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LIETUVOS DIENA
J.A.V. KONGRESE

104 pareiškimai Lietuvos reikalu 
JAV Kongrese.

JAV Kongresas - Senatas ir Atstovų 
Rūmai savo narių kalbomis bei pareiš
kimais kasmet atitinkamai pagerbia 
Lietuvos neprikaluspmybės atstatymo 
paskelbimo sukaktį. Šiais metais sukak
tis paminėta abiejuose rūmuose prade
dant š.m. vasario 9d. Senatoriai ir at
stovai apie Lietuvą, jos sukaktį, okupac
ijų, laisvės kovą kalbėjo beveik kiek
vienos dienos posėdžiuose. Dvi dienos 
- vasario 18 ir 23 - buvo skirtos pasi
sakyti visam būriui Kongreso narių.
“Lietuvos Diena’’ Atst. Rūmuose kal
bėjo ar pateikė raštu pareiškimus 36 at
stovai, gi Senato “Lietuvos Diena’’, 
vasario 23 d., kalbėjo ar pateikė pūreis'- 
kimus 11 senatorių.

iš viso, šiais metais, ligi vasario 
25 d. imtinai, 53-ją Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukaktį minint, JAV- 
bių Kongrese kalbėjo ar įteike pareiš
kimus.

-27 senatoriai ir
67 Atst. Rūmu nariai.
Keturi Atstovai kalbėjo po du kar

tus, tad A. Rūmuose Lietuvos laisves 
reikalas buvo iškeltas 7 .- karti.. Taigi, 
is viso apie Lietuvą Kongrese pasisaky
ta 98 kartus. Galimas dalykas, kad Lie
tuva bus paminėta ir po š.m. kovo mėn. 
1 dienos.

iš senatorių, kalbėjusių Lietuvos 
reikalu, demokratų partijai priklauso 10 
ir respublikonų - 17. (čia iškaitomas ir 
sen. Buckley, Konservatorių partijos 
atst.). iš Atst. Rūmu narių apie Lietuvą 
kalbėjo 46 demokratai ir 21 respublika, 
nas.

ADELAIDE STATOSI
Jau prieš daugelį metų adelaidiškiai 

lietuviai išgarsėjo Australijoj pirmieji 
sugabėjo įsigyti gana erdvius bendruo
meninius namus. Ir patys adelaidiškiai 
tuo džiaugėsi ir savo pastoge didžiavosi. 
Bet kaip sakoma, tobulumui nėra ribų. 
Kai turima gerai, norima geriau.

Namai senai jau išmokėti ir aprūpinti 
visais patogumais. Kasoj atsirado net 
keli tūkstančiai dolerių atliekamų pinigų; 
Namuose esantis baras kasmet atneša 
$3.000 pelno. Nors administracinės iš
laidos nemažos, bet iš baro pelno atlieka 
visai gera suma, kurią galima padėti 
bankan.

Jau pereitais metais Liet. S-gos 
Vadyba narių susirinkime iškėlė klaus
imą, kad Lietuvių Namai dabartinėj ap
imty), nebepatenkina mūsų bendruomenės 
reikalavimų ir juos rėkia praplėsti. Kaip 
pagrindą tokiam praplėtimui buvo pa
imtos ankštos muziejaus patalpos ir vi
sai netinkama bei permaza vieta barui.

Visuotinis narių susirinkimas valdy
bos nuomonei oritarė ir pavedė jai pa
ruošti planus ir juos patiekti sekančiam 
susirinkimui. Tam tikslui toks nepapras
tas Lietuvių S-gos narių susirinkimas ir 
buvo sušauktas š.m. vasario 21 d.

Liet. S-gos Valdyba susirinkimui 
patiekė inž. Reisono kruopščiai paruoštus 
planus. Naujai turėtų būti pristatytos mu
ziejaus patalpos ir už jo butas Lietuvių 
Namų administratoriui. Dabartines mu
ziejaus patalpos būtų panauodotos barui.

Kai kurios Kongreso narių mintys.

Senate vertos dėmesio kalbos: sen
atoriaus, vienintelio negro Senate, E.W. 
Brooke, sen. E. Kennedy ir kitų. Šis pa
starasis pažymėjo: lietuvių ryžtas at
gauti laisvę, tai pavyzdys visam pasau
liui, tai žibintas, nurodą^ kelią ir kitiems 
kovojant dėl laisvės bei prigimtinių tei
sių. Buvęs JAV viceprezidentas, H.H. 
Humphrey, priminė, kad šiais metais 
minima ir 720-ji Lietuvos valstybės i- 
kūrimo sukaktis. Jis nurodė, kad Lie
tuvoje “žydėjusi kultūra bei politine si
stema savo stiprumu, išsilaikymu teikia 
gyvą pavyzdį siu dienų pasauliui’’. įsi
dėmėtinų minčių paskleidė ir kiti sena
toriai.

A. Rūmų nariai, kaip ir kai kurie 
senatoriai, šiais metais ęrimina Bra
žinskų, Kudirkos, Simokaiciu atvejus - 
jie buvę simboliški dabartinei Lietuvos 
padėčiai ir sovietų elgesiui per 30 me
tų. Visa eilė Kongreso narių kėlė kolo
nializmo panaikinimo klausima / sen. 
Buckley/, reikalą vykdyti Rezoliuciją 
416, Lietuvos bei kitų Baltijos Valsty
bių okupacijos klausimą kelti Jungt. 
Tautose, buvo priminti lietuvių išvež
imai į Sibirą, Lietuvos rusinimas, ūki
nis engimas ir it. Vienas A. Rumu na
rys, O’Neill, Mass., kalbėjo tik Simo 
Kudirkos reikalu, reikalaudams daryti 
žygius jo grąžinimo į JAV reikalu.

Kai kurie atstovai pareiškė savai
mingų minčių, pvz., L.N. Nedzi, Mich., 
nurodė: pusė šių dienų JAV gyventojų 
nebuvo gimę, Sovietų Sąjungai užėmus 
Baltijos valstybes ir pusė J. Tautų na
rių tuo metu dar nebuvo nepriklausomo-, 
mis valstybėmis. Todėl, atstovo nuo
mone, reikia daugiau informuoti amer
ikiečius.

Priestatai ir kiti pakeitimai turėtų 
kainuoti apie $25.000. Valdyba patiekė 
ir- statybos finansavimo planus, kurie 
būtų nesunkiai įgyvendinami ir S-gos 
nariu bei rėmėju labai neapsunkintų.

Po technikinio ir nnansinio pra
nešimų kilo gyvos diskusijos ir jose en
erginga) reiškėsi žymus skaičius susi - 
rinkimo dalyvių.

Visi sutiko, kad dabartines baro pa
talpos Lietuvių Namų vest ibuly visiškai 
netinkamos. Baras, kuris duoda gražaus 
pelno, turėtų būti perkeltas į geresnes ir 
erdvesnes patalpas.

Jaunųjų atstovas pageidavo, kad 
bare, turėtų būti ne tik išgėrimo, bet ir 
susitikimo su draugais bei poilsio vieta. 
Todėl siūle muziejų palikti senoj vietoj, 
o pastatyti gerai Įrengtas barui patalpas, 
i kurias nebūtų gėdos atsivesti ir svetim
taučius.

Iš tiesų į visuomeninę veiklą pa
mažu ateina jaunesnės kartos žmonės ir 
su jų nuomone nesiskaityti nebegalima. 
Senimas palaipsniui nueina į. poilsi. Tad 
Lietuvių Namai jau dabar, o netrukus 
daug kam pasidarys ne veiklos, bet asme
niško pabendravimo vieta. Todėl tam 
tikslui gražiai ir jaukiai Įrengtos patal
pos neabejotinai ir tai turėtu būti pa
daryta labai nedelsiant.

Taip pat priešnauja statybą pasisakė 
keletas nariu, siūlydami pirma perdirbti 
ir pagražinti pačią salę, įvedant vėsin
imą, šildymą ir kt. patogumus. Truputi 
keista, kad salės konstrukcija kritikavo 
tie žmonės, kurie eilę metų vadovaudami 
Lietuvių S-gai kaip tik dabartinę sales

išvaizdą ir suformavo. Bet nėra nuodėme 
pakeisti nuomonų ir skonį, iš tiesų salė 
architektūriniai nėra patraukli. Pagaliau 
anuo metu nebuvo ir pankankamai lėšų 
užsiimti pagražinimais. Prie dabartinių 
išteklių salė gražiau išbaigti galėtumėm.

Buvo keliamas klausimas, kad nau
juose planuose nenumatyta patalpų sav
aitgalio mokyklai, kuri su aštuoniais 
skyriais Lietuvių Namuose negali pato
giai sutilpti ir dirba vargingose sąlygose 
Šis nusiskundimas visai pagrįstas ir jam 
turi būti surasta išeitis. O ji surasti at
rodo, būtų nelabai sunku ir neišlaidu -

Adelaidės lietuvių bendruomenė, 
susidedanti iš apie 1500 ašmenų, turi 
du lietuvių patogumams tarnaujančius 
erdvius namus: Lietuvių Katalikų Centrą 
ir Lietuvių Namus. Kiekvienas jų apie
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bylos reikalu

Kairėj: Bražinskas su žmnna ir sūrium. Nuotrauka iš ankstesrtio laikotarpio. Dešinėj 
Bražinskas tėvas tarp'TurKijos policininku- Tamsūs akiniai, dirbtiniai ūsai- ir barzda 

naudoti turkų slaptosios policijos įsakymu.

girdas Bražinskas who have escaped 
to Turkey in search of freedom from 
Soviet Communist regime which holds 
Lithuanians enslaved denying them 
human rights.

Respectfully Yours,

Kaip žinome Pranas ir Algirdas 
Bražinskai buvo Turkijos teismų pripa
žinti nekalti ir išteisinti,liko Turkijos 
vyriausybei pripažinti jiems egzilinę 
teisę. Tačiau Turkijos vyriausybė ne- 
suteike Bražinskams tos teisės iki šiol 
ir jie tebėra policijos priežiūroje.

Kovo 11 dieną gauta telegrama iš 
VLIKO, kurioje prašoma siųsti Turkijos 
ministeriui pirmininkui telegramas pra
šant paleisti ir suteikti Brazinkams eg
zilinę teisę.

Telegramas ir laiškus prašome sių
sti organizacijos ir pavieniai asmenys. 
Čia, įdedame tokios telegramos pavyzdį:

To His Excellency, 
the Prime Minister of the Republic of 
Turkey

ANKARA, Turkey.

On behalf of the Australian citizens 
of Lithuanian origin residing in Australia 
I plead your Excellency for political 
asylum for Lithuanians Pranas and Al-

Ta pačia proga norime painformuoti, 
kad Tautos Fondo Atstovybe Austra
lijoje Bražinsku bylai surinko auku A. 
$790.72.

Pinigai yra pasiųsti ir gauta is 
Tautos Fondo pirmininko • pral. J. 
Balkūho toks padėkos laiškas:

1971.2.23d.

Gerb. Australijos T. Fondo Atstovy
bei ir Australijos lietuviams,
Gerb. Aust. T. Fondo Ats. ir Aust. Liet.

Tautos Fondu vardu širdingai dė
koju už prisiųstą auką Lietuvos Išlai
svinimo veiklai. VLIKAS, kuris budi 
Lietuvos teisių ir laisvės sargyboje, 
atstovauja mus išsklaidytuosius po visą 
laisvą pasaulį. Mūsų parama jam yra bū
tina ir tiek naši kiek jam aukojam.Be 
visuomenes VLIKAS yra bejėgis. Kuo 
daugiau lietuvių jį remia, kuo didesnės 
aukos, tuo pajėgesnis VLIKAS. Tad 
kalbinkim ir kitus aukoti. Visų lietuvių 
įsijungimas į kovą už Lietuvos laisvę 
stiprins ir mūsų kultūrinę veiklą. Lie
tuvybės išlaikymas priklauso nuo visų 
patriotines sąmonės. Lietuviška sąmo
ne augs su mūsų kova uz teises lietu
viams gyventi nepriklausomai ir laisvai 
nuo kaimynų ar didžiųjų galybių. VLIKAS 
šito siekia ir Jūsų auka Tautos Fondui 
bus tik šiam tikslui skirta.

Dar kartą lietuviškas ačiū!

J. Balkunas. 
Tautos Fondo Pirmininkas.

1
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Redakto-

JUODAI DIENAI. LAISVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MUSU GARBĖS REIKALAS.

Beabejo, kad gyvenimo rūpestis yra 
pirmos eilės reikalas. Gyvenimas iš mū
sų daug ko reikalajau ir mums tenka at
idėti juodai i dienai , taupyti. Nežinome 
kas gali atsitikti gyvenime.' Rūpestis 
ateitimi yra savisaugos rūpestis ir kaipo 
toks yra teigiamas reiškinys.

Pas daugelį tas rūpestis yra tapęs 
įpročiu ir tada jau nebesirūpinama švies
ia dienai. O gyvename juk ne dėl juodos 
dienos, o dėl šviesios. Ir rūpestis kaip 
tik turėtu būti didesnis šviesiai dienai. 
Vardan juodos dienos mes atsisakome nuo 
lietuviškos knygos, nuo lietuviško laik
raščio, nuo koncerto, labai dažnai pritruk- 
stame pinigu vaikus leisti į skautų stovy
klas, ar net į lietuviškas mokyklas, o ką 
jau bekalbėti apie tautinius fondus, kurie 
telkia lėšas tautiniai kultūrai išlaikyti, 
ar veda akciją Lietuvos laisvei atgauti. 
Tuo tarpu tie patys žmonės turi pinigų 
pirkti sklypus, naujas mašinas, invest- 
uoja pinigus į biznį ir t.t. .

Kode! taip yra? Ar čia stoka tautinio 
sąmoningumo ar blogas įprotis taupyti 
juodai dienai? Aš manau, kad čia daugiau 
veikią blogas įprotis, kaip sąmonė. Ne
norėčiau sutikti,kad amerikonai, ar aust
ralai butų sąmoningesni patriotai, ar did
esni šviesos apas tolai, kaip mes lietuviai. 
O žiūrėkime kokias milijonines sumas 
sudeda išlaikyti mokslo instituciojoms, 
universitetams, muziejams,labarotorijoms, 
ligoninėms. Ir tuos,visus darbus padaro 
iš sudėtų aukų ir palikimu. O ka mes? 
z Turime ne maža gerai prasikurusių 
žmonių, biznierių, imonininkų, amatininku, 
ir kt-. O kiek turime laikraštyje skelbimų? 
Rodos, kad tokių žmonių iš viso neturime 
ir jie pas mus neegzistuoja. Amerikonai 
lietuviai jau turi kitą įprotį, jų laikraš
čiai pilni skelbimų ir iš jų išsilaiko. 
Juk skelbimai nėra vien tik biznio reik
alas, kaip ir pats laikraštis nėra biznio 
reikalas, o yra lietuvybės išlaikymo reik
alas.. Negi ir šioje vietoje galėtų kas 
pasiaiškinti, kad atidedame juodai dien
ai. Tokie skelbimai rodo ne ką kitą, 
kaip tik mūsų visuomenės iškilnesnius 
žmones remenčius lietuviškąjį reikalą.

Gyvenkime šviesiasniai dienai ir 
remkime visas lietuviškas instituęijas, 
ne tik žodžiais, bet materialine parama, 
gyvenkime ne tik jautriais prisiminimais, 
bet realiu protu. Kurkime tą sviesenę 
dieną dabar ir ja gyvenkime.

Protingas taupymas yra geras dalykas 
bet šykštumo įpročiai yra patys blogiausi, 
jie žudo ateitį,jie aptemdina visas dienas-

Gerb. p. Redaktoriau,

Mūsų Pastogės Nr. 9 p. N.But- 
kūnas apkaltino buvusius Krašto Tar
ybos atstovus suvažiavimo prezidiumo, 
kad jis “netinkamai atliko savo per
eigas”. Toks pasakymas yra prasilen
kimas su logišku galvojimu ir faktais. 
Visiems žinoma, kad suvažiavimo lai
kas buvo ribotas ir turėjo įvydyti nu
statytą darbotvarkę. Po kaip kurių pra
nešimų, kurių buvo keletas , atsirado 
virš 20 atstovų norinčių tuo klausimu 
kalbėti ne po dvi ar tris minutes, o 
pavyzdžiui po 10 minučių, tad 10x20 
yra virš trijų valandų. Buvo padaryta 
išimtis p. J.Petraičiui ir leista jam 
ilgiau kalbėti, nes jis viešai suvažia- 
.vime pareiškė kad yra “inteligentas.” 
Gaila, kad suvažiavime atstovų tarpe 
daugiau tokių nebuvo.

APIE MUSU JAUNIMĄ
Perskaičiau N. Butkūno straip- gumą vartoja prievartą. Tai ir yra dikta- 

snelį “Dėl Jaunimo Priekaištų'(MP Nr. tėra. Na už katrą pusę dabar p. But- 
8), kuriame jis mokina mūsų jaunimą 
būti demokratiškais’. Manau, kad jaunimui 
demokratijos supratimo tikrai ne trūk
sta, o kaip tik trūksta pačiam mokytojui. 
Jaunimas teisingai piktinasi tais “šne- 
koriais”, kurie, kaip vyresni, tariasi 
daugiau išmaną,, o ištiktųjų jų kalbose 
tos išminties kaip tik ir trūksta.

N. Butkūnas savo straipsnelyje 
išdėstė savo pažiūras į demokratiją ir į 
kalbos laisvę. Anot jo,jei pirmininkau
jantis leistų kalbėti kiek nori ir ginčy
tis, tai būtų ir demokratija ir kalbos 
laisvė, bet kai pirmininkas rubežiuoja 
kalbas nustatytu laiku, minutėmis, tai 
nėra nei demokratijos nei kalbos lais
vės. Takia naivi demokratijos 
ves interpretacija jaunimą tik 
piktinti.

Iš tokios interpretacijos 
kad mokytojas nesupranta kas _yra 
demokratija 
atsitikime, 
yra tik tam 
pagal jam 
sistemose jis yra tas pats pirmininkas. 
Skirtumas yra tik tas, kad pirmuoju at
veju jis reprezentuoja daugumą, vado
vaujasi daugumos nuomone, jis kalba 
ir įsakymus duodat daugumos vardu, nes 
jam dauguma suteikė mandatą, todėl 
jis yra demokratinės tvarkos saugo
tojas, jos vykdytojas. Kitame atsitikime 
pirmininkas vadovaujasi mažumos nuo- 

įmone, jis reprezentuoja mažumą, bet 
i paprastai kalba už visumą ir prieš dau-

ir lais- 
gali pa-

matosi,

ir kas yra diktatūra. Siame 
pirmininkas, ar viršininkas 
tikros funkcijos vykdytojas, 
suteikta mandatą, abejose
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Aš neturiu mažiausio užmetimo 
prezidiumui. Jis atliko savo pereigas 
teisingai ir sumaniai. Mes visi pri
valome prezidiumą ir vadovaujančius 
organus gerbti ir respektuoti.

Noriu priminti, kad Krašto Tar
ybos atstovų suvažiavimas yra ne 

teismas: nieko nekaltina ir nieko 
neteisina, bet išdiskutuoja padarytus 
pranešimus ir nustato veikimo gaires 
sekantiems dviems metams.

Sydney, B. Vingilis.

kūnas pasisako?
Kiekviena diktatūra yra mažumoje, 

bet ji yra tvirtai įsitikinusi, kad jos 
puseje yra tiesa ir todėl ji daugumą 
prievartauoja, kaip neteisingą. But
kūnas turi savo nuomonę ir jis įsitikinęs 
kad jo nuomonė teisinga, jis kovoja už 
ją. Betgi suvažiavime jis įsitikino, kad 
jis su savo nuomone atsidūrė mažumoje. 
Jis gali ir toliau pasilikti prie savo nuo
mones, bet jis neturi jokio pagrindo 
sakyti, kad suvažiavimo prezidiumas 
buvo nedemokratiškai išrinktas, kad jis 
neatstovavo daugumos ir kad žmonėms, 
kurie jam vadovavo neturėjo būti jiems 
leidžiama pirmininkauti. Tai parodo 
Butkūno nesioriertavima demokratiniuose 
laisves principuose.

N. Butkūnas skelbia kažkokias 
anarchistines idėjas. Jis nepripažįsta 
tvarkdario. Jis kritikuoja ir Krašto 
Tarybos suvažiavimą (MP Nr.9). Argi 
ne visi suvažiavimo nutarimai buvo pri
imti balsų dauguma? Ar yra koks kitas 
demokratiškesnis būdas daryti nutarimus? 
Jei nėra tai kam be reikalo kalbėti. At
rodo, kad visa demokratija prasideda ir 
baigiasi Butkūnui tik nevaržomose kal
bose ir ginčuose. Demokratija tai nėra 
plepumas, o reikalo supratimas ir dau
gumos valios išreiškimas. Kas nesugeba 
savo nuomonės pasakyti per dvi ar tris 
minutes, tas dažiausiai neturi savo 
nuomonės iš viso. Jis kalba tam, kad 
kalbėtu ir nežino kur reikia sustoti.

A M.

Milda Lenkauskienė

PASITARIMAS PLJK REIKALU.

Kovo 13 d. Sydnėjaus lietuvių jau
nimas turėjo reta proga susitikti su PLJK 
vicepirmininke p. TVI. Lenkauskiene.

Kaip žinome iš spaudos pranešimų, 
p. M. Lenkauskienė atskrido į.Australi
ją susitikti ir pasitarti bei plačiau pa
informuoti jaunimo kongreso reikalais 

Australijos lietuvius. Melbourne ji lankėsi 
kovo 14 d. ir turėjo progos pasimatyti 
su ALB Valdybos pirmininku p. V. Neve- 
rausku ir jaunimo reikalams vadovu p.
J. Neveraūsku. (Apie tai bus painformuo
ta vėliau).

Pirmas p. M. Lenkauskienės susi
tikimas su Australijos lietuviais buvo 
Sydnejuje, Apylinkes pirmininkas p. 
A. Reisgys sukvietė jaunimo atstovus 
iš įvairių organizacijų, kurias atsto
vavo: Aleknaitė-Sydnėjaus ateitininkus, 
J. Bogušaitė - tautinių šokių grupe, J. 
Reisgyte - Kult, ir jaunimo atstovė, L. 
Apynytė ir A. Badauskas - skautus, A. 
Laukaitis ir V. Daudaras sportininkus, 
Daiva Labutyte-Bieri ir p. Bieri - jau
nimą. Be jaunimo atstovų posėdyje daly
vavo iš Amerikos p. Dr. E. Lenkauskas, 
ALB Krašto Tarybos prezidiumo pirmin
inkas p. Prof. A. Kabaila, MP redak
torius Dr. A. Mauragis ir pats šeimin
inkas, apylinkės pirmininkas p. A. Reis
gys su ponia.

Po oficialaus susipažinimo ir 
pasisveikinimo, p. M. Lenkauskienė 
padarė platų pranešimą apie daromus 
pasiruošimus ateinančiam PLJK. Iš
kilo daug įvairių klausimų bei pageida
vimų, sugestijų centro komitetui ir mums 
patiems Austrlijoje.

PLJK įvyks 1972 m. birželio mėn. 
pabaigoje ir liepos pradžioje, kad pil
nai ir tinkamai pasiruoštume tai toli
mai išvykai, jau dabar laikas pradėti 
organizuotis, telkti lėšas ir komplektuo
ti jaunuolius. Pirmoje eilėje reikėtų 
sudaryti centrinį komitetą prie Krašto 
Valdybos, kuris rinktų ir teiktų informa
cijas įvairiais susėjusiais su PLJK 
reikalais, koordinuotų ir vadovautų 
visam darbui.

A. Kantvilas

Jeigu didžiosios lietuvių bendruo
menės gali turėti Meno Dienas, tai kodėl 
panašų malonumą nepasidaryti ir Hob- 
arte. Ir ištikrųjų vasario men. pabaiga 
liks hobartiškių tarpe ilgam neužmiršta 
kaip m-------- •
meno

Ir istikrųjų vasario men. pabaiga

Tasmanijos lietuvių miniaturines 
dienos.

Melbourno vyrų oktetas, vadovau
jamas p. P. Morkūno jau antrą kartą kon
certavo Hobarte. Ši šauni dainos mylė
tojų ir puoselėtojų grupė, suprasdama 
mažų kolonijų alkį lietuviškos muzikos 
ir kultūros, dar kartą ir tikriausia nepa
skutinį, aplankė Hobartą su rūpestingai 
paruošta programa ir padarė didelį džiau
gsmą vietos lietuviams, kurie čia ta 
pačia proga paminėjo ir atšventė vas-.ario 
16-tąją.

Gražus bendruomenės susibūrimas 
nebuvo tik vieno vakaro pramoga, bet 

jau istorinis 3-jų dienų įvykis Hobarte.
____________________ Penktadienį įvyko lietuviškos dainos ir’
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garsų ir žodžių skatinimas. Tai liūdna 
rauda, primindama Lietuvos vargą ir prie
spaudą, tai kovos trimitais ir kardų žvan
gėjimas šaukė Lietuvos vyrus į kovą su 
priešu pavergėju. Tai vėl džiaugsmingi 
garsai, linksmas jaunimo pasikalbėjimas 
apie meile, neša klausytojus metų metus

LIETUVIU ŠVENTE
HOBARTE

tautinių s'okių koncertas taip pat ir Ne
priklausomybės šventes paminėjimas, tūkstančius mylių į prisiminimus?Daug- 

Malonus ir garbingas svečias iš Mel elis klausytojų ' visai nesuprantančiu.
bourno K. Mieldažys savo paskaita , lietuvių kalbospastebėjodainųmelodin- 
kurią deja turėjo trumpinti, kad jievargintų. gumą ir jausmingumą. Nesuprasdami 

žodžio, jie jautė nuotaiką iš melodijos 
iš muzikos ir stebėjosi tokia dainos 
ypatybe.

Ponia Danute Levickiene savo nuo
taikinga dainų interpretacija, o taipgi 
ir skambiu ir maloniu balsu nepaleido 
nei vienai sekundei nuoširdaus ryšio 
tarp menininkų scenoje ir žiūrovų bei 
klausytojų salėje.

Koncerto pilnumą dar padidino ir 
p. Jurgis Rūbas, kuris savo sodriu ir 
maloniu balsu visus sužavėjo.

Dabar jau tur but pats laikas pa
minėti ir pačių hobartiškių pastangas 
ir triūsa, kad šį koncertą padarytųvisa- 

fNukelta į ypslj

dalies lietuviškai nesuprantančiu daly
viu, paaiškino šios s"ventės, minėjimo 
ir koncerto paskirtį. Peržvelgdamas reik
šmingiausius istorinius įvykius, jis y- 
patingai pabrėžė lietuvių tautos gajumą 
ir ištvermę. Didžioji tautos dalis per
sekiojama, niokojama ir spaudžiama 
žiauraus okupanto vis tebėra gyva besi
priešinanti ir kovojanti dėj savo laisves,

kalbos ir kultūros. Ir kad bent dalelė tos 
dvasios, tos ištvermės uždegtų ir maž- 
esniąją tautos dalį - pabėgėlius ir trem
tinius laisvajame vakarų pasaulyje -

laivės nepriklausomybės aušra būtų ir 
rykešnė ir artimesnė.

Patrijotinis jausmas, pažadintas 
paskaitininko žodžių, augo ir kilo dainos
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POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt. Bernotas

INDOKINIJOS PRAEITIS.

Išskyrus geografinę padėtį ir kolo- 
nizmo jungą niekas daugiau neriša ke
turių Azijos tautų (Kambodiios, Laos, 
Siaurės ir Pietų Vietnamo), sudarančių 
šių dienų Indokiniją. Žvelgiant į Indo- 
kinijos praeiti, net į tuos laikus kada 
Kristus atėjo į pasaulį, niekas ten negal
vojo nei mėgino apjungti plačiai išsi

mėčiusias gentes ar besikuriančias 
tautas ir jų derlinga žeme į atskira val
stybę.

Bendrai Indokinijos nesantaikai 
daugiausiai prisidėjo kaimynai šiaurėje. 
Dažni Kinijos puldinėjimai bei duok

lės rinkliavos, kurios tęsėsi netoli 
1000 metų, pavertė tuos kraštus ilga
metėm Kinijos kolonijom ir paliko neigia
mus bruoz'us visos Indokinijos charak
teryje.

Tos sritys kur dabar randasi šiau
rės ir pietų Vietnamas ir kurios ilgai 
vergavo Kinijai ne veltui kolonistų buvo 
vadinamos Annam - nuraminti ir sutai
kyti pietūs.

14-tame šimtmetyje Laos (žeme 
milijono dramblių) ir Kambodija įsivėlė 
į ilgai trukusį ir nuostalingą karų tarp 
Siamo (dabartinio Thailando) ir Annam 
(p. Vietnamo). Sis karas turėjo dau
giausiai įtakos ir nulėmė dabartinę 
Indokinijos geografinę padėtį. Kambodi
ja prarado turtingas Mekong upes žio
tis, Laos šiaurines aukštumas, gal tik 
Vietnamui karas pasitarnavo naudingai 
sujungdamas pietines (Annam) ir šiau
rines (Tonkin) sritis.

19-to šimtmečio pradžioje misijo- 
nieriai skelbdami krikščionybę pirmi pa
siekė Indokinijos pakraščius. Neužilgo 
po to, 1858 metais į Vietnamą persikėle 
prancūzų kariniai daliniai pretenduo
dami apsaugoti nuo žiauraus Vietnamo 
imperatoriaus žudomus misijonierus. 
Gi 25-siais metais vėliau Paryžiuje dek
laruojama Kambodijos ir Vietnamo pri
klausomumas Prancūzijai. Kitaip sakant, 
šios tautos prieš savo valią tampa Pran
cūzijos protektoratais, o vietoj krik
ščionybės Indokinijai dar kartą prime
tamas kolonizmas.

Nauji europiečiai atėjūnai ne daug 
kuomi skirėsi nuo prieš tai buvusių ki
niečių kolonistų. Prancūzams nerūpėjo 
atsilkusio krašto interesai jų ekono
minis stovis, švietimas ar administra
vimas. Kaip visiems kolonistams, taip 
ir prancūzams terūpėjo vien tik pigus 
žaliavų ir darbo jėgos eksplotavimas.

Ligi 20-to šimtmečio pradžios tik 
keli Vietnamo didmiesčiai turėjo auk
štesnes mokyklas, bet ir ten mokslas 
vietiniams gyventojams vargiai buvo 
prieinamas. Galima įsivaizduoti kiek 
prancūzų kolonistams rūpėjo švietimas 
kada antras didžiausias pietų Vietnamo 
miestas Phnom Penh teturėjo vieną gim
naziją ir kuri išleido 1939 metais tik ke
turis abiturientus.

Visokeriopa skriauda kraštui, sa
vaime aišku, ilgai negalėjo tęstis. Dar 
pries antrąjį pasaulinį karą Vietname, 
Kambodijoj ir Laose steigėsi įvairiau
sios rezistencijos grupės, kurios laike 
japonų - okupacijos laikinai likvidavosi 
Pasibaigus karui iškilo nauja neramumų 
banga tarp bes įtvirtinančių kolonistų 
ir Indokinijos rezistencijos-.

Greitu laiku Indokinijos pasiprie
šinimas, remiamas komunistinių užma
čių, virto atkaklia kova prieš prancūzus. 
Galiausiai kolonistai buvo priversti pa
siduoti istorijoje reikšmingame Dien- 
bienphu mūšyje.

1954 m. Dienbienphu pergalė iš
kraustė galutinai prancūzus iš Indokin
ijos; Kambodija su Laosu atgavo nepri
klausomybę, bet politinė situacija Viet
name susipainiojo į neišsprendžiamą 
klausimą: kam turėt ų.priklausyti ir kas 
turėtų valdyti visą Vietnamą?

Nors Genevos sutartis padalino 
Vietnamą arbitrariniai pusiau pagal 17- 
tą paralelę, tačiau <komunistų dominuo
jama šiaurė kurstėma bei remiama Ma
skvos ir Pekino apsisprendė “išvaduo
ti” likusį Vietnamą nuo politiniai nepa
lankių pietiečių.

Su prancūzų žlugimu Indokinijoje 
norėtųsi lyg ir sakyti, kad žlugo kolo
nizmas, bet deja ten kolonizmą pakei
tė raudonas imperializmas.

PREMJERAMS BESIKEIČIANT. Reutėrio agentūra skelbia, kad 
apie 140 Sovietų žydų dalyvavo “sė
dinčiųjų” demonstracijoje Aukščiausio 
Sovietu rūmuose Maskvoje.

Žydai demonstravo reikalaudami 
teisės išvykti į Israelį. Po šešių valan
dų sėdėjimo atvyko virš 400 milicininkų 
juos išvaryti iš patalpų. Demonstrantai 
pasitraukė tyliai ir tavrkingai ir atrodo, 
kad suimtų nebuvo.

“Sėdinčiųjų” demonstracija prasi- 
kad toks“per- dėjo, kai 57 žydai iš .Latvijos atvyko i o /-w> * i * ~ *J Auksciausio Sovietų, rumus patiekti 

S°v. Sąjungoj. Kiekvienai galvų butų peticijos adresuotas prezidentui Podgo- 
rny ir Min. P-kui Kosygin. Grupės atsto
vas pareiškė, kad jie neišeisią tol, kol

Be didelių ceremonijų ir gana stai
giai liberalų partijoj iškilo min. p-ko 
Gorton nepasitikėjimo pareiškimas pa
starasis^ pasitraukė nuo pareigu perleis
damas kabineto vadovavimą buvusiam 
užsienio reikalų min. McMahon, Kiek 
atrodo, buvęs min. p-kas Gorton ir to
liau liks ministerijoj, tik mažiau atsa- 
komingose pareigose.

Dabar prileiskime, 1 
versmas” būtų įvykęs socialistinėj

riedėję, kiek seimų būtų išardyta, kiek 
kalėjimų perpildyta! ... __ __

O čia Canberroje, ministerial pa- negausią teigiamo atsakymo. Kai kurie 
sikeitė portfeliais, pasispaudę rankas bUV0 pasiruošę net bado streikui, 
gal ne taip nuoširdžiai, bet darba vyk- vėliau prie Latvijos z'ydu grupe's 
dys lyg nieko nebūtų buvę. Žinoma, pa prisijungė 69 z"ydai iš Lietuvos, kurie 
sipesus ilgiau tas neigiamai atsilieptų prįeg' taį demonstravo Sovietų Komunis- 
partijai, o to tik ir laukia uz durų opoz- tlį centrinio Komiteto rūmuose. Vėliau 
lclJa* . „ , prie demonstruojančių r prisijungė dar

Dabar vėl zvilgterekime į Krem- apie 20 Maskvos žydų.
liaus santvarką. Ten nėra opozicijos, Prieš porą savaičių apie 20 žydų 
nėra kitos isskyrus komunistų partijos. bUVO surenge panašia sėdinčiųjų demon- 
Ten nėra jokių nepasitikėjimų, nėra net straciją Aukščiausio'' Sovietu rūmuose, 
abejones apie politikierių sugebėjimus kur pareįgūnai jiems pažadėjo leisti emi- 
ar neišmanymus. Anksčiau nepatikimųjųgruotį
ar įtariamųjų gyvenimas buvo trumpas, T'ačiau Žį kartą Sovietų pareigūnai 
dabar, komunistinei santvarkai “suhu- išgąsdinti vis platėjančių panašių demon 
maniskejus”, tokie izoliuojami nuo stracijix nusprendė reaguoti grieščiau ir 
viešo gyvenimo. todėl iškviesta milicija.

NERAMUMAI TURKIJOJE
Demokratine santvarka pergyvena didelį sunkmetį

Kovo 11 d. nugriuvo Turkijos vy- 
riusybė. Sąryšyje su tuo patie
kiame Gedimino Galvos politinę 
apžvalgą, iš “Draugo”

Red.

Turkija pergyvena ūkinio ne
galavimo ir politinės trinties 
pavojingą tarpsnį. Per pasta
rąjį pusmetį kai kurių maisto 
gaminių kainos pakilo 50%. 
Partijų trintis padidėjo. Val
dančios partijos dešinysis spar
nas įsijungė opozicijon, kuri 

i reikalauja pasitraukti dabarti
nę vyriausybę.

Politinė trintis pasiekė stu
dentus. Dešinieji ir (kairieji stu
dentai tebeveda nuožmią kovą. 
Per pastaruosius dvejus metus 
nužudyta 18 studentų. Reta die
na neįvyksta studentų susirė
mimai Istambule ar už 200 my
lių esančioje sostinėje Ankaro
je. Studentai grasino profeso
riams, nelankė paskaitų. Kai 
kurie fakultetai uždaryti. Tarp 
studentų ir policijos tebevyks
ta heužsibaigianti kova.

Skurdžiai vis garsiau ėmė 
murmėti, o turčiai nėra tikri 
dėl rytojaus. Krašte įsigalėjo 
netikrumas. Kariuomenės vado
vai buvo priversti įspėti, kad 
bus panaudotos priemonės su
tramdyti valstybės pamatų grio 
vikams.

Vyriausybės padėtis
Teisingumo partijos vadovas 

Suleiman Demirelis valdo Tur
kiją nuo 1965 m. Prieš 15 mė
nesių įvykusiuose rinkimuose 
jo partija vėl laimėjo. Jis tu
rėjo tvirtą atsparą 450 atstovų 
parlamente ir 185 narių sena
te.

Turkijoje prasidėjo neramu
mai prieš pastaruosius rinki
mus. 1968 m. kairieji studentai 
kėlė neramumus, reikalaudami, 
kad JAV kariai pasitrauktų iš 
krašto. Nuo to meto vis daž

BALTU ZYDIL 

DEMONSTRACIJOS MASKVOJE.

Taip dabar atrodo Amerikos laisves sta
tula po S. Kudirkos išdavimo

Amerika, Amerika!
Tai Tavo Laisvės Statula Baltoji
Šiandien Gėdingai Dangstosi Akis.
Ir Švyturio Liepsna,
Dar Neseniai Ligi Žvaigždžių Liepsnojus
Daugiau Į Dangų Nebekils.

Amerika, Amerika!
Nekaltas Mūsų Brolio Simo Kraujas
Aptaškė Tavo Veidą Ir, Rankas 
Jo Paskutini Laisves Šauksmą 
Ilgai Kartos Pasaulis
Ir Mūs Varguolė Apsiverkus Lietuva.

Amerika, Amerika!
Pabuski Iš Letargo
Šalie Didinga, Melui Nenulenk Galvos!
Tu Neskubėk Parduoti Laisvės Už Ne-

nėjo studentų riaušės. Ministe- 
rio pirm. S. Demirelio neapdai
rumas suteikti dviems broliams 
1,3 mil. dolerių valstybės pas
kolą sukėlė audrą ir jo parti
joje. Dešinysis partijos sparnas 
ėmė remti opozicijų. 1961-2 m. 
buvęs ministeris pirmininkas 
Ismet Inonu, jau sulaukęs 86 
metų amžiaus, buvęs naujosios 
Turkijos kūrėjo. Mustafat Ke- 
malo bičiulis, griežtai reikalavo 
Demiręlį pasitraukti iš vyriau
sybės.

Demirelio atspara parlamente 
žymiai sumažėjo. Jo parti jos 
atstovai darė priekaištus mi
nisterial pirmininkui, kad jis 
užnuodijęs politinius santykius 
ir sugriovęs tautos pasitikėjimą 
vyriausybe.

S. [Demirelio vyriausybė šiuo 
metu teturi tik 3 atstovų daugu
mą parlamente, šio pakrikimo 
metu keliems jo partijos atsto
vams susvyravus, vyriausybė 
bus priversta pasitraukti.

Karių įspėjimas
Prieš vienuoliką metų Turki

jos kariai padarė perversmą, 
bet kraštą pavedė valdyti civi
liams, kurie korė, šaudė ir į ka- 
lėjimą/kišo prieš tai valdžiusius 
demokratų partijos vadovus. I- 
nonu valdymo metu nepavyku
sio perversmo dalyviai tebuvo 
lengvai nubausti ir greitai lais
vėn paleisti, tačiau demokratai 
kalėjimuose palikti.

1971 m. išvakarėse kairieji 
siautėjo didesniuose miestuose. 
Jie dėjo sprogmenis, šaudė ir 
grasino. Siautėjimui praslinkus 
generalinio štabo viršininkas 
gen. Mamduh Tagmac radijo 
bangomis kalbėjo: ‘‘■Niekas ne
turi abejoti, kad kariuomenė 
nukirs rankas, kurios kenkią 
turkų tautai. Kariuomenė įsikiš 
į krašto valdymą, kai ateis tin
kama valanda”.

Turkijos, kariuomenės vado
vybė bandė demokratiniais bū-

laisvę 
Ir Kankinio ’ Gyvos Žaizdos 
Tu Neiskeiski I Kraujuota Auksą.

Amerika, Amerika, Pabusk!
Ada Karvelytė

dais pašalinti* politinę suirutę.1 
Ji darė žygius, kad buvęs ge
nerolas, dabartinis valstybės 
prezidentas Cevdet Sunay su
švelnintų politinę trintį. Jis su
kvietė partijų vadovus ir prašė 
talkos krašte įgyvendinti refor
mas. Tesusitarta tik antraeiliais 
klausimais šiuo metu krašte 
tvarkai palaikyti ir išleisti bū
tinus įstatymus.

Ministeris iprmininkas yra 
pateikęs naujus įstatymus par
lamentui svarstyti. Jis siūlė da
ryti reformas universitetuose, 
leisti studentams dalyvauti uni
versitetų valdyme. Universite
tuose gali būti daromi susirinki
mai nustatyta tvarka. Jis ban
dė pakeisti ir papildyti įstaty
mą, tvarkantį viešus susirinki
mus. Vidaus reikalų ministeris 
padarė- žygius išaiškinti dviejų 
partijų veiklą. Opozicijos parti
jos pareiškė, kad pakanka esan
čių įstatymų tvarkai palaikyti. 
Kairieji naujuosius įstatymus 
vadina fašistiniais.

Turkijos 34 miL gyventojų, 
■kurių 89% turkai, 99% maho
metonai, kaip ir kitos Art. Ry
tų tautos, pateko į kraštutinu
mus. Mustafa Kemal, vadina
mas Ataturku, 1924-38 m. savo 
valdymo tarpsnyje padarė mil
žiniškas reformas, tačiau nepa
jėgė kraštutinumų pašalinti.

Turkiją, Sovietų kaimyną, 
vakariečių santarvininką, sle
gia ne tik visuomeniniai • kraš
tutinumai, bet paliečia ir tarp
tautinės politikos vėjai, kairie
siems reikalaujant nutraukti 
ryšius su JAV, kurios šiame, 
pokaryje Turkijai suteikė 2 bil. 
dolerių paskolų ir paramos.

Musų Pastogė Nr.II. 1971.3.22. psl.3
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LIETUVIŲ 
DIENU

MELBOURNE ATGARSIAI.

Lietuvių Dienos Australijos lie
tuvių gyvenime yra tarsi gaivinantis 
šatinis tyrumos keleiviui. Jose Įvairūs 
kultūriniai parengimai teikia visiems 
tautinio ir dvasinio atsigaivinimo. Vie
nas iš iškilesnių Lietuvių Dienų paren
gimų buvo Dainų Šventė. Mes dainuo
jančios šalies išeiviai laukėme jos su 
susidomėjimu, ieškodami joje tų švie
sių pragiedrulių musų blankiame tarp 

svetimųjų_ gyvenime.
Dainų Šventės Melbourne išorinis 

parengimas išnuomuojant puikia, ištai
gingų, akustiniai gerą salę; kuklus, 
tačiau skoningas, scenos papuošimas 
stilizuota vytimi (p. Tamošiūno kūrin
ys), tvarkingas chorų išėjimas scenon, 
gražūs tautiniai rūbai teikė žiūrovams 
pakilią šventinę nuotaiką. Tai nuopel
nas šventės dalyvių atvykusių iš toli 
ir arti bei jos organizatoriaus p. Leono 
Baltrūno, kuris parodė sugebėjimą ir 
idejo čia nuoširdaus darbo. Mano man
ymu Dainų Švente savo parengimu buvo 
pačioje aukštumoje ir bus sunku kitų 
vietovių Dainų Švenčių rengėjams ją 
pralenkti.

Tačiau Dainų Šventėms neužtenka 
je&Asori-nir>,--kadirdabar radonus-vaūz- 
jos išorinio, kad ir labai malonaus vai
zdo. Joje ieškome ir turinio, kurį suda
ro dainuojamos dainos ir jų interpretac
ija. Dainų interpretacijai vadovauja 
chorų vadovai - dirigentai. Čia dirigen
tas sekamas ne tik kaip dainos menin
inkas, bet sekamas ir jo išorinis pasir
eiškimas - dirigavimas.

Pradėsiu nuo paskutiniojo klausimo. 
Pastarojoje Dainų Šventeje visi diri
gentai pasirodė gana gerai. Jų tvark
ingi rūbai, bei pats dirigavimas buvo 
patrauklus ir kur reikia griežtas.

Dainų interpretacija - tai tas pats, 
kas dailininkui teptukas ir dažai. Vie
ni vienaip, kiti kitaip juos panaudoja, 
suderina. Vienų kurinius atsidėję steb
ime, žavimės jais, o i kitų mažiau krei
piame dėmesio. Taigi, ir dainoje atskl
eisti jos grožį priklauso nuo dirigento 
§Ug©bėjiffl0. Dainų Šventeje visi diri
gentai, atrodo, atidavė savo gražiau
sią duoklę. Jiems visiems ačiū!

Ir pagaliau svarbiausias klausim
as - dainos. Klausydami koncertų vi
sada randame Įvairumo. Po rimtų, kel
iančių susikaupimą kūrinių, duodama 
ir lengvesnių, kuriuos beklausydami 
lyg ir pailsime, atsileidžiame. Pastar
ojoje Dainų Šventėje, pripažinkime,

KELIONĖ PO PIETŲ
Brone Mockūnienė.

PACIFIKAS.

Jau 14 dienu, kaip palikom Melb
ourne pakrantes. Mūsų “Mėlynas Lai
vas” (27.000 tonų talpos Achille Lau
ro) pasisvečiavęs po vieną diena Syd- 
nėjuje ir Wellingtone, ramiai ir su pasi
tikėjimu skruodžia vandenis toliau, art
indamasis prie Pietų Amerikos žemyno. 
Kelionė per Pacifiką buvo tikrai mal
oni. Vandenynas ramus kaip ežeras. 
Mėlynas dangus ir mėlynas Pacifikas 
raminančiai veikė į 1600 keleivių iš
tampytus nervus. Jau tik 600 mylių te
liko iki žemyno ir mūsų laivas daro did
elį lanką sukdamas i pietus.Antarktikos 
link. Dangus apsiniaukia, bangos pa
didėja ir laivas ima neįprastai siūbuoti. 
Oras atvėsta iki 32’F. Nakti įplauksim 
į Magelano sąsiaurį. Per Magelaną, (.ku
ris yra 310 jūros mylių ilgumo, o plotis 
labai įvairus, kartais taip susiaurėja, 
kad laivas vos slenka tarp kyšančių 
povandeninių uolu,) plaukimas yra pavo
jingas ir reikalauja iš kapitono budrios 
akies ir tvirtos rankos. Tam tikslui 
Čilė turi specialius pilotus, kurių pa
ruošimas užtrunka 25 metus. Tų pil
otų svarbiausias uždavynis yra pervesti 
laivus per Magelaną. Tokių kvalifikuotų 
pilotų Čile turi tik aštuonis. Vienas iš 
Mūsų Pastogė Nr. II. 1971. 

dainos buvo tokios, tarsi pasiūtos ant 
vieno kurpalio. Gal pasakysite, kad 
visos lietuviškos dainos yra tokios pat? 
O ne! Gerai prisimenu Lietuvoje choru 
koncertų repertuarus; girdime į plokš
teles Įdainuotus dabartiniu Lietuvos 
choru koncertus, ir čia matome dainų 
Įvairumą. Daugelis dar prisimename 
“Čiurlionio” ansamblio koncertus, gir
dėtus dar būnant Vokietijoje. Tą primenu 
kad sudarant būsimai Dainų Šventei rep
ertuarą reikėtų parinkti įvairiaspalves 
dainas, nuo ko koncertas tik laimes.

Ir priedo noriu pridėti pageidavimą 
arba pasiūlymą. /Teko nugirsti, kad ir 
busimoje Dainų Šventeje Sydney vėl bus 
dainuojamos tik liaudies dainos ir liet
uvių muzikų kuriniai. Jei toks nutarimas 
yra - laikau jį netiksliu. Šiuo principu 
laikantis Lietuvių Dienose reikėtų ro
dyti tik tą, kas yra lietuviška, todėl 
turėtume daug ko atsisakyti. Neturėtume 
leisti solistams dainuoti pasaulinių 
muzikų operų, arijų, kuriomis jie mus 
džiugina ir jomis mes žavimės, iš spor
to turėtume išmesti krepšini, nes tai 
amerikiečių išmislas, futbolą - anglų, 
tenisą, šachmatus ir t.t. Beliktų tik 
“kiaulyte”, “boba”, “ripka*' ir dar kas. 
Ka tuo laimėtume?

Pilnai pritarčiau jei vien tik liet
uviškų liaudies dainų ir lietuvių kompoz
itorių kūrinių koncertas butu rengiamas 
australams. Tada būtu aiškus tikslas - 
jiems pristatyti ir supažindinti su gryna 
lietuviška daina ir jos melodingumu. 
Tačiau Dainų Šventėje 99% klausytojų 
esame mes patys lietuviai. Daugelis 
patys dainavome ar daug kartu jau esame 
girdėję dainuojamas dainas anksčiau. 
Todėl visai nesuprantamas toks apsir
ibojimas vien tik savo lietuviška daina.

Tik leiskite man priminti vieną 
atsitikimą, kada Melbourne “Dainos 
Sambūris” Sydney Dainų Šventeje pa
dainavo Vergų dainą iš Verdi operos 
Nabuco. Nemeluodamas tvirtinu , kad 
publika sutiko entuziastingai ir su šil
čiausiu pritarimu. Tai rodė sukeltos 
ovacijos.

Taigi, kodėl nepatenkinti publikos 
ir suteikti jai malonumo, kodėl neatly
ginti jai už jos gausius koncertų lank
ymu^?

Iš kitos puses tokie varžymai tai 
tarsi pančiai musų chorams. Jie to tik
rai neužsipelne. Duokime jiems daugiau 
laisves, leiskime jiems žengti pirmyn, 
tobulėti ir mus džiuginti.

To^ėl baigdamas siūlau į busimos 
Dainų Šventės Sydney repertuarą. Įtrauk
ti ir pasaulinių muzikų kuriniu, kuriuos 
galėtų dainuoti bendras jungtinis cho
ras arba atskiri chorai jiems skirtuose 
pasirodymuose. ig. Alekna.

AMERIK
tokiu vyrų ir yra kapitonas Ferdinand 

Garcia, kuris atskrido į mūsų laivą jau 
Wellingtone. ;Sį vakarą, prieš įplaukiant 
i Magelana, jis perims laivo komanda ir 
ves j į apie 12, valandų per visą, sąsiaurį 
iki pietinio Čilės uosto. Punta Arenas. 
Tai vyras apie 60 metu amžiaus, labai 
ramios, net flegmatiškos išvaizdos, 
anot mūsų laivo kapitono, vyras su gel
ežiniais nervais. Stebėjom jį laivo tele
vizijoj, klausėmės jo pasikalbėjimų su 
užsienio korespondentais ir jautėmės 
esą pakankamai saugiose rankose.

MAGELANO SĄSIAURIS.

Apie vidurnaktį, iš mašinų veikimo, 
supratom jau plaukią sąsiauriu, bet bu

vo nepaprastai tamsu ir nieko nesimatė. 
AŠ su savo kabinos drauge (diplomante- 
agronome iš Viktorijos, vykstanti stu
dijų reikalais į Pietų Ameriką) nutarėm 
keltis 3 valanda ryto ir eiti Į deni steb
ėti Magelaną, nes tokia proga papras
tai kartą gyvenime. Atsigulusios pradė
jom kalbėti, nes si naktis yra jos pasku
tinioji laive, ji jau išlips rytoj Čilėje. 

Nepastebėjom, kaip bekalbant atėjo 3 
valanda ryto, bet lauke dar buvo tamsu. 
Pusę keturių pradėjo aušti,. Skubinom į 
denį. Kažkoks susijaudinęs ispanas bė-
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P. MORKŪNO OKTETAS MOCARTE.

{Atkelta ir 2 psl.)
pusiškai sėkmingą. Pirmiausiai lietu
vaitės mergaitės - Aldute Ramanaus
kaitė ir Bernadeta Vaiciulevičiute de
klamacija paskaitos sukeltą susikaup
imo nuotaiką sujungė su dainai palankes 
niu ir atviresniu jausmu. O vėliau Hobarto 
lietuvių tautinių šokių grupė “Venta” 
visus iszkelė i tikra emocijų kulminaciją.

Pirmą karta kad Hobarto lietuviai 
savo tautinę švente atšventė, grožė
damiesi tautiniais šokiais, kurios taip 
vykusiai išpildė jų pačių jaunimas, 
ir džiaugtais ir pasididžiavimais kuteno 
ne vieno širdį, akimis gaudant besisukan
čius, džiaugsmu spindinčius pažįstamus 
veidus. Daugelis svetimtaučiu, kurie 
pirmą karta mate lietuvių tautinius rubus , 
negalėjo atsigrožėti jų spalvingumu ir 
gražumu.

Kad žiūrovai ir klausytojai džiau
gėsi ir gėrėjosi lietuviška daina ir tau
tiniais šokiais, rode garsus plojimas ir 
šaukipiiai kartoti.

Šilti padėkos žodžiai, kuriuos tarė 
Hobarto lietuvių bendruomenes pirmin
inkas Juozas Paškevičius okteto vadovui 
p. Morkūnui .visiems dainininkams, sol
istams - poniai Danutei Levickienei, po 
nui Rūbui, tautinių šokių grupės vado
vui Gediminui Statkui, šokėjams ir jaun
osioms deklamatorems buvo tik dalis to 
dėkingumo ir pasitenkinimo, kurį jaute 
susirinkusieji saleje visiems program
os išpildytojams. Galingai nuaidėjus 
Lietuvos himno žodžiams, buvo užbaig
tas neužmirštamas vakaras.

Taip gražiai prasidėjusios meno die
nos tęsėsi ir kitą rytą. Melbourne sve
čiai draugystėje su hobartiškiais išvy

ko i Tasmanijos apylinkes. Rodos visa

go laiptais saukdamas “tierre, tierre* 
(žeme,žeme). Už 15 minučių visas lai
vas buvo pakilęs, visi norėjo matyti tą 
fantastiška Magelana. Is karto matėsi 
tik kalnu kontūrai abejose sąsiauriu pu
sėse. Lijo smulkus lietus ir rūkas gaubė 
pakrantes. Auštant vis labiau aiškėjo 
krantai, kurie vietoms buvo uz šimto pė
dų nuo laivo. Status kalnai, akmenys ir 
uolos, be jokios augmenijos. Ankstes
nėse viršukalnėse mates i sniegas. Prieš 
saulei tekant nustojo lietus ir rūkas eme 
sklaidytis. Pirmieji saules spinduliai 
nudažė kalnus Įvairiomis spalvomis. 
Aštrios viršukalnės raize debesis ir 
kalnai atrodė lyg rūkstą ugniakalniai. 
Pagalvojau, gaila kad aš ne Namatjira, 
parvežčiau Adelaidės archyvui žavinga, 
paveikslą. Saulei pakilus aukščiau, din
go ir tie pasakiški vaizdai. Liko pilkos, 
melsvos,nuogos uolos. Plaukiant dar 
toliau, matėsi maži nameliukai, nuda
žyti šviesiomis spalvomis ir tverti sta

tmenomis tvoromis, tai avių ūkiai. Čil
ės pusėje jau matėsi krūmokšniai ir žal
uma, tuo tarpu “Ugnies Žemes” puseje 
pilkavo nuogos uolos.

ČILE.

Papusryčiavę nekantriai laukėme, 
kol sustos laivas ir galėsim išlipti į 
krantą. Apie 11 vai. sustojo, tik dėja 
ne prie kranto, o atokiau sąsiauryje.. 
Atrodo, Punta Arenas uostas nepakank
amai gilus dideliems laivams. Atplaukė 
čilenu laivas ir norinčius gabeno į krantą. 
,Kadaiigi turėjom visą dieną laiko, tai bu

gamta dėkojo šauniems dainininkams 
už padarytą džiaugsmą vakar. Mėlynas 
dangus, pakaišytas kur ne kur baltais 
debesėlių bukietais, žydras vandenynas 
žaliuojančios pakalnes prisidėjo ir šian
dien, kad svečiai, nepraradę, nei geros 
nuotaikos, nei energijos, vakare vėl nu
sirinktų pasilinksminimui, šokiams. Čia 
jau netik svečiai bet ir seneliai galėjo 
iki soties prisišokti, nes muzikantai 
trauke šoki po šokio nepailsdami ir ne
tingėdami iki vėlaus vidurnakčio.

Dar reikėjo palikti nors kiek jėgų, 
kad susirinktų visi lietuviškoms pamal
doms sekmadienio rytą. O kad džiaugsmas 

žmogaus neišvargina buvo Įrodymas, kai 
i bažnyčia susirinko kuo ne visi Hobar
to ir net iš tolimojo Launčestono lietu
viai.

iškilmingo susikaupimo pagauti, 
Lietuvos trispalvės šešelyje, hobartiš- 
kiai nuoširdžiai aukojo su kunigu Dauk
niu šventas mišias už žuvusius dėl tė
vynės laisvės, už kenčiančią Lietuvų. 
Dar niekad taip giliai nekrito kun. 
Dauknio pamokslo žodžiai į susirink
usiu, širdis, kaip šitą sekmadienį. Ir 
dargi Morkūno ir Rūbo solo ir viso ok
teto giesmės, pritariant vargonais p. 
Jonui Krutuliui, aidėjo bažnyčioje ir 
tvindė akis ašaromis, jaudino širdis.

Neužmirštama šventė artėjo prie 
pabaigos. Dar trumpa išvyka į žaliąsias 
apylinkes, dar paskutinis atsisveikinimas 
su mielais svečiais-. Ir vėl lietuviška 
daina nuskambėjo, kaipsxnamet Welling- 
tono kalno papėdėje, taip šį kartą Der- 
wento upės krantais, nusvirusių gluos
nių šakomis, palikdama neužųiirštamą 
atminimą hobartiškių širdyse. Su skli
dinomis nuo įspūdžių širdimis pagaliau 
palydėjo būrys tautiečiu mieluosius 
svečius i lėktuvą ir išleido su viltimi 
pamatyti kitais metais.

vau užsirašiusi į ekskursiją, nes norėjau 
kiek galint daugiau pamatyti pietų Ameri
kos žemyno. Išlipus i krantą, putė saitas, 
vėjas ir lijo. Skubiai bėgom į netoliese mū
sų laukiančius autobusus. Musu grupės 
vadovas čilietis,23 metu chemijos stud
entas, pusėtinai gerai kalbąs angliškai, 
ėmė mus supažindinti su savo kraštu. Ve
žiojo mus po miestą, kuris turi apie 90. 
000 gyventojų. Pats miestas plačiai iš
sidriekęs Magelano sąsiaurio šiauriniame 
krante ir skaitomas pasaulyje arčiausiu 
miestu prie pietų poliaus. (The world’s 
southernmost city). Is tolo atrodo gražus 
miestas. Daugiausiai maži nameliai, švie
siom spalvom nudažyti, lekciais stogais. 
Važiuojant pro kažkokia aikštę apaugusią 
kiaulapienėm ir smilgom, kurios viduryje 
stūksojo kažkoks paminklas, mūsų vado
vas išdidžiai paaiškino kad tai esąs Pu
nta Arenas Miesto Sodas. Miesto centre 
namai kelia-auksciai, daugiausiai Įstai
gos, bažnyčios, mokyklos, bankai su gel
ežimis užkaltais langais. Mokyklos bevei 
k visos katalikiškos, priklausančios vie
nuolynams. Gatves cementuotos, Šaligat
viai tik žvyruoti. Bažnyčios senoviškos 
statybos, tamsokos, gražiais vitražini
ais langais. įdomios kapinės. Labai tvar
kingos, apaugusios medaliais, čia laidoj
ama į mauzoliejus, ne i žemę. Kai kurie 
mauzoliejai tai tikri meno kuriniai, pap
uošti gražiausiomis vario skulptūromis. 
Kapinių viduje, prie vartų, vaikai parda
vinėja namie virtus saldainius ir vaisius. 
Labai blogą skonį paliko pastatų sienos 
ir tvoros išmargintos įvairiais politiniais 
Šukiais, kas rodo, kad neseniai būta karš-
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RASTAS NACIU. GROBIS.Vakarų Vokietijos Vyriausybe, kaip praneša Anthony Terry is Londono, Įsakė padaryti skubų išaiškinimą del teisinio savininko meno brangenybių, vertų daugiau kaip lmil.£, kurios atsirado Vokietijos Muziejuje, praslinkus 27 metams po Nacių išgrobimo Rytų Europoje.Rinkinys, i kuri Įeina keletas šimtu religinių dalykų, pradedant kielikais,altorių paveikslais ir retomis ikonomis, buvo atrastas ir patalpintas “privatiskai” Rusų Ikonų Muziujuje Recklinghausen’e, Ruhr’o krašte.Bonn’os valstybės tarnautojų žiniomis, Sovietu Vyriausybė neiteike kolkas jokio reikalavimo slėnis meno turtams, nors rusai yra pareiškę privatiems invest- igatoriams Vakarų, Vokietijoje, kad jie vis dar ieško apieSOO relikvijų, kurios buvo vokiečiu pav.oetos iš bažnyčių ir vienuolynu. Kleve, Smolenske , Novgorode ir Narvoj, Estijoje.Bonn’os Užsieniu Reikalu Ministerija pranešė, kad jos zuiniomis, šio tinkino paskutinė vieta, pries' jam dingstant 19- 44111., buvo Pekovros vienuolynas, netoli Rusų-Estų sienos. Bet, reikalas yra labai susikomplikavęs, nes tikrą kilmę šio rinkinio yra labai sunku nustatyti. Karo pabaigoje, daug meno brangenybių buvo slaptai pervežta i Vokieti jasper Baltijos valtybes. Dabar Bonn’os Užsienio Reikalų Ministerija, prašo teisinio patarimo nustatyti, ar teisė šiems turtams reikalauti priklauso Sovietų Vyriausybei ar Latvijos, Estijos ir Lietuvos “Vyriausybėms išeivijoje’’.Brangenybių atradimas primena tą, laiką, kada prieš 2 metus, Londono “Sunday Times’’ iškėlė, jog vyksta ieškojimas Caro “Gintaro Kambario’’, kuris buvo išplėštas iš karališku rūmu netoli Leningrado ir dingo po to, kai naciai išdėstė parodai Rytų Prūsijoj.Dr. George St e iii, buvęs vokiečiu armijos karininkas, kuris darė pranešimą pareiškė, kad jis atsimena, kai jis buvo slaptoj konferencijoj birželio men., 1944 metais, kurioj anti-nacių karininkai sakė, kad gausybe bažnytinių relikvijų ir meno brangenybių yra prisirinkę 16-tos ir įstos armijos Vyriausioj bustiiiej Baltijos Valstybėse.Dr. Stein sakė pereitų savaite, kad jiems buvo žnioma, jog armija buvo susirūpinusi perkelti šias relikvijas i Dancigą ar Karaliaučių tolimesniam pervežimui į. Vokietija. Tačiau, Vyriausia Karo Vadovybe pasipriešino bijodama, kad šios relikvijos nepatektų į viet os nacių rankas ir jie jų nesunaikintų.Dr. Stein ir Vakaru Vokietijos parl

amento narys socialistas Paul Neumann sušaukė pereitą balandžio mėn. Berlyne konferencija, kurioj dalyvavo Sovietų ir lenkų diplomatai ir prof. Kanetzka is Leningrado Universiteto, kuris patvirtino, kad rusai ieško “Gintaro kambario’’ ir apie 800 meno brangenybių išpieštu iš bažnyčių Rytų Europoje.Tai iškilo tik tada, kada Dr. Stein ir jo par lement o atstovas, pradėjo spausti Bonn’os Užsienio Reikalų Ministerija, kad Vakarų, Vokietijos yra atrastas sąrašas, kuriame yra didelis rinkinys religin ių relikvijų ir meno brangenybių, kurios buvo išplėštos Rytų Europoje ir daugeli metų “privačiai’’ patalpintos Recklinghausen’e. Iki pereitos savaites, neatsižvelgiant į pakartotinus užklausimus, Vakarų Vokietijos Užsienio Reikalų Ministerija oficialiai šių brangenybių esimą neigė. Jo.
ADELASD1SKIAI STATOSI

^Atkelta is I psl-JS40.000 vertes. Jie Lietuvių Namų patalpų naudojimas perkrautas, to negalima pasakyti apie Katalikų Centrą. Ten turi septynius kambarius naudojamus tik mokyklai ir, visą eilę kambarių, kurie stovi visai neišnaudojami. Kuriem galam abiejuose namuose laikyti dvi savaitgalio mokyklas su paralelėm klasėm, kai kiekvienoje jų tėra po 30 ar kiek daugiau mokinių. Kodėl nepadaryti kiekvienoje mokykloje po 4 klases (vienoj 1 - 4 skyrius, kitoj 5 - 8 skr.). Juk abu namai lietuviams vienodai reikalingi ir juose mokosi tų. pačių lietuvių vaikai. Priaugančioji karta turi suaugti ir priprasti prie abiejų lietuviškų centrų.Savo laiku, kai vos Lietuviu Namus užpirkus, buvo pradėtas kurti Katalikų Centras, Katalikų Parapijos Vadovybei buvo prikišama, kad tuo būdu ji nori sužlugdyti Lietuvių Namus ir paimti vadovavimą musu kolonijoj. Bet taip neatsitiko. Lietuvių Namai nesubankrutavo. Ir vieni ir kiti namai gražiausiai išmokėti, juose gyvenimas virte verda ir pagrįstai mes abiem namais prieš visus didžiuojamės. iAtėjo laikas mesti į sali negudrią rivalizacija, kurios jaunesnioji karta nepripažįsta, o ji priklauso vien vyresniųjų “fanaberijai”, susiesti bendruomenes valdybai ir parapijos tarybai už vieno stalo ir aptarti, kaip produktyviau abu namus mūsų visų gerovei išnaudoti. Lengva užsikrauti tūkstantines skolas, bet jas reikia išrinkti iš dirbančių

tautiečių. O pinigų įvairiem kitiem tautiniam reikalam taip trūksta. Paskirkim bent poim tūkstančių dolerių į metus lituanistiniam vaikų ir paaugusio, jaunimo švietimui. Pamatysime, kaip rezultatai pagerės. O kur kiti gyvybiniaitautiniai reikalai, kuriems tik variokus besukrapštome. Bukime realistai ir bandykime blaiviai ir nuoširdžiai pažvelgti i mūsų tautinius poreikius ir stenkimės atsiekti geriausiu rezultatų su mažiausiom pastangom.Buvo ir daugiau įvairių siūlymų kaip pagerinti ii- praplėsti LietuviųNamus, kurių čia del vietos stokos nesuminiu.Susirinkimas patiektų planų nepriėmė ir pavedė Lietuvių S-gos Valdybai, pasitarus su jaunimo atstovais paruosti naujus.Po susirinkimo dar ilgai buvo komentuojamos susirinkimo išdavos ir Lietuvių Namų keitimo planai. Tarp jų buvo minimas ir mano čia paminėtas mokyklų sujungimo klausimas. Sumažėjus klasių skaičiui Lietuvių Namuose, pasilaisvintu du dideli šoniniai? kambariai, su Įėjimu iš kiemo ir iš sales. Tuos du kambarius sujungus, galima butų Įrengti erdvų ir patogu barą. Bet gal but bendruomenės ir Lietuvių S-gos Valdybos suras geresne išeiti ir cinkamesnius planus.B. Straukas.

ARGENTINOS LIETUVIŲ PAVASARIO KARALAITĖ
Iš kairės: Monika Balčiūnaitė, karalaitė Nelida Burbaitė ir Zuzana Akelytė.

POPIEŽIAUS 
RŪPESTIS LIETUVA.Arkivyskupas Agostino Casaroli jau grizo is Maskvos. Tai pirmas aukščiausias Vatikano pareigūnas, kuris oficialiai vizitavo Maskva, po 1917 m. komunistinės revoliucijos. Vatikano šaltiniai pranese, kad Arkivyskupo vizitas greičiausiai atidarė kelius paskirti vyskupams Lietuvai.Ten esą 3*/2 milijono katalikų, kurių diecezijos dabar yra valdomos Romos paskirtų administratorių. Arkivyskupas sako, jog ši kelione yra pasisekusi, nes anksčiau šitokiais klasimais Kremlius visai atsisakydavo diskutuoti.Jis tikisi, kad sis dialogas tęsis ir gali duoti teigiamų rezultatų. Tačiau, spekuliacija apie užmezgimą diplomatinių ryšiu tarp Sovietų Sąjungos ir Sv. Sosto yra dar per ankstyva, o Popiežiaus Pauliaus vizitavimas Maskvos, yra vien tik politinė fantazija.

tu rinkimų. Žinoma, musu vadovas neiškentė: nepaliaupsinęs nau jo prezidento mark sisto Dr. Salvador Allende, kuris labai ma ža balsu persvara (39.000) laimėjo rinkimus prieš dešiniųjų kandidatą Jorge Aless- andri. Pasigyrė, kad anksčiau 1/3 visos pramones buvo Šiaurės Amerikos rankose, o dabar esanti visa pramonė jų pačiu, eilelių, rankose. (Pramone: varis, kuris sud aro 27".', viso pasaulio vario, alyva, aviu ūkis). Toliau už miesto matėsi ištisos gatvės mažu namukų, po2 -3 kambarius- Paaiskejo, kad nauja valdžia daro bandy- 
fflUg. išspręsti biitųtrukunią. Duoda darbin inkams sklypukus žemės ir statybine medž iaga, o darbininkai patys atlieka statyba. Visur matosi neturtas irnet varka. Važiuoji per gyvenamų namu kvartala ir žiūrėk namo lange pakabinta avis - tai mėsine. Arba kitame lange batų dėžutė su citrinomis ar apelsinais - vaisiukrautuvė. Jokių lentynų viduje nėra. Visai arti pagrindines gatves viename kampe stovi skardinė būda. Galėtu būti šaltkalvio remonto dirbtuve ar panašiai. Žiūriu iškabėle. Ant juodos lentelės kreida parašyta “Restuarant y soda bar’’. Pagalvojau vargše mano kab inos draugė Alison, tikriausiai šiandieną pietaus šitokiame “restorane”. Kraštas labai skurdus: smėlynai, šiurkščios žolės, akmenys, duriantys krūmokšniai. Toliau matosi kalnynai. Žmones tamsiaodžiai, juodaplaukiai, ispanų, portugalų ir indėnu mišinys. Šiaip atrodo patenkinti. Apsivilkę, neblogai, atrodo sotus ir sveiki. Labai mandagus ir paslaugus. Viena musų turistė, nepratusi prie duobėtų ir kalnuotų salygatviųjužkabino koją ir per

griuvo. Net ir nepamatėm kaip bent 4-5Č1 lenai šoko jos kelti.Grize atgal i prieplauką dalinomės įspūdžiais. Visi buvome nustebinti ir pritrenkti tokio žemo gyveninio standarto. Iš sišnekejau su viena jauna moterimi. Ji sv-' eicare, vyras is Naujosios Zelandijos. A- bų mokytojai, misijonieriai - protestantai. Jau keletas metų kaip gyvena Pietų Amerikos kraštuose. Moka ispanu ir portugalų kalbas. Dabar grįžta iš atostogų, aplanke savo gimtuosius kraštus. Man buvo idomi jos nuomone apie Čile. Ji la bai šiltai kalbėjo apie pietiečius aplamai. Sako “ta netvarka ir neturtas yra charakteringa visiems pietiečiams. Jei jie sotus ir dar išgėrę vyno, tai visai laimingi. Rytojus jiems problemos nekelia. Svarbu, kad jie patenkinti šiandien. Jeigu jie neturės rytoj ką valgyti, eis prašyt i, bet badu tikriausiai nemirs, tad ko rūpintis. Džiaukis, gyvenimas toks trumpas ir gražus’’. Beklausydama savo pašnekovės galvojau, kad jie tikri Dievo paukšteliai, “nei sėja, nei pjauna, nei į aruodus krauna”.... O gal jie ir laimingesni už mus, kuris žengiam kartu su civilizacija, esame pilni visokių reikalavimų ir amžinai nepatenkinti! Buvau išsikeitus dolerių į Čilės Es- eudas. Vaikščiojau po krautuves, norėjau nusipirkti saldumynų ar džiovintu vaisių, deja tokio “liuksuso” nesimatė. Pras- šiauši saldainiai (toffies) karūnoje S5.00 svaras, o vyriški medvilniniai marškiniai S20.00. Nylonas pigesnis. Suvenyrų krautuvėje norėjau nusipinki vario peleninę. Kaina 10 Escudos. Kai norėjau mok ėti pinigus, kaina pašoko iki 28 Escudos.

(Vienas australiškas doleris lygus 12 Escudos.) Turistus stengiasi-išnaudoti kiek galėdami. Grįžtant i laivą mus užpuolė vaikai prašydami “monedas”. Atidavėm jiems paskutinius variokus. Aš atidaviau vaikui savo priešpiečius, kuriuos laivas buvo mums įdėjęs - vaisius, sūri, paukštiena ir kt. Tas berniukas pabrėžtinai kartojo esąs žydas. Nežinau ką ta'i turėjo reikšti. Atrodo jie elgetavo ne iš reikalo, gal daugiau norėdami gauti ši, tą is' turistų, nes visi buvo švariai apvilkti ir sveiki vaikai.Vadovo paklausiau ar naujoji valdžia pradėjo pramonės nacionalizavimą. Paaiškino, kad taip. Jau visos didzūosios pramones esančios valdžios rankose. Pagalvojau marksistas prezidentas energingas, dar tik 2 mėnesiai valdžioje, o jau tiek daug atsiekė. Neveltui prie savo mirusio tėvo karsto, dar būdamas 24 metų studentas, prisiekė išlaisvinti Čilę iš amerikiečių “jungo”. Taiatlikosu kaupu. Bet kur jis ta savo mylimą krašta nuves, parodys tik ateitis....Vakare išplaukėm į Atlanta ir Argen finos pakrantėm slinkom i Buenos Aires. Pakelėje matėsi daug žveju ir prekinių laivu. Žodžiu, judėjimas vyksta zVlante. Po matyito) vaizdo pietinėje Čilėje, nebebuvau tokia optimistiška apie Argentiną Juk sesuo gali turėti panašumo i seserį

Argentinos pilotas, kuris helikopteriu atskrido į musų laivą dar Atlante. Įplaukus į La Plata, kuri žiotyse yra apie 230klm. pločio, laivo greitis sumažėjo. Upė, matyt, nėra pakankamai gili dideliems laivams. Vanduo sudrumstas, rudas ir tirštas ir dažnai akmenys dauž'ydavo laivo dugną. Turėjom į uosta Įplaukti 10 vai. vakaro, o įplaukėm tik 12 valandą. Nuo krantinės putė labai stiprus vėjas, o Argentinos vilkikas buvo per silpnas mūsų laivui. Dvi valandas “niurkemės” po tą uostą, nepajėgdami priplaukti prie krantinės. Vilkikas traukė, o vėjas stūmė atgal. Sušalę, vėjo draskomais rūbais,, stovėjom denyje ir mosikavom nedideliam būreliui žmonių, kantriai laukiančių mūsų laivo. Pagaliau atplaukęs antras vilkikas pritraukė mus prie kranto. Buvo antra valanda nakties. Muitinė jau nebedirbo ir pranešė, kad turėsime laive likit iki rytojaus. I krantą, tačiau, leido išeiti, tik be bagažo. Išėjusi i krantą dairiausi, ieškodama savo brolio, kurio beveik neatsimenu, nes buvau mažutė mergaitė kai jis išvyko į Argentina 1926 metais. Vaikščiojau ilgokai atidžiai stebėdama kiekvieną vyresnio žmogaus veidą. Ir štai, atrodo, kad šitas! Taip šitas, tikrai šitas! Tai mano tėvo profilis.... Užkalbinau lietuviškai. Taip, Jonas! Apsikabinom ir karštos ašaros tekėjo abiejų veidais...ir gal net labai dideli?! (Bus daugiau >BUENOS AIRES.Buenos Aires uostas yra La Platos upės žiotyse . Laivą įvesti įuosta turėjo
HUSU P;o
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TEM, KUR SKAUTAI STOVYKLAVO
Mūsų jaunieji rašo.

KAIP MES STOVYKLAVOM.
(Iškankinto skauto dienoraštis).

Aš su kitais, pavyzdingais, Syd- 
nėjaus kontingento skautais . atvykau į 
Melboųrną. Ten mus sutiko lietus ir du 
autobusai. Lietaus palydėti mes po kiek 
laiko atriedėjom į stovyklą. Stovykloje 
prie musų prisistatė truputi drėgnas stev 
y klos adjutantas. Jis nes išmulkino su 
jokiom ten ceremonijom, bet perspejęcs., 
kad už nelietuvišką kalbą su mumis at
sitiks žiauriausi dalykai, išdavė mums 
skirtas palapines ir liepė eiti pasistatyt 
palapines. Lietus, pamatęs, kad ruošiamės 
statyt palapines, tuoj vėl atsuko savo 
kranus ir bandė, kiek tik galėdamas 
trukdyti.

Pavalgęs, atsiguLu ant lovos pa
ilsėti. Atėjęs vienas brolis pasakė, perk
elti palapinę į kitą, geresnę, vietą. Susi
raukę pradėjome iškraustyti palapinę, 
kai lietus, pamatė, kad dar kai kas liko 
sauso, pradėjo vėl žliaugti.

Antrą dieną, lietus stengėsi dar 
labiau, bet palapinių.stogai nepasidavė 
ir tik per seklius griovelius sesių pa- 
stvyklėje jam pasisekė įsibruti j kelias 
palapines. Bet broliai’, tekinom 
į pągalbą, griovius sutvarkė. O lietui 
pabandžius išplauti vilkiukus, štabas 
juos paslėpė nuo jo į salę (“Rowallan 
Hall”). Užpykęs del nepasisekimu, lie
tus lijo be perstojo visa dieną.

Ir pirmadienį dar lijo, bet jau nebe 
visą laiką. Tad tik patvarkėm palapines 
ir dumblynuose pasičiužinėjom.

Antradienį pirnra sykį pastebėjau, 
kad salėje yra laužavietė. Ankščiau ji 
buvo paslėpta po džiovinamais rūbais ir 
batais. Užsiėmimų metu vienas vadovu 
sugalvojo labai gudrų žaidimą: skautas 
užrištomis akimis turi išeiti iš rato, su- 1 
rasti skudurą ir suieškoti kitą užrištom Po 
akim skautą, stovintį vidury rato. Jei 
vidury stovintysis neišgirsta ieškančiojo, 
tai jis gauna tuo skuduru per sėd-ynę... 
Laimingai, man neteko gauti skuduru, bet 
vos nesprogau bandydams sulaikyti juo
ką,. Skaudantį pilvą, nuraminau tik per 
pietus, su papildoma porcija skanumynų, 
kuriuos dalino kelios gan gražios sesės.

' Po vakarienės mano skiltis man man-

Greitam susisiekimui rajono vadas var
tojo ir tokias priemones.....

r oro b. sankauskas.
Mūsų Pastogė Nr.II. I97Į.3.22. psĮ.6

dagiai pasakė sugalvoti pasirodymą lau
žui, bet mano laimei tą vakarą rodė V.Y. 
S.filmą.<

Trečiadienį, dienos metu nieko y- 
patingo neįvyko, bet vos tik sulipom į 
lovas ir užmigom, buvom išvyti nakties 
žaidimui. Per skubėjimą, mano miegamo 
maišo “ziperis” susigadino, ir brolis, 
žaidimų vadovas, manęs vos be kelnių 
neišvijo. Lauke, baigaint tvarkytis, su
gedo kitas “ziperis”, tai visa laimė,kad 
buvo tamsi naktis...Prasidėjus žaidi
mams vis tik linkėjau kad naktis būtų 

buvusi nors kiek šviesesnė, nes begau- 
dant šešėlius, oposumus ir, retkarčiais, 
opozicijos skautą, vis teko įbėgti į kokį 
krūmą, ar medį. Sekantį rytą, pabudęs, 
maniau kad visa tai buvo tik baisus sap
nas, bet sudraskytas rankos, kelnes ir 
veidas priminė baisia^ tikrovę.

Ketvirtadienis prasidėjo blogai. Su
švilpus mankštai, aš su savo skiltininku 
nuskubėjome į virtuvę, nes buvo musų 
eilė ten padėti. Bet ten miisų laukiąs 
pareigūnas mums mandagiai pasakė, kad 
mes per vėlai atėjom - mes turėję čia 
būti prieš trimitą!...Už bausmę mane pa
skyrė puodų šveisti, o mano draugą - ak- ___
rhetiu skaldyti, atsiprašau - sūrį piausty-štabo narius, kurie, skundėjo nuomone, 
ti. Bet mano laimė manęs neapleido ir per stovyklą ką nors blogo padarė.
tą dieną - vyko iškyla i “Sir Collin Mac- Bet štabas iš anksto numatė savo 
kenzie” rezervatą (“giminių^’ lankymas), didžiausius priešus ir deportavo juos 
tai tik vakarienės puodus teko šveisti, visai dienai į mišką, o teismą sudarė iš 

Penktadienį užsiėmimų vadovas vi- didžiausių nusikaltėlių - užsiėmimų va- 
.sus brolius suskirstė į kelias grupes ir dovo ir skautų vyčių.

Po teismo štabas pasigailėjo musu

h'oto s. A. Jakštas.visų vargų gražiai meldėmės....

ištremtųjų ir pamatęs kaip gerai mes pra- 
simaitinom per ją laiką miško sąlygose, 
davė mums visiems po virėjo specialybę.

Taip pasibaigė 4-ji rajoninė stovykla 
Australijoje.

uždavė jiems pastatyti tokius spąstus, 
kai “švediška taką”, “oro taką” (Fly
walk”) “skrendančią' lapę” ir tokį tiltą, 
kuris buvo suplanuotas skautą skandin
imui. Visi šie “spąstai” buvo’labai sun
ku įrengti ir tik dvi dienas vėliau užbaig
ti. O uz visą sį vargą stovyklos daktaras 
gavo tik tris pacientus.

Šeštadienį visa stovykla iškeliavo 
į labai sunkią iškylą, ištiktųjų pati kel
ionė ir ženklais sekimas nebuvo taip sun
kus, kaip praėjimas pro pirmą "milkbarą”.

Sekmadienį mūsų stovykla užpuolė 
laivų lenktynių entuziastai pažiūrėti 
sausumos skautų’pergales, Kai “sau- 
siokai” laimėjo, entuziastai taip pra
džiugo, kad net per visą laužą apie tai 
teplepėjo. Susigėdę jūrų skautai sekančią 
dieną net su dviem laivais šaukė sausu
mos skautus revanšui. Bet vargšai, be
bėgdami nuo vilko užšoko ant meškos ir 
antrą kartą pralaimėjo! Bijodami bausmes 
nuo savo viršininko, jie bandė sustabdyti 
pralaimėjimo paskelbimą laikraštyje ir 
grąsino tetą Barborą'į upę įmesti. Bet 
“bajavoji” Barbutė nieko neėmė į galvą 
ir drąsiai paskelbė - šlapumos skautai 
laimėjo pirmą vietą iš antro galo....

Pirmadienis, mane pagriebė į. antrą 
iškylą. Tą dieną nutariau jaustis ne
kaip, bet buvau nuvilktas pas stovyk
los daktarą,, prikimštas druskos tablečių, 
užkabintas didžiausia baklage ir-marš! 
iškyla šį kartą buvo per vietos ūkininkų 
laukus, ir kai tik pastebėjau, kad vienas 
labai raguotas bulius pradėjo manim sm
arkiai domėtis, aš grįžau , tekinom, į 
stovyklą.

Antradieni, stovyklai jau einant prie 
galo, įvyko teismo posėdis .visų nusikal
tėlių baudimai. Buvo leidžiama bet kam 
paskųsti teismui skautus, skautes ir

Besisaugodami nuo lietaus po dvejų Palapinių gyvenome....
Foto S. Sankauskas

Danijoj nyksta gandrai
KOPENHAGA. — Kaip žmo

gus žemėje naikina gamtą be 
pasigailėjimo, rodo vienas pa
vyzdys Danijoje. Gandras yra 
Danijos tautinis paukštis, taip 
pat labai mėgiamas ir globoja
mas kaip ir Lietuvoje. Prieš 
kokį'šimtą me n kas vasarą su
skrisdavo «apie 10,000 gandrų. 
Po II pas. karo metai iš metų 
jų laibai mažėja. Šiais metais į 
Daniją pavasarį .atskrido tik 70 
porų gandrų.

Priežastys, kad nyksta ir 
greit išnyks yra aiškios: pievų 
nusausinimas, pelkių, tuo pa
čiu ir maisto gandrams stoka; 
pavojai pakelėj į Afriką kasmet 
didėja dėl piktų medžiotojų po
mėgio šaudyti į bet ką, kas pa
dangėj juda, šaudyti dėl malo- , 
numo. Pagaliau prie pavojaus ’ 
priskaitoma aukšti bokštai, e- 
lektros vielos ir kiti žmogaus 
civilizacijos sukurti išradimai. 
Egipte ar kitose šiaurinės Afri
kos vietose pribarstyta visokių 
nuodingų miltelių vabzdžiams 
naikinti, sunaikina ir žiemoti 
nuskridusius Europos paukš
čius. Kas bus dar už metų ar ■ 
kitų?

Padidinamasis Stiklas. ..
*jFWW^F***********************s*****’t**
M #

MURRAY’S H.F. STORES
646 GEORGE STREET, SYDNEY —TEL: 26-1768

* informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius * 
a į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir*
* .anksčiau nustatytomis sąlygomis. !♦
* Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti “Sovietų ♦
* Rusijoje pasirinktinai” arba "Sovietinėms prekėms”. Smulkesnę inforinaci- J
* ja duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų įstaigoje. g,

{♦ Murray’s H.F. skyriai: Melbourne, Victoria; Bankstown, Parramatta, £■
Cabramatta, Newcastle ir Sydney, N.S.W- *

# HEAD OFFICE: *

♦ MURRAY’S H.F. STORES 646 GEORGE STREET, SYDNEY - TEL: 26-1768 * 
J REGISTERED AGENTS: *

į SYDNEY. N.S.W.: #
3 CABRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 143 Cabramatta Road # 
Z CABRAMATTA. Tel.: 728 - 7078. #
♦ BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES. 5 Kitchener Parade, ♦
#’ BANKSTOWN. Tel: 709 - 8089. ♦
♦ PARRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES. 293 Church Street, J

PARRAMATTA. Tel.: 635 - 9728. J
5 NEWCASTLE, N.S.W. KT u u 1J WICKHAM;MURRAY’S H.F. STORES. 93 Northumberland Street, *
£ WICKHAM, MEWCASTLE. Tel.: 61-5180. #
♦ NEWCASTLE: MURRAY’S H.F. STORES 557 Hunter Street, J

NEWCASTLE. Tel-: 2-3596- #
♦ MELBOURNE, VIC.; Mutual Arcade, 266 Flinders Street, *
♦ -el • *
foM***3Mc3|c**2Mc**********>fc**************
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REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS
IŠ Miller Ave.,Ashfield,N.S.W.2131 

Tel. 798 o3o6

Visiems Australijos Lietuviu 
Sporto Klubams

Pabaltiečių Sporto Komitetas mums 
pranešė, kad balsų dauguma buvo nu
spręsta, jog pabaltiečių sporto švenb 
Įvyks Balandžio mėn. 24-tą ir 25-tą 
dienomis. Rungtinių pilną programą ir 
kitas detales, jas gavę iš pabaltiečių 
komiteto, tuoj pat pasiųsime visiems 
sporto klubams. Sporto šventės pro
grama yra numatyta sekanti :-

Vyrų ir moterų krepšinis.
Vyrų ir moterų tinklinis,
Jaunių ir mergaičių krepšinis,

Kadangi laiko beliko labai ne
daug, visus sporto klubus prašome iki 
šio mėnesio pabaigos atsiųsti atvy
kstančių sportininkų sąrašą, pažymint 

kam reikalinga parūpinti nakvynę.
Prie šio laiško pridedame ir Aus

tralijos Lietuvių rinktinių sarašą.

Su sportiškais linkėjimais

R.K. Ragauskas 
ALFAS V-bos Sekretorius.

A. Reisgys, Sydnejaus Apylinkes pirm
ininkas sveikina sportininkus “Kovo” 
XX-čio šventes proga.

Krepšino ir Tinklinio Rinktines.

Vyrų Krepšino Rinktine.

Treneris:
D Atkinson.

Kapitonas:
G. Brazdžionis (Geel.)

V. Kapitonas:
A. Andrejūnas (Banks.) 

žaidėjai:

V. Brazdžionis (Geel.)
A. Čerkesas (Syd.)
R. Daugalis (Adei.)
G. Gustafson (Syd.)
L. Hustas (Adei.)
S. Lukoševičius (Syd.)
V. Mačiulaitis (Mel.)
G. Mikalauskas (Syd.)
A. Milvydas (Mel.)
J. Obeliūnas (Geel.)
A. Reivytis (Adei.L

Moterų Krepšino Rinktinė.

'^Trenęris:
A. Reivytis. 

Kapitone:
V. Juciutė (Adei.) 

'Žaidėjai:
R. Araitė (Syd.)
S. Gustafson (Syd.)
A. Jankauskaitė (Geel.)

A. Kasperaitytė (Syd.)
B. Latvenaitė (Adei.)
N. Marcinkevičiūte (Adei.)
R. Šidlauskaitė (Mel.)
S. Sinclairaite (Banks.)
L. Smilgevičiūtė (Mel.)
I(L Stalbaite (Adei.)
A. Tamošiūnaite (Mel.)
R. Vaicekauskaitė (Geel.)

Jauniu Krepšino Rinktinė.

Treneris:
A. Ignatavičius.

Kapitonas:
A. Jaunutis (Adei.)

Žaidėjai:

P. Andrejūnas (Banks.)
P. Baltrūnas (Mel.)
S. Bernotas (Banks)
G. Genys (Gan.)
E. Gvildys (Geel.)
R. Gvildys (Geel.)
M. Liubinskas (Syd.)
A. Pauliukevičius (Adei.)
K. Pauliukevičius (Adei.)
A. Pilka (Can.)
A. Rakauskas (Geel.)
A. Verbyla (Mel.)

Mergaičių Krepšino Rinktines,

Treneris:
A. Reivytis.

Kapitone^:
R. Šidlauskaite (Mel.)

-Žaidėjai: .
R. Araite (Syd.)
A. Kasperaityte (Syd.)
V. Katiliūtė (MeL)
I. Katsuisytė (Syd.)
A. Mačiulvte (Geel.)
K. Schultze (Adei.)
L. Shrederytė (Geel.)
A. Stalbaite (Adei.)
K. Stalbaite (Adei.)
A. Tamošiūnaitė (Mel.)

Vyrų tinklinio Rinktine.
S. Lukoševičius
K. Krapauskas
G. Sauka
V. Stašionis
V. Soha
R. Zenkevičius
M. Mauragis
J. Eismantas
K. Starinskas

Moterų Tinklinio Rinktine.
N. Wolf
R Zenkevičienė
I. Luscombe
S. Lipšiene
R. Starinskienė
L. Luckaite
A. Morkūhaite
M. Atkinson
L. Luckaite

AR NEGRAI YRA GERESNI?

1969 - 70 - siais metais krepšinio 
geriausia NBA komanda Amerikoje buvo 
sudaryta .iš visų negrų, kai pirmieji pen
ki “All - Rookie” komandos žaidėjai 
buvo taip pat negrai. Per paskutinius 
13-ka sezonų Geriausio Žaidėjo varda 
šioje krepšinio lygoje 12 kartų laimėjo 
negras.

Profesionalų amerikietiško futbolo 
1969 - jų metų ir 1970 - jų geriausio 
puolėjo ir gynėjo vardą gavo juodieji.

Beisbole juodieji per paskutiniuo
sius 22 sezonus 16 kartų gavo Iškiliau
sio Žaidėjo titulą.

Prieš 26 metus Amerikoje nei vie

nas negras nežaidė aukščiausiose krep
šinio, rugby ir beisbolo lygose, nors pa
skiri žaidėjai kartais panaudojami. Šian
dien šio krašto aukščiausiose lygose 
žaidžai: beisbole iš 600 žaidėjų negrų 
yra 150, amerikietiškame futbole iš 1040 
negrų yra 330 ir krepšinyje iš 280 žai
dėjų negrų yra 153. Procentiniai tas su
darytų lygos geriausių žaidėjų negrų: 
beisbole 36%. amer. futbole 44% ir 
krepšinyje 63%.

Be šių pagrindinių Amerikos spor
to šakų negrai paskutiniosios Olimpia
dos metu Meksikoje pastatė visus 8-nis 
olimpinius rekordus iš visų Amerikos 
bėgikų. Vienas iš Europos trenerių po 
to išsireiškė, kad jeigu ne negrai tai 
Amerika būtų žemiau už Ekvadorą.

Amerikos negrų laimėjimai labai di
delį impulsą duoda ir visoms kitoms juo
dosios Afrikos tautoms. 1965metais 7000 
įžymesniųjų Afrikos žmonių paskirų jų 
tautų buvo paklausti iš visų juodųjų 
afrikiečių politikų, mokslininkų ar spor
tininkų, kurį jie išrinktų pačiu įžymiau
siu afrikiečiu. Su dideliu pranašumu 
buvo išrinktas abisinietis Abebe Bikila, 
pats pirmasis afrikietis, laimėjęs olim
pini aukso medalį maratono bėgime I960 
m. ir vėliau 1964 m. Vėliau 1968m. abi
sinietis M.Wolde taip pat laimėjo mara
toną, kai trys bėgikai iš Kenijos Keino, 
Tenu ir Biwott laimėjo aukso medalius 
1500m. 10. 000m. ir kliūtiniame bėgime.

I960 metais afrikiečiai laimėjo 
vieną aukso ir vieną sidabro medalius, 
1964 metais gavo vieną aukso ir tris 
bronzos, kai jau 1968 metais laimėjo 
keturis aukso, septinis sidabro ir tris 
bronzos medalius. Meksikos olimpiadoje 
tik keturi vyrai laimėjo individualiniai 
daugiau kaip po vieną medali ir iš jų 
trys buvo Kenijos juodieji bėgikai. Ič 
90 gautų vyrų, medalius lengvojoje atle
tikoje 40 gavo juodieji atletikai, laimė
dami 11 susitikimų iš galimų 24.

Viename tik Amerikos sporte juodo
sios rasės atstovai vietoj progreso pa
darė labai didelį rėgresą, tai būtent ar
klių lenktynėse. Pirmosiose Kentucky 
Derby lenktynėse, įvykusiose 1875 me
tais iš 15 jojikų džokėju 14 buvo negrai. 
Per pirmuosius 28 šių varžybų metus 
juodieji džokejai laimėjo 15 kartų. Šian
dien Amerikoje nėra nei vieno iš pačių 
geriausių jojikų, nes pasak vieno arklių 
trenerio pasakymą negrai pasidarė per 
dideli. Bet greičiau tas įvyko tik dėl to, 
kad arklių lenktynės yra socialiniai iš
skirtinas sportas, negrams gana sunkiai 
prieinamas.

Nors kai kurie juodieji sportininkai, 
kaip Cn. Sifford, A. Ashe ir A. Gibson 
iškilo, tačiau nei golfas nei tenisas iš
kiliųjų negrų neturi. Lygiai kaip iškiles
nių negrų nesimato daugiau klasiniuose 
sporto pasirodymuose kaip slidinėjimas, 
plaukimas ir kitos žiemos sporto šakos.

Mokslinis tyrinėjimas parodė, kad 
negrai turi trumpesni liemenį, tačiau jų 
yra ilgesnės rankos ir kojos, ypatingai 
nuo kelių žemyn, kaip kad baltųjų. Taip 
pat negras turi daugiau muskulų viršu
tinėse rankų ir kojų dalyse. Per Romos 
Olimpiadą i960 metais ir Britų Imperi
jos Žaidynes 1958- metais, anglas Dr. 
J.M. Tanner darė bandymus, išmatuo
damas, peršviesdamas ir fotografuodam
as 137 atletikus ir jis paskelbė, kad juo
dųjų bėgikų vidurkis kojų ilgumo buvo 
86.2 centimetrai, kai baltųjų sprinterių 
tik 83 cm. Tokiu maždaug procentiniu 
skirtumu buvo ir ranku ilgumas. Lygiai 
taip buvo rasta kituose kaip kelio, kojų 
ir rankų muskuluose skirtumas. Bendrai 
paėmus negrai yra didesni kaip baltieji 
ir ju riębalų yra mažesnis.%

Nežiūrint rastų skirtumo, vidurinių 
distancijų bėgikai yra didesni, kai il
gojo maratono bėgikai daug trumpesni, 
taip pat vidurinių distancijų bėgikų kojos 
yra ilgesnes, kai ilgųjų nuotolių trumpes
nes. Lygiai kaip ilgųjų nuotolių ėji
kai turi trumpesnes kojas, nes ilgakojis 
per daug sugaišta laiko ore ir tas jiems 
daugiau tinka kliūtiniame bėgime.

Darant bandymus su plaučiais buvo 
pastebėta, kad baltųjų oro įtraukimas 
yra geresnis ir jie gali daugiau jo vienu 
kartu įtraukti negu negrai. Negrams tu
rint silpnės ius plaučius ir mažiau kūno 
normalių riebalų, jų muskulai greičiau 
pavargsta šaltame klimate, todėl .Dr. 
Hunt manymu jiems yra daug sunkiau

Petras Pilka, svečias iš Canberros, kal
ba-►sveikina “Kovo” XX-čio šventės

proga.

pasidaryti gerais žiemos sportininkais 
ir čia juos baltieji viršija.

Gerųjų Amerikos ir kitų pasaulio 
trenerių yra pastebėta, kad prieš savo 
didžiuosius sportinius pasirodymus ne
grai daug mažiau jaudinasi ir gali daug 
laisviau pailsėti ir atsipalaiduoti nuo to 
viso priešrungtyninio nervų įtempimo 
kaip baltieji. Taip pat negrai turi daug 
geresnį visų savo kūno muskulų ir są
narių kontroliavimą. Labai aiškiai ga
lima pastebėti jų laisvą kūno laikymą, 
kad ir. eiliniame gyvenime, jų eisenoje, 
šokime ir kt. Jų keliai niekada nėra su
stingę..

Paklaustas Yale universiteto gra- 
duantas atletas C. Hill, apie savo rasės 
atletų pranašumą, pasakė, jog jis mano 
kad negrai per sportą stengiasi geriau 
išsilaikyti ir iškilti, nes tas pas juos 
yra užgimta jau nuo tų dienų kada jų pro
seneliai buvo atvežti į Ameriką kaip 
vergai ir tik tie kurie dėjo visas jėgas 
išsilaikyti savo egzistencijai, išliko., 
kas parodo šiai ir buvusioms negrų, kar
toms yra svarbumas fizinio ir mantalite- 
tinio pajėgumo. Kitas dabartinis pasau
lio 400 metrų bėgimo rekordininkas L. 
Evans sako, kad negrai jau tam yra už- 
sigime, nes tie kurie išliko gyvi ver
gavimo laikais turėjo būti fiziniai labai 
pajėgus, tiek vyrai tiek moterys ir vė
liau šukutę šeimas jie išaugino ir fiz
iniai pajėgus vaikus, kuriuos ir dabar
tiniai negrai atstovauja, tik jau kitose 
aplinkybėse.

Kaip praneša Pasaulio Sveikatos 
Organizacija, negrų vaikai, yra beveik 
du kartus stipresni už tokio pačio am
žiaus baltuosius kūdikius. Darytuose 
Amerikoje universiteto bandymuose bu
vo rasta, kad daugelyje bandomųjų pra
timų negrai stundentai yra patvaresni už 
baltuosius, kai negres merginos galėjo 
kone dvigubai viršinti savo baltąsias 
koleges. Šio šimtmečio pradžioje iškilo 
juodieji boksininkai kaip J. Johnson, S. 
Langford ir vėliau J. Louis, H. Armstrong 
ir kiti.

Juodieji ne būtinai iškilo sporte 
per savo gal užgimtą pranašumą būti 
geresniu sportininku. Amerikoje be ar
tistinio meno, kur irgi randame labai 
daug juodųjų, negrams išsimušti iš jų 
vargingojo gyvenimo daugumoje, išsky
rus sportą, buvo beveik neįmanoma, to
dėl iškilnesnieji ir dėjo visas galimybes 
sportą panaudojant savo iškilimui lėtos 
vargingosios juodųjų klasės. Todėl ir 
dabar ypatingai negrų jaunieji, prade
dant nuo pačių vaikų žino, kad jis per 
sortą gali daug atsiekti, todėl daugumoje 
jie ir stengiasi nuo pat jaunystės vie
noje ar kitoje sporto šakoje iškilti, kas 
jiems ir pasįseka, ęralenkiant procentin
iai ir baltuosius. Šia jaunųjų negrų in
spiracija ir jų idealais yra žymieji jų 
rasės sportininkai, kaip Joe Frazier, 
Cassius Clay, Willi Mays, Bill Russel, 
Frank Robinson, Lew Alcindor ir kiti, 
kurie šiandien jau būdami savo šakose 
pirmieji imasiniai' pritraukia ir kitus juo
duosius iš kuriu vis daugiau ir daugiau 
atsiranda pasaulyje pačiu gerųjų ir pir
mųjų sportininkų.
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KRONIKA Mintys
— Kvailys du kartus gali būti 

protingas: kai tyli ir kai mus i-
NEWCASTLE. SAUNUS GIMTADIENIS.

Vasario 16-tos minėjimas.

Newcastlyje Nepriklausomybes 
švente buvo paminėta sekmadieni,vasar
io 28 d. Tą dieną vykusių pamaldų metu 
kun. Martūzas pasakė dienos reikšmei 
pritaikintą pamokslą, ir vėliau buvo su
sirinkta į salę, kur Apyl. pirm. Stasys 
Žukas sujungė pirmųjų neprikalusomy- 
bės dienų sunkumus su dabarties užda- 
vinias. Vėlaiu p. A. Grigaliūnienė solo 
padainavo tautinių motyvų dainą. Kad
angi minėjimas buvo surištas su apylin
kės susirinkimu , Dr. Vyt. Doniela pa
darė pranešimą apie gruodžio mėn. Mel
bourne vykusi ALB Tarybos suvažia
vimą x ir atsakė j iškeltus klausimus.

Šventė buvo pratęsta į sekančio 
šeštadienio vakarą, kovo mėn. 6 d., 
kai Newcastle vėl aplankė Sydnejaus 
Meno Grupė, vadovaujama Juozo Maks
vyčio. Šita dinamiška, puikiai susidai
navusi ir visų su malonumu klausoma 
grupė šį kartą patiekė jumoristiškai 
nuspalvintą vaizdeli iš radiofono, kur 
su “žiniomis” ir evvo tempo dainomis 
pasirodė oktetas, trio ir solistes p. 
Arienė ir p. Bitinienė. Pranešėju buvo 
Stasys Paulauskas. Vakaro dalyviai 
Meno Grupei, nepagailėjusiai tolokos 
ir neapmokamos kelionės, yra labai 
dėkingi.

Dalyvis.

GEELONG.
RETAS SVEČIAS.

Praeita menesį is Kanados atskrido 
p. VI. Ivaškevičiaus sesuo p. Zosė 
Vinckiene.

Dalyvaujant gražiam skaičiui, vietos

Š.m. vasario mėn. 27 dieną, apie 
aštuonesdešimt Geelongo ir. Melbourne 
lietuviu suvažiavo jaukiam vakarui į 
;‘Bellbrae” savivaldybės salę.

Tik pravažiavęs Geelongą ir dar pa
spaudęs 1'5 myliu link Anglesea pamaž- 
iau daugįvairespalviai blizgačių “žirgų’ 
besiganančių eukaliptų pamiškyje ir aš 
savąjį sustabdžiau.

Graži medžių pavėsio aplinka ir 
dvelkentis pajūrio vėjelis gaivino po 
karštos dienos visų sukaitusius kūnus. 
Vos tik Įžengus i salę, šeimininkai p. 
Liudas ir Angelė Volockai visus sveik
ino atsilankiusius į dukreles Liucijos 
■21-ąjį gimtadieni ir gaivino su šaltu mid- 
učiu.

Salė išpuošta vilties spalvomis ir 
labai derinosi prie gerybėmis lūžtančio 
stalo. Paršai ir kalakutai kepti,raguočiai 
aukšti, o muzikantų visa kapela, lyg tai 
vestuves, man vienas pareiškė.

Seimininkams susodinus svėtelius 
prasidėjo vaišės, stalo “majastro“ p. J. 
Gailius savo Įžanginėje kalboje iškėlė 
p-lės Liucijos lietuviškumą ir pareigin
gumą vietos organizacijoms. Jo teigimu, 
p-lė Liucija būsiant vienintelė nepilna
metė lietuvaite Geelonge, kuri savo organ 
izavimu ir pinigais tiek daug prisidėjo 
prie Lietuvių; Namų pagerinimo.

Sporto Klubas “Vytis” valdyba ir 
sportojančio jaunimo vardu pasveikino 
p. Vyt. Čerakavičius. Žodžiu sveikino 
ir iš Sydnejaus atskridusi krikšto motina 
p. Ona Narbutiene ir dėdė p. Česlovas 
Volodka. Vaišių šeimininkai p. Volotkai 
savo dukrelei įteike subrendimo simbolį 
21-metų raktą ir svečiu parašais Įamžinta.

Tėvas savo žodyje pasidžiaugė duk
ros lietuvišku sąmoningumu ir kvietė 
pakelti šampano taures ir sudainuoti

ma girti.
—Kai vyresnysis brolis (rus- 

kis) pats be kelnių vaikšto, jau
nesniajam apie kaklaraištį nėra 
ko ir galvotu

— Kol kuklusis stovi už my
limosios durų, nedrįsdamas pasi
belsti, atkaklusis ją pro langą į 
pasimatymą išsigabena.

— Pamerkus ūsus į alaus boka
lą, negalima pamiršti, kad juos 
dar reikės ir namo parnešti.

— Nuomonėmis pasikeitimas 
yra tada, kad tu eini pas bosą 
su savo nuomone, o grįžti su jo.

— Žmogus be galvos nelabai 
gerai, bet jei kopūstas be galvos, 
gali likti be pietų.

ir Melbourne lietuvių, ana savaitgalį “Ilgiausių Metų”.
savo ūkio sodyboje p.p. VI. ir Košt. Ivaš- Galingai nuaidėjus dainai, pas- 
keviciai suruošė giminaitės sutiktuves, kutini žodi tarė solinizantė p. Liucija 
Čia p. Vinckiene turėjo progos užmegsti išreikšdama didelę padėką tėvelaims.už 
naujas pažintis ir susipažinti su “ Aust- suruošimą tokio gražaus vakaro ir visiems 
ralieciais”. svečiams už sveikinimus ir gausias dov-

Ęsant gražiam orui Victorijoje, brolis anas.
turėjo progos aprodyti gražias pajūrio Kapelos garsams aidint linksmai

DĖMESIO!

Kauno “AUŠROS” gimnazijoje buvę 
mokytojai ir auklėtiniai.

1971 m. gegužės mėn. 29-30 die
nomis yra rengiamas “Aušros” gimna
zijos buvusių mokytojų ir visų laidu 
abiturientu suvažiavimas Toronte, Ka
nadoje, Sarišyje su tuo, yra pasiūlimas 
susirinkti visiems buvusiems “aušro- 
kams m ir “aušrokėms” padaryti ben
drą nuotrauką ir pasiųsti pasveikinimą 
suvažiavimui Kanadoje.

Visi “aušrokai” ir “aus'rokės”, 
su z'monomis arba vyrais, yra kviečiami 
atvykti 1971m. balandžio mėn. 4d. 
(sekmadieni) 3 vai. p.p., 227A Mid- 
son Rd. Epping, Sydney, pas A ir A. 
Adomėnus.

Suinteresuoti prašomi skambinti 
arba parašyti A. Adomenienei Tel. 
86-5431, 227A Midson Rd. Epping, 
N.S.W. 2121. ir V. Bukevicius darbo 
metu tel. 296-6174 arba vakare 869- 
2466, 75 Kent St., Epping.N.S.W. 
2121-

Rimties valandėlei

aEK0LEC,J0S SYDNEY1
Sydney lietuviams rekolecijos - 

kovo 26 - 28 d.d. St. Joachim’s bažn. 
Lidcombe (prie John St.), kurias praves 
vėl tolimas svečias iš Romos - gilus 
mintytojas. Marijonų Kongregacijos Vice 
Generolas, Kun. Dr. V. Rimšelis, M.I.C.

Kovo 26d. - penktadieni - rekolek
cijų pradžia. Nuo 5.30 vai. vak. išpažin
tys. 7v. aus”n1” kpliai. 7.1.6
įžanginė kon
Komunija, piruiao,^ 
slas ir vėl išpažintys.

Kovo 27d. - šeštadienį, išpažintys 
nuo 4.30 vai. 6.30 vai. Konferencija.
7 vai. Šv. Mišios, Komunija, rekolekcijų 
pamokslas - išpažintys.

Kovo 28d. - Kančios Sekmadienį - 
užbaigiamoji rekolekcijų diena: Išpažin
tys nuo 9 vai. iki pamaldų. 11.30 iškil- 

/mingos rekolekcijų pamaldos, pamokslas 
ir bendra Komunija. Prašoma neiti Komun
ijos anksčiau ar kitose bažnyčiose.

Išpažinčių klausys Re kol. vadovas 
Kun. V. Rimšelis, M.I.C., Kun. P. Martū

zas ir Kun. P. Butkus, bet prašome vi
sus kuo daugiau atlikti išpažintis pir
mais vakarais,kad išvengus varginan
čio laukimo sekmadienį.

Tuojau po Mišių užbaigiamoji Kon
ferencija ir Palaiminimas bei atlaidų su
teikimas. Uoliai ir nuoširdžiai atlikim 
šias rekolekcijas, kad Kristaus ramybė 
ir palaima lydėtu mus į DŽIAUGSMINGA 
VELYKŲ PRISIKĖLIMĄ!” «■
REKOLEKCIJO§ KITOSE PARAPIJOSE 
CANBERRA. - St. Mary’s koplyčioje 
Braddon, rekolekcijos Kovo 30 - 31 d.d. 
Pradžia 6 vai. vak. Tolimesnė tvarka 
paskelbs rekolekcijų vadovas. 
WOLLONGONG. - Rekolekcijos Kovo 28 
d. - sekmadienį šešėlių koplyčioje 74 
Cliff Rd. (įvažiavimas iš Corrimal St.) 
Nuo 4.30 y. p.p. išpažintys, 5 vai. pa 
mokslai, Sv. Mišios ir Velykinė Komunija.

vasarvėtęs, įdomesnes turistines vietas 
ir “Moomba Festival” p. Z. Vinckiene 
labai sužavėta Australijos lietuvių įs
ikūrimu ir vaišingumu, buk tai daug sma
giau gyventi, kur nėra šaltos žiemos. 
Taip pat nustebinta kai kurių prekių 
pigumu mūsų krautuvėse.

Viešnia išskrenda atgal per Ameriką 
į Kanados šaltą žiemą s.m.kovol7 dieną, 
o sekančiais metais, galvoja atskraidinti 
savo sesutę p. Kristiną Žutautienę į 
Australiją pas brolį Vladą.

P.p. Ivaškevičiai vieni iš pirmųjų 
Geelongo lietuvių pijonierių, kurie ak
tyviai teškėsi lietuviško gyvenimo kūr
imosi stadijoje, o po 20 metų vis_ dar 
nepavargo ir gyvai reiškiasi lietuviškose 
organizacijose ir spaudoje.

Dalyvis.

sukosi poros, skambėjo lietuviška daina, 
vaišes tęsėsi iki ankstyvo paryčio. O 
sekančią dieną mažinos vėl skubėjo į 
šeimininkų ūkį, pataisyti sveikatą, pasi- ___ _____________ _________
daljdi vakarykštės dienos Įspūdžiais^ ir ieško mokslo draugo gyd. Stepano Svi- 
padėkoti už p. L.A. Volodku lietuviška dersko. 
vaisingumą.

Svečias.

PAIEŠKOJIMAS.

Stasys Anuskevičius gyv. Lietuvoje

Jį patį, arba žinančius apie jį pra
šom rašyti:

Mrs. T. Kasputis 
21 Cambridge St., 
Luderville, W.A. 6007.

PRANEŠIMAS.

Sydnejaus Studentai ruošia “Initium 
Semestri”, kuris įvyks šeštadienį, bal
andžio mėn. 17 d. 7.30 v.v. Latvių Sal-

Paitogi
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

"OUR HAVEN”

Pranešimai
MELBOURNO LIETUVIU KLUBO.

PRANEŠIMAS.

Remdamiesi M.L.K. Statuto 23 ir 
24 paragrafais M.L.K. Taryba šaukia 
specialų M.L.K. narių susirinkimą, 
kuris įvyks 1971 m. balandžio mėn. 
4d. Melbourne Lietuvių Namuose, 44- 
50 Errol Str. Nth. Melbourne.

PRANEŠIMAS.

1972 metų gale Sydney įvykstan
čių Lietuvių Dienų komiteto Pirmininku 
pakviestas ir laikinai sutiko šias pa
reigas eiti Dr. B. Vingilis.

A.L.B. Sydney Apylinkės Valdyba 
prašo visais busimų Lietuvių Dienų rei
kalais kreiptis tiesioginiai į Dr. B. 
Vingilį , 22 Hilltop Ave., Mt. Pritchard, 
N.S.W. 2170 Tel. 60.- 26358.

ėję, 32 Parnell St., Strathfield.
Dekoracijos, muzika, programa ir 

vakarienė ruošiama studentų. Nuoširdžiai 
kviečiame visus atsilankyti ir paremti 
lietuvišką studijuojantį jaunimą.

Sydnejaus Studentų Valdyba.

Australijos Lietuviu Bendruomenės

Darbotvarke:
1. Melbourne Lietuvių Klubo finansine ^-L.B. SYDNEY APYLINKES VALDYBA 

padėtis.
2- Melbourne Lietuvių Klubo egzis

tencijos klausimas. MELBOURNE

Narių dalyvavimas būtinas.

LMJK. Taryba.

L.K.Kr. Draugijos “Talka” Valdyba 
praneša, kad pradedant nuo š.m. balan
džio 3 dienos “Talkos” raštinė bus 
atidaryta kas šeštadieniLietuvių 
Namuose tarp 11 vai. ir 13 vai. diena.

MELBOURNO LIETUVIAMS.

A.L.B. Melbourne Apylines Val
dybos visuotinis metinis susirinkimas 
Įvyksta kovo 28 d., sekmadienį, 2.00 
vai. p.p. Lietuviu Namuose, 44 Errol St., 
Nth. Melbourne.

Susirinkimas svarbus. Bus renkama:

Nauja Apylinkes Valdyba.
Apylinkės Reviz. Komisija. 
Apylinkės Garbės Teismas.

Visi Melbourne lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

A.L.B. Melb. Apyl. V-bos Pirm.

laikraštis
LEIDĖJAS - ALB Krašto Valdyba

Leidėjo ir "M.P.” Administracijos 
adresas: Box 4558, G.P.O..

SYDNEY. N.S W. 2001
KEDEGUOJA REDAKCINĘ KOLEGIJA:
Ę. ir I.Jonaičiai, A.Laukaitis, 
ir J.Slavėnas

Atsakomasis redk. A.Mauragis,
Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 

Picnic Point, N.S.W. 2213
Redakcijos tel. 77 6707
Administracijos tel. 649 9062
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
♦♦♦

"M.P.” prenumerata: metams *10. 
-pusei metų * 5,

Užsienyje metams- *12, '
At > k iro Nr. kaina 25 C.

Už skalbimų turini neatsakoma.
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