
Motinos
Dienai Į

Žvelgiant iš dabarties į tolimą 
ir neįžiūrimą praeitį prieš akis 
bent dvasioje atsiveria anoji nuo
ga ir kieta realybė, kada žmo
gus nieko kito dar neturėjo, o tik 
vieną neatšaukiamą troškimą — 
išlikti toje negailestingoje aplin
koje, kuri jį supo ir priei ku
rią jis teturėjo vien tik savo tvir-
tas rankas ir gal dar Siek tiek inte
ligencijos, ko trūko jo priešams 
ir kas jį padarė galingesniu. Nuo 
to įsivaizduojamo meto iki šian
die praėjo gal keliasdešimt tūks
tančių metų. Žmogus įveikė aplin
ką ir joje įsitvirtino. Žinoma, tai 
buvo neapsakomai kieta kova su 
nuopuoliais ir laimėjimais, kova 
ne tik su žiauria aplinka, bet 
ir su savaisiais, ir šitoje kovoje 
lygiai stovėjo ir moteris — tėvas 
ir motina, kurie grindė kelią ne 
tik savo vaikams, bet ir visai žmo
nijai į ateitį.

Su žmogaus pergalėm vystėsi 
ir jo kuriama kultūra. Su kultū
ra ir planai bei idėjos. Į gyve
nimą buvo įvesta ne tik prievar
ta, bet su tuo atidengta ir lais
vė. Išsivystė etinės normos, per 
kurias susidarė gėrio ir blogio są
vokas, o su tuo ir tikėjimas į 
aukštesnes galias, kurios turėju
sias žmogui pagelbėti iSkilj'i [ 
aukštumas, į šviesesnį, tobulesnį 
pasaulį.

Ir kai šiandie pažvelgi į tą 
tiesiog neišmatuojamą prarają 
tarp primityvaus žmogaus ir šian - 
dienia, galva svaigsta pagalvojus, 
kiek nepaprastai daug pasiekta ir 
laimėta.1 Sitų laimėjimų didieji po
sūkiai yra atitinkamai įrašyti ne 
tik istorijoje, bet ir laiko nesu
griaunamuose paminkluose.
Salia tų neišvardijamų žmogaus 
praktiškų ir dvasinių laimėjimų 
vienu iš gražiausiu laikytinas mo
linos atidengimas ir jos įverti
nimas. Juk reikia pripažinti, kad 
šios dienos susikurtasis žmogiškas 
pasaulis yra vyro pasaulis, kur 
moteris tik pastaruoju metu į jį 
įeina kaip lygiateisis partneris, 
nežiūrint, kad visais laikais mote
ris lygiai vienodai' stovėjo su vy
ru tiek kovose, tiek pavojuose, 
tiek visame žmogaus kelyje. Ta
čiau pasaulyje kaip ir amžių pra
džioje, taip lygiai ir šiandie tebe-

Santykiai su Lietuva

KŪSU PASTOGĖ
(XXI) 11.5.1970 Registered at the G.P.O. Sydney for transmission by post as a Newspaper. 1970 m. gegužės 11 d. I Nr. 18 (1095)

galioja tik brutali jėga. Ir mote
ris, būdama fiziškai silpnesnė už 
vyrą, visą laiką tebuvo tik vyro 
šešėlyje. Ji praktiškai tebuvo ne 
tiek talkininkė, kiek jo tarnaitė, 
grubiau sakant vergė, ne šeimos 
motina, o patelė, produkuojanti 
vaikus.

Ir tik netaip labai seniai, kai 
žmonija jau buvo tiek aukštai pa
kilus, kad žmogus pradėjo savo 
kūrybos ir susikurtosios kultūros 
vaisiais net tik naudotis, bet ir 
jais džiaugtis bei gėrėtis, išeina 
į viešumą ir moteris ne kaip ver
gė, o kaip partnerė, ne kaip pa
telė, o kaip motina.

Motinos atidengimas moteryje 
yra bene gražiausias žmonijos 
kultūros žiedas ir gal aukščiau
sias dvasinis atsiekimas. Ir tie 
visi pasisakymai poetų, filosofų al
kilų didžiųjų asmenybių apie mo
tinas toli gražu neišsako ir neati
dengia viso to, ką savy talpina 
motinos sąvoka. Mes galime vie
nokį ar kitokį supratimų turėti 
apie moterį, tačiau motinoje be
veik nelieka moters, nes motinys
tė moterį nustelbia. Ir ką bepa
sakytume apie motiną, niekad ne
bus perdaug.

Dažnai šalia pagarbių žodžių 
dažnai užgirstame ir karčių prie
kaištų motinai. Tačiau tie prie
kaištai nepasiekia motinos kaip 
tokios, o greičiau taikomi mote
riai, kuri ir vaikus pagimdžius 
dar nepavirto į motinų, bet tik 
paliko moterim, primityvia pa
tele.

Dar yra ilgas kelias, kol moti
na ateis į gyvenimą visu idealo 
spiiįdėjimu. Tačiau yra didelįs 
atsiekimas, kad žmogaus sąmonė
je formuojasi motinos idealas ir 
į tą idealą einama. Tai yra žmo
gaus kultūrinio subrendimo pa
žymys, kuris, tikėkime, nesuduš 
susidūręs su realybe.

(v.k.)

Kas stos jo vieton?
DIDŽIO LIETUVIO ANTANO KRAUSO NETEKUS

Australijos lietuvius vėl skau
džiai perliejo žinia; gegužės 3 d. 
Melbourne po ilgos ir varginan
čios ligos mirė didis lietuvis pa
triotas, pedagogas kultūrininkas 
spaudos darbuotojas ir ypač lie
tuviškos knygos mylėtojas Anta
nas Krausas. Šis smūgis juo skau
desnis mums, nes netekę a.a. A. ir projektų, kuriuos tikėjosi įgy- 
Krauso netekome našaus ir bėga- vendinti išėjęs į pensiją ir turėda-

pasiaukojančio darbuotojo,liniai 
knygnešio ir ypač jaunimo drau
go. Nežiūrint jo 65-rių metų am
žiaus savo dvasia jis iki gali išli
ko jaunas, nuotaikingas ir entu
ziastingas. Gal dėl to ir jo žvilgs
nis buvo nukreiptas daugiau į 
priekj turėdamas daugybę planų 

Nenuilstančiam darbuotojui lietuviškoje dirvoje, 
ANTANUI KRAUSUI

mas daugiau laiko.
Gimė Velionis A. Krausas 1905 

m. gegužės 10 d. Sedoje, Žemai* 
tijoje, baigė gimnaziją Telšiuose 
ir studijavo germanistiką Vytauto 
D. Universitete Kaune, kurią bai
gė 1930 m. Vėliau dirbo gimnazi
joje kaip mokytojas ir direkto
rius (Skuode). Dar jaunystėje su
sirišęs su skautais skautu išbuvo 
iki gyvenimo pabaigos (Australi
jos rajono vadas). Pats ypač bu
vo pamėgęs gamtą, priklausė gy- 
vulių globos draugijai Lietuvoje 
ir ruošė knygas ir leidinėlius to
mis temomis. 

visos

idealis-

Daug rašė spaudoje auklėjimo, 
jaunimo ir ypač skautų klausi
mais. Pats redagavo Skautų Aidą 
(Vokietijoje), Atolą Australijoje 
ir kt. Ypač Australijoje velionis 
Krausas daug rašė Mūsų Pastogė
je ir buvo ilgus metus vienas iš 
pagrindinių šio laikraščio bendra
darbių. Šalia to jis įsteigė Mel
bourne knygų ir plokštelių plati
nimo centrą “Tėvynės Garsus’’, iš 
kur jis aprūpino spauda 
Australijos lietuvius.

Antanas Krausas buvo
tas giliausia to žodžio prasme. 
Gal dėl to jis taip labai ir buvo 
pamėgęs taip pat idealistą lietuvį 
filosofą Vydūną, kurio idėjomis 
jis ne tik gyveno, bet net buvo 
pasirinkęs ir Vydūno gyvenimo 
formą — vegetaras, asketas, blai
vininkas. Vydūną velionis Krau
sas laikė savo mokytoju iki pat 
galo. Vydūno šimto metų gimi
mo sukakties proga jis su paskai
tomis apie Vydūną pervažiavo ne 
tik Australiją, bet ir Ameriką. 
Pats kruopščiai rinko visus Vydū
no raštus ir rengė apie jį didžiulę

monografiją, kurią jis ketino už
baigti išėjęs į pensiją ir išleisti 
drauge su visais Vydūno raštais. 
Tuo jis tikėjosi pastatyti nenyks
tantį paminklą savo didžiajam 
mokytojui.

Šiandie netekome ir Antano 
Krauso, to nepalaužiamo entuzia
sto, kuris visa širdimi buvo atsi
davęs lietuvybei, bendruomenei ir 
jaunimui. Ypač jo pasiges ir Mū
sų Pastogės skaitytojai, kurie 
nuolat ir nuolat per metų metus 
jį užtikdavo Mūsų Pastogės pus
lapiuose pasisakantį aktualiais ir 
visiems rūpimais klausimais. Pa
siges ir Melbourne lietuvių ben
druomenė, kur buvo nuolatinis 
kurstytojas ir organizatorius įvai
rių kultūrinių parengimų.

Be to, jis buvo Krašto Kult. 
Tarybos lituanistinės sekcijos va
dovas, ALB Krašto Valdybos bib
liotekos steigėjas, kuriai pagrin
dą sudarė jo paties šiai bibliote
kai padovanotos knygos.

Šiandie visi lenkiame galvas 
prieš ši didįjį lietuvį ir liūdime 
ne tik praradus tokią svarią as
menybę, bet taip pat ir dėl to, 
kad velioniui Antanui Krausui 
pasitraukus mūsų negausiose gre
tose atsirado tikrai didęlė spra
ga, ir greičiausia teks ilgai laukti, 
kol atsiras tokios apimties asme
nybė kur jį atstotų. Deja, šie lai
kai labai nepalankūs idealizmui,

• o lietuviška veikla pirmiausia kaip 
tik ir grindžiama idealizmu.

Velionis Antanas Krausas, gy-
■ venimą pašventęs lietuvybei ir
• švietimui, net ir nukeliavęs, anot 
s jo, į Anapilį iš ten mums švies 
. savo asmenybe ir paliks šviesos
■ simboliu ateinančioms kartoms.

VLIKO PAREIŠKIMAS
Pakkutiniu laiku pasirodžius 

Australijos lietuvių spaudoje pa
sisakymams, kurie liečia paverg
tųjų ir laisvųjų lietuvių bendra
vimų, žemiau 
Tarybos 1969 
priimtos tuo 
įsidėmėjimui:

“Pavergtoje 
ir laisvajame 
tieji lietuviai 
pusavio ryšio, nes vienų su kitais 

patiekiama V liko 
metų vasario 1 d.
klausimu išvados

tėvynėlj e 
pasaulyje 
yra reikalingi tar-

esantieji 
gyvenan-

bendravimas stiprina ištvermę, 
Lietuves valstybingumo ideįją, iš 
priespaudos išsivadavimo ryžtą ir 
padeda išlaikyti dvasinę, kultūri
nę bei tautinę tapatybę. Abišalio 
bendravimo kliūtys yra Sovietų 
Sąjungos klasta ir smurtu Lietu
vai primestoji ir tebetesiama oku
pacija. Okupantas įvairiais būdais 
trukdo natūralią abipusę dvasinių, 
kultūrinių ir tautinių vertybių 
apykaitą ir stengiasi lietuvių ben
dravimą išnaudoti savo kėslams:

a) pripratinti pavergtąjį ir lais
vąjį lietuvį prie Sovietų Są
jungos jėga Lietuvoje suda
rytos dabartinės politinės pa
dėties,

b) ’kelti laisvuosiuose lietuviuo
se tarpusavio nesantaiką,

c) mažinti lietuvių tautos iš 
.prievartos išsivadavimo pas
tangas bei ryžtą ir

d) siekti tarptautinio Lietuvos 
aneksijos pripažinimo.

Pavienių asmenų ir grupių ke
lionės, apsprendžiamos ir tvarko
mos okupanto, į pavergtą Lietu
vą ir iš Lietuvos į laisvąjį pasau
lį, slepia tas pačias okupanto už
mačias ir yra jo mėginamos pa
naudoti savo kėslams.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Taryba prašo laisvuosius

lietuvius neprarasti budrumo ir 
laikytis atsargumo, kad neapdai
rūs veiksmai, nepatarnautų oku
panto siekiams; kviečia veikliai 
stiprinti lietuvių tautai naudingų 
ryšį su pavergtais broliais, abi
pusiu asmeniniu pagrindu, o iš
kylančias abejones aiškintis su 
Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu.“

Vliko atstovybė.

DR. J. K. VALIŪNAS 
SYDNEJUJE

Pereitą ketvirtadienį, gegužės 
7 d. Vliko pirmininikas Dr. J. K. 
Valiūnas pasiekė Sydnėjų. Jį pasi
tiko aerodrome ALB Krašto Val
dybos pirmininkas p. M. Zakaras 
ir dar keletas tautiečių.

Tos pačios dienos vakare Dr. J. 
K. Valiūnas turėjo platų prane
šimą Sydbėjaus lietuviams Banks- 
towno Liet. Namuose apie vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
darbus, apie savo keliones po pa
saulį ir įvairius susitikimus su 
kraštų vyriausybėmis ir bendrai 
apie politinę padėtį pasaulyje. Dr. 
Valiūnas pabrėžė, kad tie susitiki
mai Lietuvos bylai yra. labai nau
dingi ir kad susidomėjimas Lietu
vos reikalais vyriausybių ir dip
lomatų sluogsniuose vis didėja.

Pažymėtina taip pat didelė 
naujiena, kad Filipinų vyriausy
bė sutiko duoti lietuvišką radijo 
valandėlę kasdien du kartus, kuri 
bus skiriama specialiai Sibire gy
venantiems lietuviams tremti
niams. ši stotis nauja ir labai ga
linga, kad lengvai bus girdima 
Sibire.

Susirinkime dalyviai kėlė daug 
aktualių klausimų, į kuriuos sve-

mirus, jo šeimai ir artimiesiems užuojautą reiškia 

A LB Melbourne Apylinkės Valdyba.

A. A.
ANTANUI KRAUSUI

mirus, jo šeimą bei artimuosius užjaučia ir kartu liūdi 

Melbourne Dainos Sambūris.

Skaudžiai liūdime netekus didžio darbuotojo ir ko
votojo už lietuvišką kultūrą

ANTANO KRAUSO
drauge visos Australijos lietuvių bendruomenės vardu 
užjausdami jo šeimą ir visus artimuosius bei bendradar
bius.

Nors ir išėjo neužbaigęs savo darbų ir užsimojimų, 
tačiau ką velionis Antanas mūsų bendruomenei ir 
lietuvių tautai yra nuveikęs, neišdildomai paliks mūsų 
istorijoje.

A LB Krašto Valdyba 
A LB Krašto Kultūros Taryba

LIET. DIENOS
LDM Rengti Komitetas, aptar

damas busimąsias Lietuvių Die
nas Melbourne, sudarė jų prog
ramą, kuri tik dėl dabar nenu
matytų aplinkybių galėtų būti 
papildyta ar pakeista. Detali prog
rama greitu laiku bus paskelb
ta spaudoje. Pagal sudarytą LDM 
programą turėsime šiuos paren
gimus:

L ALB-nės Krašto Tarybos 
sužiavimą, kuris įvyks Melbour
ne I.ictuvių Namuose. Suvažiavi
mo parengiamuosius darbus at
liks ALB Krašto Valdyba ir Mel
bourne Apylinkės Valdyba.

2. Jaunuosios kartos meninin
kų kūrinių parodą — Lietuvių 
Namuose. Šioje parodoje kviečia- 

' mi dalyvauti jaunosios kartos kū
rėjai iš visos Australijos. Yra 
numatyta skirti premijos. Būtų 
malonu, kad atsirastų šią paro
dų remiančių mecenatų. Laukia
me!

čias atsakė taikliai ir išsamiai. 
Plačiau apie Dr. J. K Valiūno 
viešnagę kita proga.

MELBOURNE
3. Tautinių šokių šventę: daly

vauja Chicagos Tautinių šokių 
grupė “Grandis”, atskirų Austra
lijos vietų grupės ir bendri — 
jungtiniai visų grupių šokiai. 
Esant palankiam orui šventė įvyks 
Toorak Ovai; Nepalankiam orui 
esant — Albert Park krepšinio 
stadione.

4. Literatūros vakaras — Mel
bourne Lietuvių Namuose. Kvie
čiami dalyvauti patys autoriai, o 
taip pat bus skaitoma ncgalin- 
čiųjų dalyvauti naujausieji kūri
niai. Vakaras paįvairinamas so
listų ir okteto dainomis.

5. Jaunimo koncertas — Kew
■ City Hali. Koncerte dalyvauja: 

Chicago’s “Grandis”, atskirų 
Australijos vietovių jaunimas pa
ruošęs pynes, o taip pat paskiri 
jaunimo atstovai — solistai ir 
instrumentalistai.

6. Dainų šventė įvyks moder
nioje Dallas Brooks Hall, East 
Melbourne. Šventėje bus atskirų 
chorų išpildomos pasirinktos dai
nos ir bendras visų dalyvaujan
čių chorų koncertas: moterų, vy
rų ir mišrus,

7. Sporto šventė: krepšinis, 
tinklinis, šachmatai, stalo tenisas 
lauko tenisas. Visos sportinės var
žybos įvyks prie Albert Park eže 
ro esančiuose stadijonuosc ir aikš 
tėse. Taip pat daromi žygiai turė
ti, kaip pramogą, golfo žaidynes.

8. Teatro spektaklis — Lietu
vių Namuose. Vaidinimą paruoš 
Mclbourno Lietuvių Teatras 
“Aušra”.

9. Skaidrių valanda — Lietu- 
tuvių Namuose. Skaidres paruoš
ti sutiko žinomas fotografas — 
menininkas p. V. Vosylius.

10. A.L. Studentų suvažiavi
mas — Lietuvių Namuose ir ki
tur. Bus visuotinas studentų su
sirinkimas, organizaciniai valdy
bų posėdžiai, referatai ir po jų 
diskusijos, iškylos, dalyvavimas 
LD kultūriniuose parengimuose ir 
iškilminga studentų tradicinė va
karienė.

U. Naujųjų Metų sutikimas 
Camberwell Civic Centre — nau
joje modernioje salėje.

Be čia paminėtų atskirų sričių 
parengimų, dar turėsime ir visų 
Lietuvių Dienose dalyvaujančių 
bendruosius parengimus:

a. Iškilmingos pamaldos Mel
bourne Katalikų St. Patrick Ka
tedroje į kurias bus kviečiamas

vietinis katalikų vyskupas. Pa
maldose giedos Melboumo lietu
vių Parapijos choras.

b. Iškilmingos lietuvių evange
likų pamaldos Įvyks Melboumo 
Lietuvių Namuose — koplyčioje.

c. Iškilmingas Lietuvių Dienų 
atidarymas Albert Park krepši
nio stadijone: oficialioji dalis, tau" 
tiniai šokiai ir sportinės varžy
bos.

Be to, dar bus specialūs pa
rengimai:

a. Jaunimo susipažinimo vaka
ras Lietuvių Namuose,

b. sportininkų — jaunimo ben
dri pietūs Lietuvių Namuose,

c. Dainų šventėje dalyvaujan
čių chorų tradicinė vakarienė 
Lietuvių Namuose (po koncer
to).

Sudarant programą žiūrėta, 
kad parengimai nesikryžiuotų, t. 
y. kad parengimų dalyviai galė
tų atvykti laiku, o taip pat, kad 
visuose parengimuose galėtų da
lyvauti kuo didesnis skaičius žiū
rovų.

LDMR Komitetas ir vadovai 
dės visas pastangas, kad būtų lai
komasi punktualumo, tuo siekia
ma, kad nebūtų gaišinamas nei 
dalyvių nei žiūrovų laikas.

Ignas Alekna
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JONAS SOUONAS

DRAMAI PASIBAIGUS
Visas pasaulis lengviau atsikvėpė. Šio krašto astronautai po 

nuotykingos ir pavojingos kelionės mėnulin sugrįžo laimingai. 
Dabar prasidėjo įvairūs tyrinėjimai, spekuliacijos, na, ir žinoma 
komentarai dėl Apollo 13-jo kelionės nepasisekimo. Vis dėl to, 
negalime laikyti paskutiniojo erdvėlaivio kelionės visiškai nepa
sisekusia. Taip nėra. Anot paties prezidento Nixono astronautai 
nepasiekė mėnulio, bet pasiekė žmonių širdis. Iš tiesų, labai daug 
žmonių buvo nepaprastai susijaudinę dėl įvykusio nepasisekimo.

Viena patarlė sako, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gera. 
Taip turbūt galime galvoti ir apie Apollo 13-jo kelionę, nes 
daug kas ir daug ko buvo pasimokyta. Visų pirmiausia ir vėl 
žmogus turėjo nusilenkti ir suvaldyti savo išdidumą. Kapsulės 
susprogimas erdvėse įrodė, kad net ir įmantriausios mokslininkų 
jėgos yra dar vis ribotos. Negalima dabar teigti, jog žmogus 
gali viską. Ne. Dar yra daug nežinomųjų, kuriuos turės įveikti 
ir erdvių tyrinėtojai. Erdvėlaivio nelaimė taip pat įrodė, kad as
tronautai turi rizikuoti savo gyvybe. Tai yra savotiškas avantiū
rizmas. Galima viską daryti, visokius instrumentus siųsti, bet ri
zikos netekti gyvybės pašalinti negalima.

Nemanykite, kad laimingas astronautų sugrįžimas buvo atsi
tiktinis. Visai ne. Nėra pasaulyje turbūt kito krašto, kuris taip 
rūpintųsi astronautų saugumu, kaip ši šalis. Erdvėlaivio siuntė
jai žinojo, kad kiekvienas erdvėlaivis nėra tobulas, kad su ne
laimės atsitikimu reikia visada skaitytis ir prileisti jog ne visada
viskas laimingai pasiseks. Už tat erdvėlaivį siunčiant dirbama 
dviem kryptimis: pasiekti nustatytąjį tikslą ir, antra, kaip ap
saugoti astronautų kelionę, kaip juos laimingai reikia grąžinti. 
Ir šitoji nelaimė aiškiai parodė, kad erdvėlaivio siuntėjams rū
pėjo ne tik pasiekti mėnulį, bet ir grąžinti astronautus. Galbūt 
todėl viskas taip laimingai ir pasibaigė.

Kas toliau? Ar amerikiečiai susilaikys nuo tolimesnių erdvės 
tyrinėjimų? Neatrodo. Tiesa, dabar dar su didesnių atsargumu 
bur ruošiamasi tolimesniems tyrinėjimams. Dar daugiau bus 
tyrinėjamos galimybės, kaip apsaugoti astronautus nuo žuvimo erd
vėse. Amerikos mokslininkams daugiau svarbi žmogaus gyvybė, 
negu pasiekti mėnulį ar kitą kurią planetą. Va, čia ir yra skir
tumas tarp rusų mokslinio tyrinėjimo ir šio krašto. Kalbama, kad 
jau net keli ruskeliai yra žuvę erdvėse... Išskrido ir nebegalėjo su
grįžti.

Kai kas spėlioja, jog dabartinei šio krašto vyriausybei pasku
tiniojo Apollo 13-jo nepasisekimas bus geras pasiteisinimas su
lėtinti erdvių tyrinėjimus. Galbūt tas tyrinėjimų sulėtinimas ir 
bus vykdomas. Tačiau jeigu taip bus daroma, tai tik dėl atsargu
mo. o ne dėl kokių nors kitų priežasčių. Neatrodo, kad šio kraš
to erdvių tyrinėjimams skiriamos lėšos bus sumažintos. Yra ma
žinamos kitos, ypač karinės, bet ne erdvių tyrinėjimo išlaidos. Ar 
tai pateisinama? Atrodo.

Mes turime atsiminti, kad erdvių tyrinėjimas nėra kokia nors 
pigi avantiūra žingeidumui pateisinti Anaiptol. Erdvių tyrinėji
mas nepaprastai prisideda ne tik prie technikos, bet ir bendrai 
prie gyvenimo pažangos. Daug dalykų sužinota, daug dalykų pato
bulinta vien tik per erdvių tyrinėjimo pastangas. Juk tokie sateli
tai, kurie nuolatos skraido erdvėse, nepaprastai daug prisideda 
prie oro tyrinėjimų. Jų nauda yra milžiniška. Taip pat erdvėje 
yra daug satelitų, kurie patobulino komunikaciją ir televizijos 
programų perdavimą.

Viena yra tikra: amerikiečiai mokslininkai nesileis į jokias 
neprotingas rizikas ir visa darys, idant apsaugojus astronautus, 
kad nežūtų erdvėse. Šitas susirūpinimas atsispindi ne tik moksli
ninkų, bet ir kiekvieno amerikiečio galvosenoje.

Gedime Antano Krauso

DIDŽIAM LIETUVIUI, 

PLAČIAI ŽINOMAM VISUOMENININKUI, 

NEUŽMIRŠTAMAM DRAUGUI IR BENDRAMINČIUI

ANTANUI KRAUSUI

mirus, jo žmoną Anelę, dukteris Danguolę ir Rūtą, sūnų Arvydą, 

seserį Mariją Batakienę su Šeimomis ir gimines, didžiame jų skaus

me giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

J. ir M. Antanaičiai
l. ir O. Aleknai
L. ir J. Barkai
J. ir E. Dudena
V. ir O. Jakučiai
J. ir S. Meiliūnai
A. Mikaila
B. Vanagas

RAŠTAS PREZ. R. NIX0NUI
Ryšium su numatoma Europos 

saugumo konferencija Vyriausia
sis Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to pirm. dr. J. K. Valiūnas ir Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos Še
fas St. Lozoraitis š.m. balandžio 
14 d. pasiuntė raštą JAV Prezi
dentui R. M. Nixonui.

Pažymėta, kad sovietams vyk
džius agresiją antrojo pasaulinio 
karo pradžioje, Lietuva, drauge su 
jos kaimynais bei kitais rytų — 
vidurio Europos kraštais, buvo vie
na pirmųjų tos agresijos aukų. 
Nurodyta j 1939 m. Hitlerio-Stali- 
no susitarimą, Europos padalini
mą j dvi "įtakos sferas** ir pa
brėžta, kad sovietams aiškiai pa
žeidus tarptautinę teisę, “Maskvos 
nusikaltimai pasmerkti vi 
same pasaulyje ir Lietuvos prijun
gimas nepripažįstamas JAV ir ki
tų valstybių”.

Rašte toliau teigiama, kad nors 
nuo Potsdamo konferencijos pra
slinko apie 25 metai, tačiau So
vietų Sąjungai priešinantis. nenu
matoma Potsdame sutartoji taikos 
konferencija. “Maskvai rūpi išlai
kyti jos politini bei karinį įsiga
lėjimą rytų bei vidurio Europoje, 
ir ji siekia, pirmai progai atsira

dus, tai išnaudoti naujiems jos 
ekspansijos, Vakarų kryptimi, 
tikslam*”.

Sovietų Sąjungai nėra priimti
nas nei Berlyno klausimo išspren
dimas, nei nepriklausomybės ats
tatymas Baltijos kraštuose, nei 
tautų laisvas apsisprendimas so
vietų užimtose Europos srityse. 
Tai ryškiai liudija Varšuvos su
tarties organizacijos veiksmai, 
Čekoslovakijos invazija, vadinamo
ji Brežnevo samprata ar Maskvos 
parama šiaurės Vietnamui.

Visuotina taika — svarbiausias 
JAV politikos tikslas. Tokia taika 
negalima, Europai esant padalin
tai j dvi dalis laisvą ir paverg
tą. Dėl to toje Europos dalyje ne
išvengiama įtampos padėtis. Tai 
liudijo įvykiai, sukilimai Lenkijo
je, R. Vokietijoje, Lietuvoje ir 
Ukrainoje, Čekoslovakijoje. Pa
brėžta: Europa negali būti palik
ta jos likimui ir sovietų užma
čioms.

Šiuo metu Vienoje vykstą pasi
tarimai strateginių ginklų Apri
bojimo klausimais gali sudaryti į- 
žangą Europos saugumo konferen
cijai.

Dėl to raštas baigiamas pagei
davimu, kad tai Saugumo konfe-

Istorinė diena Melbourne
PAŠVENTINTI MELBOURNO LIETUVIŲ NAMAI IR ATIDARYTA JUBILIEJINĖ SALĖ

rencijai ateity galint įvykti, į jos 
dienotvaricę turėtų būti įrašytas 
ir nepriklausomybės ir laisvės 
atstatymo Baltijos valstybėse — 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
— klausimas.

A. A.
Antanas Krausas

Su didele įtampa pasaulis sekęs 
amerikiečių astronautų dramą erd
vėse lengviau atsiduso, kai balan
džio 19 d. sėkmingai nusileido j 
Pnrifiką netoli N. Zelandijos, iš
buvę erdvėse sužalotam erdvėlaivy 
aštuonias dienas. Prez, Nixon 
pasitiko Apollo 13 astronautus 
James Lovell, Fred Haise ir John 
Swigert apdovanojo medaliais. 
Laimingai sugrįžusius sveikino 
daugelis kraštų vyriausybių įskai
tant ir Sovietų Sąjungą.

Amžinajam Melboumo Lietuvių Klubo nariui, di
džiam darbuotojui lietuvybės išlaikyme

ANTANUI KRAUSUI

mirus, jo šeimą — ponią Anelę, dukras Danguolę ir 
Rūtą ir sūnų Arvyda nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Melbourno Liet. Klubo Taryba

Mūsų tauraus ir didžiai gerbiamo filisterio

A t A 
ANTANO KRAUSO

netekus, šio skaudaus liūdesio valandoje reiškiame mūsų 
nuoširdžią užuojautą Jo žmonai, dukroms ir sūnui.

Lietuvių Akademinė Korporacija 
Romuva

Tauriajam lietuviui, didžiajam žemaičiui, žymiajam pe
dagogui, žinomajam skautų veikėjui ir veikliajam Australijos 
kutūrininkui

ANTANUI KRAUSUI

mirus, giliame skausme likusią žmoną Anelę, sūnų Arvydą, 
dukteris Danguolę ir Rūtą su šeimomis ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Vietoj geliu ir vainikų Australijos Lietuviu Fondui skiriu 
$10.00.

/z. Gestartas.

1968 Jubiliejiniais metais Mel
bourne Lietuvių Klubo Taryba nu
tarė pastatyti naują salę ir pa
vadinti ją Jubiliejine. Nutarimas 
pradėtas vykdyti pagal architektu 
Jurgio Žalkausko nemokamai pa
ruoštus planus, o statybą nemo
kamai vykdė statybininkas Jonas 
Mašanauskas.

Pradžioje seni pastatai nugriau
ti talkos būdu. Senas plytas valė 
Melbourne moterys. Atlikus savo 
jėgomis paruošiamuosius darbus, 
vėliau statyba ir salės vidaus įren
gimo darbai vykdyti jau statybos 
darbininkų.

Statybos lėšoms sutelkti buvo 
pravesta pinigų telkimo vajus, va
dovaujamas vicepirmininko J. An
tanaičio. Vajus dar nebaigtas ir 
kas dar nėra prisidėjęs prie jo 
savo įnašais, dar tą gali padary
ti.

Žymią dalį lėšų sukėlė Melbour
ne moterys, vadovaujant Lietuvių 
Namų Moterų pa geibiais m Komi
tetui, pagarsėjusiu moterų žygiu 
ir kitais parengimais.

Ir taip mums matant išdygo 
naujas pastatas — salė, kuria, 
tiek įrengus, kad jau galima nau
dotis ir užnildžius naujais bal
dais, balandžio 25 dieną buvo pa
šventinta kartu su visais Lietu
vių Namais.

šia didžiąją Lietuvių Namų 
šventę pradėjo Lietuvių Klubo 
pirmininkas p. Algirdas Jokūbaus- 
kas pasveikindamas susirinkusius 
ir pasakydamas tikrai jautrią ir 
turiningą kalbą, kurioje peržvel
gė Lietuvių Namų istoriją nuo 
1950 metų, kada gimė idėja tu
rėti savus namus. Pagal didžiojo 
mūsų dainiaus — Maironio žo
džius: Idėjos jei didžios nemiršta 
kaip žmonės, jos pašaukė visą ei
lę tautiečių, kurie padėjo pagrin
dus organizacijai ir įsigijo Lietu

vių Namus. Peržvelgęs pastangas 
įsigyti naują salę, p. Jokubauskas 
padėkojo architektui J. Žalkaus- 
kui. statybininkui J. Mašanaus- 
kui, įvairių darbų talkininkams, 
Pagelbiniam Moterų Komitetui, lė
šų telkimo vajaus talkininkams ir 
visiems aukojusiems. Tačiau pir
mininkas atkreipė visų dėmesį, 
kad dar yra tautiečių, kurie ne
supranta vieningo lietuviiko dar
bo ir, gaila, prie jo nei darbu, nei 
lėšomis neprisidėjo. Jis tiki, kad 
ir pastarieji susipras ir pravers 
kišenes.

Palyginęs paskutiniuosius dar
bus su rugiapiūte, kada javai nu
plauti ir gubos sustatytos, tačiau 
aruodai jau tušti, kreipėsi į visus 
Melbourne tautiečius ateiti talkon 
aruodų užpildyti, o čia to darbo 
esą ir seniems ir jaunimui, kurio 
taip laukiame.

Pirmininkas pranešė, kad Lie
tuvių Namams dovanota sauja lie
tuviškos žemės, kuri bus čia sau
gojama, o patys namai todėl bus 
mūsų sava šventovė.

Pirmininkas pakvietė Melbourne 
Leituvių Parapijos kapelioną kun. 
P. Vaserį pakrikštyti — pašven
tinti namus, krikšto tėvais kvietė 
p.p. A. ir T. Brkulčius, V. ir L. 
Didžius, A. ir A. Krausus ir A. 
ir R. Pocius.

Kun. P. Vaseris po maldos pa

šventinęs namus savo kalboje pa
žymėjo, jog šie namai būsią Mel
bourne lietuviams mažaja tėviške, 
kurioje visi, o ypač jaunimas, tu
rės vietą tautini darbą dirbti.

Po šventinimo buvo pasirašyta 
šventinimo aktas ir Melboumo Lie
tuvių Klubo Tarybos nutarimas, 
kuriuos perskaitė ponia Danutė 
Levickienė. Tautos Himnu buvo 
baigtas Lietuvių Namų šventini
mas.

Pirmasis sveikino Melboumo 
Apylinkės Pirmininkas p. Marty
nas Didžys. Jo žodžiais tariant 
Lietuvių Namų durys atdaros vi
siems. Kvietė gausiai lankytis juo
se, puoselėti ir skleisti lietuviš
ką kultūrą. Baigdamas savo žo
di kvietė pakelti taures “liksmy- 
bių” — šampano už gražią Lie
tuvių Namų ateitį. Suskambėjo il
giausių. džiaugsmingų bei darbin
gų metų giesmė.

Jausmingą sveikinimo kalbą pa
sakė Geelongo Lietuvių Namų var
du p. J. Gailius. Australijos Lie
tuvių Katalikų Federacijos val
dybos vardu sveikino jos pirmi
ninkas p. Juozas Petraitis; Karių 
Veteranų S-gos “Ramovės”, Mel
boumo skyriaus vardu-pirminin- 
kas p. Vytautas Valkūnas; L.D.M. 
rengti komiteto vardu — pirminin
kas A. E. Liubinas ir Damos Sam
būrio vardu — pirmininkas Kęs-

(ELTA}

Brangiai Mamytei

ANTANINAI GUDAITIENEI

mirus, liūdesy palikusius p.p. Šidlauskus, Joną ir Juozą
Gudaičius ir anūkus Algį ir Zitą giliai užjaučia

J. ir J. Gintalai
Brian ir Irena

tutis Lynikas.
Sveikinimus raštu prisiuntė bu

vęs Klubo Pirmininkas Prof. Dr. 
A. Kabaila ir Geelongo Apylinkės 
Pirmininkas p. A. Jomantas.

M.L. Namų šventinime asmeniš
kai dalyvavo iš Beechwortho po
nai Makarevičiai ir Morwellio — 
ponai Sodaičiai.

Tikrai puikia vakariene vaisino 
Melbourne Socialinės Globos Mote
rų D-jos ponios, kurioms visi esa
me dėkingi.

Lietuvių Namu šventinimo iš
kilmes gražiai paįvairino ponia 
Tamošiūnienė su dukra Rita jaut
riai padainuotomis dainomis.

šventės dalyvės mūsų ponios ir 
panelės daugumoje buvo pasinuo- 
<iusios vakarinėmis suknelėmis, 
kas suteikė tikrai malonų vakaro 
įsnūdį.

Muzikos garsų sūkuryje sukosi 
suknios, smokingai... ir šokta iki 
po vidurnakčio.

Vaišių metu Pirmininkas i». 
Jokubauskas pranešė, kad krikšto 
tėvai p.p. Bikulčiai ir Didžiai nau
jagimei salei skiria auką po 100 
doleriu ir kvietė visus prisidėti 
prie ju nerodyto kilnaus pavyz
džio. Krikšto tėvas Alfonsas Bi- 
kulčius jautriai kreipėsi i šventės 
dalyvius kviesdamas skirti auką 
bent vienos savaitės uždarbi Ju
biliejinės salės naudai, pagerinant 
tuos, kurie kovojo ir žuvo už Lie
tuvos laisvę ir kurių atminimui 
bei garbei skiriama ši Jubiliejinė 
salė. Ta proga didesnėmis ar ma
žesnėmis sumomis buvo suaukota 
viso 1007 doleriai.

Iškilmingąją dali sumaniai ir 
panHdydamas gražiu jumoru, pra
vedė p. Kęstutis Lynikas.

Tffiuu Alekna

ANTANUI KRAUSUI

mirus, giliausią užuojautą reiškiu jo šeimai ir giminėms

Adolfas Vaičaitis

A. A.
ANTANUI KRAUSUI

mirus, skausmo prislėgtus jo žmoną Anelę, vaikus, anūkus 
ir visus artimuosius giliai užjaučia

J. M. Kemešiui
A. A. Ramanauskai ir šeimos

Brangiam bičiuliui

ANTANUI KRAUSUI

mirus, jo žmoną, dukteris, sūnų ir visus artimuosius 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Izidorius ir Elena Jonaičiai

Lietuviškosios Skautijos Australijoje šului, buv. Rajono 
Vadui ir vyr. skautininkui

ANTANUI KRAUSUI 

apleidus mūsų eiles, jo šeimai ir giminėms nuoširdžią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

L.S.S. Australijos Rajono Vadi ja
ir skautai bei skautės
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Mama visados su manim

MANO
Beveik ir užmiršau, kad dar 

turiu vardą — nes visi manęs 
kitaip nevadina, kaip tik MA
MA! Net ir iš darbo sugrįžęs 
vyras pirmiausia klausia: — 
"kur mama?"

Tapau lyg bevardis taškas, ku
ris kiekvienu momentu gali pa
sirodyti vis kitoje vietoje, bet vis 
tuo pačiu “mamos” vardu.

įpratimas — antra prigimimas 
— sako senolių išmintis — to
dėl ir aš pati jau taip prie savo
jo titulo pripratau, kad net už
miršau, kaip skambėtų mano tik
rasis krikšto vardas malonybėje, 
mažybinėje formoje... Net pasi- 
raSydama automatiškai dedu 
kažkokius inicialus, o tuo tarpu 
galvoju, kad pasirašo "mama”.

Taigi, net ir šunį, kai noriu su
barti. sakau: — nu, nu, nu, ma
ma pyksta!”

Ir, žinotumėt, net ir tas su
pranta ir pripažįsta mano "ma
mos” autoritetą.

Todėl, sakau, valandėlei su
stosiu. Valandėlei sustosiu ir sa
vąją dalią apdūmuosiu... Tegu 
bėga gyvenimas su smulkiais dar
bais. Langas daugiau apdulkės, 
vienas nosinis, vienas rankšluos
tis daugiau lauks išmazgojimo — 
bet šiandien motinai skirta die
na — mama pasikalbės pati su 
savim.

Žinau, ateis sūnus su šokola
do dėže, ateis duktė su chrizan
temų ar gvaizdikų puokšte; gal 
kas nors ir “Box of Soap” ma
mai nupirks, ar kortelę su pa- 
aukstuotais kraštais atsiųs.

Bet mano širdis nesušils ir jos

Gabijos suk a k t is
Lietuvės moterys netik darbš

čios ir kūrybingos, bet ir vai
singos; jos niekuomet nenustoja 
gimdžiusios. Kai nustoja vaikus 
gimdyti — gimdo idėjas. Viena 
iš tokių idėjų atšventė vienų me
tų sukaktj. Kada idėjos įsikūni
ja, jos kartais tampa laikraštu
kais, kaip kad mūsų mylima “Ga
bija”. Daug širdingiausių linkė
jimų jai, jos redaktorėms ir 
bendradarbėms! Tegul mažoji vie
nų metų senumo “Gabija” užau
ga didelė ne tik formatu, bet ir 
turiniu!
Lietuvių Bendruomenė turi “Mū

sų Pastogę”, kur gali pasislėpti 
nuo blogo oro permainų (nutau
tėjimo, išnykimo). Kokia nuosta
bi dovana mums lietuvėms mote
rims ta “Gabija”; šeimos alkos ug
nelė ir didžioji šventajame ąžuo
lyne. Čia mes visos, išblaškytos po 
šių didžiųjų salų, galim susibur
ti, suartėti, sušilti ir pasiguosti. 
Visoms vietos yra, ne tik arti
mosioms, bet ir iš tolimiausių 
kampelių.

Kai palyginu tą mažų, vienišą 
“Gabijos” lapei; Mūsų Pastogės 
vidury, aplankantį mane kartą per 
mėnesį su Australijos moterų žur
nalais; net galva ima svaigti nuo 
to jos mikroskopinio mažumo. 
Kaip lietuvė moteris, temokėdama 
skaityti vien lietuviškai, gali pa
tenkinti savo periodinės spaudos 
troškuli? Bet aš esu dėkinga ir 
už tuos du puslapius. Jie netik 
lietuvių kalboj, bet pačių lietu
vių moterų užpildyti, prirašyti, 
primarginti kaip raštuotas audek
las. čia trumputis eilėraštukas, 
bet jis natūralioji, poezija, nes 
trykšta, srovena iš lietuvės mo
ters širdies gelmių. Poetė parodo 
mums savo būdų, atveria mums 
savo sielų, čia istorijos gabalėliai 
su šypsena ir meile parinkti. Čia

DIENA
akys nenušvis. Kas pasakys 
jiems, kad ne tai yra svarbu? 
Mama gali eiti ir basa ir alka
na — medžiaginės gėrybės jai 
meilės neatstoja. Pripratusi tik 
meilę duoti — pripratusi atsisa
kyti, pasiaukoti, rankos atviros 
ne geležims, ne žiedams priim
ti, bet yra sudėtos ir išskėstos 
geriems vaikų norams, mažytei 
daliai dėkingumo ir daug daug 
tikros meilės.

Kelintas iš vaikų ją atneš?
Kelintas iš vaikų pagerbs ma

mos norą nueiti su ja drauge ten, 
kur jos širdis norėtų būti — ar 
tai būtų į bažnyčią, ar j Lietu
vių Namus...

Mano džiaugsmo taurė būtų 
kupina, jei mano vaikas pats ne
raginamas pažvelgtų į lietuviš
ką laikraštį, jei su manim klau
sytųs ir dainuotų mano dainas, 
jei pasisiūlytų pats ką padaryti 
savosios bendruomenės naudai,ir 
t.t. ir t.t.

Norai, kurių į jokias šokolado 
dėžes nesutalpinsi — žodžiai, ku
rių gėlėmis nepasakyti.

Todėl ir šiandieną, valandėlei 
sustojusi, aš sudedu rankas ir sa
kau: — Viešpatie, duoki, kad 
mano vaikai turėtų bent krislelį 
lietuviškos meilės! Kad jie dary
dami ką nors, darytų iš širdies 
ir nenorėtų išsipirkti sumateria- 
lėjusio gyvenimo šablonais. Kad 
jie pajustų, jog už meilę moka
ma meile, už pasiaukojimą — 
dėkingumo veiksmais, bet ne po
pieriniais žodžiais, ne daiktais!...

Taip, duoki, Viešpatie, man 
išminties suprasti susikryžiavu

ir amžinoji vyro ir moters prob
lema.

Gal ne visos iš mūsų aktyviai 
dalyvauja lietuvių bendruomeni
niame gyvenime, ne visos turi ar
ti savo tautiečių, su kuriais bičiu
liautis galėtų; taip, kad tokioms 
kaip aš “Gabija” yra vienintelis 
ryšys su lietuvybe, su savo spau
da. Vien tas vardas “Gabija” su
kelia manyje mielus seniai nere
gėtus vaizdus; lietuviškų girių, 
gimtųjų laukų ir tėviškės trobos 
ugnelės.

Nežinau kieno leidimo prašyti, 
kad dar du puslapius “Gabijai” 
duotų, kad ji truputį pastorėtų, 
jos išvaizda suapvalėtų; o apie 
turinį neturiu nė abejonių, kad 
jis praturtės, nes tiek daug gali
ma aprašyti, pasiskųsti, padisku
tuoti. Aš labiausiai pasiilgstu 
straipsnelių, kurie diskusijas su
keltų politinėm ar socialinėm te
mom. Norėčiau daugiau jumoristi
nių ir satyrinių prošvaisčių. Kur 
ta Dzidoriukė, kodėl ji tik su vy
rais Mūsų Pastogėj tebendrauja? 
Lietuvoje kiekvienam kaime, kiek
vienam bažnytkaimyje buvo tokia 
Dzidoriuke. Net L. Tolstojus savo 
“Karas ir taika” knygoj tokių as
menybę tarp Rusijos aristokratų 
savo skaitytojams pristato, kuri 
viešai išbara Petrų, kad jis ne- 
latravotų kada jo tėvas guli mir
ties patale.

Man labai patiko straipsnelis 
apie vasaros, atostogas, kur ir 
kaip autorė jas praleido. Kodėl 
daugiau rašytojų-skaitytojų nega
lėtų papasakoti raštu apie savo kas 
dieninį gyvenimų, apie praeities 
prisiminimus; kų veikė, kų nuvei
kė ir kų dar planuoja? Kodėl ne
papasakoti, kaip pastaruosius 20 
metų gyveno, galvojo, jautė? Kaip 
svetimame krašte įsikūrė, prie 
naujų sąlygų priprato, kaip tėvy- 

sius žmonijos kelius! Duoki man 
jėgų atidaryti plačiai akis, kad 
galėčiau pamatyti, kas traukia 
jaunimą tais keliais, kuriais jie 
nori eiti! Duoki man išminties ir 
kantrybės, bet labiausiai — Duo
ki Viešpatie, man meilės!

Meilės, kurią aš galėčiau išda
linti visiems!

Mama

AŠ SĖDŽIU
aš sėdžiu vis prie lango 

Aš gyvenu tokiam didžiam 
Name mažoje gatvėj, 
Gatvėje, kurioje tuščia ir nyku. 
Ir retas kas užklysta... 
Pro savo langą aš stebiu 
Kaip mažų namelių languose 
Net plastikinės gėlės bąla, vysta...

Kiekvieną rytą aš plačiai 
Atidarau visas duris — 
Sakau — šiandieną eisiu aš 
Pamešt tikrų, gyvų gėlių! 
Nes kažkuomet — 
Už mylių tūkstantinių 
Mano palikta jaunystė 
Gal ligi vakaro, 
Gal lig saulėlydžio — 
J mažą mano gatvę 
Dar suspės sugrįžti!

Aš sėdžiu vis prie lango.... 
O po kambarius tuščius 
Vaikšto vienas neramus 
Mano nuolatinis draugas 
Ilgesys — 
Jam gyvenimo metus, 
Kaip šermukšnių karolius 
Aš suvarsčiusi šviesius 
Vis ant kaklo kabinu — 
Kur nueisim mudu du??

M. Malakūnienė

PRIE LANGO . . .
— Mama mia! Mama mia!
Mano gatvė štai staiga atgyja!
Šaligatviu krypuodama 
Apsupta keturių riebuilių 
Švytinčiais veidais, kaip cherubimų, 
Penktą dar vežimėlyje “bambino” 
Triukšmingai stumdama — 
Prie mano lango artinas 
Bella, bella senjorina!

— O mano mama! O mama mia!
— Ir aš kadaise motiną turėjau!
— Ir aš kadais už rankos
— Taip vedama buvau....
— Ir aš taip, kaip ir tu , 
Gyvenimą į ateitį vedžiau!
— O senjorina...
— Sustok prie mano lango!
— Leiski man paklausyti
— Kaip jaunystė skamba, žvanga!
— Leisk bent trumpai valandėlei...
— Leisk man pačiai pasislėpti
— Vėlei už tavo blizgančių skroustų!

Praeina senjorina nuleidusi akis. 
Praeina nesustojus — 
O penkių bambinų juokas

Į mano kambarius atbėgęs šoka ir kvatoja.... 
Aš užveriu duris...

Aš sėdžiu dar prie lango!...

nės ilgesį nuramino ir tt. ir tt.? 
Aš nemanau, kad “Gabijos” pus
lapiai turėtų būti specialisčių — 
žurnalisčių užpildyti. Ji yra visų 
mūsų laikraštukas ir visos priva
lome prisidėti. Kam gaišinti laiką 
kalbant per tvorų ar prie kavos 
puodelio; geriau pasmailinti pai
šelius ir išlieti kas ant širdies ir 
prie širdies? Kodėl “Gabija” nega
lėtų taipti lietuvės moters foru
mu; kur lietuvės moterys iš visų 
kampelių sugūžėtų, susitiktų, min
timis ir jausmais pasidalintų. 
Kaip atlaiduos pasisukiotų, pasi
švaistytų, žodelį plunksnuotų tar
tų, įspūdžiais pasidalintų.

L.B.

MIELA VIEŠNIA
Koks nuobodus būtų gyvenimas, 

jei mūsų niekas neaplankytų. Se
nas priežodis sako: — svečias į 
namus — Dievas į namus. — Juk 
dažnai mums atrodo viskas taip 
monotoniška, nussibodę; tie patys 
darbai, rūpesčiai ir vargai neuž
baigiami.

Bet štai ateina gera draugė, 
šventiškai nusiteikus su linksma 
šypsena, su naujienomis ir naujo
mis idėjomis. Pasikalbi, išsišneki, 
pasidalini mintimis ir gyvenimas 
atgyja iš naujo. Kaip miela, kad 
tokia viešnia mus lanko regulia
riai jau antri metai. Viešnia, ku
ri nekreipia dėmesio, jei tuo me
tu, kai įžengia pas mus, galbūt 
mūsų butas nėra pavyzdingai su
tvarkytas; gal lentynose dulkės 
matosi ar krūvos dar nesuplautų 
indų. Mes neišsigųstam jos su
laukę. Ji ateina visados gerai nu
siteikus, ateina mus pradžiuginti, 
mums padėti; ne priekaištauti ar 
apkalbėti. Jos vardas “Gabija”. 
Ateina, kaip tikrai mylinti sesuo

Mūsų namuose aš visados bu
vau ta maža mergaitė, kurią ma
nta “paukšteliu" vadino. Nemėgs
tu, bet nieko nesakau. Aš jau di
delė! Metą turiu prisirinkusi, kaip 
mama sakytą, pilną terbą... Ma
ma visados, kiekviena proga vis 
ištraukia koki palyginimą ar prie
žodį. Daug daugiau, negu vadovė
liuose radau. Kartais galvoju, kad 
reikštą kiekvieną kartą užrašyti ir 
mamai, kaip siurpryzą, virtuvėje 
pakabinti.

Mama daug ką sakė. Mama ir 
dabar vis ką nors nori pamoky
ti, pasakyti, parodyti. Patarimas 
lipa ant patarimo:

— Paukšteli, ar neužmiršai? 
Paukšteli, valgyk, kad būtum stip
ri.. Nedaryk šitaip... — ir jau 
ima darbą iš rankos.

Kartais aš nuduodu, kad neiš
girdau.

ir prakalba į tave lietuviškai. Kaip 
miela išgirsti savo gimtą žodį, 
kada aplinkui dažniausia girdime 
tik svetimus garsus.

“Gabija” kalba visokiomis temo
mis. Jei bloga nuotaika, paklau
syk jos; kuris nors pasakojimas 
tikrai prajuokins. Jei esi pavar
gus; rasi ką nors lengvo, rami
nančio. Jei nuobodžiauji, tik ge
rai atkreipk dėmesį: rasi kuo su
sidomėti, panorėsi ir pati kų nors 
jai pasakyti.

Kartų bažnyčioje, kunigas atėjęs 
sakyti pamokslo rankoje laikė ne 
Švento Rašto knygų, bet “Womens 
Weekly”. Man pasirodė keista, kad 
vietoj aiškinęs Evangelijų, pa
skaitys iš moterų žurnalo. Šypso
damasis pradėjo skaityti vaikų 
laiškus Dievui. Klausytojai šypso
jo, kartais ir balsiai juokėsi. Bai
gęs skaityti paaiškinimo, kad tai 
vaikų kalba su Dievu. Kad tai 
yra malda. Ir jūs, kaip tie vai
kai, kalbėkite su Dievu visada. 
Jam papasakokite viskų, kų išgy

Kartais, kad nesupratau, o kar
tais neiškenčia ir suraukusi nosį 
išpučiu žodžius, kaip iš tėvo pyp
kės dūmus ir tik ištariu-.

— Mamaaa!!!
Mama susiglūmina, gal net iš

sigąsta ir skubiai nusisukusi ima
si kito darbo. Aš žinau, kad ji 
jaučia, jog aš jau pakankamai di
delė, bet jos akys dar nepasitiki 
mano sugebėjimais. Nes mamai 
viskas turi būti geriau už gerą-. 
— “Perfect?'. Who wants to be 
perfect? — Aš ne. Tai per dide
lis darbas!

Kai gyveni ne tarp “perfect" 
žmonių, negali išsiskirti ir būti 
kitokiu.

Mama — tai kitas dalykas. Ji 
yra kitos generacijos žmogus. Šis 
amžius tokią jau nebegamina.

Iš viso — mano mama visada 
nori ką nors mums padaryti — 

venate, kokius rūpesčius turite; 
įdomiai aiškino toliau.

Mes panašiai kaip tie vaikai 
kalbėkimės su mūsų viešnia “Ga
bija”. Nebūkime vien tik pasyvios 
stebėtojos ar klausytojos, net ne
parodydamos dėmesio; kuris jos 
pasakojimas mums įdomesnis ir 
kuris gal net netinkamas. Gal kar
tais esame tik abejingos, lyg bū
tų vistiek, ar ji mus lanko, ar 
ne?!

Visos, kurios jaučiame, kad gy
venimas dar vertas gyventi, dėki
me pastangas, kad mūsų viešnia 
“Gabija” mus vis lankytų. Ir ne 
vien tik lankytų, bet būtų mūsų 
gyvenimo, mūsų siekimų ir rūpes
čių dalimi.

Nuo mūsų priklauso kaip turtin
ga ji yra ir kokių dovanų atei
dama mums atneš. Padėkime jai 
tapti dar turtingesne. Nevi sos pa
jėgiame duoti dideles aukas, bet ir 
maži pinigėliai sudėti kartu, suda
ro dideles vertybes. Duokime jai 
ką turime; rašykime savo rūpes
čius ir pageidavimus. Pasidalin
kime patirtimi, pergyvenimais ir 

jos nei prašyti nereikia. Pasa
kai, va, kad šito nėra — mama 
tekina bėga į krautuvę. Mama vi
sada pasiruošusi ir duonos riekę 
atiduoti kitam, nors buvo sau užsi
tepusi... “Kad ..nepavėluotumėt ..į 
traukinį — laiko nebėra" — teisi
nasi ji, lyg norėdama pridengti 
mūsą nerangumą — nors kiekvie
nam aišku, kad pervėlai atsikėlėm, 
nes mama nepažadino.

Mama visados yra. Aš pripratau 
prie jos veido, kaip toje “Fair 
Lady'* dainoje. Ir užsimerkusi ma
tau j os neramų veidą ir susirū
pinusias akis. Dabar, kada guliu 
ligoninėje, net iš tolo pažįstu ma
mos žingsnius. Eina vizitoriai — 
jau antro koridoriaus gale mes 
girdime triukšmaujančias kojas. 
Užmerkiu, akis ir sakau-.

— Šitie žingsniai yra mano ma
mos.

Ir kai atsimerkiu — prie lovos 
jau stovi truputį išsigandęs, tru
putį į priekį palinkęs mamos vei
das ir nedrąsiai sako: — Sveikas 
paukšteli!

Ji niekad nekalbėjo nereikalin
gą, tuščią žodžių, bet ji visados 
stengėsi ką nors daryti, kad pa
lengvinus mano skausmą.

Kai dar buvau maža, vos atvy
kus į Australiją, labai buvo šal
ta žiema — dar nėjau nei į mo
kyklą, nei į darželį. Dažnai bu
vom nesveika. Ir atsimenu — ma
ma padarė kažkokį tinklą iš siūlą, 
užkabino ant lazdos ir aprišusi 
mano kaklą skarelėmis tik saky
davo:

— Paukšteli, eisime saulės par
sinešti!

Ir vaikščiojom po akmenuotus 
laukus, ir gaudėm saulės spindu
lius ir į terbą dejom.

Taip sušilom ir linksma buvo...
Aš nežinau, ar mama kada mie

gojo, kai aš buvom maža. Rodos, 
ant mamos ranką, eidavom nuo 
lango prie lango ir skaitydavo™ 
žvaigždes. Mama vis laukdavo dak
taro — ta naktis tokia juoda atro
dydavo, kai karščiavau. Bet mama 
niekad nepavargdavo. Net tėvui 
manęs neduodavo panešioti — jis 
Žvaigždžių, mat, nepažino...

Tokia buvo, tokia yra mano ma
ma. Dabar, kada aš jau išeisiu 
gyventi savarankiškai, žinau, kad 
mama vistiek rūpinsis. Aš jai sa
kau — “dont worry" — aš nepra
žūsiu, bet ką reiškia žodžiai ma
mai?

Ji vistiek rūpinsis. Gal be rū
pesčių jos diena nebūtų pilna. To
dėl nesakau daugiau nieko. Ir aš 
nemoku savo jausmų žodžiais gar
siai pasakyti.

O reikėtų juk padėkoti už tuos 
rūpesčių metus?! Nes ką aš per
gyvenau — mano mama dvigubai 
turėjo pergyventi. Kai galvoju 
dabar, atrodo, kad liga į mūsų 
namus vis atėjo dviguba... Viena 
pusė man, o antra mamai. Abie
jų mūsą veidai išbaldavo, išlysda
vo. O kai pasveikdavau — mama 
pirmoji atsidūsdavo ir sakydavo:

— Ačiū Tau, Viešpatie!
Tad, ačiū Tau Viešpatie, kad 

davei ir kad leidi man turėti to
kią mamą! Tokią aš ją atsimenu 
nuo mažiausią dienų. Tokia ji ir 
paliks. Nes kas galėtų pakeisti ma
no mamą? Nebent jeigu kas visus 
Gibraltaro akmenis jai ant kup
ros sukrautą... Bet ir tada, esu 
tikra, ji dar sugebėtą pakelti gal
vą, pažiūrėti, koks bus oras ir 
pasakyti:

— Paukšteli, kad nesušaltum, 
užsirišk skarely!...

Mano mama visada yra. Ir tai 
gerai. Tikrai gerai!

Mamos “Paukštelių

turimomis žiniomis. Rašykime jai, 
kaip tie vaikai laiškus Dievui.

Nemanykime, kad “Gabija” pri
klauso tik toms, kurių pastango
mis ir darbu ji gimė, išaugo ir 
iki šiol mus lanko. Jų pasišventi
mas ir auka yra dideli; padėkime 
joms kad šiame sunkiame darbe 
nepritrūktų jėgų! Junkimės visos 
į vienų didelę “Gabijos” skaito- 
tojų šeimų! Visų bendras darbas 
atneš dar gražesnių vaisių.

Džiugu būtų, jei “Gabija” ant
rais savo gyvenimo metais dvigu
bai užaugtų ir dažniau mus aplan
kytų.

B. Varkutė
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TEBEŽVANGA RETEŽIAI
— Negera žmogui būti vienam.

— Pasakė Dievas ir jam dhvė 
draugę — moterį. Viskas gal ir 
būtų buvę gerai, jei po daugelio, 
daugelio metų moterys nebūtų pra
dėjusios galvoti, jog ir jos yra 
žmonės; ne vien tik vyrams duo
tos nuosavybės, su kuriomis jie ga
li elgtis, kaip nori.

Labai sunku pamiršti kas buvo. 
Daug buvo kovota, kad pasauly 
panaikinus vergiją ir baudžiavą. 
Kad pasaulis bus laimingesnis be 
vergų ar baudžiauninkų, tikėjo tik 
mažas skaičius tų, kurie kovojo 
dėl laisvės. Net ir tie, kurie tą 
vergijos naštą nešė, netikėjo, kad 
galėtų būti kitaip, nekalbant jau 
apie pavergėjus.

Kada moterys pradėjo kovą ui 
savo teises, nedaug moterų atsi
rado, kurios nors mintimis prita
rė ir tikėjo kovotojų pasisekimu 
Tačiau šiandien, pirmųjų pasiry
žėlių kaulams dar nepavirtus dul
kėmis, moterys daugumoje nebėra 
vergės. Jos laisvos. Pilnateisiai 
žmonės. Bet kova dar nepasibai
gus. “Gabijos” puslapiuose Galky- 
tei pajudinus retežius ten. kur vie
toje jų turi būti meilė; nors ir ne
didelis žvangėjimas pabudino Ku
kutį ir jis užkukavo per visą nu- 
sę lapo: kodėl, kodėl, kodėl???...

Daug ką galima būtų pasaky
ti j tuos visus: kodėl? Dar dau
giau prirašyti kaltinimų tėvams 
ir vyrams, palikusioms šeimas ir 
tiems, kurie jų nepaliko; bet nuo 
to ši skaudi problema nepasikeis 
Vietoj rašius ilgas eiles kaltini
mų vieni kitiems reikėtų šaltai ir 
susikaupus pasvarstyti; ką reiktų 
daryti, kad visos pareigos, kurios 
atsiranda sukūrus šeimą, nepavirs
tų nepakylamais retežiais. Tokiais 
spaudžiančiais, kad net motinos 
palikusios savo pačių pagimdytus 
vaikus likimo ir nebepakenčiamo 
vyro valiai išeina pro vartus ir 
nebegrįžta.

Nežinau kiek vyrų skaito “Ga
biją”; nes tai skyrius moterims. 
Kukutis skaito, nes jis eina ne tik 

tėvo, bet ir motinos pareigas.
Mielas Kukuti, aš taip pat jau 

daug metų einu netik motinos, bet 
ir tėvo pareigas. Nuo kada mano 
nemažo būrio dar labai jaunų vai
kų tėvas išėjo pro vartus ir ne
begrįžo. Todėl dažnai man įdomi 
ir spauda, skirta vyrams. Kas įdo
maujasi gyvenimo klausimais, tas 
žino, kad spauda tai veidrodis tų, 
kurie ją skaito. Nekalbant apie 
lietuvių, pažvelkim j šio krašto 
anglų kalba leidžiamus specialius 
žurnalus, skirtus vyrams, kaip: 
“Men, Men Junior, Male, Men’s 
Epic” ir moterims: “Womens 
Weekly, Womens Day, New Idea” 
ir kitus. Iš tos spaudos aiškiai 
suprasime, kaip šeimyniniam gy
venimui šiandien ruošiasi vyrai ir

Mūsų protėviai jau gilioje se
novėje, kada jie dar buvo kla
jokliai, mokėjo tankiuose miškuo
se surasti laukinių bičių medaus 
ir labai jį vertino. Vėlesniais lai
kais, kai išmoko bites laikyti avi
liuose prie namų, medus buvo la
bai branginamas ir taupomas li
gos atveju. Tu j buvo natūrali vi
sapusiška gydymo priemonė. Ir 
dabartiniu laiku susidomėjimas 
medumi ir jo sudėtimi nesumažė
jo. Konstatuota, kad darbščiosios 
bitelės savo specialiame skrandy
je krauna atsargą nektaro, me
daus taip vad. rasos ir kitokių 
saldžių augalinių sulčių. Iš šio mi
šinio bitės savo virškinimo ir kon
servavimo pagelba. pagamina me
dų. Jis susideda iš 70 procentų 
vynuoginio cukraus, 5 procentų 
paprasto cukraus, nuo 18-22*^ 
vandens ir likusieji 3*% iki 7% 
yra baltymai ir kitos vitalinės 
medžiamos. Meduje yra BĮ. B2. 
ir B 6 vitaminai, Panthothen 
rūgščių, Inosit ir truputis gele-

kaip moterys.
Dabartinė moteris, lygiateisis 

žmogus, savo gyvenimo partnery
je nori rasti kai ką daugiau, ne 
vien tik "sex”. Ji nori turėti drau
gą, ne tik vyrą. Nors ir kaip Šių 
dienų modernizmas nori "su sex- 
inti” moterį; tačiau moterys nuo 
amžių būdamos moteriškos, savo 
dvasinių turtų neišmėtė, bet plė
tojo ir gilino visose gyvenimo sri
tyse. Nenuostabu, kad šių dienų 
žmona jaučiasi nelaiminga, jei 
jos gyvenimo partneris tų jos dva
sinių polėkių nemėgina suprasti.

Neverk, Kukuti, jei dalis mote
rų nori prisitaikyti prie vyrų sko
nio! Moterys nori būti vyrų drau
gės. jiems patikti.

Sugriuvusio®, griūvančios ir tos 
nelaimingos šeimos, kurios tik ne
turi drąsos nutraukti priesaiką, 
prie altoriaus duotą; mūsų lietu
vių tarpe yra visiems rimtas ir 

Medaus na
žies ir Mangano. Tai svarbiausie
ji elementai, bet medus taip pat 
turi vitaminų C ir gana daug Ka- 
liumo. Tarp įvairių enzymų me
dus turi ir prieš bakterinių anti
septinių medžiagų.

Medaus sudėtis keičiasi su me
tų laikais. Jo kokybė priklauso 
nuo žiedų, {vairių augalų žiedai 
priduoda medui vienokį ar kitokį 
ekonj. Daugelis iš mūsų prisime
name Lietuvoje pavasarį taip va
dinamą liepų skonio medų, pievų 
ir dobilų skonio ir net eglių sko
nio medų, čia Australijoje man 
teko ragauti savotiško stipraus 
skonio Tasmanijos medaus, vadi
namo “Blackwood Honey”. Medus 
laikosi ilgus mėnesius tinkamai 
saugomas: tamsoje, sausoje vieto
je, uždaruose induose.

Geriausias medus yra grynas be 
jokių priemaišų. Medų, kaip jau 
minėjau, nuo senų senovės iki šių 
dienų naudoja kaipo gydymo prie
monę. Labiausiai jis tinka nuša
limams ir kvėpavimo takų bei 

opus reikalas. Reikėtų nebijoti at
virai panagrinėti priežastis; kodėl 
prieš altorių vienas kitam prisie
kę meilę ir ištikimybę iki mirties, 
dažnai dar medaus mėnesiui nepa
sibaigus tą meilę užmiršta ir ti
ki, kad priesaika, kaip nenutrau
kiamais retežiais pririštas partne
ris daugiau pebereikaHngas nei 
meilės, nei dėmesio.

Meilės, meilės meilės’!!™ Dievo 
sūnus atėjo į pasaulį, kad išmoky
tų žmones mylėti vienas kitą.

Nesunkus vyrui darbas kasyklo
se nei ant aukšto kamino jei jis 
žino, kad jo uždirbti pinigai bus 
sunaudoti jo mylimos šeimos ge
rovei. Nesunkios motinos ir žmo
nos pareigos tai, kuri žino, kad 
po darbo pareis ją mylintis vyras, 
prie kurio prisiglaudus jausis sau
gi, rami ir laiminga.

B. Silva

bronchito gydymui. Naudojama 
šaukštas medaus ant ž litro ar
batos. Geriausiai gerti vakare 
prieš gulsiant. Nepatartina medų 
dėti i verdančią arbatą, bet j pra- 
vėsintą, tinkamą gėrimui. Kitaip 
pačios vertingiausios medaus me
džiagos dingsta. Ligoniui su tem
peratūra patartina gerti karštos 
lemonadas su medumi: šaukštas 
medaus, šaukštas citrinos sunkos 
ant pusės litro lemonado.

Nustipusiems nuo sunkaus dar
bo ar sjjorto, taip pat sveikstan
tiems po sunkios ligos, medus pa
deda atgauti jėgas. Vienas treč
dalis medaus sumaišytas su dviem

MOTERŲ SPAUDOS KONCERTAS 
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VIEŠNIA
Retai kada aplanko mus kas 

iš Pietų Amerikos. Bet štai jau 
kelios savaitės, kai Sydnėjuje vieš
nia iŠ Venecuelos — Gabrielė Gi- 
liauskaitė, kuri atvykusi aplanky
ti savo dėdės Alfonso Giliausko, 
kuris prieš kiek laiko buvo Kraš- 

Gabrieiė Giliauskaitė

trečdaliais sviesto, duoda mums ne 
tiktai skanų užtepimą ant duonos, 
bet ir švelniai, natūraliai liuosuo- 
ja vidurius. Pastebėtina taip pat 
medaus teigiama įtaka mažakrau
jystei ir priesbakterinis jo veiki
mas užkrėstoms žaizdoms. Paste
bėtas teigiamas medaus veikimas 
į kepenis tom tikrais geltonligės 
susirgimais ir pagerintas širdies 
veikimas. Išvalytą ir sterelizuotą 
medų galima naudoti ir intrave
niniam įšvirkštimui. A. B.

IŠ PIETŲ
to Valdybos iždininkas.

Ne vienas iš sydnejiskių, ją su* 
tikęs susižavėjo: jauna, graži, tem
peramentinga, inteligentiška. Ve- 
necueloje Los Andos universitete 
baigusi filologiją, laisvai kalba ke
turiom kalbom, aišku, ir labai šva
riai lietuviškai, nors iš Lietuvos 
išvyko vos vienerių metų ir pasku
tinį kartą buvo nuvykusi į Lietu
vą 1964 m. Venecueloj tėvai, ku
rie, deja jau abu mirę, gyveno 
toli nuo lietuviškų centrų, bet duk
rą išaugino idealiai lietuviškai.

J Sydney Gabrielė atvyko ba
landžio 29 d. ir jau gegužės 20 
vėl išvyksta atgal į Venecuelą. 
Rūpestingas jos dėdė Alfonsas net 
specialiai pasiėmė atostogų, kad 
galėtų savo dukterėčiai aprodyti 
Sydney ir jo gražiąsias apylin
kes. Pakeliui į namus ji vyks per 
Europą ir dar numato užsukti į 
Lietuvą. Venecudoje dirba kaip 
mokytoja daugiausia dėstydama is
panų kalbą amerikiečiams, kurie 
į tą kraštą atvykę dirbti naftos 
ir kitokiose įmonėse, daugiausia 
administratoriams ir specialis
tams.

■GABIjfiLE",

tu jau vienų metų!
Sveikinu!

1999 metai* Karo 17 dieną tn 
gimei ir tapai musų namų ugnele. 
Trylika lapų! Tu tik kūdiki* am
žiumi, bet tu sena, kaip moteris. 
Kaip moteri* tu viskuo įdomau- 
jies. Tu mama, tu žmona, tu n- 
šuo, tu duktė. Gimdanti, maiti
nanti, kalbanti, verkianti, šypsan
ti. Ačiū, kad tu daugiau šypso
jos! Tu ateini tilta, nuoširdi, pa
prasta, artima, sava liepsnelė.

Dek "Gabijėls", gyvuok dar 
daugel, daugel metų!

R. Bytautienė

V. KABAILIENČ

Europoje pabuvojus
ŽIUPSNYS JSPŪDŽIV Iš BELGIJOS.

Kai pagaliau 1968 metų vidury
je buvo nuspręsta, kad Algis va
žiuos praleisti savo “Sabbatical 
leave" į Europą ir kad jis dirbs 
Liege universitete, o mes visi gy
vensime Belgijoje, staiga susirū
pinau. kad visai mažai žinau apie 
tą kraštą.

Belgų konsulatas patiekė kele
tą pampfletų, pietaudami svečiuo
se susitikome inžinierių belgą su 
amerikone žmona, kuris buvo ki
lęs iš Liege ir kuris mums su 
entuziazmu pareiškė, kad “Liege 
esąs Europos brangakmenis!" Kiek 
vėliau paaiškėjo, kad tai visdėl- 
to buvo gerokai perdėto. Buvau 
girdėjusi, kad kažkada Lietuvos 
kariuomenė pirko ginklus iš tenai 
ir kad Liege šautuvai yra garsūs 
visame pasaulyje. Paskaitėme, kad 
Belgija turi virš 9 milijonų gy
ventojų nors yra 250 kartų ma
žesnė už Australiją. Staiga labai 
parūpo savo akimis pamatyti 15 
ir 16 šimtmečių Nederlandų tapy
bos meisterius — ir tikrai daugy
bę įdomių darbų matėme senų
jų meisterių, netiktai pačiose gar
siausiose meno galerijose kaip 
Uffici, Vatikano, Louvro, Briuse
lio ar Amsterdamo, bet ir daug 
mažesnėse kaip Antverpeno. Cen
to, Bruge ar Maastricht.

IŠ laivo išlipome Neapolyje dar 
sirgdami gripu h* todėl be entu
ziazmo. Tenai reikėjo virš savai
tės laukti, kol gavome savo Fiatu- 
ką 124. Gyvenome viešbutyje, ku
ris turėjo neįtikėtiną pavadinimą: 
“Viešbutis su sodu ant stogo". 
Stogą, tiesa, jia turėjo, bet sodą 
sudarė du puodai su žaliais la
pais- Kai pagaliau susėdome į Pla
toką, tai movėme ausis suglaudę 
iš to nesvaraus miesto j Torre 
del Greco, Vezuvijaus papėdėje. 
Aplankėme senas iškasenas Her- 
kulano miesto Ir džiaugėmės, kadw 

dar Sydnėjuje buvom įstoję į 
“Youth Hostel Association”. Su jų 
pažymėjimu Italijoje galima įeiti 
į visus valdiškus muziejus nemo
kamai. Prisistatęs italas gidas 
mus gąsdino, kad bus pavojinga 
užvažiuoti į patį ugniakalnį, no
rėdamas parduoti bilietus pietums 
autobusui ir paaiškinimams. Vis- 
dėlto mes “rizikavome” ir priva
žiavome beveik prie pat viršūnės. 
Matėme ne tik tai dūmelį rūkstant 
iš skylės, iš kurios senovėje karš
ta lava užpylė Pompėją ir Hercu- 
lano, bet dar ir nusispiauti į ją 
galėjome. Gi Rimas, nežiūrint vi
sų protestų, prisidėjo terbą la
vos gabalų norėdamas juos parsi
vežti j Australiją.

Kiek ilgiau pailsėjome Romoje 
“Villa Lituania”, ir patraukėme 
per Italiją link Trento, Balzano 
per Insbruką į Vokietiją. Milda, 
kuri gimus Melbourne ir nemačiu
si sniego, labai džiaugėsi pusni
mis Trento pakelėse, puldama j 
sniegą ir nežiūrėdama, kad ran
kos ir šaltos ir raudonos ir mė
lynos. Austrijos kalnai su ap
snigtais namukais, tvarkingomis 
malkų krūvomis, dažytomis lan
ginėmis ir išpiaustinėtomis sąspa
romis atrodė kaip puslapis, išplėš
tas iš pasakų knygelės. Mums 
daug džiaugsmo, o Algiui rūpes
tis bevairuojant perkrautą maši
ną slidžiais, apšalusiais kalnų ke
liais be specialių žieminių padan
gų. čia mums labai pravertė p.p. 
V. B. Barkų paskolinta “Europos 
kelių knyga motoristui” ir “Mi
chelin” gidai, kurie parodo, kur 
nakvoti ir kur sustoti neprity- 
rusiems “australiokams” ir be ku
rių daug įdomybių būtume pra
žiopsoję.

__ ♦ —
Belgiją pasiekėme 1969 m. vasa

rio 8 d. I Liege atvažiavome šeš
tadienio popietę smarkiai snin

Autorė pernai ištisus* metu* su 
irimą išbuvusi Belgijoje, kur jo* 
vyras prof. Dr. A. Kabaila dirbo 
mokslinį darbą Liege universitete. 
Straipsny minimi vardai-. Algi* 
autorės vyras, Paulius, Milda ir 
Rima* — vaikai. Autorės patirti 
įspūdžiai, tikime, bu* įdomūs Ga
bijos ir Mūsų Pastogės skaityto
jams, nes tęsinys toliau seks Mū
sų P-je. Red.

gant. Dangus pilkas, daug fabri
kų, kaminų ir dūmų, namai, kur 
neapsnigti, pajuodę nuo suodžių. 
Tai ir pasigedome ir savo gimi
nių bei draugų, pasigedome ir 
australiškos saulelės, ypač, kad dar 
tą pačią pirmą dieną belgas mums 
įvažiavo į šoną ir įlenkė prieki
nes duris prie vairo. Senyvas po
nas, buvęs karininkas, mandagiai 
ršsikoliojo, paskui apsikeitus infor
macija kiek atlyžo sužinojęs, kad 
mes ne italai. Mat, pas mus ant 
lango buvo priklijuota Vytis ir di
dele raide “I” iš Neapolio. Vėliau 
patyrėme, kad Europa yra pilna 
italų darbininkų, kurie gerokai ne
mėgstami, nors oficialiai juos va
dina “etranger” arba “Gastarbei- 
ter“ — jie turi dar ir visą eilę 
neminėtinų vardų. Viešbutyje gy
venome neilgai, nes Algio bendra
darbio žmona buvo numačiusi 
mums butą vienoje iš gražiausių 
Liege gatvių — avenue Emile 
iDigneffe. Butas buvo netoli uni
versiteto, trečiame aukšte su liftu, 
garažu apačioje, o pro langus ma
tėsi upė “Meuse" su keturių an
gelų tiltų. Vėliau pajutome, kad 
belgams šita “Meuse” yra tokia 
pat brangi, kaip mums Nemunas. 
Iš lango dar matėsi bažnyčia ir 
paminklas žuvusioms už laisvę. Vi
sa Belgija nusėta cementiniais 
paminklais ir lentomis paminėti 
kare žuvusius, nes čia yra garsūs 
kovų laukai kaip Waterloo, Di- 
nant, Rastogne — paminint tik 
keletą. Vargšė Europa — dėl kiek
vienos jos pėdos lietas kraujas...

Nuklydau nuo temos. Gal kam 
įdomu finansinė pusė. Butas mums 

kainavo 150 dolerių į mėnesį, jame 
buvo baldai ir centralinis Šildy
mas. Už elektrą, gazą ir telefoną 
mokėjome atskirai. Elektra amži
nai gesdavo, nors namas buvo 
statytas prieš 45 metus, bet lai
dai ir kamščiai buvo visai supai
nioti; mūsų gatvėje buvo 110 vol
tų, kitose miesto dalyse 210 vol
tų ir 130 voltų. Brangiausi da
lykai mėsa, paštas, benzinas ir 
vaistai, {domu, kad gydytojų kon
sultacija kabinete kainavo tiktai 
2 doleriai, namie apie $3, bet pri
rašyti antibiotikai ar mikstūra nuo 
kosulio apie 4 dolerius. Rimui bu
vo R. North Shore Hospital pri
rašytas sulphanamido tabletės — 
jų Liege negalėjome gauti ir tik 
vėliau gavome jų Londone. Drau
gams esu pasakojusi, kaip pirmą 
savaitę išsiunčiau Mildą į “Del- 
haze” — tai belgiška krautuvė 
kaip čia “Coles” — nupirkti pro
duktų. Mergaitė grįžo namo viską 
supirkusi, tiktai be mėsos, saky
dama: “Taip brangu, širdis nelei
do pirkti". Tiesa, svaras jautienos 
110 b. frankų, kotlietas kiaulie
nos 25 b. frankai. I deleris maž
daug 50 belg. frankų. Nebrangių 
vaisių ir daržovių buvo pilna ir 
per visą žiemą; už salotos gra
žią galvą sausio mėnesį mokėda
vau tik 8 frankus. Čia jau “Com
mon Market” nuopelnas, daržovės 
ir vaisiai suvožiamos iš visur — 
Italijos, Prancūzijos. Ispanijos, 
Maroko, apelsinų sultys iš Kali
fornijos. Atrodė, kad mes valgome 
viską importuotą, ir vis tie pa
tys žinomi vardai: “Nestles”, 
“Bushells”, “Kraft”, “Carnation”,

Motera spaudos koncertas
“Tėviškės Aidų” moterų priedas 

“Moters Pasaulis” ir “Mūsų Pas
togės” “Gabija” nutarė ruošti 
bendrą MOTERŲ SPAUDOS 
KONCERTĄ. Melburniškė “Gabi
ja” koncertą organizuoja, Adelai
dės jaunimas-studentai atlieka 
programą. Programoje numatyta: 
pirmoj daly pačių studentų kū
ryba; jumoras, satyra pavadin
tas “MEMORABILIA”. antroje 
daly A. Kairio "PALIKIŠIAS”, 
vieno veiksmo scenos vaizdelis. 
Koncertas įvyks Melbourne Lietu
vių Namuose, šjn. Gegužės 17 die
ną 6.30 v. vakare, sekmadienį. 
Nuoširdžiai kviečiame visus kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Motery spauda Australijoje dar 
labai jaunutė. Pagrindiniai laik
raščiai nėra perdaug turtingi, o 
mes moterys labai norėtume pla
čiau pasirodyti, savo gyvenimą 
daugiau pailiustruoti, paįvairinti 
laikraštį vaizdais ne vien tik žo
džiais. žinoma, kalbėti mes mėgs
tame, bet taip pat labai mėgstame 
ir parodyti draugėms ir vyrams 
ką nuveikiame, ką turime, ko at-

“Kleenex-tissues”, vietoje “Disp- 
rin” — "Dispril”. Žodžiu, pasau
lis tikrai yra gerokai supanašėjęs, 
vyksta taip vadinama “Coca-Col’o- 
nizacija” visur .išskyrus “Geleži
nės uždangos” kraštus. Tiesa, ju
goslavai vietoj “Coca-Colos” turi 
“Jugo-Cola”. Belgai valgo visokius 
mušelius. rūkytą arklieną, išsi- 
mislioja visokių skanėstukų “hors- 
d’oevres”, bet svarbiausias jų pa
tiekalas yra “friture”, keptos bul
vės arba mūsų čipsai tik be Žu
vies. o su majonezu. Svečiuose 
viena iš pagrindinių pasikalbėji
mo temų yra belgiškos ir prancū
ziškos virtuvės stebuklai.

(Bus daugiau} 

Gerb. p. Genovaitę Kazokienę, jos tėveliui Lietuvoje 

mirus, nuoširdžiai liūdesy užjaučia

"Gabijos'' Redakcija

siekiame, čia susiduriame su tik
rai dideliu sunkumu — visai ne
turėjimu jokių lėšų iliustracijoms. 
Prašyti savo šefų-redaktorių nė 
neišdrįstame, nes kągi jie varg
šai duos; juk ir jų kišenės tuš
čias? Spauda — neturtingiausia 
mūsų kultūros gyvenimo dalis. 
Taip, ilgai į savo vargą nežiūrė
damos. pasikalbėjusios su “Mo
ters Pasaulio” redaktore p. A. 
Stepan ie ne nutarėme užsidirbti 
savo pinigų be vyro malonės. 
Bendromis jėgomis. bendram tiks
lui nutarėme ruošti šį koncertą.

Vėliau numatome ruošti bendrą 
loteriją.

Mūsų tikslas pakelti, pagyvinti 
moterų spaudą. Materialiai stip
riau atsistojusios ant kojų galėsi
me tai įgyvendinti. Bendrai ir vie
ningai dirbdamos, mes moterys ti
kimės atsiekti gausesniu vaisių. 
Koncerto pelnas skiriamas abiejų 
laikraščių moterų priedams.

Todėl ypatingai maloniai ir nuo
širdžiai kviečiu, visus Melbourne 
ir apylinkių tautiečius gausiai 
atsilankyti į šį pirmąjį mūsų pa
rengimą. nes vientik nuo jūsų šir
dies priklauso mūsų pasisekimas. 
Adelaidiškiai pasakojo (negirdami 
savo jaunimo), jog programa tik
rai įdomi ir verta pamatyti.

Laukiame visų labai!
Nuoširdžiai Jūsų

A. Matukericienė

Daugelis, kurie mylėjo visą am
žių, mums mažiau gali apie mei
lę pasakyti, negu vaikas, vakar 
praradęs savo Šuniuką.

Thorton Wilder 
♦

Tas, kurs turi pilną meilės žir- 
dį, visados turi ką duoti.

Popiežius Jonas XXIII
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S P o
Sydnėjaus lietuviams jau dabar 

reikia visus pašalinius reikalus 
gegužės 16 dieną (šeštadienį) ati
dėti ir šį vakarą paskirti Spor
tininkų Metiniam Kovo baliui. Jau 
seniai Sydnėjuje girdėtas mūsų 
“Keliaujantis Vaidila” Paulius 
Rūtenis, kuris yra Australijos 
Operos solistas, su savo repertu
aru pasirodys pas sportininkus. 
Taip pat moderniųjų šokių meną 
parodys vienos iš didžiųjų Sydnė- 
jaus šokių mokyklos šokėjos. Be 
visų kitų baliaus “prašmatnybių”, 
kurių pas sportininkus niekuomet 
netrūksta, tiek jauni, tiek ir vy
resnieji garantuotai turės malonų 
ir puikų vakarą.

x x
Amerikos šachmatų žurnalas 

“Chess Life” paskelbė visos Ame
rikos korespondentiniu būdu žai
džiamų žaidėjų kvalifilcacijų. Iš 
virš 5,000 paskelbtų žaidėjų laimė
tojų yra Ignas Žalys iš Montreal, 
surinkęs daugiausiai — 182 Jį. taš
kus. I. Žalys jau 1956 metais bti- 
vo išsikovojęs 6-ją vietą, kai 196Ą 
m. jis jau stovėjo Ji-je vietoje. 
1959 metais jis laimėjo, žaisdamas 
už Kanadą, Amerikos Golden 
Knights šachmatų turnyrą, kas 
buvo pirmą kartą atsiekta Kana
dos šachmatų istorijoje. Jis yra du 
kartus laimėjęs Montrealio mies
to meisterio vardą ir 196 Jį metais 
jis buvo įkeltas į Amerikos meiste
rių klasę.

Amerikos “Postal Chess” viršū
nę taip pat buvo 1957 metais pa
siekęs kitas lietuvis, tai Kazys 
Merkis iš Bostono.

x x
Australijos lietuvių krepšinio 

ir tinklinio rinktinių pasirodymą 
sutiko šiais metais suruošti Ade
laidės Vytisjikuris numatomas bir
želio 14 dieną Forestville krepši
nio stadijone. Numatoma, jeigu 
tik sąlygos leis surengti vyrų, 
moterų, berniukų ir mergaičių 
krepšinio rungtynes ir, jei galės 
suvažiuoti tinklinio rinktinė, tai 
ir tinklinį, šias rinktinių parodo
mąsias rungtynes rengia ALFAS 
VJba kartu su Adelaidės Vyties 
valdyba.

x x
Sekančios Pasaulio Stalo Teniso 

pirmenybės įvyks 197h metais
Nagoya, mieste Japonijoje. Pasku
tiniosios buvo 1969 m. Muenchene, 
Vokietijoje.

Japonijoje geriausi stalo teniso 
žaidėjai yra renkami ne pagal jų 
pasirodymą metų bėgyje, bet po 
Japonijos pirmenybių, todėl ne
nuostabu, kad pasaulio trečioji žai
dėja Hamada Japonijoje yra tik 
13-ji, nes per šį turnyrą ji pa
sirodė ne per geriausiai, taip pat 
praeitą rudenį žaistose rungtynė
se Japonija-Europa japonas Oh- 
zelti, nors ir laimėjo visas rung
tynes prieš Europos čempijonas 
Alexandru- ir Buchholz, tašiau Ja- 
gponijos pirmenybėse jis negtavo 
vietos.

Kinijos čempijonas L. Li-chen, 
servuodamas savo sviedinėlį išme
ta į orą apie 5-6 pėdas ir jam 
krentant gali paservuoti tris skir
tingus suktus servus ir beveik vi
suomet, jei priešininkas tik įsten
gia priimti, šiuos servus, jis se
kančiu. smūgiu laimi tašką savo 
naudai.

Daugumas tur būt nežino, lead 
Kinijoje, stalo tenisui pasidarius 
jų tautiniu sportu, yra atidarytas 
Stalo Teniso Universitetas, kuria
me, be kitų fizinio auklėjimo ša
kų pagrindiniu objektu yra stalo 
tenisas ir, užbaigus šį universite
tą, be gero žaidėjo, padaromas ir 
fizinio auklėėjimo mokytojas.

x x
William Tatem Tilden yra kone 

visų lauko teniso žinovų skaito
mas pačiu geriausiu ir iškiliausiu 
iki šiol buvusių lauko teniso žaidė
jų. Teniso žaidėjams jis duoda 
pagrindinį patarimą žaidime, bū-

RTO
tent: “Niekuomet, jei tik gali, ne
leisk savo priešininkui žaisti taip, 
kaip jis mėgsta žaisti, ir niekad 
nemušk sviedinio į ten kur prie
šininkas jį mėgsta gauti”.

x x
Naujai prasidėjęs Europoje pa

vasarinis futbolo sezonas nėra per 
daug dėkingas rungtynių [teisė
jams. Prancūzijoje, Nimes mies
te įvykusiose rungtynėse žiūrovai, 
nepatenkinti teisėjavimu, įsiveržė 
į aikštę ir teisėją taip sudaužė, 
kad jis atsidūrė ligoninėje ir ne
žinia ar kada nors vėl teisėjaus. 
Sienna mieste Italijoje, rungtynių 
metu pakilo audra, bet teisėjas 
C. Angeletti įsakė rungtynes to
liau tęsti. Tai buvo jo gyvenime

N U OT
paskutiniai žodžiai, nes po kelių 
minučių perkūnas į jį trenkė ir 
užmušė negyvai, kai šalia jo sto
vėjęs žaidėjas buvo smarkiai pri
trenktas. Rungtynės buvo tuoj pat 
sustabdytos. Gi urugvajietis tarp
tautinis teisėjas F. Lopez, kuris 
per ilgus savo teisėjavimo metus 
yra ragavęs supuvusių kiaušinių, 
obuolių, pomidorų ir net bonkų, 
nusprendė daugiatt savo gyvybės 
ir dantų. futbolo aikštėje nerizi
kuoti ir oficialiai iš teisėjo pa
reigų pasitraukė, bet gi jau se
kančias dienas jis pradėjo gauti 
daugybę laiškų, tarp jų ir grąsi- 
nančių, kur buvo sakoma, kad jei 
jis negrįš atgal teisėėjauti, tai 
bus visam, gyvenimui patvarkytas. 
Kad to neįvyktų, vargšas teisėjas 
ir vėl grįžo į aikštę.

x x
Amerikoje E. Forsythe išrado 

patį greičiausią sudedamųjų krep
šinio aikštelių padarymo ir susta
tymo būdą. Jis vietoj anksčiau da
rytų aikštelių, kurias galima bu
vo sudėti per 3 valandas, dabar 
padarė aikšteles, kurias du žmonės 
gali sustatyti per 36 minutes. Jos 
vadinasi “patriotinėmis”, nes vi
sos aikštės ir linijų spalvos yra 
raudonos, baltos ir mėlynos spal
vos, kas daug geriau atsispindi 
spalvuotoje televizijoje.

Taip! Jie yra pasiruošę ir... 
tavęs laukia! Aišku tu pats ne
žinosi, užtat aš pasisiūliau paaiš
kinti kaikurias detales prieš tam 
prasidedant.

Tau, pradžia viso šito, prasi
dės labai paprastai ir, gal, net 
linksmai, kai tu nušlitiniuosi prie 
savo mašinos. Jiems — kai Polici
jos Komunikacijos Centras pra
neš per radiją vietą, kur tavo 
mašina, suplota į armoniką, gal 
net ratais aukštyn, guli...

Tu negirdėsi nei Policijos, nei 
Greitosios Pagalbos mašinų sire
nų. Jos, vis dėl to, atvažiuos maž
daug kartu. Jie apžiūrės tave, 
pačiupinės tave, pasiklausys ir pa 
šakys: “Negyvas!” Būrys, visuo
met tokiose vietose atsirandančių, 
smalsuolių, sustabdę savo mašinas 
išlips pasižiūrėti kaip tu atrodai 
(arba kiek tavęs beliko atpažįs
tamoje žmogiškoje formoje). Kai 
kurie iš jų pajaus širdies blogi
nimą ir namuosna parvažiavę va
karienės nevalgys...

Greitosios Pagalbos mašinos 
vairuotojas atneš oda aptrauktus 
neštuvus ir pastatys juos šalia 
tavęs. Kitas iš jų, užkiš tavo ran
kas už tavo paties diržo ir atsu
kęs galvą į vietą, griebs tave 
už pažastų. Vairuotuojas už ko
jų ir ...1 žlegtels tave ant šaltos 
odos. Balta drobule tave pridengs.

Tada jie nuveš į lavoninę ir ten

ŠACHMATAI

NAUJAS UŽDAVINYS
Prieš kurį laiką tilpęs šachma

tų uždavinys susilaukė daug dė
mesio iš šachmatų mėgėjų tarpo. 
Jaunieji šachmatininkai nusiskun
dė negalėję suprasti lietuviškų 
ženklų. Čia jiems į pagalbą turė
tų ateiti tėvai. Uždavinys No 2 yra 
paimtas iš anglų šachmatų kny
gos. Šį kartą dėl ženklų nesusida
rys sunkumų nes baltųjų ir juo
dųjų visos figūros matosi nuo
traukoje.

Baltieji pradeda ir duoda ma-

KUPOS
X X

Praeitais metais Varšuvoj, Len
kijoj įvykusiose pasaulio lengvo
sios atletikos 'pirmenybėse, pats 
populiariausias buvo Ameriką ats
tovavęs sunkiaatletas R. Bednars- 
ky. Jo pamatyti ir jį pagerbti į 
Varšuvą suvažiavo net 103 jo gi
minaičiai Bednarskiai, kurių jis 
net nežinojo, bet buvo patenkin
tas turėdamas tiek daug gerbėjų 
giminių. 

x x
Vokietijos plaukimo treneris G. 

Heck, kuris yra buvęs V. Vokie
tijos ir Europos rekordininku ir 
čempijonu, sako, kad pasaulinės 
klasės plaukiku gali tapti tas žmo
gus, kuris pradės mokytis plauk
ti nuo 2-3 metų. Tiktai tada jam 
vanduo taps jo gimtuoju malonu
mu ir plaukimas įdomiausiu užsi
ėmimu. Koelne Aukštojoje Spor
to Mokykloje daroma bandomieji 
plaukimo eksperimentai dar su 
jaunesniais vaikais, pradedant mo
kinti plaukti jau 3-jų mėnesių kū
dikius. čia 5Jkių mėnesių A. Au- 
cho vandenyje išsilaikė be jokios 
kitos pagalbos 8 min. 54 sek. ir 
pastatė šios rūšies rekordą, šioje 
mokykloje yra 25 kūdikiai, kurie 
vieną kartą per savaitę mokosi 
plaukti.

x x

Ramiausias kambarys mieste
Rašo Kukutis

dežiūpuoj antis tarnautojas lieps 
jiems tave padėti ant didelių 
■svarstyklių. Nutrauks baltą (da
bar jau gerokai raudoną!) dro
bulę. Pasvers tave, išmatuos. Jis 
užsirašys į knygą visas matomas 
žaizdas ir net įgimtus ženklus. 
Tokia jau, matai, tvarka! Vėl už
klos tave ta pačia drobule ir už
metę ant specialaus vežimėlio nu
veš į mažą kambarį, kurio sienos 
išklotos baltais kokliais.

Šitame kambaryje jie turi žar
nas (hoses’), kad tave išmaudy
tų ir bendrai apvalytų. Reikia! 
Susisiekimo nelaimių aukos, be
veik be išimties, būna gana krau 
juotos! Apvalę jie tave embal- 
muos. Geresnės priežiūros nerasi 
— lavoninėje Jie “taikė care of 
You!”

Iš čia tave išveš į ilgą salę, 
kurios šviesiai žalsvuose pasie
niuose stovės gana daug panašių 
vežimėlių, šioje salėje yra 41-na 
kripta. Jeigu pasitaikys “rami” 
diena, tu gausi visą kriptą ir 
vežimėlį sau vienam. Bet, jeigu 
kaip kad kuriais savaitgaliais — 
turėsi kompaniją... Gal blondinę, 
gal juodbruvį... Tačiau tokį pat 
šaltą kaip ir tu! Ir čia jie tave 
paliks; pačiame tyliausiame ir 
ramiausiame kambaryje visame 
Sydnėjuje, ir Melbourne ar ... Ade
laidėje, gal Canberroje...

Sakykime už valandos, už dvie-

tą dviem ėjimais. Atsakymą, t.y. 
tik pirmąjį baltųjų ėjimą, siųsti
Sporto Skyriaus Redaktoriaus var
du. Iš visų teisingai prisiųstų 
sprendimų bus išrenkamas vienas 
(burtų keliu) kuriam teks $60,000 
loterijos bilietas.

Atsakymus prisiųsti nevėliau 
kaip 15.5.1970 m. 

x x
Sydnėjuje praėjusią savaitę pa

sibaigė vengrų suruoštas Maroczy 
Memorial šachmatų turnyras. 
Pirmą vietą dalinosi trys šach
matininkai vienas iš jų garsusis 
Australijos šachmatininkas Cecil 
Purdy.

Cecil Purdy labai gerai žino apie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos oku- 
pači ją todėl vesdamas Sydnėjaus 
laikraštyje šachmatų skyrių daž
nai pažymi kad garsūs šachmatų 
meisteris estas Keres ir lietuvis 
Mikėnas nėra rusai.

x x
Vengrų meisteris Gezą Marochy 

duodamas šachmatų simultanus 
Europoje nuo birželio mėn. 1927 
metų iki kovo mėn. 1928 metų su
žaidė 943 šachmatų partijas iš ku
rių laimėjo 825, sužaidė lygiomis 
113 ir tik 5 partijas pralaimė
jo- 

x x
Kubietis šachmatininkas pasau

lio garsenybė Capablanca nuo 1914 
iki 1924 metų pralaimėjo tik vie
ną partiją žaisdamas turnyruose. 
Tai rekordas, kuris vargu ar bet 
kada bus sumuštas. 

x x
Rašant apie Cecil Purdy pra

vartu priminti, kad pagal jo nuo
monę mūsų Australijos šachmati
ninkas Dr. I. Venclovas būtų ant
ras Mikėnas jei nebūtų pasirinkęs 
daktaro profesijos.

V. Augustinavičius

Airijos Lahinch golfo klubo 660 
žaidėjų, nebūtinai pradedant žais
ti golfą, turi žiūrėti į baromet- 
tty kuris dažnai ir pameluoja, 
kad sužinojus ar su savim pasiim
ti ar ne lietpaltį. Prie barometro 
yra parašas “Pasižiūrėk į ožkas” 
Ir iki šiol klubo golfininkai dar 
nėra nusivylę trims jų išlaiko
momis ožkomis nes jeigu jos ga
nosi netoliese klubo pastatų, tai 
visuomet bus lietaus, bet jei jos 
yra nuėjusios tolokai nuo pastatų, 
tai dar nėra buvę atsitikimo, kad 
būtų liję. Ir, kaip pasakė klubo 
prezidentas, kad jokie modemiš- 
kiausi prietaisai ir geriausi oro 
spėjikai negali susilyginti su jų 
klubo trimis ožkomis.

L.

jų, grįžę tave vėl veš. Tik šį kar
tą nuėmę baltą drobulę užklos 
pilka antklode. Nuvežę pastatys 
prie didelio stiklinio lango taip, 
kad būtum gerai matomas. Tavo 
žmona, tavo vyras, gal tėvai, bro
lis — sesuo, sūnus ar dukra turi 
tave atpažinti ir oficialiai iden
tifikuoti. Supranti? Tik nesijau
dink! Bereikalo ... lango stiklas 
yra storas ir tu jų verksmo ne
girdėsi..! •

Taigi, Jie laukia tavęs: Policija, 
Greitoji Pagalba ir Lavoninės tar
nautojai. Jie yra pasiruošę; šį 
vakarą; dieną ir naktį. Atsimink 
tai, kada linksmas ir raudonais

VISAIP
“Exil et Liberte”, mėnesinis biu

letenis, jau 17 metų leidžiamas 
Sąjungos pavergtoms tautoms 
ginti (vad. Laisvės Internaciona
lo), šių metų kovo mėn. laidoje 
((nr. 160) paskelbė garbės prof, 
protestantų teologijos fakultete, 
J. G. H. Hoffman straipsnį apie 
“Pagarbą žmogaus teisėms Lie
tuvoje”.

Autorius teigia, jog esąs sku
bus reikalas skelbti apie religijos 
padėtį Sovietų Sąjungos užim
tuose kraštuose. Jis panaudoja 
duomenis iš okup. Lietuvos kunigų 
rašto, 1969 m. rugpiūčio mėn. pa-

Pasaulio

FUTBOLAS. ,
1949 METŲ GEGUŽĖS 4-JI 

diena viso pasaulio futbolo mėgė
jams pasiliks kaip viena iš liūd
niausių ir tragiškiausių ne tik 
futbolo, bet ir visoje sporto isto
rijoje. Prieš 22 metus Torino Fut
bolo Klubo komanda, tuo metu 
buvusi viena iš stipriausių pasau
lyje, kurioje žaidė 11 tarptauti
nių žaidėjų, grįždami atgal iš Li
sabonos, Portugalijos, kur jie žai
dė tarpvalstybines rungtynes, žu
vo oro katastrofoje. Lėktuvas jau 
buvo pasiruošęs nusileidimui, bet 
per klaidą užkabino Superga Ba
zilikos bokštą ir degdamas nukri
to, užmušdamas 18 žaidėjų, juos 
lydėjusius oficiozus ir visą lėktu
vo įgulą. Vienas iš žymiųjų fut
bolininkų buvo Valentino Mazzola, 
tėvas dabartinio geriausio Euro
poj puolėjo Sandrino Mazzola, ku
ns, tėvui žuvus, pasižadėjo vė
liau sekti jo pėdomis ir jo var
dą iškelti pasaulinėje futbolo is
torijoje, kas jam gerai sekasi.

EUROPOS MIESTŲ TAURĖS 
pirmenybėse Anglijos Arsenalas 
laimėjo šią taurę. Savo pirmąsias 
finalines rungtynes pralaimėję 1:3 
prieš Belgijos Anderlecht jie labai 
gražiai atsigavo Londone nugalė
dami belgus 3:0, kas taškų santy
kį padarė 4:3 jų naudai ir jiems 
atnešė šią taurę.

EUROPOS TAURĖS LAIMĖ
TOJŲ TAURĖS turnyre vėl per
galė atiteko anglams, kai jį re
prezentacinė Manchester City ko
manda nugalėjo Lenkijos Gornik 
2:1. šios rungtynės buvo žaidžia
mos Vienoje, Austrijoje.

ANGLŲ — ITALŲ TAURĖS 
TURNYRE, kur žaidžia šdšios 
anglų ir šešios italų komandos, 
anglų futbolo lygis pasirodė aukš
tesnis* ką parodo ir šie rezulta
tai: Sunderland — Lazio 3:1, 
Wolverhamton — Fiorentina 2:1, 
Sheffield Wedin — Napoli 4:3, 
Middlesbrough — Roma 1:0, Swin
don Town — Juventus 4:0, W.B. 
A. — Vicenza 0:0. Penki laimė
jimai ir vienos lygiosios anglams 
davė didelį pirmavimą šiame tur
nyre.

AUSTRALŲ FUTBOLE SYD
NĖJAUS Hakoah laimėjo prieš 
Canterbury 6:0, kas jiems davė 
užtikrintą pirmavimą su 10 taškų. 
Su 8 taškais juos seka St. George. 
Šios abi komandos susitiko sekan
čią savaitę ir tai bus vienos iš 
įdomiausių rungtynių 6-rne rate. 
Sth;. Coast praeitų metų čempijo- 
nai, labai nuvylė savo rėmėjus, po 
to, kai jie su Canterbury yra pa
čiame lentelės gale.

MELBOURNE buvo penkios su
žaistos lygiosios ir tik Just laimė
jo prieš Wilhelmina 3:2. Juventus 
veda pirmenybes su 11 taškų po to 
kai jie sužaidė su Heilas Įsi.

ADELAIDĖJE 4-rios komandos: 
Juventus, Hellas, Lion ir Polonia 
turi po lygiai taškų — 6. Iš šių 

(net degančiais!) veidais, padė
jęs paskutinį tuščią stiklą, lipi 
į savo nuosavą mašiną ir paten
kintas čiumpi vairą į rankas! Ka
da nors buvo “pirmas kartas”, 
kada nors turės būti ir paskuti
nis...

Malonūs tai žmonės — visuomet 
pasiruošę patarnauti ir, kaip tau 
— už dyką! “Ramiausias Kam
barys Mieste” už ... stiklą.

siųsto Sovietų S-gos min. pirmi
ninkui.

Straipsnyje pateikti įvairūs 
skaičiai bei faktiniai duomenys, 
kurie liudija apie katalikų Baž
nyčios padėtį, dvasininkų veiklos, 
religinio auklėjimo varžymus, baž
nyčių likvidavimus bei jų paverti
mus kitokios paskirties pastatais 
ir tt. 1

Prof. Hoffman savo straipsnį 
baigia ironiškai pastebėdamas, 
kad, “kaip matyti, žmogaus tei
sės, sovietų vyriausybės yra keis
tu būdu gerbiamos, nepaisant vi
sų garantijų konstitucijoje”. Nu-

A. Economidis

arenoje
visų geriausiai stovi Juventus, ka
dangi jau jie žaidė prieš visas ki
ta® tris komandas.

PERTH Ė Azzuri po laimėjimo 
5:1 prieš Windmills yra pirmeny
bių viršūnėje su 10 taškų. Juos 
seka su 9 tšk. Cracova.

BRISBANĖJE NjS.W. rinktinė 
žaidė prieš Q-lando rinktinę Perry 
Parke ir laimėjo 3:0. N.S.W. rink
tinė, nors ir silpnesnės nudėties, 
bet pasirodė perstiprūs savo prie
šininkams.

KREPŠINIS.
NEAPOLIS (ITALIJA) Fides 

Napoli laimėjo ketvirtą kartą Lai
mėtojų Taurės Taurę lengvai nu
galėdami Prancūzijos Vichy su 44 
taškų skirtumu. Pirmąsias rung
tynes prancūzai laimėjo 64:60. 
Antrose rungtynėse italai jau pir
mąjį puslaikį laimėjo 48:28, kai 
antrajame puslaikyje italai labai 
lengvai išlaikė, šį taškų skirtumą 
ir šiais metais laimėjo jau antrą
ją pagrindinę Euroos krepšinio 
taurę.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
xxx Nurnberge, V. Vokietijoje 

australas K. Carruthers laimėjo 
250 c.c. motociklų tarptautines 
rungtynes, važiuodamas Jamaha 
motociklu. Tai yra jo pirmas lai
mėsimas iš pasaulinės motociklų 
lenktynių serijos.

xxx Žinomas amerikietis gol
fo čempijonas J. Nicklaus laimė
jo Texas Byron Nelson golfo kla
sikines varžybas, nugalėdamas sa
vo amžiną priešininką A. Palmer 
ir tuo laimėdamas $17,857. Aust
ralas B. Devlin laimėjo vietą ir 
gavo $1,141.

xxx Meksiko, žinomasis brazi
lų futbolo “žvaigždė” Pele gavo, 
grąsinančių laiškų prieš praside
dant Pasaulio Taurės futbolo pir
menybėms, kad jis bus pagrobtas. 
Dabar jis kiekvieną naktį miega 
vis kitame kambaryje ir yra sau
gomas specialių sargų.

i
xxx Sydnėjaus Kovo vyrai sta

to stalo tenisininkai turi išstatę 
dvi komandas A ir B klasėje. A 
klasės komanda žiemos turnyre tu
rėjo savo pirmą pralaimėjimą 5:6, 
kai B klasės komanda laimėjo 5:1.

Krepšinėje Kovo moterys pra
laimėjo prieš Balmain 30:20. Dau
giausiai taškų Newman ir Aras.

Šachmatuose Kovo vyrai laimė
jo prieš Universitetą 5:1.

xxx Leeds United futbolo ko
manda buvo nubausta $11,000 už 
tai kad į Anglijos pirmenybes bu
vo išstatę ne savo pagrindinį sąs
tatą.

xxx Lauko teniso Davis Cup 
pirmenybėse Amerika siūlo, kad 
būtų įtraukta ir profesionalai.

rodoma, kas1 paskelbtiems faktams 
(apie religijos padėtį Lietuvoje) 
nereikalingi joki komentarai.

“Exil et Liberte” leidžiamas, 
kas mėnuo, Paryžiuje. Jo adre
sas : “Exil et Liberte”, 7, av. Leon 
— Heuzey, Paris (16e), France. 
Metinė biuletenio prenumerata už
sieny — 12 frankų.

(ELTA)

Europos, Šveicarijoje veikiąs 
radijo siųstuvas “Radio Omega” 
po ilgesnės pertraukos vėl atnau
jino transliacijas, skirtas Sovietų 
Sąjungai. Šis siųstuvas, ypač 
1962-65 m. laikotarpy, per treje
tą metų perdavė ideologinę, reli
ginę,, nepolitinę radijo pranešimų 
medžiagą Sovietų Sąjungos gyven
tojams. •

Dabar Radio Omega persitvar
kė ir kreipėsi, kviesdamas būti 
Siųstuvo nariais ir paaukoti ne
mažiau kaip po 100 frankų. Nu
rodyta, kad Radio Omega prog
ramų klausosi milijonai žmonių, 
ypač inteligentija bei jaunimas 
Sovietų Sąjungoje, Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje, Vengrijoje, .Bul
garijoje, net ir Kinijoje bei Ju
goslavijoje.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BRISBANE

KAPELIONO 
JUBILIEJUS

1935 m. birželio 15 d. Kaune ar
kivyskupo J. Skvirecko įšventintas 
į kunigus mūsų kapelionas kun. 
Dr. P. Bašinskas ruošiasi 35 me
tų kunigystės jubiliejui.

Apsigyvenęs 1968 m. spalio 26 
d. Brisbanėje ir būdamas kuklus, 
nuoširdus, taktiškas ir tolerantas 
kun. Dr. P. Bašinskas tapo visų 
mūsų mėgiamas ir gerbiamas ku
nigas.

Balandžio 30 d. susirinkę ka
peliono bute bendram pasitarimui 
trys bažnytinio komiteto ir ketu
ri apylinkės valdybos atstovai su
darė programų, jubiliato trisdešimt, 
penkerių metų kunigystės jubilie
jaus iškilmingam paminėjimui. 
Minėjimas numatytas birželio 28 
d. suderinant su jo vardinėm. Po 
apeigų bažnyšioje numatomos iš
kilmingos vaišės, dovanos įteiki
mas, sveikinimai ir meninė šven
tės dalis. Visa tai vyks rusų sa
lėje 29 Lotus St., Wooloongabba.

Organizuoti iškilmėms sudary
tas trijų asmenų komitetas: baž
nytinio komiteto atstovas p. A. 
Freimanas ir apylinkės valdybos 
atstovai p.p. V. Kaciūnas ir P. 
Zabukas. Jūngjtinėhnis 'jėgomis 
stengsimės viską padaryti kuo ge
riausiai.

Corindas Povele

MELBOURNE
KLUMPAKOJIS 
UNIVERSITETE

Melbourne universitetas kas me
tai turi taip vadinama “open day”, 
kuri šiais metais įvyko balandžio 
2 d. Šios dienos metu žmonės, su
interesuoti universiteto gyvenimu, 
mokymo priemonėmis, studentų 
veikla gali ateiti j universiteto

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į MŪSŲ RUOŠIAMĄ £

Moterų Spaudos Koncertą į
{VYKSIANTĮ S. M. GEGUŽĖS 17 D. 6.30 VAL. VAK.

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE. 8
$ 

Programoje: “MEMORABILIA” — jumoras ■*-
“PALIKIMAS” A. Kairio scenos vaizdelis.

Programą atlieka Adelaidės jaunimas —studentai. Pelnas skiriamas abiejų lietuvių 
laikraščių moterų priedams.

Laukiame visų.

• Rengėjos

PADĖKOS
PADĖKA

Džiaugdamiesi gražiai pavyku
siu mūsų vakaru, kuris įvyko 
Dainavoje gegužės 2 d. nuoširdžią 
padėką reiškiame p.p. V. Saudar
gams už dovanotą portfelį to va
karo loterijai ir p. C. Protienei 
už puikų tortą. Taip pat giliai 
dėkingi ir visiems to vakaro da
lyviams, kurie, tikimės buvo pa
tenkinti mūsų parengimu. 
Sydnėjaus Liet. Mene Ansamblis

PADĖKA
Sydney lietuvių Caritas visiems 

uoliai prisidegusiems prie metinio 
baliaus paruošimo bei jo sėkmin
gumo labai nuoširdžiai dėkoja.

Pirmiausia išpildžiusiems meni
nę programą: “Dainos” chorui ir 
jo dirigentui p. Br. Kiveriui, M. 
Reisigienei, V. Antanaitienei, D. 
Dulinskaitei, Z. Belikutei, talkavų- 
siems A. Plūkui ir V. šliteriui.

Ištvermingai, skoningai paruo- 
šiusioms ir aukojusioms baliaus 
šeimininkėms: vad. A. Skirkienei, 
J. Aleknienei, O. Baravykienei, 
G. Jančienei, M. Vaškevičienei ir 
visoms nuoširdžiai dirbusioms ir 
gėrybėmis prisidėjusioms “Dai
nos” choristėms bei jų šeimoms, 
širdingas ačiū.

Dėkojame spaudos filmų ir foto 
reporteriams: A. Laukaičiui, A. 
Skirkai, J. Basčiui ir Pr. Saka
lauskui.

Caritas ir “Dainos” choro ben
dram parengimui aukoję bufetui, 
loterijai ar suteikę kitų nuošir
džių patarnavimų: p.p. P. Alekna. 
E. Badauskienė, Dr. Barkienė, D. 
Barbkevičienė, A. Bastienė, B. Ba- 
niūlienė, K. Belkus, D. Bižienė, 
Z. čilvinienė, V. Danta, P. ir T. 
Dailydės, P. Donelienė, I. Dūdai - 
tienė, Gintalienė. P. ir O. Grosai, 
J. ir S. Grybai, L. Jarienė, P. 
Jupjonas, Juzėnienė, O. Kapočie- 
nė, J. Karitonas, Kolevienė, B. 
Kondrackienė, V. Kondrackas, Ka
zakevičienė, Ė. Kiverienė. O. Ky- 
zęlienė, A. Kramilius, p.p. Lama- 
nauskai, A. Laukaitienė, I. Lašai - 
tienė, E. Lašaitis, O. Lėverienė, 
A. Marašinskienė, E. Mickevičie
nė, M. Migevičienė, V. Narušienė, 
C. Protienė, Račkauskienė, Rač- 
kienė, pjp. Simniskiai, Simanavi- 
čienė, E. Simanauskienė, J. Šar- 
kauskienė, B. Šalkauskas, S. 
Šatkauskas, A. Stasiūnatienė. M. 
Slavėnienė, E. Slonskis, I. Valio- 

rūmus ir susipažinti.
Australijos' Liet Stud. S-gos 

Melb. Skyrius, kaip registruota 
universitete organizacija šios die
nos proga pakvietė tautinių šo
kių grupę “Klumpakojį”, kurią su
daro buvusieji ir esamieji ir bu
simieji studentai pademonstruoti 
ir supažindinti atsilankančią į uni
versitetą visuomenę su liet, tauti
niais šokiais. Klumpakojis pasigė
rėtinai šoko universiteto Union 
House patalpose net du kartus — 
12.30 vai. ir 4.30 vai. p.p. ir labai 
gerai atestavo lietuvius studentus. 
Visuomenė domėjosi mikliais' šo
kiais ir puošniais mūsų tautiniais 
drabužiais. Ašiū Klumpakojui!

IGA

PERTH
GYVENIMAS PEBTHE

Ilgametis Pertho lietuvių kape
lionas kun. Kemėšis išvyko ilges
nių atostogų į Europą ir užjūrius. 
Balandžio 26. Pertho lietuviai bu
vo surengę jaukią išleistuvių ar
batėlę, o balandžio 28 d. gražus 
būrelis tautiečių su juo atsi
sveikino aerodrome. Kun. L. Ke
mėšis ketina užsienyje išbūti apie 
6-8 mėnįetsiuis, aplankyti Italiją, 
Prancūziją, Vokietiją, o grįždamas 
per Kanadą ketina pasimatyti ir 
su savo broliu kunigu Kanadoje.

Kun. L. Kemešiui pertiškiai 
linki laimingos kelionės ir pasi
semti naujų jėgų po įvairių ne
laimių ir ligų.

•
Prieš kelias savaites į Angliją 

tarnybos reikalais išvyko inž. A. 
Kateiva. Pastebėtina, kad inž. A. 
Kateiva Australijos Inžinierių Są
jungos jau kelintą kartą deleguo
jamas kaip atstovas į įvairius 
kraštus. Labai malonu, kad yra 
mūsų tautiečių, kurie daugeliu at
vejų visur pirmauja.

kienė, Vaičiurgienė, S. Vinevičie- 
nė, S. Zablockienė, E. Zinkevičie
nė, A. Zubrickienė.

Bent šia nuoširdžia padėka te
bus atlyginta visiems Caritas ir

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Ku-ka

Pasirodo, dail. V. Ratas popu
liarus lietuvių tarpe. Į jo paro
dos atidarymą susirinko ne tik 
gausus vietos (Sydnėjaus) lietui 
vių būrys, bet net specialiai at
vyko ir N. Gvinėjos “■karalius” 
inž. P. Dirkis, stalinių lempų spe
cialistas p. Jasulaitis iš Melbour
ne ir kt. Dar tebesigėrint išstaty
tais kūriniais greitai atsirado rau
donų taškų ant eilės paveikslų...

•
Gegužės 31 d. Adelaidėje šau

kiamas Adelaidės Liet. Sąjungos 
narių nepaprastas sussirinkimas, 
kurio metu numatoma įstatų pa
keitimai ir papildymai.

Jau ateinantį sekmadienį Mel
bourne įvyksta Moterų Spaudos 
koncertas, kurį rengia sutartinai 
“Gabija” iš Mūsų Pastogės ir 
“Moterų Pasaulis“ iš Tėvišdės Ai
dų. Tai yra pirmas tokios rūšies 
ir paskirties parengimas, kuris su
žavės dalyvius ir bus pageidauja
mas ir dažniau.

Adelaidiškė dailininkė skulptorė 
Ieva Pocienė gegužės 5 d. išvyko 
šešių mėnesių kelionei aplink pa
saulį. Taip pat ad#laidiškės p.p. 
N- Arminienė ir N. Umerienė 
gegužės 1 d. išvyko į JAV.

Pertho jaunimo reikalams su
ruošta loterija, bet jos traukimo 
data nukelta į berželio 14 d.

Mūsų jaunimas sparčiai ruošia
si į Lietuvių Dienas Melbourne 
metų pabaigoje, o šitą jų žygį 
remia ir suaugusieji. Jaunimo iš
vykai į Lietuvių Dienas paremti 
prisiuntė ir ALB Krašto Valdy
ba 100 dolerių, o taip pat tam 
reikalui 10 dolerių aukojo ir p. 
Baltinienė (Piggins). Dabar jau
nimo kasoje yra 710 dolerių ir ti
kimasi, kad reikiama suma jauni
mui vykti į Lietuvių Dienas bus 
sudėta. Jaunimas šiai išvykai ruo
šiasi ir dėkingas už paramą.

Pertiškis

GEELONG
JAUKUS VAKARAS

Balandžio 18 d. Geelongo Mote
rų Draugija p.p. Skapinskų pui
kiame sode surengė gegužinę — 
barbekiu, kur dalyvavo daug lie
tuvių su šeimomis, taip pat ir jau
nimo.

Skanūs p.p. Skapinskienės ir 
Stuikevičienės kepti kepsniai ir ki
tokie užkandžiai, o taip pat ir mo
terų dainavimas pakėlė visų nuo
taiką ir niekas neskubėjo į namus. 
Vyrai vaišinosi, jaunimas juokavo 
savo tarpe, vaikai džiaugėsi akva
riume benardančiomis žuvytėmis. 
Visi klausėsi ir Geelongo radijo 
lietuviško pusvalandžio. Dalyvavu
sieji sudėjo $13.30 Marietai Sa
vickaitei, kurią lietuviai remia 
kaip kandidatę į gražuoles.

Bendrai šis vakaras buvo ypa
tingai' puikus, kupinas geros nuo
taikos. Taip pat daug lėmė ir pa
čios ' vietovės parinkimas tokiems 
vakarams. Visi jautėsi labai jau
kiai kaip viena šeima. Pageidauti
na ir daugiau tokių vakarų.

Buvusi

“Dainos” choro rėmėjams ir tal
kininkams už sėkmingą parengi
mą, o taip pat širdingas ačiū vi
siems svečiams, taip gausiai savo 
atsilankymu parėmusiems.

Kun. P. Butkus 
Sydney Liet. Caritas Pirm.

Sydnėjaus apylinkės metinis su
sirinkimas įvyksta jau ateinantį 
sekmadienį 3 vai. Bankstowno 
Liet. Namuose. Dėl daugelio moty
vų tikriausiai visi Sydnėjaus lie
tuviai jame dalyvaus.

Dail. L. Žygo penktoji dailės pa
roda Adelaidėje vyks Lombard St. 
Meno galerijoje. Ji bus atidaryta 
Dr. A. Stepano birželio 4 d. 8 vai. 
vak.

Adelaidės liet, klebonas kun. A. 
Kazlauskas balandžio 24 d. išvyko 
į Europą, ir aplankys savo bu
vusius parapijiečius Londone Ang
lijoje. Į Adelaidę tesugriš tik apie 
lapkričio antrąją pusę.

•
Nežiūrint nesėkmingos kelionės 

su Apollo 13-ju į mėnulį Amerika 
neketina nutraukti erdvių tyrinė
jimo programos. Apollo 14 jau 
ruošiamas, kuris pakils į mėnulį 
dar šių metų antroje pusėje. Pa
rinkti astronautai šiai misijai jau 
treniruojami su naujais uždavi
niais.

5 ĮSIDĖMĖKITE - |
x GEGUŽĖS 16 D. FATHER O’REILLY MEMORIAL AUDITORIUM SALĖJE AUBURN J 

$ ĮVYKSTA SPORTO KLUBO £

| KOVO MUTIMS BALIUS į
5 PROGRAMOJE:'SOLISTAS PAULIUS RŪTENIS IR !*

SEGARS DANCING SCHOOL ŠOKIAI |
| KONTINENTALINE MUZIKA — |

♦ ŠOKIAI IR PASIVAISN1MAI |

■JĮ Pradžia — 7 vai. >;
į [eiga — $ 2.00 suaugusiems; $ 1.00 moksleiviams ir pensininkams. j*
S KAS TIK LAIMINGAS IR GALI — >
| VISI Į KOVO BALIŲ! 5

Canberra Pranešimai
MOTINOS DIENA

Gegužės 3 d. sekmadienį, vietos 
skautų ir skautų tėvų iniciatyva 
buvo suorganizuotas Motinos Die
nos minėjimas. Lietuvių Klubo 
salė pilna žmonių. “Erelių” skil
ties skiltininkas Algis Vaitas gra
žiai pravedė minėjimą ir skautų 
sueigą. įžanginiame žodyje jis pa
reiškė padėką mamytėms už gausų 
atsilankymą į minėjimą, o taip 
pat ir kun. P. Martuzui už at
laikytas ta intencija Mišias ir pri
taikytą pamokslą Mirusioms moti
noms pagerbti į sceną įbuvo (dvie
jų skautų) atneštas gyvų gėlių 
vainikas ir padėtas prie tam rei
kalui paruošto kryželio. Mirusios 
motinos buvo pagerbtos susikaupi
mo minute.

Paskaitai buvo pakviestas sve
čias iš Sydnėjaus sktn. dr. A. Mau- 
ragis, kuris savo paskaitoje na
grinėjo Moters teises ir pareigas 
istorijoje ir dabartyje.

Po paskaitas įvyko pavyzdinga 
skilties sueiga. Buvo perskaitytas 
Australijos .Vadeivos įsakymas, 
pagal kurį pakelti į paskiltininko 
laipsnį Algis Budzinauskas ir 
Vincas Žilinskas: jaunesnio skau
to įžodį davė Adas Sipavičius ir 
Petras Venclovas; skauto įžodį 
davė Audrius Miniotas.

Tolimesnėje programoje skautai 
pasirodė su akordeonu, gražiai pa
ruoštais eilėraščiais ir vaidinimu.

Malonu buvo stebėti, kaip ma
žas būrelis skautų didelį visuome
ninį darbą dirba-

- am -

SYDNEY LIETUVIŲ SAVAITGALIO MOKYKLOS 
TĖVŲ KOMITETAS

GEGUŽĖS 30 D.
DANCERS CLUB SALĖJE 

(kampas Joseph ir Waugham St., Lidcombe) rengia

JAUKU BALIU į;

mokyklos naudai.

Originali programa. Loterijoje daug fantų, jų tarpe 
E. Kubbos, V. Meškėno, U. Kazokaitės, R. Badausko 
paveikslai ir J. Janavičienės keramika.

Pradžia 7 vai. vak.
Įėjimas $2 asmeniui; studentams ir pensininkams — $1.

Vietas galima užsisakyti dabar kreipiantis: V. Šliteris 
tel. 89 3607, . Pullinen tel. 86 8182 ir p. Vingilienė 
tel. 602 6358.

t
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PATIKSLINIMAS
Pereitam M.P. Nr. p.p, P. ir V. 

Medelių užuojautoje pastebėta 
klaida: parašyta “Mieliems p.p. 
Šidlauskams..., Gudaičiams ir uoš
vei”, o turėjo būti “... Jų mamytei 
ir uošvei ... mirus”.

Už netikslumą maloniai atsipra
šome.

Red.

NUODINGOS
MĖNULIO MEDŽIAGOS

Mokslininkus suįdomino faktas, 
kad kai kurios žemės bakterijos, 
padėtos ant mėnulio medžiagų, 
žūsta. Ir. tai ne viso mėnulio me
džiagos bakterijas1 žudo, bet tik 
tos, kurios buvusios paimtos pra
kasus mėnulio paviršių iš 5 ar 8 
inčų gilumos. Taip pat pastebėta, 
kad augalai, kaip papartis, paso
dinti mėnulio medžiagose, geriau 
auga ir bujoja, šie faktai moks
lininkams atveria daug rūpesčių 
ir galimybių.

SYDNĖJAUS 
APYLINKES METINIS 

SUSIRINKIMAS
A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 

Valdyba šaukia Sydnėjaus Apy
linkės visuotinį metinį susirinkimą 
gegužės 17 d., sekmadienį, 4 vai. 
p;p. Bendruomenės Namuose “Dai
navoje” (East Terrace) Banks- 
town.

Susirinkimo darbotvarkė:
1) Susirinkimo atidarymas. 2) 

Mandatų Komisijos sudarymas. 3) 
Susirinkimo pirmininko rinkimas. 
4) Valdybos pranešimai: a. pir
mininko, b) iždininko, c. jaunimo 
ir Kultūros Tarybos nario. 5) 
Kontrolės Komisijos pranešimas 
6) Garbės Teismo pranešimas. 7) 
Diskusijos dėl pranešimų ir apys
kaitų priėmimas. 8) Vykdomųjų 
organų rinkimai: a. Valdybos, b. 
Kontrolės Komisijos ir c. Garbės 
teismo. 9) 1970-71 metų sąmatos 
priėmimas. 10) Sydnėjaus lietu
vių organizacijų bei draugi jįj 
trumpi pranešimai. 11) Klausimai 
ir sumanymai. 12. Susirinkimo už
darymas.

Kviečiamu laiku kvorumui ne
susirinkus, po pusvalandžio susi
rinkimas įvyks nežiūrint dalyvių 
skaičiaus (A.L.B. Statuto 20 pa- 
ragr.). Susirinkime sprendžiamą 
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balsą turi nariai, sumokėję Aust
ralijos Jietuvio mokestį (A.L.B. 
Statuto 69 paragr.).

Nario metinis mokestis 2 dol., 
kuri galima sumokėti prieš susi
rinkimą.

Visi Sydnėjaus apylinkės lietu
viai kviečiami skaitlingai dalyvau
ti.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS
L.V.S. “Ramovės” Sydnėjaus 

Skyriaus balandžio 12 d. šauktas 
metinis narių susirinkimas neį
vyko, nes nebuvo pakankamo na
rių skaičiaus.

Dabar gegužės 24 d. sekmadie
nį (tuoj po pamaldų) apie 1 vai. 
p.p. Lidcombe, Lietuvių Klubo pa
talpose, šaukiamas kitas metinis 
narių susirinkimas. Nustatytam 
laikui praėjus, po pusės valandos, 
susirinkimą® bus skaitomas teisė
tu neatsižvelgiant atvykusių narių 
skaičiaus.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. 

Prezidiumo sudarymas. 3. Sky
riaus Valdybos Pirmininko pra
nešimas. 4. Skyriaus Iždininko 
pranešimas. 5. Rev. Komisijos pra
nešimas. 6. Diskusijos dėl prane
šimų. 7. Veiklos ir Apyskaitos 
tvirtinimas. 8. Valdybos ir Rev. 
Komisijos rinkimai. 9. Einamieji 
reikalai. 10. Susirinkimo uždary
mas.

I susirinkimą kviečiami visi na
riai; buv. kariai, šauliai, partiza
nai ir kiti kariai. Atvykę nauji na
riai, apsimokėję nario mokestį 
prieš susirinkimą, turi ne tik bal
savimo teisę, bet gali būti renka
mi ir į valdoniupsius organus.

L.V.S-go~s “Ramovė” 
Sydnėjaus Skyriaus Valdyba -

NAUJAS 
“ADELAIDĖS LIET. ŽINIŲ” 

REDAKTORIUS
Mirus Jurgiui Arminui Adelai

dės Lietuvių Sąjungos biuletenį 
“Adelaidės Lietuvių Žinias” suti
ko toliau, redaguoti ponia Odeta 
Pridotkaitė-Stimburienė. Jai spau
dos darbas artimas ir pažįstamas 
dar nuo tų laikų, kai a.a. Jurgis 
Arminas leido “Australijos Lietu
vį” ir ji buvo viena iš jo arti
mųjų bendradarbių ir talkininkių.

PADĖKA
' Širdingiausią padėką reiškiame 
brangiems tautiečiams, kurie savo’ 
atvykimu parėmė mūšų ruoštą ge
gužinę — nors maža grupelė, bet 
dosni širdelė.

Dėkingi esame mūsų nepavargs- 
tantiems talkininkams p.p. V. An
tanaitienei, A. Sankauskienei, E. 
Šliogerienei ir V. Šliteriui, kuris 
taip pat dar mus parėmė 10 do
lerių auka.

Ačiū visiems!
Skautų Tėvų ir Rėmėjų 

Komitetas
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