choristų skaičiaus mažėjimą. 
Nesulaikomai retėja dainos entuzias
tu gretos.

Nežinia kodėl nesugebėjome i 
chorą pritraukti jaunąją kartą. Kodėl 
taip atsitiko, sunku pasakyti. Negalė
tumėm tvirtinti, kad mūsų jaunimas 
lietuviškų dainų nemokėtų ir jų 
nemėgtų. Tik atsilankykite į studentų 
ar šiaip jaunimo pobūvius ir skait- 
lingesnius susirinkimus, jūs nusteb
site, kai nuotaikom įsisiūbavus, iš
girsite, kaip jie puikiai dainuoja ir 
kiek daug lietuviškų dainų moka. O 
viėnok į chorus jų neprisiprašysi. 
Kodėl taip yra, nelengva rasti atsa
kymą.

Teks dar ilgokai ieškoti magiš
kosios formulės jaunimą į chorus 
prisivilioti. O tuo tarpu turime ten
kintis vyresnėsės kartos dainininkais.

Štai artėja metų gale įvyksianti 
Dainų Šventė Adelaidėje. Beveik tik
ra, kad šioj šventėj dalyvaus dviem 
chorais mažiau. O ir egzistuojantieji 
chorai gerokai nubirę. Turime ką nors 
daryti, kad dainininkų tauta nenutiltų 
anksčiau, negu dainininkai išnyks.

Bent tuo tarpu balsingų daininin
ku mūsuose netrūksta. Kiekviename t v •didesniame subuvime ar seimos šven
tėse dainos vis dar tebeskamba iki 
pirmųjų gaidžių. Atseit dainininkų 
turime, tad kurių galų nesijungiame į 
chorus? Kodėl chorvedžiams nužemin
tai reikia maldauti kiekvieną busi
mąjį giedorių, kad jis ateitų į choro 
repeticijas. Ar Čia tik chorvedžio 
užsispyrimas ar koks kaprizas, ar 
mūsų visų prestižo reikalas? Turėtu
mėm suprasti, kad kai nutils chorai ir 
išsisklaidys tautinių šokių šokėjai, 
mūsų kultūrinis gyvenimas pasidarys 
labai skurdus. Tad kodėl dirbtinai šį 
procesą greitiname?

Vyresnioji karta jau užsiaugino 
vaikus, juos išmokslino ir į žmones 
išleido. Ekonomiškai dauguma gerai 
susitvarkė ir savaitgaliais uždarbiau
ti nebėgioja. Nemaža jau pensijoj ar 
arti jos.

(nukelta į 7 psl.)

Dail. Jurgis Juodis — Ugnies laisvė, aliejus.

TAUTINE REPREZENTACIJA
LIETUVIU BENDRUOMENES 

DELEGACIJĄ PRIĖMĖ KOLUMBIJOS 
PREZIDENTAS

Lietuvos nepriklausomybės šven
tės proga minint Kolumbijos lietuvių 
kolonijos įsteigimo 25 metų sukaktį, 
penktadienį’, vasario 22 dieną, 12 vai. 
Kolumbijos^ prezidentas Misaėl Pastra
na Borrero priėmė Lietuviu Bendruo
menės delegaciją. Delegaciją sudarė: 
PLB pirm. Bronius Nainys Kolumbijos 
lietuvių katalikų komiteto pirmininkas 
kun. Mykolas Tamošiūnas, Begotos LB 
apylinkės pirmininkas dr. Juozas Za- 
ranka,x konsulas Stasys Sirutis, Tau
tinių Šokių grupės "Gyvataro” vadovė 
Genovaitė Breichmanienė, Bogotos 
Lietuvių moterų klubo pirmininkė Ni-

PLB VALDYBOS VEIKLA
Brazilijos lietuviai prašo para

mos jaunimo stovyklos ir švietimo 
reikalams. PLB V-ba šiam reikalui 
paskyrė $600.00, kurie gauti iš Lie
tuvių Fondo. ***

Jaunimo vicepirm. Romas Kaspa
ras painformavo apie ryšius su P.L. 
Jaunimo S-gos pirm. A. Saulaičių 
Brazilijoj. Rūpinamasi jaunimo tre
čiojo kongreso taisyklių paruošimu ir 
komiteto sudarymu. Iš tikrųjų numa
tyta sudaryti du komitetus: darbo arba 
vykdomąjį, ir globos, arba reprezen
tacinį. Be to, A. Kasparas painforma
vo apie Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Suvažiavimą, įvykusį 1973 
gruodžio 28 - 31 Clevelande, kuriame 
dalyvavo jis pats ir pirm. Br. Nainys. 
PLJS-gos Ryšių Centras išspausdino 
"Pasaulio Lietuvių Jaunimo” 5nr. 
(3000 egz.). To žurnalo išsiuntinėji
mo, jaunimo suvažiavimo ir kt. išlai
doms apmokėti, Ryšių Centro prašoma, 
PLB V-ba paskyrė $500.00. 

jolė Stasiukyniene, Medelino lietuvių 
jaunimo atstovė Rasa Semaitytė ir 
Kanados lietuvių jaunimo atstovai, 
"Gyvataro” nariai, Lina Virbickaitė, 
A. Gudinskas, Kazys Deksnys ir Luko
šius. Viso vienuolika asmenų. Priėmi
me dalyvavo ir prezidento žmona. Pri
ėmimo metu buvo įteikti atatinkami 
raštai. Kolumbijos lietuvių buvo pa
ruoštas memorandumas, kuriuo Kolum
bijos prezidentas buvo prašomas Lie-* 
tuvos reikalus ginti Jungtinėse Tau
tose ir taip pat buvo pareikšta padėka 
už lietuviams suteiktą globą. PLB 
valdybos rašte buvo prašoma, kad 
Kolumbijos vyriausybė įteiktų Jungti
nėms Tautoms Jaunimo peticiją.

Delegaciją pristatė ir prezidentą 
pasveikino Lietuvos konsulas Sirutis. 
Trumpas kalbas pasakė Bogotos LB 
apylinkės pirmininkas dr. J. Zaranka, 
PLB pirm. Bronius Nainys ir Lina 
Virbickaitė perskaitė Kanados min. 
pirm. P. Trudeau telegramą. Prezi
dentui ir poniai buvo įteiktos dovanos: 
medžio drožinys — koplytstulpis ir 
gintariniai karoliai. w

Prezidentas delegaciją šiltai 
priėmė, padėkojo už dovanas ir savo 
trumpame žodyje pabrėžė, kad šiuo metu 
pribrendo reikalas, kad tautos turi vie
nos kitom nelaimės atveju padėti ir 
kad žmogaus laisvė turi rūpėti vi
siems, nes ji yra aukščiausias jo 
gyvenimo siekimas. Jis pasakė, kad 
Kolumbijos tauta lietuvių tautą užjau
čia, jos reikalus supranta ir yra pasi
ryžusi padėti. Prezidentas pažadėjo 
raštuose nurodytus^ klausimus, išstu
dijuoti ir ieškoti būdų konkrečiai pa
vergtai Lietuvai padėti. Prezidento 
žmona žavėjosi puošniais Virbickai- 
tės tautiniais drabužiais ir gėrėjosi 
dovanomis. Delegacijos vizitas už
truko virš pusės valandos.

PLB Valdybos inf.***
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STUDIJŲ DIENOS

Jau pats studijų, žodis nusako 
pobūdį to suvažiavimo, kuris įvyks 
Velykų atostogų metu Adelaidėje. Pa
ti studijų dienų sąvoka yra lengvai 
suprantama ir tas, kas bus tenai 
svarstoma, diskutuojama ir pateikia
ma, turės būti labai svarbu ir reikš
minga visai mūsų bendruomenei. Nors 
ir neturime paskelbtos pilnos pro
gramos,kas bus kalbama ir kas svars
toma, tačiau matome iš paskelbtų 
asmenų sąrašo, kad tenai dalyvaus ir 
dominuos vidurinioji karta. -

Iš socialinės patirties žinome, 
kad dabartyje gyvena trys kartos. 
25 - 30 metų skirtumas yra toji riba, 
kuri vieną žmonių kartą skiria nuo 
kitos. Musų vidurinioji karta yra Lie
tuvoje gimusi tačiau čia mokslus 
išėjusi ir baigusi, čia subrendusi. 
Kaip tik laikas yra atėjės paimti jai 
bendruomenės vairavimą į savo rankas. 
Vidurinioji mūsų karta Australijoje 
jaučiasi kaip namie, ekonominiai 
gerai įsitvirtinusi, socialiniai stovi 
aukštai pagarboje, ko daugiau reikia? 
O tačiau vieno ir jai reikia • gilesnio 
Lietuvos pažinimo ir lietuvių kalbos 
mokėjimo, Nesigilindami į priežastis, 
kodėl taip atsitiko,turime pripažinti, 
kad didelė dalis viduriniosios kartos 
yra lietuviški analfabetai. Todėl jie 
toli stovi nuo bendruomenės, kuri vis 
dar tebėra lietuviška.

Jie laukia, kada bendruomene 
suaustralės. Kada ji e pradės vartoti 
anglų kalbą, tada bus lengva jiems 
ateiti ir pradėti reikštis. Žinoma, tas 
kada nors turės įvykti, nes mes netu
rime imigracinio šviežio kraujo, ta
čiau būtų labai gaila, kad vidurinioji 
karta, turėdama tokias galimybes, 
nepasinaudotų senosios kartos pagal
ba ir žiniomis išmokti lietuvių kal
bos, nes mokytis niekada nėra per 
vėlu. Reikėtų lietuvybę išlaikyti nors 
vadovaujančiuose veiksniuose kaip 
galima ilgiau.

Nenuostabu, kad yra didelis 
plyšys tarp senosios ir vidurinio
sios kartos; visai kita gyvenimo 
patirtis, kitos gyvenimo sąlygos, kito
kia kultūrinė aplinka, tačiau turėtų 
būti vienas tikslas - išlikti sąmonin
gais lietuviais ir kovoti už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. Tai butų 
senosios kartos testamentinis pali
kimas. Yra gera, kad vidurinioji kar
ta, stovėdama arčiau realybės ir pa
žindama geriau sąlygas, renkasi į 
tokias studijų dienas ir tenai svarsto 
opius ir aktualius musu bendruomenės 
klausimus.

Gerai žinome, kad gyvenime vien 
svarstymu, nutarimų ir teorijų neuž
tenka, reikia ir praktinio įgyvendini
mo, reikia, kad kas nors konkrečiai 
tas teoretines žinias įgyvendytų. Ne
užtenka senąją kartų kritikuoti, reikia 
kad vidurinioji karta ateitų ir perimtų 
bendruomenės vadovavimą; senoji kar 
ta visada pasiliks jautri bendruomenės 
interesams ir ji niekada iš lietuviško 
gyvenimo nepasitrauks, žinoma, kol 
fiziškai neišmirs.

Moderni psichologija pripažįsta, 
kad žmogaus elgesys nėra vien tik 
logikos apspręstas, yra kitos jėgos, 
kurios su logika nesiriša. Tas pats 
yra ir su bendruomenių bei tautų gy
venimu, yra aukštesnių jėgų, kaip 
protas, kaip logika, kaip moksliniai 
statistikos duomenys. Pasitikėkime 
ta aukštesne Galybe ir dirbkime savo 
bendruomenės labui visi kartu.

am 
***

STIPRINKIME A.L. BENDRUOMENĘ 
STIPRINKIME JOS SPAUDĄ, ĮSIGY
DAMI SAVO SPAUSTUVĘ.
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Laiškas iš Madrido
Vasario 16-tąją atšvęsti susirinko 

visi Madrido lietuviai, būtent kunigas 
Kazimieras Patalavičius, p. Algis 
Saulis ir jo žmona (iš Chicagos) ir 

G. Kaminskas su žmona (iš Can* 
; berros). Štai visi! Susirinko pas Ka- 
! minskus, ir lietuviškai pasivaišinę 
I išgėrė už lietuvybę, ir praleido malo- 
i nu vakarą.

Kunigas Patalavičius jau senai 
i gyvena Čia ir dirba lietuvišką darbą, 
i Ponas Saulis yra savo firmos porai 
i metų atsiųstas dirbti Ispanijoje; daug 

skraido po Europą. G. 
Kaminskas dėsto anglų kalbą viename 
Madrido kalbų institute: vasarą išva
žiuos į Lietuvą ir kitas Europos šalis.

Madridas yra labai gražus ir isto
rinis miestas. Turi daug puikių pasta
tų , gerame stovyje, nes Ispanija ne 
taip buvo karais nusiaubta, kaip kai 
kurios kitos Europos valstybės. Ypa
tingai būtinai pamatytina atsilankius 
Madride yra el Palacio Real, neapsa- 
kqmai graži ir turtų prikrauta pilis, 
pačiame Madrido centre,prie Manzana- 
rėš upės: EI Prado tapybą muziejus, 
kuriame yra rodomi šimtai neįkainuo-- 
jamai brangių originalių šedevrų: kai 
kurie komentatoriai teigia, kad EI 
Prado nė kiek neatsilieka nuo Pary
žiaus išdidaus Louvre muziejaus^

Šiemet Madride buvo labai šilta 
žiema; pavasaris turėtų būti puikus, 
kai visi medžiai pradės žydėti. Tada 
turėtų biski pašvarėti oras; žiemą 
oras Madride yra labai užterštas,_nes 
dėl sunkaus šalto oro spaudimo durnai 
negali išsivėdinti. Ispanijoje per 
penkis metus mašinų skaičius padvigu
bėjo. Iš vienos pusės tas labai gaila, 
nes senmiesčių siauros vingiuotos 
akmenimis grįstos gatvės visiškai 
netinka mašinoms.

Ne stebuklas.kad Ispanijoj kas
met atsilanko 25 milijonai turistų. 
Čia yra tiek daug įdomių vietų ir da
lykų pamatyti. Ispanai yra labai drau
giški ir širdingi žmonės, ir linksmi 
’ t - - dažnai dainuoja gatvėje; be 
to, klimatas čia labai puikus pagal 
Europą; ir jei žmogus atvažiuoja su 
užsienyje uždirbtais pinigais,tai at
rodo jam, kad kainos čia yra neblogos. 
Visai kita pasaka pabandyti gyventi 
Čenais ■ išiv vietinio uždarbio, bet ne
svarbu: čia kultūriniai lobynai atsi
skaito už kai kuriuos materialinius 
trūkumus. Jau sugebėjom kelis sekma
dienius išvažiuoti traukiniu į Madrido 
apylinkes, ir esame matę dalyku,kurie 
yra beveik stebuklingai nuostabūs 
"naujame pasaulyje" išaugusiems 
žmonėms.

SKAITYTJO DĖMESIUI
* Sekantis "Mūsų Pastogės” 

numeris bus velykinis ir po Velykų 
išeis balandžio 22 d.

* Dėl pašto neregulaus pristatymo 
pasitaiko, kad pranešimai ateina

j pavėlavę. Prašome Įvairius terminuo- 
4 tus pranešimus anksčiau išsiųsti.

* Kai kurie redakcijai skirti laiš
kai yra adresuojami į dėžutę, prašome 
visa redakcijai skirtą medžiagą siųsti 
tiesiog redaktoriaus adresu, o į dėžu
tę siusti tik piniginius atsiskaitymus 
su administracija.

1 Red.
.r . , . .o t V

Pavyzdžiui, kalnuose, apie 50 
km. nuo Madrido, yra EI Escorial, ku
riuose buvo karalių Hapsburgų ir Bour- 
bonų "vasarnamiai" ir vienuolynas. 
Viskas iš marmuro, granito, aukso, 
sidabro! Tiek daug nuostabių tapy
bą, gobelenų, baldų, knygų, skulptūrų, 
brangenybių. ^Netoli nuo čia labai 
įspūdinga požeminė bazilika, kuri 
buvo iškapota iš gryno akmens kalno 
šone. To pačio kalno viršuje yra 
didžiulis 150 metrų aukštumo kryžius* 
pamūrintas iš granito, kuris matosi iš 
labai toli. Basilika bei kryžius yra 
ispanų civilinio karo paminklai, pas
tatyti politinių kalinių jėgomis.

Tuo pačiu keliu važiuojant į 
ęiaurę ,130 km. nuo Madrido yra Avila. 
Čia žiemą labai šalta,nes visur ap
link yra snieguoti kalnai. Aviloje 
yra, labai sveikai išlikusios 11-tojo 
amžiaus miesto sienos. Dar vaizdin-
gesnės architektūrinės liekanos yra
Segovijoje. Segovia taip pat kalnuose, 
labai jaukus miestelis. Miesto centre 
yra visame pasaulyje žinomas romėnų 
akveduktas: jis pastatytas prieš 2000 
metų ir vis dar naudojamas miesto 
vandentiekiui! Paragavome vandens: 
buvo labai geras, tyras ir šaltas, nes 
atiteka iš tirpstančio sniego arti
muose kalnuose. Segovijoje taip pat 
yra viduramžių tvirtovė labai gerame 
stovyje, ir keletą romėnų gatvių ir 
pastatų, ypatingai bažnyčių. Vienos 
šitų bažnyčių bokšte matėme didelį 
gandrų lizdą. Aš pagalvojau kad yra 
tikra galimybe, kad šie gandrai yra 
svečiai iš Lietuvos, žiemoją Ispani
joje.

Kitas labai matytinas miestelis 
yra Toledo, anksčiau buvusi Ispani
jos sostinė. Vienas ypatingumas 
Tolede yra arabiška įtaka architektū
roje. Daugelis Toledo pastatų - - net 
ir naujos modernios geležinkelio stotys 
- - yra pastatytos arabišku stiliumi. 
Šis miestas irgi buvo labai svarbus 
centras Ispanijos žydų (sefardi) kul
tūroje-yra. dvi labai senos sinagogos.

Taigi yra begalo Įdomių kultū
rinių ir istorinių vietų pamatyti 
Ispanijoje. Per Velykų savaitę ža
dame išvažiuoti į Andalūziją, Ispani
jos pietinę provinciją, ir į Moroką bei 
Cuetą, kuris yra ispanu miestas 
(garisonas) Moroke, išlikęs iš senovės 
dienų, kai ispanai valdė didelį plotą 
šiaurės Afrikoje. Norėjom pamatyti 
Gibraltą bet,rodosxispanai visiš
kai neleidžia turistams pereiti iš 
Ispanijos į Gibraltą, nes jie nori eko
nominiai “pasmaugti” šitą britų postą 
ir šiuo būdu padėti jų bylai jį atsiimti 
iš britų valdžios.

Madride yra daug teatrų: turi pui
kiausias baleto, tautinių šokių, operos 
"zarzuela” (operetes), dramos ir įvai
rių kitų parodymų. Įėjimas į šitas 
"špektakles’’ nėra brangus. Čia 
kultūros neištrokši. Taip pat yra daug 
gerų restoranų. Ypatingai geri, dėl 
kai' kuriią keistų priežasčių, yra jų 
kinietiški restoranai. Bendrai čia 
labai įdomu ir malonu pabūti ir pama
tyti, bet vistiek.mano nuomone, toli 
gražu neprilygsta tam tolimam kraštui, 
anapus žemės rutulio,kur eukaliptai
auga ir lietuviai švenčia Jonines
žiemos viduryje.

, Gintautas Kaminskas
***

$1272.00Iš "Y.P.” Nr. 12
Melb. Mot. Pagelbinis Kom. $67.70
Albury Apyl. Aukojo:
S.K. Makarevičius $50.00
Urbonavičius $20.00
J. Zvingela $20.00
V. Bijeika $20.00
J.P. Bartašius $10.00
B. Leitonas $15,00
P.A. Laskovas $10.00
B. Valyte $5.00
M. Duobiene $2.00
S. Valys \ $2.00
A. Danta $2.00
J. Adomavičius $10.00
L. Chmieliauskienė $10.00
Ilona Hare $6.00
V. Doniela $25.00
V. Ladyga $10.00
A. Ladyga $10.00

$1566.70VISO:

BENDRUOMENINIU POŽIŪRIU
JAV LB KV pirm. Juozo Gailos 

baigiamąjį mokslo ir kūrybos simpo
ziumo žodį 1973 lapkr. 25 Chicago j 
vedamuoju įsidėjo Draugo kult, prie
das XII. 8 ' numery. Antanas Kucys, 
kritiškai pasisakydamas dėl simpo
ziumo atsišaukimo, keturis šio žodžio 
sakinius citavo Naujienose XII.20: 
"Ir kas iš to, jei lietuvio mokslinin
ko genijaus dėka žmogus pasiektų 
Marsą, Jupiterį, jei 20-ajame amžiuje 
lietuvis negali nuvykti į tėvynę ir 
aplankyti gimtojo kaimo, nepagarbinęs 
šėtono. Ir kas iš to, jei lietuvio 
skulptoriaus, dailininko kūriniais 
puoštųsi garsiausios pasaulio galeri
jos, muziejai, jei šiandieną Lietuvoje 
iš kiekvienos aikštės ir parko į praei
vi žvelgia niūrios bolševikinių bronzų 
statulos. Ir kas iš to, jei lietuvis 
mokslininkas laboratorijoje išaugintų 
gyvybę. Jis tos gyvybės niekada nesu
grąžins kalbininkui Kazlauskui, 
Romui Kalantai ir kitiems kankiniams” 
Pacitavęs pridėjo savo pastabą: tai 
balsas, ' "ištartas neabejotinai 90% 
lietuviškos išeivijos vardu”. Su tuo 
reikia sutikti. Bet J. Gaila iš tikrųjų 
daugiau norėjo. Jo žvilgsnis krypo ne 
tik į Lietuvą, bet ir išeiviją, kur "lie
tuviškasis gyvastingumas yra žymiai 
susilpnėjęs”. Nurodęs šio silpnėjimo 
pavyzdžių, J. Gaila pastebėjo, kad 
mūsų mokslininkai lietuvybei duoda 
ne tiek, kiek galėtų bei privalėtų, 
nors "kam daugiau duota, iš to dau
giau ir reikalaujama”.***

Senatvė yra tada, kada 
jaunimas skundžiasi netu
rįs ką veikti.

Dr. Pipirėnas
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NAUJASIS ADELAIDES TEATRAS

L.
Praėjusių metų birželio men. pra

džioje Adelaidėje buvo atidaryti 
nauji teatro rūmai, vadinami Festival 
Theatre. Jie yra už vieno kilometro 
nuo miesto centro, pakalnėje, prie 
Torrens upės. Kadangi pastato vieta, 
kaip ir netolimu parlamento rūmų ir 
geležinkelio stoties, matoma žemiau 
aplinkinių gatvių lygio, tai iš toliau 
žiūrint naujasis teatras mažai prasi
kiša už Adelaidės horizonto, o Ade
laidės architektai ir nesiekė Sydne- 
lauš Operos rūmų impozantiškumo. 
Si teatrą statant daugiausia dėmesio 
buvo kreipiama į praktiškas - funkcines 
problemas, o ne estetines, ir todėl 
vien pažvelgus pastatas atrodo be 
stiliaus, kreiva dėžė, primenanti jau
jų ar sinagogą, tinkąs daugiau tarp
tautinės parodos laikiniems pasta
tams. Vienintelis jungtukas - bazavi- 
masis aštuonkampiu. Festivalio tea
tras bus dažnai naudojamas operos ir 
baleto pastatymams, bet jis taip pat 
pritaikintas tarptautiniams filmų festi
valiams, dramai, džiazui, pop - muzi
kai ir net įvairioms tarptautinėms kon
ferencijoms (transliacijų ir vertėjų 
būdelėmis) .

Teatro salė susidedanti iš par
terio iš ,dviejų aukštų, kurių šonais 
ložės.* Šioje salėje patogiai sėdės 
1992 žiūrovai (202 daugiau, kaip Syd
ney operoj; Kauno valstybiniam teatre 
buvo 960 sėdimų vietų). Parteris, 
kuris neturi australiško vidurinio 
tako, du kartu platesnis už Kauno, 
susideda iš 22 eilių (Kauno 14) nuo 
36 iki 49 kėdžių eilėse. į parterį iš 
šonų po tris Įėjimus kaip ir Kaune. . 
Ložėse 82 vietos.

Teatro scena yra didžiausia visoj 
Australijoj • 15 m. 85 cm pločio, 16 m. 
75 gylio ir 10 m. 80 cm. aukščio. 
Tiesiog po scena yra repeticijoms pa
talpa, Tiek savo dydžiu tiek veidro
džio sienomis bei turėklais primena 
Kauno baleto studiją, tik čia nėra 
parketo ir kai kurių pagražinimų. Lu
bos medinės, remiasi ant dviejų plie
ninių 
bus 
salę paversti pragaru, 
pan, 1 ”

sijų, Vietomis medinės dalys 
galima atidaryti ir repeticijų 

' ~ , kalėjimu ar
kaip reikalinga Fausto, Fidelio 

ir kit, spektakliuose. Tokiam koncer
te, kaip pav, choralinė simfonija, 
scenoj tilptų 100 muzikantų ir 200 
choristų. Scenos užpakaly yra nemaža 
valgykla scenos personalui ir tarnau
tojams. Teatro insuliacija, apsauga 
nuo išoriniu, garsų įtakos, labai gera, 
pav. stogas turi SVz colio.

Piliorai, kurie tarnauja dekora
tyviniams ir akustiniams tikslams, 
susideda iš 528,000 rudos spalvos 
medžio plytelių, panašiu i akmenis, 
atvežtu iš Ramiojo vandenyno salų. 
Tarp šių piliorių yra tamsaus aukso 
tarpai su gražiomis lempomis. Lau
žytos ir languotos rožiniai rudos 
spalvos lubos, su keliais šimtais

Žygas
juodų nišų prožektoriams, varpams 
ir akustiniais įrengimais yra nemažiau 
gražios kaip ir sienos, savo formomis 
primenančios vargonus, lietuviškas 
keltis ar tautinius raštus. 400 ■ pro
žektorių bus galima nustatyti auto
matiškai 250 įvairių apšvietimo kom-' 
binacijų. Miešto tiekiamai elektrai 
nutrūks, automatiškai pradės veikti 
sava elektrinė, Girdėjimui sustiprin
ti padės dešimts mikrofonų ir garsia
kalbių sistema, su 11 pastiprinimų 
auditorijoje, Visas teatras turės re
guliuojamą temperatūrą. Teatro pa
naudota 11.000 pėdų Įvairių kilimų. 
Aplink fojes didžiuliai bronza pas- 
palvinti langai apima 7.700 kv, pėdų. 
Beveik pusę fojė sienų dengia į mar- 
murat panašus, iš Italijos atvežtas, 
šviesios kakavo spalvos tufiškastra- 
vertinis akmuo,

Prie nuolatinio teatro papuošimo 
prisideda ' menininkų S, Nolan, J, 
Coburn, B. Hepworth, Fred Williams, 
J. Dollwitz ir kit. kuriniai.

Priėjimas ir privažiavimas prie 
teatro patogus, erdvus, daug vietos 
automobiliams, kurių iki 360 galės 
tilpti dekoratyvinėse pastogėse. I 
teatro aukštus galima keltis ir liftais, . 
Pavėlavę i, spektaklio pradžią, iki 
pertraukos bare ar restorane galės 
matyti kas dedasi scenoje per įrengta, 
specialiai šiam reikalui televiziją, 
Salia restorano - knygynas ir kelios 
krautuvės.

1962 m. Adelaidėje buvo pasta
tytas operai gana tinkamas Her Ma
jesty’s teatras su 1150 vietų ir be
veik tokio pat dydžio, kaip Sydnejaus 
Operos rūmu scena (38 pėdų pločio) 
Iš pradžių, mat, adelaidiškiai‘galvojo, 
kad Adelaidei tereikia. Concert Hall, 
bet kadangi Adelaide yra festivalių 
miestas, tai vėliau jau apsispręsta 
dėl Festival Theatre. Dabartinis jau 
pastatytas teatras dar nėra baigtas, 
o tik dalis 6 akrų Festival Centro, 
kuris susidės iš keturių teatrų. Visi 
tikimasi baigti už poros metų. Jau 
dabar įpusėtas dramos teatras su 650 
vietų, ^eksperimentinis - 300 vietų ir 
1,206 amfiteatras. Tada šis Centras 
bus panašus i Montrealio ir Ottawas 
Centrus. Eksperimentiniame teatre bus 
ir elektroninės muzikos studija.

Šio teatrinio centro vadovybę su
daro P. Australijos galerijos direk
torius, dailininkas J. Baily ir vienas 
anglas.

Festivalio teatre jau netrukus 
pasirodys Petrapilio Kirovo baletas, 
P. Australijos opera su Rosiniu ir 
Briteen, Australijos opera su Puccini, 
ir danę kitų Australijos ir užsieno; 
meno pajėgų.

Sis teatras galima pavadinti 
Liaudies Rūmais, kuriame klestės 
australų menas.

Iki šiol teatro statybai išleista 
813.5 mil.

SU RIMVYDĄ BALTUTIENE 
ATSISVEIKINANT

Tolimame nuo tėvynės krašte 
laidotuvių liūdesys virsta mums jaut
ria ir brangia tautinio solidarumo dienų 

kada individualiai neteką artimo 
asmens, visi giliam skausme pajau- 
čiam nuostolį ir visai bendruomenei. 
Taip individualus tragedijos išgyve
nimas virsta jėga - pati savy išdidi, 
susiglaudinti, nepalūžti, liktis tvir
tais ateities dienom,

Kovo 14 d. daug Melbourne lietu
vių^ suėjo tylus ir susikaupę išlydėti 
amžinybėn Vida Baltutienę, surasti ir 
tarti užuojautos žodį likusiems: vyrui, 
dukrom, sūnums, artimiesiems,,. Vargu 
ar šis skausmas kuriuo nors atveju 
yra kam didesnis ar mažiau gilus - 
jis visada vienodas jo paliestiesiems 
savo apimtyje, visada vienodai bau
ginantis liksis ateityje, jei negrįžtume 
iš atskiro asmens plotmės į tautines 
problemas, kol nesuvokiam, kad gy
venam netik sau, bet ir idealams, tau
tai, žmonijai,

Si Baltučių šeima yra vienakis 
kurių tautinių siekių ribos nuo pa
prastos sekmadieninio lietuviškos 
mokyklos, mūsų bendruomeninio, kul
tūrinio gyvenimo siekia ir pačias 
subtiliausias tėvynės problemas vi
soje jų plotmėje. Vidos kasdieninis 
Įprastas pasaulis buvo nuo paruošimo 
vaikų mokyklon, stovyklon, tautinių 
parengimų programų iki lietuvės pa- 
trijotės, atsidavusios tautiniam gyvas
tingumui. Jos atviri ir paprasti žo
džiai buvo tautiniam idealizmui, san
tūriam patriotizmui, karšti ir uždegan
tys naujų polėkių entuziazmui, Tokia 
jos nuoširdi ir atvira asmenybės šilu
ma lietė ir gaivino daugelį mūsų kultū
rinių darbuotojų,

Rimvydą Pranciška Baltutienė 
(Normantaitė) buvo gimusi 1924 m, 
liepos 21 d. Barakuose, Telšių apsk. 
1943 m, baigė Telšių gimnaziją, trem
tyje Vokietijoje, gyvendama stovykloje 
aktyviai reiškėsi sporte ir meniniuose 
ansambliuose, 1948 m. atvykusi į 
Australiją, dalyvavo steigime Austra-

rinkta pirmojon skyriaus valdybon ir 
ėjo iždininkės pareigas.l 9 56 metais 
gruodžio
Baltučio ir susilaukė trijų dukterų ir 
dviejų - '*
7 metų,

Dėl

25 d. ištekėjo už Povilo

sūnų,iš kurių jauniausioje,.

gausios šeimos nebuvo dažna 
įvairių parengimų lankytoja, tuo la
biau, kad jos vyrą Povilą matome 
labai plačiai, aktyviai ir produktyviai 
besireiškiantį mūsų bendruomenėje. 
Tačiau, lyg simboliškai jos tautinio 
darbo rašto gijos, daugiau ar mažiau 
tęsėsi nuo darbo mūsų bendruomenės 
pirmojoje institucijoje iki paskutinio 
jos šiame pasauly sekmadienio, kovo 
3-Šios d,, praleisto Socialinės Globos 
Lietuvių Moterų Draugijos susirinkime.

Kita dieną nuvyko i Prince Henry 
ligoninę vidurių operacijai ir, prisi
jungus Įvairiom komplikacijom, mirė 
kovo,10 d,,sekmadienio vakare.

Šeimos ir artimųjų vardu kvies
damas visus Vidos prisiminimui, noriu 
išreikšti tikėjimą, kad ši šeima ir 
toliau liksis musų bendruomenėje maža 
tautinė tvirtovė - lietuvės patrijotės, 
motinos ir žmonos brangiam atminimui.

V. Vingis***

***

AUSTRALIJOS LIETUVIU STUDIJŲ. DIENOS ADELAIDĖJE

Studijų Dienos vyks Adelaidėje Velykų metu; balandžio 13 - 14
d.d. Lietuvių Namuose, 6 Eastry St., Norwood. Naujasis Adelaidės Teatras, vidaus įrengimai

STUDIJŲ. DIENŲ. PROGRAMA
Balandžio 13 d. 10.00 vai. Lietuvių Studijų Dienų atidarymas.

10.30 vai. V. Dundienės Keramikos Parodos 
atidarymas.
11.00 vai. Paskaitos. Pirmas ciklas.
12.30 vai. p.p. Diskusijos
7.30 vai. vak. Adelaidės Šv. Kazimiero parapijos 

choro, dalyvaujant solistei G. Čapkauskienei, Reli
ginis koncertas Liet. Kat. Centro salėje.

Balandžio 14 d. 10.00 vai. Paskaitos. Antras ciklas.
11.30 vai. Diskusijos
1.00 vai. p.p. Pietus.
2.30 vai. p.p. Paskaitos. Trečias ciklas
4.00 vai. p.p. Diskusijos
6.00 vai. p.p. Lietuvių Studijų Dienų uždarymas.

Lietuvių Studijų Dienose dalyvauja paskaitininkai ir moderato
riai iš visų Australijos lietuvių kolonijų; dr. V. Doniela, dr. D. Vi- 
liūnaitė, dr. R. Zakarevičius, dr. A. Stepanas, dr. K. Kemešys, dail. 
L. Urbonas, J. Stačiūnas, E. Karazijienė, Pr. Pusdešris, G. Žem
kalnis, V. Janavičius ir kt.

A.L.B. Krašto Valdyba

MELBOURNO LIETUVIŲ.NAMUOSE

Lankydamiesi Lietuvių Namuose, 
matome juose vykstantį įvairų remonto 
darbą, kuriuo norima namus privesti 
prie galutino sutvarkymo ir išpuošimo. 
Nepakanka vien tik Klubo Tarybos 
narių rūpesčio ir ryžto tuos darbus vyk
dant, bet reikia visiems Melbourne 
tautiečiams aktyviai ir nedelsiant 
jungtis savo duokle prie tų darbų rė
mimo. Namų galutinis sutvarkymas 
tikrai teiks mums visiems pasitenki
nimą bei pasitikėjimą ateitimi. Taigi 
sukruskime ir nedelskime, Lietuvių 
namai laukia jūsų visu paramos pasko
lomis ar aukomis.

Jūsų skirtą paramą Namams priima 
Tarybos narys I. Alekna, talkininkas 
K. Prašmutas ir kiti Tarybos nariai 
arba įmokami Liet. Koop. Kredito 
D-joje ’’Talka”. Paštu siunčiami: 
The Sec. retary, Lithuanian Club in 
Melbourne, 50 Errol St., Nth. Mel
bourne, Vic. 3051.

PARAMA LIETUVIŲ NAMAMS

suteikė (papildomas sąrašas) — p.p. 
Jurgis Siamas - 500 dol., Soc. Globos 
Moterų D-ja, Katalikių Moterų D-ja ir 
Melbkurno Apylinkės Valdyba po 200 
dol., dr. V. Didžys, A. Čelnaitė • 
po £0 dol., B. Vanagas - 40 dol., 
J. Sniras ir A. ir G. Karazijos - po 
30 dol., B. Erbrederis, V. Kazlauskie
nė, S. Tamošaitis, B. Sutkevičius ir 
B. Petys • Petkevičius • po 20 dol., 
S. Ermmas, J. Metrikas - po 10 dol., 
A. Ūselis ir Klupšai (papildomai) - po 
5 dol., Jaunimo šokių rengėjai • 20 dol, 
ir surinkta aukų vieton vainikų ir 
gėlių mirus a.a. Vidai Baltutienei - 
50 dol.

Melboumo Lietuvių Klubo Tary
ba nuoširdžiai dėkodama tautiečiams 
už suteiktą paramą su viltimi laukia 
paramos ir iš kitų Melboumo lietuviu 
bei jų organizacijų.

M.L.K, Taryba***, . '
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Vladas Mingėla

’’MEDINIS DIEVAS”
Vladas Mingėla, žinomas kultū

ros darbuotojas, autorius monografi
jos "Kun. Antanas Milukas”, tik ką 
pasirodė su nauja knyga * ’’Medinis 
Dievas”. Knygoje 11 įvairiaus ilgumo 
kūrinių. Kūriniai gana įvairūs ir lai
ko, ir vietos, ir turinio ir formos 
atžvilgiais, ir juos suglausti į vieną 
grupę neįmanoma. Kai kurie jų pri
mena apdailintus reportažus, teis
mines kronikas (iš anapus), šiaip 
įdomūs pasakojimai, tik iš reikalo 
įpinant įjuos veikėjus (Beveik stebuk
las, Legenda apie mėlynąjį deiman
tą) - įdomūs, patrauklūs turiniu, nors 
kai kuriuose pastebima skubotumo ir 
nenuoseklumo (181 p.) Tarp traukinio 
ratų - graudus vieno ukrainiečio pa
sakojimas apie jo bėgimą į laisvę. 
Pasiaukojimas - didvyriškas jaunos 
kiniečių , poros Įnašas Į kovą prieš 
japonus. Šeši ’’domininkonai” - gyvai 
atvaizduoja vieno buv. S.S. pareigūno 
ir jo draugų atgailos kelionę (jų 
tarpe

Šio vaizdingo ir gilaus tikėjimo ir 
atgailos jausmo kurinio turinį sudaro: 
SS pareigūnas, sąžiningu elgesiu už
sipelnęs italų gyventojų paramą, grįž
ta į Vokietiją. Po eilės metų sužino
jęs, kad komunistai išplėšė bažnyčią 
tos parapijos, kurioje jam teko eiti 
savo pareigas, sudaužydami menišką 
kryžių ir Dievo Motinos statulą, jis, 
savo tautiečių bavarų padedamas, pa
rūpina pas žymų skulptorių kitą kry
žių ir statulą, ir su draugais neša 
kaip auką į išplėštą bažnyčią (apie 
300 km.). Savotiškai įdomus kūrinys
- Nirvanos ir nebūties skrydžiuose. 
Čia autorius duoda pergyvenimus ir 
mąstymus sužeisto į galvą žmogaus, 
kuris, daktarų nuomone, esąs be są
monės ir bejausmis. Sužeistasis betgi 
pergyvena nepaprastus reiškinius, 
nes jis viską girdi, suuodžia, bet
nieko nemato,nejaučia, negali paju
dėti, kalbėti, iš gydytojų pasikalbė
jimų jis žino, kad jo smegenyse esąs 
krešulys yra tos negabios priežastis 
ir jam ištirpus gali įvykti persilau
žimas gerojon pusėn. Savo pergyveni
muose ligonis palaipsniui grįžta į 
tikėjimą, nes geriausias gydytojas * 
Dievas - taip sakęs vienas daktaras 
jo žmonai. Meldžiasi ligonis, girdi 
meldžiantis prie jo lovos ir žmoną. 
Ir Velykų rytą įvyksta prisikėlimas • 
jis prisikelia naujam gyvenimui.

Įdomi fantazija - feljetonas Pra
garo katiluos. Čia vaizduojama nuoty-

kiai žmogaus, kuris, prisiskaitęs se
nų knygų apie pragarą ir velnius, pats 
ten patenka. Tai kažkas panašaus į 
Dantės pragarą, tik dabar jo įnamiai' 
- modemiškų laikų. Vedžiojamas po 
pragara , svečias mato, kad karščiau
siam ' katile - “lietuviai ir buvę lie
tuviai, kurie garbino kacapus ir ypač 
Džiugašvilį”; ir dar tėvynės išdavi
kai ir neištikimieji. Keli katilai su 
šmeižto laikraščiais ♦ Pravda, Izvies- 
tijos, Karių Tiesa... Bet kai priėjo 
tuščią katilą ir velniai griebė jį patį 
įmesti, - jis suriko visų šventųjų 
pagalbos ir ... pabudo.

Vienas gražiausių kūrinių * 
Mūsų namelis. Balys Namgaudas pa
sakoja, kaip jis su šeima išsigelbėjo 
iš raudonojo slibino nagų ir dabar 
gyvena Detroit mieste. Pasakojimas 
apie jaukų namelį, jo aplinka, žavingą 
Palmer Park ir jo augmeniją

- pasigėrėtinas. Ir visur išky
la tėvynės meilė ir jos ilgesys.

Patys ilgiausi, sudėtingiausi 
kūriniai - Staigiai skleidės tamsa ir 
Medinis Dievas. Abiejuose kūriniuose 
autorius nukelia skaitytoją į kenčian
čią Lietuvą ir atskleidžia ją valdančių 
rusų žiaurumą, nesąžiningumą ir jų 
galutinio tikslo siekimą - sunaikinti 
lietuvių tautą. Okupantų veiksmuose 
nėra jokiu moralės varžtų, žmoniškumo 
o tik aklas beširdiškumas. Pav., pir
mame 
liai - 
Vydas 

v mašinos 
gelbos.
kavedistai. 
mušamas 
atsigaivaliojęs randa Rūtą išniekintą 
ir nebegyvą. Rūtos nužudymu apkal
tinamas studentas Vydas ir neviešame 
teisme, liudijant aniem dviem enka
vedistams, nuteisiamas mirti ir 
sušaudomas. v

Nors šiame kūriny skaitytojui 
kyla kai kurių neaiškumu, bet fabula 
sumegzta intriguojančiai.

Pats sudėtingiausias kūrinys, 
vaizduojantis rusų ir jų padėjėjų 
kovas ir žiaurumus prieš lietuvius 
partizanus, yra Medinis Dievas. Gal 
tai būtų galima pavadinti šių laikų 
legenda, kurios kūrėjai - miško bro
liai. Ypač tai liudija šio kūrinio 
pabaiga: senelis, dabojęs miško bro
lių kapus, juos aptvarko, pastato iš 
berželiu. sukalta, kryželį. Rusai tą 
kapą išniekina, įtartus kaimo gyvento
jus išžudo. Senelis, jausdamas artė
jant savo gyvenimo pabaigą, dar nuei
na 
kurį pasislėpę saugo enkavedistai, 
norėdami susekti, kas jį vėl sutvarkys. 
Senelis sumušamas ir išvežamas. 
Bet pagal jo valia, apylinkių gyven
tojai pastato ant kapo senelio iš
drožtą Kristaus, nesančio kryžių, sta
tulą. Rusai tai pamatę, labai įširsta, 
būrio vadas įsako statulą sunaikinti 
ir kapą vėl išniekinti. Bet jiems kelią 
pastoja neregima jėga, nuo pedastalo 
nužengia pats Kristus. Rusai persi
gandę pasitraukia ir nuo to laiko miško 
brolių kapas lieka neliečiamas.

Vlado Mingėlos knyga Medinis 
Dievas bus įdomi ir suaugusiems ir 
jaunimui. Joje yra nemaža gražių vie
tų. Daugelyje kūrinių - gyvas tėvynės 
prisiminimas, jos ilgesys ir pergy
venimas dėl jos kančių.

Vladas Mingėla. Medinis Die
vas, Detroit, Mich., 1974. Spausdino 
Nida, Londone, viršelis dail. Vinco 
Aleksandravičiaus. 246 pusi. Tira
žas 1000 egz. Kaina nepažymėta.

J. SI.

SOLISTĖS CINOS ČAPKAUSKIENĖS

KONCERTAI

AUSTRALIJOJE

ADELAIDE:
1974 balandžio 6 d. 7.30 vai. vak. Lietuvių Namuose,
6 Eastry St., Norwood.
Bilietai platinami J.J. Bačiūno vardo bibliotekoje ir 
Sv. Kazimieno parapijos spaudos kioske.

RELIGINIS KONCERTAS
Adelaidėje 1974 balandžio 12 d. 5. vai. vak. Lietu-
vių Katalikų Centro salėje. Įėjimas aukomis.
'laip pat bilietai bus parduodami koncerto dieną prie 
įėjimo.

aklas beširdiškumas. Pav., pir* 
kūrinyje du įsimylėję jaunuo- 
gimnazistė Rūta ir studentas 
paklysta miške. Dar tamsį išė* 
į nežinomą vietą, juodu pamato 
j1 šviesas. Sustabdę prašo pa

ls mašinos išlipo du girti en* 
Pasėkos * studentas su* 

iki sąmonės netekimo. Ryte

prie partizanų išniekinto kapo,

***

Mielą, draugijos narę p. REGINĄ ANIULIENĘ , jos brangiai 
mamytei Liudvikai Steklickienei mirus Lietuvoje, giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Soc. Glob. Mot. D-jos Melbourne Valdyba ir narės

Narę steigėją ir ilgametę klubo tarnautoją SOFIJĄ BUDZINAUS 
KIENĘ jos šeimą ir atimuosius , mamytei mirus (Vokietijoje), nuo* 
širdžiai užjaučia

Canberros Lietuvių Klubas
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VIENAS MALONUS VAKARAS 
SU KANADOS LAKŠTINGALA
Sydnejaus lietuviai dainos ir mu

zikos mėgėjai tikrai turėjo retą progą 
pasiklausyti Ginos Capkauskienes 
dainų koncerto. Nors tą dieną Sydne- 
juje siautė audros ir liūtys, kaip retai 
kada būna čia, tačiau dainos mylėtojų 
susirinko per 300 žmonių, kurie ga
lėjo pasidžiaugti plačios skalės 
dainų apimtimi: pradedant nuo papras
tos liaudies dainelės Lakštingalėle 
iki pasaulinio masto operų arijų. Ši
toje dainų apimtyje solistė galėjo 
pasirodyti savo balso žavingumu, dai
nų gražumu, technikos tobulumu ir 
sceniniu - vaidybiniu lengvumu ir na
tūralumu.

Pirmoje koncerto dalyje ji pradėjo 
liaudies dainomis ir baigė musų žino
mais kompozitoriais. Dainavo šias 
9 dainas: 1. Lakštingalėlė-liaudies 
daina, A. Kacanauskas, 2. Apynėlis- 
liaudies daina, G. Gudauskienė, 3. 
Oi, tu kregždutė,-liaudies daina* G. 
Gudauskienė, 4. Dainos gimimas-( žod. 
H. Radausko) B. Budriūnas, 5. Neinu- 
nfelis-(žod. J. Baltrušaičio) J. Stan
kūnas, 6. Gėlės iš šieno-(žod. K. 
Binkio) V. Jakubėnas, 7. Joznos arija 
iš operetės ’’Sidabrinė diena” B. 
Budriūnas, 8. Jūratės arija iš operos 
’’Jūratė ir Kastytis” K.V. Banaitis,

9. Lakštingalos giesmė iš operetės 
’’Paukščių koncertas”, V. Kuprevi
čius.

Pirmoji dainelė yra paprasta savo 
meliodija ir solistė neturėjo kuo pasi
rodyti. Paprastai daugumas solistų 
pradeda koncertus su paprastom dainom 
ir palaipsniui kyla aukštyn. Taip pa
darė ir mūsų solistė, tačiau tam tik
rais atvejais- tenka suabejoti ar taip 
jau yra visada gerai. Pirmas įspūdis 
yra reikšmingas ir jis ilgai laikosi, 
žiūrovas kritiškai ima žiūrėti j vi
sas dainas, o, tai yra jau tarpas tarp 
solistės ir žiūrovų. Daug maloniau 
yra kai solistė iš karto užvaldo audi- 
toriją ir ją įveda į tikrą menui tinka
ma,. nuotaika, - žavesį. Šiuo atveju 
solistei reikėjo žingsnis po žingsnio 
laimėti sau laurus kritiškoje audito
rijoje. Gerai,kad Gina tai sėkmingai 
pasekė 
dydavo vis įdomesne ir gražesne. Jos 
tobula................ J
mas dainuoti jai daug padėjo. Ir pas- 
kutinioje dainoje Lakštingalos gies
mė, V. Kuprevičiaus,ji pasiekė aukštu
mos, kaip tikra lakštingala savo kolo
ratūrinių trelių graz'umu.

Antroje koncerto dalyje ji daina
vo šias arijas ir dainas: 1. Vedrai, 
carino ’’Don Giovanni 
2. Der Hoelle Rache 
floete” W.A. Mozart, 3. Ruhe sanft, 
mein holdes Leben ’’Žaidė” W.A. 
Mozart, 4. Lakštingala ir rože' C.

liaudies dainelės Lakštingalėle 
pasaulinio masto operų arijų. Si* ... . -i'-

ir su kiekviena daina pasiro

technika ir įgimtas laisvu

W.A. Mozart, 
’Die Zauber-

Saint-Saens, 5. Vyturėlio daina H.R. 
Bishop, 6. Mėlynasis Dunojus J. 
Strauss, 7. Ah, Je veux vivre ’’Romeo 
Juliette” C. Gounod, 8. Caro nome 
’’Rigoletto” G. Verdi, 9. Sempre li
bera ’’La Traviata” G. Verdi.

Pradėjo W.A. Mozarto gražiomis 
meliodingomis dainomis, bet jos, 
bent man taip atrodė, skambėjo gilia 
senove, kažin ar jos begali pagauti 
šių laikų išpaikusią auditorija, ypač 
jaunas, ausis, tu dainų mažai girdėju
sias. Čia Gina parodė savo gilu menui 
subtilumą, lyrini jautrumą, vidujini 
žavesį savo sielos meninės kultūros!

Kitas tris dainas Lakštingala ir 
rožė. Vyturėlio daina ir Mėlynasis 
Dunojus ji dainavo su jaunatviška 
liepsna,- su užsidegimu ir žavesiu, J. 
Straus so bangu, sūkuriuose sukosi 
visa auditorija. Reikėjo duoti tik 
ženklą kad visi būtume pradėję šokti 
ir dainuoti.

Tris paskutiniąsias arijas iš 
operų Romeo ir Juliette C. Gounod, 
Rigoletto G. Verdi ir La Traviata G. 
Verdi jų dainavo su dideliu Įgudimu ir 
pasirodė subrendusi operos“ solistė. 
Jos balsas laisvai skambėjo visuose 
registruose nenustojęs savo spalvos, 
tiek piano, tiek forte. Gina yra pasi
ruošusi savo menininkės • dainininkės 
karjerai ir jai koncertuoti atrodo yra 
labai lengva ir miela pačiai, tai su* 
kelia ir auditorijoj šiltą lengvą jaus
mą jos klausytis. Klausantis pasku
tiniosios arijos iš operos Traviata, jos 
koloratūrinis sopranas skambėjo 
tikra lakštingala ir jaudino publika. 
Auditorija iššaukė ja, bisui nepaliau
jamais katuciais.

Verta dėmesio ir akompaniatorė 
pianiste' Virginija Inkrataitė. Jos gi
lus įsijautimas į kūrinius ir atlikimas 
buvo ' be priekaištų, anot Ginos Čap- 
kauskienės tai briliantas. Mums sydne- 
jiškiams tikras pasididžiavimas.

Koncertas praėjo kaip lengva sva
jonė muzikos ir dainų akorduose, pa
likdamas mūsų sieluose ilgesį ir ma
lonų prisiminimą . Ačiū mielai solis
tei už tas gražias valandėles kartu 
praleistas.

Koncertui pasibaigus dalis daly
vių turėjo malonią progą arčiau susi
pažinti su soliste priėmimo vakarienė
je, kuri buvo paniošta Sydnejaus Lie
tuvių Klubo mažoje salėje. Be pri
vataus pasikalbėjimo ir įspūdžių pasi
dalinimo, oficialų žodį, tarė Apylinkės 
pirmininkas p. J. Maksvytis, ’’Mūsų 
Pastogės” red. A. Mauragis, jaunimo 
atstove' Jūratė Reisgytė, Ava Saudar- 
gienė ir pati viešnia. Jos šilta asme
nybė visus maloniai nuteikė. Kad ir 
kaip butu malonu ir gera visi dalykai 
turi savo pabaigą, taigi turėjo baigtis 
ir šis mielas susitikimas. Ginai nesa
kome sudiev, o iki pasimatymo.

Aleksandras Kelmietis***

A.A. VLADUI CIRVIDU1
staiga mirus, p. M. Čirvidienei i. ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Janavičių šeima
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
(TĘSINYS)

SEKMADIENIS WASHINGTONE

Tą atmintiną, sekmadienį atsikė
liau 'su tuo pačiu skubotumu kaip vi
sada. Kai kurios seimo sekcijos pra
dėjo darbą, aštunta, valandą ryto, o 
bendras posėdis turėjo įvykti 9 vai. 
Pirmasis dienotvarkės punktas labai 
svarbus: PLB Valdybos ir kitu PLB 
organų rinkimai. Taigi skubiai paval
gėme, trumpai pasidaliname vakarykš
čiais įspūdžiais su Vanda ir Marijonu, 
ir iki pasimatymo, brangieji, greitai 
negrišime, nes vakare Seimo banketas.

Gražus sekmadienio rytas. Balti
more tuščia, greitkeliai taip pat tušti. 
Malonu važiuoti, yra kada ir pasižval
gyti, nors skubame kiek begalėdami, 
pušinėliai stipriai kvepia, ant kelių 
paukščiai tupinėja>anksčiau to nepas
tebėjau.

Washingtoną jau pažįstame ir nebe 
klaidžiojame. Done sėdi už vairo, tarsi 
važiuotų, per Šiaulius, tuščios gatves 
nebekelia jokio rūpesčio. Kai nebėra 
tos judėjimo įtampos, to sunkaus tra- 
fiko,ir Washingtonas tarsi pagražėjęs, 
atasiskleidžia nauji vaizdai, nauji 
pastatai, kurių ankščiau nemačiau.

Laiku atvykome į seimą.si kartą 
ir seimo posėdis buvo įdomesnis-at- 
stovus šildė susidariusios frakcijos. 
Mat, buvo du sąrašai kandidatu į PLB 
Valdybą. Kaip ir kas laimėjo apie tai 
jau rašiau anksčiau, todėl paliksime 
siuos painius rinkimus ir eisime prie 
kito labai reikšmingo punkto: Seimo

į

KOLEGA, BŪK ŽMOGUS!

(Feljetoniska bėda)
Kai žmones barasi pavieniui, 

atrodo ne taip labai baisu; galvoji, 
jei muš — apsiginsi. Bet kada Įvai
rios grupės puola grupėmis, tada jau 
tikrai riesta.

Tokioj riestoj padėty atsidūriau 
nieko nežinodama, nei nujausdama, 
jog rimtai gresia rimtas gavimas lupti. 
Lups? Už ką gi lups? Juk nieko ne
padariau? Nejau taip už nieko nedary
mą ir gausiu?L. Teisybė išėjo visai 
kitokia.

Pirmieji nesisveikino menininkai 
ir į mano sveikinimą neatsakė. Kas 
juos dabar žino tuos menininkus, jie 
visada padangėse varnas gaudo, - pa
galvojau.

Pensininkai supyko dėl to Jog,
nelyginant koks "taxation asesorius’^ 
aš jų pinigus ir keliones skaičiuoju. - 

Kas tau darbo, - sako, - kur mes 
dabar važiuosim? Ponia kronika, ge
riau pasižiūrėk, kad tau neužvažiuo- 
tumėm!...

Kai Namų valdytojai paėmė 
ranką, 
žiūrėti, 
jie sako 
Dabar vieną kartą taip, kitą kartą 
apsisukus vėl kitaip, šneki apie Namus 
ir paminklus. Gali rašyti kvailystes, 
mums nei šilta nei šalta, bet tavo 
pačios labui patartume laikytis tie
sesnės linijęs. • Maniau, kad juokauja, 
ir bandžiau šaipytis iŠ tiesios kvailys
tės linijos, bet...

po 
supratau, kad reikia rimtai 

Jeigu nesąmones rašai, - 
• tai bent rašyk vienodai.

— Klausyk, - sako rimtai viena 
moteriškaitė, - ar tu nesi savo gyve
nime verkus? Ar nebuvo tavo amžiuje 
dienų, kada verkti lengviau negu 
juoktis? Net tikėti nesinori, kad tu 
išduotum moteriškas paslaptis ir dar 
iškraipytum...

— Tai kas, kad verkiau, • sako 
kita, - Didelio čia daikto apsiverkti!

A. Mauragjs

pamaldos Sv. Mato katedroje.
Šv. Mato katedra netoli, už kelių 

kvartalų, taigi einame visi pėsti. 
Gatvės plačios tuščios, žvalgiausi i 
visas puses, norėdamas pajusti miesto 
stilių, architektūra, nes mes esame 
kaip tik miesto centre. Nieko nerandu, 
kas mano akį patrauktų, taigi papras
tas miestas, kaip šimtai kitų matytų. 
Ant didelių katedros laiptų čiurlionie* 
čiai sustoję fotografuojasi. Katedra 
seno stiliaus, neišvaizdi,didelė, gana 
įdomi viduje, nėra laiko gilintis į 
jos meniškas detales, rūpi pamatyti 
kuo daugiau lietuvių. Lietuvių prisi
rinko gana daug, piat yra atvažiavusių 
iš kitų miestų i Čiurlionio Ansamblio 
koncertą o taip pat ir į seimo banketą, 
kuris įvyks ši vakarą. Matau daug 
pažįstamų veidų, bet nėra laiko nė 
progos sū jais pasikalbėti, su vienu 
kitu pasisveikiname.

Ekumenines Mišias atnašavo vys
kupas V. Brizgys, jam koncelebravo 
keliolika kunigu, jų tarpe buvo vysku
pas A. Deksnys ir prel j. Balkūnas. 
Prie altoriaus, kairėje pusėje, Čiur
lionio Ansamblis, kanklėms palydint, 
giedojo lietuviškas giesmes. Viskas 
tas atrodė be galo iškilminga ir gražu. 
Pamokslą pasakė kun. G. Kijauskas, 
S.J., Tėvu, Jėzuitų provincijolas. 
Mišioms pasibaigus, antrą pamokslą 
pasakė evangelikas kun. A. Traki s, ( 
didžiąją malda, skaitė evangelikų kun. 
A. Žilinskas.

Mėginu susikoncentruoti į Misiąs 
i gražiai skambančias giesmes, deja, 
nepajėgiu. Prieš mane stovi mano ka
pelionai * Telksnys, Bajerčius,

visai rimti pasirodo, 
tuose verksminguose

Na,žinai, - sako jau trečia, - 
stebuklus savo kronikoje atradai! 
Su Jonu jau 30 metų dėl valdžios ko
voju ir kartais apsiverkiu.

— Gėdą turėtum rašyti! — Susuko 
ketvirtoji. - Kas tau sakė, kad ver
kiau? Aš tavęs niekur nemačiau.

— Pletkus gaudai. — Sako penkta. 
— Nukrito ašara kažkur laukuose, o 
tau jau dangus griūva...

Dalykai
Nebuvau __

valdžios rinkimuose ir nemačiau mo
terų varžantis, nei verkiant. Neturiu 
supratimo, kur ir už kieno pinigus 
pensininkai važinėja. Nežinau, ką 
menininkai daro, padarė ar dar ką 
darys Lietuvių Namuose. Apie me
nininkus visiškai nieko nežinau, 
nors labai norėčiau žinoti. Kroniką iš 
Melbourne sužinojau iš laikraščio^ 
Nuplakti žada ir pravirkdyti, o aš 
nežinau net už ką,

Kolega Do.Verus, būk žmogus ir 
prisipažink! Negi leisi, kad moterį 
tavo vietoj plaktų? Gali nesinaudoti 
savo paties pamokymų ir tikros pa
vardės nesisakyti, tiktai pasakyk, kad 
tu nesi aš, o aš ne tu, ir bus gana. 
Aš žinau, kad prie tavo aukšto inte
lekto niekad neprilygsiu ir kronikų, 
pažadu, niekada nerašysiu. ' Nerašy
siu nei apie vardo ar gimimo dienas 
net ir krupniku girdoma, garbės žodis! 
Man rūpi dabar išgelbėti pigų mano 
kailelį, kurį grasina išdirbti už ne
tiesias linijas, už ašaras, už pensinin
ku grašius, už... nagi už visas tavo 
kronikose surastas nuodėmes, kurių 
aš nepapildžiau, nes nieko nežinau^ 
Aš nevaikštau tais pačiais keliais, 
net ir pletkų padoresnių niekas ne
papasakoja.

Ne ne, kolega Do.Verus, buk žmo
gus ir pats už savo nuodėmes kentėk! 
Tegul tave už barzdos tampo, o aš 
redaktoriaus prašysiu, kad, anot vieno 
pensininko,jis "dovierytu” jog ne aš 
autorė tų kronikų esu.***

Kniukšta^ klebonas Vytuvys, pastorius 
prof. K. Kurnatauskas, altarista Ja
nuškevičius, girdžiu kaip jie kalba ir 
matau, kaip jie juda. Jie pirmieji mano 
religijos mokytojai ir pasaulėžiūros 
formuotojai. Mano jaunystes laikais 
Kelmėje gyveno stipraus tikėjimo kata
likai ir liuteronai. Buvo dvi parapijos 
ir dvi bažnyčios - katalikų ir liuteronų. 
Nueiti katalikui į liuteronų bažnyčių 
buvo skaitoma nuodėme, susitikti su 
protestantu ir diskutuoti religinius 
klausimus, buvo nuodėmė. Liuteronai 
buvo dideli klaidatikiai, todėl iš jų 
pasijuokti,juos pašiepti buvo galima. 
Daug visokiu anekdotų apie pastorius 
ir jų žmonas girdėjau ir pats pasako
jau. Bambizas buvo tolimas žmogus ir 
jo mylėti nemokėjome ir, žinoma ųierei- 
kėjo. Tik vėliau,kai pradėjau lankyti 
progimnaziją, kurios direktorius buvo 
pastorius, bambizųklebonas, prof. 
Konstantinas Kurnatauskas, Įgijau 
pagarbos ne tik jam,bet ir visiems 
savo kaimynams liuteronams. Kurna* 
tauską pažinau ne tik kaip direkto
rių, bet ir kaip labai gerą mokytoją, 
didelės inteligencijos žmogų, kurio 
negalėjau pamiršti iki šiol. Nuo tada 
mano jaunoje galvoje kilo sunkus 
klausimas: kodėl mano kapelionai 
neapšviečia šį taip mokytą ir gerą žmo
gų, kodėl jam vargšui leidžiama pa
silikti klaidatikystėj ir mirtinoj nuo
dėmėj? Kodėl jis toks Šviesus toje 
klaidoje taip užkietėjęs? Negalėjau 
aš pats sau surasti atsakymo ir ne
galėjo niekas jį man duoti. Tokia jau 
Dievo malonė, kad tikėjime visi vie
nos minties būti negalime, vienos

Pareigų perdavimas naujai išrink
tajai PLB Valdybai 1973 rugsėjo 15 
Clevelande: iš k. (sėdi) dr. Algirdas 
Nasvytis, Stasys Barzdukas, 
Lenkauskienė, 
inž. Bronius 
Valdybos ižd. Kostas Dočkus, 
nas Gailiušis, dr. Vytautas Majauskas, 
nauj. Valdybos sekr. Juozas Šlajus, dr. 
Henrikas Brazaitis. N-ka J. Garlos

nauj. Valdybos
Nainys, (stovi)

Milda 
pirm, 
nauj.

Anta-

Gerb. P. Redaktoriau,
Dėl Melbourne susirinkusių intri- 

gantinio pobūdžio kaltinimų mano 
adresu, maloniai prašau pranešti skai
tytojams, jog po kronikų autoriaus 
slapyvardžiu "Do.Verus” slepiuosi 
ne aš. Dėkinga

Jūsų nuoširdžiai

A. Matuke vi čienė

Mieli Melbourniškiai,
Nekaltinkite p. A. Matukevičie- 

nės, ji nėra "britiškų Pastabų” autorė 
Būkite kritiškesni patys sau ir rasite, 
kad Do.Ve-rus yra įdomus ir talentin
gas kronikininkas,juo galime didžiuo
tis. Atminkite, kad nėra nei vieno 
pasaulyje laikraščio, nei vienos kny
gos, su kuria visi sutiktų ir būtų visi 
vienos nuomonės, čia gali būti geriau
sias pavyzdys Sv. Raštas, kurio auto
rius yra Dievas, o tačiau ir Jo kūrinys 
yra įvairiai suprantamas ir komentuo
jamas. Tokia yra žmogaus prigimtis ir 
jos nenorėkime pakeisti, žmogui nie
kas nėra visiškai aišku, nes jis nėra 
tobulas. Nėra tobuli tie, kurie rašo, 
ir tie, kurie skaito.

*** Red.
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A.A. VIDAI BALTUTIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Sąjungos Sekretoriui POVILUI 
BALTUČIUI, vaikams ir giminėms

uniformos čia negali būti. .
Kaip toli esame dabar nuo anų 

laikų, nuo ano užsidarymo ir fanatizmo? 
Šiandien tame pirmame mano susitiki*
me su "klaidatikiais”, šių iškilmingų 
Mišių aukoje . jaučiausi lyg būčiau 
kaltas, lyg ir gėda anų dienų ir norė
jau atsiprašyti už tą skriaudą, už tuos 
ilgus nesusipratimus. Bet ar tai čia 
mano kaltė, ar Čia mūsų kaltė? Tų, 
kuriuos istorija jau seniai nusinešė, 
todėl ir neieškokime kaltės, reali
zuokime tai, ką savo širdyje dabar 
jaučiame ir ką privalome daryti.

Deja, aš nepastebėjau nei tų 
pamokslininkų pasakytose kalbose 
didelio džiaugsmo dėl šio mūsų suartė
jimo, nei vėliau spaudoje, atrodė,kad 
toks jau paprastas dalykas, kad čia 
nėra ko džiaugtis. Ir iš tikrųjų, kas 
žino ar čia yra Dievo malonė, ar mūsų 
netikėjimo pasekmės, kad mes dabar 
galime sueiti į vieną bendrija, be gin
čų . be barnių. Mums jau neberūpti tie 
klausimai, kurie kadaise buvo gyvi 
ir reikšmingi. Gal būt, kad mes esame 
užgesę ugniakalniai ir todėl galime 
būti drauge. Ar ne tas pats yra su mi
rusiais?

Bažnyčioje įvyko didelių 
pasikeitimų, bet kuris bažnyčios lan
kytojas žino apie tai, pamoksluose tie 
dalykai neaiškinami, vienas kitas 
pasiskaitęs spaudoje sužino, kad su 
krikšto malone jis gavo karališkąją 
kunigystę, bet ką su tą kunigyste jis 
turi daryti, ką ji reiškia'- jis nežiho.ir 
mes, nežinome.
Šiandien apie Dievą ir Bažnyčią turi
me visi kalbėti ir diskutuoti, nes ki
taip miršta mūsų tikėjimas ir Bažny
čios ekumeninis sąjūdis gali nieko 
nebereikšti.

Išėjau iš tų gražių ir iškilmingų 
pamaldų minčių slegiamas, o tikėjau-
si ateidamas skaidraus džiaugsmo 
patirti.

(bus daugiau)

kaip komisijos pirmininkas. O 
mes, ten dalyvavę.aiškiai gir- 
kaip Namų Klubo pirmininkas 
_> pristatė ji kaip namų

KELI NETIKSLUMAI

“Mūsų Pastogės” Nr. 10 "Kritiš
kų Pastabų” skyriuje tilpcąkažkieno 
pateikta žinutė,liečianti “Žuvusiems 
■Kariams” paminklo perkėlimą.Toje 
žinutėje keli teigimai aiškiai klaidi
nantys, todėl ieškant tiesos, norisi 
juos patikslinti.

Žinomas Melbourne dailininkas - 
modernistas esą susirinkime nekal
bėjęs 
betgi 
dejom 
Ramanauskas 
papuošimo (ar pan.) komisijos pirminin
ką. Tiesa, tokia komisija nebuvo nie
kieno rinkta, gal tik pirmininko prašy
ta ir savaime susidariusi pirmininkui 
patarti, nes pirmininkas jų patarimais 
stipriai remiasi ir naudoja tai kaip 
įrodymą, kad paminklą reikia iškelti. 
Ta komisija buvo pakartota ir pasi
tarime su ramovėnų valdyba.

Toliau tame straipsnely tvirti
nama, kad minėtas menininkas prane
šime "taktiškai” išvengęs 
apie paminklo iškėlimą. Tai vėl ne
tiesa, nes mes visi girdėjom, kaip jis 
tvirtino, 
netinkama vieta; taip pat minėjo, kad 
paminklui numatoma vieta koplyčioje, 
lygiai kaip netiesa, kad vėliau balsa
vimu 
90% 
Apie paminklo iškėlimą jokio balsa
vimo nebuvo. Priešingai, Ramovės 
skyriaus pirmininko buvo pareikštas 
protestas ir siūlymas tą reikalą ati
dėti kitam susirinkimui (nes jis nebuvo 
įrašytas programoje), o buvo balsuo
jama tik remontų vedimui patvirtinti. 
Beveik visi ramovėnai yra ir Namų 
Klubo nariai; sunku būtų patikėti, kad 
jie visi pritartų sulaužyti duotą Ramo
vei leidimą paminklą ten pastatyti ir 
siūlytų gėdingai jį iš ten išmesti.

Susirūpinęs Lietuvis

minėti

kad paminklui salė esanti

virš 100 susirinkusių žmonių 
pasisakė už” paminklo iškėlimą.

Melb. Liet. Inz. ir Arch. Sąjunga
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GEELONGAS

Geelongo Liet. Sporto Klubo "Vytis” 
Metinis susirinkimas

Kasmet apie šį laikotarpį susi* 
renka klubo sportininkai ir rėmėjai 
apžvelgti prabėgusių metų klubo veik* 
lą: pasidžiaugti pasiektais laimėji* 
jais, .išsiaiškinti metų bėgyje iškilu
sius klausimus, aptarti sekantiems 
metams klubo darbą ir plėtotę ir išsi* 
rinktį naują valdybą.

Šių metų susirinkimas įvyko kovo 
17 d. Liet. Bendr. Namuose, kuriame 
dalyvavo daug sportininkų ir rėmėjų. 
Pirmininkavo J. Gailius. Susirinkimas 
buvo gyvas, sportiškai kultūringas. 
Iš buv. vald. pirm. V. Bindoko išgir
dome, kad klube yra 60 aktyvių spor
tininkų, kurie sudaro net 8-nias krep
šinio ' . komandas, dvi orinio ir stalo 
tenisininkų. Yra golfo ir sųuaso sek
cijos. 1973 m. sezone GABA žaidy
nėse krepšininkai laimėjo dvi pirmą
sias vietas ir Maratono žaidynes. 
A.L. Sp. Šventėje Hobarte laimėjo 
vyrų krepšinyje pirmą vietą. Be to, 
klubo žaidėjai žaidė draugiškas runty* 
nes Adelaidėje, Sydnejuje ir Melbourne.

Malonu buvo išgirsti iš pranešėjo, 
kad sportininkų ir valdybos santykiai 
su kitomis organizacijomis buvo geri, 
o Geelongo lietuvių bendruomenė juos 
visapusiškai rėmė.

Kaip klubo Iždn. C. Volodka 
pranešė, klubas tvirtai stovi ir pini
giniuose reikaluose. Turėjo pajamų 
su perimtu likučiu $4133.93. Išlaidu * 
$2787.08. Lieka naujai valdybai 
$1346.84. Didžiąją pajamų dalį sudarė 
pajamos iš balių, Quiz ir kitų loterijų. 
Išlaidas—kelionių išlaidos, uniformos, 
salių žaidimams nuoma, klubo registra
cija, įnašas SABA naujam stadionui ir 
visa eilė smulkesniu, išlaidų.

Taigi, kaip matome is šios pa
viršutinės apžvalgėlės, Sp. Klubas 
Geelongo liet, mažoje kolonijoje vai
dina labai svarbų vaidmenį.

Naujon valdybon išrinkta prityrę 
administratoriai , todėl tikima, kad 
klubas išsilaikys netik dabartiniame 
lygyje, bet stiprės nariais, rėmėjais, 
ir laimėjimais.

Pagal balsų dauguma, išrinkta: 
L. Volodka, Vyt. Breneizeris, L. 
Bungarda, A. Jančiauskaitė ir L. 
Shrederyte.

A. Skėrys ***

PRANEŠIMAS
✓
S.m. balandžio mėn. 27 d. 3 vai. 

p.p. M.L.S.K. ’’Varpas” šaukia savo 
metini - visuotini susirinkimą. Susi
rinkimas Įvyks "Lietuvių Namuose, 
Errol St., Nth. Melbourne. Dienotvar
kėje numatyta:

1. Susirinkimo atidarymas
2. Mandatų Komisijos sudarymas
3. Susirinkimo prezidiumo suda

rymas
4. Klubo Valdybos pranešimas
5. Iždininko pranešimas
6. Revizijos Komisijos prane

šimas
7. Pranešimų diskutavimas
8. Naujos Valdybos ir Revizijos 

Komisijos rinkimas.
9. Klausimai ir sumanymai.
10. Susirinkimo uždarymas
M.L.S.K. ’’Varpas” Valdyba 

kviečia visus narius ir prijaučiančiuo
sius skaitlingai dalyvauti.***

Geelongo Lietuvių Sporto Klubo 
’’Vytis” visuotiniam susirinkime išrink
ta nauja valdyba pareigomis pasiskirs
tė taip: Pirmininkas - Liudas .Volodka, 
Vice - pirmininkė - Lilė Šrederytė, 
Sekretorius • Liudas Bungarda, Iždinin- 
kai - Vytas Breneizeris ir Simas Cese- 
kas. Sporto reikalų vadovė - Aldona 
Jančiauskaitė, Kandidatai - V. Ado
maitis ir P. Cerakevičienė.

Visą korespondenciją siusti 
sekretoriui. Adresas: 167 Victoria 
St., North Geelong, Vic. 3215. Tel: 
73865.

L. Bungarda
***

Baisiausias yra tas 
žmogus, kuris su viso
mis nuomonėmis, sutin- . 
ka.

P R AN E ŠIM A S
Šiuo pranešu, kad š.m. balandžio 

mėn. 17 dieną 7 vai. 15 min. vakare 
Sydnejaus lietuviu klubo patalpose 
įvyks draugiškos šachmatų varžybos 
tarp St. George (australų) ir‘Sydnejaus 
lietuvių klubo šachmatininkų. Šiose 
varžybose dalyvaus 40 šachmatininkų, 
t.y. kiekvienoje komandoje po 20 žai
dėju. Lietuvių klubą atstovaus šie 
šachmatininkai' pagal lentų eilę: 
V. Patašius, I. Venclovas, A. Kabai- 
la, J. Dambrauskas, J. Mascinskas, 
V. Augustinavičius, J. Jenčius, I. 
Jonaitis, K. Simonas, J. Karpavičius, 
J. Baikovas, P. Grosas, A. Giniūnas,
V. Skeivys, A. Renigeris, J. Kapočius,
VI. Šneideris, V. Kazokas, B. Dam
brauskas, S. Grincevičius ir V. Vosy
lius.^

Šios varžybos Sydnejaus lietuvių 
šachmatininkų vienetui yra pirmasis 
pasirodymas australų tarpe. Yra daug 
vilčių laimėti Jei visi aukščiau minėti 
šachmatininkai savo pažadą^ ištesės 
ir atvyks į varžybas. Svečius St. 
George šachmatininkus sutiko pasvei
kinti musų klubo Valdybos pirmininkas 
p. V. Simniškis, prieš pradedant var
žybas.

Maloniai kviečiu visus klubo na
rius tą vakarą atvykti ir sekti mūsų 
šachmatininkų pasirodymą.

P. Grosas
Syd. liet. kl. šachmatų vadovas 

*** v
TREČIADIENIAIS - SACHMATAJ

Vieną trečiadienio vakarą nudūli
nau į Sydnejaus Lietuvių Klubą su 
intencija prisijungti prie šachmatinin
kų grupės ir pradėti miklinti savo 
minkštą protelį. Beveik kiekvieną 
dieną pietų pertraukos metu sumetame 
partijėlę šachmatu su savo bendra
darbiu. ‘ Priete'lius daug stipresnis, 
vanoja kailį. Gal kiek pasitobulinęs 
tarp savųjų,įkrėsčiau australui bendra
darbiui keletą partijų. įpuolęs i klubą, 
pradedu dairytis. Ne vieno šachmati
ninko! Na, manau sau, klubas veltui 
leidžia pinigus skelbimams. Susi
randu B. Stašionį ir pradedu, kaip 
pridera padoriam tautiečiui, reikšti 
nepasitenkinimą,pradėdamas nuo klubo 
valdybos ir baigdamas šachmatų vado
vais. Stašionis nuramino ir paaiškino, 
sakydamas, kad šachmatininku šį va- 
kara yra labai daug,bet jie užsidarė, 
vakarieniauja ir posėdžiauja.

Mano jau tokia- laimė. Nepataikiau. 
Kad veltui nebūtų praleistas vakaras, 
užguliau viena klubo "pokerinę” 
išbandyti laimės. Nežinau, kiek ilgai 
ten žabovijaus, gi žiūriu, prasidarė 
valgyklos durys ir pradėjo virsti lauk 
klubo šachmatininkai. Nusitaikęs 
prisiartinu prie vieno šachmatininko, 
kuris rankose turėjo daug popierių 
(manydamas kad tai bus jų vadovas) 
ir pradėjau porinti savo užgaidas. Tau
tietis pasižiūri į mane. Nusiima aki
nius nuo sulinkusios nosies ir dar ką 
apžiūri nuo galvos iki kojų. Ar gi ne

būsi vienas iš tų politikierių!? Bandau 
surasti savo mažame žodyne mandriau- 
sių žodžių. Atrodo, įtikinau. Štai ir 
pradeda jis mane apšviesti. ŠĮ vakarą 
visi šachmatininkai turėjome bendrą 
vakarienę, kurioje be šachmatininku 
dalyvavo ir klubo valdybos pirmininkas 
sporto veiklos rėmėjas V. Simniškis. 
Jo dešinioji ranka E. Kolakauskas, 
kairioji J. Kaufeldas. Vakarienės metu 
V. Simniškis įteikė taures. V. Pata
šiui • 1973 metu Sydnėjaus lietuvių 
klubo pirmajam šachmatų Čempijonui 
įteikė didžiulę pereinamąją taurę, dėl 
kurios varžysis kiekvienais metais 
klubo pajėgiausi šachmatininkai. Re
zervo grupės laimėtojui P. Grosui buvo 
įteiketa mažesnė taurė.

Klubo šachmatininkai jau yra 
sudarę savo veiklos vienetą ir yra 
registruoti N.S.W. Šachmatų Sąjungoje 
kaip pilnateisiai nariai. Šiuo metu 
vyksta Allegro turnyras, į kurį, gali 
įsijungti kitat trečiadienį.

Nesusivokiau, kas per pabaisa tas 
Allegro, bet nenorėdamas pasirodyti 
esąs glušaSfpažadėjau dalyvauti. 
Bandžiau sukti durų link, kai šachma-

Sydnejaus šachmatininkai iš k. į d. J. Baikovas, B. Dambraus
kas, V. Vosylius, V. Šneideris, V. Patašius, A. Giniūnas, V. Sim
niškis — klubo valdybos pirmininkas, St. Grincevičius, P. Grosas, 
J. Je.nčius, J. Kapočius, E. Kolokauskas-klubo vice pirmininkas, 
J. Karpavičius, V. Kazokas, V. Augustinavičius ir I. Jonaitis.

tų veiklos žinovas pasiveja mane ir 
toliau porina. Matai, mielas prieteliau. 
Mūsų šachmatų veiklos programa la
bai perpildyta. Neturime nė vieno 
laisvo trečiadienio. Pagal eilę seka 
žaidimai: l.V. Patašiaus šachmatų si
multanas. 2. Draugiškos rungtynės 
prieš" St. George australų šachmatų 
klubat šių metų balandžio mėn. 17 die
ną. (trečiadienį) 7 vai. 30 min. vakare 
lietuvių klubo patalpose. Musų koman
dą sudarys 20 šachmatininkų. 3. Grade 
Match turnyrai (australų) kurie užsi- 
tę. virš' trijų mėnesių. 4. Lietuvių 
’’Invitation” turnyras, kuriame daly
vaus visi pajėgiausi N.S^.W. australų 
šachmatininkai. Žinoma,šiame turnyre 
galės dalyvauti ir visi lietuviai šach
matininkai. 5. Pabaltiečių Baltic Cup 
turnyrai. 6. Pabaltiečių žaibo turnyrai. 
7. Lietuvių klubo metiniai turnyrai. 
Turėjome vilčių pravesti visos Austra
lijos lietuvių šachmatų turnyrą dėl 
Australijos lietuvių čempijono vardo, 
bet nuo šito sumanymo teko atsisa
kyti, negavus pritarimo^ iš žymesnių 
šachmatininkų gyvenančių Melbourne 
ir Adelaidėje. Mano žilė pradėjo tinti, 
besiklausant šios žaidimų litanijos. 
Galų gale gavau progos ir aš įkišti 
savo trigrašį į tarpa. Bandžiau prisi
pažinti, kad mažai turiu supratimo 
apie šachmatų gambitus. Buvau nura

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITAS 
ŠALIS

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lie
tuvoje, pirmiausia pasitarkite su mumis, kas naudin
giausia ir reikalingiausia jiems pasiųsti.
Pavasario ir vasaros sezonui siūlome šias prekes:

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei $ 8.00
Crimplene medžiaga suknelei s 9.00
Crimplene medžiaga su blizgučiais $11.00
Nailoninės arba šilkinės skarelės $ 2 0G
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių

drabužių s 6.00
Gefiūro medžiaga suknelei §12.00
Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga $32.00
Dirbtinis Mink kailis paltui S36.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai $ 6 00
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dvi
račių, televizijos aparatų ir kl. Persiunčiame pinigus 
tokioms prekėms, kurių iŠ čia negalima pasiųsti.
Taip pat siūlome pasiųsti arba Įsigyti sau ,,Olympia ‘ 
firmos rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

(Z. Juras)
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.

Tel. 01-739 873J arba 01-460 2592.
Sudarome testamentus. . drnmistruojarne nuosavy
bes. persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigai.-, 
į Lietuvą ir kitas šalis. Reikalaukite mūsų kainoraš
čių. nurodykite savo pageidavimus.

mintas, girdi,pradedantiesiems bus 
suruoštos pamokos, kurias praves V. 
Patašius ar I. Venclovas.

Grįždamas į namus, bandžiau pri
siminti, kas buvo pasakyta šachmatu 
žinovo. Vargu čia viską beprisiminsi. 
Bendrai viską susumavus, atrodo, kad 
Sydnejaus šachmatininkai dabar turi 
labai geras sąlygas žaisti ir veikti 
dėka klubo valdybos, kurios pirminin
kas ir jo padėjėjai yra sporto veiklos 
nuolatiniai rėmėjai per eilę metų.

Ateinantį trečiadienį,man rodos, 
aš tikrai būsiu jų tarpe. Gal mano pė
das paseks ir kiti Sydnejaus tautiečiai? 
Ateikite. Vietos gražiose klubo patal
pose visiems užteks!
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DAINŲ.

(atkelta iš 1 p si.)

Tad savaitgaliais laiko atro
do nesunku būtų surasti. Štai Pietų 
Australijos garsiajame vyno rajone - 
Barossa Valley vokiečių palikuonys 
tebeturi daugiau, kaip šimto metų 
senumo chorą.,vad. Lieder Staffel. 
Šio choro dainininkų amžiaus vidur
kis apie 70 metų. Reikėtų tik išgirsti, 
kaip šis choras puikiai dainuoja.

Atseit, chore dainuot amžiaus 
ribos nėra. Reikia tik noro, truputį 
entuziazmo ir tautinės ambicijos. 
Choras nėra vien meninis, bet kartu 
ir socialinis vienetas. Choristai ne 
vien tik mokosi dainuoti ir koncertuoja, 
bet dažnai suruošia pobūvius, ekskur
sijas ir šiaip kartą papramogauja.

Be to, vien lankantis repeticijose, 
mažiausia kartą savaitėje, yra pro
ga susitikti būrį žmonių ir su jais 
pasikalbėti, pasantykiauti. Vyresnio 
amžiaus žmonėms tokie tarpusavio 
kontaktai labai reikalingi. Todėl bū
kime naudingi ir sau ir savajai bendruo 
menei. Įsijunkime į chorus ir pajusime, 
kad mūsų gyvenimas pasidarys pilnes
nis ir prasmingesnis. Iki dainų šven
tės laiko liko nedaug. Tegul ir ši 
ateinanti dainų šventė suteiks mums 
pasigėrėjimo ir džiaugsmo, kaip ir 
praėjusios, O to mes lengvai pasiek- 
tumėm, jei į reikalą pažvelgtumėm 
nuoširdžiai ir rimtai.

Ateinančiai dainų šventei rengė* nelanko, rasti galimybes juos atga
jai numatė ir vieną naujovę - vaikų benti i dainavimo pamokas, Taip pat 
jungtinio choro pasirodymą. Ar šis reikėtų' pagalvoti, ar per dainų šventę 
pasirodymas įvyks ir kaip jis 
seks, taip pat priklausys nuo 
pačių pastangų. Pirmas vaikų 
pasirodymas praėjusioje dainų 
tėję Chicagoje klausytojų buvo 
tas su didžiausiu entuziazmu susiža
vėjimu. Žinoma, mes tokio masto pasi
rodymo negalime tikėtis. Bet jei są
žiningai ir rūpestingai ruošimės, gali* 
ma pasiekti puikių rezultatų.

Vaikų chorų bazė - musų savait
galio mokyklos. Beveik kiekvienoje 
jų, tarp kitų lituanistinių dalykų, mo
koma 
vaikų 
me, 
mūsų 
liūs praplėsti ir suintensyvinti dainų 

mokymo. Tėvų pareiga būtų savo, 
vaikus, kurie jau baigė savaitgalio 
mokyklas ar dėl kurių priežasčių jų

pasii
mu su 
chorų 
šven- 
sutik-

ir lietuviškų dainų. Atseit 
chorelių užuomazgas jau turi* 

beveik kiekvienoje didesnėje 
kolonijoje. Belieka tuos chore*

***

I

‘ J »

Getting to know your Parliament in Canberra. One of a series 
to acquaint you with the workings of our democracy.

To the Speaker’s left is the Opposition side of 
the House, its front bench being reserved for the 
Opposition executive, with its own back benches 
behind.

Right below the Speaker’s Chair is ‘The Table’ 
where, with various officials, sit the Prime Minister 
and his deputy facing the Leader of the Opposition 
and his deputy.

Always on ‘The Table’ when the Speaker is in his 
Chair, is The Mace. It is a symbol, not only of Royal 
authority, but of the authority of the House and the 
Speaker himself.

The Australian Government

LOP12.263,34

The House 
of Representatives

The illustration will give you a good idea of how 
the House of Representatives is arranged from the 
Speaker’s point of view.

To his right is the Government side of the House. 
Here, on the Government front bench, sit the 
Ministers of the Cabinet and behind them all the 
other Government members, who occupy the back 
benches.

o po

rimtai 
sąly-

tėvai turės galimybės vaikus atvežti 
ar atsiųsti į Adelaidę. Dainų šventės 
vadovai darys -viską, kad vaikai 
dainų šventėj.būtų tinkamai apgyven
dinti ir rūpestingai globojami, 
šventės saugiai pasiųsti namo.

Turėtumėm į ši reikalą 
pažiūrėti ir sudaryti jaunimui 
gas dalyvauti dainų šventėj. Gal šie 
įspūdžiai išliks jiems visam gyveni
mui, o gal jie pratęs ir mūsų chorų 
egzistenciją.

s.b.***
Smaližius

— Petruk, stalčiuj gulėjo du 
obuoliai, o liko'tik vienas. Kaip 

tai atsitiko?
— Buvo taip tamsu, kad antro 

nepastebėjau.

Rimties valandėlei
S.'(Gaidelis, S.J.

2. Apaštalavimo rūšys ir 
priemones.

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI MA balandžio mėnesiui skyrė se
kančias intencijas: •
b endrąją - Kad padidėtų šeimose 
kriškčioniškoji meilė.
m i s i j ų • Kad užsimegztų dialogas 
ir našus bendradarbiavimas tarp krikš
čionių ir muzulmonų.
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Mūsų dienų vaikai Vietname,Pietų 

Amerikoje, Afrikoje ir kituose kraš
tuose išgyvena vieną iš didžiausių 
tragedijų. Štai, daugelis jųjų turi 
augti be jaukios vaikystės laikotarpio, 
kietaširdžių tėvu nuolat mušami, pla
kami, ujami; kiti, žemiau dešimties 
metukų, palikti be priežiūros, ver
čiami ' rūpintis savimi • niekam nerūpi 
ar jie išliks gyvi, ar mirs. Karas, 
badas ir maras nuožmiai žaidžia jų 
likimu. Tačiau visų nelaimių nelaimė 
• tai nenormalios sąlygos šeimoje, 
beširdė aplinka, kurioje tam atžalynui 
tenka gyventi. Meilės stoka tarp jų 
tėvo ir motinos, jos stoka tarp tėvelių 
ir vaiko daugiausiai nulemia jaunosios 
kartos ateitį.

Šiurkštūs išgyvenimai ir šeimyni
nės meilės stoka vaikystės metu žiau
riai atsiliepia vėliau ir jaunuolio 
gyvenime. Nebus perdėta tvirtinti, 
kad bemaž visi jaunimo kriminaliniai 
nusikaltimai, narkomanija ir Įeiti 
mūsų laikų suklydimai, turi savo šal
tini kaip, tik šeimos gyvenimo nega
lavimuose. Yra tėvų, kurie taip fana
tiškai atsidavę bizniui, sportui,pasi
linksminimams 
tiesiog 
jimą. 
vaikams 
guraus, 
laiko ir 
dėmesio.

Be 
meilės, kuri dažnai ’ reikalauja savo 
interesus ir pamėgtuosius dalykus 
palikti antroje vietoje, vaiko tinkamas 
išauklėjimas yra beveik neįmanomas.

Panašiai yra santykiuose tarp 
vyro ir žmonos.

kompanijose, kad jie 
ignoruoja savo vaikų auklė- 

Kiti tėvai, nors suteikia savo 
visus malonumus bei palo

vis tik jiems gailisi savo 
neatkreipia į juos reikalingo 

šios tėvų pasiaukojančios

Lietuvis stengiasi būti vertas savo 
protėvių, kad paliktų pagarbų pasi
didžiavimą savo palikuoniams (Lie
tuvių Charta).

REMK AUSTRALIJOS LIETUVIU 
FONDĄ!

Adresai: ALF, Kredito draugija 
TALKA, Box 4051, G.P.O., Melbourne, 
3001; ALF Įgaliotinis B. Stašionis, 
Lietuvių Namai, 16 - 18 East Terrace, 
Bankstown, N.S.W. 2200.***

REIKALINGAS
Canbenos Lietuvių Klubujf 

skubiai reikalingas Klubo vedė
jas, kuris turi būti pasiruosęs 
gauti licenzija^ savo vardu ir pe
rimti sias pareigas nuo s.m. ge
gužes mėn. 1 d. .

Suinteresuotus prašau rašti
škai kreiptis į minėto Klubo 
Valdybos pirmininką sekančiu 
adresu: Mr. A. Brūzga, 12 Go
wan St., Downer, A.C.T., 2602, 
telf.. 48-0586 (po darbo).

Ganberros Klubo Valdyba.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
CANBERRA LIETUVIAMS 

REKOLEKCIJOS
Balandžio _ 3 ir 4 d.d. vakarais

Sv. Juozapo bažnyčioje O’Connor.
Abu vakarus nuoj> vai. išpažintys, 

7 vai. konferencija, Sv. Mišios, Komu* 
nija ir pamokslas.

WOLLONGONG LIETUVIAMS
Balandžio 7 d.* Rekolekcijos 

Verbų sekmadienį seselių koplyčioje 
74 Cliff Rd. (įvažiavimas iš Corrimal 
St.). Nuo 4.30 v. p.p. išpažintys, 5 vai. 
pamokslai, Sv. Mišios ir Velykinė Ko
munija.

SYDNEY LIETUVIAMS 
REKOLEKCIJOS

Balandžio 5,6,7 d.d. St. Joachim’s 
bažn. ,Lidcombe (prie John St.)

Balandžio 5 d., penktadienį 
rekolekcijų, pradžia. Nuo 5.30 vai. 
vak. išpažintys, 6.45 įžanginė konfe
rencija, 7.15 Sv. Mišios, Komunija, 
rekolekcijų pamokslas ir vėl išpažintys.

Balandžio 6 d. - šeštadienį, iš
pažintys nuo 5 vai., 6.30 vai. konfe
rencija. 7 vai. . Sv. Mišios, Komunija, 
rekolekcijų pamokslas - išpažintys.

Nuoširdžiai prašomi visi kuo dau
giau atlikti išpažintis jau šiais pir
mais vakarais, nes visą laiką būsime 
tik du kunigai (kun. A. Spurgis, MIC 
ir kun. P. Butkus), kad išvengus var
ginančio laukimo sekmadienį.

Balandžio 7 d. - Verbų Sekma
dieni • užbaigiamoji rekolekcijų die
na. išpažintys nuo 9 vai. iki pamaldų 
11.30 vai. iškilmingos rekolekcijų 
pamaldos, giedant ’’Dainos” chorui, 
rekolekcijų pamokslas ir visų bendra 
Komunija. Prašoma neiti Komunijos 
kitose Mišiose ar kitose bažnyčiose.

Tuojau po Mišių užbaigiamoji 
Konferencija ir Palaiminimas bei at
laidų suteikimas.

Kun. P. Butkus

MELBOURNE
1974 m. kovo mėn. 6 d. metiniame 

Soc. Globos Moterų D—jos susirinki
me išrinktoji valdyba, pareigomis pa
siskirstė taip: Pirmininkė — Emilija 
Šeikienė, Sekretorė - Bronė Bitienė, 
Iždininkė — Valerija Baltokienė, Li
gonių lankytojos — Anastazija Grike- 
palienė, Monika Sodaitienė, Parengi
mai — Ona Plečkauskienė, Eleonora 
Balčiūnienė.

Visais reikalais prašome, kreiptis 
pas D—jos pirmininkę E. Šeikienų, 
gyv, 54 Davison St., N. Richmond, Vic. 
3121, TEL: 42 - 2367.

B. Bitienė 
Sekretorė

***
Teko nugirsti, kad melboumiš- 

kiai balandžio 28 d. ruošia grandio
zinį koncertą, kurio pelnas skiriamas 
”M.P.” spaustuvės vajui.***

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 -18 East Terrace, Bankstown, TEL: 708 - 1414.

BALANDŽIO MĖN.
* SEKMADIENį,21 d. 6 vai. vak.,"THE MINX" 3 merginos soks 
dainuos ir gros įvairiais instmmentais.
* ŠEŠTADIENI,27 d. 7 vai. vak. "CARITO" Balius. Dainuos Choras 
ir duetai.
* SEKMADIENį,28 d. 6 vai. vak.,"THE MINX" merginos.

GEGUŽĖS MĖN.

* ŠEŠTADIENI, 4 d. 7 vai. vak. Moterų Draugijos Šokių vakaras.
* SEKMADIENį,5 d. 6 vai. vak.,"Dainos" Choras (Moterų) tauti
niais rūbais.
* ŠEŠTADIENI, 11 d. 8 vai. vak. BALIUS - MASKARADAS. Pryzai 
uf oniginaliausia kauke ir apsirengimą. Pirmas prizas $30.00, antras 
$20.00, trecias $10.00. Pagal "Jury Komisijos" nuožiūrą.

* "I N N SETT" kvartetas groja kiekviena^šeštadienijr sekmadienį, 
Išskiriant Verbų.sekmadienijr Didįjį šeštadienį.
* Didįjį Penktadienį Klubas uždarytas.
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TRIJlį DIENU. LIETUVOS VALSTIJA
Mažas Gipslando miestelis, apie 

90 mylių nuo Melbourne, prie didelio 
vandens rezervuaro, tai visiems žino
mas Yallourn’as, Per ilgąjį kovo mėn. 
savaitgalį jis maloniai atgijo, nes ten 
vyko laikraščiuose ir plakatuose iš
reklamuota žvejų stovykla. Nežiūrint, 
kad karštoji šio rudenio saulė smar
kiai kaitino BroadwoodReserv’o lygumą 
Melbourne Spaustuvės Vajaus Moterų' 
Komitetas atvyko anksti šeštadienį, 
kovo 9 d. ir savo keliomis palapinė
mis ir iškelta didele trispalve vėlia
va, trims dienoms apsiribojo ten 
Lietuvos Valstija.

I pagalbą prbuvo Latrobe 
Valley Seniūnė su vyru, o kiek vėliau 
atvyko ir kiti vietiniai tautiečiai, 
kurie nuoširdžiai pasisiūlė vienokiu 
ar kitokiu būdu padėti, kad ši stovykla 
būtų pelninga ir laiminga. Žvejų kara
lius p. Antanas Sabrinskas ir kiti 
pagarsėję žuvininkystės specialistai 
savo giliausių žuvininkystės paslap
čių nesigailėjo Melboumiškių rengėjų 
šeimoms išpasakoti ir net vietas nuro
dyti, kur geriausios ir didžiausios 
žuvys plaukia. O paėmė noras pagauti 
tos žuvies ne tik senimą, bet ir jau
nimą. Vienas Melbourniškis berniukas 
pagavo pirmąją žuvį savo gyvenime. 
Kaip jis džiaugėsi, kad visiems paki
lo nuotaika ir noras užmesti meškerę. 
Šešių metų Andriukas, jau prityręs 
žvejys - ekspertas, nes praktiką jis 
atlikęs Pilypo saloje, tuojau ištraukė 
tiek žuvies, kad atitiko jo metų skai
čių .

Dauguma Latrobiečių jau šešta
dienį atsilankė į stovyklą ir vaišinosi 
p. A~. Matukevičienės skaniom karštom 
dešrelėm su kopūstais ir šviežiomis 
bulkutėmis. Ir iš Sale kai kurie jau 
šeštadienį atvyko. Malonu buvo vėl 
susitikti "su Sale apylinkės Seniūne 
ir jos vyru, taip pat su ponais^Lener- 
tais, nes jie mums seni pažįstami. 
P. Lenertai išbuvo su mumis per visa 
stovyklos laiką ir visada r kur tik 
Melbourniškiai pasirodo, ir juos gali 
matyti.

Labai laukėme žuvinįnkų ir prijau
čiančių iš Melbourne. Šeštadienį jų 
nesulaukę, tikėjomės juos pamatyti 
sekmadienį, bet,deja, tos kelios šei
mos, kurios iŠ Melbourne atvažiavo^ 
neįstengė reprezentuoti gausių Mel
bourne bendruomenės žvejų ir stovyk
lavimo mėgėjų. Daugiau skaičiumi buvo 
iŠ Sale atvykusių negu iš Melbourne. 
Norėčiau juos visus Čia suminėti, bet 
nepasitikiu savo atmintimi, galiu su
maišyti pavardes, tai tik pasakysiu, 
kad buvo labai malonu visus matyti ir 
kad savaitgalis buvo puikus.

Norėčiau dar savo pamokančia 
informacija su mielais skaitytojais 
pasidalinti:

Per tris stovyklavimo dienas, bu
vo gražaus laiko kaimynystėje esan
čius lietuvių ūkius ir ūkelius aplanky
ti. Vienoje vietoje, tarp Morwell mies
telio ir Yallourn, turi savo 100 akrų

Pamėginkite, jus tokią, žuvį pagauti Pilypo saloje per Velykų 
atostogas, busite atžymėti žvejų karaliaus titulu.

Tokias žuvis pagauna lietuviaFEucumbene.

Žveju. Velykos saloj pilypoii!
Pilypo saloj bus Velykos su 

skirtumu. Tokių dar nėra buvę. Ten 
žvejai ruošia varžybas; didžiausia 
premija už dižiausią žuvį. Gaudykit 
visi! Dalyvaukit visi! Seni ir jauni! 
Varžybose dalyvauja nusipirkę daly
vio bilietą, gaunamas pas rengėjas, 
Spaustuvės rengimo Pagelbinį Moterų 
Komitetą, Kaina $2.00, Vienas doleris 
eina spaustuvei, o kitas į premiją. 
Premijos didumas priklausys nuo 
dalyvių skaičiaus. Bus skiriamos trys 
premijos,

Be žvejybos saloj yra daug kito
kių įdomybių. Pingvinai, ruoniai, 
koalos. Pasivaikštinėjimai savotiš
kai patraukiančiais uolų krantais, 
įdomus paplūdymiai, Netoli Cowes 
miestelis, su karčiama,bažnyčiomis ir 
kitokiomis įvairenybėmis. Susirinkus 
daugiau žmonių sugalvosime savo 
šokius ir žaidimus,

Stenkitės atsivežti kuo daugiau 
savo palapinių. Žemes turime ap?

gyvulinkystės ūkį p. Vaclovas Grigo
nis. Nustebau pamačiusi pas jį jau
nus veršiukus šokinėjančius. Aš 
visada kažkodėl galvodavau,, kad 
veršiukų sezonas yra australiškame 
pavasaryje, t.y. rugsėjo, spalio ar 
lapkričio mėnesiais ir stebėjaus ko
dėl tuo laiku už mėsą brangiausiai 
reikia mokėti. Pasirodo, kad gyvuliai, 
kaip ir žmonės, negali visiškai pri
tapti prie šio krašto atvirkščių metų 
laikų ir aplinkybių. Jie gimdo čia 
savo vaikus Europos tvarka, iŠ kur 
jie buvo atgabenti. Vistik p. Grigo
nis, palikęs be priežiūros gimdančius 
gyvulius, bent valandėlei, apsilankė 
į mūsų stovyklą. Loterijoje jam pasi
sekė laimėti treciu prizą. Garbė ir 
padėka jam. '

Tur but, visų žmonių gyvenimas 3 
plūduriuoja tarp rimtos ir nerimtos I 
ribos, tarp šiokiadienio ir šventadie-1 
nio, tarp džiaugsmo ir liūdesio. Daz-I 
nai tai, kam mes lyg piramidžių sta- I 
tymui ruošiamės, yra tik paprastos ! 
ispaniškos pilaites. Ak, tos mielos. | 
dienos ir mieli žmonės! Patiko vi- ■ 
siems, "Pupų Dėdės” ir "Dėdienės” ■ 
dainuškos ir kiti senai girdėti senti-1 
mentalios muzikos garsai. Visi klau- 8 
sėsi labai atidžiai, o nutilus muzikai, I 
atsirado mėgėjų dainininkų, kurie |
užvedė, ir padainavo daug sutartinių |Leidėjo ir 
lietuviškų dainų. Malonūs ir įvairus |Adresas: - 
pašnekesiai, prie užkandžių ir užgeri- f 
mų vyko iki vėlyvos vėsios nak- • 
ties. Kiek daug buvo išgerta ir kiek ■ 
prišnekėta, nenorėčiau pasakyti, ge-! 
riau patiems atsilankyti į stovyklą, g 
bet vyriausios rengėjos vyras man E 
skundėsi: girdi, jam tos trys dienos I 
brangiai atsiėjo. Jis su žmonele gy- ■ 
veno ūkio palapinėje. "Pasidarau, - | 
sako jis, - puodelį kavos ne is tos t 
dėžutės, žmona tuoj pastebėjusį sau-1 
kia: "Duok dešimt centų, čia ūkiška!” I 
"Pasidariau sumusTinį, nepataikęs i 
paimti dešrą ar kumpį-ir vėl mokėk... į 
žmona, - aiškina jis man, - neturėda- ® 
ma laiko man atskirai maisto paga- w

čiai. Jau turime svečių užsisakiusių 
iš Interstate. Kviečiame ir daugiau. 
Ypač kviečiame kuo daugiau žvejų, 
Kas neturi savo laivu, malonėkite 
pranešti iš anksto, užsakysime pro
fesionalų laivus apylinkėje.

Yra ' mažas Swan lake netoliese, 
ten yra ešeriu ir unguriu. Yra keletas 
upiu Mainlande, netoliese, kaip Pow- 
lett, Tarwin ir Bass upes unguriavi- 
mui, Bet šiaip - tai didžiulis Pacifiko 
vandenynas iš vieno šono, o Western
port Bay po kojomis pilnas King 
George whitng’u, blue noses, parrot 
fish, leatherjackets, flatheads, grass
whiting, guernards, snapper, pink- 
mullett, 'couta įvairių kitokių 
žuvų,

Informacijų kreiptis pas rengėjas: 
p. A. BALTRUKONIENĘ, TEL: 866304 
p, A. MATUKEVIČIENĘ, TEL: 878 - 
2565,

Kviečiam ir laukiam kuo daugiau
siai svečiu iš visur!

Rengėjos***

inti, o prisilakstęs pasiuntinio vie- 
ije, išalkau, tai ir už dešreles su 

kopūstais nulupo.” Galiu pasakyti, 
kad jo skundas buvo ne piktybinis, 
bet juoko formai Kaip gi kitaip su
rinksi spaustuvei virš $67.00, jei ne 
iš savo ir vis pakartotinai iš tų pačių, 
nuo parduoto maisto ir loterijos.

Nuoširdus Ačiū visiems į sto
vyklą atsilanktasiems ir parėmusiems 
’’Mūsų. Pastogės” spaustuvės vajų. 
Ypatinga padėka Latro biečiams ir 
Sale ir apylinkių lietuviams. Be jų 
musų trijų dienų "Lietuvos Valstija", 
būtų buvusi tik valdžia be piliečių. 
Dar karta dėkoju visiems. (

A. Baltrukoniene
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