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STEBUKLO TEBELAUKIA
Neapolio katedroje kaip relikvija 

laikomas kankinio šv. Januarijaus 
kraujas aklinai uždarytoje stiklinėje 
ampulėje. Šventasis buvo nukan
kintas ketvirtame šimtmetyje ir jo 
kraujas kasmet jo šventės dieną vėl 
atgyjąs, pasidarąs skystas. Šiais 
metais tas stebuklas neįvykęs ir mi
nios žmonių be pertraukos budi 
drauge su aukštaisiais bažnyčios 
dignitoriais melsdami stebuklo. Pa
gal tradiciją, jeigu šventojo kraujas 
neatgyjąs, tai Neapolį ar visą Italiją 
ištiksianti nelaimė. Kai kas aiškina, 
kad jau toji nelaimė įvykusi: skau
dus žemės drebėjimas šiaurės Itali
joje. Bet kiti šitą įvykį riša su būsi
mais rinkimais Italijoje, kurie turi 
įvykti birželio mėn. ir kurių rezulta
te atvira grėsmė, kad komunistai 
perims Italijos vairą.

Kaip ten bebūtų, rinkimai Italijo
je gali būti labai lemtingi ne vien 
Italijai, bet ir visai Vakarų Europai. 
Patekus Italijai į komunistų rankas 
turės keistis Vakarų gynybos planai 
(NATO), be abejo įvyks radikalių ir

Paveikslo 
atidengimas

Visai naują ir netgi sektiną tradi
ciją mūsuose įvedė Viktoras ir Juta 
Šliteriai gegužės 15 d. surengę jau
kų ’’paveikslo atidengimo” vakarą 
savo namuose. Žinomas dailininkas 
Vladas Meškėnas sukūrė p. Jutos 
Šliterienės portretą, į kurio atiden
gimą buvo pakviesta gražus būrelis 
artimųjų, ir Šliterių bičiulių, jų tar
pe ir dailininkai: pats paveikslo au
torius V. Meškėnas, H. Šalkauskas, 
E. Kubbos, L. Urbonas, Nina Meš- 
kėnaitė. Ta proga buvo pasidžiaugta 
dail. V. Meškėno naujų kūriniu, pa
bendrauta ir pasivaišinta.

Toks gražus lietuvio dailininko 
darbo įvedimas į privačius namus yra 
dėmesio vertas pavyzdys. Dailinin
kas Vladas Meškėnas laikomas vie
nu iš geriausių portretistų Austra
lijoje. Apie čia minimą dailininko 
kūrinį leiskime kalbėti šios srities 
autoritetams. Vienas iš tokių, tą va
karą dalyvavusių paveikslo atiden
gime, taip kalbėjo:

"Nuo Louvro, Prado, Ermitažo 
per šimtmečius keliauja Madona, 
sukurta įkvėptų meistrų. Pre-ma- 
donna - retenybė.

’’Tokiai retenybei nukrito 
užuolaida gegužės 15 d. Viktoro ir 
Jutos Šliterių bute.

’’Madonos, kuri laiko kūdikį ne ant 
rankų, o po širdim, kūrėjas yra dai
lininkas Vladas Meškėnas.

"Šen bei ten kolegų kritiškas žo- 
dis.Nakčiai artėjant prie ryto, susi
gyvenus su ’’ateive”, ir kritikai pa
sidavė dailininko įkvėpimui, sun
kiam darbui, kūrinio retenybei.

’’Vermeer kūrė pre-madoną, kūrė 
ir kiti. Meškėnui pavyko drobėj iš
sakyti tą lūkesį akių ir paruošti - at
sidavimą rankų kūdikiui priimti, 
liūliuoti.

’’Beliktų apsakyti kūdikio jausmą 
jo vandeningoj atmosferoj giminių ir 
draugų tarpe”.

L.U. 

greitų permainų pačioje Europos 
Ekonominėje Bendruomenėje, kuri 
jau buvo tiek toli pažengus, kad ša
lia ekonominio - ūkinio Europos ap- 
vienijimo jau buvo netoli ir iki Eu
ropos politinės vienybės. Gal Pran
cūzija ir mažesnės valstybės ir ieš
kotų bendros kalbos su komunistine 
Italija, bet, atrodo, daugiausia tam 
priešinsis Vak. Vokietija, kuri la
biausiai yra antikomunistinė ir kuri 
pati stipriausia ekonomiškai, milita- 
riškai, ir be abejo politiniai.

Amerika bent neparodo, kad ji 
ypatingai domėtųsi Italijos drama. 
Šiuo metu Jungtinės Amerikos 
Valstybės gyvena būsimų rinkimų 
įkarščiu savo viduje, ir užsieniniai 
reikalai yra tarsi antraeilės svarbos.

Iš kitos pusės Italijos komunistų 
partijos vadovybė deklaruoja, kad ir 
būdami vyriausybėje jie laikysis de
mokratinių principų, atsisako kietos 
Lenino proletariato diktatūros. Ta

čiau vargu, ar jie šitų pažadų laikysis 
atsimenant, kad komunistų tikslas 
yra bet kokia kaina išsilaikyti val
džioje. Pati Italija šiuo metu yra 
ekonominėje suirutėje, ir kažin, ar 
Amerika išties dosnią pagalbos ran
ką komunistinei Italijai. Teks jiems 
norom nenorom glaustis prie Sov. 
Sąjungos, kuri nieko neduoda sau 
neužsitikrinus galimų laimėjimų.

Lietuviu Dienos 
Melbourne

ALB Krašto Valdybos nutarimu 
Australijos Lietuvių Dienų rengi
mas yra jos tiesioginėje žinioie.

Dana Jokūbauskaitė - Levickienė, 
baigusi Melbourno universitete hu
manitarinius mokslus, studijavusi 
pedagogiką Monash universitete ir 
muziką - fortepioną pas prof. Mc
Keown. Ji yra darbšti Melbourno 
lietuvių kultūrinėje ir bendruome
ninėje veikloje, ją dažnai matome 
kaip pianistę, dainininkę chore ir di
rigentę, ir kruopščiai talkina Melb. 
Dainos Sambūriui ruošiantis Lietu
vių Dienoms. Šalia to, ji yra moky
toja Mac Leod gimnazijoje ir augina 
sūnų Steponą.

Šviesa... vaikystė... ateitis...

Rytmetis Aro sodyboje Nuotrauka L. Urbono

Pereitą savaitę žemė dar kartą 
sudrebėjo šiaurės Italijoje, bet 
skaudesnių nuostolių neužregis
truota. Taip pat žemės drebėjimas 
Pietų Amerikoje užregistruotas 
Andų kalnuose, Peru valstybėje, bet 
be akivaizdžių nuostolių.

Šais metais įvykstančių Lietuvių 
Dienų oficialia rengėja yra p. Dana 
JOKUBAUSKAITĖ - LEVICKIE
NĖ, ALB Krašto Valdybos narė 
kultūros reikalams.

Pačių Lietuvių Dienų rengimui 
Melbourne p. D. Levickienė pakvie
tė inž. K.J. Lyniką Australijos Lie
tuvių Dienoms Melbourne Rengti 
Komiteto pirmininku, kuris, pa
kvietęs parengimų vadovus, sudarė 
pilną komitetą. Komitetas, pasi
skirstęs darbais, deda visas pastan
gas, kad būsimos.'A Liet. Dienos bū
tų sėkmingos.

Kreipiausi pas p. D. Levickienę, 
kaip oficialią A.L.D. rengėją, norė
damas patirti jos asmenišką pasisa
kymą Liet. Dienų reikalais.

Australijos Lietuvių Dienos, pa
reiškė p. D. Levickienė, yra ir bus 
didžioji tautinė visos Australijos 
lietuvių šventė. Jų paruošimui ne
pakanka sudaryti komiteto, nepa
kanka paskelbti Liet. Dienų paren
gimų programos, bet reikia visų 
Australijos lietuvių tautinio sąmo
ningumo, tautinės garbės ir parei
gos supratimo ir visos Australijos 
lietuvių ryžto bei kruopštaus darbo. 
Ne Krašto Valdyba, ne Rengimo 
Komitetas, bet visi Australijos lie
tuviai - dainininkai, sportininkai, šo
kėjai, jaunimas, įvairių organizacijų 

suvažiavimų atstovai ir eilė kitų, o ir 
Liet. Dienų svečiai yra Australijos 
Liet. Dienų rengėjas. Be jų A. Liet. 
Dienos neįvyktų. Laukdama tos ^di
džiosios šventės p. D. Levickienė 
kviečia ir skatina visus pagal pamė
gimą ir sugebėjimus, jungtis į bend
rą didžiulį tautinį darbą ruošiant A. 
Liet. Dienas, kurios teiktų mums 
atsparos ir stiprybės ateities dar
bams, linkėdama didžios ištvermės 
ir geros sėkmės.

Pažvelgus į paskelbtą Liet. Dienų 
provizorinę parengimų programą, 
pareiškė p. D. Levickienė, matyti jų 
panašumas su buvusiomis Liet. Die
nomis, tačiau A.L.D.R. Komitetas 
ieško būdų, kad tie patys parengi
mai būtų patrauklesni ir įdomesni, 
kaip sakoma, turėtų naują veidą, 
kas turi būti tik sveikintina.

Kaip numatyta, pareiškė p. D. 
Levickienė, į A.L. Dienų atidarymą, 
Dainų Šventę ir tautinių šokių va
karą bus kviečiami Australijos val
džios, religinių bendruomenių, įstai
gų atstovai, žymūs asmenys ir 
bendro su mumis likimo kitų tautų 
atstovai. Turint tai galvoje, ypač iš
kyla didi pareiga, kad šie parengi
mai būtų gerai paruošti, nes nuo jų 
priklauso mūsų - lietuvių vardas ir 
jo vertinimas.

Pastaraisiais keleriais metais tiek 
į Eucharistinį Kongresą, tiek į A.L. 
Dienas Adelaidėje buvo atvykusių 
tautiečių iš Amerikos ir kitų kraštų. 
Ir į būsimas A. Liet. Dienas Mel
bourne, pasidžiaugė p. Levickienė, 
Amerikoje organizuojama ekskursi
ja, kurioje numatoma būsią apie 100 
tautiečių, jų tarpe tikimasi sulaukti 
Lietuvių Bendruomenei vadovau
jančių asmenų bei meninių pajėgų.

Ši maloni žinia, anot p. Levickie
nės, įpareigoja ypač Melbourno lie
tuvius atminti tautinį vaišingumo 
paprotį, priimti visus svečius ir pa
rengimų dalyvius kaip savo brolius 
ir seses, teikti jiems įmanomai ge
riausią globą ir paslaugą. Ponia ma
no, kad melburniškiai šias pareigas 
garbingai atliks.

Ig. Alekna
K-to narys spaudai ir informacijai
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Pareiga
ir pramoga

A.A.
VYTAUTUI TURUI

staiga mirus, giliai užjaučiame jo podukrą choristę Iraną Petrikienę ir 
kartu liūdime.

šiandie suvesti tautiečius į didesnį 
susibūrimą lemia ne pareiga, kuri 
galiojo anksčiau, bet renginio koky
bė. Nenuostabu tad, kad dabar da
rosi aktuali, ir kritika, kurios anks
čiau nereikėjo, nes viskas buvo pri-

Jąu ne kartą šioje vietoje buvo imama be ypatingų reikalavimų - tik 
užsiminta apie mūsų apatiškumą, ir duok. Šiandie tautietis nesivaržyda- 
aiškų abuojumą lietuvybės reika- mas gali išeiti papramogauti ir ki
taras. Reikia didelio sukrėtimo arba tūr, jeigu nieko patrauklaus neį- 
padirginimo mūsų pačių tarpe ar iš vyksta pas lietuvius.
šalies, kas mus pažadintų ar išjudin- Šitai priimant dėmesin iškyla visu 
tų, panašiai kaip kad Whitlamo de aštrumu mūsų parengimų kokybės 
jure Lietuvos pripažinimas Sovietų' reikalas. Kai mūsų gyvenime būti- 
Sąjungai. Tačiau tokie įvykiai ne nybę pakeitė pramoga, tai tautiečių 
kasdien atsitinka, ir taip vėl pamažu nepagąsdins net ir grasinimas - ne- 
snūduruojame pasitenkindami vien patinka, tai darykitės patys, nes 
tik savo asmeniškais reikalėliais.

Galvojant apie šito apsnūdimo 
priežastis nejučiom žvilgsnis kryps
ta į netolimą praeitį, ieškant į tokius 
reiškinius atsakymo. Prisimename, 
kai pradžioje visur dalyvaudavome: 
bažnyčios būdavo pilnos, susirinki
mai gausūs, bet koks minėjimas ar 
net paprasčiausia vakaruška su
traukdavo tautiečius iš tolimiausių 
apylinkių. Niekas net neklausė, ko 
vertas bet koks parengimas, svarbu, 
kad jis įvyksta, ir to užteko, kad vi
sur tautiečių būdavo sausakimšai.

Šiandie vaizdas gerokai pasikei
tęs. Tik didžiųjų švenčių metu susi
renka kiek daugiau tautiečių į. baž
nyčią arba teisingiau sakant prie 
bažnyčios, susirinkimai ar minėjimai 
skysti. Netgi į klubą tik retais atve
jais mūsiškių užplūsta kiek daugiau, 
kada įvyksta kokia nors patrauk
lesnė programa.

Klausiant, kodėl taip, būtų sunku 
duoti teisingą atsakymą. Tačiau siū
losi paprasčiausia išvada: anksčiau 
galiojo neginčijamas noras susitikti 
savuosius. Ilgą laiką jautėmės šičia 
svetimi, ir todėl pabūti savųjų tarpe 
buvo didelė palaima. Tai nebuvo 
pramoginis laiko užpildymas, o tie
siog būtinybė išnaudoti kiekvieną 
progą susitikimams, pabuvojimui 
savųjų tarpe, pabendravimui. 
Drauge su tuo savaime kilo noras 
veikti, organizuoti, dirbti. Išsiplėšti 
iš svetimos aplinkos ir pabūti savųjų 
tarpe tai ir buvo tasai akstinas, kas 
gausiais dalyviais užpildydavo sales, 
bažnyčias, kas vertė organizuoti, 
rengti, kurti. Netgi niekas neklausė, 
kokio lygio buvo parengimas ar 
programa - užteko, kad įvyko, ir 
viskas buvo priimama su entuziaz
mu ir dėkingumu.

Reikalai apsivertė, kai mes susi- 
gyvenom su aplinka, kaip joje įsipi- 
lietinom, pamažu viskas pasidarė 
jau sava. Būtinumą išeiti ir susitikti 
pakeitė pramoga, kuri jau stato rei
kalavimus. Būtinybė yra prievarta, 
tuo tarpu pramoga pasirenkama. Į 
pramogą gali eiti arba neiti, o jeigu 
eini, tai renkiesi sau patinkamą žiū
rėdamas, ko ji verta ir ar apsimoka. 
Štai dėl ko šiandie atvirai iškyla pa
rengimo kokybė. Neužtenka, kad 
parengimas yra lietuviškas, bet taip 
pat žiūrima, ir koks. Tai aiškiai liu
dija mūsų bendruomeniniai susirin
kimai, į kuriuos sueina tik saujelė, ir 
tai tik tie, kurie dar jaučia tautinę ar 
patriotinę pareigą juose dalyvauti. Į 
programą (šį žodį reikėtų suprasti 
plačiausia prasme: tai įvairių rūšių 
parengimai įskaitant balius, minėji
mus, koncertus ar teatro spektak
lius) ateina kiek daugiau, bet jeigu 
parengimas tikrąišip to vertas, tai 
tautiečiai sueina masiškai. Vadinasi,

tautietis pasipramogauti suras vie
tos kitur. Vis dėl to mūsų valia ir 
norai palieka tie patys: bet kokia 
kaina savąsias gretas glaudinti. Dėl 
to ir mūsų parengimų kokybės bū
tinumas neišvengiamas.

(v.k.)

A.A.

Choras ’’Daina’

ONAI BARILIENEI 
iškeliavusiai amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų choristą Joną 
Barilą ir kartu liūdime.

Šiaurės Airijoje sąmyšiai prieš 
anglų dominavimą nesiliauja. Be
vedi kasdien iškyla naujų incidentų, 
pareikalaujančių žmonių gyvybių. 
Pereitą savaitę tik per vieną dieną 
žuvo devyni žmonės priešingų pozi
cijų susidūrimuose.

ATSIŠAUKIMAS

Daugelis vyresnės kartos lietuvių 
atsimena tuos laikus, kada Vilnius 
buvo lietuvių tautos kovos, ryžto ir 
susiklausymo simbolis. Kovoje dėl 
jo atgavimo dalyvavo visa lietuvių 
tauta, nežiūrint politinių, religinių 
ar amžiaus skirtumų.

Dabartiniai mūsų bendruomenės 
vyresnieji, tuo laiku buvo mokykli
nio amžiaus jaunimas. Jie su meile 
lipdė ženkliukus į Vilniaus vadavimo 
pasus ir ne vienas pagalvojo, kad jo 
auka, kokiu nors būdu, padės išlai
kyti degančią lietuvių tautos meilę 
Vilniuje ir Vilniaus krašte.

Už demarkacinės linijos, paverg
tam Vilniaus krašte, lietuviška 
veikla buvo persekiojama, veikėjai 
už mažiausią okupantui nepaklus
numą - kalinami. Nežiūrint to Vil
niaus krašto lietuviai - visuomeni
ninkai, kultūrininkai, mokytojai, 
apsišarvavę ištverme, nepabūgo re
presijų ir nepaliaujamai švietė ir są- 
monino*Vilniaus krašto gyventojus 
ir ugdė juose tėvynės meilę.

Vienas tokių iškilių lietuvybės ža
dintojų Vilniaus krašte buvo Julius 
Sinius - kompozitorius, dirigentas, 
mokytojas, visuomenininkas. Gimęs 
1910 metais Vaiškūnų kaime, Šven
čionių apskrityje. Baigęs Švenčionių 
lietuvių gimnaziją studijavo Vil
niaus konservatorijoje kompoziciją 
ir dirigavimą. ', .

Dar besimokydamas įsteigė Vil
niaus lietuvių ’’Varpo” chorą, ku
riam įdėjo daug sielos ir darbo ir su 
kuriuo pėsčias perėjo visą Vilniaus 
kraštą, daina žadindamas lenkų pa
vergtą kraštą ir su tuo pačiu ’’Var
po”. choru sėkmingai koncertavo 
1938 metų pabaigoje Kauno Valsty
biniame teatre, Karo mokykloje ir 
daug kur kitur, aplankydamas di
desnius Lietuvos miestus.

1941 metais J. Sinius buvo suim
tas, kalintas ir paruoštas vežimui į 
Sibirą, tik prasidėjęs karas išlaisvi
no jį iš užkaltų vagonų. 1948 metais 
vėl buvo areštuotas ir ištremtas į 
Sibirą, Krasnojarsko rajoną ir tik 
1957 m. grįžo atgal į Vilnių, bet su 
palaužta sveikata ir 1959 metais 
spalio mėn. baigė savo kančių kelio
nę.

J. Sinius kūryboje reiškėsi dau
gumoje komponuodamas chorams 
pasaulietiško ir religinio pobūdžio 
kūrinius, kurie daugumoje paliko 
rankraščiuose. Vakarų pasaulį pa
siekė jo sukurtos 33 giesmės ir 30 
dainų, kurias aktyvi JAV lietuvių 
visuomenininke V. Kulbokienė - 
Maminskaitė ėmėsi iniciatyvos iš
leisti atskiru leidiniu norėdama iš
gelbėti jas nuo išnykimo.

Melb. Dainos Sambūris turi savo 
repertuare kelias J. Siniaus dainas, 
kurias publika labai šiltai priima, be 
to, Melb. Parapijos choras, tikime ir 
kitur; kiekviena sekm'adienį džiugi
na atsilankiusius pamaldose ne vie
na jo sukurta giesme.

Melb. Dainos Sambūrio valdyba, 
sužinojusi apie šį užsimojimą, susi
siekė su p. Kulbokiene ir gavo in-' 
formacinį tuo reikalu pranešimą,

Tvirtinama, kad stiprūs rūkoriai 
dažniausiai miršta plaučių vėžiu. 
Londono universiteto profesorius 
Dr. Hans Eysenk paskelbė, kad iš 
dešimties rūkorių vienas miršta vė
žiu, bet lygiai pagal jo davinius ir iš 
dešimties nerūkančių vienas miršta 
ta pačia liga.

Rusijoje KGB išvystė griežtesnę 
akciją prieš disidentinį sąjūdį. Aną 
savaitę KGB pradėjo persekioti di
sidentų būrelį, kuris kovoja už žmo
gaus teises, paminėtas Helsinkio 
deklaracijoje. KGB suėmė ir tardė 
Dr. Juri Orlovą, įtardami jį to būre
lio vadovu ir inspiratorium. Ati
dengtas būrelis ne tik nepasidavė ‘ 
KGB spaudimui, bet pasiryžę pri
statyti faktus ir kitų kraštų vyriau
sybėms, kurios pasirašiusios Hel
sinkio deklaraciją, kad Sovietų Są
jungoje nesilaikoma tos deklaraci
jos. Dr. J. Orlovas 1973 m. buvo pa
šalintas kaip mokslinis darbuotojas 
iš Maskvos instituto žemės magne
tizmo tyrinėjimų sekcijos, nes viešai 
užstojo Dr. Sacharovą.

PADĖKA
Mirus mūsų brangiam tėveliui ir seneliui Vytautui Turui, nuoširdžiai 

dėkojame kun. P. Butkui už gedulingas pamaldas ir laidojimo apeigas, A. 
Plūkui už vargonavimą, p.p. P.A.B. Sidarams, Medeliams, Dubauskams 
ir visiems, mus skausme užjautusiems ir pagelbėjusiems medžiagiškai ir 
moraliai.

Už viską tariame ačiū, ačiū.
A. Turienė, dukros Irena ir Nijolė, sjūnus

.■ - • Algis ir anūkai

Choras ’’Daina’

kuriame pažymima, kad gaidos pa
ruoštos spaudai, prieš kiek laiko gy- 
venusio Adelaidėje muziko J. Zda- 
niaus (mirusio) ir tik lėšų trūkumas 
stabdo užsibrėžtą tikslą atsiekti. 
Prašo pagelbos.

Melb. Dainos Sambūrio valdyba 
kreipiasi į visus taurios sielos tau
tiečius prašydamas prisidėti savo 
auka prie šio leidinio, tuo būdu pa
dėdami apsaugoti nuo sunykimo kū
rinius, kurių dabartinėje Lietuvoje 
dėl žinomų priežasčių niekas ne
spausdins. Antra vertus kompozito
rius Julius Sinius vertas paminklo, 
kurio žvarbūs politiniai vėjai nesu
naikintų. J. Sinius savo gyvenimą 
paaukojo savam kraštui, jam kūrė, 
dėl jo kentėjo. Prašoma kiekvieną 
pagalvoti ir nepagailėti aukos Vil
niaus krašto garbingo kūrėjo atmi
nimui. Aukos skubiai reikalingos. 
Jas prašoma įteikti Melb. Dainos 
Sambūrio Valdybos nariams - p. So- 
daitienei ir Petrašiūnui arba ’’Tal
koje” į J. Siniaus fondą sąskaita Nr. 
1103.

Toliau gyveną aukotojai prašomi 
siųsti savo aukas šiuo adresu: Lith. 
Co-op. Credit Society ’’Talka” LTD, 
J. Siniau? fondas, Box 4051 G.f.0. 
Melbourne, Vic. 3001.

Aukotojų pavardės bus atspaus
dintos J. Siniaus kūrinių leidinyje.

Melb. Dainos Sambūrio Valdyba

MIRUSIEJI
A.A. J. MAURUSEVIČIUS

Gegužės 11 d. po sunkios ir labai 
ilgos ligos (6 metai) Sydney Miesto 
Ligoninėje mirė Juozas Maurusevi- 
čius, gimęs 1911.5.5. Kaune. Baigęs 
gimnaziją, studijavo universitete 
teisę. Susipažino Eugeniją Baško- 
vaitę, kuri turėjo Šančiuose ’’Graži
na” krautuvę ir 1938 metais susi
tuokė. Juozas ilgoką laiką dirbo 
Tarptautiniame Banke Kaune. Ar
tėjant frontui atsidūrė Vokietijoje ir 
po karo 1949 metais emigravo Aus
tralijon. Kontraktą atliko Concordo 
Rep. ligoninėje. Vėliau įsigijo Lid- 
combės miestely, vienas iš pirmųjų, 
nuosavus namus, kuriuose ilgesnį 
laiką kun. P. Butkus laikydavo ge
gužines pamaldas. Vėliau dirbo For
de - atsarginių dalių sandėlyje - 
Homebushe. Sveikatai sušlubavus 
turėjo sunkią skilvio operaciją ir 
kaipo ligonis buvo atleistas 1970 m. 
su invalido pensija.

Palaidotas gegužės 13 dieną. Už jo 
vėlę sukalbėtas laidojimo biuro kop
lyčioje rožančius, o Šv. Mišias atna
šavo kun. P. Butkus Lidcombės baž
nyčioje ir pasakė gražų pamokslą. 
Rookwood lietuvių kapuose atsi
sveikinimo žodį tarė Viktoras Skei
vys. Sugiedota ’’Sveika Marija, Mo
tina Dievo” kurią Juozas labai my
lėjo.

Po laidojimo apeigų, žmonos pa
prašytas, jos krikšto sūnus Jurgis 
Baikovas visiems padėkojo ir pa
kvietė į šermenis.

Ilsėkis, mielas Juozai, Dievo prie
globsty šioje tolimoje svetingoje 
Australijos žemėje.

1piį.ūt irų' i 1:5f-5Musų PąstogėNr. 20<4976-5.24„psI.2 L
,,-rrJ‘rsęi'N ' ■ '-k ’ >'-• '• - ■ • ■ ■ j «;

2



APIE J. KONGRESO NUTARIMUS

Redaktorių* Rimas MOaias 20/58-60 Oxford st., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 86 4348

Eksperimentas nebaigtas kol visi 
duomenys nesugražinti organizato
riams. Atrodo logiška? Bet bandy
mai gali būti dešimties minučių ei
gos, ar gali net pragyventi pačius 
iniciatorius. Taigi, lietuvybės išlai
kymo Australijoje klausimas ir visa 
eilė surištų eksperimentų jau artėja 
prie ketvirto dešimtmečio. Bet žmo
nės vistiek lieka nekantrūs rezulta
tų - kaip ir visada.

Pavyzdžiui, Jaunimo Kongreso 
eksperimentas - gan brangus pradė
ti, propoganda pažadėjus daug, o
dar po keturių mėnesių ’’pajamų 
knygose rezultate vis dar teberašo
ma ”Nil” (Kukutis, MP. nr. 16). Kam 
ilgiau laukt? Gi užteko' tam jauni
mui laiko; nieko nepadarė, reiškia 
’’III-sis Jaunimo Kongresas buvo pi
gus brangiai kainavęs fiasco”. Aiš
kiai, visi tie nutarimai nueis niekais, 
ir apie juos daugiau nebegirdėsime..

Galvoju, verta paanalizuoti III 
PLJK nutarimus, palyginti juos su 
praėjusio Kongreso nutarimais ir 
sprendimais, ir pažvelgti į jų po- 
kongresinę įtaką. Nutarimai, tam 
tikra prasme, yra patys svarbiausi 
kongreso rezultatai. Pasiekdami 
daug didesnį skaičių žmonių, kaip 
būtų įmanoma patiems kongresan- 
tams, jei pastarieji ir norėtų tuo už
siimti, skelbti nutarimai duoda 
bendruomenei šiokį tokį kongreso 
darbų ir dvasios supratimą.

Tačiau, reikia sutikti su teigimu, 
kad bet kokie statutai ar nutarimai 
pragmatiškai tampa tušti ir be ver
tės, jei jie pasirodo be rezultatų, be 
jokios įtakos. Australijoje ta įtaka 
lig šiol yra minimali; dėl to gal kai- 
kam jau pasirodė, kad ’’šita sausa 
statutinių idėjų konglomeracija” 
mūsų jaunimo problemom yra be
reikšmė, net ir pats kongresas 
bendruomenei nuostolingas.

Bet pažvelkime kitur; JAV-ėse ir

Studentai
Melbourne

šeštadienį, gegužės 1 d. Lietuvių 
Namuose įvyko Melbourne Lietuvių 
Studentų Sąjungos metinis susirin
kimas. Susirinko 25 studentai Jau
nimo kambaryje aptarti veiklos ir 
išrinkti naujos MLSS valdybos.

Susirinkime pirmininkavo Algis 
Karazija, kuris atidaryme pasveiki
no visus studentus. Po oficialaus 
atidarymo, iždininkas Audrius Bal- 
bata pranešė apie praeitų metų pi
niginius reikalus.

Susirinkime išrinkta nauja valdy
ba: pirmininkė - Monika Šidlauskai
tė, vicepirmininkas - Jonas Saka
lauskas, iždininkas - Petras Oželis, 
sekretorė - Birutė Šaulytė, narys - 
Arūnas Verbyla. Kandidatai: Petras 
Kruzas ir M. Simankevičius.

Po rinkimų sekė diskusijos, kur i 
studentai parodė savo entuziazmo į 
keldami įvairius klausimus bei su- ! 
manymus naujai valdybai apie stu- i 
dentų ateities veiklą. Iš visų disku
sijų buvo iškelta keli įdomūs klausi- į 
mai bei uždaviniai apie:

1. Studentų rašymą į laikraštėlį 
’’Studentų Žodį”.

2. Studentų Suvažiavimą per Lie
tuvių Dienas Melbourne ir ruošimą
si tam suvažiavimui.

3. Mt. Buller iškyla gegužės 29 d.
4. Studentų Tradicinis Balius lie

pos 24 d.
5. Pobūviai - Susirinkimai priva

čiuose namuose.
6. "Football Match” Royal Parke 

žiemos metu.
Metinis susirinkimas užsibaigė 

užkandžiais ir gėrimais.
Dėkojame praeitų metų valdybai 

už gerą darbą ir linkime naujai 
valdybai sėkmingos ateities.

MLSS Sekretorė

Kanadoje II-jo PLJ Kongreso nuta
rimai, nors labai skysti ir bendri, 
buvo vykdomi kiek įmanoma, kiek 
leido naujai įkurtos PLJ Sąjungos 
sąlygos. Iš 47-ių II-jo Kongreso nu
tarimų, naujai Jaunimo Sąjungai gal 

buvo įmanoma 23 įvykdyti. Likutį su
darė įvairūs atsišaukimai, siūlymai 
PLB organams ir t.t. 0 iš tų 23-jų 
praktiškesnių nutarimų, atrodo, lyg 
11 buvo įvykdyti. Tokie rezultatai 
tikriausia neatrodo pergeriausi, bet 
reikia prisiminti, kad svarbiausias ir 
sunkiausias darbas pokongresiniam
laikotarpyje buvo steigimas PLJ 
Sąjungos ir Ryšių Centro. Taigi, 
trečiojo Kongreso organizatoriai 
pamatė reikalą plačiai perdirbti 
Studijų Savaitės programą, kad pa
baigoje išaugtų praktiškesni siūly
mai, konkretesni veiklos rėmai.

Trečiojo Kongreso Nutarimai yra 
suskirstyti šitaip:

1) Jaunimo Politinės Veiklos Rei
kalu.

2. Jaunimo Bendradarbiavimo 
Reikalu.

3. Jaunimo Informacijos Reikalu.
4) Lituanistiniais Reikalais.

5) Vasario 16-tos Gimnazijos Reika
lu.

Akademikų keliu
NAUJI STUDENTAI

Violeta Maksvytytė, baigusi 
gimnaziją 1975 m. įstojo į N.S.W. 
universitetą studijuoti tiksliųjų 
mokslų (Science).

Sydnejiškiams lietuviams Violeta 
gerai pažįstama, nes dažnai matoma 
su savo sesute Roma įvairiuose pa
rengimuose šokant ir dainuojant. 
Roma taip pat studijuoja N.S.W. 
universitete tiksliuosius mokslus. 
Anksčiau Violeta priklausė ir 
šokių grupei, bet stokodama laik< 
labai apribojo savo aktyvumą lie 
vių bendruomenėje.

Tikimės, kad Violeta sėkmingai 
atsieks savo užsimojimus universi
tete. To jai ir linkime.

Ginta ir Vida V i 1 i ū n a i t ė s
Kaip matote, šios dvi narsios se

sutės nori pačios apie save rašyti. 
Atsižvelgdamas į jų norus leidžiu: 
joms pačioms pasisakyti (gal jos 
prasitars kiek daugiau, negu kad aš 
parašyčiau)

GINTUTĖ VILIŪNAITĖ

Pernai išlaikiau H.S.C. baigia
muosius egzaminus Technical Col
lege (Meadowbank) iš anglų kalbos - 
literatūros, prancūzų kalbos ir lite
ratūros, matematikos ir fizikos - 
chemijos. Laimingu būdu buvau 
priimta į tą Universitetą,ir į tą fa
kultetą, kurį pasirinkau pirmoj eilėj, 
būtent, teisės ir humanitarinių 
mokslų (t.y., Arts/Law). Studijuoju 
N.S.W. Universitete ir, kol kas, la
bai esu patenkinta studijomis, nau
jais draugais ir nauja aplinka! (Ma
tot, kokia laiminga esu nuotraukoj!!)

MOKSLUS BAIGUSIEJI

Ričardas Sadauskas- gerai 
pažįstamas visai Sydnejaus liet, 
bendruomenei. Ilgą laiką jis šoko 
tautinius šokius, bet dabar kitų rei
kalų verčiamas iš grupės pasitrau
kė, bet vis tiek tebedirba su skau
tais kiek tik galėdamas. Sėkmingai 
pabaigė teisės ir meno fakultetus 
Sydnejaus universitete, dalyvavo 
Jaunimo Kongrese kaip atstovas ir 
nuolat pasimaišo lietuvių tarpe. Pa
sunkėjus Australijoje ekonominei 
padėčiai Ričardas vis dar nesusi-

6) Lietuviškai Nekalbančio Jauni
mo Reikalu.
7) Kultūros Kongreso Reikalu.
8) Lietuvių Parapijų Reikalu.

9) Jaunimo Kongreso Reikalu.
10) Jaunimo Sąjungos Reikalu.
Sekė statutiniai pakeitimai ir 

sveikinimai.
Taigi, iš viso 53 paragrafai, siūly

mų gal 100. Kaikurie atrodo visai 
nepraktiški, kiti raginimai, atsišau
kimai ir t.t. Skaičiuojant procentais, 
bent kiek jaunimo įvykdomi siūly
mai sudaro maždaug 80%. Dar 
svarbiau pažymėti, kad beveik 60% 
visų siūlymų yra nukreipti PLJ Są-

Vida ir Ginta
VIDUTĖ VILIŪNAITĖ

Pereitais metais atsisveikinau su 
gimnazija išlaikydama anglų kalbos - 
literatūros egzaminus. Visą laiką 
myniau tuos pačius kelius su sesyte 
Ginta bet dabar jau atėjo laikas pa
kaitai. Mes einam skirtingais ke
liais: Ginta į U.N.S.W., o aš į Syd
nejaus Universitetą ir studijuoju 
farmaciją.

Gal klausit kas iš akademinio gy
venimo labiausiai patinka - atsaky
čiau, kad šalia studijų, turbūt, stu
dentai...

tautinių šokių grupės labai sėkmin- 
randa sau darbo kaip teisininkas. ga vadovė.
Įtemptai domisi Australijos politi- 
niais ir ekonominiais reikalais, jis 
vis tiek už ko nors užsikabins- Prieš daugiau kaip mėnesį Rimas

Ričardas gyvai reiškiasi ir * Milašas -mūsų Pastogėje paskelbė 
mene - muzikoje ir tapyboje- Tiki- ; -laišką atsišaukimą į studentus, jų 
mės kas jis šiuos savo polinkius pla- - i'* .tėvus ir .vadovus kviesdamasbend- 
čiau išvystys. , ;! w... radarbiąuti Studentų ^o<Įyję, kurį

Edis Karpavičius užbaigė pats redaguoja. Atgijiepjmų Ri- 
farmaciją Sydnejaus universitete. mas vis tebelaukia. Pernai. Runas
Paskutiniaisiais studijų -metais N:S-.W.- universitete baigė* Faculty
(1975) Edis universitete pirminiu- Arts K., 
kavo studentų farmacininkų draugi- Sidnėjaus•Universftetė'įfeSa^ogiKą.

jungai, kurios pareiga ir yra steng
tis juos vykdyti. Įdomiausi, ir gal 
ateityje sėkmingiausi, siūlymai yra 
(1), (2), ir (3) skyriuose. Aiškiai, da
lis siūlymų nebus įvykdyta, bet ma
nau trečiasis Kongresas bus atlikęs 
daug, jei bent pusė jų bus pamėgi
nami.

Nežiūrint bet kokių nutarimų ge
rumo ar gudrumo, vienas klausimai 
tebelieka realus ir pagrindinis: ką 
gero mums duos visos tos idėjos ir 
gairės, kaip padės Australijos lietu
viško jaunimo problemom? Netie
sioginiai, per užsienio jaunimo glau
desnį susiorganizavimą, gal ir mums 
nukristų truputis jų informacinių ar 
kultūrinių vaisių. Abejoju, ar daug 
kas iš mūsų tarpo tuo pasinaudotų. 
Tematau tik kitą alternatyvą: tie
sioginiai įsijunti į PLJ Sąjungos 
veiklą ar bent palaikyti artimus ry
šius su jos siekiais. Dabar tik Mel
bourne veikia Jaunimo Sąjungos 
skyrius; verta sekti jos veiklą, tegu 
dar tik bandymų fazėje.

Jonas Mockūnas.

jai. Jis kaip tikras gyvasis sidabras: 
žaidžia krepšinį ir tinklinį, golfą ir 
kas tik papuola. Jis taip pat dalyva
vo kaip atstovas Jaunimo Kongrese 
Pietų Amerikoje. Šiuo metu jis atsi
dėjęs dirba su skautais ir yra vilkiu
kų draugovės draugininkas.

Šiuo metu dirbdamas Summer 
Hill vaistinėje ir plačiai užsiėmęs 
sportais Edis pristigo laiko tauti
niams šokiams ir pasitraukė iš taut, 
šokių grupės, kurioje jis buvo vienas 
iš geriausių šokėjų. Edis po kiek lai
ko ketina tęsti studijas toliau, bet 
šiuo metu svarbiau užsidirbti pini
gų. Visuomet linksmas ir gyvas, 
Edis, tikime, išlaikys savo gerą nuo
taiką ir toliau.

Elena K i v e r y t ė Sydnejaus lie
tuvių jaunimo tarpe yra labai popu
liari. Pernai ji įsigijo mokytojos
diplomą ir šiais metais užbaigusi pa
pildomą kursą Sydnejuje ji yra kva
lifikuota mokytoja, ypač su atei
viais. Šiuo metu ji dirba Fairfielde, 
darbas anot jos, kiek varginantis, 
bet pelningas. Deja, dėl darbo sąly
gų Elenutė pasitraukė iš tautinių 
šokių grupės, tačiau vis tiek ji akty
vi skaučių seserijoje ir priklauso 
Aušros Tunto štabui.

’’Studentų Žodis” tikisi, kad čia 
suminėtieji graduantai įsijungs 
dirbti į lietuvių bendruomenę, kaip 
kad jie gyvai reiškėsi anksčiau.

***
Adelaidės universitete Rūta 

Bielskytė baigė pedagogikos kursą 
ir įsigijo Diploma of Education. Sa
vu laiku Rūta buvo Adelaidės liet.
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KAS VYKSTA?

KNYGOS — BOOKKfCTW^W

Kas, kur ?
1. On Sunday, May 30th, at 6.30 

p.m., a semi-formal discussion will 
be held at the home of Ms. Nita 
Wallis. The topic under discussion 
will be:

”As Lithuanians we were born- 
As Lithuanians we should live.” 
Various speakers will present ar

guments for and against, leading in
to open discussion and debate. This 
evening is a ’’closed” evening, ie. 
only tertiary students and gradu
ates, are allowed to participate. It is 
hoped all presented papers will be 
published in the next Studentų žo
dis.

It is asked that all coming to this 
evening would supply their own liq- 
vid refreshment, as well as a plate of 
snacks or sandwiches.

The evening is being organized by 
the Sydney Graduates Association.

The details once more: - Sunday, 
May 30th, 6.30 pm. at Ms. Walli’s : - 
60 Churchill Rd., Killara., 
Telephone: 498 1545.

2. The stagnating students of 
Sydney have put together a Rock & 
Roll Nite” for all the cool people of 
Sydney and their friends. So get up 
and come along with us, back to the 
days of vaseline curls, black T-shirts 
tight-faded jeans, boots, and the all - 
important sunglasses. Shake off the 
fungus of studying; come and move 
your old bones at thegreatest dance 
to hit the local joint.

It’s going to be on July 10th, the 
usual Saturday nite, all to the unbe
lievable sounds of Leroy’s Laya
bouts. Where: at the Joesph St., 
Ukranian Hall.

Now, to get into this gig you 
either ring Roma: 871 6269, or Ri
mas: 86 4348, and book your tickets, 
which cost: $ 2.50 - single, $ 4.00 - 
double. If you don’t book yourself a 
ticket you’ll be charged 50 c. extra 
when you get there. So ring up and 
start booking your tickets now - for 
yourself and. your friends. You can 
bring anyone you like - it’s only a 
dance. If you ain’t there you just 
ain’t nobody.

Keep watching for final details - 
July 10th.

And don’t you forget it.

Mums
Laiškas redakcijai.

As this letter is too long to reprint 
i in full, I will take only the important 

section:-
Dear Mr. Milašas,

... Although Mr. Fraser has re
versed the de jure recognition of 
Russian colonial rule, the need for 
continued ’’Baltic Action” is greater 
today than ever:

1. The majority of Australians 
still know very little (or absolutely 
nothing) about the ’’Baltic problem”.

2. The new government in New 
Zealand has NOT YET reversed 
N.Z’s de jure recognition of Soviet 
sovereignty over Estonia, Latvia 
and Lithuania - and, on present in
dications, is unlikely to act, unless 
Mr. Muldoon & Co. continue to be 
bombarded by letters from Austra
lia.

3. Friends of the Russians are bu
sy telling the Press Gallery in Can
berra and other media outlets that: 
i) the Baltic nations are happy with
Mūsų Pastogė Nr. 20, 1976.5.24, psl. 4 ’ ’

Gegužės 30 d., sekmadienį, 6.30 
vai. p., Nitos Wallis - Grincevičiūtės 
namuose įvyks pusiau formalios dis
kusijos tema:

"Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt”

Įvairūs prelegentai patieks už ir 
prieš argumentų ir seks gyva pole
mika. Vakaras bus uždaras, t.y. da
lyvauja tik studijuoją universiteto 
lygio mokyklose arba jas baigusieji - 
filisteriai. Manoma, kad diskusijas 
bus ištisai galima paskelbti Studen
tų Žodyje.

Vakaro dalyviai atsineša savo už
kandžių ir gėrimų. Vakarą organi
zuoja Sydnejauš Filisterių Būrelis.

Įsidėmėkite: gegužės 30 d., sek
madienį, 6.30 vai. Nitos Wallis na
muose 60 Churchill Rd., Killara. Tel. 
498 1545.

3. Being supportive of other orga
nizations,the SLSS wishes to remind 
people of the Scouts’ Kaukių (Mas
ked) Balius, on June 26th, at Father 
O’Reilly Hall, Auburn. You’ve got 
nothing better to do, so come along.

Bendraudama su kitomis organi
zacijomis, Sydnejauš Liet. Stud. Są
junga (SLSS) primena tautiečiams, 
kad skautų Kaukių Balius jau birže
lio 26 d. Father O’Reilly salėje, Au
burn.

Jeigu neturite nieko geresnio 
veikti, ateikite!

Lest We Remember
In 1974, in the University of Tas- 4. Possession and distribution of 

mania student paper, TOGATUS, underground literature.
(23 October, issue) there appeared 5. Giving f inancial support to the
an article concerning a Lithuanian 
student who was imprisoned for six 
years by the L.S.S.R. Supreme 
Court, for so-called anti-soviet acti
vities contrary to Article 58 of the 
Penal Code of the U.S.S.R.

The student. S. Žukauskas, 24, a 
4-th year medical student, at the 
Institute of Medicine, Kaunas, was 
arrested for leading a group of ama
teur ethnographers, who also stu
died Lithuanian literature. The 
charges were in substance:

1. Establishment of an under
ground organization seeking to in
form society about the criminal ac
tivity ao the Soviet Government to
ward the Lithuanian nation: an oath 
was taken, membership dues were 
collected.

2. Distribution of proclamations 
on the occassion of Lithuania’s Na
tional Day.

3. Preparatory work for the un
derground publication Naujasis 
Varpas (The New Bell).

status quo and prefer to be ruled by 
the Russians; ii) that most Baltic 
migrants in Australia also share this 
view; iii) that only a minority of 
Baltic migrants are ’’stirring” are in 
fact former Nazis, people that Aus
tralia could well do without.

4. Passive resistance in Lithuania 
(and the other Baltic countries) has 
intensified during the last 4 years, 
but the underground workers there 
have no means of publicizing their 
struggles in the Western world. If 
we, all of us - do not become 
ACTIVE loud - speakers for them, 
who will?”....

Yours sincerely, -
■ ■ ’ Algis Taškūnas.

1. ’’The World of Olegas Truchanas” 
OBM. PTY. LTD. HOBART. 1975.

$22.50
The world of Olegas Truchanas 

was an idealistic one, ie. visionary, 
full of beauty, and idyllic images, 
which he portrayed, and conveyed, 
through his photographs and words. 
Armed with these as his descriptive 
tools, he showed Australians the 
raw magnificence of the undisco
vered; especially that of our own 
country.

Olegas Truchanas had migrated 
to Tasmania in 1948, and began his 
unparralleled expeditions along the 
Gordon River, Tasmania, in 1958. 
As yet, no man had explored, or 
dared to explore, these unknown, 
and mainly unchartered rivers, gor
ges and valleys. Taking with him a 
collapsible kayak, provisions, his 
bushcraft expertise, his camera, 
Truchanas journeyed down the 
Gordon River, charting the regions 
he passed, and recording in words 
and photographs the unique beauty 
of the wilderness.

Yet, the records of his epic jour
ney were destroyed in the great 
Tasmanian bushfire of 1967, which 
had ravaged the major portion of 
south-eastern Tasmania. In 1972, 
with Lake Pedder destined for de
struction by the prospect of a man
made dam, Truchanas was con
vinced to repeat his journey.

Olegas Truchanas died on the day 
of his departure. Stopping to take 
some photographs of native flora, 
his kayak overturned in a little tur
bulence - standing on a rock, he 

i attempted to pull his kayak back in- 
Ito a quiet eddy - the rock, worn 
smooth by the waters, wet from

family of Simas Kudirka, who was 
deported for 10 yrs. to Siberia for 
trying to jump ship from a Russian 
vessell off the East Coast of the 
U.S.A, in 1970.

The sentence, (there was no 
question of a ’’not - guilty” verdict), 
was six years in strict - regime camp 
in Solikamsk, and confiscation of 
property. During the trial it is re
ported that militiamen confiscated 
any notes being taken, and that de
fense lawyers feared compromising 
their jobs by saying that the defen
dants were ’’lost sheep who may im
prove completely”.

Žukauskas replied that he was 
not an enemy of the people, because 
the Soviet government of Lithuania 
was not a government of the people, 
being imposed by the Red Army .He 
also spoke of arrests, imprison
ments, executions and deportations 
(of 600.000 out of 3.000.000 - calcu
lated by Western demographers) to 
slave - labour salt and coal mines.

He ended by saying: ’’The Rus
sian empire remains a prison of na
tions. All peoples of the world are 
fighting for freedom, all progressive 
forces support them. In what way 
are we, Lithuanians, worse than 
others?” (last paragraph quoted di
rect from TOGATUS.

Perhaps, now we know what we 
are fighting for?!

NEREIKIA LOVŲ
Sakoma, Varšuvoj nebebus ga

minamos lovos. Ir štai kodėl. Mi
rusieji miega kapuose, didvyriai 
— ant laurų, studentai — pamo
kose, žemdirbiai — ant šieno, dar
bininkai — susirinkimuose, prie
šas — visiškai nemiega, o partija 

budi- Tai kam to< Jovęs rei
kalingos? 

rain, became glassy - Truchanas 
slipped, and disappeared into the ri
ver, just above a waterfall: January, 
6th, 1972.

As a tribute to the remarkable 
courage and natural love Olegas 
Truchanas had shown, his friends 
put together a publication, with 
Olegas Truchanas’ own writings and 
remarkable photographs. This book 
is his ... spiritual epitaph.
2. ’’Savage Messiah” H.S.EDE

ABACUS SPHERE BOOKS PTY. 
LTD. LONDON. 1972 ed. $ 1.25)

H.S. Ede, awarded theFrenchLe- 
gion d’Honneur in 1956, for assis
tance rendered to painters and 
sculptors, details the life of Henri 
Gaudier - Bizeska, who is becoming 
one of France’s greatest sculptors.

’’Savage Messiah” centres mainly 
on the latters years of Gaudier’s life, 
which were spent with Sophie 
Brzeska, an authoress, twenty years 
his older, with whom he had a 
passionate, pitieful, platonic rela
tionship. They treated each other as 
brother and sister, and shared inten
sely a love of art. Each embodied art 
for the other. Poverty, rejection, 
friendlessness and agony they bore, 
until un 1914 H. Gaudier - Brzeska 
was killed during the war, while 
Sophie Brzeska died in an sylum in 
1925.

Gaudier - Brzeska not only sculp
ted, but also painted and drew, with 
what is now recognized as brilliance.

The book contains letters written 
by Gaudier - Brzeska to Sophie 
Brzeska, his parents, and his sister 
Renee, who he instructed in the art 
of drawing, always sending her mo
ney for colours and pens.
Around these letters, Ede writes 
Gaudier’s story, showing the vio- ; 
lent, conciated, and arrogant nature 
that always kept Gaudier - Brzeska 
at his work, though he suffered ex
treme poverty, constant illness, and 
monetary frivolity. Various ske
tches, also a photographic section, 
are included in the book, exemp- ‘ 
lifying a narrow cross - section of 
Gaudier - Brzeska’s work.

If one is touched by artistic 
poignancy, then this book will touch 
you. Not because of Ede’s literary 
style, but because of Henri Gaudier -
Brezeska’s violent strength, and 
what may seem self - imposed mar
tyrdom, as opposed to our present 
day slovenliness and apathy.

H.S.Ede has not written a great 
book, but a book about a great ar
tist: Henri Gaudier-Brzeska.

3. It is hoped that some of the 
following books may be reviewed in 
the near future, but in the mean
while for those interested enough the 
majority of these books are avai
lable at city booksellers. If not avai
lable at booksellers they may be ob
tained from: HELLP, P.O. Box 272, 
SANDY BAY, TASMANIA. 7005. 
(Please add 60 c per book, for 
postage and packing).
* THE BALTIC STATES: 1940 - 
1972: Documentary Background and 
Survey of Developments, Stock
holm, 1972. 121 p.p. - $ 4.95.
♦BUDRECKIS, A., ’’SOVIET OC
CUPATION AND ANNEXATION 
OF THE REPUBLIC OF LITHUA- 
NIA.”New York, 1968. 31 p.p. 
$o.9o c.

* DAUMANTAS, J., ’’FIGH
TERS FOR FREEDOM:”LITHUA- 
NIAN PARTISANS VERSUS THE 
U.S.S.R. (1944-47).” New York. 
1975. 254 pp. $ 9.95.

* GERUTIS, A. (ed.) ’’LITHUA
NIA 700 years”. New York, 1969. 
458 pp. $ 12.00.

* SAVASIS, J. "THE WAR 
AGAINST GOD IN LITHUANIA”. 
New York, 1966.134 pp. $ 2.75.

r: «■( >
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jaunimas
Kongreso 

ARGENTINOJE'IR 
URAGVAJUJE

Pirmoji Jaunimo Kongreso dalis 
tai stovykla, įvykusi pereitų metų 
gruodžio 20-26 d.d. netoli Buenos 
Aires, prie mažo miestelio Pilar, di
džiulėje mokykloje Villa Marista. 
Nors čia ir ne viskas buvo patogu - 
maistas nelabai geras, o daugumas 
Australijos atstovų miegojo ant 
grindų, pasitiesę čiužinius, bet ir tai 
ne visai blogai buvo. Nereikėjo gy
venti palapinėse. Stovyklos vyriau
sias vadovas ir III-jo P.L.J. Kon
greso pirmininkas buvo kun. Anta
nas Saulaitis iš Brazilijos. Stovykla 
oficialiai prasidėjo gruodžio .20 d., 
bet pietų amerikiečiai jau ten buvo 
nuo gruodžio 18, o mes australai 
stovyklą pasiekėme tik gruodžio 22 
d. po pietų, nes mūsų kelionė susi- 
trukdė Brazilijoje, Rio de Janeiro. 
Tad mums teko stovykloje išbūti tik 
tris su puse dienos.

Stovykloje buvo leidžiamas laik- 
, ^kraštelis ’’Pampų Gaisai”, kurio 

išėjo keturi numeriai. Viename jų 
buvo pateikta stovykloje dalyvau- 
jančio jaunimo statistika. Iš čia ir 
paduodu stovykloje dalyvavusių 
duomenis, o skliausteliuose skaičiai 
rodo iš viso atvykusius į kongresą iš 
kitur (atstovus, dalyvius ir turis
tus): Argentina 77 (103), Australija 
31 (31), Brazilija 35 (42), Jungtinės 
Amerikos Valstybės 43 (163), Kana
da 40 (95), Kolumbija 13 (13), Švedi
ja 1 (1), Uragvajus 9 (9), Venecuela 6 
(13), Vokietija 10 (10).

Stovykloje kiekvieną dieną buvo 
rytinės paskaitos. Buvo ir pratybi- 
nių būrelių, pav., liaudies dainos, 
menas, žurnalistika, lietuvių papro
čiai ir kt. Stovyklautojai rinkosi te
mas, kokios jiems buvo patraukles
nės. Kiekvieną vakarą buvo kokios 
nors vakarinės programos - laužas, 
šokiai, skaidrės. Skaidrių vakarą 
australiečiai praleido, nes nesuspė
jome atvykti iš Rio. Bet mums buvo 
duotas kitas laikas. Tuo metu Birutė 
Mikužienė trumpai papasakojo apie 
Australijos lietuvių gyvenimą, Algis 

» Milvydas pristatė skaidres, rodomas 
apie Australiją ir mūsų kontingento 
vyrai padainavo dainą ’’Lili Mar
tene” lietuviškai jumoristinėje for
moje.

Kūčias ir Kalėdų dieną šventėme 
** stovykloje. Gruodžio 24 d. pradėjo- 

ne Kūčias 8 vai. vak. su lietuviško
ms giesmėmis, susėdę prie stalų, 

kurie buvo išpuošti žvakėmis, pušų 
šakelėmis, šienu, patiestu po stal
tiesėm ir dalijomės plotkelėmis iš į 
Lietuvos. Kūčių vakarienę valgėme . 
iš 13 patiekalų, kurių tarpe buvo šli- > 
žikų, kisieliaus, aguonų pieno. Ar- I 
gentiniečių mergaičių oktetas ”ži- J 
butės” ir stovyklos choras išpildė į 
Kūčių programą ir giedojo per vi- . 
durnakčio pamaldas. Chorą vedė *' 
Nemira Masiulytė iš Adelaidės, o į 
jame dalyvavo Zita ir Birutė Praš- i 
mutaitės iš Melbourne. Kūčiavo visi [ 
stovyklautojai, kurių buvo apie 450, 
susėdę puikiame sode ir dalinosi 
plotkelėmis.

Vidurnaktį buvo laikomos Berne
lių Mišios. Pirmoje dalyje Kalėdoms 
pritaikinti skaitymai buvo insceni
zuoti. Matėme gyvą paveikslą pra- 
kartėlę. Antroje dalyje buvo tęsia
mos Mišios bet kiek pakeistos. Visų 
kraštų vadovai įsijungė į skaitymus 
ir per aukojimą prilipino savo krašto 
simbolį ant sienos. Mišias laikė kun. 
Damijonaitis iš Vokietijos, kun. 
Saulaitis iš Brazilijos ir kun. Margis 
iš Argentinos. Po pamaldų belau
kiant Kalėdų Senelio vaišinomės ar- 
gentinietiška ’’Pan Dulce” - pyragu 
ir ’’Sidra” gėrimu. Atvykęs Kalėdų 
Senelis su nykštukais apdovanojo 
kiekvieną stovyklautoją: kiekvienas

pasisako 
reikalais
gavo ką nors padovanotą ne iš to 
krašto, iš kur atvykęs. Šis apsikeiti
mas dovanėlėmis su dovanotojo pa
varde buvo visiems maloni staigme
na.

Kalėdų dieną stovyklautojams ir 
svečiams buvo paruoštas argenti- 
nietiškas ’’asado” - tai visas maistas 
keptas lauke ir valgytas didžiojoje 
mokyklos aikštėje. Vėliau norį galė
jo vykti pasidairyti į Tigre salas.

Gruodžio 26 d. visi apleidome sto
vyklą ir autobusais nuvykome į Bu
enos Aires, kur lietuvių namuose 
pietavome, o vėliau vaikščiojome po 
Buenos Aires iki Jaunimo Kongreso 
atidarymo iškilmių, įvykusių tą patį 
vakarą.

Kongreso atidarymo oficialioje 
dalyje buvo sudarytas garbės prezi
diumas, į kurį buvo pakviesta po at
stovą iš kiekvieno krašto, dalyvavu
sio Kongrese. O tų kraštų buvo 10. 
Australiją atstovavo Dr. V. Kiaušas 
iš Brisbane. Atidaryme kalbėjo: 
Bronius Nainys, Pasaulio Liet. B-nės 
pirmininkas, Romas Kasparas, PLB 
vicepirm. jaunimo reikalams ir kt. 
Meninėje dalyje pasirodė dainininkė 
iš Argentinos, pianistė iš Brazilijos 
ir tautinių šokių grupė ’’Baltija” iš 
Kanados.

Toliau keliaujame į Uragvajų. 
Kongreso atidarymo iškilmėms pa
sibaigus visi Kongreso dalyviai nu
vyko tiesiai į laivą, kurį pripildė vien 
lietuviai - 440 žmonių. Palikome Bu
enos Aires apie antrą valandą ryto, 
plaukėme per Rid de La Plata įlanką 
ir atvykome į Montevideo gruodžio 
27 d., pavėlavę apie 10 valandų. Ke

Didžiausia lietuvių kolonija Pietų 
Amerikoje yra Brazilijoje. Pirmoji 
keliasdešimties šeimų lietuvių gru
pė į Braziliją atvyko 1888-1890 m. 
Jie kūrėsi ūkiuose ir mažesniuose 
miesteliuose vėsesnio klimato zono
je, arčiau Urugvajaus Brazilijos pie
tuose.

Naujoji masinė lietuvių emigraci
ja į Braziliją vyko 1926-1930 m. Tais 
metais Sao Paulo mieste ir estade 
susikūrė jau 30.000 lietuvių kolonija. 
Tačiau ji greit sumažėjo, Brazilijai 
valstybiniu mastu imigraciją pradė
jus varžyti ir dėl ūkinės krizės bei 
nedarbo daliai lietuvių iškeliavus į 
Argentiną, Urugvajų, arba atgal į 
tėvynę.

Trečioji lietuvių ateivių banga, 
apie 500, Brazilijoje pasirodė po 
1947 m. kaip tremtiniai. Daugumas 
jų susibūrė prie savųjų kolonijų Sao 
Paulo ir Rio de Janeiro miestuose.

Antrojo pasaulinio karo išvakarė
se, Brazilijos lietuviai turėjo tris sa
vaitraščius, tris chorus, apie dešimt 
organizacijų, šešias mokyklas su 
šimtais vaikų nuosavuose namuose. 
Karo pradžioje Brazilijos vyriausy
bė, varžydama kai kurių tautybių 
veiklą, ypatingais nuostatais apsun
kino ir visų imigrantų tautinį sąjūdį. 
Lietuvių spauda, mokyklos ir orga
nizacijos taip pat nukentėjo. Didelis 
smūgis lietuvių tautiniam ir kultū
riniam gyvenimui buvo ir tebėra ry
šių nutrūkimas su tėvyne. Kai ku
rios organizacijos ir jų išlaikomos 
įstaigos be paramos iš Lietuvos at
sidūrė sunkiose materialiose sąly
gose ar net likvidavosi. Taip pat iš 
šešių mokyklų su nuosavais pasta
tais trys buvo parduotos, likviduoti 
laikraščiams spausdinimo reikme
nys, mokyklų įrengimai, raštinės, 
bibliotekos, o svarbiausia neteko 
lietuviai nejudamo turto. Teliko dar 
trys pastatai, kurie dabar yra Lie
tuvių ’ Brazilų Sąjungos Alianca 
nuosavybėje. • !

• * - S . pi. < t

lionė laivu buvo smagi, niekas ne
sirgo. . • -

Atvykus tą patį vakarą įvyko pir
masis talentų vakaras labai puoš
niame Montevideo miesto klube 
’’Club Uruguay”. Talentų vakaras 
turėjo dvi dalis: pirmoji - oficialus 
koncerto atidarymas su Urugvajaus 
ir Lietuvos himnais. Tuo pačiu ne
priklausomos Lietuvos Atstovas 
Pietų Amerikoje p. A. Grišonas pa
sveikino suvažiavusį lietuvių jauni
mą. Meninėje dalyje pasirodė Ar
gentinos mergaičių oktetas ’’Žibu
tės”, tautinių šokių ir dainos an
samblis ’’Baltija” iš Kanados ir dvi 
jaunos pianistės iš Brazilijos. Šalia 
minėtų dar dalyvavo: Urugvajaus 
liet, vaikų kanklių ansamblis, Urug
vajaus taut, šokių grupė ’’Atžaly
nas”, Daiva Vaitkevičiūtė iš JAV 
(deklamatorė).

Kelionėje iš Buenos Aires į Montevi
deo, La Platos upe.

Lietuviai Pietų Amerikoje

Šiuo metu Brazilijoje priskaičiuo
jama apie 25.000 lietuvių. Dauguma 
gyvena Sao Paulo mieste ir estade, 
kiti išsiblaškę po plačiąją šalį.

Visas Brazilijos lietuvių veikimas 
telkiasi Sao Paulo mieste. Veikia dvi 
parapijos: Šv. Juozapo - V. Zelinos 
priemiestyje ir Šv. Kazimiero įkurta 
1968 m. Mookoje. Tautinių šokių 
grupė ’’Nemunas” susiorganizavo 
1970 m. Šiuo metu esama virš 30 na
rių. Brazilijos Lietuvių Bendruome
nė įkurta 1958 m. Apjungia Brazili
jos lietuvius ir jiems patarnauja 
švietimo, kultūros ir savišalpos sri
tyse. Šiuo metu, Brazilijoje, 30% 
lietuvių moka lietuviškai, 30% su
pranta lietuviškai, o 40% nesupran
ta ir nekalba lietuviškai.

*♦*
Dar kiek apie Argentinos lietuvių 

gyvenimą. Argentinos lietuviai 
daugiausia susispietę dviejuose 
miestuose - Buenos Aires ir Rosario. 
Pagrindinės lietuvių organizacijos 
Buenos Aires mieste: Susivieniji

čia broliai artojai lietuviškai Šneka.. t >
MŪSU Pastoj Nr. 20. W76.5.24. pst 5 . - •

W , ’7" r .

. Užsibaigus programai, kuri, kaip 
matėte, .buvo įvairi ir’ plati, toliau' 
visi vakariėmavome ir baliavojome 
tame pačiame klube iki vėlumos., 

Gruodžio 28 d. dalyvavome iškil
mingos’pamaldose Urugvajaus liet, 
bažnyčioje. Mišias laikė kunigai iš 
Argentinos, Urugvajaus ir Vokieti
jos. Po pamaldų vyko mugė ir antras 
talentų vakaras Urugvajaus lietuvių 
namuose. Mugėje buvo galima gauti 
ne vien urugvajietiškų suvenirų, bet 
ir lietuviškų rankdarbių bei plokš
telių. Šis antras talentų vakaras bu
vo daugiau skirtas pasirodyti Urug
vajaus jaunimui, bet rodėsi ir pa
prašyti svečiai. Iš australiečių pasi
rodė: Nemira Masiulytė iš Adelai
dės, paskambinusi piano, ir Zita ir 
Birutė Prašmutaitės, padainavusios 
tris daineles, N. Masiulytei akom- 
ponuojant.

Nuostabu, kad pagal savo ribotą 
skaičių Urugvajuje lietuviai turi sa
vo bažnyčią ir lietuvių namus. Ta 
bažnyčia įrengta antrame aukšte. 
Šio pastato pirmame aukšte yra ku
nigų butai, didelė salė koncertams ir 
baliams.

Tą pačią dieną, sekmadienį, Kon
greso vadovybė ir dalyvaujančių 
kraštų vadovai buvo pakviesti priė
mimui pas nepriklausomos Lietuvos 
Atstovą Pietų Amerikoje A. Gri- 
šoną jo namuose. Australiečiams at
stovavo Birutė Mikužienė iš Adelai
dės.

Tokie buvo oficialūs parengimai 
Urugvajuje. Pirmadienį, gruodžio 
29 d. atstovai su visais kongreso 
svečiais ir turistais autobusais buvo 
nuvežti į Punte de’l Este, 140 km. 
nuo Montevideo. Čia labai graži va
sarvietė, panaši į Gold Coast Aus
tralijoje. Čia ir Urugvajaus prezi
dentas turi savo vilą. Maloniai pra
leidome dieną snausdami ant smėlio 
ir maudydamiesi Atlanto vandeny
se.

Zita Prašmutaitė
III PLJ Kongreso atstovė

mas Lietuvių Argentinoje (SLA), 
įsteigta 1914 m. - savišalpos organi
zacija, 620 narių. Argentinos Lietu
vių Centras (ALC), taip pat savišal
pos organizacija, įsteigta 1926 m. su 
450 narių.

Buenos Aires mieste yra viena 
lietuviška Aušros Vartų parapija su 
sale, spaustuve, mokykla ir tautiniu 
muziejumi. Parapija įsteigta 1941 m. 
Šv. Kazimiero seselės veda parapi
jos mokyklą.

Rosario miestas yra apie 250 km. 
nuo Buenos Aires. Čia veikia Rosa
rio Lietuvių Bendruomenė, įsteigta 
1950 m., turi 160 narių. Jie irgi turi 
savo parapiją, įsteigtą 1954 m., pa
vadinta Šv. Kazimiero vardu ir joje 
darbuojasi kun. Margis, kuris labai 
veikliai dalyvavo Jaunimo Kongre
se.

Argentinoje leidžiami du lietuvių 
laikraščiai: Argentinos Lietuvių 
Balsas, įsteigtas 1927 m. ir Laikas, 
įst. 1948 m.

Iš paminėtų davinių galima pa
stebėti, kad Argentinoje lietuviai 
organizuotai veikia jau nuo 1914 m.
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Namie ir svetur
Gegužės 15 d. Sydnejuje sukūrė 

šeimą Aldona Sankauskaitė su 
David Small. Aldona sydnejiškiams 
gerai pažįstama, ilgus metus skau- 
tavo, dažnai rodydavosi lietuvių pa
rengimuose prisidėdama darbu ar 
reprezentacija. Jos tėvelis, buvęs 
Aušros tunto tuntininkas prieš pen-, 
ketą metų miręs. Vestuvių pokyly 
gausių svečių tarpe dalyvavo ir Al
donos brolis Algis su Rūta Bielsky
te, abu mokytojauja Adelaidėje. 
Jauniesiems linkime šviesaus ir 
saulėto gyvenimo.

*♦*
Atsitinka ir tokių nuotykių. Va

žiuodama iš Sydney į Melbourne 
australų pora, privažiavus Mitta- 
gong, nieko negalvodami pasuko 
keleliu j mišką. Tai buvo Allmabie 
Rd., kuris juos nuvedė į dail. Leono 
Urbono sodybą ir tuo metu vyks
tančią jo darbų parodą. Tai buvo ke
liautojams nepaprasta staigmena 
vidury miško užtikti besikuriantį 
kultūrinį centrą. Svečiai apžiūrėjo 
parodą, pakalbėjo su šeimininku ir 
pasidžiaugę aplinka išvyko savais 
keliais. Po kelių savaičių Leonas 
gauna iš tų keleivių laišką, kur pra
šomas prisiųsti savo darbų skaidrių, 
biografinių žinių ir kiek atskleisti 
savo pažiūras į meną ir gyvenimą. 
Pasirodo, tas netikėtas svečias yra 
garsaus Melbourne Preston techno
logijos instituto lektorius.

’’Gyventi Australijoje, tai kažkas 
panašu, kaip gyventi gimnastikos 
salėje”, apibūdino Australijos gyve
nimą buvusio Amerikos ambasado
riaus žmona Anna Clark. Turėta 
prieš akis australų panūdimą spor
tui. Ir kokie to rezultatai? Melbour
ne olimpiniuose žaidimuose 1956 m. 
australai laimėjo 13 aukso medalių, 
1960 m. Romos olimpijadoje 8 aukso 
medalius, atsiekė 95 plaukimo re
kordus ir 16 kartų laimėjo lauko te
niso varžybose Davis Cup. Tačiau 
tasai sportinis įkarštis atslūgsta. 
Skaičiuojant taškais Melbourno 
olimpijadoje australai surinko 238 
taškus, gi Muencheno olimpijadoje 
1972 m. australai tegavo vos 16 taš
kų. Įdomu, ką australai parodys 
Montrealio olimpijadoje?

***
Gegužės 15 d. ilgesniam laikui į 

Europą išvyko adelaidiškis Balys 
Nemeika, anksčiau buvęs uolus Mū
sų Pastogės bendradarbis sporto 
skyriuje. Išvykos metu žada aplan
kyti ir Lietuvą.

Adelaidės ramovėnai birželio 
pradžioje švenčia savo 25-rių metų 
veiklos sukaktį. Plačiau šioji sukak
tis bus atžymėta specialiu leidiniu 
Mūsų Pastogėje, kuris išeis su se
kančiu M.P. numeriu.

Į LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAU
GUOS premijos komisiją įeina: Jur
gis Blekaitis, Gražina Krivickienė, 
Alfonsas Nyka Niliūnas, Antanas 
Vaičiulaitis ir dr. V. Vengris. Komi
sija vertins nepremijuotas praėju
sių metų grožinės literatūros kny
gas. Mecenatas — JAV Lietuvių 
Fondas.

Vasario 14 d. bankstowniškiai p.p. 
Jablonskiai iškėlė šaunias vestuves 
savo jauniausiam sūnui Tomui. 
Nuotraukoje iš kairės: Adolfas Jab
lonskis, marti Sue Jamieson-Jab- 
lonskienė, Tomas Jablonskis ir Al

M. K. ČIURLIONIO MINĖJIME Či
kagos dabartinio meno muzėjuje ro
dytas jo darbų skaidres galės įsigyti 
visi šio mūsų tautos genijaus talen
to gerbėjai. Pakartotinai pranešama, 
kad tų skaidrių bus pagamintas di
desnis skaičius. Norintieji jas įsigy
ti prašomi kreiptis šiuo adresu: Dr. 
J. Boguta, 6721 So. Rockwell, Chica
go. IJ1. 60629. USA. Tel. 737-3294.

dona Jablonskienė. Paminim , kad p. į 
A. Jablonskienė yra artimiausia 
Mūsų Pastogės bendradarbė - ji 
renka Mūsų Pastogei tekstus kom
piuterine mašina.

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI Rašo Antanas Laukaitis

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ
(Tęsinys)

FORMOZA ( TAIWAN) - TOKYO

Iš Sydnejaus iki Japonijos skridau 
Hong Kongo oro linijos ’’Cathay Pa
cific” lėktuvais. Aptarnavimas tikrai 
puikus, malonios hostesės, ir didžiu
liame ’’trijų žvaigždžių" lėktuve nuo 
Hong Kong iki Tokyo gerk ką nori ir 
kiek nori veltui. Pakeliui į Tokyo 
sustojame Formozos saloj, kuri yra 
valdoma tautinės Kinijos. Čia turė
jome užtrukti tik vieną valandą, bet 
vėliau pranešė, kad išbusime apie 
tris valandas, ir kas nori, gali spe
cialiu autobusu apžiūrėti sostinę 
Taipei. Geriau ir būti negali! Pati 
didžiulė sala, į kurią su savo kariuo
mene iš Kinijos žemyno persimetė 
Čiangkaišekas, yra 100 mylių atstu
me nuo Kinijos žemyno ir jai pri
klauso dar apie 78 salelės. Formoza 
buvo atrasta portugalų keliautojų 16 
amžiuje. Šiuo metu čia gyvena apie 
17 milijonų gyventojų ir yra sumo
derninta didžiulė, moderniškiausiais 
ginklais ginkluota tvirtovė, kurios 
pusės milijono reguliarių kareivių 
armija, ekspertų teigimu, geriausiai 
apginkluota pasaulyje, kiekvieną 
dieną esanti parengties stovyje.

Iš aerodromo važiuojant į Taipei 
centrą miestas atrodo kaip didelis 
kariškas garnizonas. Pastatai pilki, 
nevaizdingi. Tačiau centras yra gra
žus, matosi labai daug gerai apsi
rengusių kiniečių ir nėra to skur
daus vaizdo, kaip Hong Konge. Pra
važiavom ir trumpam sustojom tau
tiniam muziejuje, ypatingai gražia
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me botanikos sode, kuriame yra 
pats didžiausias Kinijos senojo meno 
muziejus ir tautiniai mokslo rūmai. 
Pravažiavom ir ypatingai gražias 
Lungshan ir Konfucijaus šventoves. 
Gaila, nebuvo laiko arčiau su jomis 
susipažinti. Miesto pakraštyje yra 
labai gražus ’’žolės kalnas”, prie ku
rio sustojame trumpam poilsiui ir 
užkandžiui.

Iš Taipei į Tokyo lėktuvas buvo 
prikimštas japonais, apsikrovusiais 
didžiuliais pakietais ir gėrimų bute
liais. Iš karto nesupratau, kodėl taip 
yra, tačiau atsidūręs Tokyo mieste 
ir susipažinęs su kainomis, supra
tau, kad japonai taip apsiperka savo 
išvykose.

Jeigu iki Tokyo vaikščiojau tik 
vilkėdamas sportiniais marškiniais 
ir tai dar prakaituodamas, tai pate
kęs į Tokyo pradėjau šalti, nes čia 
tikras ruduo - šalta ir lynoja, o vieš
bučiai šildomi.

Pasaulyje mačiau daug didelių 
miestų, tačiau čia pasijutau kaip-ma- 
ža skruzdėlytė visai svetimame, 
man nežinomame pasaulyje. Miestas 
tai tikra cemento ir fabrikų milži
niška pabaisa. O judėjimas - tik spėk 
žmogus dairytis, kad nepapultumei 
po ratais, kalba, kuria nei pirštais 
negali susikalbėti, nes angliškai mo
ka tik vienas kitas. O žmonės labai 
švarūs, mandagūs, ypatingai išdi
dūs, nekreipiu jokio dėmesio į užsie
nietį, kurių aš čia iš viso mačiau la
bai mažai. Tačiau virš viso to, šiame 
pačiame didžiausiame pasaulio 

mieste žmogus ir turistas šiandien 
jaučiasi čia saugiausiai, negu bet 
kokiame kitame pasaulio didmies
tyje.

Mano didžiulei laimei hotelis, kur 
gyvenu, yra prieš pat milžinišką To
kyo centrinę geležinkelio stotį ir vi
sai netoli centrinio pašto.

Atsiradęs Tokyo mieste šeštadie
nio vakare, šiek tiek apsitvarkęs 
kaip ir visose savo kelionėse, tik bū
tiniausiais atvejais pasinaudodamas 
bendromis ekskursijomis, kurių aš 
nemėgstu, apsiginklavęs žemėla
piais, atsidūriau centrinėje stotyje, 
iš kur turiu važiuoti į garsųjį Ginza 
ir aplinkines jo vietoves Akasaka 
Shinjuku. Čia gyvenimas prasideda 
maždaug nuo 6 vai. vak. Ne tūks
tančiai, bet tikrai milijonai žmonių 
vaikšto po liuksusines krautuves, 
gatvės prekyvietes, restoranus, 
klubus ir daugybę įvairiausių žaidi
mų salių. Viso to neprilyginsi su 
Hong Kongu ar kitom salom. Čia yra 
išskirtinas japoniškas stilius: žmo
nės visi labai gražiai apsirengę, be
veik visi vyrai su kaklaraiščiais ir 
kaip tradicija, ko Vakaruose beveik 
jau nematysi, tai 99% vyrų dėvi tik 
baltus marškinius. Kaip keista, bet 
šioje didžiulėje milijeninėje masėje 
beveik visai nematyti senų žmonių, 
tik jauni ir vidutinio amžiaus. Gi 
merginos ir moterys - niekad nebū
čiau tikėjęs - masiniai paėmus yra 
pačios gražiausios visoje Azijoje! Jų 
apvalūs mėnulio pavidalo veidai, la
bai švari oda ir keistos akys atsklei
džia jų puikų egzotinį grožį.

Kelias valandas vaikščiodamas po 
visą Ginza per visą vakarą pastebė
jau gal nedaugiau 2-3 europiečius, 
nors prie didžiųjų naktinių klubų ir 
geišų restoranų - teatrų matėsi daug 
turtingai atrodančių amerikiečių. 
Vien tik Ginza kvartale yra daugiau 
kaip 2000 barų ir kitokių naktinių 
užeigų, kurios daugiausia aptarnau
ja japonų biznierius, kurių sąskaitas 
apmoka jų firmos, ir kurios eiliniam 
turistui, tokiam kaip man, visai ne
prieinamos. Krautuvės kainos yra 
tiesiog astronomiškos, pvz., mažas 
australiškas koala meškiukas 12 

doL, o didesnis - 80 dol. ar daugiau. 
250 gr. steiko pietūs 23 dol., sriuba 
1.50 dol., stikliukas wisky 2 dol., 
brandy 2.20 dol., bonkutė coca-cola 
70 centų, japoniško alaus butelis 
1.20 dol., užsienietiškas alus - 1.90 
dol. Tiesiog baisu. Tikrai nesupran
tu, iš kur tie eiliniai japonai turi pi
nigų čia pavalgyti, išgerti, svar
biausia - gražiai apsirengti.

Vienas pats betyrinėdamas mies
tą žmogus visko pamatai, ko niekada 
nerasi būdamas ekskursijose. Kai 
visur kitur galėjau -tiesiai mokėti 
australiškais ar amerikoniškais do
leriais, Japonijoj to negali daryti. 
Priimama čia tik japoniškos jenos, 
kurių už australišką dolerį duoda 
357, o už amerikonišką 297. Pasijun
ti su tiek pinigų kaip milijonierius, 
tik nežinia, kiek ilgai. Keistai čia iš
duoda ir grąžą. Jei Vakaruose pra
dedama nuo mažųjų pinigų ir skai
čiuojama iki paskutinio vieneto, tai 
čia iš karto tau paduoda visą saują 
pinigų ir pasako "arigato” - ačiū. 
Gerai, kad japonai yra labai sąžinin
gi ir jais gali pilnai pasitikėti, kitaip 
čia prapultum.

Turėdamas daug praktikos kelio
nėse, nesipuoliau valgyti tuoj į di
džiuosius ar net mano paties hotelio 
restoranus. Pasiklausęs ir prisižiū
rėjęs, kur eina eiliniai japonai, pa
čioje centrinėje stotyje atradau ma
žą japonišką valgyklą - restoraną, 
kur visą laiką valgau ir kurioje ne
sutikau kito europiečio. Kaip ir vi
sur kitur čia viskas labai švaru, pa
gal daugumos japoniškų valgyklų 
tradicijas nėra jokių menu, bet visi 
valgiai _ padaryti iš plastikos, lygiai 
kaip jie atrodo natūraliai, ir išstatyti 
vitrinose, ir man tereikia tik pirštu 
parodyti, nors po kelių apsilankymų 
mane aptarnaujanti japoniuke jau 
pažįsta mane ir mes pradedam susi
kalbėti. Čia viskas jau pagal mano 
kišenę, nors vis tiek ganėtinai bran
gu. Pirmą kartą valgant Ginza res
torane ir vėliau stoty pastebėjau, 
kad daug japonų valgydami maka
ronus ar jų sriubą, labai garsiai sre
bia, kas pagal seną japonų paprotį 
yra labai populiaru, nes jei nesrėbsi, 
tai tas maistas bus visai be skonio. 
Vis tik įgiję vakarietiško etiketo ja
ponai to jau nepraktikuoja,.
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Melbourne ’’Aušra” Adelaidėje
1976 m. gegužės 1 d. Katalikų 

Tarybos kvietimu, Adelaidėje apsi
lankė Melbourne Teatras ’’Aušra”.

Daug metų praėjo nuo paskutinių 
Melbourno teatro gastrolių, todėl ir 
žiūrovų susirinko daug, pripildyda
mi Katalikų Centro salę.

’’Aušra” pasirinko S. Kymantaitės 
- Čiurlionienės dramą ’’Aušros Sū
nūs”, Veikalas daug kartų matytas 
įvairiuose gyvenimo laikotarpiuose, 
bet jis visada populiarus, vaizduojąs 
kenčiančios ir kovojančios lietuves 
buitį. Ir šiandieną, mes ypač su
prantame ir jaučiame šią kovą, nes 
panašūs dalykai vyksta ir dabartyje,

Aktoriai suprato ir išgyveno savo 
vaizduojamus charakterius, tačiau 
vieniems tas pasisekė geriau, ki-
tiems ne taip gerai.

Rusteika - V. Miliauskas, Rustei
kienė - V. Kružienė, Ubagė - B. 
Naujokaitienė ir laikrodininkas - E. 
Šidlauskas, scenoje jautėsi užtikrin
tai ir savo vaidyba pilnai įtikino žiū
rovus.

Jurgis - V. Mačys ir Rožė - A. 
Butkutė buvo kiek pervienodi. Rožei 
trūko šilumos ir tikro pergyvenimo. 
Kaimynas - E. Žvinakis, žandarai - 
A. Adomaitis ir V. Motuzą patenki
namai įsijungė į veikalo pastatymą.

Kelios nuoširdžios pastabos - dau
giau dėmesio smulkmenom. Pav., 
laikrodis ant Jurgio rankos, aukštais 
kulnim Rožės batai, krintąs Rustei
kos ūsas, trukdė pilnai įtikėti 
besivystančiai scenoje dramai.

Nors Lietuvoj ubagų vieta buvo 
prie durų, bet vaidinime reikėtų su
režisuoti, kad žiūrovai galėtų aktorę 
bent matyti.

R. Mačienės dekoracijos geros, 
pirmuose veiksmuose iki smulkme
nų apgalvotos. Miško vaizdas tur
tingas žaluma, tik kiek priminė aus
trališką ”bušą”.

Veikalą režisavo R. Mačienė, 
šviesos V. Vosyliaus.

Kad bendruomenės veikimas pra
deda po biskį apsnūsti ar pavargti,

ATVIROMIS...
Japonija pasižymi savo perlais. 

Imperial. Hotel arkadoje yra viena 
didžiausių perlų krautuvė, kur ro
doma jų apdirbimas ir rūšiavimas. O 
kainos,kainos - geriau jau apie perlus 
pamiršti ir patraukti į tikrą plebė
jišką japonų barą. Toks ir yra netoli 
centrinės stoties Etchu rajone. Įėjus 
vidun mediniai stalai ir suolai, baro 
šone kabo šešių džiovintų žuvų gal
vos ir griaučiai, kas reiškia, kad vel
nio dvasia iš čia išvaryta. Padavėjos, 
apsirengusios gražiais kimono, pri
sistato tuoj pat. Viduje vien tik vy
rai. Jei nenori sėsti ant suolo, gali 
gauti japoniško stiliaus vietą jų ta
tami kambary ant šiaudinių čiužinių. 
Angliškai čia niekas nekalba, nors į 
mane ir niekas nekreipė dėmesio. 
Išgėriau alaus (beeru) butelį už vie
ną dolerį, paragavau sake (sah-ke) 
ryžių vyno ir užvalgęs jauno džio
vinto viščiuko, pamačiau, kaip eili
niai japonai linksminasi. Vienas iš 
įdomiausių dalykų čia buvo japoniš
kas tualetas. Tai be sėdynės, ant 
maždaug dviejų plytelių aukščio pa
pėdės įmūryta apvaliai keturkampė 
cisterna su užpakaly esančia lyg tai 
būdele ir ja naudojiesi pusiau pritū
pęs. Gi stambiems reikalams tokia 
išviete naudotis yra tikras menas. 
Lygiai kaip ir japoniškos vonios yra 
tik poilsiui, bet ne nusiplovimui, ką 
reikia atlikti prieš įeinant į vonią. 
Japonijoje nėra jokių tipų, vargšų ir 
elgetų visai nemačiau, ir įdomiausia, 
kad šiame milžiniškame mieste visas 
naktinis gyvenimas pradeda užsida
ryti jau nuo 11 vai. vakaro, o jau 12 
vai. visas Tokyo miega.

Pamatyti daugiau Tokyo įžymy-
... 

yra tikrai sveikintina, kad Melbour
no teatras, iškilo, kaip ’’phoenix” iš 
sudegusių pelenų.

Nėra lengva, grįžus iš darbo, poil
sio vietoj, sėstis į mašinas ir važiuoti 
į repeticijas. Nėra lengva, nuvogtu 
nuo poilsio ar malonumų laiku, iš
mokti roles, kalti,dažyti dekoracijas 
ir t.t.

Tačiau scenos mylėtojai su pasi
ryžimu dirba, patiekdami bendruo
menei lietuvišką vaidinimą.

Dauguma žiūrovų supranta tą 
sunkų kelią ir prityrusių aktorių 
stoką, todėl ir kai kuriuos trūkumus 
atleidžia^

NUOLAIDOS ORGANIZACIJOMS
Melb. Liet. Klubo Tarybos arti

mas bendradarbiavimas su lietuvių 
organizacijų vadovybėmis sudaro 
sąlygas klubo lankytojams sekma
dieniais skaniai papietauti vis kitų 
šeimininkių pagamintais valgiais. 
Organizacijos pasiryžusios padėti 
klubui ir už tai, kad, apmokėjusios 
nustatytą virtuvės nuomos mokestį, 
pelną pasilaiko saviems reikalams, 
Tad lankytojai turėtų atkreipti į tai 
dėmesį, kad jie ne tik skaniai ir pa
lyginamai pigiai pavalgo, bet savo 
atsilankymu paremia ir savas orga
nizacijas.

Melb. Liet. Klubo Taryba, įver
tindama organizacijų pastangas 
ruošiant sekmadieniais pietus, nu
tarė virtuvės mokestį sumažinti iki 
15 dolerių.

Pramoginės salės nuoma žymia 
dalimi prisideda prie lietuvių namų 
finansinės būklės pagerinimo. Ja 
naudojasi visos organizacijos sa
viems parengimams, sumokėdamos 
nuomos mokesčio žymiai mažiau, nei. 
kur nors kitur. Be to, Klubo Taryba 
leisdavo organizacijoms, kurios no
rėjo, pardavinėti gėrimus savo balių 
metu.

Dėl įvairių, daugiausia techniškų 
priežasčių šitas leidimas atšaukia
mas ir nutarta toliau gėrimų parda
vinėjimą pavesti klubo tarnauto
jams nustatyta kaina.

Visoms gi organizacijoms, kurios 
naudojasi pramogine sale savo ba
liams, nuomos mokestis sumažina- j 
mas dvidešimčia dolerių.' Dabartinė 
nuomos kaina organizacijų baliams 
bus 55 doleriai vakarui.

Pastebėta, kad balių lankytojų 
tarpe atsiranda dar ir tokių, kurie

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

bių pačiam vienam jau yra neįmano
ma, todėl sekmadienį su ekskursija 
autobusu, o jų čia yra labai daug ir į 
įdomių, aplankiau imperatoriaus pi
lį Edo-jo, kuri pastatyta 15-me šimt
mety, ypatingai gražų 52 akrų im
peratoriaus sodą, kuriame yra seno
viškas arbatos namas, sargybos 
būstinė ir kt. Pravažiavome pro di
džiausią Orionte Kokusai teatrą, 
kelias senoviškas šventyklas ir 1092 
pėdų aukščio Tokyo bokštą, kur yra 
dvi stebėjimo platformos, iš kurių 
buvo ypatingai gražiai matomas vi
sas Tokyo ir horizonte didysis Mt. 
Fuji kalnas.

Per dvi su puse dienos pamačiau 
aš tik labai mažai ką, ir dabar, ste
bėdamas spalvotą televiziją, rašau 
vidurnaktį savo įspūdžius. Tokyo ir 
japonai yra kažkas daugiau, negu 
viskas, ką iki šiol mačiau Azijoje.
; : UBus^wiau) *
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Iš išeivijos teatro, publika ne tiek 
ieško aukštos klasės vaidybos, kiek 
lietuviško peno, žodžio, dvasios.

Tai nereiškia, kad aktoriai nesi
stengia ir neatiduoda ką gali režisū
ros, vaidybos ir pastatymo srityje, 
kad veikalą patiektų žiūrovams kaip 
galima geriau.

Veikalų patikimas yra skonio da
lykas: vieniems patinka gilesni, pri- 
verčią žmogų pagalvoti pastatymai, 
kietiems bereikšmis juokas. Tačiau 
savo asmeniško skonio neprimeski- 
me visiems teatrų lankytojams.

Adėlaidiškiai dėkoja ’’Aušros” 
teatro režisier ei R. Mačienei ir visai 
grupei už atsilankymą, linki toliau 
dirbti ir vėl Adelaidėn atvykti.

Visuomet laukiam.
V. Marcinkonytė

neužmiršo dypukų sąlygų ir į balius 
atsineša savo gėrimų. Mes tikime, 
kad jie nežino, jog klubo sandėlyje 
yra didelis gėrimų pasirinkimas, o 
jeigu kas mano, kad klubas gali ne
turėti jo mėgiamos rūšies, privalo iš 
anksto, mažiausia prieš savaitę,už
sisakyti pas klubo baro vedėją p.

Krikščiūną, kuris užsakymą išpil- i 
dys- i

Ta proga Klubo Taryba nori pri- , 
minti, kad į klubo patalpas nelei- | 
džiama atsinešti jokių gėrimų. Pra
šoma nesudaryti sąlygų Klubo Ta- Į 
rybai ar klubo tarnautojams imtis j 
griežtesnių priemonių, kas nebus i 
malonu nei šio nutarimo nesilaikan
čiam, nei klubo pareigūnui. į 

Melb. Liet. Klubo Taryba i

Kaimynai ir tvoros
- -Ribų nustatymas ir tvoros staty
bos bei taisymo reikalai tarp dviejų 
žemės sklypų savininkų priveda 
dažnai net prie suirimo gerų kaimi- 
nystės santykių. Tenka susipykti ir 
bylinėtis.

Tūkstančiai namų bei žemės skly
pų savininkų Australijoje nepajėgia 
geruoju sutvarkyti savo žemės 
sklypų ribų ir tvorų reikalų be teis
mo pagalbos. Pradeda bylinėtis dėl 
menko ir mažai naudos priduodančio 
dalykėlio vienai ir kitai pusei. Vėliau 
visai be reikalo turi sumokėti nema
žą pinigų sumą teismui ir žemės ma
tavimo matininkui.

’’The Dividing Fences Act of 1951 
in NSW” yra įstatymas, kuris pade
da išryškinti kaimyninių ribų ir tvo
ros statybos ginčus ir su tuo susiju
sius kitus reikalus. Pagal šį aktą že- 

i mės sklypų savininkai privalo 
lygiomis dalimis atlikti visus 

darbus ir kaštus už sienos nustaty-

ŠYPSENOS

Du jauni žmonės iššoka iš stovin
čio traukinio. Vienas persigandęs sa
ko kitam:

—Bijausi, kad būsiu pametęs pi
niginę.

—Ar žiūrėjai į kišenes? — klau
sia kitas.

—Taip, į visas, išskiriant vieną.
—Kodėl nepasižiūri ir į tą vieną.

—Nes, jeigu piniginės ir toje ne
rasčiau, numirčiau vietoje.

—Ar buvo ten karšta, kur jūs va
sarojote?

—Nepaprastai. Ir nei vieno jne-< 
džio! Mes pasikeisdami sėdėjome vie-
nas kito šešėlyje!
’*./<_ »5» V.M Vi Vvi V» < 5

SPORTAS
Melbourne ?g

VILKAS - ST. KILDA 60:54 - 
•

Šį kartą Vilkas kietai kovojo iki 
išplėšė laimėjimą. Sunku patikėti, 
kad be brolių Brazdžioniu Vilko 
penketukas galėjo atsilaikyti netu
rėdamas pakaitų. Tačiau Vilko tre
neris V. Soha pravedė žaidimą pui
kiai. Svarbiausia, kad kritiškais mo
mentais Vilko komandinis žaidimas 
nepasimetė. Nors priešininkas, savo 
žaidėjus nuolat keisdamas, mūsiš
kius spaudė, bet negalėjo sulaikyti 
Arūno kuris krepšius krovė jų ne
skaičiuodamas.

Vilko taškai: V. Soha 13, A. Pet
raitis 23, Vadis 13, E. Bužinskas 6, 
V. Soha.jun. 5.

VILKAS - POWERHOUSE 65:42 •

Abejonių nebuvo, kad laimėsime, 
nes mūsiškiai jau pradžioje pasirodė 
aiškiai pranašesni. O be to gražios 
pasuotės ir taiklūs mėtymai prieši
ninkui neleido atsitiesti.

Taškai: V. Soha 6, G. Brazdžionis 
17, Vadis 10, G. Petraitis 6, A. Pet
raitis 18, E. Bružinskas 8.

VILKAS — LABOUR 66:50

Nors žaisdamas prieš žymiai silp
nesnę komandą Vilkas neparodė 
aukšto komandinio žaidimo, nes vie
toj 16 taškų galėjo lengvai užkrauti 
šimtinę.

Taškai: V. Soha 2, G. Brazdžionis 
17, Vadis 5, G. Petraitis 6, A. Pet
raitis 16, E. Bružinskas 14.

A.G.

mą ir tvoros įrengimą bei taisymą 
proporcingai.

Dažniausiai ginčai iškyla dėl tvo
ros statybinės medžiagos. Vienas 
nori-mūrinės tvoros, antrasis - me
dinės, arba specialinės plytinės tvo
ros ir t.t. žodžiu, kaimynai patys ne
gali susitarti ir po to iškyla nesusi
pratimai, nesutarimas ir prieštara
vimas.

Pagal anksčiau paminėtą aktą 
kiekvienas žemės sklypo savininkas, 
norėdamas priversti savo kaimyną 
prisidėti prie bendros tvoros staty
bos ir jos išlaidų padengimo pusiau, 
vienas iš jų patiekia raštiškai kitam 
pranešimą - įspėjimą pažymint pa
geidaujamos tvoros medžiagos rūšį, 
apytikrę kainą ir t.t. Rūbežių nusta
to licenzijuotas matininkas (regis
tered surveyor). Po to minėto laiško 
nuorašas su prierašu patiekiamas 
teismui - ’’The Court of Petty 
Sessions” išspręsti šios rūšies bylą, 
kuris nustatys, ištikrųjų kokios me-
džiagos bus statoma tvora.

Įspėjimo laiškas tvoros statybos 
ar taisymo reikalu patiekiamas 
prieštaraujančiam kaimynui asme
niškai jo gyvenamoje vietoje, dar
bovietėje arba siunčiamas tiesiog 
registruotas laiškas paštu. Toks 
laiškas gali būti įteiktas asmeniui - 
jo sūnui, dukrai, žmonai virš 14 me
tų amžiaus. Laiško nuorašas, regis
truoto laiško kvitas arba gavusio 
laišką asmens parašas patiekiamas 
teismui.

Tvoros taisymo darbai gali būti 
pradėti tučtuojau po vieno mėnesio 
įspėjimo nuo įteikto laiško dienos, 
visai neatsižvelgiant kito asmens 
prieštaravimo.
' Naują tvorą statant ir žemės

> sklypų ribą nustatant būtinai pirma 
turi būti gautas abiejų šalių sutiki-

- mas ir susitarimas ir tik po to, pra
dėti tvoros darbai. Nesant to, turi 
eiti į teismą ir gauti teismo įsakymą 
tvoros statybos reikalu. ~.

M. Zakaras Isį

. .!#. .bS 1 ,'jS‘
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Motinos šventė.

Tradicinis Motinos Dienos pobū
vis, kurį parengė Apylinkės Valdy
ba, įvyko gegužės 2 d. St. Peters 
Hall, Hamilton. Vaišių stalas 
motinoms, finansuojamas valdybos, 
parengtas Birutės Gasparonienės 
rūpesčiu talkininkaujant p. Danai 
Bajalienei, Antosei Grigaliūnienei, 
Reginai Ulanienei ir Onai Zakaraus
kienei.

Tarpe skaitlingų svečių matėsi iš 
Melbourne besisvečiuoją pas p. 
Gasparonius p. Juozas Balbata ir 
Good Neighbour Field Officer Mrs. 
Dawn Pereson su sūnumi.

Pobūvio pradžioje p. Rokas La
pinskas skaitė paskaitą, kurios tema 
buvo išryškinimas motinos proble
mų ir atsakomybės nėštumo periode 
ir vaikystėje.

Meninėje dalyje p. Zina Zaka
rauskienė padeklamavo Petro Vai
čiūno eilėraštį "Motinai” ir p. Auto
se Grigaliūnienė solo sudainavo dvi 
dainas.

Prie gražiai parengto vaišių stalo 
su gėlėmis prie krūtinių motinos su 
savo šeimomis ir kiti svečiai turėjo 
malonią pasibičiuliavimo popietę.

Žmonės negaliuoja.

Paskutinėmis savaitėmis new- 
kasteliečiai sirguliuoja:

Kristina Gasparonytė - Vander- 
berg buvo ištikta lengvo priepuolio 
ir pagulėjusi porą savaičių ligoni
nėje bei pailsėjusi namuose dabar 
jau pasitaisė ir dirba.

Dr. M. šeškus buvo operuotas, 
dabar pasitaisęs ir leidžia ramias 
pensininko dienas namuose.

Taip pat porą savaičių praleido 
ligoninėje Petronė Liūgienė, gi p. 
Balčiūnienė net porą kartų buvo pa
guldyta ligoninėje, operuota ir dėl 
sveikatos išstojo iš choro.

Valdybos sekretorius p. J. Lizde- 
nis jau kiek laiko negaliuoja namuo
se ir 30.5.1976 bus paguldytas Nele 
Mater Misericordiae ligoninėje, kur 
31.5.76 bus operuojamas.

A.Š.

GEELONG
MOTINOS DIENA GEELONGE

Gegužės 9 d. Geelongo Liet. B-nės 
Namuose buvo surengtas Motinos 
Dienos minėjimas. Ta proga šv. Jo
no bažnyčioje pamaldas laikė ir pa
mokslą pasakė Geelongo liet, kape
lionas kun. V.J. Volodka. Pamaldų 
metu giedojo p. M. Kymanto vado
vaujamas lietuvių choras.

Bendruomenės Namuose minėji
mą atidarė Savaitgalio mokyklos tė
vų komiteto pirmininkė p. A. Žvirb
lienė pakviesdama susirinkusius pa
gerbti susikaupimo minute mirusias 
motinas. Motinas sveikino: apyl. 
pirm. Dr. S. Skapinskas ir kapelio
nas V.J. Volodka. Įdomią paskaitą 
skaitė viešnia iš Melbourne poetė p. 
M. Malakūnienė.

Toliau sekė meninė dalis. Pianinu 
paskambino V. Kymantas, dekla
mavo D. Valaitis, A.T. Bindokai. 
Dar pianinu paskambino P. Mani- 
kauskas, tautinių šokių grupė, vad. 
B. Liebich, pašoko du šokius ir pa
baigai Geelongo lietuvių choras pa
dainavo tris dainas. Minėjimas 
baigtas Lietuvos Himnu.

Po minėjimo dalyviai buvo pavai
šinti kavute ir skaniais užkandžiais, 
kuriuos paruošė savaitgalio mokyk
los tėvų komitetas.

P.M.

stogę pagalvok, ar apmo-
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SYDNEY
GEGUŽINĖ.

Gegužės 8 d. LŠST Sydney Da
riaus ir Girėno Šiaulių Kuopos Val
dyba surengė puikią gegužinę ’’bar
becue”, p.p. Kondreckų erdviame 
žemės sklype, 65 Hunter Str. Condel 
Park. Oras buvo gana palankus, to
dėl ir svečių prisirinko gerokas bū
rys. Į gegužinę atvyko ir Linksmieji 
Broliai, kurie savo kupletais sukėlė 
daug jumoro. Gegužinės šeimininkė 
p. J. Šarkauskienė buvo tinkamai 
pasiruošusi vaišinti svečius, todėl 
visi buvo patenkinti ir neskubėjo į 
namus, laukdami loterijos rezultatų. 
Kad ir atvirame ore, prie elektros 
šviesos, buvo malonu pabuvoti ir 
vėliau. Iki 9 vai. vakaro skambėjo 
muzika ir lietuviška daina.

S.P.
Nauja Sydnejaus ramovėnų valdyba

Balandžio 11 d. L.K.V. Ramovės 
Sydney skyrius buvo sušaukęs savo 
susirinkimą, kurio metu buvo iš
rinkta nauja skyriaus valdyba, kurią 
sudaro: pirm. V. Bižys (55 Cronulla 
st., Hurstville, tel. 587 9837), sekre
torius J. Makūnas ir iždininkas J. 
Mikutavičius. Visais reikalais kreip
tis į skyriaus pirmininką aukščiau 
paduotu adresu.

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATĄ

MELBOURNO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA

maloniai kviečia visus tautiečius į

BALIIJ
birželio 5 d., šeštadienį, nuo 7 iki 12 vai. vak.

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE
Įėjimas: suaugusiems $ 6.00, studentams ir pensininkams $ 4.00.
Bilietus užsisakyti prie liet, bažnyčios arba pas B. Prašmutaitę tel.

211 3775, P. Sadauskienę tel. 836 1726 M.L.J.S. Valdyba

KRONIKA
šeštinės.

Gegužės 27 d., ketvirtadienį, 
Kristaus Dangun žengimas - priva
loma šventė.

Lietuviams pamaldos bus vakare 
6.30 vai. St. Joachim’s bažnyčioje, 
Lidcombėje.

Po šv. Mišių gegužinės pamaldos.
Kun. P. Butkus

RYTŲ EUROPA AMERIKOS 
POLITIKOJE

Prieš tris mėnesius pradėjęs savo 
paskaitų ciklą Sydnejaus Liet. Klu
be p. V. Šliogeris ištvermingai tęsia 
ir toliau: gegužės 30 d., sekmadienį, 
3 vai. įvyksta dar vienas p. V. Šlio
gerio pranešimas - Amerikos politi
ka, Rytų Europos išdavimas. Tema 
labai jautri, liečianti ir Lietuvą. Su
interesuoti maloniai kviečiami at
vykti ir pasiklausyti. ~~nžės 30 d., 
sekmadieni, 3 vai. Lie ***iiibo mažo
joje salėje.

Tradicinis skautų Kaukių Balius 
birželio 26 d. Father O’Reilly salėje 
Auburne. Numatytos ypatingai pui
kios dovanos už geriausias kaukes. 
Jau pats laikas ruošti kaukes ir pa
sirengti baliui!

Gegužės 29 d. Sydnejaus Liet. 
Klube jau antrą kartą girdėsime

MMMMk

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankston. TeL: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

ŠEŠTADIENIŲ PROGRAMOJE
Gegužės 29 d.:

SYDNEJAUS VOKIEČIŲ MIŠRUS
CHORAS
jauJau antrą kartą klubo scenoje!

FILMAI LIET. KLUBE

Birželio 2 d., trečiadienį, 7.30 vai.: 
THOSE MAGNIFICENT MEN IN 
THE FLYING MACHINES 
Intriguojantis filmas iš aviacijos 
istorijos.

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

KLUBAS ATVIRAS:
Pinn.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 

val.penkt. 4 iki 12 vai., šešt. 2 iki 1 
vai., sekm. 12 JO iki 11 vaL

* Antradieniais stalo tenisas
♦ Trečiadieniais šachmatai

.* Ketvirtadieniais dvigubi jaękpotai

Sydnejaus vokiečių chorą. Pirmas to 
choro pasirodymas klubo svečiams 
buvo maloni staigmena. Choras ge
rai paruoštas. Repertuare dainos 
internacionalinio garso ir daugeliui 
mūsiškių gerai pažįstamos. Malonu, 
kad klubo vadovybė savo progra
mose įveda ir etninių grupių pasiro
dymus.

PADĖKA

p. Pranui Nagiui už paaukotas 
Šaulių Sąjungos Istorijos 12 knygų, 
p. Zigmui Kyzeliui už paruoštą šau
lių kuopai antspaudo projektą, p. A. 
Slonskiui už 10 dol. auką. Aukoju
siems laimikius šaulių kuopos lote
rijai: p.p. Kaufeldams, B. Stašioniui, 
S. Pačėsai ir M. Petroniui. Ponams 
Kondreckams, leidusiems savo erd
viame kieme surengti gegužinę ge
gužės 8 d. Ypatinga padėka p. Janei 
Šarkauskienei gegužinės šeiminin
kei, kuri su savo vyru p. Benium 
Šarkausku savo paruoštais skanės
tais vaišino visus dalyvavusius sve
čius. Prisidėjusiems maistu, auka ir 
darbais: Reginai Šarkauskienei, Al
donai Stasiūnaitei, B. Kondreckie- 
nei, A. Laukaičiui P. Žitkauskui, 
Linksmiesiems Broliams ir A. Plū- 
kui. Visiems išvardintiems, ir tiems, 
kurie, galbūt, nepaminėti, reiškiame 
nuoširdžią šaulišką padėką.-----  ,---------, r_____ Redakcija rašinius taiso ir skelbia 

LSST Sydney Dariaus ir Girėno S savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
Šaulių Kuopos Valdyba ■ neatsakoma.

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - 
penktadieniais 6-9 val.v., šešt. 6-10 
vai., sekmadieniais 1-9 vai. vak.

l 
i 
i 
i 
i

ŠOKIAI grojant ’’Golden Trio 
kapelai: 
šeštadieniais 8-12 vai. vak. 
sekmadieniais 6-10 vai. vak.

Moterų veikloje
Syd. Liet. Mot. Soc. Globos D-jos 

Valdyba praneša, kad a.a. Reginos 
Rudienės laidotuvėms surinkta au
kų $ 371.10, kas buvo perduota Fu
neral of Distinction direktoriui p. K. 
Butkui. Draugijos valdyba nuošir
džiai dėkoja aukotojams ir rinkė
jams.

. DRAUGIJOS LANKOMI 
LIGONIAI:

Namuose sergą: A. Liubianskienė 
ir A. Valiulis.

Ligoninėse: B. Račkauskienė, 
Walgrove Nursing Home, Lakemba; 
J. Bastys, Lidcombe State Hospital; 
J. Mikalauskas perkeltas į Liverpool 
Elizabeth Drive Nursing Home; 
Bartininkas Tudor House Burwood; 
Šliteris North Sydney Red Cross 
Nursing Home; Palaitis Auburn 
Distr. Hospital; Karvelienė Banks
town Hospital.

*♦*
Gegužės 25 d., antradienį, Sydne

jaus Liet. Klubas mini savo licenzi- 
juotos veiklos trejų metų sukaktį. 
Tą vakarą klubo nariai bus šiltai pa
vaišinti klubo sąskaitom

LITHUANIAN AUSTRALIAN 
WEEKLY “OUR HAVEN“ 
Australijos Lietuvių bendruomenės 
lai k rast-i s
Leidžia ALB Krašto Valdyba 
Redaktorius V .Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
J.Maksvytis, A.Reisgys.
Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
Bankstown,N.S.W. 2200;
Tel. 7098395
Leidėjo ir Administracijos adresas:: 
Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 6499062 
Prenumerata: metams 
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$18.00 
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