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PASINAUDOKIME PROGA
MASKVA IR MUSU REIKALAI
Tautiečiai iš australų spaudos jau 

žino, kad greitu laiku (birželio mėn) 
M.P*kas G. Whitlam ruošiasi aplankyti 
Maskvą • padaryti oficialų vizitą Sov. 
vyriausybei. Tai,rodos,bus iš viso pir* 
mas Australijos istorijoje M.P*ko vi* 
zitas 
M.P.

j Sovietų S*gą. Kaip žinome, 
G. Whitlam jau padarė visą eilę 

vizitų svetimų valstybių galvoms ypač 
Azijos valstybėse. Tų vizitų, metu jis 
iškelia ir su atatinkamom vyriausybėm 
aptaria
pasiekia naudingų Australijai susita* 
rimų ekonominėj, politinėj, kultūrinėj 
ar kitokioje srityje.

Esame Australijos piliečiai ir tu* 
rime pilną teisę ir pareigą savo reika* 
lais kreiptis į bet kurį Federalinės 
vyriausybės narį. M.P*ko G. Whitlamo 

į Maskvą turime būtinai išnau* 
lietuviškiems reikalams. Tai re* 

pasitaikanti proga. Klausimas 
išnaudoti tą progą? Kai kurie 
kad tai gera proga jį prašyti 

Lietuvos laisvinimo reika* 
Žinoma, tokio turinio prašymo 

turi rimto pagrindo, tačiau 
ir kliūčių. Darbiečių vyriausybė 
___ lu palaikyti gerus santy* 

su S*tųS*ga, dalis tos partijos

įvairius klausimus ir kartais

vizitą 
doti 
tai 
kaip 
sakys, 
paremti 
lūs. 
Įteikimas 
yra j 
užinteresuota 
kius 
narių turi aiškų, labai kairu nusista' 
tymą* 
bar 
nis ____ v
* politinio atoslūgio laikotarpi. Todėl, 
man ■ 
šymo 
šiuo 
noriu, 
dėl 
rizikuotų 
S*ga, 
mais, . .
nuotaikas. Todėl tokw prašymo ar me* 
morandumo įteikimas šiuo metu,atrodo, 
būtų netikslus, nesulauktų pritarimo 
ir todėl paliktų be rezultatų.

Tačiau yra eilė kitokių esminių 
klausimų, bet visgi tik antraeilės 
reikšmės, kuriuos iškelti ir įteikti ata* 
tinkama prašymągnan atrodo.yra būtina. 
Paminėsiu čia tuos klausimus, bet tik 
tokius, kurie iš Vyriausybės pusės 
gali sulaukti paramos.

Siūlau iškelti šiuos reikalavimus: 
1. Kad karo išskirtų šeimų nariams,, 
likusiems Lietuvoj, kaip žmonoms, vy* 
rams, vaikams bei tėvams, būtų leista 
be trukdymų išvykti iš Lietuvos pas 
gimines Australijon. Iki šiol tokių 
leidimų išvažiuoti per 25*ius metus 
tegavo tik keliolika asmenų, gi išskir* 
tų šeimų yra tūkstančiai. Paminėtina, 
kad jau daug metų kaip Lenkijos

nepalankų mums, ir bendrai da- 
vyrauja mums nepalankus politi 
klimatas”. Gyvename “detente”

atrodo, .politinio turinio pra* 
įteikimas Vyriausybės galvai 

metu būtų be rezultatu. Matine* 
tikėti,kad 'darbiečių vyriausybė, 

Lietuvos laisvinimo klausimo 
gerus santykius su Sov.

ir, be to, vidaus politikos sumeti* 
nenorės jaudinti pačios partijos

valstybė leido be trukdymo tokiom šei
mom susijungti. 2.Kad būtų leista 
lietuvių kilmės australams, t.y. mums, 
be trukdymo, normalia turistu tvarka, 
lankytis Lietuvoje ne tik 5 ar lO dienų 
ir tik su palydovais, bet iki pusės me* 
tų laikotarpio, panašiai kaip Lenkijoj, 
ir važinėti po visą Lietuvą, kaip yra 
visose vakarų pasaulio valstybėse. 3. 
Kad .Sov. S*gos vyriausybė nuimtų 
didelius muitus už dovanų siuntinius, 
siunčiamus iš Australijos giminėms į' 
Lietuvą. 4.Kad butų leidžiama vakaru 
kraštuose spausdinamą anglu ir lietu* 
vių kalba periodine spauda ir knygas 
siusti savo giminėms ir pažįstamiems.

Kitų dalyku šia proga prašyti ne
siūlau, nors daug tokių atsirastu. Čia 
siūlomi dalykai,atrodo, turi daug šansu 
susilaukti palankumo ir parėmimo iš 
paties M.P*ko G. Whitlamo ir jo vyriau* 
sybės grynai HUMANITARINIAIS, ne 
politiniais sumetimais. Nors užkulisy* 
j e turėtų reikšmes ir politiniai sume* 
timai, būtent, naujų piliečiu parama per 
rinkimus į senatą ar parlamentą. Kiek 
ir kuriuos dalykus bei kuriose ribo* 
se leistu S*tu S*gos Vyriausybe sunku 
spėlioti, tačiau yra sansų * galimybių 
kad bent dalį prašymo S*tu S*goš 
Vyriausybė patenkintu. Mat,gyvename 
“detente” * atoslūgį politikoj, tai vis* 
gi šiek tiek veikia.

Kyla klausimas(kas iš mūsų pri* 
valo tokį prašymą,, rašyti bei įteikti 
Aust. Vyriausybei? Mano nuomone,pir* 
moj 
butu 
prašymus * galėtu duoti A.L^ Katalikų 
Federacijos V*ba, A.L.B. Apylinkių 
V*bos, musu L. Namu ar Klubu V*bos, 
taip pat ir kitos organizacijos ir pa* 
vieniai asmenys.

Kiek iš ilgo savo gyvenimo prakti* 
kos patyriau, tokius prašymus geriau* 
šiai Įteikti mažai delegacijai, asmeniš 
kai nuvykus i Canberra. Tam reikia su 
vietos Federalinio parlamento nario 
parama išrūpinti audienciją, kad ir ke* 
lių minuciu pas pati M.P*ką G. Whit* 
lam ar pas Užsieniu Reik. M*rį.

Prašymo 
reikšmingas, 
šininkai * i 
ir dažnai net nesužino, kadtoks prašy 
mas 
savo 
pat.
pininkavima bet kurio Fedr. Parlamento 
nario; geriau veikia valdančios parti* 
jos nario parama, bet padeda ir opozi* 
cijos Fed. Partijos nario parama.

Būtu gera, kad A.L.B. Krašto 
Valdyba ir kitos valdybos tuo reikalu 
susirupintu ir veiktu.

V. Šliogeris

važinėti po visą Lietuvą, kaip yra

eilei A. L. B. Krašto Valdyba, tai
/s pareiga. Žinomazpanasius

> siuntimas paštu mažai 
nes normaliai dideli vir* 

ministerial patys neskaito

is viso egzistuoja. Tai žinau iš 
praktikos Lietuvoj, čia yra taip 

Ypač svarbu gauti parama-tar*
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KRISTAUS ?R SKĖLIMAS

1974 metų VelykomsBrangūs Broliai ir Sesės Lietuviai

Mąstant apie Velykas, savaime iškyla žmonijos paveikslas, kas kokiose nuo* 
talkose minės šią džiaugmingą šventę. Matai, ką reiškia asmeniui, šeimai, vi* 
suomenei gyventi arčiau su Kristum ar toliau nuo jo. Gyvenantieji su Kristum, 
jeigu visada, tai ypatingai šiandien neturi ko pavydėti gyvenantiems be Kris* 
taus. Net imant visos žmonijos mastu, jeigu valdantieji savo krašto ir visos žmo
nijos klausimus svarstytų ir spręstų krikščionišku nuoširdumu ir teisingumu, tai 
kultūringesnės tautos, jų tarpe ir mūsų tauta,nevergautų mažiau kultūringai, sa* 
vam krašte nebūtų išnaudojami, kaip ne kartą pasitaiko.

Ypatingai šiais metais, Bažnyčios skirtais dvasiniam atsinaujinimui no* 
risi linkėti visiems nuoširdžiai ir kritiškai pasvarstyti skirtumus gyvenimo su 
Kristum ir be Kristaus.

Kristaus prisikėlimo švenčiu nuotaikos teatneša kiekvieno protui ir šir* 
džiai šviesos, užsidegimo geram tyros meilės spindulį.

Su Jumis
Dievo ir Lietuvos meilėje

Vysk. Vincentas Brizgys

VERBŲ SEKMADIENIS

*** Man sakė:
Bus pavasaris ir iš naujos, 
Atbudusias šalies, nuo kvepiančios pašlaitės. 
Ant nusižeminusios,asilaitės
■Pavargęs Viešpats mums atjos
Ilgam kely dulkėtas ir sukaitęs.

Pripyliau
Stiklą dvelkenčios vėsa beržų sulos
Ir lino patalą liepiau taisyti.
Kai tik šunelis kaime kur sulos,
Kai gatvėje vaikų tik šūksniai suskardens, 
Išnešiu dubinį aš šalto Jam vandens 
Įkaitusioms Jo kojoms pamirkyti.

Praėjo
Ilga, kaitri pavasario diena.
Jau skleidžiasi naktis ūkana drėgna.
O temstančių klevų palinkusia alėja 
Iš laukto tolio niekas, niekas neartėja.

ANTANAS JASMANTAS
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VELYKINIAI APMASTYMAI

Netikinčiam žmogui prisikėlimas 
yra tuščia sąvoką, tuščios kalbos, ti
kinčiam gali būti gyvenimo turinys ir 
prasmė. Tiesa, kad nėra gamtoje jo
kių duomenų, jokio pagrindo daryti to
kius daleidimus, tačiau žinome, kad 
didysis mūsų stebuklas yra ne gamta 
ir ne žmogaus kūnas, o žmoguje esanti 
sąmonė. Nežinia kokia proga Dievas 
žmogų apdovanojo sąmone. Tačiau 
nuo pat pirmojo pajautimo, savisąmo- 
nės suvokimo, žmogus pajuto, kad 
šalia jo yra ir jo kūrėjas Dievas. Nuo 
to laiko žmogus visais galimais bū
dais garbino dievus ir veržėsi į amži
ną. gyvenimą. Sis fenomenas nėra gam
tos reiškinys o sąmonės.

Šiandien jau ne tik tikime, bet ir 
žinome, kad nei m'edžiaga, nei mintys 
- idėjos nenyksta, o tik keičiasi, for
muojasi, tobulėja, evoliucijonuoja vis 
toje pačioje amžinoje energijoje ir 
būtyje. Amžinybė tapo lengviau su
prantama ir net būtina, negu pats lai
kas, kurį mes tik savo sąmone suvokia
me . išgyvename ir sukuriame jam di
mensijas. Žmogus iki tam tikro laips
nio yra objektyvus, o toliau jis yra 
subjektyvus, jo giluma yra subjektyvi, 
tačiau amžinybės gelmių jis nepasie
kia, o tik nujaučia, kad jos yra ir kad 
paties žmogaus dvasia yra kilusi iš tu 
gelmių. Žmogus savo sąmonėje tarsi 
stovėtų ant briaunos ir girdėtų,.kaip iŠ 
ano mistinio pasaulio kyla idėjos ir 
balsai.

Amžino gyvenimo idėja yra gi
liai įstrigusi žmogaus sąmonėje, tai 
rodo ne tik žmogaus psichikos tyrinė
jimai, bet ir žmonijos kultūros istori
ja. Žmogus visais amžiais tikėjo i 
amžina gyvenimą, tai jo subjektyvios 
sąmonės gelmių išraiška. įvairiose for
mose toji idėja vystėsi ir reiškėsi, 
todėl prisikėlimo idėja niekada nebuvo 
naujiena. Tik Kristaus prisikėlimo 
faktas yra naujiena, nes čia turėjo 
įvykti stebuklas. Tą,ką žmogaus są
mone seniai jautė savo gelmeje, Kris
tus patvirtino ją realybėje. Tai ir yra 
džiugioji naujiena, kad tas, kas buvo 
tik vizijoje, tapo realiu kūnu. Tikėji
mas i prisikėlimą tapo lengvas, nes 
kiekvienas savo sąmonės gelmėse 
sustiprino seniai turėtą prisikėlimo 
viziją. Prisikėlimo stebuklas yra viso 
tikėjimo patvirtinimas: 40 dienų Kris
taus gyvenimas su apaštalais taip 
juos sustiprino, kad jie visi sutiko 
numirti ant kryžiaus, kad galėtų tiesą 
patvirtinti. Jie mirė ne tikėdami, bet 
žinodami, mums gi paliko tik tikėjimą. 
Palaiminti tie, kurie matė ir įtikėjo, 
bet “dar labiau tie, kurie nemate įtikė
jo.

Velykos yra džiaugsmo šventė. 
Velykų ryto varpai kviečia visus į 
dvasinu prisikėlimą. Jei žmonija šį 
kvietimą^ priimtu ir įtikėtų i prisikėli
mą, pasikeistų gyvenimo būdas ir 
tvarka, tada mes visi būtume pakeliui 
į rojų; vietoje ašarų akyse,matytume 
džiaugsmą 'ir meilę.

Sveikiname visus mielus tautie
čius siu Velykų proga ir kviečiame į 
religini ir tautinį prisikėlimą. Aleliuja! 

am 
***

HAGA, - Olandijos įvairių krikščio
nišku Bažnyčių atstovai, Rusijos orto
doksų pakviesti, studijų tikslais lan
kėsi Maskvoje, Leningrade, Kijeve ir 
Odesoje. Studijų kelionės dalyviai
grįžo namo giliai isitikine, kad krikš
čionybės Rusijoje negali sunaikinti
nei griežčiausios valdžios priemonės, 
nei ateistine propaganda. Kelionės 
vadovas - olandų reformatų Bažnyčios 
generalinis sekretorius dr. Van den 
Heuvel - savo pranešime rašo, kad 
kelionės dalyviai buvo nustebint nepa
prasta rusų tikinčiųjų ištikimybe savo 
religijai. Sovietu valdžiai neleidžiant 
spausdinti Šventojo Rasto knygų, Rusi
jos tikintieji ranka jas perrašinėja ir 
naudoja savo pamaldose.***
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(sentimentas) 
TARČIAU TAU ŽODELĮ. 
TIKRĄ NUO ŠIRDIES. 
APIE TAI, KAIP ILGIUOS 
TYLOJE NAKTIES,- 
APIE TAI, KAIP LIŪDNAS, 
VIENAS BE DRAUGU. 
LAUKIU TAVfS EIDAMS 
SIELVARTU KELIU.
’TARČIAU TAU ŽODELĮ 
MEILĖS IR TIESOSČ 
JEI MATYT GALĖČIAU 
TAVE KADA NORS.- 
v.vilKaičio lotogtamį.

KRITIŠKOS
jei ne jis pats), tik gaila-kai 

jas supranta klaidingai. Dažnai 
esame perdėtai jautrus. Dar kartą 
pabrėžti, kad čia nenorima iš ko 
pasityčioti ar pasijuokti^et tik 

į mūsų tarpe iškilusias

Susidomėjimas kritiškomis pasta
bomis vis didėja (kas pakels šuniui uo
degą, 
kas 
mes 
tenka 
nors 
pažvelgti 
problemas is skirtingo tasko.kartais 
su trupučiuku humoro.

Jau gana ilgai gyvendami demo
kratiškame ir visokeriopų laisvių 
krašte, turėtume su kritika apsiprasti 
ir nepriimti už blogą. Žinoma, ne taip, 
kaip vienos apylinkės žymus veikėjas 
kartą savo bendradarbiams kategoriš
kai pareiškė, kad jie gali kritikuoti 
visus ir juoktis iš visų, tik nevalia 
liesti jo asmens, nes jis irgi mėgstąs 
taip daryti.

Įsivaizduokite, kas atsitiktų su 
mūsų* tautiečiu, jei jis būtų taip kriti
kuojamas, kaip šio krašto ministeris 
pirmininkas. Vargš'as, tur but, iš siel
varto grįžtu i okupuota tėvynę ar net 
Sibirą, kur nėra jokių laisvių, žinoma, 
ir kritikos. ***

vėliau, negu niekad • guo-Geriau vėliau, negu niekad • guo
dėsi keleivis,žiūrėdamas i išeinančio 

; traukinio raudonas sviesas. Tiesa, 
• yra gyvenime dalyku, kuriuos jau kar- 
; tą pražiopsojus, niekad nesugrąžinsi; 
i kitais atvejais, kad ir pasivėlinus, dar 
‘ galima ši ta laimėti.
i Teko 

siu metu
> luotai, i
‘ bandyta)
\ kredito
i gos .reikalingumo ir naudingumo musu 
< tautiečiams negali būti jokios abejo- 
i nės, užtenka tik pažvelgti į Melbourne
> "Talką”. Anot jos pirmininko, šiuo 
’ metu Viktorijos lietuviai is "Talkos”

yra pasiskolinę apie ketvirti milijono 
doleriu.

i sudėję' 
sitarė, 
400,000

■ pasieks
kad
kas naudojasi tik ketvirtis visų Vikto
rijos lietuviu, taigi, augimo galimybes 
dar i 
nimas 
įstaigoje.

i patirti, kad adelaidiskiai 
pabaigoje, nors gerokai pavė- 
dar kartą (jau pora kartų buvo 

žada imtis žygiu įsteigti 
kooperatyvą. Del šios istai-

Kiek kapitalo tautiečiai yra 
"Talkoje”, pirmininkas nepra- 

bet galima spėti, kad arti 
dolerių ir gal būt neužilgo 
puse milijono. Reikia manyti, 

kooperatyvo patarnavimais kol

didelės. Labai svarbu, kad ir jau- 
įprastu taupyti lietuviškoje 

Tarp kitko, "Talka” Mel- 

(ant 
priklijuoti 

„ . . beveik
bourne daugumos tautiečiu yra vadinama sužinojo, 
"lietuviu bankelis” vardu. Šios įstai
gos ypatinga verte išryškėja kredito 
suvaržymo metu arba kada tautiečiui 
prireikia skubotos paskolos.

Adelaidės ir Sydnejaus lietuviai 
nedelsdami turėtu imtis žygių 
kooperatyvus įsteigti. Gaila, 

"Talka” negali atidaryti savo 
kitose valstijose • states, 

to neleidžia įstatymai. Žinoma, 
yra visuomet sunki, bet uz-

ilgiau 
tokius 
kad 
skyrius 
nes 

pradžia

PASTABOS
tenka
ištaigą

tik kelių iniciatorių, kad tokią 
užregistravus (Viktorijoje 

pakanka 7 asmenų) ir pradėjus darbą. 
Jeigu patiems per sunku,ar nevertėtų 
pasikviesti į pagalbą "Talkos” stei
gėją, kuris dabar pensijoje. Galimas 
daiktas, kad jis,įsteigęs vieną koope
ratyvą, neatsisakys įsteigti dar pora^ ***

tvirtinti, kad istorija 
Ir dar kaip! Prieš kiek

Kas gali 
nesikartoja? 
laiko rusų komunistų žurnalistų sąjunga 
pašalino vieną žymu rašytoją, kad jis 
išdrįso iškelti esamos santvarkos žiau
rumus ir paskelbti užsienio spaudoje. 
Netrukus po to, jis buvo ištremtas net 
iš savo tėvynės.

Lygiai panašiai vyko ir Sydnejuje. 
žurnalistų sąjunga pašalino 

narį) tautietį, kad jis išdrįso 
jų darbus ir paskelbti spau- 
Belieka tik laukti, kada jie 

i emigracijos departamenta, 

Liet, 
(savo 
kritikuoti 
doje. 
kreipsis _
jog minėtas tautietis butu deportuotas 
iš Australijos. • ***

Alkoholis yra blogybė be kurios 
mes negalime apseiti. Nors kai kurie 
gydytojai ir teigia, kad tai yra natūra
liausia priemonė įtemptiems nervams 
atpalaiduoti, aišku, jei vartojama su 
saiku.

Visi didesni lietuvių centrai, 
išskyrus Melboumą, turi savo licenzi- 
juotus klubus, kur tautiečiai prie stik
lo alaus ar kito kokio gėrimo (Adelai
dėje vyno) malonioje aplinkumoje gali 
pasidalinti mintimis. Adelaidėje yra 
net du. Labai patogu, kaip vienas tau
tietis aiškina, jei isipyksi viename, tai 
eini 
kiu
tarpe.

Nesinori tikėti, kad Melbourne 
gyvena tik blaivininkai. Tiesa, veikia 
blaivybės draugija, bet ir jos nariai 
retkarčiais nugeria tvirtindami,kad jie 
yra didžiausi alkoholio priešai ir jį 
naikina. Butu jau pats metas melbour- 
niskianis susirūpinti, kad kuo greičiau
siai gavus licenzija, nes vietos lie
tuviu namuose pakankamai.

Teko patirti, kad gretimo hotelio 
kurio durų ir cash registro yra 

Vyties ženklai) savininkas 
gavo širdies priepuolį, kai 
jog lietuviai ruošiasi gauti

i kitą. Visu svarbiausia, kad to- 
nugėrimu pelnas pasilieka savųjų

licenzija. ***
Lietuvių reprezentavimas kitatau 

cių ir australu tarpe yra labai svarbus 
dalykas, nes kalbama visos bendruo
menės vardu. Neužtenka turėti gražu 
apsiėjimo būdą, bet reikia dar ir nusi
manyti esamoje padėtyje. Jei stoko
jama abieju dalyku, padėtis pasidaro 
skandalinga. Nesant valdyboje tinkamo 
žmogaus arba neturint laiko, galima 

įgalioti kitą, tam reikalui tinkamą as
menį, bet nesiųsti bet kuri pasitaikiusį.

Vienos apylinkės tautietis skun
dėsi, kad pas juos įvyko nemalonus 
reiškinys. Pasiųstas pas australus 
vienas lietuvis, kur dalyvavo ir emi
gracijos ministeris, išdrožė tokią kal
ba (pasisakydamas už baltąją emigra
cijos politika),kurios besiklausau^ 
kai kam net ausys užkaito. Beto, vė
liau pasigavus ministerį už švarko 
atlapu, vėl pūtė jam kokias’tai miglas. 
Ne ‘ kitaip įvyko ir reprezentuojant 
lietuvius pas latvius. Matyt, taip ne
vykusiai buvo elgtasi, kad latviai 
vėliau pareiškė savo nepasitenkinimą. 
Kr. V-bos įspėtas, minėtas tautietis 
taip užsidegė, kad grasino užkursiąs 
gaisra garbės teisme, bet vėliau atvė
so (apdūmojęs savo nevykusį elgesį) 
ir taikingai reikalą išsiaiškino'.

Nenorima čia to asmens užgauti 
ar ji mokyti, bet tik pabrėžti, kad tai 
yra musu visu reikalas. Galima įsivaiz
duoti, kas ivyko po tokio reprezenta- 
vimo ir kakiti apie mus galvos. Atro
dytu, kad mes visi esame didžiausi 
naciai ir priedo dar storžieviai.***

Esama žmonių, kurie vienaip 
kalba, kitaip daro. Šių metu Adelaides 
festivalyje dalyvavo (kaip ir pernai) 
rusai su savo pasirodymais. Buvo
cirkas ir rodomos rusiškas filmas -
Soviet Army Spectacular. Norint iš
vengti ateiviu protesto, žodis "Red” 
buvo išleistas.

Visiems yra aišku, kad mums į 
tokius rusu pasirodymus nedera lanky
tis, ypatingai ta pabrėžė du tautiečiai 
visiems skelbdami, kad reikia boiko
tuoti. Kaip ten bebuvo, bet abu buvo 
nemaloniai nustebinti,kada viename iš 
tų pasirodymu netikėtai susidūrė akis 
i aki.

Gal but, jie priklauso tai retai 
pamokslininku grupei, kurie saukia, 
kad ' darykite taip, kaip mes sakome, 
bet ne taip,kaip mes darome. Tokie 
žmonės paprastai yra vadinami hipo- 
kritais, lietuviškai tariant, veidmai
niais.

Do. Ver-us

Iš "M.P.” Nr. 13 $1566.70
A. Žilys $20.00.
V. Skrinska $10.00
J. ir S. Grybai $10.00
L. Simanauskas $10.00
P. Donelienė $10.00
Dr., I. Venclova $50.00
R. Venclovas $10.00

VISO: $1686.70

Mielas Tautieti,
nelauk kol ateis į tavo pastogę ir 

pasibels į duris "Musų Pastogės” 
spaustuvės vajaus rinkėjas. Pagalvok 
per Velykų šventes ir pasiųsk ar įteik 
Apylinkės pirmininkui, ar kuriam kitam 
įgaliotam žmogui, savo dalį. Sutaupysi 
daug laiko ir padarysi dvigubai gerą 
darbelį.

Administracija
KAS BUVO SNIEČKUS?

Neseniai žinomas TV žurnalis
tas Walter Cronkite pacitavo įdomų 
sovietinį anekdotą:

Po ' šimto metu, 2074 metais, sū
nūs klausia tėvo:

- Tėveli, kas buvo Brežnevas? 
Pagalvojęs tėvas atsako: - Brež

nevas? Nežinau. Gal but^koks nors 
biurokratas Solženicino laikais.

"Dirva” perfrazavo tą anekdotą 
A. Sniečkaus mirties proga -

2074 metais sūnus klausia tėvo:
- Tėveli, kas buvo Sniečkus?
Pagalvojęs tėvas atsako: — Snieč

kus? Nežinau. Gal but koks nors biuro
kratas Kalantos ir Simo Kudirkos 
laikais. ***
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Redaktorė E. Zižytė, 18 Gloucester 
Rd.. Epping N.S.W. 2121 (tel. 869 - 1159)

NAUJIENOS

Nijolė Švedaitė - Venclovienė po 
2 metų studijų Sydney universitete 
sėkmingai išlaikė egzaminus, gaudama 
Istorijos magistro laipsnį. Oficialus 
laipsnio suteikimas Įvyks š.m. bir
želio mėnesį.

***
* Sydnejaus studentai ir filisteriai 

labai džiaugėsi išgirdę,kad Daiva ir 
Don Bieri susilaukė sūnaus. Tik gi
męs Aistis svėrė 9 svarus ir 8 unci
jas, kas duoda vilčių kad jis bus 
stiprus vyras.

Daiva šiuo metu studijuoja ling
vistiką Macquarie U-te, o Don dirba 

. tame pat U-te administracijoj - egza
minų skyriuje.

"Linkime Daivai ir Don geriausios 
sėkmės! ***

* Sydnejiskis naujas filisteris 
Ričardas Bukevičius pradėjo mokyto
jauti Leichard Boys High gimnazijoj. 
Atrodo, kad darbas nėra lengvas, nes 
reikalinga palaikyti griežtą discipli
ną, kad klasėse butų ramybė. Šiais 
laikais mokytojavimas darosi vis sun
kesnis, nes iš mokytojo reikalaujama 
ne tik gero pasiruošimo, bet ir stip
rios rankos, kad klasėse būtų darbinga 
nuotaika. Ričardas dėsto dramą ir 
anglų kalbą. ***’
v * Elena Ki ve ryte, kuri yra išva
žiavusi iš Sydnejaus į Lismore moky
tis, yra vandens apsupta. Lismore šie
met jau antras kartas kenčia nuo got- 
vynių. Elenutė gyvena antrame aukšte, 
tai paskęsti nėra pavojaus, tačiau jos 
Mokytojų Koledžas apsuptas vandens.

Ji rašo, kad ne potvynio vanduo ją 
slopina, bet purvas, kurio pilna gat
vėse ir namuose.

***
* Sveikinam su sužiedotuvem syd- 

nejiškius Mildą Kabailaitę su Peter 
Dulhunty. Vestuvės planuojamos po 
naujų metų. Milda mokosi Loretto 
Koledže Kirribilli ir gale šių metu 
laikys abitūros egzaminus.***

* O ką dabar daro naujieji filis
teriai? Kiek teko nugirsti, keletas dar 
pratęsia studijas. Jūratė Janavičiūtė 
studijuoja N.S.W. U-te įsigyjimui mo
kytojos diplomo (Dip. Ed.) Tame pa
čiame U-te Eglė Žižyte studijuoja įsi
gyjimui bibliotekininkės diplomo 
(Dip. Libr.)

Dalia Adomėnaitė, kuri pereitais 
metais baigė Mokytojų Koledžo trijų 
metų kursą, šiemet mokytojauja ML 
Druitt (Sydn.) pradžios mokykloj. 
Kiek teko nugirsti,ji savo darbu labai 
patenkinta ir sako,kad jis įdomus.

Kaip mums žinoma,nemažas skai
čius studentų pereitais metais baigė 
studijas, vieni yra įsidarbinę, kiti 
toliau studijuoja, tačiau apie juos 
negalime čia paminėti, nes nei jie 
patys, nei ALSS skyrių valdybos nėra 
suteikusios ”S.Ž.” žinių.

***
* Vasario 9 d., šeštadieni .įvyko 

Sydnejaus studentu ’’Vyno ir sūrio” 
vakaras. Ponas Giliuhas maloniai su
tiko tam vakarui užleisti savo namus 
Milsons Point, kurie yra netoli Sydne
jaus didžiojo tilto ir priešingoje pu
sėje matosi Opera House. Todėl vaiz
das iš sodelio pusės labai įspūdingas. 
Baigę vyno ’’ragavimą”, studentai nu
vyko į čia pat esantį Luna Park, kur 
jaukiai praleido laiką.***

— Net ir naiviausia moteris y- 
ra pakankamai sumani apgauti 
protingiausiam vyrui.

LINKSMYBĖS IŠ TAHMOOR’O
* Harmoniškas, kaip garsas 

10-ties knarkiančių studentų.
* Saugus kaip Rimas,užrakinda

mas mašina, vidury miško.

* Labai stipri mėnulio šviesa 
Tahmoor’e, nes Arvydas turėjo nešioti 
saulės akinius net ir nakti.

Atrodo, kad gamta savotiškai 
į mūsų studentus. Ričardas, 

atvažiavo penktadienį vakare, 
’’priaugo” prie gamtos. Sekma*

*
veikia 
kuris 
tikrai 
dienio popietėje jis pradėjo pasikeisti, 
- pasidarė gamtos tvarinys. Jam iš 
barzdos pradėjo žolė augti, o į plau
kus paukščiai lizdą sukosi. (Ričardo 
’’medžio” nuotrauka yra šiame pus
lapyje). Tik vienas dalykas domina, 
kaip jis galėjo plaukti su šaknim iš-kaip jis galėjo plaukti su 
lindusiom iš batų?***

Ričardas Bukeviėius Sydnejaus ALSS 
savaitgalio metu Tahmoor iškyloje, 
pavirtęs į medžio kelmą,

Nuot. J. Juravičius

IŠVYKSTA [HIMALAJUS 
Antropologas - Lingvistas J.A.

Jasiunas, B.A., M.A, 
Kovo pradžioje Melbourne

73 m. Californijos valsty- 
universitete studijavo antro* 
ir lingvistiką ir įsigijo M. A. 
Jungtinėse Valstijose dirbo 

benamių vaikų institucijoje.
Regina universitetą baigė

ir 
Adelaidėje viešėjo iš Chicagos atvy
kę Arvydas ir Regina Jašiūnai. Anks
čiau gyvenę Adelaidėje (1950 - 60m.), 
su tėvais išemigravo į J.A.V. Arvydas 
gim. 1947 m. Vokietijoje, Chicagoje 
pragyveno iki 1970 metų, kur Illinois 
universitete studijavo anglų literatūrą 
ir sociologija ir įsigijo B.A. laipsnį.' 
Nuo 1970 
biniame 
pologiją. 
laipsnį, 
Hillside

Sesuo 
ir humanitarinių mokslų bakalaurą Įsi
gijo New Yorke. Dirba Pan American 
Airlines bendrovėje. Adelaidėje pavie
šėjo pas savo draugę Rasą Andriušytę 
- Beattie (a.a. Pulgio duktė) ir pabuvo 
krikšto močia josios sūnui. Melbourne 
abu Jašiūnai buvo sustoję pas savo 
artimus bičiulius dr. Karolį ir Elain 
Kazlauskus.

Kovo pabaigoje Arvydas vyksta 
per Hong Kongą, Tailandą ir Indiją į 
Afganistaną, į Niuristano provinciją 
Himalajų kalnynuose * Hindokuš. Ten 

studijuos mokslui dar mažai pažįstamų 
indoeuropiečių šeimos Hindokušo kal
nyno genčių Lardic kalbas bei šnektas 
Rašytiniu tekstų kol kas visai nėra. 
Sakoma, kad jų šnektos esą labai arti
mos lietuvių kalbai. Taip bent atrodo 
iž ten 1920 metais buvojusio vieno 
norvego kaliaunininko G. Morgenstiern 
patiekiamų kalbinių nuotrupų, sutinka
mų jo atspaustoje knygoje. Arvydas 
tikisi tat sukaupti mokslinei studijai 
originalios medžiagos. Greičiausiai 
doktarato tezei. Monash universitete 
dėl savo užsimojimų konferavo su 
lingvistais _ * prof. J. Marvan ir dr. R. 
Slonek. Iš jų gavo vertingų patarimų. 
Su jais palaikys ryšius ir iŠ Himalajų 
Žada parašyti ir ’’Studentų Žodžiui”.

Ateinančiais metais Arvydas yra 
numatęs vykti į Vilniaus universitetą 
studijuoti lietuvių kalbą ir etnografiją^ 
Pagrindinis jo susidomėjimas * kultū
rinė antropologija ir psichologinė ling
vistika. Pastaroji tai tikrai dar tik 
kūdikio lopšyje. Ateityje norėtų dirbti 
kuriame nors universitete. Jei pavyks, 
tai galbūt Australijoje.

A.Z.
***

ir'ištiesė tinklus tinkliniui žais- 
l musu virėjas

SYDNEJAUS STUDENTU. AKADEMINIS 
SAVAITGALIS

ALSS Sydnejaus Skyriaus Valdy
bos suruoštas Akademinis Savaitga
lis įvyko vasario 23 - 25 d.d., Tah- 
moor’e. Tam Savaitgaliui valdybos il
gai ruoštasi, nes norėta ne tik drau
giškoje atmosferoje praleisti laiką, bet 
ir pasiklausyti įdomių paskaitų. Savait 
galiui vieta pasirinkta australų skautų 
stovyklavietėje, Tahmorr (apie 60 
myliu nuo Sydnejaus). Vieta labai gra
ži. Ten yra ir didelis garažas, kuriame 
yra vietos miegojimui, maisto viri
mui, ir net galima paskaitas pravesti 
kada lietus lyja. Stovyklavietes relie- 
fas labai įvairus, per ją teka upelis su 
labai stačiais uolėtais krantais ir yra 
keletas krioklių. Yra daug vietos pasi
vaikščiojimams, laužavietėms ir viso
kiems žaidimams, Stovyklavietės plo

tas - 75 akrai. Graži aplinka ir sto
vyklavimas gamtoje, be, abejo, visus 
dalyvius suartino, nes žmonės gamto
je jaučiasi draugiškesni.

Pirmieji į Savaitgalį jau rinkosi 
vasario 22 d. vakare. Jie kitą ryta 
aptvarkę rajoną, paruošė laužavietei 
vietą ir'ištiesė tinklus -----
ti. Pasidžiaugta, kad 
Antanas Mikutavičius galėjo anksti 
atvažiuoti ir paruošti visai ’’hębrai” 
pusryčius. Valdyba labai dėkinga 
Antanui už labai gerai atlikta^ darbą - 
taip skaniai jau senai bevalgėm sto
vyklose.

Didžioji dalis studentų teatsirado 
tik 23 d. popietyje, dėl ko ir programa 
teprasidėjo pavėluotai.

Pirmą paskaita^ skaitė viena iš 
iškiliausių keramikių Australijoje, 
Jolanta Janavičiene, kuri ir kalbėjo 
labai įdomiai apie keramiką. Ji paaiš 
kino, kokią vietą užima keramikos me
nas Australijoje ir kad jis yra remia
mas Australijos vyriausybės. Toliau 
ji plačiai nušvietė keramikos gaminiu 
gamybos procesą: - medžiagų paruoši
mą, deginimo pečiuje eigą ir kt. Ji 
parodė įdomių keramikos pavyzdžių iš 

’ viso pasaulio" ir labai gyvai atsakinėjo 
į paklausimus.

Vakare vykom pietauti į Picton’o 
King George IV Hotelį, kuris yra vie
nas iš seniausiu N.S.W. Pats pasta
tas yra labai didelis ir rūpestingai 
prezervuotas. Mes gavome visą salę 
kuri iš senos arklidės yra perdirbta į 
meno galeriją. Čia skaniai pavalgėm, 
gėrėm ir plepėjom iki 10 vai. Griže 
užsikūrėm laužą, ilgai dainavom, links

minomės.
Iš ryto dalis stovyklautoju vyko 

į Picton’o kataliku bažnyčia. Gavom 
nemalonia^ žinią, kad kitas mūsų numa
tytas paskaitininkas Aleksas Gilandas 
staiga turėjo išvažiuoti i, Queens- 
landa, kur 
versiieta, 
numatytas 
tinklinio, 
turėjom ”

Antrą valandą turėjom kitą paskai
tą, kuriai skaitė Jurgis Janavičius. 
Jiš kalbėjo apie poeziją, kodėl žmo
nės rašo poeziją, ir kodėl žmogaus 
sielai poezija reik'alinga. Prelegen
tas bandė visus dalyvius Įtraukti Į 
diskusijas, kas jam,atrodo,ir pavyko, 
nes diskusijos ilgai nusitęsė. Čia 
tenka pabrėžti, kad Jurgis Janavičius 
savo poezija yra užsirekomendavęs 
kaip pajėgus kūrėjas, ir daug padeda 
jauniems poetams prasimušti spaudoje.

jis buvo pakviestas i uni* 
lektoriauti. Dėlto paskaitai 
laikas panaudotas žaidimui 

o kiti ėjo maudytis. Po to 
barbeque”.

Dr. Alfredas ir Dalia Vasiliaus
kai iš Mt. Gambier džiaugiasi susi
laukę dukrelės, kuria. Kalėdų metu 
pakrikštijo Laimutės vardu. Pirmasis 
jų sūnus Adomas jau trijų metų. Mt. 
Gambier yra dar kelios lietuvių šei
mos. Džiaugėmės ir mes Mt. Gambier 
didėjančia lietuvių kolonija.***

Vėlesnis popietis praleista pašne
kesiams, tinkliniui bei pasivaikščio
jimams. Apie šešta, valandą didesnė 
dalis studentu, kurie turėjo kitos die
nos rytą eiti į"darbus, išvyko į namus.

Sekantį rytau likusieji stovykloje 
sutvarkė visa, rajoną ir palengva iš* 
gūžėjo i namus.

Akademinis Savaitgalis praėjo 
labai sėkmingai ir oras pasitaikė la
bai gražus. ALSS Sydnejaus Sk. Val
dyba nuoširdžiai dėkoja visiems prisi* 
dėjusiems prie savaitgalio stovyklos 
parengiamųjų darbių o ypatingai dė
kingi paskaitininkams, kurie labiau 
įprasmino Ak. Savaitgalį. Dalyvių bu
vo: 25 studentai.

Tikimės kitais metais ir toje pa
čioje vietoje Akademinį. Savaitgalį vėl 
suruošti. Manome, kad į jį atvyks di

desnis skaičius studentų ir filisterių 
ne tik iš Sydnejaus, bet ir iš visu, 
Australijos kampų.

Eglė Zižytė ***

KELIAUJAME...
Vasaros atostogų metas tinkamiau

siai sunaudojamas keliaujant po savą
jį ar svetimus kraštus. Praeitais atos
togas aš su savo seserim Birute pra
leidome du mėnesius bekeliaudami po 
Pietų Azijos šešius kraštus: - Singa- 
pura, Malajus; Tailandą, Filipinus, 
Hong Kongą ir Macau .Keliaudami per 
tuos kraštus,,mes daug ką patyrėme ir 
susidarėm savo nuomonę apie kiek
vieną lankytą kraštą. Mes matėme tiek 
daug įdomybių pakelėje, kad galėtume 
visą, knyga parašyti. Tačiau šiame 
straipsnelyje aš tebandysiu perduoti 
tik bendrus įspūdžius, kuriuos pastebė

jau laike kelionės.
Pirmas kraštas, kuri lankėme, buvo 

Singapūras. Jame praleidome tris die
nas. Stebėjomės kaip gyvas ir judrus 
yra Singapūras dieną ir naktį. Lankė
mės Tiger Balm Gardens, sukimštus 
turgus, kultūrinius parengimus bei 
parodas.

Sekantis kraštas,kurį lankėmejbu
vo Malajai, kur praleidome dvi savai
tes. čia mes prisijungėme prie austra
lų studentų grupės ekskursijos (Austrą 
lian Union of Students), kurią sudarė 
21 studentas. Jie su autobusu keliavo 

per Malajus ir Tailandą. Keliaudami 
rytų pakrantėmis, įvaižiavome į tuo 
laiku ištikusius potvynius, tačiau mes 
laimingai iš jų išvažiavome. Toliau 
važiavome link vakariniu pakrančių, 
kur klimatas buvo daug malonesnis. 
Pakeliui mes mateme kaip žmonės gy
vena ir jų darbą gumos plantacijose, 
kasyklose, ryžių laukuose ir kt., o taip 
pat lankėme Highlands Casino, sostinę 
Kuala Lumpur (panašus į Singapūrą), 
Cameron Highlands, Malacca ir kt. Iš 
vakarinių pakrančių keliavome į šiaurę, 
lankydami pakrančių miestus‘ ir sa
las. Dvi vietas,kurias aš rekomenduo
čiau kiekvienam pamatyti, tai Lankawi 
ir Penang salas. Abi salos nuosta
baus grožio ir jauku jose pabirti.

Toliau keliavome per Tailandą 
(dvi savaites). Čia matėme labai Įdo
mių vietų, kaip Budistų maldyklas,

(Nukelta j 4-tą psl.j
Mūsų Pastogė Nr. 14 1974.4.8 psl. 3
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PASIKALBĖJIMAS SU PSICHIATRU

Įvairios medicinos šakos per pasku
tinįjį penkiasdešimtmeti yra toli pa
žengusios i prieki. Įdomu išgirsti 
iš musu naujojo psichiatro gyd. Karo
lio Kazlausko, M.B. B.S. D.P.M. 
(Melbourne, Plenty Hospital), ką jis 
mano apie psichiatriją apskritai ir 
apie jos pažangą. Jam buvo pateikta 
keletas klausimu, ir štai jo trumpai 
suglausti atsakymai. Žinoma, jie 
formuluoti ne specialistui ar gydyto
jui, bet Šiaip jau skaitytojui.

1. Kaip toli yra pažengusi 
psichiatrija?

- Pasiekta dideles pažangos. Svar
biausia, įveikta ilgai vyravusi pažiū
ra, kad vadinamasis psichinis sukri
kimas yra velnio, piktųjų dvasių, bur
tininkų bei raganų padaras. Susipran
ta 'ir masės žmogus: šiandien daug 
rečiau beslepia šeimos nario psichini, 
susirgimą ar su panieka bei pašaipa 
atsiliepia apie psichinį ligonį. Žiūri
ma, kad psichines ligos yra kaip ir 
visos kitos. Turime užtat ligonines, 
kur psichinės ligos gydomos. Dar gi 
taip nesenai, praeitame šimtmetyje, 
daugelyje kraštu tebuvo tik izoliaci
niai namai (lunatic asylums) .'kur ligo- 
nys buvo prirakinti retežiais ar užda
ryti geležiniuose narvuose. Surasta 
nauji gydymo būdai bei medikamentai.

2. Kaip toli yra klinikinis smege
nų bei centrinės nervų sistemos pa
žinimas?

-Suprantu, kad šis klausimas turi 
galvoje psichiniu funkcijų lokalizaci
ją bei jų sukrikimą. Šios rūšies sme
genų bei nervų ligos priklauso neuro* 
loginėm ligom. Aišku, apskritai ser
gantis žmogus, ypač chroniškas ligo
nis, kenčia ir depresiją. Apie smege
nis daug žinoma, bet vis dėlto tai ma
žiausiai pažįstama bei ištirta kūno 
dalis.

3. Kokia tat yra psichiniu ligų 
priežastis?

-Yra įvairių pažiūrų. Galvojama, 
kad daugelis psichinių ligų kyla dėl 
neurofiziologinių takų neveikimo ar 
sušlubavimo. Tai, galbūt, dėl bioche- 
mikaliniu trūkumų, kurie gali būti 
paveldėti, gali kilti dėl vienos ar ki*

KELIAUJAME...
(atkelta iš 3 p si.)

Kruai upe, Chiengmai miestą, Puket 
salą, senoviškų pastatų griuvėsius ir 
kt. Gyventojai ten labai draugiški ir 
malonu ' su jais susitikti (ypatingai 
kalnu giminės Chiengmai apylinkėse).

Mes atsiskyrėme nuo australų stu
dentų grupės Bangkoke ir vieni važia
vome į Filipinus, kur išbuvome tris 
savaites. Tai kita patraukli savo vaiz
dais šalis, kur tiek daug salų ir taip 
viena nuo kitos skiriasi. Mes lankė
mės Bohol. Luzon, Panaul, Negros ir 
kt. salose. Labai įspūdingos yra susi
siekimo priemones tarp salų, Filipinie
čiai yra labai draugiški ir vaišingi.

Sekanti vieta buvo Hong Kongas 
(10 dienų ten praleidom). Tai tirščiau
siai apgyventas miestas, kur yra dau
giaaukščiai namai, atrodą pavojingai 
pastatyti kalnu, atšlaitėse; modemiš- 
kiausi prekybos cęntrai, kinietiški 
turgai ir. daug svetimšalių. Lankėme 
žymesnes vietas: * Peak, Repulse 
Bay, kiniečių maldyklas, traukiniu 
važiavome į New Territories.

Iš čia laivu persikėlėme į Macau 
(labai maža portugalų kolonija), kur 
lankėme žymius lošimų namus, isto
rines bažnyčias ir kt'., o taip pat 
mateme kiniečių pasienio sargybas.

Baigdamas norėčiau patarti kiek
vienam jaunuoliui ar studentui vykti i 
panašias keliones, kur jis tikrai pra
plės savo žinojimo horizontą ir turės 
daug džiaugsmo, matydamas skirtingas 
kultūras, papročius ir dalį žmonijos 
istorijos.

Vitas Leveris*** 

tos rūšies smegenų pažeidimo - dėl 
deguonio trūkumo, dėl nuodu, vaistu, 
infekcijos ir panašiai. Toje vietoje 
minėtina ir trauma, kas šiuo žodžiu 
psichiatrijoje vadinama skausmingas 
jausminis (emocinis) išgyvenimas ar
ba sukrėtimas. Labai skiriasi nuo šitos 
pažiūros psichoanalitikai - freudinin- 
kai, kurie visas psichines ligas norėtų 
kildinti iš neišspręsto Oidipaus 
(Oedipus^) kompekso. Kitos pažiūros: 
etologines, behevioristinės, sociolo
ginės. Yra ir daug dar kitų.

4. Kas naujo nuo Kraepelino 
psichinių ligų klasifikacijos (19 š. 
pabaigos žymus vok.,psichiatras)?

-Bendrai galima sakyti, kad mažai. 
Dabartinės klasifikacijos pagrindas 
yra: ligos, kur galima įrodyti aiškų
smegenų sužalojimą ir ligos, kur 
(bent šiuo metu) to negalima įrodyti. 
Organinės psichozės yra demencijos. 
Demencija (lot. dementia) - dvasinis 
sukrikimas, pamišimas. Psichiatri
joje - sutrikimas ar nebuvimas dvasi
nių funkcijų dėl organinių priežasčių. 
Psichiatrijos terminai: senile (senat
vės) dementia, presenile dementia, 

arteriadentic dementia. Čia įskirtina ir 
organinės psichozės, kurios pasirodo 
nuo maz'ens, kaip pav. psichinis atsi
likimas (mental retardation) ir kitos. 
Organinėms psichozėms priskiriama 
taip pat demencijos, sukeltos alkoho
lio, infekcijų, vėžio ir kitų ligų..

Funcionalinėmis (t.y. antros čia 
pradžioj paminėtos grupes) psichozė
mis laikpma šizofrenija, maninė - de
presija. Šiai grupei priklauso ir neuro
zės: baimės, depresijos, histerijos,
persekiojimo, prievartos (compulsive 
neurosis). Taip pat ir charakterio 
pakrikimai: vienišas - schizoid, bai
mingas - anxios,. pasyvus, histerinis, 
depresinis, paranoidinis (įtariąs, di
dybe sergąs), įkyrus . obs'esive, psi- 
chopatinis.

5. Kaip artimai psichiatrija gimi- 
niuojasi su psichologija?

- Gana artimai. Psichologijos ob
jektas — normalaus žmogaus reiškima
sis, gi psichiatrijos - sukrikusio bei 
susirgusio. Žinoma, maža naudos 
psichiatrijai buvo iš racionalios - 
spekuliatyvinės psichologijos. Kai 
psichologija ėmė naudoti empirinį 
metodą ir pasidarė mokslas, tai iš 
jos pastumėjimą gavo ir psichiatrija. 
Angliškai kalbančiuose kraštuose ir 
šiandien tebevyrauja psichologijoje 
behevioristinė mokykla. Si pagrindinį 
dėmėsi kreipia Į žmogaus elgseną, pa
sireiškimą, o ne į sąmonės fenomeną, 
kaip, Wundtą sekant, mokė struktūra
lizmo mokykla (Titchener). Behevio
ristinės priėjimas populiarus ir psi
chiatrijoje. Vokiečiuose populiari yra 
Gestalpsychologie (Koeler, Koffka). 
Čia iškeliama pažiūra į žmogų kaip i 
psicho ♦ organinę visumą, nors tačiau 
nepaneigiama, kad nebūtų galima į- 
žvelgti tam tikrų santykių tarp visumos 
ir dalių. Šių dienų medicina ir psi
chiatrija taip pat prieina prie žmogaus 
kaip visumos ir is to taško ji gydo.

6. Kas naujo gydymo priemonėse?
Per paskutinius trisdešimt metų 

daug naujų vaistų atsirado, ir dabar
tinė prognoze funkcionalinių psichozių 
ne tokia bloga. Pavyzdžiui, beveik 
visos maninės - depresinės ligos įvei
kiamos v vaistais arba elektriniu šoku. 
Tarp sizofrenikų phenothiazino vais
tais ir elektriniu šoku pasiekiama, kad 
75% sergančių gali egzistuoti bendruo
menėje ir vesti normalų gyvenimą. 
Neurozės ir asmenybės bei charakterio 
pakrikimai gydomi analitine psichote
rapija, vaistais ir nesenai pradėtais 
behevioristiniais būdais, Taip pat ir 
įvairios socialinės terapijos padeda 
ligoniui grįžti į normalų gyvenimą. 
Epileptikai pagerėja, nors vaistus 
turi naudoti visą laiką. Senile demen
tia nepagydoma. Alkoholizmo sukelta 
psichozė ar dementija kartais pagy
doma, nustojus gerti ir apskritai kūnui 
sustiprėjus.

7. Kokie šiandien psichiatrijos 
srityje vyraujanti vardai?

- Silvano Arieti (American Textbook 
of Psychiatry, 3 tomai), John Bowly 
(etologiniai principai).

8. Kurios populiariausios teorijos 
buvo čia rekomenduotos?

- Biocheminė, psicho- fiziologinė, 
freudinė ir augimo.

Dr. Karolis Kazlauskas su savo sunumi.

9. Kaip aukštai psichiatrijos 
mokslas stovi čia, palyginus su ki
tais kraštais?

-Psichiatrijos katedrų Australijos 
universitetuose ilgai nebuvo. Melbour
ne universitete iš privataus palikimo 
yra įsteigta katedra psichiatrijai. Va
dovaujantieji kraštai psichiatrijoje 

yra J.A. V. ir Anglija.
10. Kaip čia žiūrima į psichoana

lize? Kiek ji čia naudojama psichia
trijoje?

- Mažai naudojama, nes mažai kvali- 
fiktuotų psichoanalitikų. Psichoterapi
ja tai plačiai naudojama.

11. Kokia paties asmeninė pa
žiūra į asmenybės pakeitimo terapija 
(aversion therapy), ypač operaciniu 
būdu?

-Tai » atrodo, laužimas durų į neži
nomybe. Jau vien dėl to, kad psichi
nis reiškimasis dažniausiai (normalus 
ar ligotas) yra asmenybės struktūrinės 
visumos apraiška ir tik išimtinais 
atsitikimais diagnizuotinas dėl dali
nio organinio ar funkcionalinio sutri
kimo. Vis dėlto • yra pasisekimų: 
su kai kuriom neurozėm, fobija, fe- 
tišizmu, transvestizmu.

12. Kas yra sveika ar normalu 
P' Chologo bei psichiatro akimis?

-Kas normalu, apsprendžia visuo
menėje, tuo metu vyraujanti pažiūra, 
ypač daugumos. Bet tai labai slidus 
kelias. Istorija rodo, kad ir dauguma 
dažnai ir žiauriai klydo, Kriterijas 
turėtų kilti iš stebėjimo ir statisti
kos, o išvadas daryti tegalėtų tik 
specialistai. Fiziologinius nenorma
lumus žymiai lengviau įžvelgti, nors ir 

Žmonai Vidai mirus, mielą bičiulį POVILĄ. BALTUTĮ ir jo vaikus 
širdingai atjaučia ir skausme dalinasi

Melbourno Ciurlioniečiai

Socialinės Globos Moterų Draugijos NareiR. ANIULIENEI#mirus 
jos brangei mamytei Lietuvoje, rieškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Soc. Globos Mot. D-jos Valdyba ir Narės

KELIONĖMS į EUROPĄ, AZIJĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS l LIETUVIU KELIONIŲ, BIURĄ

544 GEORGE ST.. SYDNEY. AUSTRALIA 2OOC

Palanga. Trave)

TURIME IR ĮVAIRIU. ATOSTOGINIU TURU. BEI EKSKURSIJŲ PO 
PACIFIC SALAS.' SKAMBINKITE TEL. 26 3526

čia gyvojoj gamtoj daug išimčių, ku
rios ne visada yra nenormalumai. Daug 
sunkiau apspręsti, kas normalu ar ne
normalu kompliktuotose funkcionalinėse 
ir vadinamose psichinėse apraiškose. 
Kas ligota, tai jau kitas reikalas. Tą 
nusprendžia bei tiria psichiatrai.

12. Kokie psichiniai negalavimai 
bei sutrikimai pastebimi tarp lie
tuviu? Ar yra skirtumas, palyginus su 
kitais?

-Apskritai tai nėra skirtumo. Taip 
tvirtindamas remiuosi psichiatro gyd. 
J. Krupinski imigrantų studijomis.

14. Ar teko girdėti apie psichia
triją TSRS, ypač Lietuvoje? Ar ne
planuojate ten nuvykti?

-Prieš keletą metų Australijoje 
dalyvavo baimės (anxiety) neurozės 
simpoziume rusė D. Orlowskaja. Ji 
teigė, kad baiminimosi neurozė suke
lia antibolijoms paveikiant celebrali- 
nius neuronus. Pabrėžė ji, kad tie, 
kurie nenurimstančiai rūpinasi,tai gal 
greičiau sensta ar ima sirgti psichinė
mis ligomis. Šiaip jau apie psichiatri
ją TSRS ar Lietuvoje nieko nežinau, 
nes nieko neteko Vakaru psichiatriniuo
se žurnaluose skaityti.’ Nuvykti ten, 
ypač į Lietuvą, norėčiau, jei tik leistų 
susipažinti su mano srities ligoninė
mis.

15. Kokie ateities planai?
-Dirbti konsultantu gydytoju psi

chiatrinėje ligoninėje, pasidaryti geru 
kalviu ir medžio skaptuotoju. Priva
čios praktikos imsiuos, galbūt, tik už 
poros metų. Norėčiau įsigyti ir neuro
logo specialybę. Bendrai • padėti ser
gančiam žmogui.***
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KA AŠ MAČIAU AMERIKOJE
A. Mauragis

yra ir daug idealizmo,ir didelio pasi
aukojimo pavyzdžių ir daug gerų dar
bu padaryta, siekiant taikos ir teisingu
mo. čia užtektų prisiminti Marshallio 
plana pokarinei Europai atstatyti, arba 
tą ditdelį įnašą Jungtinių Tautų Organi
zacijai išlaikyti, atsilikusių ir Į vargą 
patekusių kraštų šelpimą ir atstatymą-, 
vis tai yra ryškus Amerikos noras iš
laikyti pasaulyje taiką humaniškom 
priemonėm. Tai yra išviršiniai ženklai, 
visų matomi ir suprantami, tačiau pa
čioje Amerikoje, jos užkulisuose, ver
da kitas gyvenimas. Ypač tas jaučiama 
paskutiniais laikais , kai žydai ima 
dominuoti visam Amerikos gyvenimui.

Amerikos demokratija ir ypač ne
varžoma laisvė yra gera priedanga slėp-

( TĘSINYS)

WATERGATE BYLA
Gyvenant Amerikoje neįmanoma 

buvo nesidomėti Watergate byla. 
Apie ją rašė visi laikraščiai ir spaus
dino Įvairias prezidento Nixono kari
katūras. Aš jų parsivežiau visą glėbį. 
Bendrai paėmus , visas reikalas dar 
tebėra masių nesuprastas, kam nau
dingas ir reikalingas toks prezidento 
niekinimas, kada eina tokie svarbūs 
pasaulinės reikšmės pasitarimai tarp
tautinėje plotmėje. Bet šių dienų 
Amerika vargiai ar turi kokių nors 
didesnių idealų,kaip pinigas.

Sakoma, kad doleris Amerikoje 
yra dievas. Šis pasakymas charakteri
zuoja Amerikoj moralinį, politinį^ vals- tįs įvairiems nusikaltėliams, demorali* 

zatorįams> kurių tikslas yra nelegaliai 
praturtėti. Turtas Amerikoje aukščiau 
stovi už mokslą ir už viską. Milionie- 
rius yra visagalis viešpats. Milionie* 
riai deda pinigus už kandidatuojantį 
prezidentą, jie nusveria jo pasisekimą. 
Štai kaip paaiškino Spiro Agnew, atsi*

tybinį, socialinį gyvenimo būdą ir 
tikslą.

Nenorėčiau sunokiu Amerikos 
apibūdinimu sutikti. Žinoma,kapitalisti
nei 
yra

Amerikai pinigas, pelnas, biznis 
šventi dalykai, tačiau Amerikoje

lllll 
Illi* 
iiii *

Gražūs amerikonų linkėjimai prezidentui Nixonui

DIPLOMUOTAS MUZIKOS
MOKYTOJAS

Savo laiku turėjome dažna proga 
matyti jauną Algį Laurinaitį, skambi
nant pianinu, griežiant vargonais ar 
bepučiant klarinetą. Pasiteiravus apie 
Algi sužinojau, kad jis jau yra muzi
kos’‘mokytojas Rooty Hill gimnazijoje.

Praėjusių metu, gruodžio men. 10 
d. Sydney Chevron Hotelyje tarp kitų 
gruduantų ir Algis gauna Diplomą in 
Music (Education). Algio tėveliai Po 
vilas ir Emilija Laurinaičiai iš Bass 
Hill lietuvių kolonijos anksti pastebėjo 
Algio palinkima į muzika. Algio tėve
lis nuperka pianiną ir p-le Irena Vilno* 
nytė moko jį muzikos pamokų. I. Vilno* 
nytei išvykus i užsieni tolimesni Algio

1970 metais prezidentas išleido 
potvarkį, koordinuojantį saugumo or
ganų. veiklą, kuriame buvo leidžiama 
griebtis nelegalių priemonių prieš 
viduje keliančius neramumus radikalus. 
Bet FBI direktorius J.E. Hooveris tam 
pasipriešino ir to potvarkio nevykdė. 
Tada prezidentas suorganizavo vals
tybės saugumo labui šį specialų žval
gybos dalinį.

Tai tokia yra prezidento versija, 
mano manymu, ji yra pilnai patikima, 
bet kas žino, ka; prezidentas manė,toki 

- nekonstitucinį super saugumo insti*

statydinęs iš viceprezidento pareigu: 
“Esu tikras, kad jus suprasite mane, 
kad tas, kuris neturi daug turtų, bet 
siekia renkamojo posto, yra priverstas 
imtis nemalonių pareigų, rinkti pinigus 
kompanijai ir su ja surištoms išlai
doms padengti”.

Prezidento rinkimuose rungiasi 
kandidatai, kas daugiau suorganizuos ____  _____ ~ ___
milijonų propagandai, kurios tikslas tuciją sukurdamas-gal jis norėjo dikta- 
išplauti amerikonams smegenis. Kas torium tapti?Tamsūs gaivalai išsigando, 
papirks spaudą, kas turės tuos visus 
informacijų žinių biurus, kitaip sa
kant, kas turės daugiau pinigų, tas ir 
laimės. Bet kaip tuos milijonus suor
ganizuoti? Čia yra du būdai: pačiam 
savo pinigais papirkinėti propagandos 
mašiną, žinoma, jei turi milijonus, 
arba iš kitų gauti, pažadant Įvairias 
koncesijas, " lengvatas, privilegijas 
už išanksto apmokėtus kyšius ir paža
dėtas pozicijas. Taigi pačioje aukš
čiausioje institucijoje vyksta-nele
gali spekuliacija, nusikaltimas.

Tokiai padėčiai esant, reikia 
eiti su gyvenimu, arba kitaip būsi 
nušvilptas. Nežiūrint kas bebūtum: 
prezidentas, senatorius ar guberna
torius —spauda ir visos tamsios jėgos, 
kurios valdo propagandą ir formuoja, 
opiniją,greitai gali sutvarkyti.

Nixonas per rinkimus neturėjo 
pakankamai savo pinigų, reikėjo kad 
kiti už ji dėtų, o jis savo ruožtu paža . 
dėjo atsilyginti. Bet Nixona dėl to' 
niekas'nekaltino, nors visi žinojo,kad 
taip įvyko ir kad jis per greitai pra
turtėjo. Viskas buvo gerai,kol prezi
dentas Baltuose Rūmuose nebuvo su
organizavęs "specialių žvalgybos da
linį, žinoma, nelegaliai, kurio tikslas 
buvo sekti pačius saugumo organus 
ir, aišku ,, opozicijos vyriausią būs
tine - Watergate. Čia slaptai Įrengė 
elektroninius Įtaisus ir .klausėsi tele
foninių pasikalbėjimų. Sis naujas po
litinis ginklas niekam" patikti negalėjo. 

Kaip matome, Nixonas ruošėsi 
stipriai paimti valdžią į savo rankas, 
jis su savo politiniu specialiu žval
gybos daliniu veikdamas žinojo viską, 
kas dedasi ne tik demokratų partijos 
vyriausioje būstinėje, bet ir saugumo 
Įstaigose FBI ir ČIA. Amerikos sau-
gurno įstaigomis jis matyti nelabai 
pasitikėjo. O tam turėjo pagrindo.

Čia tenka atsiminti 1968 metus, 
kada buvo nužudytas
Martin Luther King, kilo naminė revo
liucija, miestuose išdeginta šimtai 
blokų, kurių griuvėsius dar ir dabar 
gali ' atpažinti. Ramybei palaikyti 
reikėjo iššaukti 20,000 federalines 
kariuomenes, 34,000 tautinės gvardi
jos, žuvo daug policijos ir žmonių. 
Neramumai nenurimo per visa 1969 - 
Amerikos universitetuose buvo 1,792 
demonstracijos, per sąmyšius buvo 
7,500 suimtų, keliolika užmuštų, 200 
policininkų užpultų, 173 sužeistų, 274 
padegimų.

Kiekvienam valstybininkui galėjo 
ateiti mintis Į galvą, kad čia veikia 
svetima jėga. Deja, Amerikos saugu
mas neturėjo davinių. Prieš tokią 
pairusia tvarka reikėjo kas nors da- UQ01A1VIXJ ILUVlCUUCbO UVUOt-LVaiV* , * *

susipažįsta su jauna muzike ryt1, 
ir ją veda. Jaunieji Laurinai-

mokymą perima Miss Nicholson, kuri 
parengia Algį pirmiesiems egzaminams 
i Sydnejaus Konservatoriją. Tenka 
pastebėti, kad Algis šiuos egzaminus 
išlaiko su honoro pažymiais.

Algis jau is jaunu dienu pasirodo 
gabus mokinys. Jis lanko Bankstowno 
lietuviu savaitgalio mokyklą ir tas jam 
nesutrukdė baigti Bankstowno De La 
Salle pradžios mokykla pirmuoju moki
niu. Baigęs pradžios mokyklą, Algis 
stoja į Valtybinės Konservatorijos 
muzikos mokykla ir'ja taip pat baigia 
su gerais pažymiais gaudamas valsty
bine stipendiją toliau tęsti studijas 
Aukštųjų Mokyklų muzikos mokytojo 
profesijai įsigyti.

Keturi metai sunkaus ir ištvermingo 
darbo Algiui atnešė gražių vaisiu ir 
užtikrino ateičiai naudinga ir pelninga 
pragyvenimą.

Algis bestudijuodamas konservato 
rijoje 
Helina 
čiai remiami teveliu su nemažesniu en
tuziazmu tęsia muzikos studijas konser
vatorijoje. Halina baigia Piano klasę ir 
gauna Mus. A. Diploma.

Gavusi stipendija apie metus groja 
ABC simponiniame mokomajame orkes
tre. Dabar jau kuris laikas, kai groja 
pirmąja viola naujame Her Majesty’s 
Theatre.

Abudu Laurinaičiai priklauso 
“Neries” sporto klubui. Ne kartą teko 
juos matyti išpildancius programas 
minėjimuose ir kitur. Algis taip pat
savo laiku buvo įsijungęs i Sydnejaus 
Meno Ansambli.

Žinoma, Algis, būdamas tvirtos 
valios jaunuolis, (jam s.m. suėjo tik 
21 metai) daugiau dėmesio kreipe i sa
vo muzikos studijas ir apgailestauja, 
kad lietuviškoje kultūrinėje plotmėje 
negalėjo dažniau pasireikšti.

Sveikiname jaunąjį Algi, diplomuo
ta muzika, linkėdami jam ir poniai 
Halinai gražios ateities ju gyvenime. 
Tikimės, kad jaunuosius Laurinaičius 
netolimoje ateityje pamatysime lietu
viškoje scenoje. Daug vilties turime 
kad jaunasis muzikas ateityje užpil
dys atsiradusias spragas lietuviškos 
muzikos srityje.

A. Kramilius***

Visa spauda, visos žinių agentūros 
nuo to laiko, kai 1972 m. birž'elio 
17 d. sargas netikėtai atrado elektro
ninius Įtaisymus, sujungtus su slaptu 
prezidentūros saugumu, sukilo 
prezidentą ir iki šiol deda 
pastangas" jį patraukti teisman 
šalinti is prezidento pareigų.

Šiandien prezidentą Nixona kal
tina dar kitais septyniais atskirais 
nusikaltimais del kurių jis turės aiš
kintis senate. Jeigu jis ir išsiaiškintų 
kaip nekaltas, tai vis tiek galėtu būti 
nušalintas, kaip labai nebe populiarus 
prezidentas. Tai butu padaryta politi
niais sumetimais. IvTat, niekas nebe
nori turėti tokį prezidentą^ draugu, o 
geriau jį laikyti savo priešu, laikytis 
bendros opinijos.

Mums, iš tolo žiūrintiems, atrodo, 
kad Amerikos saugumas tikrai žaidžia 
pavojinga^ žaidimą. Nežiūrint tos vi-, 
sos užkulisinės veiklos, kuri yra at
liekama šnipų, Amerikoje yra didelė 
komunistinė veikla, pačios valdžios 
lėšomis išlaikoma ir remiama. Būnant 
man Amerikoje. teko skaityti laikraš
čiuose, kad Philadelphijoje ir Los 
Angeles yra steigiami du marksizmui 
studijuoti institutai. Philadelphijos 
institutas yra vadinamas “Marxist • 
Leninist Education”. Tarp kitko,, to 
instituto programoje numatyta ir “is
torija kovos už juodųjų išsilaisvinimą”. 
Instituto lektoriais "yra pakviesti: 
James Jackson, Amerikos komunistų 
partijos švietimo direktorius, Roscoe 
Proctor, komunistų partijos juodųjų 
išsilaisvinimo komisijos pirmininkas, 
Henry Winston, komunistu partijos 
pirmininkas, Anthony Monteiro, komu
nistas jaunųjų darbininkų išsilaisvini
mo lygos pirmininkas.

pries 
visas 
ir pa-

Los Angeles institutas turi tris 
kursus: viename skaitoma politinė 
ekonomija, kitame Markso • Lenino 
raštai ir trečiame negrų istorija.

Aš manau, kad 'antikomunistas 
prezidentas turi matyti tuos pavojus, 
kurie krašte yra sukuriami neaiškių 
jėgų. Deja, jis jų pašalinti negali, 
jo paties sekretoriai aiškiai dirba pries" 
savo valstybės interesus. Ar nekeistai 
skamba žemės ūkio sekretoriaus pa- 

70„ reiškimas, kada jis buvo spaudos pa
klaustas-del ko jis taip pigiai par
davęs sovietams kviečius, jis pasiaiš
kino', kad nežinojęs - “kiek sovietai 
perka kviečių su dideliu nuostoliu mo
kėtojams ir su kaip dideliu prekių 
trūkumu vartotojams”. Nežinojęs ... 
naivus pasiaiškinimas.

Amerika šiandien yra mįsle ne 
tik mums.bet ir visam pasauliui. Jos 
kelias labai neaiškus.

(bus daugiau)

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ. STUDIJŲ. DIENUS ADELAIDĖJE
Studijų. Dienos vyks Adelaidėje Velykų metu; balandžio 12 - 13 

d.d. Lietuvių Namuose, 6 Eastry St., Norwood.
STUDIJŲ. DIENŲ. PROGRAMA

Balandžio 12 d. 10.00 vai. Lietuvių Studijų Dienų atidarymas.
10.30 vai. V. Dundienės Keramikos Parodos 
atidarymas.
11.00 vai. Paskaitos. Pirmas ciklas.
12.30 vai. p.p. Diskusijos
7.30 vai. vak. Adelaidės Šv. Kazimiero parapijos

choro, dalyvaujant solistei G. Čapkauskienei, Reli
ginis koncertas Liet. Kat. Centro salėje.

Balandžio 13 d. 10.00 vai. Paskaitos. Antras ciklas.
11.30 vai. Diskusijos
1.00 vai. p.p. Pietus.
2.30 vai. p.p. Paskaitos. Trečias ciklas
4.00 vai. p.p. Diskusijos
6;00 vai. p.p. Lietuvių Studijų Dienų uždarymas.

Lietuvių Studijų Dienose dalyvauja- paskaitininkai ir moderato
riai iš visų Australijos lietuvių kolonijų; dr. V. Doniela, dr. D. Vi- 
liūnaitė, dr. R. Zakarevičius, dr. A. Stepanas, dr. K. Kemežys, dail. 
L. Urbonas, J. Stačiūnas, E. Karazijienė, Pr. Pusdešris, G. Žem
kalnis, V. Janavičius ir kt.

A.L.B. Krašto Valdyba
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7 new Australians.
Sometimes we forget.
If you’re not a full-blooded 

aboriginal then your family tree was 
planted in Australia by people who 
came on the world’s longest mystery 
tour.

They had something in common: 
the earnest hope of building a new and 
better life; the one you're living now.

Sometimes we forget what the 
people in our families’ faded photo 
albums went through.

It’s well to remember they were 
new Australians, and it wasn’t easy.

It still isn’t easy for a family to 
pick up sticks in Europe or Asia and 
come here; but we’ve learned how to 
help them and we do.

The Australian Government 
maintains migration advisory services 
around the world. In Australia, English 
is taught and advice is given about 
employment and housing.

Government does all it can to help 
newcomers settle and to encourage 
the community to accept and care. 
But in the long run, it’s up to the individual.

Advance Australia. Care. 1
Authorised by the Australian Government. DM2.367.34

LIETUVIULAIDOJIMO biuras 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

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

DAR VIS ŠAUDO
Laikraščio Sovietiškoji Estija pranešimu, teismas Ukrainoje 

nubaudė mirties bausme sušaudant 5 asmenis ♦ rusus, kaltintus 
bendradarbiavus II*jo Pasaulinio karo metu su vokiečių kariuomene.

; UŽ LIETUVOS LAISVĘ KOVOKIME - 
i TAUTOS FONDUI AUKOKIME
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KIEK AS SUŽINOJAU!
Iš ligoninės grįžo p. L. Bukevi- 

čienė, kur jai buvo padaryta operacija. 
Sveikata jos gerėja ir tikimės.kad grei
tai vėl matysime sveiką.ir judrią mūsų 
bendruomenėje. Linkime greičiau su
stiprėti.

***
Inž. V. Bernoto paskaita • Energi

ja, politika ir ateities perspektyvos • 
skaityta Sydnejaus Lietuvių Klube 
praeitą sekmadieni,susilaukė didelio 
susidomėjimo. Prisirinko per šimtą 
klausytojų. Paskaita buvo gerai pa
ruošta ir įdomi.

***
Sydnejaus lietuviiųsocialines glo

bos moterų draugija gegužės 26 d. Lie
tuvių Klube mažoje salėje ruošia įvai
rių rankdarbių parodėlę. Visos Sydne
jaus moterys yra prašomos savo dar
bais prisidėti prie parodėlės pasise
kimo.

***
Dr. Antanas Stepanas su savo sei

mą gegužės mėnesįovidury išvyksta i 
Londoną, tolimesnėm studijom. Žada 
būti vienus metus, o gal ir ilgiau. Dr. 
A. Stepanas specializuojasi liaukų ir 
glandų srityje. ***

— Karališkoji šeima aplankė 
Cook salas prie Naujosios Zelandi
jos, kurios turi tik 18,000 gyventojų. 
Priėmimas kaštavo 30,000 svarų. Ša- 
los gyventojai prašo naujazelandie- 
čių pagalbos skoloms apmokėti...

***

'The Table’

LOP4.263.34

Daug kam nepatiko “T.A.” vasa
rio proga pirmajame puslapyje atspaus
dintas “Nę vinco Nekudirkos” pagal 
himno žodžius parašytas eilėraštis, * 
* esą, šitaip darkyti himną nederėtų, 
rašo mums pasipiktinę skaitytojai.***

Tas pats Moterų Komitetas orga
nizuoja per Velykas tokią gegužinę 
• žvejybą Phillip saloje, Viė., kurioje 
jau nekartą Melboumo lietuviai malo
niai praleido laiką ir pasidžiaugė tos 
salos gyventojais-pingvinais, ruoniais 
ir kitais žvėreliais ir paukščiais. Tie, 
kurie organizuoja Velykų atostogas 
praleisti gamtoje, galėtu pasinaudoti 
šia malonia proga ir patogumais, ku- 

organizacinis komitetas bus pa- 
(skaitykite pranešimą). Tokia 

ekskursija į gamta, galėtų pasi-

šia
riuos 
ruošęs 
reta
naudoti ne tik Victorijos, bet ir N.S.W. 
ir Pietų Australijos lietuviai. Kodėl 
ne?

su lietuviškom knygom, užda- 
p, Balčiūnienės vestas kios- 

žadama uždaryti ir Soc. Globos 
D-jos liet, rankdarbių krautu- 

Mažojoj salėje vyksta irgi 
remontas * ruošiamos

Melboumo Lietuvių Namai remon
tuojami pilnu tempu. Išdažyta kino 
salė, sutvarkytos durys, kėdės ir 
grindys, nupirkta nauja scenos užuo
laida, iškraustyta paminklinė lenta. 
Iš fojė pašalinta skelbimų lenta ir 
vitrina 
rytos 
kas, 
Moterų 
vėlė, 
kapitalinis 
patalpos barui.

***
Melbourne yra susiorganizavęs 

Moterų Pagelbinis Komitetas, kurio 
tikslas rinkti aukas ir organizuoti su
buvimus “Mūsų Pastogės” spaustu
vės vajui paremti. Komitetą sudaro 
šios ponios: Alisa Baltrukonienė, 
Dana Baltutienė, Liolė Bartaškienė, 
Anita Matukevičienė ir Monika Sodai- 
tienė.

Komitetas suorganizavo sėkmingą 
Yallourno žvejybą • gegužinę, kuri 
davė pelno $67.70 ir dar surinko $16.00 pagal 
aukų. Ačiū už paramą. .......

***
NAUJAS LENKULTEATRAS

Balandžio 4 d. į Sydnejų atvyksta 
Institute of Actors Laboratory Thea
tre Poland, kuriam vadovauja direkto
rius Jerzy s Grotowski su veikalu
“Apicalypsis cum-Figuris”, vaidini
mas vyks St Marys Cathedral Cahpter 
Hall, St. Marys Rd.

Šis lenkų eksperimentinis teatras 
yra jau gastroliavęs Amerikoj ir kitų 
kraštu kultūrų centruos. Savo metodų 
išradingumu / veikalo - artistų - žiūrovų 
santykyje , yra padaręs didelę įtaką 
viso pasaulio teatrų nąujuose bandy
muose - ieškojimuose. Net su šimtme
čių tradicijom suaugusiam Anglijos
Karališkajam Šekspyro teatrui, kuris 
jau pereitais metais su didžiausiu
pasisekimu gastroliavo ir Australijoj,

Į Grotowskio metodus pastatytu 
“Vidurvasario vidumakties sapnu”.

Getting to know your Parliament in Canberra. One of a series 
to acquaint you with the workings of our democracy.

Right below the Speaker’s Chair in 
the centre of the House of Representatives 
is ‘The Table’. Here, at the top end, sits the 
Chairman of Committees flanked by the Clerk 
of the House and his Deputy.

The Prime Minister and his Deputy sit on the 
Government side, and opposite sit the Leader 
and the Deputy Leader of the Opposition.

The Clerk of the House is the man who keeps 
the exact record of what is done (it’s called 
‘Votes and Proceedings’).

Also at The Table sit the Hansard writers 
who make a record of everything that’s said 
in Parliament.

The Despatch Boxes, which were presented 
by His Majesty, King George V, are kept here; 
and the long row of books contain the laws 
passed by your Parliament.

The Table is a busy place. You could almost 
call it “Parliament’s work-bench”.

The Australian Government

NEWCASTLE DIDELĖ LOTERIJA
Krašto Valdybos organizuojamam 

“M.P.” vajui paremti Apylinkės 
Valdyba rengia didelę loteriją, kurios 
pelnas skiriamas spaustuvės masinai 
įsigyti.

Turtinga loterija: pirmas prizas - 
paskutinio modelio “Pye” - dulkių 
siurblys (Vacuum cleaner),vertės apie 
$80.00.

Antras prizas: “Fairmont” radio 
tranzistorius, paaukotas S.W. Miller, 
Pty. Ltd.

Trečias prizas: Vyno bačkutė 
(wine decanter), paaukojo Jonas Stat
kus, George Hotel savininkas New
castle.

Ketvirtas prizas: rėmai knygoms, 
paaukojo Stase Rossi - Savičiutė, 
(“Stella” dovanų ir vaikų, rūbų parduo
tuve, Hamilton).

Loterijos bilietai jau rengiami ir 
neužilgo bus platinami. Pats loteri
jos traukimas įvyks Motinos Dieną, 
gegužes 5 d. South Wallsend, Progress 
Hall, 124 Cardiff Rd., South Walls- 
end.

Bilietų knygutės neužilgo bus iš
platintos su prašymu, kad pirkdami ir 
parduodami bilietus paremtume šį vajų

APYLINKĖS VALDYBA DĖKOJA
Po sėkmingo Nepriklausomybės 

Šventės minėjimo Valdyba dėkoja 
paskaitininkui Algiui Ivinskiui, kuris 
nors labai užsiėmęs akademiniu darbu, 
rašydamas mokslinį darbą daktarato 
laipsniui įsigyti, surado laiko parengti 
paskaitą ir tuo parodė pavyzdį, kad 
galima asmeniškus reikalus laikinai 
padėti į šalį, jei reikia atlikti būtinas 
pareigas lietuvių bendruomenėje.

Taip pat ačiū salės dekoratorei p. 
J. Ivinskienei, visiems programos da
lyviams ir ponioms Bajalienei ir Le
vickienei, kurios ir vėl atėjo į talką 
valdybai parengdamos užkandžių barą".

Ddkavojame M. Rimgaūdienei, 
Z. Kišbnienei ir H. Rimgaudui, paren
gusiems turtingą tautinių išdirbinių 
parodą, kuria domėjosi musu svečiai 
ir taip pat T. V. Channel NBN 3 “Ro
ving Eye”.

Dr. V. Kišonui, J. Levickui, J. 
Nekrošienei. V. Nekrošiui, J. Pranckū- 
nui, J. Statkui ir Šernui, kurie pa
aukojo prizus loterijai, kurios pelnas 
paskirtas naujajai šokiu grupei. Vi
siems ačiū.

Dėkojame „ir tai nežinomai lietu-
|vaitei,kuri atnešė ir padėjo gražų bukie
tą, ant kalbėtojų stalo. Tai gražus sa

vanoriško talkininkavimo pavyzdys.. ***
NEWCASTLE DISKUSIJŲ KLUBO 

PRANEŠIMAS
Kovo men. 17 d. įvyko pirmas siu 

metų D. Klubo susirinkimas. Susi
rinkusių dalyvių tarpe buvo malonu vėl 
matyti po visų metų pertraukos iš 
kelionių sugrįžusį ir visų pasigesta, 
dr. Donielą.

Vakaro kalbėtojas ir sykiu šei
mininkas buvo p. Petras Leonavičius, 
kuris skaitė' paskaitą, tema: “Kometų 
keliai erdvėse ir jų įtaka žemei”.
Paskaita, kuri pasižymėjo citatų gau 
sumu * ir šiek tiek stoka vientisumo^ 
buvo išklausyta su giliu susidomėjimu 
ir sukėlė išsamias, net karštas, disku
sijas. Paskaitos įdomumas ir sykiu 
jos silpnybė, (iš argumentacinės pu
sės), glūdėjo fakte, kad visi išvedžio
jimai apie kosmines katastrofas buvo 
beveik išimtinai pagristi citatom iš 
senųjų civilizacijų (Persijos, Babi
lono, Egipto ir t.t.) paliktų rašytų 
šaltiniu ir tik dalinai mokslinių tyri
nėjimų rezultatais. Diskusijų metu 
buvo nuolatos susiremta dėl šių šal
tinių autentiškumo laipsnio.

Po paskaitos buvo numatyti nauju 
pareigūnu rinkimai, 1974 metų veik
los laikotarpiui, bet buvo pasitenkinta 
peiręnkant seną sąstatą, būtent: p. 
S. Žukas - pirmininkas, p. Lizdenis • 
sekretorius, p. V. Kristensen • repor
terė.

Sekantis susirinkimas įvyks ba
landžio mėn. 28 d. pas p. Statkų,pas
kaitą skaitys p. Z. Zakarauskienė.

V. Kristensen 
Reporterė

***
“Inteligento” atsakymas

—-'Gal- buvote šeštadienį Figa
ro vedybose?

— Nebuvome, telegramą pasiun 
lėmė... (Šluota).
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
KODĖL LIETUVA NESIGYNĖ?
Šitokia tema Sydnejaus Lietuvių 

Plunksnos Klubas pradeda viešų pas
kaitų ir diskusijų ciklą Sydnejaus lie
tuviams. Paskaitos ir kitokie Plunks
nos Klubo vieši parengimai bus sten
giamasi pastoviai ruošti kiekvieną mė
nesi. Pirmoji paskaita aukščiau minėta 
tema Įvyks balandžio 21 d., sekmadie
nĮ, 3 vai. p.p. Sydnejaus Lietuvių Klu
bo mažojoje salėje. Paskaitą skaitys 
plkn. V. Šliogeris. Pilnas temos pava
dinimas - KODĖL LIETUVA NESIGY
NĖ GEN. ST. RAŠTIKIO ATSIMINI
MUOSE? Gen St. Raštikis, buvęs Lie
tuvos kariuomenės vadas, išeivijoje 
išleido tris stambius savo atsiminimų 
tomus, kur užkliudoma ir Lietuvos gy
nimosi klausimas. Mes savo tarpe tu
rime gal vienintelį šiuo klausimu, auto
ritetą - plkn. V. Šliogerį, kuriam gerai 
žinomi ne tik karinis Lietuvos pajėgu
mas, bet ir to meto politiniai reika
lai, nes būdamas prezidento adjutan
tas jis pats dalyvavo Lietuvos likimi- 
nėj dramoj.

Po paskaitos vyksta 
diskusiniai pašnekesiai. Suinteresuoti 
Sydnejaus lietuviai maloniai kviečiami 
gausiai dalyvauti. Įsidėmėkite: ba
landžio 21 d. sekmadieni, 3 vai. p.p. 
Sydnejaus Liet. Klubo mažojoje salė
je Bankstowne. Viešas parengimas.

Plunksnos Klubo P-kas

SYDNEJAUS SKAUTU. VELYKLĮ 
MARGUTIS

Sydnejaus •’Aušros” tuntas š.m. 
balandžio mėn. 21 d., per Atvelyki, 
savo stovyklavietėje Lot 12 Bentley 
St., Ingleburn,ruošia Velykų Marguti.

Visi skautai susirenka nevėliau 
10 vai. pilna uniforma. Mokyklinis 
jaunimas, tėvai ir visi tautiečiai malo
niai kviečiami atsilankyti.

Dienos programoje bus margučių 
ridinejimas, margučiu konkursas, skau
tu/ užsiėmimai. Po pietų bus pamaldos, 
tunto sueiga.

Skautu tėvu, komitetas paruoš skau- 
tams-jaunimui užkandžius. Nepamirškite 
atsivesti gražių margučių.

SYDNEJAUS SKAUTULTĖVU 
INFORMACIJA

Kartu su Velykų Margučių per At
velyki yra šaukiamas visų ’’Aušros” 
tunto skautų tėvų susirinkimas, kuris 
prasidės punktualiai 11 vai. stovykla
vietėje. Visi skautų tėvai prašomi 
skaitlingai dalyvauti aptarti einamus 
reikalus „ir išrinkti nauja skautu tėvų 
komitetą.
Tuntininkas ir Skautų Tėvų Komitetas

• ***

Sydnejaus Lietuviu Klubo biblio
tekai p. Jonas Šliteris' padovanojo 34 
knygas.

Valdyba reiškia nuoširdžią padėką.***

SYDNEJAUS LIETUVIU KLUBAS
16 -18 East Terrace, Bankstown, TEL: 708 -1414. -

BALANDŽIO MEN.
* SEKMADIENI,21 d. 6 vai. vak./'THE MINX” 3 merginos soks 
dainuos ir gros įvairiais instrumentais.
4 SESTADIENI27 d. 7 vai. vak. /'CARITO” Balius. Dainuos Choras 
ir duetai.
* SEKMADIENI,28 d. 6 vai. vak.,"THE MINX” merginos.

GEGUŽES MEN.

* ŠEŠTADIENĮ 4 d. 7 vai. vak. Moterų Draugijos Šokių vakaras.
* SEKMADIENĮ,5 d. 6 vai. vak.,"Dainos” Choras (Moterų) tauti
niais rūbais.
* ŠEŠTADIENĮ 11 d. 8 vai. vak. BALIUS - MASKARADAS. Pryzai 
uf originaliausia kauke ir apsirengimą. Pirmas prizas $30.00, antras 
$20.00, trečias $10.00. Pagal "Jury Komisijos” nuožiūrą.

* "INN SETT” kvartetas groja kiekviena seštadieni. ir sekmadienį, 
Išskiriant Verbų.sekmadienĮir Didįjį šeštadienį.
* Didįjį Penktadienį Klubas uždarytas.

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI!
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PRANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubo 
’’Kovas” metinis susirinkimas įvyks 
1974 m. balandžio men. 28 d. 12.30 
vai. po piet po lietuviškų pamaldų pa
rapijos salėje, Lidcombe.

SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Presidiumo kvietimas
3. Mandatų Komisijos rinkimai
4. Dienotvarkės papildymas
5. Pirmininko pranešimas
6. Iždininko pranešimas
7. Revizijos Komisijos pranešimas
8. Pasisakymai dėl pranešimų
9. Pranešimų priėmimas
10. Valdybos rinkimai
11. Revizijos Komisijos rinkimai
12. Klausimai ir sumanymai
13. Susirinkimo uždarymas
Po susirinkimo vaisęs. Maloniai 

kviečiame visus atsilankyti.
’’Kovas” Valdyba

***
Bankstowno Liet. Sporto Klubo 

’’Neris” metinis susirinkimas įvyks 
š.m. balandžio mėn. 28 d. Lidcombe 
parapijos salėje, po lietuviškų pamal
dų. Yra numatyta šitokia dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo kvietimas
3. Pranešimai
4. Pranešimų priėmimas
5. Valdybos rinkimai
6. Revizijos Komisijos rinkimai
7. Klausimai ir sumanymai
8. Susirinkimo uždarymas***
PASIRUOŠIMAI PABALTIEČIŲ 

SPORTO PIRMENYBĖMS
Kas antri metai Australijoje įvyks

ta pabaltiečių sporto pirmenybės. Šios 
pirmenybės antrą kartą nuo jų įkūrimo 
įvyks Adelaidėje 1975 m. balandžio 
25 - 26 d.d. Pasiruošiant šioms pir
menybėms, buvo sušauktas bendras 
pabaltiečių sporto žinovų posėdis, ku
riame lietuvius atstovavo ALFAS 
Valdybos sekretorius A. Merūnas ir 
ALSK ’’Vytis” sekretorius E. Tapa- 
rauskas. Posėdyje buvo sudaryta Pa
baltiečių Sporto Taryba (Baltic 
Sports Council): pirmininkas - G. 
Berzzarinš (latvis), sekretorius - E. 
Taparauskas, iždininkas - Randva 
(estas), kiti atstovai liko Tarybos 
nariais. P.S. Tarybos adresas: E.
Taparauskas, 22 Melbourne St., Nth. 
Adelaide, 5006.

Edas***
S. Reivytis yra pakviestas vado

vauti . šachmatams XXV-tos Sporto 
Šventės metu.

***
A.L.S.K. ’’Vytis” metinis visuo

tinis klubo narių susirinkimas įvyks 
balandžio mėn. 28 d. 3 vai. p.p. Lietu
vių Namuose.

DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo kvetimas.
3. Dienotvarkės papildimas

: Velykiniai margučiai
Verba plaka, ne aš plaku. žadi margutį?!

4. Pereitų metų visuotinio susi
rinkimo protokolo skaitymas.

5. Pirmininko pranešimas
, 6, iždininko pranešimas

7. Revizijos Komisijos praneši
mas.

8. Protokolų ir pranešimų skaity
mai.

9. Klausimai ir sumanymai.
10. Susirinkimo uždarymas
Praėjus 30 minučių nuo oficialiai, 

paskelbto laiko, susirinkimas bus lai
komas teisėtų bet kuriam narių skai
čiui esant,

’’Vytis” Valdyba 
* * *

MELBOURNE
1974 m. kovo mėn. 6 d. metiniame 

Soc. Globos Moterų D-jos Susirinkime 
išrinktoji valdyba, pareigomis pasiskirs 
įė šiaip : pirmininkė - Emilija 
Seikienė, sekretorė - Bronė Bitienė, 
iždininkė - Valerija Baltokienė, li
gonių lankytojos - Anastazija Grike- 
pelięne, Monika Sodaitienę, parengi
mai - Ona Plečkauskienė, Eleonora 
Balčiūnienė.

Visais reikalais prašomę kreiptis 
pas D-jos pirmininkę E. Seikienę, 
54 Davison St., Richmond, Vic. 
3121, TEL: 42 2367.***

CANBERRA
Kovo mėn. 6 d., po ilgos pertrau

kos, pradėjo darbą Canberros savait
galio mokykla, į kurios atidarymą buvo 
atvykusi A.L.B. Krašto V-bos Švie
timo tarybos pirmininkė p. E, Dainie
nė. Jos nuoširdi kalba, mokyklos ati
darymo metu, paragino mokinius rim
tam darbui, sustiprino tėvelių ir mo
kytojų pasiryžimą skiepyti lietuvybę 
jaunose sielose , išmokyti juos mylėti 
savo tolima^ tėvynę Lietuvą, pažinti 
jos kalbą ir papročius. Mokyklą regu
liariai lanko 18 mokinių. Veikia dvi 
grupės: Lietuviškai kalbančiu ir tik
angliškai. Visi savaitgalio mokyklos 
mokiniai mokosi šokti tautinius šo
kius, kuriems „vadovauja prityrusi mo
kytoja p. L. Čeičienė. Angliškai kal
bančių grupei vadovauja Vida Howe 
(Pužaitė) ir lietuviškai kalbančių gru
pei p. A. Švedas ir p. J. Janulai
tis. Visą mokyklos sklandu darbą re
mia tėvu komitetas, susidedąs is p. 
V. Gruzauskienės, p. V. Keraitienės 
ir A. Sipavičiaus.

Linkime mūsų jaunutei lietuviškai 
mokyklai išauginti daug tautiškai
susipratusiu ir lietuviškai kalbančių 
ir rašančiu jaunuoliu.

K.
KAS YRA MOČIUTE?

Sis klausimas buvo duotas mo
kykloje ir iš vieno 8 metų berniuko 
gautas toks atsakymas:

— Močiutė neturi savo vaikų,del 
to ji mėgsta kitų žmonių berniukus ir 
mergaites. Močiutė neturi ką daryti, 
ji turi tiktai būti. Ji niekada nesako 
’’Greičiau”. Paprastai jos yr storos, 
bet neperstoros užsiristi savo batų 
snitfrukus. Jos moka atsakyti į klausi 
mus, kodėl šunys nemėgsta kačių ir 
kodėl Dievas niekada neapsivedė. 
Kiekvienas turėtu pasistengti turėti 
močiute, ypač jeigu neturi T.V., nes 
močiutės yra vieninteliai suaugę žmo
nes. kurie turi laiko.

Marina
***

— Automobilis turi būti gerai 
pateptas, o ne. vairuotojas.

— Jei batai spaudžia, nebūti
nai mažinti kojas.

MARGUČIU POBŪVIS MELBOURNE
Kokiais gražiais ir mūsų širdžiai 

mielais papročiais buvo išpuoštos 
didžiosios metų šventes, kaip Kalė
dos, Velykos, Sekminės, kokiais pui
kiais papročiais, kuriais net svetimie
ji gėrėjosi ir aukštai vertino, buvo at
žymėti nekasdieniniai darbai, kaip 
šienapiūtė, rugiapiūtė pabaigtuvės, 
talkos ir t.t.

Dauguma tų paproči ų liko tik mū
sų atmintyje, kurių, veikiant šio 
krašto gyvenimo būdui, 'jau ir pakar
toti nebegalime. Jie vietiniams sun
kiai ar visai nesuprantami ir nereika
lingi. Jie nyksta ir musų tarpe, kas 
karta vis didesniam vyresniųjų tau
tiečių skaičiui atsiskiriant iš‘musų 
tarpo. Tačiau, kiek ir ką dar galime 
daryti, privalome jų nepamiršti ir 
puošti jais savąjį gyvenimą. Kiek 
dėsime pastangų,, pašvęsime laiko, 
kiek rodysime širdies, tiek musu at- 
siekimai bus verti ir sėkmingi, tiek ir 
tautiniai būsime atsparus.

Velykos - kokia graži ir didi 
pavasario .šventė, kiek gražių papro
čių ją turtino ir puošė. Dabar gi nebe
galime pakartoti padžiūvusiais pake
lių takeliais bėgti parsinešti švęsto 
vandens ar savo namų židiniui ugne
lės. Nebepakartojame ir ryto saulei 
tekant įspūdingųjų Kristaus Prisi
kėlimo procesijų!

Tačiau Velykos ir čia didžioji 
mūsų šventė. Mūsų visų stalus, tikiu, 
puoš gražūs, įmantriai išmarginti 
įvairiaslapviai margučiai. Margins 
juos vyresnieji, su malonumu imsis 
marginti ir mūsų jaunimas. Todėl ska
tinkime šį paprotį mažuose klestėti, 
jis primins mums Tėvynę, ir ten liku
sius mūsų brolius ir seses.

Kad visi kartu pajustume Velykų 
nuotaiką, kad pamirštume kasdieninius 
rūpesčius, š.m. balandžio mėn. 20 
d. Lietuvių Namuose rengiamas Margu
čių pobūvis. Atvykime visi, papuoš- 
kime savo stalus gražiaisiais margu
čiais ir pajuskime bendrą Velykų 
džiaugsmą.

Lietuvių Namai maloniai kviečia 
ir laukia visą tautiečių!

IGA
***
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