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TURTINGA RUSIJA BETURČIU ŠALIS

RUSIJA TEBĖRA KONTRASTU IR 
PRIEŠTARAVIMU KRAŠTAS

Čia persispausdiname iš 
Sunday Telegraph (March 19, 
1972) paskelbtus žurnalisto 
Andrew Dettre Įspūdžius iš 
kelionių po Sovietų S-gą ir 
Vilniaus kraštą.

Red.
Keliavau pakviestas Sydnėjaus 

kelionių biuro ‘Palanga Travel’, So
vietų keleivinės b-vės ‘Aeroflot’ bei 
visą apimančio Sovietų valdiško turis
tų biuro ‘Inturist’. ‘Palanga’ yra ir 
‘Aeroflot’ atstovas Australijoje.

Nepageidaujama 
pažanga

BUDAPEŠTAS. — Vengrijos 
kompartijos vadas Janos Kadar 
yra atleidęs ekonominius varž
tus ir kraštas gerokai atsigavo, 
pakilo gyvenimo štai dartas. 
Tas gerokai suerzino Maskvos 
ponus ir jie negali to nuslėpti 
nuo savo tautos, kai viskas 
vyksta čia pat pašonėje. Kai 
Kadaras neseniai lankėsi Mask
voje, jam buvo įsakmiai pasa
kyta: sustabdyk reformas, — 
rašo Newsweek (vas. 28 d.).

PEKINAS. — William Buck- 
ley, žinomas laikraštininkas, ko- 
lumnistas, vienas tų 15-os lydė
jusių prezidentą į Pekiną, kiek 
skeptiškas dėl “atšilimo”. Jis 
pripažįsta, kad Nixonas gėrė 
tostą su daugeliu generolų, po
litikų, politrukų nuoširdžiai, šil
tai, bet Cu yra kiek kitoks. Ko
dėl spaudos žmonėms lyg “nety
čia” buvo paklota priešameri- 
kietiška literatūra viešbuty, kur 
jie apsistojo, keikianti Nixono 
“fašistus”, žudančius juoduo
sius ir baltuosius revoliucionie
rius pačioj Amerikoj”, ču šyp
seną sulygino su jo herojaus 
Stalino tokiu -pat nušypsojimu 
Jaltoje, kai kalbėjo apie “visų 
tautų laisvą apsisprendimą”.

William Buckley

Kaip atrodo Maskva? Kai kurie 
žmonės vis dar įsivaizduoja gatvėse 
siaučiantį terorą, viešai varomus į Si
birą kalinius ir tarpkontinentalines 
balistines raketas velkamas diena nak
tį per Raudonąją aikštę vien tik tam, 
kad mirtinai išgąsdintų užsieniečius.

Na, nieko panašaus nėra. Maskva 
yra didžiulis gana modernus nors pil
kas miestas, kaip daugelis kitų mies
tų pasaulyje.

Jus, užsienietis lankytojas, gali
te judėti netrukdomas ir, daugumoje 
atvejų, nesekamas. Praeitais metais 
virš dviejų milijonu turistų aplankė 
SSSR ir sekti kiekvieną iš jų nepake
liamai perviršytų bet kokios žvalgy
bos organizacijos sugebėjimus.

Visgi, aš neabejoju, kad kai kurie 
užsieniečiai yra sekami, kad kai ku
riuose viešbučių kambariuose paslėp
ti mikrofonai ir kad pasikalbėjimų te
lefonais klausomasi. Deja, ši sekimo 
manija beveik visuotinai patraukli val
dantiems sluoksniams.

Rusija yra turtinga šalis, tačiau 
daugumas rusų atrodo beturčiai. Jie 
taip pat daugumoje nesišypso, kartais 
yra tiesiog parimę. Neieškokite Syd
nėjaus nerūpestingo linksmumo, šilto 
ir atviro draugiškumo; šiame, taip va
dinamame ‘draugų’ pasaulyje, visa 
tai neegzistuoja.

Veltui būtų jums sakyti, kad ne- 
lygintumet Maskvos su Sydnejumi, ar 
Singapuru, ar Londonu, nes, be abejo, 
jus lyginsite juos. Kiekvienam žmogui 
reikia kokio nors mastelio. Maskva 
1972 metais, palyginus ją su Sydne
jumi, yra pilkas, šaltas miestas. Bet 
jei palyginsite ją su Maskva, kokia 
ji buvo 1952 metais, tai dabartine 
Maksva yra įkūnyta linksmybė.

SSSR yra antroji savo dydžiu pra
moninė galybė pasaulyje, tačiau nega
lima gauti nusipirkti gero skutimosi 
peiliuko ar priimtinos kokybės tuale
tinio popieriaus. Šie dalykai esą nu
matyti sekančio penkmečio plane, tai
gi pakentėkite.

Sovietai turi eilę įmantriausių 
ginklų ir raketų pasaulyje, betgi dar 
nėra pasigaminę muilo, kuris tikrai 
putotų, arba popierinių maišelių savo 
skaniems pyragaičiams. Taigi vėl - 
kentėkite.

Turistai apsistoja jiems skirtuo
se viešbučiuose, o šie, be abejo, yra 
patys geriausi, kuriuos rusai turi. Ne
žiūrint to, ar tai būtų Maskvoje, ar 
Vilniuje, ar Leningrade, nemačiau ne 
vieno viešbučio, kuri būtų galima pa
vadinti liuksusiniu, kad ir kaip juos 
begirčiau.

Pats geriausias viešbutis, kuria
me teko apsistoti, tai Leningrado As
toria, priešrevoliucinė institucija, se
noviškai elegantiška su erdviais kam
bariais ir biauriomis voniomis.

Visi vonių kambariai SSSR turi 
bent vieną bendrą savybę: jiems trūks
ta patiesalų kojoms (mats), užuolaidų 
dušams ir kamščių baseinams. Kaip 
jie išvengia rimto vandens trūkumo, 
lieka paslaptimi.

Inturisto viešbučiai, ypač Mask
voje ir Leningrade, turi didžiulius 
laikraščių kioskus, tačiau gaunami 
laikraščiai ir žurnalai visi yra iš ‘so
cialistinių’ šalių: Lenkijos, Vengrijos, 
Rytų Vokietijos ir t.t.

(Nukelta Į 5 pusi.)

LAS ir Laisvosios Lietuvos konkurso pirmąją premiją laimėjęs daiL Antano 
Rūkštelės paveikslas 'Sužeistas partizanas .

STUDIJŲ, DIENOS MELBOURNE
I. Jonaitis

ALB Krašto Kultūros Tarybos 
surengtos Studijų Dienos įvykusios 
š.m. kovo 31 d. ir balandžio 1 d. Mel
bourne Lietuvių Namuose sutraukė 
apie 100 dalyviu. Ju tarpe matėsi Kraš
to Valdybos Pirmininkas p. V. Neve- 
rauskas, Vliko atstovas Australijoje 
p. J. Lapšys, eilė žinomų veikėjų, ir 
ypač daug jaunimo.

Studijų Dienas pradėjo jų orga
nizatorius, Kr. Kultūros Tarybos na
rys p. A. Šeikis pabrėždamas, kad 
renkamės jungiami noro savo tautai 
laisvės ir mūsų jaunimo išlikimo lie
tuviais. S.D. atidaryti jis pakvietė Kr. 
Kultūros Tarybos P-ką p. V. Baltutį, 
kuris pabrėžė, kad S.D. siekia darnu
mo, sugyvenimo, susipratimo ir kad 
visas mintis, net ir kontraversines, 
reikėtų priimti toje dvasioje.

S.D. dalyvius sveikino Melbour
ne Apylinkės vardu p. M. Didžys ir 
Lietuvių Katalikų Federacijos P-kas 
p. V. Laukaitis.

Po oficialiosios dalies A. Šeikis 
priminė, kad ypatingas dėmesys būtų 
kreipiamas jaunimui, nes greit gali bū
ti per vėlu ir pakvietė Jūratę Reisgy- 
tę būti moderatore numatytoms ‘AUS
TRALIJOS LIETUVIU JAUNIMO PRO

NEWCASTLE ATGAIVINTAS BALTU 
KOMITETAS

Apyl. Valdybos iniciatyva, prieš 
porą savaičių buvo atgaivintas Baltų 
Komitetas. Sukvietus po tris atstovus 
iš visų trijų tautybių buvo sudarytas 
organizacinis branduolys iš 3 asme
nų, kurie vėliau komitetą papildys iki 
6 ar 9. Iš lietuvių į komitetą įeina p. 
Alf. Sernas, kuris išrinktas pirmininku. 
Susirinkimą pravedė dr. V. Doniela. 
Komitetas šiuo metu rūpinasi birželio 
įvykių minėjimu ir nutarė suruošti vi
siems pabaltiečiams bendrą Naujų 
Metų sutikimą.

vdn.

BLEMOS’ ciklo paskaitoms. Šiame 
cikle skaitytos penkios paskaitos, vi
sos paruoštos jaunimo.

1. Violeta Bitinaitė perskaitė sa
vo paruošta^ pranešima^ ‘Jaunimo lie
tuvių kalbos naudojimas’. Ji pasakė, 
kad kovai už laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą ir išlaikymą savo tautiškumo 
yra būtina mokėti savo kalba, o jos 
išmokti ir priprasti naudoti tegalima 
šeimoje. Bet ir tėvai neturi persisteng
ti tuo reikalu parodydami savo autori
tetą. Tėvų pareiga įtikinti vaikus, ne 
priversti. Kalbai išlaikyti daug padeda 
organizacijos kaip skautai, studentai, 
sportininkai ir kt., nors sportininkai 
aikštėse retai kalba lietuviškai. Pre
legente siūlė skatinti jaunimą moky
tis kalbos, įtikinant to mokymąsi svar
bumu, jo priežastimi ir tikslu; jauni
mas turi pamilti savo kilmės kraštą; 
reikia jį mokyti istorijos, tradicijų, 
duoti jam knygų apie Lietuvą; atkreipti 
demesį į reikalingumą^ jaunimui laik
raščio - žurnalo; skatinti jaunimą da
lyvauti organizacijose.

2. Ugnė Kazokaitė ‘Australijos 
lietuvių jaunimo santykiavimas su už
sienio jaunimu (Lietuvoj ir Laisvame 
pasaulyje)’.

Jaunimas lengviau bendrauja, už
mezga naujas pažintis, jis nesuvar- 
zytas tradicijų, kaip vyresnioji karta. 
Todėl Australijos lietuvių jaunimui 
labai svarbu susipažinti ir užmegsti 
ryšius su jaunimu laisvame pasaulyje, 
ypač JAV, kur problemos tos pačios, 
bet veikla gyvesnė. Ypač jaunimo 
veikla pagyvėja J. Kongresų metais. 
Nemažiau svarbus Australijos jaunimo 
santykiavimas su Lietuvos jaunimu. 
Tėvai susirašinėja su Lietuvoj esan
čiais giminėmis, bet ne jaunimas, ku
riam niekas ten nepažįstamas. Jei 
taip bus toliau, tai po tėvų mirties 
ryšis su Lietuva nutruks. Tuo tarpu 
yra daug bendrų jaunimui interesų,

(Nukeltą j 2 pslp).
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SVEIKATA IR PAPROČIAI
Daug kalbame apie sveikatą, bet 

mažai darome kad sveikata^ pagerintu
me. Papročiai yra musų sveikatos sar
gai. Blogi papročiai yra tie, kurie ken
kia musu sveikatai; geri papročiai 
yra ištikimi mūsą sveikatos sargai, 
todėl turime keisti papročius pagal 
sveikatos reikalavimus.

Yra daug pavoju prarasti sveika
tą, dar palyginti jauni žmonės turi vi
sas seno amžiaus ligas. Kiek girdime 
besiskundžiant arthritis, reumatizmu, 
skleroze, kraujo spaudimu, Širdies ne
galavimais, nervais ir kitomis nege
rovėmis. O vis tai yra blogu papročiu 
Įsigytos: rūkymu, nugėrimu, nedamie- 
gojimu, persivalgymu, persidirbimu, 
persistengimu, pavyduliavimu ir kito
kių malonumų ir naudos beieškant. 
Besigindamas nuo tos kančios žmogus 
dar daugiau pasineria tuose dirbtinuo
se malonumuose, ir žiūrėk, be laiko 
sunyksta.

Iki 40 žmogus, jei turi sveiką iš 
prigimties organizmą, gali savo svei
kata ir nesirūpinti, bet po 40 metų 
kiekvienas turi susirūpinti, jei nori 
džiaugtis sveikata ir gyvenimu. Kitaip 
sakant po 40 metų reikia keisti dienos 
programą, Įsigyti nauju papročių, nau
jų malonumų, kurie sveikata stiprintų 
ir gyvenimą džiugintų.

Yra daug gerų knygų ir teorijų, 
kurios nurodo kaip sveikai ir naudin
gai gyventi, kad būtų ir kūnui ir dvar 
šiai malonu ir naudinga, bet tomis 
knygomis, ar teorijomis mažai kas 
domisi, jei kada kas ir pavarto tokia( 
knygą, tai greitai numeta i salį kaip 
nuobodžią. Gyvena savo protu ir se
nais, dar jaunystėje Įsigytais.Įpročiais. 
Aš čia nenoriu nieko rekomenduoti, 
tegul kiekvienas pasirenka pagal sko
nį ir pasaulėžiūrą, tačiau noriu pasa
kyti, kad reikia mums tuos naujus Įpro
čius įsigyti artimai surištus su grynu 
oru, vandeniu, mankšta, ramybe, geru 
darbu, malda, poilsiu, nuoširdumu ir 
džiaugsmu.

Įsigyti gerus įpročius niekada nė
ra per vėlu, tik reikia stiprios valios 
save versti juos kas dieną padaryti, 
sakysime, puse valandos prieš miegą 
pasivaikščioti, pasimankštinti, kad 
gerai ir sveikai miegoti. Pakeisti val
gį ir niekada neapsisunkinti savęs 
bereikalingu pertekliumi ir daugelį 
kitų panašių.

Mūsų bendruomenei naujų papro
čių įsigijimas yra būtinas, nes mes 
per daug jauni mirštame ir bereikalin
gai sergame. Su naujų papročių Įsigi
jimu senieji blogieji išnyks, čia žino
ma, turime galvoje tuos papročius ir 
įpročius, kurie liečia musų sveikatą.

am
****

— Sąžinė jūsų nesulaiko nuo 
blogio darymo, bet prilaiko kad 
tuo labai nesidžiaugtum.

— Tavo vaikai neužmiršta 
nieko, ką jiems blogo esi pada
ręs, net ir tai ko is viso nepa
darei.

— Nėra tokio žmogaus žemė
je, kuris būtų padaręs visa taip 
gerai, kad kitas negalėtų pada
ryti geriau.

Sydnėjaus Savaitgalio mokyklos pasirodymas.
Mūsų Pastogė Nr.15 1972.4.17psl.2

PROGRAMA IR VADOVAI
iš jau pasirodžiusių straipsnių 

spaudoje jaučiasi, kad 1972 m. Lietu
vių Dienomis susidomėjimas yra ne
mažas. Ruošiasi į Sydnėjų ilgai ke
lionei Pertho jaunimo grupė su savo 
vadovais. Hobartiškiai dairosi trum
piausio kelio vandenyną perplaukti, gi 
kitų didžiųjų Australijos miestų lie
tuviams priemonės jau žinomos ir iš
bandytos: traukiniai, lėktuvai, nuosa
vos auto mašinos ir specialus autobu
sai.

Lietuvių, Dienų programa jau pa
skelbta. Pažvelkime atydžiau ką su
važiavusieji Lietuvių Dienose gali ti
kėtis rasti, pamatyti ir išgirsti?

1972 m. yra paskelbti Lietuvių 
Jaunimo metais su šūkiu: ‘Jaunimo 
darbas ir širdis - lietuvių tautos atei
tis’. Mūsų tautos ateitis užims pati 
pirmą vakarą Lietuvių Dienų programo
je. Apylinkėse, kuriose yra susiorga
nizavę jaunimo grupės paruoš ir išpil- 
dis trumpas programas Jaunimo kon
certo metu. Po programos scenoje dar 
vyks pasilinksminimas ir susipažini
mo vaišės. Jaunimo vakaro paruoši
mai bus paspartinti mūsų atstovams 
grįžus iš II PLJ Kongreso. Visais 
Jaunimo koncerto - vakaro reikalais 
rūpinasi ponia Daiva Bieri (Labutytė). 
88 Bellevue St. Cammeray, NSW 2062 
tel. 02 - 92 5798.

Tautinių šokių vakaras, gal bus 
didžiausias savo grupių ir dalyvių 
skaičiumi, kaip_kada yra buvęs. Yra

STUDIJŲ DIENOS

(Atkelta iš 1 pusi.)

kaip mokslas, sportas ir pan. Šiuo me
tu visi lietuviai jaunuoliai turi senti
mentu Lietuvai, bet jos nemačius tie 
sentimentai silpnėja. Vyresnieji bukš- 
tauja, kad važiuojant į Lietuvą yra pa
vojus sukomunistėti, bet čia užaugu
siems to pavojaus nėra. Visoks ben
dravimas su lietuviais Lietuvoje ir 
su laisvojo pasaulio lietuviais yra 
naudingas, jis Įkvepia naujų idėjų ir 
prisideda prie lietuvybės išlaikymo.

3. Liuda Apinytė - ‘Australišku- 
mas ar lietuviškumas’. Prelegentei 
negalint asmeniškai S.D. dalyvauti 
jos pranešimą, perskaitė V. Bitinaitė. 
Australų aplinka reikalauja iš ateivių 
ir jų vaikų būti australais, gi vyresnės 
kartos lietuviai reikalauja jaunimą bū
ti lietuviais. Kas yra lietuviškumas? 
Kalba, religija ir tautinis paveldėji
mas. Vien tik kalbos neužtenka, kal
ba yra tik ryšių priemonė. Tautinės 
religijos neturime. Ką ištikrųjų turi
me savito, tai tautinis paveldėjimas 
ir tik per jį mes reiškiamės ir iiden- 
tifikuojamės. Praktiškai Įgyvendinti 
lietuviškumą tegalime pažindami savo 

pakviestos dalyvauti Adelaidės, Bris
bane, Geelongo, Canberros, Hobarto, 
Melbourne (2 grupės), Pertho ir Syd- 
nejaus tautinių šokių grupės. Tų gru
pių vadovams ir vadovėms yra išsiųs
ti LDRK laiškai. Jei dar būtų tautinių 
šokių grupių, ar aukščiau išvardytų 
grupių vadovai nebūtu, gavę laiškų 
(gali pasimesti, būti ne visai tikslūs 
adresai) nedelsiant prašomi kreiptis 
į. Tautinių šokių vakaro vadovę ponią 
Mariną Cox (Osinaitę), 136 Pendle 
Way, Pendle Hill, NSW, 2145. Tel. 
02 - 631 3688.

Pasiruošimai dainų šventei pra - 
dėti dar 1971 m. pradžioje ir darbas 
eina pirmyn laikrodžio tikslumu. Se
nokai atspausdintas Dainų šventes 
repertuaras ir išsiuntinėtas chorams. 
Dainų šventėje sutiko dalyvauti Ade
laidės choras ‘Lituania’, Melbourno 
Lietuvių Dainos Sambūris, Canberros 
‘Aušros’ choras, Sydnėjaus ‘Dainos’ 
choras ir Sydnėjaus Lietuvių Meno 
Ansamblis. Kiti mažesni chorai, kurie 
dėl vienų ar kitų priežasčių, negali 
atskirai pasirodyti, kviečiami pasi
ruošti ir savo dalyvavimu prisidėti 
jungtinio koncerto metu. Net ir pavie
niai choristai, kurie vyksta i Lietuvių 
Dienas, jei turi noro ir sąlygas reper
tuare atspausdintas dainas (ar jų dalį) 
išmokti, kviečiami Dainų šventėje 
dalyvauti. Savo prisidėjimu turėsite 
progos pabendrauti su kitų chorų dai
nininkais ir savo dalyvavimu padidin
ti ir praturtinti lietuviškos dainos pa
sireiškimą. Sudarytas Dainų šventės 

paveldėjimą ir juo įsisąmonindami, 
o tai yra papročiai, tradicijos,tautos 
kultūrinės vertybės.

4. Vytenis Vasaris - ‘Jaunimo 
spauda’.

Musų spauda stengiasi išsilaiky
ti varžyme si su kitomis masinės ko
munikacijos priemonėmis. Dabar dau
giau žiūrima, klausoma, negu skaito
ma. Jau dėl to spaudos efektingumas 
sumažėjęs. ‘Mūsų Pastogėje’ ir ‘Tė
viškės Aiduose’ mūsų jaunimas nesi- 
reiškia ir jų neskaito. Tuose laikraš
čiuose mažai jaunimą dominančių 
straipsnių ir permažai aprašymų iš 
jaunimo pasireiškimų. Neužtenka vy
resniesiems rašyti apie jaunimą, rei
kia ieškoti ir paruošti jaunų bendra
darbių. Tuo rūpintis turėtų Apylinkių 
Švietimo Komisijos. Reikėtų daugiau 
rašyti apie lietuviškas organizacijas, 
papročius; skelbti jaunimo straipsnių, 
poezijos ir fotografijos konkursus. 
Vis dėl to, reikėtų pirmiau sustiprinti 
dabartinę spaudą, o tik paskui svars
tyti, ar verta leisti specifinę jaunimo 
spaudą. Į redakcines kolegijas reikėtų 
Įtraukti jaunimo atstovus -

5. Vytautas Straukas - ‘Australi
jos jaunimo ateitis’.

Prelegentas iškėlė klausimą, ko
kia lietuvių jaunimo ateitis, kokia mū
sų bendruomenės ateitis? Jo suprati
mu, lietuviu bendruomenė nemirs, nes 
ji dabar stipresnė negu prieš dešimtį 
metų. Jaunesnioji, jau čia gimusi ir 
mokiusis karta jungiasi į lietuvių ben
druomenę savo laisvu apsisprendimu 
ir valia. Ju tautiškumas neprievarti
nis, kaip buvo ankstyvesnių jaunime 
kartų ir todėl stipresnis. Kokia bus 
ateities bendruomenė? Bendruomenė 
nuo pat pradžios buvo politiškas vie
netas, labiausiai rūpinęsis Lietuvos 
išlaisvinimu, o tik paskiau kultūrinio 
palikimo išlaikymu. Padėtis per de
šimtį metų pasikeitė. Jaunesnieji dau
giau domisi vietos krašto politika ir 
kultūriniais pasireiškimais. Mūsiška 
ankstyvieji politika jiems jau tolima 
ir mažiau reikšminga. Todėl bendruo
menė išliks per kultūrinius pasireiški- 

technikinių darbų vienetas į kurį įei
na: p.p. V. Bitinas, A. Kramilius, P. 
Nagys, K. Protas, P. Ropė ir V. Šli- 
teris. Dainų šventes vadovas p. Alg. 
Dudaitis, 126 Gladstone St. Cabramat- 
ta, NSW, 2166. Tel. 02 - 727 9191.

Dramos teatro spektakliu, kuris 
Įvyks šeštadienį, gruodžio 30 d. būtų 
užbaigti kultūriniai Lietuvių Dienų 
vakarai. Teatro reikalais rūpinasi p. 
S. Skorulis, 23 Virginius St. Padstow, 
NSW. 2211. Tel. 02 - 77 9011.

Meno paroda bus atidaryta nuo 
pat Lietuvių Dienų pradžios. Joje pa
kviesti dalyvauti žinomi lietuvių me
nininkai. Meno parodos organizatore 
ir vadovė yra ponia G. Kazokienė, 13 
Percy St. Bankstown. NSW, 2200. 
Tel. 02 - 709 8395.

Dienos metu daugiausia laiko už
ims sporto šventė, kuria pravesti pa
vesta sporto klubui ‘Kovas’-‘Kovo’ 
pirm. p. Vladas Daudaras yra LDRK 
narys, jo adresas 282 Miller St. North 
Sydney, NSW. 2060. Tel. 02 - 92 3921.

ALB Krašto Tarybos atstovu su
važiavimas vyks dienos metu. Suva
žiavimo programa paskelbs Krašto 
Valdyba.

Naujų Metų sutikimas vyks viena
me iš puošniausių Sydnėjaus viešbu
čių ‘Chevron’, Kįngs Cross. Tuo rūpi
nasi p. V. Šliteris, 11 Albert St. Gla- 
desville, NSW. 2111. Tel.02 - 89 3607.

Daugiausia rūpesčio kelia į Lie
tuvių Dienas atvykstančių apgyvendi
nimas. Čia vien apgyvendinimo komi
sija nieko nepadarys, jei nesulauks 
glaudaus bendradarbiavimo iš įvairių 
vietovių kontingentų vadovų, o taip 
pat ir is sydnėjiškių. Apgyvendinimo 
komisija jau kreipėsi per spaudą pra
šydama atsiliepti įvairių atvykstančių 
vienetų vadovus, su kuriais būtų ga
lima tartis apgyvendinimo reikalais. 
Iki prašytos datos gauta vos pora at
siliepimu.

LDRK Informacija****

mus. Svarbu išlaikyti kalbą, be jos 
bendruomenė žus. Kalbai išmokti rei
kia vyresniųjų pagalbos ruošimui kur
sų, skatinimui ir steigimui teatro pa
sireiškimų, gyvinimo jaunimo organi
zacijų veiklos.

DISKUSIJOS. Po paskaitų vyko 
paklausimai ir gyvos diskusijos. Pa
kartota Įprastiniai argumentai, kad 
vyresnieji jaunų neįsileidžia, neįver
tina, cenzūruoja ir t.t. Pakartota ir 
užtikrinimai, kad to nėra, kad visi 
laukia jaunųjų pilnesnio įsijungimo 
į aktyvų darbą ir jį skatina. Kai kur 
jau tai įvykę ir jauni dirba pilnai ir 
savarankiškai. Tačiau vienokios ar 
kitokios nuomonės tegali būti praves
tos demokratiniu būdu. Ir jauni, ir se
ni turi prisitaikyti prie daugumos spren
dimo. Pabrėžta, kad ir seniai reika
lingi jaunimo pagalbos, ir jaunieji se
nių. Kad jaunimo nuomonės būtų ben
druomenėje plačiau žinomos, siūlyta 
M.P. įvesti laiškų skyrelį - ‘Jaunimas 
pasisako’. Pasisakyta prieš spausdini
mą jaunimo laikraščių anglų kalba.

Bendrai, S.D. dalyviai labai už- 
gyrė paskaitininkus už gražias mintis 
ir už pasigerėjimo vertą lietuvišką 
kalbą.

P.S. Apie kitas S.D. paskaitas 
bus sekančiuose M.P. numeriuose.

Ok. Lietuvoj 3,188,000 
gyventojų

VELNIUS. — Oficialios įstai
gos praneša, kad okupuotoje 
Lietuvoje i pr. metų liepos 1 d. 
buvo 3,188 000 gyventojų. Iš to 
skaičiaus 948 tūkstančiai moko
si kekio/e nors mokykloje. 575 
tūkstančia5 mokosi bendrojo la
vinimo mokyklose. Aštuonme
tę mokyklą baigė 50 tūkstančių 
ir vidurinę bendrojo lavinimo — 
22 tūkst.

Aukštąsias ir specialiąsias 
mokyklas baigė pu met. 20 tūks
tančių.

e’t ituv J.SV. !■' ukpė'.Hfc • -.eJ
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JUS PER VAISINGI...
A. Laukaitis

(Pasikalbėjimas su DANA STANKAI- 
TYTE ir STASIU BARU)

Kai jus ir aš išvysime ši mūsų 
laikraščio numeri, mūsų taip lauktieji 
ir brangūs svečiai iš Amerikos Dana 
Stankaitytė ir Stasys Baras jau bus 
palikę mūsų Australijos krantus ir ju 
paskutinis vizitas jau bus praeityje. 
Tačiau, kaip aš asmeniškai, taip , ma
nau, ir jus, to vizito, tų_neužmiršta
mų muzikinių garsų, lietuviškai iš
pildytų savųjų ir pasaulinių operų ari
jų tonų dar ilgai, ilgai nepamiršime 
ir su didžiuliu pasididžiavimu, bei sa
votišku iškilumu, įneš kiekviename 
Australijos mieste, kur tik jie gastro
liavo, didžiuosimės, kad ir mes lietu
viai turime tokius, tikrai neapsiriksiu 
pasakydamas, pasaulinio masto solis
tus. Girdėjęs jų labai pasisekusi kon
certą Sydnejuje ir nebūdamas joks mu
zikos žinovas, galiu, kartu su kitais 
600-tais buvusiųjų Konservatorijos 
salėje klausytojų, išreiškusių toki 
entuziastingu šių solistų pasirodymą 
ir jų priėmimą tokiais spontaniškais 
plojimais, pareikšti, kad jie sužavėjo 
ir tiesiog užbūrė visus šiame koncerte 
dalyvavusius. Skaitydamas eilę muzi
kos žinovų ir kritikų pasisakymų spau
doje, apie s~luos mūsų buvusius išskir
tinus svečius iš Amerikos, aš tegaliu, 
tik kartu su kitais jų koncertus girdė
jusiais svečiais, pilnai sutikti su vie
nu iš autorj'.tetingesniausių Adelaidės 

‘The Avertiser’ dienraščio muzikos 
kritiku Harold Tidemann, buvusiu pa
čiu operos solistu ir turinčiu didžiulę 
muzikinę kritikos patirtį, kai lygiai 
taip pat ir mūsų lietuvių viena iš iš
kiliausiu solisčių ir Adelaidės choro 
dirigente G. Vasiliauskiene pripažin
ti, kad tiek Dana Stankaitytė, tiek ir 
Stasys Baras buvo Adelaidės Meno 
Festivalyje ir vėliau visuose kituose 
koncertuose vieni is iškiliausių solis
tų, buvusių bent kada Australijoje. 
Jaučiau aš, jautė ir tie šimtai klausy
tojų, tuos visą kūną perveriančius 
jausmingus šiurpulius, kada solo ar 
duetų partijose abu solistai drebino 
šią Sydnėjaus Konservatorijos salę. 
Manau, kad neapsiriksiu pasakydamas, 
abiems mūsų buvusiems svečiams nuo
širdų ačiū už tas malonias valandas, 
kurias jie suteikė mums Australijos 
lietuviams.

Sydnėjaus lietuviai ir ypatingai 
organizacijų ir visuomenės veikėjai, 
išreikšdami padėką, buvo Sydnejuje 
ponų Maksvyčių puikiuose namuose 
surengę susipažinimo ir padėkos va
karą solistams. Svečių priėmimo ko
miteto pirmininkui p. S. Skoruliui pa
sveikinus svečius ir įteikus jiems at
minimo dovanėles, padėkos žodį, Įtei
kiant dovanas, tarė Sydnėjaus Apylin
kės V-bos pirmininkas A. Reisgys. 
Vizitui prisiminti, ‘Mūsų Pastogės’ 
redaktorius dr. A. Mauragis įteikė 
abiems solistams po Įrištą šių metų 
‘Mūsų Pastogės’ komplektą, kai Syd
nėjaus skautų tuntininkas B. Barkus 
įteikdamas dovanėles S. Barui, prašė 
jas perduoti jo dukroms, Amerikoje 
esančioms skautėms.

Jautrų padėkos žodi abiejų solis
tų vardu tarė S. Baras. Gražioje ir 
jaukioje nuotaikoje sydnėjiškiai ben
druomenės vadovai šiame vakare pra
leido tas paskutines malonias valan
das su mūsų buvusiais brangiais svė-

Atradus, truputį laiko, paprašiau 
abu solistus pasidalinti savaisiais 
įspūdžiais ir su platesniąją Australi
jos lietuviškąja visuomene, ką jie mie
lai ir padarė.

- -Koks buvo Jūsų įspūdis apie 
Adelaidės. Meno Festivalį?

S.-iBARAS - Įspūdis labai geras. 
Jame dalyvavo tikrai stiprios meninės 
ir kultūrines pajėgos iš Europos, Ame
rikos, Anglijos, jau neskaitant pačiu 
australų. Vien tik is Sov. S-gos buvo 
atvykę apie 200 žmonių dalyvauti šia
me festivalyje, tarp jų ir lietuvis dai
nininkas E. Kaniava, su kuriuo man 
teko susipažinti ir kurį labai gerai aš 

vertinu kaip solistą. Mūsų koncertai 
praėjo labai gerai ir, atrodo, turėjome 
gerą pasisekimą, nes ir visi bilietai 
buvo išparduoti, tokių budu ir musų 
lietuvių vardas plačiai nuskambėjo.

D. STANKAITYTĖ - Pats Meno 
Festivalis man paliko gražų Įspūdi, 
tik gaila, kad buvo taip mažai laiko 
ir aš mažai ką tegalėjau jame pama
tyti ir išgirsti.

- Kokią išsivežate nuomonę apie 
Australiją ir čia gyvenančius lietuvius?

S. BARAS - Australų aš daug ne
pažįstu, tačiau pati Australija nuo pa
skutinio karto labai smarkiai statosi 
ir visur matyti milžiniškos statybos. 
Canberroje didieji greitkeliai, kas 
rodo, kad ekonominis gyvenimas eina 
pilnu tempu į priekį ir greitai gali pri
lygti Amerikai. Lietuviai ir, atrodo, 
gyvena gerai, yra gerai susiorganiza
vę ir, jei pirmojo mano vizito metu, 
salėse matydavosi tuščių kėdžių, tai 
šį kartą, daugeliu atveju, jų net pri
trūko.

D. STANKAITYTĖ - Mano įspū
dis apie Australiją yra labai geras, 
ypatingai man patiko Sydnėjus ir jo 
puikus jūros pakraščiai. Taip pat la
bai patiko Canberra, kur yra tiek daug 
erdvės ir nėra to skubėjimo, bėgimo 
ir įtempimo, kaip kad pas mus Ameri
koje. Australijos lietuviai tai tikrai 
puikūs žmonės, tik gal jau per vaišin
gi, nuo ko mes jau Amerikoje esame 
dalinai atpratę ir ko pas mus jau nėra.

- Koks būtų skirtumas tarp Ameri
kos ir Australijos lietuvių ekonomi
niame ir kultūriniame gyvenime?

S. BARAS - Skirtumas yra gana 
nemažas, nes Amerikoje yra daug di
desnis skaičius lietuvių ir jie pajėgia 
sukelti didesnį finansinį vajų, išlai
kyti bent kurias mūsų menines ir kul
tūrines pajėgas. Nors ir yra skubėji
mas ir įtempimas, tačiau Amerikoje 
uždarbiai yra geresni, tuo pačiu ir įsi
kūrimas lengvesnis, nors jus čia ir gy
venate labai gražiai, iš to didelio lie
tuvių skaičiaus proporcingai ir visas 
lietuviškasis gyvenimas yra gyvesnis 
ir platesnis.

D. STANKAITYTĖ - Kiek paste
bėjau gyvenate labai gerai, tačiau per 
mažai dar jus pažįstų, kad galėčiau 
daryti didesnius palyginimus.

- Ka^ matėte iš mūsų menininkų 
ir kaip mes galėtume palaikyti arti
mesnius ryšius?

S. BARAS - Teko susitikti su net 
mažu skaičium jūsų kultūrininkų ir me
nininkų, tarp jų jūsų solistę G. Vasi
liauskienę, jaunąsias puikias meno 
jėgas Adelaidėje Masiulytę su Kubi- 
liutę ir daug kitų. Labai gera įspūdį 
padarė Sydnejuje jūsų menininkai H. 
Šalkauskas ir E. Kubbos, kurių darbus 
matėme ir kurių tikrai Amerika galėtų 
jums pavydėti. Dėl bendravimo, tai 
geriausias jums receptas yra užsiau
ginti savo jaunus naujus menininkus 
ir su jais pasirodyti pas mus. Ameri
kos lietuviai ir jų milijoniniai fondai 
turėtų padėti, organizuojant menininkų, 
kultūrininkų ir sportininku pasikeiti
mo išvykas, tuo pačiu ir jūsų meninin
kai, ypatingai dailininkai, turėtų daž
niau atvykti pas muš. Kas metai 
atstumai labai mažėja ir mūsų bendra
vimas turėtų būti dar glaudesnis. Jug 
ir dabar i Jaunimo Kongresą, is jūsų 
važiuoja apie 60 žmonių ekskursija, 
kas rodo, kad ryšiai yra artimi.

D. STANKAITYTĖ, - Nors nuoto
liai ir dideli, tačiau būtų labai gera 
ir naudinga dažniau susitikti ir pasi
keisti kultūrinėmis pajėgomis.

- Pirmų kartą pas mus viešint, 
paklausiau D. Stankaitytė, ar negalė
tumėte truputį daugiau ką apie save 
pasakyti?

- Iš dainavimo aš negyvenu, ta
čiau man tenka dainuoti nemažai. Dai
nuoju Čikagos lietuvių operoje, ame
rikiečių įvairiuose koncertuose ir su 
jais esu apvažinėjusi visą Ameriką ir 
Kanadą. Esu gavusi oficialų pakvie
timą šių metų gale dainuoti pagrindi
nes roles Aidos ir Trubadūro operose 
Vilniaus operoj. Aš džiaugiuosi,

D. Stankaitytė ir S. Baras Melbourne scenoje

kad ir aš maža dalimi galiu kelti Lie
tuvos vardą ir parodyti lietuvių meni
nes vertybes.

- Ar yra generacijų skirtumas tarp 
Amerikos lietuvių?

S. BARAS - Generacijų skirtumas 
buvo ir bus visuomet, nes jei to nebū
tų, tai būtų tikrai nenormalu. Yra pil
nai suprantama, kad jaunimas visuo
met ieško naujų gyvenime kelių, kas 
senesniajai kartai ne visuomet yra 
suprantama ir priimtina.

D. STANKAITYTĖ - Amerikos 
lietuvių tarpe generacijų skirtumas 
yra nemažas, tačiau jaunimas, jei tik 
mato ką nors gera pas vyresniuosius, 
tai visuomet ateina pas juos, išklauso 
ir priima tai.

- Išvažiuojant ką galėtumėte pa
sakyti Australijos lietuviams?

S. BARAS - Aš išsivežu labai 
puikų ir gražų jausmą ir norėčiau, kad 
tie tūkstančiai mylių sutrumpėtų iki 
minimumo ir mes daugiau vieni pas 
kitus galėtume svečiuotis. Tas iš
laikytų mūsų tautiškumą, suartintų mū
sų jaunimą ir padėtų jame išlaikyti

KONCERTAS NEWCASTLE
Stasio Baro ir Danos Stankaitytes 

koncertas Newcastelyje įvyko kovo 
men. 26 d., sekmadienį po pietų, New
castle City Hali salėje. Atsilankė 
virš 200 klausytojų. Vietos lietuviai, 
kurių nėra čia daug, atsilankė beveik 
visi, sudarydami netoli 100, gi kiti 
klausytojai buvo australai bei kitų 
tautybių migrantai. Klausytojų tarpe 
malonu buvo matyti miesto burmistrą, 
universiteto rektorių, konservatorijos 
direktorių, porą dainavimo dėstytojų, 
meno galerijos direktorių, muzikos 
draugijų pareigūnus, latvių, estų, vo
kiečių draugijų pirmininkus ir t.t. Prieš 
koncertą Valdybos rūpesčiu vietos 
laikraščiai ir TV stotys talpino pla
čius apibudinimus bei trumpesnes ži
nutes apie vizituojančius dainininkus, 
ir tai daug padėjo koncerto pasiseki
mui.

Koncertui solistai pasirinko Ade
laidės festivalinę programą, tačiau 
dėl susidėjusių aplinkybių ją truputį 
keitė. Antroje dalyje vietoj dviejų ari
jų Stasys Baras perteikė dvi lietuviš
kas dainas, o Dana Stankaitytė taip 
pat pakeitė vieną, ariją. Koncertas pra
ėjo gražiai ir abu solistai paliko ma
lonų įspūdį savo balsų galingumu. 
Koncerto pabaigoje padėkos žodį tarė 
dr. V. Doniela. Trys lietuvaitės sve
čiams įteikė gėlių bukietus ir dovanas 
knygomis.

Vėliau vieno klubo salėje įvyko 
bendra vakarienė su vietiniais lietu
viais, kurioje dalyvavo 52 asmenys. 
Vakarienės metu žodį tarė Valdybos 
vardu Alf. Šernas, vėliau Stasys Ba-

gyvų lietuvių kalbą. As noriu tikrai 
savo žmonos ir savo vardu iš visos 
širdies padėkoti visiems Australijos 
lietuviams už tokį nuoširdų mūsų su
tikimą, priėmimą ir išlydėjimą, bei 
tas puikias vaišes, kas buvo tikrai 
labai jaudinančiai įspūdinga. Ačiū 
jums labai. t

D. STANKAITYTĖ - Nuoširdus 
ačiū jums visiems. Jūsų priėmimas 
ir vaišės buvo kažkas nepaprasto, 
nuo ko aš tikrai jau esu atpratusi, 
nes pas mus ir lietuviai šiuo atžvil
giu jau suamerikonėjo. Mano didžiau
si linkėjimai būtų išlikti jums tvirtais 
lietuviais ir ypatingai ta išlaikyti jū
sų jaunimo tarpe.

Padėkojęs brangiems svečiams 
už tą malonų pasišnekėjimą, aš manau 
neapsiriksiu pasakydamas, jog jų tas 
puikus vizitas Australijoje, davė pro
gos ir mums pajusti ir išgirsti dainos 
grožio gerybes, už ką jiems priklauso 
tikra musų visų nuoširdi padėką.

Ačiū ir Jums Dana ir Stasy.
****

ras, S. Baro senas pažįstamas estų 
pirm. G. Kaljot ir M. Gailius. Pralei
dę dienat ir dvį naktis Newcastelyje 
svečiai pirmadienio rytat išvažiavo 
mašina į Sydnėjų, iš kur išskrido į. 
Melbourną.

Koncertas buvo suruoštas Apyl. 
Valdybos rūpesčiu, tačiau svečius pri
žiūrint daug prisidėjo p. P. Mikalaus
kas iš Sydnėjaus, dr. Gerutis ir Žibu
tė Kišonai, Stasys ir Colette Žukai 
ir Mrs. Barbara Lord. Visiems jiems 
didelė padėka.

vdn.
****

Geltonas smėlis 
iš dangaus

BRIUSELIS. — Vasario pra
džioje, šiltam pietvakarių vėjui 
papūtus,’ Belgijoje kartu su lie
tumi iškrito geltonas Sacharos 
smėlis. Laboratorijoje smėlio 
kristalizaciją ištyrus, nustatyta, 
kad šis smėlis yra pakilęs į orą 
iš Tripolio dykumos, taigi už 
3000 km. atstumo. Toks retas 
gamtos reiškinys buvo pastebė
tas šiame, šimtmetyje dar 1901 
ir 1947 metais. Panašios gamtos 
dovanos pasitaiko ir kitur, ir 
vieną žiemą prie Maskvos buvo 
iškritęs net raudonas snįegas. 
Tą patį pastebėjo ir Vakarų Vo
kietijoje prie Wiesbadeno ir Rei
no apylinkėse.
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LITERATŪROS ir MUZIKOS VAKARAS 
ADELAIDĖJE

Ne viena mūsų kolonija negali 
pasigirti menininkų, ypatingai litera
tų gausumu. Todėl norint suruošti li
teratūros vakarą, rengėjai susiduria 
su nemažais sunkumais. Dažnu atveju 
prieinama išvados, kad šios rūs'ies 
parengimai yra neįmanomi, tad neban
doma nei pradėti. Gal todėl literatūros 
vakarai pas mus retas įvykis.

Literatų trūkumą gal labiausia 
jaučia adelaidiškiai. Dar prieš porą_ 
metų šiame fronte stambiausia pajėga 
buvo velionis Pulgis Andriušis. Su jo 
mirtimi, adelaidiškių literatų gretose 
atsirado didelė ir'neuzlopoma spraga.

Tačiau nežiūrint literatų eilių re
tėjimo ir nesant beveik jokio prieaug
lio, Adelaidėj kas metai ir jau kelio
liktą kartą pamečiui ruošiami litera
tūros, dainos ir muzikos vakarai. Šio 
gražios tradicijos tęsėjais yra Ade
laidės Ateitininkai Sendraugiai. Nuo 
pat pirmųjų metų šį ratą pradėjo sukti 
Pranas Pusdešris mums visiems iš 
spaudos gerai pažįstamas žurnalistas 
ir poetas.

Tiesa, praeitų metų literatūros 
vakare žymia programos dalį užpildė 
ne adelaidiškiai, bet visvien ‘austra
lai’ literatai: Aldona Prizgintaitė, 
Agnė Lukšytė, Juozas Mikštas, Mag
dalena Slavėnienė ir Marija Malakū- 
nienė. Ne vienas čia suminėtų auto
rių asmeniškai parengime dalyvauti 
neturėjo galimybės, tad jų kūrinius 
skaitė parinkti skaitovai.

Siame vakare dalyvavo adelaidiš
kiai literatai: A. Gučius, P. Pusdeš
ris, A. Rackus, V. Baltutis ir L. Pa
kalnis. Savo kūrinius jie skaitė patys.

Muzikinėj daly dalyvavo nepa
vargstanti dainos propaguotoja solis
tė G. Vasiliauskienė, jauna, pažangi 
pianistė Rasa Kubiliutė ir moterų 
kvartetas - ‘Nemuno Dukros’.

Sis kvartetas, susiorganizavęs 
pries kelis metus (Budrienė, Kamins
kienė, Jucienė ir Urnevičienė - vado
vė) spėjo įsipilietinti ir tvirtai atsi
stoti ant savo kojų. Vis dažniau ir 
dažniau jas matome ir girdime Įvai
riuose parengimuose ir vis su naujom 
dainom. Tai darbščios ir skambiais 
balsais dainininkės. Jų dainų inter

pretacija jausminga ir nuoširdi todėl 
visų mielai klausoma. Kai kuriais at-
vėjais pasigendama balsų išbalansa
vimo, kas yra sunkiai išvengiama, kai 
pati vieneto vadovė yra kartu ir jo da
lyvė.

Vakaro programai pasibaigus 
klausytojams buvo patiekta staigmena, 
kai į sceną išėjo Vilniaus operos iš
kilusis baritonas Edvardas Kaniava. 
Jis padainavo kelias lietuvių liaudies 
dainas, ir operų arijas, kurias klausy
tojai šiltai priėmė. Solistas tuo metu 
viešėjo Adelaidėj, čia atvykęs i Meno 
Festivali rusų menininkų trupės sąsta
te. Pažįstamų paprašytas, mielai su
tiko savo tautiečiams (ex promptu) pa
dainuoti. Literatūros vakaras kaip tik 
buvo dėkinga proga pasinaudoti susi
būrusią auditorija.

Grįžtant vėl prie literatūros ir 
muzikos vakaro, norėtųsi, kad rengė
jai neapsiribotų vietiniais meninin
kais, o užsimotu, plačiau. Kodėl nega
lėtume susipažinti su šiuolaikiniais 
lietuvių rašytojais, poetais ir muzi
kais bei jų kūriniais, kur jie bebūtų 
kuriami, o taip pat ir su mūsų klasikų 
deimančiukais, kurie scenoje mokamai 
paskaityti, Įgauna kitas spalvas ir di
mensijas. Turime pakankamai gražaus 
skaitymo mokovų, kurie nedalyvaujan
čiu autorių kūrinius sugebėtų tinkamai 
interpretuoti. Tas pats pasakytina ir 
apie muziką (vokalinę ir intrumenta- 
line). Jau ne karta toj pačioj Adelai
dėj buvo pristatyti auditorijai mūsų 
muzikų naujieji kūriniai, palydint vi
sa tai paaiškinimais ir šviesų bei gar
so efektais, pasinaudojant moderniš
komis technikos priemonėmis. Nema
nau, kad nuo to nukentėtų parengimo 
orumas ar tuo nusipigintumėm. Juk 
dauguma lietuviškosios literatūros ir 
muzikos gerbėjų suinteresuoti susi
pažinti ne vien su savo apylinkės, 
bet ir visos tautos meninėm apraiškom

Br. Straukas

Lietuviai ir žemaičiai, ar 
galvijai esame? Argi tėviš
kos kalbos niekad nebmokė- 
sime?

D. Poška

J. TININIO PALIKIMAS

• „Naujienose“ rašoma:
„Pagerbiant ruigpiūčio 2 d. tragiškai žu

vusį DMK narį Juozą Tininį, pagrindinį 
pranešimą davė Bernardas Brazdžionis. Jis 
kalbėjo turėdamas rankose J. Tinimo ne
spausdintus rankraščius, išsaugotus nuo 
valdžios tvarkdarių. J. T. buvo sudaręs tes
tamentą, paskui suplėšė. Valdžios atstovai 
ėmė, ką tik norėjo, ir išsaugoti buvo gali
ma tiktai tai, ko jie neėmė, ką metė lau
kan. Taip buvo surasta rankraščių, apie ku
riuos čia kalbėjo.

„Iš likusių rankraščių bus galima suda
ryti dar du leidiniu: Laiškus Andromachai 
ir novelių knygą. Daug darbo ir vilčių įdė
ta mokslinei knygai apie lietuvių-graikų- 
lotynų kalbų giminingumą, bet terasta tik 
palaidų užrašų, visiškai neapipavidadintų, 
dar neparuoštų spaudai“.

„Velionio J. Tinimo rankraščius spaudai 
parengti sutiko Bernardas Brazdžionis ir 
Alė Rūta“.

E. Kaniava Dainuoja Lietuviams
M.K.Čiurlionio Diskusijų Klubo 

pakviestas Vilniaus Operos solistas 
Edvardas Kaniava š.m. balandžio 2 d. 
Lietuvių Namuose davė Melbourno 
lietuviams lietuviškų dainų ir operų 
arijų koncertą. Pilnutėlė salė tautie
čių jo gražaus ir malonaus balso dai
navimą sutiko su tikru pasitenkinimu 
ir ilgomis katutėmis.

E. Kaniava š.m. balandžio mėn. 
4 d. taip pat atsilankė į Dainos Sam
būrio repeticiją, kur buvo pasveikin
tas Sambūrio pirmininko p. J. Petra- 
šiūno. E. Kaniava pasidžiaugė, kad 
tolimoje nuo Tėvynės šalyje, Austra
lijoje, skamba lietuviška daina.

Prie suneštinių vaišių stalo vai
šintas! ir dainuota.

IGA
****

Solistas Eduardas Kaniava yra 
scenoje debiutavo 1953 m., tobulinosi S
Per trumpą laiką Kaniava tapo pirmaujančiu Lietuvos operos baritonu, sėk
mingai paruošdamas virš 30 vaidmenų, jų tarpe Zermoną „Traviatoje", 
Rigoletto „Rigoletto", Oneginą „Eugenijuj Onegine". Kaip solistas gastro
liavo Suomijoje, Vengrijoje, Čekoslovakijoje, Anglijoje, Kanadoje, Vokie-

tijoje, Lenkijoje ir kitur.

E. Vaickas

MIŠKINIS

Šviesos vaikystėj išaugai tu kaip princas; 
ir valdei tu save, ir motiną, ir tėvą. 
Valdei tu ir seserį švelnią, 
ir tris brolius tarnus.
Valdei tu ir ąžuolą šventą, 
miško vaidilutėm pasitraukus slapčia. 
Ir šventugnis, ir beržyno laukai, 
saulė ir mėnulis buvo tavo valdžioj.

Valdei tu ir mane 
miškų juodojoj tyloj; 
svajojai, žaidžiant naktims su laiku. 
Tikėjai tu ta meile, savo meile; 
išklaidžiojai slėnius ir laukus, 
kad surastum sau princesę 
vakarais dalintis, naktimis..

Vilniaus operos baritonas. Operos 
sfijoįe pas garsųįįKristoBrimbarcv.

PRIEŠINGUMAI TARP IDĖJOS DRAUGU
A. Zubras

Leninui ir Stalinui. Daroma tai la
bai sumaniai, kinų kultūrinei tra
dicijai atatinkančiai. Kinija ir vėl 
pasaulio centras, kur marksizmas 
pakeičia konfueionizmą Mao atei
na Konfucijaus vietoje, kurio iš
minčiai nusilenkdavo kiekvienas 
naujai sėdęs imperatorius ir neklys 
tarnai bei ištikimai pasisakydavo 
jį seksiąs.

Kad šiandien nebėra iš vieno 
centro Maksvos vadovaujamo inter
nacionalinio komunizmo, tas labai 
aišku. Nepersikėlė tas centras nei 
į Pekiną nes tarptautinėje plotmė
je, išskyrus nereikšminga^ Albani
ją niekur kitur Kinija bent kiek 
žymesnės įtakos neturi. Kaip na
cionalinis momentas išskyrė Mask
vą. su Pekinu, taip ties tuo pačiu 
slenkščiu sustoja ir kitų kraštą 
komunistinės partijos.

Dažnai naujosios kairės mark
sistai laikomi prokinietiški. Vienu 
ir labai svarbiu požiūriu jie artimi. 
Tai tikėjimu į pasaulinę revoliuci
ją kuris atmeta bent kokį bendra
darbiavimą (kad ir taktinį) su ka- 
patalizmu bei buržuazija, kuris pa
neigia legalistinį - parlamentarinį 
kelią marksizmui įgyvendinti. Tik 
Staliną (priešingai kiniečių mao- 
tsetungistams) mato jie kitoj švie

Rašo

Sienų klausimą Kinija pradėjo 
kelti vėliau. Tai pinnoj vietoj dėl 
tų sričių kurias caras išreikalavo 
po to, kai 1895 metais buvo talki
nęs japonams iš Mandžiurijos at
mušti. Dabar jau beveik dešimtme
tis, kai Pekinas spaudoje ir radijo 
bangomis raudonąją Rusiją lygio
mis įrikiuoja su JAV. 1968 metais 
Pekine išleistoji 73 puslapių bro
šiūra „How the Soviet Revisionists 
carry out all-round Restoration of 
Capitalism in the USSR“ yra nuo 
pirmo iki paskutinio pus’apio kal
tinamasis aktas Kremliaus vadams. 
Kruščevas, Brežnevas ir Kosygi
nas paniekinančiai tevadinami so
vietų revizionistų išsigimėlių kli

ka (The Soviet revisionist renega
de clique“, 69p.). Arba vėl: „Susi
dėję (ganging) su JAV imperializ
mu ir visų kraštų reakcionieriais, 
darė viską kas galima sabotuoti 
užgniaužti revuliucinėms žmonių 
grumtynėEns pasaulyje ir išėjo j 
beatodairinę opozieijac prieš pa
saulio revuliucinę tvirtovę Kinijo
je“ (tbd. 69 p.). Iš viso pamfleto 
viena išvada: tikrojo marksizmo 
tvirtovė yra Kinija, o jo neklaidin
gas apaštalas ir visos žmonijos 
išgelbėtojas Mao-TSe- tungas. 
Tiesa, visur pagarba atiduodama

soj - marksizmo išdaviku. Taria 
Ali rašo: „Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje visos pretenzijos į in
ternacionalizmą buvo Stalino vė
jais paleista. Jis tiesiai derėjosi 
su Churchill ir Roosevelt Europos 
likimui nuspręsti kaip triumfuojąs 
klasinis nugalėtojas. Rytinė Eu
ropa tapo raudonosios armijos sta- 
linizuota, išskyrus Čekoslovakiją 
ir Jugoslaviją, kur vietinės komu
nistų partijos turėjo masiųparamą“ 
(Tario Ali, The New Revolutiona
ries, New York, 1969, 30 3 p.).

Jei pradžioje į kiniečių mili
jonus pro pirštus težiūrėtą tai 
šiandien jau visai kitaip imama 
vertinti. Iš vadinamosios kultūri
nės revoliucijos Kinija išėjo dar 
labiau sustiprėjusi, dar labiau su- 
sikonsolidavusi. Tolimųjų Rytą is
torijos žinovas australas profeso
rius C.P.FitzGerald savo knygoje 
The Chinese View of their Place 
in the World (paskutinėje laidoje 
1969 m. Oxford University Press) 
74 p. rašo: „Kinija turi būti laiko
ma kaip stipri didžioji galybė. Vi
suotinai pripažįstama, kad laikas, 
reikalingas jai išsiauginti pilną, 
branduolinį apsiginklavimą bus žy
miai trumpesnis, negu tikėtasi“.

Kaip žinoma, 1964 metą spa
lio 16 d. kiniečiai Sinkiango dyku
mose išsprogdino savo pirmat ura- 
nijaus atominę bombą. Girdėjome 
ir apie vandenilio atominę bombą. 
Kas daugiau toje srityje vyksta, 
pasauliui mažai težinoma. Kinie

čiai, aišku, tebėra visai silpni ore 
ir vandenyse. Čia jiems dar reikia 
daug laiko. Bet ir atsilikusiai, 
agrarinei - feodalinei Japonijai te
reikėjo tik kiek per 50 metų kad 
išaugtų į industrinę militarinę jė
gą, Kiniečiai darbšti, tvarkinga ir 
ryžtinga tauta.

Ko kiniečiai pirmiausiai bijo? 
Gal japonų bet nemažiau Maskvos. 
Iš abiejų istorijoje jie patyrė skau
džių pamokų. Pekino ginklavimosi 
šiuo metu yra apsiginamasis, ne
žiūrint jų griausmingų žodžių.

Stebėtina tik, kad JAV taip 
ilgai nesurado jokio naujo politi
kai kelio dviejų didžiųjų raudonąją 
bet tarp savęs priešiškų jėgų aki
vaizdoje. Labai ilgai galvota, svar
biausia ir elgtasi Dulles formuluo
ta koncepcija: čia liberalinių de
mokratiją bei kapitalizmo pasaulis, 
o ten raudonasis komunistinis - tai
gi priešininkai. Esame liudininkai, 
kad Niyonas ėmė sukti kitu keliu. 
Bet ir kiniečiai, atrodo, atsisako 
senojo karingumo buržuaziniam pa
sauliui. Kitaip nesėstų net ir tak
tiniais sumetimais prie vieno sta
lo. Propagandai, žinoma, dažnai 
kartos seną, giesmę. įsijungus į 
Jungtinių Tautą organizaciją Pe
kino prestižas ir reikšmė labai pa
kilo. Bet pakilo ir Jungtinių Tautą 
- ateityje čia rungsis ir tarp savęs 
ir dėl pasaulio trys didieji, kurie 
šiandien ir, turbūt, dar ilgam daug 
lemia ir lems.

****
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RUSIJA TEBĖRA KONTRASTU IR 
PRIEŠTARAVIMU KRAŠTAS .

(Atkelta iš 1 pušL)
Vienintelė paguoda tik, kad jie 

nepaprastai pigūs, maždaug po tris 
kapeikas (trys centai) ir atsiunčiami 
oro paštu iš Varšuvos, Budapešto, 
Berlyno ir 1.1.

Bendrai kalbant, kas būdinga gy
venimui SSSR, tai trūkumas to galuti
nio šlifavimo, trupučio poliruotės, jei 
jau nekalbėti apie liuksusą. Dabar 
jie jau turi maisto, kuro ir rūbų - bet 
blogos kokybės.

Net ir taip, viskas parduodama, 
nesistengiant prekes siūlyti pirkėjams, 
be reklamos bet kokioje formoje; so
vietinis vartotojas dar neišmoko rink
tis ar reikšti pageidavimus.

Vieną dieną jaunas laikraščio fo
tografas palydėjo mus į Raudonąją 
Aikštę, imdamas mūsų grupės nuotrau
kas savo leidiniui. Kažkaip jis atro
dė apsirengęs skirtingai nuo kitu, ir 
aš jam tai pasakiau.

‘Šitą- jis parodė į savo moderniš
ką, skrybėlę-‘yra bulgariška. Paltas 
vengriškas, kostiumas čekoslovakiš
kas ir batai lenkiški’. Jis nusišypso
jo, paskui palietė savo krūtinę, 
‘Pas mane tik ji vienintelė yra rusiš
ka’.

Vienas iš pačių pirmųjų dalykų, 
kurie kris jums į aki Maskvoje, tai 
daugybė raudonų plakatu su šūkiais, 
ar tai raginančiais gyventojus dėti 
daugiau pastangų pakelti gamybą, ar 
užtikrinančiais juos, kad socializmas 
greit juos nuves i komunizmą. Kai ku
rie iš jų nueina ir truputį toliau.

Vienas, ant fabriko fasado, vaiz
duoja vyrišką gražų rusą jaunikaiti, 
į dulkes traiškantį mažą išsigimusios 
išvaizdos Dėdę Šamą, susitraukusi 
iš baimės, bet beveik pamišėliškai 
Įsikabinusi į savo pinigų kapsi.

Be abejo, šis plakatas ir kai ku
rie kiti bus nuimti ateinančiam prezi
dento Nixono vizitui; laimei truputi 
nusišypsojus, jųgal atgal nebekabins, 
atsižvelgiant i vis auganti amerikoniš
ką turizmą.

1971 metais beveik 2.500.000 už
sieniečių turistų aplankė SSSR, dvi
gubai daugiau, negu 1966. Beveik vi
si ten nuvyko per Inturistą, šią di
džiulę valstybinę turizmo organizaci
ją, kuri turi angliškai kalbančius va
dovus visuose didžiuosiuose miestuo
se.

Kai kas gali pagalvoti, kad Intu- 
ristas savotiškai užsikrauna turistams 
ant sprando, bet tai toli gražu nuo tie
sos. Jie ne tik užsakys jūsų viešbu
čio kambarius ir transportą, bet parū
pins jums šiaip sunkiai gaunamus bi
lietus į muziejus, baletus, operas ir 
kitas vietas.

Šiuo metu Inturisto repertuare yra 
apie 1.00 Sov. S-gos miestų, greitu lai
ku prisidės daugiau.

Visi miestai, kuriuose tikimasi 
jūsų atsilankymo, turi keletą ‘Berioz- 
ka’ (pažodžiui verčiant berželių) krau
tuvių, parduodančių geriausias suve
nyrines ar dovanoms tinkamas prekes, 
bet tik už svetimą valiutą.

Techniškai kalbant, sovietų pi
liečiams nedraudžiama pirkti šiose 
‘Beriozkose’, bet tam jie turėtų ope
ruoti doleriais, sterlingais, frankais 
ir 1.1. Kadangi nelegalu jiems turėti 
bet kurios iš šių valiutų, tai praktiš
kai dovanų krautuves išskirtinai ap
tarnauja tik užsieniečius, bendram 
vietinių pavydui.

Rusiška žiema nėra idealus metu 
laikas čionykščių moteriškos lyties at
stovių grožiui Įvertinti. Jos pasislėpę 
kailiuose, apsisupę sunkiais dažnai 
beformiais paltais, kailinėmis kepu
rėmis, storomis vilnonėmis kojinėmis 
ir auliniais batais, taip, kad atrodo 
panašios į matiuškas, tradicines ru
siškas lėles.

Visgi, net ir darant nuolaidas dėl 
siu visų priežasčių, jus paprasčiau
siai nematysite didesnio skaičiaus 
tikrai gražių veidų.

Nei viena rusaitė nepažvelgs i 
jus, nežiūrint, kaip besistengtumėte, 
jau nekalbant apie flirto žvilgsnį; vi

si jūsų bandymai jas prašnekinti at
simuš nuo kurčių ausinių.

Kaip ir jų vyrai, rusės moterys 
visiškai jus ignoruoja.

Pagaliau jus susivoksite, kad, 
galų gale, jus pavirtote ‘nežmogum’.

Formalumai aerodromuose yra ga
na griežti. Jums bus įteiktas ilgas 
sąrašas dalykų, kurių negalite įsivež
ti į SSSR, jų_tarpe bent kokio spaus- 
dinio.

Atvykę jus taip pat turėsite de
klaruoti tikslią prie savęs turimų pi
nigų ar čekių sumą. Išvykstant, jus 
galite būti paprašytas pareikšti, kiek 
jums jų dar pasiliko. Jokių atvejų ne
galite išvykti su daugiau, negu atsi
vežė te.

Rusiškas rublis iškeičiamas be
veik lygiai į vieną australišką dolerį, 
nors rublio vertė mažesnė. Jums bū
nant SSSR, prie jūsų gatvėse ir vieš
bučiuose prisiartins įvairūs charakte
riai, siūlydami jums iki dviejų rublių 
už jūsų dolerį.

Nesusigundykite; Rusijos parei
gūnai nepaprastai rimtai skaitosi su 
savo ^valiutos Įstatymais.

Žinoma, yra užtenkamai dalykų, 
kurie kompensuoja už archaišką ka
nalizaciją, Įžūlius propagandinius 
plakatus ir grubiai atbaigtas prekes, 
ypač, jei jus būsite lankytojas, o ne 
vietinis gyventojas.

Kremlius yra nuostabus reginys, 
o jo senos bažnyčios dabar priglau
džia turtingus muziejus. Leningradas 
yra nepaprasto grožio baroko stiliaus 
miestas, toks gražus ir taip beviltiš
kai vakarietiškas, jog Stalinas ne iš 
tolo nesilankė jame dešimtį metų.

Vilnius, mažoje Lietuvos respub
likoje yra draugiškas, malonus 400.000 
gyventojų miestas su istorinėmis se
nienomis bei reguliariomis katalikiš
komis pamaldomis ; retenybė Sovietų 
Sąjungoje.

Vis daugiau buvusių Lietuvos 
gyventojų grįžta aplankyti savo gimto 
krašto, daugiausia iŠ JAV ir Kanados; 
beveik kiekvienas važiuoja ten smar
kiai drebėdamas, o išvyksta mišriais 
jausmais. K

Visgi, kaip pabrėžė autonomiško 
Lietuvos užsienių reikalų skyriaus 
pareigūnai, jie visi yra pageidaujami 
lankytojai ir jų naujos pilietybės yra 
respektuojamos.

Du mūsų grupes nariai irgi buvo 
australai gimę Lietuvoje; abu buvo 
triukšmingai giminių ir pažįstamų su
tikti mūsų viešbutyje Vilniuje.

Jeigu trokštate kultūros, galite 
visiškai apsvaigti nuo puikaus Bol- 
šoi baleto Maskvoje ar tolygiai žy
maus Kirovo baleto Leningrade, skait
lingų operų bei simfoninių orkestrų, 
kurių Rusijos miestuose yra daugiau 
negu kur kitur.

Šen ten jus užklups maži siurpri
zai. Pavyzdžiui, Bolšoi neturi tvark
darių ir pats turėsite susirasti vietą; 
garsusis požeminis Metro turi puoš
niausius koridorius, bet beveik neturi 
cigarečių ar laikraščiųkioskų.

Asmeniška laisvė,- kaip mes ja 
suprantame, čia neegzistuoja ir ne
egzistavo beveik pusę šimtmečio.

Tiek pačioje Rusijoje, tiek už 
jos ribų, jus girdite apie augantį skai
čių rašytojų, viešai pareiškiančių sa
vo nesutikimą su sistema, jus girdite, 
kaip išnešamas teismo sprendimas 
jiems tuoj pat susirgti nervų pakriki
mu ir būti uždarytiems bepročių ligo
ninėse.

Jau prieš vykdami į_SSSR jus ži
note, kad tai diktatoriška, absoliuti
nės valdžios santvarka; ten būdami 
jus greičiau jaučiate negu regite viso 
to Įrodymus.

Visgi, palyginus su tamsiomis 
dienomis Stalino laikais, arba, kaip 
dabar jie vadinami Maskvoje, ‘asmeny
bės kulto’ laikais, gyvenimas atrodo 
sušvelnėjęs.

Visi, su kuriais jus kalbėsite ir 
kurie norės pareikšti savo nuomonę, 
sakysis esą tikri, kad reikalai gerės. 
AŠ to tikiuosi jų labui. Ir musųlabui, 
žinoma.

išvertė
V. P ,

TŪKSTANTIS DOLERIU. DAILININKU KONKURSUI
SIMO KUDIRKOS TRAGEDIJAI ATVAIZDUOTI

1. GYDYTOJŲ KORPORACIJA ‘FRATERNITAS LITHUANICA’ skiria 1000 do
lerių premiją dailininkų konkursui Simo Kudirkos tragedijai atvaizduoti meno 
kūriniais, kuriuose būtų išreikšta Simo nelaimingas šuolis į laisvę, jo gra
žinimas tėvynėn, kalėjimas, teismas, jo ir jo šeimos tolimesnis likimas bei 
atmetimas bet kurios pagalbos iš laisvojo pasaulio.

Menininkams paliekama pilna laisvė pasirinkti viena, ar kitą epizo
dą, iš minėtos tragedijos.

2. Konkurse gali dalyvauti dailininkai iš VISO PASAULIO ir jie gali pristatyti 
kelis savo kūrinius. Kūrybai jie gali naudoti tapybą, mozaiką, skulptūrą, gra
fiką bei kitas meno išraiškos formas. Meno kūrinių dydis nėra apribotas.

3. Meno kūriniai kartu su slapyvardžiais vokuose pristatytini į Jaunimo Centrą 
5620 S. Claremont Ave, Chicago, Ill. 606 36, ne vėliau kaip š.m. lapkričio 
mėn. 18 d., numatomai parodai Jaunimo Metų užbaigimo proga.

4. Sudarytoji menininkų jury komisija parodoj įvertins kūrinius ir, esant reika
lui, tūkstantine premiją galės padalinti dviem ar net trim premijom. Nesant 
premijuotinu kurinių, jury komisija konkursą galės pratęsti bei atidėti vėles
niam laikui.

5. Vokai su slapyvardžiais atidaromi jury komisijos tik po kūrinių premijavimo. 
Dailininkai savo kūrinius galės atsiimti, parduoti ar dovanoti tik parodai ar 
parodoms užsibaigus.

6. Gyd. Korp! ‘Fraternitas Lithuanica’ pasilieka sau pirmenybę premijuotus kū
rinius įsigyti ar juos dovanoti lietuvių meno galerijoms bei Įstaigom.

GYDYTOJŲ KORPORACIJOS ‘FRATERNITAS LITHUANICA’ 
CENTRINĖ VALDYBA

NA, IŠGERKIME PO STIKLIUKĄ!
Siame trumpame straipsnelyje, 

norim pakalbėti apie alkoholį atsira
dusi mūsų skrandyje, kūne ir kaip jis 
veikia mūsų organizmą.

Išgėrus gerą ‘klebonišką’ kurios 
nors degtinės, apie 40% alkoholio atsi
duria mūsų skilvyje arba skrandyje. 
Skrandis tuojau pradeda apsiginimo 
darbą, gamindamas sultis, kad jomis 
alkoholį atskiedus, kad tuo būdu ap
sigynus nuo jam nemalonaus deginan
čio skysčio. Skrandžio darbas vyksta 
iki alkoholis atskiedžiamas iki 5% 
stiprumo. Valgio buvimas skrandyje 
alkoholio įsisiurbimą Į kūną kiek lėti
na, bet jeigu jus geriate nevalgęs, 
tai vienas jo čėrkelis bematant perei
na į kraują per skrandžio sienelėse 
esančius smulkiuosius kraujo indus, 
vadinamus kapiliarais. Likusioji da
lis eina į vidurius, į žarnas ir ten 
taip pat per kapiliarus patenka į krau
ją.

Alkoholis kaip tik vienintėlis iš 
maisto, kuris patenka į kūną tiesiogi
niu keliu, atseit be virškinimo proce
dūros. Taigi dėl šios priežasties, jis 
‘kerta’ staiga. Toliau jis keliauja per 
kepenis, kuriose prasideda oxidacija. 
Deguonis, nešiojamas kraujo po kūną, 
cheminiai iš maisto gamina energiją 
ir šilumą.

Jeigu geriate atatinkamai lėtai, 
tai kepenys spėja alkoholį patekusi 
į kūną suskaldyti, kitaip tariant, ap
dirbti ir tuomet jo pasekmių nejaučia
te. Jeigu laike 50 minučių išgerti stik
leli degtinės ar stiklą_ alaus, tai ši
tokiu tempu gerdami, nebusite girti, 
nors ir gertute ištisą parą. Kepenys 
apdirba tik % vienos uncijos alkoho
lio per viena^ valandą, o likusis eina 
iš kepenų tolyn be pasikeitimo pa
siekdamas širdį ir smegenis. Po kele- 
tos minučių pasijuntate jau išgėręs. 
Degtinės maišymas su vandeniu ar 
limonadu nieko gero nepriduoda, nes 
alkoholis į kūną patenka tuo pačiu 
greičiu, tik tai tiek padeda, kad at
skiestas alkoholis netaip degina stemp
lę ir skrandį. Jeigu maišoma su sodos 
vandeniu, tai alkoholio patekimas i kū
ną pagreitinamas, nes esantis sodos 
vandenyje angliarukštįs pagreitina jo 
kelionę per skrandį. Sampanas veikia 
tuo pačiu būdu.

Alus? Devynios uncijos alaus 
duoda tiek pat alkoholio kiek viena 
uncija degtinės. Vienas ar du stiklai 
alaus, vienas kitas stiklelis degtinės 
ramina nervus ir atpalaiduoja įtempi
mą.

Pagirios, taip sakant, pasitaisymas 
yra daugiau psichologinis reiškinys 
ir jeigu jus tai praktikuojate apmoka
te dar skaudžiau. Didelis kiekis al
koholio padidina rūpestį ir neigiamai 
veikia į mūsų organizmo mineralų ba
lansą, nuo ko gaunamas troškulys. 
Tie, kurie negali susilaikyti po kele- 
tos stiklelių išgėrimo ir ‘pumpina iki

galo’, jie turi susirūpinti, nes per di
delis alkoholio kiekis organizme su
naikina proteiną, vitaminus ir minera
lus iki žmogus visai nusilpsta.

Daugumas turi nevisai sveikus 
kepenis, Tuo besaikiu išgėrimu nuo
dija save, o sunkesniais atvejais gali 
turėti įtakos į protines ligas.

Moralinis patarimas dėl alkoholio 
vartojimo gali būti: ‘Jei nori džiaugtis 
gyvenimu, gerk mažai’.

Ne visai girtinas yra žmonių pa
protys, svečiuos ar šiaip sau kokiam 
nors subuvime, siūlyti kitam, ar net 
stačiai versti, išgerti. Šito papročio 
pas kultūringesnes tautas nėra. Ten . 
gėrimas padėtas ir, jei kurio širdelė 
geidžia, tas pilasi tiek, kiek jis nori. 
O jei patarnaujama kitam, tai tik pa
starojo atsiklausus. Si būdą vartojant, 
šeimininko yra prievolė, susėdusius 
prie stalo paprašyti jaustis jaukiai 
ir jeigu kas pageidauja išgerti, tas 
pilasi ir geria vienas, ar su visa ben
dra kompanija. Kai nori kitam patar
nauti, pirmiausiai reikia atsiklausti 
asmens sutikimo ir tik pastarajam su
tikus, pripilamas stiklelis.

‘Na, išgerkime po stikleli!’
' K.A.

****

iš kairės - C. Protienė, Birutė Nagu- 
levičienė, Ed. NaguleviČius ir Eug. 
Nagulevičienė.

Velykų atostogų metu p.p. Barkai 
su visa savo šeima viešėjo Melbourne 
pas p. Kuncaitienę. Šia proga pakrikš
tijo p. Nagulevičių dvynukus, berniu
kui duotas vardas Povilas, o mergai
tei Kristina. Kūmais buvo Laima Bar- 
kutė ir Jonas Semeta.

Jaunieji Nagulevičiai apsigyve
no nuolatiniam gyvenimui Melbourne 
ir gražiai įsikūrė naujuose namuose.

****

-Jeigu vyrai gauna tokias žmonas 
kokias jie užsitarnauja, tai kodėl tiek 
daug gaunančių neužtarnautos laimės?

****
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PAVYZDINGA KOMANDA

Kiekviename sporto klube visuo
met būna viena favoritė, pavyzdinga 
komanda. Adelaidės ‘Vyties’ klube 
tą poziciją nusisavino berniukai. Dar 
praėjusi sezoną. Kęstas Jaciunskas 
su savo jaunučiais buvo dėmesio cen
tre. Kęsto komandai senstelėjus (per
lipo iki 12-kos metų ribą) dėmesis nu
krypo į naujai suorganizuotą jaunių 
mergaičių krepšinio komandą. Tai ne
reiškia, kad Kęsto ir kitos jaunių ko
mandos pradėjo blogai žaisti. Gera 
jaunių pažanga laikui bėgant pradeda 
atrodyti kasdieninis Įvykis. Jaunimas 
auga, tobulėja, pamirštama jų pirmie
ji bandymai, nedrąsūs žingsniai. Jie 
jau atliko savo debiutą ir jų žaidimas 
kasdieninis Įvykis. Galbūt taip ir turi 
būti. Visuomet dėmesys pakrypsta į 
naujoves.

Adelaidės vytiecių ir jų rėmėjų 
dėmesis nukrypo i naujai suorganizuo
tą, Sigito Visockio treniruojamą, jau
nių mergaičių krepšinio komandą. Šios 
komandos užgimimas daugiausia Sigi
to nuopelnas. Jisai pradėjo treniruoti 
jaunas žaidėjas, patsai ieškojo papil
dymų komandai ir patsai visas susi
veža į treniruotes.

Komanda sudaro 10-15 metų žai
dėjos. Amžiaus vidurkis būtų 13-14 m. 
Šį vasaros sezoną komanda žaidė Pie
tų Australijos Metro u/16 (iki 16-kos) 
grupėje.

Iš turėtų 16-kos rungtynių laimė
ta 13. Pralaimėta 3. Iš pralaimėtu vie
na be kovos nesusirinko (dėl labai 
pateisinamų priežasčių) komanda. 
Varžybų lentelėje užimta antrą vietą. 
Laike turnyro priešininkėms įmesta 
421 taškas, priešininkės įmetė 245 
taškus. Kiti statistiniai daviniai se
kanti:

. t i K t į

'Žaidėja - Įmete taškų - Padare prazari- 
gų - Gavo mesti baudų - iš jų realizavo
I. Rupinskaitė - 93 - 31 - 22 - 7
S. Visockaitė - 43 - 28 - 12 - 5
P. Molnar - 29 - 10 - 10 - 3
B. Zebergs -2- 0- 0- 0
R. Rupinskaitė - 171 - 12 - 44 - 19
L. Jaunutytė -12-9-2-0
J. Staugaitė - 67 - 28 - 12 - 5 
R. Paškevičiūtė - 4- 3- 2- 0

Dabar apie pavienias žaidėjas. 
Statistikoje paduoti rezultatai nebuti
niai nusako žaidėjos pajėgumą. Kai 
lairios žaidėjos yra žaidę mažiau rung
tynių, pavyzdžiui, - R. Paškevičiūtė 
buvo paskolinta kitai komandai.

Komandos kapitonė I. Rupinskai
tė: Žaidžia gynime. Puikiai valdo ka
muolį. Turi gerą ilgą metimą. Visuo
met atiduoda viską žaidimui - koman
dai. Kukli, bet labai gera sportininkė. 
Irenai nepakenktų trupučiukas daugiau 
veržlumo.

S. Visockaitė: Krašto puolėja. 
Nesenai pradėjusi žaisti krepšininkė. 
Atletiškai nuaugusi, kovinga, daro 
gerą pažangą. Labai padėtu staiges
nis žaidimas po krepšių. Simoneta Įga
vusi savim pasitikėjimo bus gera 
krepšininkė.

P. Molnar: Jono, Genės ir Jadzės 
Gumbių buvusių Vyties krepšininkų 
dukterėčia. Komandoje vyriausia am
žiumi. Pradėjusi žaisti vėliausiai, di
deliais šuoliais daro pažangą. Žaidžia 
puolime. Paulettei būtina pagerinti 
driblingą.

B. Zebergs: Komandos jauniausia 
žaidėja. Jai dar tik dešimts. Tarp di
desnių draugių ir priešininkių sunkoka 
pasireikšti. Daro pažangą. Paaugusi 
pasivys drauges.

R. Rupinskaitė: Tai Irenos dvi- 
nukė sesutė. Tarp kitko tai antra pora 
dvynukių Vyties krepšininkių tarpe. 
Jeigu Stalbaitės Aldoną ir Kristina 
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sunkų išskirti tai Ireną ir Reginą daug 
lengviau. Pavyzdžiui, Regina žaidžia 
(mėto) kaire ranka. Tai viena iš verž
liausių, visuomet priešininkėms daug 
nuostolių padaranti žaidėja. Turi pui
kų išlaikymą. Visuomet kovinga. Ne
blogai meto iš po krepšio.Žaidžia gyni
me.

L. Janutytė: Nesenai pradėjo 
žaisti, daro gerą pažangą. Gera, nuo
širdi kovotoja.

J. Staugaitė: Centro puolėja. Nu
augusi žaisti krepšinį ir būti centru. 
Taip pat dar nesenai pradėjo žaisti 
bet savo ugiu jau darosi grėsminga, 
žaidėja. Jhonatai linkėtina Įgauti 
staigumo ir būtinai pašokimo, tada, 
priešininkės laikykitės.

Antroji centro puolėja laikinai 
paskolinta iki 18-kos mergaičių ko
mandai, R. Paškevičiūtė: Rasa am
žiumi dar jauna bet ugiu dominuoja 
komandoje. Labai nuoširdžiai sten
giasi mokintis krepšinio meno, daro 
pažanga. Ateityje taps labai pavojin
ga po krepšiu.

Visa komanda daug žadanti. Tai 
sportiškas, kovingas ir pažangus vie
netas. Komandos geras bruožas - stai
gus, greitas žaidimas. Gynyboje daž
nai pavartojamas aikštės spaudimas, 
labai naudingas jaunoms pradedančioms 
sportininkėms. Treneriai daro didelę 
klaidą, mokindami jaunius- aikštes gy
nimo (zonos dengimo). Tas gynimo 
būdas neduoda galimybės išsivystyti 
žaidėjo individualumui.

Bendrai komanda labai kovinga. 
Pavyzdinga treniruočių lankyme. Su
prantama, tai tik pradžia kelio, dar 
labai daug ką reikia mokintis. Visgi, 
labai gera kelio pradžia. Uz visa šios 
komandos pažangą kepurę nukelkime 
prieš Sigitą. Jis dirba su šiomis jau
nomis sportininkėmis su pamėgimu ir 

'entuziazmu. Norėtųsi dar ir daugiau 
buvusių krepšininkų, matyti pasekant 
Kęsto ir Sigito pėdomis.

Tikriausia kad ši komanda jau 
dalyvaus ateinančioje sporto šventėje 
Sydnėjuje. Aišku, dar per anksti bus 
ten joms gręsmingiau pasireikšti. Bet, 
pora trejetą metu entuziazmui neiš
blėsus užtikrintai kovos dėl pirmųjų 
vietų.

B.N.
****

Š ACHMATAI
Pagaliau, Pasaulio Šachmatu Fe

deracija oficialiai paskelbė, kad var
žybos tarp Spassky ir Fisher dėl pa
saulio meisterio titulo, bus lošiamos 
(rusai tam labai prieštaravo) dviejuo
se miestuose, tai yra Belgrade ir Rey- 
kjavike. Prof. M. Euve, Federacijos 
Prezidentas, del rusų priešinimosi loš
ti dviejose vietose susitvarkė griež
tai ir trumpai. Jeigu Spassky neatvyks
ta į Belgradą, nurodytu laiku, skaity
sis pralošęs. Pirmąjį lošimą turi pra
dėti 22 d. birželio mėn. ir paskutini 
turi baigti nevėliau kaip 1 d. rugpiū- 
cio mėn. Varžybos susideda iš 24 par
tijų ir jeigu Spassky pirmas pasiekia 
12 taškų, tai pasilaiko titulą. Fishe- 
ris turi gauti 12,5 taško, kad skaity
tus! laimėtoju. Piniginė premija yra 
163.400 dolerių, iš kurios laimėtojas 
gauna 62,5% ir pralaimėtojas 37,5%. 
Jeigu varžybos baigtųsi lygiomis, tai 
jie gautų kiekvienas po 85.300 dole
rių. įdomu paminėti, kad Fisheris yra 
pirmasis ne rusų kilmės lošėjas, pre
tenduojąs į titulą nuo 1948 metų, kai 
tais metais buvo pats prof. M, Euve.

****

iš kairės: p. Jakaitis, Rūta, Petras ir p. Jakaitiene

SPORTAS GEELONGE
Prasidėjo vasaros sezonas krep- 

šinyje ir žiemos sezonas tinklinyje.
Į miesto krepšinio pirmenybes Vy

ties klubas užregistravo komandas i 
sekančias divizijas: vyrų I, moterų I, 
berniukų žem. 18 m., žem. 16 m., žem. 
14 m. žem. 12 m.

Tinklinį žaidžia vyrų ir moterų 
komandos.
Krepšinis:

VYTIS 35 - Y.M.C.A. 55
Pirmose rungtynėse mūsų vyrai 

susitiko su pereitų metų Geelongo 
meisteriu Y.M.C.A. Tikėjomės, kad 
Vytiečiai šias rungtynes laimės, bet 
negalint žaisti Vytui Obeliūnui ir bro
liams Brazdžioniams mūsiškiai pralo
šė gan dideliu rezultatu, nors rungty
nės buvo įdomios ir aukšto lygio. Taš
kus sumetė sekančiai: R. Gvildys 2, 
P. Obeliūnas 8, G. Kymantas 3, A. 
Jakubauskas 2, E. Gvildys 10 ir A. 
Renkauskas 10.

Gera žinia krepšio mėgėjam, ypa
tingai tiem kurie negali ateiti i rung
tynes, šiais metais visos pirmos di
vizijos krepšinio rungtynės yra tiesio
giniai iš stadiono transliuojamos per 
3GL radio stotų kas ketvirtadienio va
karą. Taip pat yra duodami ir asme
niški ‘interview’, iki šiol jau girdėjo
me iš Vyto Obeliūno ir Vyto Brazdžio
nio. z

Žem. 18 metų bern. savo pirmas 
rungtynes laimi be didelio vargo prieš 
Try Boys 51 - 33 rezultatu. Taškus 
sumetė: A. Renkauskas 27, E. Gvil- 
gys 13, B. Seeley 8 ir E. Kardas 3.

Berniukai žem. 16 metų neatsili
ko nuo už save vyresniųjų ir laimi 
prieš Pivot City 44 - 34. Taškus pel
nė E. Kardas 22, K. Bindokas 2, P. 
Šutas 10, P. Mačiulis 4 ir R. Gailius
6.

Vyties jauniausi kol kas pasiekė 
aukščiausią rezultatą laimėdami prieš 
Tigers 66 - 5. Taškus sumetė D. Šu
tas 45, K. Jomantas 19 ir L. Valaitis
2.

Vyties mergaites šiais metais 
perėjo i I diviziją ir pradžia nekokia, 
Vytis 14 - EGR Jays 38. Taškai: A. 
Jančiauskaitė 5, B. Gailiūtė 4, R. 
Deckyte 2, A. Mačiulytė 2 ir O. Simai
ty tė 1.

K,S.
VYRU KREPŠINIS

Antrose šio sezono rungtynėse 
Vyties vyrai susitiko su kylančia 
E.G.Y.C. komanda. Rungtynės buvo 
Įtemptos nuo pradžios iki galo, ir buvo 
vienos iš tų kur taškų skirtumas ne
buvo didesnis kaip trys; tuo skirtumu 
ir pasibaigė rungtynės priešo naudai. 
Rezultatas Vytis 39 - E.G.Y.C. 42. 
Už . Vytį taškus pelnė: P. Obeliūnas
3, J. Obeliūnas 11, E. Gvildys 8, R. 
Gvildys 4, A. Baltrūnas 2, V. Braz
džionis 5 ir V. Cerekavicius 6.

MOTERŲ KREPŠINIS
Vytis 32 - G.T.C. 12, šias rung

tynes mūsų mergaitės laimi gan leng
vai prieš mokytojų komandą,. Taškus 
pelnė: R. Deckytė 14, A. Mačiulytė 
13, A. Jančiauskaite 4 ir O. Simaity- 
tė 1.

DVIGUBAS 21-MAS GIMTADIENIS
Geelonge, jau buvo daug 21-mų 

gimtadienių švenčių ir net dvigubos 
vestuvės, bet tik pirmą kartą dvigu
bos 21 m. sukaktys, būtent, dvynukų 
Rūtos ir Petro Jakaičių. Atitinkamai 
atšvęsti šią žymią šventę tėveliai, 
ponai Jakaičiai, suruošė Rūtai ir Pet
rui gražia^ puotą Geelongo Lietuviu 
Namuose, kurioje dalyvavo daug sve
čių.

Oficialia dali, kaip ir visuomet, 
sumaniai pravedė p. J. Gailius, pa
sveikindamas celebrantus ir tėvelius 
Geelongo Lietuvių Sąjungos vardu. 
Sporto Klubo vardu pasveikino Vyties 
pirmininkas. Po to sekė tėvo žodis 
ir buvo įteikti simboliniai 21 m. rak
tai.

Padėkos žodi tarė Rūta ir Petras 
tėveliam ir svečiam. Oficialiai daliai 
pasibaigus tęsėsi toliau linksmoji da
lis prie orkestro garsu.

K.S.
****

BERNIUKU ŽEM. 18 METU.
Šias rungtynes mūsų jaunuoliai 

prakišo prieš labai stipria, Y.M.C.A. 
komandą dideliu skirtumu: Vytis 34 - 
Y.M.C.A. 76. Už Vytų taškus pelne: 
A. Renkauskas 22, B. Seeley 8, R. 
Gailius 2 ir E. Kardas 2.

BERNIUKAI ŽEM. 16 METU
Jaunesnieji turi gražų laimėjimą 

prieš Pivot City 2 rezultatu 53 - 10. 
Taškus sumetė: E. Kardas 23, R. Gai
lius 8, P. Mačiulis 5, P. Šutas 5, K. 
Bindokas 3 ir D. Šutas 2.

BERNIUKAI ŽEM. 14 METU
Mūsų berniukai rado I.M.C.A. per 

stipriu ir pralošė ,38 - 53 rezultatu. 
Taškus pelnė: P. Šutas 17, K. Joman
tas 8, W. Zylė 6, E. Urban 4 ir D. Šu
tas 3.

BERNIUKAI ŽEM. 12 METU
Vyties jauniausi atskaitė Try Boyš 

kaip reikiant 52 - 11. UŽ Vytį taškus 
sumetė: D. Šutas 32, K. Jomantas 14,
L. Valaitis 4 ir V. Lipšys 2.

MOTERŲ IR VYRU TINKLINIS
Pirmos rungtynės nebuvo sėkmin

gos nei vyrų nei moterų komandoms. 
Moterys pralošė prieš Teachers 1-2, 
o vyrai prieš lenkų komandą Syrena 
0-3.

Moterų rungtynes vyksta ketvir- s 
tadienio vakarais, o vyru penktadienio | 

vakarais tinklinio salėje Belmont Com
mon prie Barwon upės.

K-S. i

i
Nekreipk dėmesio į piktas pas- ? 

tabas apie tave: gyvenk taip, kad * 
niekas jomis netikėtų. Pakrikę nėr- 
vai ir blogas virškinimas gali su- į 
kelti kandumą.

ii
Nesistenk per daug būti pripa- J 

žintas arba atlygintas. Jei dirbsi sa- . 
vo darbą, būsi kantrus, išlaikysi 
malonią nuotaiką ir pamirsi save, 
tave gerbs ir tau atlygins. B.B.
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BRISBANE
Išleidom Labai Brangia. Šeimą

Kas žino Brisbane bei tos apy
linkės mūsų tautinius pajudėjimus, 
tas negali neprisiminti p.p. Žiukelių 
šeimos. Daugiau kaip dvidešimt metų, 
arba nuo pat mūsų bendruomenės čia 
įsikūrimo p.p. Žiukelių. šeima buvo 
viena iš pačių, aktyviausių: skautuose, 
tautinių šokių grupėj, chore, sporte 
ir visur kitur, jei ne patys tėveliai, 
tai jųjų jaunasis atžalynas, ir pagal 
modernaus svieto aprokavimus labai 
skaitlingas, netik visur dalyvavo, bet 
ir pirmavo.

Nebuvo todėl staigmena jei an
trąją Velykų dieną i. suruoštas jiems 
išleistuves, susirinko retai matomas 
mūsų aktyviosios bendruomenės skai
čius, dalyvaujant dar net svečiams 
iš Melbourne p.p. Kviecinskams (jnr).

Prie mūsų bitelių - kruopščiųjų 
šeimininkių talkos būdu paruoštų vai
šių gerybėmis stalų, daug gražių žo
džių išvykstantiems buvo pasakyta. 
Apibudindamas nuopelnus vietos ben
druomenei kat įnešė Žiukelių šeima, 
jautrią ir išsamią, kalbą pasakė mūsų 
kapelionas - kun. dr. P. Bašinskas. 
Po to kalbėjo: Apylinkės pirm. V. Lo
rencas, choro vardu - K- Stankūnas, 
Skautų vietininkė - R. Platkauskienė, 
tautinių šokių vadovė - V. Mališaus
kienė, bažnytinio komiteto pirm. A. 
Preimanas. Prietelių bei bičiulių var
du: V. Kaciūnas, F. Mališauskas, V. 
Stankūnas, K. Gudaitis, A. Vilkinąs 
ir pačių jauniausių vardu - Pauliukas 

Platkauskas. Po musų labai rūpestin- >. 
go valdybos kasininko - P. Zabuko 
žodžio, ėmė plaukti išvykstantiems 
dovanėlės - bendruomenės, choro, 
skautų bei asmenines.

Toliau grojant V. Lorenco kape
lai, sekė visų bendras pasilinksmini
mas net iki 'trečios’ Velykų dienos 
paryčio.

Naudodamas proga, noriu ir vėl 
visų brisbaniečių vardu mums niekad 
nepamirštamai p.p. Žiukelių seimai 
palinkėti taip sėkmingai Įsikurti ir 
įsijungti į pasirinktos naujos gyven
vietės - Adelaidės mūsų bendruomenę. 
Jums miela, judri ir skaitlinga, Ade
laidės bendruomenė gal bus vien la
šelis jūroje, bet mums Brisbanės ma
žiukams - didelis nuostolis. Nusira- 
minam pagalvoję, kad kur mes nuei
sim ir kur bebūsim, vis dirbsim ir kru- 
tėsim visų pamirštos, bet mums bran
gios Tėvynės gerovei... Tad iki pasi
matymo - Teresė, Rapolai ir jums jau
niems.

Klimelis
****

LATROBE VALLEY
Kovo 26 d. Latrobe Valley seniū

niją aplankė kun. P. Dauknys ir ALK 
Federacijos pirmininkas p. V. Laukai
tis. Sv. Mišiose, kurios buvo aukoja
mos už visus apylinkės tautiečius, 
dalyvavo ir Salės seniūnijos lietuviai 
su seniūne p. E. Eskirtiene.

Po pamaldų visi surinko į šalia 
bažnyčios esančią salę vaišėms. Vie
tos seniūnas p. V. Pleškūnas pasvei

kino visus susirinkusius ir pakvietė 
p. Laukaitį padaryti pranešimą. Ponas 
Laukaitis papasakojo apie ALK Fede
racijos veiklą ir siekius, painformavo 
apie ruošiamą Tarptautinį Eucharistinį 
Kongresą Melbourne ir padėkojo latro- 
biečiams už ilgametį spaudos rėmimą 
ir aukas. Taip pat pareiškė, kad ne
sutinkąs su kai kuriu tautiečiu nuo
mone, jog Australijos lietuviams už
tektų vieno laikraščio. Ragino ir toliau 
prenumeruoti ir remti abu laikraščius, 
nes abu laikraščiai turi savo paskirtį 
ir vienas kitą papildo. V. Pleškūnas 
padėkojo ALK Federacijos pirminiu-, 
kui už išsamų ir nuoširdų pranešimą 
ir išreiškė pasitenkinimą, kad mažos 
Latrobe Valley seniūnijos veikla yra 
vertinama ir skatinama. Trumpą žodį 
tarė ir Sale seniūnė p.. Eskirtiene. 
Kun. P. Dauknys parodė Lietuvos 
vaizdų skaidrėse ir pagrojo juostelė
se įrašytų niusų garsiųjų solistų dai
nų.

Visų dalyvių ir svečiu padėka 
tenka latrobįęčiui dainoriui ir maršal
kai p. S. Sabrinskui, kuris žmonai 
Alei padedant, taip gražiai suorgani
zavo svečių priėmimą ir vaišes ir čia 
pat surinko S16.40, kuriuos įteikė p. 
Laukaičiui ALK Federacijos veiklai 
paremti.

a .h.
****

-Yra žmonių, kurie falsifikuoja pi
nigus, bet daug daugiau pinigų falsi
fikuojančių žmones.

****

A.A. VOSYLIUS B 0 B I N S K A S
Mirė sulaukės 62 metus, sausio 

men. 14 d. West Suburbs Croydon li
goninėje. Palaidotas Rookwood kapi
nėse.

Laidotuvėse dalyvavo jo žmona, 
senutė motina virš 90 metų. Velionio 
brolis medic, daktaras Bobinskas, 
p.p. Venclovai, p.p. Skrinskai ir dar 
keletas artimųjų.

Velionis Bobinskas nuo pat atvy
kimo į Australiją, kartu su savo žmo
na pradėjo dirbti Repatriation Concor
de ligoninėje ir iki mirties čia dirbo.

Velionio Bobinsko tėvas Lietu
voje tarnavo kariuomenėje Elektro-tech- 
nikos Batalijone pulkininku, nežiūrint, 
kad jis buvo rusų kilmės, bet buvo 
didelis lietuvių draugas ir patriotas, 
kuri labai gerai pažinojo Australijoje 
gyvenantis pulkininkas Šliogeris ir 
kiti karininkai.

*** *
Šv. Raštas 1,413 kalbų

Londonas. — Pasaulinė Bibli
jos draugija Londoną paskelbė, 
kad Šventasis Raštas ir 1970 me
tais įvairių leidinių skaičiumi sto
vi pirmoje vietoje. Praeitais me
tais visame pasaulyje buvo išpla
tinta 11,5 milijono Naujojo Tes
tamento leidinių ir 92 milijonai 
atskirų sąsiuvinių su Šv. Rašto iš
traukomis. Pranešime dokumen
tuotai paskelbta, kad Šventasis 
Raštas dabar yra išverstas į 1,413 
atskirų kalbų bei dialektų.

AR GALIU JUMS PADĖTI

SUSITVARKYTI SU JUSU

SVEIKATOS SĄSKAITOMIS ?

AUSTRALIJOS SVEIKATOS PAŠALPŲ PLANAS PADEDA VISIEMS 
AUSTRALIJOS GYVENTOJAMS PALANKIAI IŠSPRĘSTI VISAS MEDICINIŠKAS 
IR LIGONINIU IŠLAIDAS PER SAVANORIŠKĄ DRAUDIMO SCHEMĄ. JEIGU 
JUS PRIKLAUSOTE SVEIKATOS DRAUDIMO FONDUI IR MOKATE PERIODINĮ 
MOKESTĮ UŽ TAI, TAI DAKTARU IR LIGONINIU GYDYMAS JUMS LABAI MA-" 
ŽAI KAINUOJA. JEIGU NEPRIKLAUSOTE PRIE TO FONDO, GALI JUMS LA
BAI DAUG KAINUOTI.

ŠEIMOMS, KURIOS TURI MAŽAS PAJAMAS IR NAUJAI ATVYKUSIEMS 
ATEIVIAMS VALDŽIA SPECIALIAI ATEINA Į PAGALBĄ TOMS DRAUDIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI.

JEIGU JŪSŲ SEIMOS PAJAMOS YRA $ 52.50 PER SAVAITĘ ARBA 
DAR MAŽESNES, JUS TURITE TEISĘ BŪTI APDRAUSTI ARBA VISIŠKAI VEL
TUI ARBA REIKALAUTI MOKESČIO SUMAŽINIMO. JUS TAIP PAT TURITE 
TEISĘ GAUTI TAM TIKRUS VAISTUS iŠ VAISTINIŲ UŽ 50 CENTU, VIETOJE 
S 1.00* KAIP PAPRASTAI YRA.

KIEKVIENAS NAUJAS ATEIVIS TURI TEISĘ [SPECIALIA PAGALBĄ SAVO LIGONINĖS 
DAKTARU IR VAISTINIU SĄSKAITOMS PADENGTI LAIKE PIRMŲJŲ DVIEJŲ MĖNESIŲ. AUSTRA
LIJOJE.

JEIGU JUS NORITE DAUGIAU INFORMACIJŲ SIAIS SUBSIDIJŲ SVEIKATOS PAŠALPŲ 
KLAUSIMAIS, KREIPKITĖS Į:

KIEKVIENĄ, VALDINĘ SVEIKATOS DEPARTAMENTO ĮSTAIGĄ.
KIEKVIENĄ1 VALDINĘ SOCIALINES TARNYBOS DEPARTAMENTO ĮSTAIGĄ.
KIEKVIENĄ VALDINĮ DARBO (EMPLOYMENT OFFICE) DEPARTAMENTO ĮSTAIGĄ.
KIEKVIENA SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO IŠTAIGĄ.

*
*
*
*

KODĖL NESUTVARKYTI ŠIUOS REIKALUS ŠIANDIENĄ?
IŠSIAIŠKINK KAIP SVEIKATOS PAŠALPŲ, PLANAS GALĖTŲ. JUMS PADĖTI GERIAU 

SUSITVARKYTI SU SVEIKATOS SĄSKAITOMIS.

COMMONWLTH DEPARTMENT OF HELTH, CANBERRA

Mūsų* Pastogė Nr.15 1972.4.17 pšl.7
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Pranešimai
Sydnėjaus Savaitgalio Mokyklos 

PIKNIKAS
Balandžio 25 d., antradienį, 9.30 

vai. skautų stovyklavietėje Inglebur- 
ne įvyksta tradicinis mokyklos pikni
kas. Vaisvandeniai ir užkandžiai vai
kams bus parūpinti tėvų komiteto, su
augusieji prašome atsinešti maisto. 
Veiks bufetas, muzika ir kitokios įvai
rios pramogos jauniems ir suaugusiems.

Visus kviečiame dalyvauti, o 
ypač" jaunimą, mažą,ir didelį.

TevuKomitetas
****

NAUJA ALB ADELAIDĖS 
APYLINKĖS VALDYBA

Kovo 26 d. įvykusiame ALB Ade
laidės Apylinkės susirinkime išrinkta 
nauja Apylinkės Valdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: pirmininkas - 
Algis Bernaitis, vicepirmininkas - Vik
toras Stalba, sekretorius - Ignas Tau- 
nys, iždininkas - Pranas Satkus, narė 
kultūros reikalams - Birutė Mikužienė.

****

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Šiuo metu yra laikinai apsigyve

nęs Sydnejuje prof. H, Jakimavičius - 
Jackim su savo šeima. H. Jakimavi-. 
cius profesoriauja valstybiniam New 
York universitete Amerikoje. Vieniems 
metams yra atkeltas konsultantu į NSW 
Technikos Institutą prie Administra
cijos mokslų katedros. Liepos men. 
baigiasi metai ir profesorius su šeima 
grįžta i JAV. Jam patinka Australija, 
jis patenkintas Australijos tvarka ir 
pažanga. Yra buvęs konsultantu su ta 
pačia misija ir Brazilijoje, bet tenai 
jam skirtingai atrodė ir jis tokio pa
sitenkinimo neturėjęs kaip Australi-
joje.

Prof. H. Jakimavičius yra gimęs 
ir mokslus baigęs Amerikoje, puikiai 
kalba lietuviškai ir kiekviena proga 
mielai pabendrauja su lietuviais, kur 
jis jaučiasi, anot jo, kaip su broliais.

****

Newcastelio Lietuvių Choras į 
savo rengiamą metinį koncertą yra pa
kvietęs ir jau sutiko atvykti Sydney 
choras ‘Daina’. Kiek girdėti abu cho
rai smarkiai tam ruošiasi, skirdami 
papildomas repeticijas.

Newcastelieciai ruošiasi kaip 
choristus, taip ir svečius iš Sydnė
jaus, maloniai priimti. Linkime sėk
mės.

Balandžio men. 29 ir 30 d. savait
galį įvyks Meno Festivalis Sydnėjaus 
priemiestyje Oister Bay. Jame daly
vaus eilė tapybos, grafikos, skulptū
ros, keramikos, audinių ir kitų menų 
bei amatų meistrai.

Gyvenęs šiame priemiestyje dail. 
Leonas Urbonas tapo irgi įtrauktas. 
Vietos gyventojai ir svečiai galės 
matyti keliolika didesnių ir mažesnių 
jo kūrinių, jam specialiai skirtam kam
bary.

Festivalio Komitetas pasišaukė 
Urboną, supremijuoti ir ten pat vykstan- 
čią. vaikų meno parodą.

Kas turės laiko ir norės aplanky
ti Festivalį lengvai suras. Jis bus 
naujos mokyklos patalpose prie Oister 
Bay Rd.

Kovo 18 d. Bronius Kaufeldas 
savo namuose Kingsgrove atšventė 
gimtadienį, kuriame nemažas būrelis 
draugų ir pažįstamų dalyvavo. Ta pro
ga buvo surinkta aukų $33.00 Sydney 
Moterų Socialinės Globos D-jos reika
lams.

Pinigai įteikti pirmininkei p. O. 
Baužienei.

****
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A.L.K. Federacijos valdyba pra
neša, kad 1972-1973 metų laikotarpy
je yra paskirti šie valdybos įgalioti
niai:

Sydney: p. A. Vinevičius, jauni
mo reikalams p-ia E. Badauskienė.

Adelaide: p. Pr. Pusdešris, jau
nimo reikalams p-lė R. Kubiliutė.

Hobart: p. A. Kantvila.
Latrobe Valley: p-ia V. Kozia- 

niauskienė.
Visais Kat. Federaciją, ‘Tėviš

kes Aidus’ ir Eucharistinį Kongresą 
liečiančiais reikalais šiose vietovė
se prašome kreiptis į aukščiau minė
tus asmenis, o visur kitur i vietinius 
ar aptarnaujančius lietuvius kunigus.

ALK Federacijos Valdyba 
****

Kovo men. 26 d., 1972 m. Austra
lijos Lietuvių Studentų Sąjungos Mel
bourne skyrius metiniame susirinkime 
išrinko naujat valdybą. Jos sudėtis:

Pirmininkas - Linas Zaikauskas, 
Iždininkas - Artis Gružauskas, 
„Sekretorė ir Fuksų Vadovė - Ven

ta Zemkalnytė-

Australija pralenkė mėsos ekspor
te Argentina, ir tuo budu pasidarė pir
maujančia valstybė mėsos gamybos 
pramonėje pasaulyje, pareiškė NSW 
premieras Sir R. Askin.

Australija eksportuoja jautieną, 
veršieną ir avieną į Ameriką, Japoni
ją, Britaniją ir i Sovietų Sąjungą. 90% 
visos importuojamos mėsos į Japoni
ja, yra iš Australijos.

Daugiau kaip ketvirtis visų Aus
tralijos gyvulių skaičiaus priklauso 
NSW. Gyvulių skaičius labai smarkiai 
auga, pav. 1964 m. buvo galvijų NSW 
3.498.000, o 1971 m. kovo men. jau
5.551.000. NSW tikisi parduoti mėsos 
uz" 260 milijonų 1972 m.

****
Balandžio 9 d. Liudai Apynytei 

suėjo 21 metai. Liuda yra mrms vi
siems gerai pažįstama ir daug kartų 
matyta scenoje deklamuojant, vaidi
nant. Veikli lietuvaitė daug dirba su 
skautais, su studentais ir, bendrai, su 
jaunimu, yra kandidate į PLJ Kongre
są, gražiai kalba ir rašo lietuviškai. 
Liudai linkime ta proga saulėto jau
natvės pilno gyvenimo.

****
Subatvakario Pobūvis Geelonge

S. m.kovo mėn. 18 d. p. Svederiai 
savo atstogų užbaigimui, savo sode
lyje suruošė iešminę. Pasikviesdami 
savo draugus bei pažįstamus. Pobū
vyje buvo grojama lietuviška juoste
lių muzika. Seimininkė svečius vaiši
no skaniais kepsniais’iškeptais ant 
laužo. Svečius linksmino svečias iš 
Škotijos - Bond 7, taip pat neatsiliko 
svečias iš Prancūzijos - Napoleon.

Įpusėjus pobūviui, buvo sužino
ta, kad p. Srederių sūnui Ričardui už 
poros dienų sueina 16 metų. Ričardui 
buvo sudainuota ilgiausių metų. Kiek
vienas šio vakaro svečias, Ričardui 
išreiškė savo linkėjimus.

P. Šrederiai yra aktyvūs bendruo
menės nariai ir MP rėmėjai, o vaiku
čiai sporte.

Ta pačia proga buvo surinkta pa
remti ‘Mūsų Pastogę’ $11.38. Taip 
linksmoje ir draugiškoje nuotaikoje 
buvo praleistas subatvakaris.

Lauras
****

APSKAIČIAVIMAI K
Matematikos profesorius savo 

paskaitoje, tarp kitko, pažymėjo:
—Matematika yra nuostabus 

mokslas. Jos pagalba galima gau
ti nepaprastų rezultatų. Pav., jei 
aš savo gimimo metus padalinsiu 
iš mano telefono numerio ir 
atimsiu savo žmonos amžiaus me
tus, tai gausiu savo apykakles nu
merį.

PAVYKUSI IŠVYKA
Balandžio 9 d. ‘Aušros’ tuntas 

ir Savaitgalio mokykla turėjo bendrą 
išvyką į gamtą, Įngleburno gražioje 
stovyklavietėje. Čia buvo atšvęstas 
tradicinis Velykų bobutės atsilanky
mas su margučiais, pravestas margu
čių konkursas ir tuo pačiu mokykla 
turėjo savo pamokas gamtoje, o skau
tai savo sueigą ir laužą. Kun. P. Mar- 
tūzas atlaikė pamaldas stovykloje.

Tą gražią dieną skautų ir mokinių 
susirinko per šimtą, o svečiu ir tėve
lių apie porą šimtų, taip kad stovyk
lavietė buvo pilna z'monių. Diena buvo 
nuostabiai graži ir visi išvykos da
lyviai džiaugėsi puikia nuotaika.

Mokyklos ir skautų vienetų buvo 
rūpestingai išstatyti parodai margu
čiai ir visi galėjo juos pamatyti. Su
daryta speciali komisija margučių kon
kursui pravesti ir atrinkti gražiausius, 
lietuviškiausius ir 1.1. Komisija su
darė mokytoja p. Zakarevičienė, 
prof. H. Jakimavičius, svečias iš Ame
rikos, ir Australijos Rajono vadas v. 
sktn. A. Jakštas. Daug gražiu margu
čių atrinkta, ir jų savininkai apdova
noti. Vėliau pasirodė Velykų bobute 
p. A. Jablonskienė su dovanomis, pil
nais krepšiais margučių tikrų ir šoko.- 
ladinių.

(Apie ‘Aušros’ tunto sueiga, pakė
limus ir apdovanojimus bus parašyta 
sekančiame MP numeryje.)

Po tunto sueigos buvo skautų 
laužas, kuri užkurti buvo pakviestas 
svečias prof. H. Jakimavičius. Prie 
laužo buvo gražiai padainuota ir pa
silinksminta.

Su laužo paskutine žiežirba bai
gėsi ir šios puikios iškylos diena. 
Jau buvo tamsu kai pradėjome skirs
tytis namo.

am 
****

— Mafia nelegaliai per Kanadą įgabeno 
per porą metų į JAV daugiau kaip 1.00(1 
italų, kurių dalis padedanti, tai organizaci
jai vykdyti nusikaltimus.
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į PAKVIETIMAS |
* Newcastlio Lietuvių Choras maloniai kviečia Jus atsilankyti į Choro |
| METINĮ. KONCERTĄ. I

i kuris įvyks šešetadienį, s.m. balandžio 22 d., Charlestown Community * 
J Centre salėje. *
| Atvyksta Sydney Choras ‘DAINA’ 5
« Programoje * Newcastlio ir Sydney jungtinis mišrus choras . |
* ** ‘Daina’ vyrų choras *
* *** Newcastlio ir Sydney atskiri chorai 2
| **** Dainos su solistais |
* Vėliau gera šokių muzika, bufetas, loterija ir 1.1. |
| Bilietus iš anksto galima įsigyti ir stalus rezervuoti pas choro na- 2 
S rius. Įėjimas $1.50, studentams ir pensininkams $1.00.
5 Nepraleiskite progos pasigerėti lietuviškomis dainomis ir skaitlin- Į
* gai pabendrauti savųjų tarpe. 2

4 Chorams diriguoja: STASYS ŽUKAS (Newcastle) |j BRONIUS KIVERIS (Sydney) |
* DAUG NAUJU DAINŲ - DAINUOJA VIRŠ 70 CHORISTU! |

* Choro Valdyba |

PAREMKITE KOVO KREPŠININKES!

RŪTA ARAITĖ, RITA IR AUDRE KASPERAITYTES yra išrinktos 
kandidatėmis į NSW valstijos jauniu, rinktinę.
Jų ir kitu, jaunių finansiniam parėmimui Kovo valdyba rengia

B - B ■ Q - IESMINĘ

įvykstančią BALANDŽIO 24 (PIRMADIENĮ), ponų KRAUCEVICIU 
namuose, 45 HILLCREST AVE. GREENACRE. Pradžia 7 vai. vak.
Bačkos alaus, įvairiausi žaidimai ir 1.1.

KVIEČIAMI VISI'

NEPAMIRŠKIT KONGRESO BALIAUS! GEGUŽĖS 20 d.
MENZIES HOTEL! Del pakvietimų skambinti V.Bitinaitei 969 6394.

"Gimęs Mėnulyje"
HOUSTON. — Wehrner von 

Braun, pranašauja, kad dar 
prieš 2000 metus Mėnulyje bus 
pastovios stovyklos, kur galės 
gyventi ne tik mokslininkai ir 
tirti padanges, bet ir jų šeimos, 
todėl visai galimas dalykas, jog 
kas nors galės didžiuotis, kad jo 
pase įrašyta; “Gimęs Mėnuly”, 
panašiai, kaip dabar jau yra įsi
kūrusių žmonių Antarktikoj. 
Prezidento Nixon o pasirašytas 
įstatymas, kad aprobuoja ir ski
ria lėšas padangių skriejančiom 
stotim statyti, leis atpiginti ke
liones į Mėnulį.
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