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PASINAUDOKIME RETA PROGA
STANKAITYTĖS IR BARO KONCERTU užjūrių, 

BELAUKIANT
Po pirmojo Baro koncerto Ade

laidėje 1970 m., J. Janavičius dėko
damas solistui rengėjų vardu šalia 
šiltų žodžių svečiui įteikė simbolinę 
dovaną - australišką bumerengą pa
brėždamas: ‘Taip kaip mestas bume
rangas grįžta jį metusiam atgal į ran
kas, taip ir mes visi tikimės ir sako
me ne sudie, bet iki pasimatymo. Šie 
žodžiai buvo išsakyti dar tik po pir
mojo Baro koncerto šiame žemyne. 
Dar nežinojome, kaip pats daininin
kas mus įvertins, kaip šeimininkus 
ir kaip koncertų klausytojus. Bume
rango teorija tuomet atrodė daugiau 
prasiveržęs sentimentas, negu pa
grįsta viltis, kad sis puikus solistas 
kuomet nors į mūsų glebi ‘nukris’. Di
deli mus skiriantieji nuotoliai visuo
met surišti su stambiom išlaidom ir 
daugelio dienų užsiangažavimu.

Kai baigėsi pirmos gastrolės ir 
Baras buvo paklaustas, ar sutiktų dar 
kartą pas mus atsilankyti, jis pareiš
kė: ‘Australijos lietuviams visuomet 
ir mielai dainuočiau, tik gaila, kad 
mus skiria -tokie dideli ir išlaidingi 
nuotoliai. Čia pat solistas pabrėžė, 
girdi ‘daugelis lietuviu, pasauly kaž
kaip dalį savęs yra'pia.1 advį, gal būt 
sakyčiau atvirumo ir nuoširdumo, ką 
jūs čia Australijoje esate pilnai iš
laikę’. Toks nuoširdus ir šiltas solis
to Australijos lietuvių vertinimas, pa
drąsino antrųjų Baro gastrolių inicia
torius bandyti jį vėl pas mus atsikvies
ti. Ir kaip matote ‘žodis stojosi kūnu’. 
Tik šį kartą mūsų mielasis giesminin
kas atvyksta ne vienas. Kartu su juo 
atkeliauja ir Čikagos Lietuvių Operos 
pažiba solistė Dana Stankaitytė.

Būtų vien tuščias laiko gaišini
mas, bandant šiuos didžiuosius meni
ninkus pristatyti mūsų visuomenei. 
Apie juos yra rašiusi ne tik visa lie
tuviškoji bet žymi dalis pasaulinės 
spaudos. Pagaliau Barą daugelis mū
sų esame girdėję ir žavėjomės nuosta
biu balsu. Būtų galima tik tiek pridė
ti, kad Dana Stankaitytė savo muziki
niu pasiruošimu ir balso daviniais 
neabejotinai prilygsta savo partneriui.

Jų atsiradimas mūsų tarpe ir kon
certai po mūsų kolonijas bus didelė 
ir nepakartojama meninė šventė. Ne
pakartojama, nes vienu metu iškvies
ti du žymiausius solistus iš tolimų

TELEGRAMA POPIEŽIUI
Australijoje, Sydney mieste lei

džiamas savaitraštis ‘The Catholic 
Weekly’ (jo tiražas siekia per 100.000 
egz.) š.m. sausio 20 d. laidoje (nr. 
1558) įdėjo stambios antraštės žinia 
‘Lietuviai siunčia telegramą Popie
žiui’. Toliau patiektas pilnas tekstas 
telegramos, kuria pasiųsti Popiežiui 
nutarė Melbourne mieste įvykęs Lie
tuvių Katalikų Federacijos suvažia
vimas.

Telegramoje nurodyta į okup. Lie
tuvoje įvykusius kunigų J. Zdebskio 
ir P. Bubnio suėmimus, primenamas 
religijos persekiojimas Lietuvoje, pra
šoma, kad Popiežius viešai pareikštų 
užuojauta persekiojamai lietuvių tau
tai. Telegrama pasirašė Lietuvių Ka
talikų Federacijos Australijoje Pirmi
ninkas Viktoras Laukaitis. 

nėra kasdieninis įvykis. Jis 
uždeda mums sunkią ne tik materiali
nę, bet ir moralinę pareigą. Šitokie 
įsipareigavimai negali būti dažni.

Pastaroji solistų kelionė be pa
grindinio tikslo aplankyti su koncer
tais stambesnius lietuvių centrus, tu
ri ir antrinį tikslą - dalyvauti visam 
pasauly išgarsintame Adelaidės Meno 
Festivalyje į kurio programą abu yra 
įjungti. Žinant, kad į šiuos festivalius 
kviečiami tik pasaulinio garso meni
ninkai ir tik iš viso vieną kartą, tad 
nėra jokios vilties, kad ir šie mūsų 
solistai galėtų vėl ta dingstimi atsi
rasti. O kaip tik šis solistų užanga- 
žavimas festivalyje padengs bent da
lį kelionės išlaidų ir tuo palengvins 
rengėjų pasiimtus finansinius įsipa
reigojimus, kurie sudarys keletą tūks
tančių dolerių. Juos turėsime sudėti 
mes patys ir tai ne aukų forma, jų 
niekas nesirengia prašyti, o kuo skait
lingiausiai dalyvaudami solistų kon
certuose ir kitus paragindami į juos 
atvykti. Solistai rengiasi tolimo n ke
lionėn ne pramogai ir nepasipelnimui, 
nes čia jų nelaukia riebus honorarai, 
o tik tautinės pareigos vedami, kaip 
lietuviai pas lietuvius.

Kai pereita karta ALB Krašto 
V-bos pirm. Zakaras atsisveikindamas 
pasiūlė Barui nuo kelionės išlaidų 
likutį, kaip simbolinį honorarą, solis
tas priimti atsisakė, pareikšdamas: 
‘Man didžiausias honoraras buvo Jūsų 
nuoširdumas ir mano dainavimo karš
tas priėmimas. Juk jūs visi čia dir
bate be jokio atlyginimo lietuvišką 
darbą. Leiskite ir man prie to prisi
dėti ne vien kaip menininkui, bet ir 
kaip lietuviui’.

Ir ši kartą nei Baras nei Stankai
tytė kvietėjams nestatė jokių finansi
nių reikalavimų ir tenkinasi' vien ke
lionės išlaidų padengimu. Tačiau 
gastrolių organizatoriai turi vilčių 
ir norėtų, kad atsisveikinant galėtų 
solistams įteikti nors ir kuklų hono
rarą, uz jų įdėtą triūsą, kelionės var
gus ir sunkų darbą. Pagaliau ir sąži
nė neleidžia du didelius menininkus 
versti iš kontinento į kontinentą at
vykti vien tik tam, kad mums suteik
tų džiaugsmo ir malonumų, o sau tik... 
vargo. Tai būtų iš mūsų pusės netei
singa ir egoistiška. Tikrai nesame 
kokie skurdžiai, kad amžinai turėtu
mėm naudotis labdarybe.

Gastrolių Rengimo Komitetas ne
turi jokių savo lėšų nei mecenatų, ku
rie gastroles finansuotų. Visos viltys 
sudėtos į tautiečius, kurie dar karta 
kviečiami į rengiamus koncertus at
silankyti. Užpildykime koncertų salių 
ne tik visas kėdes, bet ir visus kam
pus. Ateikime į koncertą visa šeima. 
Tegu ir jaunimas pop - muzikos ali
namas ir žalojamas pasiklausys tik
ro meno ir susipažins su mūsų iški
liais dainininkais, nes vieną dieną 
jie subręs, o su meniška muzika bus 
nesuaugę, jos nesupras ir už tai pa
kaltins tik mus pačius.

Is anksto žinome kur ir kada kon
certai rengiami. Susitvarkykime savo 
laisvalaikį taip, kad tą dieną nebūtų 
kitų įsipareigojimų.

Pasirodykime mieliems svečiams 
kad jie yra mūsų laukiami ir kad mes 
jų gerą valią ir pastangas nuoširdžiai 
vertiname.

Br. Straukas

Jaunimas šoka - Clevelando Grandinėlė

LIETUVIU. DIENU. 1972 M. PROGRAMA
Lietuvių Dienoms ruošti Komitetas savo 6.2.1972 posėdyje jau sudarė

Lietuviu Dienų 1972 m. programą. Smulkesnės detalės bus paskelbtos vėliau.
*26.12.1972 - Lietuvių Dienu, pamaldos. Meno parodos atidarymas.

27.12.1972 -Jaunimo Koncerto repeticijos Marana Hall, Hurstville;
Šventės atidarymas, Sports Stadium, Madox St. Alexandria;
Jaunimo Koncertas Marana Hall, Hurstville.

28.12.1972 - Tautinių Šokiu Koncertas, Sports Stadium, Alexandria.
29.12.1972 - Dainų Koncertas Marana Hall, Hurstville.
30.12.1972- Teatro spektaklis latvių salėje, Strathfield’e.
31.12.1972- N.Metų sutikimas Shewron viešbuty, Sydney.

LIET. DIENOMS RENGTI K-TAS

S. KUDIRKOS ŽMONA! 
NEI DARBO, NEI BUTO

VILNIUS. — Iš patikimų šal
tinių j laisvąjį pasaulį prasi
skverbė šiek tiek žinių apie Si
mą Kudirką ir jo žmonos liki
mą. Po teismo Kudirka kurį lai
ką buvo laikomas Vilniaus kalė
jime. žmonai jį aplankyti nelei
do, neleido net laiškais susira
šinėti. Su Simu pi’’žiūrėtojai el
gėsi labai žiauriai, spardė ir mu
šė. Vėliau iš Vilniaus išvežė į 
Sovietų Sąjungos šiaurę.

Apie Simo žmoną Genę ir jo 
vaikus ok. Lietuvoj žmonės žino 
plačiai ir kalbama garsiai. Iš 
butelio, kur gyveno Simas su 
šeima, Genė ir vaikai buvc iš
mesti į gatvę. Baldai ir kiti reik
menys buvo konfiskuoti. Kurį 
laiką Genė su vaikais neturėjo 
kur prisiglausti ir eilę naktų 
praleido atvirame ore. Vėliau 
geri žmonės pradėjo juos pri
glausti pas save. Genė ėmė ieš
koti darbo. Jei turėtu darbą, 
galėtų gauti ir kur nors kam
barį Sovietų Sąjungoj yra to
kia. tvarka, kad buto ar kam
bario negausi, jei neturi darbo.

Darbo jai niekas nedavė. Kad ji 
dar gyva, tai tik dėka gerašir
džių žmonių.

Valdžia iš jos reikalauja, kad 
ji išsižadėtų kaip piktosios dva-

Genė Kudirkienė

sios, savo vyro ir ji pasmerktų. 
Tada ji gautų ir darbą ir butą. 
Terorizuojama Genė kol kas su
geba išsilaikyti ir atsisako tai 
padarvti. Komentarų nereikia.

ATSILANKYMAS į BARO-STANKAITYTĖS KONCRETĄ YRA KIEKVIENO 
SĄMONINGO LIETUVIO PAREIGA
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TĖVU PAREIGOS IR SAVAITGALIO 
MOKYKLOS

Natūralus ir įgimtas yra tėvų jaus
mas rūpintis savo vaikų ateitimi. Ir 
tą pareigą tėvai pagal savo sąžinę, 
pagal papročius, pagal išteklius ir 
meilę savo vaikams dažniausiai atlie
ka patenkinamai. Bet gi yra ir tokių 
tėvų, kurie vaikų laimėje mato ir sa
vo laimę. Čia žinoma nieko blogo nėra, 
kol vaikai nepajunta tėvu silpnumą. 
Išpaikinti ir išlepinti vaikai darosi 
namuose žiaurūs bosai, o mamytė ir 
tėvelis tampa tik tarnais ir žiopliais 
i kuriuos gaila net žiūrėti.

Jei tėvai daugiau rūpintųsi vai
kų auklėjimu, moralės skiepijimu, re
liginių ir tautinių jausmų ugdymu pa
saulyje nebūtų tiek daug blogo kiek 
dabar jo yra.

Lietuvišką auklėjimą mes atlie
kame šeimoje, savaitgalio mokyklose 
ir jaunimo organizacijose. Čia norėtų
si pakalbėti apie savaitgalio mokyk
las, nes kaip tik prasideda nauji moks
lo metai. Kiekviena lietuviška šeima 
turinti prieaugliaus susidurs su klau
simu: leisti vaiką į lietuvišką mokyk
lą ar ne. Ir reikės apsispręsti, tai nė
ra taip lengva pasakyti taip ar 
n e .T a i p tai reiškia kad reikės 
Įsipareigoti kokiems penkiems metams 
vaiką į mokyklą pristatyti kiekviena 
savaitgalį, reikės ekstra išlaidų ir ki
tokių nepatogumų patirti. N e , tai 
reikštų pakreipti vaiko likimą kita 
kryptimi. Jei nesimokys vaikas savait
galio mokykloje, neturės lietuvių drau
gų, nemokės lietuvių kalbos, atšals 
nuo lietuvybės ir žinoma nuo pačių 
tėvų. Taigi šis mažas klausimas yra 
pagrindinis reikalas santykiuose tarp 
tėvų ir vaikų. Ir nuo jo išsprendimo 
priklauso, ne tik vaiko, bet ir tėvų to
limesnis gyvenimas, džiaugsmas ir 
prasmė.

Gerai žinome iš praktikos, o ne
mažiau ir iš pedagogikos mokslų, kad 
pirmoji mokykla yra reikšmingiausi, 
daugiausiai daranti įspūdžio vaiko 
dvasiai ir jos susiformavimui. Jaunys
tėje įsigyti draugai yra ištikimiausi 
ir geriausi per visą gyvenimą.

Geri tėvai negali gailėtis savo 
vaikams nei sugaišto laiko, nei iš
leisto pinigo, jei tik tas viskas veda 
į gerą ir į glaudesnius tarp tėvų ir 
vaikų santykius. Greitai pastebėsite, 
kad jūsų įdėtas kapitalas neša šimte
riopą nuošimtį. Turėsite ramią sąži
nę, vaikų pagarbą ir meilę ir jūs bū
site daug laimingesni, nes jūsų vai
kai bus panašus į jus. Sena romėnų 
patarlė sako: panašus panašų traukia.

am

1971 m. pabaigoje Vilniuje iš
leista Juozo Gaudrimo apybraižų kny
ga ‘Tarybų Lietuvos kompozitoriai ir 
muzikologai’ (175 psl., 6.000 egz.). 
Pateikiamos bibliografinės žinios bei 
kūrybos apibūdinimai.

Sydney Lietuvių Savaitgalio Mokyklos mokytojai 1971 m. mokyklos metus užbai
giant. Sėdi įš kairės: S. Mauragienė, kun. P.Butkus - mokyklos globėjas, E. Ba
dau skienė.. mok. vedėja, Šidlauskienė, Lašaitienė ir A. Stasiūnaitienė. Stovi: G. 
Grybaitė, NLiutikaite, Tėvų k-to pirm. E. Lašaitis. Trūksta mok. T. Zakarevičienės

Gerb. p. Redaktoriau,
Perskaitęs p. A. Brazdžionienės 

laišką tikrai nustebau kaip tokias ne
sąmones galima rašyti ir kaip jos iš 
viso yra spausdinamos. Siūlyti ir vėl 
sekančiais metais daužyti gitaras ir, 
iš jos taip giriamo Geelongo, atvežti 
storžieviškumą , dėl kurio taip skau
džiai nukentėjo ne tik sydnėjiškiai 
šventės rengėjai, bet ir visas lietuvių 
sportininkų vardas, yra man tikrai vi
sai nesuprantamas, bet ir neįsivaiz
duojamas dalykas. Ir svarbiausiai tai 
su pasigerėjimu siūlo moteris, ponia 
ir gal net motina.

Būdamas tik sporto mėgėjas, aš 
nenoriu leistis su Ponia į sportinio 
pajėgumo ginčus, tačiau kiekvienas 
gražus laimėjimas ar ji atsiekia Syd- 
nėjus, Adelaidė, Melbournas ar Gee- 
longas yra tik sveikintinas, nerodant

MELBOURNO NAMU REIKALAIS
Štai laiškas iš Perth, kuriame la

bai teigiamai vertinami Melbourne lie
tuvių Namai. Tai suprantama, yra dar 
įtaka tų prisiminimų, kada jie buvo 
lankyti Lietuvių Dienų metu 1970 m. 
gale.

Mes melbourniškiai irgi džiau
giamės jais, tačiau, nepaslaptis, tu
rime ir didžių rūpesčių.

Vienas iš tų rūpesčių, kaip ga
lima greičiau gauti gėrimų licenziją. 
Matydami Adelaidės, Canberros, o da
bar ir Sydney lietuvių tuo reikalu at- 
siekimus, mūsų rūpestis dar didėja, 
nes apie šį degamą reikalą tikrų in
formacijų iš Klubo Tarybos neturime. 
Esame priversti tenkintis tik neaiš
kiais pareiškimais; tas pasakė taip, 
tas padarė tą, o nieko aiškaus. Net 
gi yra manančių, kad licenzija visai 
nereikalinga, nes nieko gero namams 
neduosianti. Šiuos pastaruosius norė
čiau paklausti, argi Melbourno lietu
viai nulipdyti iš kitokio molio; kodėl 
Adelaidės, Canberros bei Sydney lie
tuviai tuo džiaugiasi ir gauna ar tiki
si gauti gerų pajamų?

Antras rūpestis itin akį veriantis - 
namų remontai ir pertvarkymai. Kai 
pažiūrime į naująją salę ir džiaugia
mės ir skundžiamės. Džiaugiamės, 
kad turime padoresnes patalpas į ku
rias įvairiomis progomis patys renka
mės, o ir svetį kitatautį nesidrovėda
mi galime atsivesti. Skundžiamės, kad 
tiek pinigo išleista, o ji dar nebaigta: 
virtuvės nėra, siena iš gatvės pusės 
tik šiurpą kelia į ją pažiūrėjus, jau 
3 metai praėjo, o durys nenudažytos...

jokios pagiežos ar tų nešvankių ‘lin
kėjimų’, kuriuos Ponia pasiuntė Syd- 
nejaus link. Tikrai atrodo, kad ši 
sportiško nekultūringumo rėmėja neturi 
jokio nei mažiausio supratimo apie 
mūsų lietuviškąjį sportą Australijoje, 
jo naudą ir jo reikšmę mūsų prieaug
liui, nes jeigu sportininkai būtų ėję 
jos nurodomu keliu, tai
tikrai niekada nebūtų atsiekę tokių 
puikių rezultatų per tuos 22-jus metus.

Aš asmeniškai patarčiau Poniai, 
jeigu jus neturite ką nors gero mūsų 
jaunimui patarti, tai geriau visai ty
lėkite ir nekelkite neapykantos taip 
gražiame Australijos lietuvių sporti
ninkų gyvenime.

Su pagarba
Alg. Ramanauskas 

****

Lietuvių Namų frontas - liūdnas 
vaizdas. Yra net kalbų, kad norėję 
naująją salę nuomoti tarptautiniams 
šachmatų turnyrams, to atsisakė vien 
tik pamatę namų frontinę išvaizdą. Ve
randa virš šalygatvio žiauriai surūdi
jusi ir reikalinga pakeisti kita.

Namuose turime tris sales, ku
rios palyginus, labai mažai tenaudo
jamos. Turime antrajame aukšte 3 kam
barius, kurie irgi savaitėmis, jei ne 
mėnesiais, laikomi tušti. Turime kop
lyčią - nemažą saliukę, kuri, neklys
damas pasakysiu, naudojama ne dau
giau kaip kartą į mėnesį.

Kad Lietuvių Namų patalpos bū
tų racionaliai panaudojamos, kad na
mų remontai ir pertvarkymai būtų vyk
domi planingai, yra būtinas reikalas 
sudaryti atatinkamą Namų Tvarkymo 
Komi sija, (gali būti ir kitas jos vardas), 
kuriai būtų pavesta padaryti namų per
tvarkymo ir remonto generalinis planas 
ir kuris palaipsniui turėtų būti vykdo
mas. Komisijos amžius neturėtų baig
tis su Tarybos perrinkimais. Jei tokia 
komisija būtų buvusi sudaryta anks
čiau, tikėkite man. nebūtų tiek kalbų 
del naujosios salės statybos vykdy
mo ir dėl padarytų jai išlaidų patei
sinimo.

Kad tokia komisija reikalinga 
rodo ir dabarties faktai. Ana šešta
dienį nuvykęs į Lietuvių Namus ra
dau p. Kvietelaitį su pagelbininku 
australu (lietuvių talkininkų Taryba 
nebeprisišaukia), betriūsantį įrengti 
Moterų D-jai krautuvėlę, vadinas, bu
vusį bilietų pardavimo kambarėlį ati
tverti nauja siena. Atvyksta ir Klubo 
pirmininkas. Girdžiu jų pokalbį iš ku
rio aiškiai matosi, kad nėra konkre
taus nutarimo kur nauja siena turi bū
ti pastatyta. Pagaliau pirmininkas nu
taria: nauja siena turi būti pastatyta 
tiesiai nuo vienos sienos iki kitos.

Mano supratimu taip neturėjo bū
ti. Kur ir kokius darbus reikia atlikti, 
kur ir kas reikia statyti, kur ir kas 
griauti, turi būti aiškus nutarimas pri
silaikant paruošto ir priimto genera
linio plano. To neesant pripuolamai 
atliekami namų pertvarkymai, vėl ga
li būti keičiami ir griaunami keičian
tis Taryboms, o iš to tikrai jokios 
naudos Lietuvių Namams, bet tik juo
se netvarka.

Kaip jau sakiau Namuose yra 3 
salės, 3 kambariai ir koplyčia, kurie 
laukia siūlomos komisijos atatinkamų 
patvarkymų. Turint Koncertų salę ir 
Naująją salę, senoji šokių salė, ma
no manymu, visai nereikalinga. Pada
rius joje vidaus sienas galima būtų 
padaryti mažiausia tris padorius kam
barius.

Vertinu Koplyčios, kaipo tokios, 
reikalingumą, nes ji jungia dali gerų 
tautiečių ir maldai ir tautiniam darbui. 
Tačiau galvoju, kad vadinamasis Re
prezentacinis kambarys pilnai atliktų 

tą funkciją, kurią atlieka dabar esan
ti koplyčia. Koplyčios saliukę galima 
būtų paversti lietuvių kultūros repre
zentante, čia perkeliant biblioteką, 
čia perkeliant žuvusioms už Lietuvos 
laisvę paminklą, kuris dabar tik tam
sos ir dulkių gaubiamas, ir padarant 
dar kitus reikalingus įrengimus ir pa
tvarkymus, čia koncertų, vaidinimų 
ir kitomis progomis galėtų žmonės 
rinktis, o ne vienas kita alkūnėmis 
stumdyti priešsalyje ^(foje).

Skundžiamės lėšų stoka. Pasta
rasis ir dar tebevykdomas pinigų tel
kimo vajus, pripažinkime, duoda daug 
daugiau lėšų nei priimtas garsusis 
‘slenksčio mokestis’. Nereikia lėšų 
telkimo vaju ir ateityje užmiršti: tą 
daro ir darė kiti, darykime ir mes. Ta
čiau ieškodami lėšų šaltinių, nepri
valome užmiršti, kad antro aukšto 3 
kambariai, į kuriuos iš gatvės yra at
skiras įėjimas, išnuomoti biznio ar 
profesinio darbo reikalams, duotų gra
žių pajamų. Reikia visas šias gali
mybes išnaudoti. Taigi visi šie ir ki
ti reikalai pavestini siūlomos ir rei
kalingos Namų Tvarkymo Komisijos 
pasisakymams ir patvarkymams.

Čia keliomis mintimis norėjau 
atkreipti dėmesį, kad jau senai yra 
gyvas reikalas Lietuvių Namus tvar
kyti planingai. Jei tai nepadaryta pra
eityje, darykime dabar. Reikalas tik
rai pribrendęs ir neatidėliotinas.

Ignas Alekna

Dėl įsikūrimo Austrlijoj Atsiminimų
Daugiau kaip prieš metus mūsų 

spaudoj buvo iškeltas reikalas surink
ti Australijos lietuvių šiame krašte 
įsikūrimo atsiminimus. Šios iniciaty
vos ėmėsi Adelaidės Muzėjus - Ar
chyvas. Buvo prašyta atsiminimus 
siųsti šiuo adresu: B. Straukas, 16 
Church St. Highgate, S.A. 5063.

Dar kartą kreipiuosi į mielus 
tautiečius ir prašau kas tik gali to
kius atsiminimus parašyti ir siųsti 
minėtu adresu. Tokie atsiminimai yra 
labai svarbūs mūsų tautos emigraci
nei istorijai. Atidėliojimas parašyti 
vėliau, gali reikšti, kad tokie atsimi
nimai niekuomet nebus parašyti. Tad 
neleiskime užmarštės dulkėmis už
nešti mūsų pirmąsias pėdas įmintas 
šiame krašte. Jeigu mes mielai vieni 
kitiems pasakojom anų pirmųjų dienų 
nutikimus ir tokių pasakojimų su ma
lonumu pasiklausome, tai reiškia, kad 
šios individualinės istorijos bus įdo
mios ne tik dabartinei bet ir priau
gančiai kartai. Tad visi tautiečiai, 
kurie tokius atsiminimus turite parašę, 
nedelsdami juos išsiųskite, o kurie 
dar tik žadate, nedelsdami parašyki
te.

Br. Straukas
****

LIETUVOJE
Kėdainiuose pastačius chemijos 

gamyklą, nepaprastai užteršiamas 
oras. Štai kuo ‘Komj. Tiesoje’ (nr.240) 
skundžiasi Kėdainių miesto keturi gy
ventojai: ‘Mūsų mieste oras labai ter-s 
šiamas biochemijos gamyklos dūmais, 
nemalonus kvapas veržiasi iš valymo 
įrengimų, 22 - 23 valanda mieste pa
sklinda tokia smarvė, jog reikia užda
ryti ne tik duris, langus, bet ir plyšius 
kamšyti. Ir taip kiaurą naktį. Kada 
mes kvėpuosime švariu, nesuterštu 
oru?’ - jie klausia.

Pareigūnai atsakė: padėtis sten
giamasi taisyti, Chemijos kombinato, 
biochemijos gamyklos vadovai įparei
goti daugiau rūpintis oro ir vandens 
švara, Įpareigoti ir kiti...

(Elta) 
****

Literatūros kritikas Vytautas Ga
linis praėj. metų gruodžio 27 d. Vil
niuje apgynė filologijos mokslų dak
taro disertaciją. Joje jis išnagrinėjo 
naujas kryptis 1917 - 1932 m. lietu
vių literatūroje. Daktarines diserta
cijas 1971 m. apgynė 30 mokslininkų.

(Elta).'
****
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MOTERIS ISTORIJOS EIGOJE
V. Kristensen

Šiais protestų, laikais kas kart 
garsiau girdisi ir moterų balsai, reiš
kia nepasitenkinimą savo padėtimi 
modernioje visuomenėje. Pasižvalgius 
po vakarų pasaulį, gaunamas toks mo
dernios moters vaizdas: ji neapkrauta 
vaikais, jos namai modernūs, su Įvai
riom namu ruošą palengvinančiom prie
monėmis. Savo laisva* laiką ji sunaudo
ja kaip norėdama: įvairūs klubai, te
nisas, yoga, įvairūs komitetai, teatras, 
koncertai, visokie subuvimai - pasi
rinkimas didelis. Siauras etiketas ne- 
bevaržo jos viešo gyvenimo: ji rūko, 
išgeria, važinėja automobiliu, dėvi 
kelnes ir niekas tuo nesistebi. Jei 
nori - ji dirba. Žodžiu, vaizdas lais
vos moters. Nežiūrint to, moterys vėl 
buriasi į grupes bei organizacijas ir 
reikalauja absoliučios lygybės su vy
rais. Tų grupių yra visose šalyse, 
bet Amerikoje ypatingai garsūs jų pro
testai. Pati radikaliausia yra ‘The 
Feminist’ grupė, vadovaujama Ti-Gra- 
ce Atkinson. Jos nuomone, moteris, su
varžyta ir apribota savo lytine role, 
buvo ir tebera tiktai vyro žaislas. 
Savo protestą prieš tai jos reiškia 
nevartodamos kosmetikos, nedevėda- 
mos korsetų, nepripažindamos dietos 
ir šiaip nepriimdamos jokių paslaugų, 
iš vyrų pusės (kaip pav. palaikymą 
kėdės, atidarymą durų ir pan.). Jų ne
apykanta vyrams yra intensyvi, net 
palyginama su Amerikoje siaučiančia 
rasine neapykanta.

Daugelis moterų nesutinka su 
‘feminisčių’ šūkiais bei siekimais ir 
ypač priemonėmis juos įgyvendinti. 
Jų nuomone, iškeitimas vyro dominuo
tos visuomenės su moters dominuoja
ma visuomene nėra pageidautina iš
eitis. Mažiau radikalios grupės siekia 
ne dominacijos, bet lygiateisės eg
zistencijos su vyrais.

Kitos žinomos Amerikos grupės 
yra: ‘Sisters of Lilith’, ‘The Gallsto
nes’, ‘SALT’ (sisters all leaning to
gether), ‘WITCH’ (Womens’ Internatio
nal Terrorist Conspiracy from Hell), 
‘Red Stockings’ ir šiaip daygybė ma
žesniu grupiu. susidedančių iš 5-15 
moterų. Bendrai paėmus, visos šios 
grupės neturi nusistatė aiškių veiki
mo gairių ir yra ištikrujų tik diskusi
jų stadijoj. Tačiau yra aišku, kad su 
ju balsais teks skaitytis labai netoli
moj ateity. Pats moterų judėjimas yra 
pasidalinęs į dvi sroves: ‘pure femi
nists’, kurios nori, kad moterys pačios 
vienos tęstų kovą už galutine moters 
laisvę ir ‘political feminists’, kurios 
galvoja, kad moterys daugiau pasieks 
dirbdamos bendrai su kuria nors poli- 
tine grupe ar partija.

Po sios Įžangos pažvelgsime i 
moters padėti įvairiose buvusiose ci
vilizacijose, nes tik tokiu būdu gau
sime pilną vaizdą moters problemų 
nuo pat seniausių iki šių laikų ir ge
riau suprasime jos nepasitenkinimą.

Priešistorinis primityvus žmo
gus bijojo ir gerbe tai, ko jis nesu
prato. Motinyste irgi buvo viena iš ne
suprantamu mistinių reiškiniu. Tokiu 
būdu senose religijose sutinkame že
mes ar motinas-dievaites, dažnai ga
lingiausiais iš visų dievybių. Moteris 
irgi buvo svarbi asmenybe primytyvio- 
je šeimoje; manoma, kad vienu laiko
tarpiu vyravo matriarchatas, kur mo
teris buvo dominuojanti asmenybė. 
Su laiku nuolatine kova uz būvį pa
saulyje, kur stipresnis išlieka, o silp
nas žūna, išvystė fiziniai stipresni 
vyra ir isstumė gimdymų išvarginta

moteri is dominuojančios rolės šeimo
je. Vyras tapo šeimos galva - patriar
chatas atėjo i pasaulį ir įsigalėjo ja
me. Moteris taip ir liko vyro dominuo
jama per visus amžius iki pat praėju
sio šimtmečio, kada jos kova už tei
ses faktinai prasidėjo. Istorijos bėgy
je jos žema padėtis buvo patvirtinta 
daugybe rašytų ir nerašytų įstatymų.

Senose žinomose civilizacijose 
moteris buvo nevienodai traktuojama. 
Pav., viena iš seniausiu Europos civi
lizacijų buvo apie 2000 m. prieš Kris- 

GRAZINOS’ operoje Gražina - Dana Stankaityte, kuria greitai išgirsime kartu 
dainuojant su Stasiu Baru mūsų surengtuose koncertuose.

tu Kretoje isikurusi Minoan civiliza
cija, kuri buvo ne tik aukšto kultūri
nio lygio, bet pažangi, net moderni, 
musų standartais. Žmones gyveno ra
mu, laisva gyvenimą; tyrinėjimai pa
rodo, kad moterys buvo beveik lygia
teises su vyrais, faktas įrodantis jų 
pažangumą. Įdomu yra tai, kad Mino
an religijos aukščiausia dievybe bu
vo Ghea (ar Rhea), žemes dievaite ir 
motina-dievaitė.

Paminėtina yra ir Etrurijos civi
lizacija, kiek ankstyvesnė už klasinę 
graikų, klestėjusi šiaurinėj Italijoj. 
Etruskų seimą prilygo savo dvasia 
musu moderniai šeimai ne vien tuo, 
kad ji turėjo ir religinį ir juridinį pa
grindą, bet giliu šiltu jausmu, vyrau
jančiu tiek tėvu santykiuose, tiek san
tykiuose tarp tėvų ir vaikų (labai di
delis skirtumas nuo graiku ar romėnų 

seimu. santykių). Moteris ir vyras už
ėmė lygią vieta seimos vienete. Ši 
lygybe buvo net simbolizuojama ve
dybinėse apeigose, uždengiant abiejų 
partneriu galvas vienu šydu.

Klasikinėje graikų civilizacijoje 
moteris buvo labai suvaržyta legaliai 
ir dar labiau socialiai. Užaugusi tam 
tikrose, moterims skirtose, patalpose, 
apvesdinta 12-15 m. amžiaus, ji perė
jo iš. tėvo į vyr o globą. Viešam gyve
nime ji visai nedalyvavo, net nepriė
mė svečių kartu su vyru. Visas jos 
■gyvenimas buvo užpildytas namu ruo
ša. Ir tik viename iš greikų miestu - 
štatu, Spartoje, moteris vedė laisva 
socialų gyvenimą. Seimą bei vaiku 
auginimas jos nevaržė, nes vaikai be

veik visiškai priklausė valdžiai ir bu
vo nuo pat jauno amžiaus ir abiejų 
lyčių treniruojami sporto stadijonuose. 
Vyrai irgi didesnę gyvenimo dalį pra
leisdavo treniruotėj ar kare; moteris, 
tokiu būdu, tvarkė pati namus. Ji ir 
rengėsi kitaip: trumpa, judėsiu nevar
žančia tunika. Stebėtinas faktas yra 
tai, kad jos savarankiškumas sukėlė 
ne pasigerėjimą, bet pašaipa likusio
je Graikijoje.

Romos respublikoje moteris sekė 
graikų moterų pėdomis: iš tėvo glo
bos į vyro globą. Ve'liau, imperijos 
laikais, jos legali ir sociali padėtis 
pagerėjo. Vyrui ji buvo ne tik žmona, 
bet ir kompanijonė. Ji turėjo teisę liu
dyti ir teisę turėti asmeninę nuosavy
bę. Jos socialus gyvenimas buvo įvai
rus ir pilnas. Viešam politiniam gyve

nime ji neturėjo teises dalyvauti, bet 
dažnai vaidino didele role už kulisu. 
Ypatingai imperatoriaus žmona ir įpė
dinio motina buvo galinga asmenybė. 
Pasinaudodama savo svarbia pozicija 
ji pyne intrigas ne tik imperatoriaus 
dvaro, bet ir krašto politiniam gyve
nime, ture'dama kartais neigiamą, bet 
dažnai ir teigiamą įtaka. Kai kurių 
imperatorių žmonoms buvo parodytas 
didžiausias garbes ženklas jas pa
skelbiant dievaitėm ir įamžinant sta
tulose. i:r;:

Vedybos pradžioje buvo visai pri
vatus dalykas, nepatvirtintos nei re
liginėm apeigom, nei valstybes Įsta
tymais. Vėliau įstatymai buvo įvesti 
išsprendimui painiu vedybų bei kitu 
šeimyninių reikalu, dažniausiai susi
jusių su nuosavybe. įstatymai buvo 
rustus ir ypač baudė už neištikimybe, 
žinoma tik žmonos. Viengungyste ir
gi buvo baudžiama, pav., našlė turė
jo, pagal įstatymą, vėl apsivesti.

Krikščionybei atėjus, moterys 
buvo skaitlingiausios Kristaus pase
kėjos. Kristus moterį laikė žmogumi; 
jai padėjo, jos nesmerke ir dovanojo 
jos nusikaltimus. Iš Jo pamokymų ma
tyti, kad Jo idėjos buvo daug pažan
gesnes už vyraujančias tais laikais. 
Tačiau Kristaus pasėkėjai, ju tarpe 
ir Povilas, nepripažino moterį lygia 
su vyru. Povilas savo laiškuose ši
taip pareiškė: ‘Vyro galva yra Kristus, 
bet moters - vyras’. Kataliku Bažny
čios filosofai ir šventieji apie moterį 
daug rase visi ją pasmerkdami. Ju žo
džiais, moteris didžiausia kliūtis ke
ly i išganymą; kūnas reperezentavo 
nuodėmė, bet tik moteriškas kūnas. 
Vedybos buvo neišvengiama blogybe 
ir kad ja pateisinus Bažnyčia ivede 
moterystes sakramentą ir tuo pačiu 
ivede dvasiškiams celibatą. Bažnyčia 
turėjo didele galia viduramžiuose ir 
jos pasmerkta moteris negalėjo tikė
tis paramos is niekur. Teisiu ji turė
jo labai mažai ir tiktai jei netekėjusi 
ar našle; ištekėdama ji prarasdavo 
visas teises ir priklausė vyrui.

Vienas labiausiai nedovanotinas 
ir moterį žeminantis faktas buvo, kad 
vyras turėjo teise pavartoti prieš žmo
na fizine bausme. Tiek civiliai, tiek 
bažnytiniai įstatymai legalizavo fi
zine bausme: žmonai nusikaltus, vy
ras galėjo ja kumštelti i nugara, trenk
ti į nosi. dažnai ja sulaužant, ar net 
užrakinus badu pamarinti; tuo pačiu 
pridedami, kad ‘su saiku’. Bet kas 
žino, kiek buvo ‘su saiku’? Tai parė
jo nuo paties vyro. Bažnyčios įstaty
mas, išleistas 400 po Kristaus, maž
daug šitaip suformuluotas: Kiek
vienas vyras privalo bausti nusikal
tusią žmona, bet su saiku, tačiau, bū
damas dvariškis, jis privalo ja baus
ti tuo labiau...’

(Bus daugiau)
DAILĖS DARBU KRAUTUVE
Melbourne Lietuvių Namuose ren

giama dailės darbų krautuve. Krautu
vės įrengimo darbai jau pradėti, dar
bams vadovauja p. J. Kvietelaitis. 
Krautuvė bus tvarkoma Melbourne Lie
tuvių Moterų Soc. Globos Draugijos.

Moterys, taip pat ir vyrai, turin
tieji rankdarbių pardavimui, maloniai 
prašomi krautuve pasinaudoti ir iš 
anksto pranešti Moterų D-jos ponioms 
apie turimas prekes.

Krautuven bus priimama visa, 
kas rankomis padaryta; audiniai, me
džio ar metalo išdirbiniai, keramika, 
mezginiai, paveikslai ir įvairiausi ki
tokį atliekami dailės darbai.

Tenka pagirti Melbourne moteris 
už sumanumą, nes projektas labai nau
dingas. Kiek daug musų yra labai 
mėgstančių rankdarbius, bet iki šiol 
nebuvo kur juos padėti. Ypatingai iš- 
e‘ję į pensiją įvairus'knyburnikai' tu
rėtų džiaugtis. Dažnai ieškome kokios 
tinkamos dovanos kokia nors proga; 
pirkdavome juosteles ar pagalvėlius 
latvių krautuvėje, dabar turėsime pa
sirinkimą iš savųjų menininkų.

Todėl į darbą visi dailieji dar
bininkai, nes kiek teko girdėti krau
tuvė numatoma atidaryti apie ai- tuoj 
po Velykų. Mes nieko gero nesuge
bantieji, laukiame Jūsų darbu.

A. Matukeviciene 
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TRUPUTĖLIS LAIMES
Vėl tapo mada nešioti įvairius 

talismanus; nešioja net ir visai ne
prietaringi žmonės.

Jeigu bet-kuriame žurnale, ypač 
moterų spaudoje, yra horoskope per
spėjimas būti ‘atsargiai kelionėje’ - 
tuomet geriausia kelionę pavesti šv. 
Kristoforo atsakomybei. Šiandien jis 
tapo daugiausiai žinomas šventasis 
ir jau ne karta buvo kaltinamas už 
auto nelaimes. Kai kurios tautos tiki, 
kad jis padeda surasti užkastus lo
bius ir pamestus daiktus. Nesumaišy
kite su šv. Antanu, kuris padeda su
rasti pražuvusius daiktus. Gal ir tikė
ti; nes štai Kristoforas, jeigu ir kal
tas dėl auto nelaimių, tai ‘panel bea- 
teriams’ jis tikrai atneša netikėtus 
lobius.

Jeigu esate sporto žmogus ar sko
lininkai ant kulnų lipa, tuomet liūto 
nagas duoda drąsos, jėgų ir greitumo. 
Tą visuomet tikėjo ir tvirtino Eigipto 
faraonai.

Nuo įvairių demonų gintis reikia 
tik tada, kada visos gerosios dvasios 
jau apleido. Brazilietiška ‘Macumba’ - 
ranka iš juodo žakarandos medžio ypa
tingai branginama ir dvasias baugi
nantis talismanas. Įsidėmėtina ‘fica’ 
(lietuviškai - špyga), kuri apgina ne 
vientik nuo piktų demonų, bet daug 
vertingos reikšmės turi vaisingumo 
reikaluose. Jau net viduramžyje buvo 
tikėta, jog ta pirštų kombinacija šo
kiruodavo ir pati šėtoną. Prieš pat 
krikščionybės laikus, kol nebuvo kitų 
priemonių nuo piktų dvasių apsiginti, 
špyga buvo vienintelis garantuotas 
ginklas.

Ar ‘13’ tikrai nelaimingas skai
čius?

Trylika atneša nelaimę tik tada, 
jeigu užklumpa netikėtai. Apsisaugo
jimui nuo netikėtumų, geriausia vi
suomet ‘13’ nešiotis su savimi, tada 
‘13’ nebeturės nelaimės galios ir at
neš tik laimę. Šiaurės kraštų mitolo
gijoj 13 reiškia laimę ir nelaimę kar
tu, todėl dauguma skandinavų moterų 
nešioja ‘13’ ant kaklo aukso grandi
nėlę ar kitą papuošalo forma arba pi
niginėje laiko atskirai 13 centų.

Laimės dievus neprisišauksi te
lefonu, kaip gaisrininkus ar policija; 
jie girdi visai kitoki skambėsi. Juos 
prišaukti gali mažytis sidabrinis var
pelis nešiojamas ant kaklo. Burtų ir 
amuletinis varpelis buvo žinomas dar 
pries' krikščionybės laikus. Jie dažnai 
minimi įvairių tautų pasakose ir pa
davimuose ir gali iš anksto sustabdy
ti nelaimes.

Mažytis sidabrinis batukas pade
da prieš vaiduoklius. Bato formos pa
puošalų buvo jau pirmajame akmens 
amžiuje. Kodėl, kaip tik šito amuleto 
jie turėtų bijoti, galbūt, vaiduokliai 
ir patys gerai nežino. Australų abori- 
džinai irgi turi stebuklingus, deives 
‘Kurdaitcha’ paslaptingus ir labai ga
lingus batus. Su ‘Kurdaitcha’ batukais 
gali net tapti nematomas ir kitų min
tis žinoti. Šitie batai gali net mirtį 
atnešti ir veikia greičiau, negu rodo
masis kaulas (Pointing bone).

Pinigai privilioja pinigus. Galbūt 
dėlto amerikoniškas ‘sidabro doleris’ 
atneša laimę piniginei. Pirmas toks 
doleris buvo nulietas 1878 metais ir 
nuo to laiko amerikonai juo labai pa
sitiki. Kas toki ‘dolerį’ nešioja, tam 
niekuomet netrūksta dolerių. Atrodo 
teisybė; jeigu ir nieko daugiau ame
rikonai neturi, doleris dar tebėra.

Zodiako žiedui labai daug reikš
mės priduodaVo senovės graikai ir ro
mėnai. Jie tikėjo, jog nuo žiedo pirš
to eina tiesioginis nervas į širdį. Kas 
savo planetos atvaizdą ant piršto mū
vėjo, tas turėjo savo širdies troški
mus ir likimą stipriai sujungtus. Kaip 
gaila, kaip labai gaila, kad nebega
lime pirštu savo likimo gairių nusta
tinėti; paprasčiausias vedybinis žie
das dar šioks toks likimo gairių nu- 
statinėtojas, kuriuo jie tada netikėjo.

Šiek tiek nepatogus talismanas •- 
apyrankė iš dramblio plaukų. Kas ją 
galėjo dėvėti niekuomet nenuimdamas 
nuo rankos, tam laimė buvo garantuo
ta amžinai. Dramblio plaukai ypatin
gai vertinami Afrikoj ir Indijoj, kaip 
stebuklingi laimės nešėjai. Hindu’s 
net dievybę dramblio veidu garbina, 
galingąjį ‘Ganesa’, kuris turi jėgos 
visus nesklandumus nuo žmogaus gy
venimo kelio pašalinti.

Šoferiams, mėgstantiems stiklelį 
išgerti, Ametisto kiaušinėlis tinka
miausias amuletas. Jis apsaugo nuo 
girtumo ir sunkios nuotaikos. Gaila, 
kad neapsaugo nuo ‘breathalyzr’ių’ 
nelaimės ir leidimo praradimo, egip
tiečiai ir vėliau graikai Ametistą lai
kė blaivumo akmenėliu. Žinoma, jiems 
tai buvo daug lengviau, nes tada nie
kas nežinojo apie alkoholio procento 
kraujuje matavimą.

Kas įsimylėjęs ar nori,- kad kitas 
jį įsimylėtų, arba iš viso be meilės 
gyventi negali, tuomet reikia ant nuo
gos krūtines nešioti auksinę širdelę. 
Magiškai pritraukia kitą širdį, o ant 
moteriškos krutinės labai žavingai 
atrodo.

Savo plaukų garbanėlių niekam 
neduokit! Pagal senuosius pasaulio 
prietarus, plaukai yra laikomi žmo
gaus dvasios centru. Kas turės kito 
žmogaus plaukų pluokštelį, tas ir ga
li^ ant jo turės ir galės užkerėti. Ti
kėti tuo būtinai reikia, nes štai pa
prasčiausias faktas Įrodo; kirpyklos 
mūsų garbanų nenešioja sidabriniuose 
madalijonuose, o tik i kampa sušluo
ja, bet mes, pas juos einame ir eina
me, kaip užkerėtos. O kas būtų, jeigu 
nešiotų?...

Iš to visko matyti, jog mes lie
tuviai buvome daug šviesesni ir prie
tarais perdaug neužsiiminėjom. Vel
niui špygos nerodėm, bet daug kartų 
protėviai velnią apgavo, tikriausiai 
špygą kišenėj laikydami. Laumės, ra
ganos ir kitos šmėklos buvo savi, ga
lima sakyti, kaimynai ir su jais sugy
venome geruoju. Jeigu Įkaušusi ūki
ninką grįžtanti iš jomarko ir pavedžio
davo balose, vargu ar Ametistas būtų 
padėjęs. Patys velniai į mūsų girias 
atėjo su kryžuočių ordenu. Gal dėlto 
ir velnias nebuvo toks baisus, kadan
gi emigrantas, asyliumo pasiprašęs, 
ir piemenys be špygos tarpuragėn ir 
amuletų sutvarkydavo, vien apyvaru 
pagąsdinę.

Dabartiniams, tėvynę užplūdu- 
siems velniams, reikia specialios si
dabrinės kulkos...

O. Areimaitė
****

Išleido dukrelę
Veronika Elena Bartaškaitė, vos 

Naujiems Metams prašvitus, sausio 14 
diena ištekėjo už tasmaniečio Andrew 
Gee. Šiuo metu jaunieji randasi Ang
lijoj, kur numatė ilgėliau pabūti pas 
Andrew seserį ir savo povestuvinėje 
kelionėje aplink pasaulį žada aplan
kyti gimines Vilniaus krašte.

Gimusi Vokietijoj, tėvams apsi
stojus Melbourne priemiestyje Ash- 
wood’e, Veronika baigė Ashwood High 
School ir Burwood Teachers College. 
Porą metų Veronika mokytojavo Dan- 
denong ir Camberwell pradžios mokyk
lose. Ji uoliai dalyvavo lietuvių jau
nimo judėjime, šoko tautinius šokius, 
buvo skautė ir mėgo dalyvauti įvai
riuose parengimuose.

Veronikos vyras gyvai ir nuošir
džiai domisi Lietuva ir jos reikalais. 
Jis pirmasis pareiškė norą nuvažiuoti 
į Vilnių ir pamatyti gyvą tautą.

‘Tavo tauta yra mano tauta, tavo 
žmonės - mano žmonės’ - (Ruth sakė 
Naomi). Su ta mintimi ir vestuvėms 
dedikuota ‘Lithuania 700 Years’ An
drew su Veronika išvyko į tėvynę.

Gal būt mes nepraradome dukters, 
bet gavome sūnų?!...

Veronikos mama, L. Bartaškienė 
yra uoli ir nuoširdi mūsų lapo ‘Gabija’ 
bendradarbė.

Geriausios kloties linkime jau
nųjų ateities gyvenime.

A. Matukevičienė
****

Staiga pasaulis atrodo tamsus 
ir nesvetingas. Tokiais rytmečiais 
sunku prisiversti ką nors dirbti. Kiek
vieno žmogaus gyvenime tokių rytmečių 
pasitaiko, kartais be jokio pagrindo.

Visais kitais rytmečiais jaučiamės 
budrios ir pasiruošusios visus dienos 
sunkumus nugalėti, kokie jie bebūtų. 
Nuo pirmos atbudimo minutės, tik at
metus antklodę ir įsistojus į šlepetes, 
pradedame blaiviai galvoti: rašome 
sąrašėlius, laikomės užsakymo ir vis
kas sekasi kuo sklandžiausiai.

Viskas sekasi....
mes jaučiame gyvenimo tikslą, 

jaučiame harmoniją su žmonijos tvin
ksinčių pulsu.

Tokios dienos gale jaučiamės 
patenkitos, net širdžiai gera apgalvojus 
kiek mes nuveikėme.

Bet staiga, be jokio Įspėjimo pasi
taiko diena, kada pasaulis tamsi, ne
svetinga vietove.

Prasideda nuo to momento, kada 
chalatas atrodo šaltas ir drėgnas. 
Jeigu diena prasideda taip, kad pus
ryčių lėkštės dar vidurdieny nesuplau
tos, beveik kiekviena moteris gali 
tikėtis per visą dienos ilgį binzinėti 
iš kambario į kambarįjr jaustis lyg 
šonai būtų išbrizgę.

Aš tik noriu, kad taip nutikus jus 
nesijaustumet kaltos dienos pabaigoje!

Ne daug žmonių gali tvirtai 
tikėti, kad kiekviena diena bus vien 
džiaugsmo patyrimas. Mano teorija 
yra, kad reikia sutikti su faktu ir 
priimti retkarčiais pasitaikančias, taip 
vadinamas “nevykusias dienas’’, ir 
pasitenkinti sensacija, kad viskas 
maišos, nesiseka ir baigiasi nieko 
nežandančiu, susipynusiu kašmaru.

Aš save raminu, nes atrodo, kad 
šiandien bus tokia diena, kada jauti, 
jog nieko nenuveiksi.

Ne del to, kad pasaulis tamsus 
ir nesvetingas. Priešingai... už tai, kad 
saulė vos pro debesis ( ar miesto 
nešvarius garus) prasimušė. Norisi 
pirma pavaikščioti P° sodą, prieš 
įsijungiant į kasdieninius namų ruošos 
darbus, kurie laukia, kad juos atlikus

EVA KUBBOS, SAULE ŠVIEČIA JOS MENE.

Vasario 11 d. Sydney Morning 
Herald paskelbė 1971 m. Archibald 
meno parodos rezultatus. Tenai tarp 
kitko rašoma, kad ta pačia proga mūsų 
žymioji dailininkė Eva Kubbos buvo 
apdovanota N.S.W. Trustees Water- 
colour Prize ir John and Elizabeth 
Newnham Pring Memorial Prize už 
aquarele “Above the Skyline”.

Ji laimėjo abi šias premijas. 

Aš binzinėjau lauke ilgą laiką, o 
rašomoji mašinėlė stovėjo čia ant 
stalo ir manęs lauke.

Aš laužinėjau mažas krūmų šake
les, kad įsitikinti, jog žalsvi syvai dar 
bėga jose ir kad jie neišdžiūvo nuo 
stiprios saulės i?; tvankaus oro.

Net akinius užsidėjau, kad ge
riau galėčiau matyti naujai sukrautus 
Hybiscuso žiedas ir mažus baltus mir
tos žiedelius, kurie iš tolo (arba be 
akinių žiūrint) atrodo, kaip išmėtyti 
varškės kąsneliai. Aplinkui viskas žy
di. Gal iš atostogų namo grizus dabar 
viską namuose daugiau vertinu, o gal 
aš pasidariau pastabesnė., Ir rožių 
žiedai skuba naujai išsiplėsti ir užimti 
pražydejusių vietas. Mintys nuklysta į 
artėjančio rudens dienas, kada daugelis 
medžių neteks savo apdaro ir Įvairias
palvis žydėjimas pradings. Norisi 
palyginti tokį gamtos pasikeitimą su 
žmogaus gyvenimu ir nuotaika nuo to 
nepagerėja.

Akiniai yra kartu palaima ir pra
keikimas. Su jais galiu matyti klodą 
juodų dulkių ant Kamelijos lapų, o ci
trina turi pavojingus baltus pelėsius 
ant kai-kurių šakelių. Reikia nepamirš
ti pasiteirauti apie tinkamus purškimui 
chemikalus, kad sustabdyti kenkėją.

Gaila, kad čia Australijoje mes 
negalime turėti gėlyno ir sodo grožį 
nekovojus su įvairiais marais ir kan- 
kėjais. Lauke, darže saulei gerokai 
kaitinant mano pečius galėčiau optimis
tiškai jaustis, kad galima bus padėti 
tiems, kurie mes žinome vargsta tam
siuose gyvenimo keliuose.

Grižus į namą, kambarius radau dar 
vėsius, nes saulė nespėjo prikaitinti 
po vėsios nakties. Staiga mane nupurto 
pagalvojus apie mūsų nedateklius. Pa
žado momentas dingo. Jaučiuos susi
traukus į nieką, matuojant prieš visą,, 
darbą, kuris stovi prieš akis.

Laikas atbusti ir pradėti rimtai 
dirbti. Pirma reikia ką nors nuveikti, 
tada Vėl galima bus pagalvoti apie 
pasivaikščiojimus saulėtame ore.

Viso labo!

Laikraštis pažymi kad Eva Kubbos 
yra daug kartų laimėjusi premijų už 
vandens dažų tapybą. Kad jos darbai 
yra vertinami ir jos darbus turi įsigi
ję, Australijos muziejai, taip pat Ma
laysia, Kuala Lumpur ir kitos meno 
galerijos. Labai malonu pasveikinti 
Evutę su tokiais laimėjimais ir palin
kėti sėkmės ateičiai.

*****
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NAUJOJI ZELANDIJA
Tai kraštas, kur žaliose lankose, 

atšlaitėse ir lygumose, ganosi tūks
tantinės bandos avių ir galvijų, ban
guoja kviečių, avižų, miežių ir kitų 
pasėlių laukai.

Naujoji Zelandija susideda iš 
dviejų pagrindinių salų - pietų ir šiau
rės. Plotu ji yra didesnė už Viktori
jos valstiją arba bent penkis kartus 
didesnė už Nepriklausomos Lietuvos 
teritoriją. Tačiau, apie trečdalis šio 
ploto susideda iš kalnų ir atšlaičių, 
tokiu būdu mažai tinkamo žemės ūkiui 
ploto.

Pietinės salos vakariniais pa
kraščiais, iš pietų i, šiaurę, tęsiasi 
kalnų virtinė su viršūne Mount Cook 
apie 4000 metrų aukščio. Rytinės sa
los pusėje tęsiasi Canterbury lygu
mos, kurios daugelyje vietų yra nusė
tos akmenimis ir žvyru. Čia gan tirš
tai ganosi milijonai avių, banguoja 
kviečių, vasarojaus ir pašarinių žolių 
laukai. Ūkininkų trobesiai, susideda 
iš gyvenamo namo, sandėlio ir padar
gų pastogės, yra paslėpti tarp kelią- 
tos eilių pušų užtvaros. Tokios pušų 
užtvaros atžymi ūkininkų ribas ir net 
pavienius laukus. Jų tikslas duoti 
užuovėjos dirvonams, pasėliams ir gy
vuliams, ypač žiemos metu.

Siaurines salos paviršius susi
deda iš keletos šimtų metrų aukščio 
kalnelių.Salos viduryje randame plokš- 
tikalnį, ant kurio stovi keletas ugnia- 
kalnių. Aukščiausias iš jų Ngauruhoe 
apie 3000 metrų aukščio. Nors šios 
salos paviršius yra nelygus, tačiau, 
žemė yra labai derlinga ir mišraus 
ūkio viensėdžiai gan tankiai išmėtyti. 
Svarbiausios ūkio šakos: gyvulinin
kystė, avių ir pieno ūkis, ypač šiau
rinėje ir pietvakarių salos dalyje. 
Plokštikalnis šiandien dar nėra geo
loginiai stabilizavęsis irjtodėl žemės 
drebėjimai ne naujiena. Šioje apylin
kėje randame daugybę žemės saugumo 
ventilių: ugniakalnių, geizerių, kun
kuliuojančio purvo prūdų ir panašiai. 
Žymiausia turistinė ir kurortinė vie
ta - Rotorua.

Naujosios Zelandijos klimatas 
yra gan įvairus, tačiau daugumoje va
karų ir pietvakarių vėjų įtakoje. Pie
tinės salos rytinė dalis - Canterbury 
lygumos, kritulių turi apie 65 cm. 
(Sydney apie 120 cm.), kai tuo tarpu 
vakarinė dalis virš 250 cm. per metus. 
Nors lietaus. yra nedaug, tačiau jis 
yra reguliarus ir išgaravimas, paly- 
finus su Australija, yra gan žemas, 
iaurinė sala, neturėdama kalnų už

tvaros, kritulių gauna kur kas daugiau: 
Auckland apie 120 cm. Kadangi Nau
josios Zelandijos salos tęsiasi iš 
pietų į šiaurę apie tūkstantį mylių, 
temperatūra negali būti vienoda.

Pietinės salos, ypač pietinėje 
jos dalyje, vasaros metu būna gana 
vėsios (panašios į Lietuvos), kai tuo 
tarpu žiemos nėra tiek šaltos, kiek 
drėgnos ir vėjuotos. Šiaurinės salos 
vasaros yra šiltos ir drėgnos, ypač 
Aucklande, kai tuo tarpu žiemos be
veik iš viso nėra. Taigi klimatas yra 
vienodas ir tokių kraštutinumų, kaip 
Australijoje, iš viso nėra.

Aucklandiškių Naujų Metų sutikimas pas p. Liutikus. Pirmoj eilėj sėdi: p. Verutė, 
E. Liutikienė’ P. Šimkus, A. Reisgys, E. Žyginskienė. Stovi: H. Pečiulaitienė, 
C. Liutikas, S. Cibulskiene, J. Pečiulaitis, M. Cibulskis.

Bronius Genys E.BADAUSKIENĖ.

Gyventojų skaičiumi Naujoji Ze
landija siekia vos tris milijonus. Be
veik trys ketvirčiai iš jų gyvena šiau
rinėje saloje. Apie du trečdaliai gy
ventojų gyvena miestuose ir tik vie
nas trečdalis viensėdžiuose ir kai
muose, kurių randame retai. Maori kil
mės žmonių yra gan maža: maždaug 
vienas iš trylikos gyventojų (įskai
tant ir mišraus kraujo maori). Didžiau- 
sia jų dalis gyvena šiaurinėje saloje 
susimaišę su europiečiais.

Maori kultūros liekanų galima 
rasti tik suvenyrų krautuvėse ir val
džios išlaikomose ar remiamose vie
tose pav. Rotorua. Privačių maori na
mai, rūbai ir papuošalai nesiskiria 
nuo kitų gyventojų. Vienu žodžiu, ma
ori yra pilnai integruoti i Naujosios 
Zelandijos gyvenimą, kaip lygiatei
siai piliečiai, priėmę europiečių gy
venimo standartą, papročius, kalbą. 
Valstybė matydama, jog maori kultū
ra žūsta, o su ja ir didelis pajamų 
šaltinis, ypač iš turistų, ji deda pa
stangas, kad ją išlaikytų.

Jauni Maori vyrai yra verbuojami 
ir skatinami stoti specialion techni
kos mokyklon, trijų metų kursui, kad 
Įsigytų specialybę maori medžio skulp
tūrai. Tokia mokykla yra Rotorua. Ro
torua iš viso yra maori kultūros cen
tras kur rasite pastatytus maori su
sirinkimų namus, bažnyčią, kaimelį 
su šiaudiniais nameliais (žinoma, nie
kas juose negyvena). Čia svečius 
linksmina maori ansambliai, ‘truba
dūrai’. Visos suvenyrų krautuvės pil
nos maori medžio drožinių imitacijų, 
o taip pat ir originalų.

Pasaulio rinkoje sušlubavus že
mės ūkio produktų kainoms, o ypač ge
riausiam Naujosios Zelandijos kli- 
jentui Anglijai įsijungus į Europos 
jungtinę rinką (Common Market), eko
nominiam^ gyvenimui rytojus kiek liūd
nesnis. Šiandien N. Zelandija plečia 
savo pramonę, perorganizuoja žemės 
ūkio gamybą nuo pieno į mėsos pro
dukciją ir plečia turizmą. Australija 
yra, kur kas, didžiausias turistų šal
tinis, todėl viešbučiai, kurių standar
tas yra aukštas, yra pilni australie
čių.

Lietuvių N. Zelandijoj yra tik 
apie šimtas su viršum galvų ir tie pa
tys gyvena išsibarstę po visą kraštą.

NAUJAS MOKYKLOS VEDĖJAS

Šiais mokslo metais Sydney Lie
tuvių Savaitgalio mokykloje įvyko pa
sikeitimų. Vedėja p. E. Badauskienė 
po 7 metų vadovavimo ir mokymo pano
ro pasilsėti. Ji daug nusipelnė šiai 
mokyklai ir apskritai visai mūsų ben
druomenei taip ilgai dirbusi su mokyk- . 
la ir mūsų vaikučiais. Ateina jos pa
keisti kitas energingas ir prityręs mo
kytojas, dešimts metų išbuvęs Banks- 
towno savaitgalio mokyklos vedėjas 
p. B. Genys.

Br. Genys yra žinomas visuome- 
ninkas, jis nuo pirmų dienų Australi
joje įsitraukė į visuomeninį darbą, il- x 
gą laiką buvo Bankstowno Apylinkės 
valdyboje eidamas įvairias pareigas, 
Bankstowno Namų valdyboje būdamas 
patikėtinis per visą laiką aktyviai bu
vo įsitraukęs į statybos ir adminis
travimo darbus, tuo pačiu laiku mokyto
javo ir vadovavo savaitgalio mokyk
lai. Susiliejus abiem savaitgalio mo
kyklom į vieną, Genys išėjo pasilsėti, 
dabar po ilgesnės pertraukos jis vėl 
ateina į darbą.

****

Didesnis centras, apie keturiasdešim
ti galvų, yra Aucklande. Čia randame 
ir Bendruomenės valdomąjį organą su 
ilgamečiu, nenuilstančiu darbuotoju 
p. Č. Liutiku priekyje. N. Zelandijos 
žmonės yra nuoširdūs, bet dar nuošir
desni yra ten gyveną mūsų tautiečiai. 
Nuvykti į N.Z. ir neaplankyti mūsų 
tautiečių, būtų nedovanotinas prasi
lenkimas su mandagumu, ypač, kad 
kiekvienas atvykęs lietuvis yra nuo
širdžiai priimamas.

Atrodo, jog N. Zelandijoje mūsų 
tautiečiai yra ekonomiškai įsikūrę pa
našiai kaip ir mes Australijoje - gan 
gerai. Senoji karta ^ra daug nudirbusi 
ir padariusi visus žygius, kad jaunie
ji tą darbą tęstų toliau. Deja, tos ini
ciatyvos neparodo jaunoji karta. At
rodo, jog nesant didesniam mūsų tau
tiečių susibūrimui, jaunąją kartą su
burti yra be galo sunku. Tuo ir nusi
skundžia musu tautiečiai. Reikėtų su
rasti būdą, kad jaunimas galėtų atvyk
ti į mūsų Lietuvių Dienas, kur jie 
jaustųsi kaip vienos lietuviškos šei
mos nariai, o ne mirštančios tautos 
paskutiniai ainiai. Tokiam žygiui fi
nansinė parama turėtų ateiti ir iš Aus
tralijos.

Nesant dideliam lietuvių skaičiui, 
viešų parengimų nėra reikalo rengti, 
todėl aucklandiškiai Įvairiom progom 
renkasi į privačius namus. Toks susi
būrimas Naujų Metų sutikti, įvyko pas 
p.p. Liutikus, kur turėjau progos su
sipažinti su Aucklando lietuviais, iš
girsti jų džiaugsmus, nuomones ir var
gus. Sutinkant Naujuosius 1972 me
tus buvo aišku, jog musu visų, kur 
mes begyventume, troškimas yra su
grįžti į laisvą Nepriklausomą Lietuvą.

Išvykdamas iš N. Zelandijos ga
liu pasakyti, jog pavydžių gražios 
gamtos, puikaus klimato primenančio 
tėvynę, tačiau apgailiu, kad ten tiek 
maža mūsų tautiečių ir tuo pačiu nė
ra galimybės išvystyti platesnio lie
tuviško gyvenimo.

Anskis Reisgys
W0LL0NG0NGAS DĖKOJA

‘Dainos’ choristams ir dirigentui 
p. Br. Kiveriui už sudainuotas dainas 
salėje ir sugiedotas giesmes Bulli 
bažnyčioje. Kun. P. Butkui už atlai
kytas pamaldas. Panelei R. Černiaus
kaitei už pašoktą baletą. ‘Linksmie
siems Pusbroliams’ už dainas. Wol- 
longongo jaunimo kapelai ir jos vado
vui jaunajam Petrui Paplauskui už 
gražią muziką. II PLJK Komitetui 
Sydney bei jo vadovei p-lei Jūratei 
Reisgytei už taip didelį įdėtą darbą 
ir rūpesčius. Jaunimo Komiteto nariui 
p.. A. Laukaičiui už nenuilstamą triū
są ir sugebėjimą pasotinti išalkusią 
minią. Taip pat • nuoširdus ačiū vi
siems kitiems prisidėjusiems aukomis 
bei darbu prie taip gražiai pavykusios 
‘Jūros Dienos’ šventės.

Nuoširdus ačiū!
ALB Wollongongo Apylinkės

V a 1 d y b a

MELBOURNO VAIKU DARŽELIS
MALDA
Ačiū už tėvelį, ačiū už mamytę, 
Ačiū už kasdieną valgomą duonytę, 
Ačiū už žvaigždes, už saulę. 
Už pasaulį platų, gerasis Dievuli, 
Tau už viską ačiū.

V. Cizauskas

Kovo men. pirmąjį šeštadienį 
(4.3»72) šiais žodžiais bus pradeda
mi Melb. vaikų darželio tretieji moks
lo metai.

19'z'l metai buvo sėkmingi, bet ne 
petlabai. Sąrašuose turėjom 15 dar
želio mokinių. Šiais metais tikimasi 
daugiau.

Pajamų: gauta iš įvairių aukų ir 
mokslo mokesčio $244.42; išlaidų: 
$238.43. Kasoje liko $5.99.

Pagrindinės pajamos yra vaikų 
darželio mokestis. Tai yra 50 centų 
už savaitgalio pamoką už vaikutį (80 
centų už du). Be Apyl. Valdybos ir 
Kat. Mot. D-jos finansinės paramos 
darželis negalėtų išsiversti. Tikima
si ir šiais metais sulaukti tų organi
zacijų bei pavienių asmenų pritarimo 
ir finansinės paramos. Išlaidos: visos 
mokymo priemonės, užkandžiai ir mo
kestis mokytojoms. Mokytojų mokes
tis yra toks mažas, vargu ar galėtų 
apsimokėti kelionės išlaidas, bet jos 
nesiskundžia ir šiais metais su ma
lonumu sutiko šios ponios toliau mo
kytojauti: Audronė Kesminienė, Dalia 
Antanaitienė ir p-lė Sigutė Petraitytė. 
Didžiausias nusiskundimas iš moky
tojų pusės - per mažai mokinių. Daž
nai nubyra net iki pusės egzistuoja
muose sąrašuose.

Darželio pamokos vyksta šešta
dieniais Lietuvių Namuose, 50 Errol 
St., North Melbourne. Patalpos geros. 
Žiema net apšildomos. Mokomųjų prie
monių taip pat nemažai. Darželis yra 
atviras visiems vaikučiams nuo 3 iki 
6 metų imtinai. Jis yra patogus ir ma
mytėms norinčioms mieste apsipirkti.

Tikimasi šiais metais sulaukti 
dar didesni skaičių mokinių žinant, 
kad lietuvių kalba, p. S. Stankūnavi- 
čiaus dideliu rūpesčiu išsikovojo ‘Lea
ving Certificate’ svetimųjų kalbų tar
pe.

Pirmieji žingsniai, ištartas žo
dis ir pirmoji išmokta malda palieka 
atmintyje visam gyvenimui. Liet. Kal
bos Kursų mokytoja p. E. Karazijienė 
‘M.P.’ rašo: ‘Leaving Certificate’ že
miausias egzaminų pažimys buvo 77% 
ir tik todėl, kad visi mokiniai laisvai 
kalbėjo lietuviškai.

Atrodo, kad ne vienam tenka pa
krapštyti pakaušį ir pagalvoti, kame 
čia paslaptis? Ar ne pirmieji žodžiai 
išmokti namuose, vėliau vaikų darže
lyje ir savaitgalio mokykloje davė to
kius gerus Liet. Kalbos kursantų re
zultatus.

Iš to matyti, kad pirmieji žings
niai mažųjų gyvenime turi didelės 
reikšmės. Todėl tikimasi visų tėvelių 
pritarimo, atvežant vaikučius į darže
lį, nes mūsų visų tie patys interesai; 
išauginti lietuviškai kalbantį jaunimą, 
sudaryti draugystės ryšius jau nuo 
pat mažens.

Norint daugiau informacijų pra
šau kreiptis pas VI. Petraitienę, (23 
Rhodes P-de, Pascoe Vale, Vic. Tel. 
306 S0S6). Močiutė
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VINCAS BINKIS - ČEMPIONAS •
Australijos ir ypatingai Sydnė- 

jaus lietuvių sportiniame gyvenime 
Vinco Binkio vardas yra labai gerai 
žinomas. Pažįsta jį ir seni, pažįsta 
jį ir jauni, nes jo sportine karjera 
Australijoje prasidėjo nuo pačių pir
mųjų mūsų kūrimosi dienų ir ji akty
viai, ir dar kaip, tęsiasi ir šiandien. 
Būdamas vienas iš pačių pirmųjų Syd- 
nėjaus ‘Kovo’ steigėjų, jis su virš 
dvidešimt metų tikrai sąžiningai, be 
jokių asmeninių ambicijų, dirba šiame 
klube. Pats anksčiau žaidęs aktyviai 
krepšinį, vėliau jis pradėjo treniruoti 
merginų komandas ir jas treniravo 
daugelį metų, išaugindamas pačias 
geriausias kovietes krepšininkes, ku
rios vėliau pačios pradėjo jaunesnią
ją kartą treniruoti ir šiandien Vinco 
mokinės yra arba pačios mūsų iški
liausios krepšininkės arba jos jau 
kitas jaunes mokina. Anksčiau žaidė 
jis ir tinklinį, ir lauko tenisą organi
zuodamas paskiras lauko teniso gru
pes.

Vincui Binkiui pergalės dovaną įtei
kia ALFAS V-bos Pirmininkas J. Ta
mošiūnas.

Be visų kitų, daugiau šalutinių 
sporto šakų, artimiausia Vincui buvo 
stalo tenisas. Su Kovo rinktine jis da
lyvavo daugelį kartų paskirose Austra
lijos lietuvių pirmenybėse, ne vieną 
kartą laimint komandinėse varžybose 
pirmąsias vietas. Nenuilstamai per 
metų metus jis su koviečių rinktine 
žaidžia įvairių klasių Sydnejaus aus
tralų pirmenybėse, kai lygiai jau metų 
metus jis yra nepavargstantis Kovo 
stalo teniso vadovas. Ne vieną karta 
toje metų eigoje labai mažai truko, 
kad Vincas būtų išsikovojęs ir Aus
tralijos lietuvių individualinių pirme
nybių laimėtojo vardą, tačiau vis jam 
tas nepa_sisekdavo. Gi šios XXII-sios 
Sporto Šventės metu Vincas parodė 
ypatingai gera, savo žaidimą ir visai 
neabejotinai, įveikęs visus savo stip
riuosius priešininkus, laimėjo lietu
vių čempijono vardą Australijoje. Tai 
buvo didelio darbo ir nepavargstamo 
sportinio pasiryžimo gražūs rezulta
tai, kas pavyzdžiu galima šį mūsų tik
rąjį sportininką veteraną būtu statyti 
jaunesniesiems, dažnai po vienos ar 
kitos nesėkmės taip greitai pavargs- 
tiems ir sportu nusivyliantiems.

Be aktyvaus sporto, Vincas, pra
dėjęs nuo pačių pirmųjų darbų Kovo 
valdybose, vėliau perėjęs į ALFAS 
valdybas ir buvęs net jų pirmininkas, 
šiandien yra paskutiniosios klubo val
dybos narys, nes jis buvo vienas iš 
tų tikrųjų koviečių, pamate.s jog pries 
porą metų jo asmeninė pagalba yra la
bai reikalinga nusilpusiam jo paties 

įsteigtam klubui, stojo atgal į valdy
bą ir savo aktyviu darbu labai prisi
dėjo prie šiandieninio stipraus Kovo 
atsigavimo.

Būdamas pats su kūnu ir dvasia 
sportininkas, jis pamažu įtraukė ir vi
są savo šeimą į sportinį gyvenimą. 
Žmona Birutė, nepavargstanti šeimi
ninkė, už ką jai sportininkai ir valdy
ba visuomet yra labai dėkingi ir jau
nasis sūnus, kartu su tėvu ‘susirgę’ 
žiemos slidinėjimo liga, yra mūsų atei 
ties sportininkas ne tik kalnuose su 
slidėmis, bet taip pat bus gera pamai
na ir su stalo teniso rakete, bei krep
šinio kamuoliu.

Sveikinant savo gerą sportininką 
prietelių su tokiu gražiu ir sunkiai iš
kovotu Australijos lietuvių stalo te
niso čempijono titulu, aš noriu savo 
ir visų buvusiųjų ir aktyviųjų sporti
ninkų vardu palinkėti dar daug stiprių, 
kovingų ir sėkmingų metų Vinco spor
tinėje karjeroje, o jo, kaipo tikrojo 
džentelmeno sportininko nenuilstamas 
darbas ir sportiškumas, tegul būna 
gražiausiu pavyzdžiu priaugančiai jau
nąja! kartai.

A. L-tis
****

SPORTAS SENOVĖS LIETUVOJE
Ne paslaptis nugirsti, kad tuose 

jūsų laikraščiuose nieko gero, bet tik 
žiūrėk, kaip itin jaunimas, bus be- 
glamžąs ir godžiai beryjąs tas sporti
nes skilteles.

O ar tas lietuvybei nesvarbu?
Rungtynių vyksme, atseit fizinio 

pajėgumo mėginime, ugdomas žaibiš
kas pastabumas, vikrumas, apsukru
mas, kas sportininką grūdina ne tik 
fiziniai bet ir dvasiniai. Prie viso to 
dar ir technika, įsijungdama į tas pa
čias skiltis su visais savo poreiškiais 
ne tik žemėje, bet ir ore, rasi ir me
nulyje, tikrai jau paliečia didelę žmo
gaus gyvenimo dali. Todėl, kad ir ma
žos tos rūšies skiltelės laikraštyje, 
paprastai būna patrauklios, žavi skai
tytoja ir tuo praturtina individo aky- 
ratį.

Deja, šiais laikais jau dažnai 
sportas - nebe sportas. Pavyzdžiui, 
kad ir boksas kur rungiamasi už pini
gą iki sunkaus kūno sužalojimo - ir 
tas viskas, viskas sporto sakaiton. 
Čia ir.ikiuojami ir šachmatai, nors tū
las pagalvotų, kad šis žaidimas dau
giau pretenduojąs į proto lavinimą. Ta
čiau antra vertus, galima ir nesutikti, 
kad šachmatai yra paremti matemati
ka, nes šiuo atveju visieinšteinai bū
tų meisteriai, tuo tarpu net vaikai 
garsėja.

įvairiose sporto šakose turime 
gražiu laimėjimų su skambiais meiste
rių titulais. Jei palyginus tuos laimė
jimus su tautos žmonių skaičium, tai 
lietuvių sportininkų laimėjimai būtų 
tiesiog pasakiški. Reikia pastebėti, 
kad visa eile aukštos kokybės spor
tininkų yra nuvogę okupantai, kurių 
vardą jie dabar ir garsina.

Kai kada taip ir pagalvoji iš kur 
pas lietuvius ta sportiška dvasia? 
Reikia manyti, kad sveikame, roman
tiškame gamtos prieglobstyje, tarp 
ošiančių mišku ir banguojančių upių 
bei ežerų, augęs ir brendęs lietuvis, 
jau iš prigimties buvo sportininkas. 
Senovės lietuviai su savo eikliuoju 
žirgu niekad nesiskirdavo, net plau
kime kartu dalyvaudavo. Rasi, daug 
nenusikalstume, jei jojimą ir plauki
mą čia daugiau paliestume.

Yra žinoma, kad net lietuvių di
dikai, kaip išaugę iš savo liaudies 
nerasdavo sau lygių jojikų kaimynų 
tarpe. Jug vos devynerių metų Vytau
tas dažnai su tėvu Kęstučiu ar tryli-

Angela Bungardaite su savo tėvais ir sesute Teresa. .
Noutr. S. Valaičio

kametis Jogaila su tėvu Algirdu jo
davo tūkstančius kilometrų į Maksvos 
žygius, arba tolimus Prūsus, tuo 
jungdami strategija su sportu.

Pagal kronikas, senovės lietu
viai ne vien žygiu progomis lavinosi 
toje srityje, jie ir namie fiziškai in
tensyviai grūdinosi. Prie kunigaikš
čių ar karalių dvarų buvo įsteigti pa
čių geriausiu veislių žirgynai. Buvo 
ir jojimo ir plaukimo mokyklos, kame 
nuolatos varžytasi, lenktyniauta - tai
gi sportuota. Kaip arklys, taip ir joji
kas buvo pratinami prie vandens, kad 
eventualia proga kartu su arkliu ar su 
oro prisipustu stumbro ar briedžio kai
liu upę ar ežerą perplaukus.

Kronikininkas Narbutas pažymi, 
kad 1514 m. žygyje prieš Maksvos ku
nigaikštį, lietuviai vadovavo jungti
nei 16.000 kavalerijai. Prijoję platųjį 
Dnieprą nakties metu lietuviškoji va
dovybė plaukė pirma, o paskui ją se
kė ir visi kiti, visai laimingai per
plaukė - vos vienas prigėrė.

Pagal istorijos davinius daugelį 
kartu lietuviams tekdavo kilotis ir per 
Būgą. Jei Būga nepapludus - brisda
vo, o jei išsiliejus - perplaukti tek
davo. Iš čia atsirado ir Lietuvių Bras
ta - Brzest Litowsk. O vienas iš di
dikų Radvilu jau 1384 metais kartu 
su Jogaila, žygyje pries Mozūrus įro
dė ir drąsą ir jojimo bei plaukimo me
na. Pasiryžę išblaškyti nuolat Lietu
voje plėšikaujančius mozūrus, nutarė 
užpulti jų du strateginius lizdus - Za- 
wichvosto ir Optowo pilis, kurios bu
vo plačiosios Vislos (Vistules) kito
je pusėje. Bajorams beplanuojant ir 
belaužant kartu su Jogaila galvas 
kaip persikelti per prieš akis sriau
niai banguojančią upę, Radvilas nie
ko daug nelaukęs, šoka su arkliu j 
srovę, o jį raita seka kiti. Abi pilys 
greitai krito ir tuo buvo atsilyginta 
už lietuviu Drohicino ir Melniko pi
lių sunaikinimą. Tą paduoda kitas 
kronikininkas M. Strijkovskis.

Na o Kestutis, jei iš mažens ne
būtų sportavęs, fiziniai grūdinėsis ir 
tuo ugdęs savo pajėgumą, negi būtų 
sugebėjęs 1361 metais pabėgti iš kry- 
žuočių kalėjimo Marburge. Dargi taip 
nuostabiai būdingai, kaip koks virtuo
zas ant pasičiupto pačiam magistrui 
priklausančio arklio ir lyg paukštis 
per misKus, pelkes iki Libensteino 
nakties glūdumoje perplaukęs Dreven- 
tės upe, per mozūrų žemę pagaliau 
laimingai pasiekė Lietuva.

Labai gražų pavyzdi, įrodantį lie
tuvių didiku išprusimą sporte patie
kia kronikininkas Ermann’as. Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Vytautas 1397 
metais išvijęs ir nuvijęs totoriškas 
azijatu ordas su savo garsiaja kava
lerija, bajorų apsuptas ilsisi prie Juo
dųjų Jūrų.

Vytautas išvalęs visą žemės kraš
tą iki Juodmario, prijojęs prie Lakui 
Ovi Dulu mariu nuo vienos uolos šo
ko su žirgu ir bangose ant arklio sė
dėdamas, keletą kilometru plauke 
zenklan tu marių prijungimo prie Lie
tuvos.

S. C. Al bury
****

21 m. SUKAKTIS
Angela Bungardaite, gruodžio 4d. 

atšventė savo 21 m. gimtadienį. Po
nai Bumgardai surengė šaunias vai
šes savo dukrai Geelongo Lietuvių 
Namuose.

Ponų Bungardų šeima atvyko iš 
Anglijos ir Angela tuoj įsijungė i Gee- 
longe veikiančias jaunimo organiza
cijas, būtent Sporto Klubą, tautinius 
šokius, skautus ir chorą. Dabar An
gela dar yra aktyvi Vyties Sporto Klu
bo nare. P. L. Bungarda, buvęs Klu
bo iždininkas, su ponia yra aktyvūs 
rėmėjai. Vaišių metu, dalyvaujant ne
toli šimtui svečiu iš Geelongo ir Mel
bourne, Angela sveikino Geelongo 
Bendruomenės Pirmininkas dr. S. Ska- 
pinskas, Geelongo Lietuvių Sąjungos 
vardu p. J. Gailius. P. J. Gailius 
begastroliuodamas po pasaulį aplan
kė Angelos krikšto tėvą ir įteikė at
vežęs Angelai krikšto tėvo dovanotą 
raktą. Toliau sekė Šatrijos Tuntininko 
A. Karpavičiaus ir Vyties Sporto Klu
bo Pirmininko K. Starinsko sveikini
mai.

Pagal tradiciją paskutini sveiki
nimo žodi tarė tėvelis ir iteike savo 
dukrai simbolinį raktą. Jaudinantį pa
dėkos žodį lietuviškai pasakė pati 
Angela. Geriausios sėkmės lietuvai
tei sportininkei.

K.S.****

Daunoras - geriausias 
dainininkas

VILNIUS. — Vilniaus operos 
solistas Vaclovas Daunoras, bo
sas, tarptautiniam vokalistų 
konkurse Toulouse, Prancūzi
joje, laimėjo aukščiausią apdo
vanojimą — “Grand prix’’. Jo 
akompaniatorium buvo G. Trin
kūnas, padėjęs ne tik Daunorui, 
bet ir rusų dainininkams.

Varžybose dalyvavo 127 dai
nininkai. Daugiau kaip pusė jų 
buvo baritonai ir bosai, vadinas, 
Daunoro varžovai. Trijuose ra
tuose originalo kalba teko da
li uot i senąją klasiką, romansus, 
operų arijas. Iš galimų 220 taš
ką pirmame rate Daunoras ga
vo 187. antrajame 207, o treča- 
jame visi vienuolika vertini
mo komisijos nariai vienbalsiai 
pasisakė už Daunora-
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KIEK AS
Geras skautų prietelius, kadaise 

buvęs Sydney Skautų Draugoves
draugininkas Kęstas Narbutas 

metė savo seną specialybę Taxy drai- 
verio ir pradėjo nauji biznį, dabar jis 
įsigijo pačiame miesto centre Pitt St. 
ir Goulborn St. kampe, Civic Hotel 
patalpose, užkandžių barą. Linkime 
Kęstui sėkmės šiame naujame biznyj. 
Prieteliai ir draugai Tave ten greitai 
suras ir aplankys.

*****
Leonas Urbonas jau ruošiasi nau

jai meno darbų parodai, kuria jis ža
da parodyti Sydhėjuje apie balandžio 
mėnesio vidurį. Paroda žada būti gau
singa eksponatais. Nesenai jo viena 
paroda užsidarė Kanadoje (Niagara 
Art Gallery & Museum), su šia paro
da buvo atidarytas naujas meno cen
tras. Išstatytų kurinių dalis buvo anks
čiau rodoma Sydnejaus parodose, kita 
dalis sukurta Amerikoje ir Kanadoje.

Urbono darbštumu reikia stebė
tis, mes linkime jam niekada nepa
vargti kietai gr umentis su gyvenimu.

****
Ponia A. Matukevičienė rengiasi 

Gabijos koncertui Melbourne. Sis kon
certas atžymės mūsų žymias lietuves 
moteris istorijos eigoje, tai bene pir
mas šio pobūdžio toks koncertas Aus
tralijoje. Linkime pasisekimo.

****
Melbourniškis Jonas Petraitis 

nesulaukęs nei savo ‘Graduation’ ce
remonijų išvyko tarnybon Bougainville 
inžinerijos darbams. Melbourniškis 
jaunimas jo labai apgailėjo. Mergai
tes pribijo, kad jis ten Salamono sa
loje neatiduotų kam savo širdelę. Ne
bijokite. Jonas yra kietas, o beto, jį 
kas savaitė lankys Mūsų Pastogė ir 
nuolat jam primins apie lietuvaites, 
žinoma, ne vien Melbourniškes, bet 
ir Sydnėjiškes, Adelaidiškes ir kitas. 
Sėkmės Tau, Jonai, ir žiūrėk buk tvir
tas.

PAGARSĖJO SIBIRO LIETUVAITE

Sibire gimusi lietuvaitė pagarsė
jo Vašingtone fizinių (Korėjos ar Azi- 
josj pratybų srity - tai lietuvaitei, Lai
mai Simanavičiūtei net tris iliustruo
tus puslapius skyrė žurnalas ‘Ameri
can Giri’geidžiamas New Yorke (1971 
m. lapkritis). Laima gyvena Lanham, 
Maryland valst., jos motina - Simana- 
vičienė, JAV pilietė. Ji buvo iš Lie-
tuvos ištremta į Sibirą už partizaninę 
veiklą, tremtyje buvo 17 metų, ten iš
tekėjo ir susilaukė dukros Laimos. 
Tėvas taip pat buvo ištremtas. JAV 
Valst. Departamento pastangomis, Si- 
manavičienė, kaip JAV pilietė, po il
gų tremties metų pagaliau buvo išleis
ta į JAV. Ji yra studijavusi mecha
nika.

LIETUVIAI KALINIAI VORKUTOJE 1955 METAI S

SUŽINOJAU!

Gimnazijos mokytojas p. Vytau
tas Straukas buvo atvykęs iš Melbour
ne pas tėvus ir vasario 5 d. susižieda
vo su Melbourne lietuvaite p-le Rūta 
Žiogaite. 

****
Vasario 11 d. dr. Gytis Šimkus 

išvyko ilgesniam laikui į Europą. 
****

Vasario 6 d. Lietuvių Namuose 
įvykusiame LVS ‘Ramovės’ Adelaidės 
skyriaus metiniame susirinkime buvo 
išrinkta nauja valdyba, kuri pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: pirminin
kas J. Stačiunas, sekretorius K. Ta- 
paras, iždininkas J. Jaunutis, 
mmmmmm 

****

Australijos Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija š.m. kovo mėn. 5d. 
sekmadienį, tuoj po lietuviškų pamal
dų Lidcombės parapijos salėje ruošia 
Tradicinę Kaziuko Mugę. Mugėje da
lyvauja: Jaunimo Kongreso Komite- PASISEKĘS BALIUS
tas, Sydnejaus .Skautų Tuntas, Soc. 
Globos Moterų Draugija, Sporto Klu
bai Kovas ir Neris.

Mugėje veiks turtinga loterija, 
bus išstatyta parodai įvairūs rankdar
biai, audiniai, gintaro išdirbiniai, me
džio drožiniai, paveikslai, piešiniai, 
spauda, knygos, filatelija ir pinigų 
kolekcijos.

Bus lauko virtuvė, iešminė, ries
tainiai (baronkos), vaisvandenių bei 
stipresnių gėrimų bufetai, laimės ra
tas, skylmušis ir kitos prašmatnybės.

Loterijai fantus priima p. Skirkie- 
nė, 84 Camber land, Cabramatta.

Gautas pelnas bus paskirtas Sa
vaitgalio Lietuvių Mokyklai.

Sėkmes rengėjams, o kitiems nie
ko kito nelieka kaip tik atsilankyti 
Kaziuko Mugėje ir pasidžiaugti jos 
malonumais.

****

Lietuvaitės fizinės mankštos lai
mėjimai atpasakoti parašų po septy
niomis nuotraukomis formoje. Laima, 
būdama 16 metu, J. Rhee vardo ‘Tae 
Kwon Do’ institute Vašingtone vyk
džiusi ‘karate’ pratybas, laimėjusi 
aukščiausią dovaną, vadinamą ‘juodą
jį diržą’. Nuo 1970 m. kovo mėn. iki 
praėj. metu pabaigos Laima iš viso 
įvairiose varžybose yra laimėjusi apie 
30 dovanų bei atžymėjimų. Ji dar pa
sižymėjusi minėto instituto 'kata’ ir 
‘kumite’ varžybose, kur reikalingas 
ir vikrumas, jėga bei kiti sugebėjimai.

Žurnalas teigia, kad, matyt, Lai
ma seka motinos pėdomis. Jei šioji 
kentėjo Sibire už partizaninę veiklą 
Lietuvoje, tai duktė aiškina šitaip: 
‘Manau, kad kiekvienas mūsų turi su
gebėti save fiziniai apsiginti’.

(Elta)
****

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE
Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija 

Talka.
Moka už indėlius >cč metinių palūkanų 

už įnašus iki 6ct dividendo.
Duoda paskolas iki 3 00 dolerių

iš S-9L užskaitant kas 3 mėn.
Talkos ištaiga veikia šeštadieniais 

nuo 11 vai. iki 13 vai.
Lietuvių Namuose, >0 Errol Street.

North Melbourne.I----------------------- :—
Tradicinis Užgavėnių Balius sėk

mingai praėjo.
Galima sakyti, kad tai SLMSGD-jos 

didysis metinis darbas. Kiekvienais 
metais, daug,planavimo, triūso ir gal
vosūkio įdedama tam darbui. Šiais me
tais, esant Jaunimo Metams, draugi
jos valdyba, norėdama kiek padėti 
Jaunimo Kongreso Komitetui, nutarė 
balių ruošti kartu ir pasidalinti pelnu.

Taip visi mes bendromis jėgomis 
ir dirbome. Nenusivylėme! Jaunimas 
gražiai ir rūpestingai atliko visas 
jiems paskirtas pareigas. Vežė indus, 
stalus padėjo sustatyti, sutvarkyti. 
Kur tik reikėjo, visur jų buvo.

Vadovaujant p’. D. Skorulienei su 
padėjėjais p.p. Skoruliu, Maksvyčiu, 
Pluku . jaunimas atliko programą. Pa
vaizdavo Lietuvių Sodyba, 2002 metais, 
tai buvo tik jumoras, kuris visus ge
rai nuteikė. Jaunimas taip pat ir lote
rijos bilietus platino, o draugijos val
dyba su talkininkėms ponioms, triūsė
prie Užgavėnių maisto patiekalų, ku
rių buvo apsčiai, ir kitas pareigas at
liko.

Svečių -buvo nemažai, daug gra
žaus jaunimo, gaila nesimatė pažįs
tamų veidų iš vyresniųjų...

Apsilankiusieji atrodė patenkin
ti ir linksmi, jais džiaugėmės, nes jų 
buvimas padėjo SLMSG D-jai. ir Jau
nimo, Kongreso Komitetui.

Šių metų Užgavėnių Balius pra
ėjo kaip sapnas, telieka gražūs prisi
minimai, iki pasimatymo sekančiais 
metais.

O. Baužienė
SLMSG D-jos Pirmininke

Naujas Krikščionis Concorde
Concord gražiame priemiestyje 

susispietė gana nemažas skaičius mū
sų tautiečių. Visi jie gražiai susitvar
kė - gražiai gyvena, bet svarbiausia 
tai kad visi yra gana aktyvūs žmonės 
mūsų lietuviškoje bendruomenėje.

Jaunieji jau lanko lietuvišką pa
rapijos mokyklą, o jų tėveliai daly
vauja įvairiuose komitetuose, dainuo
ja choruose ir kitur. Juozas ir Alek
sandra Gudaičiai palyginus dar tik 
naujakuriai Concordo priemiestyje, 
bet štai s-m. sausio mėn. 29 dieną 
jau spėjo pakrikštyti antrą sūnų Ri
čardą Juozą, Daug džiaugsmo tėve
liams ir visiems šio priemiesčio lie
tuviams, kad ši kolonija vis didėja.

Krikšto apeigas atliko Sydney 
Kapelionas kun. P. Butkus ir krikšto 
tėvais buvo pakviesti p.p. Algis ir 
Aldona Pakalniai iš Toongabie. Al
gis ir Aldona Pakalniai su jauna šei
ma i Australiją atvyko iš Anglijos. 
Nežiūrint gana aukštos vietos tarny
boje, kaip Chartered Accountant, Al
gis su ponia yra dažni dalyviai mūsų 
pobūviuose, koncertuose, minėjimuo
se ir privačiuose pobūviuose, labai 
laukiami malonūs svečiai.

Tikimės kad naujasis australiš
kas lietuviukas Ričardas paseks sa-

PETICIJA PREZ. NIXONUI DĖL 
PERSEKIOJIMŲ

ALT (Amerikos Lietuvių Taryba; pa
ruošė peticiją, kuri bus įteikta prezidentui 
R. Nixonui. prieš jam išvykstant į Sov. Są
jungą.

IŠ M A T A U Š 0 RAGO
Dvyliktoji Jūros Diena, ruošiama 

Wollongongo pajūryje, nuūžė su berie
dančiomis bangomis. Mėnesį trukęs 
lietus kėlė daug rūpesčių rengėjams, 
išbėgęs ankstį ryta, i, lauka., pamatau 
tekančią saulę ir pats netikiu - nejau
gi šia taip išsiilgta saule džiaugsis 
mūsų svečiai gražiame Wonoona pa
jūryje?!

Pasigriebęs jau iš vakaro atvy
kusią Jūratę, ‘kongresiuką’ Andrių ir 
kitus, dumiu į pajūrį. Atidarome pla
čiai salės langus ir duris ir visi į dar
bą! Kas prie stalų! kas prie dekoraci
jų, kas prie kėdžių. Visi prie darbo! 
Visi kaip bitės. Skubame -• kuo grei
čiau, kuo greičiau! Svečiai jau pake
lyje! Palengva darosi tvarka. Išsi
rikiuoja stalai, kėdės, ant sienų pra
deda plaukioti įvairių spalvų Jūratės 
sukurtos žuvys, Ugnės plakatai kvie
čia visus į II PLJ Kongresą. Talki
ninkų atsiranda vis daugiau ir daugiau. 
Jau visas Sydnejaus Jaunimo Kongre
so Komitetas čia! Pradeda virsti ir 
svečiai. O jų skaičius vis didėja ir 
didėja! Didėjanti minia kelia ir didė
jančius rūpesčius. Kaip susodinti? 
Kaip pavalgidinti? Kaip troškulį nu
malšinti?

Antanas bematant pradeda kurti 
laužą, tepti alyvom blėką ir rikiuoti 
glėbius mėsos. Kajus su Vyteniu perima 
skysčių kontrolę. Gražina, Violeta, 
Ugnė, Elenutė, Liuda šoka ruošti bu
feto. Birutei dar ir į chorą reikia bėgt! 
Čia eilinis nieko nepadarysi - kiek
vienas specas savo srities. Viskas 
klojasi kaip iš pypkės!

Apšilę ir atsigaivinę svečiai du
mia į Bulli bažnyčią Dievą pagarbin
ti. Choras gražiai gieda, skamba lie
tuviškos giesmės senajame angliaka
sių miestelyje. Ar kas tik galėtų pa
galvoti !

Po pamaldų visi renkasi atgal. Kas 
į pajūrį, kas prie kepsnių, kas ir prie 
putojančio alaus. Kun. Butkus atidaro 
Jūros Dieną. Pasveikina susirinku
sius, paskaito Maironio eilėraštį ‘Bal
tija’. Minutė tylos pagerbiami Klai
pėdos atvadavime žuvusieji ir ilgame
tis Wollongongo apylinkės narys St. 
Baltramijūnas.

Toliau visi rūpesčiai perduodami 
Jaunimo Komiteto Pirmininkei J. Reis- 
gytei. Ji priminė Jaunimo Metų reikš
mę ir pakvietė choristus. Pirmiausia 
pasirodė vyrų choras, paskui mišrus. 
Visi džiaugėsi gražiomis dainomis ir 
katutėmis išprašė dar daugiau kaip 
choras buvo permatęs. Po choro jau
noji Rimutė Černiauskaitė pašoko ba
letą. Sveikinimo žodi tarė klaipėdie
tis Sydnejaus apylinkės pirm. p. A. 
Reisgys. Trumpai nušvietė kokią dide
le reikšmę turi kraštui jūra. Minėjimą 
uždarė Wollongongo Apyl pirm. p. Pa
plauskas, padėkodamas visiems už to
kį gausų atsilankymą.

Toliau kas norėjo maudės, kas 
norėjo šoko, kas su bičiuliais laiką 
leido. Muzika buvo nepaprastai gera. 
Pradėjo varžytis provincija su centru. 
Kajus ir Petras nenorėjo vienas kitam 
pasiduoti. Kas katrą įveikė - palieku 
žinovų reikalui.

Gaila, kad per trumpą dieną, o 
taip kartais norėtum, kad jinai būtų 
ilgesnė. Ir daug dainų liko neišdai
nuotų, ir taurių neišgertų ir prietelių 
nepamatytų. Tikimės, kita' Jūrės Diena 
bus ilgesnė ir dar geresnė.

Jeigu nenuskesįu' bangose, tai 
kitais metais pasimitfVsime toje pa
čioje salėje, nes jinai /patiko ne tik 
man, bet ir visiem kit'ib'm.

’ Jūsų Mataušas
****

vo tėvų ir krikšto tėvų pavyzdžiu, ko 
jam nuoširdžiausiai ir palinkėjo susi
rinkę į krikštynų pobūvį apie 40 gimi
nių ir artimų draugų.

akras
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MOTERŲ. SPAUDOS LOTERIJA
Sudaryta speciali komisija Lote

rijos laimikiams ištraukti. Loterija 
bus traukiama A. Matukevičienės na
muose ir gavus rezultatus bus praneš
ta per spaudą. Loterija traukiama š.m. 
vasario 11 d. Visiems laimėtojams 
pagal adresus bus išsiuntinėti prizai 
į namus.

Įdomu, kam laime nusišypsojo? 
Dar Įdomiau - kokia laimė Moterų 
Spaudai nusišypsojo?

(Jūsų korespondentė)
****

Melbourne Jaunimo Kongreso Komitetas 
Ruošia Simfoninį Koncertą

Sekmadienį, vasario 27 d. 6 vai. 
vakare MELBOURNO BAROQUE EN
SEMBLE išpildys klasikine programą 
Melbourne Lietuvių Namuose. Šis or
kestras yra koncertavęs įvairiuose 
Victorijos miestuose ir yra sukėlęs 
publikoje susidomėjimą klasikine mu
zika. Orkestras pilname sąstate yra 
per 40 muzikantų. Dirigentas yra Ghris- 
tophor Moktin baigęs mokslus Royal 
College of Music Londone. Melbourne 
jis buvo smuiko klasės profesorius 
kon servatori j oje.

Visi Melbourno lietuviai yra pra
šomi atsilankyti į šį koncertą, ir pa
remti Jaunimo Komiteto darbus. Įėji
mas pigus (žiūrėkite skelbimą),

****
PRANEŠIMAS

Newcastlio Jaunimo Komitetas 
ruošia VASAROS ŠOKIUS, kurįe įvyks 
šeštadienį, vasario 26 d. Tyrrell Hali, 
Telford Street. Tai yra mieste, patsai 
Hunter Street galas, prie pat jūros. 
Pradžia 8 vai. Tikimasi svečių ir iš 
Sydnėjatls, nes per ilgus metus New- 
castlyje priaugo gražaus jaunimo.

****
P RANEŠIMAS

Soc. Globos Moterų D-jos V-ba 
Mėlbotlrhe praneša, kad vasario mėn. 
27-ta d* (sekmadienį), 2 val.p.p. Lie
tuvių Namuose, 50 Errol Street, North 
Melboutfie, kviečiamas Draugijos na
rių metiiiis susirinkimas. Susirinki- 
ttiili numatyta dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymąs.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Pranešimai: pirmininkės, ligo

nių lankytojos, iždininkės, kontrolės 
komisijos*

4. Diskusijos dėl pranešimų,
5. Valdybos apyskaitos tvirtinimas
6. Rinkimai: valdybos, kontrolės 

komisijos.
7. 20*mečio aptarimas.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Valdyba baigdama savo darbo me

tus maloniai prašo visas nares ir rė
mėjas kuo skaitlingiausiai susirinki
me dalyvauti.

Soc. Globos Moterų D-jos 
Valdyba Melbourne

II PLJK KOMITETAS SYDNEY 
D Ė K 0 J A

Sydney Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugijai už didelę para
mą mums, pakviečiant Užgavėnių Ba
liaus dalininkais, nuoširdžiai dėkoja
me.

„ II PLJK Komitetas Sydney

ŠVEDAI STATO ILGIAUSIĄ 
TILTĄ PASAULYJE

Tiltas jungs salą Oland su Šve
dija, bus baigtas 1972 metais, tu
rės 6 kilometrus ilgio, kainuos 
1.547 milijonų dolerių. Per me
tus juo pervažiuos 700.000 auto
mobilių.

ANKETA

Vienoje valdžios ištaigoje šitaip 
buve Užpildyta. anketa:
Girnas ?—taip.
Lytis? — tvarkoje.
Vedęs?—Litos išeities nebuvo.
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AUSTRALIJOS LIETUVIU JAUNIMO 
KONGRESO KONFERENCIJA
KADA: Per Velykas, nuo penkt. 

kovo 31 iki balandžio 3 d. 1972.
KUR: ‘Brookelands’ - Tecoma, 

Dandenonguose.
TIKSLAS: Atstovų susipažinimas 

tarp savęs; susipažinimas su Kongre
so programa; pasiruošimas Kongresui, 
kad nuvažiavę pasirodytų kaip stiprus 
vienetas ir išdiskutavimas Australi
jos Lietuvių Jaunimui rūpimų klausi
mų.

DALYVIAI: Visi vykstantieji 
atstovai bei visas susidomėjęs jau
nimas.

KAINA: Tarp $9.00 - $10.00 už 
nakvynes, visą maistą ir 1.1.

REGISTRACIJA: Skaičius ribo
tas - registruotis per savo vietovių 
Jaunimo Kongreso Komitetus iki penkt. 
kovo 2 d. 1972.

II PLJK Komitetas Melbourne.
****

SYDNĖJAUS JAUNIMUI

Norintieji vykti į Jaunimo Kon
greso Konferenciją Melbourne per Ve
lykas prašomi registruotis pas J.Reis- 
gytę, 135 Mimosa Rd. Greenacre, NSW 
2190. Tel. 70-3978.

II PLJK Komitetas Sydney 
****

SIMPOZIUMAS 
'AUSTRALIJOS JAUNIMO PROBLEMOS’

Rengia - II PLJK Komitetas Sydney. 
Kalbės - visi jaunimo atstovai ir kan

didatai.
Į v y k s - Bankstowno ‘Dainavoje’, 

1972 - Jaunimo Metų - vasa
rio 27 d. 4 vai. p.p.

Visas Sydney jaunimas ir vyresnieji 
kviečiami dalyvauti.

II PLJK Komitetas Sydney 
****

*P RANEŠIMAS

Pranešama, kad Melb. vaikų dar
želis pradeda mokslo metus Kovo 4 d. 
(šeštadienį) 9.30 ryto iki 12.00 po 
pietų Melb. Klubo Namuose, 50 Errol 
St., North Melbourne. Tėveliai norin
tieji leisti vaikus (3-6 metų) į dar
želį prašau minėtu laiku atvežti.

****

P A D Ė K A

Poniai Valevičienei (Katoomba) 
už paaukotas 25 knygas ir p. Symonds 
už. 2 knygas Sydnėjaus Lietuvių Klu
bo. bibliotekai nuoširdžiai dėkojame.

Klubo Valdyba

A.L. KAT. D-ja š.m. KOVO 5 DIENĄ, SEKMADIENĮ 
Po Lietuviškų Pamaldų Lidcombės Parapijos Salėje ruošia

TRADICINE KAZIUKO MUGĘ

Veiks lauko virtuvė, iešminė, gaivinančių ir stipresnių gėrimų 
bufetai, (baronkos) riestainiai ir kitos prašmatnybės.

Kviečiame kuo skaitlingiausiai dalyvauti. Pelnas skiriamas savait
galio lietuviškai mokyklai paremti.

R engėjai

SPECIALIAI LIETUVIAMS!
1972 m. vasario mėn. 27 d., sekmadienį 6 vai. p.p. (punktualiai), 

Lietuvių Namuose, 50 Errol Str. North Melbourne, įvyks

S I N F 0 N I N 1 S KONCERTAS

Handelio, Mozarto ir Telemano kūrinius išpildys Melbourno Baroque 
Ensemble (40 asmenų). Muzika lengvo turinio - patenkins visus, 
įėjimas: $1.50, vaikams ir pensininkams - 80 centų.

ATVYKITE - PAREMSITE JAUNIMO KONGRESĄ.
Jaunimo K-so K-tas Melbourne

K

ALB Krašto Kultūros Tarybos organizuojami Amerikos lietuvių solistų 
Stasio BARO ir Danos STANKAITYTĖS

KONCERTAI AUSTRALIJOJE
Adelaidėje: Trečiadienį, kovo 15 d., 8.15 vai. vakaro ADELAIDE TOWN HALL 

Bilietai: $3.50, 2.70 ir 1.75 iš anksto gaunami pas Festival of Arts 
® Booking Office J.Martin Pty. Ltd. Rundle St. Adelaide.

Šeštadienį,kovo 18d.,7.30 vai. vakaro LIETUVIU NAMUOSE, Norvood, 
Bilietai: Specialiai rezervuotos vietos - $5, kitos vietos $3, 2, ir 1.50 
Bilietai parduodami Lietuvių Namų bibliotekoje, sekmadieniais po 
pamaldų L.K. Centre arba telefonu užsakomi skambinant V. Opulskiui 
76-8353.

Canberroje: Antradienį, kovo 21 d., 7.30 vai. vakaro LIETUVIU KLUBO SALEJE, 
Wattle St. Lyneham.
Bilietai: $3, pensin. ir moksl. - $1. Bilietų užsakymus priima V. 
Šimkus, tel. 88-1484.

Sydnėjuje: Ketvirtadienį, kovo 23 d., 8 vai. vakaro SYDNĖJAUS KONSERVATO
RIJOS SALEJE, Macquarie Str.
Bilietai įsigyjami pas A. Vinevičių, spaudos kioske, prieš ir po lie
tuviškų pamaldų St. Joachims bažnyčioje, Lidcombe, pas P. Aleknų 
Lietuvių Klubo patalpose, 39 Church St. Lidcombe, telefonu užsisa
kant pas B. Stašionį (649-9062) ir koncerto dieną prie įėjimo nuo 7val. 
Bilietų kaina - $3 ir $2, moksl. ir pensininkams - $2 ir $1.

Newcastle: Sekmadienį, kovo 26 d., 3 vai. po pietų NEWCASTLE CITY HALL 
Bilietai iš anksto gaunami: David Jones, Hunter St., pas Alf. Šerną, 
115 Janet St., Merewether, tel. 63-1653 ir pas kitus A-kes V-bos narius 
Bilietų kainos: $2, moksl. ir pensininkams - $1.

Melbourne: Trečiadienį, kovo 29 d., 7.45 vai. vakaro ASSEMBLY HALL, 
156 Collins Street.
Bilietai parduodami Liet. Namuose, šeštadieniais nuo 11 iki 1 val.p.p. 
sekmadieniais prie Šv. Jono bažnyčios. Telefonu užsakymai priimami 
skambinant V. Aleknai - 53 - 2375
Bilietų kainos - $3.00 ir $2.00

Didįjį Penktadienį, kovo 31 d., 7 vai. vakaro RELIGINES MUZIKOS 
KONCERTAS, Šv. Jono bažnyčioje, Victoria Pde, East Melbourne. 
Dalyvauja solistai Stasys Baras ir Dana Stankaitytė ir Melbourno pa
rapijos choras, vad. P. Morkūno, 
įėjimas - aukomis.

******

Australijos Studentų Sąjungos Sydney Skyrius
maloniai KVIEČIA VISUS TAUTIEČIUS IR VISĄ JAUNIMĄ atsilankyti

į TRADIDICINį INITIUM SEMESTRI - STUDENTU BALIU

kuris įvyks VASARIO 26 d. (šeštadieni) 1972 - Jaunimo Metais - 
DANCERS CLUB, 5 KERR STREET, LIDCOMBE

GERA MUZIKA. Programa - AKTUALIJOS STUDENTIŠKOM AKIMS 
k ✓| Pradžia - 7.30 vai. vakaro. Pabaiga - 1 vai. ryto.

Įėjimas - $2, Moksleiviams ir pensininkamas - $1.
Bufetas - kaldūnai
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