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"L Norint pagyvinti lietuvių kul- 
Į rakinę ir tautinę veiklą išeivijoje 

jifciLų bendruomenės vyriausi or- 
■ jar u eilę metų beveik kasmet 
ste.be įvardintus metus tuo no- 

K&fc mi koncetruoti veiklą vie
ša kuria kryptimi. Šie metai pra- 
ėkkįo visai nepaženklinti, neį- 
var linti. Galimas daiktas, kad 

f prieita išvados, jog tiek įvardinti, 
| bei ncjvardinti metai prabėga su 

tai.* pačiais rūpesčiais ncpalikda- 
■i kokių nors gilesnių pėdsakų.

EB < 1 vis dėl to ir šie metai turi 
fe< ivių tautai būdingą charakte- 
lį Juos net būtų galima neofi- 
oa ai pakrikštyti skaudžiausiais 
■erais. nes kaip tik prieš trisde- 
6c.. metų — 1940 prasidėjo 
skr udžioji lietuvių tautos trage
dija, — rusų invazija j Lietuvą, 
kasa buvo sugriauta ne tik ne

klausoma valstybė, bet nuo
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visus pasaulio kraštus, nuklo- 
kankinių kaulais Sibiro lygu-

“Visi dirbame, visi ir atsakome”
SAKO NAUJASIS KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS M. ZAKARAS

Naujasis Krašto Valdybos pir- dyboje kaip vicepirmininkas 
mininkas p. My kolas Zakaras prie p. I. Jonaičio ir šios Kraš- 
mūsų bendruomenei nėra nauja to Valdybos kadencijoje taip pat 
staiga patekėjusi žvaigždė, o fi- buvo pirmuoju vicepirmininku 
nomas kaip veiklus ir kupinas nuolat pavaduodamas jos pirmi- 
energijos gerai pažįstamas pla- ninką p. S. Narušį jam išvykus 
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— Būdamas bendruomenės 
priekyje pasidarai visų taikiniu. 
Iš patirties žinau, kad visuome
nė gerus veiklos rezultatus pris
kiria sau. o už nepasisekimus 
apkaltinamas pirmininkas ir jo 
wnlzIvKn O ir nnti Pu»nrlrtirtmr»nA

jos ar bendruomenės uždavinius, 
ir tas vykdymas tik tada bus sėk
mingas. jeigu įpareigojusieji vi
somis išgalėmis savo valdytį pa
laikys ir rems.

— Kokie yra artimiausi Kraš-

K
 tuos trisdešimt metų tauta 
daug ko pasimokė, galbūt 
,UA negu per savo ilgą is- 
O tos pamokos buvo gy

lis apmokamos, krauju 
nos. Tačiau bene karčiau- 
itirtis iš to viso būtų toji 
upratome, jog gyvenime 

kovoti ir rizikuoti viskuo 
norint išlikti ir jog kovoje už 
bfyį negali pasitikėti draugais, 
kaip ir priešais. Tai liudija 

-- Skambūs šūkiai už ką kariauja
mi prieš nacionalizmą ir fašiz
mą, kurie niekad nebuvo reali- 
flįoti, iškilmingos žmogaus teisių 
ideklaracijos. kuriomis vadovau
jantis bus kovojama už kiekvie- 
• žmogų žemėje ir kurios tačiau 
■fcisi, jas pasirašiusių galiūnų 
■ Jčiuosc. ir pagaliau Jungtinės 

j T lutos, budinčios ir turinčios 
ginti kitas nelaimėje patekusias 
tratas. Iš šito viso mes lietuviai 
nieko nesulaukėme ir nieko ne- 

■ g. vome: prievarta kaip buvo 
taip ir paliko stiprųjų rankose, o 

W p įspaustiesiems net viešai skųs- 
. t- ar rėkti neleistina.

{
To viso išvadoje nėra ko pasi
tikėti tariamais draugais, kurie 
■' p ičiau nustums, negu užstos 
I prieš stipresnį ir agresyvesnį; to 
I pasėkoje belieka tik atsigręžti į 
I $rvc ir tik savaisiais remtis. Ir 
į tai yra pats patikimiausias kovos 

» pusieskimo ir išlikimo laidas.
Lygiai per tuos trisdešimt me- 

; ti visi spėjome įsitikinti, kad 
j kiekvienas užsiangažavimas už 
• b t ką šalia tautos yra lygu an 

g duotis už kitų interesus, bet ne
■ «z savuosius. Viso šito akivaiz- 
I d 'je visu aktualumu iškyla sc- apsvarstyti.

nas. bene prof. K. Pakšto mestas 
šūkis — meilė visų lietuvių vi
siems lietuviams. Jis juo labiau 
masinantis šiandie, kada tiek 
draugai, tiek priešai pakiša vi
sokias pagundas tiek spalvomis, 
tiek idėjomis norėdami išnarsty
ti mus ir vienus prieš kitus nu
statyti.

Šitoji meilė lietuvio lietuviui 
luri būti~tokia plati ir visus apT 
manti, kad ja vadovaujantis ir 
ją praktikuojant neturėtų būtų 
išskirtas, joks lietuvis,
kur jis būtu ir kokia kepurę dė
vėtų. Gyvenimo patirtis ir tikro
vė paliudija, kad visokiais atve
jais lietuviu, savu tautiečiu gali 
labiau pasitikėti ir remtis, negu 
draugais, net ir tada, jeigu lie
tuvis yra~ priešiškoje stovykloje. 
nes tos meilės lietuvio lietuviui 
žarijos tebetvėnuoja širdy viso
kiose situacijose. Dar neseniai ir 
mūsų tarpe matėsi skirtingų sto
vyklų, kurios, laimei, išnyko; 
džiugu, kad jau šiandien ir pa-
vergtoje tėvynėje i lietuvius ne
žiūrime kaip į pnešus nežiūrint. 
kokia spalva jie putų priešo nu
dažyti arba nelaimei patys nu-

Tad ir šitoji meilė lietuvio 
lietuviui ar tik nebus vienintelė 
mūsų išlikimo atrama ir garanti
ja? Ar ji nelydėjo mūsų tautos 
per istoriją, per sąmyšius, laimė
je ir nelaimėje? Argi vardan ši
tos meilės nevertėtų rauti su šak
nimis iš širdies, visa tai, kas lie
tuvį nuo lietuvio skiria, o įpūs
ti tebegyvas, bet blėstančias mei
lės lietuvio lietuviui žarijas, kad 
jos įsiliepsnotų? Pirmiausia pra
dėkime nuo savęs ir savo aplin
kos. o kartą įsidegus ji netruks 
apimti ir visus lietuvius visame 
pasaulyje. Čia yra mūsų stipry
bė, išlikimo garantija ir jėga, ku
rios negalės nei priešai palauž
ti. nei draugai išgyvendinti.

(vJc.)

Nigerijoje baigtas karas su 
Biafra galutinai šios pastarosios 
pasipriešinimą palaužus Pasibai
gus karui Anglija sušaukė spe
cialų parlamento posėdį susida- 
rusiai naujai padėčiai Afrikoje

f

o taip pat daugelio girdėtas ir metu jam besergant.
žinomas visoje Australijoje. Tai Nesėdėjo sudėjęs rankų ir sa- 
darbšlus. pareigingas ir kupinas vo laiku Lietuvoje: studijavo 
sąmojaus pusamžį peržengęs vy- Prekybos institute Klaipėdoje, o 

tarnaudamas Vidaus Reik. Mi
nisterijoje taippat studijavo che
miją Kaune. Tiek rusų, tiek vo
kiečių okupacijų metais pilnai 
buvo įsijungęs į rezistencini dar
bą ir abiejų okupantų buvo per
sekiotas bei kalintas.

Užklaustas, kaip jis jaučiasi 
naujose pareigose, p Zakaras tik 
liūdnai nusišypsojo:

ras. mėgstąs visuomeninį darbą 
ir energingai šioje srityje pasi
reiškęs: trejus metus išbuvo 
Bankstowno Liet. Namų valdy
bos pirmininku, dvejus metus 
kaip pirmininkas vadovavo 
Bankstowno apylinkei, lietuvius 
atstovavo Good Neighbour 
Council Bankstoun distrikte. 
1962-64 m. dirbo Krašto Val-

A LB K raito Valdybos pirmininkas Mykolas Zakaras

yra tokia sudėtinga, kad ir ge
riausias neišvengia priekaištų ir 
susilaukia nupelnytų ar nenupel
nytų užmetimų. Tačiau kas nors 
turi būti tuo aukos ir atpirkimo 
avinėliu.

—Ar pramatote Krašto Val
dybos veikloje kokių pakeitimų 
bei naujų projektų?

— Abejoju. Visų pirma jau 
bepaliko nepilni metai iki kaden
cijos pabaigos. O darbų šiais me
tas tiek, kad tik suspėtume at
likti. Pennažai laiko ką nors 
naujo planuoti ar užsimoti.

— Kad Krašto Valdybos veik
la būttų sėkminga, ko jūs tikitės

Atvyksta solistas Stasys Baras
C Vasario 25 d sienas iš žy- 
1 n rausiu lietuvių šio meto solis- 
s tu laisvajame pasaulyje tenoras 
j Sasys Baras jau bus Adelaidėj-’. 
| T^uge su soliste Genovaite Va- 
į siiauskicne jis duos Australijos įdainuotų operų arijų plokštelė 
1 Ii .tuviams keletą koncertų: 
i vasario 28 d. Adelaidėje,
■ kovo 1 d. Melbourne,

kovo 6 d. Sydnėįuje ir
I kovo 7 d. Canberroje.

Genovaitę Vasiliaus- 
| k«nę Australijos lietuviai pažįs- 
t t klek arčiau: ji net po kelis 
J kartus yra koncertavusi beveik 
ĮL t sose didesnėse Australijos lic-
II t »vių kolonijose, nuolat girdima 
Į per valstybinį Pietų Australijos

diją, sėkmingai koncertavusi 
t Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

H Kanadoje ir yra išleidusi pui- 
vią dainų plokštelę. Salia daina- 

H rimo ji Adelaidėje vadovauja 
g .klajūnų jos patios sukurtam vy

rų oktetui ir galiausiai diriguo-
I ja Lituania chorui.

Ncmažaiu daugeliui Australi- 
O jos lietuvių pažįstamas ir solis- 

tas Stasys Baras. Vieni jį prisi-

Kanadą ir net du tanus Pietų trolių planas. Nežiūrint susidaru- 
Amcriką. 1958 m. Muzikos Fes- šių sunkumų ALB Krašto Valdy- 
tivalyje Čikagoje jis buvo pripa- ha Šitą velionio S. Narušio pro- 
žintas geriausiu solistu iš vyrų, jekta ir toliau vykdo, Ursi bu- 
Prieš porą metų buvo išleista jo vusio pirmininko testamentą, 
y , e w ’J- Žinant svečio solisto S. Baro
su Stuttgarto simfoniniu orkestru ir G. Vasiliauskienės meninį 
diriguojant Dariui Lapinskui. Ei- pajėgumą minėtieji koncertai bus 
lė lietuvių šią plokštelę turi įsi- grandiozinės meno šventės, ko- 
giję ir Australijoje. kių neturėjome per dvidešimti

Solistą Stasį Barą atvykti į metų. Adelaidėje, kaip teko nu- 
Australrja ir koncertuoti čia an- girai. dedama pastangų, kad 
gažavo a.a. Simas Narušis, per- svečias pay rodytų per radiją ir 
nai svečiavęsis Amerikoje ir ji televiziją. Sydnėjujc būsimam 
asmeniškai sutikęs. Grįžęs į Aus- koncertui jau užsakyta 
traliją S. Narušis susitarė su so- koncertinė konservatorijos 
lįste G. Vasiliauskiene ir dar Smulkesnę informaciją 
prieš jo mirtį buvo sudarytas svečio gastroles ir minėtus 
svečio su G. Vasiliauskiene gas- cerius rasite skelbimuose.

Pereitą savaitę Vietname komu
nistai pradėjo ofensyvą ir per ke
letą dienų kovose neteko virš 400 
užmuštais.

Amerikos viceprezidentas Spiro 
Agnew keliauja per Azijos kraš
tus oficialiai juos vizituodamas.

NAUJA A1JB KRAŠTO VALDYBA
Mirus ALB Krašto Valdybos 

pirmininkui S. Narušiui Krašto 
Valdybos sąstatas pasikeitė: į mi
rusio valdybos nario vietą pakvies
tas pirmasis kandidatas V. Kazo- 

o kas. ALB Krašto Valdyba sausio 
mena dar iš Vokietijos, kur jis 11 d. posėdyje persitvarkė iš nau
jaip solistas plačiau pradėjo jo pasiskirstydama pareigomis: 
ifeikslis. Atvykęs į Ameriką jis M. Zakanu pirmininkas, V. Pa- 
savo balsą dar tobulino garsiose Fsis vicepirmininkas, V. 
mokyklose. Jis su koncertais yra Kazokas II-sis vicepirm., J. Moka- 
apvažiavęs Vokietiją, Angliją, vytis narys kult, reikalams ir

•D

puiki 
salė.
apie 
kon-

Iš nuo mėnulio atvežtų uolienų 
pavyzdžių mokslininkai išskyrė <8 
elementus įskaitant ir vieną mine
ralą. kurio natūralioj formoj že
mėje nerasta, bet jis gaminamas 
laboratorijose.

Japonija ginklavimosi reikalams 
išlaidas pakėlė 18%.

Krašto Tarybos pirm., V. Artu se
kretorius, V. Janu iždininkas ir 
/J. Burneikienė narė jaunimo rei
kalams.

— Tinkamai priimti užkviestą 
svečią iš Amerikos solistą Stasį 
Barą ir kuo sčkmingaiu praves
ti jo numatytus koncertus, duoti 
paskutinėje Krašto Taryboje pa
siūlytam steigti Australijos Lie
tuvių Fondui formalinį Apipavi
dalinimą ir jo įteisinimą ir pa
galiau padėti suorganizuoti Lie
tuvių Dienas metų pabaigoje 
Melbourne ir sušaukti Krašto Ta
rybos suvažiavimą. Darbai paša
liečiui gal atrodys kiek rutiniški. 
tačiau būtini ir reikalingi daug 
pastangų. O šalia to kasdien atsi
randa einamųjų reikalų ir ypač 
nepramatytų dalykų, kuriuos pa

ir pageidautumėt iš bendruome- diktuoja pats gyvenimas ir ku- 
nės? ~ z.

— Visko! Jeigu norite konkre
čiau — bendruomeniško sąmo
ningumo, bendradarbiavimo ir 
visapusiškos paramos. Gyvą ir 
produktyvią bendruomenę suda
ro jos sąmoningi nariai ir jų pa
čių pripažinta bei rinkta vado
vybė. bet tarp jų turi būti labai 
glaudus bendradarbiavimas. Te
gu vadovybė būtų ir geriausia.

riuos reikia skubiai spręsti ir ne
atidėliotinai vykdyti. Tai nėra 
jau labai paprasta ypač atsime
nant ,kad visi valdybos nariai 
yra dirbantieji ir šiam darbui bei 
veiklai pašvenčia savo laisvas po
ilsio valandas.

—Pastaruoju melu teko nu
girsti nuomonių, kad bendruo
menės vadovyte neužtenkamai 

_ reiškiasi politinėje veikloje. Ką 
bet jei visa bendruomenė paliks jūs į tai? 
tik pasyvi stebėtoja ir valdybos 
darbų vertintoja, tai netoli paju
dėsime į priekį. Dar ir šiandie 
jaučiame, kad visuomenė į val
dybą žiūri labai asmeniškai — 
skaitomasi ir sekama, ne kokia 
valdyba visumoje, bet kokie val
dybą sudarą asmenys: jeigu tas suosc Australijos sluogčiuose, 
ar tas pirmininkas ar narys as- net ir teigiamas, kas liudija ne 
meniškai patinka, tai ir valdyba............. ..
gera ir remtina. Iš tikro valdyba 
ir bendruomenė sudaro vieną ne
dalomą vienetą, ir jeigu kas ver
tingo nuveikiama ar įvykdoma, 
tai yra ne to ar kito, bet visos 
bendruomenės pastangas. Todėl 
ir norėčiau pabrėžti, kad kiekvie-

— Mano įsitikinimu, ben
druomenės vadovybė politiniais 
reikalais nemažiau rūpinasi kaip 
ir lietuvybės išlaikymu, kas pa
gal statutą yra tiesioginis ben
druomenės uždavinys. Reikia pa
sidžiaugti, kad lietuvio vardas vi-

tik kultūrinę mūsų reprezenta
ciją, bet ir politinę veiklą. Ly
giai bendruomenė ir jos vado
vybė rems ir atskirų asmenų bei 
grupių politines pastangas, jeigu 
jų užsimojimai derinsis su ben
druomenės ir lietuvių tautos sie
kimais ir jei tokie iniciatoriai 

na valdyba pirmiausia įpareigota ieškos bendruomenėje ir jos va- 
vykdyti jai patikėtus organizaci- dovybėje paramos.

s i ta rimus teritorialiniais vandeni
mis laikoma trijų mylių vandens 
juosta nuo žemyno ar salos.

Mūsų Pastogės skaitytojas kun. 
Sugintas, gyvenąs Čikagoje, 
tikras lietuvybės apaštalas: 
1947 iki pereitų metų pabai- 
pėsėiomis vaikščiodamas su-

B. 
yra 
nuo 
gos 
rinkęs $192-935 dolerius lietuvių 
jaunimo švietimo įstaigoms užsie
nyje. Jam šių metų sausio 3 d. 
suėjo 75 metai, o pernai atšventė 
50 metų kunigystės jubiliejų.

Sveikiname garbingą jubiliatą 
ir didelį Mūsų Pastogės bičiulį 
linkėdami dar 
ištvermės.

daug sveikatos ir

buvo priverstas pasitraukti Old- 
rich Matejka, buvęs Prahoje pir
masis komunistų partijos sekreto
rius.

Irakas derisi su prancūzais gau
ti •’Mirage" kovos lėktuvų. Pasi
rodo, kad derybos vyko jau dau
giau kaip metai, bet ris nesusitar
ta dėl kainos.

— * —
Amerikos žydų kongresas, perei

tą savaitę įvykęs New Yorke, pa
smerkė Amerikos politiką artimuo
se rytuose prileidžiant, kad Ame
rika linkusi palaikyti sovietų li
niją, kuri yra priešinga Izraeliui. 
Pagal to kongreso rezoliuciją 
Amerikos uždavinys nėra kištis į 
tų kraštų reikalus, o tik juos su
vesti, kad patys spręstų savo rei
kalus.

— * —
Amerikos milijonierius H. 

Rose Perot siūlo šiaurės Vietna
mu! šimtą milijonų dolerių, kad 
būtų paleisti amerikiečiai belais* 
visi. Bet šiaurės Vietnamo vy- 
riausybė visai neatsiliepia.

— ¥ —
Lankydamas Azijos kraštus ofi

cialiai Canberroje lankėsi JAV 
viceprezidentas Spiro Agnew.

— ¥ —

Vilnietė sportininkė J. Augusti- 
naitė Charkove įvykusiame Sovie
tų Sąjungos šaškių čempionate lai
mėjo antrą rietą-sidabro medalį.

(E)

kai kurios darbo 
vesti propagandą.

Australijoje 
unijos pradėjo 
kad australai kariai, kovoju Viet
name, sukiltų ir metę ginklus grįž
tų namo. Valstybės prokuroras r 
sakė šiuos propagandos 
jus išaiškinti ir atiduoti

Anglijoje siaučia gripo epidemi
ja labai aštrioj formoj, nuo ku
rios mirė šimtai žmonių. Gydyto
jai paskubomis ieško būdų epide
mijai sustabdyti. Ligoninės Ang
lijoje perpeldytos ligoniais, bet 
problema su ligoninių personalu, 
nes slaugėms ir seserims taip 
sergant gaunasi katastrofiška 
dėtis.

pat 
pa-

skleidė- 
teismui.

valymas 
pareigų 
partijos

Čekoslovakijoje vyksta 
ir šalinami iš atsakingų 
valstybės tarnautojai ir 
viršūnių pareigūnai, kurie kiek
nors turėję palinkimo i Dubčeko 
pradėtą liberalizmą. Jų vietoje so-

ALB Krašto Valdybos pirminin
ko adresas: M. Zakaras. 18 
dy St., Kingsgrove N.S.W. 
TeL 50 3367.

Krašto Valdybos pastovus _ _ ___ __ ____ ___________ __  ____ _
•**- 4558, G.P.O. Sydney, denų sovietai įvedė 30 mylių. Vi- dinami vadinamieji “kietosios li-
N.S.W., 2001. su,- kitur pagal tarptautinius su- nijoe” vykdytojai. Taip neseniai

Lun-
2208, Tolimuose Rytuose sovietai įve

dė naujas pakraščių taisykles: vie
toje 12 mylių teritorialinių van-
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MŪSŲ PASTOGĖ 1970 m. sausio 19 d.

JONAS SOUONAS

LAIŠKAI IS ADELAIDES VI. Radzevičius

Kat. Federacijos suvažiavimas

METAMS PASIBAIGUS

Iš tikrųjų toji metų pabaiga 
tai tik mūsų sutartasis lenkias. 
Dėl to, kad ir vėl pradedame 
dienas iš naujo skaičiuoti nė 
vienam net plaukas nuo galvos 
nenukrinta. Tačiau mūsų veidą 
rūpestis apniaukta tada, kai mes 
pagalvojame apie praėjusias die
nas. Dar liūdniau yra, jei perkra
tę buvusias dienas nerandame 
nieko, kas mus patenkintų. O 
tenka pripažinti, kad dėl mūsų 
nerūpestingumo ir neapdairumo 
daugelis buvusių dienų, pripažin
kime, buvo tuščios. Buvome 
prasti savo gyvenimo knygos (iš- 
skyrus, galbūt, banko knygutės) 
rašytojai.

Viešai neverta ir gal neįmano
ma kuisinėtls po mūsų nepasise
kimus. Daug naudingiau bus atsi
minti visuomeninio gyvenimo ir 
bendruomeninės veiklos dienas. 
Tos dienos dažnai palietė ne tik 
mus individualiai, bet ir visą lie
tuviškąją šeimą bendrai.

Tiesa, būtų daug maloniau 
kalbėli tik apie gerus įvykius, tei
giamus darbus. Deja, šio krašto 
lietuviškoje išeivijoje šviesių 
prošvaisčių buvo nedaug. Bet 
buvo. Sakykime, neseniai buvęs 
mūsų jaunųjų mokslininkų suva
žiavimas, bendruomeninėje veik
loje buvo šviesiausias pereitų 
metų pragiedrulys. Tačiau ar tas 
suvažiavimas paliks tik šviesia 
prošvaiste, ar teks laikyti tik ge
ro darbo pradžia, turės parodyti 
jau ateities metai. Vilkimės — 
dabartiniai.

Dienų upe nuplaukė ir įvairūs 
organizaciniai darbai — Alto su
važiavimas, Vliko konferencijos, 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
posėdis. Visa tai byloja apie mū
sų organizacinės veiklos gyvas
tingumą.

Kultūrinės veiklos baruose taip 
pat krutėjome, kiek galėjome. 
Žinoma, čia veiklos aktyvumo 
laipsnis daugiausiai priklauso 
nuo individualių kūrėjų kūrybin
gumo. Tačiau premijų paskyri
mas, ir negavimas taip pat liu
dija mūsų kūrybinį gyvastingu
mą. Vis dėl to tam tikra prasme 
net toks ir mokslininkų suvažia
vimas parodė vieną blogą pa
veikslo pusę. Suvažiavime aiškiai 
dominavo griežtųjų mokslų arba 
technologijos mokslininkai. Ren

gėjai teisinasi, kad net keletas 
kūrėjų atsisakė bendrauti suva
žiavimo programos sudaryme. 
Dėl to nukentėjo muzikinio, ta
pybos ir dalinai žodinės kūry
bos atstovavimas suvažiavime. 
Sutinkame, kad galbūt, rengėjai 
ir negalėjo išvengti vienašališku
mo. Tačiau abejojame, ar buvo 
užtektinai padėtų pastangų padė
čiai išbalansuoti. Na, bet tai bu
vo pirmasis mūsų mokslininkų 
bandymas, ir todėl turime atleis
ti nežinant jokių blogų užmačių 
į parodytas pastangas.

Žvelgiant į praėjusias dienas 
mus baugina tam tikras vyresnių
jų noras išlaviruoti per visas 
kliūtis neįnešant naujo kraujo or- 
ganizacinėn veiklon. Tai ypatin
gai vaizdžiai parodė Alto suva
žiavimas. Detroite. Vis dėl to 
buvęs mokslininkų suvažiavimas 
turėtų būti kelrodžiu ir kitiems 
bendruomeninės veiklos vairuo
tojams.

Liūdniausiai mes prisimename 
"Išėjusiems negrįžti". Daug, oi, 
daug netekome šviesių žmonių, 
ypatingai bendruomeiįnėįe Šei
moje. Virto du didieji to dar
bo galiūnai — mūsuose Juozas 
Bačiūnus, o Australijoje Simas 
Narušis. Dabar galime tik su gi
liu skausmu prisipažinti, kad ne
beturėsime tokių pajėgių pakai
tų jiems pakeisti. Mirtis retina 
mūsų eiles. Va, dėl to ir skau
džiausia žvelgti į praėjusias die
nas.

Nuolatos ir neatšaukiamai 
mažėja mūsų kultūrininkų gre
tos. Nuolatos ir nesugrąžinamai 
amžinybėn palydime tuos, kurie 
mums išeivijoje buvo beveik ne
pakeičiami. Ir visų tų išėjimų 
akivaizdoje mes dažnai savęs 
paklausiame — kaip ilgai pajėgs 
plaukti išeivijos laivas? Išetvinio 
gyvenimo jūra plati ir banguota. 
Uosto niekur nematyti; švyturių, 
kviečiančių namolei, dar nebetu
rime. Rodos, gyvenimas toks 
sunkus, ateitis tokia beviltiška.

Bet ne. Visumoje tai nėra be
viltiška. Ateinančių dienų gran
dinės akivaizdoje sąmoningas 
išeivijos lietuvis nepaluš. Jis til
dės nepalūšti. Jis turi ištverti. 
Turi ištverti, nes, anot mūsų po
eto Vytauto Mačernio, per mū
sų darbus gyvens ateities gentys.

Esu dėkingas “Tėviškės Ai
dams”, kad jie viešai pakvietė ma
ne dalyvauti Lietuvių Katalikų 
Federacijos suvažiavime, kuris į- 
vyko Adelaidėje p.m. gruodžio 28- 
31 dienomis ir kurį organizatoriai 
pavadino Lietuvių Katalikų Dieno
mis. Iš vienos pusės, dalyvavimas 
posėdžiuose parodė, kad ir čia tin
ka liaudies išmintis: "ne toks vel
nias baisus, kaip mes jį maliavo- 
jam”, o, iš antros pusės, pavyko 
įsitikinti, kad kaip danguj, taip 
ir ant žemės. Į suvažiavimą, kaip 
į visus panašius suvažiavimus, su
sirinkimui, pasitarimus, suneša
mi ne tik smegenys, bet ir ko
šė.

Suvažiavimas buvo skirtas Fe
deracijos reikalams apspręsti, bet 
juo patys adelaidiškiai, nors jie, 
be abejonės yra geri katalikai, at
rodo, nesidomėjo. Reikia pasaky
ti, kad nėra jau toks didelis su
sidomėjimas ir Krašto Tarybos po
sėdžiais. Ir vieni ir kiti yra nuo
bodūs.

Prie suvažiavimo, pateisinant 
naują vardą, kaip “side shows” 
buvo prijungti keli meniniai pa
rengimai. Ir rengėjai negalėtų

skųstis, kad visuomenė tiems pa
rengimams būtų buvusi abejinga. 
Beveik visi, dalyvavę iškilmingose 
atidarymo pamaldose, pasiliko ir 
religiilės muzikos konccertui, kurį 
davė tas pats per mišias giedo
jęs Melbourne Parapijos choras 
(vienintelis visose Dienose), vado
vaujamas p. P. Morkūno. Sekan
čių dienų vakarais pravesti litera
tūros, dainos ir muzikos vakaras, 
o taip pat Jaunimo Talentų Va
karas, beveik pripildė svečiais Ka
talikų Centro salę, nors progra
mos išpildytojų labai didelę dau
gumą sudarė vietinės, adelaidiš- 
kių, pajėgos su literatūra, dai
nom, muzika ir lietuvišku žodžiu 
(juo pasigėrėtini buvo kaikurie 
jaunuoliai). Atskiri abiejų paren
gimų išpildytojai verti dėmesio ir 
tikrai skriauda, kad jų pasirody
mai praeis tylomis, šiuo atveju 
"Mūsų Pastogei” reikėtų turėti 
daugiau bendradarbių Adelaidėje, 
kad jie galėtų bent atsiradus rei
kalui, kaip kad ir šis, suteikti jos 
skaitytojams platesnių informaci
jų. Aš asmeniškai ne tik nesijau
čiu turįs monopolį, bet ir fiziškai 
nepajėgiu visko aprėpti. Jau vien

A.L.B. Krašto Valdybos pirmininkui
A. A.

SIMUI NARUŠ1UI
mirus, jo gimines ir pažįstamus nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

Adelaidės Apylinkės Valdyba

Drauge su visa lietuvių bendruomene liūdime mirus 
ALB Krašto Valdybos pirmininkui

SIMUI NARUŠIU1
ir giliai užjaučiame visus jo artimuosius 

bei bendradarbius.
Sale seniūnijos Seniūnė ir

nariai

dėl to daug dalykų, kurie nusi
pelno vienokios ar kitokios pasta
bos, nepasiekia skaitytojų. Plunks
ną valdančių Adelaidėje yra ga
na apstu, bet jie, kažkodėl, nepa
sijudina.

Dalyvavęs tris dienas trukusiuo
se posėdžiuose, nedaug ką įtrau
kiau į blonknotą, nes nei prane
šimai, nei diskusijos nepateikė nie* 
ko naujo. Iš diskusijų pasiliko at
mintyje beveik tris valandas tru
kę svarstymai, supinti su jauni
mo stovyklos reikalais. Viskas 
prasidėjo nuo minties steigti jau
nimo stovyklą Melbourno parapi
jos klebono kun. Vaserio turimam 
pajūriniam sklype. Atstovams du
riant mintį prie minties, nuo sto
vyklos pereita prie vasarvietės, 
kuria galėtų naudotis ir senimas, 
šeimos pavasarojimui. Tokia sto
vykla, esą būtų ekonomiškesnė ir 
palengvintų atgauti įdėtus pini
gus. O apetitas atsiranda beval
gant Bediskutuojant atsirado ir 
nauja mintis: įrengti Australijos 
Liet. Centrą. Jame jau galėtų bū
ti, girdi, sukoncentruoti visos Aus
tralijos visų lietuvių bendri kul
tūriniai pasirodymai. Iniciatyvos 
turėtų imtis Federacijos Valdy
ba, žinoma, tariantis su Bendruo
mene. Č5a, atrodo, buvo proga 
atsistatydinusiam Federacijos 
Valdybos pirmininkui p. Laukai
čiui pastebėti, kad ne viskas taip 
gerai, kaip iš paviršiaus atrodo 
ir kad nedaug yra tokių žmonių, 
kaip velionis Simas Narušis.

Viskas, atrodo, vyko gerai. Bu
vo net pereita prie to, kad sto
vyklai, vasarvietei ar Centrui, 
komisiją sudarius, turėtų būti pa
rinkta visiems lietuviams priimti
niausia vieta. Atsirado ir čia pat 
pasiūlymų: Pietų Australija! 
Queenslandasl... Tačiau smūgis 
krito visai nelauktai: p. J. Pet
raitis, kuris jau buvo kandidatų 
sąraše j naują Federacijos Val
dybą, pareiškė, jog užkraunant 
būsimai Federacijos Valdybai to-

kias dideles pareigas, nebus žmo
nių, sutinkančių kandidatuoti. To
kie įpareigojimai naujai valdybai 
būtų nepakeliami. Tai “suglumi
no” visus vasarvietės ar Centre 
entuziastus, o pirmininkaujantis, 
nematydamas reikalo atsiklaust. 
susirinkimo nuomonės, paskelbė, 
kad šios srities klausimai toliau

ELTA INFORMUOJA
Vilniaus rašytojai pastaruoju 

metu plečia kultūros ryšius su 
Lenkija. Rašytojas Albinas Žu
kauskas, drauge su Vyt Sirijos 
Gira lapkričio mėn. lankęsis ke
liuose Lenkijos miestuose (Varšu
voje, Krokuvoje, Gdanske, Sopo
te, Gdynėje ir kitur) vilniškės 
ELTOS korespondentui pareiškė: 
lenkų leidykloms padėjau paruoš
ti naujus lietuvių literatūros lei
dinius.

Žukauskas pažymėjo; kad jau 
greitu laiku Lenkijoje pasirodys 
plati lietuvių prozos ir poezijos 
antologija, pradedant M. Daukša, 
baigiant šių dienų rašytojais, be 
to, rengiama lietuvių naujosios po
ezijos antologija, informacinis lei
dinys apie “Lietuwos TSR” ir lie
tuvių literatūros ištraukos, skir
tos lietuvių mokykloms Lenkijoje.

Didelis talkininkas, šiuos leidi
nius ruošiant, esąs Z. Stoberski, 
ligšiolinis lietuvių kalba vieninte
lio laikraščio Lenkijoje “Aušra” 
redaktorius. A. Žukauskas pridū
rė, kad 1970 metais • pradedant 
“Aušra” virsianti periodiniu laik
raščiu.

(ELTA)
— * —

Lenkų gyventojų Lietuvoje šiuo 
metu gali būti apie 200,000, Gu
dijoje — 300,000, gi Ukrainoje jų 
skaičius galįs siekti pusę milijono 
— šitaip teigia lenkų dienraštis

Vilniuje “Czerwony Sztandar” 
(nr. 267, 1969). Minėtas dienraš
tis turi apie 30,000 prenumerato
rių ir jų nemažas skaičius yra 
ne Lietuvoje, bet Lenkijoje.

(E)
— ¥ —

Vilniaus lenkų dainos ir šokio 
ansamblis “Wilia” gruodžio mėn. 
su dviem koncertais rodėsi Daug
pilio mieste Latvijoje. Buvo dainos 
lenkų ir lietuvių kalbomis ir vie
na daina “Pūsk, vėjeli”, latviš
kai. Atlikti taip pat dviejų tau
tybių šokiai. Ansambliui, be len
kų W. Turowskio ir Z. Gulewi- 
cziaus, vadovauja ir lietuvis E. 
Pilypaitis.

(E)
— ¥ —

Japonijoje skaitė paskaitų Kau
no Politechnikos instituto radio
technikos katedros docento parei
gas einąs fizikos matematikos 
mokslų kandidatas R. Krivickas.

(E)
— ¥ —

Sovietų “Inturisto” duomenimis, 
Lietuvą daugiausia lankė turistai 
is kraštą-. Lenkijos, Rytų Vokie
tijos, JAV, D. Britanijos, Vengri
jos, Fed. Vokietijos. Toliau seka 
Kanada, Čekoslovakija ir Sirija. 
Be to, buvo turistų ir iš Pietų 
Amerikos kraštų.

(E)

g
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PRIVALO REGISTRUOTIS
KARO TARNYBAI

ĮSIDĖMĖKITE ŠIUOS FAKTUS:

PRIVALOTE REGISTRUOTIS Jei jūsų dvidešimtasis gimtadie
nis yra tarp sausio 1 ir birželio 30 d. 1970 metais, jūs privalote 
registruotis iki 1970 m. vasario 2 dienos.

JEI NESATE AUSTRALIJOS AR BRITŲ PILIETIS
Jūs vis tiek privalote registruotis. Karo tarnyba privaloma vi
siems jauniems vyrams bet kokios tautybės nežiūrint ar jis gimęs 
Australijoje ar ne.

JEIGU JOS NEUŽSIREGISTRI JOSITE IKI VASARIO 2 D. 
Jūs būsite baudžiamas iki $200 ir vis tiek pašauktas karinei tar
nybai nežiūrint kokie būtų loterijos keliu gauti rezultatai.
Registracijos formuliarai gaunami pašte arba darbo įstaigose (Dis
trict Employment Offices of the Department of Labour and Na
tional Service) su visais nurodymais.

REGISTRUOKIS DABAR!
Išimtys
Tik tiems asmenims nurodytoje am
žiaus grupėje, jeigu jie priklauso dip
lomatinei tarnybai, jei Australijos čia
buvių kilmės, jeigu pilną laiką tarnau
ja laivyno, sausumos ir oro kariniuose 
daliniuose arba jeigu minėtuose dali
niuose ištarnavę nemažiau dvejus me
tus.
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nebus diskutuojami. Ir nebuvo.
Antrosios dienos posėdžiuose pa

grįsto susidomėjimo ir pagyrų su
silaukė p. J. Petraičio paskaiu 
apie katalikiškos spaudos vaidme
nį mūsų išeivijoj. Nors paskaiti
ninkas apsiribojo vien "Tėviškė* 
Aidais” ir principais, kuriais šis 
laikraštis teorijoj vadovaujasi, ta
čiau susirinkime tuojau atsirado 
balsų, kad paskaitoje išdėstytas 
mintis laikyti Katalikų Federaci
jos Credo. Tačiau paskaitininku1* 
ir kitiems pasisakius priešingai, 
Credo mintis irgi atkrito.

Paskaitos mintys, kai teoriniai 
samprotavimai, pagrįsti krikščio
niško bendravimo principais, bu 
vo sujungtos su praktiškais sie
kimais ir daugelis reiškė tik pa
geidavimus, kurių įgyvendinimr 
kliudo žiauri realybė. Istorinėje 
dalyje, kuri lietė Katalikų Fede 
racijos organo atsiradimą, nu 
skambėjo gaida, bylojanti apie tai, 
kad Australijoj, yra dvi grupė, 
lietuvių: jie ir mes. Tačiau pas
kaitininko garbei reikia pasakyti, 
kad jis tos gaidos neišplėtė ir ji, 
greičiausia, įsipynė pati savaime, 
be intencijos.

Suvažiavimas nei diskusijose 
nei pranešimuose plačiau nelietė 
santykių su Bendruomene. Pa m 

p. Petraitis, kuris tikriausia bus 
naujos Katalikų Federacijos ph 
mininkas, privačiam pasikalbėji
me Jūsų bendradarbiui pakaitoj' 
dažnai girdimą tezę, kad katali
kai iš bendruomenės buvo išstunr. 
ti. Sunku suprasti, ką p. Petrai
tis turėjo galvoje. Manau, kad JU 
neturi mažiausio pagrindo teigt 
jog Australijos bendruomeninėse 
institucijose dirbantieji nėra kata
likai. Jie randa galimybių dirb‘l 
čia ir niekas jiems nekliudo reiR: 
ti tiek parapijų, tiek kitų, p. 
liginį aspektą iškeliančių lietuvis, 
kų organizacijų. Kaip neatrodytų 
keista, bet ligšiol iš visuomenės 
tarpo dar neišnyko įtarimas, jog 
Katalikų Federacija siekia 
bendradarbiavimo su Bendruome
ne, bet dominavimo. Jau vien tag 
faktas, kad Katalikų Federacija 
nepripažįsta visus Australijos lie
tuvius apjungiančios vadovybes, 
neprisideda prie tų įtarimų surra> 
žinimo. Būdingas buvo šiuo atve- 
ju atsistatydinusios valdybos p,r- 
mininko p. Laukaičio pareiškimas, 
kad KF Valdyba laiko save lygia 
su Krašto Valdyba ir nemato rei
kalo jai prisistatyti.

Pakaks, pagaliau, šių pastabą. 
Jos gali vesti prie ginčų. Manau, 
kad bus geriau laišką užbaigti 
linksmesniais nusidavimais suva
žiavime.

9 |
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Diskusijos "Tėviškės Aidų” rei
kalais. Po klausimo, ar vertėtų 
Federacijos oficioze talpinti įd< mų 
rašinį apie lietuvį komunistą, įs
kilusį iki maršalų Sovietų Rulijoj 
ir paskui nužudytą, politinės ap
žvalgos redaktorius pašoka iš vie
tos ir rikteli: nedėkime nieko, as 
galėtų supykinti Maskvą! Ji lei
džia mums ramiai gyventi. Atsto
vai šypsosi. Kiti ir balsiai a- 
sijuokia. Kun. Spurgis pavyz
džiais kalba apie tai, kad mes l.aip 
tik turime ir privalome rašyti 
ko pavergti broliai negali ir ko 
jie iš mūsų laukia.

Pirmininkaujantis Šviečia atsto
vus: reikia atsiminti, kad mes vi
si turime lygias teises, nors e- 
same lygios vertės. Tas pats pir
mininkaujantis kitoj vietoj a liūd
na: jei į kortelę (renkant al- 
dybą) įrašysite pavardę, bet vė
liau norėsite ją išbraukti, išbrau
kite, bet padėkite po išbraukimu 
savo parašą. O rinkimai buvo 
slapti. Kai komisija, paga. .iu, 
paskelbė šių slaptų rinkimų re
zultatus, kažkas pastebėjo, kad 
kun. Kazlauskas nedalyvavo r Si
muose ir dėl to nebalsavo, vie—.u1 
atstovų tuojau patikslino: Aš P 1 
balsavau už kun. Kazlauską! I

Gaila, reikalai neleido man F»- | 
klausyti paskutinio posėdžio, ku
riame turėjo būti paskelbti Va <iy- 
bos ir Australijos lietuvių k sa
likų įsiareigojiimai. Jie suvalė ’ 
vime nebuvo diskutuojami ir JtK** ’ 
parengė mandatų ir nutarimų 1 I j 
misija.

2
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BĖGA METAI
v Nesustabdomo laiko rodyklė 

pasisuko vėl ant kitų metų skait- 
į linės ir visi ateinančius metus 

pasitikome su klausimu: ką jie 
mums atneš?

t Užbaigdami praėjusius ir su- 
į tikdami Naujuosius Metus vie

ni kitiems ir patys sau linkėjo
me, kad ateinantieji būtų laimin- 

I gesni už visus jau buvusius. Kad 
j tikrai būtų laimingi...
fe Seniau ir per gana ilgus am

bus buvo žinomos priemonės, 
kaip tą laimę apsaugoti, nelaimes 

■pabaidyti ir sužinoji ateitį. Tur
būt nėra pasauly tautos, kuri 
•i papročių neturėtų. Šiandien 
juos vadiname prietarais —- bur- 

;'™> ir mėginame jais nebetikėti. 
Kiekvienoj tautoj tokie burtai 
»uo nors skiriasi, tačiau jie visi 
’ur> tą patį tikslą: nubaidysi pik- 
as dvasias, kurios atneša vien 

(''claimes ir privilioti gerąsias. Be- 
JJik visur senus metus palydi ir 
"šujus sutinka triukšmingai; su 
™riais, raketom, šampano kamš- 

poškėjimu, būbnais, trimitais 
''■tomis triukšmingomis prie- 

ir'ūbėmis, kad išsigandusios pik- 
A. dvasios pabėgtų ir gerosioms 
""'o nepastotų.
b-- ’mci privilioti priemonių la- 
ęi'1 , daug. Kaikur šeimininkė 

auių Metų išvakarėse būtinai 
Piešdavo šviežio vandens iš 

!nio. Ryte atsikėlę kiekvienas 
^gerdavo to vandens, kad ap- 
jjįfgotų nuo apkerėjimų. Kitur 

etų vakaro šeimininkė 
inam šeimos nariui duoda- 

ktf^įjas kojines ir vos laikro- 
•°.°- išmušus paskutinę minutę, 

apsiaudavo naujomis, nes 
“l0,ioS kojinės atnešdavo naują 
“*“'ę visiems metams.

I jci skalbi Naujų Metų dieną 
E bus nelaimingi visi metai. Jei 
Gju Naujiems Metams dovanų 
Mtus. su b10 susipyksi. Jei per 
jąfrf’turėsi pinigų — visus me- 

būsi turtingas. Jei daug val- 
__  maisto netruks per vilgys!

Ss metus.
Ypatingai labai svarbu, kas 

■rtnas peržengęs namų slenkstį 
M. dieną. Vieni tikėjo, kad 

šviesiaplaukiai atneša laimę, kiti, 
tad tamsiaplaukiai. Tačiau, kaip 
visada, daugelis mano moteris 
nelaimės ir bėdų nešiotojas. To
dėl dažniausia, jei moteris pir
moji peržengė namų slenkstį, 
nesvarbu, ar gražuolė ’blondinė’ 
ar juoda kaip smala, metai bus 

nelaimingi.
O kam neįdomu sužinoti savo

tukais darbuojasi visu meninin
ko sumanumu. Daug įvairių prie
monių privilioti bernioką ir nu
tempti prie altoriaus. Ne burtai, 
ne laimė, bet “sure thing”.

Tačiau pradėjusios naujus gy
venimo metus, susimąstykime ir 
paklauskime savęs: kas yra gy
venimas ir kam gyvename? Juk 
niekas neatneša laimės supakuo
tos dovaniniame popieriuje? Ar 
bėgantis laikas daro mus laimin
gesnius? Viena tikra — su bė
gančiu mes visi senstame. To
dėl turime atsiminti žodžius: — 
Dirbkite, kol šviesu; ateis nak
tis ir nebegalėsite dirbti! — 
Laikas bėga nesulaikomai, todėl 
neužmirškime, ką mes darome su 
laiku ir ką laikas daro su mu
mis. Metų skaičius parodo, kiek 
ilgai esame kelyje, bet ne kiek 
nukeliavome. Nueitas kelias, ne 
laikas, svarbu. Prie kasdienės 
maldos pridėkime žodžius: — 
Viešpatie, laikyk mane tiek ilgai, 
kiek aš gyvenu! — Pagalvokime,

nieko nesakyti ir atsigulus tuo
jau užmigti.

Tai vis senų laikų burtai ir 
prietarai. Šiandien gyvename 
naujus modemiškus laikus. Šian
dien kitokie ir laimės nešėjai ir 
į burtus nebetikime.

Šaindien mūsų laimė ar nelai
mė priklauso nuo žvaigždes po 
kuria gimėm. Todėl kiekviena
me, net ir labai rimtame mote
rų žurnale rasime horoskopą iš 
kurio išskaitysi savo laimę ne 
tik metams, bet ir savaitei, die
nai arba net visam dešimtmečiui. 
Kiek sąžiningai tos žvaigždės 
mūsų laime rūpinasi — sunku 
nusakyti, bet jeigu užima vietą 
žurnale, reiškia yra kas tiki.

Kuo šiandien jauna mergina 
buria laimę; juk jai nei Šuncs, 
nei malkos.. Bet kosminis am
žius ir jai atnešė dovaną; Šis 
amžius jai atnešė “Sex”. Ir taip ar mes ištikrųjų gyvename kiek- 
geltonplaukė ar juodbruvė, pa- vieną mūsų gyvenimo dieną? 
gal ūpą; kiekvieną dieną prieš 
veidrodį bonkutėm apsistačius, kimės veltui bėgančių dienų! 
dėžutėm, paišeliais, klijais ir tep-

Nebijokime amžiaus, bet gailė-

B. Varkutė

MENAS ATSIPRAŠYTI

Pirmosios raukšlės moters 
veide atsiranda iš rūpesčio, jog 
žmonės gali įspėti jos amžių. — 
Sako anglų rašytojas J.B. Priest
ley.

Pridėkite ranką prie širdies ir 
prisipažinkit: juk ndkartą į veid
rodį žiūrėdamos iš rūpesčio su
raukėte kaktą? Svajonė kuo ilgiau 
pratęsti jaunystę yra tokia pat 
natūrali ir sena, kaip tikėjimas 
į laimę.

Mano veide metai paliko pėdsa
kus, kurių aš nei pudra, nei ki
tokiais “make up” preparatais ne
begaliu paslėpti. O ką nors dary
ti būtinai reikia ir aukščiausias 
laikas veikti. Nutariau su senatve 
kovoti net iki peilių...

Aha, iki peilių!?... Juk yra to
kia kosmetinė chirurgija, toks me
dicinos skyrius specialiai gražu

mui pakelti ir palaikyti? Mano 
kelios bendradarbės darė tokias 
“face lift” operacijas ir grįžo su 
veidais, kuriems tikrai buvo “nu- 
liftinta” mažiausiai apie 20 me
tų. Įsivaizduokite, jeigu nuo ma
no metų tiek nupiautų, tuomet aš 
būčiau vėl įdomiuose metuose, 
apie kuriuos rašė kažkoks prancū
zų rašytojas. Atsimenate: — Tris
dešimt metų moteris?

Kodėl ne? Galima pasiteirauti. 
Juk niekas per galvą nemuš, jei
gu tik pasiteirausiu!?

Taip aną dieną nuėjau pas tos 
rūšies specialistą, galima sakyti, 
vien tik įkainojimui.

“Ahm... uhm.. mmm.. — sako 
labai dar įdomiai atrodantis se
nyvas daktaras. — Jūsų veide yra 
“fibromų”, kuriuos būtinai reikia 
pašalinti operaciniu būdu. Yra ir

Daugelis vyrų atsiprašymą lai
ko labai nevyrišku gestu. Daugu
mas neatsipraso iš principo ir grei 
čiau nusikąstų liežuvį, bet ne 
pasakytų “atsiprašau”, ar “at
leisk man” ar bendrai prisipažin
tų klydę. Kiti tiesiog užkimšta, 
jeigu nebąišvengtinai turi atsi
prašyti. Kiekviena motina gali pa
sakyti, kaip sunku net ir mažus 
berniukus priversti atsiprašyti. 
Atsiprašyti broliuką lyg ir leng- savo klaidą atitaisys; ar mėgins 
viau; bet sesutę prašyti atleidimo ją gražinti (švelninti) ar klastin- 
beveik neįmanoma ir priverstas vė- gai išsisukinės, kad liktų teisin- 
liau sesutei kuo nors “atsikerši- gu»?
ja”. Autorius dar prideda: — Jeigu

Kada mano draugė Lydia pirmą užgavai žmogų, tai stenkis kuo 
kartą gimdė, jos vyras iš “bai- greičiau jo atsiprašyti su tikrai

atvira širdimi, bet ne pataikaujan
čiai arba gudraudamas.

Patarimas geras, bet yra atve
jų, kada jis negali būti panaudo
jamas.

Kaltos sienos, kaltas paveiks
las, kalta aš; bet jokiu būdu ne 
jis.

Visai neseniai pasitaikė knyga 
“Apie apsėjimą su žmonėmis” dar 
1788 metų leidimo. Autorius ne
bežinomas (nuplyšęs lapas). Apie 
atsiprašymą jis taip rašo: — Ge
riausia proga žmogaus būdą pa
žinti yra, kada jis mus užgauna 
(įžeidžia). Reikia žiūrėti, kaip jis

IliustracijaVida Kabailienė

mės” vaikščiojo po kambarį visą i 
naktį ir gėrė degtinę stiklelis po i 
stiklelio. Prieš piet įstaigoj suži
nojęs jog turi sūnų, sukvietė ko- . 
legas ir laistė šampanu. Į ligoni- . 
nę pas žmoną nuėjo girtas girtutė
lis grobstė bučiuoti ne vien tik 
žmoną ir seseles, bet ir patį dak
tarą. Vargšė žmona troško, kad 
žemė atsisvertų, kad iš gėdos pa
sislėpti galėtų.

—Jis ir šiandien manęs ne
atsiprašė, — sako Lydia, — o 
Kęstukui jau treji metai.

. Žinoma, ji supranta, kad ir jam
ateitį? IŠ anksto žinoti, kokie bus gis epizodas nemalonus, bet...

:n Vyrai negaH clgesio kri.
tikuoti. Juk atsiprašymas jiems 
nėra mandagumo gestu, bet iš
reiškimas kritikos sau, prisipaži
nimas klydus. Prisipažinus klaido
je jiems atrodo, jog prarastų sta
tus kaip vyrai, prarastų kokią tai 
socialinę padėtį... Vienu žodžiu, 
liaudiškai išsireiškiant — nukris
tų karūna.

Šitai siūbuojančių karūnų kate
gorijai priklauso ir mano vyras; 
viską geriau išmanąs, viską ga
lįs...

Mes gavome paveikslą dovanų. 
Jis nutarė tiesiai į sieną įkalti 
kabliuką ir pakabinti. Aš jam pa
tariau dėti įsukamą kabliuką.

— Nekišk snapo, kur nieko ne
išmanai! — man buvo iš labai 
“aukšto” atsakyta.

“Iškalė” gabalą mūro maždaug 
kopūsto didumo. Manote, kad atsi
prašė ar prisipažino klydęs?!

— Jeigu mano valia būtų ši
tuose namuose, mes seniai gyven
tume naujame name plasterio sie
nomis. Tai tau reikėjo “solid 
brick” namo! Tu amžinai viską 
geriau išmanai! Kodėl negalėjo 
jie, kaip žmonės, kokią vazą do
vanoti? Per tave viskas!

metai? Belaukiant Naujų Metų 
gtirpinai švino ar žvakę į šal
tą vandenį; išėmęs žiūrėk, kas 
gėja? Gal žirgas, gal žiedas, o 
gal lopšys... Jei nėra po ranka 
vaško ar švino; suglamžyk po
pieriaus, padėk ant apverstos 
lėkštės ir uždėk. Kai sudegs, žiū
rėk, ką rodo sudegusio popie
riaus šešėlis ant sienos. Pasukiok, 
pavartyk ir matai kaip ant del
no savo laimę ateinantiems me
tams.

H Jaunai lietuvaitei taip pat rū
pėjo iš kurio šono bus piršliai, 
nes tarp Kalėdų ir Gavėnios lai
kas kaip tik skirtas piršliams ir 

į vestuvėms. Ji klausės išbėgus į 
kiemą, kurioj pusėj Šunes loja, 
iš kur vėjas pučia — iš to kraš-

Jo bus piršliai. Užmerkus akis 
virbų tvorą apkabino arba malkų 
$ėbį paėmus nešė vidun ir skai-

pora ar ne? Jeigu pora, šie
met ištekės, jei ne kitų metų pa
nikės... O jei savo busimojo vei- 
R pamatyti norėjai tuomet Nau- 
R Metų naktį pastatyti veidro
di prieš save, uždegti po žvakę 
“ šonų ir atsisėdus šukuotis kol 
Pamatysi vyro veidą. Tai bus tas 
kuns ves prie altoriaus. Tuomet 
Sreit užgesinti žvakes, niekam

¥

Prieš porą savaičių laukiau au
tobuso. Užpakaliniame suole sėdė
jo pora manęs nematydami, nors 
tik plona sienelė mus skyrė.

— Ar įmetei laišką į pašto dė
žutę? — klausia žmona (aš ma
nau, kad žmona).

— Ne, neturėjau laiko, 
miai atsakė vyras.

— Neturėjai laiko? — 
atkirto žmona. — Bet tu 
laiko bare gerti ir kalbėti apie 
žvejybą. Tu turėjai laiko pasiruoš
ti rytojaus žvejybai. Tu turėjai 
laiko kaimynei pakeisti autami- 
bilio padangą. Tu turėjai laiko su 
ja apie valandą kalbėti. Tu tu
rėjai laiko....

— ra-

Piktai 
turėjai

Kaltinamasis jokių argumentų 
“prieš” nepateikė ir tik jai pa
baigus aštrų monologą visai ramiai 
atsakė: — Eik tu ... žinai kur! — 
Atsistojo ir nuėjo.

Atrodo tai buvo gana ramus 
žmogus; kitas būtų jau “bare” su
pykęs. Bet visdėlto jis neatsipra
šė nei už neišsiųstą laišką, nei už 
savo labai nemandagų atsakymą.

Bet kas savo draugo klaidų kny
gą veda, tas jau praranda teisę į 
atsiprašymą.

Moterys užmiršta, kaip sunku 
vyrui ištarti žodį: “atleisk!” O 
vyrai turėtų pagalvoti, kad atsi
prašymas nėra joks nusižemini
mas, o tik paprastas žmogiškas 
kontaktas, kuris arčiau sujungia 
žmones. Juk niekas negali nepri
imti tikrai nuoširdaus noro susi
taikyti! Nuoširdi atgaila panaiki
na tiek sudaužyto indo nuostolį, 
tiek sugydo ir sužeistą širdį.

Sutinku, kad atsiprašymas turi

mažos amžiaus dėmės; jas nušli
fuosime. Taip... Tuos maišiukus 
po akimis — taip ... uhm... Maža 
siūlelė apie akį; nei žymės nebus. 
Panaikinsime ir tuos “varniukų 
pėdelius” tuo pačiu piūviu. Po
nia turbūt linksma ir prieš saulę 
šypsojote dažnai? Kiek sunkiau su 
skruostais ir smakru; čia teks il
giau pavargti. Bet nieko. Ištemp
sime odą įpiovę ties plaukų lini
ja, paskui čia pro ausį pravesl- 
me į pakaušį. Visai nesi
matys. Kaktos suraukimas labai 
nereikalingas moteriai. Kaktą ga
lima sutvarkyti išimant rėželį odos 
ir tą riebalų sluogsnį. Bet jeigu 
dar ir toliau raukysite kaktą, tuo
met vėl greitai ataugs ir visas 
vargas veltui. Disciplina reikalin
ga, ponia! Žinoma, jeigu norite, 
galima apsieiti ir be kraujo pra
liejimo. Pagal raukšlės liniją ga
lima įšvirkšti “Silikono”. Tai toks 
skaidrus, riebus skystis, kuris vi
siškai nekenksmingas. Ilgiau, kaip 
.metus, žinoma, jis neišlaikys ir 
reikės ateidinėti pakartotiniems 
švivrkštimams.

Kiek visai tai kainuos? Jūsų am
žiuje, ponia, grožis nepigus. 
Ahmm... Akys ir ašarų maišeliai 
apie 700 dolerių, veido pilnas pa
kėlimas apie 1500 dolerių. Kakta 
ir skalpas apie 600 dolerių. Dar...

Thiūū... Nebeklausiau kiek 
“dar”, nes ėmė vaidintas “Wine- 
tou” ir Sioux’o indijonai-skalpuo- 
tojai. Šitoks veido “liftinimas” ne 
mano kišenei. Pažadėjau pakalbė
ti su “vyru” ir vėliau ateiti.

Juokas! Turėčiau 3000 dolerių 
ir “dar”, tai aš ir be veido vy
rą gaučiau.

Marlėnė Dietrich sako: nie
kuomet neturėti negyvo veido su
spaustomis lūpomis ir susiraukus! 
Juoktis, judėti, sukinėti galvą, 
kalbėti — niekas nė nepastebės 
raukšlių.

Žinoma, dietrichiškai judėti ir
gi reikia mokslo. Manau, kad Mar- 
lėnės “judėjimo” taisyklės man 
tikrai pigiau išeis.

Merle Oberon, pavyzdžiui, deda 
per naktį palaikius acte tuziną 
austrių, kurios tampa balta ma
se ;ištepa veidą tąja koše ir iš 
ryto nuimdama austrių maskę, nu
ima raukšles. Bet, ugh... Tepkis 
dabar tokia biauria koše!?...

Prancūziškame “Marie Claire” 
žurnale kažkas yra parašyta apie 
Jeanne Moreau grožio išlaikymą. 
Galbūt kas nors man išvers.

Galbūt..
Kol kas nieko pigesnio neišgal- 

voju, kaip juoktis, kalbėti šypso
ti ir judėti.

Veronika- S.

dėl

būti gana taupiai dozuojamas. Per 
dažnai kartojamas “atsiprašau” 
praranda savo reikšmę.

Turiu kitą draugę, kuri vyrą 
ir kaimynus atsiprašinėja
kiekvienos smulkmenos. Jeigu pri
degina jam “tostą” ar persaldina 
pusryčių kavą, atsiprašinėja, aiš
kinasi tol, kol tik vyras neišken
tęs -skuba kuo greičiau į darbą. 
Jam būtų lengviau valgyti pri
degintą toasta duoną, negu klau
sytis jos užkulisinio aimanavimo 
ir savęs kaltinimo: ... ir kaip čia 
atsitiko? Rodos, tik vieną sekundę 
nusisukau... Atleisk man, brangu
sis, kad nebėra laiko tau kitus 
pusryčius pagaminti! Ach, tu mie
las, ir kaip čia man takia nelai
mė?... —

Ji visą pusrytį jam sugadino. 
Ne pridegusia duona, bet savo 
atsiprašinėjimų banga.

Psichologai sako, jog toks be
veik automatiškas atsiprašinėji
mas yra menkavertingumo simp-

tomas. Kad išvengus bijomos kri
tikos, stengiamasi save kritikuoti 
trokšte trokštant komplimento. 
Komplimentas neateina, nes part
neris greičiau norėtų pasakyti: 
Tai kodėl nepasitaisai, neišmoks
ti iš klaidų:?

Pažjstamo daktaro padėjėja dėl 
kiekvienos klaidelės šimtus kartų 
kartodavo: — atsiprašau, pone 
daktare! — ... Pritrūkęs kantry
bės daktaras sako: — jeigu dar 
nors kartų pasakysi: "Atsipra
šau”, mes turėsim skirtis. — Varg
šė mergaitė susijaudinus sako: 
Atsiprašau, pone daktare, daugiau 
neatsiprašysiu! —

Tokiu atveju ir ramiausias vy
ras norėtų muštis ir tikriausiai 
neatsiprašytų.

O. Maironicnč

SENO DEŠIMTMEČIO NAUJOVES
(Klausinėta įvairaus rango, įvairaus plauko vyrai.

Atsirado mėnulis. Ne, atsipra
šau, mėnulis buvo jau seniai, bet 
mes atsiradome mėnulyje. Atsira
do Sex’as ir Pili. Atsirado kviet-

Žy- ją moterį. Visai kitokį moters ti-
Lie-

kuoti žmonės ir marškiniai, 
giavo moterys ir dabar pusė 
tuvių Namų joms priklauso.

¥
Paskutinioji dekada pagimdė vi

sai naują žmonių lytį — UNISEX. 
Tai vyras ir moteris viename as
menyje: vienodai rengiasi, vieno
dai elgiasi, vienodi tipai.

¥
Atsirado LSD kelionės į kitą 

visai naują fantastinį pasaulį. 
Atsirado Plaukas (Hair). Žinote,

vei-tai teatralinis veikalas ... ne 
kalas ... na, žinote — “Hair”.

¥
Paskutinioji dekada atrado nau-

pą. Vyriškos moters tipą.
Trumpėjo ir visai sutrumpėjo 

sijonukai. Biesas žino, kokiem ga
lam jos užsidėjo tas panti-koji- 
nes? Labai nervus gadina. Sadiz
mas, galima sakyti; nes ir min
tyse turi būti kaip tas seifo sprog
dintojas... Žinote, ką galvoju ir 
atsiprašau, kad taip tiesiai sa
kau...

kos. Margi vyriški rūbai. Ilgi plau
kai ir šilkinės apatinės kelnės.

¥
Moterys vėl atkišo mums obuo

lį ir mes vėl kandome. Mes vėl 
kritome. Bet tokie buvo Ievos 
planai anuo metu.

Lietuvių tarpe? Pardavėm na
mus — pirkome namus. Atėjo tai
ka. Dabar 
sugyvenam.

broliškai apsibardami

*
Vis moterys. Popieti-

¥
Atsirado daug vyrams kosmeti-

Moterys.
jiėm plytom — nuvalytam plytom 
nutiesė tiltą per giovį. Moterų 
lapai laikraščiuose. Moterų Sekly
čia. Moterų žygis. 10 metų. 10 
kilometrų. 10 centų. Trispalviai 
kaspinėliai. 3000 sterblėj atnešti.

¥
Nauji Metai — nauji ratai; bet 

mūsų boba į ratus — ratams leng
viau.

¥
Mušė Rapolą — verkė Rapolas. 

Neištekėjo Dzidoriukė.
¥

Vėdarą siuvot ir blyną kepėt 
šoko geltonkasės. Mėlynos akys 
šypsojo. Ei, sesės, širdis 
kojų. Gyvuokit dar šimtą

¥
mūsų gyvenimo

Džiaugsmo ir gedulo. Ėjo 
bet nemirė laisvės troškimas. Au
ga vaikai, auga tėvynės meilė. 
Lietuvė motina neužmirš.

po j ūsų 
metų.

10 metų, 
mirtis,
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Nebijokime prisiliesti DIDYSIS BANDYMAS megztinuką, jau buvo užmiršę rū
kyti. Jeigu netikite, galite žinan
čių pasiteirauti: vyrai, moką vir-

Kol žmogus tebėra kūdikis, pir
moji ranka, kurią jis jaučia, yra 
motinos ranka. Kol žmogus dar 
mažytis, jis yra glostomas, gla- 
.monėjamas, visas jo kūnelis su 
meile liečiamas. Kūdikis irgi gali 
viską liesti; net džiaugiamasi, kad 
jis nori lietimu ištirti aplinką. 
Staiga, iš karto pasidaro kitaip; 
mama atima glamonėjančią ran
ką; atsiranda “tabu” lietimui. 
Vaikas jau net baudžiamas už su
daužytą lėkštę, kurią tik paliesti 
tenorėjo. Kaikurios kūno dalys 
tama nebeliečiamomis, net “fui”. 
Jšaugus vaikui “dideliu” jis jau 
labai retai mamos ar tėtės belie- 
čiamas. Prieš palytėjimo “tabu” 
susitraukia net motinos ranka: 
ranka pirmosios žmogaus meilės.

“Teenage” metą sulaukęs vaikas 
tėvą rankomis mažiau bebaudžia- 
mas ir daug rečiau bepaglosto- 
,mas. Motinos pabučiavimas jau 
tampa retu reiškiniu mergaitei, o 
berniukui motina jau tik šaltai be- 
paduoda ranką, nes bučiuoti ber
niuką laikoma “8158/*. Nedaugelis 
jaunuolią šiandieną gali pasisaky
ti esą paglostomi, ar tėvo per pe- 
,tį ar galvą patapšnojami. Reteny

bė tėvo draugiškas bakstelėjimas 
alkūne į šoną sūnui ir beveik ne
žinomas klapsas per užpakaliuką 
dukteriai.

— To viso kaltė, — sako Flori
dos universiteto prof. Jourard, — 
yra ankstyvesnis draudimas liesti 
kai kuriuos objektus ir savo pa
ties kūno dalis, šitoks draudimas 
sumažina vaiko jausmo talentus 
ir “neliečiamas” motinos ir vaiko 
ryšys tampa tuščias ir jausminiai 
šaltas.

Pasaulis šiandieną labai mažas, 
dažnai kartoja technokratai ir žai
džia elektronika, kaip vaikai trau
kinėliais. Bet tarpas tarp žmogaus 
ir žmogaus didėja. Yra karšta te
lefono linija tarp Washington*© ir 
Maskvos, (Paryžius ir Bonna), bet 
kontaktas tarp žmonių darosi vis 
šaltesnis. Mes asmeniškai padėjo
me aparatą mėnulyje, kuris bet 
kokį dangaus kūną pasikeitimą už
registruos, pasakys. Televizinio 
satelito pagelba galime matyti 
Širdies persodinimo operaciją 
Capetown’e, Expo Kanadoje ar 
boksininko rungtynes Tokio. Visi 
šios žemės žmonės yra paliečiamai 
arti; bet savo artimo, kur; turi

me mylėti, kaip pats save, palies
ti negalime. Jis neliečiamas, ne
judinamas... Savo artimui mes nie
ko artimesnio nebeturime, tik ran
ką jam retkarčiais progomis pa- 
Jcratome. Mums trūksta drąsos 
išverkti skausmą ant draugės 
krūtinės; mums trūksta drąsos 
apkabinti kaimyno pečius ir jam 
pasakyti “nenusimink”. Tėvams 
trūksta drąsos savo meilę vaikams 
viešai parodyti. Juk tėvas dažniau 
pabučiuodamas dukterj ar net ir 
sūną, gali būti Įtariamas perver- 
siniais jausmais. Vienok lieka 
klausimas: ar baimė prieš paly
tėjimo “tabu”, ar gal nutolome 
nuo savo vaikų ir juos atstūmė
me? Nutolome nuo draugą ir kai
mynų ir bijome juos paliesti, ap
kabinti? Galbūt tiesa ką psicholo
gai sako; jog tik tada žmogus gy
vai jauti kito žmogaus meilę, ka
da jo gyvą kūną jauti?!

Argi meilė žmogui beliko vientik 
fizinė meilė? Kur dingo meilė 
draugui, kaimynui, giminei? Ar 
palietus draugo ranką ar j j ap
kabinus jau reiškia “sex”? Liūd
nas būtą pasaulis, jeigu švelnu
mas žmogui būtų rodomas, kada 
tik “sex” numatomas programoj.

Aš nežinau, kas yra blogiau: 
nustoti rūkyti, ar gyventi po vie
nu stogu su vyru, tik dabar nusto
jusiu rūkyti.

Nebeskaičiuoju, kiek buvo 
“priešpaskutinių” cigarečių. Apie 
tris dienas tęsėsi tas: “nuo ryto
jaus ryto aš neberūkau!” (Aš pa
ti rūkau, todėl nuoširdžiai jį at
jaučiu).

Vieną dieną visdėlto atėjo tas 
“rytojaus rytas”. Atsikėlė labai 
susinervinęs, bet šiaip taip susi- 
tramdęs išėjo į tarnybą. Tą die
ną stengiausi paruošti geresnius 
pietus, kaip šventėj ir tikrai su 
didele pagarba įvertinau jo valios 
stiprumą. Kad būčiau žinojus, kas 
bus, būčiau geriau paėmus savaitę 
atostogų pas mamą.

Grįžo pietų, kaip nesavas.
— Ir vėl vištiena ? — sako pik

tai. — Argi jau nieko geresnio 
mūsų namuose nebegalima išgal
voti?

Nebesakysiu, kas buvo toliau, 
bet neišlaikiau neužsidegus ciga
retės. Pavadinęs mane kažkokia 
istorine kankintoja, trenkė duri-

Seimininkėms
Baisus pasaulis, kuriame visi 

jausmai tvarkingai išdėstyti: “vis
kas savo laiku”... Jeigu švelnu
mas tik lovoje; kokia kaina? Ar-

DEŠROS SALOTOS
Pusę svaro vengriškos salami 

dešros, 2 kietai virti kiaušiniai, 
4 virtos bulvės, 3 šaukštai alie
jaus, 3 šaukštai acto, druskos, cuk
raus, petražolių (parsley) lapelių 
ir 1 svogūnas.

Visi produktai supiaustomi ku
biukais ir sumaišomi. Sudėjus j 
salotinę papuošiami petražolių la
peliais.

ĮVAIRIŲ DARŽOVIŲ SALOTOS
1 sv. bulvių, 3 morkos, 2 salie- 

ros stiebeliai, i sv. pupelių, 3 ma
rinuoti agurkai, dėžutė žalių žir
nelių, 1 sv. obuolių, 2 virti kiau
šiniai, 2 unz. marinuotų grybų, 
Iš stiklinės majonezo, 1 šaukš
tas paruoštą garstyčią, acto, 
druskos, cukraus, pipirą ir keletas 
salotos lapelių.

Daržovės išverdamos kiekviena 
atskirai arba imti iš dėžučių. At
šalusios daržovės, kiaušiniai, nu
lupti obuoliai ir agurkai supiaus
tomi kūbiukais, grybai siauromis 
juostelėmis. Daržovės sumaišomos, 
pasūdomos, pabarstomos pipirais 
ir apšlakstomos actu. Majonezas 
suplakamas su garstyčiomis. 1 
stiklinė majonezo užpilama ant 
daržovių ir išmaišoma. Mišrainė 
sudedama j salotinę, užpilama li
kusiu majonezu ir papuošiama 
virto kiaušinio griežinėliais bei sa
lotų lapeliais.

AGURKŲ MARINAVIMAS
Agurkus marinavimui ar raugi

nimui stengtis nuskinti rytą dar 
su rasa. Būna kietesni ir skanes
ni. Paimti nedidelius; 6-10 cm il
gumo. J dideli 65 numerio Vacola 
stiklą įdedama vienas krapo žie
das ar atitinkamas krapų kiekis, 
viena skiltelė česnako, 5 kvepian
tieji pipirai, 1 lauro lapelis, 1 
šaukštas druskos, garstyčių sėklų 
1 ari), šaukštelj, kam patinka ga
lima įdėti mažą svogūnėlj, kele
tą gvaizdikėliu ir šaukštelj cuk
raus. Svogūnėlis, gvaizdikai ir 
cukrus — skonio dalykas. 4 puo
dukams vandens imamas 1 puodu
kas Sepnelt’s White Vinegar ir 
užpilama tiesiai Į stiklainį ant 
agurką. Stiklainis uždaromas kon
servavimui ir verdama 45 minu
tes iki 170-180 laipsnių karščio, 
išimti atvėsusius iki 60 laipsnių.

Agurkus kuo talpiau sudėti j 
stiklą, bet nesuspausti perdaug nes 
gali sutrūkti. Nematau jokio rei
kalo atskirai išvirti marinatą, nes 
acto, sumaišyto su šaltu vandeniu 
ir užpilto nevirinto rezultatai tie 
patys.

Lygiai taip pat kaip agurkai 
marinuojami ir žali pomidorai.

AGURKŲ RAUGINTMAS
Bauginimui imami didesni agur

kai. Dedama krapu, vyšnių ar vy
nuogių lapai. Jeigu turite, dar ir 
krienų lapų. Česnako pora skil
telių. Agurkai sustatomi lygiomis 
eilėmis ar gulsčiai. Sluogsniais

perdedami krapai su turimais ki
tais lapais ir užpilama sūdytu 
vandeniu. Vienam kibirui van
dens imti 1 svarą ir 2 šaukštus 
druskos. Prislėgti lentute ir ak
meniu. Indą uždengti indasluoste 
ar šiaip kokiu skuduru. Po 3-4 die
nų galima pradėti valgyti.

žalius pomidorus taip pat ga
lima rauginti, kaip agurkus.

SLYVŲ MARINAVIMAS
Gana dideles, prinokusias bet ne 

pernokusias slyvas (geriausia im
ti “Angelina” tamsiai mėlynas) 
subadinėti odą adata kad oda ne
susproginėtų ir sudėti eilėmis j 
stiklainj ar molinį puodą. 5 sva
rams slyvų imti 3 sv. cukraus ir 
4 puodukus vyno acto (Seppelts 
winevinegar). Supilti actą į puo
dą, įdėti cukrų įdėti cinamono žie
veles ir keletą gvaizdiką ir grai
bant putas porą minučių pavirin
ti. Atvėsinti ir užpilti ant sly
vą. Palaikyti acte savaitę laiko. 
Po savaitės vėl porą minučių sly
vas su actu pavirinti. Kada at
šąla, sudėti į stiklus ir jau kon
servavimo puode uždaryti pama
žu šildant iki 160-170 laipsnių 
karščio. Tame karštyje palaikyti 
apie 20 minučių ir atvėsinus išim
ti iš puodo.

PAMIDORŲ MARMELADAS
Galima virti iš raudonų ar gel

toną pamidorų. Cukraus imti sva-

gi “sex” tapo neįkainuojamu žmo
nijos auksu, infliacine valiuta? 
Mums nekasdieną reikalingas 
“sex”, bet kasdieną reikalinga ši
luma, draugystė, meilė... šypsena, 
rankos paspaudimas, apsikabini
mas tereiškia, jog mums gyveni
mas, mūsų draugystė patinka, 
jog mes draugai, ant tos pačios 
bangos. Toks mažas draugiškumo 
signalas gali duoti džiaugsmo vi
sai dienai. Nieko daugiau nerei
kia. Nebūtinai.

Esame lyg kiniečių bezdžioniu- 
kai: nematome, negirdime, nejau
čiame... Visi svajojame apie mei
lę, artimo meilę. Visi esame pa
siruošę mylėti ir būti mylimi. To
dėl parodykime artimui jog jį my
lime; apkabinkime, pabučiuokime 
dažniau. Siekime jo rankos daž
niau.

Kaikas tiki į stebuklingai gy
dančias rankas. Aš netikiu stebuk
lais, bet tikiu į didelį norą per
gyventi stebuklą. Ilgesys, atsida
vimas draugui uždega sielos žibu
rį. Nebijokime paliesti savo ar
timo.

O. Gathytė

rą ant svaro. Smulkiai supiausty- 
ti citrinų su žieve (viena citrina 
vidutinio didumo, 4 sv. pamidorų).

Virinti apie valandą laiko.
Pamidorams nulupama oda už

plikius verdančiu vandeniu. Oda 
pati atšoka.

APIE MEILES RETEŽIUS
(ATSAKYMAS

Miela Galkytc,
ne bartis noriu, bet draugiškai 

pasikalbėti; taip tarp moterų.
Nepyk, bet man atrodo, kad tu 

kur nors į traukinį pavėlavai... 
Tu kalbi apie labai mažą mažu
mą moterų, kurios be atlygini
mo sėdi ir neša vaikų auklėjimo 
atsakomybę nedrįsdamas nutrauk
ti retežių, vadinamų meile. Ačiū 
Dievui už jas!

Pakalbėkime apie daugumą mo
terų, kurios pakeitė meilės rete
žius į “saręs realizaciją** ir “dar
bo frontą''. Pakalbėkime apie nie
kieno neprižiūrimų, namie palik
tų vaikų “frontą*'. Sociologai kal
ba apie moterų reikalavimus, su
irusias šeimas, jaunamečių nusi
kaltimus, bet apie- pačius vaikus 
niekas daug nekalba. Arba bent 
tai būtų UNICEF vaikai, ar 
“Laisvės nuo alkio** (Freedom 
from Hunger) vaikai. (Šitie vai
kai tik plakatuose, toli ir keletas 
dolerių nuramina mūsų sąžinę).

Pakalbėkime apie vienišus, slan
kiojančius, tuščiuose suburbuose 
mamos iš darbo grįžtant belau
kiančius vaikus. Per savo langą 
vis a vis name matau verandoj 
sėdintį berniuką ir visą dieną be-

O. GALKYTE1)

laukiantį... laukiantį... Jam 9 me
tai ir jis geras berniukas. Nusku
to, bulves, defrostina steak'ą kol 
mama grįžta ir per atostogas per 
visą dieną sėdi. Geriau nežiūrė
ti į jo akis.

Gerai, aš sutinku, kad “Popul
ation explosion” yra rimtas pa
vojus. Bet ar dėl to mes nebega
lime mylėti tų vaikų, kuriuos turi
me? Jeigu moteris negali savęs 
realizuoti nelipdama per vaiko la
voną, tai ar ne goriau būtų grįž
ti į bobutės erą? Ar vaikas kal
tas, kad gimė; Pili ar ne Pili?

Paskutinysis dešimtmetis mums 
moterims labai daug davė. Kiek 
moterų pramonėje, tertiariniame 
moksle, profesijoj? Daugiau negu 
bet kada moterų už vairo, klu
buose, baruose, bile kuri bet vis 
mažiau mamų namuose. Dažniau
sia vĮ/rcsniems vaikams pavesta 
rūpintis mažaisiais, kuriems pa
tiems dar labai reikalinga prie
žiūra. Populiariausia stratagema 
— susikviesti kitus “teenageFius** 
ir ruošti party užmirštant verkian
čius mažuosius. Šitokios party's 
dažnai užsibaigia Salvation Army 
nepilnamečių motinų namais.

Kas laukia ateity, ekspertai ga-

li dabar pasakyti. Nereikia nė eks
pertų; nueikime į “Diseco" vidur
nakty ir matysime kas iš ten pa
sipila. Sako, jie ten. uiššoka” sa
vo agresiją; ilgaplaukiai su gėle 
rankoj, visai padorūs “hippies”. 
Bet jų visa gauja gali sumušti 
seną žmogų.

Ko mes galime tikėtis iš atei
ties? Astuonių valandų darbinin
kės — “part time” motinos? Ar 
neparduodame save už naują Hol- 
deną, indams plauti mašiną, 
paskutinis mados kosmetiką? In- 
dustrialistai išgalvos vis daugiau 
— mes turėsime užsidirbti vis 
daugiau. Galbūt mes neįstengsime 
pirkti, sajcykim, sabalų aliejaus 
krištolinėse bonkutėse, bet, dieva
ži, mes nersimės iŠ kailio, kad 
pasiekus tą socialinį standartą bet 
kokia kaina... kaina tų liūdnų akių 
laiko ant verandos.

Sociologai išranda vis daugiau 
terminų motinos pakaitalui, šian
dieną daug kas organiška pakei
čiama chemišku. Kodėl nepakeisti 
motinos?! “Mother substitute’*? 
Galbūt yra stebuklingi ir geri su
rogatai? Gal tai jau nauja in
dustrija? “Baby sitter'iai”, vaikų 
prižiūrėjimo centrai, “cottage 
mother” $ Dirbtina motinai Bet 
mokslininkai vėl turėtų išeiti su 
visai nauju re-išradimut organiš
ka motinystė, ar ne?

Kalbama (taip pat ekspertų), 
jog šiądieniai, patys save auklė- 
jantieji vaikai, bus geresni tėvai 
už mus. Galbūt galbūt... Bet ko
dėl jų vaikystė turi būti, lyg Al
fred Hitehcocldo filmaĄ? Kitų 
kaimynų mergaitė 6 skyriaus mo- 
kine, dabar per atostogas eina ir 
eina gatve per juosmenį sukda
ma hula ratą nuo ryto 8 vai. iki 
vakaro š-tos. (Nemanyk, kad aš 
gyvenu kokiame Dievo užmirštame 
priemiesty. Maniškis B klasės su
burbąs). Jos mama grįžus iš dar
bo greit ]>avalgo ir skuba į savo 
klubą, nes jai reikalingas nervų 
atalaidavimas. Ji dirbanti moti
na.

Ach, Galkyte, ne Hitchcok’o bai
senybę tau noriu papasakoti, bet 
apie Jonelį ir Grėtutę, paklaidin
tus miške. Pakeisk mišką švariu, 
gražiu priemiesčiu. — Du vaiku
čiai, gražūs ir labai jauni, klai
džioja vieni ir prieina šokoladini 
namelį. Išeina maloni senutė ir 
siūlo keisto skonio cukraus — o 
gal gražus jaunuolis., “real big 
boy” m su Castro ūsais ir bib
liniai* plaukais ir blizgančia hy- 
Įtodermine adata...

Tegul eina dirbančios, save re
alizavusios, mamos oda pagau
gais ... tegul nemiega tėvas nak
timis ... tegul rūdyja nenutraukia
mi retežiai; bet jie yra MEILĖ.

Emancipacija šen ar ten, bet 
aš neparduosiu savo vaikų. Galbūt 
kartais jaučiuosi, lyg išlaikoma 
moteris; kažkas tarp kurtizanės ir 
patelės, bet apleidimas vaikų yra 
baisiau?

Sutinku su tavim; pasaulio ka
sos knygoje turėtų būti daugiau 
įrašyta į išlaidas motinai. Gal su
sipras pasaulis kada...

Kol kas, GaUcyte, taip; retežiai, 
bet nenutraukiami.

Regina Bytautienė

mis ir išėjo iš kambario. Kada 
vėliau nuėjau pasiūlyti jam puo
duko kavos, radau peleninę pri
krautą saldainių popierėlių. Kaip 
sakiau, aš jį labai atjaučiu, bet 
mano pastangos padėti buvo neį
vertintos. “Nesinervuok, brangu
sis!” — atrodė lyg piktžodžiavi
mas.

— Ką? Tu sėdi ir pūti dūmą 
man į akis ir dar drįsti sakyti 
“nesinervuok”. Tai sadizmas!

Na ja, nesvarbu. Aš tik pasiste
bėjau jo valios stiprumu ir pa
siteiravau, kaip jis išliko nerū
kęs.

Cigaretės jam nesanti jokia 
problema, bet nuo ko sutino žan
dai ir burna kaip plaukų prižė- 
lus... ir išmušė raudonos dėmės 
visą kaklą?...

Aš jį nuraminau; jo žandai to
kie pat kaip buvo ir kaklas. O dėl 
plaukų neišdrįsau nieko sakyti, 
nes suvalgyti svarą rūgščių sal
dainių per pusantros valandos!... 
Maniau, kad jis apsidžiaugs, jog 
neatrodo ligonis; bet jis dar la
biau nusiminė. Kaklo vėžys esąs 
labai klastingas.

Sekantį rytą kažkas buvo ne
tvarkoj su akimis; matė lyg dvi
gubai, lyg per miglą... Pas akių 
specialistą reikia laukti kelias sa
vaites eilės, žinoma, per tą laiką 
jis galėjo apakti ir kankinio mina 
ėmė laukti žiauraus likimo.

Savaitgalyje pradėjo judėti visi 
dantys ir nebegalėjo nieko kito 
valgyti, kaip džiovintus “potato 
chips”, ir su maišiuku jau nebe
siskyrė per visą dieną. Prie dan
tų klibėjimo prisidėjo ir raktikau
lis; “dėl kompanijos”, kaip tas 
patarlinis čigonas, išėjo iš vietos 
ir taip pat klibėjo.

Ir taip keletą dienų. Neabejoki
te, per tą laiką aš tikrai buvau 
kantrybės pavyzdys ir kiekvieną 
jo kritiką labai šiltai, net su 
džiaugsmu priėmiau. Sypsojau. 
kaip tos merginos televizijoj, lyg 
jn gyvybė priklausytų nuo vonios 
išvalymo “in half the time”.

Kiekvienas žmogus su problemo
mis tvarkosi savaip. Vienos mano 
draugės vyras kramtė gumą visą 
dieną ir ant savo rašomo stalo 
laikė pasidėjęs mažą skudurini el
getėlę Gal tai jam priminė, kiek 
jis sutaupo pinigų. Kitu* esu gir
dėjus "doodlinant”; dar kiti mėgs
ti pradėjo ir kol nusimezgė sau

balais megzti, nė vienas nerūko!
Kada savo vyrui vieną iš tų bū

dų pasiūliau, jis labai supyko. — 
“Ką, ar tu mane durnium laikai? 
Idiotu? Ar aš valios neturiu?”

Kaip sakiau, per tą laiką visi 
ramiai laikėmės. Net ir kaimynai 
elgdavosi, lyg piligrimai oriento 
šventykloje, ir visi stebėdavosi jo 
valios stiprumu. Aš, kaip išdykęs 
vaikas, rūkydavau pasislėpus ga
raže, malkinėj ir apie dešimtį kar
tų per dieną vesdavau šunį pa
sivaikščioti. Bet mano vyras se
kiodavo mane orą uostydamas ir 
tiesiog apsidžiaugdavo nutvėręs 
rūkant ar užuodęs dūmą kvapą, 
nors aš nebuvau pasižadėjus ne
rūkyti.

Dienos atrodė nesibaigiančiai il
gos. Jis ir naktį atsikėlęs vaikš
tinėdavo ir dūsaudavo. Man va
rant jį gulti, atsakydavo, jog ne
galįs suprasti, kaip aš galinti to
kioje padėtyje taip ramiai miego
ti?

Jo rūbai pradėjo nebesueiti, nes 
jis suvalgydavo per dieną tiek, ką 
anksčiau būtą valgęs visą savai
tę. Vis dejavo, kad burnoje nebė
ra to paties skonio. Skilvis nusto
jo virškinti, širdis labai netvar
kingai klebėkščiodama plakti pra
dėjo ir be jokios priežasties ap- 
kurto-užgulė kažkas ausis. Kraujo 
spaudimo matuoti nebereikėjo; 
pirštu paspaudus smilkinį galėjai 
žinoti, ar aukštas ar žemas.

Aš dar vis reklamiškai šypso- 
jau.

Mano kantrybė pasibaigė, kai 
jis buvo nubaustas važiuojant per 
raudonas šviesas, nes buvo trupu
ti išgėręs. Teisinosi, jog rūkyti 
nustojus jis perdaug įkvėpuoja 
angliarūgščių ir todėl galva to
kia... jo žodžiais tariant; “tokia 
kailinė”. Jam dabar paaiškėję kas 
yra: nerūkydamas jis prikvėpuo- 
ja per daug gryno oro, todėl ir 
kraujo spaudimas, ir angliarūgš- 
tis. ir tt

Turbūt nebereikia sakyti, kokio 
“angliarūgščio” aš dar į jo orą 
įpyliau? Tik pagalvokit — gryno 
oro perdaug!

Po šio mano triukšmo jis vėl 
rūko. Bet dabar jis turi nustoti 
valgyti, nes be galo daug svorio 
pridėjo. Nežinau, ar eiti J “Divor
ce Court” ar tik pas mamą? Nus- 
tojimą rūkyti pergyvenom; ar 
pergyvensim nustojimą valgyti?

Anemonė

KELIAS ]

(Keletas tikslių įsi tarimų auto- 
ra iruotojams)
Jeigu lyja ir gatvė slidi, pagrei

tinkite važiavimą, nes bus dar 
šildžiau.

Tapykite pinigus ir nepirkite 
naują padangų. Kam? Už poros 
metą jūsą auto modelis vistiek bus 
išėjęs iš mados ir parduosit, 

“žiūrėk, ten jet’as lekia! Ach, 
kad taip man skraidyti!”.. Ne
nusiminkite, juo ilgiau žiūrėsite į 
lėktuvą ir svajosite: greičiau 
skraidysite. Angelu.

“Mane aplenkti? Juokas!” Juo
kitės, kol dar galite. Lenkite kuo 
.daugiau mašinų iš karto. Lenkite, 
kai vaikai liepia nebūti kvailam 
ir nepasiduoti ir žmona pritaria; 
nes dažniausia jos tiesa. Dažniau
sia.

Būkite mandagus vairuodamas 
ir kalbant būtinai žiūrėkite į part
nerio akis.

Parodykite bendrakeleiviams, 
kaip jūs mokate 100 mylią greity
je degtuku užsidegti cigaretę. Gal
būt tai jūsų paskutinė cigaretė.

Nelaimė? Keiskite padangą vi
dury kelio, kad visi pravažiuojan
tieji jus geriau matytų.

‘Mano teisė važiuoti ir tas 25- 
tonis kiaulė turi sustoti!” — Ga
lėsite pasiimti į kapą pasitenkini
mą, kad jūsų buvo “teisė”.

Jeigu kitas užkerta kelią, kirs
ki te tučtuojau jam. Dantis už dan
tį.

Jeigu supykote, spauskite dau
giau gazo. Tai labai atleidžia ner
vus ir sustiprina sąmonę.

Jeigu dešinė lempa nedega?.. 
Na tai ką? Argi jūs kaltas, kad 
kvailiai galvoja, jog esate moto
ciklas?

Išpuoškite automobilio langus 
kuo daugiau įvairiausiais plaka-

[ DANGŲ

tais, idant visi matytų, kur jūs 
visur esate buvęs. Dangus neturi 
reklaminių ženklų.

Prieš posūkį imkite kuo dau
giau dešinio gatvės šono. Jeigu 
kitas auto kaip iš po žemių išlys
tų; tai nieko, visuomet galite už
simerkti ir stabdyti. Atsimerkti 
jums jau nebereikės.

Duokite vaikams automobilio 
raktus. Juk taip smagu mažyčiams 
į junginėti motorą?! Kuo anksčiau 
pripratinsite prie vairavimo, tuo 
geriau. Važiuodamas visuomet 
pasiimkite ant kelią. Angelėliai, 
tikrai...

“Prisiglausk visai arti, brangio
ji, ir bučiuok... bučiuok... Mirtis 
dviese, sako, esąs tikrai ypatingas 
pergyvenimas.

Jeigu “Road toll’ jums reiškia 
kelio mokestį; jūs teisus. Tai yra 
DOA vieškelio mokestis. (DOA — 
dead on arrival). “City Morgue” 
paskutinioji šio vieškelio muiti
nė.

Beje, taukuodamas automobilį, 
neužmirškite ir savęs “pritankuo- 
ti”. Girto rankose automobilis, jei
gu netaps ereliu, tai mažiausia 
įstengs įlipti į medį. Dausų šali
kelėse nebėra smuklių.

Suveskite visas sąskaitas, idant 
Didžiajam Magistrui galėtumėt 
sakyti: — Aš nekaltas!
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Per kovas i pergales
XX-sios JUBILIEJINĖS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO ŠVENTĖS REZULTATAI

/POPTAW
L VYRŲ KREPŠINIS.

Sydnėjaus Kovas 10 taškų 1-ma vieta 
Adelaidės Vytis 8 taškai 2-ra vieta 
Melbourne Varpas 6 taškai 3-čia vieta 
Geelongo Vytis 4 taškai 4-ta vieta 
Bankstowno Neris 2 taškai 5-ta vieta 
Hobarto Perkūnas 0 taškai 6-ta vieta.

1 MOTERŲ KREPŠINIS.
Adelaidės Vytis 6 taškai 1-ma vieta 
Melbourne Varpas 4 taškai 2-ra vieta 
Geelongo Vyytis 2 taškai 3-čia vieta 
Sydnėjaus Kovas 0 taškai 4-ta vieta.

3. JAUNIŲ BERNIUKŲ KREPŠINIS.
Geelongo Vytis 8 taškai 1-ma vieta 
Adelaidės Vytis 6 taškai 2-ra vieta 
Melbourne Varpas 4 taškai 3-čia vieta 
Bankstowno Neris 2 taškai 4-ta vieta 
Sydnėjaus Kovas 0 taškai 5-ta vieta.

4. JAUNIŲ MERGAIČIŲ KREPŠINIS.
Melbourne Varpas 6 taškai 1-ma vieta 
Adelaidės Vytis 4 taškai 2-ra vieta 
Geelongo Vytis 2 taškai 3-čia vieta 
Sydnėjaus Kovas 0 taškai 4-ta vieta.

B. VYRŲ TIKLIN1S.
Canberros Vilkas 10 taškų 1-ma vieta 
Sydnėjaus Kovas 8 taškai 2-ra vieta 
Melbourne Varpas 6 taškai 3-čia vieta 
Geelongo Vytis 4 taškai 4-ta vieta 
Adelaidės Vytis 2 taškai 5-ta vieta 
Brisbanės Aušra 0 taškai 6-ta vieta.

Radijo valandėlės
Geelonge

Teko pastebėti mūsų spaudoje, 
Geelongo lietuviai turi savo 

^io valandėlę. Kadangi Austra
lijoje tai ne kasdieninis jvykis, 
®tenau, “Mūsų Pastogės” skaity- 
J°jams bus įdomu išgirsti ir smul 
***nių detalių, kas ta valandėlė ir 
*a*P ji atsirado.

Nors jau buvo vėlyvas vakaras, 
J gal tiksliau ankstyvas rytas, 
®?t paprašytas Apylinkės Pirmi
ninkas p. Algis Jomantas sutiko 
suteikti platesnę infomaciją, nors 
ir turėjęs sunkią dieną dalyvau
jamas S. N aru ši o laidotuvėse, o 
po to dar ir pasitarimuose su 
grąžto Valdybos nariais.

__ Kaip kilo idėja lietuviškai 
foiio valandėlei ir kodėl? —pra
dėjom pakalbi.

_ Būnant paskutiniame Aust- 
j^lrjos Lietuvių Bepįdruomenės 
govažiavime Adelaidėje buvo kal
ama, kad lietuviams reikia dau
giau veržtis j australų spaudą, ra
dio, televiziją ir Lt.. Pagautas 
auvažiavimo dvasios grįžęs j Gee-
jongą griebiausi ieškoti būdų tai 
jgyvendinti.

— Ar lengvas buvo kelias at' 
tiekti savo užsimoto tikslo?

— Viskas yra lengva, jeigu 
yra pinigo. Deja, pas mus tau
tiečių skaičius nėra lygus jūsų 
sydniejiškiams, savaime aišku ir 
musų ištekliai Bendruomenės 
Apylinkės Valdyboje yra riboti.

Pirmą kartą nuėjus į radio stotį 
pokalbiui buvo pasakyta, kad pus
valandis kainuos apie $40.00 ir 
reikia pasirašyti kontraktą ma
žiausia dešimčiai savaičių jeigu 
galvojama apie reguliarią progra
mą. Reiškia $400.00, o mums tai 
didelis pinigas. Tačiau pasiduoti 
nesinorėjo ir derybų nenutrau
kiau. Pradėjau ieškoti priemonių 
kaip surasti pinigų. Gaila, kad 
Geelonge nėra užtektinai pajėgaus 
biznieriaus, kuris būtų sutikęs, ar 
tiksliau pasakius pajėgus paauko
ti $40.00 į savaitę lietuviškai radio 
programai, turiu mintyje ką nors 
iš lietuvių tarpo. Surinkus grupę 
skelbimų taptų ne praktiška, nes 
kiekvienas individualus skelbėjas 
turi pasirašyti atskirą kontraktą 
su radio stotimi, pakyla kainos ir 
susidaro kitos techniškos kompli
kacijos.

Nesileidžiant į per smulkias de
tales po kelių pasikalbėjimų su 
radio stoties direktoriumi pasise
kė nusiderėti ir jis sutiko kad 
kaip pelno nesiekiančiai bendruo
menės organizacijai, ir mūsų pil
nai paruoštoms programoms, ku
rios turi būti įgrotos į juosteles 
savaitę prieš transliaciją už de
šimt pusvalandžių $204.00. Tas 
savaime aišku palengvino padė
ti.

Velioniui tuometiniui Krašto 
Valdybos pirmininkui p. Narušiui 
lankantis Geelonge išdėsčiau vi-

sas sąlygas, ir gavus jo pritari
mą su $100.00 iš Krašto Kultū
ros Tarybos ir palaiminimais, pa
sirašėm kontraktą.

— Kiek pastebėjau spaudoje 
transliacija vyksta dienos laiku. 
Ar buvo progos jtareikšti kokią 
dieną ir kokią valandą norite 
transliacijų?

— Prašyti galima visko, bet ne 
taip lengva gauti ko nori. Kitos 
programos turi savo nuolatinius 
laikus, kitos yra sudarytos ilga
laikiams kontraktams įvairiems 
prekybininkams skelbiant savas 
gėrybes. Be to ir kitomis valan
domis radijo klausytojų skaičius 
pakyla, o tas savaime pakelia ir 
kainą turėti programą tuo laiku. 
Man buvo pasiūlyta už tą pinigą 
antradienį tarp dviejų iki trijų 
arba penktadienio naktį gana vė
lyvai kai daugumas žmonių jau il
sisi. Teko pasirinkti antradienį 
2.30 vai. nes skaičiau, kad tuo 
laiku bus vistiek daugiau negu 
penktadienį naktį klausytojų, nes

6. MOTERŲ TIKLINIS.
Geelongo Vytis 4 taškai 1-ma vieta
Adelaidės Vytis 2 taškai 2-ra vieta 
Brisbanės Aušra 0 taškai 3-čia vieta.

7. VYRŲ STALO TENISAS.
Melbourne Varpas 1-ma vieta
Sydnėjaus Kovas 2-ra vieta
Geelongo Vytis 3-čia vieta.

8. MOTERŲ STALO TENISAS.
Sydnėjaus Kovas 1-ma vieta
Canberros Vilkas 2-ra vieta
Adelaidės Vytis 3-čia vieta
Melbourne Varpas 4-ta vieta.

9. VYRŲ LAUKO TENISAS.
Melbourne Varpas 1-ma vieta
Adelaidės Vytis 2-tra vieta
Bankstowno Neris 3-čia vieta 
Hobarto Perkūnas 4-ta vieta.

10. MOTERŲ LAUKO TENISAS.
Adelaidės Vytis 1-ma vieta
Sydnėjaus Kovas 2-tra vieta.

11. ŠACHMATAI.
Geelongo Vytis 1-ma rietą
Adelaidės Vytis 2-tra vieta
Melbourne Varpas 3-čia vieta
Sydnėjaus Kovas 4-ta vieta.

12. VYRŲ BAUDŲ MĖTYMAS.
Laimėjo Geelongo Vytis.

13. MOTERŲ BAUDŲ MĖTYMAS.
Laimėjo Geelongo Vytis.

INDIVIDUALINIŲ ŠAKŲ LAIMĖTOJAI.
Moterų Stalo Teniso: G. Kaladienė (Geelongo Vytis) 
Vyrų Stalo Teniso: A. Balnionis (Melboumo Varpas) 
Moterų Stalo Teniso dvejetas: O. Pilkienė ir A. Kovalskienė 

(Canberros Vilkas)
Vyrų Stalo Teniso dvejetas: J. Ablonskis ir A. Balnionis 

(Melboumo Varpas)
Stalo Teniso mišrus dvejetas: O. Pilkienė (Canberros Vilkas) 

ir R. Adutavičius (Adelaidės Vytis)
Moterų Lauko Tenisas — A. Morkūnaitė (AdeL Vytis) 
Vyrų Lauko Tenisas — P. Eičas (Adelaidės Vytis) 
Vyrų baudų mėtymas — E. Palubinskas (Canberros Vilkas) 
Moterų baudų mėtymas — Lily Luckaitė (Geelongo Vytis) 
Šachmatų žaibo turnyras — J. Dambrauskas (Sydn. Kovas)

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ VYRŲ KREPŠINIO RINKTINĖ.
A. Andriejūnas — Bankstowno Neris
E. Palubinskas — Canberros Vilkas
V. Obeliūnas — Geelongo Vytis
J. Jaunutis — Adelaidės Vytis
A. Reivytis — Adelaidės Vytis
V. Soha — Melbourne Varpas
A. Milvydas — Melboumo Varpas
G. Brazdžionis — Melboumo Varpas
P. Gustafson — Sydnėjaus Kovas
S. Lukoševičius — Sydnėjaus Kovas
A. Čerkesas — Sydnėjaus Kovas
D. Atkinson — Sydnėjaus Kovas.
Treneris: E. Lipšys (Geelongo Vytis).

AUSTRALUOS LIETUVIŲ BERNIUKŲ KREPŠINIO RINKTINĖ:
M. Mikalauskas — Sydnėjaus Kovas
A. Laurinaitis — Bankstowno Neris
V. Paškevičius — Melboumo Varpas
A. Petraitis — Melboumo Varpas

A. Jaunutis — Adelaidės Vytis
A. Talanskas — Adelaidės Vytis
A. Pauliukevičius — Adelaidės Vytis
K. Obeliūnas — Geelongo Vytis 
G. Kymantas — Geelongo Vytis
R. Gvildys — Geelongo Vytis
S. Karpuška — Geelongo Vytis
A. Jakubauskas — Geelongo Vytis. 
Treneris: J. Jaunutis (Adelaidės Vytis).

AUSTRALUOS LIETUVIŲ MOTERŲ KREPŠINIO RINKTINĖ. 
S. Gustafson — Sydnėjaus Kovas 
R. Milvydaitė — Melboumo Varpas
A. Savaitytė — Melboumo Varpas
L. Smilgevičiūtė — Melboumo Varpas 
N. Wolf — Geelongo Vytis
M. Savickaitė Geelongo Vytis 
R. Starinskienė Geelongo Vytis 
V. Juciutė Adelaidės Vytis
G. Krivickaitė — Adelaidės Vytis
B. Latvėnaitė — Adelaidės Vytis 
R. Ignatavičiūtė — Adelaidės Vytis
N. Clayton-Smith — Adelaidės Vytis. 
Treneris: R. Petkūnas (Adelaidės Vytis).

AUSTRALUOS LIETUVIŲ MERGAIČIŲ krepšinio rinktine. 
R. A raitė — Sydnėjaus Kovas 
R. Vaičekauskaitė — Geelongo Vytis 
R. Deckytė — Geelongo Vytis 
R. Ignatavičiūtė — Adelaidės Vytis
J. Juciutė — Adelaidės Vytis
B. Latvėnaitė — Adelaidės Vytis
K. Stalbaitė — Adelaidės Vytis
N. Marcinkevičiūtė — Melboumo Varpas 
R. Šidlauskaitė — Melboumo Varpas 
R. Milvydaitė — Melboumo Varpas 
A. Savaitytė — Melboumo Varpas
L. Smilgevičiūtė — Melboumo Varpas. 
Treneris: R. Petkūnas (Adelaidės Vytis).

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ VYRŲ TINKLINIO RINKTINE 
V. Soha — Melboumo Varpas 
J. Morkūnas — Adelaidės Vytis 
R. Zenkevičius — Geelongo Vytis 
V. Breneizeris — Geelongo Vytis
M. Mauragis — Canberros Vilkas 
E. Palubinskas Canberros Vilkas
R. Daukus — Canberros Vilkas 
G. Sauka — Sydnėjaus Kovas 
V. Stašionis — Sydnėjaus Kovas
S. Lukoševičius — Sydnėjaus Kovas.

AUSTRALUOS LIETUVIŲ MOTERŲ TINKLINIO RINKTINĖ.
J. Žiukelytė — Brisbanės Aušra 
D. Griganytė — Adelaidės Vytis 
A. Morkūnaitė — Adelaidės Vytis 
Lil. Luckaitė — Geelongo Vytis 
Luc. Luckaitė — Geelongo Vytis 
I. Skerytė — Geelongo Vytis 
S. Lipšienė — Geelongo Vytis
N. Wolf — Geelongo Vytis.
R. Zenkevičienė — Geelongo Vytis 
R. Starinskienė — Geelongo Vytis.

po mūsų programos be to seka 
3.00 vai. popietinės žinios.

— Ar vartojama lietuvių kal
ba?

— Stotis turi nustatytą laiką 
kiek valandų per savaitę yra lei
džiama transliuoti kitomis kalbo
mis. Stoties 3GL tas laikas yra 
pilnai sunaudojamas graikų ir ita
lų. Turiu pažadą iš stoties direk
toriaus kad kai tik atsitiks pirma 
proga, mums bus suteikta pirme
nybė. Tačiau stoties direktorius 
buvo užtektinai malonus ir davė 
20 sekundžių mano pasveikinimui 
lietuviškai Kalėdų proga, bet ir 
tą reikėjo išsimaldauti.

— Kokie yra kiti suvaržymai?
— Mūsų suvaržymai nesiskiria 

nuo bendros nusistatytos radio 
stočių tvarkos. Iš jų vienas yra 
politika. Politinės mintys patiems 
australams yra leidžiama pareikš
ti tik prieš rinkimus. Lygiai mes 
negalim savo programoje kelti po
litinių minčių. Tuo buvau griežtai 
perspėtas iš anksto. Si stotis yra 
turėjusi pamoką, kur tautinė or
ganizacija buvo pasiėmusi vienkar 
tinį pusvalandį savo tautinės šven 
tės proga ir tiesioginėj translia
cijoj pradėjo keikti komunizmą. 
Rezultate transliaciją išjungė kal
bėtojui tepasakius tiktai keletą žo
džių. Tačiau yra būdų ir progų 
kada ir kaip galima ką pasakyti.

— Įdomu koks yra jūsų progra
mėlės turinys.

— Programa vyksta angliškai. 
Komentatorius yra nuolatinis sto
ties tarnautojas, o padėjėja mano 
žmona, kuri jam asistuoja patai
sydama tarmę lietuviškų pavar
džių ir panašiai. Pirmoj progra
moj trumpai supažindinom klau
sytojus kas tie lietuviai, kaip jie 
veikia Geelonge ir bendrai Aust
ralijoje. Nenorėdami klausytojų

atbaidyti vien kalbėjimu — per
duodam lietuvišką muziką ir prieš 
pradedant kiekvieną plokštelę bū
na trumpas paaiškinimas ar tai 
būtų apie turinį, muziką, ar in
strumentą, kaip, pavyzdžiui, kank
lės. Viena programa buvo skirta 
pareklamuoti šiuo metu Geelonge 
vykstančią sporto šventę. Kalėdi
nėj programoj buvo lietuvivškos 
giesmės. Mirus Krašto Valdybos 
Pirmininkui tas irgi buvo paskelb
ta mūsų valandėlėj ir pagerbiant 
amžinatilsį Simą Narušį transliuo
tas Lietuvos Himnas.

ŽINIOS
K. PETRAUSKO PLOKŠTELĖ

Londono Lietuvių Kultūros Klu
bas išleido naują Kipro Petraus
ko plokštelę, kurioj įrašytos mū
sų didžiojo dainininko įdainuotos 
8 lietuviškos dainos ir 7 operų ari
jos. Kaip žinoma, Kipro Petraus
ko įdainuotų plokštelių yra labai 
negausu, o ir tos pačios tech
niškai nėra aukštos kokybės. Iš 
senųjų įrašų įdainavimai restau
ruoti, garsas išvalytas ir naujoje

Prieš įgrojant programą mes 
paruoštam tekstą komentatoriui, 
o kokie klausimai jam parašyti, tų 
jis ir klausia.

— Kaip ilgai galvojat tęsti šį 
pusvalandį?

— Jau yra transliuotos keturios 
programos, reiškia liko šešios. 
Kaip bus toliau, priklausys, ar 
gausim finansinės paramos. Ban
dom pravesti loterijas, bet tos yra 
mažesnio pelno, nes bilietai tik j>o 
20 centų. Tas padės dalinai susi
mokėti už pirmąsias dešimt prog
ramų. Kaip toliau bus šiuo metu 
sunku ką nors konkretaus pasa
kyti.

— Ar yra paramos iš tautie
čių?

— Melbourne platinant loterijos 
bilietukus ponia Tamošiūnienė iš
traukė $5.00 dolerius ir davė kaip 
auką, neminint, kaip anksčiau sa
kiau, Krašto Kultūros Tarybos 
$100.00, tai buvo pirmoji auka. 
Kaip pačiam šiandien teko girdė
ti esu labai apsidžiaugęs pasisiūly
mu Pono Prano Sakalausko ne tik 
suteikti programai medžiagos iš į- 
grotų Sydnėjaus chorų jo turi

plokštelėje K. Petrausko balsas 
grynas. Plokštelės kaina 7 ameri
kietiški doleriai. Kreiptis: Lithu
anian Arts Club (R. Baublys), 
55 Ringmer Ave., London, S.W. 6, 
England.

— ¥ —

Britanijoje krašto parlamentas 
panaikino mirties bausmę išleis
damas tuo reikalu naują įstaty
mą.

mų juostelių, bet taip pat ir pa
dengti pusvalandžio išlaidas. Po
nui Sakalauskui esu tikrai labai 
dėkingas. Jeigu atsirastų panašių 
tautiečių daugiau ir užtektinai į- 
vertintų šios radio transliacijos 
svarbumą skleidžiant lietuvišką 
vardą oro bangomis, juk surinkus 
per metus $1000.00 galėtų likti 
visam laikui.

— Kokie yra atsiliepimai šio
mis transliacijomis iš lietuvių tar
po?

— Vietiniai geelongiškiai lietu
viai yra patenkintiti. Teko neofi
cialiai išgirsti kad kun. P. Vase- 
ris Melbourne iš radio išsirašė 
vieną programą į juostelę ir nusi- 
veš į Adelaidę vykstančiam Kata
likų Federacijos Suvažiavime.

Keturių programų įgrotą juos
telę palikau Krašto Valdybos na
riui p. J. Maksvyčiui ir su dide
liu nekantrumu lauksiu Krašto 
Valdybos komentarų, o ir atsilie
pimų ir iš Adelaidės.

Per spaudą buvo kreiptasi į 
mūsų tautiečius mus paremti pri- 
siunčiant programai iš kitų di

desnių centrų kaip Sydnėjus ar 
Adelaidė, kur yra daug kieno įgro
tų į juosteles chorų dainų ir pa
našiai, deja, iki šiol niekas dar 
nepasisiūlė. Taip pat būtų didelė 
parama, jei radio stotis gautų pun
dus laiškų išreiškiančių pasiten
kinimą šia programa kuri yra gir
dima ir Melbourne- Deja stotis iki 
šiol tegavo tik vieną laišką. Čia 
turiu pabrėžti: jeigu rašysite, mie
li tautiečiai, rašykite kaip indi
vidualūs klausytojai, o ne orga
nizacijų vardu ar jų valdybų na
riai. Stoties direktoriui yra tiks
las turėti patenkintų klausytojų, o 
ne paramą iš lietuviškų organiza
cijų.

— Kuo galėtų prisidėti ir kaip 
padėti lietuviai?

— Svarbiausias dalykas — pi
niginė parama. Antras, laiškai iš 
geelongiškių ir melburniškių ra
dio stočiai 3 GL nors ir poros 
eilučių, išreiškiu programą pasi
tenkinimų. Ypač, jei žinoma, kas 
girdėjo iš pažįstamų australų — 
juos paraginti parašyti radio sto
čiai.

— ¥ —
Rytų ir Vakarų Vokietijų gal

vos pasikeitė laiškais siekiant tarp 
abiejų kraštų glaudesnių santykių. 
Spėjama, kad šitokiam suėjimui 
pritarianti ir Maskva. Lygiai ar
timesnių santykių Vak. Vokietija 
ieško ir su Lenkija, tik čia yra 
didelė kliūtis — Lenkijos vakari
nių sienų klausimas, kurios po ka
ro buvo nukeltos toli į buv. Vo
kietijos teritorijas.

_¥ —
Pranešimu iš Lietuvos Kauno 

ir Vilkaviškio vyskupijos apašta
liškasis administratorius vysk. 
Juozapas Matulaitis-Labukas Kau- 
jio bazilikoje vyskupais įšventino 
kun. Liudviką Povilonį ir kun. 
Dr. Romualdą Krikščiūną.

_ ¥ —
Australijos darbo partijos va

das ir federalinėje vyriausybėje 
opozicijos lyderis lankydamasis N. 
Gvinėjoje pasakė eilę kalbų vietos 
gyventojams veikėjams žadinda
mas jų revoliucinius jausmus. Vi
sa Australijos spauda tokiais Mr. 
Whitlam žygiais labai pasipiktino 
ir jo kalbas pasmerkė.

Trečias dalykas konstruktyvios 
kritikos.

Ketvirtas dalykas ir vienas iš 
svarbiausių — medžiagos iš visos 
Australijos lietuvių. Nes juk kiek
vienas žinome, kad lietuviškų 
plokštelių pasirinkimas tremtyje 
yra gana ribotas.

Ir dar kartą norėčiau pakarto
ti, kad šios programos per radiją 
išsilaikymas priklausys, kiek lietu
viai išgalės finansiniai paremti.

A. Bučinskas

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

SMAGIOS VESTUVĖS ______ _______ __ _ ______
Sausio 10 d. Bankstowno Liet, gražia lietuviška, o taip pat ir 

Namuose buvo atšoktos smagios graikiška pavarde.
Dalės Grybaitės suG. Jonės vestu- Visiems mieliems tautiečiams, 
vės grojant lietuviškai jaunų ne- mūsų aplankytiems, iš kurių ga- 
riečių kapelai ir dalyvaujant apie vome paramos Liet. Namams, nuo- 
150 svečių. širdžiai dėkojame.

Sydnėjiškiai p.p. Grybai žinomi Tuos tautiečius, kurie jaučiate, 
kaip susipratę ir dosnūs lietuviai, kad dar galėtumėt savo įnašus 
išaugino tris dukteris ir sūnų, padidinti, prašome paskambinti te- 
Viena duktė eismo nelaimėj buvo lefonais: J. Rekešienė 57 3858, A. 
sunkiai sužeista ir jau kiek laiko Baltrukonienė 86 6304, I. Alekna 
guli ligoninėje, o Dalė susiradusi 96 6013. Jūsų pagfeidavimu dar 
šaunų bernelį sumainė aukso žie- kartą aplankysime.
delius. Sutuoktuvivų apeigas at- Dalies tautiečių dėl švenčių ir 
liko kun. P. Butkus. G. Jones tar- atostogų meto nesuspėjome aplan- 
nauja vilnų pramonėje kaip vilnų kyti. Pageidautume, kad jūs patys 
rūšiavimo specialistas inspekto- įmokėtumėt savo skirtus Liet. Na
rius, apkeliavęs pasaulį, net bu- mams paremti įnašus nelaukdami 
vęs už geležinės uždangos Sov. mūsų atsilankymo. Tuo būdu bus 
Sąjungoj ir Kinijoj.

Kiek pasidžiaugę su „ 
svečiais jaunieji išsileido i Kara
lienės žemę vienas kitu pasidžiaug
ti ir kaitrioje saulėje pasišildy. 
ti.

Aplankėme ir vieną “tautietį” 
N. Karvelį. Lietuviškai nesusikal
bėjome. Pasirodė esąs graikas

tiškoji Barzdžių šeimos dalis 
Sydnėjaus aerodromo nuskrido 
gal į Ameriką. Barzdžių šeima 
kiši vėl susitikti 1972 metais.

x x
1970 m. sausio 6 d. mirė buvęs 

niukastelietis Jonas Kusta. Palai
dotas Sydnėjaus lietuvių kapinė
se. Paliko liūdinčią žmoną Jadvy
gą, sūnų Algį ir dukrelę Almą. 
Niukastelio lietuviai reiškia užuo
jautos šeimos nariams ir visam p. 
p. Zakarauskų klanui.

iš 
at- 
ti-

Tą pačią dieną, kai mirė Jo
nas, kita Zakarauskų klano atža
la p.p. V. Burokai laukė dukre
lės, bet susilaukė sūnaus. Dabar 
p.p. V. Burokų namuose jau du 
berniukai spardys kamuolį į di
džiuosius saliono langus.

greičiau sudėtos lėšos taip rei- 
gausiais kalingos naujos salės įrengimui.

J g. Alekna

MELBOURNE
VAJAUS EIGA

Melbourne Liet. Namų naujo
sios salės statybos lėšoms sutelk
ti vadovo p. Jono Antanaičio 
prašomi p.p. Jadvyga Rekešienė, 
Alisa Baltrukonienė ir šias eilu
tes rašantysis sutikome aplanky
ti savo rajonuose gyvenančius tau
tiečius jų namuose, kurie patys 
dar nebuvo įteikę vajaus reika
lams įnašų. Kadangi beveik visur 
vykome dviese, todėl Čia išvardin
ti tautiečiai' buvo aplankyti dvie
jų vajaus talkininkų.

Galime pasidžiaugti, kad beveik 
visi mūsų aplankytieji tautiečiai 
įmokėjo didesnes ar mažesnes su
mas — aukas ar paskolas. Bū
tent:

$200 p.p. O. ir V. Maleckai; 
po $60: p.p. A. Lastas, V. Poli- 
šaitis, A. Pridotkas (pastarasis 
pats atnešė). Po $50: p.p. K. Ly- 
nikas, H. ir S. Statkai, V. Vait
kus, J. Valiauga, B. Vingrys. Po 
$40: p.p. I. ir E. Sasnaičiai. Po 
$25: p. L. E. Chmieliauskas; $22: 
p. V. Uoselis; po $20: p.p. V. Bar- 
tuška, V. ir A. Baltrukoniai, R. 
ir V. Kačerauskai, J. Krikščiūnas, 
R. Šarkis (studentas) ir S. Ža
kas; po $15: p.p. L. Volkas ir N. 
N.; po 10.60 p.p. J. ir V. Reke
žiai; po$10: p.p. R Aglinskas, A. 
Bužinskas, A. ir J. Erminai, L. 
Kilčiauskas, E. Pankevičius, A. 
Ragauskas, R. Ragauskas, K. ir 
G. Slikai, S. Tamašauskas, P. Va- 
lonis (pats įteikė), V. ir K. Vą
šeliai; po $7: p. V. Dumskis; po 
$5: p.p. A. Gabas, L. Geštautas; 
po $3: p. G. Kalpokas; po $2: 
p.p. V. Augustauskas, V. Balba- 
chienė ir J. Dijokas (svečias iš 
Queensland).

Ir pagaliau vienas pasiturintis 
tautietis davė tik patarimą rink
ti lėšas Lietuvių Namams iš jau 
nųjų mokslus baigusių tautiečių 
o juos palikti ramybėje.

Paskutinių kelių metų laikotar
pyje niukasteliečiams garnys ne
šioja vien berniukus. Siūlyčiau 
niukasteliečiams keltis i Melbour- 
ną. Ten, kiek girdėjau, garnys ir 
mergaičių parita per kaminą.

1970 m. sausio 11 d. Į Niukaste- 
lį atvyko adelaidiečiai p.p. P. 
Džiugeliai. Apsistoję pas sūnų p. 
Nekrošių, žada aplankyti gimines 
ir draugus. P.p. P. Džiugeliams 
linkime linksmu atostogų Niu- 
kastelyje.

NEWCASTLE
Kalėdų švenčių metu Brisbanė- 

je įvyko didžiulis p.p. Barzdžių 
šeimos suvažiavimas. Niukastelie- 
čiai p.p. A. Ivinskiai nulingavo 
vežimuku pas tėvelius į Brisbanę 
dar gerokai prieš Kalėdas. Syd
nėjaus p. Arvydas Barzdys su 
žmonele M aru ta bevažiuodami į 
Karalienės Žemę, sukorė naują 
500 mylių greičio rekordą. Iš Či
kagos didžiulis lėktuvas atskrai
dino buvusią Nijolę Barzdytę, jos 
vyrą Povilą ir gražiai nuaugusią 
mandagią ir gerai lietuvviškai kal
bančią dukrelę Dalią i šeimyniš- šių naujų metų gamtinio nuoty- 
ką suvavžiavimą. Neužilgo atsku
bėjo ir Kalėdų Senis su turtin
gu dovanų maišu. Iš maišo di
džiausią dovaną ištraukė pačiam 
šeimos patrijarcchui p. Barzdžiai 
— naują “Mazda” automobilį. 
Praleidę šventes Brisbanės mies
te, atkeliavo į Niukastelį. Nors 
ir nuvargęs Barzdžių klanas, ta
čiau dar pajėgė užlipti į p.p. Le
vickų ant kalno pastatytą pilį ir 
ištuštinti taurę vyno. Dainų ne
bedainavo. Sausio 9 d. amerikie-

šnekutis

ADELAIDE
METŲ SĄVARTOJE 

157 metus adelaidiškiai laukė

kio. Nugi visą mielą naktelę li
jo, vėjai ūžiavo ir gyvasis si
dabras sustojo prie 50°. Kaip svie
tas svietu tokio nuotykio Adelai
dėje nebuvo!

*
Katalikų dienų Adelaidėje išti

sai - sekti negalėjau, bet jaunimo 
talentų vakaru buvau sužavėtas. 
Sydnėjiškio A. Pluko vadovauja
mos mergaitės puikiai pasirodė. 
Už visus geriausiai pasirodė Ku
biliukai. Vaidinime, deklamacijo-

SYDNEY LIET. MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA 
kviečia visus senus ir jaunus į

TRADICINI UŽGAVĖNIŲ
BLYNU BALIU

DATA: 1970 m. Vasario 7 d. šeštadienį.
VIETA: Ukrainiečių salėje, 11-15 Church St. Lidcombe.
LAIKAS: pradžia 7.30 vai. vak. iki 1 vai. ryto.
Įdomi programa, puiki muzika, turtinga loterija ir t.t.
Kaina: $4.00 asmeniui, pensininkams ir studentams $1.50 įskaitant vakarienę, blynus, 

kavą ir pyragaičius.
Baliaus bilietus gauti pas O. Baužienę, tel. 59 2608, P. Daukuvienę, 86 8180, D. 

Kapočienę, 85 3520, P. Donielienę, 74 0289, A. Mikutavičienę, 709 2527, M. Reisgienę, 
666 9389, L. Bukevičienę, 50 5346, A. Jablonskienę, 709 4031, pas Sydney Apyl. Pirm.

p. V. Deikų, ir Dr. V. Donielą.
Stalus skirsto ir rezervuoja p. A. Reisgys. tel. 666 9389.

Baliaus pelnas skiriamas “Sodybai”.
Valdyba,

se visi mažieji stengėsi kiek išga
lėdami. Iš viso pasirodyme daly
vavo apie pusšimtis.

Paminėtinas dail. S. Neliubšys, 
kurio paveikslais buvo nukabinė
tos visos keturios katalikų centro 
sienos — 30 paveikslų įvairiomis 
temomis ir įvairios vertės. Išskir
tinas jo sukurtas M.K. Čiurlionio 
portretas.

štai ir N. Metų sutikimo ba
liai: vienas Kat. Centre, kitas 
Liet. Namuose. Einu pirmiausia į 
Liet. Namus. Stebiu šokančius ir 
geriančius. Labai daug ko salė
je pasigendu. Apsidalinus bučkiais 
ir linkėjimais skubu į Kat. Cent
rą. čia irgi broliai artojai lietu
viškai šneka... Ale pataikiau į pa
tį jomarką — visi pačios links
mybės zenite.

štai ir Australijos lietuvių re
liginio gyvenimo vadovų stalas. 
Sakyčiau, mūsų miniatūrinis Va
tikanas: pats namų šeimininkas 
kun. A. Kazlauskas, visad links-

at>3ci»:eci!!ceec«c»:ce

Visi kviečiami ir laukiami iš arti ir toli!

paplū-

JŪRA KVIEČIA!

Bankstown ligoni- 
ilgai ir sunkiai sir- 
nuoširdus ir susi-

Poetas Juozas Mikštasišilainis 
iš Latrobe Valley (Vic.) savo atos
togas leidžia Sydnėjuje globoja
mas p.p. Simniškių.

Įvairi programa — muzika ir šokiai — 
užkandžiai ir pasivaišinimai

Sausio 25 d., sekmadienį Corrimal paplūdimyje prie Wollongong įvyksta

TRADICINE JUROS DIENA

Rengėjai Wollongong Apylinkės Valdyba

KOL. DALIĄ ir ALGĮ BURNEIK1US

gimus dukrelei sveikina ir kartu džiaugiasi

Sydney Filisterių Būrelis

mas kun. P. Vaseris, permier rim
tas kun. P. Bučinskas ir naujo
kas čikagiškis kun. Spurgis. Apie 
ką jie sulėkę Adelaidėje kalbėjo 
bei ką nutarė, bijojau klaustis — 
paaiškės vėliau.

Spaudžiu prie sienos katalikų 
dienų prezidiumo pirmininką p. 
A. Bakaitį:

— Sakyk, meldžiamasis, koks 
pagrindinis katalikų dienų tiks
las?

— Lietuvos išlaikymo tęstinu
mas ir jaunimo ateitis. Būdus ir 
priemones diktuoja laikas ir są
lygos.

— Kokios ateities perspekty-

Dar vienas kapas KIEK AŠ
Ku — ka

vos?
— Pesimizmui vietos nėra^ Jau

nimas 
tik jų 
karna 
ga.

nori judėti, veikti. Reikia 
entuziazmą koriguoti 

krikščioniškos dvasios
tin- 
va-

at-keletas iš Liet. Namų 
į Kat. Centrą pasveikinti

Metais. Iš Kat. Centr. į

Vos 
vyko 
su N. --------- __ —... ------- .
Liet Namus nė vienas, nors abe
ji šaukė — vienybė težydi. '

Ar nebūtų buvę naudingiau su
vesti visus adelaidiškius ir svečius 
pasitikti N. Metų į vieną salę ir 
bent nauujamečio naktį pade
monstruoti vienybę!

Vladas Dumčius

Pranešimai
PRANEŠIMAS VISUOMENEI
SL.M.S.G.D-jos Valdyba prane

ša, kad jau oficialiai Draugijai 
paskirta žemė, RESERVE-GIFT, 
<Tu akrai North En gadinę. Pa
skelbta gruodžio 19 d. “Govern
ment Gazette”.

Šiais metais tikrai bus prade
dama seniai laukta “Sodybos” 
statyba. Ateity painformuosime 
plačiau.

Valdyba

Sausio 6 d. 
nėję (Sydney) 
gęs pasimirė 
pratęs lietuvis, ypač gerai pažįs
tamas Bankstown ir Newcastle 
tautiečiams Jonas Kusta, dar ne
sulaukęs 50 metų. Tai tikrai pa
vyzdingas ir nuoširdus bendruo
menės narys, kiek tik įstengdamas 
visur dalyvavęs lietuviškoje veik
loje ir joje prisidėjęs tiek asme
niškai darbu, tiek ir auka.

Velionis Jonas jau aštuonerius 
metus buvo kankinamas cukraus 
ligos (diabetikas), bet pastaruo
ju metu liga gerokai komplika
vosi, buvo paguldytas ligoninėje 
ir čia galutinai užgeso. Paliko liū
dinti žmona, sūnus Algis šių me
ti? abiturientas ir jaunesnė duk
tė Alma. Žinoma, taip pat siel
varte paliko ir gausūs bičiuliai 
ir bendradarbiai ir pati liet, ben
druomenė, nuustojusi doro ir są
moningo savo nario.

Velionis Jonas Kusta yra kilme 
uteniškis, gimęs 1922 m. vasario 
1 d. tėvų ūkininkų šeimoje ir 
pats buvo linkęs eiti tėvo pėdo- ją. 
mis. Deja, karai ir lietuvių tau
tos priešai privertė a.a. Joną pa
sitraukti iš Lietuvos ir 1949 m. 
pasiekė Australiją. Bedirbdamas 
sutartinį darbą jis pramoko tin- .Butkui atlaikius religines apeigas 
kuotojo amato ir vėliau pats ėmė 
juo verstis net įsteigdamas savo 
bendrovę su keliolika darbininkų. 
Pradžioje buvo apsigyvenęs New
castle mieste, vėliau persikėlė į
Sydney ir čia dirbdamas įsigi- ,du ir Antanas Baužė. Ir taip 1§- 
jo. namus, sukūrė savo bendrovę dygo dar vienas kapas, savy pri- 
ir šeimai gražiai augant tikėjosi glaudęs vieną rūpestingą šeimos 
šviesesnės ateities. Deja, mirtis tėvą ir dorą lietuvį.

Sausio 25 d. Corrimal . .
dimyje prie Wollongong įvyksta 
tradicinė Jūros Diena. Vietos apy
linkės valdyba — šios šventės ren
gėjas jau bus pilnai pasiruošusi 
gausius svečius priimti ir pamy
lėti.

Nežinia, ar kas žino šaunesnį 
balių Sydnėjuje, kaip kad Soc. 
Moterų Draugijos blynų balius, 
kuris įvyks vasario 7 d. ukrainie
čių salėje Lidcombe! Kas nežino — 
įsitikinkit!

Sugrįžusieji pasakoja, kad spor
to šventė Geelonge praėjusi la
bai gražiai su jubiliejine iškilme, 
vis tik redaktorius nusiskundžia, 
kad nė šventės rezultatu niekas 
nepatiekęs.

A.A. Jonas Kusta

neleido jam pasidžiaugti nei sa
vo darbo vaisiais, nei bręstančia 
šeima. Paskutinėmis valandomis 
gavo džiugią žinią, kad sūnus 
Algis sėkmingai pabaigė gimnazi-

Palaidotas velionis J. Kusta 
sausio 9 d. gausaus būrio arti
mųjų ir pažįstamų palydėtas Syd- 
nėjaus Rookwood kapinėse kun. P.

ir kun. P. Martuzui pasakius pa
mokslą. Su velioniu gražiai atsi
sveikino Mindaugas Šumskas 
(Bankstowno Namų vardu), B. 
Genys Sydnėjaus apylinkės var-

Vis dėl to po daugelio metų Syd
nėjuje svečiavosi lankydami senus 
pažįstamus ir susipažindami 
miestu ir apylinkėm p.p. V. ir 
Simankevičiai iš Melbourne.

su
D.

Sako, bene jaukiausias šventi
nis parengimas Sydnėjuje buvęs 
Naujų Metų sutikimas Bankstow- 
no Dainavoje: nors dalyvių ir ne
buvę pergausiai, bet visi jautėsi 
kaip viena šeima (ir vienas muzi
kantas!).

Iš Lietuvos savo artimųjų ap
lankyti Australijoje atvykusi Bri
gita Krivickaitė iš Šiaulių.

Australijos Liet. Studentų Są
jungos suvažiavimas įvyko Mel
bourne. Studentai ir jų draugai 
(virš šimto) Naujus Metus sutiko 
vietos apylinkės valdybos rengta
me baliuje. Nors netoliese (Gee- 
longe) vykusi sporto šventė ir pa
traukė daug jaunimo, vis tiek' ir 
minėtame Naujų Metu baliuje 
Melbourne apie trečdalį svečių 
sudarė jaunimas.

Skaitlingiausias Melbourne lie
tuvių istorijoje susirinkimas įvy
ko praeitų metų gruodžio 23 d.: 
Melb. Liet. Klubo pensininkų sek
cijos steigiamajame susirinkime 
atvyko tik du asmenys: vienas 
pensininkas (greičiausia iniciato
rius) ir spaudos atstovas.

PARAGINIMAS
Kreipiamės į tautiečius parem

ti mūsų pastangas ir kuoskait- 
lingiausiai ateitį į Užgavėnių Bly
nų Balių. Visas pelnas skiriamas 
“Sodybai”.

Numatyta ir šiais metais turė
ti baliuje aukštų svečių. Prašome 
sekti tolimesnius pranešimus. Dar 
kartą primenam kad palengvinus 
šeimininkėm iš anksto įsigyti bi
lietus ir jau rezervvuoti stalus.

V-ba

MELBOURNO LIETUVIŲ 
KLUBO NARIŲ DĖMESIU!

M.L.K. Taryba yra užvedus: 
bylą nuolatinio gėrimų leidimo (li
cencijos) išrūpinimo reikalu. Są
ryšy su licencijos gavimu reika
lingi tam tikri M.L.K. Statuto pa
keitimai bei papildymai, ką gali
ma padaryti tiktai specialaus tam 
reikalui sušaukto susirinkimo me
tu. Specialus M. L. K. narių su
sirinkimas tam reikalui kviečia
mas 1970 m. Vasario 1 d., — sek
madienį — 5 vai. po pietų, Mel
bourne Lietuvių Namuose. Kadan
gi reikalas aktualus ir svarbus, 
visi nariai prašomi dalyvauti.

MJLJi. Taryba

Visas Šventes — atostogas bei 
iškilas vėl užbaigsime tradicine 
Jūros Diena, kuri įvyks sausio 
25 d. Wollongong-Corrimal.

Pamaldos už Lietuvos pajūrio 
kovotojus bei Klaipėdos krašto 
veikėjus 11 vai. seselių koplyčioje 
74 Cliff Rd. Wollongong.

Po to vyksime į Corrimal Cara
van Park prie Life Savers Club 
salės, kurioje atliksime oficialią
ją šventės dalį.

čia reikia pasidžiaugti, kad Syd
ney lietuvių parapijos jaunimo ta
lentai : Zita Belkutė ir Danutė 
Dulinskaitė išpildys tą pačią prog
ramą ir tas dainas, už kurias Lie
tuvių Katalikų Dienų jaunimo 
koncerte Adelaidėj laimėjo pirmą 
premiją!

O be to, vėl pamatysime ir links
muosius brolius bei išgirsime šių 
dienų aktualijas dainuose.

Po oficialiosios dalies ir meni
nės programos lauke įvairūs žai
dimai bei komiškas sportas su pre
mijom laimėjusiems.

Jėgoms papildyti bei atsigaivin
ti veiks Wollongong Ap-kės ponių 
paruoštas bufetas. Bus ir kuo troš
kulį numalšinti.

Tad jūra mus kviečia: neišse
miama, gaivinanti, viliojanti savo 
bangomis ir smėlio kopomis.

Maloniai kviečiame ir mes: 
Sydney ateitininkai 

ir Wollongong Ap-kės V-ba
P.S. Mieli tikintieji prašomi 

ankščiau išsiruošti, kad spėtumet 
ir sekmadienio pamaldoms 11 vai. 
Cliff Rd.

PRANEŠIMAS PARENGIMŲ 
KALENDORIŲ REIKALU

Sydney Apylinkės Valdyba va
sario 1 d., sekmadienį, tuoj po pa
maldų Liet. Klubo patalpose (39 

- Church St., Lidcombe) šaukia vi
sų Sydnėjuje veikiančių organiza
cijų atstovų posėdį parengimų 
kalendoriaus 1970 metams sudary
mo reikalu. Visos organizacijos 
prašomos prisiųsti savo atstovus, 
kad užsitikrintų savo parengi
mams datas.

ANSAMBLIEČIAMS
Sydnėjaus Liet Meno Ansamb

lis poi atostogų pradeda darbą 
jau sausio 25 d. 6 vai. vak. Liet 
Klubo patalpose 39 Church St, 
Lidcombe. Visi mieli ansamblie
čiai kviečiami laiku pribūti, o taip 
pat prašomi atvvykti ir tie bei tos, 
kurie norėtų tapti Ansamblio na
riai.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Sale seniūnijos lietuviai Vasa

rio 16 minėjimą ir savo metinį 
pikniką ruošia vasario 1 d. gar
siame Seaspray paplūdimy. Susi
tikimo vieta — Eskirtų vasarna
mis “Matilda”, Davies Avenue.

Vietiniai ir iš tolimesnių vieto
vių tautiečiai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Rengėjai

NOSU PASTOGĖ
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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