
VELYKU

PARAŠTĖJE

Metai sukasi karuselės spal
vom ir triukšmu. Kasdienybės 
rutinoje sumirga iškilmės, šven
tės ir vėl kasdienybė. Vienų die
ną iš širdies džiaugiamės šio to 
pasiekę ar laimėję, kitą dieną 
akis išverktam praradę. Tačiau 
laiko ratas sukasi tuo pačiu grei
čiu nepaisydamas nei mūsų 
džiaugsmų, nei ašarų.

Vos neseniai turėjome didžią
sias metų sąvartos šventes, su 
atitinkamom nuotaikom pergy- 
venom Vasario 16 iškilmes, o 
štai ir vėl Velykos, toji džiugi ir 
savo prasme triumfalinė šventė, 
atgaivinanti tiek daug prisimini
mų lietuvio dvasioje ir širdyje.

Tai bene viena iš pačių turi
ningiausių švenčių, kokias lietu
viai švęsdavo Lietuvoje. Velykų 
šventėse taip glaudžiai ir tam
priai susipynę religiniai ir tauti
niai jausmai, tikėjimo apeigos ir 
liaudies papročiai, siekią neįžiū
rimą senovę. Visa tai sudaro la
bai prasmingą ir spalvingų audi
nį, kuo tegali didžiuotis tik lietu
viai, nes iš visų didžiųjų švenčių 
bene tik Velykas tegalėtume pa
vadinti pilnai lietuviškomis.

Išklydęs į pasaulį lietuvis daug 
ką prarado .Prarado namų ap
linką, kurios joks ilgesys neiš
pirkę; prarado ir daugybę prak
tikuotų. vienokia, ar kitokia proga 
papročių, kurie sudarė jo gyve
nimo dalį ir be kurių jis pasijuto 
neatitaisomai skurdesnis, skur
desnis tautiškai ir dvasiškai, ir 
tas visas nuostolis skaudžiai pa
kerta mūsų egzistencinius pama
tus.

Norint visą tą menkystę pa
matyti tik sugretinkime vienų 
momentą — Velykas čia ir ka
daise! praktikuotas Lietuvoje: 
Apie čia švenčiamas Velykų 
šventes net ir kalbėti nereikėtų 
— jau dvidešimt metų jos tokios 
pačios: sakytume pilkos ir net 
kasdieniškos. Nuo eilinio sek
madienio jos skiriasi tik tuo, kad 
turime keturias oficialiai nedar
bo dienas, kurias išnaudojame ar 
svečiuodamiesi, ar namuose be- 
sitrūsinėdami. Tai ir viskas. li
čiu jos ateina nelaukiamos.
Gi Lietuvoje Velykos pirmiausia 
iš tolo buvo laukiamos ir joms 
būdavo rengiamasi. Nekalbant 
apie Velykų religinę prasmę kiek 
dar buvo grynai tautinių papro
čių, kurių vieni susiję su religi
nėm apeigom, kiti gi pramoginiai 
ar buitiniai. Tik paskaičiuokime: 
pasiruošimas Velykų stalui, mar
gučiai, velyknaktis, budynės, su
grįžimas iš Prisikėlimo, svekini- 
mai, susitikimai, pramogos po il
gos gavėnios ir t.t. ir t.t. Visa tai 
sudarė dalį mūsų gyvenimo, kuris 
turėjo specifines lietuviškas žy
mes, nors gal apie tai ir nebuvo 
kalbama.

Šiandie tuo lietuvišku gyveni
mu mes čia negyvename. Ir tai 
yra neatitaisomas nuostolis, nes 
tuo prarandama ir dalis lietuvis-
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SU STASIU BARU ATSISVEIKINANT

kūmo. O kiekvienas praradimas 
mūsų tikrai nepraturtina. Bent 
lietuviška prasme.

Mūsų dėmesys šičia, kad bent 
kalbos neprarastume. Bet gi kaip 
matome, ir svetur norint lietuviu 
pilnai išlikti neužtenka vien tik 
lietuviškai kalbėti, bet reikia ir 
lietuviškai gyventi, kur įeina ne 
vien tik kultūriniai ar politiniai 
siekimai, bet lygiai ir tautiniai 
papročiai. Jeigu atsimename Lie
tuvos žydus, tai jie tikrai Lietu
voje gyveno ne lietuviškai, o žy
diškai: turėjo savo šventes, ku
rias rūpestingai šventė, turėjo žy
diškus papročius, kurių skrupu
lingai laikėsi, žinoma, turėjo ir 
savo kalbą, kurią kiekvienas žy
das mokėjo nesvarbu kokio jis 
buvo amžiaus ar pažiūrų. Dėl to 
galbūt ir jie išliko žydais, nes jie 
tikrai žydiškai gyveno.

Gaila, kad čia gyvendami gra
žiuosius lietuviškus papročius pa
dėjome muziejuose, įkėlėme Į 
scenas, patys jais negyvendami. 
Kitaip sakant, senų atsisakėme ir 
naujų nekurtame. Taip ir palie
kame be atramos.

Galbūt Velykų šventės ypač 
ryškėti šitą gyvenimo kontrastą 
atskleidžia. O vis tik reikėtų pa
galvoti ir apie šitą pusę — prak
tiško gyvenimo pusę, kuri lietu
vybei išeivijoje yra. bene esminė. 
Čia ir būtina pabrėžti, kad no
rint būti lietuviu reikia ir lietu
viškai gyventi. Kitu atveju tepa
liks tik vaidyba.

(v.k.)

TALKA VLIKUI

Vliko pirmininkui pavedus, ir 
pakvietus Joną F. Daugėlą, šiuo 
metu Clevelando mieste jo suda
ryta Komisija Vliko tolimesnės 
veiklos planui parengti. Į Komi
siją, be paties Daugėlos, įėjo šie 
Clevelando veikėjai: A. Augusti- 
navičienė, A. J. Kasulaitis, J. Kry- 
geris, N. Kersnauskaitė, S. La- 
niauskas, J. Mikonis, Pr. Razgai- 
tis, J. Stempužis ir J. Virbalis, 
iš viso 10 asmenų. Buvo siekia
ma, kad i komisiją įeitų visų, Vli- 
ke daljH'aujančių, grupių nariai. 
Savo pirmajame posėdyje Komisi
ja išrinko prezidiumą: pirminin
ku — Jonas F. Daugėla, vicepir
mininku — Simonas Laniauskas 
ir sekretorė — Nijolė Kersnaus
kaitė. Posėdy pasikeista mintimis 
dėl darbo apimties ir nustatytas 
veiklos planas bei metodai.

Komisija nutarė, rengiant Vliko 
veiklos planą, dėmesio svorį kreip
ti į sritis: 1. pasaulio politinę sri
tį, 2. savos visuomenės, tautos lais-

Amerikos lietuvis ir mūsų gar
bingas svečias solistas Stasys Ba
ras, ALB Krašto Valdybos kvie
čiamas pakoncertuoti, nuo vasario 
25 d. iki kovo 16 d. pas mus iš
buvęs, drauge su mūsų vietine so
liste p. G. Vasiliauskiene davė ke
turis grandiozinius koncertus, 
kurie labai giliai įsmigo klausy
tojų širdy ir atminty. Daugelis 
išgirdę Barą dainuojant be re
zervų sutinka su p. V. Radzevi
čium, kuris savo viename laiš
ke iš Adelaidės prasitarė ‘‘lietu
viams solistams iki šiol galiojęs 
Kipro Petrausko mastas ateity ga
li būti iškeistas į S. Baro mas
tą.” Ir būtų visai nenuostabu, nes 
tokio galingo, švaraus ir užburian
čio balso po S. Baro gal teks il
gai laukti.

Kovo 16 d. gerokai išvargęs so
listas grįžo po paskutinio koncer
to Canberroje ir prieš išvykda
mas namo dar tikėjosi valandėlę 
kitą atsipūsti puikioje p.p. P. Mi
kalauskų rezidencijoje, kurs jis bu
vo prisiglaudęs ir globojamas jam 
bebūnant Sydnėjuje, bet to poilsio 
nebuvo. Su' solistu pasimatyti ir 
atsisveikinti pribuvo ALB Krašto 
Valdybos p-kas p. M. Zakaras ir 
Mūsų Pastogės redaktorius. Ma
lonių šeimininkų vaišinami dar 
spėjome su solistu kiek intymiau 
pasikalbėti. To pokalbio vieną ki
tą mintį paduodame ir M.P. skai
tytojams.

Solistas S. Baras prisipažino, 
kad jis nepaprastai džiaugiasi šia 
savo išvyka ir ypač Australijos

lietuvių nuoširdumu:
— Daugelis lietuvių pasaulyje 

kažkur kažkaip dalį savęs prara
dę, galbūt sakyčiau dalį atviru
mo ii’ nuoširdumo, ką jūs čia Aust
ralijoje esate pilnai išlaikę. Apie

SOLISTAS STASYS BARAS

vinimo kovoje organizavimą, 3. 
jaunimo parengimą tautos vadavi
mo darbui, 4. santykį su tautos 
kamienu pavergtame krašte, 5. fi
nansų telkimo metodus ir 6. Vliko 
organizacinius reikalus. Komisijos 
daugumos priimtos mintys numa
tyta ateity patiekti Vliko Valdy
bai.

(ELTA)

PADĖKA
Visų Australijos lietuvių vardu dėkojame solistui 

STASIUI BARUI už suteiktą mums garbę savo atsilan
kymu ir už laimę pasiklausyti dainavimo.

Jūsų pasiaukojimas juo didesnis, nes tai buvo širdies 
auka lietuvio lietuviui.
AČIŪ TAU, DIDIS DAINIAU!

ALB Krašto Valdyba

tai jau buvau girdėjęs iš kitų čia 
atsilankiusių, tą patvirtino ir ma
no asmeniški vietoje susitikimai, 
koncertuose parodytas nuoširdu
mas ir entuziazmas.

— Koks būtų Jūsų bendras įspū
dis apie Australijos lietuvius?

— Kaip jau minėjau — pats ge
riausias. Net ir koncertuose pasi
rodė gana disciplinuoti savo emo
cijas reikšdami, kai daina ir pia
no palyda jau galutinai užbai
giama. žinoma, pasitaiko kaip ir 
visur emocinių prasiveržimų, bet 
tas visai natūralu.

Priminus, kad ne visur koncer
tuose auditorijos buvusios gausios, 
kaip kad buvo galima tikėtis, p. 
Baras viską atlaidžiai pateisino:

—Visai natūralu, kad ne visur 
salės buvusios perpildytos. Lygiai 
man pirmą kartą pervažiuojant 
su koncertais per Ameriką dauge
ly vietų salės būdavo skystokos, 
bet kai antrą kartą vykau, visur 
klausytojų būdavo perteklius. Pa
galiau gerokai nukentėjo planuo
tieji koncertai dėl mano ligos. Nors 
ir ne visai dėl mano kaltės tie 
koncertai turėjo būti kilnojami, 
bet tikėkit, aš pats tai skaudžiau
siai pergyvenau. Iš čia ir didelė 
pamoka, kad vykstant į tokius 
kraštus, kaip čia, reikia duoti 
kiek daugiau laiko ir per tą laiką 
būtina klimatiniai prisitaikyti.

nys. Kaip Jūs žiūrite į tokius da
lykus?

— Nieko nematau čia pikto. 
Jeigu mes nueiname į kitataučių 
koncertus, tai juo labiau verta ir 
net naudinga pasiklausyti lietu
vio. Vis dėl to mes jau tiek su
brendę, kad meną turėtume skir
ti nuo politikos.

— žinome, kad dainuojate Či
kagos lietuvių operoj ir esate pa
grindinis jos ramstis. Apie tą ope
rą mus pasiekia įvairių nuomo
nių. Kaip jūs į tai žiūrite?

— Čikagos lietuvių operą pilnai 
pateisinu ir prie esamų sąlygų ji 
mums visokeriopai naudinga. Jos 
pastatymai laikomi aukšto lygio, 
kad apie ją labai palankiai atsi
liepia didžioji Amerikos spauda. 
Tai yra didelė atestacija lietu
viams kitataučių akivaizdoje. Pa
galiau jos egzistencija priklauso 
nuo rėmėjų. Kol jų yra, opera 
laikysis ir gyvuos. Kai jų nusto
sime, opera pati užsidarys.

Paklaustas, ar sutiktų kviečia
mas dar kartą atvykti į Austra
liją pakoncertuoti, p. Baras atsa
kė:

— Australijos lietuviams visad 
ir mielai dainuočiau, tik gaila, 
kad mus skiria tokie dideli ir iš- 
laidingi nuotoliai. Tačiau bet ką 
bekviestumėt, reikia iš anksto ge
rai pasiruošti ir duoti laiko, kad 
neįvyktų taip, kaip kad šį kartą 
su manim. Atminkit, laiko ir kli
mato staigios permainos žmogų la
bai ir net skaudžiai paveikia. Pa
galiau Amerikoje turime ir dau
giau gerų solistų, ne vien tik Ba
ras...

— Sakykite, Maestro, turėda
mas tokį galingą balsą jūs galė
jote iškopti į pasaulines viršūnes. 
Kodėl gi apsiribojote vien lietu
vių bendruomene?

— Menininko gyvenimas vien 
tik iš savo meno yra nepaprastai 
sunkus, o ypač mums lietuviams 
be savo krašto ir be valstybinio 
užnugario. Šitai žinodamas turė
jau rinktis — profesiją ar daina
vimą. Jausdamas atsakomybę už 
■savo šeimą pasirinkau profesiją 
dainavimą pasilikdamas tik kaip 
“hobby”.

ALB Krašto Valdybos pirmi
ninkas p. M. Zakaras, išreikšda
mas solistui savo ir valdybos var
du padėką už atvykimą ir koncer
tus,* priminė, kad norėtų bent kiek 
ir materiailiai parodyti dėkingu
mo, p. Baras atsisakė bet kokio ho
noraro sakydamas:

Studijų Dienos Melbourne
Kovo 27-30 d.d. ALB Krašto Kultūros Taryba šaukia nepa

prastą kultūrininkų suvažiavimą — Australijos Liet. Bendruomenės 
Kultūrinės Veiklos Studijų Dienas. Suvažiavimas įvyksta Melbour
ne Lietuvių Namuose 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051.

Nakvynių reikalu dalyviai kreipiasi į Studijų Dienų Rengimo 
Komiteto pirmininką p. A. Šeikį 54 Davison St., Richmond, Vic. 
3121, tel. 42 2367.

Įėjimas į Studijų Dienų posėdžius visiems atviras.

STUDIJŲ DIENŲ PROGRAMA

9.00 — 9.30 D. Simankevičienė (Melb.): Sunkiai beišvengia- 
mos kliūtys mokinant vaiką lietuvių kalbos.

9.30 — 10.00 Jurgis Janavičius (Sydney),
10.00 — 10.30 Vytautas Straukas (Adelaide).
10.30 — 11.00 Valentinas Cižauskas (Melb.): Šeimos įtaka trem

ties mokykloje.
11.00 — 12.30 Diskusijos.

12.30 — 2.00 Pietūs
SPAUDOS REIKALAI

Kaip žinote, liga nėra kaltė, o 
nelaimė, bet vis tik jaučiu parei
gą atsiprašyti Australijos lietu
vius, kad buvo susitrukdymų. Juk 
tas atsiliepė ir mano paskutinia
me koncerte Canberroje, kur jau 
paskutinių programoje numatytų 
dainų negalėjau padainuoti ir taip 
p. Vasiliauskienė viena turėjo jį 
užbaigti. Tačiau nežiūrint to džiau 
giuosi, kad mano dainavimas vi
sur su didžiausiu nuoširdumu 
klausytojų buvo priimtas ir jums 
už tai esu giliai dėkingas.

— Man didžiausias honoraras 
buvo jūsų nuoširdumas ir mano 
dainavimo karštas priėmimas. I 
šią savo išvyką žiūriu kaip į ma
lonias savo atostogas. O jeigu iš 
tų koncertų dar susidarė kiek at
liekamų lėšų, sunaudokite jas sa
vo bendruomenės kultūriniams 
reikalams. Juk jūs čia visi dir
bate be jokio atlyginimo lietu
višką darbą. Leiskite ir man prie 
to prisidėti ne vien kaip meni
ninkui, bet ir kaip lietuviui.

Penktadienis, kovo 27 d.
1.00 — 2.00 vai. Dalyvių registracija.
2.00 — 2.30 vai. Sveikinimai.

LIETUVIO ATEITIS AUSTRALIJOJE
Moderatorius Albertas Zubras

2.30 — 3.00 vai. Dr. K. Kemežys (Canberra): Australijos lietu
vių veiklos organizacija ateityje.

3-00 — 3.30 Dr. A. Mauragis (Sydney): Lietuvybės išlaikymo
prasmė.
Dr. A. Stepanas (Adelaide):
Dr. K. Zdanavičius (Geelong).
M. Didžys (Melbourne): Lietuvis namie ir 
lyje.
Diskusijos.

Šeštadienis, kovo 28 d.

' 3.30 —
4.00 —
4.30 —

5.00 —

4.00
4.30
5.00

6.00

LITUANISTINIS ŠVIETIMAS
Moderatorius Antanas Mikaila

pasau-

Moderatorius Jurgis Janavičius
2.00 — 2.30 Vincas Kazokas (Sydney): Gyvoji lietuvybė ir gy

voji spauda.
2.30 — 3.00 Kun. Pranas Vaseris (Melb.).
3.00 — 3.30 Vladas Radzevičius (Adelaide).
3.30 — 4.00 Andrius Garolis (Sydney): Nerealistinė mūsų pažiū

ra spaudos atžvilgiu.
4.00 — 5.00 Diskusijos
5.00 — 6.00 Klausimai ir sumanymai.
6.00 Užbaigiamasis žodis (ALB Krašto Kult. Tarybos pirmininkas, 

Liet. Dienų K-to pir-kas).
Sekmadienis, kovo 29 d.

6.30 vai. vakare: Putino drama “Valdvas” (stato Adelaidės Liet.
Teatras).

Tikimės, kad Studijų Dienose iškeltos idėjos ir mintys bus ne 
tik įdomios mums, bet ir naudingos ateities lietuviškam darbui.

Primename, kad programoje bus laikomasi punktualumo!
ALB Krašto Kultūros Taryba

— Amerikoje koncertavo solis
tų ir iš pavergtos Lietuvos. Yra 
skirtingų nuomonių tiek iš mūsų 
oficialių institucijų, tiek ir pri
vačių asmenų, kad esą lankyma
sis tokiuose koncertuose doriems 
lietuviams nėra teigiamas reiški-

Taip jaukiai besikalbant atėjo 
metas ir vykti į aerodromą. Čia 
jau laukė būrelis lietuvių, kurie 
svečią išlydėjo linkėdami greito 
pasimatymo.

n.n.

ŠV. VELYKŲ proga

sveikiname Geeiongo ir apylinkių tautiečius bei visas 
veikiančias organizacijas linkėdami velykinio džiaugs-
mo.

Geeiongo Apylinkės Valdyba

1
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JONAS SOLIO N AS

KODĖL NEPARODYTI ?
Mūsų vyresnieji labai dažnai nusiskundžia, kda jaunimas ne

skaito lietuviškų knygų, ypatingai poezijos. Sako, niekaip nega
lima Įsiūlyti ką nors pasiskaityti, susipažinti bent su mūsų poezi
jos klasikais.

Tačiau prisipažinkime, kad mūsų vyresnieji nedaug padeda 
patys pastangų jaunimą supažindinti su mūsų literatūra. Dejo
nės, kad lietuviška knyga yra retas svečias namuose, girdime nuo
latos. Vis dėl to, nemanytume, jog dejonėmis problemą galėsime 
išspręsti. Reikia ką nors daryti. Daryti tai daryti, bet kad mes 
labai nerangūs ir nedrąsūs su savo planais.

Lietuviško rašytinio žodžio propagavime ir populiarinime mes 
turėtume pasimokai iš kitų tautų. Mat, dainą tai dar šiaip su
dainuojame ir nesidrovime net svetimtaučius pasikviesti jų pa
siklausyti. Tik jau ne lietuviško rašytinio meno.

Man atrodo, kad atėjo jau metas, jog pradėtume rūpintis lie
tuviškos literatūros populiarinimu. Būtina, kfad jaunimui būtų* 
ruošiami konkursai iš lietuvių literatūros pažinimo. Reikia, kad 
kiekvienas tėvas ir motina Įsipareigotų, jog savo vaikams viso
kiomis progomis dovanotų tik lietuviškas knygas, o ne kokias 
lėles ar bereikalingus žaislus. Reikia ruošti literatūros vakarus. 
Nesvarbu, kad jie bus pradžioje negausiai lankomi. Svarbu, kad 
būtų pradėta daryti.

Prieiname prie mano svarbiausio siūlymo. O kodėl nesuruoš- 
ti mūsų literatūros festivalių? Ruošiame milžiniškas dainų ir tau
tinių šokių šventes. Išleidžiame milžiniškas sumas pinigų, paau
kojamo valandų valandas savo laisvalaikio. Tai gražu ir gera, 
nes tuo būdu supažindiname mūsų visuomenę su savo nuostabiais 
šokiais ir dainomis.

Nejaugi mūsų literatūriniai turtai neužsitarnavo geresnio Įver
tinimo? Kodėl jie turėtų būti slepiami nuo jaunimo? Manding, 
literatūrinius festivalius yra lengviau ir suruošti. Juk, sakykime, 
poezijos festivaliui tereikia tik kelių poetų, kelių gerų aktorių, na, 
ir gero poezijos žinovo, kuris sugebėtų parinkti šventei tinkamą 
poeziją. Panašus festivalis būtų galima suruošti ir prozos iškėlimui. 
Ačiū Dievui, mes dar turime pakankamai kūrėjų, kurie yra ir Įdo
mūs, ir pajėgūs tokiuose festivaliuose dalyvauti.

Prieš kiek laiko — apie tai rašėme — Chicagojc Įvyko pirma
sis teatro festivalis. Ir jis praėjo su nepaprastu pasisekimu. Buvo 
ištraukti iš lentynų mūsų teatriniai kūriniai, parodyti visuomenei 
ir jaunimas supažindintas su mūsų teatro kūriniais.

Ir dar kitas dalykas. Neretai nusikundžiame, kad jaunimo 
negalime prisivilioti Į chorų repeticijas. Jis ten atsisako eiti dėl 
laiko stokos. Man atrodo, kad literatūrinės šventės pareikalau
tų daug mažiau kolektyvinio pasiruošimo ir tuo būdu galbūt 
prisiviliotum ir daugiau jaunimo, kuris sutiktų išpildyti kūrybinius 
dalykus festivaliuose.

Dažnai jaunimo nepatraukiame, nes nesužadiname jame pa
kankamos paskatos. Literatūriniuose festivaliuose galima būtų Įves
ti ir įvairius konkursus, ypatingai jaunimui. Juk čia galėtų varžy
tis net ir mažiausi pipirai deklamuodami eiles. Gi vyresnysis jau
nimas galėtų pasireikšti rimtoje poezijos deklamacijoje arba net 
ir muzikiniuose pastatymuose, kurių, manau, netrūktų ir kurie bū
tų sukurti panaudojant mūsų poezijos klasikų kūrybą. Žodžiu, 
poezijos festivaliuose jaunimas galėtų labai rimtai ir gausiai pa
sirodyti. Be to, visuomenei patraukti tokiuose festivaliuose ver
tėtų ir literatūrines premijas dalinti. Kodėl metinių premijų neį
teikti tokiose šventėse? Juk tada toks festivalis taptų tikra lite
ratūrine puota!

Nusiskundžiame, kad viskas pabodę: visi solistai girdėti, tau
tinių šokių grupės matytos, — taigi, dainos išdainuotos, šokiai 
atšokti. Dabar belieka bandyti ką nors naujo. Ir tam kultūringam 
atsinaujinimui geriausia pradžia būtų literatūrinės šventės. Tokių 
švenčių suruošimu galėtų rūpintis paskiros organizacijos. Tačiau 
geriausia pritiktų tai Lietuvių Bendruomenei, nes ji yra ir pajė
giausia, ir gausiausia. Taigi , belieka tik laukti, kada per visas 
lietuviškas išeivijos kolonijas išsilies literatūrinės šventės.

V. KAZOKAS

Vasario 16-ji mums
5 is pasisakymas, pasakytas Lie

tuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimo proga Sydnėjuje šią me
tų vasario 8 d. Kadangi 
eilei tautiečių jo besiklau
sant kilo visokių kontroversinių 
minčių ir prielaidų, autoriaus pa

sisakymą skelbiame čia ištisai, kad 
skaitytojai, turėdami pilną tekstą 
prieš akis, nesivadovautų vien tik 
įspūdžiu ar nuogirdomis. Suintere
suotuosius kviečiame šiuo klausi
mu atvirai pasisakyti.

Red.

Minint Vasario 16-ją — Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
1918 m. deklaravimo dieną po 
penkiasdešimties su viršum metų, 
susibėga į vieną tašką keletas kon- 
traversinių dalykų, į kuriuos gal 
būtų pravartu šiandien ir pažvelg
ti.

Visų pirma Vasario 16-ji yra 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo diena. Tai yra grynai isto
rinė data nuo kurios skaičiuoja
me Lietuvos kaip valstybės at
kūrimą. Ir per visą nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpį Vasario 
16-ji galiojo kaip valstybinė šven
te, pavadinta Lietuvos nepriklau
somybės švente, ši diena anuo 
metu buvo tarsi simbolis Lietu
vos valstybinio statuso, kaip liu
dytojas, ką anuo metu turėjome 
ir kuo gyvenome.

Betgi praėjus dvidešimt dve
jiems metams Lietuvos valstybi

nis gyvenimas nutrūko: Lietuva 
kaip nepriklausoma valstybė fak
tinei neegzistuoja, jos valstybinės 
funkcijos okupanto suspenduotos, 
lygiai kaip ir tos pačios valstybės 
įsteigtosios šventės. Praktiškai ir 
kitaip negalėtų būti: nėra valsty
bės, drauge nėra ir visų tų da
lykų, susijusių su pačia valstybe 
— savo teisių, laisvių, valstybi
nio aparato, pinigų... lygiai ir 
valstybinių švenčių. Atrodo, visiš
kai logiška — su valstybe bai
gėsi ir visos valstybinės funkci
jos, nežiūrint, ar jos būtų mate
rialinės, ar moralinės. Juk niekas 
nebandė operuoti litais, kurie 
nustojo galios ir vertės praradus 
nepriklausomybę. Niekas nesirėmė 
nepriklausomos Lietuvos įstaty
mais, kai Lietuvai netekus nepri
klausomybės buvo įvesti okupaci
niai įstatatymai. Visi laikėmės 
prie naujos santvarkos galvodami,

LAIŠKAI B ADELAIDES VI. Radzevičius

Susirinkime pabuvojus
Šj kartą laišką pradedu, pir

miausia liesdamas blogąsias puses, 
nes noriu, kad jos nepasiliktų vi
sų skaitytojų širdyse, tiktai tų, 
kurie dėl šių blogybių yra kalti. 
Laišką skaitydami, jie patys sa
ve atras ir man nėra reikalo jų 
minėti, juo labiau, kad tai sau
jelė žmonių, kurie jau kelinti me
tai bando rimtus susirinkimus nu
vertinti.

š.m. kovo 8 d. Adelaidės lietu
viai, besidomintieji bendruomeni
ne savivalda, buvo susirinkę Lie
tuvių Namuose pasiklausyti pra
nešimų apie atliktus darbus, iš
sirinkti naujus vykdomuosius or
ganus ir pasikalbėti bendrais ko
loniją liečiančiais klausimais.

Tokius tikslus turėjo apylinkės 
valdyba, šaukdama šj metinį bend
ruomenės narių susirinkimą. Su 
panašiom intencijom į susirinki
mą ėjo ir dauguma dalyvių, kurie 
bendrai nesudarė pilno šimto. De
ja, šis vienintėHs metinis susi
rinkimas mane skaudžiai apvylė, 
nes jis išsirutuliojo j kelių daly
vių viešumon tempiamą asmeninių 
sąskaitų suvedinėjimą, priekabių 
ieškojimus ir seniai užbaigtų rei
kalų atkasinėjimus. Tos kokčios 
priekabės prarijo beveik visą lai
ką, kuris buvo skirtas bendrie
siems reikalams padiskutuoti ir su
manymais pasidalinti. Man atrodo, 
kad tos asmeninės priekabės yra 
daromos sąmoningai, norint atbai
dyti nuo susirinkimų kiek kitaip 
galvojančius ir bendruomeninį 
darbą vertinančius žmones. Tik ta
da, kai į metinius susirinkimus 
ateis ant vienos virtuvės suner
tos marijonetės, tikriausiai nebus 
prie ko kabinėtis. Ne vienas juk 
verčiamas pagalvoti, kokia nauda 
dalyvauti susirinkime, kuriame ne
sivaržoma ir purvais drabstytis.

Mano supratimu, tačiau, daly
vauti reikia ir dalyvauti žymiai 
gausiau, griežčiau reikalaujant, 
bet kokie asmeniškumai būtų už
mišei. Tada patys susirinkimai 
bus produktingesni. Ačiū Dievui, 
ir šiame susirinkime buvo pro
švaisčių, ypač klausant praneši
mų apie atliktus darbus. Ligšioli
nei valdybai, kaip adelaidiškiai ži
no, trūko reprezentacinio prado, 
bet joje buvo žmonių kurie nuo
širdžiai dirbo ir žinojo, ko sie
kia. Nesusustojant ties pasikarto
jančiais darbais, kuriuos valdybai 
tenka kiekvienais metais geriau ar 
blogiau atlikti, norisi pereiti prie 
visos eilės aktualių pranešimų.

Apylinkės kultūros tarybos pir
mininkės p. M. Petkūnienės prane
šimas išsiskyrė savo aiškumu ir 
kondensuotumu. Ji davė gana ryš
kų vaizdą, kokiu keliu ir kokiom 
priemonėm buvo varomas priekin 

kad su valstybės žlugtim nežlugo 
tauta ir kad valstybę praradus 
dar ne viskas prarasta: kol tau
ta gyva, tol ir valstybės atkūri
mo galimybės atviros.

Taip, čia ir yra kontraversija: 
su Lietuvos valstybės žlugtimi 
ne viskas žlugo net ir iš tų valsty
binių funkcijų. Nežlugo ir šven
tės. Prieš nepriklausomą Lietuvą 
atkuriant nebuvo nei vasario 16- 
sios, nei tautos šventės, nei kitų 
tautinių švenčių, kurios buvo 
įsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
metu ir kurios tebegalioja ir šian
dien kiekvienam lietuviui — ir 
tiems Jcurie gali laisvai susirink
ti ir su didesne ar mažesne iš
kilme jas paminėti, lygiai jos ga
lioja savo dvasia ir aniems, kurie 
okupanto prislėgti tik slaptomis 
tegali apie tai pagalvoti ir savo 
širdyje jas prisiminti.

Kitam atrodytų iš mūsų pusės 

vietos kultūrinis gyvenimas, kas 
ir kaip jungėsi prie kultūrinių 
parengimų. Pačioje kultūros tary
boje, kuri sudaryta trejiem me
tam, įgyvendintas tam tikras tęs
tinumas — vicepirmininkas ir se
kretorius, nauudojant dvimetinę 
rinkimų sistemą, pasilieka parei
gose ir tuo laiku, kai kiti kultū
ros tarybos nariai perrenkami. Vi
daus struktūroj darbo lankstumui 
numatytas mažesnio masto darbo 
štabas.

Iš Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
Valdybos pranešimo, kurį padarė 
Sąjungos pirmininkas p. V. Biels
kis, paaiškėjo, kad Sąjungos už
planuoti nauji pastatai negali būti 
pradėti, nes vietos savivaldybė pla
nuoja rajono suskirstymą naujo
mis zonomis. Pažadėta statybinio 
leidimo prašymą svarstyti tik iš
sprendus zonų klausimą. Niekas 
nežino, kaip greitai tas bus pa
daryta.

Kartu su p. J. Jaunučiu, kuris 
pranešinėjo apie Vyties klubą, no
risi garsiai šaukti: Leiskite jau
nuosius lietuviukus sportuoti lie
tuviškam klube! Riktelėjus, ta
čiau, negailestingai širdin atkry
puoja baimė, kad tas šauksmas ga
li pasilikti šauksmu tyruose. O jei
gu jį adelaidiškiai išgirstų, spor
to klubo vadovybė galėtų didesniu 
pasitikėjimu žvelgti į ateitį ir ati
tinkamai planuoti lietuviško spor
to klubo veiklą. Sportinė mankš
ta, manau nereikia ir aiškinti, 
svarbi pačiam jaunimui. Ji įneša 
tam tikro įvairumo į besimokinan
čio jaunuolio blankią kasdienybę. 
Aštuoniasdešimt dabar sportuo
jančių jaunuolių turėtų būti nuola 
tos prieaugliu papildomi, kad bent 
pakeistų sportavimo dienas išgyve
nusius komandų narius. Kolonijoj 

Brangiam vyrui, tėveliui ir uošviui
A. A. 

JUOZUI LAPAIČIUI
mirus, liūdinčią žmoną Oną, p.p. Jūraičius, Bruželius 
ir Lašaičius bei visus artimuosius giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

A J. Jurkšaičiai
A.A. Brankai
A.J. D ir ginčiai

kažkoks nenormalus žaidimas, kaž
kokia fantastinė manija — ope
ruojame tuo, ko realiai nėra, su 
tam tikra iškilme švenčiame Lie
tuvos nepriklausomybės šventę, 
kai tos nepriklausomos Lietuvos 
nėra, angažuojamos tos šventės 
metu už nepriklausomą Lietuvą 
net nebūdami jos piliečiais!

Argi tai nėra fantazija, oro pi
lys, kurias mes savo vaizduotėje 
statome, savo pastangomis ir veik
la jas palaikome, savo tikėjimu 
jas grindžiame net nesiskaitydami 
su pačia tikrove ir esamais fak
tais?

Išeinant iš paduotų prielaidų 
turėtume sutikti, kad skeptikai ir 
realistai teisūs. Tačiau negalime 
išleisti iš akių taip pat esminio 
gyvenimo fakto, kad visa žmo
giška tikrovė, visi tie istoriniai 
faktai prieš jiems įvykstant taip 
pat buvo tik svajonė, tik žmogiš
ka fantazija. Bet dar tiems fak
tams tebėsant už šios tikrovės ri
bų, dar kol kas jie nebuvo reali
zuoti, jau kuriančio žmogaus vaiz
duotėje ir sąmonėje jie buvo tik
ri, tiek tikri, kad jis be rezer
vų galėjo aukotis už juos. Per 
žinomą ir nežinomą žmonijos isto
riją už nieką taip nebuvo kietai 
ir nuožmiai kovojama, kaip už 
fantastinius kūrinius. Vieni jų 
buvo didesnėm ar mažesnėm au
kom realizuoti ir paliko realiais 
faktais, kiti dingo drauge su jų 
kūrėjais.

Lygai ir mūsų atveju. Tiesa, 
neturime nepriklausomos Lietuvos, 
bet tos nepriklausomos Lietuvos 
nepriklausomybės šventė lygiai 
mūsuose tokia pat reali, kaip kad 
ir anais metais, kada šventėme 
nepriklausomybės šventę patys bū
dami nepriklausomi. Skirtumas tik 
tas, kad prieš trisdešimt metų to
ji nepriklausomybė buvo realus 
faktas, gi šiandie jis yra mūsų 
svajonė, mūsų siekiamasis objek
tas, mūsų šiandieninės veiklos ir 

yra išteklių ne tik išeinančius 
pakeisti, bet ir pasilikusiųjų skai
čių didinti.

Grynai finansiniam Moterų Sek
cijos pranešimui, kurį padarė sek
cijos pirmininkė p. R. Bajarūnie- 
nė, trūko pastabų apie pačios so
cialinės globos vykdymą ir apie 
tuos dariius, kurie krinta ant sau
jelės Moterų Sekcijos branduo
lį sudarančių žilagalvių po
nių ir atsitiktinių jų talki
ninkių. Pajamų ir išlaidų skait
linės tėra tik kruopštaus darbo re
zultatas ir dėl to visuomet ma
lonu išklausyti, kokiu būdu prie 
tų rezultatų prieita ir kiek jie pa
reikalavo savęs išsižadėjimo. Kiek
vienu metu, kai mes bendruome
niškai vaišinamės, naudojamės tik 
Moterų Sekcijos paslaugomis, bet 
vistiek dažnai bambame, kad jos 
nori už savo darbą ir produktus 
gauti atlyginimo. Jos dirba juk ne 
sau ir atlyginimą ima ne sau. Jos 
krauna centą prie cento, kad pra
skaidrintų liūdnas ligonių valan
das, kad sušelptų vargstančius, 
kad motiniškai globotų j mokyklą 
susirenkančius lietuviukus, kad 
kad paremtų pačius Lietuvių Na
mus ir eilę kitų institucijų.

Savaitgalio mokyklos Vedėjas p. 
V. Statnickas, kuris pranešinėjo 
apie bendruomeninę savaitgalio 
mokyklą, turi pilniausio pagrindo 
pageidauti, kad apylinkės valdyba 
pasiimtų į savo rankas visos mo
kyklos išlaikymą. Išlaidos nėra di
delės ir apylinkės valdyba, pasi
telkusi Tėvų Komitetą bei kitas 
mokyklą remiančias organizaci
jas, pajėgtų tai padaryti be di
desnių sunkumų. Mokykla tada nu
stotų buvusi pamestinuku, kuriam 
tik išgailesčio praeivis numeta ap
graužtą kaulą.

pastangų galutinis rezultatas. Te
gu šiuo metu Vasario 16-ji jau 
istorijon nuėjusi diena, tegu ji 
yra jau praeitis, kaip kad ir šią 
dieną paskelbtoji nepriklausoma 
Lietuva yra jau praeitis, tačiau 
jos misija dar nepasibaigusi: kol 
gyva yra lietuvių tauta, tol ji vi
sada svajos ir sieks savo laisvės 
ir nepriklausomybės, tol lygiai ir 
Vasario 16-ji kiekvienam lietuviui 
švytės kaip siekiamosios laisvės ži
bintas, ji bus šauklys ir žadinto
jas kovoti ir siekti tų vertybių, 
kurios niekad nepasensta ir nesu- 
rūdyja. Ir šiandie net ir po tris
dešimties metų Vasario 16-ji mums 
be tėvynės nėra anos turėtosios 
nepriklausomos Lietuvos tik pa
minklinis akmuo. Tai švyturys, 
kuriame išrašyti ne tik mūsų, bet 
ir visų ateinančių kartų tikslai ir 
siekimai. Tiesa, niekad mes neat
kovosime turėtosios nepriklauso
mos Lietuvos, kokia ji buvo pa
skelbta 1918 m. Kai kada bus at
kovota ir atkurta vėl nepriklau
soma Lietuva, tai ji bus nauja, 
kitokia, ir toji diena, kada vėl 
bus paskelta nauja Lietuvos ne
priklausomybė, bus visai kita, ši 
Vasario 16, kurią šiandie minime, 
ir kurią nežinia kiek laiko dar 
minėsime, iki tol galiojus kaip lais
vės žibintas, ant naujos Lietu
vos nepriklausomybės slenksčio už
ges kaip atlikusi savo istorinę mi
siją ir tepaliks tik kaip pamink
linis akmuo, tik viena tarp dau
gelio likiminių lietuvių istorijoje 
datų. Bet kol tos naujos nepri
klausomos Lietuvos neturime, tol 
Vasario 16-ji mus šauks ir ska
tins, tol ji galios jei ne kaip per
galės diena, tai visų pirma kaip 
mūsų tautos viename taške su
kauptas siekis ir idealas.

Tiesa, yra skirtumas, kaip žiū
ri j Vasario 16-ją pavergtieji tė
vynėje ir kaip žiūrime mes, gy
vendami laisvėje be tėvynės. Ką 
reiškia gyventi laisvėje be tėvy-

Manau, kad ne tik mane, bet ir 
kitus susirinkime dalyvavusius ge
rokai nustebino pranešimas apie 
pavergtų tautų komiteto politines 
užgaidas. Pranešimą šiuo reikalu 
padarė bendruomenės atstovas 
tame komitete, p. V. Petkūnas. 
Jis pareiškė, kad pavergtų tautų 
komitetas nuo dabar padės aust
ralams kovoti prieš vietos komu
nistus. Kadangi Australijoj prieš 
komunistus atvirai kovoja tik vie
na partija, būtent DLP, visas ko
mitetas, atrodo, lenda į šios par
tijos kišenę. Kaip toliau iš pra
nešimo paaiškėjo, tos partijos ade- 
laidiškis šulas, p. Poza, kuris jau 
anksčiau komitete grojo pirmuoju 
smuiku, komiteto vardu veda kaž
kokias derybas su RSL dėl bend
ros akcijos. Jau čia pat susirin
kime pareiškiau, jog ši kryptis 
žalinga visai lietuvių bendruome
nei, nes ji mus sutapdina su vie
na partija ir iššaukia rimtą grės
mę nustoti užtarėjų, kuriuos turi
me įvairiuose australų visuomenės 
sluoksniuose. Mūsų tikslas kovoti 
prieš Rusijos komunistinį impe
rializmą. Komunizmo vienalytišku
mas jau yra palaidotas ir atskiros 
komunistų partijos skirtingai žiū
ri į pasaulinius reikalus (Čeko
slovakijos atvejąs). Pačioj Austrą 
lijoj komunistų partija yra lega
li. Nors tos partijos programa 
absoliučios australų daugumos yra 
kategoriškai atmetama, bet ji to
leruojama ir jai leidžiama veikti 
vadovaujantis demokratijos laisvė
mis. Nors asmeniškai mums lietu
viams kiekvienas komunistas, ne
žiūrint kokios tautybės jis bebūtų, 
priešas, bet mes privalome respek
tuoti laisves krašto, kuriame gy
vename. Tiesioginis mūsų krašto 
užgrobikas buvo ir pasiliks Sovie
tų Rusija ir mes tikrai turėsime 
daugiau draugų, kovodami prieš 
ją, bet ne prieš vietos komunis
tus.

Per neužbaigtas tuo klausimu 
diskusijas ligšiolinis mūsų atsto
vas šiame komitete susirinkusiems 
aiškino, kad stodami j kovą prieš 
vietos komunistus, mes, girdi, tu
rėsime daugiau draugų, kurie eis 
su mum gatvėse demonstruoti, 
šis paaiškinimas nereikalingas jo
kių komentarų. Reikia manyti, kad 
naujoji apylinkės valdyba, kurią 
sudaro trys jaunosios kartos atsto
vai (p.p. G. Šimkus, V. Straukas 
ir E. Kalibatas) ir du senimo 
atstovai (p.p. A. Mikeliūnas ir V. 
čėsna), skirdami naują atstovą 
duos jam atitinkamas instrukcijas. 
Mūsų atstovo tolimesnis dalyvavi
mas šiame komitete galės priklau
syti nuo bendros pavergtų tautų 
komiteto politikos.

nės kiekvienas iš mūsų gerai ži
nome, tačiau ką reiškia gyven
ti tėvynėje be laisvės šiandie ne
daug kas iš mūsų tesupranta. Ir 
mūsų nusupratimas ir jų pastan
gų neįvertinimas dažnai iššaukia 
jiems nepagrįstų priekaištų. Iš 
tiesų pavergtieji broliai daugiau 
ilgisi laisvės, negu mes čia tėvy
nės, ir jiems Vasario 16-ji daugiau 
reiškia negu daugeliui čia mū
sų. Tiesa, laikas irgi padaro sa
vo: su laiku atbunka jausmai, 
prigęsta entuziazmas. Juk ir mū
sų tarpe toji pati Vasario 16-ji 
su daug pakilesne nuotaika bu
vo švenčiama prieš dvidešimt me
tų, negu šiandie.

Bet nežiūrint to Vasario 16-ji 
ir šiandie tebėra idealo švytėji
me ir idealo atstume. Jeigu mes 
ją nešime kaip liepsnojantį fa
kelą ir perduosime taip švytinčią 
būsimoms kartoms, būkime tikri, 
kad mes savo pareigą tautai ir 
Lietuvai būsime pilnai atHkę, nes 
iš tikrųjų mūsų šio meto hero
izmas glūdi ne bravūriškuose išsi
šokimuose, bet ištvermėj ir kan
trybėj. Tikriausiai mūsų pats stip
riausias dabarties ginklas ir yra 
ištvermė, prieš kurį bet kokios 
priešo pastangos dūžta. Šitai žino 
pavergtieji lietuviai tėvynėje, juo 
labiau šitai turėtume žinoti ir mes, 
kuriems tos ištvermės daugiau rei
kia, negu bet kur kitur. Lietuvo
je tą išvermę grūdina pats oku
pantas, tuo tarpu šičia turima 
laisvė mūsų ištvermingumą tirp
do ir sekina. Bet prieš akis nuo
lat ir nuolat stovį idealai šitą 
pragaištingą laiko ir aplinkos dar
bą stabdo. Vieną iš tų idealų ir 
uždavinių liudija kaip tik Vasario 
16-ji Ir jis yra nauja nepriklau
soma Lietuva!

2
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Aš - bobutė ?!

MINI, MIDI
Artėja ruduo, artėja laikas pa

galvoti apie naują paltą ir šil
tą sijoną. Laikas apsispręsti, kur 
mes stovime; prie mini ar maxi? 
O gal dar vieną žiemą sėdėsime 
“ant tvoros” ir leisime laikui ir 
madų žurnalui nuspręsti.

Paryžius, atrodo, jau apsispren
dė. Nuleido padalkas tiesiog su 
kerštu. Bohan iš Dior Namų gri
žo prie 1947 metų “New Look”, 
šiandien “midi” vadinamu, eida
mas Dior Namų pradininko, vie
nintelio ir neamirštamo Christian 
Dior pėdomis. Balmain jam pri
taria. Jis; ne tik pailgino sukneles, 
bet pakėlė ir jų ‘ liemenį tuomi 
pristatydamas naują liekną silue
tą — mažas moteris pailgino, o 
aukštas pavertė pieštukais. Trum
pesnis švarkas dominuoja madų 
rinkiniuose šį rudenį. Sijonai taip 
pat pakeitė liniją; sugrįžo kvol- 
dai ir gilus praskiepas suteikian
tis paskutinį žvilgsnį ką tik pa
slėptoms kojoms.

Patou, Balmain ir Nina Ricci 
galutinai apsisprendė savo rinki
niuose dėl suknelių ilgio, būtent 
15 inčių nuo žemės. Tai retas su
tarimas madų didžiųjų tarpe. Su
veržus liemenę panoro susiaurinti 
ir pečius. Giliai įstatytos ranko
vės dabar yra “in”, o pakelti ar 
pratęsti pečiai — “out”. Odiniai 
papuošalai, apvedžiojimai, sagos 
ir diržai tebestovi aukštai madų 
pasaulyje. Taip pat įvairiausių 
medžiagų diržai su didelėm ir ma
žom sagtim.

Kelnių kostiumas taip prigijęs 
moterų tarpe, atrodo pasiliks il
gesnį laiką. Tai vienas iš prak
tiškiausių rūbų vėsiomis dienomis; 
ne tik vietiniam apsipirkimui, bet 
ir vakarienės užeigai į miesto res
toraną, teatrą ar balių. Jo forma 
šiuo momentu yra šiek tiek pasi
keitus. Kas galėjo spėti, kad tiek 
daug variantų būtų įmanoma kel
nių kostiume? Pradedant siauru
tėm!, kojas vteržiančiom kelnėm, 
jos pamažu plėtėsi, kol pasiekė 
jūreivio ir dar platesnes kelnes. 
Šiandien vėl kiek susiaurėjusioš, 
vidutiniško pločio, tiesiai kirptos 
ir galima sakyti elegantiškiausios

Ar gali.. .
... vyras uždrausti žmonai 'grožio 

cyperaciją?
Ne, negali. Lygios teisės reiš

kia, kad kiekviena žmona gali net 
ir be vyro sutikimo daryti gro
žio operaciją: ar tai būtų veido, 
kūno ar net charakteristinių žy
mių pakeitimas. Grožio operaciją 
uždrausti vyras gali tik tuo atve
ju, jeigu operacija kenkia sveika
tai. Grožio operacija labai dažnai 
pašalina menkavertingumo komp
leksą ir pakelia dvasią. Arba vy
ras yra labai pavydus ii’ žmonai 
pagražėjus bijo jos netekti.

... vyras pždrausti žmonai dėvė
ti permatomą bliūzę?

Gali, šitokį rūbą žmona gali dė
vėti tik vyrui pritariant. Rodyti 
viešai nuogas kūno dalis, jeigu tai 
sukelia visuomenės pajuoką arba 
erotinę pagundą ir kenkia vyro, 
kaipo šeimos galvos, garbei, jis tu
ri teisę uždrausti. Pasipriešinimas 
klausyti gali būti viena iŠ skyry
bų priežasčių.

... vyras reikalauti smulkios iš
laidą apyskaitos?

Negali. Moteris lygiateisis žmo
gus, subrendusi, atsakominga šei
mininkė. Vyras neturi teisės įsa
kyti, ką ji turi virti pietums; jis 
gali tik savo mėgiamo maisto pra
šyti. Atskaitomybė “sulig centu” 
turi būti duodama abipusiškai ir 
susitarus. Nepasitikėjimas šeimi-

, MAXI
kokios buvo iki šiol, švarkas te
bėra ilgas ir gniaužtu liemeniu. 
Žinoma, su diržu. Rusva ir pilka, 
arba juodos-baltos spalvos mišinys 
vyrauja šioje srityje.

Paltai-midi, maxi, arba visai 
žemę siekiantys, ko iki šio dar 
nematėme, jau išstatyti vitrinose, 
veik visose pranašesnėse parduo
tuvėse. Vieną kitą jau ir gatvėje 
sutiksi, dengiantį jauną moderniš
ką panelę. Languoti, klėtkuoti ir 
vienos spalvos; pabrėžiantys lieme
nį ir švelniai krentantys kliošu. 
Dažnai odos apvedžiojimais, sagom 
ir diržu. Trisdešimties metų įtaka

ATLEISK...
Atleisk man, Viešpatie, kad taip retai 
Atsiklaupiau prie Tavo kojų!
Juk mano sielos skurdą Tu matai, 
Girdi ir širdį vienumoj vaitojant...

Neatėjau. Aš neturėjau Tau maldos, 
Neradau Tau paguodos žodžių. 
Erškėčių vainikas ant galvos;
Minios ateina... Prašo rožių...

Pajauta

YRA IR TOKIŲ
Kasmet apie vasario vidurį 

keletas šimtų lietuviukų (pilnų 
duomenų kol kas niekas nesirū
pino surinkti ar bent laikrašty 
paskelbti) linksmų ir nekaip nu
siteikusių būną pristatoma prie 
lietuvių savaitgalio mokyklos du
rų. Kiek iš jų baigs mokyklą? 
Kokios įtakos tai jiems padarys 
gyvenime?

Ar kas prisirengs moksliniai 
patyrinėti lietuviškų savaitgalio 
mokyklų efektingumą lietuviška
me gyvenime, sunku būtų pasa
kyt, bet gal būtų pravartu suda
ryti tokią “Royal Commission” ir 
iš pačių pagrindų persijoti visus 
faktus: kokie tėvai leidžia vaikus 
į mokyklas, kaip dažnai, koks nuo
šimtis kasmet nutrupa, kodėl? 
Kiek mokytojų ir kokio išsilavini
mo juos moko, kokio lygio moks
las, kaip dažnai keičiamas kur
sas, kiek prisilaikoma naujų moks
linių pažiūrų? Tokia mokslinė stu
dija būtų ne tik naudinga mūsų 
kultūrininkams, bet ir patiems tė
vams. Keletu metų stebėjusi to
kių mokyklų tutulioj imąsi pati ne
siryžtu tirti.

Visgi būtų įdomu, kiek šeimų 
vargsta kiekvieną savaitę neatsi
žvelgdamos nei oro, nei prieaug- 

ninkavime taip pat gali būti sky
rybų priežastimi, šykštumas — 
yda.

... vyras uždrausti žmonai atos
togas vienai?

Taip ir ne. žiūrint, kur ji atos
togaus ir su kuo? Jeigu jam tik 
žmonos draugė nepatinka, su ku
ria ji atostogauti norėtų, tuomet 
negali. Jeigu ji tik mėnesiui be 
žinios dingti norėtų, tuo atveju 
vyras gali uždrausti. Vyras turi 
žinoti kur yra jo žmona ir turi 
galėti kiekvienu metu ją pasiekti.

... ar gali vyras reikalauti žmo
nos uždarbio?

Negali, vyras privalo duoti žmo
nai ir vaikams pilną išlaikymą. 
Žmonos užnaminis uždarbis yra 
grynai jos pinigai. Vyras neturi 
teisės tikrinti, kur ir kam ji juos 
išleidžia. 

aiškiai pasireiškia šiuose madų 
rinkiniuose. Tai ne naujiena, ši 
įtaka vakarietiškuose rūbuose pa
sirodė jau prieš porą metų. Rusiš
ka dvasia “Dr. živago” pasėkoje 
vis tebeduoda naujų idėjų madų 
kūrėjams. Pernai turėjome auli
nius batus ir kazokiškas kepures. 
Šiemet priėjome prie pačių revo
liucijos laikų ilgapalčių. Kaip pla
čiai jie pas mus prigis, parodys 
laikas ir reklamų įtikinamumas. 
Ar atsimenat, ką sakėt, kai mi
ni išvydot? Ta pati istorija bus 
ii* su maxi. Tik šį kartą ne aukš
tyn keliame padelkas, bet kasmet 
po* du inčus leisime žemyn. O kas 
bus pasiekus žemę? Spėkite!

Įdomus moters gyvenimas, ar 
ne?

Raimonda

lio kaprizų, nei nuotolių, nei su
gaišto laiko (o laikas — šiandie 
visi žinom, — yra pinigai) trin- 
damies ant kietų kėdžių ir ar ne
rasdami net pakampy vietos. Jei
gu užiklaustumei bent vieną iš 
šių šventoriuje ar prie salės !ū- 
kuruojančių tėvų, kodėl atvežei 
vaiką į mokyklą, ką jie atsaky
tų? Paprastai ir visai natūraliai 
net nepagalvojęs atkirstų — no
riu, kad lietuviškai išmoktų. Čia 
nieko naujo ir nuostabaus, nes 
veik kiekvienas žmogus bet kokios 
tautybės gerbia ir gal ne 100%, 
tai gal bent 30% prisirišę prie 
savo kalbos ir ją nori perduoti sa
vo vaikams.

Taigi, mano teigimas, kad prie 
geriausių aplinkybių didelis nuo
šimtis tėvų pageidautų, kad jų 
vaikai mokėtų lietuviškai. Tą fak
tą patvirtina, ir už klausus tėvų, 
kodėl nesiunčia vaikų į lietuviš
ką mokyklą, gal nė vienas ne
atsakytų, — nenoriu, kad lietuviš
kai išmoktų. Greičiau patvirtins, 
kad jie tikrai nori, tik dėl įvairių' 
aplinkybių jiems tas neįmanoma.

Prie šito klausimo ir noriu ap
sistoti nedarydama išvadų ar 
sprendimų. Yra lietuvių, vadina
mi] “nesusipratusiais” tautiečiais, 
kurie vis gi jaučiasi turį pateisi
namų priežasčių, kad nepristato 
vaikų mokyklon, štai, pavyzdžiui, 
Renata ir Kristina.

Renatą sutikau visai netikėtai 
pas Meyers perkant vaikams mo
kyklines uniformas.

— Girdėjau sugrįžot Melbour- 
nan vienuolika metų buše ištupė
ję. Tai kaip laikaisi, kiek vaikų, 
kur gyveni? Kodėl niekur nesiro
dai?

— Kaipgi, daug kur rodausi, 
net į lietuvių bažnyčią buvau at
vykusi porą kartų pereitų metų 
pabaigoje, vaikus į mokyklą buvo
me atvežę.

— Ką sakai! — nustebau žino
dama, kad jos vyras australas ir 
vaikai lietuviškai nekalba ir neti
kėjau, kad vežtų vaikus mokyk
lon.

— Tebuvo tik eksperimentas,

Gyvų vaikų motinomis būti pir
miausia pradedame nuo jaunesnių 
broliukų prižiūrėjimo. Paskui atei
na nuosavi vaikai. Kartais tenka 
prižiūrėti ir tų jaunesnių (jau su
augusių) vaikus.

Pagaliau ateina tikrasis malo
numas — nuosavi anūkėliai.

Produktyvioj šeimoj visada atsi
randa priežiūros reikalingų ir mes 
niekad neprarandame praktikos. 
Juk mes net ir svetimiems vai
kams nušluostome rūpesčio ašarė
les ir nuvalome nosį. Viso pasaulio 
vaikai tampa mūsų vaikais. Anū
kėlius mylime labiau negu savo 
vaikus. Ne vien dėlto, kad užau
ginusios vieną vaikų kartą turi
me daugiau patyrimo meilėje. Ne. 
Mes antrojoj kartoj tikime vėl 
atradusios save ir kaip sociologai 
tvirtina:... “seneliai ir anūkai su
daro bendrą, jausmais pagrįstą 
frontą prieš tėvus, kurie stovi jų 
tarpe.”

Neturiu jokio supratimo apie 
sociologišką psichologiją, ar kaip 
ji ten besivadintų, bet tikiu, kad 
tame tvirtinime gali būti tiesos. 
Jeigu gera bobutė, pavyzdžiui, tu
ri sunkumų kaipo tokia, tai pa
grindas yra anūkėlio tėvai; t.y. 
mūsų pačių vaikai ir marčios ar 
žentai. Pagrindas sakau, bet ne 
tų sunkumų priežastis. Aš drąsiai 
norėčiau sakyti, jog mes bobutės 
esame objektyviai galvojančios mo
terys.

Būti bobute nėra jau taip pa
prasta. Tikrai ne. Dvidešimt su 
viršum metų pačios buvome šei
mos vadovėmis. Dabar staiga tą 
galios poziciją turime užleisti jau
nesnei (nors ir nuosavai dukte
riai). Tai smūgis ir gana skau
dus smūgis. Ką ta jaunesnioji 
atsineša tokiam atsakomingam 
postui? Išskyrus sekančios gene- 
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kuris, deja, nepasisekė...
— Nepasisekė? Kaip tai?
— Visai paprastai, žinai, mano 

vaikai lietuviškai mažai kalba, ta
čiau mano mama savaičių savai
tėmis zirzė, kad vežčiau vaikus 
mokyklon. Sakė, greit lietuviškai 
pramoks, draugų susiras, net pa
tys prašys, kad ir toliau leisčiau. 
Pamačius, kad Markas ir Tery uo
liai domisi pasakojimais apie Lie
tuvą, pamaniau, kad pabandyti 
galima. Ir Peter tam pritarė pa
žadėdamas kas antrą savaitę juos 
mokyklon pavėžėti, o jų bočelis net 
prižadėjo mokėti po dvidešimt cen
tų už gerą mokymąsi. Bet nieko 
neišėjo. Iš pirmos dienos pasiju
to labai nesmagiai, kai juos paso
dino šalia mergaičių pirmame sky
riuje. Mat jie paaugliai ir su pi- 
piriukais nenori sėdėti. Nemokė
dami kalbos nesuprato net ką mo
kytoja aiškino. Dar porą kartų 
pavyko prikalbėti ir nuvažiuoti,
bet toliau griežtai užsikirto: aš 
neisiu ten, sako Tery, — ta mo
kytoja yra stupid, aš nesuprantu 
jos, o Markas pridėjo, kad vaikai 
ten vis tiek kalba visą laiką ang
liškai ir mes iš jų lietuviškai ne-

Moterys sporte A'"""
MOTERŲ SPORTO PRADŽIA

Sportui pradžią davė šokiai ir 
žaidimai sveidiniu. Dar ne taip 
seniai, kada gražios ir kultūringos 
moters idealas buvo silpnas ir 
smulkus sudėjimas ir išblyškusi 
veido spalva. Tada madoje buvo 
saulės skėtis, kuris apsaugojo 
veidą, kad joks rudinantis saulės 
spindulėlis nepaliestų švelnaus 
skruosto. Bet būtų klaidinga gal
voti, kad anksčiau moterys nesi
domėjo kūno ištobulinimu. Nors 
reguliarus moterų sportas pradė
jo prigyti tik šio šimtmečio pra
džioje, visdėlto žinoma, kad jau 
prieš 1000 metų kai kurių kraš
tų moterys darė sportiškus pra
timus. 

racijos teisę — nieko! Duktė ar 
marti žino, kad ji neturi patyri
mo. Ji žino, kad ir aš tą žinau. 
Ir štai mes tampame priešais ir 
labai kritiškai viena kitą stebime. 
Mano ilgametė daugiavaikė patir
tis susiduria su nesilenkiančia opo
zicija; na ir jau blogai. Buvau 
sau griežtai prižadėjus nesikišti 
ir būti pasyvi stebėtoja. Bet ką 
reiškia išmintingiausios rezoliuci
jos, jeigu išlenda impulsas ir vis
ką sugadina.

Dėl pirmojo anūkėlio buvo gana 
daug nesusipratimų su dukteria, 
ji jo laukė ir skaitė apie vaikų 
auginimą, aš taip pat neatsilikau. 
Skaičiau knygas ir straipsnius 
apie vaikų asmenybės puoselėjimą, 
apie vaikų psichologiją, maitini
mą... žodžiu apie viską. Gana gud
riai pasiruošiau atremti visus jos 
atsakymus:...” taip ... tavo laikais, 
bet dabar viskas kitaip...”

Anūkėliui gimus buvo momentų, 
kada norėjau skambinti policijai 
ar vaikų globos departamentui ar 
dar kokiai institucijai ir išgelbė
ti tą vargšą mažytį mano kūdikė
lį iš tos beširdės moters idijotiš- 
ko ir žiauraus auklėjimo. Susilai
kydavau tik dėlto kad ta “gudruo
lė” mano pačios duktė; beto aš 
irgi kadaise turėjau mamą.

Yra bobučių, kurios galvoja, 
kad jau joms nebėra ko besimo
kinti. Jos viską žino, kas anūkų 
auklėjime žinotina. Norėdama sa
vo anūkų meilės ir įvertinimo kol 
jie augo vienas kitą vydamiesi, 
aš, galima sakyti, visą laiką stu
dijavau toliau. Šiandien esu pui
kiai orientuota “Western’u” dra- 
matikoj, asmeniškai ir artimai pa
žįstu Donald Duck’o šeimą. Ga
liu nors rytoj laikyti egzaminus 
astronautikoj. Gerai pažįstu visus 
šaudymo ginklus ir nedvejodama 
galiu išvardinti visus Beat-ir-Soul- 
singerius. Aš neturiu visai laiko 
senti. Vienintelis ko nesuprantu; 
tai nemokėčiau vėl sumontuoti 
išardyto automobilio motoro. Bet 
tas nėra taip baisu — sako ma
no anūkai. — Juk neįmanoma vis
ką mokėti. (Matote, jie irgi kar
tais gauna blogus pažymius mo
kykloje.)

Yra bobučių, kurios dar “jau
nos”, kurioms vyrai dar antrą 
žvilgsnį gatvėje duoda, kurios dar 
vaikšto po “Nightclubus”, kurios 
dar nenori turėti anūkų. Aš esu 

išmoksim.
— čia tikra problema, — jai 

pritariau. — Mokytoja kalba tik 
(nukelta į psl. 4)

Klasikų laikotarpis, su savo 
aukštu idealu sportui, dar netole
ravo sportuojančių moterų, išsky
rus Spartoje. Ten buvo leista mer
ginoms šokiuose praktikuotis ir 
jos galėjo varžytis vieninteliame 
sporte — plaukime. Tiktai atbun- 
dant individualizmui, su Renesan
so laikotarpiu, pradėjo įsileisti 
moteris ir į kitas sporto šakas.

Maždaug 14-to šimtmečio vidu
ryje prigijo moterų lenktynių pa
protys. Jau 1325 metais yra at
žymėtos moterų lenktynės Floren
cijoje, o 1382 Vienoje. Šitokios 
lenktynės ilgai pasiliko sąryšyje 
su tautiniais papročiais. Juk ir 
pas pas mus bobutės pasakodavo, 
kad kaimuose per pavasario ir va
saros šventes merginos lenktynėse

tokia, kaip Annotada mama. Sė
džiu savo šiltoj virtuvėj ir visiems 
ką nors mezgu. Esu savo šeimos 
paskutinis ir greičiausios pagal-
bos adresas; ar tai meškiukui akį 
įdėti, didelio rūpesčio ašarai nuš
luostyti, pyragui ar būtinai ir sku
biai reikalingam doleriui. Dažniau 
šia, kada visas pasaulis tampa 
baisus, tėvai nesupranta ir patys 
su savimi nebesusitvarko; mano 
virtuvėj yra labai sena dėžutė (dar 
nuo mano vaikų laikų), kurioj vi- 
smuomet atsiranda saldainis pa
guodai ir mano ausis kantri jų 
vargui.

Papasakosiu neužmirštamą man 
nutikimą. Atėjo kartą pas mane 
visi keturi mano sūnaus vaikai 
ir sako man verkdami; juos ma
ma išves į mišką ir paklaidins, 
kad nerastų kelio namo. Ar jie 
negalėtų apsigyventi pas mane? 
Kas, kaip, ką? Pasirodo; jiems 
vis norint nelaiku valgyti ir ne
šiotis biskvitus ar šiaip maisto 
dalykus; mamą pasakė, kad ji vi
sai nieko neturi ką valgyti, (iki 
vakarienės; ko ji nebepasakė). Va
kar mokykloje skaitė pasaką apie 
medkirčio vaikus, Jonelį ir Grėtu- 
tę, dėl bado paklaidintus miške. 
Tai įvyko tik dėlto, kad medkir
čio vaikai neturėjo bobutės. — 
Mes dabar būsim tik tavo, bobu
te! — Kad išvengus pasakos vai
kų likimo prašėsi keturios poros 
išplėsti] akių.

Vyriausias mano anūkas studen
tas ir beveik suaugęs; vešli barz
da ir labai. revoliucionieriškai nu
siteikęs — pyksta ant pasaulio ir 
savęs... viskas taip neteisinga ir 
nekilnu... žingsniuoja apie mane, 
kalba ir automatiškai darinėja se
nąją dėžutę, pasiima saldainį ir 
pabučiavęs išeina. Jeigu jis ilges
nį laiką nepasirodo; žinau — jo 
pasaulis vėl tvarkoje ir viskas ge
rai. šiuo metu jis vaikšto su švie
siaplauke studente. Duktė sako, 
kad sumani ir protinga; kaip mū
sų kaime sakytų, gaspadama mer
gaitė. Iš tolo mačiau: labai pana
ši į mūsų motiniukę a.a. mano 
anytą. Man parodyti dar neatsi- 
vedė. žinau ir tai; esu paskuti
nis vyriausias teisėjas. Duok Die
ve!

Nieko daugiau šiuo metu pra
šyti nenoriu, tik: — Viešpatie, ar 
Tu negalėtum palikti mane dar 
truputį ilgiau?.. Kad ir jo vaikai 
ateitų saldainio-...

Nekreipkite dėmesio į mano vei
du riedančią ašarą! Tai tik taip 
sau... ašara gyvenimo!

Daugyvenė

savo greitį išmėgindavo. Vėliau 
moterys pradėjo ne tik bėgimo, 
bet ir arklių ir laivų lenktynėse. 
Pirmiausia Venecijoje, moterys 
norėjo prilygti vyrams gondolie- 
riams.

Atitinkami sporto pratimai, pri
taikinti moters konstitucijai, pir
ma turėjo būti sukurti, ir tas 
atsitiko palyginus neseniai. Kūno 
kultūrą moterims, galima sakyti, 
įvedė ir įsteigė šveicarų pedago
gas Phokion Heinrich Clias (1782- 
1854). Savo sukurtuose pratimuo
se jis pirmiausia atsižvelgė į mo
ters fiziologiją, bet užtruko dar 
pusė šimtmečio, kolei susitvėrė 
pirmieji moterų sporto klubai.

Galima sakyti, tuo pačiu laiku, 
kai į madą atėjo trumpa (Bubi- 
kopf) šukuosena, prasidėjo ir nau
jas lapas moterų sporto istorijo
je. šiandieną kiekviena moteris ga
li laisvai ir nevaržoma stadijonuo- 
se savo jėgas išmėginti. Jai yra 
geros , sąlygos treniruotis ir var
žybose su kitomis sportininkėmis, 
vietoje ir užsienyje dalyvauti.
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Prosenele totoraite,
tau skiriu šitai. Atminimui. 

Tau, kuri šimtmečius užmiršta esi, 
šimtmečius mirusi esi. Tavo vardo 
nežinau. Tu nepalikai vardo, bet 
tu rytietiškai tarnus žavingas taš
kas esi mūsų šviesioj vakarietiš
koj kultūroj. Nes ir tu mums 
atnešei šviesos.

Jeigu tu atsikeltum šiandien ir 
pereitum mūsų kultūros namus, 
tu matytum daug mūsų karžygių 
biustų, daugelio protėvių paveiks
lų. Rastum ir savo draugių Onos 
ir Aldonos paveikslus, kurios bu
vo laikomos gražiausiomis ir ele
gantiškiausiomis damomis rytų 
Europoj. Mes tau išdidžiai paro
dytume senovės kultūros protėvių 
atvaizdus. Parodytume tau graiką, 
kuris mums davė filosofiją ir dal
iųjų meną; romėną, davusį tech
niką ir organizaciją. Jeigu tu no
rėtum, parodytume tau Judėjieti, 
davusį religiją ir kryžiuotį, kardu, 
ugnimi ir krauju mus krikštijusį. 
Tavo paveikslo veltui ieškotume, 
nes mes nenorėjome tavo Alacho ir 
tu ne kardu nešina atėjai. Tu bu
vai kukli jaunų kunigaikštyčių 
draugė. Nerastume tavo paveiks- 
davusį religiją ir kryžiuotį, kardu, 
lo mūsų kultūros menėje; ta
vo oda tamsi šviesiaplaukių mi
nioj, tavo akys juodos ir šypsena... 
Ak, tu visada paslaptingai šyp- 
sojai. Tavo šypsena buvo tyli mū
sų balsiai besijuokiančio j menėj; 
tavo religija tyli prieš griausmin
gąjį Perkūną... Galėtum atsisėsti 
pailsėti mūsų kultūros menėje ant 
suolo gobelinu išmušto; o gal so
de, kur rožės.; nes gobeliną ir 
rožes tu atsinešei. Tu, arabe, sa
racėne, more, rytiete tu! Prosene-
le totoraite!

Koks tavo vardas? Suleika? Ma- 
lechsala? Alisa? Sulamita? Myliu 
tave be vardo, kaip mylėjo tave 
atsivežusio kunigaikščio žmona ir

YRA IR...
(atkelta iš psl.3)

lietuviškai, reiškia blogai, nes vai
kai nesupranta pamokos; vaikai 
kalbasi savo tarpe angliškai, tai 
ir iš jų lietuviškai neišmoks. Vie- 
nintėlė išeitis būtų, jei mokytoja 
mokintų angliškai, o vaikai dau
giau tarp savęs kalbėtų lietuviš
kai.

— Gera mintis! Tokių vaikų 
kaip mano mokykla lietuviškai ne
išmokys. Jiems iš tikrųjų reikė
tų surengti kursus, kuriuose būtų 
dėstoma angliška ir lietuviškai 
panaudojant visus modernius kal
bos mokymo būdus, kaip juoste
les...

— Taip, taip, bet nežinai, ko
kios vargšės mūsų savaitgalio mo
kyklos. Kas visa tai parūpintų?

— Tėvai. Be to, jeigu kalba 
būtų rimtai mokoma panaudojant 
visus modernius metodus, manau, 
susidomėtų ir vyresnis jaunimas, 
nes šiandien veikiančios mokyklos 
jiems visai netinka. Ir ne aš vie
na taip galvoju. Pažįsti Marytę 
P., mano artimiausią kaimynę lie
tuvę, ištekėjusią už svetimtaučio? 
Jos irgi tos pačios problemos. Iš 
pradžių bandė vaikus įrašyti į 
skautus tikėdama, kad ten pra
moks lietuviškai. Į skautus nepri
ėmė paaiškinus, kad mūsų skau
tai jau ir taip silpnai kalba lietu
viškai, o d raugini nkė stengiasi su 
jais vien lietuviškai kalbėti. Jei 
jūsų vaikas įstos, tai dėl jo rei
kės viską aiškinti angliškai, o tas 
kaip tik silpnina lietuvišką aplin
ką. Patarė vesti jį savaitgalio mo
kyklon arba patiem namie lietuviš
kai mokyti. Marytė turi keturis 
vaikus, tai ir tokiom naminėm pa
mokom abejoju, ar beliktų laiko. 
Verčiau kas sekmadienį 20 mylių 
vežė į mokyklą. Tris mėnesius ve
žiojo, o žiemai atėjus vaikai vie
nas kito ėmė sirguliuoti ir mo
kykla taip ir liko praleista. O kai 
pavasarį vėl mokyklon pristatė, 
vaikai jau buvo viską užmiršę. Me
tams baigiantis mokytoja vaikų į 
aukštesnes klases negalėjo perkel
ti, taip ir pribaigė moteriškę. Da
bar ji neturi jokių iliuzijų vai
kus lietuviškai išmokyti. Prieš vė
ją nepapūsi.

—Su tuo visai nesutinku. Jei
gu vaikus galima išmokyti loty
niškai ar graikiškai, tai lietuvis- 

sesuo. Kunigaikščio, atėjusio j ta
vo kraštą prie Juodųjų marių. 
Galbūt tu pamilai kilniaširdį ku
nigaikštį, kurio valdymas tavo 
krašte dar ir šiandien istorijos su 
pagarba minimas?. O gal tavo jau
na musulmonų šydą nuo veido nu
mesti norinti širdis vedė tave į 
šiaurę?.. O gal ilgesys tamsiose 
kaip naktis akyse? Istorijos la
puose nėra užrašyta.

Matau tave įeinant į aukštą pi
lį; tamsią, gracingą morę... Tu 
dairais, bet tu nebijai. Tu apdul
kėjus ir pavargus ir nori praus
tis. O, jie supranta tave ir tar
naitė tau nuplauna kojas ir duo
da tau lininį rankšluostį. Berniu
kas laiko indą su vandeniu, 
veidą ir rankas nuprausti galė
tum, bet tu nori daugiau. Tu no
ri nusiprausti visa, kaip pas jus 
įprasta. Tu nori maudytis nes ta
vo krašte taip nuvalomos dulkės 
ir nuodėmės. Pilies seimininkė 
nustebus, o krivis pasipiktinęs to
kiu nuodėmingu reikalavimu, čia 
maudosi tik upėje dievo Bangučio 
globoj su deivės žeminės palaima. 
Bet tu laimi ir tau suranda kubi
lą. Moterys apstoję stebisi, nes 
vanduo paskleidžia pilyje nieka
dos nebuvusį kvapą — rožės. Tu 
atsinešei rožių aliejaus.

Degino šį kraštą kryžiuočiai sa
vo tikėjimą nešdami ir rožių jau 
seniai nebebuvo. Seniausieji nebe
žinojo rožių kvapo. Ši žemė il
gai kvepėjo krauju, kol didysis ku
nigaikštis tavo brolių pagalba su
naikino žiaurias kryžiaus ir kar
do armijas.

Tu vėl pasodinai rožių ir niū
rios pilies sienos apsipynė žiedais 
ir moterys pakvipo nebe verdan
čia smala. Pirmas tavo laimėji
mas, Alisa! (Leisk man tave taip 
vadinti, nes aš noriu tau vardo).

Tau buvo nuobodu pily, Alisa, 
ir tu ieškojai darbo. Bet ką? Vir
tuvėj gal?... Kaip tu galėjai vir
ti be prieskonių; kur turėjo tik 
druskos ir medaus? Tu žinojai ką 
daryti. Iš tavo atneštų rožių ša
kelių tapo sodas. Pirmasis groži
nis sodas nuo romėnų laikų. Tu 
užvedei ir prieskonių lysves, vir
tuvės daržely. Tu atnešei kmynus, 
krapus, svogūną ir česnaką, tu 
pasodinai araką — kas tavo kal
boj reiškia prakaitą ‘‘Abu Arrak” 
— prakaito tėvas. Araką vėliau 
naudojo vaistažole. Turėdama 
prieskonių tu jau galėjai užpilti 
padažu ant kepto stumbro 
mėsos. Tu atnešei cukraus. Tu at
nešei saldžiakepsnių, nes visokie 
pyragėliai kilę iš artimojo Orien- 
to, nuo Viduržemio ir Juodųjų ma
rių.

kai juo labiau. Bet tu teisingai 
galvoji — mūsų parapijinės mo
kyklos nėra pritaikytos tokių kaip 
tavo ir Marytės vaikams. Visi va
dovėliai paruošti remiantis faktu, 
kad vaikai iš namų turi stiprų 
kalbos pagrindą. Paimkime tik 
skaitymus. Jie vaikams be žodyno 
veik neprieinami. Pats mokymo 
būdas, kiek žinau, nepasikeitė per 
paskutinius dešimtį metų, nors 
prieš tuos dešimtį metų dauguma 
vaikų laisvai kalbėjo lietuviškai, 
o šiandie tik vienas kitas.

— Jeigu jūsų vaikai tokioj pa
dėty, tai ko norėti iš mūsiškių. 
Nieko nepadarysi. Prisimenu, kai 
vienas mūsų kultūrininkų, išgir
dęs, kad rengiuosi tekėti už sve
timtaučio, pasakė, kad aš būsian
ti nurašyta į nuostolius. Jo žo
džiai išsipildė. Keistas atsitikimas 
— jo paties sūnus po kelių metų 
vedė vokietaitę.

— Yra dar viena išeitis, sa
kau: — sudomink vyrą lietuvių 
kalba. Nusipirkite angliškai lie
tuvišką vadovėlį, pašvęskite porą 
valandų sekmadieniais lietuvių pa
mokoms. Pamatysi, greit bus tei
giamų rezultatų.

Pokalbį baigėm sutardamos vė
liau susiskambinti, šiandien ruoš
dama vaikus mokyklon mintyse 
vėl perbėgau šį pasikalbėjimą. Ši 
Renatos ir Marytės vaikų proble
ma jau seniai su mumis, ir ji 
kasmet augs. Ar kas imsis prie
monių su ją kovoti? Ar tik bus pa
sitenkinama tokius nurašinėti į 
nuostolius nepakeliant piršto?

D. M. Baltutienė

Tu ieškojai ir kito darbo tavo 
švelnioms rankoms. Mūsų moterys 
mokėjo verpti ir austi, bet grubus 
buvo jų audeklas, nes kariaujanti 
tai buvo tauta. Tu išmokei moteris 
siuvinėti. Tu atsinešei adatą ir kū
rei arabeskas ant mūsų austo li
no ir mūsų verpto siūlo. Tu davei 
mums gobelinus. Tu gėlių žiedais 
gėlių spalvomis mus dažyti išmo
kei, nes ir daugiau gėlių tu pa
sodinai. Iš tavųjų gėlių vardų tapo 
mūsiškiai, kaip rožės ir tulpės; 
net ir kaštanai yra kilę iš miesto 
Kastana.

Tu po darbo mus žaisti išmokei. 
Juk tokie šachmatai kilę iš tenai 
kur tu. “Schah mat” — karalius 
mirė. Žiaurūs negailestingi bu
vo musulmonų karaliai, todėl 
nors ant lentelės malonu buvo jų 
mirtis.

Tu mus ir mylėti išmokei. Jei
gu šiandien mylimasis subtiliai 
savo meilę parodyti nori; nedrą
siu žvilgsniu meilę patirti nori... 
Tu išmokei rožę dovanoti. Tu gė
lių kalbą išmokei. Tu moteris puoš
tis, o vyrus galantiškumo išmo
kei.

Galbūt tu ir gotiką į mano tau
tą atnešei. Galbūt tu braižei se
najam pilies statytojui savo gim
tinės stilių ir patiko tavo myli
mai kunigaikštienei tavo rūmų 
kontūrai, tavo krašto pilių elegan
cija. Tu, Alisa, atnešei mums gra
cingą gyvenimo būdą. Dėl tavęs 
kunigaikštis atsikvietė daugelio 
amatų žinovų, sodininkų ir dailių
jų menininkų, tavo brolių. Tu mū
sų tamsoką viduramžį prašviesi-

Meilės
Yra vyrų, kurie moters palan

kumui įgyti padovanotų visus šio 
pasaulio brangakmenius ir tokių 
pasitaiko dažnai. Vyrai, karališkai 
apdovanojantieji žmonas, juos my
linčias net kelioliką metų — yra 
didelė retenybė.

Maharaja Djahan, nuo 1627 me
tų valdęs Indiją 31 metus, buvo 
vienas tų retenybių. Jis buvo jau

Paminklas Žmonai, kurį pastatė maharadžia Djahan 
Indijoje (žiūr. aprašymą "Meilės vardan")

Bartai virtuvėje
ŽUVIES SRIUBA

1 sv. sukapotos smulkiai žuvies, 2 
smulkiai kapotus svogūnus, 1 čes
nako skiltelę irgi smulkiai suka
poti, lauro lapelių, S arb. šaukš
telio šafrano, druskos, pipirų pa
gal skonį, pusę svaro stanginęs 
(siauros) duonos, i bonkos batlo 
vyno ir 11 ppt. vandens.

Žuuvį, svogūnus ir česnaką aly
voje pakepinti ir užpilti vynu ir 
vandeniu ir apie 30 minučių leisti 
lengvai virti. Duonos riekutes su- 
piaustyti j 4 dalis ir pakepinti. 
Servuojant įdėti duonos gabaliu
kus į lėkštę ir užpilti sriuba. Ga
lima pabarstyti kapotomis petražo
lėmis (parsley).

KOPŪSTŲ RAUGINIMAS

Vienam kibirui reikalinga 4-5 
galvos kopūstų. Smulkiai supiaus- 
tyti, dėti sluogsniais ir barstyti 

nai ir kas šiandien yra patogu mū
sų namuose yra iš tavęs. Kas šian
dien puošnu, bet ne perpuošta; 
žavu, bet neerzina; intymu, bet 
ne iššaukiančiai erotiška — yra iš 
tavęs, senole Alisa. Mūsų moterys 
tapo grakščios kaip tu; ir tu ta
pai panaši į šiaurės dukras.

Nors tavo broliai pastatė me
četę ir prieš saulei tekant tu vėl 
mezuzino maldai šauksmą girdė
jai; tu pamilai vaidilos kankles 
ir aukuro smalką. Tu pamilai ma
no šiaurės kraštą ir jo mėlynas 
akis, mano tamsiaake Alisa, ir 
mano kraštas pamilo tave. Tu ir 
tavieji susiliejote į vieną širdį, į 
vieną tėvynės meilę.

šimtmečiai kai tu išėjai; šimt
mečiais esi užmiršta. Nebemato?, 
kai tavo mylimieji pakeitė Perkū
ną, o tavo broliai Alachą. Nebe- 
matei, kaip vėl vargo tauta. Vėl 
mindė tavo sodintas rožes, vėl de
gino pilis, vėl dejavo kanklės.... 
Bet tu tebegyveni mūsų kultūros 
namuose, tavo siela tebėra gyva. 
Jeigu tu ateitum, aš tau paro
dyčiau, ką tu palikai... Tavo pė
das prie Trakų ežero, prie Biržų, 
prie Radviliškio... Visur tavo bū
ta, visur tavo rankų liesta.

Galbūt tu ir kentėti mus išmo
kei, rytietišku kantrumu be už
miršimo... Mūsų akyse tebegyvena 
ilgesys, tebeskamba nostalgija dai
nose. Ir dažnas linksmo lietuvai
čio juokas šiandieną užlūžta skaus
mu ir jo šypsena liūdna ir jo 
žvilgsnis į tolį graudus...

Per šimtmečių tarpą tiesiu tau 
mylinčią ranką, senole, per šimt
mečius sveikinu tave, su šviesia
plaukėmis mėlynakėmis mano se
nolėmis, per šimtmečius myliu ta
ve!

O. Areimaitė

vardan
15 metų vedęs su jam atsidavu
sia, giliai mylinčia Mumtaj-Ma- 
hal ir jos 14 vaikų tėvas, kada 
jai padovanojo didžiausią tų lai
kų pasaulio brangenybę: Azijos 
Perlą.

Tą ypatingą “Jūros Ašarą“ nar
dytojas rado 1628 metais Persijos 
įlankoje. Savo sensaciniu 8 cm. 
ilgiu ir 5 cm. apimtimi jis tapo 

druska ir kmynais. Galima įmai
šyti griežinėliais pjaustytų mor
kų. Kiekvieną sluogsnį sumušti ko
čėlu, kol atsiras sunkos. Uždengti 
lentutėmis ir prislėgti akmeniu. 
Rūgstant būtina pabadinėti virba
lu ar viela orui išleisti, kitaip bus 
suplėkęs skonis. Už poros savaičių 
galima valgyti.

AGUONINS BISKVITAS
150 gr. aguonų, 225 g. cukraus, 

8 kiaušiniai, 75 g. saldžiųjų mig
dolų arba riešutų, 2 šaukštai py
rago džiuvėsėlių, 1 šaukštas krak
molo, 1 šaukštas lydyto sviesto ir 
vanilinio cukraus arba cinamono.

Aguonos nuplikomos verdančiu 
vandeniu, nusausinamos ir mėsos 
mašinėle permalamos 2-3 kartus.

Tryniai ištrinami iki baltumo, į 
juos sudedamos paruoštos aguo
nos, malti migdolai arba riešutai, 
visi prieskoniai ir išmaišoma.

KO BIJO
NEPASISEKIMAS 

PROFESIJOJE

Vargu ar yra daug vyrų, ku
rie dar savo karjeros pradžioje 
blaiviai ateitį apgalvotų. Dauguma 
turi labai dideles viltis ir labai 
aukštai siekia; bet keletą metų 
vėliau pajunta, kad netaip jau 
lengva įgyvendinti savo jaunystės 
svajones ir troškimus. Tuo pajuti
mu ateina baimė nepasisekimams. 
Vyrai nemėgsta savęs nevykėliais 
matyti; ateina baimė su metais. 
Ypatingai, jeigu ir žmona turi 
aukštų materialinių ir socialinių 
pretenzijų. Su baime išaugusį men- 
kavertingumo kompleksą jis sten
giasi nustumti dirbtinu pasitenki
nimu; pradeda perdaug gerti ar
ba tironizuoja šeimą ir stengiasi 
moraliai nuvertinti žmoną.

MOTERS LYGIOS TEISĖS

Tai palyginti dar labai naujas 
baimės jausmas. Jis išsivystė gre
ta moters savarankiškumo. Dažnai 
šita baimė priveda prie rimtų ve
dybinių konfliktų.

Tipiškai vyriška reakcija: kada 
žmona pasiekia jo padėtį, jo pa
sisekimą, tuomet jis pradeda bijo
ti, tampa pavydus ir net depresy- 
vus.

EROTINIS PAVYDAS 
IR BAIMĖ

Visi vyrai pavydūs ir labai bijo 
būti apgauti. Natūralus pavydas 
yra komplimentas žmonai, bet 
daugelis vyrų pavydi iki bepro
tiškumo. Žmonos neištikimybę lai- 

garsiu visame Oriente. Išgirdęs 
Maharaja jį nupirko savo dievi
namai žmonai. Kiek jam tas Azi
jos Perlas kainavo nėra palikta 
jokių davinių; bet galima spręsti, 
kad nemažai, nes Europos kuni
gaikščiai siūlė, kas šiandien ver
ta apie pusę milijono dolerių ir 
neįstengė įsigyti. Azijos Perlas 
sveria 605 karatus ir turi kriau
šės formą. Siaurasis galas yra 
Jade, auksokvarcu ir auksu įmon
tuotas. Maharaja įteikė jį žmo
nai auksinėje dėžutėje paguldytą 
ant melsvo šilko. Net ir dėžutė 
buvo įdėta j aksomu išmuštą ir si
dabru papuoštą šatulę.

Mumtaj-Mahal tik tris metus 
tesigrožėjo tuo pasakiškuoju perlu. 
Pavargusi ir nusilpusi nuo 14 vai
kų ir keleto nepavykusių gimdy
mų ji mirė 1631 metais būdama 
tik 39 metų amžiaus.

Kas atsitiko su Azijos Perlu 
nežinoma ir šiandien. Pėdsakai 
dingo Hong-Konge 1918 metais.

Atminimui meilės Maharaja 
Djahan pastatė ypatingai gražų 
paminklą, kuriam lygaus nėra vi
same pasaulyje. Tai garsusis Taj- 
Mahal Agroje.

Prieš kepant dižuvėseliai aplais
tomi lydytu sviestu, kad išbrink
tų. Paskui išplakami ir sumaišo
mi su paruošta mase, perbarstant 
juos krakmolu bei džilfvėsėliais. Iš
maišyta tešla kepama vienoje for
moje 40-50 minučių karštame pe
čiuje.

Formoje atšaldytas paplotis su- 
piaustomas j tris sluogsnius ir de
rinamas su riebiu biskvitu ir per
tepamas kremu.

RIEBUS BISKVITAS

200 gr sviesto, 9 kiaušiniai, 
200 gr cukraus, 1 citrina, 
150 gr. bulvių miltų (Arrowroot) 
75 gr kruopmilčių i muškato rie
šuto.

Sviestas ištrinamas iki baltumo. 
I jį dedama po vieną trynį pila
ma po šaukštą miltinio cukraus 
ir sukama 10 minučių. Paskui de
damas antras trynys, pilamas 
šaukštas cukraus ir sukama to
liau. Taip sukama tešla, kol sude
dami visi tryniai. Tada supilama 
citrinos sultys ir geltonas žieve
lės sluogsnis aptarkuojamas ir su
tarkuotas muskato riešutas. Prieš 
kepant į tešlą supilami išplakti 
baltymai ir krakmolas su kruop- 
milčiais. Išmaišytą tešlą supilti į 
riebalais išteptą formą ir kepti 
30-40 minučių karštame pečiuje.

VYRAI?
ko baisiai žemininčia vyriškumą, 
bet savo neištikimybę labai leng
vai atleidžia: — A, čia visai kas 
kita! — Visiškai nelogiški.

Žinoma, jie labai bijo būti pa
juokti ir kas svarbiausia; vien 
mintis, jog gali netekti savo “nuo
savybės”, įveda juos į paniką.

MIRTIES BAIMĖ
Paklauskit bet kokio vyro, ko 

jis labiausiai bijo? Greičiausia 
spontaniškai atsakys: — mirties!
— šita baimė jame giliai įsišak
nijus. Jis bejėgis prieš mirtį, o 
vyras negali būti bejėgis. Men
kiausioje ligoje ar skausme jie tuč
tuojau galvoja apie mirtį, įsivaiz
duoja baisiau negu serga ir įsi
kalba sau ligas dažniau už mote
ris. Jau nuo puberteto moteris pri
pranta prie skausmų ir negalavi
mų, todėl lengviau susitvarko su 
ligomis.

VIENUMOS BAIMĖ
Kaikurie vyrai prisiekia nieka

dos nevesti — jie nori būti lais
vi. Psichologai tvirtina, jog tai 
netiesa. Dauguma vyrų turi tie
siog panišką vienatvės baimę ir 
greičiau už nevedusias moteris pa
lūžta.

Kitas svarbus punktas: vyrai 
labai nori, kad nedingtų jų var
das, todėl visuomet nori turėti sū
nų. Jie bijo po mirties būti už
miršti.

ATEITIES BAIMĖ
Vyrai bijo netekti atsakomybės 

ir rūpesčio savo šeimai. Jie nori 
užtikrtinti ateitį savo vaikams, 
duoti geresnį už savo išmokslini
mą. Svarbiausia, vyraa nori išdi
džiai pasakyti: — aš savo šeimą 
aprūpinau. Todėl jie net bijo po 
mirties. Baimė, kad kas nors nesa
kytų: dabar, va, jis mirė, o žmo
na su vaikais liko be cento!

Todėl jie pirmieji skuba ap
drausti savo gyvybes ir kuo di
desnėms sumoms. Aišku, jie tai 
daro ne save iškelti, bet iŠ meilės 
šeimai.

BAIMĖ PRIEŠ VAIKUS
Gal pastebėjote: jeigu vaikai 

prašo padėti išspręsti mokyklos už
davinius — tėtė mirtinai pavar
gęs. (Anekdotai apie tėvo nemo
kėjimą skaičiuoti kilę iš labai drą
sių tėčių.) Ką gi: imasi motina 
vaikams padėti. Bet jeigu blogi 
vaikų mokslo pažymiai, tėtė pir
masis barasi. Jie identifikuoja sa
ve su vaikais. Nuo mažųjų pasi
sekimo priklauso tėtės prestižas. 
Dėlto jie ir bijo.

Vėliau, kada suaugę vaikai ve
da, žentams ir marčioms tėvai 
yra daug kritiškesni už motinas. 
Jie labai stengiasi, kad vaikai 
išsirinktų “tinkamus” partnerius.

Visų baimių didžiausioji baimė
— baimė kritikos.

RETEŽIAI YRA 
RETEŽIAI

Kukučiui, Reginai Bytautienei, 
Esmėje vistiek paliko meilė — 

retežiai. Ačiū labai už dėmesį!
O. (taikytė

ŽMONA ŽINOS
Anglų biochemikui F. Sangeriui 

1958 m. buvo paskirta Nobelio 
premija. Kažkas paklausė moksli
ninką, kur jis dėsiąs gautus pini
gus.

— O, mano žmona tikriausiai 
ras kur juos padėti , — atsakė 
mokslininkas.

EINŠTEINAS IR REPORTERIS
Kartą pas Einšteiną atėjo re- 

porteri* ir ėmė klausinėti:
— Kokiu būdu jūs užrašote sa

vo genialiąsias mintis?
— Kaip tai? — nesuprato moks 

liniukas.
— Ar jūs šiam reikalui turi

te specialią užrašų knygutę ar 
naudojatės kartoteka?

Einšteinas įdėmiu žvilgsniu 
permetė stovintį reporterį ir ta
rė:

— Brangusis, genialios mintys 
tai retai ateina į galvą, kad jas 
visai nesunku atsiminti.
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S P O
Naujai įsisteigęs Kovo jaunųjų 

sportininkų tėvų komitetas, kartu 
su valdyba kviečia visus sportinin
kų bičiulius dalyvauti velykinėje 
gegužinėje Skautų Žemėje Ingle- 
burne (žiūrėk skelbimą).

x x
Jau yra sudaryta Australijos 

vyrų krepšinio rinktinė, kuri ge
gužės mėnesį reprezentuos šį kraš
tą pasaulio pirmenybėse, įvykstan
čiose Jugoslavijoj. Komandoje yra 
išrinkta 8 žaidėjai iš Viktorijos, 
3-iš N.S.W., ir vienas iš Pietų 
Australijos. Komandos ūgio vidur
kis yra 6 pėdos 25 inčai. Iš da
bartinių 12 žaidėjų tik penki žai
dėjai 19.68 metais žaidė Meksikos 
Olimpiadoje. Su trupučiu laimės 
Australijos rinktinė turi daug ga
limybių pasiekti pusiau finalus. 
Savo grupėje jie turi Čekoslova
kiją, Ameriką ir Kubą, kurią ir 
vėl šiais metais pradėjo treniruo
ti lietuvis S. Butautas. Laimint 
prieč čekus ir kubiečius, jiems pa
tekimas į pirmąją 8-kę yra garan
tuotas. Australai prieš Kubą To
kio olimpiadoj yra laimėje 20-čia 
taškų, kai čekoslovakų pajėgumas 
yra šiuo metu apylygis. Komandą 
treniruoja dr. Deschke, kuris New
castle padarė krepšinį vienu iš 
pirmaujančių sporto šakų, pasta
tant net du krepšinio stadionus ir 
kurį, ypatingai koviečiai vetera
nai labai gerai atmena, jam atsto
vaujant Sydnėjaus universitetą 
kovose prieš koviečius.

X X

Lenkijos lengvaatletai neseniai 
atšventė šios Lenkijos populiarios 
sporto šakos 50-tį. Jie per olimpi
nes žaidynes yra iškovoję 9 auk
so, 9 sidabro, ir 8 bronzos meda
lius. Europos čempionais yra ta
pę 22 lenkų lengvaatletai. šiuo 
metu Lenkijos Lengvosios Atleti
kos sąjungoje yra 43.000 vyrų 
ir merginų, kurie turi paskiras 
540 sekcijas.

x x
Daug kas nustebs sužinojęs, kad 

garsusis amerikiečių rašytojas 
E. Hemingway buvo ir didelis 
sportininkas. Jaunystėje jis buvo 
geras boksininkas ir turėjo daug 
vilčių, iškilti, tačiau jam sutruk
dė jo trumparegystė. Po I-jo P.
Karo jis pradėjo labai aktyviai 
reikštis slidinėjimo ir šaudymo 
sporte. Jis visą laiką mėgo mė
gėjų sportą ir savo apysakoje 
“Meras, sporto mylėtojas” jis ko
miškai aprašo sportą ir politiką. 
Jis yra palaidotas Amerikos Sau
lės Slėnyje, kuris yra žinomas kal
nų slidinėjimo centras ir kur jis 
praleido savo paskutiniuosius gy
venimo metus, gal prisimindamas 
jaunystėje pačio aktyvų sportinį 
gyvenimą.

x x
Čekoslovakijoje įvykusiose Nor

dic Slidinėjimo pirmenybėse rusė 
A. Ulynina gaudama antrąjį lai
mėtą 1-sios vietos medalį apsiver
kė, nes 50,000 žiūrovų minia jai 
ir kitiems rusams gaunant meda
lius ne plojo, bet su pagieža švil
pė ir tiesiog “staugė”. Vėliau če
kai Užsienio korespondentams pa
aiškino, kad tai buvo neapykantos 
išreiškimas ne prieš individualius 
rusų sportininkus, bet prieš rusų 
komunistus, atėmusius paskutinius 
laisvės spindulius iš jų šalies. 
Priešingai rusams, suomių bėgi
kui Koikaranen, laimėjusiam 50 
km. pašliužin)į bėgimą, sukeltos 
nepaprasto ovacijos.

X X

Maskvoje pasibaigė šimtalan
gių šaškių mačas tarp didmeiste- 
rių rygiečio A. Andreikos (ar tik 
ne lietuvis?) ir kijeviečio I. Ku- 
perman. Mačą laimėjo rygietis 
11,5:8,5, tuo išsaugodamas pasau
lio šaškių “karaliaus” titulą.

X X
1970 metų Pasaulio Universia

da įvyks šių metų viduryje Suo
mijos šiauriniame Rovanie mies-

te. Čia rungtyniausis 32 šalių stu
dentų komandos beveik pagal pil
ną olimpinę programą. Šioje uni
versiadoje dalyvaus ir Australijos 
bei N. Zelandijos studentų atsto
vai.

N U OT R U ROS
X X

13-kos metų amerikietė M. Long, 
kuri gyvena su tėvais ūkyje, lai
mėjo $9,783. ir “station wagon” 
dovanomis, kai ji atbėgo pirmoji 
Amerikos moterų bačkų ritinimo 
pirmenybėse, šių lenktynių istori
joje ji tapo pati jauniausia lai
mėtoja.

x x
šių metų pradžioje Luxemburgo 

miesto burmistru tapo išrinkta pir
mą kartą šios kunigaikštijos is
torijoje moteris C. Flesh. Ji, bai
gusi Harward universitetą, pasi
žymi ypatingai sporte. Aštuonis 
kartus ji reprezentavo fechtavimo 
sporte Luxemburgo kunigaikštiją 
Romos, Tokijo ir Meksikos olim
piadose ir golfą įvairiuose tur
nyruose. Be aktyvaus sporto ji 
yra įvairių Europos kraštų, taip 
pat ir Luxemburgo Olimpinio Ko
miteto atstovė.

x x
Jeigu kas seka lenktynių jach

tų sportą, tai turbūt įdomu suži
noti, kad paskutinėse Sydney-Ho- 
bart 640 mylių lenktynėse laimė
toju su savo 33.7 pėdų jachta 
“Morning Cloud” tapo Anglijos 
opozicinės “Tory” partijos vadas 
Ted Heath, šis 53 metų politiko 
sportinis laimėjimas, ekspertų ma
nymu, gali jam labai daug padėti 
iš opozicijos grįžti į poziciją.

X X

Garsioji italų kino “žvaigždė” 
Gina Lollobrigida neseniai buvo 
paklausta ar ji nesigaili tų 250 
gyvūnų, tarp jų ir 10 tigrų, ku

Prancūzijos Lietuvių Bendruo
menės pirmininko, kun. Petrošiaus 
pastangomis, Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo sukaktis Pary
žiuje buvo gražiai paminėta va
sario 15 dieną. Prie šventės iškil
mingumo prisidėjo Vakarų Euro
pos lietuvių vyskupo, Antano 
Deksnio, ir Lietuvos diplomatijos 
šefo, Stasio Lozoraičio, specia
liai atvykusių iš Romos, dalyvavi
mas.

Minėjimas buvo pradėtas Mišio- 
mis lietuvių kalba, kurias auko
jo vyskupas Ant. Deksnys, asis
tuojant kunigui Petrošiui ir vys
kupo sekretoriui, pranciškonui ku
nigui Žalaliui. Po Evangelijos pa
sakytame turiningame ii- patrioti
niame pamoksle vyskupas, tarp 
kita ko, pažymėjo, kad lietuviai 
emigracijoje, nors ir kaip gerai 
jiems sektųsi svetimuose kraštuo
se, neprivalo užmiršti savo Tėvy
nės, turi ją karštai mylėti ir savo 
elgesiu bei darbais visur ir visa
da kelti jos vardą svetimųjų tar
pe. Tėvynės negalima pakeisti, 
kalbėjo vyskupas Deksnys, kaip 
negalima pakeisti ar pasirinkti ki
tos turtingesnės ar geresnės mo
tinos. Visose aplinkybėse lietuvis 
palieka savo motinos ir savo tė
vynės vaiku. Baigdamas savo žo
dį vysk. Deksnys prabilo taip pat 
prancūziškai į čia susirinkusius 
lietuvių tautos bičiulius, prancū
zus. Mišių metu prie altoriaus gar
bės sargyboje prie Lietuvos tris
palvės stovėjo dvi lietuvaitės su 
tautiniais rūbais ir skulptoriaus 
Mončiaus sūnus.

Mišioms pasibaigus visi svečiai 
buvo pakviesti į čia pat esančią 
konferencijų salę, kur įvyko Ne
priklausomybės šventės minėji
mas.

Kun. Petrošius, kaip Prancūzi
jos lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas, visų pirma pasveikino su
sirinkusius, prie garbės stalo pa
kviesdamas ministrą Stasį Lozo
raitį, vyskupą Deksnį, Prancūzi
jos ambasadorių de la Tournelle 
ir profesorių Matorė. Abu garbin

AUSTRALIJOS LIETUVIU 
SPORTO KLUBAMS

Su pasitenkinimu tenka skaity
ti “Mūsų PastogėjeP kad i “M.P.” 
Sporto skyriaus redaktoriaus pa
reigas grįžo ilgalaikis šio skyriaus 
redaktorius A. Laukaitis.

ALFAS V-ba dėkoja jam ir ži
no, lead jo redaguojamas Sporto 
Skyrius vėl 'bujos kaip ir seniau.

jFĄa/rtiĄ kreipiamas j. visų Sp. 
klubu v-bas, kad paragintų jau
nuosius rašyti sportinio gyvenimo 
reikalais. Vyresnioji karta pama
žu atsitrauks iš rašančių eilių — 
juos ..turės ..pavaduoti ..jaunieji. 
Šiuo laiku jau jaučiame trūkumą 

rių kailiai puošia jos turimus nau
jus 7-rius “maxi” apsiaustus. Ką 
aš galiu padaryt, atsakė artistė, 
jie buvo negyvi kai aš juos pir
kau, tarp kitko, koks yra skirtu
mas tarp negyvo viščiuko ir ne
gyvo tigro mano kailiams?

x x
Prancūzas 71 metų lauko teni

sininkas J. Borota, kuris 1924 ir 
26 metais yra buvęs garsiojo Ang
lijos Wimbledon čemi jonas per 
paskutines Prancūzijos lauko te
niso varžybas vos (6:3, 4:6, 7:5) 
pralaimėjo bekylančiam 22 metų 
prancūzui A. Goldrin.

x x
Daugelis pasaulio garsiųjų spor 

tininkų ir jų trenerių, atsipalai
davimui nuo sunkių treniruočių, 
skiria dėmesio protiniam šachma
tų sportui. Portugalijos imtynin- 
kai po sunkių treniruočių savo tre
nerio I. Kordoss yra sodinami prie 
šachmatų lentų, kad per šachma
tų sportą jie atskleistų ir savo prie 
šininko užmačias. Rezultate, jie 
greitai pasidarė užkietėjusiais 
šachmatininkais ir vis rečiau pra
laimėjo imtynių susitikimus.

x x
Pasaulio ieties metimo čempijo- 

nas suomis J. Kinunen, turintis 
ir pasaulio rekordą 92,70m. yra 
kairiarankis, tačiau ietį jis meta 
dešine ranka, mat savo vaikys
tėje jis kartą stebėjo dviejų žino
mų suomių ieties metikų trenira- 
vimąsi su ietimi. Jie abu mėtė ie
tį dešine ranka. Truputį vėliau ir 
jis pabandė šių žinomųjų sporti

Vasario 16-ji Paryžiuje
gi svečiai prancūzai yra gyvenę 
ilgesnį laiką Lietuvoje, iš kurios 
išsivežė ne tik gerus atsiminimus, 
bet, kaip profesorius Matorė, ir 
lietuvaitę žmoną, kuri, deja, prieš 
kelerius metus, visai netikėtai, dar 
jauna būdama mirė.

Pirmuoju kalbėtoju, kun. Petro
šius pakvietė ministrą Lozoraitį, 
kuris prancūzų kalba kreipėsi į 
su-irinkusius svetimšalius, Lietu
vos draugus. Savo kalboje Lozo
raitis iškėlė lietuvių tautos pasi
priešinimą rusifikacijai, priminė 
okupanto vedamą kovą prieš Baž
nyčią, išreiškė viltį, kad Vakarai 
suteiks moralinę paramą Lietuvos 
nepriklausomybės siekiams ir sve
tingumą. Kreipdamasis į lietuvius, 
Diplomatijos šefas kvietė juos 
veikti tokiu būdu, kad tauta kraš
te žinotų, jog užsienio lietuviai 
yra jai ištikimi ir gina jos teisę 
į nepriklausomybę. Lozoraitis šia 
proga pasidžiaugė, kad tokios li
nijos laikosi Prancūzijos lietuvių 
bendruomenė su kuria, kaip ir su 
jos- pirmininku kun. Petrošium, jį 
sieja daugelio metų draugiški san
tykiai.

Vyskupas Deksnys savo kalboje 
pažymėjo, jog vasario šešiolikto
sios aktas nebuvo tik pirmojo pa
saulinio karo pasekmė, bet buvo 
visos tautos žodis, skelbiantis jos 
valią, šia proga jis priminė ne
priklausomos Lieltuvos padarytą 
pažangą įvairiose gyvenimo srity
se.

Po vyskupo Deksnio širdingais 

p. S. Bungardienės broliui
A. A. JUOZUI SINUSUI

Anglijoje staiga mirus, p. Bungardienę , jos šeimą, ir arti
muosius giliai užjaučiame.

Geel. Apyl. Valdyba

ne tik rašančio į spaudą, bet ir 
savo spaudą skaitančio lietuviško 
jaunimo. Žjinome., kad daugeliui 
jaunųjų sunkoka ir nedrąsu pra
dėti rašyti lietuvių kalba, tačiau 
kantrusis sporto skyriaus redak
torius jiems padės. Pirmieji žings
niai ir sporto aikštėse buvo sun
kūs, bet pamažu jaunieji perėmė 
veteranų vietas, tai tas pats jau
nimas turi prisijungti ir į savo 
skyriams žinių tiekėjų ir nuomo
nių reiškėjų eiles.

Sėkmės grįžusiam sporto sk. 
Redaktoriui, esantiems ir būsi
miems jauniesiems koresponden
tams.

ALTAS V-ba.

ninkų judesius ir jam visai tuo 
laiku ir į galvą neatėjo, kad ietį 
galima būtų mesti kaire ranka, 
ko jis ir šiandien laikosi.

x x
žinomas pasaulyje čekų tautinis 

herojus ir sportininkas ilgųjų dis
tancijų bėgikas E. Zatopek, pasi
keitus čekų politikos vadams, bai
giamas išstumti iš visų turėtų 
savo pozicijų. Visi gerai atsime
na jo drąsius pasisakymus prieš 
rusus čekų tautinio sukilimo me
tu. Sukilimą numalšinus, jam bu
vo atimtas pulkininko laipsnis, jis 
buvo atleistas iš vyr. sporto in
struktoriaus pareigų Gynybos Mi
nisterijoje ir šių metų vasario 
mėn. šis, keturių olimpinių me
dalių laimėtojas ir vienas iš pa
saulyje iškiliausių sportininkų, ta
po atleistas ir iš savo paskuti
nių pareigų-Armijos Dūkia 
Sporto Klubo vyr. trenerio vietos. 
Vyriausybė, atleisdama iš šio dar
bo viešai pareiškė, kad jis sklei
džia neteisingas užsieniui žinias 
apie dabartinę čekų vyriausybę. 
Atleistas iš šios paskutinės valsty
binės tarnybos, Zatopek neoficia
liai pareiškė užsienio koresponden
tams, kad jis tautos juodosiomis 
dienomis negali atsukti savo nuga
ros kenčiantiems savo tautos žmo
nėms ir “aš laisvajam pasauliui, 
dėl geresnio duonos kąsnio, nega
liu meluoti ir moraliniai apgaudi
nėti savo tautą ir visus čekus, ku
rių sūnus ir aš esu”. Tai, užsie
nio korespondentams pasakyda
mas, jis visai nesibijo, kad gali 
būti suimtas ir pasodintas kalėj i- 
man. Kas atsitiko dabar su šiuo 
drąsiuoju čekų patriotu sportinin
ku, Vakarų pašalyje nėra žinoma.

L.

žodžiais prabilo Prancūzijos amba
sadorius de la Tournelle, Pran
cūzų Baltų draugijos pirmininkas, 
pasveikindamas lietuvius ir už
baigdamas savo kalbą šūkiu: lai 
gyvuoja Lietuva!

Profesorius Matorė prisiminė 
išgyventą laikotarpį nepriklauso
moje Lietuvoje ir pirmąsias so
vietų okupacijos dienas, kai jis bu
vo pasodintas kalėjiman. Jis kvie
tė užsienio lietuvius gyventi ir 
veikti vieningai, nes tik vienybė
je glūdi emigracijos stiprybė ir 
tik vieningai dirbdami lietuviai 
galės pasiekti savo vyriausią tiks
lą.

Su apgailestavimu tenka kons
tatuoti, kad Paryžiuje ir lietuvių 
tarpe atsirado “kontestatorių” ku
rie, nors ir nebūdami pirmos jau
nystės, panašiai kai kurie šių die-

VISAIP
Lietuvos Pasiuntinybės Vašing

tone žiniomis, Vasario 16 dienos 
proga Kongrese apie Lietuvą, li
gi 1970 m. vasario 28 d. imtinai, 
kalbėjo 19 senatorių ir 72 atsto
vai.

Čia reikia pridurti, kad iš bend
ro skaičiaus kalbėjusių Kongreso 
narių — 91, (ligi vasario 28 d.),

FUTBOLAS
AMPOL CUP MELBOURNAS. 

šios taurės finaliniame persižaidi- 
me STH. MELBOURNE HEL, 
LAS antrus metus iš eilės lai
mėjo šią taurę, nugalėdami JUST 
komandą 3:2. šis laimėjimas buvo 
atsiektas po pratęsimo.

PERTHAS. Vakarų sostinės 
AZZURRI laimėjo šios valstijos 
futbolo taurę, nugalėdami CRA- 
COVIA 7:3.

SYDNEJUS. Italų APIA pa
darė nemažą siurpryzą .laimėda
mi šios valstijos Ampol futbolo 
taurę, nugalėdami varžybų favo
ritus St. GEORGE BUDAPEST 
3:2. Kitose rungtynėse HAKOAH 
nugalėjo STH. COAST 1:0. įvar
tis įmuštas Keddie.

Po paskutinio sekmadienio rung
tynių ST. GEORGE BUDAPEST 
susitiks su STH. COAST dėl 3 ir 
4 vietos, kai APIA žais prieš 
HAKOAH dėl 1 ir 2 vietos, šio 
turnyro laimėtojas gauna nema
žą sumą pinigais ir AMPOL Tau
rę.

SYDNĖJUS. N.S.W. Futbolo 
(soccer) pirmenybės prasidės ko
vo 28. Pačios pirmosios rungtynės 
šį šeštadienį įvyks Hurstville sta
dione tarp ST. GEORGE ir PRA
GUE. Antrasis ši rungtynių pus- 
laikis bus perduodamas tiesiogi
niai per televizijos 7-jį kanalą.

F.A. CUP (ANGLIJA) CHEL
SEA gana lengvai nugalėję 
WATFORD 5:1 ir dabar susitiks 
LEEDS UNITED ar MANCHES
TER finalinėse rungtynėse Wemb
ley stadijone balandžio pabaigoje. 
LEEįDS ir UNITED sužaidė 0:0 
lygiąsias ir šios rungtynės turės 
būti peržaistos.

CHELSEA komanda, kuri iki 
šiol dar niekada nėra laimėjusi 
šios svarbios taurės, šiais metais 
turi labai puikią žaidimo formą ir 
turi daug galimybių pirmą kar
tą būti čempijonais.

F.A. CUP ŠKOTIJA Pusfina
liai Škotijos futbolo taurės atne
šė šiuos rezultatus: CELTIC 
DUNDEE 2:1, ABERDEEN- 
KILM AR-NOCK 1:0. CELTIC, 
žaidynių favoritai susitiks su 
ABERDEE sekantį mėnesį fina
luose.

FUTBOLO ŽIUTĖS. Graikų 
OLYMPIAKOS ir Jugoslavijos 
Belgrado PARTIZAN, greitu lai
ku lankysis Australijoje. Po to kai 
Viktorijos futbolo S-gos pirminin
kas Mr. T. MARMARAS, lanky- 
damasis Graikijoj ir Jugoslavijoj, 
padarė vizito kontraktus.

TURKIJA. Turkų parlamento 
narys ir buv. susiekimo ministe- 
ris Mr. R. STEN bežiūrėdamas 
futbolo rungtynių tarp jo palai
komos SI VA SPORT ir kitos ko
mandos, jo favoritams pralaimė
jus, gavo širdies smūgį ir numi-. 
rė.

BRAZILIJA, čia viešint Ju
goslavijos futbolo DYNAMO ko
mandai, vienas iš geriausių ko-

nų jaunuoliai, be jokios rimtos 
priežasties suboikotavo savo ben
druomenę, nedalyvaudami jos su
rengtame lietuvių tautos šventės 
minėjime. O juk normaliai galvo- 

dalis, per 10, Lietuvą paminėjo, 
kalbėdami apie Estijos nepriklau
somybės šventę, vasario 24.

(ELTA) 
_  * __

Okup. Lietuvos spauda paminė
jo poeto pedagogo Motiejaus Gus
taičio 100-sias gimimo metines 
(vasario 27). Aloyzo Sušinskio 
straipsnyje “Tiesoje” (vas.27) pri 
pažįstama, kad M. Gustaitis daug 
pasidarbąvęs Suvalkijos, ypač 
Dzūkijos kultūriniame bare. Esą, 
Gustaičio poezija “didelių aukštu
mų nepasiekė, bet jo eilės yra 
originalus indėlis į lietuvių poezi
jos lobyną”. Nurodyta, kad M. 
Gustaitis — vienas iš pionierių, 
kuris praskynė kelius lietuviš
kosioms monografijoms.

(ELTA)

= arenoje
mandos žaidėjų D. LOGAS papra
šė brazilų vyriausybės politinio 
prieglobsčio. Pasilikimo priežastis 
buvo: aš nesu komunistas.

ISPANIJA KUBALA, ispanų 
valstybinės futbolo komandos tre
neris pasakė korespondentams, 
kad Italija šiuo metu turi tokią 
gerą ir aukštą žaidimo klasę, kad 
jie kartu su Vak. Vokietija turi 
lygias galimybes laimėti Pasau
lio Taurę Meksikoje.

KREPŠINIS
Europos čempijonų Pirmeny

bių Taurė. Pirmose pusfinalių 
rungtynėse (pirmas suusitikimas) 
žaistose Madride, IGNI'S VARE
SE (Italija) nugalėjo REAL 
MADRID 90:76. Antrosios lemia
mosios rungtynės bus žaidžiama 
Italijoje ir, atrodo, italai pasieks 
finalus kuriuos žais prieš laimė
tojus rusų RED ARMY ir SLA
VIA PRAGUE.

VICHY (Prancūzija) Europos 
taurės pirmenybės. Graikų AEK 
pralaimėjo pirmąsias rungtynes 
60:78 prieš VICHY pusfinalinia
me susitikime. Tačiau graikų žai
dėjai turi didelį savimi pasitikė
jimą, kad revanšines rungtynes, 
kurios bus žaidžiama kovo 26 d. 
Atėnuose, jie laimės daug dides
niu taškų skirtumu ir tuo pateks 
į finalus.

NEAPOLIS. Čia viešėjus ru
sų DYNAMO ir TIFUS krepši
nio komanda pralaimėjo prieš ita
lus 17 taškų žaistose LAIMĖTO
JŲ TAUH0S pirmenybėse. Revan- 
šinės rungtynės įvyks Rusijoje ir 
rusai tikisi jas laimėti.

BOKSAS
Atrodo, kad tikrai pasaulio 

plunksnos svorio čempijonas aus
tralas J. FAMECHON savo titu
lą gins Romoje prieš meksikietį 
V. SALDIVAR š.m. gegužės 9 
dieną.

BARCELONA. Ispanas J. LE- 
GRA buvęs pasaulio plunksnos 
svorio čempijonas lengvai laimėjo 
prieš škotą J. BELL.

HOUSTON. J.A.V. olimpinis 
čempionas sunkiame svoryje J. 
FOREMAN, 217 sv. svorio nokau
tu nugalėję1 Ch. Polite. Tai buvo 
jo 14 laimėjimas ir 12-sis k.o.

S. FRANOJSKO Olimpinis 1. 
atletikos čempijonas W. Daven
port prabėgo uždarose lenktynėse 
60 m. kliūtinį bėgimą rekordiniu 
laiku per 6.8 sek.

KANADA. Galutinai pasitrau
kė iš šiais metais būsimų Pasau
lio Ledo Rutulio pirmenybių po to 
kai Olimpinio Komiteto preziden
tas A. Brundage įspėjo kanadie
čius kad pažeisdami olimpines tai
sykles profesionalizmu, jie nebus 
leisti dalyvauti olimpiadoje, nors 
kanadiečių teigimu Rusijos ir Če
koslovakijos žaidėjai, be išimties 
yra visi profesionalai, turėdami 
geras tarnybas ir už sportą gau
dami labai geras algas. Pasiro
do kas galima raudoniems, nega
lima baltiems.

jant, tokia proga, kaip Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties dieną, 
kiekvienas lietuvis privalėtų už
miršti savitario nesutarimus ir da
lyvauti tautos šventės minėjime.

Po šios iškilmingos minėjimo da
lies įvyko meninė progra
ma; scenoje pasirodė tautiniais 
rūbais apsirengęs lietuviškasis jau 
nimas. Salėje, galima sakyti, lyg 
pakvipo pavasario gėlėmis ir jau, 
nyste, kai jauna, aukšta ir laiba 
blondinė lietuvaitė iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Rita Ausie- 
jūtė, pati lyg vėjo scenon išstum
ta, perskaitė kelis pavasariškus 
Fausto Kiršos ir Lietuvoje gy
venančios poetės Degutytės eilė
raščius. Kita lietuvaitė, Prancū
zijoje išaugusi Milda Peruche, 
gražiai paskaitė ištrauką iš Victor 
Hugo prozos kūrinio. Programą 
užbaigė Paryžiaus lietuvių tauti
nių šokių grupė, jau pagarsėju
si net ir prancūzų tarpe, kuri 
meniškai atliko keletą lietuviu tau
tinių šokių.

Minėjimo dalyvė

_  ♦ __

Jau balandžio 11 d. amerikie
čiai pradės trečią kelionę į mėnu
lį erdvėlaiviu Apollo 13, kuris bus 
pavadintas “Aquarius”.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE $ PALAIKYKIME MŪSŲ JA UNIMĄ!

SYDNEY
KONCERTAS SYDNEJUJE
Nereikia nė kalbėti — tie syd- 

nejiškiai lietuviai, kurie turėjo 
laimės G. Vasiliauskienės ir svečio 
S. Baro koncerte dalyvauti, pa
sijuto užburti, visiškai nuginkluo
ti. Visi anksčiau girdėję Adelai
dėje ar Melbourne mūsų solistus 
dainuojant nepagailėjo gražių žo
džių ir komplimentų, bet sydne- 
jiškiai patys pasiklausę įsitikino, 
kad tai nebuvo jiems komplimen
tai, o tik kukli tiesa, nes kaip be- 
g irtu m ir kaip besistengtum žo
džiais perduoti patį išgyvenimą, 
jis vis tiek paliks tik dalinis.

Nors pati programa jau buvo 
pilnai išdainuota, vis tiek klausy
tojai nesiliovė ploję, kol iššaukė 
patį maestro Barą dar kartą ir 
dar kartą. Apylinkės pirmininkas 
p. V. Deikus matyt buvo tiek kon
certo ir dainininkų paveiktas, kad 
jaudinosi tardamas padėkos žodį, 
o kun. P. Butkus atvirai prisipa
žino, kad šis koncertas buvęs ge
resnės rekolekcijos, kaip kad baž
nyčioje, kurios buvusios nutrauk
tos tik dėl koncerto...

Kas iš to, kad bandyčiau nupa
sakoti patį dainavimą, ypač svečio 
solisto balso platumas ir drauge 
jo paties ir klausytojų išgyveni
mus. Menas yra pats savy išgyve
nimas ir todėl norint jį pajusti 
reikia pačiam išgyventi. Bet kai 
pasidairiau po salę, širdį suskau
do pamačius, kad tik apie 10 proc. 
sydnejiškių tedalyvavo šioje meno 
šventėje, kokios tesulaukėme tik 
po dvidešimties metų. Kiti iš daly
vių pasakojimų gailėjosi nedaly
vavę.
— Vykitės! Dar išgirsite Canber- 
roje! Ir kiti vijosi, bet ar prisivi
jo?

Gerai dar, kad mūsų Povilas 
Alekna visą koncertą įrašė į gar
sines juosteles. Gražiai skamba iš 
aparatūros, gražiai, bet vis tik 
aparatas, ne gyvas koncertas, kur 
daina plaukia iš širdies ir plūsta 
tiesiai į širdį...

chorui dainuojant “Vakaruškas”, 
“Malūną”. Nors salės scenos grin
dys ir vra nuožulnios, kas truk
dė ypatingai judresniems šokiams, 
tačiau mūsų šokėjus reikėtų skai
tyti sekančia grupe po pusiau pro
fesionalų ukrainiečių. Gražūs rū
bai, šokių gyvas išpildymas ir vy
rų puikiai sušoktas “Oželis”, su
silaukė didelio žiūrovų pasitenki
nimo ir griausmingų plojimų, kas, 
manau, ir yra dalinis šokėjams 
atpildas už jų įdėtą darbą šiuos 
šokius paruošiant.

Sydnėjaus Meno Ansamblis jau 
nėra naujas ir jaunas choras, bet 
stipriai susicementavęs ir “gele
žinės”, nors ir moteriškos rankos, 
valdomas vienetas. Nors skaičiu
mi jie yra ir negausūs, tačiau 
jų pasirodymas, tokioje milžiniš
koje salėje, buvo labai geras, pa
vykęs ir techniškai šimtaprocenti
niai išpildytas. Ansamblis, vado
vaujamas p- M. Umbražiūnienės, 
sudainavo “Dul, dul dūdelė”, A. 
Vanagaičio “Laisvės Varpas ir 
ypatingai gerai, kartu su šokėjais 
išpildė suharmonizuotą liaudies 
daina “Vakaruškos” Ateityje, da
lyvaujant svetimtaučių pasirody
muose, Ansamblis turėtų daugiau 
savo repertuare pasirinkti gyvų ir 
nuotaikingų dainų, kas visuomet, 
klausytojui, nesuprantančiam dai
nos turinio, bus idomiau ir malo
niau klausytis, tuo pačiu išreiš
kiant ir didesnę padėką šias dai
nas išpildančiam vienetui.

Maloni Ansamblio staigmena 
buvo įų nauja pranešinėtoja p. 
D. KarpaviČienė, kurios malonus 
balso tembras, aiški tarsena ir 
graži Šypsena labai tiko dainų api
būdinimui. įgavusi scenoje dau
giau laisvumo ir praradusi pirm- 
kartini nerviškumą, ji bus labai 
gera ansamblio programų prane
šėja.

Būdama maža naujųjų ateivių

dalis, Sydnėjaus lietuvių visuome
nė gali didžiuotis savaisiais me
nininkais ir, kaip parodė šis kon
certas mūsų daina ir šokis labai 
gražiai ir šiltai priimtas austra
lų ir kitų tautybių tarpe.

A. L-tis.

MELBOURNE
STASYS BARAS MELBOURNE

Solistų S. Baro ir G. Vasiliaus
kienės koncertas Melbourne kovo 
11 d. klausytojų tarpe sukėlė me
ninių pojūčių virpulį. Jei šio kon
certo solistas būtų gyvenęs ir dai
navęs tuo metu, kai garsieji kom
pozitoriai Pouchielli ir Halevy kū
rė, tai jie savo kūrinius greičiau
sia būtų patikėję dainuoti tik mū
sų solistui S. Barui — jis toks 
didis dainininkas! Per visą kon
certą atlikdamas sunkius ir aukš
tos dainavimo technikos reikalau
jančius kūrinius, St. Baras tuos 
vokalinius veikalus išpildė aukš
čiausio klasinio meno formoje su 
ypatingai pažymėtina balso jėga 
ir išraiška, išplaukiančia taip 
nuoširdžiai ir natūraliai tuo pačiu 
nesumažinant pačių švelniausių 
muzikalinių niuansų.

Stasio Baro kaip dainininko di
delis pajėgumas pavergė klausy
tojus ir tas glaudus ryšys su klau
sytojais nenutrūko per visą kon
certą.

Stasio Baro ir Genovaitės Vasi
liauskienės koncertas Melbourne 
buvo didelė šventė, sutraukusi iš 
plačiausių apylinkių lietuvius ir 
su gailesčiu po koncerto išsiskirs
čiusius žinant, kad greitai tokio 
nesulauksime.

Solistė p. G. Vasiliauskienė 
kaip lyrinis sopranas stebėtinai 
derinosi ir lygiavosi su S. Baro 
žavinguoju tenoru.

V. Ivaškevičius

į

g

Visi seni ir jauni kviečiami apsilankyti į Baitų Komiteto rengiama

Tautiniu Šokiu Festivali $
• 1 I >:

kuris įvyks balandžio 4 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Latvių Namuose 32 Pamcil St., Strathfield. -J 
Programoje: lietuvių, latvių ir estų tautinių šokių grupės, loterija ir Baltų Princesės rinkimai.^

Gros gera kapela. Veiks pigus bufetas. įėjimas visiems tik vienas doleris. *

Baltų Komitetas Sydnejuje

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Balandžio 5 d., Atvelykio dieną 
visi skautai-tes tuoj po pamaldų 
vyksime į Ingleburn stovyklavie
tę, kur bus Tunto sueiga ir mar
gučių popietė.

Maloniai kviečiama dalyvauti 
visa visuomenė.

Austos Tunto Tuntininkas

x»»3c«ccec«a«kc*5c»:

PAMALDOS EVANGELIKAMS 
MELBOURNE

Pranešame visiems Viktorijos 
evangelikams, kad Velykinės pa
maldos bus laikomos kovo 28 d., 
didįjį šeštadienį 1 vai. p. p. Pa
maldas laikys kun. J. šimboras 
Lietuvių Namų koplyčioje 50 Er
rol St., North Melbourne.

Dalyvaukime visi.
, Parapijos Taryba

Mūsų mielos kolegės 
DAIVOS LABUTYTES sutuoktuvių proga 

su DAN BIERI linkime abiem 
daug džiaugsmo ir laimės vedybiniame gyvenime.

Sydney Filisterių Būrelis

KU-KA

PASISEKĘS KONCERTAS
Kovo 14 dieną NjS.W. valstijos 

“Good Neighbour Council” buvo 
surengęs Sydnėjaus didžiojoje ro
tušės salėje grandiozini koncertą 
kuriame dalyvavo 15 paskirų 
tautybių individualiniuose ir gru
piniuose dainos, šokio, muzikos ir 
vaidybos pasirodymuose.

šio koncerto pagrindinis sieki
mas ir buvo šiais metais, švenčiant 
kapitono Cook išsikėlimą į Austra
lijos krantus, parodyti austra
lams, kad naujai atvykusių atei
vių tarpe yra talentingų žmonių, 
turinčių savo paskirus chorus, šo
kių grupes, teatro ir meno vie
netus ir kt

Ir, reikia pasakyti, kad tokio 
plataus masto, gal vienas iš pir
mųjų paskirų tautybių koncertų, 
pavyko gerai. Vienos grupės pa
sirodė geriau, kitos silpniau, ta
čiau žiūrovų akyse, kaip tam mar
gaspalviame ekrane, gražūs tau
tinių rūbų vaizdai, jaunatviškai 
spindinčių šokėjų veidai, palydi
mi skambių dainos garsų, žavėjo 
kiekvieną klausytoją, mintimis jį 
nukeldami tai į vieną, tai į kitą 
pasaulio kraštą, jam parodant bent 
mažą dalelę to krašto tautinio 
meno.

Pagrindinė koncerto dalis pra
sidėjo vakare vargonų virtuozui 
D. O’Neil grojant galingais ro
tušės didžiaisiais vargonais. To
liau programoje sekė škotų, aust
ralų ir lenkų pasirodymai iš ku
riu gana geras buvo lenkų mer
gaičių ir berniukų mandalinu or
kestras. Vienas iš koncerto iškiles
nių pasirodymų buvo ukrainiečių 
šokiu ansamblio, šie, daugumoje 
pusiau profesionalai ukrainiečių 
šokėiai. savo gyvumu ir gražiu 
susiderinimu, daugiau skyrėsi nuo 
kitu tautybių mėgėjų grupių. Ki
tos šokėjų, kaip olandų, serbų, 
suomių, grupės neparodė to gyvu
mo, ko paskiri žiūrovai tikisi, ma
tydami jam nežinomos tautybės 
pasirodymus.

Iš chorų pasirodymų didžiausias 
buvo lenkų, kuris kartu su šokė
jais ir styginiu orkestru, kas at
rodė gana keistokai, išpildė savas 
dainas, škotų choras buvo vidu
tinio pajėgumo. Koncerte gražų ir 
gerą ispūdi paliko graikų teatro 
grunės pasirodymas, kur jų irgi 
profesionalai artistai ir šokėjai 
iscenizavo. savo specialiame pasta
tyme, graiko emigranto atvykimą 
ir pergyvenimus naujame krašte, 
supinant senovės Graikijos ir mo
derniosios Australijos vaizdus.

Lietuvius šiame koncerte atsto
vavo Tautinių šokių Grupė ir Svd- 
nėjaus Meno Ansamblis, šokėiai, 
vadovaujami n. M. Osinaitės-Cox. 
akordeonu palvdint n. A. Plūkui 
pašoko “Gyvatvarą”. “Oželį” ir„

Velykų I-ją dienų Sydnėjaus Sporto Klubas Kovas rengia Skautų Žemėje Ingleburne

linksmą, vclykišką

GEGUŽINĘ IESMINE

Tuoj pat po pamaldų visi — jauni ir seni kviečiami šventes praleisti gamtoje, kur prie 
šalto alučio, skanių kepsnių ir linksmos muzikos, bus tikrai smagu. Kaip rast? Pravažiavus 
ir perkirtus Ingleburn gežkelį važiuoti tiesiai Oxford St. iki galo, atsimušant Bensley Rd., 
kur pasukus i dešinę už maždaug 1 mylios matysite Kovo rodykles.

SUSIRINKIMAS MELBOURNE

iš Amerikos gen. M. 
atvykęs į Australiją iš 
pereitų metų pabaigo-

Svečias 
Rėklaitis, 
JAV dar ______ _
je, aplankė didesnes vietos lietu
vių kolonijas ir jau šio mėnesio 
pabaigoje grįžta į Ameriką.

Po visų įtampų ir darbų ruo
šiant Vasario 16 minėjimą Per- 
the, kuriame dalyvavo svečiai iš 
Adelaidės solistė p. G. Vasiliaus
kienė ir jos vedamas vyru oktetas 
Klajūnai, staiga susirgo viena ’š 
aktyviausių vietos organizatorių 
apylinkės valdybos sekretorė p. O. 
Liutikienė: ligoninėje jai padary
tos dvi nelengvos operacijos, šiuo 
metu ji grįžus iš ligoninės ir svei
ksta namuose. Linkime sveikatos-

JAUNIMAS RUOŠIASI 
MENO DIENOMS

Melbourno Jaunimas jau pradėjo 
ruoštis jaunimo koncertui, kuris 
įvyks Lietuvių Dienose. Pasirink
ta Biliūno “Laimės Žiburys” ku
rį jscenizavo p. A. Karazijienė, 
šokiam vadovauja p. H. Statku
vienė ir p. J. Klupšienė. Jos sukū
rė įomią choreografiją pagal B. 
Zabielos specialiai sukurtą muzi
ką. ši pynė, apimanti dainos, žo
džio ir šokio meną, parodys Mel
bourno jaunimo vispusiškumą ir 
apims apie 30 jaunuolių tarp 13 
ir 25 metų.

Tačiau ne vien Melbournas ruo
šiasi koncertui. Pertho jaunimas 
rengiasi atvykti su visa tautinių 
šokių grupe, kurioje yra 18 ašim

Kiekvienas didesnis miestas iš
pildys 20 minučių programą. Be 
Melbourno ir Pertho dar pasiro
dys Adelaide, Sydney, Canberra, 
ir Geelong. Mažesnės vietovės kaip 
Mornington ir Hobart gauna po 
5 min.

Kai kurios iš šių kolonijų dar 
neprisiuntė dalyvių sąrašų bei sa
vo programų. Prašyčiau neatidė
liojant suteikti pilnas informaci
jas Jaunimo Koncerto vadovei, nes 
laikas planuoti viso koncerto prog
ramą.

Jaunimo koncerto vadovė
D. M. Baltutienė

PRANEŠIMAS
Mieli tautiečiai, jau pats laikas 

kalendoriuje pasižymėti, kad tradi
cinis ir kaip visada nuotaikingas 
“Carito” balius kartu su “Dianos” 
choru bei jo specialiu repertuaru 
įvyks balandžio 18 d., šeštadienį 
puikioje Auditorium salėje Aubur- 
ne.

Jau platinami bilietai, kurių 
galima gauti pas Dainos cho
ro narius.

Melbourno apylinkės valdyba, 
vadovavusi apylinkei virš metų, 
kovo 15 d. Lietuvių Namuose su
šaukė metinį ataskaitinį susirin
kimą, kuriam pirmininkavo p. Po
vilas Baltutis ir sekretoriavo p. 
V. Kružienė.

Apyl. vaidybos pirmininkas p. 
Jonas Meiliūnas, prieš pradėdamas 
savo pranešimą pakvietė tylos mi
nute pagerbti mirusius apylinkės 
narius. Toliau sekė pranešimas, 
kuriame iškelti per metus atlikti 
darbai ir išreikštą padėka visiems 
valdybos darbuose talkinusiems.

Valdybos iždininkas p. V. Le
vickis patiekė piniginę apyskaitą, 
iš kurios matyti, kad apylinkės 
valdyba per metus turėjo $1607.81 
pajamų ir $1086.83 išlaidų. Liku
tis $520.98 paliekama būsimai 
valdybai, kuriai teks būti Lietu
vių Dienų šeimininke.

Tenka pastebėti, kad į šią apys
kaitą neįtrauktos sumos iš “Mūsų 
Pastogės” pobūvio $150, — filmos 
iš nepriklausomos Lietuvos laikų 
demonstravimo — $169, — ir so
listo Stasio Baro koncerto $700, 
nes šios sumos tai minėtų paren
gimų grynas pelnas perduotas 
ALB Krašto Valdybai. Be šių 
Krašto Valdybai perduotų sumų 
(viso $1019) apylinkės valdyba 
dar persiuntė privalomus mokėji
mus iš lietuvio (solidarumo) mo
kesčio. procentus nuo apylinkės 
pajamų ir kt. — viso $350. Tuo bū
du per metus ALB Krašto Val
dybai buvo pasiųsta viso $1369 
(kuri kita apylinkė pralėks mū
siškę !)

Garbės Teismo pranešimas 
trumpas: bylu nebuvo, teismas ne
posėdžiavo.

Kontrolės Komisijos aktą per
skaitė p. V. Laukaitis, kuriuo kons 
tatuojama kad piniginė apyskaita 
tikra.

šie pranešimai nesukėlė disku
sijų ir susirinkimo vienbalsiai bu
vo priimti. P.A. Liubinas susirin
kimo vardu valdybai išreiškė pa
dėką.

Gražiai vykęs susirinkimas su
klupo, kada reikėjo rinkti naują 
apylinkės valdybą. Belikus tik 
trims kandidatams, sutinkantiems 
būti renkamais j valdybą, o kitiems 
dėl visokių priežasčių atsisakinė- 
jant nutarta pavesti buvusiai val
dybai ir susirinkimo pirmininkui 
vieno mėnesio laikotarpyje sušauk
ti kitą susirinkimą apylinkės vyk
domiesiems organams rinkti.

Pasinaudodamas proga Lietuvių 
Dienų Rengimo Komiteto pirmi
ninkas p. A. Liubinas padarė pla
tų pranešimą apie komiteto atlik
tus ir numatytus darbus ir kvie
tė visus melburniškius prisidėti 
prie Lietuvių 
kurios įvyks 
tų pabaigoje.

Baigdamas 
kad kiekvieno _
ga aktyviai dalyvauti bendruome
nės gyvenime: aktyviai dalyvauti

susirinkimuose svarstant mūsų pa
čių reikalus; sutikti eiti į valdy
bą ar bent surasti kandidatą į 
ją ir visada padėti valdybai, ka
da tik jį prašys mūsų paramos.

Iff. A.

Teko nugirsti, kad “Litas Social 
Club” Sydnejuje liepos mėnesį 
ruošia ekskursine kelionę aplink 
pasaulį. Į maršrutą įeina ir Lie
tuva. Ekskursinė kaina —$882.20. 
Skamba viliojančiai!

PAIEŠKOJIMAS
Prašomas atsiliepti p. K. Ged

gaudas, anksčiau, gyvenęs Perthe 
Šiomis dienomis jo sesuo atvyksta 
iš Kanados ir apsistos Sydnejuje 
pas p.p. Miniotus 18 Brussells St. 
Homebush. Taip pat žinantieji 
apie jį prašomi pranešti aukščiau 
paduotu adresu.

Dieny pasisekimo, 
Melbourne šių me-

norėčiau pabrėžti 
melbumiškio parei-

Sydney Liet. “Dainos” choro choristus 
Mariją Jūraitienę ir Edvardą LaSaitį, jų Seimas, 
o taip pat ir visus jų gimines ir artimuosius, mirus jų 
tėveliui

JUOZUI LAPAIČIUI, 
reiškiame gilią užuojautą

"Dainoj' choro dirigentas ir choristai.

Dr. R. Kavaliauskaitė pakvies
ta j Sydney universiteto patolo
gijos skyriaus mokomąjį persona
ls, kur ji šiuo metu specializuo
si patologijoje ir skaito paskai
tas.

Pasiekė linksmos žinios, kad ži
nomas mūsų tarpe melburniškis 
daug žadąs solistas Gintaras 
Kalpokas seniai susižadėjo ir ti
kimasi, kad bus šaunios vestuvės. 
Deja, Gintaras savo dainavimu 
lietuvaičių nesužavėjo.

Sydnėjaus lietuviai studentai 
balandžio 11 d. rengia savo popu
liarųjį Initium Semestri, kurie 
kasmet yra vieni iš populiariausių 
parengimų, šį karta vakaro ro- 
gramoje bus statomas sensacin
gas “Lietwciikasis Hair". Nepra
leiskite progos dalyvauti ir pama
tyti!

Balandžio 4 d. Latvių Namuose 
32 Parnell St., Strathfield Baltų 
Komiteto pastangomis ruošiamas 
pabaltiečių jaunimo tautinių šo
kių festivalis.

Viengungis lietuvis ieško šeimininkės apie 45 metų amžiaus.

Rašyti: Puidys, 55 Cabramatta Rd., Mosman, N.S.W. 2088.

KOVO 29 D., VELYKŲ SEKMADIENĮ, 
6.30 V AL. VAK.

LIETUVIŲ NAMUOSE.
50 ERROL ST., NORTH MELBOURNE,

įvyksta

V. PUTINO — MYKOLAIČIO 
KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA

Vaidina Adelaidės Lietuvių Teatras 
VAIDILA.

Ar jau užsisakei 
Mūsų Pastogę?

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame gerb. Kraš

to Valdybai, suteikusiai mums to
kią staigmeną ruošiant Lietuvos 
nepriklausomybės šventės minėji
mą.

■Nuoširdžiai dėkojame solistei p. 
G. Vasiliauskienei, pianistei p-lei 
N. Masiulytei ir visam p. G. Va
siliauskienės vadovaujamam Ade
laidės vyrų oktetui, kvartetui ir p. 
J. Vasiliauskui už turiningą pas
kaitą.

Ačiū visiems svečiams, dalyva
vusiems programoj, nepabūgu- 
siems nei tolimo kelio, nei vargo 
ir suteikusiems mums tokią staig
meną, kurios mes greit nepamir
šim.

Dėkui visiems pertiškiams lie
tuviams, globojusiems atvyku
sius svečius ir vienu ar kitu bū
du prisidėjusiems prie minėjimo 
ar aukojusiems loterijai. Visiems 
svečiams ir saviškiams gili padė
ka.

Pertho Apylinkės Valdyba

MŪSŲ pastogė
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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