
Lietuva 
okupuota

Šiais metais birželio 15 d. su
eina 30 metų, kai Sovietų Rusija 
okupavo Lietuvą. Tai skaudi su
kaktis, kurtą kiekvienas sąmo
ningas lietuvis turėtų jausti ir iš
gyventi ne metines skaičiuoda
mas, bet kiekvieną dieną ir va
landą. Krašto okupacija ir tau
tos pavergimas, trunkąs tiek me
tų, palieka gilių ir skaudžių pėd
sakų tiek pačiam kraštui, tiek ir 
pavergtos tautos nariams, kurie 
atsidūrę už krašto ribų ir tęsia 
kovą už krašto ir tautos laisvę. 
Tačiau per trisdešimt metų ir to
ji kova mainė savo būdus ir prie
mones tiek pavergtame krašte, 
tiek ir užsienyje, nes per tą lai
kų keitės ne tik nuotaikos, tarp
tautiniai santykiai, bet lygiai ir 
patys žmonės, net kartos. Ta
čiau pats faktas paliko — Lie
tuva tebėra okupuota ir tauta 
pavergta, ir šis faktas galios tol, 
kol vieną kartų tautos laisvė ir 
krašto neprklausomybė bus atko
vota.

Kaip vyko ir vyksta toji ko
va už savo teises pavergtoje Lie
tuvoje, čia ne vieta kalbėti, ta
čiau galbūt būtų pravartu pasi
žiūrėti į mūsų šia kryptimi deda
mas pastangas ir veiklų.

Rūpestis tautos likimu ir jos 
ateitimi tebėra aktualus lygiai ir 
šiandie, kaip ir pačioje pradžio
je okupantui peržengus Lietuvos 
sienas, vis dėl to šioje kovoje 
mes dažniausiai išleidžiame iš 
akių patį pirminį faktą — Lietu
vos okupaciją ir tiek savųjų tar
pe, tiek ir tarptautinėje diploma
tinėje arenoje daugiausia ope
ruojame to fakto padariniais — 
persekiojimais, trėmimais, krašto 
alinimais, kolonizacija ir t.t. Štai, 
sakysim, A ustralijoje per visų 
laiką net nebuvo mitingo, pami
nėjimo ar protestų specialiai pa
minint okupaciją kaip faktą, o 
daugiausia kėlėme trėmimus, 
persekiojimus, laisvių suvaržy
mus, komunizmo kaip tokio pra
gaištingumą mūsų tautai ir žmo
nijai. Pašaliečiui dažnai susida
rytų įspūdis, kad ne tiek jaudi- 
namės dėl esamos krašto okupa
cijos, o daugiausia dėl padarinių. 
Sakytume, jeigu Lietuvoje nebū
tų buvę trėmimų, jei ten nebū
tų įvesta komunizmas, jeigu net 
galėtume be jokių suvaržymų 
nuvykti į Lietuva ir ten svečiuo
tis kaip tinkami, tai okupacijos 
klausimas gal iš viso ir nebūtų 
prisimintas.

Kad šitą esminį faktų, nusi
žiūrėję į padarinius, išleidžiame 
iš akių ypač liudija tai, kad čia 
būdami ne okupantui priekaiš
taujame dėl esamos padėties Lie
tuvoje, bet patiems ten gyvenan
tiems lietuviams, tarsi jie patys 
ten būtų šeimininkai ir tvarkytų- 
si kaip tinkami. Bet gi taip nė
ra. Jeigu ne okupacija, tai ne
būtų buvę nei trėmimų, nei ko
kių kitokių suvaržymų, kuriuos 
įvedė į kraštą svetima jėga. Iš 
čia ir gaunasi net tolimesnės 
liūdnos pasekmės mūsų tarpusa-

Liet, sodyba bus !
S.L.M.S.G.

DRAUGIJOS LIETUVIŲ 
SODYBA NORTH ENGADINE

Prieš 5 metus ,1964 metų pra
džioje, S.L.M.S.G. Draugija pradė
jome žygius gauti iš valdžios že
mės — crown land lietuvių so
dybai. Per tų laikų buvo daug ra
šyta, telefonu kalbėta, beldėmės 
j įstaigų duris tuo reikalu, vis 
gaudamos palankų atsakymų, ir 
taip laikas bėgo. Pagaliau 1969 
metų pabaigoje, Lands Depart
ment paskyrė žemę ir gruodžio 19- 
tų 1969 metais, Government Ga
zette buvo paskelbta ir užtvirtinta 
kaip legalus faktas. Paskirta du 
akrai su viltimi kad reikalui esant 
paskirs ir daugiau, nes mūsų žemė 
prieina prie gretimos Crown Land 
žemės parko, ir čia sunkumų ne
sudarytų.

1964 metais paduodant prašy
mų, geriausios sųlygos tuo metu 
buvo 99 metams “special lease” 
ir pratęsimui, bet patyrus, kad
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vio santykiuose, kai vieni be ato
dairos kaltiname tik savuosius 
už krašte esančias negeroves, o 
kiti žiūri į okupaciją kaip pir
minę priežastį ir iš to išplaukian
čias išvadas priima kaip neišven
giamus rezultatus. Nes ką gi ne
skaitlinga ir beginklė tauta kito 
gali daryti, kai neturi nei užta
rėjų, nei galios savomis jėgomis 
esamose sąlygose išsivaduoti? Iš
likimo instiktas ir principas visa
dos yra pirminis. Gi kaltinti kraš 
te palikusius, kai niekas neturi 
savo valios, yra nesiskaitymas 
su tebetrunkančia krašto okupa
cija.

Šie du skirtingi požiūriai ir 
silpnina mūsų jėgas, nes mūsų 
vedama kova už Lietuvą išvirs
ta į kovą savųjų tarpe. Jau pati 
paprasčiausia logika moko, kad

, VACLOVAS RATAS

Didžiosios Britanijos ambasado
je Rangūne pirmuoju sekretorium 
yra lietuvis J. M. Liūdžius. Nau
jų metų proga, karalienė Elžbie
ta II tarp daugelio kitų apdova
nojo ir mūsų tautietį OBE britų 
imperijos ordinu.

paskutiniu laiku atitinkamoms or
ganizacijoms duodama žėmė kaip 
"reserve gift”, pakeitėm prašymų 
ir žemės du akrus gavome kaip 
"reserve gift” už kurių jokių mo
kėjimų nebereikės. Dabartinis į- 
kainavimas šios žemės yra nema
žiau 560,000 vertės. Vėliau bus 
galima ir tiksliau apkainuoti. Sta
tybai čia Social Services Depart
ment ateis j pagalbų su subsidija.

Vasario 27-tų 1970 metais, Gov
ernment Gazette paskelbta patikė
tinės — trustees, p.p. O. Baužie- 
nė, D. Kapočienė ir P. Daukuvie- 
nė, kurios bus atsakingos už že
mę ir statybų.

Negaišdamos laiko ruošiamės so
dybos statybai. Inž. p. I. Jonaitis 
valdybos prašomas sutiko sudary
ti statybos komitetų. Kiti mūsų 
vyrai ruošiasi sudaryti talkų bū
simos sodybos žemei nuvalyti, čia 
auga gražių eukaliptų ir kitų me
delių, kuriuos norime palikti — iš
saugoti. Šiuo metu ir važinėjame 

ne padarinys kaltas, o jo prie
žastis. Kaltinam ne kulką, kuri 
užmuša, bet tą, kuris ją iššovė. 
Vadinasi, ne lietuviai krašte kal
ti dėl esamų ir buvusių negero
vių, bet atėjūnas okupantas. Juk 
pirmiau įvyko okupacija, o tik 
po to sekė visa kita.

Net ir trisdešimčiai metų pra
ėjus okupacija Lietuvoje paliko 
okupacija. Lietuvis juk negalė
jo savęs okupuoti. Tad visa tai 
turint prieš akis visai kitoj švie
soj atsistoja padėtis ir taip pat 
mūsų tarpusavio santykiai, nes 
atsimenant, kad ir šiandie Lietu
va tebėra okupuota, atkrinta 
priekaištai vieni kitiems, o vie
ningos jėgos kauptinos kovai už 
laisvę.

(v.k.)

Drama
Balandžio 12 d. trys amerikie

čiai astronautai buvo išleisti tre
čiai kelionei j mėnuli- Pakely ra
ketoje Apollo 13 įvykęs neišaiš
kintas sprogimas, kas pastatė tri
jų astronautų gyvybes atviran pa- 
vojun ir turėjo būti nutrauktas 
skridimo planas. Astronautai ap
skrieja mėnulį nenusileido, bet 
skubėjo atgal namo, nes atsirado 
trūkumų kontrolėje, deguonies ap- 

ir apžiūrinėjam kitur jau pastaty
tas sodybas ieškodamos patogiau
sių ir geriausių pavyzdžių.

Kaip jau per spaudų visuomenė 
informuota, pradžiai draugija fi
nansiniai pajėgi statyti. Turimi pi
nigai susidarė iš gerų tautiečių 
aukų ir didesnė dalis iš suruoš
tų parengimų, bufetų, loterijų ir 
pan. Didelis nuopelnas draugijos 
narėms talkininkėms, valdybos na
rėms ir jų vyrams, kurie nenuils
tamai padėjo savo triūsu ir au
komis. Taip vieningai dirbdami sa
vo tikslus įgyvendinsime.

Planai pradžiai pareis nuo fi
nansų. Numatyta statyti 10 vieno 
buto namelių ir salė “recreation 
hall’. Kiekvienas butas susidarys 
iš miegamo, salionėlio, virtuvės, 
visi vonios patogumai ir skalbia
ma mašina.

Prasidėjus statybai, norintieji

Lietuviu
■

Australijos Lietuvių Dienos, 
kaip žinome, šių metų gale į- 
vyks Melbourne. Šiose Lietuvių 
Dienose, turėsime Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos suvažiavimą svarstyti orga
nizacinių bendruomenės gyveni
mo reikalų. Čia taip pat turė
sime įvairių kultūrinių parengi
mų: Dainų šventę, Tautinių šo
kių šventę, Sporto šventę, Jau
nimo koncertą, Literatūros va
karą, Meno parodą, Teatro 
spektaklį, Skaidrių valandą ir ki
tus susijusius su Lietuvių Dieno
mis parengimus.

Lietuvių Dienos — tai bus 
tarsi egzaminas, kur visos Aust-
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Nuotrauka H. Šalkausko

erdvėse
rūpinime. Rašant šias eilutes as
tronautai dar tebebuvo erdvėse, 
bet buvo beveik tikra, kad jie lai
mingai pasieks žemę. Visas pa
saulis įtemptai sekė šią erdvių 
dramą, bet atrodo, žmogus ir čia 
pergalėjo.

Mokslininkai spėja, kad erdvė
laivį kliudė praskriejąs meteori
tas, kuris galėjo raketą sužaloti.

gauti tokį namelį galės kreiptis 
į valdybą. Tolimesnės informaci
jos bus vėliau pranešama ir planai 
skelbiami.

Lietuvių Sodybos pastatymas 
yra mūsų visų tautiečių reikalas 
ir ją turint bus mums visiems 
džiaugsmo ir pasididžiavimo. No
rime pastatyti pavyzdingus, gra
žius, tad susidarys didesnių išlai
dų, bet viskas priklausys nuo mū
sų tautiečių. Mes prašome Jūsų 
ligšiolinio nuoširdumo “Sodybos 
Fondui”. Kada belsimės į Jūsų du
ris arba sulauksite aukų lapelio, 
neatsisakykite mums padėti!.

Mes mielai atliksime darbą su 
Jūsų visų pagalba, ir tikimės, kad 
šių metų gale turėsime ant so
dybos pastatų iškelti vainiką.

O. Bauiienė
S.L .MS.G. Draugijos 

Pirmininkė

Dienos Melbourne
ralijos lietuviai duos ataskaitą, 
kiek ryžtasi, dirbta ir laimėta 
lietuviškoje veikimo dirvoje. To
dėl LDM rengti Komitetas, lin
kėdamas visos Australijos lietu
viams našaus ir kūrybingo dar
bo ruošiantis šioms Lietuvių 
Dienoms, tiki, kad jūsų įdėtas 
darbas duos gražių ir neužmirš
tamų išgyvenimų bei prisimini
mų.

Tačiau jau dabar Komitetas 
nori pabrėžti, kad jo darbas bū
tų veltui, jei jis nesulauktų pri
tarimo ir nuoširdžios paramos ne 
tik iš visų Australijos lietuvių, 
bet daugiausia iš pačių šeimi
ninkų melbourniečių. Mūsų — 
melboumiečių tautinė savigarba 
reikalauja parodyti lietuvišką 
svetingumą priimant apgyven
dinti atvykstančius svečius sa
vo namuose, skatlingai lankan
tis Lietuvių Dienų įvairiuose pa
rengimuose ir padedant savo pa
tarnavimais jų paruošime, o taip 
pat draugiškoje ir jaukioje nuo
taikoje bendrai sutikti Naujuo
sius Metus.

Ypatingai jautrios širdies, di
delio pasiaukojimo ir meilės at-

DAIL. VACLOVO RATO 
INDIVIDUALINE DAILĖS PARODA

įvyksta Art Centre patalpose 33 Laurel St., Willoughby

Parodos atidarymas balandžio 26 d., sekmadienį, 4 vai. p.p.
Šioje parodoje dail. V. Ratas iSstato 40 kūrinių. Tai bus 

dailininko 14-ji individualinė paroda. Lietuviai maloniai kviečiami 
kuo skaitlingau atidaryme dalyvauti ir ją lankyt susipažįstant su 
mūsų plačiai žinomo dailininko naujausiais darbais.

įvykiai
Rumunija vėl sovietų spaudžia

ma, kad kaip karinė jėga įsijung
tų į Varšuvos paktą ir kad Ru
munijos teritorijoje būtų praveda
mi šio pakto partnerių kariniai 
manevrai. Tuo tarpu Rumunijos 
prezidentas ir komunistų partijos 
galva Ceausescu pareiškęs, kad 
Rumunijos karinėms pajėgoms 
aukščiausias autoritetas yra Ru
munijos vyriausybė.

_  * __
Kilus pilietiniam karui Ispani

joj 1936 m. to meto prokomunisti
nė vyriausybė į Sovietų Sąjungą 
buvo išgabenusi 461 toną aukso, 
kurio Ispanija iki šiai dienai ne
atgavo. Nežiūrinto to yra ženk
lų, kad Ispanija siekianti už
megzti su Sov. Sąjunga diploma
tinius santykius.

__ * __
Kambodijos nepriklausomybei 

gresia pilnas pavojus, kai komu
nistai iš Vietnamo masėmis plūsta 
į kraštą, kuris siekia išlaikyti 
savo nepriklausomybę. Kambodi
jos kariuomenė grupuojama at
remti raudonąjį tvaną, bet vargu 
ar be kitų pagalbos galės išlai
kyti. Tuo tarpu Laos krašte vy
riausybės pajėgos atkakliai prieši
nasi invazijai ir net pajėgia at
gauti prarastas pozicijas.

_  * __
Rusijoje prasiveržę pramonės 

nuodingi vandenys užliejo Karnos 
ir Volgos upes, kas gresia tų 
upių žuvininkystei.

_  * __
Suomijoje nesocialistinės parti

jos po rinkimų pakėlė savo narių 
skaičių iš 93 vietų iki 107 
(parlamente yra 200 vietų).

Ligi šiol Suomiją valdė socia
listų partija koalicijoje su komu
nistais. Atrodo, kad socialistai su
darys koaliciją su kitomis parti
jomis be komunistų. 

vykusioms tautiečiams laukiama 
iš mūsų moterų. Kas kitas, jei 
ne moterų sumanumas kulinari
joje ir darbščios rankos paruoš 
Jaunimo susipažinimo vakarie
nę, teatralams ir literatūros va
karo dalyviams kavutes, chorų 
dalyviams tradicinę vakarienę 
bei ALB-nės suvažiavimo at
stovams ir sportininkams pietus.

Todėl jau dabar LDM Reng
ti Komitetas su giliu dėkingumu 
sutinka ponių E. Nagulevičienės 
ir B. Šilvienės vadovaujamą 
Maitinimo Komisiją, kuri imasi 
šį nelengvą darbą atlikti. Tiki
me, kad Melbourne moterų or
ganizacijoms į pagalbą ateis ir 
visos kviečiamos mūsų mote
rys.

Komitetui malonu pažymėti', 
kad didelė dalis Lietuvių Dienų 
parengimų įvyks Melbourno Lie
tuvių Namuose, kurių šeiminin
kui M.L. Klubui priklauso gili 
padėka.

LDMR Komitetas ateityje iš
samiau pasisakys Lietuvių Die
nų ir jų parengimų reikalais bei 
iškylančiomis aktualijomis.

/g. Alekna

Pietų Australijoje įvyko skaudi 
nelaimė, kai pervažiuojant per ge
ležinkelį traukinys sutraiškino au
tobusą su 60-čia žmonių: 16 už
muštų vietoje, daugybė sužeista. 
Iš viso nuostabu, kad šioje nelai
mėje dar išliko gyvų.

_  * __
Egipto prezidentas Nasser pa

reiškė, kad tarp žydų ir arabų pa
liaubų riba, jeigu ji tokia iš viso 
buvo, jau pasibaigusi. Kitaip sa
kant, arabų kraštai ir Izraėlis jau 
yra atviroje karo padėtyje. Nasse- 
rio teigimu, karas su Izraėliu bū
siąs sunkus ir ilgas. Ta proga, 
kalbėdamas viešai prez. Nasser 
priekaištavo Amerikos Jungt. 
Valstybėms, kad šios remiančios 
Izraelį politiškai ir kariškai.

__ ♦ __
Alpių kalnuose prie Italijos — 

Austrijos pasienio sniego griūtys 
atskyrė nuo pasaulio vietos gyven
tojus. Jiems pagalba maistu ir 
vaistais pristatoma lėktuvais.

__ * __
LIET. RAŠYTOJŲ 

DRAUGIJOJE
Metų pradžioje įvyko korespon- 

denerniai Liet. Rašytojų Draugi
jos Valdybos rinkimai. Šiuo me
tu Draugijos Valdyba yra iš New 
Yorke gyvenančių rašytojų ir ją 
sudaro: pirm, poetas Leonardas 
Andriekus, vicepirmininkas Algir
das Landsbergis, sekretorius Pau
lius Jurkus, iždininkas Jurgis Jan
kus ir narė Nelė Mazalaitė. Anks- 
tyvesnioji Rašytojų Valdyba buvo 
Čikagoje su pirmininku Aloyzu 
Baronu.

_  * __
Tik iš keleivių sužinota, kad 

Gorkio mieste prie Volgos (Sov. 
S-je) įvyko didelis sprogimas ato
minių povandeninių laivų dirbtu
vėse. Esą, žuvo daug žmonių ir 
Volgos vandenys buvo apkrėsti ra
dioaktyviomis medžiagomis.
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JONAS SOUŪNAS

KUR MOTERYS?
E tikrųjų, mūsų dailiosios lyties problemos yra įvairiausios. 

Nenorime čia liesti specifiškai moteriškų problemų tačiau vis dėl 
to norėtųsi prisiminti tuos klausimus, kurie liečia mūsų moterų 
pasireiškimą lietuvių bendruomenės ir mūsų kultūrinės kūrybos 
pasaulyje. Tenegalvoja skaitytojas, jog moterų veiklos klausimas 
yra grynai lietuviško gyvenimo problema. Visai ne. Ir amerikie
čių visuomenėje šitas klausimas keliamas ir svarstomas. Mat, pa
saulis nepaprastai sparčiai lekia sekantin šimtmetin ir su juo 
skrieja vyrija. Moterys vis daugiau ir daugiau atsilieka nuo pa
žangos. Taip dažnam neatrodo, bet gaila, taip yra. Ir tai iškėlė 
neseniai — kovo mėnesio numeryje — žinomasis amerikiečių 
kultūros žurnalas “Atlantic”.

Įdomu, jog moteriškų problemų klausimu tame žurnale dau
giausiai pasisako pačios moterys — įvairių profesijų atstovės. 
Ten teigiama, jog dažnai pačios moterys yra kaltos dėl esamos 
“priespaudos” ir moters nuvertinimo. Pabrėžiama, kad moteris 
neretai pasiduoda vyriškai propagandai, teigiančiai, kad moters 
vieta vis dar tebėra tik namuose ir kad lygiateisiškumu įvairiose 
profesijose moteriai neįmanoma pasinaudoti dėl jos prigimties. Ta
čiau vargu, ar mes su tokiais argumentais galėtume sutikti. Žino
me, kad proto ir jausmo atžvilgiais moteris prilygsta vyrui. Tad 
kur yra moters skriaudos priežastys?

Pažiūrėkime į savo lietuvišką veidą. Pasvarstykime mūsų 
pačių moterų problemas. O jų yra daug. Iš tikro lietuvės mote
rys yra daugiau suvaržytos, negu kitatautės. Greit norėtųsi pri
durti, jog dėl esamos padėties dažnai yra kaltos pačios lietuvės.

Laisvos Lietuvos laikų moterys vadovavosi Europos gyveni
mo nustatytomis normomis. O tos normos buvo labai siauros. 
Kitados buvo galvota, kad moterų aukščiausias uždavinys ir pir
minė pareiga atlikimas motinos pareigų šeimoje ir dalyvavimas 
socialiniame gyvenime. Charakteringa, kad minint Motinos die
ną moteris visuomet būdavo iškeliama kaip motina kitas savybes 
užmirštant arba ignoruojant.

Jei pavartysime anų laikų laikraščius bei žurnalus, tai paste
bėsime, kad moterys plačiai reiškėsi ir socialiniame gyvenime. 
Tačiau labai retai užtikdavome moteriškų vardų mūsų kultūrinė
je veikloje bei politiniame gyvenime. Labai aišku, kad pagrin
dinė moters pasireiškimų apribojimo priežastis buvo nevykusi 
pažiūra į moters pareigas savai tautai bei tautinei bendruomenei.

Jokiu būdu negalima sutikti su tvirtinimu, kad moters vie
nintelė pareiga yra būti motina. Teisingai, tai yra vienas jos pa
grindinių uždavinių. Tačiau ne vienntėlis. Pagaliau ncpaslaptis, 
kad šiandie ir lietuvė moteris motinos pareigas dalinasi ne tik 
su šeimos tėvu, bet ir su televizija bei kitokiomis prašmatnybė
mis. Vadinasi, ji pilnai neatlieka net motinos pareigų.

Neretai matome moteris besisukinėjančias mūsų socialinia
me gyvenime: baliukų, banketų, šokių bei įvairiausių minėjimų ruo
šime. Bet tai ir viskas.

Pasigendame lietuvių moterų daug svarbesnėse vietose: mū
sų kūryboje, politiniame gyvenime, jaunimo vadovavime. Galbūt 
kas nors teigs, jog mes turime nemažai moterų literačių. Gal tai 
ir tiesa, nors abejojame, kad ir ten jų pakankamai yra, tačiau, 
nepakankamai turime moterų kultūros kūrėjų.

Pagaliau mūsų politinio gyvenimo scenoje nematome nė vienos. 
Jeigu mes pripažįstame moterims lygiateisiškumą visose gyvenimo 
srityse, tad kodėl moterims neleidžiame užimti atsakingų postų 
laisvinimo darbe? Jeigu moteris gali domėtis politiniu gyvenimu, 
jeigu ji sugeba pajusti realybę, kuri yra būtina politinėje arenoje, 
tad kodėl ji negalėtų būti Vlike ar Alte?

Nustembame, jeigu sužinome, jog viena ar kita moteris baigia 
griežtuosius mokslus. Lyg toji sritis būtų rezervuota tik vyrams.

Bendrai mes pasigendame visapusiško lietuvės moters įsijun
gimo gyvenimam ne tik gyventojų dauginime, bet ir kūryboje. 
Laukiame padėties pasikeitimo.

“Mūsų Pastogėje” tilpusioje 
medžiagoje apie solisto p. Baro 
viešnagę ir koncertą Adelaidėje 
įsivėlė kelios klaidos, kurios ne
užtarnautai pastato į nepalankią 
šviesą Adelaidės organizacinio ko
miteto veiklą, šiuos netikslumus 
norime atitaisyti.

'Kovo 2 dienos “Mūsų Pastogės” 
numeryje, “Kiek aš sužinojau” 
skyrelyje, Ku-Ka aiškina, kad 
gerb. solistas atskrido iš Ameri
kos į Sydnėjų geroką pusvalandį 
pavėlavęs. Todėl, esą, nespėjęs į 
Adelaidės lėktuvą, gi Adelaidės 
aerodrome svečio pasitikti susirin
kę tautiečiai (suprask — Organi
zacinis komitetas) p. Barui tuo 
lėktuvu neatskridus, krito į pani
ką. Netenka abejoti, kad taip ra
šydamas Ku-ka nežinojo faktų, ku
rie lietė nemalonų incidentą lie
čiantį pirmuosius gerb. svečio 
žingsnius Australijoje. O jie yra 
tokie.

Pan-American bendrovės lėktu
vas iš Honolulu (Flight 811) tą 
dieną pasiekė Sydnėjų ne geroką 
pusvalandį pavėlavęs, bet 19 mi
nučių anksčiau (8.26), negu nor
malus atskridimo laikas (8.45). 
Jei gerb. solistas jo viešnagės 
Australijoje šeimininkų būtų bu
vęs Sydnėjaus aerodrome laukia
mas ir tinkamais sutiktas, ir jei 
būtų buvę pasirūpinta jį pirme
nybės būdu pravesti per muitinės 
formalumus, labai galimas daly
kas, kad jis būtų spėjęs j Adelai
dės lėktuvą, iki kurio išskridimo 
buvo likę dar pusė valandos laiko. 
Tam reikalui Sydnėjaus pareigū
nai turėjo panaudoti Krašto Val
dybos autoritetą, kurio pagalba, 
galbūt, ši problema būtų buvusi 
išspręsta. Pavyzdys: Adelaidės

Kaip skelbta, o kaip buvo
org. komitetas nepasitenkino eili
niu aerodromo pareigūnų atsaky
mu; bet tuoj pat susirišo su aero
dromo direktorium ir gavo leidimą 
penkiems asmenims (kartu nusive
dus radijo, TV ir spaudos repor
terius) pasitikti gerb. svečią prie 
pat lėktuvo laiptų, ši, VIP kelei
viams taikoma išimtis gauta ener
gingos ir tuoj pat vietoje įvyk
dytos akcijos dėka. Tas pat galė
jo ir turėjo būti bandyta ir Syd- 
nėjuje. Deja, svečias pats vienas 
beklaidžiodamas po Sydnėjaus ae
rodromo laukiamąjį atsitiktinai 
(jo paties pasakojimu) sutiko jo 
pasitikti atvykusius p. Mikalaus
kus. Praleidęs jų globoje laiką iki 
sekančio lėktuvo, pavėlavęs pasie
kė Adelaidę. Deja, šį kartą Ade
laidės aerodrome trūko reporterių, 
kuriuos prisiprašyti interviuoti ir 
filmuoti atvykstantį svečią buvo 
tikrai nelengva.

Gal skubus susirišimas iš Ade
laidės aerodromo su Sydnėjumi ne
sulaukus svečio žadėtame lėktuve 
Ku-kos yra skaitoma panikos ženk
lu, tačiau Adelaidės org. komite
tas yra įsitikinęs, jog atliko sa
vo pareigą bandydamas sužinoti 
ar solistas iš viso pasiekė Austra
liją, kodėl jo nėra pagal Krašto 
Valdybos tvarkaraštį nurodytame 
lėktuve ir, jei jis pavėlavęs, kuo
met galima tikėtis jo sulaukti. Mū
sų supratimu tai buvo tik natūrali 
sąžiningai savo pareigas atliekan
čio vieneto reakcija. Ku-kos Ade
laidės komiteto nurašymas j pani
ką yra negražus ir neužtarnau
tas žestas, norint nukreipti dėme
sį nuo Sydnėjaus pareigūnų apsi
leidimo gerb. svečio sutikimo rei
kale.

Kovo 16 d. “Mūsų Pastogėje”

Apie politikas ir
Be galo sunki pareiga būti emi

gracinio laikraščio redaktorium. 
Dar sunkesnė našta krinta ant 
bendruomenės laikraščio redakto
riaus pečių. Juk bendruomenę su-
daro įvairiausių įsitikinimų, išsi
lavinimo, pasaulėžiūrų, religijų, 
moralės ir principų lietuviai. Kiek
vienas jų jaučiasi turįs neabejo
tinų teisių per bendruomenės laik
raštį tuo ar kitu klausimu reikš
ti savo nuomonę, statyti jam sa
vo reikalavimus ir ta teise be
atodairiškai naudojasi.

Į “Mūsų Pastogės” redakciją 
suplaukia įvairios rašytinės me
džiagos, kurią redaktorius turi rū
pestingai atrinkti, apsvarstyti bei 
pasverti, kad laikraštis pasitar
nautų skaitytojui ir kartu būtų 
bendruomeninis. Nesunku tad įsi
vaizduoti, prieš kokius sunkius 
bandymus išstatomas “Mūsų Pa
stogės” redaktorius V. Kazokas, 
kuris kaip ir kiekvienas mūsų tu
ri savus įsitikinimus ir pažiūras, 
o tai pat savo silpnybes ir stip
rybes.

LIETUVIAI SVETUR
Vaižganto brolio sūnaus dukra 

Alicija Tumaitė neseniai iš Len
kijos emigravo j Ameriką ir pak
viesta dėstyti Colorado universite
te slavistikos. Alicija gimusi Kau
ne, bet persikėlusi j Lenkiją bai
gė Varšuvos universitetą ir ten 
keliose vietose dėstė rusų kalbą 
ir literatūrą. Lenkiškai yra išlei
dusi keletą veikalų apie lietuvių 
literatūrą ir išvertusi stambų vei
kalą “Lietuvos archeologijos bruo
žai”.

Vlikas vėl ruošiasi politiniam 
jaunimo seminarui, kuris numato
mas Čikagoje birželio 6-7 d.d. Per
nai toks seminaras buvo sureng
tas New Yorke ir praėjo laba sėk
mingai.

Los Angeles mieste gyvenąs li
teratas Milton Stark ką tik bai
gė versti į anglų kalbą Liudo 
Dovydėno savu laiku nepriklauso
moje Lietuvoje valstybinę premi
ją gavusį veikalą “Broliai Domei
kos”. M. Stark yra žurnalo “Lie
tuvių Dienų” angliškojo skyriaus 
redaktorius ir jau išvertęs į ang
lų kalbą Vinco Ramono “Kryžius” 
ir Jurgio Gliaudos knygą “Na
mai ant smėlio” (dienraščio Drau
go premijuota).

_  * __
Lietuvių Moterų Klubų Federa

cija Amerikoje išleido pernai stam 

tilpo p. A. Gučiuvienės solisto vieš
nagės ir koncerto aprašymas, ku
riame taip pat yra su faktais pra
silenkiančių vietų. Recenzijoje pir
miausiai kritikuojamas solisto į- 
jungimas į TV programą. Pono 
Baro pasirodymas TV programo
je buvo su juo sutartas dar jam 
Amerikoje tebeesant. Solistui bu
vo smulkiai paaiškinta programos 
pobūdis, sudėtis ir žanras. Suteik
toji informacija p. Baro nuo pa
sirodymo programoje neatbaidė, 
savo laiškuose jis mielai pritarė 
TV pasirodymo idėjai. Dieną prieš 
pasirodymą solistas pats savo aki
mis stebėjo šią programą per te
leviziją, ir jo atsiliepimas buvo 
teigiamas bei noras joje dalyvau
ti dar kartą užtvirtintas. Nerei
kia pamiršti, kad kiekvienas prog
ramos dalyvis yra pats atsakin
gas už savo pasirodymo lygį, ku
rio negali nuvertinti arba pakelti 
prieš ar po jo dalyvavę kiti tos 
programos dalyviai. “Adelaide To
night” programoje, kurioje p. Ba
ras dainavo, yra dalyvavę tokie 
tarptautinio rango artistai kaip 
Billy Daniels, Mat Manro, Neal 
Sedaka, Ertha Kitt, The Seakers,

Dantų gydytoją Genovaitę Kazokicnę ir šeimą, jos 
tėveliui Lietuvoje

JONUI BUDREIKAI

mirus, nuoširdžiai užjaučia

D. ir S. Skaruliai

Bet tikriausiai nesuklysiu tvir
tindamas, kad turbūt niekas taip 
gerai nepažįsta mūsų bendruome
nės nuotaikų, jos pragiedrulių ir 
tamsių šešėlių, kaip V. Kazokas.
I jo rankas patenka ne šiaip ko
kie pletkai, bet rašytiniai doku
mentai su pasirašytom pavardėm 
ar slapyvardėm. Iš šių rašinių iš
ryškėja mūsų taurios asmenybės, 
besisielojančius mūsų bendruome
nės likimu, o taip pat ir nenau
dėliai, kurie kopdami per kitų gal
vas ieško vien sau populiarumo ir 
asmeninės garbės.

Todėl visai nenustebau, kai V. 
Kazokas, vadovaudamasis savo pa
tirtimi, nesidangstydamas jokiais 
slapyvardžiais atvirai tuo reikalu 
pareiškė savo nuomonę. Pareikš
ta aštriai, bet neperdėtai.

V. Kazoko “Peilio politika” 
straipsnio vedamoji mintis — lie
tuvio meilė lietuviui. Savitarpio 
santykiuose siūloma išmesti poli
tiką, kuri virsta priemone nusta
tyti brolį prieš brolį. Užbaigta: 
"... meilė visų lietuvių visiems 

bų veikalą anglų kalba “The Li
thuanian Women”, kuria susido
mėjimas didelis. Šalia tekstų, kur 
pavaizduotas lietuvės kelias per 
amžių eigą, yra gausu ir iliustra
cijų, ypač iš Amerikos “liet, mo
terų veiklos. Knygoje paskelbta ir 
sydnėrjiškės p. E. Jonaitienės nuo
trauka, kaip minėtos federacijos 
įgaliotinės Australijoje.

_  * __
Šiais metais Čikagos Lietuvių 

Opera stato Verdi operą “Likimo 
galia”, kurios spektakliai įvyks ba
landžio 18,19 25 ir 26 d.d. Mari
jos mergaičių gimnazijos salėje 
Čikagoje, šioje operoje pagrindi
nę partiją dainuos ir vaidins jau 
mums neseniai girdėtas solistas 
Stasys Baras.

Rolf Harris, Winifred Atwell, Sir 
Robert Helpman, bei kalbėję žy
mūs valstybės vyrai įskaitant mū
sų dabartinį Premjerą Steel Hali. 
Gal p. Gučiuvienei šios pavardės 
nieko nepasako, tačiau šie meni
ninkai kiekvienas savo srityje ir 
žanre yra pagarsėję visame pasau
lyje.

Kas liečia svečio nuovargį, į tai, 
be abejo, lemiamos jtakos turėjo 
negalėjimas miegoti organizmui 
neįprastu laiku. Apie bet kokį sve
čio pervaišinimą priėmimuose (ku
rių viename ir pati p. Gučiuvie- 
nė, tikriausiai su malonumu, daly
vavo) negali būti ir kalbos. Sve
čiui iš anksto buvo pasakyta, kad 
bet kokiu momentu jam pareiš
kus norą visi svečiavimaisi bus
tuoj pat nutraukti. Svečias vai
šinosi ir važiavo tik ten, kur pats 
norėjo.

Rašydama: “... organizatoriai
patys nebūdami dainininkai...” p. 
Gučiuvienė kažkodėl pamiršo, kad 
org. komiteto sudėtyje buvo ir p. 
Vasiliauskienė. Nereikia abejoti, 
kad niekas nenorės įrodinėti, jog 
prityrimo apie dainininkų užsilai
kymą prieš koncertus p. Vasiliaus
kienė turi, turbūt, nemažiau už 
p. Gučiuvienę. Gerb. solistas visus 
su jo dainavimu surištus reika
lus dar iš Amerikos pavedė prity
rusioms p. Vasiliauskienės ran
koms ir išvažiuodamas pakartoti
nai pabrėžė, kad geresnio “ma- 
nager’io” negalėjęs turėti.

Kas liečia kompozitorių vardų 
inicijalus programoje, tai ji bu
vo paruošta spausdinimui su ini
cialais, ir tik p. Barui pageidau
jant visi inicijalai iš jos buvo išim
ti.

Viršminėtus faktus, prieš apra
šydama solisto koncertą p. Gučiu
vienė galėjo pasitikrinti org. ko
mitete, jei ji būtų norėjusi nuo
širdžiai prisidėti prie geresnio 
mums visiems brangaus svečio pri
ėmimo. Tai padarius, gerb. recen- 
zentės rašinyje būtų buvę išveng
ta skaitytojus klaidinančių netiks
lumų.

Solisto S. Baro 
Koncerto Organizacinis 

Komitetas Adelaidėje

krizes
lietuviams daugiau pasitarnaus 
mūsų tautai ir išlikti ir išsikovo
ti sau laisvę”.

Ar iš tiesų šių principų mes 
laikomės? štai keletas pavyzdžių, 
kad tokia jei ne peilio, tai lazdos 
politika mūsuose vis dar tebėra 
giliai šaknis įleidusi.

Dar tik prieš kelerius metus bu
vome susikilę į šipulius, pilstėme 
vieni kitiems ant galvų kibirus pa
mazgų šventai įsitikinę, kad dir
bame patriotišką darbą. Vėliau 
pamatėme, kad visa tai tik klai
ki beprotystė, ir liovėmės. Arba 
vėl: dar ir šiandien kai kuriose 
bendruomenėse (tai galiu įrodyti 
faktais) “politinės partijos” atei
na į susirinkimus su savo kandi
datų sąrašais, su suorganizuotais 
rinkėjais, kad į bendruomenės va
dovaujamus organus išrinktų tik 
savo “i>artijos” žmones visiškai 
nesirūpindami, ar tie “partiečiai” 
sugebės bendruomenei vadovauti, 
ar ją tik suskaldys.

Pereitų metų “Mūsų Pastogės” 
Nr. 12 buvo atspausdintas V. 
Dumčiaus jumoristinis eilėraštis 
“Anykščių šilelis Adelaidėje”. Ja
me pavardės nebuvo minimos. Pa- 
skaitėm, nusišypsojom ir būtumėm 
pamiršę. Bet kur tau! Kažkas te
nai įžiūrėjo save ir sukėlė laisvos 
spaudos istorijoj negirdėtą gvol- 
tą. Būdami išrinkti į vi
suomeninius postus šie as
menys ėmė rėkti “tautos” vardu, 
rašyti skundus, rinkti parašus. 
Vargšui autoriui net atėmė teisę 
licenzijuotame Lietuvių Namų ba
re išgerti alaus kaušelį, ši gėdin
ga lazdos politika nuskambėjo per 
dviejų kontinentų lietuvių spaudą. 
Lazda buvo grėsmingai iš kelta ir 
virš V. Kazoko galvos. Kol ji dar 
nenusileido, Kazokas pasiskubino 
apie ją pareikšti savo nuomonę. 
O kiek tokių audrų vandens šaukš
te buvo sukelta, vien tik jis ga
lėtų pasakyti. Na ir pasakė. Ko 
dabar purkštaujam.

Kun. Dr. P. Bačinskas “Tėviš
kės Aiduose” įtikinėja, kad 
straipsnis “Peilio politika” yra įti
kinanti naujos krizės iliustraci
ja”. Kokia krizė? Kas jos palies

Studija Dienu atgarsiai
A. Zubras.

Velykoms suruoštos Melbourne 
studijų dienos iškėlė kelias prob
lemas, kurios reikalingos tolimes
nio gvildenimo.

Visai su pagrindu diskusijose 
priminta (D. Žilinskienė) išeivi
jos prasmės bei įprasminimo klau
simas. Ta tema kalbėjo dr. A. 
Mauragis, bet, matyt, problema 
liko ir toliau aktuali. Aiškiai bu
vo jaučiama, kad į šį reikalą no
rima pažvelgti iš įvairių kampų 
bei požiūrių. Prabėgomis kėdė tai 
ir Dr. A. Stepanas. Jis pabrėžti
nai akcentavo išeivijai naujos ide- 
alogijos reikalingumą, jo žodžiais 
— filosofinės atramos susiradimą 
ar susidarymą.

Neatriciriamai nuo pirmojo klau
simo visu ryškumu, tegu tik ir 
užuominomis, pakibo ir sbmtykio 
ar sąlyčio su tauta krašte proble
ma, nežiūrint kad tuo klausimu ir 
daug rašoma, net oficialių išeivi
jos institucijų pasisakoma. Ir tai 
suprantama. Išeivija tautiniu 
bei nacionaliniu požiūriu kalbant, 
tik tautos visumoje įgauna egzis
tencinę prasmę, o kitaip pasmerk
ta ištirpimui. Taip yra atsitikę su 
vokiečių kolonija Pietų Australi
joje, toks likimas Europos ateivių 
Jungtinėse Amerikos valstijose.

Iškilo mūsų studijų dienose ir 
lietuvio rieto- gyvenamajame kraš
te bei jojo aplinkoje asmenybę 
fomuojančio klimato reikšmė. Tą 
labai ryškiai pabrėžė Dr. K. Ke
mešys. Jis klausė, kur pasijaus 
tie, kurie po kiek laiko gal ir ne
bekalbės lietuviškai, bet visu ryš
kumu žinos esą lietuvių kilmės? 
Kėlė net atskiro jaunosios kartos 
žurnalo reikalą, kur būtų rašo
ma ne tik lietuviškai, bet ir ang
liškai tų, kurie nesugeba rašyti 
ar skaityti lietuviškai? Gal tokio 
žurnalo imtųsi visi pabaltiečiai su

ti? Krizė tarp kun. Bačinsko ir 
Kazoko? Negi Kazokas yra pei
lio politikos priešas, o kun. Ba- 
čianskas yra jos šalininkas? Kad 
krizė būtų suprantamesnė reiktų 
jos buvimą įrodyti, reikia faktų. 
Kur jie? Krizės negimsta vien tik 
tą žodį pavartojus. Tai jau pla
taus masto konfliktas, ši “krizė” 
bandoma sudaryti dirbtinai įde
dant i velykinį “Tėviškės Aidų” 
numerį trijų asmenų pasisakymą 
prieš V. Kazoką asmeniškai. Bet 
nė vienas jų nepatiekė nė vieno 
fakto, kad įrodytų, kuo Kazokas 
taip baisiai nusikalto. Bendri sam
protavimai kaltės neįrodo.

Tai dar vienas nelemtas pavyz
dys, kai panaudojama lazda kitaip 
galvojantį brolį išvanoti.

Keistas ir kun. Bačinsko recep
tas, kaip bendruomenės spauda 
galėtų išvengti “krizių”: Girdi: 
“Bendruomenės laikraštis turėtų 
atsisakyti skleisti redaktoriaus ar 
jo bendradarbių asmeniškas ideo
logijas, pažiūras ar įsitikinimus”.

Redaktorius gali būti kaltina
mas ne už tai, ką jis galvoja, bet 
už tai, ką jis laikrašty spausdi
na. Visų trijų laiškų autoriai tik 
piktinasi straipsniu “Peilio politi
ka” ir bando sukelti krizę. Kur 
kitos citatos “Mūsų Pastogėj” 
spausdintų minčių, kurios vedė į 
krizę?

A. Lukšytės teigimas, kad “Ka
zokas be atodairos besišvaistyda- 
mas bendruomenėj peiliu padarė 
daug nuoskaudų ir žaizdų”. A. 
Lukšytė kitus mokindama mora
lės turėtų žinoti, kad asmeniui 
mesti kaltinimai, kurie neįrodyti, 
vadinami apkalbinėjimu arba 
šmeižtu.

V. Kazoką pažįstu eilę metų ir 
Lukšytės laiškas manęs neįtikino, 
kad jis būtų taip morališkai puo
lęs.

J. Kuncaitis teisingai pastebėjo: 
“Gerbkime svetimą nuomonę kaip 
savą” čia pat V. Kazoko nuomo
nę suniekindamas.

Visi šie trys laiškai Prisikėli
mo švenčių išvakarėse dar kartą 
įtikinančiai įrodė, kad jei ne pei
lio, tai lazdos politika mūsų tar
pusavio santykiuose vis dar pla
čiai ir sėkmingai praktikuojama. 
Tad už ką plakame Mūsų Pasto
gės redaktorių?

B. Straukas

tartinai?
Jaunosios kartos ugdymą refe

rentai palietė labai įžvalgiai. Tik 
ir čia, turbūt, dar gali būti vie
tos ir kitokioms pažiūroms. D. 
Simankevičienė kėlė mokyklinia
me amžiuje supanašėjimo tenden
ciją ir to sąlygotus konfliktus mo
kyklinėje aplinkoje. Bet sociologi
joje pažįstama ir kita tendenci
ja — išsiskyrimas, bodėjimasis 
miniažmogio būsena. Tiesa, tai 
ateina vėliau — jaunuolio ir su
brendėlio amžiuje.

Kad lituanistiniam ugdymui rei
kia naują metodą (V. Straukas) 
ir priemonių, tas labai aišku. Dėl 
metodų tai vienas reikalas, o prie
monės kitas. Neatidėliotinai reikia 
vaizdingųjų priemonių, pav. fil
mų, skaidrių, tarimui mokytis ling- 
vofono. Istorijos mokant mažai ką 
pasako kunigaikščiai, ugdę Lietu
vą į plotį, šiandien svarbiau augi
mas į aukštį ir gylį — kultūrinė 
ir ekonominė plėtra. Tam reika
lui geriau tinka naujoji atghnusi 
Lietuva, kuri per trumpą laiką 
daug atsiekė. Lietuvių tautos gy
venimas nepasibaigė 1940 metais, 
todėl labai svarbu ir patys nau
jieji laikai.

Kaikas pasigedo studijų dienose 
nutarimų. Vargu šių studijų die
nų dalyviai buvo kompetetingi nu
tarimams. Nedalyvavo juk jokie 
rinkti atstovai. Du dalykai nutar
ti: sudaryti naują savaitgalio mo
kyklų ir kursų programą ir išleis
ti atskiru leidiniu skaitytus refe
ratus. Nutarimai tačiau lieka nu
tarimais, jei nevykdoma. Svarbiau 
nauja liepsna, o ji susiras kelius, 
jei tik bus, kas židinį kursto. Išei
vijos ideologai yra tie kurstytojai. 
Gerai, kad jų atsiranda ir iš jau
nosios kartos.

2
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50-ties SULAUKUS
Daug nuomonių girdėjau, daug 

pergyventų patyrimų išklausiau 
smalsiai ir labai susidomėjus; 
skaičiau, kur tik radau knygą ar 
straipsnelį apie tą seną kaip amži
nybė problemą — apie senstan
čią moterį. Niekas nenori pasenti, 
niekas nenori net pradėti senti. 
Keturiasdešimtieji metai yra skai
tomi ta nenorimoji, nekenčiamoji, 
nelauktoji pradžia senatvės. Kas 
ištikrųjų atsitinka su moterim, kai 
ji sulaukia keturiasdešimt metų? 
Su manim nieko neatsitiko. Nea
tsitiko net kai sulaukiau keturias
dešimt penkių, bet kai sulaukiau 
penkiasdešimt —atsitiko. Kas atsi
tiko man nelabai patiko, net ir 
dabar nepatinka; nes čia kartais 
karšta, čia šalta... Bet tai tokia 
yra senatvės pradžia. Niekuomet 
nebūčiau tikėjusi, kad tempera
tūra pirmoji sukrinka. Nors tai 
jokia problema — kiekvienas dak
taras išlygina tą temperatūros ne
lygumą ir tuo visa problema už
sibaigia, tik ne senatvės progre
sas.

Apie senatvę žinojau iš savo 
mamos ir senelės, todėl baimės ji 
man nesukelia, nei rūpesčio, nei 
nemigo. Kaip moteris turėčiau per
gyventi dėl fizinio grožio, dings-

Opi 
problema

Buvo laikai kai žodis “abortas” 
nebuvo vartojamas kasdieninėj 
kalboj. Jeigu kada nors buvo apie 
tai kalbama, tai tiktai pašnabž
domis ir slaptai.

Dabar šia kontroversine tema 
kalbama visame pasaulyje. Vi
suose laikraščiuose antraštės sto
romis raidėmis rašo apie kiekvie
ną intymią smulkmeną. Mes nieko 
nelaimėsime tos problemos veng
dami. Reikalaujame subrendimo iš 
jaunų, parodykime, kad mes patys 
tinkamai subrendę ir kad galime 
viešai su jais diskutuoti visais 
klausimais.

Aš čia nieko nenoriu paneigti, 
nei pritarti, nes tai nepadėtų šios 
problemos išrišti. Laikas mums 
atbusti, kad ir mes šią opią pro
blemą turime.

Mes negalime paneigti, kad 
abortai visose bendruomenėse dau
giau ar mažiau jau gana ilgai 
egzistavo ir, atrodo, kad daugelis 
oportunistų pasidarė turtingi iš to 
kių operacijų. Ne visos mote
rys blogos, kurios pažįsta taip 
sakant “nuodėmingus kelius”. At
virai kalbant, mes turėtume su
prasti ir giliai užjausti tas; kurios 
ieškojo išeities iš šimtmečių senu
mo dilemos.

Medicinos profesijoj labai gerai 
yra žinomos istorijos ištekėjusių ir 
netekėjusių moterų, baimingai lau
kiančių diagnozo. Vien tik pagal
vojimas apie dar vieną nėštumą, 
kai kurias moteris veikia taip sle
giančiai, kad jos tuo momemtu 
sutinka su bent kokia išeitimi. 
Kitoms tai gali reikšti ir gyve
nimo katastrofą.

Aš rimtai galvoju, kad tiktai 
moteris gali pilnai suprasti kan
čias kitos moters, kuri atsiranda 
tokioj situacijoj. Bet gaila — vy
rai tvarko įstatymus ir šiuo mo
mentu jie atsakomingi už bent ko
kį pakvietimą, jeigu prie to ir pri
eitų.

Ne visos moterys gali jausti 
meilę “nepageidaujamam ryšuliui” 
ir pripažinti jį kaip Dievo dova
ną ar Dievo pasmerkimą. Dažniau
siai tokiais atsitikimais kenčia kū
dikis.

Yra moterų, kurios nežiūrint 
visko pagimdo kūdikį ir jis joms 

tančio su metais. Bet ar svarbu 
aprambėjęs stuobrys, jeigu šakos 
lygios, žalios ir skarotos? Kas mo
tinai jos grožis, kada ji mato sa
vo jaunus, gražius ir sveikus sū
nus ir dukras ir anūkus?

Atsimenu save ruošiantis pir
mai šv. Komunijai. Pirmasis klau
simas katekizme: kodėl gyvename 
žemėje? Atsakymas, kurį, turėjau 
išmokti skambėjo: kad įvykdytume 
Dievo valią ir nueitume į dangų. 
Klausimą supratau, bet ne atsa
kymą. Neatsimenu, kodėl neklau
siau tų, kurie galėjo man paaiš
kinti; gal savo pasąmonėje nujau
čiau, o gal tik nedrįsau klaus
ti?! Sužinoti visvien norėjau. Pro
ga greit pasitaikė, kai pamačiau 
mažas juodas sėklas ant savo mė
giamos gėlės stiebelio, švelnūs ru- 
žavi vainiklapiai, kuriais grožė- 
jaus apie dvi savaites, nubyrėjo. 
Viliojantis žiedo kvapas, kurio ne
pakvėpinus nepraeidavau, dingo 
drauge su vainiklapiais. Bitės už
miršo tą saldų nektarą žiedo gilu
moj. Atrodė, baigta, kaip sudai
nuota daina. Bet ar ištikrųjų tai 
pabaigta? Gal tai tik pradžia? Di
dysis gyvenimo tikslas — Dievo 
Valios išpildymas. Visi turime su
tikti su nustatyta tvarka: viskas 
savo laiku, skirtam tikslui.

Aš labai dažnai prisimenu tą 
nuolat, visomis progomis karto
jamą posakį: “Dievas davė, Dievas 
ir pasiėmė; tokia jau Viešpaties 
valia! “Koks nuostabus užtikrini
mas, sugrąžinąs protinę ir dvasinę 
lygsvarą ir ramybę. Kaip mažai 
dabar žmonės tuo pasakymu re
miasi! Ar ne dėlto gyvenimas at
rodo tokia betikslė betvarkė? Mes 

suteikia daug džiaugsmo. Apsi
sprendimas būna asmeninis. Tik
tai kieti dogmatikai gali pasaky
ti, kad ta, o ne kita pažiūra yra 
teisinga. Yra tiek daug skirtingu 
aplinkybių, į kurias reikia kiek
vienu atveju atsižvelgti.

Moterys turėtų parodyti, kad 
jos supranta, jog tokioj situacijoj 
jos reikalauja aukštai kvalifikuo
to. medicinos personalo patarimo 
ir pagalbos. Vienaip ar kitaip įsta
tymas reikalingas pakeitimo, kad 
nekvalifikuoti oportunistai nepasi
naudotų iš to, dėl ko daugelis tu
ri kentėti.

Taip vadinamas “sex” jau še
iniai nebelaikoma phslaptimi, ir 
jauni žmonės kalba apie tai labai 
atvirai. Aš čia jų nenoriu už tai 
smerkti, bet mano nuomone yra 
labai svarbu, kad ir senesni galė
tų apie tai laisvai kalbėti ir pa- 
sisaktyti ir kad jie objektyviai ga
lėtų paaiškinti, kodėl ir kur jų 
pažiūra skiriasi nuo jaunos kartos. 
Kolei mes nepasisakysime, kodėl 
mes laikome vedybų priesaiką 
šventa ir kol neįrodysime jau
niems, kur galiausiai veda paleis
tuvavimas, tolei būtų klaidinga nu
sivylus skėsčioti rankomis ir nieko 
daugiau nedaryti, kaip teisti jau
nus.

Yra ir tokių grupių, kurie jo
kių “Tabus” nepripažįsta ir no
rėtų, palikti sekančiai generacijai 
juos vėl surasti. Mes turime gi
liai susirūpinti ir savęs klausti, į 
kur visa tai mus veda?

Svarbiausia reikėtų pagalvoti, 
ar ne mes faktinai jaunimą pri- 
vedėme iki šios situacijos? Vis- 
dėlto jie turėjo turėti pavyzdžių 
iš vyresniųjų. Nebūtų gerai klaus
ti jaunimo: “Kur jūs keliaujate?” 
Ar mes pasiruošę stovėti vietoje 
ir jiems pranašauti tiktai baisią 
ateitį?

Mes' turime stovėti už jų ir ko
voti su jais dėl naujų kelių ir nau
jų išradimų ateityje. Mes turime 
bent įskiepyti jiems nujautimą, 

atkakliai bandome savo gyvenimą 
tvarkyti nepriklausomai, pagal sa
vo supratimą ir pamėgimą, bet... 
ateina laikas patyliukais ir gėlės 
vainiklapiai nubyra, kad iš senos 
gėlės sėklų naujų pridygtų.

Ką daiysiu pasenus? Nežinau, 
nes nesijaučiu sena, tik atrodau. 
Džiaugiuosi sulaukus. Myliu gyve
nimą ir dar ilgai norėčiau gyven
ti, net ir paliegusi. Juk tiek daug 
laiko turėsiu daugeliui, kam anks
čiau laiko neturėjau; pilnos biblio
tekos neperskaitytų knygų, pilnas 
sodas krūmų ir gėlių, ką tik pra
bėgomis prižiūrėti galėjau. Dabar 
turėsiu laiko ir pasigėrėti. Juk da
bar aš turėsiu laiko gyventi. Tik 
dabar prasideda mano gyvenimo į- 
domioji ir gražioji dalis.

Liolė B.

Jaunosios “Gabijos'’ skaitytojos, o gal ir būsimos redaktorės, 
besidarbuojančios skautiškoje spaudoje. Iš k. D. Juškaitė 

ir U. Kazokaitė.

ATEINA MADOS
IR VYRAMS

A. BaĮtrukonienė

Vyrai spoksojo ir kritikavo mū
sų madas ilgus metus, — dabar 
mes galėsime spoksoti į juos. Jau
ni vyrai drąsesni už savo tėvus: 
jie progresyviai linksta į ryškes
nes spalvas ir mėgsta romantišką 
liniją. Madų expertai sako, kad 
septintoj dešimty vyrų kostiumai 
ankštai prigulę prie kūno, ir to
dėl perdidelis svoris jiems bus 
problema, švarkai bus ilgesni, at
lapai platesni, talijos pabrėžtos ir 
tik vienas gilus įpjovimas švarko 
užpakaly. Vietoj paprastų sagų vis 
daugiau bus naudojamos didelės 
sagtys ir įvairūs metalinių mo
netų formos užsegimai. Vakarui 
Jis galės pasirinkti švarką pada
bintą satinu, aksomu ar raikštu- 
ku apvadžiotą. Kai kurie švarkai 
turės šilko atlapus, arba ištisai 
bus pasiūti iš šilko brokados. Taip 
pat pranašaujama vyrams perma
tomi, tamsios spalvos baltiniai.

20-ties metų laikotarpis pasibai
gė, kada vyrai rengėsi tik tam, 
kad savo kūną apdengtų. Jie da
bar nori rengtis įdomiai ir pa
traukliai. Ir ne vien apranga jie 
rūpinasi, bet ir plaukų šukuosena, 
papuošalais ir net kvapniais. Ele
gantiškai rengtis tinka visokio am
žiaus vyrams ir tai jau nebelaiko
ma moterišku pamėgdžiojimu ar
ba vyriškumo silpnybe. Atsiliku- 
-siems patars dukros ir žmonos.

kuria linkme jie turi eiti. Bet svar
biausia prieš mokinant juos va
žiuoti aplinkui, mes patys turime 
žinoti, kurio kelio mums vyres
niems laikytis.

A.B.

Grožio
Prieš kelettą mėnesių New York 

Society mirė patraukli ponia ir vi
si new yorkiečiai, draugai ir gar
bintojai apgailėjo netekus dar ga
na jaunos 50-metės. Mirties pra
nešimai laikraščiuose visus labai 
nustebino; ponia buvo 78 metų se
numo.

Vengrijos karalienė Elžbieta, 
turėdama 70 metų dar taip jaunai 
ir gražiai atrodė, jog į ją buvo 
aistringai Įsimylėjęs 18 metų jau-
nuolis. Ninon de Lenclos, garsi 
17-jo šimtmečio prancūzų kurtiza
nė, dar turėjo meilužių, iš kurių 
dovanų galėjo puikiai gyventi, bū
dama jau 71 metų.

Kaip ir ką jos darė, kad net 
gilioje senatvėje nepaseno? Kokios 
buvo jų grožio priemonės?

Vengrij karalienės Elžbietos (ji 
gyveno 13-tame šimtmety) paslap
tis žinoma. Ji naudojo žolių van
denį, kurs vėliau buvo vadinamas 
“vengrišku vandeniu”. To vandens 
receptas: 350 gr. Rosmarino, 30 
gr. citrinos žievių, 30 gr. apelsi
nų žievių, 30 gr. mėtų, 30 gr. 
meliso, ž 1. rožių vandens ir 
J 1. spirito. Viską sumaišyti ir 
2-3 savaites leisti pritraukti. Ka
ralienė tuo vandeniu po vonios 
trindavo veidą ir kūną.

Paliko savo paslaptį ir “niekad

Žinoma, šitas, galbūt, perdėtas 
polinkis į žaidžiančią romantiką 
vieną dieną vėl pasikeis. Madų 
specialistai pranašauja 1975-tiems 
metams jau trumpėjanti švarką, 
kuris neturės populiaraus įkirpimo 
užpakaly. Kelnės apačioj turės pla 
čius atlenkimus ir eis platyn nuo 
kelių žemyn.

Savo studijos paskutiniame rin
kinyje “Licona” atvėrė naujas ga
limybes vyrų madoms. Daugelis 
jų pavyzdžių mums dabar atstu
miančiai ir juokingai atrodo. Sun
ku įsivaizduoti, kad vyrai už pen- 
kerių ar dešimt metų nešiotų sun
kaus tipo batus su dideliais ir 
sunkiais metaliniais padabinamais. 
Vėl bus nešiojamos aukštos skry
bėlės, įvairūs plisuoti valanai prie 
rankogalių ir kelnių, o Baroko si
luetus mums primins Burgundo 
kalnieriai ir palerinos.

Tokios' pranašystės mums mo
terims sukelia susirūpinimo ir ne
rimo. Gi pagaliau mes moterys 
savo priesaikų rūbus turime pri
žiūrėti. Atrado, ateina mums sun
kūs laikai su tokiais vaikiškais 
valaniukų zababonais. Kiti vėl ra
mina, kad nebus taip baisu. Juk 
patyrimas parodė, kad ir kvailiau
siai atvedančiame modelyje yra 
detalių, kurias galima panaudoti ir 
pritaikyti praktiškai nešiojamai 
aprangai. Manau, kad ir ateities 
mada laikysis bendro požiūrio ir 
reikalaus, kad visos detalės vienos 
su kita derintųsi. Jaunimui, žino
ma, bus palikta laisvės išsišoki
mams, bet pagrindą sudaro į kar
jerą kopiantis biznierius, tarp 28- 
40 metų. Jis visada reikalauja 
rimtos elegancijos aprangoje su

keliais
nesenstanti” Ninon de Lenclos. Su
šildyti ilitro pieno su konjaku ir 
citrinos sunka. Ištepti tuo skysčiu 
veidą ir kaklą ir leisti nudžiū
ti.

Prancūzų karalienė Marie An- 
toinete (1755-1793) turėjo kitokį 
receptą. Ji kasdien gėrė pasukas 
(Buttermilk). Pasukomis trynė 
veidą, kaklą ir rankas. Prancū
zų karaliaus dvare buvo labai ma
doje gerti pasukas. Tų laikų kro
nikininkai nepraleisdavo neapra
šę karalienės švelnios ir skaisčios 
odos.

Ispanų gražuolė Albos kuni
gaikštienė (1762-1802) ta pati, ku
ri tapytojui Goya dukart sėdėjo 
modeliu — vieną kartą nuoga, ki
tąkart apsirengus — kovojo su 
raukšlėmis savo pačios išgalvotu 
kremu. Jos receptas: išvirti kiau
šinio baltymą rožių vandenyje, į- 
dėti 20 gr. alūno ir 10 gr. mig
dolų aliejaus ir plakti kol sutirš- 
tės.

Tamsiaplaukė Lola Montez 
(1918-1861) buvo pavergusi Bava
rijos karaliaus Liudviko I širdį. 
Menininkai ir poetai ja labai ste
bėjosi. Savo veidą ji tepdavo gry
nu bičių medum, o plaukus dažy
davo pačios virtu mišiniu: actas, 
citrinos sunka ir grafito milteliai. 
Pusę valandos ant lengvos ugnies 
pavirinti ir tepti žilstančius plau
kus. Kūnui tepti aliejų ji virda
vo tokį: 100 gr. stirnos taukų, 
80 gr. alyvų aliejaus, 40 gr. bal
to vaško. Ant mažos ugnies vir
ti įpylus rožių vandens ir konja
ko.

Daugelis garsių istorijos gra
žuolių kiekvieną rytą gerdavo stik
lą šalto vandens su citrinos sun
ka. Ponios ir šiandien galvoja, 
jog tai išlaiko švarią odą. Gar
siausia šio gėrimo pasekėja buvo 
Anglijos karalienė Victoria (1819- 
1901). Ji gerdavo ne tik iš ryto 
“ant tuščios širdies”, bet liepda
vo ir vakare einant gulti jai at
nešti. Karalienė ir jos dvaro da
mos triskart per dreną valydavo 
dantis specialiu kremu: 1 1. lietaus 
vandens, 1 citrina, 70 gr. deginto 
alūno ir 70 gr. druskos. Tą viską 
sumaišyti ir vieną minutę pavi
rinti.

O gal pamėginkite Škotijos ka
ralienės Maria Stuart (1542-1587) 
odos aliejų?Paimti 4 dalis mig

Amerikoje Brastas šviečiantis kaspinas, kuris gali būti sėkmingai 
pritaikintas ir naujoms madoms

moderniais atspindžiais.
Pasirodo, moterims pravartu 

sekti vyrų madas, o vyrams mote
rų. Tai turėtų daryti ne tik jau
ni, bet ir ne taip jau jauni. Įdo
mu kas galėtų atsitikti, jei vy
ras visiškai nesekęs mados pirmą 
kartą pamatytų savo žmoną apsi
rengusią dabartinės mados jūri
ninkų kelnėmis. >

Kas ateina gero padaryti, pasi
barškina i duris. Kas myli — ran
da dums atdaras.

Rabindranath Tagore 

dolų alliejaus, 4 dalis banginio 
(Whale) taukų, 4 dalis rožių van
dens (būtinai raudonų rožių). Ka
ralienė liepdavo sidabriniame in
de, sidabriniu šaukšteliu maišyti 
ir odą tepdavo sidabrine lopetėle. 
Odos kremui receptas irgi išlikęs 
iš Maria Stuart laikų: alyvos alie
jus, banginio taukai, bal
tas vaškas kamforas ir medus. 
Pamažu šildyti ir maišyti (sidab
riniame inde ir sidabriniu šaukš
teliu) kol pasidarys minkšta pas
ta.

Diana Poitiers (1499-1566) 
prancūzų karaliaus Henriko II 
meilužė stengėsi įtikinti, kad tik 
lietaus vandens vonios išlaidė jos 
grožį, šitoji moteris, 65 metų dar 
būdama žavingai graži tikriausia 
žinojo ir kitokių “trick’ų”, kurių 
ji nebeišdavė.

Madame Tallien (1783-1835), 
garsi prancūzų gražuolė Napole
ono laikais, antrąkart ištekėjusi 
už revoliucionieriaus Tallien, savo 
grožio paslapčių neslėpė. Ji kas
dien maudydavosi sutraiškius 20 
sv. aviečių ir žemuogių.

Sabina Poppaea (32-65 AD) Ro
mos imperatoriaus Nerono žmona 
maudydavosi asilų piene ir tai ne
buvo jokia paslaptis.

Pagal seną, spėjamai rusišką 
receptą (švelniai odai nepatarti
na), didžioji šokėja Izadora Dun
can (1878-19J27) trindįavo veidą 
ir kūną labai rupia druska. Tuo 
receptu tiki ir vengrų grafienė 
Czaki ir savo grožio salione Lon
dono society damoms pataria tokį 
druskos masažą; bent keturias sa
vaites trinti veidą ir kūną drėgna 
druska. Paskui šiltoj vonioj po 
vandeniu tepti kūną alyvų alie
jum. Pigu ir paprasta. Po tokių 
masažų per keturias savaites ga
lima atjaunėti bent 10-15 metų.

Kaikurie praeities grožio recep
tai ir šiandien plačiai vartojami. 
Daugelis filmų artisčių ir šian
dien geria pasukas, maudosi lie
taus vandeny, trinasi druska ir 
paprasčiausiu alyvų aliejumi, var
tojamu ir virtuvėj.

Mūsų kaimo rųoterys irgi ne
atsiliko grožio kultūroje. Jos trin
davo veidą agurkų žievėmis ir va
lerijono šaknelėmis, kurie išlaiky
davo skruostų rausvumą ir naikin
davo raukšles.

Pasirinkimas jūsų, mielos po
nios; Avon, Arden, Rubinstein, 
Coty ir Įeiti, ar savo virtuvės ga
mybos, ištirti, garantuoti ir aris
tokratiški grožio preparatai!

Veronika, S.

Kalba, kurią Dievas geriausiai 
supranta, yra tyli meilės kalba.

ŠV. Jonas nuo Kryžiaus 
(Ispanų mistikas ir poetas 

1442-1591)
*

Vienintelė galimybė moterį su
prasti yra ją mylėti; o tada jau 
nebėra reikalo ją suprasti.

Sydney J. Harris 
*

Kurie giliai myli — nesensta. 
Galbūt jie miršta nuo senatvės, 
bet jie miršta jauni.

Arthur Wing Pinero
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KATĖ ISTORIJOJE

Tarp klasiškų žmogaus prijau
kintų gyvulių katė užima beveik 
paskutinę vietą. Ji vėliausiai atė
jo j istorinę šviesą. Gal būt to
dėl, kad ji kilusi iš pačios tam
siausios senojo pasaulio vietos; 
vidurio Afrikos. Pradžioje, Egip
tas, valdęs ir kultivavęs šiauri
nę juodojo kontinento dalį, katės 
nepažinojo; nors jau buvo pasta
tęs didžiausias savo piramides. 
Jie pažino tik jos artimus gimi
naičius — liūtus. Liūto galvą tu
rėjo taikos ir gyvybės dievas Ra; 
liūto galva buvo ir mirties-karo 
deivė Sachmet. Negailestinga ir 
baisi tai buvo deivė: “iš jos plau
kų smilko ugnis, jos nugara bu
vo krauju pasruvusi, akys degė 
liepsnomis, ir kur uždavė uodega- 
viskas pavirsdavo j dulkes”. Jos 
šventyklose buvo laikomi gyvi liū
tai, kurie kartais leisdavosi pa
glostomi, bet dažniau suėsdavo 
sayo prižiūrėtojus ir maitintojus, 
Sachmet kunigus. Tai buvo šven
ta deivės garbei mirtis.

Maždaug 2000 metų prieš Kris
tų egiptiečiai išėjo užkariauti 
“Kuš” žemės, t.y. Nubijos, nes 
ten girdėjo esant pasakiškai daug 
aukso. Auksas visuomet viliojo 
žmones. Aukso rado ir iš to Egip
tas labai praturtėjo. Jie rado ten 
ir mažus žvėrelius, labai panašius 
i liūtus; pilkai dryžiuotu kaileliu 
ir gelsvai, beveik aukso spalva 
blizgančia nugara. Kubiečių vai
kai juos miške gaudydavo ir prie 
savo trobos pririšę penėjo pelė
mis. Tie žvėreliai buvo katės. Ku
biečiai jau seniai buvo prijaukinę 
katę. Katė nebeapleido žmogaus, 
nors jautėsi išdidi ir laisva; ka
da nori ateina, kada nori išeina.

Tučtuojau suprato egiptiečiai, 
jog čia bus jų karo deivės Sach
met dovana. Juk surasta karo me
tu, pačiai Sachmet vadovaujant 
toks pat išdidus gyvulys, kaip ir 
pati deivė. Svarbiausia, neėdė 
šventyklos kunigų, šiuokart griež
toji deivė buvo maloninga; dova
nojo gyvį, kuri netik kunigai, bet 
ir moterys galėjo laikyti ir gla
monėti savo namuose. To gyvulio 
kailyje pati Sachmet atėjo i na
mus ir todėl privalėjo būti garbi
nama. Jie ji pavadino “Mau”, pa
gal katės balsą, nes tikėjo ją sa
vo vardą pasisakius. Kubiečiai ją 
vadino “gadiska”.

Bast’o mieste, rytiniame Nylo 
krante, kur stovėjo aukščiausioji 
Sachmet šventykla, katė buvo ste
bima, garbinama ir lepinama. 
Taip apie 1500 metų prieš Kristų 
katė tampa egiptiečių namų sau
gotoja, moterų ir vaikų patrone. 
Gimė nauja deivė, Sachmet se
suo.

Katės galva deivės kultas papli
to nepaprastu greitumu. Iš Bast’o 
miesto namų deivės tapo visos 
Egipto valstybės deive. Jai buvo 
duotas Bastet vardas.

Iš naujosios deivės egiptiečių 
moterys išmoko koketerijos meilė
je, nes tik viena katė moka taip 
koketuoti; vilioti katiną ir vėl at
stumti. Kiekvieną malonę katinas 
turi išsikovoti. Katė buvo egip
tiečių erotikos mokytoja. Todėl 
deivė Bastet vaizduojama su krep
šeliu kairėj rankoj ir “Sistrum” 
dešinėj. Tai savotiškas muzikos 
instrumentas, kuriuo egiptietės vi
liodavo vyrus šokiui. Vėliau, grai
kų ir romėnų laikais, aistros bū
davo puošiamos auksinėmis ar si
dabrinėmis kačių figūrėlėmis.

Linksmas buvo deivės Bastet 
kultas; vienintelis giliai rimtame 
egiptiečių dievų kulte. Bastet ne
liko vien namų ir vaikų deive; 
ji tapo elegancijos, gracingumo, 
erotikos ir džiaugsmo bei pasiten
kinimo deive. Ji tapo rimto Egip
to šypsena.

Penkis šimtus metų vėliau ne
laimės užgriuvo kačių miestą Bast. 
Juodakiai, barbariški faraono ka
riai sukilo ir savo lybietj vadą 
pasodino miesto karaliumi. Vienok 
džiaugsmo deivei Bastet paliko jos 
religinę veldžią, nes ir jie mylė
jo kates, šypsena liko.

Ir vėl po 500 metų ateina Egip
tui gedulas. Persų karalius Kam- 
byses užpuola kraštą, išžudo žmo
nes, sudegina miestus; bet kačių 
ir jis neliečia. Dali jų pasiima j 
Perisją, iš kur vėliau jos grįš kaip 
Angora ar Siamo katės. Vistiėk 

šypsena liko. Bastet ir jos gyvu
lėlis Mau niekada nebuvo taip my
limi, kaip nuo nacionalinės gė
dos ir žmogaus vargo laiku. Dar 
440 metais prieš Kristų, rašytos 
istorijos tėvas Herodotas dalyva
vo kačių šventėje Bast’o mieste.

Katės garbė vis augo. Vienas 
faraonas pasivadino “Pmai” var
du; kas reiškia “katinas”. Prin
cas Thutmosis savo mylimos ka
tės sarkofagą papuošė skulptū
ra, kur katė su Osiriu (Osiris, 
vyriausias Egipto dievas.) sėdi 
prie vieno stalo ir mandagiai val
go keptą žąsį. Katės nužudymas 
buvo baudžiamas mirties baus
me.

Tuo laiku Roma valdė beveik 
visą vakarų pasauli, ir Nylo val
dovai stengėsi neduoti Romai jo
kios progos tiesti savo nagų j Ny
lo slėnj. Istorikas Diodoras bu
vo liudininku, kai romėnas per 
neapsižiūrėjimą chariotu perva
žiavo katę. Liaudis sukilo. Varg
šas Ptolomėjus XI, Kleopatros 
tėvas, pasiuntė kuopą kareivių ap
saugoti romėno gyvybę. Veltui, 
įniršusi liaudis romėną nulinčia- 
vo. įtempti diplomatiniai santy
kiai su Roma visai sutruko. 30 
metų vėliau mirė gražuolė Kleo
patra, o su ja prasmego ir Egip
tas dykumos smėlyje. Po 2000 me
tų arccheologai atkasinėja statu
las, karstus ir muumijas šventų
jų Bast’o kačių.

Nežuvo katė nei Romoje. Pir
miausia ji nukeliavo j turtuolių 
ir galingųjų rūmus, kaip nepap-

Alkoholis mane domina jau ilgą 
eilę metų. Ne vien moksliškai, bet 
ir privačiai. Nieko neturiu prieš 
vieną kitą gerą lašelį ir gerda
mas bokalą alaus, stiklą vyno ar 
degtinės nejaučiu sąžinės griau- 
žimo; nors esu, galima sakyti, 
kaip ir medicinaras. Juk ir moks
lininkai sutinka, kad alkoholis nė
ra nesveika; tik reikia žinoti kaip 
gerti, žinoma, vien tik jūsų dak
taras gali pasakyti ar jums gali
ma gerti. (Pasako dažnai, ir žmo
nos.) Prieš eidami pas daktarą ga
lite patys save paegzaminuoti. At
sakykite į šiuos klausimus tik — 
taip — ir — ne.

I. Ar neturėjot per paskutinius 
penkerius metus skilvio negalavi
mų?

II. Ai* dažnai turite sodos degi
nimą (Rėmuo)?

III. Ar esate turėję geltonligę 
ar kitokią kepenų ar tulžies li
ga?

IV. Ar kenčiate aukštą kraujo 
spaudimą?

V. Ar skilvis lengvai priima 
medikamentus, kaip skausmo ar 
miego tabletes? Ar miego tablečių 
veikimas tęsiasi iki vėlaus ryto?

IV. Padarykite sau šampano 
testą: suvalgykit iš ryto dvi sau
sas bulkutes ir per 15 minučių 
išgerkite mažą bonkutę (Pikkolo) 
šampano ir save atidžiai stebė
kite. Ar per greit j galvą mu
ša ir esate truputį girtas?

Jeigu į visus klausimus atsakė
te — ne; tuomet galite sau kai- 
kada leisti tinkamai drėgnai švęs
ti gimtadienius ir kitokius subuvi
mus. Jeigu nors į vieną klausimą 
atsakėte — taip; tuomet truputį 
atsargiau su alkoholiu. Bet jeigu 
du ar trys — taip — atsakymai, 
tada patarčiau trumpam užsukti

ARBATINIS GRYBAS
Arbatinis grybas priklauso aukš- 

liagrybių (Ascomycetes) - klasei. 
Tai iš tiesų dviejų mikroorganiz
mų simbiozės padarinys — mielių 
grybelis (Torula) ir acto rūgš
ties bakterijos (Bacterium hy- 
linum). Grybų maitinamame skie
dinyje pasigamina nemaža pro
duktų; kaip glukozinė rūgštis, me
džiaga, panaši į askorbinę rūgš
tį ir kitas rūgštis. Minėtos me
džiagos teigiamai veikia raumenis 
suaktyvina medžiagos apykaitą ir 
net pagerina virškinimą .

Grybas auginamas taip: 2-jų 

rastai brangi dovana. Tokia bran
gi ir graži, jog romėnai savo duk
teris ėmė vadinti “katytėmis”, 
kaip “Feliccula” ar “Felicia”. Ir 
jau 50 m. po Kristaus atsiranda 
gražios katės reljefinis paveiks
las ant aukštos aristokratės Cal- 
pumia Felicia kapo paminklo. Į Ro 
mos liaudį katė negreit atėjo, nes 
plebėjai pelėms gaudyti turėjo 
prisijaukinę kitokių žvėrelių. Vė
liau tik Plutarkas pamini katę, 
kaip pelių gaudytoją.

Trys šimtai metų vėliau katė 
atsiranda germanų tarpe; taip pat 
mylima ir aprūpinta. Vengrų Van
dalų kape yra surastas skeletas 
su katės kaulais ant žmogaus krū
tinės.

Kristus ir apaštalai katės ne
žinojo; Evangelijose ir apaštalų 
istorijoje katė neminima, kaip ir 
Senajame Testamente. Naujajam 
tikėjimui pasiekus Egiptą, kraš
tą, kurio pamaldieji turėjo palin
kimą atsiskirti dykumoje ir mels
tis, jie susitiko katę. Atsiskyrėlis, 
kaip ir senasis egiptietis, galėjo 
pasnikauti ir susikaupti be žmo
nių; bet vienatvė be katės — ne
įsivaizduotina Kubiečių dykumos 
svečias tapo ir vienuoliui mylimu 
gyvulėliu. Kaip labai sujaudin
tas turėjo būti eremitas popie
žiaus Grigorijaus Didžiojo pa
mokslu; 6 šimtmetyje nes jam iš
šaukus: — Paaukokite, kas jums 
brangiausia! — vienuolis ištraukė 
iš plačios kutos rankovės savo dy
kumoje užaugintą draugę — katę. 
Bet Grigorijus, didysis šv. Baž- 

Gėrimo menas
pas gydytoją. Jis jums tikrai pa
sakys, ar alkoholis jums į sveika
tą, ar ne.

Kodėl alkoholis kartais sveika 
gerti (žinoma, daktarui nedrau- 
džiant) ?

Alkoholio veikimas:
I. Sukelia skilvyje ir žarnose 

virškinimo sultis, kas sužadina 
apetitą. Todėl prieš gerus pietus 
visuomet patartina aperitifas; 
ypatingai žmonėms, permažai tu
rintiems skilvio rūgščių.

II. Sužadina širdį ir kraujo apy
taką. Todėl silpnos cirkuliacijos 
pacientams su peržemu kraujo 
spaudimu daktarai pataria kas
dien stiklą vyno ar šampano.

III. Praplečia kraujo indus. Jau 
po vieno stiklo vyno pasitaiso vi
sų organų kraujotaka. Ypatingai 
geras priešnuodis nikotinui, kuris 
kraujo indus siaurina.

Alus pritaikomas prie “sveikų
jų” gėrimų, jeigu ne perdaug pa
imsit. Dvi bonkos į dieną sveikam 
žmogui nekenkia, bet nedaugiau. 
Aluje yra tokių dalykėlių, kurie 
panašūs į moteriškos lyties hor
moną — Estrogen. Moterims alus 
labai sveika, vyrams — ne. Per
daug alaus geriant gali išaugti 
maža moteriška krūtinė ir tuo 
pačiu sumažėti vyriškumas. Chro
niškas alaus gėrimas labai pakei
čia vyro asmenybę. (Juk esate 
girdėję posakį: jis visai subobė- 
jo?) Juo daugiau gersite, juo 
smarkiau turės dirbti širdis; su 
kiekvienu lašu auga kraujo kie
kis, kurį širdis turi o visą kūną 
išpumpuoti.

Vynas, kas nori gerti ir būti 
sveikas, tam geriausia laikytis vy
no. Pirmiausia, kad vyno daug ne
išgeriama, o antra; vynas neken
kia sveikoms kepenims, jeigu ne- 

litrų talpos stiklainis pripilamas 
normalios koncentracijos tikrų 
arbatžolių arbatos, kuri pasaldi
nama (į vieną litrą dėti 50-60 gra
mų cukraus), paskui tirpalas at
vėsinamas iki kambario tempera
tūros, įdedamas gabalėlis arba 
sluogsnis grybienos ir laikoma 
kambario temperatūroje. Minėta
me skiediny grybas suskaldo cuk
rų i org. junginius. Grybo skie
dinys geriamas po 2-3 parų. Ge
riama po 100 gramų (mililitrų) 
3 kart per parą.

P. Augustaitis 

nyčios vieny toj as ir stiprintojas, 
jo dovanos šypsodamas atsisakė. 
Jis irgi pažinojo vienumą ir iš 
savo rankovės ištraukęs parodė 
kačiuką, kurį visada ir visur su 
savim nešiojo.

Palestinoje Romos laikais jokių 
kačių nebuvo. Dabar ten pilna ara
bų valdymo paliktų, gražių, rie
bių, išlepintų kačių. Pranašas Mo- 
hamedas, kaip ir Grigorijus, ne
šiojo katę savo burnuso rankovė
je. Nors jų religijos turėjo kovo
ti iki kraujo, bet jie vienodai my
lėjo kates. Kartą Mohamedas 
skaitė rankas ant stalo padėjęs 
ir jo katė Muessa užmigo ranko
vėje. Jis turėjo skubėti į šven
tyklą ir, kad nepažadinus Mues- 
gos, nupjovė burnuso rankovę.

Nustebę žiūrėjo Kryžiaus kariai 
į Oriento haremų kates, kurių ma
lonumui buvo skirti puikūs sodai. 
Kaip haremų žmonos, konkubinos 
ir odaliskai kates lepino ir brang
akmeniais puošė. Kiekvienas Mek- 
kos karavanas per dykumą buvo 
lydimas net keliolikos kačių. Kaip 
malonės nustojusi sultono žmona 
rasdavo meilę ir paguodą katės 
draugystėje, pirmasis istoriškas 
pavyzdys, jog senstančių ir nusi
vylusių moterų-katė geriausia 
draugė.

Taip ne vienas Kryžiaus karys, 
kuris būtų nedavęs jokio “pardon” 
Mahomedo pasekėjui, pasiėmė jo 
gyvuliuką ir nešėsi namo į vaka
rus. Po baisios ir nereikalingos 
mirties nuo žaizdų, troškulio ir 1L 
gų, kačiukas atrodė geriausias, 
gražiausias ir vienintelis, ką jis 
galėjo paimti į Europos ramybę.

Bet Europoje dar ilgai nebuvo 
ramybės; nei krikščionims, nei ka
tėms.

O. Areimaitė

gersit daugiau kaip litrą į dieną. 
Sveikiausia raudonas vynas, dėl 
aitrios rūgšties. Galima ir šam
paną gerti, bet nedaug.

Degtinė ir likeriai perdaug ap
krauna širdį, skilvį ir kepenis, 
todėl tik retai ir mažais kiekiais 
tepatartina. Per ilgesnį laiką per
daug geriant ir stipriausios kepe
nys neišlaikys.

Kas mėgsta alkoholį, turi žino
ti ne tik ką gerti, bet ir kaip 
gerti. Kada gėrimas yra maloniau
sias ir jūsų ūpas pačioje aukš
tumoje — jūsų kraujuje yra 0,6 
iki 1,0 mille alkoholio. Tai gra
žiausioji gėrimo fazė. Viskas, kas 
daugiau, perviršija šią malonumo 
stadiją. Perdaug išgėrę dauguma 
žmonių jaučiasi pavargę, praran
da savęs kontrolę ir net tampa 
agresyvūs. Kaip beveik viską gy
venime kaip ir gėrimą, reikia su
planuoti.

Štai jums ilgos lėbavimo nak
ties maršrutas. (Automobilį, aiš
ku, palikote namuose arba atiduo
kite žmonai raktus, jeigu ji per
daug negeria).

Pirmiausia išgerkite šampano 
arba ir stipresnio bet su soda 
ar tonikų ilgą, t.y. “long drink”. 
Būtinai valgykit ką nors riebaus 
ar daug baltymų medžiagos. Rie
balai ilgiau skilvyje išsilaiko ir 
alkoholis pereina iš lėto, o balty
mai labai reikalingi kepenims. Pa
valgius jau nebeimkit angliarūgš
čių gėrimų; čia jau ramus vy
nas geriau. Negerkite įvairių rū
šių gėrimų iš karto ar paeiliui 
vienas po kito — rytą labai la
bai gailėsitės. Jeigu nuo alaus no
rite pereiti prie vyno, tai pert
raukos metu ko nors užvalgykite. 
Sūris tinkamiausias, nes neutra
lizuoja skilvį. Mažas pagėrimas 
ar didelis balius, bet jeigu yra 
sūrio ar kelių rūšių sūrių ant 
stalo — šeimininkės vaišių suma
numas aukštos vertės. Už sūrio 
parinkimą jai galima visas kitas 
nuodėmes atleisti, net jeigu ir be
nediktiną su silkėmis servuotų.

Baliaus pabaigai ir svečiams ro
dant nuovargį patiekite jiems ašt
rios guliašo sriubos; nuotaika tuč
tuojau grįš atsigaus. Jeigu nori
te, kad greičiau dangintųsi namo, 
tai...

Jeigu savo draugams po links
mos nakties linkite ir malonaus 
atsibudimo, prieš einant namo pa
tiekite dar tokį “prerijos” miši
nį: paimkite konjako stiklą, įlašin
kite 3 lašus Olive oil ir išsukite

Janina Degutytė

GLADIATORIAI

Tu — priešas.
Tave parklupdyti.
Kaip savo skausmą — išrauti.
Du poliai.
Dvi neapykantos.
Dvi ietys.
Gyvybė viena.

Grumkimės, gladiatoriai, 
Juodieji, baltieji — į dvikovą. 
Už tiesą, ištikimybę, 
Už laimę ir laisvę — 
Grumkimės, gladiatoriai.

Blykčioja žvangančios ietys — 
Šaltos bengalinės ugnys.

Po didžiule spengiančia saule — 
Lyg po geltonu skėčiu — 
Mes tik vaškinės lėlės.
Stadionuose, aikštėse, salėse, 

Savo vienatvių celėse 
žaidžiame 

Meilę ir mirtį.

Janina Degutytė yra viena iš pačių ryškiausių ir originaliau
sių jaunosios kartos poečių šiandieninėje Lietuvoje.

Ryškieji
Per pastaruosius dvidešimtį me

tų iškilo naujoji lietuvių karta, 
kuri jau spėjo pasižymėti ne tik 
moksle, bet ir menuose.

čia norima priminti iškilias mo
teris lietuves, kurios plačiai žino
mos ir už lietuviškos bendruome
nės ribų.

Moksle bene ryškiausiai iškilusi 
Dr. Marija Alseikaitė-Gimbutienė, 
kaip archeologė. Ji šiuo metu dėsto 
archeologiją Kalifornijos universi
tete ir kasmet išvyksta su moks
linėm ekspedicijom į rytų Europą, 
Egiptą ir kitus kraštus. Ypač pla
čiai pagarsėjęs jos veikalas “The 
Balts”, kuriame ji atskleidžia lie
tuvių proistorę įnešdama daug 
naujų davinių.

Taip pat Kalifornijos universi
tete visuotinę literatūrą dėsto lie
tuvė Dr. Elena. VaHutė-Tumienė. 
Ji taip pat yra ir poetė, 1958 m. 
išleidusi eilių rinkinį “Karaliai ir 
šventieji”. Daug raišo kultūriniais 
klausimais išeivijos žurnaluose.

Amerikoje taip pat pagarsėjo 
lietuvaitė Rasa Gustaity tė, perei
tais metais išleidusi stambų vei
kalą — studiją apie dabarties 

stikle. įdėkite 1 ar 2 kiaušinio 
trynius, gerą šaukštą “tomato
sauce arba “ketchup”, maltų juo
dų pipirų, porą lašų acto ir šaukš
telį “Curry” miltenių. Išmaišy- 
kit — turite puikiausią prieš pa
girias priemonę ir skonis ne toks 
jau blogas, o ryte niekas galvos 
rankose nesinešios.

Jokiu būdu ne-ne-negerkite nė 
gurkšnelio kavos. Kofeinas ir al
koholis vienodai kenkia skilviui ir 
būkite jam gailestingi, jeigu neno
rite kokio uždegimo. O dėl gal
vos?... Kava alkoholio veikimo ne
tik nesilpnina, bet dar sustiprina. 
Tikėkite manim! galbūt ir patys 
kada pastebėjote; daktarai nege
ria kavos baliaus pabaigoje. 
(Nors, tiesą pasakius, aš nesu ma
tęs girto daktaro). Jie visuomet 
lenda į virtuvę ir dairosi kiauši
nių ar kokio “Ketchup” ir patys 
gaminasi (be recepto) prablaivėji
mo preparatus.

O jeigu pasitaikytų kada lietu
viškose vestuvėse ar kitur “tris 
dienas, tris naktis” uliavoti, tuo
met bėkite į vaistinę ir nusipirkit 
Vitamino BĮ — preparatą, ir jū
sų kepenys jus ilgai mylės.

Gerkite visuomet su saiku. O 
saikas toks: per valandą kūnas 
sudegina 0,16 pro mille alkoho
lio. Todėl smarkiau ir nekursty
kite ir tik tokios normos laikyki
tės. 0, 16 pro mille lygu vienam 
stiklui vyno (0,1 ltr.), stiklui 
šampano (0,1 ltr.) bonkai alaus 
(0,3 1) 1 stikleliui 40% degtinės 
(30 ccm).

Būsite linksmi ištisai per visą 
naktį. Nebūsit laikomi abstinen
tais, bet būsite blaivininkai — ger
site ir nepasigersite. Kas negir
tas — tas blaivus, ar ne?

Na tai cheers! Šį kartą išger
kime į mano sveikatą!

Gastronomijos dėdė

veidai
jaunimą “Turning On”. Būdama 
žurnalistė ji atkreipė dėmesį į jau
nimo sąjūdžius ir ypač jaunimo 
nukrypimus į kraštutinumus. Kny
gą palankiai recenzavo didžioji 
Amerikos spauda ir ji taip pat 
gaunama ir Australijos knygynuo
se.

Vakarų Vokietijoje pagarsėjusi 
kaip poetė Aldona Gustaitė, kuri 
išleidusi net keletą eilių rinkinių. 
Ji rašo tik vokiškai ir pati ap
gaili, kad būdama lietuvaitė ne
galinti rašyti savo tėvų gimtą
ja kalba. Mat, ji gimusi Lietuvo
je, vaikystę praleidusi Vilniuje ir 
būdama dešimties metų atsidūrė 
Berlyne, kur ir dabar tebegyve
na. Jos kūryba labai spontaniška, 
rašo impulsyviai. Ji šiandie kaip 
poetė tiek išpopuliarėjusi, kad jos 
kūryba skelbiama vokiečių antolo
gijose, literatūros žurnaluose.

Belgijoje gyvenanti Žentą Teni- 
sonaitė^Hellemans taip pat sėk
mingai reiškiasi kaip poetė, ra
šanti flamų kalba. Ji pastaruoju 
metu j flamų kalbą išvertusi pluoš
tą lietuvių poezijos įvairių auto
rių, kuri specialiu leidiniu netru
kus pasirodys viešumoje. Tai bus 
bene pirmoji, praskynusi lietu
viams kelią į flamų literatūrą.

Amerikoje Jūratė Kazicckaitė 
sėkmingai reiškiasi kaip žurnalis
tė amerikiečių didžiojoje spaudo
je-

VISAIP
New Yorko valstijoje (Ameriko

je) gubernatorius N. Rockefeller 
pasirašė abortų įstatymą, kuris 
būsiąs liberaliausias visoje Ame
rikoje. Anksčiau šioje valstijoje 
abortai buvo griežtai draudžiami. 
Pagal dabartinį įstatymą abortas 
bus legalus, jeigu motina su tuo 
sutinka.

_  * —
Amerikoje Rūta Kulikauskienė, 

padedama prof. Dr. E. Tumienės 
verčia į anglų kalbą stambų Vin
co Krėvės veikalą “Skirgailą”.

Anglijoje katalikų vyskupams 
buvo pravesti kursai, kaip kalbė
ti, laikytis ir reprezentuotis kal
bant per televiziją. Tokius kursus 
lankė 13 Anglijos vyskupų.

“Lietuvių romanas”, tokia ant
rašte Vilniuje išleista Janinos 
Žėkaitės studija apie lietuvių ro
maną iki 1940 m. Plačiausiai na
grinėjami romanai, Lietuvoje iš
leisti 1930-40 m. laikotarpy.

(E)
_  # __

Priešais karališkus rūmus Lon
done yra statula, kur vaizduoja
ma moteris su dviem kūdikiais 
prie krūtinės ir pavadinta “Moti
nystė”. Tik dabar moralistai su
sirūpino, kodėl toji motina ne
turinti vedybinio žiedo. Anglų val
dinės staigus tuo labai susidomė
jo.
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KOVO KLUBE
STALO TENISAS

Kovo stalo tenisininkai paskuti
niuoju laiku atsiekė gražių laimė
jimų. “B” klsėje žaidžiamame tur
nyre, kur koviečius atstovauja K. 
Bagdonavičius, I. Biliūnas ir N. 
Grincevičiūtė-Wallis jie pateko į 
pirmąjį ketvertukų, ir pradės žais
ti pusiaufinalus. Išvedus žaidžia
mus taškus individualiniai “B” 
klasėje I-jų vietų laimėjo Kostas 
Bagdonavičius kuris anksčiau be 
stalo teniso, buvo vienas iš iški
liųjų jaunųjų krepšininkų Lietu
voje, kurios rinktinę yra atstova
vęs kitose valstybėse, šios klasės 
III-jų, vieta išsikovojo taip pat 
veteranas sportininkas Ignas Bi
liūnas, kuris šiuo metu vasarų vi
sas jėgas atiduoda plaukimui, kai 
žiemų stalo tenisas ir kalnų slidi
nėjimas yra jo didžiausi sporti
niai malonumai. Komandos vado
vei Nitai Grrncevičiūtei-Wallis 
buvo truputį sunkiau išsikovoti ge

Adelaidės Vyties sukaktis
VYTIS formaliai buvo įsteigtas 

1950 m. kovo mėn. 25 d. Atvy
kę iš Vokietijos sportininkai tuo
jau pradėjo dairytis ar čia žai
džiamas krepšinis, futbolas ir ki
tos sporto šakos. Prieš įsikuriant 
sporto klubui J. Pyragiaus pas
tangomis buvo suorganizuota 
sklandytojų būrelis. 1949 m. Ade
laidėje įsikūrė pirmoji lietuviška 
krepšinio komanda. Dėl susidėju
sių aplinkybių komanda pasiva
dino “Woodville” ir žaidė “C” kla
sėje. Pradėta buvo organizuoti šių 
komandų jau prasidėjus pirmeny
bėms ir dėlto teko užimti iš var
žybų iškritusios “Woodville” vie
ta. Pirmąją komandą sudarė šie 
sportininkai: S. Umevičius, V. 
Dainius, A. Šėkas, S. Talanskas, 
M. šertvytis, K. Jaciunskis, M. 
Ciplys, V. Gurskis, A. Ignatavi
čius, J. Sadauskas, V. Kuncaitis 
ir E. Kurauskas. Laikui bėgant 
komandos sąstatas keitėsi.

Pirmoje Sporto šventėje, įvyku
sioje 1950 metais birželio mėn. 
Melbourne, Adelaidės VYTIS da
lyvavo su J. Riaubos vadovaujama 
komanda sekančios sudėties: S. 
Urnevičius (kapitonas), A. Igna
tavičius, V. Gurskis, A. šėkas, E. 
Pyragius, M. šervytis ir M. Cip
lys.

1950 metais pereina į aukščiau
sią Pietų Australijos krepšinio ly
gą. Lygoje žaidžiant, dvejus me
tus laimėta Pietų Australijos čem- 
pijono titulas (1950-51). Vėliau iš 
lygos pereita žaisti j Pietų Aust
ralijos District & Metropolitan 
krepšinio sąjungom Čia 1955 ir 
1956 m. taip pat laimėtas Pietų 
Australijos čempijono titulas.

1951 metais Melbourne vytiečiai 
laimi Pabaltiečių pirmenybes, nu
galėję latvius 49-42 rezultatu. Lai
ke dvidešimt Sporto švenčių vy
tiečiai keletą karių iškovojo Aust
ralijos lietuvių krepšinio čempijo
no titulų.

Adelaidiškiams žiūrovams ge
riausiai atmintyje paliko vytieČių 
didžiosios dvikovos su latviais O. 
B.I. salėje. Tais laikais lietuviams 
buvo didžiausia pramoga savaitė
je. žiūrovų susirinkdavo šimtais, 
savo šauksmu drebindavo salę, o 
vėliau visai savaitei būdavo kal
bos.

Negalint aukščiausioje lygoje 
registruotis tuo pačiu vardu dvie
jų komandų, buvo įsteigta dar vie
na vyrų komanda — TAURAS. 
Pirmoji moterų komanda įsteigta 
1954 metais, žaidėjos buvo jau čia 
pramokusios krepšinį žaisti mer
gaitės. Moterų krepšinis Vyties 
klube rado tinkamų dirvą — pri
gijo ir prieauglio netrūksta. Vy
resniems žaidėjams išeinant iš ak
tyvaus žaidimo, organizuota jau
nių komanda, šis užsimojimas už
tikrino klubo tolimesnę veiklų ir 

resnę vietų tarp vyrų, tačiau vi
suomet drausminga ir pavyzdinga 
komandos “bose” savo maloniu bū
du ir gražia šypsena buvo ir yra 
komandos didelė paspirtis. Tikėki
mės, kad ateitis šiai iškiliai ko
mandai atneš dar geresnių sporti
nių pasekmių.

Ketvirtadienių vakarais prasi
dėjo “A” klasės stalo teniso var
žybos, kurs koviečius atstovauja 
V. Binkis ir V. Vasaris. Gaila, 
kad Kovo jaunoji čempijonė R. 
Asevičiūtė dėl kitų sporto šakų 
ir mokslo negali atstovauti kovie- 
čiu pirmenybėse, ka-s tikrai yra 
labai nuostolinga ir jai ir Klu
bui.

KREPŠINIS.
Kovo jaunės merginos daro 

ypatingai didelę ir gražių pažan
ga. šiuo metu jos yra registruo
tos Sydnėjaus Il-je divizijoje ir 
jau turėjo dvejas rungtynes iš ku

davė daug gerų jaunų žaidėjų.
Krepšinis buvo ir dabar yra pa

grindinė Vyties klubo sporto sek
cija. Dvejais metais vėliau, po 
Įdubo įsteigimo, suorganizuota 
futbolo sekcija. 1952 m. kovo mėn. 
įstota į Pietų Australijos Futbo
lo Sąjungą; — kaip Adelaidės 
Lietuvių Sporto Klubas VYTIS. 
Pirmosios futbolo rungtynės žais
tos 1952 m. balandžio mėn. 19 d. 
su Krakovia komanda ir laimėta 
3 — 1.

Vėliau komandai stiprėjant pe
reita į pirmą diviziją. Savo žy
dėjimo metu sekcija turėjo net 
tris komandas. Pirmoje divizijoje 
žaista 1954-55 metais. Futbolui 
Pietų Australijoje pereinant į pu
siau profesionalizmų ir dėl sto
kos prieauglio ši sekcija turėjo 
likviduotis.

Tinklinio sekcija veikia seniai. 
Dalyvaudama Pietų Australijos 
pirmenybėse. Moterų tinklinio ko
manda keletą sykių yra atsiekusi 
neblogų rezultatų — laimėjo Aust
ralijos lietuvių čempijono titulą. 
Ypatingai gerai žaidžia Aldona 
Morkūnaitė, kuri įeina į Pietų 
Australijos tinklinio rinktinę. 
Tfinklinio sekcijoje paskutiniais 
metais daug darbavosi J. Morkū
nas ir G. Rakauskas.

Lauko teniso sekcijų 1951 m. 
pradėjo organizuoti Č. Zamoiskis. 
Dabar eilė metų jai vadovauja 
R. Sidabras, ši sekcija per eilę 
metų neįgavo pilno statuso klubo 
veikloje. Nuomuojama aikštelės tre 
niruotėms, surengiami tarpusaviui 
turnyrai, dalyvaujama sporto 
šventėse, pažaidžiama per pikni
kus. Visgi iki šiolei nepajėgta su
organizuoti komandų, kurios ga
lėtų dalyvauti Pietų Australijos 
pirmenybėse.

šachmatai seniai žaidžiami Vy
ties klube. Dalyvaujama Pietų

sport
Paskutinį savaitgalį Sydnėjuje 

vyko gana įdomių rungtynių krep- 
šinyje kur ypatingai gerai pasiro
dė sostinės lietuvis krepšininkas 
E. Palubinskas, Jis nors ir gy
vendamas Canberroje, atstovauja 
vieną iš iškiliausių Australijos 
krepšinio klubą Melbourne St. 
Kilda. Vykusiose savaitgaly 
Australijos krepšinio varžybose, 
jis savo komandai kuri laimėjo 
prieš Sydnėjaus YMCA 83:81 pel
nė daugiausiai taškų — 25. Se
kančių dieną St Kilda ,žaisdama 
prieš ilgametį N.S.W. valstijos 
čempijoną Newcastle rinktinę, lai
mėjo 104:92. Ir šiose rungtynėse 
mūsų iškilusis Palubinskas pelnė 
((augiausiai taškų, yprimeddarnas 

rių vienas laimėjo ir vienas pra
laimėjo. Koviečių jaunių šiuo me
tu treniruotis ateina iki 20-ties ir 
tuoj reiks registruoti antrųjų jų 
komandų. Pradžiai pradėtų V. Bin
kio treniravimo darbų šiuo metu 
perėmė iškilioji mūsų krepšininkė 
Gražina Meškauskaitėį-Newinan, 
kuri su jaunėm labai gražiai dir
ba ir matosi to visko gražios pa
sekmės.

Kovo valdyba ir sportininkai 
yra labai patenkinti jaunių ber
niukų ir mergaičių tėveliais, ku
rie paskutiniu laiku atkreipė di
delį dėmesį į savo vaikų treni
ruotes ir rungtynes. Jų pagalba 
yra labai jaučiama, naudinga ir 
reikalinga, už ką jiems priklauso 
nuoširdus sportinis ačiū.

Kovo jauniai berniukai žaidžia 
irgi Sydnėjaus žiemos turnyre IV- 
je divizijoje ir jiems gražiai va
dovauja G. Sauka, nors jaunių 
skaičius galėtų būti dar didesnis. 
Jauniai berniukai yra kviečiami

G. Grudzinskui kardas
Jau nekalbant apie Sydnėjaus 

lietuvius ir ypatingai sportinin
kus, tur būt mažai kas visoj Aust
ralijos lietuvių sportinėj šeimoje 
nėra girdėjęs apie kovietj krepši
ninką GEDĄ GRUDZINSKĄ. Jis

Australijos pirmenybėse, kur pa
siekta daug svarbių laimėjimų. 
Šioje sekcijoje netik vytiečių, bet 
ir visos Australijos lietuvių šach
matininkų pažiba didmeisteris R. 
Arlauskas. Organizaciniame darbe 
labai daug pasidarbavo P. Luko
šiūnas. Jo iniciatyva kartais buvo 
sudaromos ir išlaikomos koman
dos, suorganizuojami įvairūs tur
nyrai ir laimėtojams nuperkamos 
dovanos. Dabartinis sekcijos vado
vas V. Opulskis.

Neįmanoma čia suminėti visų 
pergalių ir svarbių laimėjimų. Vi
są impulsų, energijų nueiti šiuo 
dvidešimt metų sportiniu keliu, 
davė mūsų sporto veteranai, spor
to veikėjai ir klubo rėmėjai. Jiems 
džiaugsmų ir atpildą sudarydavo 
kitų laimėjimai ir pasisekimai. Be 
šių žmonių būtų buvusi neįmano
ma nė viena pergalė ir bet koks 
organizacinis veikimas.

Rekordinį metų skaičių išdirbo 
J. Jaunutis, pirmininkaudamas 
klubui 16 kadencijų. Nepaprastai 
daug pasidarbavo kruopščiai 
darbštus ir pareigingas P. Andri- 
jaitis. Didelius įnašus įnešė ir to
liau neša R. Sidabras, A. Merū- 
nas, E. Taparauskas, J. Stran- 
kauskas ir kiti. Uolios klubo dar
bininkės Tėvų Komiteto narės: U. 
Jucienė, N. Krivickienė ir eilė ki
tų talkininkių. Iš vyrų pusės daug 
padeda ir dirba: A. Krivickas, V. 
Skobeika, J. Jaruševičius, S. Rei- 
vytis. Tiksliausia galbūt būtų pa
sakyti, kad darbo buvo daug ir 
talkininkų nestokota.

šiuo metu klubui vadovauja šios 
sudėties valdyba: J. Jaunutis — 
pirmininkas, R. Sidabras — sekre
torius, J. Strankauskas — iždinin
kas, A. Krivickas — vicepirminin
kas ir V. Daugalis — sporto va
dovas.

(ALŽ) Balys Ncmcika 

o n u o t
34. šiuo metu E. Palubinskas yra 
skaitomas vienu iš geriausių meti
kų Australijoje. Sveikiname jį už 
tai.

•
Nors Amerikos prezidentūroje 

yra labai puikus plaukimo basei
nas, tačiau dabartinis prezidentas 
Nixon labai mažai turi laiko, gal 
ir noro, jame maudytis. Tačiau 
prieš kurį laikų sostinėje lankę- • 
sis Kanados ministeris pirminin
kas Trudeau, kuris pasižymi savo 
labai moderniu ir jaunatvišku el
gesiu, kiekvienų rytą keldavosi jau 
5-tą vai. ir plaukydavo iki 7-nių 
vai. ryto baseine, nesvarbu ku
rių valandų jis praeitų naktį baig
davo kokteilių partijas ir balius.

pradėti žaisti krepšinį. Treniruo
tės vyksta kiekvienų šeštadienį 
Burwood Girls High school.

VYRAI PRALAIMI.

Vyrai visai netikėtai pralaimė
jo rungtynes prieš veteranų Moore 
Park komandų. Pradėję rungty
nes gana lėtai jie pabaigoje pir
mojo puslaikio atsigavo ir laimė
jo jį 30:26. Antrajame puslanky
je koviečiai buvo užsiplėšę į prie
kį 10-čia taškų, tačiau antrojo pus
laikio pabaigoje jie visiškai atsi
leido, pradėjo labai blogai dengti 
ir australai, kurių žaidimas buvo 
labai žiaurus ir kietas, ko gal būt 
tyčiomis nepastebėjo teisėjai, įsten 
gė rezultatą išlyginti ir laimė
ti 54:49. Koviečių pusėje dar ma
tosi nesusižaidimas, treniruočių 
stoka ir blogi, ypatingai baudų, 
mėtymai. Taškai: Atkinson 17, 
Lukoševičius 16, Gustafson 9, 
Maščinskas 6, Mikalauskas 1.

jau eilę metų yra gynęs Sydnė
jaus Kovo spalvas paskirose lietu
vių sporto šventėse. Kovas laimė
jo, Kovas pralaimėjo, tačiau GE
DAS, skaitant jį kaip vieną iš 
iškiliausių mūsų krepšininkų, bu
vo visuomet labai populiarus spor-
tininkas ir ypatingai merginų 
tarpe. Jis buvo Kovo rinktinėje 
eilę metų, jis buvo daug kartų iš
rinktas į Australijos Lietuvių 
rinktinę, jis buvo sportininkas 
aikštėje, kaip lygiai ir už jos 
ribų, ko labai ir labai dažnai sto
koja mūsų kiti iškilieji sportinin
kai.

Ir štai jau paskutiniai keli me
tai Australijos lietuviai sportinin
kai savose sporto šventėse pasige
do mūsų v^eno iš pouliariausių 
krepšininkų. Kur gi jis buvo din
gęs? Baigęs savo medicinos stu
dijas Sydnėjaus universitete ir ta
pęs gydytoju, jis nenurimo, bet 
savo sportinės dvasios vedamas, 
įstojo į Karo Mokyklą, Hillisvale, 
Victorijoj. Ten buvo iš viso ketu
ri lietuviai, tarp jų du gydytojai. 
Darbas ir visos Karo Mokyklos 
studijos, pagal Gedą, buvo labai 
sunkios. Mokintis ir dirbt, nesvar
bu kad ir būnant gydytoju Ir dar 
geru sportininku reikėjo labai 
daug ir sunkiai. Bet pagaliau mū
sų iškiliajam sportininkui Gedui 
pavyko tą viską lengvai nugalėti 
ir dar nepaprastai. Jis baigė Ka
ro Mokyklą pačiu pirmuoju, gau
damas ypatingą mokyklos raštą ir 
pirmojo kadeto baigimo kardą. 
Tai buvo pirmasis lietuvis ir iš 
vis užsienietis, gaudamas šį aukš
čiausią Australijos Karo Mokyk
los pasižymėjimą, kada iš viso pa
pulti ne angliškos prigimties jau
nuoliui į Karo Mokyklas Austra
lijoje yra labai ir labai sunku.

Gaudamas II-jo leitenanto laips
nį, jis kurį laiką bus Australi
joje, bet vėliau, kaip karininkas ir 
gydytojas bus pasiųstas į Vietna
mą, kur turės atlikti savo karinę 
praktiką. Sydnėjaus koviečiai tik
rai gailisi kuriam laikui netekę 
savo vieno iš iškiliausių krepšinin
kų, tačiau, kartu su visais kitais 
Australijos lietuviais krepšinin
kais, kurių spalvas Gedas daug 
kartų gynė, koviečiai ir visas 
sportinis jaunimas mūsų iškilųjį 
Gedą sveikina su jo garbingais at- 
siekimais ir jam, ypatingai Viet-

r u p o s
•

Nesenai ištekėjusi už garsaus 
beisbolo žaidėjo buvusi Playboy 
žurnalo gražuole Mrs. Bo Belins
ky pareiškė, kad ji po savo ište
kėjimo dar nėra nei vienų kar
tą išvirusi jokių valgių, kadangi 
virimas jai sugadina visai dienai 
ūpų, ir ji turi ypatingai pusry
čiams keltis anksti, nuo ko ji jau
čiasi visą dienų nuvargusi. Todėl 
nenuosabu, kad po tokių vedybų 
buvęs garsus sportininkas labai 
greitai pabaigė visą savo sporti

nę karjerą.
L.

•
Š. m. kovo mėn. aviacijos spor

tui Lietuvoje sukako 60 metų —

Pasaulio 
------------------  arenoje

KREPŠINIS.
SARAJEVO. Italijos Ignis Va

rese yra naujas Europos čempijo
nų taurės nugalėtojas. Finalinėje 
kovoje italai nugalėjo Maskvos 
Raudonosios Armijos rinktinę 
89:74. šiame Jugoslavijos mieste 
šių krepšinio rungtynių atėjo pa
sižiūrėti 8,000 žiūrovų.

šių čemijonų pirmenybėse italai 
laimėjo antrą kartą čempijonatą. 
Pirmąjį kartą 1966 metais laimė
jo Milano Simmenthal. Ypatingai 
svarbus yra šis laimėjimas, kadan
gi Raudonosios Armijos rinktinė 
buvo paskutinius trejus metus šios 
taurės laimėtojai. „

Europos Taurės Laimėtojų tau
rės finalinės rungtynės įvyks šio 
mėnesio 15 ir 22-trą dienomis tarp 
Prancūzijos Vichy ir Italijos Ne
apolio Fides Partenope.

BOKSAS.
(1) Fr. Zurlo, Italijos gaidžio 

svorio čempojonas taškais nugalė
jo škotą J. McCluskey ir laimė
jo Europos čempijono vardą.

(2) Australas J. Famechon, ku
ris yra plunksnos svorio pasaulio 
čempijonas savo titulą gins prieš 
meksikietį Saldivar gegužės mėn. 
9-tą dieną Romoje.
Eina jumoristiniai gandai, kad 
naujasis gaidžio svorio čempijo
nas F. Zurlo gali būti sugrupuo
tas su Famechon ir Saldivar lai
mėtoju.

(3) Australijos ir pasaulio 
plunksnos svorio čemijonas, Jo- 
hanesburge, Pietų Afrikoje taš
kais laimėjo prieš jų čempijoną 
Taylor, šioje netitulinėje 10-ties 
roundų kovoje.

(4) Pasaulio lengvo svorio čem
pijonas Br. Arcari savanoriškai 
pasisiūlė ginti savo pasaulinį titu
lą prieš ispaną P. Carrasco bir
želio mėnesį Madride.

FUTBOLAS.
Praeitą šeštadienį Anglijos F. 

A. Cup baigmėje Wembley stadi- 
jone, kuris buvo pilnai užpildytas 
susitiko Leeds United ir Chelsea. 
Po 90 minučių gražios kovos rezul
tatas pasibaigė 2:2. Pratęsimo 30- 
je minučių nebuvo atsiektas joks 
rezultatas, todėl revanšinės fina
lų rungtynės yra nuspręsta žais
ti balandžio mėn. 24-tą dieną 
Manchester mieste.

Tai yra 58-ni metai kaip pasku
tinį kartą šių svarbių Anglijos 
varžybų finalai baigėsi lygiomis. 
Paskutinį kartą tas įvyko 1912 
metais tani Barnsley ir West 
Bromwich Albion.

ĮVAIRIŲ EUROPOS 
TAURIŲ PIRMENYBĖS.

ČEMTUJONŲ PIRMENYBĖSE 
pusiau finalinėse rungtynėse 
Leeds United (Anglija) pralaimė
jo prieš Skotų Celtic 0:1 ir Var
šuvos Legia sužaidė lygiąsias 0:0 
su Olandijos Feizenoord. Revanši- 

name linki daug, daug asmeninės 
laimės, kad sugrįžus jis ir vėl 
galėtų įsijungti į mūsų Australi
jos lietuviškąją sportinę šeimą.

L-tis

1910 m. kovo 14 d. Vilniuje buvo 
sukviestas pirmasis Vilniaus orei
vystės būrelio narių — steigėjų 
susirinkimas. Tai buvo pirmieji 
aviacijos žingsniai Lietuvoje. Vil
niaus Elta paskelbė (“Komj. Tie
sa’, kovo 15), kad aviacijos spor
tas plačiau vystėsi Lietuvoje nuo 
1929 m., Kaune įsteigus Lietu
vos aeroklubą ir Nidoje — sklan
dymo mokyklą. Okup. Lietuvos gy
ventojams primenama, kad tuo 
metu sparčiai vystėsi sklandymas, 
motorinis skraidymas, buvo pa
siekta keletas tarptautinio lygio 
sklandymo rekordų, “plačiai po 
pasaulį nuskambėjo lietuvių lakū
nų S. Dariaus, S. Girėno ir F. 
Vaitkaus ilgų nuotolių skridimai 
per Atlantą.”

Aviacijos sportas toliau vystėsi 
ir sovietinio režimo metu. Plačiai 
žinomi lietuviai sklandytojai, gi 

nės rungtynės bus žaidžiamos ba
landžio 15 d.

TAURĖS LAIMĖTOJŲ TAU
RĖS pusiau finaluose Vokietijos 
Schalke nugalėjo Anglijos Man
chester 1:0 ir Italijos Roma su
žaidė lygiąsias 1:1 su Lenkijos 
Gomik. Revanšas įvyks balandžio 
15 d.

“FAIR CITIES CUP” pusiau 
baigmėje Belgijos Anderlecht pra
laimėjo 0:1 prieš Italijos Inter 
ir Anglijos Arsenalas nugalėjo 
Olandijos Ajax 3:0.

ITALIJA. Italijos futbolo pir
menybių varžybose, likus žaisti dar 
dviem ratams, jau aiškus nauja
sis 1970 metų čempijonas tapo 
Sardinijos mažai žinoma koman
da Cagliari. Po paskutinio laimė
jimo prieš Bari 2:0, Romos Juven
tus pralaimėjus prieš Lazio 2:0 
sardiniečiai turi 42 taškus, kai 
sekantieji Juventus ir Milano In
ter turi no 37 taškus. Praeitų 
metų Italijos čempijonas Fiorenti
na su 35 taškais stovi ketvirtoje 
vietoje.

VOKIETIJA. Tarptautinis Vak. 
Vokietijos puolėjas Haller, kuris 
buvo vienas iš iškiliausių Vokieti
jos žaidėjų jai laimėjus Pasaulio 
Pirmenybes 1966 m., per paskuti
nes rungtynes prieš Romuniją iš
sisuko petį ir kurį laiką negalės 
žaisti Europos pirmenybėse, kas 
vokiečiams yra labai kenksminga. 
Prieš Romuniją vokiečiai sužaidė 
lygiąsias 1:1.

MONTEVIDEO. Uragvajuj 
žaistose draugiškose rungtynėse 
Urugvajaus rinktinė nugalėjo Pe
ru 2:0. šias rungtynes stebėjo 
45,000 žiūrovų. Vykstančioje Pa
saulio Pirmenybių rungtynėse se
kantį birželio mėnesį abi šios vals
tybės kvalifikavosi į baigmę.

AUSTRALIJOS FUTBOLAS. 
Sydnėjus, N.S.W. pirmenybėse 
Auburn komanda netikėtai laimėjo 
4:0 prieš praeitų metų čempijonus 
Sth. Coast. Tai buvo asmeninis 
19-kos metų G. Quested triumfas, 
jam per šias rungtynes įmušus 3 
įvarčius. Po praeito savaitgalio 
Hakoah, St. George ir Auburn, 
turėdami po 4 taškus yra lentelės 
viršuje, nors Hakoah yra varžy
bų favoritas.

MELBOURNAS. Viktorijos pir
menybėse Juventus, turėdamas 6 
taškus yra pirmoje vietoje, kai tu
rėdami po 5 taškus juos seka Hei
las ir Wilhelmina. Savaitgalio 
siurpryzas buvo Hungaria 5:0 lai
mėjimas prieš stiprią Hakoah.

ADELAIDE. Pirmenybių pra
džioje šių metų AMPOL CUP čem
pionai Heilas nugalėjo Croatia 
10:0. Rungtynės tarp Juventus 
ir Azzuri turėjo būti atidėtos, ka
dangi nebuvo gauta tinkama aikš
tė? ? ?

PERTHAS. Po dviejų savaičių 
žaidimo Azzurri ir Cracovia turi 
po 4 taškus ir yra lentelės viršu
je.

BRISBANE. Merton yra vienin
telė komanda Q-de kuri o dviejų 
ratų neturi pralaimėjimo (4 taš
kai). Juos seka Grange Thistle ir 
Polonia su 3 taškais.

lietuvių parašiutininkų ir aviamo- 
delistų vardai esą įrašyti į pasau
lio rekordininkų sąrašus.

šiuo metu Australijoje visą 
spaudos ir televizijos dėmesį pa
gavo Anglijos karališkos šeimos 
vizitas Australijos 200 metų at
radimo jubiliejaus proga. Laik
raščiai perpildyti aprašymais ir 
nuotraukomis, ką kuris karališkos 
šeimos narys darė, kur nusišypso
jo ir Lt. įskaitant ir pačią kara
lienę.

Pereitą savaitę žehrėje gyveno 
3632 milijonai žmonių. Gyventojų 
gausėjimas yra toks spartus, kad 
per vieną savaitę žemėje padau
gėja pusantro milijono žmonių.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PERTH

JAUKUS POBŪVIS
Perth apylinkės valdyba, baig

dama savo kadencija, suruošė dar 
pobūvį balandžio 4 d. su maža 
programa. Programoj pasirodė 
mūsų mažieji, vadovaujami B. 
Garnytės. Jie sušoko tris šokius, 
už ką jiems ir B. Garnytei nuo
širdus lietuviškas ačiū. Mūsų dai
nininkės p.p. V. Miliauskienė ir 
V. Repševičienė sudainavo kelis 
duetus. Joms gėlių įteikė M. Taš- 
kūnaitė ir Malinauskaitė. K. Rep- 
ševičiūtei, kuri prisidėjo prie ma
mytės ir p. Miliauskienės daina
vimo, gėlių įteikė mažasis Mali
nauskas. Gi p. A. Taškūnas, kuris 
visuomet akohdeonu akomponuo- 
ja dainininkėms, dar išmokinęs 
tautiniams šokiams muzikantus, 
kurių tarpe yra vienas australas, 
grojąs jau keletą metų. Taip pat 
p. Taškūnas ir pats akordeonu 
programoje pasirodo kaip solistas, 
ir ši kartą, jam pagrojus kele
tą lietuviškų dalykėlių, visus klau
sytojus iššaukė drauge dainuoti.

Dar B. Garnytė ir R. Lukošius 
pašoko ananasų pyragą — tai tik
rai jdomus šokis. Užbaigiant prog
ramą mūsų tautinių šokių grupė, 
vadovaujama p.p. V. Miliauskienės 
ir Kateivienės, sušoko kelis šo
kius.

Po programos sdkė vaišės ir šo
kiai. Pobūvio metu pravesta lote
rija, kuriai fantus aukojo p.p. 
K. Buzeris, Norvilas, Stribinsikas 
ir Kristulaitis. Visiems aukoju
siems fantus valdyba nuoširdžiai 
dėkoja. Nors jau buvo vėlus lai
kas, bet visi skirstėsi neskubėda
mi, ir buvo dėkingi už toki malo
nų vakarą.

Apylinkės valdyba dėkoja vi
siems, prsidėjusiems prie progra
mos, programos vadovams ir vi
siems svečiams už atsilankymą.

Pertiškis

Pertho apyl. valdyba, baigdama 
savo kadenciją ir visus metus nuo
širdžiai rėmusi jaunimą, pasky
rė 100 dolerių į jaunimo kasą, 
kad jaunimas galėtų nuvykti j 
Lietuvių Dienas Melbourne, šiuo 
metu savo kasoje jaunimas jau 
turi 570 dol. Be to jaunimo ke
lionės išlaidoms padengti ruošia
ma loterija su Loterijos Komisi
jos leidimu. Visi tautiečiai kvie
čiami prisidėti platinant loterijos 
bilietus.

Loterijai fantus aukojo: A. 
Vaitiekūnas iš Melbourno, Valot- 
ka, O. Liutikienė, M. Stankevičie
nė ir Jakimai. Visiems fantų au
kotojams nuoširdžiai dėkoja jauni
mas ir jaunimo vadovas bei glo
bėjai.

BRISBANE
DAR VIENAS KAPAS

•Mirtis ir vėl aplankė Brisbanės 
lietuvių koloniją. Balandžio 10 d. 
Nudgee R.K. kapinėse palaidojo
me a.a. Petrą Kiaušą, ilgai sir
gusį nervų ir inkstų sutrikimais 
ir staiga mirusį Banys priemies
ty savo namuose. Kilęs nuo Uk
mergės ir užaugęs jiasiturincio 
ūkininko šeimoje Pažaislio apylin
kėje a.a. Petras vos 55 metų su
laukęs palūžo nesėkmingoje bena
mio kelionėje. Skausmo sukrėsta 
paliko našlė Elena ir 24 metų sū
nus Vytautas, paskutinio kurso 
medicinos studentas, be galo sun
kiose sąlygose užaugęs bet aukš
čiausiais pažymiais besiveržąs 
prie užsibrėžto tikslo.

Laidotuvių apeigas atliko mūsų 
kapelionas kun. D r. P. Bačinskas 
dalyvaujant būreliui tautiečių. 
Brisbaniečiai giliai užjaučia skaus 
mo prislėgtą našlę Eleną ir sū
nų Vytautą.

Corindas Pavels

ME LB O URNE
NAUJA APYLINKĖS 

VALDYBA
Balandžio 12 d. įvyko pakartoti

nas Melbourno apylinkės visuoti
nis susirinkimas ir jo metu iš
rinkta nauja apylinkės valdyba: 
pirmininkas Martynas Didžys, vi
cepirmininkas Juozas Pelenaus- 
kas, sekretorė Daina Maželytė, iž
dininkas Henrikas Kaladė ir val
dybos narys kultūros reikalams 
Kazys Mieldažys.

Valdybos trys iš jaunosios kar
tos. Tai reikšmingas posūkis. Į 
revizijos komisiją įeina Ieva Di- 
džytė, Jonas Meiliūnas ir Liudas 
Bankus. Naująjį Garbės Teismą 
sudaro Antanas Mikaila, Juozas 
Petraitis ir Jonas Antanaitis.

SVEČIAVOSI VILNIUJE
Melboumiškė mokytoja Danutė 

Petkevičiūtė Velykoms buvo nu
vykusi į Vilnių. Ten susitiko su 
artimaisiais ir pasikeitė margu
čiais. Teatre matė Rigoletto ir La 
Boheme operas, kurios palikusios 
gilų įspūdį.

Vilnius labai patikęs, nors bu
vo šalta, bet susitikimai su lietu
viais buvo ypač šilti. Net ji pa
sijutusi priklausanti gyvai tautai. 
Žmonės Vilniuje gyvena kukliai. 
Iš Lietuvos siunčia ir do
vanų: seseriai Liucijai tau
tinę lėlę, tėvu lietuviškos deg
tinės butelį, seseriai Laimai ir švo- 
geriui Canberroje lietuviškų plokš
telių, o mamai — ji sužinosianti 
gavusi.

Tris dienas praleido Varšuvoje. 
Čia vaizdas beveik vakarietiškas 
— krautuvėse visko, šiuo metu D. 
Petkevičiūtė Paryžiuje, o iš ten 
wks į Koelną Vokietijoje susi
tikti su ten mediciną studijuojan-

DAINAVOS SALĖJE

BANKSTOWNE

GEGUŽĖS 2 d.

ruošia jaukų muzikinį vakarą

Muzikos
Programoje dainos * muzika * šokiai 
... Pradžia 7 vai. vak.
lejmas $ 2, jaunimui ir pensininkams $1.

čiu Linu Gyliu. Iš Europos vyks 
į Jungtines Amerikos Valstybes — 
Čikagą ir dalyvaus Aušros Gyly
tės vestuvėse, o taip pat matysis 
su savo pusbroliu inž. Algiu Kaz
lausku ir jo žmona. A. Kazlaus
kas Čikagos universitete ruošiasi 
magistro laipsniui.

GEELONG
MARGUČIŲ VAKARAS

Geelongo Moterų Draugija Ve
lykų antrą dieną suruošė margu
čių vakarą — paradą Lietuvių 
Namuose. Didelis būrys geelongiš- 
kių su šeimomis atvyko atsinešda
mi gražiausius margučius. Išsta
tytieji margučiai buvo premijuoja
mi, ir pirmoji premija atiteko p. 
G. Starinskienei, antroji Vaice
kauskienei ir trečioji Giedriui. Po 
margučių parado vyko ridenimai, 
mušimai, ir kavutė. Vakaras pra
ėjo pakilioje nuotaikoje.
Geelongo Moterų D-jos Valdyba

Pranešimai

flE ........... ............................
£ Maloniai kviečiame Jus su svečiais atsilankyti į
J MELBOURNO LIETUVIŲ PARAPIJOS CHORO

BALIU>; »
g 
: kuris įvyks gegužės 2 d. šeštadienį 7 vai. vak.
t MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE
| NAUJOJE S ALE J E

• 40 Errol St., North Melbourne.

* * Geras orkestras * Įdomi programa * Valgių ir Gėrimų bufetas.

g CHORO VALDYBA

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI
Mūsų Pastogės skaitytojų šeima 

nuolat gausėja. Vien tik per pir
mąjį šių metų ketvirtį Mūsų Pas
togę užsiprenumeravo šie nauji 
skaitytojai:

J. Vizbaras (USA)
A. Kaladis ”
S. Barzdukas ”
M. čiučiulka (NSW)
S. Vyšniauskas ”
A. Gervinąs ”
M. Šumskas ”
M. Vainoraitė ”
J. Viskauskas ”
J. Macijauskas ”
O. Vyžintas ”

BALTŲ TARYBA SYDNĖJUJE

Federalinė Baltų Taryba, iki 
šiol savo būstinę turėjusi Adelai
dėje, nuo šių metų pradžios per
kelta į Sydney. Kaip žinia, Bal
tų Tarybą sudaro lietuvių latvių 
ir estų bendruomenių pirminin
kai ir po porą kitų asmenų kiek
vienos tautybės, šiais metais Bal
tų Tarybai pirmininkauja lietu
viai ir į ją įeina: M. Zakaras — 
ALB Krašto Valdybos pirminin
kas, Vyt. Patašius — ALB Kraš
to Valdybos vicepirm. ir dabarti
nės Baltų Tarybos pirmininkas ir 
prof. Dr. A. Kabaila.

AUKA KULT. REIKALAMS 
Vasario 16-sios proga ALB Kr. 
V-bos paprašyta p. E. Jonaitienė 
buvo nuvykusi su paskaita pas 
Brisbanės lietuvius. Skirtą iš Kr- 
V-bos sumą kelionėms išlaidoms 
padengti p. E. Jonaitienė prašė 
pervesti kultūriniams bendruome
nės reikalams. Poniai E. Jonaitie
nei Krašto Valdyba reiškia nuo
širdžią padėką.

PADĖKA GYDYTOJŲ 
DRAUGIJAI

Nuoširdžiaji dėkojame Sydnėjaus 
Lietuvių Gydytojų ir Dantų Gy
dytojų Draugijai, padovanojusiai 
Sydnėjaus Liet. Tautinių Šokių 
Grupei akordeoną. Šią dovaną, ir 
palankų Draugijos žestą ypač Įver
tinama ir su džiaugsmu priima
me, nes neturint sa>vo instrumen
to darbas buvo nepaprastai sun
kus. Dar kartą ačiū.
Sydnėjaus Liet. Tautinių Išorių 
Grupės vardu-. Marina Cox

Grupės Vadovė 
Algis Plūkus

AUSTRALIJOS 200 M. 
PAMINĖSIM SU KARDINOLU.

Jau plačiai spaudoje išrekla
muotą Australijos 200 Jubiliejų — 
ypač besilankant čia karališkai gi
minei — ir mes paminėsim, bet 
religinėmis iškilmėmis: š.m. gegu
žės 8 d. St. Marys katedroj, ku
rioms mus kviečia pats J. Em. 
Kardinolas N. T. Gilroy. Tai bus 
koncelelbracinės—visų tautybių ka
pelionų kartu su kardinolų Mišios 
St. Marys Katedroj 11 vai. į ku
rias kviečiamos visos tautybės 
kuo skaitlingiau dalyvauti su savo 
tautiniais rūbais, spalvom bei ki
tais ženklais.

Tad J. Em. kardinolo vardu ir 
aš maloniai kviečiu visus tautie
čius tą gegužės 3 d. sekmadienį 
paskirti maldai bei savo tėvynės 
reprezentacijai Australijos 200 m. 
Jubiliejinėj šventėj.

Tą sekmadienį (3 d. gegužės) 
nei lietuviškų pamaldų Lidcombc 
nei Sekmadienio Mokyklos nebus.

Tik nepagailėkim ilgesnės ke
lionės bei kitų pastangų, kad kuo 
gražiau atstovautume savo tauti
nes spalvas Sydney St. Marys Ka
tedroj gegužės 3 d. 11 vai.

. šia proga norėčiau taip pat pri
minti, kad Dievo Kūno procesija 
Manly šiais metais įvyks gegužės 
31 d. 2.30 p.p. kuriom mes taip 
esame maloniai kviečiami su vi
som savo vėliavom, ženklais bei 
tautiniais drabužiais.

Jūsų kun. P. Butkus

SOLISTĄ S. BARĄ 
PAGERBIANT

MELBOURNO
LIETUVIŲ NAMAI

Melbourno Lietuvių Namų nau
josios Jubiliejinės salės statybai 
aukavusių sąrašas Nr. 4.

Skaitlinėse skliausteliuose reiš
kia pridš tai aukotą sumą.

Po 100 dol. Melb. Lietuvių Ben
druomenės valdyba (511).

Po 50 dol.: Sporto klubas Var
pas (640), kun. P. Vasaris, ir A. 
Mucieniekas (5).

Po 40 dol.: J. Gružauskas (25),
J. Kalnienas (102).

Po 25 dol.: A. Jokubauskas 
(320), A. ir E. Šiurna.

Po 20 dol.: G. Antanėlis iš N. 
S.W., P. Bimba (60), V. Dainius,
K. Kalnėnas (5), J. Zaikauskas 
(142).

Po 15 dol.: O. ir I. Alekna (250).
Po 10 dol.: L. Baltrūnas (20),

L. Barkus (220), J. Jarinkevičius 
(10), L Kaunas (135), M. Musins- 
•kas (20), V. Pošiūnas (75), A. 
Obeliūnas, J. Smilgevičius (171), 
R. Šemeta (20), St. Tamošaitis 
(110), J. Umbražiūnas (10).

Po 6 dol.: V. Liubinas (100).
Po 5 dol.: V. Petrus-Petrusevi- 

čius (40), Petruševičienė, A. Siau- 
rušaitis.

Po 3 dol. J. šeštokas.
M.L. Klubo Taryba reiškia nuo

širdžią padėką visiems prisidėju- 
siems savo auka prie salės staty
bos. Balandžio 25 d. 7 vai. 30 min. 
vakare įvyks salės pašventinimas 
ir atidarymo balius. Tiesa, dėl lė
šų stokos virtuvės užbaigimas, pa
togumų kambarių, išdažymas ir 
didžiųjų lempų įrengimas atidėtas 
vėlesniam laikui, todėl kurie dar 
neturėjo progos prisidėti, pasku
bėkite, kad iki Lietuvių Dienų ga
lėtume visus statybos darbus už
baigti.

Taryba taip pat atsirašo Melb.
Moterų Soc. Globos D-ją už įvy

kusią klaidą. Buvo parašyta, kad 
D-jos įnašas yra 496 dol., o tu
rėjo būti 621 dol. Taigi su pasku
tiniu 200 dol. įnašu Soc. Globos 
Moterų D-ja iš viso Lietuvių Na
mams davė 821 dol. Mūsų visų 
joms nuoširdus ačiū.

Per naujosios salės atidarymo 
iškilmes prie įėjimo bilietai nebus 
iš viso pardavinėjami. Dėl riboto 
vietų skaičiaus prašome baliaus bi
lietais apsirūpinti iš anksto. Ba
liaus pelnas salės užbaigimui.

M.LX. Taryba

KIEK AS SUŽINOJAU!

Perthe serga A. Radzevičius šir
dies negalavimais ir paguldytas 
Perth Royal ligoninėje.

Žiema jau čia pat ir bene jau 
bus paskutinė šį rudenį pramoga 
gamtoje — skautų tėvų ir rėmėjų 
komiteto rengiama GEGUŽINĖ 
jau ateinanti šeštadieni skautų 
žemėje Ingleburne. Be visų kitų 
gėrybių rengėjai jau mokės savo 
svetelius pamylėti lietuviškais šil
tais užkandžiais, baronkom ir kt. 
Taigi, šeštadienį 2 vai. p.p.

Kovo 28 d. Adelaidėje mirė 79 
metų sulaukęs Pijus Stanaitis, 
mums visiems gerai pažįstamos 
solistės p. G. Vasiliauskienės tė
velis. Palaidotas kovo 30 d. Cen
tennial Park kapinėse.

Neatrodo, kad Sydnėjaus ramo- 
vėnai pasižymėtų drausmingumu: 
kovo 12 d. šauktas vietos Ramo
vės skyriaus susirinkimas turė
jo būti atidėtas, nes nebuvo “kvo
rumo”.

•
Buvęs savu laiku ALB Krašto 

Valdybos iždininkas p. A. Giliaus- 
kas pereitą savaitę atšventė savo 
pekiasdešimtą gimtadienį. Alfon
so pasveikinti susirinko apie pora 
dešimčių bičiulių. Ilgiausių metų, 
Alfonsai!

•
Balandžio 11 d. Sydnėjaus stu

dentai Dainavos salėje buvo su
rengę savo tradicini Initium Se- 
mestri vakarą, kuris buvo tikrai
impozantiškas tiek salės dekoraci
jom, tiek originalia ir puikiai pra
vesta programa, tiek ir viso vaka
ro nuotaika. Plačiau apie apie ši 
atmintina vakarą skaitysime vė
liau.

•
Viešnia iš Lietuvos p. E. Genie

nė, apie 9 mėnesius viešnagėjusi 
pas savo vaikus Canberroje ir pla
čiau susipažinusi su Australija, 
balandžio 20 d. išskrenda namo 
j Lietuvą.

Ku-ka

Pereitą sekmadienį (balandžio 
19 d.) Adelaidės Apyl. Valdyba 
surengė Liet. Namuose Studijų 
Popietį, kur savo referatus, gir
dėtus Studijų Dienose Melbourne 
skaitė V. Radzevičius, Dr. A. Ste- 
panas, V. Straukas. šie buvo pa
grindiniai kalbėtojai ir Melbourne. 
Sveikintinas sumanymas, nes tuo 
pasiekiami platesni bendruomenės 
sluoksniai.

•
Adelaidės Lietuvių Sporto Klu

bo Vyties dvidešimties metų su
kakčiai atžymėti išleistas specia
lus “Adelaidės Lietuvių žinių” nu
meris, kuriame pavaizduota dvi
dešimties metų klubo veikla 
straipsniais ir vaizdais.

•
Pasiekė žinios, kad Sydnėjuje 

žinomas stalo teniso žaidėjas Vyt. 
Karpavičius išsitraukė iš palėpės 
šautuvą ir rūpestingai jį valo. 
Rengiasi medžioklei ar naujam 
sportui?

•
Prieš kiek laiko Australijoje 

viešėjęs iš JAV žurnalistas Z. 
Umbražiūnas pakely į namus bu
vo sustojęs Japonijoje ir aplan
kė šių metų pasaulinę parodą Ex
po 70 Osaka mieste Japonijoje. 
Jo teigimu didžiausias lankytojų 
susidomėjimas yra Jungtinių Ame
rikos Valstj4>ių paviljonu, ypač 
amerikiečių kelione į mėnulį ir iš 
ten parvežtais ir išstatytais mėnu
lio akmenimis.

Esą, sovietų paviljonas taip pat 
rūpestingai įrengtas, tačiau be-

Dr. J. Miknius ”
V. Mickevičius ”
S. Česikas (Vic.)
J. McFeeters
J. Jurgelaitis ”
K. J. Lynikas
Ch. Martin

J. Sikorskis (Vic.)
P. Šarkis
A. P. Šimkus
S. Taroza °
J. Zaikauskas ”
I. Zonius ”

Po kelių nevykusių bandymų pa
galiau ir Japonija paleido į erd
ves nedidelį žemės tatelitą. Sate
litas išleistas grynai moksliniais 
tikslais. Japonai erdvių tyrimams 
kasmet skiria apie 10 mil. dolerių.

B. Dukas (S.A.)
P. Mikužis n
Dr. A. Stepanas ”
Dr. R. Bauze ”
J. Deckas (W.A.)
Dr. K. J. Kemešys (ACT) 
I. Stick a ”
Liet Klubas ”
V. Grigaliūnas (N.Z.)

SKAUTŲ ŽEMEJE INGLEBURNE

GEGUŽINE
ATEINANTĮ ŠEŠTADIENĮ BALANDŽIO 25 D.

veik nesimato tautybių. Z. Umbra
žiūnas vos užtikęs eksponatų iš 
Lietuvos: kompozitoriaus Juzeliū
no ir poeto Mieželaičio nuotrau
kos, du dail. Kuzminsko grafikos 
darbai, keletas ekslibrisų ir vie
na kita lietuviška knygelė. Taip 
pat yra lietuvių sukurti įspūdin
gi vitražai, bet nepažymėta kieno.

•
Pagarsėjęs Lietuvoje solistas 

baritonas Vaclovas Daunoras iš
vykęs į Amerikos Jungtines Vals
tybes. Jo dainų ir arijų plokštelė 
išleista Kanadoje.

Gerb. p. STANAITIENĘ, VASILIAUSKŲ ir PALIULIŲ 
šeimas, brangiam vyrui bei tėveliui mirus, giliai užjaučia

S. B. Valiai

Pagerbiant solistą Stasį Barą 
yra kilusi idėja sudaryti iš lanky
mosi Australijoje vaizdų albumą 
ir jį gražiai paruoštą kaip dova
ną pasiųsti pačiam solistui St Ba
rui. šitą mintį iškėlė Adelaidėje 
solistui Barui sutikti Komitetas, o 
visą surinktą medžiagą sutiko su
tvarkyti ir apipavidalinti žinoma
sis mūsų kultūrininkas — muzie
jininkas p. Jonas Vanagas.

ALB Krašto Valdyba kreipiasi 
į visas bendruomenės apylinkes, 
kur tik solistas S. Baras lankėsi, 
o taip pat ir į privačius asmenis, 
su kuriais solistui teko susitikti, 
su juo darytas foto nuotraukas 
ar tai scenoje ar tai privačiuose 
susitikimuose siųsti p. J. Vana
gui drauge su laikraščių iškarpom 
svetimoje spaudoje apie jį.

Medžiagą siųsti:
J. Vanagas

6-8 E aštry St. Norwood, S.A., 5067
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