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NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE
KRAŠTO VALDYBOS KREIPIMASIS Į 

AUSTRALIJOS LIETUVIUS NEPRIK- 
LAU SOMYBĖS ŠVENTĖS PROGA

Vasario 16-oji diena - tai tautinio pasidi
džiavimo šventė, kurioje mes minime sa
vo tautinių ir valstybinių aspiracijų ap
vainikavimų. Tai diena, kurioje kiekvien. 
as musų turi bent trumpai pažvelgti į sa
vo tautos praeiti, dabartį ir ateitį. Paž
velgti Į praeitį, kad iš tautos sunkaus 
kelio ir išgyvenimų pasisemtume stipry
bės - pažvelgti į dabartį, kad geriau ir 
giliau suprastume tautos kančias ir pajų 
stūmė laisvės troškimų - pažvelgti į atei
ti, kad sustiprinus savo ir savo brolių 
viltį.
Tebūnie Vasario 16-oji mums savęs pa
žinimo ir vilties šventė.

A.L.B. Krašto Valdyba.

ALB KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKO

ŽODIS.
Malonu buvo susitikti su visa eile mūsų 
bendruomenės darbuotojais,visuomeninin
kais, kultūrininkais, organizacijų bei jau
nimo vadovais. Su jais turėjau progos iš
sikalbėti apie daugelį kalykų, išsiaiškin
ti spaudos reikalus, ypač Musų Pastogės 
administravimo klausimus, aptarti švieti
mo ir mokyklų,rūpesčius ir net 1972 m. 
Lietuvių Dienas.

A.Zmuidzinavičius

Man lankantis Sydney ir Melbourne paty
riau daug nuoširdžios ii rūpestongos glo
bos iš eilės tautiečių. Be jų visų, pagel- 
bos nebūčiau pajėgęs altikti tiek daug 
reikalų.

V.Neverauskas.

“Regėjimas4

Pastarieji įvykiai, 6 ypač tragiškas 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko- Simo Kudirkos šuolis į laisvę, iškėlė Lie- 

mitetas turi malonią pareigą pareikšti, kad tuvos klausimą, viso pasaulio viešumai 
pastarųjų įvykių paveikti visi laisvojo 
pasaulio lietuviai, o ypatingai jaunimas, 
savo greita, išradinga ir darnia akcija bei 
gausiomis aukomis irodė, kad Lietuva te
bėra mumyse gyva ir kad Į jos laisvinimo 
darbą ateina jaunoji karta. Mūsų nuošir
di padėka ir pagarba Jums visiems! Ta 

Jų žygiai ir aukos sukrėtė pasaulio Pr°ga dėkojame ir visiems nepailstamai 
sąžine ir paskatino viešai prabilti, kad kurstantiems lietuviskamo ugnį savosešei 
jau laikas sovietinei imperijai atverti sa- mose> var8° mokyklose, organizacijose 
vo sienas laisvam judėjimui. Mes tvirtai ™°?®.’: ^f®?®.^^:8?®!.'
tikime, kad visų sovietų pavergtų tautų . ................" ”
sustiprėjęs veržimasis į laisvę ir pasau
lio viešosios opinijos spaudimas pagrei
tins komunistinės imperijos žlugimą ir pri
artins

Lietuviai,
Nepriklausomybes paskelbimo sukak

tį šiemet minėsime sujaudinti ir giliai su
krėsti. Trys, vienas po kito seką, lygiai 
kaip anksčiau kiti pasisekę lietuvių ban
dymai išsveržti iš sovietinio tautų kalė
jimo irodė mums ir pasauliui, kad Lietuva 
nežiūrint priespaudos, tebėra gyva, o lie
tuviams laisvė yra brangesnė už visa ki
ta.

Lietuvai liasves dienas.

ir kartu mus įpareigojo savo darbais ir au
komis užtikrinta, kad ji nebūtų vėl užmirš
ta. Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Ko. 
mitetas derins visas mūsų pastangas ir 
darys visa, kad Lietuvos laisves klausi
mas butų gyvas visur, o ypač ten, kur bus 
svartomi Europos likiminiai reikalai.

Lietuviai! Minint šiemet Lietuvos Ne
priklausomybes atstatymo sukakti, visų 
musų, nežiūrint kur begyventume, įkvė
piančiu ir del Lietuvos gyventi paslcati-

1 biantiems pasauliui Lietuvos nedalia ir nančiu sukiu tebūnie musų brolių įpras- 
’ savo aukomis remiantiems Lietuvos pas- minta gili mintis, kad už laisvę verta mir- 

tangas. Gili pagarba ir mūsų pasitikėji- ti.
į. mas broliams ir sesėms pavergtoje bei to- Tegu meilė Lietuvos dega musų širdyse! 

limoje tremtyje.

mose, vargo mokyklose, organizacijose

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
komitetas.

VASARIO 16-ji

ai

TAUTA IR LAISVE

V.Kazokas.

Laisvė yra pagrindinė sąlyga taut- 
egzistuoti ir išlikti. Laisvės niekas

neišrado, o ji yra faktas, kaip noras 
ir valia guventi. Todėl laisvė nėra idė
ja, už kurią reikėtų kovoti ir kurią rei
kėtų propaguoti, kad ji prigytų. Kai sako-

■ . me, kad kovojame už laisvę, mes iš tikrų-
Mano gili padėka priklauso; ALB Sydney jų kovojame patys už savo ateiti, už eg- 
Apylinkes pirmininkui p.A.Reizgiui su zistenciją.
ponia, ALB Krašto Tarybos pirmininkui Idėjos iškyla ir pragaišta; jos kon- 
prof. A.Kabailai su ponia; "Musę Pašto- kuruoja viena su kita kiekvienu atveju ne
ges redaktoriui dr.A.Mauragiui su ponia, išvengdamos prievartos ir smurto. Tuo tar- 
Kontroles Komisijos pirmininkui inž. V. pu laisvė yra viena ir ta pati nuo žmoni- 

“Mūsų Pastogės“ adminis- jos lopšio iki šiandie. Ji nėra pašalina
ma ar sunaikinama: net ir pavergtasis ne-

gu tam, kuris prievartos nėra pažinęs.
Laisvė kaip ir alkis: alkanam ne

reikia simbolių ar ženklų, kurie jam 
primintų, kad jis alkanas. Alkanam sotis, 
kaip ir pvergtajam laisvė žadinami tų pa
čiu gyvybinių ir egzistencinių variklių,ku
riais remiasi patsai gyvenimas;

Tik laisvėje pilnai atsiskleidžia žmo
gaus kūrybinės galios. Juo labiau nėra no
rmų ar taisyklių, kuriais keliais ar būdais 
žmogus ar tauta įssiveržiai laisvę. Ly - 
giai kaip nėra kodų ar nuostatų, kaip rei
kia mylėti. •

xxxx

Bukevičiui;
tratoriui p.Stašioniui; buvusios Krašto ma ar sunaikinama: net ir pavergtasis ne- 
Valdybos nariams; ALB Sydney Apylin- praranda laisvės, tik jam atimta galia lai
kės Valdybos nariams, Sydney lietuvis-sve naudotis.
kų organizacijų atstovams; p. Zinkui su 
ponia; Melbourne ALB Apylines pirmin
inkui p.M.Didziui; p.šeikiui su ponia, p. 
Stankunavičiui ir inž. Pelenauskui. 
Nuoširdus ačiū visiems.

V.Neverauskas 
ALB Kras'to Valdybos Pirmininkas.

Kiekviena idėja grindžiama tikėjimu. 
Jai sukuriami simboliai, kurie ilgainiui 
virsta stabais, ir jie gyvi tik tiems, kurie 
jais tiki. Laisve nereikia tikėti, o joje 
gyventi. Todėl jai ir simboliai nereikalingi,, 
nes ji yra visiems, ne vien tik tiems, ku
rie ja naudojasi. Persekiojamam arba pa
vergtajam laisvė visados realesnė ne

vių tauta gyveno laisvės viltimi. Vie . 
nas po kito kad ir nesėkmingi su 
kilimai aiškiai byloja, kokia brangi lie
tuviui laisvė, ir jam nebuvo jokia 
kaina peraukšta ir perbrangi, kad ja iš
sipirktų laisvę. Dar ilgus dešimtmečius 
lietuvių tautai reikėjo kęsti priespau
da ir tykoti progos,kol tas laisvės troš
kimas buvo realizuotas.

Vasario 16-ji yra tik trumpas lais 
ves blykstelėjimas lietuvių tautai po 
ilgos vergijos. Po poros dešimčių mė
tų lietuvių tautos laisvė vėl buvo nūs - 
tumta į pogrindį, bet nepalaužta ir nenus
lopinta. Pavergtųjų lietuvių pastangos te 
vynėje pasirodyti pranesesniais už pa
vergėjus, išeivių lietuvių atakos tarptau: 
tinių forumų, neleidžiančios numarinti pa. 
vergtos tautos šauksmo, - visa tai liu
dija, kad lietuviai laisvės negarbina, o 
ja gyvena. O kol gyva laisve tautoje 
arba kol tauta gyvena viltimi tą laisve 
atfranti ml i, -

Mes nežinome, kiek lietuvių tautai 
metų, bet ji kaip tokia jau buvo ir lais- _ ________
vai gyveno daug laiko anksčiau, negu ji "atgauti, tol ji yra 
įėjo i istoriją. Laisvę lietuviai supra-gyva, atspari ir nenugalėta! Vasario 
to ir įvertino nuo to momento, kai paša- 16-sios minėjimai šitai tik patvirti - 
liečiai pradėjo kėsintis į jų laisvę. Vėl - na, bet tai dar nereiškia, kad tik su 
iau, jau istorijos eigoje, lietuviai net kei- Vasario 16-ja lietuvių tauta laimėjo 
tė savo Įsitikinimus ir savo giliai įsišak- laisvę: ta pačia laisve lietuviai gy - 
nijusias’ idėjas, kad tik išlaikytų ir '.................. . - . .
išsaugotų savo laisvę, Lietuvos karali
jos kulminacija buvo nekas kita, kaip 
lietuvių tautos laisvės triumfas.

Ir savo sutemų dienose lietu-

veno šimtmečiais ir toji pati laisvė 
žėrės tol, kol bus .gyvas ir sąmoningas 
bent vienas lietuvis.

(Nukelta įj> psl.)
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Redakto
riaus iodis

VASAIO 16-ji - NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ.

Kiekviena gyva tauta siekia nepriklauso
mybės, nes kaip tik nepriklausomybėje ji 
gali pilnai išplėtoti savo tautinės kultūr
os vertybes. Mūsų tauta išvargusi daug - 
iau kaip 100 metų Rusijos pvergta, sveti
mų kultūrų alinama, 40 metų persekiojama 
dėl savo rašto, iškentėjus! tremtį ir katarr- 
gą, 1918 m. vasario 16-ją kėlėsi gyventi. 
Koks tai buvo džiaugsmas, koks užside - 
girnas kūrybai? Kaip po ilgos žiemos dai
gas, kalėsi iš žemės, sužydėjo gražiais 
Žiedais ir prinokino derliu. Neilgas tas nei 
priklausomybės laikas, vos viena genera
cija užaugo, tačiau kiek daug gyvybės da
vė mūsų tautai, kiek dvasinės tvirtybės, 
kiek džiaugsmo, kiek šviesos?
Bet štai atėjo kita Žiema, gal dar kietes
nė, rafinuotesnė savo metodais ir priemo
nėmis, bet ne amžina, nes nieko nėra am
žino. Tas laikinumas ir įprasmina mltsų 
norų gyventi ir kovoti už savo laisvę ir ne
priklausomybę.
Ir dabar, kai mes švenčiame Vasario 16- 
ją, mes angažuojamos kitai naujai nepri
klausomybei, mes laukiame kaip tas dai
gas po ledu, kada ateis pavasaris ir vėl 
mūšy tauta išvys saulę ir pajus šilumą 
naujam gyvenimui.
Mūsų didžiausias uždavinys yra išlikti 
gyviems iki toji pavasario diena ateis. 
Mes turime ne tik taupyti savo kraują, 
bet augti savo dvasia ir savo skaičiumi. 
Ilgesnį laiką būdami svetur, toli nuo sa
vo tautos gyvybės šaltiniu, mes, gal but, 
prarasime savo kalbą, tačiau jei savo lie 
tuviską sąmonę neprarasime, jei busime 
stiprus dvasioje, mes kartu su savo tau
ta kelsimės naujam nepriklausomam gy - 
venimui.
Tokia tad yra prasmė Šios dienos švent
ės , mes ją turime giliai suprasti ir įver
tinti. Ji mums tokia pat reikšminga, kaip 
ir anomis nepriklausomybės dienomis.

A LB KRAŠTO VALDYBOS PIRMININ
KAS MELBOURNE.

išbuvęs dvi dienas Sydne'juje trecią die
ną p.V.Neverauskas, astisveikinęs su 
sydnėjiškiais, ankstį rytą pakilo iš Mas
cot aerodromo orlaiviu į Melbourną. Mel
bourne jis turėjo susitikti su Melbourne 
Apylinkės pirmininku p.M.Didžįu, Litua
nistinės Sekcijos vedėju p.A. Seikiu ir 
Lituanistinių kursų orgnizatorium p.S. 
Stankūną vičium.
P.M.Didžys nupasakojo Apylinkes Valdy
bos darbo sąlygas, išklausė Krašto Val
dybos pageidavimų ir pažadėjo spręsti 
ALB atstovavimą Baltų Federalinėj Ta
ryboj, kuri dabar randasi Melbourne. 
Buvo labai Įdomiai pasikalbėta su p.Stan- 
kunavicium, kuris, kaip žinoma,yra suor
ganizavęs Melbourne lietuvių kalbos kur
sus Viktorijos Valstijos Švietimo minis- . 
terijos žinioje. Apie tai p.Stankūnavi - 
čius buvo jau padaręs pranešimą ALB 
Krašto Atstovų suvažiavime. Šiuo metu 
kursai yra reikalingi finansinės paramos 
vadovėlių ir mokslo priemonių Įsigijimui. 
Nuo mokymo efektingumo priklausys ir 
studentę, kurių šiuo tarpu yra 41, išsilai
kymas, Iš šių kursų, tinkamai tvarkantis, 
ateityje gali net išsivystyti lietuvių kal
bos katedra Melbourne universitete, Kur
sai yra aukštesnis laiptas musų savait
galio mokyklų mokiniams ir turėtų būti 
mūsų visų labai remiami; jie daugiau pa
dės mūsų jaunimo lietuviškumui, negu 
kas lig šiol-
Su p.A.Seikiu, kuris yra Lituanistinės 
sekcijos vadovas ir lig šiol turėjo dau
giausiai darbo su savaitgalio mokyklomis, 
Buvo pasikalbėta švietimo reikalais, ALB 

bibliotekos reikalais, vadovėliu Įsigi
jimo ir pagalbos musų savaitgalio mokyk
lom, bei mokytojams klausimais. 
Penktą valandą vakaro lėktuvas pakilo 
kelionei į namus. Taip ir baige’si, kad ir 
varginanti, bet labai produktyvi kelionė, 
kurios metu atsiekta duagiau, negu eile 
ilgų laiškų galima būtų padaryti.

... r, • N N
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LAISVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪ
SŲ GARBĖS REIKALAS.

Gerb. Redaktoriau,

Šaltis ir pūgos siaučia Kanadoje, o aš 
ilgiuosi šilumos ir saulės ir šiokio 
tokiopoilsio. Jau ištisi metai bus, kai 
aš apleidau Australiją. Neužilgo žadu, 
grįžti į Sydnėjų. Faktinai už kelių sa
vaičių.- Jei paklaustumėte, ką gi dariau 
pėr siuos metus? Tai turėčiau atsakyti, 
kad čigoniškame savo gyvenime labai į- 
temptai dirbau. Suruošiau septynias indi
vidualines parodas Amerikoje ir Kanado
je. Užbaigiau eilę atvežtų pradėtų kuri
nių ir nemažai naujų sukūriau. Rašiau 
parodų kritikas į "Tėviškės Žiburius" 
"Draugą“ ir "Dirvą". Skaičiau ei
lę paskaitų lietuvių ir anglų kalbomis. 
Su parodomis ir paskaitomis apkeliavau 
tūkstančius mylių visokiomis priemonė
mis . Per šiuos metus pergyvenau viso - 
kių visokiausių nuotikių, knygas galė
čiau rašyti. Grįžęs, turėdamas laiko, pa
rašysiu vieną kitą vaizdelį ar įvykį ir M. 
P. skaitytojams. Tad iki pasimatymo.

Jūsų
, 1 L.Urbonas.

Gerbiamas Pone Redaktoriau, 
Siųsdamas Jūsų redaguojamai Mūsų Pas
togei pirmąjį savo straipsnelį, linkiu 
Jums ir visai Musų Pastogės Redakcinei 
Komisijai geriausios sėkmės ir ištverme's

Pries siųsdamas šį savo straipsnelį vos 
tik gavau Mūsų Pastoges Nr.4. kurį per
vertęs, kaip nuolatinis jos skaitytojas 
ir sioks toks bendradarbis, labai nusimi
niau ir susijaudinau.
Ar gi jau net sudarytoji Redakcinė Komi
sija nagali ar nenori savas skirtingas 
nuomones tarpusavyje išsiaiškinti jas 
neskelbdami jų redaguojamo laikraščio 
skaitytojams. Pagaliau, Redakcinę Ko
misiją sudaro ne du bet septyni asmenys. 
Kodėl gi penki likusieji i šį dviejų kole

Mūsų z'monės sako, kad niekas su giltine 
nėra padaręs sutarties. Ne vienas nežino 
kada nutruks jo gyvenimo siūlas. Vieni 
miršta po ilgos ar trumpos ligos, kitų šir
dis staiga sustoja plakusi, treti netenka 
gyvybės eismo ar kitokios staigios nela- 
mės ištikti. Tik pirmieji turi pakankamai 
laiko savo palikimo reikalams sutvarkyti 
Todėl labai svarbu, kad kiekvienas tautie- _
tis turėtų sudaręs testamenta, kuriame bū- arba valstybės iždui, 
tų išreikšta jo tikroji valia. Jei pažvelgsi- Netaip bloga, jei artimiausieji giminės yta 
me j paskutiniasiais metais palaidotus lie- čia pat Australijoj ar kad ir kitoje Vakarų 
tuvius, pamatysime, jog paie pusė jų mirė "A ””1' D 
staigia mirtimi. Tai turėtų kiekvieną pas
katinti rimtai pagalvoti, kad ir jį gali iš
tikti toks pat likimas. Todėl niekas netu
rėtų delsti su tęsti mentu sudarymu. 
Reikia žinoti, jog testamentą kiekvienu 
laiku galima pakeisti, net ir tuo atveju, 
jei jis yra kam įduotas saugoti. Galioja 
tas testamentas, kuris yra vėliausiai su
rašytas. Testamentą gali sudaryti visi as
menys, sukakę 17 metų amžiaus ir esą 
normalios dvasinės būklės.
Testamentai yra dviejų rūšiu-viešieji ir 
privatiniai arba naminiai. Viešieji testa
mentai sudaromi pas stiliciterį.Testamento 
sudarymo mokesčiai nėra aukšti.
Kadangi testamentas yra labai svarbus de-institucijai, kad jie visą ar dalį palikimo 
kumentas, tai jam sudaryti yra nustatyti
kai kurie reikalavimai, kurių nepaisymas 
daro tą dokumentą niekiniu. Kaip surašy
ti viešieji testamentai pasako juos suda
rą soliciteriai.
Australijoje savo tautiečiu tarpe neturime 
milijonierių. Tačiau daugelis, būdami tau
pūs žmonės .gyvendami kad ir kukliomis 
sąlygomis, yra susidėję keletą, keliolika 
ar net keliasdešimt tukstanciu dolerių. 
Yra ir tokių, kurie apsukrumu yra įsigiję

gų ginčą neisitarpė ir reikalo tarpusavy
je neišsprendė?
Gerbiama Mūsų Pastogės Redakcine Ko
misija, ,
AŠ kaip lietuvis ir šios Bendruomenes 
narys vertinu jūsų apsiimtų pareigų 
svarbumą ir tikiuosi jūsų prieš save ir 
pries Bendruomenę garbingų atsakingu
mų.
Nuoširdaus darbo linkėdamas

Liudas Barkus 
Caulfield North, Vic.

Atviras Laiškas J.Almiui Jūragiui.

Almi,
Su karteliu skaičiau Tavo laišką 

redakcijai.
Neisiu į detales, bet pasakyk man, 

ar žmonių širdyse, ar POPIERIUOSE 
yra pripažintas aktorius, šokėjas, poetas, 
dainininkas? Ar svarbu kūrėjui-minimas, 
ar neminimas jo vardas?
, ("Lakštingala negali nečiulbėti"..’) 

Žmonės nešiojasi kūrėją savo širdyje. 
Nešiojasi taip, kaip vaidylų giesmes, 
kaip palaimintą jaunyste linkstančioj 
bakūžėj,ir ieSk0 jo - lyg paparčio žiedo.

Senas yra Mauragis. Kaip Grainio lie. 
pa ir skerdžius Lapinas - senas.

Kai mudu, Almi, po stalų, su vėle- 
vėlėmis lakstėme.jis GYNĖ vėliavą. 
Jis KLYDO: ir KLYSTA. Jis 
DIRBO ir DIRBA. Kuo mes Almi, gali 
me pasigirti? - paskolinimais asvo abe
jotinų vardų - ir mus žudančiomis ambici

• jomis?
Mes.naudojantis Tavo žodžiais, "už

smaugtas mažumos balsas" ŠŪKAUJAME, 
bet ką tikrenybėje esame padarę? Ar mes 
nebėgome iš krašto kuriame valdė mažu
ma? Ar nebėgome mokytis būti kultūrin
goje pozicijoje ir opozicijoje?

Taip nedaug čia mūsų, Almi. Jei bū
tum parašęs gerą, ilgą reportažą apie 
Lietuvių Dienas Melbourne būčiau daug 
laimingesnis. Ir daug klaidų būtų atitai
syta. Ir mano pastogė butu šviesesnė 
Sydney, 5.2.72.

• nt.Gasiūhas.

DAR APIE TESTAMENTUS
dar didesnį-turtą. Kai žmogus mi. šta nepa
likęs testamento, tai jo pinigai ir kitos 
turtas dažnai atitenka ne tiems, ku. iems 
jis norėtų palikti. Nesurasiusio testamen
to asmens'palikimas teismo skirstomas 
pagal įstatymą. Tuomet pirmoje eilėje, pa
gal giminystės laipsnį, paveldi velionio 
kraujo giminės ir našlys-ė, o jei jų nėra 
arba jei neatsiliepia, visiškai tenka fiskū

VAlstybėje. Blogiau, kai jie gyvena okup. 
Lietuvoje ar.kitame sovietiniame krašte. 
Tuo atveju liūto dalis atitenka Maskvos 
iždui. Mat, sovietai yra dirbtinai nustatę 
labai aukšta savo valiutos kursą. Vakarus 
se rublių galima gauti už kelskart mažesię 
kainą, negu jų oficialus kursas. Pervedait 
palikimo pinigus oficialiu kursu, Jis sutir
psta sovietų valstybės naudai. Tuo būdu 
didžiai pasipelno Maskva ir nuskriaudžia- 
mi palikimo gavėjai. Galima rasti kelių 
neoficialiai pervesti pinigus žymiai palan-
kesniu būdu.t.y.kad mažiau gautu Krem
liaus iždas ir daugiau tektų paveldėtojams. 
Tai galim sutvarkyti testamęntu, paliekait 
turtą patikimam asmeniui ar lietuviškai

persiūstų Sovietijoje gyvenantiems girai-
neras.
Jei įstatyminiai pavekdetojai neatsilie
pia ir nėra palikto testamento, mirusiojo 
turtas atitenka valstybės iždui. Tuo būdu 
nuskriaudžiamos lietuviškos institucijos. 
Dažnas, gyvas būdamas, aukoja Lietuvių 
bendruomenės. Vasario 16 gimnazijai, 
Tautos fondui ir kit. Jei žmogus miršta ne 
palikęs testamento ir jei neatsiliepia gini 
nes, visą turtą pasiima iždas. Sunku būtų 
patikėti, jog tokią būtų buvusi velionio va
lia...

Ger. Redaktoriau,

Perskaitęs p.J.A.Jūragio straip
snį tilpusi “MP" š.m. Nr.4 labai ap
gailestauju ir netikiu, kad šitokiais 
straipsniais p.Jūragis ieško taikos 
ir ramybės mūsų bendruomenėje. 
Priešingai jis ja, griauna iš pamatų 
ir toliau.

Krašto Taryba susirinkusi Mel
bourne darė viską, kad atstatytų tai
ką ir ramybę ir mažumos balsą neuž
smaugė, bet priešingai sąmoningai 
jam daug kur nusileido ir su daug kur 

sutiko tiktai tam, kad būtųvienybe. 
Gaila, kad p.Jūragis tame nemato ne 
protingumo, nei geros valios.

Geras karys nebega iš fronto 
lauko, bet kovoja, p.Jūragis gi nori 
bėgti į kažkokį pogrindi; kai tuo tar
pu Jam buvo suteikta garbė būti "MP“ 
redakcinėj Kolegijoj.

Vietoj, kad ieškoję kažkokių at
siprašymų (neaišku kas ko turėtų at
siprašyti) stokime į bendrą ir vienin
gą darbą. Meskime įtarinėjimus dėl 
bet kokių smulkmenų ir neieškokime 
tuojau blogos valios.

Tegul ranku paspaudimas nebūna 
tik "nereikšmingu žestu" nes tarybos 
atstovai ne taip galvojo, o simbolis 
taikingo sugyvenimo.
Matas Gailius, Bulli, N.S.W.

Remkime Tautos 
Fondą

Tautos Fondo išleista užklija

Tautos Fondas, kuriam pir
mininkauja prei. J. Balkūnas ir 
kurio vadovybę sudaro daugu
moje jauni žmonės, plečia savo 
veiklą. Neseniai išleido platų 
laišką kviesdami prisidėti prie 
Fondo. Aukodami Tautos Fon
dui užtikrinsime Vliko 30-ties 
metų darbo tęstinumą. Dabar 
štai jų rūpesčių pagaminta tri
jų spalvų užklija. Jos dydis— 
du su puse colio ant trijų co-
litį

Užklija-.“Tautos Fondo rėmėjas 
"Lietuvos laisvei”: Antroje pu
sėje nurodyta, kaip ženkliuką 
galima užklijuoti.

Ženkliuką — užkliją galima 
klijuoti ant bet kokio lygaus 
paviršiaus, labiausiai tinka ant 
automobilio lango. Tai bus 
ženklas, kad čia važiuoja lietu
vis ir kad jis yra Tautos Fon
do rėmėjas.
Kreipkimės į TF Atstovybės Skyrius, 

arba pasiųskite savo auką Lithuanian 
Fund, 82 Victor Ave, Picnic Point, N.S 
W. 2213. T.F. Atstovybė.
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POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt. Bernotas

valstybėms prilygo nuliui. Ta pati gali
ma sakyti apie Biafros genocidą Afriko- 
je. “laisvės karus“ Indokinijoje ar da
bartinėje pietryčių Azijoje.
Jeigu liūdni U.N.O. laimėjimai atsiekti 
politiniane fronte, to negalima būtų pa
sakyti kituose organizacinės apimties 
veikimuose, žios organizacijos stambiau, 
si laimėjimai atsiekti naujoj maisto au
ginimo ir gamybos technikoj. Dėka U.N. 
O., pasulinė maisto gamyba, ypač javų 
ir ryžių, pašoko virš 50 procentų, bet ne
žiūrint to, žemė nespėja išmaitinti savo 
3-5 milijardo gyventojų, kurių virš pusė 
yra nedavalgę, o kiti mirs’ta nuo bado.

AR TIKRAI NEPASIKEITE •?

“Taikos apaštalai“Maskvoje žada im
tis atitinkamų prienomių prieš agreso
rių, jei Washingtonas per daug išsisma- 
gintų p.Vietnamo kaimyninėse Laos ir 
Kambodijos valstybėse. Tokiųgrąsini- 
mų is Maskvos, žinoma, reikėjo tikėtis, 
kadangi raudonų apstalų dorybė remia - 
si moralia ir materialia parama "laisvės 
kovotojams “pietryčių Azijoj ir kituose 
komunistinės nesantaikos užkrėstuose 
kraštuose. Kokios kitos sankcijos bus 
taikomos agresoriui taip ir liko nesuži
nota, nors tikrumoje daug trinties progų 
visada bus galima rasti diplomatiniuose 
santykiuose ar nusiginklavimo pasitari
muose. Daug intrygų galima bus sukelti 
Berlyne, Kuboje, Vietname, Laose, Kam 
bodijoj ar net padegti žydų - arabų vesi • 
namą parako statinę.
Dabartinė pietryčių Azijos padėtis nero
do jokių vilčių, išskyrus prailgyta kon
flikto užgesima. Nauja komunistų ofensi- 
va jaučiama ne tiek p.Vietname, kiek La
ose ir komunistų dominuojamoj Kambody- 
joje. Kambodijos antikomunistinės vai - 
z'ios likimas pastaruoju laiku priklauso 
daugiau nuo Amerikos oro pajėgų gyny - 
bos negu nuo reguliarios 160.000 kambo- 
diečių armijos.
Padėtis Kambodijoje, nors nesnorėtų 
taip pranašauti, pamaz'u slysta iš vaka
rų sąjungininkų rankų. Kaži a - vieni bom
bardavimai pajėgs sulaikyti besiveržian
čius iš visų pusių teroristus. Pati skau
džiausi krašto tragedija gludi tame, kad 
mažai apmokyta ir mažai efektyvi Kambot nisterijos 1970 rugpiūčio 27 atsakymu Į Pa 
dijos armija nesugeba gintis nuo skaičių 
mažesnio priešo. Prez. Nixono duoti pa
žadai neįvelti Amerikos reguliarios armi • 
jos į Kambodijos konfliktą atrodo, kad 
per anksti ir paskubomis duo ti. Dabar, 
varžomas Kongreso ir savo garantijų, 
prezidentas tepajėgia suteikti oro pajė
gų užnugari komunistu, terorizuojamai 
Kambodijos valstybei.

INFORMACIJlį 9/10 Nr. išsispausdinome 
Pabaltijo vokiečiu laikraščio BALTISCHE 
BRIEFE Nr. 9 informacijų apie Bonnos už 
sienio reikalų ministerijos atsakymų į Pa- 
baltiečiu tarybos raštą dėl Feder. Vokie
tijos vyriausybės nusistatymo Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu po Bonnos ir Maskvos 
sutarties pasirašymo.
BALTISCHE BRIEFE Nr.10 ankstyvesną 
informacijų papildė CDU/CSU frakcijos 
Bundestage nario barono von Firks klausi 
mu vyriausybei. Spalio 9 Bundestage jis 
klausė:
■ Vokiečių-sovietų atsisakymo nuo jėgos 
panaudojimo sutarties 3 str.antruoju saki
niu Federaline vyriausybė įsipareigoja ne
ribotai respektuoti visų Europos valstybių 
teritorini integralumų dabartinėse sienose. 
Kaip tai suderinti su Užsienio reikalų mi-

baltiečiu tarybos paklausima dėl Federal, 
vyriausybės nusistatymo Pabaltijo valsty
bių klausimo? Atsakyme pažymėta, kad Ffe. 
der. vyriausybė savo žinomo nusistatymo

Pabaltjio valstybių klausimu 
nėra pakeitusi. Tas nusistatymas viename 
rašte IRO(Tarptautinei pabėgėlių organiza 
cijai) buvo formuluotas kaip“ nepripažin
tas Sovietų Sąjungos įvykdytos Pabaltijcs 
valstybių aneksijos“ 
Užsienio reikalų ministeris atsakė (pasi
naudojame Bundestago 71 posėdžio steno- 
grafiniu pranešimu):
Užsienio reikalų ministerijos rugpiūčio 27 
atskymas į Pabaltiečių tarybos liepos 20 
raštą remiasi faktu, kad jokia Feder, vy
riausybė nėra padariusi pareiškimo, kurio 
būtų pripažintas Pabaltijo valstybių įjun
gimas , Vokiecių-sovietų sutarties pasira-

JUNGTINĖS TAUTOS
Eidamas 63 metus ir ištarnavęs septintą 
dalį savo amžiaus generaliniu sekreto
rium jungtinėse tautose, U Thant greitu 
laiku pasitrauks iš dabartinių pareigų. 
Burmiecių kilme’s U Thant nepasižymėjc 
savo gabumais ar geru Jungtinių Tautų 
administravimu. Vistiek jis atitiko tiek 
rytų, tiek vakarų politiniams skoniams 
bei jų pageidavimams. Ryšium su gen. 
sekretoriaus pasitrukimu, Jungtiniu,Tau 
tų būstinėje iškilo naujas klausimas: 
kam atiteks gen. sekretoriaus portfelis 
sekančių penkių metų kadencijai? 
Yra manoma, kad tokiam postui geriau
siai tiktu atstovas iš neutralios valsty
bės. Bet ir čia kyla klausimas: kiek 
“neutralių" pasaulyje yra, kurios savo 
požiūromis ar politiniais nusistatymais 
nesiderintų su rytiniu ar vakariniu blo
ku?
Tarpe busimų kandidatų yra pramatyta 
keli J-Tautų ambasadoriai. Vienas jų 
Suomijos Max Jakobson, kitas - Meksi
kos Garcia Robles. I gen. sekretoriaus 
pareigas žada taip pat kandidatuoti bu
vęs Austrijos užsienio reikalų min. Kurt 
Waldheim.
Dairantis naujo jpėdinio, kyla ir esminis 
klausimas: ar iš viso reikalinga J.Tautų 
egzistencija ar tąsa, jei J.Tautos randa
si bejėgės didesnio masto krize'je?
į tokią padėtį žiūrima kitaip pačių J.Tau- 
tų atstovų. Jie sutinka, kad J.Tautas 
dažnai neturi politinio svorio, bet nežiū
rint to, jos tarnauja kaipo tarpininkės 
“didiesiems“ , kur pastarieji gali susi
tikti ir spręsti savo skirtumus asembli- 
jos daugumos norais.
Laike 25 - rių gyvenimo metų Jungtinės 
Tautos turėjo nemažai laimėjimų, bet gal 
dar daugiau skaudžių nesėkmių. 
Dėka U.N.O. reikalai Kašmire, Konge ir 
Kipre išspręsti be karo. O vistiek A.Ry- 
tuose, Nasseriui pareikalavus atitrauk
ti 3400 U.N.O. karių nuo Sueso ruožo, U 
Thant pakluso be didesnių delsimų ir at
sikalbinėjimų, kas galutiniame rezultate 
išsaukė šešių dienų karą. Taip pat ne 
per daugiausiai J.Tautoms rūpėjo sovie- 
invazija Vengrijon 1956 metais, nei Če- 
koslovakijon 1968 metais. Jungtinių Tau
tų intervencija sovietų išprievartautom tatymą, apie jų teisinį pobūdį mes nepasi

sakėme.

UKIMINE KOVA
šymas šiuo atžvilgiu nėra nieko pakeitus. 
Sugrįžęs iš Maskvos rugpiūčio 7 aerodro
me pasakiau - čia cituoju pats save - mu- 
su pareišktas nusistatymas jėga neliesti 
sienų Europoje yra dalis sutartimi nusta
tyto mūsų abipusio atsisakymo naudoti jė
ga. Sienos ir ateityje gali būti keičiamos 
arba naikinamos taikiu keliu . abipusiu 
susitarimu.
Taip apibrėžta vokiečiu - sovietų sutarties 
reikšmė. Nurodymas i str. pradžioje sumi
nėtus tikslus ir principus sako, kad jis 
konkretizuoja atsisakyma naudoti jėga sie
nų atžvilgiu. Abiejų pusių įsipareigojimas 
respektuoti visų Europos valstybių terito
rinį integrlumų išskiria vienašalius pakei
timus prievarta.
Baronas von Fircks: Pone ministeri, ar Jus 
nesate kartu su manim nuomonės, jog pa
gal logikos ir vokiečiu kalbos dėsnius 
"Respektavimas valstybės integralumo 
jos dabartinėse sienose" turi būti ne ne- 
iriibotai, bet ribojamai suprastas, jei tuo 
pat metu teigiame, kad anų sienų dalis yia 
nustatyta prieš tarptautines teisės dėsnius 
t.y. ne sutarties, bet aneksijos keliu? 
Schell: Paskutinės Jūsų sakinio dalies aš 
akustiškai nesupratau. Baronas vonF įteksi 
Jeigu teigiama, kad tų sienų dalis nusta- 
tytų_ne pagal tarptautinu teisų sutartimi, 
bet prieš tarptautinės teisės dėsnius anek
sija.
Scheel: Tai netrukdo mums pripažinti, kad 
vienašališki sienų keitimai, kurie norma
liu būdu tik jėga gali būti įvykdyti, sudaro 
pavoju taikai ir dėl to nededami mūsų po
litikos pagrindan. Apie teisini sienų nus-

U.S.
State
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— Nesirūpink dėl jo. Musų pareiga yra apsaugoti menkes.

Baronas von Fircks: Pone minister, ar yra 
kur nors įrodymas ar koks nurodymas i taj 
jog Sovietų Sąjtmga, kaip susitariančioji 
su Feder, vyriausbye šalis, sutarties 3str, 
raidų ir turinį aiškina taip pat, kaip ir Jūs 
čia aiškinote?
Scheel: Del sutarties čia dar vyks disku
sijos. Tada aš galėsiu pranešti sovietų 
užsienio reikalų ministerio tuo reikalu pa- j 
sisakumus iš derybų protokolų. Tai paai
škės per diskusijas dėl sutarties.-

BAUSME V.SIMOKAICIUI :SUSVELNINtA

KREIPKIMĖS TALKON
Buvę Australijos Lietuvių Dienos Mel
bourne visiems jų dalyviams, taip pat ir 
man, suteikė daug džiaugsmo bet aptušti
no ir kišenes, Nuoširdžiai atviresnis su 
senai matytais prieteliais mintimis pasi
dalinimas, sporto, meno ir kultūriniuose 
parengimuose apsilankymas tuščiomis, 

be pinigo neįmanomas. Kada kišenėje 
“švilpia" pas ka gi kreipsies jei ne pas 
savuosius, Nukiutinau jr aš į lietuvių 
bankeli. Talka vadinama, piniginės pas
pirties gauti, Na, mano laimei geru lai
ku ir pataikiau, nes kaip tik ir buvo Tal
kos valdybos posėdis. Paprašiau , ne 
tūkstantinę paskolą čia pat man ji, buvo 
suteikta.
Tokia paslauga nudžiugintas drįsau ir 
daugiau apie Talką pasiteirauti. O jos 
pirmininkas p.Povilas Baltutis jam pa- 

Radjo ir teleyizijos^paskelbtomiSįsau-ĮjgjjĮug Klausimus mielai paaiškino, ku
rie, pagal jo mintį, visiems lietuviams 
turėtų būti gerai suprantami. 
Ko-operatinės organizacijos Talkos tiks

šio 31 d. žiniomis, A.Tarybos prezidiu
mas Vilniuje pakeitė Vytauto Simokaičio^ 
mirties nuosprendį 15 metų sunkiųjų dar- . 
vų stovykloje. V.Simokaitis Auksė. Teis- 1 ------— ——-----
mo Vilniuje nuosprendžiu mirties bausme s, yra^ narių skaičiaus nuolatinis didi- 
buvo nuteistas š.m. sausio ,14d.

Sausio 31 d. apie baumsės pakeitimą 
skelbė ir JAV televizijos stotys, pažymė
jusios, kad 15 metų kalėjimo bausmė bu- mis, panaudojimas savų narių kredito pa- 
yo nuteistas ir lėktuvo,lakūnas,^ Simokai- klausas patenkinti. Už laikomus Talko-

.., .... , je jn([eiįus kuodidesnių procentų mokė ji-
'• mas, kad būtu teikiama nariams didesnė...... ...-. i.-.. _• .. j.

nimas. Galimai didesnio narių turimo 
kapitalo bendrajam interesui sutelkimas 
bei jo pilnas, palahkiaušsiomis sąlygo -

ciui su žmona siekus lėktuvą, skridusi is 
Vilniaus į Palangą, nukreipti į Švedija. -

JAV ir kt kraštu spauda apie 15 m. raaterialinė nauda. 
bausme V.Simokaiciui skelbe vasario 1 d. n *• . i j ™ n '■ i “N.Y.Times“ pigioje Maskvos korespon- Patlrta- kad Talka Šia kryętimi metai is 
dento žinioje pažymėjo, kad apie bylą Vii-met5 &razlal Progresuoja. Šiuo metu jos 
niuje ligi sausio 31 d- neraše sovietu spau-^arią skaičius esąs perkopęs trecios 
da, neišskiriant nei Vilniaus partijos or- šimtinės vidurį. Apyvartos kapitalas 
gano “Tiesos“. siekiąs apie 120,000.00 dolerių. Išduota

“N.Y.Times“atstovas teigia,kad jam paskolų suma esanti apie 75,000.00 dol- 
nežinoma, kada yilniaus “parlamento“ pre-erįųe Tad kajp matome, Talka pajėgi dar 
sidiumos pakeitė mirties nuosprendi Simo*įr daugiau savo nariu reikalingais kredi- 
kaiciui. - - - - — -

Vasario 1 d. spauda paskelbė papil
domas UPI agentūros žinias. Nurodyta,kad • z. „
A.Tarybos posėdis kuriame bausmė buvo m0 nuosimtcio. Šioje organizacijoje tarp 
pakeista, jvykse sausio 16 d., kad prašy- jaunimo ir vyresniųjų esąs kuodarniau- 
mas pasigailėti buvo įteiktas Simokaičio sias kooperatinis dialogas, nes vien- 
advokato, be paties Vytauto žinios ir kad iems kitų praktiškoji parama juos glaud- 
sovietu rezistenciojs veikėjų Maskvoje zi-žiai artinanti.
niomis, Sov.Sąjungos Auksė. Teismo dele-gioje vietoj gal verta mūsų jaunimą pas- 

.............• kutinti daugiau susidomėti ir Įsitraukti
į praktiškąjį ko-operatinio administravimo 

darbą. Savo tarpe turime nemažai lietu
viško jaunimo su akademinio lygio teore.'

tais patenkinti. Būdinga, kad Talkos na
rių skaičius sudarytas iš nemažo jauni

jaunimo ir vyresniųjų, esąs kuodarniau- 
sias ko-operatinis dialogas, nes vien-

gacija buvo nuvykusi į Vilnių spręsti ape
liacini prašymą,.

Taip pat patvirtinta sausio 31 d. 
televizijos skelbta žinia, kad lėktuvo - . i.
pilotas buvo nuteistas, kaip bendrininkas tiniu ekonomikos srityje pasiruošimu. 
15 metų kalijimo bausme. Vlikas dėkoja Laikas būtų tas teoretines žinias panau- 
visiems prie V.Simokaičio gyvybes gelbė- doti praktiškajam lietuvių ko-operatiniu. 
jimo prisidėjųsiems. ELTA Nukel-ta į 4 pSl
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E.BADAUS KIENE.

SAVAITGALIO MOKYKLA PRADEDA 
DARBĄ,

Pasikalbėjimas su mokyklos ve
dėja p.E.BADAUSKIENE.
Nuvykau pas p. E.Badauskienę norė
damas sužinoti kaip vyksta organiz
uoti savaitgalio mokyklą., šiais me
tais Sydnejuje ir kaip tik patekau i 
mokytojų posėdi. Be pačios vedėjos 
ten radau kun.P.Butkų, mokyklos glo
bėją ir mokykloją, p.T.Zakarevičienę 
J.Lasaitienę, Ed.Nagulevičių, S.Mau 
ragienę, N.Liutikaitę, B.Nagulevioie 
nę ir A.Stasiūhaitienę. Gerbiamieji 
mokytojai rimtai posėdizavo, todėl nu
tariau jų netrukdyti ir palaukti posė - 
džio galo.

Posėdžiui pasibaigus buvau pa - 
kviestas į malonias vaisęs,kurias p. 
Vedėja teikėsi- pavaišinti savo ben - 
dradarbius mokytojus. Čia besivaisinda 
mas turėjau progos susipažinti su vi
sais mokytojais ir pasikalbėti mums 
visiems rūpimais klausimais.

- Ponia Vedėja, kaip matau Jums 
siais _ metais mokytojų netruks?

- Šiais metais, turėsime 11 moky
tojų, be čia esnacių sutiko mokyto - 
jauti p. Gr.Grybaitė, jau daug metų 
dirba mokykloje su dideliu atsidėji
mu ir pasišventimu. Ir dar viena nau
ja mokytoja turėsime p.V.Griškaitytę, 
kuri sutiko dainas pamokyti, vaikų 
chorelį sudaryti.

- Kaip matau daug naujų moky
tojų turėsite?

- Senieji jau pavargo ir leidome 
jiems pailsėti. Štai sugrįžo p.T.Za
karevičiene, kelis metus pailsėjusi, 
kai reikės sugrįš ir kiti. Malonu yra 
turėti jaunus mokytojus, kurie ištik
tųjų įeina ne tik į mokyklos darbą,bet 
Įsitraukia ir i, visuomeniškąjį darbą, 
nes mokykla yra surišta su visuome
ne ir jos didžiaisiais rūpesčiais, lie-
tuviško prieaugliaus išauginimu.

- Na, o kaip yra su pačiais moki
niais, kiek jų turėsite?

- Čia yra blogesnis reikasas. Tė
vai nenori suprasti, kad vaiką reikia 
nuo maz’ens įtraukti į lietuvišką ap
linką, jie vis atidėlioja ta. taip svar- 
reikalą sekantiems metams, kol pa
galiau' pasidaro per vėlu. Vaikas jau 
turi kitus draugus, kitus įpročius ir 
jau tada būna per vėlu, jis nebenori 
lietuviškos mokyklos nei druagystės, 
nes jis jau turi kitą. Pirmoji mokyk
la turi būti lietuviška, ten jis turi į-

mano draugės trepsi; jos-tos šokusios mo
čiutės. Ar gi begali iškentėti?'

Kalvelį šoko visos grupės kartu. Sa 
lė jiems, atrado, per maža, bet šoka pui
kiai.

Melbourne "Klumpakojis", vadovas 
A.Simkus, groja P.Aranauskas, šoka audė 
jėlų.
Šokis painus, bet ką tai reiškia jauniems, 
mikliems?

Sydney grupė šoka Pasiutpolkę. Va
dovė M.Cox, groja A.Olukas. Šokį daina 
palydi Sydney Meno Ansamblis. įdomu ir

prasti j jos tvarką ir ja pamilti. Nes norisi dainuoti dartu. ‘
pirmeji žingsniai, pirmosios pamokos vėl Perth'o "Šatrija" su Kadriliniu 
pasilieka atmintyje visam gyvenimui, jonkeliu. Čia jau kitas Jonkelis . Pertiš- 
Jei vėliau toks vaikas ir pasitrauktu kiai vėl šoka žavingai.
nuo lietuvių, tai jo atmintyje vistiek Ir vėi pijna saj6 šoka Žiogelius, 
pasiliks pirmoji mokykla ir prisimini Akys raibsta. Nejau jie dar nepavargo? 
mas, kad jis yra lietuvis. Canberros."Ratelis" šoka Sėjau

•Tai ką patartum, Grb.Ponia, da- rūtą. Vadovė L.Žilinskienė, groja A.Val- 
ryti,kad tie tėvai būtu bent kiek pas- tas. Naujas šokis, įdomu. Laima Žilins- 
i i .. i_> -- '■"*•• kienė irgi ex-melburniškė, nuklydus j s\e

timą miestą šokėja. Atrodo, kad Melbourne 
šokių specialistų gimtavietė, nes štai ir

lankesni ir labiau pasiaukotų savo 
vaikų lietuviškumui išugdyti?

•Čia turėtų būti kiekvieno susi - 
pratusio lietuvio darbas paskatinti 
ir paraginti tokius tėvus, o neretai ir 
pasiūlyti tokius vaikus atvežti į mo
kyklėlę ir parvežti namo. Reiktų orga- Taigi visų darbas, ir visi jį remkime 
nizuoti transportą, pagaliau reikė
tų visiems įsitraukti į ta darbą, tai 
yra visoms lietuviškoms organizaci
joms, nes jų prieauglius ir ateitis pri
klauso tik nuo mokyklos mokiniu..Sun
ku tikėti, kad be lietuviškos mokyklos

skatinkime, padėkime.
Padėkojau gerb.Vedėjai už to - 

kias mintis ir giliai susimastęs grį
žau į redakciją., kad iš čia galėčiau 
skleisti jos mintis ir tuo prisidėčiau 
prie bendro darbo. A

kas nors ateitųilietuviską darbą vėliau.
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TAUTINIU ŠOKIU FESTIVALIS
Dar niekada nesame matų tiek daug 

ir tokio gražių šokėjų vienoj vietoj. Štai 
sugaudžia trimitas ir maršo lydimi rikiuote 
išeina šokėjai su vadovais prieky. Sunkti 
nustelbti širdies plakimą, akys sudrėksta 
iš džiaugsmo. -Štai koks mūsų jaunimas! 
-Norisi sušukti. Norisi garsiai didžiuotis 
garsiau už marša rėkti:- Čia mūsų vaikai! 
Čia mūsų ateitis !-

Sukasi visų bendras suktinis, net 
akys raibsta. Virš 200 šokėjų, sukasi, mi. 
ga, kaip skruzdėlynas. Suktinis-milžiniš
kai didelis, gyvas, vikrus.

Prasidėjo atskirų vietovių grupių 
pasirodymai. Pirmieji Brisbanės grupė; 
vadovė V.Mališauskienė.groja V.Lorencas 
-Ar tai ne mūsų melburniškis Eidas Žio
gas taip grakščiai veda Lenciūgėli^-Eidas 
tikrai. Jis taip nuoširdžiai šokiui atsida- 
vęs.kad nepajunti, kai suviliota į taktą 
trepsi. Ak, ta senatvė!..,

Perth'o grupė “Šatrija“, vadovės 
B.Kateiviene ir V.Miliauskienė, groja L. 
Harison ir V.Baronas, išeina Kubilo šo
kiui. Kaip gerai, kad jie dykumos plačios 
nepabijojo. Mieli, brangūs vaikai! Laukiu 
suklystant; juk tolima provincija. Bet jie 
visi, kaip vienas. Garbė vadovėms; grupe 
puikiai paruošta ir publika neslepia džiau
gsmo.

Adelaidės, Melbourne ir Sydeny mer
ginos sušoka Blezdingėlę. Darniai, lyg 
jos būtų metų metus drauge šokų.

Adelaidės "Žilvinas", vadovas V. 
Straukas, groja Į.Paškauskaitė, pašoka 
Juodjį Jonkelį. Šokis patraukia savo ju
drumu.

Melbourne “Gintaras“ išlekia.su 
Ragučiaia ir Šustu. Vadovė H.Statkuvie- 
nė, groja L Baubinaitė. Na ja, ponios Stat 
kuvienės grupėje klaidos užsimušęs nera
si. Jeigu ji močiutes šokiams ištreniravo 
tai jaunimas vaškas jos rankose. Jau ir 

LIETUVIŲ DIENOSE PABUVOJUS
Gediminas Statkus vadovauja Hobart'o šo
kių grupei.

Sydney grupė vėl atitrepsi Subatė
lę Meno Ansamblio dainai pritariant.

Melburno ^Klumpakojis" šoka jau 
trečią Jonkelį. Šitas vadinasi Blezdingi- 
nis Jonkelis. Kad jį blezdingos, kiek tų 
Jonkelių daug!?

Jau nebežinau, kas šoko sukčių, 
paskui Adelaidės merginos šoko Mikitie- 
nę. Melbourne "Gintaro" merginos šoko 
Sadutę.

Pabaigai visi šoko Malūna. Vieni 
šoko, kiti ilsėjosi, grižo ir vėl šoko. Ne
žinau ,ar man tik vaidenosi, ar tikrai; bet 
manatrodė, kad Maluna tikras vėjas suka.

- Lietuvos vėjas! - Sako mano užklau
sta: kaimynė. - Jis supūtė čia visus Aus
tralijos lietuviukus tam didžiam Festiva
liui, Dievuli, duok tik jiems sveikatos ir 
ilgų, ilgiausių metų! - Dar ir aš dažnai 
pasidžiaugti norfeciau.-

Taigi. Eidamos namo skunžiamės 
viena kitai, kad kojos besėdint pavargo. 
Kaip gi nepavargs; juk šokom , trepsėjom 
kiekvieną šoki kartu.

AOM

Suk, suk rateli suk į viena, pusę

LIETUVIU. DIENOS

Paulius Rūtenis.

Kas antri metai rengiamos Lietuvių Die
nos, atrodo, yra tiek įsipilietinę, kad jas 
drąsiai galime vadinti Australijos lietu - 
vių tradicine švente.
Nesiimdamas kritiko ar recenzento vaid
mens , (iapie paskirus Lietuvių Dienų Mel
bourne parengimus, jau buvo nemažai ra - 
syta mūsų spaudoje. Tūlas kritikas apz"- 
velgdamas teatro spektaklį tiek įsismagi
no, kad ne tik pakeitė veikalo pavadini
mą. bet ir veikalą priskyrė kitam autoriui) 
aš noriu savo, ir gal nesuklysiu visų da
lyvavusių šventėje, vardu padėkoti Mel
bourne Lietuvių Dienu, rengimo Komite - 
tui, atskirų parengimų vadovams, progra
mų dalyviams, už sukurtą puikią lietuvi
šką nuotaiką, išspaustą ašarą man ir ne 
vienam tuatiečiųi.
Tačiau šiuo sakiniu nen orėčiau savo 
straipsnelio baigti. Man, vis dėlto knie
ti, dienų klausimu si tą pasakyti. 
Melbourne Lietuviu,Dienų metu, man te
ko iš daugelio lietuvių nugirsti apie šias 
dienas įvairiausių pastabų pageidavimų, 
siūlymų, pagyrimų, papeikimų, ir t.t. ir t. 
Sprendžiant iš tų pareiškimų gaunasi įs
pūdis , kad mes ne visi esame supr ate 
Lietuvių Dienų paskirtį bei tiklsą. Aus
tralijos lietuvių tarpe, mes, beveik, ne
turime nei iškilių vokalistų, nei instru
mentalistų, nei šokėjų, nei aktorių, kad 
šias dienas galėtume paversti aukštos 
klasės meno festivaliu.

Man atrodo, šių dienų tikslas yra dau - 
giau parodyti mūsų norą susitikti dides
niame lietuvių skaičiuje, pasiklausyti 

lietuviškų dainų, pasigrožėti tautiniais 
šokiais, nugirsti viena, kitą lietuvišką 
poezijos, prozos ardramatugijos žodį, pa
bendrauti su priaugančiu jaunimu, prisi
minti lietuviškas tradicijas ir visą kitą 
kas riša mus su mūsų praeitimi, 
žiedžių pabuvoti taip vadinamu lietuviš
ko “Kermošiaus“ nuotaikoje ar kaip aus
tralai sako "get. together" "moomba “ 
atmosferoje.
Žinoma, tik tas “Kermošius" turėtų bū
ti gerai ir apgalvotai organizuotas, taip 
kad jis nepavirstų i. jomarką, kas beveik 
ir atsitiko Melbourne pirmąją ‘' Lietuvių 
Dienų“ dieną. Sugrusti tris parengimus 
į vienos dienos programą, penktą, šeš
tą ir aštuntą valandą vakaro tuose pa - 
čiuose namuose gal ir nevisai gerai. To
dėl nenuostabu, kad i tos dienos progra
mą įtrauktas teatro spektaklis turėjo dau
giausiai nukentėti. Triukšmas koridoriuo
se, balkone, kai kuriu, tautiečių nesuptai- 
tarnas nedrausmingumas neleido nei ak
toriams, nai auditorijai tinkamai susikau
pti rimtam Algirdo Landsbetgio veikalui 
“Vejas Gluosniuose". O veikalas, kad 
ir nepriimtinose sąlygose, praėjo ne 
taip blogai; Kai kurie jaunos režisierės 
Monikos Gylytes užmanymai, technikiniu 
požiūriu, skurdžioj lietuvių namų scenoje 
su daugumoje menkai patyrusiais akto - 
riais, - mėgėjais buvo neblogi ir priimti - 
ni. Žinoma, ar veikalas, kad ir lietuviš
kas, tiko dienų nuotaikai yra vėl kitas 
reikalas.
Man atrodo, ateityje programos turėtų bū
ti parenkamos netik ištisai lietuviškos, 
bet kiek galima linksmesnės, lankstes
nes, nuotaikingesnės. Žinoma, tuo, neno
riu pasakyti, kad butų vengiama iš viso 
rimtesni kūriniai, bet įvairumo dūliai tu
rėtume rasti linksmesnius vaidinimus, . 
linksmesnes dainas,, taip kad visi paren
gimai praeitų nuotaikingiau.
Nugirstas pasiūlymas, kviestis svetim - 
taučius talkon,, simfoninį orkestrą, kame
rinį vienetą, kurie grotu, lietuvių kompo
zitorių kūrinius, atrodo, nesiderintu, su 
šių dienų paskirtimi.
Tam rimtam, mano manymu, pasiūlymui 
įgyventi mes turėtume surasti kitas iš
kilmingas progas, o Lietuvių Dienas pa
likti grynai lietuviškomis-
Beto, būtų pravertu į Dienų rengimo Ko
miteto sąstatą įtraukti dar vieną asmenį, 
žinomą kolonijoj, kaip besidomintį menu 
besisielojantį Kultūros reikalais. Šalia 
sumanaus, administraciniuose reikaluos 
pirmininko, jis būtų lyg ir meniškasis pa
tarėjas (artistic director), kuris koordi
nuotų paskirų parengimų vadovų užmany
mus, apsilankydamas pradinėse ir baige- 
mose repeticijose, remdamas artistus 
moraliai,.o pradinėj darbo instancijoj, 
net ir patardamas bei padėdamas vado - 
vams visais jiems rūpimais klausimais. 
Taip pat ir paskirų parengimų vadovai 
turėtų į savo pareigas žiūrėti rimtai. Pro
gramos turėtų būti taip apskaičiuotos ir 
sutvarkytos, kad jos neužsitęstų iki “vi
durnakčio". Ilgai užsitęsusi programa, 
kad ir labai,vertinga ir idomi nusibosta 
programos išpildytojams, o ką jau bekal
bėti apie klausytojus. Tvarkymas techni' 
kinių įrengimų, kaip mikrofonų, šviesų, 
paskutinę minutę, publikai renkantis į 
salę yra nelestinas. Siame paz’angos am
žiuje, mes negalime leisti, kad ir mėgė
jų pasirodymai būtų panašus į kadaise 
prastuose Kermošiuose rodomus * bala- 
ganėlius“.
Šiomis keliomis pastabomis, aš nenoriu 
paneigti buvusių Komitetų, grupių vado
vų nuveikto darbo. Jų pasišventimas ir 
įdėtas didelis darbas tik ir leidžia mums 
didžiuotis iki šiol buvusiomis Lietuvių 
Dienomis.

Tačiau mano ir nesuklysiu, visų musų 
didžiausias noras yra, ateityje Lietuvių 
Dienas matyti dar geriau organizuotas 
ir kiek sąlygos leidžia, meniškesnės.. 
Šiuo reikalu turime rūpintis visi, kad 
Lietuvių Dienas nepavertus į vien tik nu- 
gerimų, vaišiu ir naujų metų sutikimo
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"BEVILČIAI SYDNEJUJE

Rita Tamošiūnaite

GA SLIŽYS, dainuoja tenoru ir yra uni
versiteto dėstytojas, PAULIUS JOKŪ
BAITIS - tenoras, computerlųprogramos 

sudarytojas, VIVA ALEKNA bosas, 
inžinierius, VALENTINAS MAČIULAI- 
TIS - bosas, šiuo metu kariuomenėje. 
•Kada iškilo mintis steigti jūsų dabartinę 
“Bevilčių“ grupę, paklausiau maloniai 
besisypsancią Ritų.?
-Praeitų metų pradžioje, vieną kartąsusi- 
rinkę į Melbourne Dainos Sambūrio repe
ticijų truputį anksčiau kaip visuomet, su 
sibūrėm prie pianino ir pradėjome dain - 
uoti. Tuo laiku mūsų buvo tik septyni. 
Dainos, bent mums atrodė, skambėjo ga
na gerai, todėl nutarėme be choro dary - 
ti ką nors kito, daugiau naujoviško. 
■Kodėl pasirinkote tokį keistų vardų, ar
gi jaupradedamišia, taip puikią dainos 
ir muzikos grupę, buvote visai bevilčiai? 

“Prieš patį savo pirmąjį pasirodymų turė
jome labai daug pasiruošti ir pats geriau* 
sias pasiruošimas, vėliau patiems besi
klausant ir ištaisant klaidas, buvo mūsų 
pačių įdainavimas į juostas. Besiklausy
dami savųjų balsų ir juos betaisydami, 
mes visiškai nustojome vilties, todėl ir 
atsirado šis keistas mūsų grupės vardas. 
Kur esate pasirodę anksčiau ir kaip jum 
sekėsi?
Pirmasis mūsų viešas pasirodymas buvo 
Melbourne Sporto Klubo “Varpo“ baliuje. 
Atrodo, kad nebuvome tokie beviltiški , 
nes publika buvo patenkinta ir tada bu
vome pakviesti dainuoti Dainos Sambūrio 
koncerte. Šiuo metu prisijungė ir aštun
tasis mūsų dainininkas. Be klausytojų 
ir mes patys jautėme, kad šis mūsų pa -

resniesiems.
Sklinda gandai kad iš “Bevilčių“ galite 
pasidaryti tikri pasaulio klajūnai. Ar tie 
sa, kad laikui grupė išsiskirs?
Bevilčiu, dabar kaip ir nebėra. Išsisky - 
rėm tuoj po Jaunimo Koncerto, kas buvo 
mūsų jau ankščiau susitarta. Kuriam lai
kui mūsų keliai skiriasi: vieni išvažiuo
ja iš Australijos, kiti važiuoja apie Aus
traliją, todėl buvome priversti padaryti 
pertrauką. Specialiai šiam “Kovo“ bal
iui susitiksime vėl Sydnejuje, padainuo
sime ir toliau vėl keliausime savo ke - 
liais.
Baigiant tik norėčiau paklausti “Bevil
čių“ - nesvarbu kur bebūtume, aš manau 
kad dainoje mes tikrai ne vieną kartą

“BEVILČIAI“ SYDNEJUJE 
(Pasikalbėjimas su šio jaunimo dainos 
vieneto Melbourne vadove Rita Tamošiū
naite. Jie atvyksta dainuoti i “ Kovo“ 
XX-cio Balių) 
Neužmirštamai akyse stovi paskutinis 
“Bevilčių“ pasirodymas Jaunimo Kon
certo metu Melbourne, Skambūs elektri- 
niųgitarų garsais, paremti kitais mod
erniaisiais instrumentais, psichadeli - 
nių šviesų mirgėjimas ir grupė šokė
jų su aštuonetu dainininkų, pagauna virš 
tūkstantinę žiūrovų minių.'Ir tikraiga - 
liu pasakyti ne tik mane, bet ir kitus, 
nežiūrint gi amžiaus skirtumo, jau vis
ai nekalbant apie mūsų pačius jaunuo
sius, kurie ne tik plojo, bet didžiuli pa
sitenkinimų išreiškė ir truputį karstės* 
niais garsais kaip plojimas. Tai buvo
pynė "Naujųjų Formų“^ apie kurias mes 
girdime ir matome šiandien visur ar tai 
gyvuose koncertuose, ekrane, ar tai ir 
šiųdieninėje muzikoje, dėl ko jaunimas 
tiesiog iš proto kraustosi, nors daugu
moje ir vyresniesiems, jei jau ne viskas 
tai daug kas ir patinka. Ir skirtumas 
čia buvo tik tas, kad mūsų visai tai di
delei klausytojų miniai tas viskas buvo 
perduota sava kalba, savųjų dainininku 
savųjų instrumentalistų ir savojoje ap
linkumoje. Ir visa tai padarė Melbourne 
jaunimas, gal teisingiau sakant, akade
minis jaunimas su savo “Bevilčių" gru
pe, kuri, galbūt, bent kuriam laikui tu - 
rėš Sydnejuje paskutinį savo pasirodymą. 
Tikrai gaila jei jie visai išsis - 
kirtų.
O kas gi tie pagarsėję dainininkai yra? 
Pati vadovė, kuri pirmoji pakėlusi spar, 
nūs kelionei apie Australiją ir salas, 

šiuo metu yra Sydnejuje. Nors ir kaip 
ją sunku sugauti, nes savo pradėtoje ke
lionėje ji viską nori matyti, visur būti, 
tačiau surado ji laiko ir man ir davė šį 
molonų pasikalbėjimą "Mūsų Pastogės“ 
skaitytojams. O ji yra RITa’tAMOŠIŪ- 
NAITE. Atsimenu dar taip nesenai sto
vyklavome skautų stovykloje Sydnejuje. 
uniformoje neatrodė, kad būtų tokia ga
bi dainininkfe-solistė, bet atrodo, tai jos 
mamytės p.Tamošiūnienės didelė įtaka 
kurios dainas ne vienas esame girdėję 
plokštelėse. Melbourne, matydamas ją 
kaip tigrų kovojant krepšinio stadione 
niekad nebūčiau pasakęs, kad ji gali būti 
tokia gera scenoje.
Antroji iš merginų yra DANA LEVICKIE
NĖ. Dar tik nesenai ištekėjusi ir kone 
tebesvesdama savo "medaus mėnesį“, 
ji nepabėgo iš bendrojo mūsų gyvenimo, 
bet ir toliau aktyviai reiškiasi. Tai irgi 
gerai žinoma skautė, buvusi merginų pas- 
tovyklės viršininkė, kurios stovykloje 
visi virėjai bijodavo, gerai pažįstama 
be Melbourne ir mums sydnejiškiams, pa
sirodžius įvairiuose koncertuose kaip 
pianistė, Tik gaila, ištekėjusi už gero 
Adelaidiškio krepšininko, maniau, kad 
Melbourne gaus širdies smūgį, matydama 
kaip jos vyro komanda pralaimėjo. Grei
tai su vyru ilgesniam laikui išvyksta į 
Europą. Grupėje dainuoja sopranu ir gy
venime yra mokytoja.
VIDA ALEKNIENĖ, taip pat yra sopran-“ 
as ir dirba kaip modelis. Visi gerai atme
name iš Dainų Šventės tą gražiąją blion- 
dinę, išvedusią bendrąjį chorą į scena*. 
Melbourne ji yra laimėjusi eilę grožio 
konkursų.
NIJOLĖ KAIRAITIENĖ Šioje grupėje dai
nuoją altu ir dirba sekretorės darbą. R-IM'

vadovui p.Br.Kyveriui už suteiktą malonu-
Is kairėsN.Kairaitienė, V.Alekna, V.MaČiulaitis P.Jokubaitis, R.Seižys. ma_
Priekyje R.Tamošiunaitė, V.Aleknienė ir D.Levickienė S.Baltramejūnas padarė trumpą pra

nešimą apie Klaipėdos krašto istoriją ir 
sirodymas buvo gana sėkmingas. Savai- prisiminsime vieni kitus ir dažnai minti-jo reikšme Lietuvai.
tų vėliau .dainavome Lietuvių Namų ba
liuje, atrodo ir ten pavyko. Vėliau smar
kiai pradėjome ruoštis Jaunimo Koncer
tui. apie ką jūs jau žinote (Tikrai la - 
bal gerai žinau, nes be visų kitų, man 
nuo plojimo net laikrodis sustojo, kai' 

mano adelaidiškiai draugai net balsus 
prarėkė)
Kas jums parenka repertuarą ir kaip jūs 
ji vėliau išdirbate?
Mums patiko ir mes turėjome gana daug 
mėgiamų dainų, kurias į lietuvių kalbą 
išvertė STASYS ČIZAUSKAS ir VIVA 
ALEKNA. Ačiū jiems. Bendruose repe
ticijose, išsamiai pasitarę ir pateikę 
savo individualinius pageidavimus, mes 
po ilgesnio darbo radome lengviausią bū
dą, kaip galima geriausiai išmokti sa
vas partijas, tuo geriausiai išpildant 
šias dainas.
Ar jūs be šio savo vieneto priklausote 
dar kur nors, ir kitur?
Kaip anksčiau minėjau, mes visi daly
vaujame Dainos Samubūryje, be to du iš
mūsų priklauso choro valdybai, kiti Žai- Melbourne, taip ir paskutinis “Kovo" ba- 
džia krepšinį ir stalo tenisą Melbourno liuje Sydnejuje, buvo ir bus labai sek - 
Sporto Klube “Varpe“, kurio sekretorius mingas, todėl dainos mėgėjai sydnėjiš - 
PAULIUS JOKŪBAITIS yra mūsų geras kiai nepraleiskite progos pamatyti ir iš - 
tenoras. Nuo pat savo susibūrimo pirmų- girsti šių jaunųjų Melbourno dainininkų 
jų dienų mes visi labai gerai sugyvenom nekasdienini pasirodymą.
ir tarpusavyje jautėsi tas tikras draugiš- * A.L-tis
kūmas. Mes važiuodavome repetuoti vie
ni pas kitus, po ko vykdavo įdomūs paš
nekesiai, jaunatviškas jumoras ir pan.
Tas viskas galima atsiekti tada kada 
grupė asmenų, kaip kad ii- mes jaučiame

JUROS DIENA WOLLONGONGEesą lyg ir vienas asmuo, turį bendrų 
tikslą, bendrą jaunatvišką užsidegimų ir 
meilę savai dainai, nesvarbu kokioje 
formoje ji būtų išpildyta. , . • ^ .,.,*- r, - °*--Girdėję jūsų Jaunimo Koncertą Melbourne ^alp VISada Apylinkes valdyba ir Syd; 
stebėjomės tokiu puikiu jūsų išpildymu, laus ael ln,n 

sujungiant, kad ir moderniąją muzikų
lietuviškais žodžiiąis iš “Hair“ ir tuo 
pačiu pritaikinai mūsų poeziją iš J.Meko 
poezijos rinkinio "Pavieniai Žodžiai“, 
Kas buvo to visko inspiratorius?
Kaip visi Jaunimo Koncerto vadovai Ži- visada atstovauja p.Lodą. Grei- 
no, nėra jau taip lengva sukurti vaidini- Pradeda plaukti ir vietiniai sušlapę 
mą ar pynę. Susitikome mes trys, tai: re-Sumirkę. Bematant pasirodė autobusas su 
GINA VAICAITIENĖ, DANA BALTUTIE“-Sydnejaus '.‘Dainos“ choru. Visųnuo- 
NE ir aš. Ilgai kalbėjomės, tarėmės irpa^i^ Pagerejo. 
galiau sujungę visas mintis, padarėme 
Naujųjų Formų pasirodymų.
Su kokia programos dalimi numatote pa
sirodyti Sydnejuje per “Kovo“ XX-čio 
sukaktuvinįbalių?
Programa bus visiškai skirtinga, nuo tos
ką matėte Jaunimo Koncerte. Dainuosime Juros diena Wollongonge Rengėjai kaip 
keturias populiarias dainas, kurios, ma-visada Apylinkes valdyba ir Sidnėjaus a- 
nau, patiks tiek ir jauminui, tiek ir vy- teitininkai.

Jau vienuolikti metai kaip ruošia
ma Jūros diena Wollongonge. Rengėjai 

nejaus ateitininkai.
Ši Juros Diena vyko Bulli. Iš pat 

ryto blogas oras: lietus ir vėjas. Nežiū 
rint tokio blogo oro pirmieji entuzias
tai atsirado iš Canberros: Narbutas. Gru
žas, Andrius'kos, Pečiulis, Goulburną,

11 vai. pamaldos Buli bažnyčioje. 
Pamaldas, atlaiko kun. Butkus “dai
nos“ choras vadovaujamas P-Br.Kyverio

Jau vienuolika metu kaip ruošiama 

Ši Jūros diena vyko Bulli, IŠ 
pat ryto blogas oras: lietus ir vėjas. Ne
žiūrint tokio blogo oro pirmieji entuzias
tai atsirado iš Canberros: Narbutas, Gru
žas, Andriuškos, Pečiulis, Goulburną, kai 
visada, atstovauja P.Lodą. Greitai prade
da plaukti ir vietiniai sušlapę sumirkę. 
Bematant pasirodė autobusas su Sydne- 
jaus “Dainos“ choru. Visų nuotaika pa
gerėjo.

11 vai- pamaldos Bulli bažnyčioje. 
Pamaldas atlaiko kun.Butkus, "Dainos“ 
choras vadovaujamas p.Br.Kyverio gieda. 
Po pamaldų visi renkasi į salę. Maudytis 
jūroje niekas ir negalvoja visi ir taip 
sušlapę.

salė padekoruota lietuviškais ženk
lais bei gėlėmis. Apylinkės pirmininkas
p.Paplauskas atidaro Jūros dieną pak
viesdamas kun.Butku pravesti tolimesnę 
programą. Pirmoji pasirodo Sydnejaus 
tautinių šokių grupė. Pasisekimas nepa
prastas,. Svečiai nesiliauja ploję. Toliau 
seka Černiauskaitės R. Modernus Šokiai 
o O.Geležiūnaitė išpildo akordeonu lie
tuviškų meliodijų pynę. Sydnejaus links
mieji broliai pralinksmina visus su šių 
dienų aktualijomis.

Toliau pradeda rikiuotis choras. Mo
terys su baltom suknelėm perrištom lietu
viškais kaspinais daro nepaprastai gra- 
gražų įspūdį. Choro dainos tokioje dide
lėje ' salėje' skamba nepaprastai gražiai. 
Jos sugražino mus atgal i tėvynę ir gil - 
iai sujaudino ne vienam ašara riedėjo per 
skruostą, girdint galingai skambant: “lie
pos Vilniuje žydi taip baltai baltai“. Wo- 
llongiškiai ilgai dar minės šią Jūros die
ną, būdami dėkingi “Dainos“ chorui ir jo

mis susitiksime.
Ir tikrai, pabaigus šį taip maloniu pasi
kalbėjimą, su buvusia vadove Rita’, pas
tebėjau jos akyse prigesusi džiaugsmą, 
tą meilės dainai spindėjimą su kuriuo ji 
man taip nuoširdžiai pasakojo apie bu
vusius “Bevilčius" kurių ne tik vadovė 
inspiratore, bet ir pati aktyvioji dainin
inkė ji buvo. Skaudu ir man pasidarė, 
kad grupė jaunų žmonių, turinti tą bend 
drą ryšį, akademinį išsilavinimą, kuriu
os lietuviškoje dvasioje sujungė mūsų 
gražioji daina, sportas ir noras parody
ti mums visiems savo neeilinius sugebė 
jimus, turi po tokių gražiųpasisekimų, 
išsiskirti. Gaila, bet aš tikiu, kad po il- 

■ gų kelionių, sugrįžus ir vėl į vieną vie
tą,“ Bevilčiai“ bus dar geresni ir mus 
dar daugiau džiugins savo gražiais pasi
rodymais.
Palinkėjęs geriausios sėkmės jų pasku
tiniojo išpildymo metu Sydnejuje, aš ma
nau neapsiriksiu sakydamas, kad kaip 

'pirmas jų pasirodymas “Varpo“ baliuje

“Jūros vandenys sujungia mus visus nuo 
gintarinės Baltijos iki Australijos krantų" 

Lis ar plyš, bet Jūros diena ir kitais 
metais įvyks.

Iki pasimatymo kitais metais.
M.G.

PADĖKA
Nuoširdus dėkojimas “Dainos“ cho

rui ir jo dirigentui B.Kyveriui už tap gra. 
šiai padainuotas dainas. Kurios dar ilgai 
skambės mūsų širdyse.

Sydnejaus Tautinių Šokių šokėjams ir 
jos vadovei. Linksmiesiems Broliams“ u z’ 
sukeltą šypseną, p.P.Černiauskaitei už 
šokius ir O.Geležiūnaitei už tautinę mu
ziką, p.S.Baltramėjūnui už tartą žodį, p. A. 
Plukui už akordiono balsus, kun.P.But
kui už atlaikytas pamaldas. Ir visiems ki
tiems prisidėjusiems darbu bei aukomis 
ruošiant Jūros dieną nuoširdus ačiū. 
Wollongongo ALB Valdyba ir 
Sydnejaus ateitininkai

Atkelta iš / psl.
Mūsų dalyvavimas Vasario 16- 

minėjimuose tenebūna tik pagerbimas 
ir prisiminimas praeities, o greičiau 
demonstracija to, kuo mes šiandie gy- 
vęname ir siekiame. Ir tai atitiks pa
čia giliausia prasme tą dvasią ir tas 
aspiracijas, kuo lietuvių tauta gyve
no nuo pat savo lopšio. O juk mes sa 
ve ir laikome tos tautos palikuonimis 
it jos ateities grindėjais.
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UŽ GYVENIMO TVOROS
Juozas Mikštas

(Iš mano dienoraščio, 6.2.71) 
Ketvirtadieni važiuodamas pro šalį užva 
ziavau į Senelių Namus aplankyti tenai 
gyvenančios p.N.N. Senai jau ja, mačiau, 
kai buvo jaunesne ateidavo į bažnyčia, 

ir tenai pasisveikindavome. Susipažinau 
su ja ant laivo, kai plaukėme į Australu 
ja prieš 22 metus. Buvo labai linksma, 
energinga moteris, me'go juokauti ir pati 
gražiai juokdavosi.
Praeitais metais apsirgo ir pateko į ligo
ninę, o iš ten į senelių prieglaudos na-

NEKALTINKI

Nekaltinki manęs, Tėvyne, 
Kad aš Tave apleidau, 
Kai preiŠai kruvinan purvan sumynė 
Nekaltų Tavo veidą.

Tada gerieji Tavo sūnūs, 
Palikę su Tavim, kovojo 
Prieš Tavo pvergėjus atėjūnus. 
Prieš smurtą raudonų "herojų“.

mus.
Einu į gražiais parkais apsuptą pastatą, 
kuriame galėtų būti ministerio pirmininko 
rezidencija ir galvoju: kaip gerai praleis
ti senatve, tokiose soduose, tokiose rū
muose, kur tokios gražios slaugės, kori
doriai ir salės kilimais iškloti, švaru, 
tvarkinga.
Radau savo pažįstamą labai pasenusia, 
ir labai pasikeitusią. Ji daug nekalbėjo 
ir nejuokavo, nors aš jos senus anekdo-

0 aš dar ir dabar bastausi, 
Tavus, kaip motinos sūnus, netekęs. 
O skausmo ašaros man veidą prausia 
O grauduliu man temsta akys....

Nekaltinki manęs, Tėvyne, 
Nors daug kuo Tau nusikaltau, 
Bet, kaltėse prisipažinęs, 
Kaip motinai, esu palikęs širdį Tau.

tus prisimine.s norėjau ja, prajuokinti. Bu. 
vo graudu žiūrėti i, ja,. Pabuve,s valandė
lę iše'jau. Taip geriau ir jai ir man. Ma
čiau, kad ji nesidžiaugė mano vizitu. Ji 
laukė savo artimųjų ir nore'jo grįžti namo 
Einu is" to puikaus pastato laukan galva, 
nuleide.s ir man dabar pasirodė, kaip iš 
kapu koplyčios, kur viskas gražu, tvar

kinga, bet baisiai liūdna. Žmonės, kurie žmogui namelis su paršiuku, puikus 
jame.gyvena, gal šiandien, gal rytoj, gal nežinomas kvapas sudegusios mėsos 
už mėnesio gal už metų paliks šį pasaulį, sugundė paragauti, ir nuo to laiko ėmė 

Jie niekada iš tų namu,neišeis, jokios "-----‘‘-------------
vilties, visi jų planai, visos viltys jau

SRIUBA “MINESTRONE”
Išmintingi mokslininkai visuomet 

tvirtino ir šiandien tebetvirtina, jog 
žmogus pirmiausia žinojo kepsnį, o tik 
daug daug vėliau atrado sriubą. Ir 
kepsnį jis atrado per nelaimę: sudegė

mirę ir palaiduoti, jie dar gyvena. 
Kaip baisu gyventi be vilties, be atei
ties, be savo artimųjų. Kaip baisu žiū - 
rėti į mirtį,.nes čia beveik kiekviena die
na miršta. Čia mirtis reali, matoma, jau
čiama, čia apie ją galvojama ir įa gyve- 
nama^ čia ilga pratęsta mirtis. Čia jau
nas žmogus, raudonom lupom Padažyta 
slugė, yra svetimas kūnas iš kito pasau
lio.
Staiga švistelėjo mintis ir aš prisiminiau 
kadaise matytus Lukiškio kalijimo kali - 
nius Vilniuje, kur aš buvau advokatas ir 
dažnai juos lankydavau. Ir dabar aš ėm - 
iau atkurti ta, senai matytą vaizda,. Sto,- 
vėjo .rūstūs pastatai, sunki muro mase 
siege' kiekviena, tenai patekusi, jokio pa
gražinimo, jokio siela pagaunančio daik
telio tenai nerastum. Kieta ir žiauri dis
ciplina jautėsi kiekviename žingsnyje , 
kiekviename žodyje. Bet kiek tenai gyvy
bes, kiek vilties? Koks didelis gyveni
mas, koks veržimasis į saulę?' Kiekvie
nas gautas didesnis duonos kąsnis sukę • 
lia džiaugsmą, kiekvienas gūsis švie
saus oro pripildo krutinę nauju gyvastin
gumu, kiekvienas saulės spindulys ats
kleidžia gyvenimo džiaugsma, ir prasmę. 
Ten kalėjime yra gyvenimo centras, ten 
gyvenimas brangus ir visa kas yra Dievo 
duota taip brangu, taip miela. Ten tik 
žmogus supranta ką reiškia laisvė, so
cialinis artumas. Kalėjimas galėtų būti 
puikiausia mokykla, jei žmogus piktos 
aistros jo neiskreiptų, jei įstatymas ne 
kerštu, bet artimo meile vadovautųsi. 
Dabar pirmą kartą mano gyvenime iškilo 
tos dvi institucijos - seneliu,namai ir ka-

kepti. Kepsniui jam tereikėjo saulės 
gerai įkaitinto akmens arba ugnies. O
sriubai akmens neužtenka, reikėjo puo
do, kuris ugnį atlaikytų. Su sriuba, 
galima sakyti, atėjo kultūra. Ne keps
nys, bet sriubos šliurpimas žmogų skiria 
nuo gyvulio. Nors toks airių fizikas 
Graves visai paprastai žmogų vadina 
“verdančiu gyvuliu”. Pagal jį Adomas 
ir Ieva nebuvo pilnai žmonės, nes jie 
nevirė. Kaip ten nebūtų, bet kiti filoso
fai negali iškęsti savo melancholiškų 
pastabų nepridėję, kad kaip tik jiedu 
mums tą sriubą išvirė, kurią ir šiandien 
turime srėbti. Žinote apie gimtąją 
nuodėmę?

Jeigu krikščionybei sriubos atradi
mas yra po auksinio Rojaus laikotarpio 
ir nubaustos nuodėmės pasėkoje, tai 
romėnams rojaus epocha sutapo su sriu
bos atradimu ir jų nuodėmės liko ne- 
benubaustos. Jie tikėjo, jog dievas 
Saturnas Įkūrė žemdirbystę ir tuo davė 
žmonijai daržovių sriubą. Jo garbei 
gruodžio mėnesį buvo švenčiama "Sa
turnalijos”; išrinkdavo šventės karalių, 
dažniausia mirtimi nubaustą nusikaltėlį 
idant jo paskutinės dienos būtų links
mos. Jis turėjo žiūrėti, kad butų val
goma daug sriubos ir neskaičiuoti nuo
dėmių (juo daugiau, juo geriau) kas jam 
labai gerai pavydavo. Dar ir šiandien 
kai kuriuose kraštuose šeimos švenčia 
derliaus nuėmimą įdėję pupą į pyragą,ir 
kuriam šeimos nariui patenka pupa, tas 
pavadinamas "pupų karalium”. Visa 
šeima jam suduoda šaukštu į kaktą tuo 
jį "apkarūnuojant”. Jis turi žiūrėti, kad 
šeima gausiai valgytų ir gertų, nes nuo

lon’as” duoda jėgų, todėl net ligonius 
juo maitino. Liudviko XV dvare treč
dalis visos mėsos buvo naudojama 
buljonui. Kuklus senukas kaizeris 
Wilhelmas, kasdien valgė sriubą, kuri 
buvo verdama iš 6 kg. veršienos, 4 ba
landžių ir 2 vištų. Per tą sriubų jis 
sulaukęs tokio gražaus ilgo amžiaus.

Gabūs buvo prancūzai ir kitokiems 
“Bouillon’ams". Napoleono sesuo 
Pauline labai jam įkyrėjo savo meilu
žiais, todėl surinkąs juos visus išsiun
tė į Ispaniją kurjeriais. Jis norėjo kaip 
nors sesers “gerą vardą” išgelbėti. 
Ispanija tuo laiku buvo nelabai draugiš
ka prancūzams, todėl kurjeriams pakely 
niekas nei vandens nepasiūlė. Tris 
dienas jojo nieko nevalgę. Kokioj 
tai vietelėj jiems buvo patiekta “Olla 
podrida”; žinote, tai tokia ispanų 
nacionalinė buza, kuri tik tada gera, 
jeigu sudėta viskas, kas priklauso. O 
kas jon priklauso, vienas Dievas težino 
na, Į šitą “Olla,podrida”, kuria mirti - 
nai išalkę karininkai supuolė valgyti. 
Napoleonas buvo įdėjęs irgi kai ko, ko 
Dievas nežinojo. Sekantį rytą visi vy
rai buvo negyvi. Sesers Pauline’s pas
laptis nuėjo į. kapus. Taip kalbėjo 
Paryžiaus pletkininkai ir todėl “Olla 
podrida” buvo pavadinta “Bouillon a 
la Pauline".Tokia tai buvo barbariškos 
tirštos sriubos pradžia.

Su revoliucija ji iš dvaro atėjo j 
paprasto kaimiečio trobą ir tapo pava
dinta "Potaufeu”. Gerosios Prancūzi
jos ir Italijos virtuvės ją pripažino 
■praeitame šimtmetyje, Anglija tik šita
me. Vokietijoj jau seniai iš karališkos 
perėjo Į pilietinę. Hitlerio Vokietijoj- 
karo metu buvo tapusi vėl karališka. 
“Eintopf” buvo laikomas tik didžiosios 
šventės valgiu. Žinoma ir mėsos kupo
nai dažnai to neleido. O Turkijoj!? 
Turkijoj tai buvo sriuba sultono malo
numui. Kada atnešdavo katilą sriubos, 
sultonui davus ženklą janičarai (tai 
sultono leibgvardija) turėdavo Šimtais 
pulti, jų šunės lodavo, šaudavo iš 
armotos ir kol jie kardais ir rankom 
draskė mėsos gabalus, sultonas pilvą 
susiėmęs mirdavo juoku. Todėl joks 
stebuklas, kad šiai sriubai buvo suteik
ta aukšta karinė pagarba. Janičarų še
fas vadinosi "corbaci”, kas reiškia 
sriubos tiekėją. O bataliono šefas turė
jo “asdzibaci" titulą- vyriausias 
virėjas. Vietoj vėliavos trupė nešioda
vo puodą ant štangos. Nesakyčiau, kad 
šitoks sriubos valgymo būdas buvo vien 
turkų mada. Iš 15 šimtmečio padoraus 
elgesio pamokymų knygutėje yra taip 
užrašyta: -“Aukštesnio luomo dama 
netepa nykščiu sviesto ant duonos ir 
iš lėkštės sriubos nešliurpia, kaip 
veršis; bet valgo tyliai, kaip dera jau
nai panelei. Kišti pirštus į košę iki

rankos riešu irgi labai negražu". -Ta 
knygelė buvo išleista Bursfeld’s vie
nuolyne jaunoms aristokratėms. Tame 
vienuolyne buvo ir mergaičių auklėjimo 
pensionatas.

Visa tai seniai praėjo ir mes 
galime valgyti ir mėgautis sriuba, kaip 
norime. Šiomis dienomis mačiau tele
vizijoj reklamą: “toks fabrikas gamina 
- The soup you can eat. with a fork!" 
Kad su šakute galima valgyti mūsiškė
se knygelėse irgi nėra užrašyta, bet . . .

Laikai keičiasi po truputi, gal
būt pastebėjote?!

O. Areimaitė ***

Papildomai pranešame, kad š..m. baigė 
N.S.W. mokyklos 4 klases ir gavo pažy
mėjimus (School Certificate) Šie mūsų 
jaunuoliai:
Linas Adomėnas, Regma Laukaitytė>,Ed- 
vardas Karpavičius ir Jonas Šliogeris du 
paskutinieji gavo Commonwealth Scholar 
ships.
Atkelta iš 3 psl.

organizacijų darbui; šią iki šiol gana 
apleistą sritį plečiant ir tobulinant.To
kių jaunų jėgų laukia įsijungiant ir į Tal
kos valdybą, nes sios organizacijos vei
klos tęstinumas priklauso jaunajai kartai 
Apie Talkos naudingumą mūsų bendrie
siems interesams netenka įrodinėti. Be 
individualių, saviems nariams eKonomt - 
nių poreikiu, tenkinimo. Talka nemažai 
prisideda prie lietuvių bendruomeninės 
veiklos palaikymo, bei mūsų kultūrinių 
apraiškų paramos. Nešikštu Talkos duo- 
snumą jaučia Melbourno Lietuvių Namai, 
lietuviškoji spauda, įvairios musu jau
nimo ir kitos savos organizacijos. 
Telkiant lėšas Musų Pastoges spaustu
vei jsigyti, korporacijos "Romuva“ 
kaupiant lėšas prie University High 
School lituanistikos kursams išlaiky
ti Talka prisideda savais patarnavimais. 
Siunčiant paramą kuriam iš šių tikslų, 
prašoma nurodyti kuriam iš jų pinigai 
siunčiami. Čekius1 ar Money Order adre - 
suoti: Talka, Box 4051, GPO Melbourne 
3001, pakvitavimai pinigų siuntėjo pri
siųstame sau adresuotame ir pašto rin
kliava apmokėtame voke tuojaus bus iš
siunčiami.
Šiais metais sueina dešimt metų nuo 
Talkos Įsteigimo, savo veiklos dešimt
meti ruošiamasi tinkamai atžymėti. Ta
čiau šios paskirties organizacija su 
ankstyvomis panigirikomis neskuba lai
kydamasi ko-operatinio principo, kad pa
žadus reikia pilnai tęsėti. Talkos de - 
šimtmečio veiklos paryškinimas priklau
sys nuo jos turimo praktiško pajėgumo. 
Paminėjimui esą planingai ruošiamasi. 
Patyręs apie jos veiklą, palinkėjau Tal
kai visuose jos darbuose geriausios sėk
mės. , .

Įėjimas - taip skirtingos ir taip artimos. 
AŠ jas palyginau ir pamačiau kad joms 
abiems trūksta artimo meilės/Gražus pas

to priklauso sekančių, metų derliuj 
Nuodėmes į jo jurisdikciją neįeina. 
Rytprūsiuose to papročio irgi tebesi-

tatai ir aplinkuma žmogaus sielos nepa
tenkina, kaip ir rūstus ir žiaurus elgesys 
su žmogumi jo noro gyventi nesunaikina. 
Iškyrimas žmogaus iš gyvenimo, jo apt
vėrimas gražiais parkais ar geležine'm 
vielom yra lygiai skaudus.

Aleksandras Kelmietis.

***
“The Christian Science Monitor"

laikoma. Immanuelio Kanto gimimo 
dieną, balandžio 22d.taip pat yra renka
mas "pupų karalius”, tačiau jo niekas 
mirtimi nebebaudžia. Jis turi tą vakarą 
pasakyti filosofišką prakalbą, kas irgi 
nėra taip lengva kartais. Kantas labai 
mėgo pupelių ir lęšiukų sriubą,ir jo 
garbei šitoji pupų šventė. Pupelių ir 
žirnių sriubą mėgo Lessing’as, Mozait’- 
as ir Beethoven. Matomai ankštinės

dienraštis sausio men. 12 d. ulėj o J. 
C.Harsch straipsni "Rusija ir žydai". 
Autorius, pažymėjęs , kad Sovietų, S-je 
ypatingai gausus mažumų skaičius, kad. 
apie pusę gyventojų sudaro rusai, pa
brėžia, kad mažumų klausimas Sovie
tuose tebėra neišspręstas. Maskvos 
jungo nori atsikratyti visa eilė tautinių 
mažumų, kaip lenkai, lietuviai, lat
viai, estai, uzbekai ir kiti. Harsch dar 
pažymi, kad sovietai neleidžia išvykti 
iš SovietųS-gos ir kitur įsikurti ne tik 
žydams, bet ir patiems rusams bei 
įvairioms tautinėms mažumoms.

ELTA
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daržovės ne į nuodėmės pagundą veda, 
bet į genialiai gražias mintis; Kantas 
visą amžių išbuvo nevedąs. Netiesa ir 
kad svorį didina, nes Kantas buvo labai 
liesas, o Lessing, Mozart ir Beethoven 
buvo visai dailių figūrų vyrai.

Geriausi sriubos ekspertai yra 
prancūzai (ak, juk jie ir nuodėmės eks
pertai). Jie greit suprato, kad ne pupe
lėse ar kitose daržovėse paslaptis. 
Jie žinojo, kad prie pupelių sriubos rei
kia ir kitokių prieskonių, kaip pav.; 
meilės dievui Priapus pašvęsto Tymio- 
no (Thyme) ir mėtų. Prieskoniais irgi 
ne visai pasitenkino ir pamėgino virti 
su mėsa. Jie tikėjo, jos geras "Bouil
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Lietuvoje savo 60-ties metų sukaktį at
šventė aviokonstuktorius Balys Karve - 
lis. Jaunuolis būdamas, jis greitai- 
įsigijo savo pamėgto sklandymo sporte 
a,b,c, laipsmius ir vėliau daug prisi
dėjo prie Nidos sklandymo mokyklos iš
plėtimo. 1938 metais gimė jo pirmasis 
sukonstruktuotas sklandytuvas “Vana
gas" ir jį 1939 m. išbandė per Pabal
tijo pirmenybes, ko padrąsintas sukons- 
truktavo BK2 sklandytuvą. Tai buvo ga
na modernus 17 metrų ilgio sklandytuvas 
savo technikiniais duomenimis tuo me
tu pralenkęs daugelį rekordinės klasės 
užsienio sklandytuvų. 1940 m. jis buvo 
Aukštagiryje, prie 1 Vilniaus,sklandymo 
mokyklos viršininkas. Po karo jis pradė
jo vėl projektuoti < sklandytuvus ir jo 
suprojektuotas BK6 "Neringa“ bu
vo pradėtas masiniai gaminti Sov. 
Sąjungoje. Pats naujausias yra BK7, 
kuris yra padarytas iš plastikinės me
džiagos, kas yra vienas iš naujausių 

konstrukcijų Europoje.
Trys jaunos merginos pasiekė naujus 
plaukimo Lietuvos rekordus. Moterų 50 
m. laisvu stiliumi D.Užkuraitytė pasie
kė per 29,7 sek. ir vaikų dvy - 
likmetė D.Stašaitytė 50 m. nugara nu - 
plaukusi per 37,9 sek. ir R.Slinkšytė 
50 m. krūtine per 40,7 sek. Vyrų gru
pėje geriausiai pasirodė Lietuvos jau-

KOVO KLUBE
Sukaktuvinis XX-čio Minėjimas- 
Sydnėjaus Kovo dabartinė valdyba savo 
sukaktuvinį XX-eio minėjimą, turės vasa
rio mėn. 27 dieną Ukrainiečių salėje, ba
liaus metu. Neturėdami savo namų kovie
čiai negali padaryti specialios minėji 
mo akdemijos, todėl baliaus metu bus 
surengtas Iškilmingas aktas, į kuri Gar
bės Svečiais yra pakviesti visų Sydnėj - 
aus lietuviškų organizacijų pirmininkai 
buvę visi per XX-tį Kovo valdybų pirmi - 
ninkai, Kovo Garbės Nariai ir Krikšto 
Vėliavos kūmai, neskatant pačios pirmo 
sios ir dabartinės valdybų narių. Prie 
Garbės svečių stalo galima bus pamaty - 
ti dalų per šį laikų laimėtų koviečių dor 
vanų, albumuose nuotraukas, rodančias 
koviečių sportinį ir kultūrinį gyvenimą 
ir kita.
Po gana trumpo Iškilmingo Akto, seks 
programa, kuriai specialiai iš Melbourne 
atvažiuoja ten pagarsėjusi “Bevilčių“ 
dainininkų grupė (skaityk pasikalbėjimų 
su jais) kuri savo žavingomis dainomis 
jaudins visus be jokio amžiaus skirtumo 
Baliaus metu turės būti smagu visiems 
kai ypatingai kviečiami per šiuos 20 me
tų gynę įvairiose sporto šakose buvų ko 
viečiai, kurie turėtų jausti pateigusioje 
iškilmingoje klubo šventėje dalyvauti ir 
parodyti mūsų visuomenei, jog ir jie, ne 
svarbu kada ir kur yra buvę, aktyvūs jo 
nariai, padėjų jam išsilaikyti ir Šiandien 
stipriai gyvuoti. Visi buvų ir dabartiniai 
koviečiai dldžiuokimės savojo klubo XX 
-čiu ir ne tik patys, bet ir savo draugus 
atsiveskime i šia mūsų sukaktuvine šven 
tų.
Sekmadienį lietuvių bažnyčioje bus iškil
mingos mišios, kurias atlaikys vienas iš 
pirmųjų Kovo steigėju, klubo Garbės Na
rys kun. P.Butkus.

Darbas Vyksta
Beveik be jokio sustojimo koviečiai krep
šininkai vėl pradėjo savo aktyvųjį darbų 
Treniruotės dabar vyksta kiekvienų šes - 
tadienį 1 vai p.p. Krepšinio Stadijone 
Alexandrijoje. Jau yra imama abi stadio
no aikštelės, kadangi vienoje jokiu budu 
sutilpti neįmanoma. Šiuo metu dar yra žai
džiama vasaros turnyre, iš kurlųKovo vy. 
rų komanda laimėjo prieš Sydnėjaus Uni - 
versitetą 63:36, Kovo antroji komanda 
nugalėjo Canterbury 57:19, Kovo merginų 
pralaimėjo 40:36 prieš Merrylands, Kovo 
merginų II laimėjo prieš Vikings 24:16, 
ir Kovo merginų III pralaimėjo AGI 90: 
9.
Paskutinėje Kovo treniruotėje buvo virš 
60 krepšininkų, kas dar iki šiol niekuo
met nėra buvę.

SPORTAS LIETUVOJE

Iškilioji Kovo sportininkė Rūta Araitė, 
laimėjusi Australijos moterų stalo teni
so varžybas. Ji taip pat yra moterų ir 
jaunių krepšinio rinktinėj žaidėja.

Sov.S-gos aukščiausioje krepšinio lygo
je kur žaidžia pačios geriausios 12 ko
mandų Kauno Žalgiris atsistojo 3-je 
vietoje iš 13 žaistų rungtynių turėdami 
9 laimėjimus. Pirmoje vietoje stovi Le
ningrado Spartakas, turėdamas iš 12 run- 

; gtynių 11 laimėjimų.
■ Paskutines savo rungtynes žalgiriečiai 

laimėjo prieš 8-toj vietoj esančius Tar
tu Kaleva (estai) 97;8f! Daugiausiai tas- 

. kų pelnė aukštaūgis Budnikas - 33,-kai
Sovietų rinktinės kapitonas Paulauskas 

į, atsiekė tik 15.
"Amerikoje sausio mėn. pabaigoje vieše- 
gj$o Sov.Sajungos bokso rinktinė, kuri Les 
r Vagas mieste laimėjo prieš Amerikos me 
k gėjų boksininkų rinktinų 6:5 ir Danvery 
” mieste 4:L Šioje Sov.S-gos bokso rinktis 

nėję vidutiniame svoryje mušasi Sov.S- 
gos bokso čempiono mokinys J.Juocevi- 
čius,kuris pirmąsias rungtynes laimėjo 
taškais prieš L.Ward ir antrose K.O. pa-

* guldė pirmajame rounde J.Farell.

nių Čempionas E.Maciulevičius.
Dinamo draugijų šaudymo pirmenybėse 
Sov.Sąj. meisteris A.Daukša. šaudyda
mas mažojo kalibro šautuvu 60 šūvių gu
lomis, Vilniuje išmušė 598 taškus 
kas yra lygu amerikiečio T.Bold pasau
lio rekordui.
Kauno jauniai lengvaatletai rungtynia
vo su Kaliningrado-buv.Karaliaučiaus 
jauniais ir laimėjo 191:121, kai jau
nučiai įveikė svečius 191,5-168,5. 
Lietuvoje “Sporto“ laikraščio skaityto - 
jai kiekvienais metais balsavimo būdu 
renka .geriausią tų metų sportininką.. 
Pirmuoju Lietuvos sportininku tapo iš - 
rinktas Sovietų ir Lietuvos krepšinio 
rinktinių kapitonas ir vienas iš pa 
saulio pirmojo penketuko žaidėjų - Mode
stas Paulauskas ,gave_s 23.527 balsus; 
antrąją vietą gavo lengvaatletas šuo
lininkas K.Sapka 20.794 balsai, Euro
pos tinklinio čempionė M.Batutytė gavo 
trečia, vietą 13.468 balsai , ketvirtą 
vieta boksininkas J.Juocevičius 11.527 
balsai ir penktaG.Sidagytė - 11.984 bals- 
sai.
Lietuvoje 1970 metų geriausios krepšir 
nio komandos buvo: moterų Vilniaus 
“ Kibirkštis" treneris A.Gedminas ir ka
pitonė L.Vinčaitė, kai vyrų Kauno 
"Žalgiris", treneris V.Bimba ir kapito
nas - H.Giedraitis.

Vilniuje per sunkiosios altetikos varžy
bas jaunis J.Liupkevičius trikovėje iškė
lė 450 kil. ir tuo pasiekė naują pašau - 
lio jaunių sunkumų kilnojimo rekordą vi
dutiniame svoryje.
Sov.Sąj. televizijos stotis paskyrė sa
vo premiją “Už sportini,šaunumą“ ku* 
rią gavo trys automobilistai estas G.Holnų 
rusas V.Bubnov ir lietuvis inž.Kasty- 
tis Girdauskas, kurie dalyvavo pasaulinė
se automobilių lenktynėse Londonas - 
Meksika.

SPORTAS PASAULYJE

Singapore šių metų kovo mėn. 20-25 die
nomis įvyko Britų Tautų stalo teniso pir
menybės kur dalyvaus 14 paskirų valsty
bių - Australija, Ceilonas, Anglija, Indi
ja, N.Zelandija, Ghana, Nigerija, Ma- 
lazia, Pakistanas, Hong-Kongas, Fiji, 
Mauritius, Jamaica ir Kanada.
Italijos z’inoma mašinų firma Ferrari su - 
konstruktavo naująją lenktynių mašina, 
312/B-2 kuri turi 3.000cc: ir yra 12 ci- 
llnderių motoras. Pirmosios s’io modelio 
rungtynės bus gegužės mėnesi Monte 
Carlo Grand Prix.
Belgų dviratininkas E.Merx pripažin - 
tas geriausiu 1970 metų Europos sporti- 
inku, sekančias vietas gavo; 2-ją - ru
sas sunkaatletas V.Aleksejev, 3-ją grai
kas lengvaatletas Ch.Papnikolaj, 4-ta. 
švedas pau kikas - 4.Mates ir penkta' 
austras automobilistas J.Rindt.
Šios pasaulinės sporto varžybos įvyks 
vasario ir kovo mėnesiuose: Vasario 2- 
7 d.-Europos dailiojo čiuožimo čempio
natas, Ciuriche-Šveicarijoje 5-7 dien. 
Europos jaunių slidinėjimo pirmeny - 
bes Vokietijoje, 6—7 d. Pasaulio moterų 
greitojo ėiuožino čempionatas Helsinky- 
je-Suomija, 7-14 d. Priešolimpine sa - 
vaite Saporas-Japonija, 13-14 d. Pa
saulio vyrų greitojo čiuožimo čempio
natas Geteborg s'vedija, 23-28 d. Pasau
lio dailiojo čiuožimo čempionatas Lio- 
Prancūzija. Kovo mėnesyje: 13-14 d. 
Pasaulio redo riedulio pirmenybes 
Švedijoje, ir tuo pačiu metuEuro-pos 
lengvosios atletikos čempionatas Sofi- 
joje-Bulgarijoje, 14-20 d. Europos šal
dymo iš pneumatinių šautuvų čempiona
tas -Čekoslovakijoj, 15 dieną prasideda 
Pasaulio ir Europos ledo rutulio pirme - 
nybės Šveicarijoj, kovo 28-bal.7 dienos 
pasaulio stalo teniso pirmenybės Japoni
joje.
San Morice Šveicarijos slidininkai, ku - 
riuos ruošia švedas L.Olson pasaulinei 
žiemos olimpiadai Japonijoje, laimėjo 
tradicines estafetės varžybas, palikdami 
antroje vietoje čekus.
Australijos krepšinio .s-ga įsteigė pir
muosius krepšinio trenerių kursus ir tre- 
nerių sąjunga. Pirmieji toki mokomieji Šachmatininkai savo pavyzdingam bend- 
kursai įvyko Melbourne kur buvo susirin- radarbiui linki daug sėkmės ateityje.. 
kę virš 30 geriausių Australijos koman

ŽAIBO TURNYRAS
Šiam turnyrui klubo valdyba įsteigė la
bai ištaiginga pereinamąjį skydą turbut 
dėl to vyko gana įtemptas žaidimas. Da
lyvavo astuoni šachmatininkai. Jų tarpe

* dr.A.Renigeris is Newcastle.
Nez'infa ar tolima kelionė ar kas kitas 
paveikė rezultatus dr.A.Renigeriui teko 
užimti paskutinę vietą.
Turnyrą laimėjo J.Dambrauskas,laimė
jęs 12 taškų. Antroje vietoje liko V.Liu- 
ga 11% taško. Trečia vieta dalinosi V. 
Koženiauskas su V.Augustinavičium. 
Visų šachmatininkų vardų dėkoju klubo 
pimininkui VLDaudarui už dovaną įteik 
imą ir už paramą šachmatų sekcijai. 
V.Augustinaviėius.

dų trenerių. Siu kursų mokytojais buvo 
amerikiečiai D.Lindstrom ir B.Siebert, 
kurie šiuo metu yra atvykę is' Amerikos, 
Šio mėnesio gale Narabeen Fizinio Auk
lėjimo stovykloje bus dėstoma krepšinio 
menas 200 N.S.W. paskirų komandų trene 
eriams. Australijos krepšinio s-ga deda 
visas pastangas kaip pakelti krepšinio 
standartą, tuo pačiu išpopuliarinant 
ir patj krepšinį.
Europos moterų stalo teniso pirmenybė
se Budabešto “Statistika“ įveikė 5;2 
Berlyno meisterės “Ausenhandle“. 
Stipriausias pasaulyje vyras rusas V. 
Aleksejev Dnepropetrovske pasiekė fe- 
menalų pasaulio sunkumų kilnojimo re
kordą, iškeldamas 625 kilogramus, kas 
iki šiol dar .nei vieno kilnotojo nebuvo
atsiekta. -
Muncheno Olimpiadoje sekančiais 1972 
metais yra įtrūktas ir krepšinis. Jis bus 
žaidžiamas uždarame stadione, talpinan
čiame virš 6.000 žiūrovų. Jis vėliau bus 
naudojamas krepšiniui ir uždaroms spor
to šakomis. Stadionas yra maždaug 15 mi
nučių nuo Olimpinio Kaimelio. Aikštės 
dydis yra 85,pėdos ilgio ir 46 pėdos plo
čio. Krepšinio tarptautiniai teisėjai , 
technikinis personalas ir visi krepšin
io tautų atstovai bus apgyvendinti tam 
reikalui paskirtam specialiam hotelyje. 
Jau dabar yra kvalifikavėsi penkios ko
mandos tai : Amerika, Jugoslavija, Sov. 
S-ga. Brazilija ir šeimininkai Vokietija. 
Kitos komandos bus išrinktos po šių pir
menybių: Dvi Afrikos vastybės po Afri - 
kos krepšinio varžybų, dvi P.Amerikos

valstybės po Pan Ame’rikos varžybų, dvi 
Azijos valstybės po 6—jų Azijos pirme
nybių, dvi Europos valstybės po Olimpi
nio kvalifikacinio turnyro Amsterdame 
ir viena komanda is’ Oceanijos, po Ocea- 
nijos varžybų N.Zelandijoje. Prelimi
narines varžybos įvyks Augsburge, maž 
daug 60 mylių nuo Muncheno. Australija 
savo kelyje į olimpiadą turi nugalėti sa
vo priešininkus Rotorua įvykstan - 
čiose Oceanijos varžybose, kur stipriau
si australų priešininkai, neskaitant pas
kirų salų bus N.Zelandija ir Piji. 
Pasišnekėjimas australo laikraščio re-

porterio su viešėjusiu Maskvos Torpedo 
futbolo komandos žaidėju. “Kokia jūsų 
nuomone apie Partiją", paklausė austra
las, “Partija nustebusiai pažiūrėjo 
žaidėjas ir pasakė, aš esu futbolininkas 
“Ar tu neturi būtį aktyvus komunistas, 
kad žaistum“. “Žiūrėk pasakė žaidėjas 
yra taip: Pernai metais mes žaidėm Eu
ropos Taurės pirmenybėse ir prie išvyk
stant mums Maskvoje pasakė, kad jeigu 
mes pasieksim pusiau baigmę, tai mes 
neturėsim dalyvauti privalomuose parti
jos mokomuose seminaruose sekančius 
tris mėnesius, o jeigu pasiektume fina
lus, tai butume atleisti nuo šių semina
rų visiems metams, o jeigu mes laimėtu
me tas varžybas, tai mums pasakė kad 
mes, jau neskaitant to atleidimo nuo šių 
paskaitų, gautumėme pažymėjimus anglų 
kalboje, kad mes is’ viso niekada parti
jai nepriklausėme ir nebuvome nariais.

*♦*
ŠACHMATAI
V.KOŽENIAUSKAS “Kovo" CEMPIJONAS 

Sausio mėn. 29 dieną Lietuvių Namouse 
Lidcombe įvyko “Kovo“ metinė 1970 
metų šachmatų turnyro užbaigimas, žai
bo turnyras ir laimėjusiems dovanų įtei
kimas. Metinį turnyrą laimėjo V.Kožen- 
iauskas ir tapo 1971 metų “Kovo“ šach
matų ėempijonas.
Valdybos^,pirmininkas V.Daudaras įteikė 
naujam cempijonui pereinamąjį “Kovo“ 
šachmatų skydą palinkėdamas Vytui ir 
toliau sėkmingai reikštis šioje sporto ša
koje. Šia proga reikia priminti, kad V. 
Koženiauskas yra vienintelis aktyvus 
šachmatininkas dalyvavęs klubo pirma • 
jame steigimo susirinkime. Eile metu dir. 
bo klubo valdybos sąstate iųkartu žaidė 
krpes’inį. Veliau.baigęs krepšinio karjerą 
aktyviai įsijungė į šachmatininkų gretas 
ir iki šiam laikui su mažomis pertrauko
mis dalyvauja turnyruose. Kuomet klubas 
pergyvendavo finansų krizę Vytas visuo
met būdavo pirmutinis atverdamas pinigi
ne.

L.PORTISCH LAIMI ADELAIDĖJE 
Tarptautinis šachmatų turnyras Adelai
dėje baigėsi didmeisterio/. vengro Lajos 

Portisch aiškia pergale.
Portisch laimėjo dešimt partijų ir dvi su 
žaidė lygiomis.
Antra vieta pasidalino trys;
L.Schmid (V.Vokietija)
F.Gherghiu (Rumunija) ir
W.S.Browne (Australija)
Lietuvis R.Arlauskas laimėjęs 8% tško 
dalinosi septinta vieta su kitais dvylika 
šachmatininkų.
Pasibaigus šiam garsiam tarptautiniam 
turnyrui visi užjūrio didmeisteriai pasili 
ko ilgesniam laikui Australijoje ir duos 
šachmatų simultanes įvairiose Australi
jos vietovėse.

Musų Pastoge Nr.6; 1971. 2. 15; psL 7

7



Pranešimai
CANBERRA

Apylinkės valdyba praneša, kad Neprik
lausomybės Šventė bus minima 21 vasa
rio 11.30 v pamaldomis St.Patrick baž
nyčioje ir 2 vai. po pietų Lietuvių Klu
bo patalpose. Tautiečiai prašome skai
tlingai dalyvauti.
Canberros Apyl. Valdyba.

SYDNEY
Sydnėjaus Parengimu, Kalendorio 

Reikalu.

Sydnėjaus Apylinkes Valdyba 
vasario 21 d., sekmadieni, tuoj po pa
maldų Lietuvių Klubo patalpose, 39 
Church St., Lidcombe, saukia visų 
Sydnėjuje veikiančių organizacijų 
posėdį, 1971 metų parengimų kalendo
riui sudaryti. Visos organizacijos pra
šomos prisiųsti savo atstovus, kad už
sitikrintų savo parengimams datas.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

DENESIO! Melbourne Lietuviai! I 
Šių metų kovo mėn. įvyksta metinis vis- j 
uotinis Melbourne Apylinkės susirinki - { 
mas, kuriame bus renkama nauja Ąpylin - I 
kės Valdyba. Valdyba susidaro is pen - I 
kių asmenų,kurie patys pasiskirsto pari I 
eigomis. į Valdybą gali kandidatuoti ' 
kiekvienas lietuvis virš 18 metų sumo 
kėjus Lietuvio mokestį. Mes laukiame 
asmeniškų pasisiūlimų i, Kandidatus J>et | 
ir pageidautumem,kad visos organizaci- I 
jos norinčios turėti įtekmės i Bendruomej 
nes veikimą, pasiūlytų po kandidatą, to- j 
kiu būdu Valdyba susidarytų iš asmenų, | 
kurie aktyviau dalyvauja bendruomenės | 
gyvenime. !
Norintieji kandidatuoti prašomi nedels- I 
iant susirišti su M.Didžiu, 192 Queen j- 
St., Altona 3081, Telef. 398 2469.
ALB Melb. Apyl. Valdyba. i

SYDNEY LIETUVIU MOTERŲ, SOC. GL. DAUGIJA 

maloniai kviečia atsilankyti į rengiamą

TRADICINĮ UŽGAVĖNIŲ

Blynu Baliu
kuris įvyks 1971m. vasario 20d., šeštadienį ukrainiečių salėje, 15-14 Church st., 
Lidcombe. Pradžia 7.30val. vak. Pabaiga Ival. ryto.
Įėjimas Įskaitant blynus ir užkandžius ^3.00 moksleiviams ir pensininkams $1.50 
bilietus įsigyti pas valdybos narei.Stalus rezervuoti pas P.Pullinen tel.86 8180 
Bus turtinga fantais loterija, gros mūsų jaunimo puiki kapela. Visas pelnąs skiri;: 
mas ' Sodybai". Tad prašome mus paremti ir kuo skaitlingiausiai atsilankyti. Iki 
pasimatymo BLYNU BALIUJE!

SVARBU

Sydnėjaus JLiet. Moterų Soc.Globos 
D-ja praneša, kad tradiciniame Užgavė
nių Blynų Baliuje DEBIUTANČUĮ pris
tatymo ceremonijos įvyks punktualiai 
8,30 vai. todėl visi baliaus dalyviai pra
šomi užimti savo vietas prie stalų. 
Taip pat prašome iš anksto rezervuotis 
stalus pranešant p.P.Pullinen telf. 
86 8180

Valdyba
MELBOURNE

PRANEŠIMAS

Melbourne vaiku darželis pradės 
veikti š.m. Kovo mėn. 6 d. šeštadie
nį, lietuvių namuose.

Tėveliai prašomi vaikučius nuo 
3-6 metų (imtinai), atvežti kiekvie
ną šeštadienį 9.30 vai. punktualiai.

Kovo mėn. 13d. 9.30 vai. šau
kiamas darželio vaikučių motinų pa
sitarimas - susirinkimas. Prašome 
visas dalyvauti.

PRANEŠIMAS

Soc. Gl.Moterų Draugijos Vai. 
praneša, kad vasario 21 d (sekmadie
ni) 2p.p. Lietuvių Namuose,North Mel
bourne, kviečiama Draugijos Narių Me
tinis susirinkimas. Susirinkimui 
matyta dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Pranešimai: a) Pirmininkės

b) Iždininkės
c) Kontrolės Komisijos j

3. Diskusijos del pranešimų
4. Veiklos apyskaitos tvirtinimas.

Rinkimai: a) Valdybos
b) Kontrolės Komisijos I 

Klausymai ir sumanymai. 
Susirinkimo Uždarymas.

Šiais metais Melbourne moterims !

M.P. PRANEŠIMAS

nu-
Pranešame, kad ALB Krašto Valdyba pakelė metinį Mūsų Pastoges pre

numeratų iki $10. todėl visi prenumeratoriai yra prašomi atsiusti prenumeratos 
mokestį už 1971 metus $10. Dalis prenumeratorių jau yra atsiuntė seną 
prenumeratos kainą už 1971 metus, visų tų prašome prisiųsti papildomai mokes
ti, kad išlyginus susidariusi kainų skirtumą.
' Taip pat kreipiamės 1 tuos, kurie dar turi senas skolas, prašome galimai 
greičiau apsimokėti.

M.P. Administracija

5.

S
7.

Melb.Kat.Mot.D-jos V-ba.

teko daug pasidarbuoti Lietuviu Die- I 
nų parengimuose.. Ypač daug rūpės- I 
cių krito ant Draugijos Valdybos pe- * 
cių, Valdyba, baigdama savo darbo 
metus, maloniai prašo visas nares, 
rėmėjas ir prijaučiančias kuo skai- 
tlingiau susirinkime dalyvauti.

Susirinksime pasidžiaugti pasi
sekimais, aptarti nesekmes ir prie 
kavos puoduko pasidalinti įspūdžiais.

Soc. Globos Moterų Draugijos 
Valdyba Melbourne.

SYDNĖJAUS SPORTO KLUBAS "KOVAS" MALONIAI JUS KVIEČIA

ATSILANKYTI į SIU METU VASARIO MEN. 27DIENĄ (ŠEŠTADIENĮ) UKRAINIE- 

ČIU KLUBO SALEJE/llCHURCH ST. LIDCOMBlį; 

RENGIAMĄ SAVO SUKAKTUVINĮ,. X X * C« O

L i

—tt
į. - ■ * j ■

>. Į

B A L 1 U,
bus renkama “Kovo” XX-čio - baliaus gražuole

O

ŠYPSENOS

PRORAMOJĘ; IŠKILMINGASIS AKTAS, GARSIOJI JAUNĄJĮ! MELBOURNO "BE 
VILC1H" DAINOS GRUPĖ,LIETUVIU DIENU, METU JAUNIMO KONCERTE MEL
BOURNE , NEPAMIRŠTAMAI ŽAVĖJUSI VISUS, BE JOKIO AMŽIAUS SKIRTUMĄ 
PUIKI MUZIKOS KAPELA, GERAS IR TURTINGAS BUFETAS. LOTERIJA.

DIDŽIOJO LENINO METAIS

Didžiojo Lenino metais, kaip ir 
reikėjo tikėtis, šio komunizmo teoreti
ko ir praktiko raštų buvo išparduodama 
žymiai daugiau, nei kitais metais. 
Tiesiog stebėtina,kai vieno kooperaty
vo vedėjas užsakė leidykloje pilną 
sunkvežimį - kiek telpa - Lenino raštų 
jubiliejinio leidinio. Leidyklos knygų 
platinimo skyriaus viršininkas labai 
nudžiugo dėl tokio liaudies susiprati
mo. Bet tas pats viršininkas kiek nu
stebo, kai po kelių dienų vėl atvažiavo 
to pat kooperatyvo ir pareikalavo tiek 
pat knygų, o po kelių dienų - vėl . . .

Knygų platinimo skyriaus virši
ninkas pasiteiravo, kas tas knygas taip 
greit išperka. Sunkvežimio šoferis pa- 
aiškinio: jubiliejinio raštų leidimo lapai 
didesni, nei ankstesnių laidų ir labai 
tinka silkėms vynioti - viena silkė 
- vienas lapas. O mūsų kooperatyvas 
aptūpia viso rajono kooperatyvus vynio
jamąja popiera . . .

***

ABU NUKENTĖJĘ

Lovoje gulįs subandicotas pacien
tas^ klausia kaimyninėje lovoje dejuo
jančio aplipintu veidu ligonio:

-Kas tamstai atsitiko?
-Nagi taip atsitiko, kai atsisakiau 

žmonai pirkti automobilio.
-Ak taip. . . O man taip atsitiko, 

kai savo žmonai automobilį nupįrkau.

IŠMINTIS APIE ŽMONiAS

“Teveli” paklausė Babtistų 
ministerio Parker Dailey, 13 metų duk
tė Brenda: “Kodėl vyras negali ture'ti 
daugiau kaip vieną žmoną? Kur Šven
tam Rašte parašyta, kad tai neteisin
ga?” ,

Tėvas valandėlę gerai pagalvo
jęs, pasiūlė mergaitei paskaityti Sv. 
Mato 6j24.

Šis Biblijos paragrafas prasi
deda: “Joks žmogus negali tarnauti 
dviems ponams.”

***

VIENAS KITAM ATSILYGINO

Kai garsus vokiečių poetas, 
Friederik Schiller, mokinosi groti arfą, 
tai kartą kaimynas jam pareiškė:
- Tamsta groji arfa kaip Dovydas, tik 
netaip gerai.

Poetas į tai atsake:
- Tamsta kalbi kaip Saliamonas, tik ne
taip protingai . . .

***

-Daugelyje Amerikos automobilių 
yra įmontuotas kaspinas .kuriame įrašy
ti šv. Kristupui, automobilių patronui, 
priskiriami automobilistus perspėjan- 
tieji žodžiai. Kai automobilio greitis 
perviršiją leistųribą, pasigirsta patro
no balsas: -Okay! Nuo šio momento 
nusiplaunu rankas. Nepasikliauk ma
nimi!

***

';BALIAUS PRADŽIA 7.30 VAL.VAK. PROGRAMOS - PUNKTUALIAI 8.30 VAL. 
įėjimas : Suaugusiems 5:3.00., Besimokančiam Jaunimui ir Pensininkams 51.50
Bilietus įsigyti pas-V.Daudaras tel. 92 3921, V.Binkis tel. 913 3789

Niekas nežino, kas yra žemės 
viduriuose, tačiau geologai sutaria, kad 
žemės vidus susideda i? atskirų skir
tingų. sluoksnių. Viršutinė žemės pluta 
siekia apie 20 mylių storio. Po pluta 
sekąs pamušalas apie 1800 mylių sto
rumo, kurį sudaro uoliena, sunkesnė uz 
plutos sudėtį. Toliau eina karštas ir 
net skystas 1300 mylio storid' sluoks
nis. Pačiam vidury apie 1600 mylių 
storio sluoksnis daugiausia iš grynos 
geležies ir nikelio.

***
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