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LAISVO ŽODŽIO JĖGA
BIJOSI LAISVO ŽODŽIO

Juo toliau, juo nervuotesni pasi* 
sakymai pasirodo-okupuotoje Lietuvo
je leidžiamoje spaudoje pries laisvo
jo pasaulio radijo transliacijas. Štai 
pora pavyzdžių:

Sausio 10 dienos ’’Tiesoje” gana 
ilgu straipsniu - Kalba Vilnius - Sta
sys Vilkas, vyriausias redaktorius, 
pasisako pries laisvojo pasaulio radi
jo transliavimus Sovietų Sąjungos 
pavergtoms tautoms. Tas komunistu 
’’garsiakalbis” nori įtikinti dienraš-‘ 
čio skaitytojus, kad visos transliuo
jamos programos esančios tik “anti
komunistinis šmeižtas” erdvėje.

Toks pasisakymas duoda pagrindo 
manyti, kad pavergtosios tautos, nuo
lat sovietiniu melu maitinamos,^mielai 
klausosi laisvojo žodžio. Žmonės 
išgirsta,kas dedasi. laisvajame pasau
lyje, o taip pat rimtą kritiką sovie
tinės santvarkos, kurioje duste dūsta 
mulkinamos gyventojų masės.

S. Vilkas pripažįsta, kad radijo 
ginklas yra labai “operatyvus, be kon
kurencijos, galįs aprėpti plačiausią 
auditoriją, jokiomis sienomis neuž
tvertu eteriu, prasiskverbti į tolimiau
sius planetos užkampius”. (Jei

GRAŽI DOVANA
Teko patirti kad “Aušros” tuntas 

Sydnejuje iš to tarpu nežinomo gera
dario gavo Sl.00G.ou savo veikiai 
plėsti. Koks gražus įvertinimas jau
nimo ir koks gražus pavyzdys dauge
liui iš mūsų. Remkime jaunimą ne 
žodžiais,bet realia pagalba. Tik tokiu 
keliu eidami galime ramiai žiūrėti į 
ateiti.

SVEIKINAME KOLUMBIJOS 
LIETUVIUS SU 25 METU SUKAKTIMI

Kolumbijos Lietuviai vasario 
15 -17 d. švenčia savo 25 metų, jubi
liejų nuo įsikūrimo Kolumbijoje.

Paruos'ta plati minėjimo progra
ma pakviesta iš Kanados Hamiltono 
Lietuviu Taut. Šokių vienetas "Gyva* 
taras” išpildyti programai, daug val
džios ir dvasiškijos oficialių asmenų.

Ta proga ir mes iš Australijos 
Siunčiame savo nuoširdžius linkė
jimus broliams lietuviams Kolumbi
joje , linkėdami sėkmingai darbuotis 
mūsų tėvynės Lietuvos labui.

Pirmutiniai tremtiniai į Kolumbi
ja atvyko 1948 m. pavasari tarpinin
kaujant Lietuvių Katalikų 'Komitetui 
(įkurto 1946 m. keturiu liet, kunigų ir 
kėlių pasauliečių, atvykusių prieš 
II*ją Pasaulinį Karą). Iki 1952 metų 
Kolumbijon įvažiavo apie 500 lietuvių, 
kurių daugumas apsistojo Bogotoje ir 
Medellin’e. Tremtinių bendruomeninis 
ir kultūrinis gyvenimas prasidėjo 
1949 metais, kada Bogotoje ir Mede
llin’e buvo išrinktos jau iš pačių trem
tinių apylinkių valdybos.

‘Prieš 5-rius metus Medelynos 
dienraštis “EI Colombiano” (1969. 
VIII.21 laidoje) “Los Lituanos” 
straipsnyje tarpe kitko rašė: “Lietu
viai, prieš 20 metų įsijungė į mūsų 
valstybinį^ gyvenimą, sudaro vieną iš 
organizuočiausių, darbščiausių, nuo 
kitų išsiskiriančių etninių grupių musu 
bendruomenėje.

Norime paminėti pirmųjų lietuviu 
imigrantų atsikėlimą Kolumbijon ypa
tingai atžymint, jog'lietuviai yra lais
vę, tvarką ir darbą mėgstą žmones, 
įvairiu sakų specialistai talkina mūsų 
tėvynes išsivystyme.

Lietuva jiems yra idealioji Tė
vynė. Jąwmyli, gerbia ir prisimena. 
Tautinių Švenčių dienose ją. prisiminę 
apdainuoja bei atžymi šokiais akyse 
ašaroms žvilgant”.

Sovietų Sąjunga ir jos pavergtosios 
valstybes nebūtų uždarytos geležinė
mis uždangomis ir spygliuotų vielų 
tvoromis, kaip yra laisvajame pasau
lyje, tai nereikėtų būgštauti dėl lais
vųjų transliacijų. Red.)

Straipsnio autorius, kaip gerai 
kvalifikuotas radijo bendradarbis, 
o taip pat aprūpintas sovietų žvalgy
bos surinkta medžiaga apie radijo 
stotis, pateikia ir konkrečių duomenų 
apie jas. "Vien mūsų šaliai (S.S-gai. 
Red.) adresuotos laidos per parą 
siekia 200 valandų, "Laisvės” pro
gramas transliuoja 17 siųstuvų dauge
lio Tarybų_ Sąjungos tautų kalbomis. 
Penkių Europos socialistinių šalių 
kalbomis per 32 radijo stotis savo an
tikomunistines programas transliuoja 
“Laisvoji Europa”. Nemažiau eterį 
drumsčia “Amerikos Balsas”, “Vo
kiečių Banga” “B.B.C.” Pekino ir 
Izraelio balsai.

Iš tiesų, transliacijų arsenalas 
didelis. Bet Sovietų Sąjunga yra vie
nas didžiausių Žmonijos laisvės, kul
tūros ir demokratijos priešų, Jos 
priespaudoje kenčia ir Lietuva.

“Sovietskaya Litva” savo 1974 
m. sausio laidoje paskelbė straipsne
li “Laive sėti dezinformaciją ir 
melą”. Autorius,pagal laikraštį,esąs 
suomis iš Helsinkio, Martti Lami. 
Įprastiniu trafaretiniu sovietų stiliumi 
ir frazeolog?įa jis puola dvi laisvojo 
pasaulio rač.k stotis - Radio Liberty 
ir Radio Free Europe >. Jis pats rašo, 
kad tų radijų klausęs vos “keletą 
dienų”, bet jau susidaręs įspūdį, kad 
visa tai, ką tie radijai skelbia esąs 
melas ir biaūrus Sov. Sąjungos šmeiž
tas. Autorius didžiuojasi, kad jis ne 
tik matęs Suomijos užkampius, bet ir 
lankęsis Sovietu Sąjungoj ir ją matęs 
savo akimis. Štraipsnis yra įvairių 
išpuolių prieš tas radijo stotis ir ių 
darbuotojus menkavertis kratinys.

(ELTA)

MIRĖ A. SNIEČKUS
1974 m. sausio 22 d., išgyvenęs 

71 metus, Druskininkuose nuo širdies 
priepuolio mirė Antanas Sniečkus, 
Sovietu Sąjungos komunistu partijos 
padalinio okupuotoje Lietuvoje pirma
sis sekretorius. Tuo titulu jis veikė 
be pertraukos nuo Lietuvos okupaci
jos 1940 m. iki mirties.

A. Sniečkus gimė 1903 m. sausio 
7 d. Bubleliuose. Sakiųapskr. Pirmojo 
pasaul. karo metu Voroneže baigęs 
Martyno Yčo lietuviu gimnazijos ketu
rias klases, jis tuoj įsijungė į revo
liucinį Rusijos judėjimą ir nuėjo su 
bolševikais. Grįžęs į Lietuvą, pogrin
dyje organizavo komunistus, už ką 
kelis kartus buvo teismo nubaustas.

1940 m. sovietams okupavus Lie
tuva, Sniečkus buvo paskirtas Valsty
bės "saugumo departamento direktoriumi 
ir vadovavo masiniams žmonių areš
tams ir trėmimams į Sibirą.

1944. m. išsplėtus Lietuvos parti
zanų kovoms su okupantu, Kremlius 
į Ėietuva - atsiuntė Politbiuro narį 
Michail Siislov tvarkai daryti. Kari
niam sektoriui vadovauti atsiuntė gen. 
Kruglov’ą, Berijos padėjėja. Krem
liaus pavedimu Komunistu ‘ partijos 
Centro Komitete buvo įsteigtas “Or
ganizacinis Biuras” (ORG Biuro), 
kuriam vadovavo Suslov, Kruglov ir, 
suprantama, ir Sniečkus, (pik. Burklic- 
kij parodymas Kersteno Komiteto tyri
nėjimų 2 dalis, 1371 psl. ) Šis biuras 
į savo rankas paėmė visa, okupacinės 
valdžios tvarkymą Lietuvoje.

1944 • 1952 m. kovose su NKVD 
daliniais ORG Biurui vadovaujant žuvo 
per 50,000 partizanų ir apie pusė 
milijono gyventojų buvo ištremti į 
Sibirą.

(ELTA) ***

“Dainos” choro ir tautinių šokių grupės “Grandinėlės” padovanota Sydne- 
jaus Operos Rūmams Edvardo Lašaičio darbo koplytėlė išstatyta šiomis 
dienomis (vasario 8-12 d,d.) Operos Rūmu suruoštoje parodoje, Nuotraukoje 
“Dainos” choro atstovai-p, E, Kiverienė ir p. Pr, Nagys prie koplytėlės. 
(Aprašymą žiūr, 5 psl,) 

* — .. ........................................................................

Paslaptingieji teismai
A. Solženicinas dokumentiniame 
savo veikale "Gulago salynas” 
atskleidžia slepiamą tikrovę.

Autorius plačiau paliečia 1936 - 
38 m. propagandinius teismus Maskvo
je. Jis taipgi pastebi, kad į juos 
buvo įtraukti tik 8 kaltinamieji, o 
ne 2,000 į tuos įvykius įveltų asme
nų. Stalinas atsisakė masinio 2,000 
ar bent 200 asmenų teismo vien dėl 
to, kad oktetui yra lengviau diriguoti, 
negu masiniam chorui. Kaltinamųjų 
prisipažinimas nestebina A. Solženi- 
cino, nes kiekvienas nori gyventi. 
O jeigu kuris žmogus ir praranda 
norą gyventi, jis stengiasi apsaugoti 
savo vaikus ir anūkus. Tokie teisia
mieji privalo laikytis jiems iš anksto 
padiktuotu taisyklių, kad teismas 
būtų naudingas socialistinei visuo
menei.

Sakoma, kad tibetiečiai turėjo 
gėrimą, silpninanti žmogaus valią, 
ir kad tą patį tiksią galima pasiekti 
hipnoze. Anuometinė NKVD laisvai 
galėjo naudotis šiomis priemonėmis, 
kadangi jos nevaržė jokie moraliniai 
įstatymai. Yra gerai žinoma, kad 
jau 1920 - 30 m. i GPU tarnyba^ buvo 
pašaukti geriausieji hipnotizuotojai 
iŠ teatrų scenų, o vėliau NKVD netgi 
įsteigė specialią hipnotizuotojų 
mokyklą. L. Kamenevo žmona, aplan
kiusi suimtą savo vyrą prieš pat 
teismą, rado" jį visiškai pasikeitusį, 
praradusį reakciją. Apie tai spėjo 
painformuoti eilę asmenų, kol pagaliau 
pati buvo suimta.

NAIVIOS AUKOS
Iš visų teisiamųjų gudriausias 

buvo bolševikas revoliucininkas N.I. 
Bucharinas, tačiau ir jis nepastebėjo, 
kad Stalinas žaidžia su juo kaip katė 
su pele. Kai po Kirovo nužudymo 
buvo teisiamas L. Kamenevas ir 
G. Zinovjevas, N.I. Bucharinas rėmė 
Staliną, pripažindamas teisiamųjų 
kaltę. Vėliau ir jis pats susilaukė 
tokio paties likimo, kurį A. Koestleris 
yra įamžinęs savo knygoje “Tamsa 
vidurdienį”. Lietuviškasis jos verti
mas buvo pavadintas “Nulis ir bega
lybė”.

N.I. Bucharino -tragedija prasi
dėjo 1937 m. pabaigoje įvykusiame 
kompartijos centrinio komiteto visu
mos posėdyje. Kaltinimų seriją 
N.I. Bucharinui ir A. Rykovui pažėrė 
Jagodos enkavedistų atvestas G. 
Piatikovas. Nors jam buvo išmušti 

dantys ir jis vos tegalėjo stovėti, tik 
vienas G. Ordžonikidzė paklausė, ar 
tie kaltinimai yra pateikiami savano
riškai. Ane kojų vos Ų&paštovintis 
G. Piatikovas užtikrino: “Visiškai 
savu noru”. G. Ordžonikidzė, patikė
jęs G. Piatikovo savanoriškumu, vė
liau praregėjo ir savo karjerą pats 
užbaigė šūviu į galvą.

Po šių kaltinimų Stalinas pa
reiškė N.I. Bucharinui: "Nesijaudink! 
Niekas tavęs nepašalins iš partijos”. 
Nespėjus nutilti šiems žodžiams, 
N.I. Buchariną fašistų samdiniu ap
šaukė L. Kaganovicius ir V. Molo
tovas, reikalaudami ne tik išjnesti 
iš partijos, bet ir sušaudyti. Čia A. 
Solženicinas ironiškai primena kom
partijai, kiek daug vertingos informa
cijos yra prarandama saugant V. 
Molotovo garbingą ir ilgą amžių. N.I. 
Bucharinas buvo nuteistas ir sušau
dytas 1939 m.

PEREINAMIEJI KALĖJIMAI
Pasak A. Solženicino, retai beuž

tiksi zeką (kalini), kuris nebūtų perė
jęs per 3 - 5 kalėjimus. Kaikurie at
mintyje yra išsaugoję tuziną kalėjimų, 
o tikrieji Gulago sūnūs jų priskaičiuo
ja net 50. Tačiau tie kalėjimai zekų 
atmintyje yra susimaišę, nes jie visi 
buvo labai panašūs į vienas kitą.

Kaip liudija 1937 - 38 m. žiemą 
kalinti asmenys, vienas žymiausių 
buvo Ivanovo pereinamasis kalėjimas. 
Nors pastatas net ir žiemą nebuvo 
šildomas, viršutiniuose gultuose kali
niai gulėdavo visiškai nuogi, išdaužę 
visus langųstiklus,kadgalėtų apsisau
goti nuo uztroškimo grėsmės. Dvide
šimčiai kalinių skirtoje kameroje nr. 
21 jų buvo net 3231

Maistas buvo išduodamas ne kiek
vienam kaliniui, o dešimties kalinių 
grupėm, Jei kurie iš dešimtuko numir
davo, jų kūnai būdavo paslepiami po 
gultais ir laikomi ten, nepaisant dvo
kimo, kad likusieji nariai galėtų gauti 
pilno dešimtuko maisto davinį.

Vladivostoko pereinamasis kalė
jimas 1937 m. vasario mėnesį turėjo 
daugiau kaip 40,000 kalinių, kuriems 
jame tekdavo praleisti po keletą mėne
sių. Gultai buvo pilni utėlių, blusų ir 
kitų parazitų. Kiekvienas kalinys 
gaudavo tik po pusę puoduko vandens 
dieną, iš kaikuriu skyrių kasdien 
tekdavo išnešti 100 lavonų. Iki pasku
tinio žmogaus dizenterija išmirė visa 
korėjiečių sekcija.

,• . (Nukeltais pusi.)
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KEISKIME KOVOS METODUS

Lietuvių, tauta yra atėjusi iš 
amžių glūdumos su savo kalba ir kul
tūra ir yra vienintelė visoje civili
zuotoje žmonijos istorijoje gyva savo 
tokia ilga dvasinės raidos apraiška. 
Negalime prileisti, kad ši tauta 
galėtu žūti šiais modemiškais lai
kais nuo kokių kultūros 'barbarų ar ti
ronų, jei mes būsime veiklūs ir reika
lausime savo teisių. Kuo mokslas ir 
kultūra aukščiau pažengs,tuo lietuvių- 
tauta ir jos kultūra bus labiau verti
namos kaip vienintelis ir nepakarto
jamas tautų gyvenime reiškinys. Mes 
esame pakankamai kultūringi,kad ga
lėtume lygintis su šių laikų aukščiau
siai iškilusiomis tautomis kultūroj e, 
ir kartu esame vieni iš seniausių tau
tu Šeimoje. Taigi mūsų vertė žmoni
jos civilizacijos istorijoje yra dide
lė ir reikšminga, pirmiausia:, tų turime 
patys suprasti, o paskui pasaulį įti
kinti.. Tiesa, kad kultūros istorikai ir 
kalbininkai daug žino ir kalba apie 
lietuvių kalbą ir ją labai vertina, 
bet tai tik jie vieni, o reikėtų, kad 
visas kultūringas pasaulis susirū
pintų lietuvių tautos likimu ir neleistų 
vandalams jos naikinti. Jei humanis
tinis pasaulis yra susirūpinęs nykstan
čių augalų ir gyvulių globa, kaipgi 
jis neturėtų rūpintis naikinamomis 
kultūromis ir tautomis. Reikia mums 
tik sujudinti šio pasaulio sąžinę, 
"Kreipiantis į mokslo ir dvasinės insti
tucijas, o ne į politines;, kurios ne
beturi nei sąžines, nei sveikos nuo
vokos apie kultūros vertę ir plėtrą.

Šių dienų tarptautinė pasaulio 
politika yra tiek sužvėrėjusi, kad joje 
nebegalima rasti mažom tautom pagal
bos. Pavergtos tautos kovoja politi
niais ginklais ir politinėse instituci
jose, todėl ir jų veikla lieka iš karto 
sužlugdyta. Mums reikia pradėti kova 
vesti humanitariniais ginklais ir steig
ti humanitariniais pagrindais tarptau
tines institucijas kovai su tautų ir jų 
kultūrų naikinimu. Humanitariniai 
kongresai tautoms; apsaugoti turės 
didesnės reikšmės kaip politinės 
konferencijos ir protestai.

Kas daryti? Reikėtų, kad viso 
pasaulio lietuviai mokslininkai, pasi
telkę į pagalbą savo kolegas, kitų 
kraštų mokslininkus, išeitų su viešu 
protestu dėl Lietuvių Tautos naikini
mo, dusinimo ir varžymo savoje kul
tūroje laisvai reikštis ir kurti. Reikė
tų kad visi pasaulio universitetai ir 
visos religinės ir dvasinės instituci
jos gautų tuos protestus ir visi pa
saulyje lietuviai išeitų į viešas de
monstracijas dėl savo tautos laisvės.

Ar mes pajėgtume tokius pro
testus ir demonstracijas suorganizuo
ti? Jei turėtume noro ir pasišventimo 
dvasios,kokią turėjo knygnešiai, kokią 
turi daugelis mūsų geru patrijotu, tai 
nėra abejonės, kad tokius protestus 
mes suorganizuotume. Musų yra daug. 
Bronius Kviklys viename “Draugo” 
vedamajame “Antrasis mokslo ir 
kūrybos simpoziumas” tvirtina , kad 
mes vien tik mokslininkų galime turėti 
apie 400 • 500. Jų galime rasti vi
suose didesniuose universitetuose 
Amerikoje, Kanadoje, Australijoje ir 
kt. Kolektyvūs mokslininkų pareiški
mai turi visai kitos reikšmės kaip, 
sakysime, politikų, ar tam tikrų ofi
cialių institucijų. Pareiškimai ar 

■peticijos, pateiktos prezidentams, 
parlamentams, ar kuriems kitiems 
politiniams organams nebeturi to 
efekto, kokį galėtų turėti mokslo, 
meno, religijos ar kitoms humanita
rinėms institucijoms pateikti memoran 
durnai.

Tą darbą turėtų pradėti organi
zuoti PLB. Didelis darbas, didelis 
užsimojimas, bet reikia tikėtis, kad 
būtu, ir didelis įnašas į mūsų tautos 
laisvę. Mes turime viską daryti, 
Mūsų Pastogė Nr. 7 1974.2.18 psl. 2

Sol. G. Čapkauskienė Violetos vaid- U
menype "Traviatos op. (Chicagos 1962 m. ji debiutavo kaip pro-
Lietuvių Operos pastatymas). fesionalė dainininkė “Sarah Fisher

Concerts” koncerte, o 1965 m. pradėjo
GINOS ČAPKAUSKIENĖS 

BELAUKIANT

A. Mauragis
Mes turėjome nemaža kultūrininkų, 

visuomenininkų, sportininkų ir kitų 
žymių žmonių iŠ Amerikos, kurie mus 
atgaivino, gražiai nuteikė, sutvirtino. 
Čia verta prisiminti Juozą Bačiūnų, 
kun. Pr. Prunskį, dr. K. Valiūną, 
vysk. V. Brizgį, vysk. A. Deksnį, 
prel. Tulabą, prel. J. Balkūną, kun. 
Rimšelį, kun. J. Borevičių, solistus 
Barą ir Stankaitytę na ir visat spor
tininkų komandą su Adamkum" prie
šakyje. Buvo ir daugiau žymių žmo
nių, kurių čia visų nėra įmanoma iš
vardyti, bet kurie paliko savo sielos 
dalį_Australijoje,ir mes tai gerai jau
čiame.

Dabar laukiame kanadietės solis
tės Ginos Capkauskienės. Apie ją 
paskutiniu laiku daug rašo Amerikos 
ir Kanados lietuvių spauda ir rašo 
labai gerai.

Malonu yra kad Gina ryžosi ap
lankyti su koncertais Australijos 
lietuvius, reikia nemažo pasiauko
jimo ir rizikos, ypač turint galvoje 
savo .muzikinį instrumentą • balsą, 
kuris yra jautrus kiekvienai nepalan
kiai aplinkybei, o ypač oro pasikei
timui.- Bet tikėkime, kad viskas bus 
gerai ir Gina sublizgės scenose,palik
dama mums ilgat ir malonu prisiminimą 
jos koncertų ir jos gražios ir kilnios 
asmenybės. „

Gina Butkutė čapkauskienė yra 
kilusi iš Joniškio. Pasitraukė iš 
Lietuvos dar jaunutė ir apsigyveno 
Vokietijoje Hanau mieste. Tenai ji 
lankė gimnaziją aktyviai reiškėsi 
chore, tautinių šokių grupėje ir skau
tiškoje veikloje.

1949 m. jauna Gina su savo mo
tina (tėvas mirė bolševikų kalėjime) 
atvyko ų Kanadą ir apsigyveno Mon
realyje. Čia Įsijungė į lietuvių kul
tūrini gyvenimą.

širmoji jos dainavimo mokytoja 
buvo solistė E. Kardelienė, ilgesnį 
laika mokėsi pas prof. P. Donaldą, 
muziką studijavo pas prof. J. Dubois 
ir lankė M.T.P. operos studiją, kur 
jai teko dainuoti koloratūrines parti
jas iš operų “Liucija di Lammer* 
moor”, “Die Zauberfloete” ir "La 
Boheme”.

1960 m. ji dalyvavo Toronto Kiva- 
nis muzikos festivalyje, o 1961 m. - 
Montrealio muzikos festivalyje; abie
juose konkursuose išsikovojo gar
bingas vietas.

kad savo tautą, išgelbėtume nuo jai 
gresiančio išnykimo.

Mokslas yra didelė galybe ir ga
bumai mokslui yra didelė Dievo dova
na. Tik neprivalome tuos Dievo duotus 
talentus laikyti užkasę žemėse, o 
naudotis, kad atneštų didelį pelną 
savo tautai ir visai žmonijai.

am*** ’ ■.

dainuoti “La Cigale” klube, kuris 
tuo metu buvo Montrealyje operos pa
kaitalas. Ten kaip profesionalė dai
navo šešius metus ir Įgavo praktiško 
patyrimo. 1967 m. pasaulinėje paro
doje Expo *67 Gina dainavo tris kar
tus. Amerikoje debiutavo 1970 m. Chi- 
cagoje “Draugo” romano premijos 
įteikimo proga. 1971 m. buvo pakvies
ti dainuoti Chicagos Lietuvių Opero
je, kur ji “Traviatoj” atliko Violetos 
partiją. Po to sekė įvairiuose mies
tuose "jos pasirodymai su koncertais.

Dainavimą Gina studijuoja visą 
laikau ir pažangą daro didelę. Būdamas 
Amerikoje, norėjau ją susitikti, deja, 
neturėjau laimės. Klausinėjau daugelį 
savo pažįstamų apie Giną, nes žino
jau, kad ji atvažiuos į Australiją. Vi
si, kurie ją pažįsta ir"girdėjo dainuo
jant, sakė kad Gina yra labai gera 
dainininkė ir daro gerą pažangą. Jos 
kaip solistės ateitis yra didelė. Taigi, 
ar nemalonu bus ir mums ją išgirsti.

Pats negirdėjęs ir nematęs so
listės, nedaug galėjau ir jums papasa
koti apie ja, tegul geriau kalba tie, 
kurie jat girdėjo ir matė. Štai ką rašo 
kiti. " „

Solistė Gina Butkutė - Capkaus- 
kienė savo dainavimo menu Bostone 
tikrai susilaukė pergalės. Nors ir 
nedėkingose akustinėse sąlygose 
pasirodydama, koncerto klausytojus 
ji pavergė gražiu balsu, meistriškai 
valdoma dainavimo technika, muzikine 
kultūra, paprastu, jaukiu, jokiais 
mostais neperkrautu laikymusi sceno
je.
“Keleivis” St. Santvaras

Dainininkė užimponavo: pirmiau
sia gera koloratūrine technika, o ir 
maloniu, lyrinio pobūdžio, balsu.

G. Čapkauskienė yra muzikali, 
tvirtos, nesvyruojančios intonacijos, 
visiškai subrendusi dainininkė. Ir, 
svarbiausia, rečiau pasitaikąs ne- 
dvejotinai koloratūrinis sopranas. 
“Draugas” A. Kuciūnas

Gina Čapkauskienė turi gražų, 
sodrų koloratūrini sopraną ir, kaip 
retai, aiškų žodi. Vokalinis tem
peramentas buvo logiškai suplanuotas 
atskleisti Violetos tragiką, konfliktus, 
viltį ir pabaigą.

Į operos šeimą ateina naujas 
talentas.
"Draugas” Balys Chomskis

Antrasis vaidinimas (“Traviata”) 
sekmadienį, gegužės 2, davė žymiai 
kitokį vaizda: svarbiausią vaidmenį 
jam suteikė ūebiutantė iš Montrealio 
atvykusi Gina Čapkauskienė. Prieš 
keletą savaičių ją buvo tekę girdėti 
“Laiškų Lietuviams” koncerte, kur ji 
padarė itin rimto įspūdžio nelengva 
ir gerai paruošta programa. Dabar ji 
taip pat save pateisino vadovaujamoje 
operos rolėje. Gina Čapkauskienė turi 
didelį, skambų koloratūrinį sopraną su 
metaliniu skambesiu; balsas gerai 
išlavintas, laisvai apimąs visus 
registrus, nenustojęs skambesio žemo
se gaidose, turįs puikias aukštas 
gaidas, tiek “piano”, tiek “forte”.

, Yra gražios. išpildymo dovanos ir

LIETUVIU DIENŲ, suruošimas ir 
sėkmingas jų pravedimas priklauso 
ne tik nuo įdėto darbo, bet ir turimų 
išteklių. Norint gauti geresnes sales 
ir patogiose vietose , reikalinga 
daugiau už jas mokėti.

A.L.B. Krašto Valdyba neturėda
ma pakankamai lėšų, pakvietė dr. S. 
Pacevičienę jas telkti. Dr. S. Pace- 
vičienė sutiko šias sunkias ir nedė
kingas pareigas priimti - organizuoti 
lėšas LIETUVIŲ. DIENOMS.

Dr. S. Pacevicienč yra žinoma ne 
tik Adelaidėje, bet ir kitose lietuvių 
kolonijose. Jos veikla skautų akade
mikų tarpe, Pabaltiečių moterų ir 
kitose- organizacijose atima nemažai 
laiko, bet ji neatsisakė šio Šimkaus 
darbo.

A.L.B. Krašto Valdyba linki dr. 
S. PaceviČienei sėkmės ir ištvermės 
ir kviečia visus mūsų tautiečius neat
sisakyti paremti mūsų tautinį ir kul
tūriną festivalį - LIETUVIŲ. DIENAS.

A.L.B. Krašto Kultūros Taryba***
RUOŠIAMOS STUDIJĄ DIENOS 

ADELAIDĖJE
Kas antri metai yra ruošiamos 

Australijoje Studijų Dienos, kuriose 
stengiamės atidžiau atkreipti dėmesį 
į. mūsų gyvenimo problemas ir jas' 
plačiau išdiskutuoti.

Šiais metais Velykų atostogų metu 
balandžio 12 - 14 d. ^.L.B. Krašto 
Valdyba ruošia Lietuvių Studijų Die; 
nas Adelaidėje, kuriose "dalyvaus eilė 
paskaitininkų su aktualiomis temomis. 
Ta proga yra kviečiami visi Austra
lijos lietuviai, kurie domisi musu tau
tine kultūra, dalyvauti ir prisidėti 
prie šių svarbių diskusijų, kurių temos 
ir programa paskelbtos bus vėliau 
spaudoje.

Lidija Pociene

aiški dikcija... _ ,
G. Čapkauskienė parodė ir aiškų 

įgimtą vaidybinį gabumą. Kas ypač 
svarbu operoje, ji sugeba sceniškai 
jausti savo kūną, pozą ir judesiu 
išreikšdama pergyvenamojo momento 
nuotaiką. Rolė neabejotinai buvo jos 
apgalvota ir paruošta.

G. Čapkauskienės asmenyje įgi
jome stambųnaują. Įnašą mūsų daininin
kų šeimoje: jos debiutas sudarė svar
biausiąjį šiuometinio sezono įdomumą.
“Aidai”’1971 Vladas Jakubėnas

Dainininkė Gina Čapkauskienė 
savo balso grožiu, balso švelnumu bei 
stiprumu padarė klausytojams nepa
prastą Įspūdį. Buvo kelis kartus iššauk 
ta net bisui. Subtili jos dainuojamo 
teksto interpretacija sujungta su 
tobula vaidyba ir dideliu įsijautimų ir 
išgyvenimu parodė ją esant aukšto 
lygio dainininke.

Tai tikra lakštingala, apdovanota 
iš prigimties žaviu balsu • koloratū
riniu sopranu, kurio jai galėtų pavydėti 
daugelis dainininkių. Buvo vienas 
malonumas klausytis tokios, puikios 
dainuotojos, kuria losangeliečiai ilgai 
prisimins, nes ji paliko jų širdyse 
daug grožio kibirkščių.

“Lietuviai Amerikos
Vakaruose”

Juozas Turinis

Dainininke užimponavo ne tik 
aiškiu, temperamentingu dainavimu, 

bet ir savo patrauklia asmenybe. Klau
santis traviatiškos lyrikos ir kolora
tūrinių trelių, prisiminė Montrealio 
laikraštininko sakinys: Gina dainavo 
lakštingalos lengvumu ir su didele 
meile savo menui.

“Draugas” Pr. V.(isvydas)
***
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Suaugusių, romantikos didesnė dalis 
baigiasi tuo pačiu "happy end”.

Paimkim meilę. įsimylėjusieji 
skaito save laimingais tačiau ar meilė 
ir laimė yra panašios? Viena yra dva- 
sinis stovis, o kita • reikalaujantis 
jausmas. Frąncoise Sagan turėjo gražų, 
pasakymą.: "Meilė be pavydo, galbūt, 
yra laimė, bet tai jau nebe meilė”.

Kaip, kur, kada randamas tas 
toks brangus gyvenimo eliksyras? Net 
ir „ super-gudročius Voltaire nežinojo: 
"Žmogus ieško savo laimes kaip 
girtas namų. Jie žino, kad yra ir čia 
pat, bet kaip pasiekti?”

TĖVO TVĖRIMAS
Kai Dievas tvėrė tėvą. Jis pir

miausia suformavo didelį kūną. Greta 
stovėdamas moteriškas angelas sako: 
- Kas čia per tėvas? Jeigu Tu vaikus 
taip arti žemės darai, tai kodėl tėvas 
toks aukštas? Jis negalės su savo 
vaikais kiaušinių ridinėti/ neatsiklau
pęs ir turės žemai lenktis, jeigu norės 
juos suguldyti. Jis ir pabučiuoti vaikų 
negalės • turės atsitūpti. • t <.

Dievas Šypsojosi ir sakė: - Žino
ma, bet jeigu aš tėvą, darysiu lygų su 
vaikais, į ką jie žiūrės aukštyn?

Dievas padarė tėvui rankas, stip
rias ir dideles.

Angelas krato galvą.
— Didelės rankos nemokės vy

nioti vystyklų, susegioti kelnyčių 
nei kaspinėlių surišti. Apie sužeistų 
mažu rankyčių apraišiojimą nėra ko 
nė svajoti.

Dievas atsakė jam sypšodamas.
— Aš žinau, bet jos pakankamai 

didelės ir viską paimti gali, ką ma
žas berniukas prirenka į savo kišenes 
ir pakankamai mažos, jog vaikas gali 
lengvai padėti savo galvytę i tėvo 
ranką.

Dievas suformavo ilgas, plonas 
kojas ir stiprius plačius pečius.

— Ar Tu matai, Dieve, kad padarei 
tėvą visai be sterblės? - Kikena 
angelas.

— Sterblę aš motinai daviau. 
Tėvui daviau plačius pečius ir stip
rias rankas, kad jis rogutes patraukti 
galėtų, berniuko dviratį palaikytu ir 
sunkią miegančią galvytę ant plačių 
pečių laikyti, kai pavargusi vaiką 
nes namo. Uz tėvo pečių joks vėjas 
nepūs ir audra nesiūbuos.

Dievas kaip tik pradėjo formuoti 
dvi didžiules pėdas; didžiausias, 
kokias iki šiol kas buvo matęs. Ange
las jau nebegalėjo išlaikyti.

— Taip negerai, labai negerai, 
Viešpatie! Su tokiom didelėm kojom 
jis negalės greit atsikelti ir naktį 
nubėgti prie verkiančio kūdikio lovy
tės. Ar tu nematai, kad su tokiomis 
pėdomis jis gali net sumindžioti savo 
vaiko draugus, pas jį žaisti atbėgu
sius?

Dievas šypsosi.
— Kaip tik geros kojos, tu pama

tysi! Savo kojom jis stipriai ant 
žemės stovės, kai savo vaiką kels 
aukštyn^ virš saves. Išgirdę jo pėdų 
garsac išlakstys blogi padarai iš jų 
sodoį kur vaikai turi lapinį namelį. 
Labai gerai plačios ir stiprios tėvo 
kojos. -

Dievas dirbo visa^naktį, Jis ne
davė tėvui daug žodžių, bet įdėjo 
tvirtą, patikimą balsą. Davė viską 
matančias akis, kantrų ir ramų žvilgs
nį. Jis davė jam stiprią valią ir 
griežtą mintį. Pabaigdamas Dievas 
minutei sustojo, susimąstė ir paėmęs 
įdėjo jam ašaras į akis. Atsisuko į 
angelą.

- Na, ar jis ne toks pat geras, 
kaip motina?

Moteriškasis angelas patenkintas 
linktelėjo galvą. ***

Kas yra laimė ?

Jeigu mes neturime ydų, turėtume 
nesidžiaugti pamatę kitų ydas.

Francois de La Rochefoucauld.

Istorija ciklinė poema, laiko 
parašyta žmonių atmintyje.

Shelley.
***

Mes privalome gyventi ir 
mokintis, bet išmokus jau per vėlu 
gyventi. Carolyn Wells.

Teisybės ieškojime geriau būti 
atsargiam, nes gali ją rasti.

Nauji Metai. Susitikę pažįstamus 
sveikiname ir linkime laimės, sveika
tos ir 1.1. Svarbiausia ir pirmiausia • 
1 laimė.

Kas ištikrųjų yra toji laimė?
Mes visi norime būti laimingi, 

visi ieškome laimės ir tai mus visus 
riša; negras, baltas, senas ar jaunas, 
komunistas ar karalius. Tas visus 
vienijantis ir begalinis troškimas turi 
ir savo ironiją. Visi to paties ieško, 
tačiau nė vienas nežino, kur ir kaip 
surasti; nes niekas dar negali tikrai 
pasakyti, kas yra laimė?

Nerasime poeto, išminčiaus, 
kuris nebūtų stengėsis laimę surasti. 
Filosofas Descartes suprato morališ
kai: "Aukščiausia laimė randama pado- Net ir nelaimės apgręžimas nereiškia 
riame elgesy”. Kitas ciniškai apreiš- laimę. Vargas ir nesėkmė yra nelaimė, 
kia, kaip Albert Schweitzer: “Laimė tačiau turtas ir pasisekimai dar toli 
yra gera, stipri sveikata ir bloga 
atmintis”. Aristotelis tikėjo darbu: 
"Nežiūrint ką dirbsi, jeigu netrukdo
mas gali atlikti, tai jau didelė laimė”. 
O Goethe savo Klarai "Egmont” sako: 
"Vienintelė laimė yra mylinti siela”. 
Nietzsche’i buvo paprasta ir aišku: 
"Vyro laimė • aš taip noriu. Moteriai 
• josvyro valia”. Priešingai Nietzs
che!, Schiller buvo jau tikrai moder
nus, sakydamas: "Žmogaus valia yra 
jo laimė .

Kiek galvų • tiek nuomonių. 
Vieni siūlo discipliną, atsisakyti 
malonumų ir laimę išsikovoti, • kaip 
Marie von Ebner." Pestalozzi pataria 
ieškoti tiesos ir laimė ateisianti 
pati. Jumoristai netiki teorijomis, bet 
tiki, kad laimė yra tokia, kuri gali 
staiga, ' iš niekur nieko, atsistoti 
greta arba niekada neateiti.

Išminčiai ieškojo laimės religi
joje, realistai • galioje, romantikai 
meilėje. Pragmatikai dirbo, silpnuo
liai aukojosi, moralistai ieškojo jos 
dorybėje; visi jie manė laimę suradę 
ir ją laikė idealia padėtimi.

Mums su laime yra kiek sunkiau. 
Musų kalboje laimė reiškia mažiau
siai du dalykus. Mės vadiname laime 
loterijos laimėjimą, bet tai ne ta

Kantas sako, jog mes pasaulyje 
gyvename ne tam • kad būtume lai
mingi. Schopenhauer siūlo: "Kad 
netaptume labai nelaimingi, nesisteng
ti siekti didelės laimės”. Ludwig 
Marcuse "Laimės filosofija” netokia 
pesimistiška, ir abu pirmuosius jis 
palygina su lape, kuriai per aukštai 
kabančios vynuogės esą per rūgščios 
ir neapsimoka jų siekti.

Sena patarlė sako, jog kiekvienas 
esame savo laimės kalvis. Deja, ne 
vienas neišmokome jos, pastovios ir 
amžinos, nusikalti. Daugeliui žmonių 
darbas, karjera ar kūrybinis pasiseki
mas yra laimės šaltiniu. Ar fabriko 
darbininkas irgi laimingas? Daugelis 
sako, jog sėdėti šiltame name, būti 
sočiam . ar gulėti šiltoj lovoj, kai 
lauke siaučia pūga ir staugia vėjas, 
jau yra didelė laimė.

Yra žmonių, kurie visada linksmi, 
pilni optimizmo" ir savo linksmumu už
krečia. Yra tokių, kurie amžinai de
juoja, skundžiasi ir bendrai yra viso
kio gedulo kleckai. Galbūt t reikia 
mokėti gyventi? O gal laimė yra tokia 
dangiška jėga, kuria, pažinsi tik pa
žinęs kančią. Vokiečių poetas Goethe 
rašė: "Kurs ųiekad savo duonos su 
ašarom nevalgė ir rūpesčių pilnas 
naktis verkdamas ant savo lovos ne
sėdėjo; tas nepažįsta jos, o dangiš
kosios jėgos”. ***

Antanas Gustaitis

LIAUDIŠKAI

ZKas tenai kukuoja? Gal gegutė šaukia? 
SKas ten gailiai suokia? Ar ne volungė? 
■■Kas ten atsidūsta? Ar mergaitė laukia, 

nėra ^Akeles įrėmus rymoja lange?laimė. Nelaimės išvengimas irgi 
tikroji laimė. KąjreiŠkia laimės linkė
jimai? Giedodami "Ilgiausių Metų”, 
giedame ir "laimingų metu”. Linkė
dami laimėą, pridedame ir '’sėkmės” 
darbuose. Žmogui, kuriam sekasi gy
venti, sakome: "Matai, turi laimę...”

Žodį "laimę” dažnai naudojame, 
bet labai retai sustojame pagalvoti; 
ką, kokią laimę turime mintyje?

Kalbant apie laimę, ypatingai įdo
mu, jog filosofijoj ar poezijoj retai kas 
rūpinosi jos pries'ginybe. Kas yra ne
laimė, žinome visi. Vargas, bedarbė, . 
liga ir katastrofos, nuostoliai ir vienat-S Ne raiba antelė ežerėįy irias, 
ve... Nelaimė turi daugybę vardų, bet E Ne palši jauteliai baubia pabartais;
laimei preciziškai tikro vardo neturime.; rpaj narsus brolelis, po stalu numiręs, 

Kenčia, kol tėvynėn jo dvasia pareis.
***

;Ne, ne volungėlė mus vargų pagaili, 
tekukuos gegutė žiemą vakare. — 
Tai tik motinėlė už tėvelio kailį, 
Su kitu pabėgus, krykštauja, bare.

Tai ne mergužėlė gelsvą liną verpia, 
Tai ne lelijėlė dūzgina stakles, - 
Ūbauja berneliai, barzdomis apkerpę, 
Kol tą lelijėlę su rūta sules.

gražu nepadaro žmogų laimingu. ;
Vargu, ar yra pasaulyje žmogus J 

nebandęs laimę nusipirkti; ar tai butų 
naujas automobilis, kelionė aplink 
pasaulį, ar ko jis betrokštų. (įgyven
dinęs savo troškimą jis vis ‘"del to iš 
džiaugsimą nešokinėja. Mes moterys 
dažnai, būdamos kokioj nors depresi
joj, perkame naujus batukus, skrybė
laitę ar bent kvepalų bonkutę, tačiau 
tai telieka vien momento nusiramini
mu, bet ne pastovia jausmų padėtimi. 
Egzaltacija labai greit tampa kas
dienybe, nors ta mūsų skrybėlaitė butų 
gražiausia visame mieste. Kad prie 
materialinių norų išsipildymo gausime 
priedo laimę, šita iliuzija greit nusto
jame tikėti. Kitos iliuzijos gyvuoja 
ilgiau. Pavyzdžiui: baisiai apgaulinga 
iliuzija; vestuve's ir "happy ever 
after” dar vis tebėra moteriška spe
cialybė, „ bet juk žinom apie tą "ever 
after”. Si iliuzija atleistina, nes dar 
mažai mergaitei per vedybas paža
damas dangus žemėje. Kiekvienoje 
vaikiškoj pasakoje tas pažadas gyvas. 
Argi neištekėjo Pelenė už gražaus, 
turtingo princo? Arba Snieguolė? Ži
noma, jos pirma turėjo vargti su biau- 
rionr., pamotėm ir raganom, bet štai 
atjoja karalaitis ir atsidaro dangus.

spaustuvės vajus

IŠ "M. P.” Nr. 4
A. Šeikis
B. Vingrys
L.V.S. "Ramovė” Adei. Sk, 
VISO:

$445.00
$50.00
$50.00
$20.00

$565.00
***
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ŽAVINGAJA1 "GRANDINĖLEI” 
20 METLĮ!

Štai vėl esame liudininkais dar 
vienu metų užverčiamo lapo. Pasku
tinieji dveji metai buvo vieni iš 
reikšmingesnių. Kai 1972 metais 
Šiaurės Amerikos (Kanadosir JAV-bių) 
lietuviai gyveno Jaunimo Kongreso, 
Australijos rinktinės sveciavimosi 
ir tautinių šokių šventės nuotaikomis, 
tai 1973 iii. jų dėmesys krypo į laisvo
jo pasaulio lietuvių, seimą ir sportinin
ku^ išvyką Europon,‘o jų meno ir jaunat. 
vislios nuotaikos ištroškusias širdis 
džiugino eilė nuostabaus žavesio 
“Grandinėlės” spektaklių. Tai buvo 
didelio masto sukaktuviniai koncer
tai JAV-bių ir Kanados didmiesčiuose: 
“Grandinėlei” suėjo 20 našaus ir 
lietu vi ą tautai naudingo darbo metų! 
Taigi 1974 m. rudeni ji jau bus pilna
metė, nors .ir dabar ji jau yra daugiau 
už kitus subrendusi ir visus pralen
kusi. Kas ta “Grandinėlė?” Siaurės 
ir Pietų Amerikos lietuviams^ to 
nereikia ‘aiškinti - jie ją jau žino, 
bet sesės ir broliai Australijoje gali 
jos ir nežinoti, nes perdidelis atstu
mas skiria mus vienus nuo kitų.

"Grandinėlė” yra tautinių 
šokią grupė, įsteigta J. A. Valstybės e 
1953 m. Klevelando lituanistinės 
mokyklos aplinkoje, pirmoje eilėje 
L. Sagio, nuolatinio ir dabartinio 
vadovo, pastangomis. Netrukus ji 
išauginta į rimtą meninį vienetą to 
paties asmens, pasikvietusio talkon 
daugiau nuoširdžių darbuotojų, jų 
tarpe ir ypač jam ‘daug padedančią 
žmoną Aleksandrą. Si grupė šoka 
taut, šokius, L. Sagio savaip stili
zuotus, pritaikytus šių laikų nuotai
koms, naudodama autentiškus tauti
nius ir savo stilizacijos rūbus. Pats 
L. Sagys yra baigęs Vilniaus Pedago
ginį Institutą ir eilę metų buvęs Lietu
vos Liaudies Ansamblio' profesionalu 
šokėju. Nuostabu ir tai, kad L. Sagys, 
būdamas 54 metą, atrodo kaip 35 ir 
dar gali šokti kaip aštuoniuolikame- 
tis. Darbas su jaunimu išlaiko jį 
jauną. Amerikon jis atvyko 1949 m. ir 
netrukus tapo labai populiariu ne tik 
lietuvių, bet ir kitataučių tarpe, tiek 
pats asmeniškai, tiek ir jo vadovau
jamas Šaunusis vienetas. Kai kurie 
ir kitataučiai jį jau vadina tobulybės 
meisteriu. Apie darbo skruzdę A. 
Sagienę arčiau juos pažistan tieji 
taip išsitaria: “Niekas apie‘ ją ne
kalba, bet be Sagienės '‘Grandinėlė” 
nebūtu ne tik matoma ir girdima, bet 
ir iš viso nebūtų gyva”. Vos i kon
certo vieta, atvykusi, ji turi perleisti 
per savo rankas apie pusantro šimto 
rūbų: patikrinti, kad jie gražiai ir 
tvarkingai atrodytų, daug jų perprosy- 
ti, paruošti juos greitam šokėjų persi
rengimui ir 1.1. Kai L. Sagys yra dau
giau užimtas menine dalimi, tai jai 
atitenka visas ūkis ir administraci
nis koordinavimas.

Pagaliau kuo skiriasi pati 
"Grandinėlė” nuo kitų taut, šokių 
vienetu ir kodėl aš apie ją, o^ne 
kitas grupes, taip pat švenčiančias 
savo sukaktis, rašau net tolimosios 
Australijos lietuvių laikraštyje? Ji 
skiriasi daug kuo. Pirmiausia nė 
vienas vienetas taip staiga neiškilo 
į pirmaeilių programos išpiįdytojų 
eiles. Jau pačioje pradžioje aš noriu 
pabrėžti, kad aš čia rašau ne apie 
geresne taut, šokių grupę, bet apie 
visai kito žanro menininkus, apie 
labai pajėgu, nuostabaus žavumo ir 
profesionališko išpildymo vienetą, 
besiverčiantį ne koncertėliais, bet 
didelio masto fneistriškais pąstaty- 
mais geriausiuose teatruose Šiaurės 
ir Pietų Amerikoje ir Europoje, skrai
dantį po pasaulį ir užburiantį žvairių 
tautų ir visu klasių žiūrovus. ‘Užbu
rianti ne tik'tam momentui, bet labai 
stipriu ryšiu pririšantį žiūrovą ir atei
čiai: vieną sykį “Grandinėlę” pama
tę nori nuolat ją matyti ir seka ja 
visur, kur tik ji bevažiuotu. Kaip visi 
geri vienetai, taip ir ji turi ne tik 
daug gerbėju, bet taip pat turi ir savo 
priešų, tiksliau - kritikų. Paskutinių
jų eilėse daugiausia yra kai kurių 
kitu ,taut, šokių gnipių nariai ir jų 
gerfeėjai.^ Kartais gal ir Įsitikinimo, 
bet greičiau tai gal tik pavydo išdava. 
Kritikuojama tai, kad ji nešoka auten-
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Žavingoji “Grandinėlė” atšventusi savo garbingos ir musų tautai naudingos veiklos dvidešimtmetį.

tiškus taut. Šokius, autentiškuose 
rūbuose. Tas tiesa, kad jie nešoka 
taut, šokių taip, kaip kitos grupės, 
jie juos savaip stilizuoja, pritaiky
dami šių dienų nuotaikoms, baletiniu 
lengvumu, gilesniu šokio išgyvenimu 
ir perdavimu, visa suvesdami i este
tinę visumą, i, profesionališką teatro 
pastatymą. Taip pat nešoka visa 
vakarą su tais pačiais kostiumais,' 
bet naudoja 8 skirtingai stilizuotus 
(tautiniais motyvais) rūbų komplektus. 
Rimtieji kritikai mano, kad yra gera 
turėti abi mūsų taut, šokio kryptis, 
būtent, autentiškąją ir Sagio stili
zacijos, kuri yra daug patrauklesnė 
žiūrovams, ypač kitataučiams ir jau
nimui, kurie sudaro didesnę pusę 
auditorijos ir kurių, dalyvavimas yra 
svarbesnis, negu lietuviškojo senimo. 
Kodėl visi kalba tik apie “Grandi
nėlę?” • su nepasitenkinimu priekaiš
taujama. , Sako, kad esama ir daugiau 
gerų grupiu. Deja, tokio patrauklumo 
ir teatrališko atlikimo iŠ lietuvių yra 
tik viena taut, šokių grupė - "Grandi
nėle”. I. visus priekaištus ji turi 
vieną labai gerą atsakymą • audito
rija: kai dabar ir pajėgus vienetai 
nebesugeba sutraukti didesnės mases 
žmonių, tai "Grandinėlė” to dar ne- 
jaučia* - jos žiūrovų skaičius (imant 
jo vidurki) svyruoja '1000 - 2000 ribo
se, o išvykose ■ sutraukia ir po kelis 
tūkstančius. Net ir mažose apylinkė
se į jos koncertus prisirenka dvigu
bai daugiau žiūrovų, negu ten yra 
lietuviu. Tad kyla klausimas,, kodėl ji 
turi tokį išskirtina, pasisekimą? Yra 
daug spėliojimų tiek lietuvių, tiek ir 
kitataučių sluoksniuose. Suminėsiu 
porą ar trejetą tuzinu skirtingų kryp
čių laikraščių ir įvairių korespondentų 
atsiliepimų, po sakinį ar du asmeniui. 
Vietos taupumo sumetimais nevardin
siu laikraščiu ir neminėsiu korespon
dentą pavardžių. Taip pat neimsiu i 
kabutes, nors ir naudosiu jų tiesio
ginius išsireiškimus. Štai dalis jų.

Ji atskleidžia lietuvių tautos 
papročius visiems priimtina ir mėgs
tama forma, kaip žydų Fiddler on the

“Grandinėlė” turi ir šitokią kostiumų. 
Kažkurie kostiumai kainuoja ‘ iki 
$750.00.

Roof. Jie turi daugiau artistiškumo, 
kūrybingumo ir didesnį norą dirbti 
ir tobulėti. “Grandinėles” pažiūrėti’ 
žmonės eina ne iš pareigos, bet 
todėl, kad čia yra kažkas gražaus ir 
vertingo pamatyti. "Grandinėlė” yra 
išradinga, turinti savąjį ryškų foną, 
spalvingumą ir sceninę kultūrą. 
“Grandinėlė” siekia estetinės visu
mos. Ji turi artojiško nuoširdumo ir. 
paprastumo ir žiba savo spalvingu 
įvairumu, žaismingumu ir meistrišku 
šokio atlikimu. Ji turi daug meilės 
šokiui: šokėjai šoka ne iš pareigos, 
beį šokdami išgyvena natūralų jaunat
višką džiaugsmą. “Grandin'ėlė” yra 
bene vienintelė grupė, kuri nenaudoja 
pranešėjos: šokėjai taip tobulai iš
gyvena kiekvieną šokį, kad tuo jausmu 
užburia ir žiūrovus (savus ir kitatau
čius) ir viskas yra aišku be žodžių. To 
dėka visu natūralumu atgimsta lietu
viško kaimo buities vaizdai, taip 
mieli kiekvienam patriotui lietuviui.

Čikagos lietuviai turi progos 
matyti daug daugiau didelio masto ir 
meistrišką pastatymų, negu kitų apy
linkių tautiečiai. Tačiau ir tokio iš
lepinto skonio žiūrovus “Grandinė
lė” pajėgė sužavėti. Lietuvių laikraš
čiai po jos koncerto pasaulio’ lietuvių 
sostinėje štai kaip atsiliepė. Cituoju 
irgi po porą skirtingų autorių sakinių.

Negalėjau susilaikyti neverkusi. 
Per vieną koncertą verkiau iš džiaugs
mo, kad mes turime tokius pajėgius 
vienetus, kurie taip vaizdžiai per
duoda Lietuvos žydinčias pievas, 
kviečių siūbavimą, sėją, linu rovimą, 
drobių audimą, po giedriu dangumi 
gracingai skraidančias blezdingėles, 
linksmus jaunimo subatvakariūs ir 
bendrai lietuviško kaimo idiliją. Pir
mą syką mačiau taip puikiai atliekant 
tautinius šokius. Tai ne eilinė tauti
nių šokių grupė, bet nuostabus lietu
viškas baletas mūsų liaudies stiliu
je. Pro susijaudinimo ašaras pusės 
šokių nemačiau. Tokia programa pa
veikia, kad didžiuojiesi, jog esi lie
tuvis. Reto dinamiškumo “Grandinė
lės” vienetas tikrai buvo geriausias, 
koks buvo matytas Čikagoje. Ją pama
tyti verta važiuoti ir šimtus mylių! 
L. Sagiui Čikagoje buvo sukeltos 
tokios ovacijos, kokių reta girdėti. 
Mačiau Montrealyje iš Lietuvos atvy
kusius profesionalus, bet "Grandinė
lė” juos pralenkia.

Taigi tiems negausiems kritikams 
nepavyksta įtikinti dauguma, kad 
“Grandinėlės’^ menas yra menkaver
tis ar Sagio choreografija žaloja 
šokio originalumą. Blaiviai galvojan- 
tieji mano, kad jo surasta naujoji 
forma yra mums labai naudinga, nes ji 
visiems įdomi ir ypač ji remtina todėl, 
kad jos dėka į. koncertus yra pritrau
kiamas jaunimas, kuriam daug lietu
višką parengimą atrodo nepatraukliais. 
Kas gi tada gali teigti kad jų didelis 
darbas yra nenaudingas lietuviu tau
tai? Tiesa, jie skraido kaip balete, 
bet skraido taip, kad niekam nelieka 
abejonės, kad tai Lietuvos žaliųjų 
laukų besilinksminantis jaunimas.

Nemažiau gražūs ir reikšmingi ir 
kitataučiu, atsiliepimai. Jų charakte- 
ringesnius mėginsiu suminėti kitą 
kartą. , _ ,

Viso to išvadoje - “Grandinėle” 
yra pagarbos vertas vienetas, savo 
pasišventimu, išvaizda ir darbu pasie
kęs profesionalini lygį. Taip pat nema
žiau gerbtina ir už ‘savo nuopelnus 
lietuvių tautai, nes nė vienas meno 
kolektyvas taip plačiai neišgarsino 
lietuvių vardo pasaulyje kaip “Gran
dinėlė . Ji šoko kraštų valdžios parei

gūnams, gubernatoriams, generolams, 
meno kritikams. Ją filmavo ir translia 
vo didžiosios Įvairiu kraštų televizi
jos ir radijo stotys,‘kurios net ir jai 
išvykus kartojo lietuvišką muziką. 
Jos pasirodymus Šiltais atsiliepimais 
aprašė lankytų kraštų laikraščiai. 
Koks dėmesys gastrolėse buvo skiria; 
mas “Grandinėlei”, matyti, kad ir is 
to, kad Pietų Amerikoje net lėktuvai 
mėtė lapelius apie jos aukšto lygio 
koncertus. Juos iškilmingai priėmė 
miestų^ burmistrai, prezidentūrų parei
gūnai ir kt. „Virš 200 didelio masto 
pasirodymų! Šokėjų pasiruošimas taip 
pat išskirtinas; kvalifikuotais laikomi 
tik po 4 - 5 metu, repetuojant du sykiu 
per savaitę, “črandinėlė” yra toks 
vienetas, kurį turėtų pamatyti kiek
vieno kontinento lietuviai ir kitatau
čiai, neišskiriant nė Australijos. 
Neteko girdėti, kad betkas būtų gailė
jęsis jai kvietęs ar baigęs su nuosto
liais, nes kvietimui ji yra pats dėkin
giausias kolektyvas. ~Dalį .lėšų jie 
patys susimedžioja iš savo gerbėjų 
ir visada stengiasi būti sukalbamais. 
Suinteresuotieji daugiau informacijos 
gali gauti, rašydami šiuo adresu! 
Mr. L. Sagys, 1620 Curry Dr., Cleve
land, Ohio, 44124, U.S.A. Davus gerą 
rėkiamąjį jos koncertus lengva pri
traukti kitataučius ir jaunimą. Gi pir
mas koncertas tarnauja kaip' reklama 
kitiems, nes spauda apie juos visada 
šiltai atsiliepia, o susižavėję žiūro
vai savo draugams entuziastingai 
aiškina: “It was the most wonderful 
performance”, “It’s terrific”, “It’s 
spectacular”, “Professional excel
lence”!^ Nieko nuostabaus, kad net 
kitataučiai susižavi “Grandinėlės” 
spektakliais; čia viskas vyksta ne 
kaip lietuvių parengimuose, bet kaip 
filme: šokiai eina viens po kito ameri
konišku tempu ir sagišku tikslumu, 
keičiasi šviesos, keičiasi rūbai ir 
šokėjai ir negalima spėti pamatyti, 
kada tai atsitinka ir iš kur jie atsi
randa, kada vienas šokis pasibaigia 
ir kitas prasideda. Nors Šokėjų, yra 
tik 44, bet atrodo kad jų yra šimtai. 
Viso to ir puikių šviesos efektą dėka 
gaunamas grandiozinio pasirodymo 
vaizdas.

Mieloji “Grandinėle”, tu esi 
daugiausia nusipelnęs ir judriausias 
mūsų ambasadorius ir reikšmingojo 
dvidešimtmečio proga tau nuoširdus 
linkėjimas: tegul tavo nuostabusis 
šokis niekada nenustoja sukęsis ir 
žavėjęs savuosius ir kitataučius vi
same plačiame pasaulyje! “Grandi
nėle” - tu kukli ir didinga!

Darūnas ***

Bendri dantys
Skotas su žmona atėjo į res-' 

toraną ir užsisakė vieną duo
nos bandutę su sūriu ir dvi 
lėkštes. Gavęs užsakymą, ško
tas bandutę perpjovė pusiau ir 
padalino į dvi lėkštes. Žmona 
valgo, o vyras ne.

Susidomėjęs padavėjas pa
klausė, kodėl ponas nevalgo. 
Gal nepatinka.

— Dar nežinau, — atsako 
skotas. — Dar nieko negalit! 
pasakyti, nes su žmona turime 
bendrus dirbtinius dantis ir 
laukiu, kol ji baigs suvalgyti 
savo dalį.
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M. Žilinskaitė - Aukštikalnienė Lie 
tu vos operoje 1943 m.

GYVENIMO SIŪLUI NUTRŪKUS
Paulius Rūtenis

Dar rodos taip neseniai, kalbėjau, 
juokavau su. savo miela kolege a.a. 
Magdalena Žilinskaite • Aukštakal- 
niene.

Ji nepaprastai džiaugėsi, kad 
australų opera, gastroliuodama Mel
bourne, atveš, jos vieną iš mėgia
miausių operų R. Wagnerio “Tannhau- 
serį”. A

— Zinai, Pauliau, kai jūsų opera 
atvažiuoja i Melboumą, aš tikrai at
sigaunu. AŠ pagyvenu prisiminimais 
tų gražių, laimingų, kūrybinių valan
dų Lietuvos operoje, ir kada sėdžiu 
teatre ir klausausi, žiūriu jūsų gerų 
spektaklių, aš pradedu dain uoti kartu 
su jumis. AŠ pradedu prisiminti kiek
viena muzikos takta. Man dažnai, 
atrodo, kad aš priklausau jūsų grupei, 
ir esu maža dalelė jūsų pelnytų pasi
sekimu” • taip ne kartą yra sakiusi 
mano kolegė velionė Magdutė.

Velionę pažinojau dar Lietuvoje, 
kada ji jau dainavo Lietuvės operos 
chore. JMes kartu lankėme solisto 
Jono Būtėno dainavimo_studiją.

Prisimenu Jono Butėno suruoštą 
mokinių kone ertą, įvykusį ’’Trijų Mil
žinių” salėje, Kaune. Šiame koncerte, 
be kitų, dalyvavo lietuvių tarpe dabar 
pagarsėjęs Stasys Baras, aš ir velionė

Magdutė. Koncertui ji buvo pasirinku
si sunkią, tiek technikiniai, tiek 
interpretaciniai, ariją iš Anton Dvo
rak operos “Rusalka . Kaip šiandien 
menu, Magdutė dainavo ją su nepa
prastu Įsijautimu, jos balsas skambėjo 
lygiai, švariai, nelyginant sidabro 
varpelis.

Koncerto klausęsis, tuo metu 
vyriausias Lietuvos Operos dirigen
tas Vytautas Marijošius, koncertui 
pasibaigus sveikino visus, o priėjęs 
prie Magdutės pasakė: ’’Tikrai neži
nojau, kad mūsų operos chore tokia 
puiki dainininkė’’.

Man įstojus į teatrą, Magda Ži
linskaitė ’gauna dainuoti mažesnes 
partijas, o įsikūrus tame pačiame 
teatre operetei, ją priima, kaip solis
tę. Vasaros metu, teatro grupėms 
gastroliuojant po Lietuvos miestus, 
man teko garbės dainuoti su velione. 
Duetą iš komiškos operos ’’Čigonų 
baronas”, mes su Magdutė dainuoda
vome su dideliu pasisekimu.

Karo audroms užgozūs musų šalį, 
mano ryšys su Magdutė laikinai nu
truko. Tik vėliau, audroms aptilus, 
sužinojau, kad ji Vokietijoje dainuo
ja ”M.K. " ‘ "
Vokietijoje, deja, susitikti neteko.

Man emigravus į Australiją, po 
kurio laiko išgirdau, kad Magdalena 
čia dainuoja įvairiausiuose lietuvis- organizacijų reikšmę, auklėjant jau
kuose ir svetimtaučių parengimuose, nima. (Jo pranešimo santrauką atspaus- 
yra ištekėjusi . ir augina du sūnus. - »•»« n

Mes ir vėl susitinkam Melbourne.
Neužilgo ji įstoja į Melbourne dainos 
sambūrį, vedamą Alberto Čelnos, ir 
jame išbūna iki mirties.

Per visus mūsų su Magdutė susi- 

tęs jos nusiminusios, surūgusios ar 
be ūpo. Ji buvo visados gyva, energin
ga, linksma ir draugiška. Ji nepapras
tai mylėjo lietuvišką jaunimą, lietu
vius, buvo susipratusi tauri lietuvaitė: 
be jos apsilankymo nepraėjo nei vie
nas kultūrinis parengimas. Dalyvavo 
vis ose ■■ dainų šventėse_ ir buvo nepa
prastai populiari samburiecių ir visų 
kitų kultūrininkų tarpe.

Nepaprastai ir sunkiai pergyveno 
vyresniojo sūnaus auto katastrofą, 
kuri tačiau laimingai pasibaigė.

Taip ir nesinori tikėti, kad Mag
dutės gyvenimo siūlas nutrūko. Man 
rodos, kad aš, atvykęs Melbouman, STIPRINKIME A.L. BENDRUOMENĘ, 
operos gastrolėms, ir vėl matysiu ją STIPRINKIME JOS SPAUDĄ t ĮSIGY- 
sėdincią ir besišypsančią ’’Princess’ damI SAVO SPAUSTUVĘ 
teatro parteryje, ir atsargiai, kad žiū- 
rovai nepastebėtu, mojančią man, 
scenon.

LITUANISTINĖ DISKUSIJŲ POPIETE

Vasario 10 d. Lietuvių Klube 
Sydnejaus Apyl. Švietimo Komitetas 
suruošė lietuviško švietimo ir auklė
jimo klausimais diskusijas, į kurias 
susirinko per 50 žmonių.

Diskusinę popietę pradėjo to 
komiteto pirmininkas Juozas Rama
nauskas, savo trumpame žodyje pažy
mėdamas , kad šis gyvybinės svarbos 
rūpestis - išlaikyti mūsų jaunąją 
kartą lietuvišką - yra labai aktualus, ir 
mes čia susirinkome jį pasvarstyti. 
Jis pakvietė p. Eleną Jonaitienę 
vadovauti šioms diskusijoms, p. Mari
ną Cox, p. Bronių Genį ir p. Balį 
Barkų tarti išauginą žodi nagrinėjamų 
temų plotmei nusakyti ir klausimus 
iškelti. „

Ponia E. Jonaitienė trumpu žo
džiu iškėlė šių diskusijų reikšmę ir 
svarstomai temai išryškino plotmes.

Ponia M. Cox plačiai ir giliai

Čiurlionio” ansamblyje.

SYDNEJAUS OPEROS RŪMU.
paroda

Daugiau kaip 40 dovanų rinkinys 
išstatytas Sydnejaus Operos Rūmų 
muzikos salės foyeryje buvo įdomus 
ir spalvingas. Operos rūmai atidarymo 
proga gavo daug originalių dovanų 
kurios yra išstatytos penkioms die
noms publikos dėmesiui.

Atmintinas yra ’’South Pacific 
Festival” pr. metų spalio mėn. 23 d., 
kuriame dalyvavo daugiau kaip 300 
artistų tautiniais rūbais pasipuošusių 
iš įvairių Pacifiko salų. Ta proga bu
vo Įteiktos Operos Rūmams dovanos. 
Toje atidarymo šventėje lietuviai 
dalyvavo su dainomis ir tautiniais 
šokiais. Ta proga buvo padovanota 
Ed. Lašaičio darbo koplytėlė, labai 
meniškai padaryta tautiniais moty- 

____ a___  vais. Kitas spalvingas koncertas 
pažvelgė į šių dienų lietuviškos šei- ivyko spalio 26 d. ’’National Folk- 
mos vargus ir "dedamas pastangas iš- loric Programme” vardu, kuriame 

dalyvavo kone visos etninės grupės 
gyvenančios Australijoje. Norima 
tuos pasirodymus ir šiais metais pa
kartoti , tuo būdu galėtų susidaryti 
tradicija tautinėms grupėms pasiro
dyti Sydnejaus Operos Rūmuose kas 
metai. Tokie spalvingi koncertai 
publikos yra labai mėgiami.

į parodos atidarymą, buvo pa
kviesti tautinių grupių atstovai ir 
žurnalistai. Lietuvius atstovavo: 
’’Dainos” chorą-p. E. Kiverienė ir 
Pr Nagys, tautinių šokių grupę 
’’Grandinėlę” - p-le G. Viliūnaitė ir 
Edis Karpavičius, ’’Mūsų Pastogę” 
atstovavo red. A. Mauragiš ’su ponia.

Operos Rūmų generalinis mana- 
gėris Mr. Frank Barnes,’ atidarydamas 
parodą, pasidžiaugė dideliu naujųjų 
ateivių kultūriniu Įnašu į Australijos 
gyvenimą ir apdovanojo tautinius at
stovus garbės pažymėjimais, kuriuos 
gaus kiekvienas Sydnejaus Operos 
atidarymo dalyvis. Toliau kalbėjo 
Mr. Charles Hansen, vyriausias Shell 
Co. direktorius Australijoje, jis svei
kino tautinius atstovus, džiaugėsi jų 
nepaprastai gražiu ir turtingu pasiro
dymu Sydney Operos Rūmų atidaryme 
ir apdovanojo kiekviena tautinę grupę 
Sydnejaus Operos Rūmų modeliu. 
Modelis yra tikslioje proporcijoje 
atlietas iš švino ir sidabru pasida
brintas, o pėdestalas padarytas iš to 
paties medžio, kuris buvo naudotas 
operos statybai. Dovanėlė labai graži 
ir prasminga.

Parodos atidarymas buvo nuošir
dus ir vaišingas, pasižymėjo gausa 
šampano ir kitais gėrimais bei ska
niais valgiais.

Tarp kitko, gal vertėtų čia prisi
minti, kad Sydnejaus lietuvių meninių 
vienetų dalyvavimą Sydnejaus Operos 
atidaryme pranešė per Vilniaus radiją 
ir sovietiškoji valdžia. Matyt,ir jie 
laiko tai reikšmingu įvykiu.

laikyti lietuvybę šeimoje. (Jos kalbos 
santrauką atspausdinsime ”M.P.”) 
Bronius Genys savo tema-savaitgalio 
mokyklos, patiekė svarstymui keletą 
klausimu, kuriuos prašė šiose disku
sijose pasvarstyt ir atsakyti, Balys 
Barkus padarė pranešimą apie jaunimo

dinsime "M.P.”).
. Kada prasidėjo diskusijos, pasi

rodė, kad tema yra labai plati ir vie
noje popietėje neįmanoma yra visus 
klausimus
buvo daug ir Jdausimai buvo rimtai 

tikimus, pobūvius as niekad nesu ma- gvildenami. ’ .
pasireiškė p.p. Liutikai, A. Reįsgys, 
E. Kolakąuskas, Zakarevičienė, J. 
Lašaitienė, Pullinen, K. Ankus, A. 
Maut agi s ir kt.

Diskusijos praėjo labai darbin
goje nuotaikoje ir visi jautė malonumą 
jose dalyvavę. Tik gaila, kad susirin
kusiųjų tarpe daugiau matėsi senelių, 
negu tėvų, kuriems tie klausimai tu
rėtų rūpėti pirmoje eilėje.

išnagrinėti. Kalbančiųjų

Diskusijose aktyviai

*** am

t?

LIETUVIULAIDOJIMO biuras 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą. *** am

KĄ AS MAČIAU AMERIKOJE
(TĘSINYS)

BALTIMORE
Apie tą miestą nedaug buvau 

girdėjęs, jau seniai žinojau, kad toks 
miestas yra Amerikoje, kad jame daug 
lietuvių gyvena, bet jokio ypatingo 
žmogaus ar įvykio, kuris būtų atkrei
pęs mano dėmesį, neturėjau. Tiesa, 
prieš kelis metus per pasaulį nuskam
bėjo Baltimorės vardas, kai tenai 
buvo nužudytas tautinis negrų vadas 
Liuteris Martynas King’as. Bet tas 
manęs ypatingai nevertė domėtis šiuo 
miestu. Taigi važiavau į, Baltimorę 
kaip į nežinomą žemę.

Kaip kiekvienas turistas ir aš 
pasižiūriu į brošiūrėlę, kas tenai 
parašyta, o ten parašyta daug, ir aš 
galėčiau parašyti daug, bet man rūpi 
visų pirma tie įvykiai ir žmonės, ku
riuos pats matau ir sutinku.

Baltimore yra didelis miestas, 
virš milijono gyventojų, 6-tas savo 
didumu Amerikoje- Miestas pasižymi 
didėlėm aikštėm ir paminklais. Gar
siausias pastatas yra Town • Hall 
rotušė iš balto marmuro su 80 metru 
aukščio bokštu. Baltimore turi didelį 
ir svarbų uostą, nors pats miestas 
yra apie 300 mylių nuo Atlanto, bet 
didelės upės Patapsco žiotyse stovi 
uosto pastatai,toli nusitęsė upės pa-

A. Mauragiš

kran temis.
• Baltimore , kaip ir kiti didieji 

Amerikos miestai, turi taip vadinamą 
Beltway, kuris kaip žiedas apjuosia 
visą miestą, i jį ateina begalės kelių 
iš miesto ir,Žinoma,į miestą. Čia mud
viem su Done pradėjo suktis galvą 
kaip įvažiuoti į miestą ir pataikyti į 
reikiamą kvartalą. Mūsų laimė, kad 
mes atvažiavome dar su šviesa ir 
galėjome gerai sekti kelių ženklus. 
Ne tiek žinojimu, kiek moteriška 
intuicija, o gal ir atsitiktinumu patai
kėm į tikrą kelią ir Done ėmė atpažin
ti kai kurias vietas, nes ji prieš kele
tą metų yra čia buvusi.

Atvažiavome į Baltimorę pas 
p.p. Pūkelius ir čia apsistojome. 
Donė su Pūkeliais giminiaujasi, o aš 
esu tik pažįstamas ir kelmietis, kaip 
ir p.p. Pūkeliai. Jeronimas Pūkelis 
7 kilometrus nuo Kelmės turėjo gražų 
dvariuką, vadinamą Pukeliškę. Ant 
Kražantės kranto stovėjo jo sodyba, 
apaugusi šimtamečiais klevais, ąžuo
lais, turėjo puikų sodą ir daug miško. 
Mano tėvas iš jo pirko miško medžiagą 
ir statėsi Kelmėje namus. Ponią 
Vandą Pukelienę atsimenu iš jaunų 
dienų. Ji buvo Kelmės notaro Rudavi- 
čiaus duktė, turėjo jaunesnį brolį 
Vytautą. Su, Vytautu. drauge žaidėme, 
buvome Kelmės progimnazijoje. Bai

gęs 4 klases, Vytautas išvažiavo į 
Šiaulius toliau .tęsti mokslo, o aš į 
Kražius. Susitikom Kauno universitete 
ir vėliau,jau kaip advokatai,jis buvo 

.Kaune, aš - Vilniuje. Vytautas jau 
miręs, o Vanda tebegyvena Baltimo- 
rėjė. Ji buvo vyresnė už Vytautą ir 
mane. Tais laikais ji buvo žavingai 
graži mergaitė. Ir kai patyriau, kad ji 
ištekėjo už Jeronimo, man kaž kodėl 
buvo gaila, nors ji to niekados neži
nojo.

Vandą radome sirguliuojančią, 
o Jeronimas dar stiprus ir gražiai 
atrodo, nors sakosi, kad ant krūtinės 
po odos turi paslėpęs baterinį apa
ratėlį širdžiai pagelbėti. Ta oateria 
sagos didumo ir ja^ reikia keisti kas 
treji metai. Raminosi,kad dabar jau 
yra išrasta atominė ir jos užtekse 
visam amžiui.

Ponų Pūkelių buvome maloniai 
priimti. Vietos pas juos daug. Turi 
naujus gražius mūrinius namus, dviejų 
aukštų, o gyvena tik vieni du, dukrelė 
ištekėjo ir išėjo. Man paskyrė visą_ 
namų apačią. Visuose namuose 
Įrengti oro vėsdntuvai, tikras malonu
mas tokiomis karštomis dienomis.

Besivaišindamas pas Pūkelius 
patyriau, kad Amerikos alus hiekam 
vertas, dar iki šiol nebuvau gėręs

Amerikos alaus. Kaž kokia gira, net 
nemaloni gerti. Žinoma, kaip seni 
pažįstami, vaišinomės ir kalbėjome 
iki vėlyvos nakties. Daug visokio 
vargo patirta, daug iškentėta, pasi- 
sirodo, kad žmogus, jei esi sveikas, 
gali daug vargo pakelti. Ekonominiai 
p. Pūkeliai gerai Įsitaisę, bet svei
kata p. Vandos šluūuoti pradėjo.

Eidamas į savo miegamąjį paste
bėjau, kad salione ant sienos kabo 
didelė Pukeliškės dvaro nuotrauka, 
matomi namai, sodas, gražus klombas. 
Ten toliau-Kražantė. Aš ten esu 
buvęs, Kražantėje žuvavęs, maudęsis 
o dabar... Kaž kaip ^griaudu pasidarė 
lyg būčiau savo tėviškę išvydęs. Ir iš 
tikrųjų, per tuos 28 metus, kai pali
kau Lietuvą , niekados nesu tiek 
daug kalbėjęs ir prisiminęs savo gim
tąjį kraštą, gimnazijos draugus j kaip 
dašar čia Amerikoje, susitikęs savo 
senus draugus po tiek nesimatymo metų.

Atsiguliau ir negaliu užmigti. 
Galvoje^ stovi Vanda, ji tokia apskri
ta , gražių moteriškų linijų mergaitė, 
sakytum baroko stiliaus angeliukas, 
skraido Kelmės padangėse, o dabar 
ligos apimta, suvargusi, vos gali at
pažinti. Kokia realybė.1

Laikas miegoti, reikia nutraukti 
svajones. Rytoj važiuojame į Washing- 
toną -Labanaktis.'

(Bus daugiau)
r „.ai 

***
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NAUJŲJU METU. BALIUS
Sportininkai, svečiai ir šeiminin

kai, hobartiškiai, palydėti senus,sutikti 
naujus metus, gausiai susirinko į 
City Hali. Salė nėra- iš modernišku, 
bet, talpi., Tai buvo pirmas kartas, 
kad tiek daug lietuvių, sutiktų Naujus 
Metus Hobarte.

Po visų varžybų, įtempimo ir 
skubėjimų čia buvo proga atleisti 
.nervus. Orkestrui trenkiant iŠ peties, 
visi šoko, linksminosi. Nauji Metai, 
kaip ir pridera, sutikti su šampanu, 
sveikinimais, linkėjimais, bučniais... 
Svečiai nenoriai skirstėsi namo. A. 
Andrikoniui net prašyti teko,kad ap
leistu salę.

Rytojaus^ dieną daugumas sportin
inku ir svečiai pakėlė sparnus namų 
linkt Hobartiškiai vėl gausiai išlydėjo. 
Daugelis net skruostą nubraukė/atsi
sveikindami vaišingus Hobarto tautie
čius.

BENDROS IŠVADOS
Reikalinga pripažinti, kad ’’Per

kūno” Sporto Klubas šią Šventę suor
ganizavo gerai. Esant mažam skaičiui 
lietuviu f tai turėjo būti milžiniškas 
darbas ‘visiems hobartiškiams. _

Kaip ir visuomet,, laike Šventės 
vyko Australijos lietuvių sporto Klubų 
atstovu posėdžiai. Per šiuos posė
džius * išrenkama nauja A.L.F.A.S. 
Valdyba, nustatomos gairės tolimes
niam veikimui. Beto sprendžiami laike 
Šventės iškylą nesutarimai. Reikalui 
esant , keičiamas arba ^papildomas 
Švenčių rengimo statutas. Šiais metais 
A.L.F.A.S. Valdybos rinkti nereikėjo, 
kadangi esamoji išrinkta dvejų metų 
kadencijai. Malonus buvo reiškinys 
per šia Šventę nebuvo jokią ginčų. 
Numatyta, kad * ateityje golfo varžy
bos bus tik individualinės. Tas, gal
būt, bus pritaikyta ir lauko tenisui. 
Nuspręsta .,kad ateityje lygiagrečiai 
su lietuvių kalba per Klubų atstovų 
suvažiavimus bus vartojama ir anglų 
kalba. Sis nutarimas yra labai neaiš
kus ir abejotinos vertės. Neaišku,ku
ria kalba bus pravedami ir protoko
luojami posėdžiai . Atrodytų , kad 
Klubai dar turėtų užtektinai lietuvių 
kalbą mokančiu atstovu. Visiems 
nėra‘paslaptis , kad dauguma jaunimo 
nevartoja arba sunkiai vartoja lietu
vių kalbą. Tas sudaro sunkumų Įtrauk
ti juos į valdybas. Betgi tikrai dar 
ankstoka įvesti anglų kalba. Kaip 
atrodys, ir iš viso ar įgalima bus 
vadinti ’’lietuviu sporto Švente”, kada 
oficialiai vartosime anglų kalbą. Juk 
ir praeityje tiems , kurie nesuprato 
lietuviškai,buvo randama būdai paaiš
kinti angliškai. Šį reikalą tikrai 
Klubų atstovai turėjo rimčiau ir 
giliau pasvarstyti | prieš padarydami 
sprendimą.

įvyko nesklandumų krepšinio 
rinktinių sudaryme. Naudotasi teisėjų 
duodamais taškais laike varžybų. 
Ši sistema pasirodė netiksli ir pa
kenkė sudaryti pajėgiausias žaidėjų 
rinktines. Ypatingai blogai sudaryta 
moterų taip pat ir jaunių mergaičių 
rinktines. Labai nuskriaustos Mel
bourne ’’Varpo” žaidėjos.

Šiai sporto Šventei atžymėti buvo 
išleistas specialus leidinys. Leidiny
je tilpsta Klubo apibūdinimai - apra
šymai ir jų nuotraukos. Leidinio 
išleidimas yra brangus, o jo nauda 
labai abejotina. Klubų istorijos mums 
jau gerai žinomos iš anksčiau išėju
sių leidinių. To paties kartojimas 
pasidaro labai neįdomus. Ateityje 
reikėtų vengti panašaus pobūdžio 
leidi nju.

Šventės programa atspausdinta 
6” x 4” formate, labai vykusi. Čia 
randame netik kada ir kur kas vyksta, 
bet ir dailių jumoristinių piešinuku.

Dar buvo atspausdintas informa
cinis su brėžinuku lapelis. Iš jo 
galima buvo orientuotis, kur kas ran
dasi.^

Žaidimų salės geros, tik antrojoje 
aikštėje prastokas apšvietimas. Ant 
sienų buvo iškabinti skoningai paga
minti visu Šventėje dalyvaujančių 
Klubų ženklai - emblemos.

Salėje buvo puikus garsiakal
biai ,per kurios pertraukų metu perduo
davo muziką. Neaišku, kodėl nebuvo 
panaudoti šie garsiakalbiai perduoti 
maršui sportininkams įžygiuojant į 
aikštę Šventės atidarymui. Akordijono 
muzika dingo, ištirpo didelėje žaidi
mų salėje.

Vietinis dienraštis ’’The Mer
cury” Nr. 32, 118 1973 m., gruodžio 
28 d. patalpino nuotrauką is 
krepšio jungtyniu. ir trumpą aprašymą 
sporto Šventės.

Nežinau kaip kitų sporto šakų 
buvo pravestos varžybos, krepšinio 
varžybas J. Petraitis pravedė pavyz
dingai. ■ Buvo griežtai prisilaikyta 
punktualumo, pavyzdingai užpildomi 
varžybų lapai. Teisėjavimas taip pat 
buvo ^labai geras.

Šventei, atžymėti buvo pagamin
tas ženkliukas. Tai originalus, iš 
Tasmanijos medžio padarytas ženk
liukas. Ženkliukui,nežiūrint jo origi
nalumo, kažko trūksta.

ĄteinanČioj sporto Šventėje 
krepsinyje vyrų grupėje dar dominuos 
Geelongas su Melboumu. Moterų 
grupėje užtikrintai Melboumas. Pa
vienių pažangių krepšininkų turi ir 
kiti Klubai,bet to dar neužteks,norint 
patekti į pirmaujančių komandų tarpa.

Hobarto sporto Klubas ’’Perkūnas” 
įrodė kad ir su mažomis jėgomis įma
noma atlikti didelius darbus. Kiti 
Klubai ir bendrai sportininkai. pa
demonstravo savo organizacinį’ su
brendimą ir pajėgumą. Daugelis orga
nizacijų, ypatingai chorai, galėtų pa
sekti sportininkų pėdomis ir aplanky
ti nuoširdžius , kad ir negausius, 
Tasmanijos lietuvius.***

PASLAPTINGIEJI TEISMAI IR 
KALĖJIMAI

(Atkelta iŠ 1 psl.)
Sergančiųjų tame 

kalėjime_ būdavo apie 1,500. Vidaus 
tvarka rūpinosi prižiūrėtojais paskirti 
vagys, kurie is lavonų ir kartais iš 
gyvų kalinių burnų replėmis išraudavo 
auksinius dantis.

VERGŲ RINKA
Kadangi nevisada kalinių bylos 

turėdavo pažymėta paskyrimo vietą, 
pereinamieji kalėjimai tapdavo atvira 
vergu rinka, kurioje labai laukiamais 
administracijos svečiais būdavo pir
mieji pirkėjai. Jie reikalaudavo leidi
mo apžiūrėti nuogai išrengtus kali
nius, ne tik vyrus, bet ir moteris, 
kaip liudija tada 17 metų amžiaus 
buvusi Ira Kalina. Tie pirkliai pasi
rinkdavo geriausias prekes, šiuo ter
minu vadindami kalinius ir kalines, 
pigią darbo jėgą.

Baisiausiu MGB kalėjimu A. Sol- 
žėnicinas laiko Suchanovkos kalėji
mą, buvusį vienuolyno pastatą prie 
Maskvos, kur visomis priemonėmis 
buvo stengiamasi palaužti kalinius. 
Perėjusių per šį kalėjimą jau nereikė
davo daugiau tardyti, nes jie būdavo 
arba išprotėję, arba į duobę suversti 
lavonai.

Naujųjų kalinių įvesdinimas pra
sidėdavo baudžiamojoje celėje. Tos 
vienutės buvo, tokios siauros, kad jose 
kalinys tegalėdavo stovėti. Kai kojos 
pavargdavo, jis pakibdavo ore ant 
sulenktų kelių, negalėdamas atsi
sėsti.

MINISTERIS IR PAVADUOTOJAS
Suchanovkos kalėjime dažnais 

svečiais būdavo Sovietų Sąjungos 
valstybės saugumo ministeris V. Aba
kumovas ir jo pavaduotojas M.D. 
Riuminas. Kad V. Abakumovas ne
vengė fizinio darbo su gumine lazda, 
liudija buvęs Sovietų Sąjungos kultū
rinių ryšių su užsienių meno sekcijos 
vadovas Aleksandrovas, teisingiau 
sakant, nuo V. Abakumovo smūgių 

KOVO 3 D. PO LIETUVIŠKŲ. PAMALDŲ VISI Į
KAZIUKO MUGĘ

LIDCOMBĖS PARAPIJOS SALĖJE
RENGĖJAI

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITAS 
ŠALIS

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

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

drabužių $ 6.00
Gefiūro medžiaga suknelei $12.00
Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga $32.00 
Dirbtinis Mink kailis paltui $36.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai s g.00
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dvi
račių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus 
tokioms prekėms, kurių iš čia negalima pasiųsti.
Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti sau „Olympia“ 
firmos rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavy
bes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais 
į Lietuvą ir kitas šalis. Reikalaukite mūsų kainoraš
čių, nurodykite savo pageidavimus.

iškreiptas jo nugarkaulis, nesulai
komai iš akių srūvančios ašaros.

Dar uoliau kankinius mėgdavo 
mušti M.D. Riuminas, talkinamas ne 
eilinių sargybiniu, bet pilno pulkinią- 
ko. Kadangi raštinės grindis puošė 
gražus persiškas kilimas, nuo kalinių 
kraujo jį tekdavo apsaugoti specialiu 
uždangalu.

M.D. Riumino ir pulkininko siau
tėjimą A. Solženicinas atskleidžia, 
remdamasis dabar jau i JAV sugrįžu
sio ambasados pareigūno A. Dolguno 
asmenine patirtimi. Amerikietis sėk
mingai atlaikė mėnesi trukusi neleidi
mo miegoti bandymą, išmokdamas 
miegoti stovėdamas ir tuo būdu apgau
damas sargus.

— Pats garbingai pakėlei nemigos 
bandymą, - tarė M.D. Riuminas, 
glostydamas pusantro colio storumo 
guminų lazdą. - Ką gi — griebsimas 
lazdos! Kaliniai neatlaiko daugiau kaii 
du ar tris susitikimus su manim. Nusi
mauk kelnes ir gulk ant grindų!

Pulkininkas atsisėdo ant A. 
Dolguno nugaros skaityti kirčių.

A. Dolgunas tada dar nežinojo, 
kad tokie smūgiai sukrečia nervus 
galvoje, sukeldami nepakeliama skaus
mą, dėl kurio mušamasis netgi nusi- 
laužia nagus persiškame kilime. Ir 
vis dėl to A. Dolgunas nepaltfždamas 
atlaikė ne tik pirmą, bet ir sekančius 
du susitikimus su M.D. Riuminu, nors 
nuo kirčių sutrūkinėjo jo oda. M.D. 
Riuminas taip įsiuto, kad gumine laz
da pradėjo daužyti A. Dolguno pilvą 
ir pramušė raumenų plėvę, pro kurią* 
ėmė veržtis viduriai. A. Dolguną, vis 
dar nepalaužtą, su didok: u trūkiu teko 
išsiųti Butyrkos kalėjimo ligoninėn.

Valstybes saugumo ministeriu 
V. Abakumovas buvo nuo 1946 iki 
1951 m. Stalinui mirus, jis ir jo pava
duotojas M.D. Riuminas buvo sušau
dyti 1954 m. Jiedu priklauso nedide
lei Stalino kraugerių grupei, susilau
kusiai atpildo naujųjų Kremliaus vadų 
įsakymu.

V. Kst.***

“PERKŪNIETES” KREPŠININKES
Iš kairės i dešinę:
Anyta Kaitinytė, Marytė Mikelaitytė, Valė Stanvix, Liucija Vaičiulevičiūtė, Dalia 
Kantvilaitė, Rožė Vaičiulevičiūtė, Bernadeta Vaičiulevičiūtė, A. Kantvilas 
treneris.
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Jūsų SOClAIAMfiS APSAUGOS PAŠALPA

AUSTRALIJOJE JUMS YRA MOKAMOS SOCIALINES APSAUGOS PAŠALPOS. JAS GAUTI YRA JŪSŲ TEISĖ. 
SVARBU, KAD JŪS APIE TAI ŽINOTUMĖT, O JEIGU JUMS BŪTU. REIKALINGA DAUGIAU INFORMACIJŲ ŠIAIS 

REIKALAIS, GALITE KREIPTIS J AUSTRALIJOS SOCIALINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTĄ.
ŽEMIAU SEKA MOKĖJIMU IR PAŠALPŲ SĄRAŠAS APIBŪDINANTIS JŪSŲ TEISES, O TAIP PAT NURODAN

TIS, KOKĮ LAIKĄ JŪS PRIVALOTE IŠGYVENTI AUSTRALIJOJE, KAD ŠIOS TEISĖS GALĖTU BŪTI JUMS PRI
TAIKINTOS."

Amžiaus Pensija
Amžiaus pensijos teisė gali būti jums pritaikinta, jeigu esate vyras 65 ar 

daugiau metų, arba moteris 60 ar daugiau metų ir jeigu jūs pastoviai išgyvenote 
Australijoje ne mažiau kaip 10 metų. Jeigu jus išgyvenote čia penkis metus, o 
taip pat buvote gyvenę čia ir kitais laikotarpiais * kreipkitės į Socialinės Apsau
gos Departamentą,dėl pensijos teisės pritaikinimo.
Invalido Pensija

Jeigu jums suėjo 16 ar daugiau metiį amžiaus ir esate bejėgis užsidirbti pra
gyvenimui lėšų dėl nuolatinio bėjėgiškumo arba jūs esate nuolatiniai aklas-jūs- 

'turite: teisę į invalido pensiją. Nelaimingo atsitikimo ar ligos atvejais, jei tai 
įvyko Australijoje ir kuriu pasėkoje jūs pasidarėte nepajėgus dirbti,ir jeigu išgy
venote Australijoje be pertraukos ne mažiau penkių metų - jūsų teisė į. invalido 
pensiją prasideda tuoj pat. Jeigu nelaimingas atsitikimas "ar liga įvyko p"rieš jums 
atvykstant į Australiją * jūs privalote išgyventi Australijoje dešimt metų ir tik po 
to invalido pensija jums gali būti mokama.
Žmonos Pensija

Jeigu jūs esate amžiaus ar invalido pensininko žmona - jūs turite teisę į 
pensija.

Nastės Pensija ir vaikus išlaikančios motinos pašalpa
Jeigu esate moteris pati viena, auginanti vaiką arba pati viena išlaikanti jums 

priklausantį vaiką moksleivį - tai yra, kai vaiko tėvas miręs ar dėl kitų priežasčių, 
negyvena su jumis, - jūs galite turėti teisę į našlės pensiją arba į vaiką išlai
kančios motinos pašalpą. Kaikuriais atvejais jūsų, teisė prasideda po šešių mene
sių nuo netekimo jūsų partnerio ir tais atvejais Valstybės Gerovės Departamentas 
tuoj pat jums padės. Tačiau jeigu jūs turite bet kokių abejonių, kieipkitės į So
cialinės Apsaugos Departamentą,prašydami smulkesnių informacijų.

Prie kitokių aplinkybių, jus turite būti gyvenusi nuolatiniai Australijoje tuo 
metu, kai nustojote savo partnerio,arba turite būti gyvenusi Australijoje be per
traukos paskutinių penkių metų bėgy. Jeigu jūsų vyras mirė už .Australijos ribų, 
o jūs gyvenote Australijoje dešimt metų, kaikuriais atvejais jūs taipogi turite 
pensijos teisę. t

Jeigu jūs esate moteris 50-ties metų ar daugiau ir našlė, išsiskyrusi, mote
ris savo vyro palikta ne mažiau šešių mėnesių, moteris kuri buvote vyro faktiška 
žmona laike trijų metų iki jo mirties, moteris, kurios vyras yra psichiatrinėje 
ligoninėje arba moteris, kurios vyras yra buvęs šešis mėnesius ar ilgiau kalėjime - 
jūs taip pat galite turėti teisę į našlės pensiją.

Jeigu jūs esate našlė žemiau 50 metų amžiaus, be vaikų ir sąlygose reikalin
gose pagalbos, jums gali būti mokoma pensija 26 savaitės po jūsų vyro mirties.
Pašalpa ligoje

Jeigu esate 16-os metų ar daugiau ligos pasėkoje negalite dirbti ir negaunate 
kompensacijos ar ligos mokesčio iš jūsų darbdavio • jūs galite turėti teisę į ligo
nio pašalpą. Tačiau, kad būti pripažintam tinkamu prašytoju, jūs turite būti išgy
venęs Australijoje nemažiau vienų metų arba privalote būti pasiryžęs čia nuolat 
gyventi.
Bedarbio pašalpa

Jeigu jus esate pajėgus ir norite dirbti, bet negalite surasti darbo - jūs gali
te turėti teisę į bedarbio pašalpą. Pirmiausia jūs privalote užsiregistruoti Vaisty - 
.binėje Darbų Aprūpinimo įstaigoje. Ji mėgins surasti jums darbą ir suteiks jums 
daugiau žinių apie bedarbio pašalpą. Tačiau, kad būti pripažintam tinkamu bedar
bio pašalpą gauti, jūs turite būti išgyvenęs Australijoje ne mažiau vienų metų 
arba privalote būti pasiryžęs pasilikti krašte nuolat gyventi.
Speciali pašalpa

Speciali pašalpa gali būti mokama žmonėms, kurie neturi kvalifikacijų bet 
kuriai pensijai ar pašalpai gauti ir neturi galimumo išlaikyti savęs arba savo iš
laikomų žmonių. Jeigu jus esate tokioje padėtyje • kreipkitės į Socialinės Apsau
gos Departamentą dėl papildomų informacijų.
Apriboto darbingumo priedas

Apriboto darbingumo priedas mokamas tuo pačiu pagrindu kaip ir invalido 
pensija, dirbantiems apribotam darbingumui pritaikytose dirbtuvėse.

AUKŠČIAU MINĖTU PENSIJŲ IR PAŠALPŲ MAKSIMALINĖS NORMOS
Nevedusiam asmeniui . 823.00 į savaitę
Vedusiai porai (abiem gaunantiems pensiją ar pašalpą) S20.25 į savaitę 
Motinos ar globėjo priedas
(nevedusiem ir išlaikantiem vieną ar daugiau vaikų) S4.00 į savaitę (arba $6.00, 

jei vaikas jaunesnis šešių 
metų ar invalidas)

Papildomoj pensija už vaikus $5.00 (kiekvienam vaikui ar
moksleiviui)

Papildomoji pašalpa $4.00 į savaitę, jei mokate
nuomą už būtą ar kambarį.

Motinystės priedas
Motinystės priedas mokamas visoms motinoms, kad padėti padengti išlaidas 

susijusias su kūdikio gimimu. Čia neatsižvelgiama į jūsų turimų lėšų dydį, bet 
svarbu, kad kūdikis būtų gimęs Australijoje, kai jūs čia nuolat gyvenote arba 

esate pasiryžusi nuolat gyventi Australijoje; tas pat taikoma, jei kūdikis gimsta 
Australijon keliaujant laive, tikslu čia apsigyventi nuolatinai. Sis priedas nemo
kamas, jeigu jūs gaunate panašią pašalpą iš kito krašto.

Priedas siekia nuo $30.00 iki $35.00, priklausomai nuo jų turimų vaikų skai
čiaus.
Vaiko priedas

Vai^o priedas mokamas turintiems vieną ar daugiau jaunesnių negu 16 metų 
vaikų. Čia neatsiž’velgiama į jūsų turimų lėšų dydį, tačiau šis priedas mokamas 
tik tada, jei jūs išgyvenote Australijoje ne mažiau 12 mėnesių arba esate pasi
ryžę nuolat čia gyventi. Priedo normos priklauso nuo jūsų išlaikomų ne ųyresnių 
16 metų vaikų skaičiaus. Normų dydis prasideda nuo 50 centų į savaitę už vieną 
vaiką jaunesni 16-kos metų, toliau kyla iki $1.50 už du vaikus, $3.50 už tris, 
$5.75 už keturius, $8.25 už penkis ir $11.00 už šešis vaikus. Normos didesnes, 
kai turima septynis ir daugiau vaikų.
Moksleivio priedas

Moksleivio priedas gali būti mokamas asmeniui išlaikančiam pilną laiką besi
mokinantį moksleivį tarp 16-kos ir 20 metų amžiaus imtinai. Priedo dydis - $1.50 
į savaitę kiekvienam moksleiviui. T
Našlaičio Pensija

Našlaičio pensija $10.00 4 savaitę gali būti mokama globėjui vaiko, kurio 
abu tėvai yra mirę arba vienas iš tėvų miręs, o kitas dingęs. Pensija mokama už 
vaikus jaunesnius, negu 16 metų arba už pilną laika besimokančius moksleivius 
jaunesnius negu 21 metai.
Pensijų mokėjimas esantiems užjūryje

Asmenys gaunantieji Australijoje amžiaus, invalido, žmonos ar našles pensi
jas arba motinos išlaikymo pašalpas, gali ir toliau gauti tuos mokėjimus nuolatos 
ar laikinai gyvendami kitame krašte, jeigu;-

* jie atitinka gyvenamo krašto pensininkų sąlygoms;
* jiems pensijos buvo pripažintos prieš apleidžiant Australiją, ir
* jie apleido Australiją 1973 m. gegužės 8 dieną, ar prieš tai.

Jeigu jums pensija paskirta neužilgo po sugrįžimo į Australiją, jūsų pensija 
negali būti perkelta i, užjūrį iki po sugrįžimo jūs išgyvensite čia 12 mėnesiu. Ta
čiau, ypatingoms aplinkybėms esant, ši sąlyga gali būti netaikoma.

Laidotuvių pašalpa
Prie tam tikrų aplinkybių, Socialines Apsaugos Departamentas išmoka pensi

ninkui $40.00, jo turėtoms laidojimo išlaidoms padengti. Taipogi, prie tam tikrų 
aplinkybių, galį būti mokama $20.00 asmeniui, turėjusiam išlaidas pensininko 
palaidojimui. Dėl detalių kreipkitės į Socialines Apsaugos Departamentą.
KITOKIA PARAMA
Socialinio Darbo Tarnyba

Socialinės Apsaugos Departamentas turi socialinio darbo tarnybą, tikslu 
padėti žmonėms jų asmeniškose problemose. Jeigu jums reikalinga gauti pensiją 
ar našalpą ir jūs galvojate kreiptis su prašymu tais reikalais, tai jeigu Socialines 
Tarnybos pareigūnas negalėtų jums padėti - jis tikriausiai žinos, kas galės jums 
padėti. ,d<
Sveikatos Apdraudimas

Nuo 1974 m. liepos 1 dienos, Vyriausybė numato įvesti naują apdraudimo 
programą. Pagal tą programą, visi Australijos gyventojai bus patenkinamai aprū
pinti sveikatos apdraudimu. Iki to laiko, jūs galite apsidrausti privatinėse drau
dimo įstaigose, kurios gauna valdžios subsidiją pagal sveikatos pašalpos planą.

Per pirmus du mėnesius jums atvykus į Australiją, valdžia mokės už jus 
sveikatos apdraudimo premiją į privatinį sveikatos apdraudimo fondą, jeigu jus 
patieksite sveikatos pašalpos pažymėjimą, duotą jums prieš išvykstant į Austra
lija. Jeigu toks pažymėjimas nebuvo išduotas, kreipkitės į Socialinio Aprūpinimo 
Departamentą. Jeigu jūsų savaitinės pajamos mažesnės negu $60.50 ir jeigu jūs 
turite vyrą, ar žmoną, ar vaikus - valdžia taipogi mokės jū sveikatos apdraudimo 
premijas. Jeigu jūsų pajamos mažesnes negu $69.50 į savaitę, valdžia mokes dalį 
jūsų sveikatos apdraudimo premijos.

"Dėl tolimesnių informacijų, kreipkitės į Socialinio Aprūpinimo Departamentą
Darbo apmokymo schema našlėms pensininkėms

Jeigu jūs esate moteris jau gaunanti arba turinti teisės gauti našlės pensiją 
arba aprūpinamos motinos pašalpą, Socialinio Aprūpinimo Departamentas suteiks 
jums galimumo mokintis darbo. Kol jūs mokinsites darbo, jums bus apmokėta, 
greta pensijos, mokestis už mokslą, kelionpinigiai, knygoms įsigyti išlaidos ir 
dar duodama mokinimosi priedas.

Vertėjai
Jeigu jūs negalite susikalbėti angliškai, bet norite paklausti mus apie visus 

čia išvardintus reikalus, jūs galite pasielgti dvejopai. Jūs galite atvykti į Socia
linės Apsaugos Departamentą, ir dalyvaujant vertėjui mes išaiškinsime jums . 
jūsų reikalą. Pageidautina, kad jūs iš anksto praneštumėt, kad norite turėti ver
tėją.

Arba, jeigu norite, galite atsivesti Į Departamentą draugą ar giminaitį, kuris 
būtų jūsų vertėju.

SOCIALINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTAS MIELU NORU SMULKIAI PAAIŠ
KINS JUMS APIE BET KURĮ AUKŠČIAU IŠDĖSTYTĄ REIKALĄ.

Mūsų Pastoge Nr, .7’4974-2.18, psl., 7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY LIET. SAV. MOKYKLA 

PRADEDA MOKSLO METUS 
Sydnėjaus

mokykla pradės mokslo metus vasario 
mėn. 24 dienų, sekmadienį, 9.30 vai. 
sena, nusistovėjusia tvarka.

Mokytojus, tėvus ir mokinius pra
šau nesivėŪuoti.

Mokyklos Vedėjas***

lietuvių. Parapijos ir

MELBOURNE

Melb. Parapijos sekmadienio 
mokykla pradeda mokslo metus vasa
rio IT^d., sekmadienį, 10 vai. ryto, 
tose; pačiose; patalpose, kaip per
nai, prie Šv. Jono bažnyčios, East 
Melbourne.

Atsiradus nemažiau 10 mokinių, 
kurie visiškai nemoka 
(mišrių šeimų), jiems bus 
atskiras pirmas skyrius.

lietuviškai 
sudarytas

po♦**
Soc. Globos Moterų 

Melbourne praneša, kad 1974 m. va
sario 24 d. (sekmadienį) 2 vai. p.p. 
lietuvių namuose 50 Errol St., North 
Melbourne, šaukiamas Draugijos 
Nariu ir Rėmėju, metinis susirinkimas.

Šusirinkimui numatyta sekanti 
dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas
3. Pranešimai A) Pirmininkes 

B) Ligonių lankytojos, C) iždininkės, 
D) Kontrolės Komisijos.

4. Diskusijos dėl pranešimu
5. Einamieji reikalai.
6. Diskusijos lėšų telkimo reikalu 

ateityje.
7. Valdybos apyskaitos tvirtinimas.

, 8. Rinkimai a) Valdybos, b) Kont
roles komisijos.

9. Klausimai bei sumanymai.
10. Suneštinė kavutė.***

PERTHAS
S.m. vasario men. 24 d. 2 vai. 

30 min. p.p. Žukauskų rezidencijoj 
13 Simper Crks. White Gum Valley, 
Fremantle L.V.S. ’’Ramovė” W.A. 
Skyriaus Valdyba šaukia informacinį 
susirinkimų t- piknikų. ,

Ramovenai renkamės su žmonomis 
ir svečiais. Labai prašoma dalyvau
ti visus tuos,kurie buvo visuotiniame 
ramovėnų susirinkime p. Norvilo Yan- 
dacot farmoje, kur buvo padaryta 
daug nuotraukų, kurios bus parodytos 
susirinkime.

Skyriaus Valdyba 
***

Pertho Apylinkės Valdyba sušau
kė susirinkimą, kuriame pirmininkė 
p. J. Kuzmickienė davė nuo pat jos 
kadencijos pradžios pilnų bendruome
ninės veiklos apyskaitų.

Apyl. V-bos suruoštas Naujų 
Metų sutikimo balius davė $120.00 
pelno.

_Apyl. V-ba nutarė ruošti balių 
’’Musų Pastogei” paremti. Kviete 
visus skaitlingai dalyvauti.

(Sveikiname Pertho lietuvius uz 
tokį nutarimą ir linkime sėkmės. Red.)

Žinantis
***

Draugija

PRANEŠIMAS
Siu Šventųjų Metu Gavėnios reko

lekcijos Sydnėjaus lietuviams š.m. 
balandžio 5,6 ir 7 dien. Jas praves 
kun. A. Spurgis M.C. Iš anksto prašau 
tas dienas paskirti tik susikaupimui ir 
maldai.

Kun. P. Butkus 
***

GEELONGO PONIOS 
DĖMESIO! !!

Maloniai kviečiu visas Geelongo 
apylinkės lietuves moteris kovo 

2 dieną, šeštadienį, 3 valandų po
pietų į Geelongo Lietuvių Namus vie
nai kitai valandėlei pasikalbėti mote
rų spaudos reikalais.

Spaudai ruošiamo 25-jų metų 
Australijoj jubiliejinio leidinio redak
torius sutiko duoti vietos moterims. 
Yra svarbu leidinyje atžymėti ir 
Geelongo moterų 25 metų lietuviško 
gyvenimo ir veiklos nueitą-kelią.

Maloniai kviečiu visas, organi
zuotas ir neorganizuotas,moteris šioje 
popietėje dalyvauti ir atsinešti glėbius 
atsiminimų u

Lygia dalia norėčiau pasidalinti 
moterų lapo ’’Gabija” rūpesčiais, 
išgirsti naujų įdėjų, _patarimų.

Lauksiu visų Jūsų apylinkės po
nių Geelongo Lietuvių Namuose kovo 
2d- ,3 vai., po pietų, šeštadienį.

Jūsų nuoširdžiai
Anita Matukevičienė ***

PADĖKA
Nuoširdžią padėką mieliems prie- 

teliams , lankusiems mane Prince 
Alfred ligoninėje:

p. L. Karveliui, ’’Stikliuko” 
klubo nariams: V. Dziubinskui, B. 
Mazgeliui, S. SausaiČiui ir Anie. Anų- 
levičiui, taip pat p.p. S. Šatkauskui, 
E. Slonskiuį, V. Kondreckui, S. Pa- 
čėsai, Pr. Zitkauskui, F. Žilinskui ir 
J. Paltanavičiui.

Visiems širdingas ačiū. Šiuo 
metu esu namuose ir jaučiuosi gerai.

Su pagarba,
P. Zaremba***

MELBOURNO IN ZINIE RIU_ V EIK LA
Australijos lietuvių, inžinierių ir 

architektų, Melboumo skyriaus metinis 
narių susirinkimas įvyko praėjusių 
metų lapkričio 23 d. ponų. Balnionių 
namuose. Po išklausytų pranešimų 
buvo išrinkta nauja valdyba: pirminin
kas inž. R. Ragauskas, iždin. inž. 
Br. Vingrys ir sekret. chem. P. Bal
tutis.

Naujoji valdyba savo posėdyje 
vasario 2 d. aptarė veiklos gaires. 
Numatyta laike poros mėnesių, jei 
nariai tam pritars, suruošti išvykų į. 
gamtų. Metų viduryje liepos 21 d., 
sekmadieni 5 vai. p.p. Lietuvių. Na
muose surengti popiete su paskaita, 
filmomis ir kavute, pakviečiant ir pub
likų. Metinis narių susirinkimas numa
tytas lapkričio 23 d., šeštadieni, ponų 
Ragauskų namuose.

Iš turimu pajamų paskirta $15.00 
sporto klubui ’’Varpas” ir $50.00 
”M.P.” spaustuvei. Numatyta suakty
vinti nario mokesčio ($2.00) rinkimų 
ir iš tu, kurie metiniame susirinkime 
nedalyvavo.

*** pb

MELBOURNO PARAPIJOS CHORO 
GEGUŽINĖ

Sausio 23 d. p. Kesminiį sodyboje 
įvyko tradicinė Melb. parapijos choro 
gegužinė. Diena pasitaikė labai graži,

TRADICINĮ UŽGAVĖNIŲ

BALIŲI

I

I

***

MŪSU

trumpina

***

ŠOKIAI!
Šeštadienį
Sekmadienį

9062
S10.00 

$5.00 
$ i 2.00 

!5 centai
| Už skelbimo turinį neatsakom;
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Y.LUB4S r

16 -18 East Terrace, Bankstown 
TEL: 708 -1414

8 -12 vai. vak.
6 -10 vai. vak.

Puikus 4 asmenų orkestras gros pagal jūsų pageidavimus.

KLUBO VALANDOS
Pirm. - Ketv.
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI! 

tradicinis Užgavėnių balius 
VASARIO 23 0. 7 V AL. VAKARO

4, 00 - 10.30 vai. vak. 
4.00 • 12.00 vai. vak. 
12.00 • 1.00 vai. ryto. 
12.30 * 10.30 vai. vak.

Primename nariams, kad šokiu melu nariai ir jų svečiai 
vyrai turi dėvėti kaklaryšius.

iHilĮĮ!!l!l!l!lBllllllll!lWI«; bllllll»»IIIOI»ll<lllllllĮiw |į|S

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 
KVIEČIA atsilankyti į

Įvyks
Šeštadienį, vasario 23 dieną, 7 vai. vakaro

Sydnėjaus Lietuvių Klube Bankstowne
Širdingai kviečiame visus dalyvauti mūsų nuotaikingame baliuje! 
Bus mūsų menininkų paveikiais turtinga loterija, čigones burs Jums 
laimę ir meilę, praeitį ir ateitį... Skaniausi blynai visame Sydnejuje!

LAUKSIME VISU!

ras buvo labai malonus ir tautiečiai 
pradėjo skirstytis tik apie vidurnaktį.

Si gegužinė jau eilė metų turi 
didelį pasisekimų, joje susitinki ir 
labai retai matomus tautiečius.

Dalyvis

BEDARBĖ SOVIETIJOJE
o ____  ___ ___ ___ Lugano (Šveicarija) italų kalba
todėl ir žmonių prisirinko gausus būrys, dienraštis LUGANO 1973 gruodžio 11 
tur būt, apie trejete šimtų. laidoje patalpino ilgoką straipsnį, |

Jau iš ryto rinkosi tautiečiai į pavadintų ’’Nedarbas. Sovietų Sąjun- g 
Moriningtono paplūdimų, o po pietų įg°je’*- Paantrastyje: ’’Padėtis Lietu- g 
ponų Kešminų sodybą, kur prie vartų voJe» kaip ir kitose teritorijose, te* g 
visus pasitiko rengėjai,prisegdami bėra įtempta ir gali netikėtai sprogti”, g 
tautinį kaspinėlį. ■

r - • • •

vesti žaidimai9 btiinuui iwivuja xi
šokiai. Veikė turtingas bufetas. Vaka

NIAGARA

AUSTRALIAN LITHUANIAN .
WEEKLY

”0UR HAVEN”
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

laikraštis.
LEIDĖJAS: • ALB Krašto Valdyba

11U111&LCL1O, V1OUU111UL Daikvuavu. - , _ rv v* ji

-Wiederholung macht die Tahrheit’ J Adresas: Box 130 P.O. Rundle St., 
(Kartojimas padaro tiesą). NesvarbuJ Adelaide.
ar kalbi tiesų, svarbu nuolat kartoti.'" Leidėjo ir ”M.P.” Administracijos 
Pamažu viešoji opinija pripras many- I adresas: Box 4558 G.P.O. SYDNEY 
ti, kad tai iš tikrųjų yra tiesa. Tarpi NSW. 2001
ištikimiausių Goebelso pasekėjų yra į Rpriaktnrin„. / Maurams 
ir komunistai. Jų propaganda, paremta I Kedaktorius. A. M J
ju tezių beatvanginiu. kalimu ir| Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 
mechaniniu pakartojimu, verčia pri-| Picnic Point, N.S.W. 2213
imti tvirtinimus, esančius toli nuo| Redakcijos Tel. 77 - 6707
tiesos. Daugumas komunistu mitų yra j Redakcija rankraščius taiso ir 
sukurta, vartojant kaip tik šią sistemą a

Straipsnis baigiamas tuo, kad ir 3
Lietuvoje pogrindžio rezistencinis g 
judėjimas yra stiprus ir iššaukia Z
KGB akciją prieš .bedarbius, intelek-J 
tualus, rašytojus ir katalikus.

? (ELTA) J
■

__ 4 ' Straipsnis ilgai nagrinėja nedarbo » 
Vaikams ir jaunimui buvo pra- problemą Sovietijoje, nežiūrint visu . 

~ ‘' senimui loterija ir komunistų užtikrinimų, kad jų sis- j
■* temoje nedarbo negali būti. Straipsnis g 

pradedams taip:
—w ’’Goebels, Hitlerio propagandos!

ministeris, visuomet sakydavo: "

SU EUROPIEUŠKAIS PATIEKALAIS
VESTUVĖMS - PIETUMS - SUBUVIMAMS

Gali dalyvauti nuo 40 * 350 asmenų
Neribotas mašinoms pastatyti plotas

12 RESTWELL ST. BANKSTOWN

Užsakymus priima: Paul & Elena BIRKMANIS 
TELF: 709 - 3749,709 • 2018

savo nuožiūra.
Administracijos Tol. >549 - 

”M.P.” prenumerata melams 
pusei mew
Užsienyje metams 
Atskiro Nr. Kaina
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