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Vilkas nepavirs avinėliu

pasaulyje
ERVERSMAS AERONAUTIKOJ

Amerikiečiai išrado naują būdą, 
lip paleisti satelitus į erdves ne- 
mdojant iki šiol praktikuotų Take
lių metodų, kurie kainuoja mili- 
rdus dolerių. NASA neseniai at- 
ti sėkmingi bandymai keliones į 
dvės nepaprastai atpigina ir įgali- 
įtuos pačius prietaisus, iškelian- 
is kūnus į erdves, saugiai susigrą- 
iti į žemę ir tuos pačius panaudoti 
lietą kartų. Paruoštą erdvėlaivį 
lecialūs lėktuvai iškelia į 8 ar 10 
i aukštį ir jie tada savomis prie- 
onėmis šauna tolyn. Grąžinimas į 
mę irgi pagrįstas sklandymo prin- 
pu taip, kad nereikės ateityje su
gintų kapsulių žvejoti iš jūros, o 
patys nusileis tiksliai numatytose 

etose nesudužę. Anksčiau to pat 
orio erdvėlaivį paleisti už žemės 
bų kainavo virš 600 milijonų dole- 
5, tuo tarpu naujas metodas parei
gaus tik 10 milijonų ar net mažiau 
be rizikos.

♦♦♦

Sąryšyje su savo karaliavimo ju- 
liejum Anglijos karalienė neseniai 
icialiai vizitavo Šiaurės Airiją, kur 
teta nuolatiniai neramumai. Ra
lienė buvo iš anksto perspėta, kad 
h vizitas labai rizikingas, bet bai
si gana sėkmingai.

**♦

Rugsėjo 24 numatoma plataus 
sto pabaltiečių demonstracija 
ashingtone už žmogaus teises. Ti- 
oasi, kad šioje demonstracijoje 
lyvaus keli tūkstančiai žmonių, 
įtina kviesti kalbėtoju JAV prezi- 
otą J. Carter.

BRAŽINSKŲ BYLA

Tėvo ir sūnaus Bražinskų reikalas 
Amerikoje vis dar pakibęs ore. 
Teisme buvo nuspręsta juos iš 
Amerikos deportuoti, kaip nelega
liai imigravusius, o kadangi joks 
kraštas jų nenori įsileisti, išskyrus 
Sov. Sąjungą, tai jų padėtis kritiška. 
Tiek Amerikoje, tiek ir iš kitų kraš
tų lietuviai kreipiasi telegramomis į 
Amerikos prezidentą, kuris galėtų 
teismo sprendimą pakeisti.

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
rugsėjo 24 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube

Bene pati žiauriausia socialinė re
voliucija laikoma 1917 m. įvykusi 
revoliucija Rusijoje. Tada pirmą 
kartą į politinę areną atėjo komu
nistai, kurių pagrindinis naujos 
tvarkos įgyvendinimas yra prievar
ta, persekiojimai ir žudymai ne tik 
prieš naują tvarką nusistačiusių, bet 
net ir tik įtariamų. Per 60 metų nuo 
rusų revoliucijos Sov. Sąjungoje 
toks teroristinis viešpatavimas te
betrunka iki šios dienos. Nekalbant 
apie perpildytus kalėjimus šis reži
mas pagimdė Gulago salynus, ku
riuos plačiausiai atidengė rašytojas 
Nobelio premijos laureatas A. Sol- 
ženicinas.

Australijoje Bražinskų reikalu 
ypatingo aktyvumo išvystė sydne- 
jiškis Petras Ropė. Tam reikalui bu
vo Sydnejuje suaukota virš 200 do
lerių ir pasiųsta 21 telegrama. Taip 
pat P. Ropė gavo raštą iš Amerikos 
teisingumo departamento imigraci
jos skyriaus, kur teigiama, kad Bra
žinskų reikalas tebesvarstomas ir 
dar galutinio sprendimo deportavi
mo’ reikalu nėra padaryta. Turimo
mis žiniomis visa eilė Amerikos 
kongresmanų ir senatorių priešta
rauja Bražinskų deportavimui.

Akcija ginti Bražinskus Australi
joje vis tebevedama. Lietuviai, norį 
prisidėti savo auka gelbstint Bra
žinskus, pinigus gali įmokėti Tautos 
Fondo įgaliotiniams pažymint, kad 
tie pinigai skiriami Bražinskų bylai.

Tarp Somalijos ir Etijopijos 
vyksta atviras karas. Komunistinei 
Etijopijos vyriausybei gintis trukdo 
sukilimas Eritrėjoje, Abisinijos 
provincijoje, kuri nori išsikovoti ne
priklausomybę. Nors naująją Abisi
nijos vyriausybę remia Sovietų Są
junga, bet somaliečiai tuo tarpu ge
riau ginkluoti nors ir sovietiniais 
ginklais.

Po 60 metų, kai tariamas komu
nizmas įsistiprino Rusijoje, teroru ir 
prievarta buvo sukurta Sovietų Są
jungos imperija, kuri šiandie pasi
darė jau pasaulinė galybė. Daug bu
vo rašyta apie gyvenimą Sov. Są
jungoje ir vis teberašoma, atsklei
džiama naujų faktų per šiandie Va
karus pasiekusius sovietinius disi
dentus, tačiau komunizmas tarsi 
koks žmonijos prakeiksmas, vis la
biau plinta surasdamas naujų šali
ninkų net ir tokių tarpe, kurie skel
bia taikaus sugyvenimo principus ir 
pagarbą žmogui. Ir keista, kad pa
čius žiauriausius metodus naudoja iš 
visų politinių krypčių kaip tik ko
munizmą išpažįstą režimai. Šiandie 
kiekviename krašte, kur tik įsistip
rina komunistinė valdžia, tuoj pat 
vykdomos masinės žudynės, perse
kiojimai ir sunaikinimai. Tai 
matėme visoje rytų Europoje tuoj 
po paskutinio karo ir pagaliau Afri
koje, kur tik įstato koja prokomu
nistinis — marksistinis režimas.

Nors ir žinant šiuos faktus, deja, 
tarptautiniuose forumuose, kur 
susitinka demokratai ir prukomu- 
n is t ai diplomatai, niekas jiems šito 
jų metodo neprikiša ir kalbama kaip 
lygus su lygiais. Vieną karta pasau
lis turėtų atverti akis ir žinoti, kas 
su kuo kalba. Garsiai reklamuojama 
Žmogaus Teisių Deklaracija pasida
rė tik kenčiančių bei persekiojamų 
žodynu. Vargu, ar glostant vilką jis 
pavirs avinėliu.

PASITARIMAI NEW YORKE

Dr. Domas Krivickas, Lietuvių 
žmogaus teisių komisijos pirminin
kas, lankėsi New Yorke ir liepos 26 
tarptautinės Lietuvos padėties ir 
lietuvių žmogaus teisių memoran
dumo reikalais tarėsi su VLIKo ta
rybos pirmininku V. Vaitiekūnu. V. 
Vaitiekūno pakviestas, dr. Krivic
kas artimiausiame VLIKo tarybos 
posėdyje padarys pranešimą apie 
Lietuvių žmogaus teisių komisijos 
darbus, apie politines nuotaikas Eu
ropoje ir apie įvairių tautų organi
zacijų konferencijas žmogaus teisių 
reikalais.

Liepos 27 tartasi Lietuvių katali
kų tarnybos įstaigoj. Dalyvavo dr. 
D. Krivickas, kun. K. Pugevičius (jis 
vadovauja Lietuvių katalikų tarny
bai ir yra Lietuvių žmogaus teisių 
komisijos narys) ir VLIKo valdybos 
narys B. Bieliukas. Susitarta para
šyti ir iki rugsėjo vidurio išleisti lei
dinį anglų kalba apie lietuvių tikėji
mo teisių laužymą okupuotoje Lie
tuvoje.

Liepos 27 vakare VLIKo pirmi
ninko dr. J.K. Valiūno namuose įvy
ko pasitarimas, kuriame dalyvavo 
dr. D. Krivickas ir VLIKo valdybos 
nariai: dr. Valiūnas, dr. B. Nemickas 
ir B. Bieliukas. Pasiinformuota apie 
Lietuvių žmogaus teisių komisijos 
atliktus ir dirbamus darbus, išdis
kutuotas ir sutartas dr. Krivicko 
paruošto politinio memorandumo 
galutinis tekstas. Tinkamu laiku 
memorandumas bus įteiktas Bel
grado konferencijos valstybių vy
riausybėms. (Elta)
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Apie 
parengimus

Nors jau ne kartą tuo klausimu 
buvo šiame laikrašty rašyta, vis tik 
pravartu dar kartą šiuo reikalu už
siminti. Kaip jau visi esame įsitiki
nę, bet kokios rūšies lietuviški pa
rengimai sudaro mūsą visos bend
ruomeninės ir organizacijų bran
duolį. Ne kartą tenka girdėti nusi
skundimų, kad į vienokius ar kito
kius parengimus (parengimai čia 
imtini plačiausia prasme — susirin
kimai, minėjimai, baliai, vakarai ir 
kt.) susirenka labai negausiai daly
vių. Ir nenuostabu, nes jeigu paren
gimui nepasiruošiama tinkamai, tad 
veltui viltys susilaukti gausių daly
vių. Tačiau jau visi galėjome pilnai 
įsitikinti, kad ruošiant parengimą ir 
įdedant pastangų, toks parengimas 
šimtaprocentiniai pavyksta. Ir taip 
yra kiekvienoje kolonijoje nežiūrint 
kokia organizacija ir ką berengtų.

Rengiant pramoginius parengi
mus pasipelnymo tikslais (baliai, 
vakarai ir pan.) parodoma daugiau 
pastangų, ir dėl to tokie parengimai 
visados yra sėkmingi. Kiek liūdniau 
yra su bendruomenės ar organizaci
jų susirinkimais. Tokiuose susirin
kimuose vyrauja NE PRAMOGA, O 
PAREIGA. Čia paduodamos sausos 
veiklos apyskaitos, renkamos val
dybos, į kurias vengiama stoti, nes 
kartą patekus valdybon teks ir 
dirbti. Be abejo, tai labai apgailėti
nas reiškinys, bet taip jau yra. Kaž
kaip keista ir gal net nesuderinama, 
kad oficialiai reklamuojamės nepa
laužiamais patriotais, bet kada 
reikia dalyvauti kaip tiktokiupse pa
rengimuose, kur tą patriotizmą rei
kia atvirai atidengti, tos drąsos 
daugeliui mūsų ir trūksta. Pagaliau 
ir tie patys daugelio labai mėgiami 
pramoginiai parengimai yra kieno 
nors suorganizuojami ir paruošiami.

ŽINIOS
Prieš dvidešimt penkerius metus 

Kipro sala Viduržemio jūroje buvo 
dėmesio centre: tuo metu ji buvo 
•britų priklausomybėje ir vyko aršios 
išsilaisvinimo kovos, tačiau atgavus 
laisvę Kipre sunkumai nepasibaigė: 
apgyvendintą graikų ir turkų salą 
savinosi ir Graikija, ir Turkija. Tada 
iniciatyvos ėmėsi reikalus spręsti 
salos arkivyskupas Makarios, kuris 
kovojo už Kipro nepriklausomybę ir 
bandė suderinti saloje graikų bei 
turkų interesus. Jis išrenkamas pir
muoju Kipro prezidentu, kuriam 
valdant saloje buvo išlaikyta ramy
bė ir sugyvenimas. Prieš dvi savai
tes prez. Makarijos staiga mirė, bū
damas 64 metų ir šiandie sala, nete
kusi vado ir autoriteto, vėl atsidūrė 
pavojuje.

ENERGIJOS KRIZĖ PASAULYJE

Šia tema Sydnejaus Filisterių bū; 
relis rugpjūčio 14 d. Syd. Lietuvių 
klube buvo surengęs paskaitą. Pre 
legentai buvo:inž. V. Bernotas, kal
bėjęs apie esamus energijos šalti
nius, ir Dr. D. Kairaitis, pristatęs 
naujus galimus energijos šaltinius. 
Abiejų prelegentų pranešimai buvo 
gražiai suderinti ir tikrai įdomūs gal 
ir dėl to, kad tai yra šio meto dienos 
aktualija. Parengimą ir paskaitas su 
diskusijomis gražiai pravedė Dr. A. 
Grincevičiūtė—W allis.

Gaila, kad į tokį įdomų ir kultū
ringą parengimą susirinko nedidelis

Mūsų Pastogė Nr. 33, 1977.822, psl. 2 

Paprastai patys organizatoriai ma
žiausiai jų pačių surengtomis pra
mogomis tegali pasidžiaugti, nes jų 
galvos pilnos rūpesčių ne vien tokį 
parengimą paruošti, bet jį ir pra
vesti.

Kalbant apie generalinius susi
rinkimus ir čia dedant pastangų ga

lima juos padaryti ir patraukliais, ir 
įdomiais, į juos įvedant ir atitinka
mų pramoginių elementų. Šiandie 
mūsų tarpe net ir gerai paruošta 
paskaita gali būti įskaitoma tarp 
pramoginių elementų atsimenant, 
kad gyvename tokiame laike, kada 
skaityba, žinių gilinimas ir tuo pačiu 
savęs turtinimas dvasiškai jau lai
komas atgyvenusiu dalyku, tačiau 
paskelbus, kad susirinkime bus to
kia ir tokia tema pranešimas arba 
paskaita, be abejonės daugelis bus 
suvilioti pasiklausyti, nes iš tiesų 
nežiūrint jokių aplinkybių smalsu
mas vis tebėra žmogiško žingeidumo 
akstinas. Tokie susirinkimai bene 
būtų pati tinkamiausia dirva nuolat 
ir nuolat priminti bei atskleisti ir 
lietuviškus reikalus — mūsų užsian
gažavimus tautai ir tėvynei, paža
dinti mūsų tautines ambicijas, kad 
lietuviškas tęstinumas Australijoje 
neužsibaigtų su mūsų karta, ir 1.1. 
Reikėtų kaip galint daugiau įtraukti 
ir jaunimo, kad jie drauge dalyvau
tų, gal net leidžiant pasisakyti ir 
jiems artimesne kalba, kas pažadin
tųjų susidomėjimą ir smalsumą. Ki
tose kolonijose jau panašiai prakti
kuojama. Pasistengus galima tokius 
pareiginius susirinkimus padaryti 
patrauklesniais ir įdomesniais.

Kiekvienu atveju rūpestingai pa
ruošiant lietuviškus parengimus vi
sados įtraukiama ir visa eilė naujų 
žmonių, o tai jau garantuoja kiek
vieno parengimo pasisekimą. Vieną 
kartą pasirodęs viešumoje naujas 
asmuo — jaunas ar vyresnis vėliau 
irįkitus parengimus stengsis ateiti, 
vedinas atitinkamų motyvų.

skaičius klausytojų. Greičiausia dėl 
to, kad aiškiai buvo reklamos stoka. 
Iš Filisterių Būrelio dar be to lietu
viška visuomenė tikisi ir ko-nors 
daugiau iš lietuviškos krypties pa
rengimų. Panašių pastabų teko nu
girsti po parengimo iš atskirų daly
vių. Girdi, Filisterių Būrelis yra 
mūsų lietuviškasis inteligentiškas 
elitas, tad jų užsiangažavimas lietu
vybei bei lietuviškomis problemo
mis būtų ypatingai sveikintinas.

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 29 buvo pas
kelbta naujoji Syd. Liet. Mot. Soc. 
Globos Draugijos valdyba, į kurios 
sąstatą įeina narė ypatingiems rei
kalams p. M. Kavaliauskienė, kuri 
nebuvo su visu valdybos sąstatu 
paskelbta. Suinteresuotus ir p. M. 
Kavaliauskienę dėl to maloniai atsi
prašome.

Red.

Rugpiūčio 13 d., šeštadienį, gaisro 
nelaimėje žuvo sydnejiškis lietuvis 
Kazys Gaidamavičius. Buvo vien
gungis ir pasiturintis. Juo pačiu ir jo 
palikimu rūpinasi Sydnejaus Liet. 
Mot. Soc. Globos Draugija. Pasta
ruoju metu jis gyveno kiek užsida
ręs, nors nuolat buvo matomas Syd
nejaus Liet. Klube bei lietuviškuose 
parengimuose.

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS

Pagerbiant mirusį tautietį iš Lat
robe Valley a.a. Joną Mikolajūną, 
vietoje gėlių aukojo A.L. Fondui:

Po 10 dot: Latrobe Valley Seniū
nija ir p. A. Šabrinskas.

Po 5 dol.: p.p. V. Ališauskas, A. 
Eskirtas, V. Koženiauskas, P. Pet- 
niūnas, Z. Šabrinskienė, Sale Seniū
nija.

Po 2 dol.: p.p. J. Bindokas, J. Šeš
tokas, J. Tulys.

Aukos prof. J. Marvan knygai iš
leisti:

Po 25 dol.: p. Arvydas Ališauskas 
(Melb.), Juozas Makulis (Melb.), 
Antanas Mikaila (Melb.), Jonas 
Normantas (Geelong).

10 dol.: p. Anelė Krausienė 
(Melb.) .,v

A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai

dėkoja visiems aukotojams, 
aukos, skirtos mirusio tautiečio 
gerbimui ar reikšmingos lieti 
kalbos mokslinės knygos išleidi 
įpareigoja A.L. Fondą tesėti 
skirtus uždavinius vykdyti.

A.L. Fndo Vai

BALTIEČIŲ JAUNIMO

Rugpiūčio 27 sutartinai balt 
(lietuvių, latvių ir estų) jaun 
Latvių Namuose (32 Parnell 
Strathfield) rengia jaukų ir m 
kingą jaunimo vakarą — balių, 
džia 7 vai. Įėjimas 4 dol. asme

Pertho liet, kapelionas kun. 
Petrauskas yra išvykęs dviem i 
nesiams'atostogų į užsienį. Jį pa 
duoja ir pamaldas laiko lietuvis 
labai palankus kun. Brunetti.

MIRUSIEJI
A.A. INŽ. ALGIRDAS 

JOKUBAUSKAS

Rugpiūčio 7 d., išvakarėse šešias
dešimto gimtadienio, vairuodamas 
automobilį pasijuto blogai ir vos 
spėjęs pasukti iš kelio, neteko są
monės ir ant mylimos žmonos rankų 
mirė nė žodžio neištaręs.

Velionis buvo ne tik žymi asme
nybė Melbourne lietuvių bendruo
menėje, bet ir plačiai žinomas aus
tralų tarpe. Jis buvo tas lietuviškos 
kančios skelbėjas. Kiekviena proga 
australams aiškindamas apie Lietu
vos nemažėjančias ir nesibaigiančias 
kančias.

Algirdas visuomenininkas, žymių 
klubų narys, priklausantis mokyklų 
komitetams, visur kviečiamas iš
klausomas ir mėgiamas.

Atvykęs į Australiją greit pradėjo 
dirbti savo profesijoje, o išlaikęs 
Melbourno universiteto miesto inži
nierių teisėms egzaminus, buvo 
paskirtas Altonos miesto inžinie
riaus pavaduotoju. Tose pareigose ir 
baigė savo gyvenimo kelią. Kadangi 
jo žinioje buvo miesto ir apylinkės 
viešieji darbai, kur sutelkta didžioji 
chemijos industrija ir rafinerijos, tai 
jo ryšiai buvo platūs su tų įmonių 
administracija ir technišku perso
nalu.

Jis kilimu žemaitis nuo Kelmės. 
Tėvai buvos stambūs ūkininkai. Jie 
išaugino ir išmokslino tris sūnus in
žinieriais. Broliai Stasys ir Edvar
das su šeimomis gyvena Amerikoje, 
o Algirdas pasirinkęs Australiją ati
davė savo produktingiausius am
žiaus metus čia.

Jis turėjo pažymėtiną sugebėjimą 
sugyventi. Visad buvo pasiruošęs 
padėti pagelbos reikalingiems ir 
duosnus kilniems tikslams, ypač lie
tuviškam reikalui, tai jo šakoto gy
venimo natūralioji eiga. Todėl ir į jo 
laidotuves susirinko toks didelis 
skaičius tautiečių, australų net iš 
Adelaidės ir Canberros.

A.a. inž. A. Jokubauskas
žodyje iškėlė velionio nuveii 
darbus, o gausa gražių gėlių by 
vardu tų, kurie užjautė širdgė 
likusią mylimą žmoną Ireną, du 
Danutę Levickienę, žentą Vyti 
anūkėlį Stepuką.

Laidojimo apeigas atliko kun. 
Vąseris, Bažnyčioje per Šv. Mii 
giedojo choras ir nevienam mirei 
jo graudi ašara, kai pasigirdo i 
gonams pritariant solo ”0 Tėve 
tai dukros Danutės pritaikintas 
pildymas jos labai mylimam a.a. 
veliui.

Palaidotas 1977.8.10 Favvkner 
pinėse lietuvių sekcijoje.

V.I.

MIRĖ N.Z. LIET. B-NĖS 
PIRMININKAS

Sulaukęs 65 metų širdies p 
puolio ištiktas staiga mirė Naujo: 
Zelandijos Lietuvių B-nės pirmi 
kas inž. Jonas Pečiulaitis.

Organizacijų vadai atsisveikinimo

A.a. inž. J. Pečiulaitis

inžineriją Kaune. Baigęs moksl 
pradėjo dirbti Kauno geležinke 
ruože. Atgavus Vilnių, jis buvo p 
mu traukiniu pasiųstas į Vilnių 
sakingom pareigom — Vilniaus Į 
ležinkelių ruožo viršininku ir čia 
dirbo iki okupacijos. Į karo pabai 
su visa šeima pasitraukė į vakarus 
iki emigracijos į N. Zelandiją gyve 
Ried D.P. stovykloje Austrijoje.

Be savo tiesioginio darbo jis ak 
viai įsijungė į lietuvišką visuomen 
darbą. Gyvenant Aucklande (N. 
jis buvo renkamas į valdybas ir bu 
ypatingai vertinamas kaip pareig 
gas, kruopštus ir darbštus. Su p 
traukomis jis aktyviai reiškėsi ir 
Zelandijos Baltų Klubo Valdyboje

Liūdesy paliko žmona, duktė 
sūnus su šeimomis. Duktė Da 
Procutienė specialiai atskrido iš I 
nados dar norėdama pamatyti tėv 
gyvą, bet atvykus rado jį mirusį.

Laidotuvėse dalyvavo dide 
skaičius žmonių, ne vien tik lietuv 
nes velionis ir jo šeima buvo plai 
žinomi ir gerbiami. Ta proga ( 
kartą reiškiu gilią užuojautą a.a. < 
no Pečiulaičio mielai šeimai.

C.L.
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Juozas Almis Jūragis

Prisiminimuose
GYVOJI ISTORIJA

(Tęsinys)

Atgavus 1939 m. Vilnių, žydų 
rocentas Lietuvoje dar padidėjo, 
es jų ten būta tikrai daug. Vilnius 
uvo žydų religinis centras, kartu ir 
ionistinis. Nuostabiai uoliai Vil
iaus žydai ėmė mokytis lietuvių 
ilbos. Po kelių mėnesių jų krautu
ose jau galėjai susikalbėti lietuviš- 
ai. Bet ir iš jų dažnai girdėjai, kad 
arui pasibaigus, jei tik bus įmano- 
na, emigruosią į Palestiną.
[Grįžtant prie komunistinės sant
akos, nebus perdėta tvirtinimas, 
tad žydų proletariato žymus skal
iais simpatizavo naujajam rėžimui, 
Šalis buvo tikrai aktyvistai — parti
jos nariai. Atžygiuojant raudonajai 
nnijai, daugelis žydų gatvėse džiū- 
avo ir svečius sutiko su gėlėmis, 
et kaip dabar žinome, kaip vokie- 
iai pasielgė apskritai su žydais, ne 
ien tik komunistais, tai ano meto 
?dų džiūgavimas suprantamas. Jei 
ačiau būtų buvęs balsavimas bei 
galimybė pasirinkti, — nepriklauso- 
aa Lietuva ar Maskva,— neturiu 
lažiausios abejonės, kad didžioji 
lauguma būtų pasisakę už Lietuvą, 
įžiūrint ir kai kurių, iš jų taško 
iūrint, pagrįstų nepasitenkinimų 
ietuvių nacionalizmu. Visiškai loja
lus, galima sakyti, lietuviškos šėl
uos buvo prof. S. Beleckino, teisi
nto J. Robinzono, Klaipėdos fab- 
ikanto Izraelito ir visa eilė kitų, 
tad ne visi žydai sutiko raudonąjį 
įaskviškį svetį išskėstomis ranko- 
ais, byloja faktai. Nacionalizuojant 
ortą du Kauno turtingi žydai nusi- 
ūdė. Ir žydai juk prarado namus, 
nones, krautuves, šiaip santaupas. 
riena žydė maldavo mane praleisti 
ts dukrą gimnazijos baigiamuose 
^aminuose: ’’Mes esame viską 
raradę — namus, krautuvę, san- 
supas banke. Vienintelė viltis — 
lūsų dukra”. Prienuose neteko 
tavoro Lietuvos sąlygomis turtin
as žydas B. Šachovas. Tiesa, išliko 
eišvežtas, bet 1941 m. vokiečiams 
tėjus, sušaudytas drauge su kitais 
rdais. Nujausdamas pavojų rūpi
nsi dėl savo dukters ir sūnaus, 
aune vienos parapijos klebonas 
anauninkas F. Kapočius išdavė 
tiem užpakalinės datos krikšto 
brikus. Duktė išliko gyva — ište- 
ėjo už lietuvio ir dabar, girdėjau, 
yvenanti Austrijoje. Sūnus Juozas 
psaugojimui buvo priimtas į Kauno 
toigų seminariją. Tik čia jį užver
to Gestapas, ir jo tolimesnis liki- 
>as nežinomas.
Pirmosios okupacijos metais labai 

M priekį iškilusių žydų raudonųjų 
dėse ar jiems talkinusių tebuvo ne-

Vadinamajam liaudies seime

Tai antroji Juozo Almio Jūragio 
poezijos knyga. Jo pirmoji maždaug 
tokios pat'apimties eilėraščių knyga
Tolimieji miražai” buvo išleista taip 

pat Sydnejuje 1964 m. Dvylikos me
tų tarpas tarp išleistų rinkinių netu
ri iš tikrųjų jokios įtakos į meno kū
rinį, tačiau tas pats laikas labai daug 
pasako apie patį poetą, jo produkty
vumą, jo subrendimą bei pasikeiti
mus. Ieškant daug ką būtų galima 
atrasti, bet tai būtų visai atskira te
ma. Tenka.džiaugtis, kad J.A. Jūra

A-Zubras

iš 85 narių žydų buvo 5, Paleckio gi 
ministrų kabinete 2 žydai.

Be žydų Kremliaus atvykusioms 
saugumo pareigūnams daugiau ar 
mažiau patikimi atrodė rusų kilmės 
žmonės. Ne kiek jų būta Lietuvoje. 
Daugiausia tai caro laikais iš Rusijos 
gilumos čia atsiųsti tremtiniai — 
sentikiai. Senoji karta buvo giliai 
religinga, komunistams todėl abe
jinga. Tarp jų jaunimo raudonieji 
tačiau susirado patikimų talkininkų. 
Vilniuje ir jo apylinkėse gyveno 
daug gudų. Jiems taip pat Minskas 
buvo artimesnis negu Kaunas, neat
rodė svetimas ir rusiškai kalbantis 
raudonarmietis. Buvo kiek bėglių 
baltųjų rusų nuo revoliucijos laikų. 
Nepatikimi, žinoma, jie buvo oku
pantui, bet tarp jų jaunimo rado sau 
simpatijos.

Pažinau kelius jaunuolius, kurių 
tėvai buvo baltieji rusai. Du jų buvo 
mano mokiniai Kaune. Tiesa, jų tik 
motinos buvo baltųjų bėglių rusės. 
Abu jie su entuziazmu sutiko nau
juosius laikus. Administracijoje tu
rėjo reikšmingus paskyrimus.

Lenkų bei lenkuojančių tautinė 
mažuma buvo gana skaitlinga, ypač 
prijungus Vilnių. Tik jie, griuvus 
Lenkijai, buvo visai pasimetę ir su 
pagrindu skaitė Maskvą padėjus 
Berlynui sumušti lenkus. Tarp lenkų 
tat raudonasis režimas nesitikėjo 
paramos. Buvo Lietuvoje gana 
reikšminga vokiečių kilmės tautinė 
mažuma. Procentas tačiau labai su
mažėjo po Klaipėdos netekimo. Vo
kiečiai palikti buvo nuošalėje, nes jų 
akys, be abejo, krypo į Vokietiją. 
Dėl jų repatriacijos Berlynas buvo 
susitaręs su Maskva, kas 1941 m. 
pradžioje ir įvykdyta. Nuo gimnazi
jos dienų gerai pažinau vieną vokie
čių kilmės asmenį, kuris vėliau baigė 
Kaune teisę. Mokiniu jau simpatiza
vo komunistinėms idėjoms ir buvo 
užsisakęs ”Die Rote Fahne”. Dėl to 
turėjo sunkumų į teismus kandidatu 
ir gauti advokato teises. Atėjus 
raudoniesiems buvo paskirtas Pa
nevėžyje teisėju. Tik ir jis, vykstant 
repatriacijai, pasirinko Vokietiją. 
Vėliau sutiktas paaiškino man ir sa
vo apsisprendimo priežastį: raudo
nųjų saugumas reikalavęs iš jo žinių 
apie kolegas teisininkus, o jis atsi
sakęs tą daryti.

Kremliui talkino visa eilė žmonių 
ir iš lietuviškojo proletariato ir inte
ligentijos. Vieni apsimetę, kiti nuo
širdžiai iš įsitikinimo. Dažniausiai 
tačiau vienu ar kitu atveju atsidur
davo vidiniame konflikte dėl tauti
nės individualybės intereso. Tą esu 
patyręs pasikalbėjimuose su A.

’’AKMENS IR PAUKŠČIO METAS”

’’Akmens ir paukščio metas”. 
Juozo Almio Jūragio eilėraščiai. 
Kietais viršeliais 105 psl. Išleido ir 
spaudė Minties spaustuvė 1977 m. 
Sydnejuje. Tiražas 250 egz. Kaina 
nepažymėta.

gis per tą laiką nesėdėjo sudėjęs 
rankų: neskaitant pačios kūrybos, 
kurios negali produktuoti, kaip pre
kių fabrike, jis šalia to suredagavo 
dvi stambias antologijas — Plunks
nos Klubo almanachą ’’Plunksna ir 
Žodis” (1966) ir Australijos lietuvių 
poezijos rinkinį ’’Terra Australis” 
(1972). Tai du dideli įnašai, kurių 
negalima išleisti iš akių.

’’Akmens ir paukščio metas” kny
goje telpa 102 eilėraščiai, parašyti 
tarp 1948 ir 1976 metų. Tai ilgas lai

Juozas Almis Jūragis

MANO DUONA

Mano tėvas 
buvo artojas. 
Kasmet jis darbo 
apeigas kartojo: 
aukojo Dangui 
Atodūsį nuolankų, 
o žemei — prakaito lašus.

Jo diryos 
išaugino duoną 

' saulės malonėje
vėjelio glostomą, 

i lietaus palaistomą,
I 4h pamargintą žiedais
Į rugiagėlių, aguonų.

Buitis nesikartoja — 
aš ne artojas.

I 
I

Mano duona 
fabrike auga, 
mašinų dantračiams, 
velenams, ir konvejeriams 
ritmingai ūžiant.
Fabrike aš esu 
tik mašinos gyva dalis, 
įjungta į metalo ritmą, 
išdeginta širdim, 
delnais pūslėtais...

Ir negaliu, 
kaip mano tėvas, 
Dangui aukoti 
nuolankaus atodūsio, 
pro fabriko pastoges, 
pajuodusias, dulkėtas, 
aš nematau dangaus. 
Betono storos grindys 
mane nuo žemės atskiria, 
ir žemei prakaito lašų, 
kaip mano tėvas, • 
aukoti negaliu.

Fabrike auga mano duona 
be saulės spindulių.

Venclova, V. Knyva ir su eiliniais 
bemoksliais pareigūnais 1940—41 m. 
laikotarpyje. A. Venclova, rašytojas 
ir to meto švietimo komisaras—mi
nistras, stebėjosi savo kadrų sky
riaus viršininkės L. Vaineikytės at
šiaurumu. Ji ir prieš mane esanti ir 
trukdanti mano grįžimą į mokyto
jus. Pasakiau, kad ją neblogai pažįs
tu: buvau jos brolio gimnazijoje mo
kytojas, nepraleidau į aukštesnę 
klasę dėl lietuvių kalbos, sesuo buvo 
atėjusi kalbėtis, esu svečiavęsis Pa

ko tarpas, kas liudija, kad autorius 
turi sukūręs žymiai daugiau poezi
jos, negu jis parodė abiejose savo 
knygose ir leisdamas savo rinkinius 
turi iš ko pasirinkti.

J.A. Jūragio poezijos tematika la
bai plati pradedant kasdieninėm is
torijom (monologai apie kasdieni
nius daiktus) ir pereinant į žmogaus 
gyvenimo bei būties svarstymus. 
Gal todėl jo kūryboje jaučiama ma
žiau emocinio išgyvenimo, o daugiau 
išmąstymo, kur neretai pereinama į 
dirbtinumą, net pozą. Tačiau tuose 
kūrinėliuose, kur autorius atveria 
savo tiesiogini išgyvenimą, jis yra 
giliai nuoširdus, randąs ir taiklų žo
dį, ir šiltą vaizdą. Ypač autorius 
nuoširdus monologuose apie kasdie
ninius daiktus. Juose gana apstu 
prozos, ką būtų galima pavadinti 
poemos prozoje, tačiau šiuose kuri-
neliuose atsiveria pats giliausias 
paprastumas ir nuoširdumas.

Sunku būtų autorių įtarti skubo
tumu, tačiau pasitaiką vienur kitur 
kalbiniai grubumai verčia galvoti, 
kad lyg ir perdaug skubėta. O šito 
būtų lengvai išvengta kūrinėlį ilgiau 
apdirbinėjant. Gal dėl to ir kalba 
ypatingai puošnumu nepasižymi. 
Matyt, autoriui labiau rūpėjo ne 
kaip pasakyti, o ką pasakyti. Filoso
favimas poezijoje yra labai slidus 
kelias: jis gali autorių bei jo kūrybą 
labai aukštai iškelti, jeigu pasako
ma, ko anksčiau nežinota, bet lygiai 
jis lengvai gali poeziją privesti prie 
pigiausio banalumo.

Skaitytojas šioje knygoje ras kuo 
pasidžiaugti ir pasigėrėti. Lengvas 
eiliavimas, perdėtom puošmenom 
neapsunkinta kalba yra autoriaus 
neabejotinos dorybės.
. s? • - 4. ' -

' n.n.

langoje ir jų namuose. Neturiu pag
rindo abejoti dėl prof. Račkausko, 
A. Venclovo uošvio, pareiškimo. 
1940—41 m. Kalėdų atostogų metu 
Vilniuje vyko lituanistų mokytojų 
konferencija. Paskaitą apie realizmą 
lietuvių literatūroje turėjo skaityti 
pats švietimo komisaras Antanas 
Venclova. Visų nustebimui buvo 
pranešta, kad dėl ligos ar tarnybinių 
sutrukdymų (gerai nebeprisimenu) 
paskaitos nebus. Kreipiausi su klau
simu į greta sėdintį prof. Račkaus
ką. Sužiuro ir su mumis sėdėjęs 
prof. V. Putinas—Mykolaitis. Rač
kauskas gi visai atvirai: ’’Geriau ne
klausk. Venclova visai pasimetęs, 
net susirgo. Yra atsiųstas iš Mas
kvos patarėjas paruošti naują mo
kyklų programą. Net iš pradžios 
mokyklų išmetama lietuvių liaudies 
dainos, o jų vietoje verčiamos iš ru
sų kalbos naujiems laikams dainos 
Berioza ir kitos”.

Ir prezidento pareigas einąs, toms 
pareigoms Kremliaus parinktasis 
Justas Paleckis išgyvenęs sunkią 
dialemą. Apie tai yra rašęs Krėvė- 
—Mickevičius (Bolševikų invazija, 
Lietuvių archyvas III t., Kaunas, 
1942 m.). Juo pasiremdamas L. Sa
baliūnas taip išsireiškia apie Palec
kį, formaliai laidojant suvereninę 
Lietuvą: ’’Paaiškėjus Kremliaus 
dviveidiškumui, nelaimingasis pre
zidentas susirgo nervų sukrikimu ir 
kai pasitaisė, gailėjosi pasveikęs” 
(Lituania in Crisis, Indiana Univer
sity Press, Ontario, 1972, 200 p.). 
Visai panašiai man pasakojo tik vo
kiečiams 1941 m. atėjus į Lietuvą 
Paleckienės draugė Lietuvos banko 
tarnautoja Keturkaitė (išeivijoje, 
girdėjau, gyvena Kanadoje). Pagal 
ją, Paleckis susirgęs nervais ir dvi 
savaites užsidaręs Pažaislio vienuo
lyno patalpose. Keturkaitei negali-

Nukelta į psl. 4
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ma būtų netikėti: ji buvo kilusi iš 
turtingos Ukmergės apylinkių ūki
ninkų šeimos; jokiu būdu nebuvo 
raudonųjų simpatikė, gerai lietu
viams Kaune pažįstama. Pats Pa
leckis apie tą laikotarpi atsargiai 
taip užsimena. Buvę tai "kompli
kuotos, sunkios ir jaudinančios die
nos”, ant jo pečių gulusi "sunki naš
ta”, išgyvenęs "neįprastai sunkią 
nervų įtampą” (J. Paleckis, Gyveni
mui prasidedant, Vilnius, 1967 m., 
233 p.). Tas pats L. Sabaliauskas, 
pasiremdamas
Krėve—Mickevičiumi, mini ir tikrą 
komunistą M. Gedvilą, vidaus rei
kalams ministrą Paleckio kabinete. 
Dėl galutinio Lietuvos laidojimo taip 
pat išgyvenęs dvasinį sukrėtimą. 
Kai sužinojęs tikruosius Kremliaus 
planus, tai pasijautęs taip pritrenk
tas ir nežinojęs, ar išprotėti, nusi
šauti ar laukti nušaunamam. Finan
sų ministras E. Galvanauskas, kaip 
žinome, iš kabineto atsisakė ir slap
ta pabėgo į Vokietiją. Užsienio rei
kalams ministras Krėvė—Mickevi-
čius, jis pirmas birželio 30 d. išgirdo 
iš Molotovo apie Lietuvos inkorpo
ravimą į TSRS, grįžęs greitai pasi
prašė atleidžiamas, bet vietoj to ga
vo ’’sirgimo atostogas”, iš kurių į
pareigas nebegrįžo.

Esu sutikęs tik vieną beatodairinį 
lietuvį rėmėją — tai savo universi
teto laikų kolegą lituanistą, vėliau 
iškilų rašytoją J. Butėną. 1940 m. 
vasarą atsitiktinai susidūrėme Kau
no Pienocentro užkandinėje ir susė
dome prie to paties staliuko. Pokal
byje nukrypome į paskutiniųjų die
nų įvykius. Pasakiau švelniai, kad 
man gaila J. Paleckio ir visų tų liau
dies seimo lietuvių, kurie ryžosi ar 
buvo priversti prašyti Lietuvą 
įjungti į TSRS. Jis man: ’’Tai ką! 
Manai, kad Paleckis buvo laimin
gesnis tavo nepriklausomos Lietu
vos koncentracinėse stovyklose ne
gu laisvas plačiojoj Tarybų Sąjun
gos tėvynėj?” Mūsų pokalbis ta te
ma nutrūko. J. Būtėnas greitai buvo 
paskirtas raudonojo revoliucinio 
muziejaus direktoriumi. Paleckis, 
liesa, 1939 m. po Vilniaus grąžinimo 
dėl kažkokios viešai pasakytos pra
kalbos administraciniu keliu buvo 
nubaustas ir, berods, dviem mėne- 

' šiam uždarytas izoliacinėje Dimit
ravo stovykloje. Kai dabar galvoji, 
tai toks administracijos žingsnis bu
vo pergriežtas ar visai nereikalin
gas. Tąja kalba jokių riaušių nebuvo 
sukelta. Demokratiniuose kraštuose 
tikrai žiaurių kalbų ir rašinių sutin
kame prieš valdžią, bet dėl to ne
baudžiama. Nebuvo ir J. Butėnas 
tiek naivus, kad žodžio bei spaudos 
laisvės stoką mūsuose būtų laikęs 
pakankamai svaria priežastimi atsi
žadėti nepriklausomybės. Turėjo jis 
jau tada būti tvirtai apsisprendęs ir 
pasirinkęs rusiškojo komunizmo ke
lią, kuriame suvereninės Lietuvos 
sąvoka nebetilpo. Jokiu būdu netei
giu, kad tarp lietuvių nebuvo ir dau
giau Būtėnui panašių. Neteisinu nei 
Paleckio su Gedvilą — jie suvaidino 
duobkasių vaidmenį.

Šiaip jau tais pirmaisiais' raudo
naisiais metais Lietuvoje žmonės 
gyveno susigūžę, vienas kitu nepa
sitikėdami. Apie politiką bei padėtį 
beveik nekalbėdavo. Į mitingus bei 
vadinamąsias naujosios gadynės 

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St., Adelaide 
TeL 223 5879 veikia ištisa parą

Per pastaruosius 27 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuvių bendruomene

šventes susirinkdavo nemaža. Žino
ma tik miestuose bei miesteliuose. 
Buvo tai beveik privaloma, nes nea
tėjusieji aktyvistų būdavo pastebi
mi. Jautėsi, kad atėjūnų vairuoja
masis saugumas renka žinias apie 
visus, ypač apie tarnautojus ir pro
fesinius žmones. Bežemiai ir maža
žemiai, tiesa, pešėsi dėl geresnio že
mės gabalo, nes ūkiams paliko 30 h, 
o kita dalino. Tik jau ir bedalinant 
pradėta kalbėti net mitinguose apie 
kolchozus. Viešai tas liko paneigta. 
Esą tai liaudies priešų prasimany
mas. Nusavinta ir gyvenamieji na
mai, turėję kiek didesnį kvadratūros 
plotą. Iškraustyta liko Pavalyje ir 
viena iš JAV grįžusi moterėlė, kuri 
už sunkiai uždirbtus dolerėlius buvo 
nusipirkusi paprastą, vienaaukštį 
namelį ir manė jame nugyventi se
natvę.

Vokiečių kilmės piliečiai siūlė sekti 
jų padėtį. Jei būsią repatrijuojami į 
Vokietiją, tai blogas ženklas: oku
pantai, reiškia, čia liksią visam lai

SVEIKATA

NEBŪKIME TURTINGI
PINIGAIS, O VARGŠAI

SVEIKATA
Visuomet su įdomumu skaitau lie

tuviškuose laikraščiuose dr. Jono Ado
mavičiaus straipsnius, parašytus svei
katos skyriuose lengvoje formoje, vi
siems prieinamus suprasti, nurodant 
sveikos mitybos reikšmę žmogaus svei
katai. Ta pačia kryptimi norėčiau ir 
aš pasidalinti su mielais skaitytojais 
iš savo perskaitytų knygų parašytų 
gydytojų įvairiomis kalbomis apie 
gerą ir sveiką vegetarišką maistą, ku
riuo maitinosi ir mūsų garsus filoso
fas, rašytojas kultūrininkas Vilius 
Vydūnas.

Pirmiausia galvoju, kad geros svei
katos išlaikymas priklauso nuo žmo- 
nos ar šeimininkės: kokį maistą ji ga
mina, pati valgo ir patiekia visai savo 
šeimai. Bet kaip matyti iš gyvenimo 
praktikos, nepaprastai mažas nuošim
tis moterų gamina maistą gerai išstu
dijavusios, kokios reikšmės turi vita
minai, mineralai ir riebalai, ir kokias 
daržoves bei vaisius reikia valgyti del 
tos ar kitos ligos, ir kad daug ligų 
vien tik su maisto pagalba namuose 
būtų galima išsigydyti. Dieta labai 
svarbi žmogaus organizmui. Bet mote
rys dažnai nesuprasdamos maisto 
reikšmės padaro daug klaidų, dėl ku
rių vėliau jos pačios ir jų šeima turi 
nukentėti. Pirmoji klaida yra ta, kad 
nori sutaupyti, o iš sutaupų nusipirkti 
ką nors sau ar namams. Maisto są- 
skaiton taupyti negalima, maistas vi
suomet turi būti šviežias, nes viduriai 
tuojaus reaguoja ir nepriima. Žmo
gaus graži išvaizda ir veido spalva, 
yra pirmas požymis jo geros sveikatos.

Perų valstybės dr. Carlos Casanova 
Lenti savo knygoje “Neo Hipocratiz- 
mo, Naturismo o Reforma de Vida” 
rašo,* kad maistą reikia suskirstyti į 
tris dalis: maistas, kuris apsaugoja 
nuo ligų, maistas, kuris teikia stiprią 
mitybą, ir žalingas maistas. Jei šian
dien jau visas pasaulis kovoja dėl oro, 
jūros bei upių vandens užteršimo, tai 
taip pat turėtume, atsisakyti ir nuo to 
maisto, kuris taip žaloja mūsų svei
katą.

Jau daugiau kaip prieš šimtą metų 
buvo gydytojų, kurie kreipė nepapras
tai daug dėmesio ir rašė apie sveiką ir 
gerą mitybą. Danų kilmės dr. Mikkel 
Hindhcde po keturių metu praktikos 
su maistu, nustatė, kad pats sveikiau
sias maistas žmogui ir labiausiai pri
imtinas organizmui yra paprastas ir 
nigus maistas., pagamintas iš natūralių 
ir šviežių produktų, be jokių prašmat
nių kepsniu, kuriu riebalai sudegę pa
virsta j nežinia kokią rūgštį ar angli.

Dr. Brauchle sako, kad už įstfigi- 

kui. Rusai gi karininkai, atvirai išsi
kalbėjus, kartais prasitardavo, kad 
karas su vokiečiais neišvengiamas. 
Ar tai buvo tik eilinių karininkų 
nuomonė, ar taip galvojo ir viršūnės 
sunku pasakyti. Mūsų pogrindžio 
ryšininkai minėdavo net karo pra
džios datą — birželio pradžioje. Bet 
tokias šnekas išgirsti teko tik 1941 
m. ankstyvą pavasarį.

Kaip perkūnas iš dangaus kraštą 
sukrėtė 1941 birželio mėnesį Mas
kvos įsakymu vykdomi masiniai 
areštai ir deportacijos. Kiekvienas 
galvojo: šiandien jį veža, rytoj gal 
mane. Toje situacijoje lietuvių gal
vojimas prilygo 1940 m. birželio žy
dų galvojimui, kurie bevelijo susi
laukti raudonojo svečio. Lietuviai gi, 
pamiršę Klaipėdą, 1941 m. birželio 
mėnesį atsidusdavo: tegu ateina ir 
rudasis vokietis, kad tik išsigelbėjus 
nuo kapo prarajos. Tenka čia pa
brėžti, kad vežami buvo ne vien tik 
lietuviai, bet ir kitų tautybių Lietu
vos piliečiai. Tarp jų ir žydai. Girdė
jau vieną žydą sakant apie saviškį 
vežamą: ’’Jis laimingesnis vežamas, 
negu mes čia palieką”. Galvojo jis, 
žinoma, kad ateis vokiečiai. Apie 
žydus kalbėdamas jis buvo teisus.

mą pirmos naturistinės klinikos Vo
kietijoje, turime padėkoti kancleriui 
Bismarkui. J880 metais Bismarkas 
sunkiai sirgo, nuo perdidelio darbo 
buvo visai išsisėmęs. Berlyno gydyto
jai galvojo, kad jis turi skilvio ir ke
penų vėžį, ir kad jam bsliko gyventi 
nedaugiau kaip šeši mėnesiai. Tuo me
tu Bismarkas išgirdo apie vieną gy
dytoją, jauną natūristą, visai dar neži
nomą, kurio pavardė buvo dr. Schwe
ninger iš Oberpfalco. Bismarko pa
kviestas dr. Schweninger nustatė Bis
markui visai kitą diagnozę, ir prirašė 
vegetarišką dietą. Po kiek laiko, visų 
nustebimui, kancleris Bismarkas pra
dėjo pasitaisyti, nors buvo jau gero
kai senas, bet dr. Schweninger priežiū
roje išgyveno dar 18 metų.

Šveicarijos dr. Ralf Bircher savo 
knygoje “Hunsa” rašo apie Hunsos 
gyventojus, kurie yra labai sveiki, stip
rus ir sulaukia ilgo amžiaus. Hunsos 
sritis yra Indijos šiaurėje. Betyrinėda
mas tų žmonių sveikatą, jis nerado 
nei vieno ligonio su vėžio ar cukraus 
ligomis. Toje srityje žmonės labai ne
turtingi, ir todėl jų dieta labai papras
ta, bet sveika. Tą pat rašo ir dr. Gar
rison Mc. išgyvenęs Hunsos pasienyje 
septyneris metus/ darydamas visokius 
tyrimus, nustatė, kad ju toks geras 
sveikatos stovis priklausė tik nuo jų 
sveikos natūralios mitybos.

Vincente Priessnitz ir kunigas Se
bastian Kneipp (abu vokiečių kil
mės) nurodo taip pat gerą ir visiems 
prieinama vandens gydymosi sistemą. 
Kunigas Sebastian Kneipp dar būda
mas jaunas sirgo tuberkuloze ir pats 
iš-igydė vandeniu. Šiandien Vokieti
joje surasime apie keliasdešimt klini
kų ir sanatorijų kur gydo Prissnitzo 
ir Kneippo vandens metodais. Ispani
joje yra labai ž’nomi prof. N. Capo ir 
Naturopatiios dr. Jose Castro, abu 
išleidę apie keliasdešimt knygų apie 
maitinimąsi ir gydymąsi dietiniu 
maistu.

Neoaprastai įdomus yra d-rės J. 
Brandt Šveicarijos Universiteto Tyri
nėjimo srities aprašymas, kaip ji pati 
save per devynis metus išsigydė nuo 
skilvio vėžio. Užtruko taip ilgai todėl, 
kad ji bandė visoki maistą ir badavo, 
kol pagaliau pasisekė išsigydyti vyn
uogėmis suvalgant apie 2,5 kg. į die
ną nenaudojant jokio kitokio maisto 
nei vaistų tam tikrą laiką. Vynuoges 
jis skaito “vaisių karaliene”.

Patartina, kad jauna šeimininkė iš
tekėjusi tuojaus pradėtų kreipti daug 
dėmesio i maisto gaminimą, jo sudėtį 
ir jo reikšmę,, nes kai žmogus svei
kas, tai ir laimingas. Be to, ir gydyto
jai galėtų dažniau pasisakyti mitybos 
klausiniu, nes tokios rūšies straipsniai 
yra visu mielai skaitomi. Nuo tinka
mos mitybos sumažėtų ligos ir amžius 
pailgėtų. Gaila, kad lietuvių kalboje 
negalima gauti beveik jokios knygos 
anie vegetarišką maitinimąsi ir jo di
dele naudą. L. Leonardas sako: pir
mąją savo gyvenimo pusę žmogus pra
leidžia begriaudamas savo sveikatą, o 
antraja pusę — besigydydamas ir ją 
bepalaikydamas.

A. Vaitiekėnas

Skaitykite 
į Mūsų Pastogę!

Triguba 
sukaktis

ADELAIDE
Dievo palaimos dėka Adelaidt 

lietuvių klebonas kun. Albin: 
Spurgis per keletą paskutinių m 
nėšių atšventė savo trejopą sukakt 
savo amžiaus 70 metų sukaktį, j 
metų kunigystės jubiliejų ir 20 met 
kai yra marijonas vienuolis. Šalia ti 
dar ir vardinės.

Kun. A. Spurgį, atvykusį į Adt 
laidę prieš apytikriai aštuoneriu 
metus, greitai visi pamėgome ir 
pamilome už jo tvirtą būdą, gilų lit 
tuviškumą ir žmonių supratimą. J 
laikysena ir laiku pasakytas žodi 
veikė ir tebeveikia raminančiai 
mūsų karštus jausmus ir tuo pači 
ne kartą sustiprino mūsų tarpusavi 
supratimą ir sutarimą.

Į bendruomenės gyvenimą kui 
A. Spurgis įsijungė vos tik atvykęs 
Adelaidę. Štai mes jį matome ALI 
Krašto Tarybos atstovų tarpe, ALI 
Krašto Garbės Teismo sudėty ii 
nuolat bendruomenės susirinkimuo 
se. O savo pamokslais jis pagarsėję! 
visų Australijos lietuvių tarpe. Lan 
kydamas lietuvius velykinių reko 
lekcijų metu, savo iškalbingumu, gi 
lia erudicija, minties gilumu ir dide 
le tėvynės meile jis ne kartą atgai 
vino ir sustiprino mus, mūsų sveti 
mame krašte pavargusias širdis.

Norėdami pagerbti kun. A. Spur 
gį ir parodyti jam kiek dėkingumo 
už jo tarnybą Adelaidės lietuviams 
jungtinis bendruomenės ir parapijos 
komitetas ruošia kun. A. Spurgio 
pagerbimą — vaišes rugsėjo 3 d., 
šeštadienį, 7 vai. Lietuvių Kataliki 
Centro salėje. Dalyvavimas: $ 8.(X 
asmeniui, $ 15.00 porai.

Užsirašyti prašome iki rugpjūčio 
28 dienos Liet. Namų bibliotekoje, 
Parapijos Spaudos Kioske arba te 
lefonu pas K. Taparą 267 1397 ii 
Vytautą Vencių, tel. 276 9957.

Kviečiame visus Adelaidės lietu 
vius dalyvauti kun. A. Spurgio pa 
gerbime.

N.N.

VISUR VISAIP
Rugpiūčio 14 d. ’’Sun” dienrašti 

buvo surengęs 14 km maratonin 
bėgimą, kuriame dalyvavo apie 
15.000 bėgikų. Laimėtojas iš Vikto 
rijos R. de Castella tą kelią nubėgi 
per 42 min. 6. sek.

Kiek žinoma, tame bėgime daly
vavo ir du lietuviai: Vytautas Kar 
pavičius ir Ignas Bieliūnas. Abu pa 
sirodė nepaprastai ištvermingi. Vy 
tas 14 km. nubėgo per 59 min., o Ig 
nas Bieliūnas nedaug kuo atsiliko 
.Tenka pasidžiaugti abiejų ištvermf 
ir pajėgumu, nors abu nėra pirmos 
jaunystės. L Bieliūnas iš to pasiten 
kinimo susikrovė šeimą į ratus ir iš 
vyko paatostogauti į Queensland^.

♦♦♦

Sydnejaus pabaltiečių jaunimo 
vakaras rugpiūčio 27 d. Latvių salė 
je 32 Parnell st., Strathfield. Prog
ramoje visų trijų tautybių tautiniai 
šokiai.

♦♦♦

Pasiekė džiugi žinia, kad spalio 22 
d. lietuvišką šeimą žada sukurti 
Laura P. Karpavičiūtė ir Jeronimas 
Belkus. Abu yra aktyvūs Sydnejaus 
lietuvių, ypač jaunimo, gyvenime ir 
veikloj. Jeronimas šiuo metu yra 
skautų Aušros tunto tuntininkas.

r^*^***>r<r**<*^*****************

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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Svarbus pranešimas
DĖMESIO SKAUTAMS!

Svarbu visiems norintiems .sto
vyklauti!

1. Stovyklos laikas: 1978 m. sausio 
2 d. iki sausio 15 d., viso 14 dienų. 
Stovyklauti galės tik skautai, iš 
anksto užsiregistravę per savo tun
tus ir gavę tuntininko leidimą.

2. Stovyklos vieta: Gilwell Park, 
Viktorijos australų skautų stovyk
lavietė, maždaug 60 km į rytus nuo 
Melbourne. Artimiausias miestelis 
yra Gembrook 6 km nuo stovyklos.

3. Registracija: visi stovyklauto
jai turi užsiregistruoti pas savo tun- 
tininkus iki 1977 m. rugsėjo 30 die
nos ir įmokėti po $ 10.00 rankpinigių 
(depozito). Tas galioja ir savaitgalių 
stovyklautojams.

4. Stovyklos mokestis yra $ 50.00 
už 14 dienų stovyklavimo.

Iš didesnių šeimų stovyklauto
jams duodama nuolaida tokiu būdu, 
kad pirmas ir antras iš šeimos moka 
po $ 50.00, trečias $ 40.00, ketvirtas 
$30.00, o visi kiti stovyklauja veltui.

Savaitgalių ir pavienių dienų sto
vyklautojai moka po $ 6.00 dienai, 
jei stovyklauja 5 dienas; jei stovyk
lauja 6 ar daugiau dienų, moka po 
$5.00 į dieną.

Stovyklos mokestis apima 14 
dienų maistą, stovyklavietės ir pas
tatų bei virtuvės naudojimo mokes
čius, stovyklos leidinius, ženklus, iš
vykas autobusais ir kitką. Penkias
dešimt dolerių mokestis to visko ne
apmoka, bet Tautinės Stovyklos 
Rengimo Komitetas padengs skir
tumą iš sutelktų lėšų per skautų pa
rengimus, loteriją ir panašiai. Tau

Šatrijos 
Tunte

* Geelong’o ’’Šatrijos” Tunto tunti- 
ninko pareigas praeitų metų lapkri
čio mėn. perėmė j.ps. dr. Rimantas 
Šarkis. Reorganizuojant tuntą, dar
bas pradėtas su 5 skautais. Šiuo me
tu tuntą sudaro 26 asmenys. Tunto 
vadijoje, be paties tuntininko, j.ps. 
R. Šarkio dar dirba: tunto adj. ps. 
Vytas Mačiulis, skaučių vadovė 
v.s.v.sl. Birutė Bindokienė ir sk. vy
čių vadovas s.v. Ričardas Šrederis.

* Gruodžio 12 d. suruošta iškyla į 
Brisbanės Kalnų Tautinį Parką, pa
darant 5 mylių žygį Arakie tarpek
liu.

* Sausio 16—23 d.d. suruošta tunto 
stovykla Russell’s Bridge slėnyje 
prie Moorabool upės. Stovyklavo 12 
berniukų, vadovaujant tuntininkui 
R. Šarkiui, be to ėjusiam stovyklos 
daktaro, vyr. virėjo ir kitas parei
gas... Tik 3 skautai buvo anksčiau 
stovyklavę. Nuotykių buvo, bet sto
vykla pasisekė.

* Kovo 5—6 d.d. suorganizuota 2 
dienų iškyla, kurioje dalyvavo vy
resnieji berniukai, per Otway kal
nus — be palapinių ir paruošto 
maisto. Kelionė (apie 25 mylias) vy
ko per labai kalnuotą ir tankų mišką. 
Berniukai patys turėjo pasistatyti iš 
paparčių ir medžių lapines, susirasti 
sau vandens ir maisto, kol sekma
dienio vakare pasiekta jūra, ir kur 
jų laukė tėvai. Iškyla labai pasisekė, 
ir patys berniukai vėl planuoja 5 d. 
iškylą šiame rajone atostogų metu. 

tinės Stovyklos mecenatų įnašai bus 
naudojami tik užjūrio skautų išlai
kymui Australijoje.

Tikimasi, kad iš tų lėšų bus galima 
pagelbėti ir nepasiturintiems skau
tams bent dalinai apmokant stovyk
los mokestį. Todėl, jei kuris brolis ar 
sesė galvoja, kad dėl pinigų stokos 
negalės stovyklauti, tegul kreipiasi 
per savo tuntininką į Tautinės Sto
vyklos Rengimo Komitetą prašant 
paramos.

Įdomu palyginti, kad tuo pačiu 
metu australų skautai turės irgi sa
vo stovyklą, kurios mokestis bus 
$ 140.00 už 10 diėnų stovyklavimo.

5. Registracijos sąrašus ir sto
vyklos mokesčio rankpinigius (de
pozitą) prašome persiųsti Tautinės 
Stovyklos iždininkui, čekius išrašant 
’’Lithuanian Scouts Jamboree 
Fund” ir laišką adresuoti: Mr. V. 
Vaitkus, 42 The Corso, Parkdale, 
Vic. 3194.

LSS VI-tos TS Rengimo K-tas

šeštosios Tautinės Stovyklos Ruošimo Komitetas: sėdi iš kairės v.s. D. 
Čižauskienė, ps. R. Statkuvienė,.K-to pirm. s. H. Antanaitis, s. J. Žitke
vičienė, ps. S. Žemkalnienė. Stovi iš k.: p. S. Eimutis, ps N. Ramanaus
kas, s. A. Pocius, j.s. V. Vaitkus, s. V. Stasiliūnas, Trūksta s. kun. P. 
Dauknio ir s.v.v.sl. A. Milvydo. Nuotrauka V. Vaitkaus

* Birželio 18 d. įvyko pirmoji, ofi
ciali, tunto sueiga Geelong’o Lietu
vių Namuose. Joje dalyvavo 2 sk. 
vyčiai kandidatai, 2 skautai ir 8 
skautai kandidatai ir 3 skautės kan
didatės. Sekančią dieną tuntas, su 
vėliava, dalyvavo birželio trėmimų 
minėjime ir pamaldose.

* Biržėlio 18 d. įvyko skautų tėvų ir 
rėmėjų susirinkimas, kuriame į 
skautų tėvų komitetą buvo išrinkti 
p.p. Genė Valaitienė, Vytautas Bu
rokas, L. Volodka. Komitetas per 
trumpą laiką parūpino lėšų 3 palapi
nių nupirkimui, kurios bus reikalin
gos vykstant į VI Tautinę Stovyklą.

* Liepos 2 d. įvyko skautų vyčių įžo
dis, kurį davė Kęstas Bindokas ir 
Kęstas Jomantas. Įžodyje, kurį pra
vedė s. A. Karpavičius, dalyvavo 
broliai iš Melbourne ’’Džiugo” tunto. 
Sk. vyčių būrelį šiuo metu sudaro 5 
broliai.

* Tunto sueigos vyksta kas antrą 
šeštadienį. Užplanuota visa eilė pa
rengimų: porą kelionių, iškylav-ge-

Leidžia: LSS Australijos Rajono B. Žalio adresu: 9 Lloyd Ave, 
spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199.

VI TAUTINĖS STOVYKLOS 
FONDAS

Tautinės Stovyklos fondui aukojo 
Mecenatai:

Dr. V. Doniela, Syd. $ 100.00 
E. ir J. Suchowerskyj, Syd. $ 100.00 
M. Nakutis, Syd. $ 20.00
s. N. Butkūnas, Melb. $ 100.00
Aukotojai:
Kaukių Baliaus Nr. 9 Stalas, Syd.

$ 21.00
Dr. K. Juozapavičius, Melb. $ 5.00 
s. E. Pankevičius, Melb. $ 25.00
R. Ragauskas, Melb. $ 10.00
V. Laukaitis, Melb. $ 10.00
V. Kuncaitis, Melb. $ 10.00

Visiems fondo rėmėjams skautiš
kas ačiū!

VI TS Rengimo K-tas

jusiems širdingas skautiškas ačiū.

Aušros Tuntasgužinė, ekskursijos į miesto ligoni
nę, gaisrinę, ambulanso ir policijos 
rūmus. Visas tuntas ruošiasi daly
vauti Vl-je Tautinėje Stovykloje.

Inf.

PADĖKA
Tradicinis Aušros tunto kaukių ba
lius įvyko liepos 23 d. ukrainiečių 
salėje Lidcombe. Gal vakaras ir bu
vo šaltokas, bet salėje visi užmiršo 
žiemos šalčius — kartu linksminos, 
dainavo ir šoko. Kai muzikantai už
grojo ’’polką su ragučiais” visi prisi
jungė ir taip smagiai šoko, kad vos 
atlaikė grindys.

Gerai paruoštas bufetas pritraukė 
daug pirkėjų, o turtinga loterija 
daug lošėjų. Programą atliko vyčiai 
muzikantai prisidedant dainavimu 
visiems baliaus dalyviams. Kaukių 
buvo įdomių ir originalių, labai sun
ku visiems išrinkti pačią geriausią. 
Bet vis tiek keturios kaukės buvo 
premijuotos.

Šio vakaro geras pasisekimas pri
klausė nuo daugelio darbščių ir 
energingų rankų. Širdingai dėkoja
me visiems svečiams, skaitlingai at
silankiusiems į šį kaukių balių. Mūsų 
ypatinga padėka priklauso 
brangiems tautiečiams, kurie mus 
parėmė piniginėmis aukomis, maisto 
produktais, fantais loterijai, premi
jomis ir kitomis gėrybėmis bei dar
bu. Sunku išvardinti visus asmeniš
kai, bet vis tiek norime bent keletą 
paminėti. Nuoširdus ačiū Dr. A. Vi- 
liūnui, kuris jau antri metai iš eilės 
aukoja 100 dolerių geriausiai kaukei. 
Jo moralinė ir finansinė parama 
skautų veiklai tunto labai brangina
ma. Didelę padėką norime pareikšti 
broliui A. Jakštui ir broliui J. 
Zinkui, kurie prie durų sėdėjo ir 
svečius pasitiko; ačiū ’’Židiniui” už 
premiją ir paramą, broliui B. Barkui 
už pranešimus ir visokią pagalbą; p. 
J. Viliūnienei už pagalbą ir patari
mus balių rengiant, p. O. Kapočie- 
nei, kuri energingai prisidėjo prie 
bufeto paruošimo, ponioms A. Jab
lonskienei ir G. Kasperaitienei už jų 
paramą ir nuoširdžią pagalbą.

Tikimės, kad visi buvo patenkinti. 
Visiems atsilankiusiems ir prisidė-
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Spaudoje akiračiai nr. 6(90) SENOS VILTYS IR NAUJI DVELKIMAI
Žmogui iš kito Tarybų Sąjungos krašto, pirmą

kart patekusiam Lietuvon, ji atsiveria kaip koks ro
jaus kampelis. Lietuvoj patys geriausi keliai ir 
kruopščiausiai įdirbti laukai, Lietuvos maži ir vi
dutiniai miestai, ne taip kaip rusiškoji jų broluva, 
švarūs ir jaukūs, gerai suderintas miestinis ir tarp
miestinis susisiekimas, išvystytas telefonų tinklas. 
Patrauklus atrodo ir Vilnius, Lietuvos sostinė. Lie
tuvos architektai ir statybininkai sudėjo gerokai 
pastangų, kad nesužalotų pirmykščio miesto gro
žio. Iš dalies jiems pasisekė. Stalino laikais, kada 
buvo priimta statyti tik arba barakus, arba „didin
gus epochinius paminklus“, naujų statybų čia prak
tiškai dar nebuvo pradėta. O iki to meto, kada ji 
įsibėgėjo į žymesnius užmojus, čia spėjo išaugti nau
ja statybininkų ir architektų karta, besistiebianti į 
naujas miestinės statybos formas. Lietuviams archi
tektams itin pasiseka naujus pastatus „įbrėžti“ į se
nuosius miesto ansamblius, nepažeidžiant jų stiliaus 
ir gymio. Bet, tur būt, atvykėlius iš kitų miestų vi
sų labiausiai nustebina naujieji gyvenamieji rajonai. 
Naujas gyvenamasis rajonas tarybinio piliečio są
monėje paprastai vaidenasi kaip begalė nepatogu
mų, bekelė, purvynas, stoka susisiekimo ir parduo
tuvių. Kas kita Vilniuje. Nauji Lazdynų, Karoliniš- 
kių, Viršuliškių ir kiti rajonai puikiai išplanuoti, 
taikliai įjungti į vietovės reljefą. Iš pat pradžių įjuos 
buvo nutiesti keliai, įvestas susisiekimas ir telefonas. 
Naujųjų rajonų krautuvės, restoranai ir kavinės nė 
kiek neprastesnės už senamiestines. Tiesa, butų vi
dinis išplanavimas ir įrengimas ne ką tegeresnis 
kaip kituose šalies miestuose, kadangi lietuvių sta
tybininkai, kad ir kaip norėtų, negali nukrypti 
nuo visuotinių tarybinių standartų. Pastaraisiais me
tais Vilniuje iškilo ir keletas monumentalių pastatų, 
— Operos ir baleto teatras, Sporto rūmai, Santuo
kų rūmai. Dažnas tačiau pastebi, kad naujasis Ope
ros pastatas per daug pompastiškas ir įmantrus, o 
Sporto rūmų, priešingai, per daug standartiškas. 
Aplamai lietuvių Statybininkai deda ko didžiausių 
pastangų statyti kokybiškai, gražiai ir greit. Be to, 
jie vadovaujasi principu — valdžios ateina ir praei
na, o tai, kas Lietuvos žemėj pastatyta, turės tarnau- 

" ' ti ilgus metus...

NŪDIENĖJ LIETUVOJ

Šio straipsnio autorius Eitanas Finkelšteinas 
— Vilniaus gyventojas. Gimė 1942 m. Sverd- 
lovske (Rusija). Fizikos mokslų daktaras; dir
bo, be kita ko, prie TSRS kosminės programos. 
1970 m. padavė prašymą išvažiuoti Izraeliu, 
bet ligi šiol neišleistas neva dėl to, kad žino 
„karines paslaptis“. Labai aktyviai dalyvavo žy
dų disidentų judėjime, demonstracijose, neofi
cialiuose moksliniuose seminaruose ir t.t. Pata

ir ne vien išorinė miestų bei kaimų išvaizda 
stebina keliauninkus. Krautuvėse čia žymiai dau
giau produktų, ir jie paprastai geresnės kokybės. 
Tiesa, patys lietuviai ne be pagrindo skundžiasi: 
kasmet produktų krautuvėse mažėja ir mažėja, jų 
kokybė nuolatos menkėja. O kai kurie produktai ir 
iš viso dingo iš prekybos. Bet vistiek Lietuvoj dar ir 
šiandien galima nusipirkti tokių dalykų, kokių 
Maskvoje turi nebent tik specparduotuvėse. Kal
bant apie Lietuvoj gaminamas pramonines plataus 
vartojimo prekes, pažymėtina, kad ir jos paprastai 
yra aukštesnės kokybės, madingesnės ir estetiškes
nės.

Visiškai patenkinamai išvystytas miestinis su
sisiekimas, bet tuo pačiu metu negalima neatkreip
ti dėmesio į didelį privačių automobilių kiekį, — 
jų čia aiškiai daugiau, negu Rusijos ar Ukrainos 
miestuose.

Žmonės gatvėse apsirengę madingiau ir ele- 
gantiškiau netgi kaip Maskvoj ar Leningrade.

Krinta į akis miestuose akivaizdžiai didesnis 
kiekis restoranų, kavinių, vyninių. Vakarais prie jų 
susidaro eilutės, — pavakaroti prie kavos puoduko 
— jaunimo mėgiamas būdas laikui praleisti. O pra
važiuojančiai publikai visai neįprastas dalykas tai 
naktiniai barai. Nors programos juose itin trumpos 
ir ne visada įdomios, o ir aktoriai atrodo išvargę — 
dieną jie dirba pagrindinėj tarnyboj, o naktiniuose 
baruose tik priedo pauždarbiauja, vistiek atvykė

rimais ir kitais būdais padėjo emigruoti iš TSRS 
daugeliui žmonių, taip pat ir kai kuriems lie
tuviams. Akad. Sacharovas per Kovaliovo bylą 
gyveno Vilniuje Finkelšteino bute. Suartėjęs 
su daugeliu lietuvių, Finkelšteinas neblogai 
pažįsta Lietuvos reikalus ir problemas. 1976 m. 
lapkričio 25 d. įstojo į Lietuvos grupę Helsin
kio susitarimų vykdymui remti kaip tautinių 
mažumų atstovas — Red.

liui jie daro apstulbinantį įspūdį ir jį galutinai įtiki
na, kad jis esąs patekęs į „Vakarus“.

Kuo gi paaiškinti tą tarpimą ir „vakarietišką“ 
gyvenimo stilių, kurs taip krinta į akį žmonėms, at
vykstantiems Lietuvon iš kitų šalies vietų? Patys at
vykėliai dažnai teigia, kad, girdi, „Lietuvoj nėra 
tarybinės valdžios..., žmonės pasileidę..., nėr tvar
kos...“ Daugelis jų linkę manyti, kad Lietuvos, kaip, 
beje, ir kitų Baltijos respublikų gerovė keliama Ru
sijos, Gudijos ir Ukrainos gyventojų sąskaiton. Jie 
remiasi tuo, kad pramonės įrengimai ir žaliava, 
transporto priemonės ir degalai Lietuvon patenka 
iš „pirmaujančių“ respublikų, o ką tos už tai gauna, 
neturi joms jokios reikšmės vien jau dėl nelygina
mai skirtingo jų masto.

Tačiau patys lietuviai yra kitokios nuomonės. 
Nors jie ir neneigia, kad šiandien gyvenimas Lie
tuvoj yra pagerėjęs labiausiai iš viso pokario meto, 
visgi jie mano, kad panašaus gerovės lygio Lietuva 
būtų sugebėjusi pasiekti ir būdama nepriklausoma. 
Jie nurodo, kad mažam jų kraštui primeta jam vi
siškai nereikalingą pramoninę gamybą (beje, visada 
kooperuotą su esančia už Lietuvos ribų), siekia pri
rišti jo ūkį prie kitų respublikų ir, darbo rankų sto
kos dingstimi, prikurdinti čia rusų, ukrainiečių ir 
išeivių iš kitų respublikų. Jie teigia, kad maskviškė 
centrinė vadovybė tik ardo Lietuvos ūkio pamatus, 
ir rodo kaip pavyzdį, kukurūzų epopėją Chruščio
vo laikais, reikalavimą pernelyg didelių žemės ūkio 
produktų paruošų ir daug ko kita.

HIMALAJŲ KALNUOSE
Tęsinys

Rasa Slavėnaitė

PENKTOJI DIENA 
—GRUODŽIO 19--JI

Dieną pradedame geresnėj nuo
taikoj: dabar geriau įpratę kopti ir 
nejaučiame įtampos. Kelelis vis 
daugiau akmenuotas. Sutinkame 
daugiau žmonių su asilėlių, ožkų ir 
bufalo bandomis ir viena ir kita 
kryptimi, keliaujančių prekybos 
tikslais į kitus kaimus ir miestelius. 
Kai sutinkamos bufalo bandos, tai 
geriausia pasitraukus iš jų kelio juos 
praleisti, nes šie gyvuliai laiko savo 
raguotas galvas taip, lyg jaustųsi jie 
vieni, turį teisę naudotis keliu. Jie 
nėra pavojį.ngi gyvuliai, bet lėti ir 
nerangūs, eina siūbuodami savo 
galvas. Jei jie ko nenori daryti, kaip, 
pav., pereiti tiltą per srauniai te
kančią upę, tai jie ir neina. Mums 
teko matyti vieną tokį užsispyrėlį 
atsigulusį prie tilto.

Anksčiau girdėję apie Jatopani ir 
jo malonumus, iš tikro neapsivylė- 
me: vaizdai nuostabiai gražūs — fo
ne snieguotomis viršūnėmis kalnai, 
o kaimas išsitiesęs ant upės kranto. 
Namai iš akmenų, molio ir plytų, 
dviaukščiai, rankų darbo išpiausty- 
tais langais, o sienos baltutėlės ir 
namai atrodo tokie gražūs žydinčių 
gėlių ir medžių soduose. Mūsų pats 
viešbutis laiko vištų, kurių kiauši
nius alkani turistai ryte suryja vos 
joms spėjus padėti. Bet vistiek dar 
viešbučiui tenka atsigabenti kiauši
nių asilėliais iš Pakharos. Sunku pa
tikėti, kad keliaujant per kalnus, tie 
kiaušiniai nepavirsta kiaušiniene.

Pavadinimas ’’Jatopani” nepalie
čių kalboje reiškia ’’karštas van
duo”. Tai pavadinama dėl natūrali
nių karštų sieros šaltinių, esančių 
upės krantuose, lyg kišenėse. Patys
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užtikome vieną ar du tokius kiše- 
nius, bet šiandie jau buvo per vėlu 
skalbtis. Mes tik įmerkėme savo 
pūslėtas ir apsilupusias kojas, tikė
dami šaltinio gydomąja galia.

Sutariame čia pasilikti dar ir kitą 
dieną, ir beveik visą laiką pralei
džiame prie karštų šaltinių besi- 
maudydami, mirkydami kojas, 
skalbdami, gulėdami prieš saulę ant 
uolų, leisdami akimirkoms plaukti 
negalvojant apie kitą kalną, į kurį 
reiks lipti.

SEPTINTOJI DIENA
-GRUODŽIO 21—JI

Pailsėję latopani, leidžiamės to
lyn. Buvau nustebinta, kaip gražiai 
sugijo mano kojų pūslės. Užkopti 
1000 pėdų nėra persunkė. Čia užti
kome galingą krioklį, kurio krioki
mas tiesiog kurtino! Netoli yra keli 
malūnai, gauną energiją iš krentan
čio vandens. Čia kelias šakojasi ir 
pasirenkame rytinę upės pusę, kuria 
pasiekiamas vešlus miškas. Jame 
užtinkame beždžionių. Pagaliau pa
siekiame Ghasa. Ghasa yra pirmasis 
iš Thakali kaimų tarp čia ir Jaro- 
asan, už kurio tibetiečių gyvenvietė. 
Thakaliečiai yra mongoloidų grupė 
ir kilę iš Tibeto, bet negryni tibetie
čiai. Pragyvena augindami arklius ir 
bufalus ir šiek tiek žemdirbyste. 
Čia, 6000 pėdų aukštumoje, baigiasi 
ryžių auginimo riba: aukščiau ryžiai 
jau neauga.

AŠTUNTOJI DIENA
-GRUODŽIO 22—JI

Vėjas dabar jau daug stipresnis ir 
šaltesnis, taip pat augmenija keičia
si iš subtropinės į tankius spygliuo

čių miškus. Mes pastoviai kopiame 
apie 8.400 pėdų aukštyje į Kolopani. 
Norėdami pasiekti kitą miestelį, 
prisilaikome upės vagos. Mūsų deši
nėje puikūs Annapurne ir Daulagari 
viršūnių reginiai. Į Inkete mums 
tenka eiti apie 3 valandas. Iki pasie
kėme, nuo stipraus vėjo buvome la
bai sušalę ir kiekvienas mielai išgė
rėme po 4 puodelius ”chi”. Pasistip
rinę einame tolyn. Mus nustebina 
vėl augmenijos pasikeitimas: dabar 
regimi plotai išdžiūvę ir apleisti, la
bai mažai žalumo. Stiprėjantis vėjas 
sunkina kelionę, nes jis pučia iš 
priekio. Praeiname bandomąjį ūkį — 
bandymo centrą, kuriame daromi 
eksperimentai, kuriais siekiama 
įvesti ir kultivuoti naujų vaisių ir 
daržovių, anksčiau neaugintų šioje 
srityje ir tokiose šaltose sąlygose, 
atmainas.

Nudžiungame pasiekę Marpha, 
nes ji išsistačiusi priešingoje viršu- 
kalnio pusėje, pridengta nuo vėjo. 
Viešbučio, kuriame apsistojame, sa
vininkai yra draugišld, leidžia mums 
susėsti apie židinį, o moteris, prisi
rišus juostelėmis prie nugaros vai
ką, parengia mums valgį.

(Bus daugiau)

NEWCASTLE
Newcastle Diskusijų Klubo 

pranešimas

Liepos 17 d. p.p. Kristensen Na
muose įvyko D. Klubo susirinkimas. 
Pirmininkė p. Janina Davies skaitė 
paskaitą pasirinkdama temai pasta
ruoju laiku spaudoje pasikartojantį 
klausimą: ”Ar Australija nori tapti 
Respubliką?”. Paskaitos pradžioje 
paliesta bendrais bruožais šiandien

(Bus daugiau)

egzistuojančios valdymosi santvar
kos ir, kiek plačiau, JAV, kaipo sėk
mingai besivaldančios Konstitucinės 
Respublikos pavyzdys. Bendrai pa
ėmus, šalys linksta į demokratiškas 
valdymosi sistemas, ir tik Afrikoj ir 
Azijoj naujai susikūrusios nepri
klausomos valstybės dažnai pasuka 
diktatūros linkme.

Toliau p. Davis nagrinėjo spaudo
je paskaitos klausimu pasirodžiusius 
straipsnius, valdžios pareigūnų pa
sisakymus, aršesnių respublikoną 
(kaip D. Horn ir C. Howard) argu
mentus bei eilinių piliečių reakciją 
ar jos stoką. J. Davies pastangos 
surasti labiau konkrečių faktų (krei
piantis į visus galimus šaltinius) pri
vedė prie išvados, kad organizuoto 
sąjūdžio šiam tikslui siekti nėra — 
visas klausimas tebėra polemikos 
stadijoj. Gale iškėlusi visą eilę klau
simų ir problemų, kurios neišven
giamai konfrontuos Australiją, sie
kiant nepriklausomos savivaldos, 
paskaitą užbaigė klausdama, ar bū
tina ir patartina Australijai tapti 
Nepr. Respublika.

Diskusijose paliesta Australijos 
politinio subrendimo klausimas, po
litinė krizė Darbininkų Partijos val
dymo pabaigoj ir reikšmingas pa
saulinis fenomenas mažų valstybių 
tarpe, būtent: palinkimas blokuotis 
dėl politinių ar ekonominių sumeti
mų.

Baigdama norėčiau paminėti, kad 
D. Klubo nariai su dideliu malonumu 
sutiko neseniai iš užsienio grįžusį 
prof. V. Donielą, kuris vėl įsijungė į 
Klubo veiklą pažadėdamas skaityti 
paskaitą sekančjam susirinkime 
rugpiūčio 28 d. p.p. Davies namuose. 
Paskaitos tema: ’’Moralinės tradici
jos ir jų kitimas”.

Reporterė
V. Kristensen
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KALBA
HOBARTO SPORTO ŠVENTĖ

28-sios Australijos Lietuvių Spor
to Šventės, įvykstančios šių metų 
pabaigoje Hobarte, pasiruošimai ei
na pagal nustatytą planą ir jokių 
kliūčių jos pravedimui nėra. Šventės 
rengėjas yra specialus komitetas, 
kurį sudaro: pirm. J. Paškevičius, 
vicep. P. Stanwix, sekretorius A. 
Kantvilas, kasininkas V. Mikelaitis, 
apgyvendinimo vadovai J. Paškevi
čius ir B. Šikšnius, pramogų vad. P. 
Šiaučiūnas.

Šioje sporto šventėje bus praves
ta šios sporto varžybos: krepšinis — 
vyrų, moterų, berniukų ir mergai
čių; tinklinis— vyrų ir moterų, stalo 
ir lauko tenisas, golfas, šachmatai, 
squash’as — pagal registracijas ir 
būsimus klubų dalyvius. Jeigu atsi
ras plaukimo atstovų, tai rengėjai 
yra pasirengę pravesti ir plaukimą 
gerame ’’Olimpiniame Baseine”.

Rengėjai, be šių visų sporto šakų, 
pageidauja pravesti ir draugiškas 
biliardo — snooker varžybas.

Sporto šventės sekcijų vadovai 
yra: vyrų krepšinis — J. Petraitis, 
moterų — R. Vaičiulevičiūtė, latiko 
tenisas — A. Kaitinis, stalo tenisas 
— A. Andrikonis, šachmatai — P. 
Šiaučiūnas, squash — P. Stanwix, 
golfas — A. Dilba.

ŠVENTĖS REGISTRACIJA
Visi Australijos Lietuvių Sporto 

Klubai* norį dalyvauti Sporto Šven
tėje Hobarte, prašomi iki rugsėjo 15 
dienos registruotis ir pranešti 
ALFAS valdybai, kuriose šakose 
klubai nori dalyvauti.

Visi klubai prašomi atkreipti ypa
tingą dėmesį, kad užsiregistravus 
bent kurioje šakoje, būtų be jokių 
pasiteisinimų joje ir dalyvaujama, 
nes kaip praeitis parodė, dažnai tik 
užsiregistruojama, bet nedalyvau
jama. Tokie dalykai Roberte negali 
būti pakartojami.

Visi klubai savo vardinius žaidėjų 
sąrašus pasiunčia ALFAS valdybai 
iki lapkričio I-mos dienos. Taip pat 
iki šios datos klubai atsiunčia ir visų 
savo jaunių žaidėjų gimimo datas, 
jas patvirtinant oficialiu dokumen
tu.

ŠVENTĖS PROGRAMA
Gruodžio 26 (pirmadienį) sporti

ninkų ir svečių registracija šv. Te
resės bažnyčios salėje, Monash.

Gruodžio 27 (antradienį) 10 vai. 
ryto pamaldos, kurioms atlaikyti 
pakviestas Dr. P. Bačinskas.

11.30 v. pietūs sportininkams ir 
svečiams bažnyčios salėje.

1.45 v. sporto šventės atidarymas 
National Fitness Hall. Į šį atidarymą 
pakviesti ir Tasmanijos vyriausybės 
atstovai.

8 v.v. susipažinimo vakaras Len
kų Namuose.

Gruodžio 28 (trečiadienį) sporto 
varžybos. Vakaras laisvas.

Gruodžio 29 (ketvirtadienį) dienos 
metu sporto varžybos. 8 v.v. iškyla 
laivu.

Gruodžio 30 (penktaadienį) spor
tinės varžybos. Vakare pasilinksmi
nimas ar iešminė.

Gruodžio 31 (šeštadienį) sporto 
šventės uždarymas. Vakare N. Metų 
sutikimas — balius City Hali.

Sporto šventės metu vyks visų 
klubų pirmininkų ir atstovų susirin
kimas. Visos salės žaidynėms jau 
užsakytos. Šventės ženkliukui pro
jektas padarytas. N. Metų baliaus 
salė yra didelė, talpinanti iki 1000 
žmonių. Užsakytas geras orkestras, 

kai gėrimai bus parduodami vietoje 
ir maistas bus padėtas ant stalų.

APGYVENDINIMAS
Šventės rengėjai apgyvendins iki 

110 asmenų, kuriuos sudarys, dau
gumoje, jauniai. Visi kiti turės gy
venti hoteliuose ar moteliuose. Ap
gyvendinimo vadovas Juozas Paš
kevičius prašo visus klubus galimai 
greičiau pranešti jam, kiek Idekvie- 
nam klubui reikalinga apgyvendini
mo vietų, nes prieš šventes bus 
daug sunkumų su hoteliais. Dabar 
užsisakę mokės parai 10 dolerių su 
pusryčiais. J. Paškevičiaus adresas: 
59 Sixth Ave., West Moonah, 7009, 
Tas.

Kaip praneša rengėjai, jie oficia
liai kreipėsi į vietinę vyriausybę, 
prašydami finansinės šventės ren
gimui paramos. Ir, atrodo, hobartie- 
čiai paramos gaus.

PRIIMTAS KVALIFIKACINIS 
ŠVENČIŲ STATUTAS

Prieš kiek laiko ALFAS valdyba 
išsiuntinėjo visiems klubams Kvali
fikacinio Sporto Švenčių statuto 
projektą, prašydami visus klubus jį 
apsvarstyti ir duoti savo sutikimo ar 
atmetimo atsakymą. Iš šešių klubų 
ir pačios ALFAS valdybos buvo 
gauti atsakymai: keturi už priėmi
mą, vienas - prieš, vienas - susilaikė 
ir vienas visai neatsakė. Pagal bal
savimą statutas priimtas, ir kai ku
rių klubų pageidavimai plačiau pa
aiškinti kai kuriuos statuto punktus, 
bus padaryti Hobarte. i

Gražiuolių baliuje
Rugpiūčio 13 dienos šeštadienio 

vakaras, Sydnejaus Lietuvių Klube, 
kaip bičių avilys pilnas žmonių. Ir šį 
kartą niekas negali pasakyti, kad 
nėra jaunų žmonių. Ir tai dar ne 
žmonių, bet gražuolių, kaip niekada 
iki šiol. Pasirodo, šiandien čia susi
rinkę sydnejiškiai renka savo spor
tinę, ar gal teisingiau pasakius, 
Sydnejaus lietuvių gražiausią mer
gaitę, titulu ”Miss Kovas”. Ši, spor
tininkų pradėta ir jau tradicija vir
tusi gražuolės rinkimų šventė darosi 
vis populiaresnė ir populiaresnė.

Šių metų gražuolės rinkimo balių, 
kartu su Sydnejaus sporto klubu 
’’Kovu” rengė ir Sydnejuje esanti 
ALFAS valdyba. Australijos lietu
viams sportininkams prieš akis yra 
didelis darbas ir rūpestis, kaip tin
kamiau pasiruošti ateinančių metų 
Lietuvių Pasaulinėms Dienoms ir 
Sporto Žaidynėms Kanadoje ir kaip 
geriau ir gražiau nuvežti Australijos 
lietuvius sportininkus į jas. Kiek
vienas Australijos sporto klubas yra 
pasirengęs surengti po vieną balių 
ar kitą parengimą, visą pelną ski
riant Kanados važiavimo fondui. Ir 
štai pradžią padarė Sydnejaus ’’Ko
vas” su savo gražuolės rinkimų ba
liumi.

Pilnam klubui žmonių.. ”Kovo” 
pirmininkas J. Dambrauskas trum
pai papasakoja baliaus reikšmę ir 
pasveikinęs svečius, pristato klubo 
vicepirmininką D. Newman pravesti 
gražuolių rinkimus. Į salės vidurį 
išeina kovietės sportininkės, šio va
karo gražuolės: trys seserys Kaspe- 
raitytės, dvi seserys Laukaitytės, 
dvi seserys Karpavičiūtės, S. 
Dambrauskaitė, S. Gulbinaitė, V. 
Šatkauskaitė, C. Bann ir A. Liesytė. 
Svečiams pristatomi ir šio konkurso 
teisėjai: Lietuvių Klubo pirmininkas 
V. Simniškis, laimėtojai 100 dol. 
premiją paaukojęs sportininkų di-

HOBARTO PRAŠYMAS
Šventės rengėjai — Hobarto 

’’Perkūnas” prašė ALFAS valdybą 
ir šioje šventėje, kaip ir buvusiose 
prieš tai, leisti jų nuolatiniams klubo 
nariams, kurie jau eilę metų žaidžia 
už ’’Perkūną” — australams, daly
vauti ir žaisti už Hobarto ’’Perkū
ną”. ALFAS valdyba, apsvarsčiusi 
šį svarbų Hobartui reikalą, nutarė, 
kaip ir buvusiose šventėse, padaryti 
Hobarto ’’Perkūnui” išimtį ir leisti 
po du žaidėjus žaisti senjorų ir jau
nių ’’Perkūno” rinktinėse.

PAAIŠKINIMAS DĖL JAUNIŲ
Daug kas ALFAS valdybos klau

sia ir net daro nepagrįstų užmetimų, 
kodėl į Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynes Toronte nėra vežami jau
niai. Jau buvo rašyta, kad dėl tuo 
metu esamo mokslo metų vidurio ir 
egzaminų, didžioji dalis jaunių ne
gali važiuoti. Duotame užsiregistra
vime iš visų Australijos lietuvių 
klubų pareiškė norą važiuoti tik 5 
jauniai berniukai ir 10 mergaičių, iš 
kurių per būsimas žaidynes, jaunius 
iki 18-kos metų turėtų teisę atsto
vauti tik trys berniukai ir keturios 
mergaitės. Iš šio skaičiaus jokiu bū
du nėra įmanoma sudaryti rinktines, 
jau nekalbant, kad jos būtų tinkamo 
reprezentacinio standarto.

DĖMESIO PAVĖLAVUSIEMS 
UŽSIREGISTRUOTI

ALFAS valdyba iš paskirtų klubų 
gavo papildomus, jau pavėluotus, 
norinčių į Kanados šventę važiuoti, 
žaidėjų sąrašus, kurie nebuvo 
įtraukti į provizorinių rinktinių są
rašus. Visi šie žaidėjai dar turi gali
mybių patekti į galutines Australi
jos lietuvių rinktines. Jie turi už sa
vo klubus žaisti Hobarte ir, jeigu 
juos rinktinių treneriai patieks 
ALFAS valdybai, kuri galutinai 
nustatys ir sudarys rinktinių sąsta
tus, jie bus tada išrinkti.

delis rėmėjas Paul Birkmanis ir 
"Kovo” Garbės vicepirmininkai V. 
Binkis, V. Mickevičius ir V. Dauda- 
ras. Prieš išrenkant gražuolę, visos 
merginos pradėjo pardavinėti lote
rijos bilietus, kuriai puikius fantus 
dovanojo dideli sportininkų rėmėjai: 
S. Stirbinskas, J. ir J. Kalgovai, V. 
Gulbinas, Z. Grosaitė—Zoratto, V. 
Vaitiekūnas (Melbournas), L.

AUKOS PLAUKIA
Į Kanados sportininkų važiavimo 

vajų labai šiltai atsiliepia Sydnejaus 
lietuviai. Be anksčiau skelbtų auko
tojų, štai, buvęs Lietuvos jaunių ir 
Lietuvos rinktinės krepšininkas ir 
dabar už ’’Kovą” žaidžiąs stalo teni
są ir golfą, kurį atstovaus ir Kana
doje, dantų gydytojas Kostas Bag
donas su žmona dr. Irena paaukojo 
100 dol. Gi Sydnejaus didysis jauni
mo drugas ir rėmėjas K. Butkus taip 
pat parėmė šimtine. Sportininkų 
mecenatas, nors ir pensininkas, ku
ris dabar mišrių šeimų sportininkus 
moko lietuvių kalbos, Č. Liutikas 
paklojo 25 dol., pasakydamas "su 
jaunimu ir sportu tiek Lietuvoj, tiek 
ir čia niekuomet nesiskirsiu”. Buvęs 
ilgametis ’’Kovo" pirmininkas ir 
dantis ant šachmatų prakandęs V. 
Augustinavičius neatsiliko su 25 dol. 
Visuomet besišypsąs ir pykti 
nemokąs dr. B. Vingilis su pirmuoju 
Sydnejaus sporto klubo steigėju A. 
Milašu paaukojo po 20 dol. Vetera
nas ’’Kovo” krepšininkas, dabar pa
sidaręs Bondi pajūrio bėgikas (nori 
sulaukti 100 metų) R. 
Genys—Bodžis sportininkams pažė
rė 11 dol., kai svečias iš busho P. 
Mažeika paaukojo 5 dol. A. Reisgys 
— jaunimo draugas 20 dol.

Andriūnaitė (Newcastle), L. Motie
jūnaitė ir B. Bann. Daugiausiai bi
lietų išpardavusi gražuolė gavo 
’’Miss Charity—Savišalpos” karalai
tės titulą ir ALFAS skirtą 25 dol. 
dovaną.

Ir štai, buvęs ilgametis "Kovo” ir 
ALFAS valdybos pirmininkas Vla
das Daudaras rinkimų komisijos 
vardu įteikė laimėtojų vokus vakaro 
pravedėjui D. Newman. Staiga sa
lėje buvęs didelis triukšmas visiškai 
nutilo ir net "vienarankiai banditai” 
gavo minutę atsipūsti. Iš visų išsiri
kiavusių scerfoje gražuolių iškvie
čiama laimėtoja krepšininkė Regina 
Laukaitytė, naujoji šių metų Sydne
jaus ”Miss Kovas”, kuriai uždedama 
laimėtojos juosta, įteikiamas čekis ir 
papuošiama naujoji gražuolė puokš
te puikių gėlių. Antrąją vietą laimė
jo krepšininkė E. Šatkauskaitė ir 
Trečiąją tinklininkė S. Dambraus
kaitė. Daugiausiai loterijos bilietų 
pardavė, o suma viršija net šimtinę 
dolerių ir tapo Savišalpos karalaite 
jaunoji sportininkė Silvija Dam
brauskaitė, kuriai laimėtojos čekį 
įteikė ALFAS pirmininkas. "Kovo” 
rėmėjai Z. Grosaitei—Zoratto įtei
kus visoms gražuolėms gėlių, oficia
lioji baliaus dalis pasibaigė

ALFAS valdyba, sveikindama vi
sas išrinktas gražuoles ir dalyvavu
sias konkurse gražuoles sportinin
kes, nuoširdžiai dėkoja "Kovo” klu
bui ir valdybai už tą didelį atliktą 
darbą, visiems loterijos fantų auko
tojams, mielam Paul Birkmaniui už 
gražuolės premijai skirtą 100 dol., 
buvusiems teisėjams ir sportininkų 
dideliems rėmėjams ir jų draugams 
Lietuvių Klubui, visai jo valdybai, 
vedėjui ir visiems tarnautojams. 
Tačiau pati didžiausia sportinė pa
dėka yra ’’Kovo” vienai ir nepamai
nomai Trudi Dambrauskienei. Jos 
pasišventimas ir visuomet atlieka
mas toks puikus darbas negali būti 
išskaičiuojamas. Ačiū visiems. Toks 
sportininkų supratimas tikrai įga
lins juos nusiųsti į Kanadą ir tinka
mai reprezentuoti Australijos lietu
vius.

A.L.

Sydnejaus gražuolės: iš dešinės 
Regina Laukaitytė — ”Miss Kovas”, 
E. Šatkauskaitė, konkurse laimėjusi 
antrą vietą ir S. Dambrauskaitė, 
pripažinta kaip ’’Miss Charity”.

Nuotrauka E. Karpavičiaus.
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Spaudos Baliui
rugpiūčio 27 d., šešt., Melbourne Liet. Namuose 44 Errol st., Nth 
Melbourne

Gera vakarienė, orkestras, patraukli programa. Pradžia 7 vai. vak.
Įėjimas — 7 doleriai asmeniui

Melb. Apyl. Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Rugpiūčio 27 d., šešt.:
Soc. MOTERŲ DRAUGIJOS ' 
SUKAKTIS ir rankdarbių paroda

Melbourne kronika
LIETUVIŲ RADIO

VALANDĖLĖS MELBOURNE

Australijos vyriausybei uždarius 
3ZZ radio stotį, Melbourne lietuviai 
neteko radio valandėlės, kurią virš 
dvejų metų vedė p.p. Viva Alekna ir 
Gabrys Žemkalnis su keliais padėjė
jais.

Melbourne Apyl. Valdyba buvo 
padavusi prašymą gauti lietuvišką 
valandėlę 3 EA radio stotyje, tačiau 
iki šiol dar jos negauta.

Rugpiūčio 7 d. Lietuvių Namuose 
įvyko Melbourne apyl. valdybos 
šauktas narių susirinkimas. Išklau
sius apyl. pirmininko p. A. Pociaus 
ir buv. radio valandėlės vadovų pra
nešimų, susipažinus ir išdiskutavus 
esamą padėtį, susirinkimas išrinko 
komitetą tokios sudėties: pirm. A. 
Pocius, nariai — V. Alekna, D. Si- 
mankevičienė, kun. P. Vaseris, G. 
Žemkalnis.

Išrinktojo komiteto rūpestis — 
kreiptis į ministerius ir radio vado
vybę išgauti melbourniečiams lietu-

NAUJA MELBOURNO LIETUVIŲ 
KLUBO TARYBA

Per šių metų rinkimus Melb. Liet. 
Klubo Tarybos papildymui išrinkti: 
Juozas Kalnėnas, Šarūnas Morkū
nas ir Genutis Žvinakis.

Taryba pareigomis pasiskirstė: 
pirmininkas Vincas Ališauskas, tel. 
377250, vicepirm. Algis Karazija, 
tel. 3382172, iždn. Juozas Kalnėnas, 
tel. 4599129, narys Liet. Namų ad
ministracijai (nuoma, virtuvė ir kt.) 
Feliksas Sodaitis, tel. 5699578, na
rys parengimų ir jaunimo reikalams 
Šarūnas Morkūnas, tel. 5235957, 
narys Liet. Namų priežiūrai Genutis 
Žvinakis, tel. 5235957, Tarybos sek
retorius Juozas Petrašiūnas, tel. 
2325034.

Interesantai prašomi kreiptis į 
atitinkamą Liet. Klubo Tarybos pa
reigūną.

J. Petrašiūnas
Melb. Liet. Klubo Sekretorius

Rugpiūčio 28 d., sekm.:
MOTERŲ DRAUGIJOS
SUKAKTIS
Rankdarbių paroda ir moterų choras

FILMAI LIET. KLUBE
Rugpiūčio 23 d., antr.: 

LAIMINGOJI LADY
Įdomus filmas su Liza Minelli

Sydnejaus-Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiai* duodama Primenama,. kad šeštadienių šokui 
10% nuolaidos už spiritinius gėri- vakarais visi turi dėvėti klubo 
mus ir 5% už alų. taisyklėse nurodytų aprangų

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vaL, 
penkt. 4-12 vaL, šešt. 2-1 vaL, sekm. 
12 JO -11 vaL

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vaL, sekm. 6-10 vaL

VALGYKLA veikia: pirm. - peąkt 
6-9 vaL, šešt. 6-10 vaL sekm. 1-9 vai 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitiesė

viams valandėlę, o ją gavus jau or
ganizuoti .... programas sudarant
programų kalendorių atsižvelgiant 
tautinių ir bažnytinių švenčių, mi
nėjimų ir kitų į reikšmingų atžyrnė- 
jimų. Be to, administruoti valandė
lės reikalus telkiant lėšas, parūpi
nant priemones, kaip plokštelės, 
magnetofono juostelės ir kt.

Tenka palinkėti Komitetui sėk
mės ir greito pasirodymo radio ban
gomis.

Ignas Alekna

RADIJO LAIDOS
LIETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE

SYDNEY Stoti* 2EA 800 uHi

Antradieniais 1.30-2 vai.p.p. 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p

CANBERRA Šioks 2XX 1010 KH.- 

Ketvirtadieniais 8-8.30 vai. «an

ADELAIDE s.oks5UV 530 

Sekmadieniais 1 - 1.30 vai.p.p. 
Šeštadieniais 9.30-iOvai.ryto

(kas antra savaite)

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATA

S3SXXXZXXXZ3SSXXXXZSXXS33S33ZXSSXXZX3ZXSSSZZSSXXXXXXSSXZ:

Rugpiūčio 28 d. Melb. Lietuvių Namuose įvyks Melbourne Dainos 
Sambūrio 1

koncertas
Programoje lietuvių kompozitorių dainos ir Br. Budriūno kantata. 

Bilietai gaunami prie įėjimo.

Dainos Sambūris

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAI
TAUTOS ŠVENTĖ SYDNEJUJE

Tautos Šventės minėjimas Syd- 
nejuje numatomas rugsėjo 11 d. Mi
nėjimo išvakarėse, rugsėjo 10 d., 
šeštadienį, 7 vai. Lietuvių Klube bus 
bendruomenės vakaras su šokiais ir 
lietuviškų dainų programa, kurią iš
pildys ’’Tie Patys”. Repertuare nau
jos dainos. Vakaro metu bus turtin
ga loterija, kurioje kiekvienas ant
ras bilietas laimės mažiausiai vieno 
dolerio vertės fantą.

Oficialusis Tautos Šventės minė
jimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 11 
d. 2 vai. Lietuvių Klube Banks- 
towne.

Programoje: prof. Dr. V. Donielos 
paskaita, Pauliaus Rūtenio insceni

Sukakties minėjimas

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos 25-rių metų 
veiklos minėjimas įvyks rugpiūčio 28 d., sekmadienį: 11.30 pamaldos 
Lidcombe bažnyčioje už Draugijos mirusias nares ir 2.30 vai. punktualiai 
oficialus minėjimas Sydnejaus Lietuvių Klube Bankstowne.

• Šios sukakties proga tą pačią dieną Draugija Liet. Klube rengia mote
rų dailės ir rankdarbių parodą.

Tautiečiai maloniai kviečiami pamaldose ir minėjime gausiai dalyvauti. 
. Po minėjimo programos visi dalyviai kviečiami bendrai kavutei.

zuota Bernardo Brazdžionio poema 
’’Vaidila Valiūnas” ir Sydney Liet. 
Dainos choro dainos, diriguojant p. 
B. Kiveriui.

ALB Sydney Apylinkės Valdyba

PERTH
A.L.B. Vakarų Australijos Apy

linkės Valdyba ruošia Rugsėjo 8-sios 
minėjimą rugsėjo 11 d. (sekmadienį) 
3 vai. mažoj Leederville salėje.

Bus skaitomos 2 paskaitos, kurių 
viena anglų kalba nemokantiems 
lietuvių kalbos (jaunimui).

Minėjimui numatyta plati ir įdomi 
programa, įskaitant bendrą visų pa- 
sivaišinimą ir pasilinksminimą prie 
geros muzikos, kurią parūpins Apy
linkės Valdyba.

Minėjimo dieną bažnyčioje orga
nizacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis.

Tikimasi skaitlingo Bendruome
nės atsilankymo, o tuo labiau lietu
viško jaunimo.

Apylinkės Valdyba

PATIKSLINIMAS

Dariaus ir Girėno minėjimas, ra- 
movėnų surengtas Perthe, įvyko ne 
liepos 18, kaip skelbta, bet liepos 17 
d.

LATROBE VALLEY

Rugsėjo 3 d. (šeštadienį 7.30 vai.) 
Morwell Vary Str. salėje ruošiamas 
Tautos Šventės minėjimas su atitin
kama programa, kurią skambiai pa
įvairins Melbourne Mergaičių ’Dai
navos” Sekstetas, tuo metu besi
svečiuojantis Latrobe Vallėje. Turį 
kasečių, galės įsigroti seksteto pui
kiai išpildomas dainas. Šį kartą savo 
tarpe turėsime mielų, jaunų ir dailių 
viešnių, todėl mūsų, latrobiečių ir 
saliečių, šventa pareiga būtų savo 
skaitlingu apsilankymu pagerbti ir 
tuo pačiu paremti mūsų jaunimo 
tautinę ir kultūrinę veiklą.

Po oficialiosios dalies ten pat bus 
suneštinės vaišės.

ALB Latrobe Valley Seniūnija

HUSU PASTOGĖ
AUSTRALIAN LITHUANIAN

Leidžia
Australijos Lietuvių Bendruomenė

Redaktorius V. Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
L Jonaitis, A. Reisgys.

Redakcijos adresas: 13 Percy St, 
Bankstown, N.S.W. 2200: 
TeL 709 8396

Leidėjo ir Administracijos adresai: 
Box 4668. G .P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tti. 649 9062

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20.00
Užsienyje paprastu paštu $24.00
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35.00
Oro paštu kitur $50.00
Atskiro-Nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir skettš 
savo nuožiūra. Už skelbimų tujini 
neatsakoma.
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