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Pasakyta S y d u e y lietu- | 
viams per iškilmingas pamal-J 
das St. Mary’s Katedroj mi- i 
Hint 700 metu Jubiliejų nuo 
krikščionybės įvedimo Lietu- i 
voj.

Padėkojęs už įteiktą dovaną kuri iš- ( 
reiškia lietuvių tautos pamaldumą į 
Mariją ir pareikštą lojalumą Australi
jos Kat. Bažnyčiai Jo Eminencija krei- i 
peši šiais žodžiais'.

700 m. garbinga istorija riša jus su 
jūsų gimtuoju kraštu Lietuva pasidi
džiavimo ir meilės ryšiais. 700 metų 
tai ilgas laikas per kurį jūsų tauta kad 
ir neskaitlinga gyventojais ir nedidelė i 
savo teritorija padarė didelį progresą ir ' 
tapo žinoma visam pasauly. Jūs žinote i 
savo tautos garbingą praeitį ir didžiuo
jatės. Jūsų gimto krašto meilė yra na
tūrali, kaip tėvų ir gimdytojų meilė.

Kad jūsų gimtoji žemė šiandien kenčia j 
tiranijos priespaudą, tai turi ne suma
žinti, bet dar padidinti tą meilę jai. 
Tiranas valdo ne teise ir teisingumu, bet 
jėga ir smurtu. Juk per tuos 700 metų 
jūsų kraštas Lietuva ne karta buvo lais
toma kankinių krauju už Kristaus Evan
geliją, krikščionišką civilizaciją, kovo
jant prieš Rytų barbarus.

Šiandien lietuvių tauta neapsakomu 
baismu yra naikinama ir persekiojama, I 
bet ji garbingai ir su meile saugoja pa
veldėtą tikėjimą. Tai yra jūsų bandy- I 
mų dienos, bet pasitikėkite Viešpačiu 1 
Dievu, kuris yra Visagalis. Vykdykite [ 
savo krikščioniškas pareigas ir tokiu bū- j 
du jūs geriausiai padėsite ir pasiauko- | 
site savo Tėvynei Lietuvai Australija ' 
maloniai priima jus į savo tarpą. Jos 
piliečiai jus glaudžia su meile ir nuo
širdumu. Jie supranta kad jūs atnešėt 
jiems tas kultūros tradicijas, kurias jūs 
paveldėjot iš savo protėvių Lietuvoje.

Saugokite tas kilnias jūsų gimtojo 
krašto tradicijas. Praktikuokit ir gerus 
Australijos papročius ir taip sudarysite ! 
tvirtą ii- gražų pamatą Australijos gero- i 
vei. |

Australijos Katalikų Bažnyčia pripa- I 
žįsta jus kaip narius to paties Mistinio 
Kristaus Kūno su visomis teisėmis ir 
privilegijomis, kaip tuos kurie žiūri kaip 
į Vadą, ir Jo Vikarą.—Popiežių, kaip 
Dvasios Tėvą žemėje, čia, Australijoje, 
kaip Lietuvoj arba Romoj, jūs turite tą 
pačią šv. Mišių Auką, Septynius Sakra
mentus ir tą patį Dievo žodį—Evangeliją 
Savęs pašventinimui ir išganymui, savo 
gimtosios žemės garbei ir šio jūs prie- i 
mūšio krašto interesams būkite ištikimi j 
savo šventam tikėjimui, būkite lojalūs jo 
pamokymams, tada tikrai jūs pasieksite 
tą garbingą ateitį, kuriai Visagalis Die
vas jus sutverė.

Man malonu yra priimti iš jūsų šią 
puikią dovaną, kaip gražų atminimą tos 
brangios įdienos.

Dėkoju Viešpačiui Dievui už didžiau- I 
šią dovaną, kuria Jis galėjo duoti že- 
mėje, tai dovana katalikų tikėjimo.

Užlaikykite jį visam jo pilnume ir tada į 
būsite laimingi šiame pasaulyje ir amži- I 
ną garbė pasieksite aname pasaulyje”. |

Karalius Mindaugas
Paveikslą nupiešė dailininkas Šimkūnas

KRIKSCIONYBES ĮVEDIMAS
LIETUVOJ

P. V. Raulinaitis, Karaliaus Mindaugo 
Azikštąją Mokslą Instituto Direktorius.

Paskaita, laikyta 1951 metais spalių 
mėn. 27 dieną Melbourne, szikakties pro
ga nuo krikščionybės įvedimo Lietuvoje 
700 metą jubiliejaus iškilmėse, lietuvių 
bendruomenei.

1. POPIEŽIAUS INOCENTO IV 
GADYNĖ. Popiežiui Grigaliui IX mirus 
(jis mirė 1241 metais rugpiučio 20 die
ną), o Sicilijos Karaliui ir Romos impe
ratoriui Fridrikui II trukdant kardino
lams susirinkti naujo popiežiaus rinki
mams, tik po vienerių metų r devynių 
mėnesių popiežiumi buvo išrinktas (1243 
metais birželio mėn. 24 dieną) kardinolas 
St. Laurent in Lucina, iš namų grafas 
Senibaldi di Fieschi, genovietis. Jis bu
vo įšvęstas popiežiumi kaipo Inocentas 
IV. (Histoir des Papes, tome III, A la 
haye chez Henri Scheurleer MDCCXXX- 
III spl. 198, 199, 201. Caesaris Baronii. 
Annales Ecclesiastici Vol. 21 Nancii 
apud Thomas et Pierron MDCCCLXX 
psl. 261 et seq.) Jo valdymo gadynė bu
vo sunki ir nuotikinga. Jam nedraugin
gas Fridrikas II nepripažino ant savęs 
jokios kitos galios, nors tais laikais bu
vo tokis paprotys, kad Romos Imperijos 
suverenumas būdavo popiežių suteikia
mas ir kiekvieno vainikavimo proga nau
jai patvirtinamas. (Johanes Janssen. 
History of the German People at the 
close cxf the Middle Ages. London 1928 
vol. 1 psl. 114-115). Imperatorius priim
damas iš popiežiaus vainiką įsipareigo
davo būti bažnyčios saugotoju ir globėju 
(guardian and protector. Janssen, op. 
cit. psl. 115). Fridrikas II valdė kaipo 
absoliutus monarchas. Jau pirmiau ėjo 
atkakli kova dėl Sicilijos karalystės tarp 
jo ir popiežiaus, kuri laikinai baigėsi 
1230 metų taika ir pripažinimu popiežiui 
teisių į Siciliją. Ši taika buvo neilga ir 
vėl užvirė kova visu smarkumu esant 
Inocentui IV popiežiumi.

Inocentas IV buvo gudrus politikas ir 
diplomatas, rūpestingas bažnyčios galva 
ir mokytas vyras. Jis parašė tais lai
kais laikomą mokslo autoritetu veikalą 
vardu “Apparatus in quinque libros de- 
cretalium”, kanonų teisės ir popiežiaus 
privilegijų imperatoriškos valdžios sant
varkoje traktatą. (Historische Studien 
von E. Ebering. Heft XX Berlin 1900

Į Hans Weber. Papst Innocenz IV und 
I Kaiser Friedrich II, psl. 3, 85 ir sek.).

Vengdamas patekti į Fridriko II ran
kas Inocentas IV 1244 metais slapta 
apleido Romą ir Civitta Vechia uoste 

. sėdo į laivą, kur jo laukė 23 laivų eska
dra atvykusi iš Genovos. Jis išvyko kar- 

| tu su 7 kardinolais ir mažu palydovų 
' būriu; Genovoje išlipo iš laivo tų pat 
metų liepos 5 dieną (Histoire des Papes 
tome III psl. 204. Atvykęs laivynas iš 
23 laivų, kuris kiekvienas turėjo gink
luotų kareivių po 60 žmonių ir po 104 
irkluotojus. Tada kardinolų viso buvo 
tik 12 narių sudėties kolegija)- Popie
žiui pasilikti Italijoje buvo nesaugu dėl 
Fridriko II užmačių, o persikelti į sve
timą valstybę nepritiko, tad jis pasirinko 
neutralų miestą Lyon, Prancūzijoje. Šis 
miestas buvo bažnytinė nuosavybė, vie- 

1 tinio arkyvyskupo valdomas. Inocentas 
i IV gyvendamas Lyone tęsė tolymesnę 
kovą su Fridriku II ir valdė krikščionių 
bažnyčią 1245 metais jis pasalino Frid
riką II iš (imperatorių ir jį ekskomuni- 
kavo. Imperatoriui rinktas buvo kitas 
asmuo. Visuotinis bažnitinis suvažiavi
mas popiežiaus parėdymams pritarė. 
(Histoire des Papes tome III psl. 204). 
Kovai užsitęsus Inocentas IV rinko pi
niginę paramą tarp kita ir iš Anglijos, 
kur tuo laiku karaliumi buvo Henrikas 
III.

Henriko III padėtis buvo sunki poli
tiniai dėl nesutarimo Inocento iV su 
Fridriku II. Fridrikas II turėjo vedęs 
Henriko seserį Isabelą tad savaimi Hen
rikui III rūpėjo Fridriko likimas. Iš 
kitos pusės Henrikas III, kaipo dvasiški- 
jos auklėtinis ir dievobaimingas asmuo, 
buvo ištikimas bažnyčios galvai. Henri
kas III pasiliko palankus popiežiui it 
leido jam rinkti lėšas karui Anglijos 
bažnyčiose ir jose skelbti Fridriko II 
ekskomunikavimą. (The History of 
British Civilization by Esmė Wingfield- 
Stratford. Du tomu. London 1928 m. 
vol. 1 psl1. 176-177. The Founddations of 
England by Sir J. N. Ramsay. Vol. Ill 
by T. F. Tout. London 1905 psl. 61 ir 

I sek.).
Tuo laiku Prancūzijos karaliumi buvo 

Liudvikas IX, žinomas vėliau kaipo 
šventas Liudvikas, kuris nenorėjo karų 
ir dėjo pastangas sutaikinti Inocentą IV 
su Fridriku II. Kad ir ekskomunikuo

tam esant Fridrikui Liudvikas, matomai 
paties Inocento IV leidimu, palaikė san
tykius, bet nežiūrint Liudviko pastangų 
nesutaikė kariaujančių šalių. Fridrikas 
II 1247 metų pavasaryje norėjo užimti 

: Lyon ir paimti popiežių Inocentą IV į 
| nelaisvę. Tam pasipriešino Liudvikas 
IX pareikšdamas Fridrikui II, kad šis

I žygiuodamas sutiks pakeliui Prancuzi- 
I jos pulkus. Fridrikas II neišdrįso savo 
sumanymų vykinti (European Civiliza
tion its origin and development. Vyr. 
redaktorius Edward Eyre. 7 tomai. 
The Middle Ages. Vol. III. London 
1935 psl. 427).

Fridrikui II mirus 1250 metais gruo
džio 13 dieną atpuolė Inocentui IV kliū
tys grįžti į Romą. 1251 metais balany 
džio 19 dieną jis paliko Lyoną, pakeliui 
buvo sustojęs Genovoje iš kur išvyko į 
Milaną ir čia, kaip vėliau matysime, 
priėmė Lietuvos valdovo Mindaugo dele
gaciją.

Anuometinei bažnyčiai sunki gadynė 
kartu buvo taip pat didelio dvasinio pa
kilimo ir atgimimo laikotarpis. Nemaža 
buvo pasišventėlių, kurie vykdavo į kry
žiaus karus vaduoti Kristaus kapą ir 

. kovoti už bažnyčios pergalę, šiuose kry
žiaus karuose net dviemis atvejais daly
vavo su savo pulkais Liudvikas IX, ku
ris 1270 metais kelyje užsikrėtė maru 
ir išlipęs iš laivo Kartagoje mirė. Jo 
paveikslingas gyvenimas virto daugeliui 
įkvėpimo šaltiniu; jis buvo paskelbtas 
šventuoju 1297 metais.

Apart to plačiai veikė Evangelijos 
šviesą nešdami į žmones savo gyvenimo 
pavyzdžiu ir skelbiamu mokslu popie
žiaus Honoriaus III patvirtinti vienuo
lių ordinai: 1210 metais patvirtintas šv. 
Pranciškaus iš Assyžio ordinas ir 1216 
metais patvirtintas šv. Domininko ordi- 

| nas. šv. Pranciškaus ordino dvasios pa
gautas net karalius Liudvikas IX tampa 
jo narys-tretininkas (Hanotaux Gabriel.

I Histoire dela Nation Francaise Paris 
’ 1922 tome VI. Histoire Religieuse par 
1 George Goyau. psl. 236, 238, 263).

Ano metų popiežiai ir bažnytinė vyres
nybė atsidėjusi ir aktyviai skleidė moks
lus tautų ir pavienių asmenų tarpe. Mok
slininkai ir švietėjai, kunigai ir vienuo
liai mokinami pačios bažnyčios, įsteig
tuose ir plačiomis privilegijomis bei di
deliais turtiniais ištekliais aprūpintuose 
universitetuose. Ypatingai iškįla Pary
žiaus ir Bolognos universitetai, pirmasis 
kaipo teologijos ir filosofijos mokslų 
šventovė, o pastarasis kaipo juridinių 
mokslų vadovaujanti institucija (Ino
centas III buvo Paryžiaus auklėtinis, o 
popiežius Honorius III palaikė Paryžiaus 
studentus prieš vietinį vyskupą, kuris

Jo Eksc. Kauno Arkivyskupas-Metropo- 
litas Juozapas Skvireckas.

Atgimusios nepriklausomos Lietuvos 
Valstybės Bažnytinės provincijos vadas, 
šiais metais suėjo 25 metai nuo Lietuvos 
Metropolijos įsteigimo.

šiuos 1219 metais net ekskomunikavo dėl 
neklausymo jo paskirto universiteto 
kanclerio; studentai buvo atleisti nuo 
ekskomunikos Honoriaus parėdymu 1222 
metais. (Inocento IV ganydėje Paryžiu
je profesoriavo žinomas garsus krikščio
nių filosofas domininkonas Thomas 
Aquinietis, miręs 1274, o šventuoju pas
kelbtas 1325 metais. (Gabriel Hano
taux, Op. cit. Vol. VI psl. 253, 255, 257.)

Vakarų “bažnyčia, universitetai ir 
' mokslininkai minėtomis aplinkybėmis 
' krikščionybės mokslą į visus kraštus ir 
tautas, šio mokslo šviesos banga pasiekė 

j ir Lietuvą, kuri jau 1251 metais buvo 
i verta būti priimta į krikščioniškų tautų 
šeimyną.

(Tąsa 3 pusi.)
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Latviu Nepriklauso
mybes Švente

Lapkričio 18 d. mūsų broliška latvių 
tauta švenčia nepriklausomybės šventę. 
Ta proga mes norime, nors trumpai, 
prisiminti jų sunkiai išgyventus laikus, 
sunkias kovds ir garbingas pergales.

Kaip žinome kuršiai, žemgaliai ir let- 
galiai iš kurių vėliau išaugo latvių tau
ta, gyveno kaiminystėje lietuvių, tose 
patčiose vietose nuo neatmenamų laikų. 
13 amžiuje latvius užkariavo vokiečių 
Livonijos ordenas. Ir nuo to laiko 700 
metų jie buvo pavergti. Tik 17 amžiuje, 
užėmus Latviją švedams, jų gyvenimas 
kiek pagerėjo, tačiau neilgai truko, 18 
amžiuje visa Baltijos sritis buvo paverg- 

, ta rusų. Nuo to laiko jiems ir mums lie
tuviams, prasidėjo sunkūs laikai. Rusų 
imperelistinė politika dėjo visas pastan
gas išnaikinti užgrobtas Baltijos val
stybes. Tačiau latviai, nežiūrint ilgo 
periodo vergijos, neišnyko. 19 amž. gale 
latvių inteligentai stipriai pradėjo reik
štis: kūrė latvių draugijas, leido laikra
ščius, organizavo dainų šventes. 1873 
metais pirmojoje dainų šventėje pirmą 
kartą buvo sugieduotas latvių himnas 
“Dievs Svete Latvi j u” ir pirmą kartą 
iškelta latvių vėliava raudona-balta- 
raudona. šio laikotarpio didieji latvių 
veikėjai buvo Kr. Voldemars, A. Kron- 
valds, Kr. Barons ir k.

Greitai po pirmojo pasaulinio karo su
siorganizavo latvių savanorių batalijo- 
nai, kurie vėliau sukurė lavių kariuome
nę.

Po rusų revoliucijos, žlugus caristinai 
Rusijai, latviai 1918 metais lapkričio 
mėn. 18 d. paskelbė nepriklausomą Lat
vijos Respubliką. Pirmas prezidentas 
buvo išrinktas Janis čakste. Kariuo
menės priešakyje atsistojo pulkininkas 
Kalpaks, kiek vėliau gen. Balodis, kurie 
vedė sunkias kovas valydami savo kra
štą nuo vokiečių ir rusų kariuomenių 
likučių.

1919 metais aliantai Latviją pripažino 
de fakto, o 1921 m. sausio 26 d. de jure.

Per tuos 21 metus, laisvo ir neprik
lausomo gyvenimo, latviai parodė pasau
liui,. kad jie neišnyko, bet sugeba tvar
kyti savo ekonominius, kultūrinius ir 
valstybinius reikalus neblogiau kaip 
■daugelis kitų kultūringų valstybių.

Prasidėjus antram pasaulinam karui 
latvių tauta ištiko ta pati tragedija, 
kaip ir visas Baltijos tautas. Paskuti
nis Latvijos prezidentas Karlis Ulmanis 
su daugeli tūkstančių lavių sūnų ir duk
terų buvo užkaltuose vagonuse išvežti į' 
gilumą Rusijos nežinomam likimui.

Dalis latvių išbėgo iš savo tėvynės, 
palikdami ją už geležinės uždangos, ir, 
ieškodami prieglaudos svetimuose kraš
tuose, laukia progos grįžti atgal.

Ta proga mes linkime broliams lat
viams būti pasiruošusioms ir vienin
giems. kad išmušus valandai, kartu 
glaudžiai bendradarbiaudami galėtume 
išlaisvinti mūsų krašta nuo priešų ir vėl 
atkurti mūsų tautų laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą.

PAIEŠKOJIMAS
Pieškau p. Butkevičių—Butkūną. iš 

Antanavos dvaro, Pilviškių valščiaus, 
Vilkaviško apskr.

Adresas: Juodelis Petras, 454 Burling
ton St. E., Hamilton, Ont. Canada.

Aisčiu Vienybe
“Keleivis” nr. 3-4 (5-6) išspausdino 

įdomų Jono Normanto straipsnį "žodis 
už vieningą ir nedalomų Aistiją", kurio 
pagrindines mintis perdoudame mūsų 
skaitytojams svarstyti ir diskutuoti.

“Jei mes apsispręsime už vieningą ir 
nedalomą Aistiją ir eisime pagal Latvių- 
Lietuvių Vienybės organizacijos smaigs
tomų gairių, tai būsime pradžioje dvigu
bai, o paskui išlyginę amžių bėgyje mums 
Tarp tokių Jungtinių Pasaulio Valstybių

AB'N protestas pries Keren
skio “Rusijos Tautu 

Išlaisvinimo Taryba"
Antibolševikinio Tautų Bloko (ABN) 

Centrinis Komitetas, ryšium su įkurta 
vad. “Rusijos Tautų Išlaisvinimo Tary
ba”,randa reikalo viešai paskelbti:

1. Sovietų Sąjungos ribcse nėra jokių 
“Rusijos tautų”. Ten yra tik rusų tau
ta, kuri gyvena savo etnografinėse ribo
se ir ne rusų tautos: estų, latvių, lietu
vių, ukrainiečių, baltgudžių, turkestanie- 
čių, kazokų, idel-uraliečių, gruzinų, armė
nų, azerbeidžaniečių, šiaurės kaukaziečių, 
sibiriečių ir kitos tautos. Jos gyvena ne 
rusiškose žemėse, bet savo etnografinėse 
teritorijose.

Šios ne rusų tautos buvo jėga rusiškojo 
imperializmo pavergtos.

Jos veda ir šiandien kovą prieš rusiš
kąjį imperializmą dabartinėje, komuni
stinėje, formoje dėl tų tautų laisvės ir 
valstybinės Nepriklausomybės.

2. Pavadinimas “Rusijos tautos” yra 
lygiai pasiliekančio rusiškojo imperializ
mo pažymys ir reiškia ne rusų tautų tau
tinių jausmų įžeidimą. Jis taip pat pa
tarnaus Vakarų pasaulio klaidinimui

I Sovietų konstrukcija naujoj formoj įkur- 
1 ta.

3. Rusų emigrantų bandymas šių tau
tų vardu kalbėti yra piktam panaudoji
mas ne rusų tautų teisių. Jos visos turi 
susikūrusios savo išlaisvinimo organiza
cijas, kurios teturi teisę tų tautų vardu 
veikti ir kalbėti.

4. “Rusijos Tautų Išlaisvinimo Tary
boje”, susispietusios rusų emigrantų I 
organizacijos negali pripažinti ne rusų 
tautų atstovų, jei jie kaip atskiri asme
nys ir norėtų bendradarbiauti. Tik tau
tinių išlaisvinimo organizacijų ne rusų 
tautų atstovai turi pilną teisėtumą, jei 
jie turi tų komitetų įgaliojimus. Dar 
pabrėžtina, kad tai nėra “Rusijos tautų 
išlaisvinimas”, kuris, kaipo toks neegzis
tuoja, bet tautų išlaisvinimas nuo jų pa
vergėjo, Rusijos, ir bekompromisinė kova . 
prieš bet kokį bandymą rusišką tautų 
kalėjimą bet kurioj formoj atstatyti.

5. ABN susijungusios, Rusijos paverg
tos tautos, kovoja dėl visiško rusiškojo 
tautų kalėjimo panaikinimo betkokioj 
formoj, totalinėj ar demokratinei, res
publikoniškoj ar caristinėj. Jos kovoja 
dėl nepriklausomų demokratinių tautinių 
valstybių jų etnografinėse ribose ir at
meta bendradarbiavimą su rusų impe
rialistais betkokios rūšies. Jos šią kovą 
ves iki galo, nežiūrint kokią oficialią po
ziciją užims Vakarų sluoksniai jų idealų 
atžvilgiu.

ABN Centrinis Komitetas.
1951 m. rugpiūčio 24 d. I 

bendrinė kalba turėtų būti plačiau var
tojama.

Mes aisčiai nepūskime j vokiečių dūdą 
dėl Paneuropos, o kitų net aisčių žemės 
vokiečių dar ir aisčiams skelbiamos, kad 
Paneuropa, kain kompromiso rezultatas, 
galėtų būti iki Nemuno.

Ko vokiečiai siekia per Paneuropą ir 
tuo labiau per Paneuropą iki Nemuno, 
mes aisčiai gerai žinome.

Taip pat mums aisčiams nepakeliui ir 
su tais, kurie, kad ir aisčių ir nukreipti 
j tarp Vokietijos ir Rusijos numatomą 
suorganizuoti slavų tautų bloką su cen
tru Varšuvoje.

Mūsų aisčių gyvybinis interesas yra, 
kad būtų ne Paneuropa, o Jungtinės Pa
saulio Valstybės ir kad mes aisčiai, bū
dami viena iš Jungtinių Pasaulio Valsty
bių valstybė, būtume skandinavų tautų 
bloke, kurio centras numatomas Stock- 
holme. >

Ir mes aisčiai bendru principu vado- 
vaudamies—nutautusiems sudaryti sąly
gas save susirasti, Lietuvos valstybės 
vakarinių ir rytinių pakraščių gyvento
jams, kurie nemokėtų ar nenorėtų kal
bėti bendrime aisčių kalba, turėtume ne 
kokias autonomijas teikti, o tik suteikti 
teisę ir vsose lokalnio pobūdžio įstaigose 
ir kasdieninio gyvenimo santykiuose 
vartoti Jungtinių Pasaulio * Valstybių 
bendrinę kalbą.

Aisčių kalba, kuri skambėtų Vilniaus, 
Karaliaučiaus ir Rygos universitetuose, 
o kaip seniausia iš indoeuropiečių kalbų, 
kaip artimiausia sanskritų kalbai ir kaip 
gražiausia, būtų žymiuose Jungtinių Pa
saulio Valstybių universitetuose filosofi
jos studentams dėstoma ir dar labiau 
išpopuliarinta, negu šiandien lietuvių ir 
latvių. Universitetuose ir kasdieninio 
gyvenimo reikalams mokomasi, negalėtų 
likti palaipsniui nepamilta suvokietėju-

I šių ir suslavėjusių aisčių.
Minėtais keliais eidami mes aisčiai ne- 

1 t.lirAt.limo ntsiRflkvH nai nnn vnl-

padarytųjų nuostolių dalį, pasidalysime 
trigubai skaitlingesni ir trigubai visose 
gyvenimo srityse stipresni. Todėl mūsų 
visų aisčių yra šventa pareiga, kur mus 
likimas nenublokštų, Įsilieti į aisčių vie
nybės sąjūdį ir vieningai visuose fron
tuose r visame pasaulyje kovoti už atkū
rimą vieningos ir nedalomos Aisti jos.

Ta vieninga ir nedaloma Aistiją, dėl 
daugel visiems aisčiams naudingų moty
vų, turėtų vadintis Lietuvos valstybės 
vardu. Juk tai ir būtų ne nauja val
stybė, o senosios, pustūkstantį metų gar
bingai egzistavusios ir garbingą istorinę 
misiją atlikusios, Lietuvos valstybės tą- . 
sa. Tik jau ta naujoms istorinėms mi
sijoms prisikėlusi Lietuvos valstybė būtų 
be slaviškų žemių, o apimanti buvusios 
Didžiosios Lietuvos valstybės lietuvišką
sias žemes, didžiąją dalį buvusios Prūsi
jos kunigaikštijos žemių su kunigaikšti
jos buvusia sostine Karaliaučium ir bu
vusios Livonijos ordeno žemes.

Kad minėtuose plotuose mes aisčiai 
pajėgtume atkurti Lietuvos valstybę 
tvirtai atsilukštenusią į Baltijos jūrą ir 
kultūriškai pajėgią, jau dabar tam in
tensyviai ruoškimės, jau dabar visi did- 

i lietuviai, mažlietuviai ir latviai pradėki- 
! me brolišką savitarpį gyvenimą—pradė
kime suaugti į vieną nedalomą susipra
tusios tautos vienetą.

Estai dar nėra aiškiai pasisakę, ar jie 
yra pasiryžę valstybiškai dėtis su ais
čiais, ar visiškai glaustis prie savo skait- 
lingesnių brolių suomių.

Kadangi, lyginant su Didžiąja Lietu
va, tarp Mažosios Latvijos ir Latvijos 
išskiriant Letgaliją, yra žymiai mažesni į , “^f**"*“
kultūriniai, išskiriant kalbinius, ekono- i šių Jr suslavėjusių aisčių.

I miniai ir adminstraciniai skirtuipai, o -x—- ’
1 tikybinių net jokių, tai Vilniaus, Kara- turėtume atsisakyti nei nuo tautinės val- 
l liaučiaus ir Rygos plotuose visai natų- 1 stybės idėjos, nei nuo vakarinių aisčių

i alų būtų atkurti Lietuvos valstybę, kuri /v-----------

tūtų tik vienlype, be autonominių viene
tų. Jei Estija glaustus prie Lietuvos 
valstybės, o ne prie Suomijos, tai estai, 
žinoma, sudarytų tik kalbiniai išskirian
tį vienetą.

Ar per trečiąjį pasaulinį karą, ar be 
i jo, vis vien, visus valstybės susijungs i 
■ Jungtines Pasaulio Valstybes. Bus vie- 1 
nas vyriausias Jungtinių Pasaulio Vai- j 
stybhj parlamentas; bus viena vyriausia., įgį "į“-7.3 "stiprinsiu komandų 
Jungtinių Pasaulio Valstybių vykdomoji I Melbourne laimėtojas.
ir viena vyriausioji tęsiamoji valdžia. 1951 m p;etų Australijos Pirmenybių 
Jungtinėse Pasaulio Valstybėse bus vie- 1 nugaiėtojas ir meisteris jau antrus me- 
na visiems žmonėms bendrine kalba. 1 ą ( tus ej]ės.

centro—Karaliaučiaus (Tvangstės) ir 
pilnai galėtume susikaupti jėgų, naujom 
istorinėm misijom.

BE PRALAIMĖJIMO
Adelaidės lietuvių sporto klubas “Vy

tis” 1951 meti; krepšinio sezoną užbaigė 
be pralaimėjimo. Visus turėtus susitiki
mus laimėjo, štai jie: 1951 m. (balan- 

bendrinę kaitą, šalia atatinkamų vietinių 
valstybių kalbų, 
svarbesnėse, t.y.
įstaigose, galėsime vartoti. Toji visiems 
žmonėms bendrinė kalba, kaip dabar jau 
ryškėja, bus patobulinta bei palengvinta 
anglų kalba.

Jungtinių Pasaulio Valstybių politikos 
žmonės, žvelgdami pirmyn į tautų santy
kius, turėtų pramatyti kame būtų galimi 
tautų kivirčai ir prie jų neprileisti. 
(Jokiu būdu buv. Ryprūsių kad ir maža 
dalis neturėtų būti palikta prie Vokieti
jos.) Tačiau vengiant kivirčų bei anta
gonizmo, neturėtų būti užkertami keliai 
žmonėms, kurie per šimtmečius svetimų 
prievartauti atitolo nuo tautos, vėl su 
savo -tauta suaugti. Tokiems save su
sirasti turėtų padėti Jungtinių Pasaulio ’ 
Valstybių bendrinėje kalboje parūpinta ! 
visai objektyvi atatinkama literatūra. (

1951 m. Australijos lietuvių Krepšinio 
visi nevaržomai, _bent Meisteris. Pietų Australijos Pasaulinio 
ne lokalinio pobūdžio , Turnyro laimėtojas (25 spalių). Vytie-

čiai—-krepšininkai 1951 metų sezoną 
■ baigė laimėdami visas varžybas, šią 
garsią komanda sudaro: Urnevičius 
(kap.), Ignatavičius, Gurskis, Kuraus- 
kas, Brovčenka, Pyragius, Kitas, Meru- 
nas ir Jaciunskis.

“Vytis” -II krepšinio komanda žaidė B 
I laipsnyje ir 1951 m. laimėjo irgi meiste

rio vardą.
Vytiečiai Adelaidėj išgarsino lietuvių 

vardą. Kas domisi krepšiniu, tas žino 
kad lietuviai yra geri krepšininkai ir 
kaip vienas australas išsireiškė “The 
King of Basketball”.

Linkiu rytiečiams 1952 metus pradėti 
su pasiryžimu ir entuzijamu, nes 1951 
metai tam j pareiguoja.

J. Riauba.

L.K.F. Australijos Valdybos
1951m. gegužes 4d. patvirtinta

SEKMADIENIO 
MOKYKLOS 
programa

I- ji GRUPE
Lietuvių kalba

Skaitymo ir rašymo pradžia. Lietuvių 
abėcėlė. Lengvesnių trumpų straipsne
lių skaitymas ir pasakojimas. Atminti
nai keli lengvesni eilėraščiai. Nagrinė
jimas lengvesnio turinio apsakymėlių, 
pasakojimų, dainelių, priežodžių, patar
lių, mįslių ir t.t. Sąmoningas atpasako
jimas skaitytų ir girdėtų dalykų. Pasa
kų sekimas. Pasakėčios ir jų įscenizavi- 
mas. Deklamavimas. Tautos Himnas.

Raidžių bei sakinių rašymas. Nu rasi
nėj imas iš knygų skaityto teksto. Saki
nių sudarymas ir jų rašymas. Diktan
tai—aiškinamieji ir tikrinamieji. Atpa
sakojimai ir lengvi rašinėliai.

žodis, skiemuo, garsas, raidė. Didžio
sios ir mažosios raidės. Taškas. Supa
žindinimas su nosinėmis ir jų rašymas. 
Ilgieji ir trumpieji balsiai. Balsių ir 
priebalsių skyriai, jų tarimas ir žymėji
mas: į ir y, u ir ū. Dvibalsiai. Links
niuojamosios kalbos dalys ir jų linksnia
vimas žodžių ir raštu. Veiksmažodis, 
.asmenavimas ir laikai (asmens, skaičiai 
ir ištisiniai laikai).

Savaraniškas skaitymas namie.

II- ji GRUPĖ
Skaitymas ir nagrinėjimas ilgesnių 

.aprašymų, pasakojimų lietuvių klasikų 
prozes ir poezijos pavyzdžių. (Valan
čius, Maironis, Krėvė, Biliūnas, Kudirka, 
Duonelaitis, Žemaitė ir kit.) Trumpesni 
poezijos ir grožinės prozos dalykai at
mintinai. Deklamavimas.

Diktantų, atpasakojimų ir aprašymų 
rašymas. Laiškų prašymų, pareiškimų

ir kit. rašymas. Adresavimas.
žodžio dalys. Sudėtiniai žodžiai. Kir

tis ir priegaidė. Linksniuojamosios ir 
nelinksniuojamosios kalbos dalys. Daly
viai. įvardžiuotiniai būdvardžiai. Nuo
sakos ir sudurtiniai laikai (veikiamieji 
ir neveikiamiej).

Sakinys ir jo dalys. (Pagrindinės ir 
antrinikinės sakinio dalys). Aplinkybės.* 
Išstisinis sakinys ir jo rūšys. Sudėtiniai 
sakiniai ir jų rūšys. Kalbos dalių ir 
sintaksės atžvilgiu sakinių nagrinėjimas. 
Sintaksės pilnatis.

Savarankiškas skaitymas namie.

I-ji GRUPĖ
Tėvynės pažinimus

Namai ir gimtinė. Gim
tieji namai ir šeima: tėvų vaidmuo joje. 
Vaikų priedermės tėvams, gimtinei. 
Valstybės ženklas ir vėliava. Tautos 
Himnas.

Mokykla. Kam tarnauja mo
kykla. Mokykla svetimūųū priespaudos 
laikais. Lietuvių mokyklos svetur— 
Australijoj.

Senovės lietuvių vers
lai ir prekyba. Lietuvos ūki
ninkų papročiai: talkos, pabaigtuvės ir 
kt. Tautodailė ir tautosaka. Kaip se
novės lietuviai valdėsi ir gynėsi nuo 
priešų. Senovės lietuvių tikyba.

K raštas — V alstybė. šei
ma, tauta ir valstybė. Tautybės, tikybos 
ir pilietybės supratimas. Lietuvių šei
ma ir giminės senovėje. Lietuva seniau 
ir dabar. Lietuvos žemėlapis: jo sutar
tiniai ženklai, paviršius, nelygumai, jų 
žymėjimas ir mastelis, žeme'apio nau
dojimo pratimai. Lietuvos ribos, žemės 
plotas ir bendras žemėvaizdis. Lietuvių 
teisės savoje žemėje ir priedermės jai. 
Valstybės centras—sostinė. Lietuvos so
stinė.

Vilnius. Vilniaus įkūrimo legenda. 
Ryškiausieji miesto praeities bruožai. 
Vilniaus miesto paminklai ir įžymybės.’ 
Dzūkai. Jų gyvenimo bruožai. Lietu

ves rytai, vakarai. Gyventojai, jų kalba 
ir tikyba.

Kaunas: jo praeitis—kovos su kryžiu- 
čiais, kunaigaikštis Vaidotas ir 1362 m. 
Kauno apgulimas. Praeities paminklai: 
pilies griuvėsiai, bažnyčios, rūmai ir t.t. 
Valstybinėes ir kultūrines įstaigos. Sū
duva ir jos žmonės.

Nemunas. Marės. Neringa ir jos ko
pos. Klaipėda, Palanga, šventoji. Že
maičių kraštas ir žmonės (jų tarmė ir 
jų gyvenimo bruožai), šiaurės Lietuvos 
žemuma. Rytų ežerai. Dabartinė Lie
tuvos padėtis.

II-ji GRUPĖ
Bendra Lietuvos apžvalga. Sienos 

Scheminio žemėlapio piešimas if ploto 
matavimas. Ledynų vaidmuo paviršiaus 
susidarymui, žymiosios aukštumos ir 
žemumos. Didžiosios upės, didieji ir gi
lieji ežerai, pelkės. Klimatas, augalai ir 
gyvuliai. Gyventojai, jų skaičius, tau
tybės ir tikyba. Ūkis, pramonė ir pre
kyba. Keliai. Didieji miestai: Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda.

ISTORIJA
Istorijos mokslo s ą v o- 

k a. Priešistoriniai laikai. (Akmens 
amžius. Mūsų kraštas senovėje. Lietu
vių giminės ’ir jų gyvenamosios vietos. 
Senovės lietuvių darbai ir maistas. Se
novės lietuvių tikyba ir papročiai. Seno
vės lietuvių valdymasis ir gynimasis nuo 
priešų. Lietuvių kaimynai: rusai, len
kai, kalavijuoč ai ir kryžiuočiai.

L j e t u v o s kilimas. Lietu
ves jungimasis. Mūšis prie Saulės (Šiau
lių) Mindaugas Lietuvos karalius ir val
stybės įkūrėjas. Mindaugas krikščionis. 
Krikščionybės įvedimas Lietuvoje 1251 
m. liepos 17 d. Mindaugo mirtis. Nera
mumai Mindaugui mirus. Naujos kara
liaus giminės iškilimas. Gediminas. 
Užkariavimas rytuose. Laiškai į Vaka
rų Europą. Vilnius—Lietuvos sostinė. 
Kovės su Vokiečių Ordinu. Pilėnų gyni
ma?;. Algirdas ir Kęstutis. Jų būdai 
ir pavyzdingas sugyvenimas. Bendros 

kovos su priešais ir laimėjimai rytuose. 
Jo gaila Lietuvos valdovas ir jo santy
kiai su Kęstučių. Kęstučio mirtis. Vy
tautas. Jo jaunystė. Pabėgimas pas 
kryžiuočius. Susitaikymas su Jogaila. 
Krėvos unija. Lietuvos krikštas. Vy
tauto galbės laikai. Vytautas Tanen- 
bergo didvyris. Vytauto pastangos at
siimti Prūsus ir Klaipėdą. Vytautui 
atsiunčiamas karaliaus vainikas: jo mir
tis.

Lietuvos silpnėjimas. 
Lietuvos valdovų rinkimos Lenkijos ka
raliais. Didikų įsigalėjimas ir lenkų 
įtakos stiprėjimas Lietuvoje. Baudžia
vos įvedimas 1447m. Valstybės sienų 
šiaurėj imas. Liublino seimas ir jo svar
besnieji nutarimai. Pabrėžti, kad Lie
tuva niekad nebuvo sulieta su Lenkija. 
Bendrųjų Lietuvos — Lenkijos valdovų 
rinkimai ir didikų sauvalė. Reformaci
jos sąjūdis Lietuvoje ir Lenkijoje. Lie
tuvos nepriklausomybės netekimas. Lie
tuvių tautos likimas netekus nepriklau
somybės. Tautos vieningumo elementai 
(kalba, tikyba, papročiai, bendra praei
tis, gimtosios žemės meilė). Nepriklau
somos valstybės reikšmė tautai. Rusų 
tvarka Lietuvoje. Prancūzmetis. Pas
tangos nusikratyti rusų jungu: 1831 m. 
sukilimas, baudžiavos panaikinimas, 1863 
m. sukilimas ir jo vaisiai.

Lietuvių tautinis, a t- 
g i m imas. S. Daukantas, vysk. 
Valančius. Knygnešiai. Basanvičius ir 
“Aušra”. V. Kudirka ir “Varpas”. Kra
žių žudynės. Spaudos atgavimas ir 1905 
metų Didysis Vilniaus Seimas.

Didysis karas. Vokiečių okupacija 
Lietuvoje. Nepriklausomybės paskelbi
mas. Kariuomenės kūrimas. Savano
riai. Nepriklausomybės karai. Neprik
lausomos Lietuvos valstybės santvarka. 
Antras didysis karas. Rusai Lietuvoje. 
Vokiečių—rusų karas. Antroji vokiečių 
okupacija. Vokiečiai bėga iš Lietuvos. 
Lietuviai svetur—Sibire ir laisvuose 
kraštuose: U.S.A., Australija, Canada, 
Pietų Amerika, Anglija ir kitur.
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LIETUVOS VALSTYBES 
ĮKŪRIMAS IR MINDAUGO I

KRIKŠTAS
J)r. A. Mauragio paskaita skaityta 

š.m. lapkričio mėn. 4 d. Sydney lictuvią 
visuomenei Karaliaus Mindaugo 700 
metą krikšto jubiliejaus proga. .(Sant
rauka).

". . . šiandieną mes džiaugia mėmės 
švęsdami Karaliaus Mindaugo 700 met. 
krikšto jubiliejų, o su tuo susijusią ir į 
krikščionybės pradžią Lietuvoje, paga- I 
liau ir Lietuvos valstybės įkūrimą, nes i 
karalius Mindaugas sujungė lituvių I 
gerjtis ir įkūrė Lietuvos valstybę.

Nors gilią mūsų istorijos praeitį den
gia dar tamsūs rūkai ir pirmieji lenkų, j 
vokiečių ir rusų istorikai juos praskleidė I 
su tam tikra nationaline tendencija, o 
mūsų jaunieji istorikai dėl sunkiai priei
namų šaltinių (turiu galvoje Lietuvos 
Metriką, kuri buvo išvežta j Maskvą po 
Lietuvos—Lenkijos padalinimo ir Čen- 
tralinį Vilniaus Archyvą, kuris okupa
cijos metu buvo sunkiai prieinamas) ir 
dėl per trumpo laiko, nesuspėjo pilnai 
praskleisti uždangos nuo mūsų istorinės 
praeities. Tačiau lieka aišku, kad mūsų 
tautos didieji amžiai prasideda su kara- | 
liaus Mindaugo veikla ir idėja sujungti 
visas lietuvių gentis į vieną galingą 
valstybę ir duoti jai krikščionišką kul
tūrą.

Beabejo ši geniali mintis neiškarto 
atėjo, tik aplinkybių verčiami ir sau
gumo politika vadovaudamiesi karo vai
dai ir politikai kelis amžius brandimo 
šią idėją.

Aš čia keliais žodžiais mėginsiu nusa
kyti tas aplinkybes, kurios vertė jungtis 
lietuvių gentis po vieno valdovo valdžia 
ir tuos susidariusius sunkumus, kurie 
buvo pasirenkant naują tikėjimą.

Lietuvių gentys gyveno nuo seno tose 
patčiose vietose, kur mes jas aptinkame 
Mindaugo Lietuvoje. Kaikurie geologai 
ir etnologai tvirtina, kad lietuviai esti 
tose patčiose vietose nuo neolitiško laiko
tarpio, taigi nuo 2000 metų prieš Kristų. 
(Rud. Virchow, Die Ubervolkerung 
Ėuropas, Berlin, 1874 m. ir Penka-Die 
Herkunft der Arier, Wien 1886 m.).

Pirmas istoriškas žinias apie lietuviš
kas gentis turime iš IV amž. prieš Kri
stų; tūlas Pitėjas gyvenęs apie 320 m. 
prieš Kr. mini jas. (žiūr. Strabo Geo- 
graphica 1.4.3 ir Stephani Byzzantii). 
Bet jau daug daugiau žinių suteikta ro
mėnų istorikas Tacitas, gyv. 60-97 m. 
po Kr.

juo Daugiau Emigruoja - juo 
Blogiau Pasiliekantiems

bar vykstantieji Lietuvoje tikinčiųjų 
persekiojimai, kankinimai ir žudymai 
neatgrąsino tautos nuo Dievo garbinimo.

3. KULTŪRINĖ KRIKŠČIONYBĖS 
REIKŠMĖ LIETUVAI. 1236 metais 
sumušęs kalavijuočių ordiną ties Šiau
liais Mindaugas turėjo dar gintis nuo į 
vakarus besiveržiančių totorių, o taip 
pat atremti iš pietvakarių Lietuvą puo
lančius Volynijos kunigaikščius. (A 
Šapoka. Lietuvos istorija 3 laida MCML 
psl. 50,55. The Story of Lithuania by 
Thomas G. Chase N.Y. 1946 psl. 13 ir, 
sek. History of the Lithuanian Nation 
by Constantine R. Jurgėla N.Y. 1948 
psl. 70).

Kryžiuočių ordinas 1237 metais susi
jungęs su kalavijuočių ordinu išvystė di
desnį spaudimą į Lietuvą ir tikšlu su
jungti sausumos keliu abiejų ordinų 
valdomas žemes panoro užgrobti Lietu
vos pajūrį. Jungtinis ordinas nuolat 
grąsė Lietuvos saugumui ir kurstė vaka
rų valstybes prieš Lietuvą, kaipo pago-

I nių valstybę. Lietuvai buvo nelengva 
spaudžiamai ordino, prisidengusio krik-

' ščionybės gynėjo vardu. Mindaugas, 
I kaipo išmintingas valdovas ir gabus 
Į diplomatas, pats nutarė susipažinti tie

sioginiai su krikščionybe ir jos įvedimo 
| Lietuvoje galimumu. Šį klausimą išty
ręs Mindaugas tampa krikščioniu ir nu-

I taria įvesti krikščionybę Lietuvoje. Jam 
Į tai 1251 metais įvykdžius buvo atimta 
Į kryžiuočių ordinui pagrindas telkti va
karų tautų riterius kovai prieš Lietuvą.

Krikščionybei platinti ir išlaikyti buvo 
įsteigta savystovi Lietuvos bažnytinė 
provincija su dviemis vyskupijomis. 
Inocento IV duotos Lietuvai, kaipo 

| krikščioniškai valstybei, bažnytinės pri- 
I vilegijos buvo patvirtintos popiežiaus 
Urbono VI 1386 Jogailos ir Jadvygos 

i jungtuvių proga. (Caesari Baronii, 
1 Op. cit. vol. 26 anno MDCCCLXXII psl. 
. 463).

Tapus krikščioniška, Lietuva sąmonin
gai pasuko į vakarus, kur klestėjo moks
lai, muzika, menas, literatūrą iš kur bu- 

I vo nešama visoms tautoms krikščioniš
koji kultūra. Lietuvos jaunuomenė 
vyko mokslams į vakarų universitetus.

įsigyvenusi krikščionių tikyboje Lie
tuvių Tauta, pergyvenusi daug skaudžių 

j istorinio likimo smūgių, tvirtai įaugo 
bažnytinėje organizacijoje, išvystė savo 
krikšionišką meną, literatūrą, muziką ir 

į mokslą ir apsisprendė už socialinį tei- 
i singumą savos valstybės santvarkoje. 

Nuo Mindaugo laikų ligi šių dienų Lie
tuva yra ištikima vakarų krikščionybei 
ir per ją gautajai kultūrai. Vakarų tau
tų kultūra savo visuotinimu, kilnumu ir 
atbaigimu bei krikščionišku turiniu ne
pasiekiamai pralenkusi rytinę kultūrą, 
prigijo mūsų tarpe ir pasidarė neatski
riamu tautinės lietuvių kultūros pagrin-

Prieš 700 metų apsisprendusi už vaka
rų kultūra Lietuvių tauta pasilieka jai 
ištikima, nes nėra kultūros, kuri galėtų 
bent kiek ją atsverti ir savo atsiekimais 
jai prilygti. Jau kartą pasirinkus aukš
tesnę kultūrą ii- ją savo darbais pratur
tinus lietuvių tauta tegali būti tik .jai' 
ištikima, jei ji nori likti kultūringų pa
saulio tautų bendruomenės narys.

' mokantieji ligoniai atsiduria pavieniui 
kur tolimoje ligoninėje.

šalpos organizacija neturi žmogaus, 
kuris galėtų dėl to vieno ligonio sugai
šti dvi dienas kelionėje ir neturi pinigų 
jo kelionei apmokėti. Nei laišku nei 
laikraščiui to žmogaus nepaguosi, nes .

I nemoka skaityti ir apie jį net nesužino- 
I si, nes nemoka rašyti. Bodenteicho se- Į 

padidėjimas 1 nelių prieglaudoje, išemigravus seniūnui, 
liko visa lietuvių grupė, kurios nei laiš- 
’ nei aplinkraščiais, nei siuntinais 

Įima pasiekti, nes jų tarpe ne-

Daug yra seniūnijų, kurios laikosi tik 
. 21’..... Tas pasišventėlis
aptarnauja keliolikos kilometrų aplinko
je išsisklaidžiusius lietuvius ir juos su- 

į \ Jam j
__  . . susirgus, išsikėlus ar išemigravus, seniū- 
Vis dažniau I nija visai dingsta. Neįmanoma rasti ki- Į 
:__________ i t0 tokio žmogaus, o be seniūno tarpiniu- ,

kavimo centras negali pasiekti visų tos | 
seniūnijos narių. Taip išnyko nemaža 
seniūnijų ir net dideliuose centruose, i 
kaip Dortmund ar Blomberg, dėl tų pa- I 
čių priežasčių pakibo ore didelės, kelias
dešimties‘žmonių seniūnijos.

Dabar, pakilus emigruoti ir didesniųjų | 
stovyklų šviesuomenei, pasiliks be tinka- I 
mos vadovybės net- pačios didžiosios lie
tuvių bendruomenės. Re to, BALFe ir 
Krašto Valdyboje kas kart dažiau mel- 
duojasi pavieniai lietuviai ar pavienios 
šeimos. Jų globa, aprūpinimas žiniomis, 
nurodymais ir šalpa, sudaro neišspren
džiamą problemą, nes suglaudus porą 
šimtų porą šimtų tokių pavienių į seniū
niją ir pavedus ją vadovauti vienam as
meniui centre, jos administravimo išlai
dos sudarytų kokius 500,—DM mėnesiui, 
o pajamų ir solidarumo mokesčių gal 
30,—DM, nes seneliai ir ligoniai nuo 
mokesčių atleidžiami.

Svarbiausias šalpos elementas yra pi
nigas, ne seni rūbai ir ne kokie riebalai 
bei kiti maisto produktai. Jeigu reichs
markėmis gyvenant buvo gera ir siun- 

j tinį gauti, tai tik todėl, kad dalį gėrybių 
I kiekvienas galėdavo paversti pinigais. 
, Dabar siuntinių įgabenimas, ypač vertin-
■ gųjų produktų, kaip kava ir arbata, yra 
Į suvaržytas. Daug kam iš ligonių, ser

gančių pav., skilvio liga, reikalinga ne 
maistas kaipo toks, bet šviežias ir įvai-

I rus maistas. Gavęs iš užsienio kiaušinio 
bei pieno miltelių ar net sviesto, toks 

I ligonis iš jų neturi tiesioginės naudos, 
I nes negali tų praduktų kitaip suvartoti. 
| Ir ligoninėje gulint rei-kia kad ir kukliau-
■ šiai gyvenant tam tikrų dalykų kurie i 
gaunami tik už pinigus. Todėl ateities | du. 
šalpa turi pirmoje eilėje eiti pinigais, ko 
iki šiol beveik nebuvo.

Spėjama, kad Vokietijoje liks 5.000 
I lietuvių. Iš jų tikrai bus nedarbingų ir 

globos reikalingų 4.500 jei nedaugiau. 
„Tai yra milžiniškas elgetynas, paliktas 
į saujelei dar veiklių Vokietijoje pasilie

kančių lietuvių globai.
Šitą, beveik beviltišką būkle galima 

pataisyti dviem būdais: (a) Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė turi susirūpinti 
Vokietijoje likusių tautiečių likimų ir 
organizuoti nuolatine jų paramą pini
gais (b) visos lietuviškos organizacijos 
turi daryti ką gali, kad sukoncentruoti 
išblaškytus lietuvius į galimai didesnius 
vienetus.

Lietuvių organizacijos, BALF’as ir 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba, visai 
teisingai savo pirmuoju uždaviniu laiko 
iškeldinti iš Vokietijos kiek galima .dau
giui lietuvių. Ir patys veiklesnieji lie
tuviai daugumoje stengiasi išemigruoti. 
Dabar jaučiama nauja emigracijos į 
JA Valstybes banga Volksdeutsche titu
lu. 

Nors toks emigracijos i . 
yra džiuginantis reiškinys, bet pasilie- ....
kančiųjų globai ir šalpai tai reiškia . kais, nei t 
naujo vargo, kuris galbūt bus jau nebe- į nebuvo gali__  ,____ . ,
pakeliamas ir kuriuo jau dabar reikia ' buvo nei vieno raštingo lietuvio, 
rimtai susirūpinti. L'~"g yi“ 1.....,o51

Kol lietuvių bendruomenė Vokietijoje vieno seniūno dėka, 
buvo didesnė, ji pati galėjo geriau pa
sirūpinti savo seneliais, ligoniais ir ki- ______
tais suvargusiais tautiečiais. Daug yra | buria į lietuvišką bendruomenę, 
tokių, kuriais seniaus rūpinosi pati šei
ma, jos sveikieji nariai. T..............
pasitaiko, kad, neberasdami kitos išei- I 
ties ir nudelsę savo emigraciją kiek ga- : 
lėdami, sveikieji šeimos nariai palieka 
savo ligonius ir senelius Vokietijoje, o į 
patys išemigruoja. Jie visi paliekami Į 
vis mažėjančios lietuvių bendruomenės 
globai.

Seniau, kai atskiri bendruomenės vie- | 
netai buvo dideli ir juose buvo pakanka
mai veiklių ir sumanių žmonių, mūsų vi
suomenės ir šalpos centrinės įstaigos I 
turėjo didelius darbotojų štabus. Nors | 
dabar didesnės lietuvių bendruomenės 
baigia nykti, bet vienetij skaičius netik 

i nemažėja, bet nuolat didėja.
Iki 1948 m. anglų zonos ligoniai lietu- ’ 

I viai buvo sukoncentruoti septyniose sa
natorijose bei ligoninėse. Jų globa ir j 

j šalpa nebuvo taip sunki, nes centrui rei- 
■ kėjo aptarnauti tik 7 vietoves, o ir pa- ' 
i čios vietinės lietuvių bendruomenės duo

davo nemaža laisvanorių globėjų, be to, 
' čia pat gyvenančios sergančiųjų šeimos 
irgi rūpindavosi savaisiais.

Dabar sergantieji lietuviai išsklaidyti 
ne septyniose, bet keturiasdešimts sep- 

| tyniose ligoninėse. Jų šalpa ir globa 
rūpinasi tik lietuvių šalpos organizacijų 

Į centrai. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
kai kur labai veiklūs skyriai visai susi- 

| likvidavo ir LRK išėjo iš šalpos organi- 
, zacijų gretų. Beliko BALFas ir naujai 

A j x\r. j įsteigtas CARITAS. Šių organizacijų
Vienas dalykas yra tačiau aiškus, kad 1 centruose, kur seniau, kai darbas buvo 

lietuviai tose patčiose vietose gyveno , daug lengvesnis, dirbo dešimt darbotojų, 
...... l sląvai dabar tedirba vienas arba du. , Jeigu 

Amžiams | kurio ligonio šeima dar ir liko Vokieti- 
' : joje, tai dėl visiško suvargimo ir dėlto, 

talpinamas į ligoninę kur nors kelias
dešimties kilometrų ai- net daugiau at
stume, visai nebegali juo pasirūpinti.

Nors tokia padėtis visų sunkiausia 
yra anglų zonoje, bet ir amerikiečių zo
noje jau kuris laikas amerikiečių įstai
gos daro visa ką tik gali, kad išsklai
džius lietuvius po visą zoną galimai ma
žomis grupėmis arba net pavieniui. Jau 
dabar tą patį vargą jaučia ir amerikie- 

, čių zona. 
I Ligonių, o ypač senelių tarpe yra ne- 

Jotvingiai ypač daug nukentėjo nuo maža lietuvių nemokančių vokiškai. Yra, 
lenkų, nors jie taip pat daug žygių yra deja, net tokių, kurie nemoka nei skai- 
padarę į Lenkų žemes grobimo ar atsi- I tyti nei rašyti. ...................
keršijimo tikslais. 1018 m. Boleslovas I seniau gyvenda,„ m„„-

Stiprusis suorganizavęs lenkų dideles druomenėje ir visiškai net nejusdavo 
pajėgas labai smarkiai nuteriojo jotvin- , kokių nors sunkumų dėl svetimos kalbos 
gius. 1264 m. Boleslovas Gėdingasis vi- • ••• - • • - .........
sai sunaikino jotvingius: daug išžudė, 
kitus į nelaisvę paėmė su visu turtu, o I

jyveno , 
slavai 
ižiams |

dar prieš istorinius laikus ir kad s 
ir germanai atskelė vėliau. /______
bėgant naujieji kainiynai sustiprėjo ir JWJv., Our<H6uuv uviw,
pradėjo lietuvių gentis užpuldinėti. Yra ( kad vokiečių globojamas lietuvis ligonis 
žinoma, kad skandinavai nuo labai senų ' * 
laikų užpuldinėjo lietuvius, IX amž. bu
vo net pavergė kaikurias pajūrio gimi
nes. Tik X amž. lietuviai sustiprėjo ir 
sunaikino skandinavų kolonijas.

983 m. pirmą kartą istorijoj minimas 
jotvingių užpolimas, kurį padarė Rusų 
kunigaikštis Vladimiras. Vėliau XI, 
XII, XIII a. rusų kunigaikščiai Jarosla
vas, Danielius, Levas dažnai užpuldinėjo 
jotvingius,t žinoma, Jotvingiai iš savo 
pusės tuo pačiu atsilygindavo.

. .. . Toks ligonis ar senelis
seniau gyvendavo didelėje .lietuvių ben-

nemokėjimo. Dabar būna atsitikimų, 
kad tokie neraštingi ir tik lietuviškai 'Inf.”

maža dalis perbėgo pas lietuvius. Taip 
kad lenkų istorikas XV š.m. Dlugoz’ius 
galėjo pasigirti: “Eo uno proelio pmnis 
fere gens, omnisque natio Jaszwingo- 
rum, adeo deleta et extincta ėst, ut, 
caeteris, et h is quidem paucis et agres- 
tibus, aut vaietudinariis, in ditioncm 
Boleslai concentibus, aut Lithuanis se 
conjugentibus, hactenus ne nomen qui
dem Jaswingorum extet”. Kur jis sako, 
kad netik visą jotvingių giminę išnaiki
no, bet ir vardo nebeliko istorijoj. Ir 
ištiktųjų jotvingiai nuo to laiko dingo.

1202 m. įsikūrė Kalavijočių ordinas 
libų-latgalių krašte, kuris jau 1229 m. 
spėjo nukariauti visus libus, latgalius, 
sėlius, ir dalį estų. Nukariavęs beveik 
visas Latvijoj gyvenančias aisčių gimi
nes ordenas pradėjo užpuldinėti žemai
čius ir aukštaičius.

1230 m. Prūsų pasėnyje, lenkų atsikėlė 
kryžočiu ordinas krikštyti prūsus ir lie
tuvius, kuris per 50 m. atkaklių kovų 
užkariavo visus prusus ir pradėjo tiesio
giniai užpuldinėti žemaičius ir aukštai
čius.

Lietuva atsirado iš visų pusių apsupta 
priešų, kuriuos reikėjo hugalėti, o nuga
lėti galima buvo tik sujungtam jėgom. 
Jotvingai ir prūsai žuvo todėl, kad ne
turėjo vienybės, smulkus kunigaikščiai 
negalėjo atsispirti dideliam priešui. 
Lietuviai buvo tik organizavimosi stadi
joj todėl negalėjo padėt nei jotvingiams 
nei prūsams.

Kada susijungė lietuviai po Mindaugo 
valdžia nėra žinoma pav. dar 1219 m. 
lietuviai darydami taiką su Voluinės ku
nigaikščiu, Lietuvą atstovavo 21 kuni
gaikštis, bet jie priklausė 5 giminėms;

KRIKSCIONYBES ĮVEDIMAS LIETUVOJE
(Atkelta iš 1 pusi.)

po krikšto Mindaugas pasiuntė didelę 
delegaciją pas popiežių Inocentą IV 

I prašydamas priimti Lietuvą į krikščioni
škų valstybių tarpą ir suteikti jam kara- 

■ liaus karūną, o Lietuvai karalystės pri
pažinimo paskelbimą.

Inocentas IV, kaip jau žinome, tada 
vyko iš savo laikinosios rezidencijos

2. KRIKŠČIONYBĖS ĮVEDIMAS 
LIETUVOJE. Artymi Lietuvos kaimy
nai čekai buvo apkrikštyti IX amžiuje, 
o lenkai X amžiaus gale. Krikščionybė 
atėjo prie Lietuvos valstybės sienų, tik 
reikėjo misijų paskleisti ją Lietuvių Tau
tos tarpe, ši išganinga misijų mintis 
kilo Prahos vyskupui Vaitiekui, kuris 

į tuo laiku gyveno Romoje. Jis atvyko į 
Lietuvą su dviemis kunigais ir išlipo 
Priegliaus žiotyse, dabartinio miesto Ka
raliaučiaus artumoje. Misija nepavyko, 
nes lietuviai buvo labai prisirišę savajai 
tautinei pagonių religijai. Vyskupas 
Vaitiekus su palydovais per nežinojimą 
buvo sustojęs šventajame miške, kur 
juos dėl šventovės pažeidimo vietos gy
ventojai nužudė 997 metais balandžio 23 
dieną. Vyskupas Vaitiekus paskelbtas 
šventuoju, Krikščionybės kankiniu.

Vėlesnės vokiečių misijonieriaus vie
nuolio Bonifaco pastangos taip pat buvo 
nesėkmingos ir jis 1009 metais vasario 
14 dieną buvo suimtas pagonių su jo 18 
palydovų ir visi mirė už krikščionybę. 
Vienuolis Bonifacas buvo irgi paskelbtas 
šventuoju ir kankiniu. Be šių misijų 
dar buvo daugiau kitų, kurios taip pat 
neperdaug buvo sėkmingos, kol ilgai
niui sėjama krikščionybės sėkla pasiekė 
valdovų rūmus ir pamažu prigijo. Ar 
prieš Vaitiekų ir Bonifacą Lietuvoje bu
vo skleidžiama krikščionybė iš vakarų 
ii- kaip visa tai sekėsi ir vyko mes netu
rime davinių, bet mūsų istorikai šias 
aplinkybes tikimės ištirs ir pilnumojegcliitauio, mcv Jie piiniciuoc v ^iiniiieiiio , — i---------j------ —......— ...----- -- ,...... .........

o 1236 m. Voluinės kunigaikštis jau de- nušvies krikščionybės įvedimą Lietuvoje.
rėjosi su Mindaugu, kaip su visos Lietu- . T ‘
vos valdovu.

(Tąsa sekančiame numeryje.)

1250 metais Livonijos ordino padorus 
ir maldingas riteris ir magistras And
rius von Stirland susipažino su Lietuvos 

! valdovu Mindaugu ir atvykęs j Lietuvą 
Paieškoma pusiau apstatytas kamba- su palydovais įtikimo Mindaugą krik- 

rys viengungiui, atskirai arba prie antro ščionybės pranašume senajai lietuvių re- 
Jei užmiestyj būtina patogus ligi jai. Mindaugas, jo žmona Morta jo 

•r. —* t..si..* geimą, visi artymieji, dvariškiai ir mi
nios lietuvių buvo apkrikštyti. Tuojau

asmens. *. _____ -v
susisiekimas. Pranešti laišku A. Juška 
c-o. G.P.O. Sydney.

VLIKas SU DIPLOMATU 
ŠEFU SUSITARĖ

Mus pasiekė labuti gera žinia, kurio# 
mes senai laukėme*. VLIK'as ir diplo
matą šefas parodė gerą valią ir rado ben- , 
drą kalbą. Tikėkime, kad susitarimas 
bus pozityvus žingsnis pirmyn.

'Žemiau dedame Eltos komunikatą.
KOMUNIKATAS

Elitą yra įgaliota pranešti, kad Lietu
vos Diplom. šefas St. Lozoraitis, ir 
VLIKo Delegacija š.m. rugsėjo 2-12 die-' 
nomis tęsė pasitarimus dėl nuolatinio 
laisvinimo darbe tarp VLIKo ir Lietu
vos Diplomatijos Šefo.

Visų laisvinimo veiksnių veiklai de
rinti susitarta daryt bendrus VLIKo Po-

Lyons atgal į Romą. Pakeliui sustojęs Į lltn?es Komisijos n- Diplomatijos seto 
Milane šiaurės Italijoje, jis priėmė Lie- ,visl
tuvos valdovo Mindaugo delegaciją, ku- ~
rios prašymą džiaugsmingai patenkino; 
Lietuva buvo pripažinta karalyste, Min
daugas ir jo įpėdiniai karaliais. Tuo 
tikslu Inocentas IV 1251 metais liepos 
17 dieną iš Milano parašė raštą Min
daugui ir Kulmo vyskupui Henrikui. 
Rašte Mindaugui kreipiamasi į jį šiais 
žodžiais: “Carissimo in Christo filio il- 
lustri regi Luthawiae”, popiežius parei
škia savo didelį džiaugsmą “Muitą cor 
nostrum ėst super eo jucunditate perfu- 
sum” ir .priima Lietuvą į krikščioniškų 
valstybių tarpą: “regnum Luthawiae, ac 
terras omnes, quas per divine virtutis 
auxilium jam eripuisti de infidelium ma- 
nibus, vėl eripere poteris in futurum, in 
jus et B. Petri proprietetam suseipimus” 
(Vide: Caesaris Baronii. Annales eccle- 
siastici Vol. 21 psl. 415), o rašte Kulmo 
vyskupui įsakė Mindaugą iškilmingai 
vaininkuoti karaliumi “auctoritate nos
tra corones in rogėm, et sibi ab omnibus 
constitutis diligen ter ntendi facias, 
quae spectare ad dignitatem regiam dig- 
noscuntur (Op. cit. psl. 415-416).

Minėtais 1251 metų liepos 17 dienos 
aktais Inocentas IV priėmė Lietuvių 
Tautą, jos valdovus ir valstybę į savo 
globą. Prasidėjo krikščionybės plitimas, A . - - ___ _________
kuris ėjo gan pamažu dėl stokos Dievo pasitenkinimu konstatuodami augančią 
žodžio skelbėjų ir misijonierių bei dide- i draugingų valstybių ir tautų simpatiją 

kovojančiai Lietuvių Tautai, nuoširdžiai- 
dėkoja Lietuvos draugams už jų paramą 
kovoje dėl nepriklausomos Lietuvos at
statymo.

i pasitarimus, kuriuose bus svarstomi visi 
politinės bei diplomatinės veiklos klau
simai, liečiu Lietuvos Valstybės Neprik
lausomybės atstatymų, ir jos sutvarkymų 
demokratiniais pagrindais.

Kuo plačiausios Lietuvių visuomenės 
dalyvavimui laisvinimo darbe patikrinti 
sustartai bendrai šaukti konferencijas. 
Jų sudėtis, darbų tvarka, laikas ir vieta 
bus nustatoma VLIKo ir Diplomatijos 
Šefo susitarimu.

Tais klausimais, kuriais nepasiekta 
susitarimo numatyta tartis tolimesnėje 
■bendradarbiavimo eigoje.

Susipratimo dvasioje pasibaigusių pa
sitarimų proga VLIKas ir Diplomatijos 
šefas su didžiu skausmu ir pagarba mi
nėdami Krašto aukas Lietuvos laisvei, 
nuoširdžiai sveikina kovojančių Lietuvių 
Tautą, tvirtai siekiančia Tėvynės išlais
vinimo, reiškia jai ištikimybę.

VLIKas ir Diplomatijos Šefas dėkoja 
visiems tautiečiams laisvajame pašau-: 
lyje, atsidėjus dirbantiems Lietuvos ir 
lietuvių tautos gerovei. Siekdami dais 
numo lietuviškoje veikloje, jie taip pat 
kviečia sustabdyti visokius pasireiški- ■ 
mus, kurie nesiderina su lietuvių tautos 
vieninga kova dėl laisvės ir su lietuvių 
tautos solidarumu.

Diplomatijos šefas ir VLIKas su tikru

lio Lietuvių Tautos prisirišimo savajam 
būdui {Dievui garbinti. Pamažu krik
ščionybė tvirtai prigijo Lietuvoje ir tau
tos prisirišimas jai yra didelis. Net da-
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L1ETUVISKAS 
KREPŠINIS

Kaip jau buvo pranešta australų 
spaudoje, Australia j Helsinkio olimpia
dą krepšininkų nesiųs. Australijos 
krepšininkai bus tiktai Melbourne olim
piadoje 1956 metais.

Stebint Australijos lituvių krepšinio 
pirmenybes Adelaidėj, kilo mintis, kuria 
norėčiau pasidalyti su kitais ir išgirsti 
kitų nuomonę tuo reikalu.

Kaip žinoma, Australijos lietuviai- 
krepšininkai pirmauja ir įeina po kelius 
į valstijų rinktines. Tad iš visos Aust
ralijos lietuvių krepšininkų sudarius 
vieną komandą, kuri būtų tokia stipri, 
kad Australijoje nebūtų jai lygios, ji 
reprezentuotu lietuvišką krepšinį. Ka
dangi darbo sutartis daugumo jau nevar
žo, tad tokiai komandai formalių kliūčių 
lyg ir nebūtų. Tokia komanda, žaisda
ma krepšinį, būtų kartu ir Australijos 
meisteris, tuo būdu būtų padaryta gera 
propaganda lietuviškam krepšiniui. Tu
rint galvoje, kad 1956 metais olimpiada 
vyks Australijoje, tad lietuviai galėtų 
atstovauti Australiją olimpiniuose žaidi
muose. Svarbiausias klausimas būtų, 
kur tą komandą apgyvendinti? Mano 
nuomonė—Melbourne, kadangi ten stip
riausios komandos, ten įvyks 1956 metų 
olimpiada ir ten gyvena senas krepšinio 
vilkas Leonas Baltrūnas, kuris galėtų 
sudarytą komandą treniruoti. Jeigu jis 
yra pakviestas Victorijos Rinktinės tre
neriu, tad matyti yra to vertas.

Sudarant komanda reikėtų atsižvelgti 
į pajėgumą ir amžių. Ji žaistu ne 
“Varpo” vardu, bet kitu, pav. “Lithuo'- 
niaris Boys", nes lietuviški sporto klu
bai pasiliktų ir toliau. Australijos lie
tuvių krepšinio pirmenybėse ji nedali- 
vautų kaip varžovas, o kaip reprezentan
tas parodomoms varžyboms. Tuo būdu 
lietuvių pirmenybės būtų vykdomos tarp , 
klubų.

Kadangi Krašto Valdyba yra perėmu
si sportą savo žinion, tai turėtų pagal
voti apie tokios komandos sudarymą.

Sudarius tokią komandą, lietuviai 
krepšininkai įeitų į Australijos krepši
nio istoriją, kuri minėtų lietuvius per 
amžius.

Savo sumanymą iškėliau viešumon to
dėl kad šis dalykas būtų didelė propa
ganda lietuviškam vardui, o tai 
yra bendras visų lietu
vių reikalas ir jau pats 
laikas ruoštis tokiai reprezentaciniai ko
mandai sudaryti.

Tepasisako tuo reikalu sporto bičiuliai 
ir patys sportininkai, o taip pat ir Kra
što Valdyba tepareiškia savo nuomonę 
viešai.

J. Riauba.

ANGLU-PERSU ŽIBALO 
BENDROVE

1901 metais Persijos vyriausybė davė 
britų piliečiui W. K. D’ARCY koncesiją 
tyrinėti ir eksplotuoti žibalą. Koncesija 
buvo sudaryta 60-čiai metų, ji suteikė 
teisę jos laikytojui naudoti žibalo ištek
lius Persijoj, išskyrus penkias šiaurės 
provincijas: AZARBAIJAN, GILAN, 
MAZANDERAN, ASTRABAN, KHO- 
RASSAN.

Tyrimai buvo pradėti prie QASR-i- 
SHIRIN šiaurės Vakarų Persijoj, bet 
vėliau buvo persikelta prie BAKHTIARI 
pašlaičių, apie 70 mylių į šiaurės Rytus 
nuo AHVAZ. čia, prie MASJID-i- 
SUL'AIMAN išgręžti žibalo šaltiniai da
vė, kokybės ir kiekio atžvilgiu, patenki
namus rezultatus. šitas pasisekimas 
privedė sudaryti bendrovę tikslu perimti 
ir išvystyti D’ARCY koncesija. 1914 
metais britų parlamentas įgaliojo vy
riausybę paimti bendrovės akcijų už 
£2,000,000. Iki 1945 metų šita nuosavy
bė padidėjo iki £11,250,000. Visas 
Anglų-Persų žibalo bendrovės turtas da
bar vertinamas apie bilioną dolerių.

1933 metais balandžio mėn. 29 d. 
D’ARCY koncesija buvo pakeista nauja 
koncesija, kuri įsigaliojo po mėnesio, 
šita koncesija apėmė 100,000 kvadrati
nių mylių srities ir buvo 60-čiai metų 
t.y. iki 1993 metų gruodžio 31 d.

Arti pagrindinių žibalo laukų ties 
Masjid-i-Sulaiman buvo užtikti nauji 
naftos išteklai. Visi žibalo šaltinai buvo 
vamzdžiais sujungti su žibalo refinerija 
ABADANE, kur taip pat buvo vyriasioji 
bendrovės būstinė Persijoj. Vamzdžių 
linija nuo Mastid-i-Sulaiman iki Abadan 
turi 142 mylių ilgio, o nuo Gach Saran— 
167 mylios. Abadano refinerija yra 
didžiausia pasaulyje, galintį perdirbti 
apie 17,000,000 tonų žibalo per metus.

1934 metais Anglų-Persų žibalo ben
drovė sudarė mažą bendrovę pavadintą 
Kermanshah Petroleum Co. Ltd., kuri 
veikia Kermanshah provincijoje. Patys 
žibalo laukai yra prie pat Persijos-Irako 
sienos. Pastarosios tefinerijos produk
tai pagaminti yra išimtinai naudojami 
vietos reikalams Šiaurės Vakarų Persi
joj.

Kaip žinome persai nacionalizavo ži
balo šaltinius ir refinerijas, nutraukė 
sutartį su britais ir pareikalavo išsikrau
styti iš Persijos. Britai bijodami sukelti 
tretįjį pasaulinį karą iš Persijos išėjo ir 
bylą perdavė spręsti J.T.O. Saugumo 
Tarybai. Koks bus Saugumo Tarybos 
sprendimas sunku pasakyti, tačiau maža 
vilties yra, kak britai galėtų sugrįžti į 
Persiją eksplotuoti toliau žibalo šalti
nius.

AMERIKOS ORO BAZIŲ 
RATAS APLINK SOVIETU 

SĄJUNGĄ
Po trijų metų darbo, kuris buvo vyk

domas didžiausiu slaptumu, Amerika pa
baigė savo pirmąją didelę virtinę užjū
rio oro bazių.

Šitos bazės įgalins Amerikos oro pa
jėgas karo atveju smogti naikinantį 
smūgį Rusijos industrijai pirmosiomis 
karo minutėmis.

Daugelis iš jų yra labai arti prie 
strateginių Sovietų centrų ir sąjungi
ninkų lėktuvai gali juos pasiekti per 12 
valandų skridimo.

Yra žinoma, kad Rusija taip pat 
smarkiai plečia savo oro bazių sistemą. 
Tačiau Amerikos pirmenybė yra tautų 
bendradarbevime, kurios yra labai arti 
prie Sovietų Sąjungos širdies. Daugelis 
iš Raudonųjų satelitų nėra nei kiek 
arčiau prie Amerikos, kaip pati Sovietų 
Sąjunga.

Tikėdama šitų bazių svarbumų Ame
rika vėl paskyrė 1,000 milijonų dolerių 
ne tik šitų bazių pagerinimui, įgulų ir 
lėktuvų skaičiaus padidinimui, bet taip 
pat naujų bazių virtinės įrengimui.

Kai kurios iš naujųjų ir didžiųjų ba
zių yra Vidurių jų Rytų ir Šiaurės Afri-1 
kos zonose. Kur jau dabar daugelis 
aerodromų veikia ištisas 24 valandas, 
nes Amerikos laivyno lėktuvai kyla ir 
tūpia dieną ir naktį pratimų perskridi- 
mams.

Arčiausiai prie Rusijos įrengti aero
dromai yra Turkijoj, iš kurių vienas yra 
tik už trijų valandų skridimo nuo Mask
vos.

čia yra sugrupuoti sunkieji bombone
šiai ir sprausminiai naikintojai. Iš ki
tos pusės tai yra apsauga Vidutiniųjų 
Rytų alyvos šaltiniams. Iš čia sunkieji 
bombonešiai galėtų pasiekti beveik per 
valandą Kominformo svarbiausius alyvos 
centrus Kaukaze ir Rumunijoje.

Pagrindinis aerodromas yra prie Ada- 
no, Viduržemio jūros šiaurės rytų kam
pe. 4Iis yra suplanuotas naudojimui ne 
tik Amerikos didžiausiam bombonešiui 
B-36, bet taip pat didesniems lėktuvams, 
jei jie būtų gaminami.

Pagal susitarimą su Britanija Jung
tinės Valstybės taip pat modernizuoja 
daugelį R.A.F. bazių Viduriniuose Ry
tuose. šitas planas yra slaptas, bet ži
noma, kad instaliacijos apima Libiją, 
Sueco kanalo zoną ,Iraką, ir Jordaną. 
Šitoje programoje jau britu įrengti aero
dromai pritaikomi ir praplečiami ameri
kiečių naudojamiems didesniems lėktu
vams.

Šaurės Afrika taip pat suteikta USA 
tam tikrą skaičių svarbių oro bazių. 
Prieš pusantrų metų, nei vienas Šiaurės 
Afrikos aerodromų nebuvo tinkamas 
bombonešiams arba naikintojams. Da
bar jie yra naudojami, aprūpinti vyrais 
ir medžiagomis. WHEELUS aerodro
mas Libijoj yra didžiausias pasaulyje. 
Anksčiau priklausęs Italams, 1943 m. 
paimtas Britų, dabar pritaikytas naudo
jimui B-36, jis guli skersai Viduržemio 
jūros tiesiog prieš Rusiją, iš jo moder
nus bombonešiai gali pasiekti Maskvą ir 
Batum alyvos laukus. Vašingtonas pri
leidžia, kad Rusija nenorės sukurti pa
vojingų incidentų, kaip tai invaziją į 
Jugoslaviją, ar į Persiją, kadangi alian- 
tai gali iš savo pusės padaryti tokį pat 
staigų ir naikinantį smūgį.

Svarbios įtakos Sovietų sprendimams 
turėtų turėti ir tas faktas, kad tūkstan
čiai Amerikos oro laivyno personalo ir 
šimtai naujausių modelių amerikiečių 
mašinų yra patalpinti Anglijoje.

Dar toliau, skaičius naujų aerodromų 
Pacifiko srityje iš kurių Amerika gali 
operuoti prieš Komunistinę Kiniją ir 
Siberiją. Didžiosios oro bazės Okina- 
voj, Japonijoj, Aleutuosc padarė pasie
kiama visą Rytų Aziją, Rytų Siberiją ir 
Mandžiūriją.

AUSTRALIJOS LAIKRAŠČIAI 
PAMINĖJO KRIKŠČIONYBĖS 

I VEDIMA LIETUVOJ 
Australijos katalikų didžiausias ir 

plačiausiai skaitomas sąvaitinis laikraš
tis “The Catholic Weekly” 8 Nov. 1951, 
m. 505 numery šalę oficialiosios dalies 
įdėjo per du puslapiu “Lithuania’s 700 
years of Christianity” ypač pabrėždamas 
skaitlingą dalyvavimą “The Cathedral 
was crowded” pamaldose ir prie šv. 
Sakramentų ir ištisai įdėdamas Sydney 
Kardinolo Gilroy kalbą pasakytą lietu
viams St. Mary’s Katedroj 700 metų 
jubiliejaus minėjimo pamaldose. O ant
ram puslapy įdėta foto nuotrauką—tai 
dalis choro—lietuvaitės tautinuose rū
buose prie katedros vargonų, su p. Kive- 
riu vargonavusiu iškilmingose pamaldo
se.

Lietuvių katalikų visuomenės vardu 
Kardinolą Gilroy pasveikino lietuvių- 

’ kapelionas Kun. P. Butkus įteikdamas 
adresą ir kuklią dovaną — Marijos Auš
ros Vartų paveikslą—medžio raižinį— 
padarytą iš medžio.

Mažiausia pasaulio bažnyčia
Beabeja nėra pasaulyje kitos tokios 

bažnytėlės, kurioje netelpa daugiau kaip 
3 žmonės. Tai Monte Cassino, Coving
ton, Kennecky, pakrašty Latonia kalvo
je. Ją pastatė 1850 benediktinai. Prieš 
altorių tėra tik 3 maži suoliukai ii- dau
giau nėra vietos nei vienam žmogui. 
Bažnytėlė ir dabar tebelaikoma tvarkin
gai ir švariai.

IS VISUR IR APIE VISKĄ
0 Prieš 6 metus naciai dinamitu sus

progdino įėjimą į vieną cemantinį fortą 
Gdynės apygardoje. Lenkai valydami 
karinius laužus, praradę užgriautą fortą 
ir iš jo išėjo du vokiečiai. Vienas tuo
jau mirė nuo širdies smūgo, o kitas, 32 
metų, apakęs per dvejus metus visiškos 
tamsos. Forto rūsyje, pasirodo, buvo 
maisto, vyno, degtinės ir cigarečių, bet 
žvakės išsibaigė jau prieš dvejus metus. 
Netrukus po užgriovimo du vokiečiai nu
sižudė; kiti du paskui mirė.

Kadangi urve nebuvo jokių įrankių ce
mentui pramušti, tai gyvieji palaidojo 
negyvėlius miltuose. O lavonai miltuose 
taip gerai išsilaikė, kad pavirto mumijo
mis, lyg būtų buvę balzamuoti.

0 Jungtinės Amerikos Valstybės iš
leidžia kariniams tikslams daugiau kaip 
5 bilionus dolerių per mėnesį, arba po 
166 milionus dolerių per dieną, po 115.- 
278 dolerius per minutę, po 1.929 kas 
sekundę.

0 Sovietų spaudžiama Bulgarija vyk
do turkų repatrijaciją Turkijon. Kas
dien Turkijon iš Bulgarijos atsikelia po 
800 turkų pabėgėlių.

0 Romoje jėzuitai įkūrė mokyklą, 
kuri ruošia kunigus Rusijai tam laikui, 
kada ten pakils geležinė uždanga. Ta 
kolegija yra Jėzaus aikštėje, Romoje, va
dinasi—Russipeti.

• Švedijoje, Stokholm įvyko estų 
suvažiavimas atstovavęs 15.000 estų. 
Estų tarybos pirm. A. Rei, bu v. prezi
dentas, socialistas, pareiškė, kad Estijoje 
liko tiktai 700.000 estų. JAV atstovas 
sveikino suvažiavimą ir žadėjo paramą.

• D r. W. H. Sebrell pareiškė, jog neu
žilgo bus atsiekta tai, jog pagalba hor- I 
monų sesesnio amžiaus vyrai galės jaus | 
tis, kaip jauni.

0Gen. de Gaulle: reikia tiek apsigin
kluoti iki bus galima diktuoti Rusijai 
taiką ir priversti ją arba atsižadėti am
bicijų arba išnykti.

• Nematytos per 50 metų sniego aud
ros siautė vidurinėj ir pietų Australijoj.

Radio Programme For New Australians
Broadcast by the Australian Broadcasting Commission 

SATURDAY, 24th NOVEMBER, 1951
In this broadcast lesson 

Paul will show you how your 
radio programines have chang
ed slowly from easy to hard.

’Here is a part of the broad
cast. When you listen you 
will see that this .is an easy 
way of learning English.

PAUL THINKS BACK—
PAUL: What lesson is this? 

“’rhe Twenty-fourth of No
vember. Easy Lesson Num
ber 43”. Number 43! My 
word, what a lot of English I 
must know now! 1 remember 
. . . Easy Lesson Number One. 
The third of February.

ANNOUNCER: This is 
Easy Lesson Number One.

MARY: You are a man, 
John.

PAUL: You are a woman, 
Mary.

MARY: Yes —1 am a wo
man.

JOHN: Paul is a man. He 
is a, man.
SOUND: TELEPHONE.

PAUL: And it is a tele
phone. The Telephone is al
ways ringing. And now? I 
can say: “Where is the .tele
phone?'1 It is on the table. 
Where is your box of matches? 
It is on top of the radio” . . . 
In Lesson Number One I 
learnt: rIt is a telephone . ... 
but in 'Lesson Number Two I 
learnt . . .

MARY: This is a telephone. 
PAUL: This is a telephone. 
MARY: And that is a train. 
PAUL: Yes, it is the Spirit 

of Progress from Albury to 
Melbourne.

• D. Acheson: Mes siekiam išugdyti 
karinį pajėgumą, tuo pašalinant užpuo
limo pavojų. Turim tiek sustiprėt, kad 
būt aišku, jog bet koks karinis už puoli
mas bus nesėkmingas.

• Pietų Afrikoje nuskuręs ūkininkas 
J. Venter, neitkėtai rado savo laukuose 
511 karatų deimantą. Geltonos spalvos 
brangus akmuo turi aštuoniakampę for
mą ir yra truputį įskilęs, bet ekspertai 
teigia, kad po nušlifavimo jo kaina bus 
ne mažesnė kai 112.000 dbl., nes tiek 
savo spalva, tiek kitomis savybėmis tai 
yra rečiausias žinomų deimantų.

9 50 metų gyvenimo nematęs Italijo
je iš kalėjimo buvo paleistas Sicilijos gy
ventojas. Dabar jam 77 metai amžiaus. 
Italijos prezidento dekretu iš klėjimo pa
leistasis 50 metų nematęs gyvenimo, 
pradėjo nepaprastai stebėtis automusais, 
tramvajais ir ypač lėktuvais. Pirmbmis 
dienomis sicilietis susilaikė grįžęs namo, 
kol išbandys šio meto susisiekimo prie
mones, aplankys kinus ir tt.

0 Seniausias JAV gyventojas J. 
Hard’as minėdamas 110 gimtadienį, pa
reiškė, kaip reikia pasiekti imatuzelio 
amžiaus. Jis patarė: sunkiai dirbti, ne
sijaudinti ir daug cigarų rūkyti.

0The Atlantic: Būtų klaidinga Irano 
įvykius traktuoti lyg tai būtų tik alyvos 
apsirūpinimo klausimas. Iš tikrųjų čia 
sprendžiamas Vid. Rytų saugumas. 
Dabar Iranui ir Vakarams graso sukel
tas kovingas nacionalizmas, kuris gali 
tik įsisiūbuoti, kad jo nepajėgs suvaldyti 
šiandieninė silpna vyriausybė. f

0 Amerikiečių įstaigos nustatė, kad 
vien tik praėjusiais metais paslaptingu 
būdu iš Amerikos buvo iššmugeliuota 
1400 centnerių aukso. Daugiausia 
auksas iškeičiamas už popierinius pini
gus. Kadangi kituose kraštuose, kur 
yra infliacijos pavojus, auksas daug 
brangesnis negu Amerikoje, tad biznie
riai j ieško kelių auksą pristatyti ten, 
kur jis trigugai bei keturgubai branges
nis. Pvz., Palestinoje, aukso uncija kai
nuoja iki 100 dolerių, o Amerikoje tik 35 
dol.

MARY: Paul! Paul! Tins 
is Lesson Number Two!

PAUL: Yes, Mary . . . “And 
that is a train” . ..

PAUL: That was easy Les
son Number Two ... And now 
I know all this: That is John’s 
newspaper. It is on top of 
the radio. This newspaper on 
the table is mine. That news
paper is his. This is my news
paper here. Those tickets for 
the concert are for Peter and 
his sister. I’ll put them in 
front of the clock.

This is only a small part of 
the Radio Lesson. You can 
see that it is an easy and en
tertaining way of learning 
English.

You can have a Radio Book
let posted to you each month 
by writing to:

The Commonwealth Office 
of Education,

Box 3879, G.P.O., 
SYDNEY.

You may also obtain infor
mation about Continuation 
Classes and Correspondence 
Lessons from this address.

If you listen to a. Metropolis 
tan Station you will hear this 
broadcast every Saturday at
12.45 p.m.—1 p.m. Country 
Stations (and Perth) broad
cast the programme at 7 a.m.— 
7.15 a.m. There is a similar 
programme every Sunday at
7.45 a.m.—8.15 a.m. (South 
Australian Stations at 7.15 
a.m.—7.45 a.m.). •

The Radio Booklets are 
FREE and contain the broad
cast Programmes in the form 
of English Lessons.
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English for Newcomers to Australia
(6) WOULD YOU BE 

KIND ENOUGH to post this 
letter for me?

(7) WOULD YOU BE 
GOOD ENOUGH to drop this 
letter in the letter box?

(8) WOULD YOU BE 
KIND ENOUGH to carry this 
home for me?

(9) WOULD YOU BE 
. GOOD ENOUGH to stop talk- 
' ing?

(10) MAY I ASK you for a 
light?

(11) MIGHT.I ASK what 
.you are doing?

1(12) Pass me my towel, 
WILL YOU?

3. But remember that:
“Will (would) you be kind 

enough to ...”
. “May . .
and “Might I,. .
are very formal expressions 
■and are never used when, 
speaking to friends (except 
IRONICALLY or SARCAS
TICALLY, e.g.: ,

“Might I ask you what you 
do all day?”)

H. “THANK YOU” is the 
most commonly used polite 
form when you have received 
something, or when something 
is done for you:

e.g.: “Herdbis a bigger sauce
pan for you.”

“Thank you.”
“Thank you for . . .

giving me a lift.” 
the nice ride.” .

in. “THANK YOU” usually 
requires no answer.

(Never say “please” when 
somebody says “thank you.”)

e.g.: “Here are your scis
sors.”

“Thank you.”
But when you thank a per

son for doing something which 
. has taken som etime, or caused 
some inconvenience, then the 
person thanked ’usually ans
wers :

“Not at all.” (Most for
mal) .

“That’s all right.”
“It’s (it was) a pleasure.” 
“Don’t mention it.”
“You’re welcome.” (Ame

rican.)
e.g.: “Thank you very much 

for your help.”
“Not at all,” etc.

“Thanks for the lift.”
“That’s all right.”

N.B.—The abbreviated and 
familiar form of “thank vou” 
is “THANKS”?

“I’m sorry” (when you have 
run into someone).

Answer to Apology:
“Never mind.”
“Don’t worry.”
“That’s all right.”
“Forget (about) it.” (Ame

rican).

VI. INTRODUCTIONS:
Persons introduced to one 

another both say:
“HOW DO YOU DO” simul

taneously, and no answer is 
required.

(“How are you” and “Pleas
ed to meet you” are frequently 
used, but they are not consid
ered to be strictly correct.)

VII. GREETINGS:
“Good morning.”
“Good afternoon.”
“Good evening.”
“Good day” and “Hullo” 

(familiar).
“Good night” is sometimes 

wrongly used as a greeting in 
the evening.

“How’s she going.” (Slang 
expression, but frequently 
used.)

These greeting may be fol
lowed by “How are you ?” and 
the answer is:

“Very well, thank yon.”
“Quite well, thank you.”
“Fine, thanks.”
“Not too bad, thanks.”
“Pretty awful, thanks” 

(very- familiar).

VII. FAREWELLS:
“Goodbye.”
“Good night.”
“So long.”
“Cheerio.”
“See you later” (familiar).

IX. MEALS:
It is not the custum to wish 

your friends or acquaintances 
good appetite or “Mahlzeit” 
before a meal.

X. DRINKS:
Especially with the first 

glass of wine or beer taken 
with a friend it is the custom 
to say, while raising the glass:

“Cheers.”
“Cheerio.”
“Here’s luck.”
“Mud in your eye”, and a 

variety of other informal 
toasts.

MORE IDIOMS TO LEARN 
AND USE:

IDIOMS ABOUT COLOURS

(4) GREEN means inexperi
enced.

e.g.: It’s only the young and 
green who have to be taught 
good table manners.
(5) BLACKGUARD means a 

person of bad character.
e.g.: He’s a regular black

guard. He’s never done an 
htaest day’s work in his life 
and no one’s money is safe 
with him.
(6) TO SEE RED means to 

lose one’s temper.
e.g.: It always makes me see 

red when I see children sit
ting in buses while adults have 
to stand.
(7) TO GO GREY means to 

become grey-haired.
e.g.: He went grey at an 

“DO YOU WANT TO LEARN ENGLISH?”
Post this form to:

The Commonwealth Office of Education,
Box 3879, G.P.O., 

SYDNEY.
Please send me:

Information about the Evening Classes ...........................
Free Correspondence Lessons .................................... .. . . ..
Free Radio Lessons............................................ ...................

Surname...........................................Christian .........................
Name

Address ............... .................................... . ................................
State ............. ......................................................................
My native language is..............................................................

Tolimoms pasaulio radio stotims klausyti

Special

early age owing to his long 
years as a prisoner of war.
(8) TO BE YELLOW means 

to be a coward.
e.g.: Although he’s a big 

bloke, he’s yellow and won’t 
fight like a man.
(9) IN THE PINK means to 

be in good health.
e.g.: How are you? Oh. I’m 

in the pink, having just re
turned from a month’s holi
day.
(10) That’s A HORSE OF A 

DIFFERENT COLOUR 
means that it is some
thing different.

e.g.: These apples are 6d. a 
dozen, not 3d. each. Ah, that’s 
a horse of a different colour; 
I’ll have two dozen, please.

IV. When you have not 
heard what someone has said:

“I beg your pardon?” 
“Pardon?”
“I’s (so) sorry, I didn’t 

(quite) hear what you 
said.”

(“Excuse me) what did you 
say?”

V. EXCUSES (APOLO
GIES:

I’m (very) sorry I’ve spilt 
the coffee.”

“I’m (so) sorry I’ve broken 
the glass.”

(1) TO FEEL BLUE means 
to be miserable.

e.g.: When I’m lonely, .1 
feel blue.
(2) ONCE IN A BLUE 

MOON means rarely.
e.g.: Do you often go to the 

races? Oh, once in a blue 
moon, about twice a year.
(3) TO BLUE means to 

spend too much money.
e.g.: He got a fat cheque 

when he finished cane-cutting 
but he blued it on a month’s 
holiday in Sydney.

PHILIPS

The Royalty 
amongst Radid

štai yra patogus 5 lempų priimtuvas, . 
stalo modelis su ypatinga jėga. Jis pa
gauna net tolimiausias trumpų bangų 
stotis. Priimtuvai (net ir 6. lempų mo
deliai) negali suąilyginti su juo dėl toli
mi} stočių priėmimo. Su elektriniu » 
B A N <D S P R E A D įjungimu 
Philips ‘Jubilee BANDSPREAD Special’ 
padaro trumpų bangų stočių suradimų, 
visai paprastu, taip, kaip ir vietines sto
tis. Jis turi daug gerų ypatybių, įskai
tant geras lempas, pilno didžio 4 vietų 
tono kontroliavimų, puikų kabinetų ... * 
bet geriau pamatyti ir išgirsti pačiam— 
Philip’s ‘Jubilee Bandspread Special’. 
Yra vienintelis 5 lempų, dviejų bangų, 
stalo modelis Australijoje su elektriniu 
Bandspread tonu ir pilniu trumpų bangų 
apjungimu.
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Psi. 6 MOŠŲ PASTOGE, 1951m. lapritio 21d.

BIJOSI! PASTOGE
IS MUSU BUITIES E JI

700 metu krikscionybes 
Lietuvoje įvedimo jubiliejus 

Sydnejuje
Š.m. lapkričio mėn. 4 d. Sydnėjaus 

lietuvių bendruomenė didingai atšventė 
700 metų krikščionybės Lietuvoje įvedi
mo jubiiiejų-minėjimą.

Sydnėjaus šv. Marijos (St. Marys) 
katedros pažymėtinų įvykių istorija 
k.a.: jai kertini pamatų akmenį padėjo 
1821 m. spalių m. 20 d. Gubernatorius 
Maquarie, 1865 m. senoji katedra sudegė 
iki pamatų, o naujoji pašventinta 1882 
m. rugsėjo 8 d., 1928 m. įvyko joje 
Tarptautinis Eucharistinis Kangresas 
. . . buvo praturtinta ir lietuvio tremti
nio kultūriniu įnašu—iškilmingomis virš , 
paminėto jubiliejaus pamaldomis, ku- Į 
rias atlaikė kun. P. Butkus, čia pirmų ' 
kartų, sudrebino aukštuosius katedros 
skliautus sutartinis “Pulkim ant kelių”, 
“Marija, Marija” ir kitos lietuviškos 
giesmės ir Tautos Hirpnas. Per mišias 
solo sugiedojo sol. P. Rūtenis Hendelio 
“Largo” ir vargonavo p. Kiveris.

Pamaldose dalyvavęs lietuvių didelis 
bičiulis Sydnėjaus Arkivyskupas Jo i 
Eminencija Kardinolas T. Norman Gil- 1 
roy buvo apdovanotas Vilniaus Aušros 
Vartų Marijos paveikslu — medžio rai- i 
žinių ir specialiu adresu. Jo Eminenci
jos Kardinolo Gilroy pasakytas nuošir- j 
dus žodis, palietęs lietuvių krikščioniško
jo gyvenimo raidą, dabar kenčiančią Tė
vynę ir tremtinio kelią naujoje šalyje, 
giliai įsmigo į dalyvavusiųjų širdis. * Ir 
iš tikrųjų, būdami svečioje šalyje, kaip- 
tik daugiausia ir juntame nuoširdžią vie
tos katalikų paramos ir globos ranką, 
nuolat besistengianšiąją mums sudaryti 
katalikiškos bendruomenės aplinkoje tin- I 
kalniausias sąlygas ir laisvę pagal sąva- 
sias tradicijas pagarbinti Aukščiausiąjį 1 
ir viltingai Jo maldauti lietuvišku žodžiu 
“Apsaugok, Akščausias, tą mylimą šalį . 
. . . ” Iškilmingoji dienos intencija gau
siau tautiečių patraukė prie Šv. Komu-* 
nijos o gerb. Svečias iš Canftreros kun. 
dr. Bačinskas turtingame dienos pamok
sle reikšmingai išdėstė jubiliejaus apmą
stymo punktus.

Tuojau po pamaldų Muzikos Konserva
torijos salėje įvyko jubiliejaus akademi
ja, kurią atidarė kun. P. Butkus, pareikš
damas, kad “Tauta kuri nori būti gyva,

negali būti sunaikinta” . . . Dr. A. Mau- 
ragis išsamioje paskaitoje primine mūsų 
tautos žygius, įvykusius prieš 700 metų, 
kai Mindaugas sumaniai buvo apsispren- , 
dęs už vakarų krikščioniškąją kultūrą ir : 
kai]) tautai nelemti (vykiai jos istorijos 
ratą pasuko kitu keliu . . .

Svečių žodyje jubiliantus sveikino Syd- j 
nejaus Arkivyskupo įgaliotinis, australų 
dvasiškis, pareiškęs gražių minčių ir 
savo linkėjimus baigdamas lietuviškai

■ “Marija, globok Lietuvą” . . .
Susirinkusiųjų vienbalsiai priimtos 

I rezoliucijos—sveikinimai: Lietuvos Ar
kivyskupui Metropolitui Skvireckui ir 
VLIKUI.

Po to sekusioje koncertinėje dalyje pa- : 
sirodė geriausios mūsų vietos kultūrinės , 
— meninės pajėgos. Dramos artistė 
Dauguvietyte-šniukštienė padeklamavo: 
“Iš sudužusio laivo” (B. Brazdžionis) ir 
“Graži tu mano” (Maironis). Solistas į 
P. Rūtenis pirmą kartą debiutuodamas 
Sydnėjau slietuvių bendruomenei solo 
išpildė Šimkaus “Tamsiojoj naktelėj”, 
“Ko vėjai pučia”, “Dar nepaketinau pas 
mergelę joti”, Serenada (F. Schubert) 
ir arija iš operos “Traviata” (G. Verdi). 
Duete sudainavo iP. Rūtenis ir dr. J. 
Briedis “Sėdžiu po langeliu” (Šimkaus) 
ir “Jauvakaras buvo” (Miko Petrausko). 
Gilandas celo-solo išpildė: Caro mio Ben į 
(Otto Bogner) ir serenada (Richard | 
Drigo—Cadenčija—kompozicija Gilan-
do). Solistams akomponavo I. Vilnony- 
tė. Tautinių šokių grupė, vadovaujama 
Batūros, pašoko: “šustą”, “Rugučius” 
ir “Polką” Menininkams žiūrovai nepa
šykštėjo gausių katučių.

Programai pasibaigus, kun. P. But
kaus iškviesti į erdvią sceną, papuoštą 
tautine bei bažnytine vėliava ir deku- 
ruotą 700 reikšminga skaitlinės emble
ma, sugužėjo dienos akademiją pratur
tinę lietuviškojo žodžio, dainos bei šokio 
menininkai, kurie buvo apdovanoti gelių į 
puokštėmis, dovanėlėmis ir vis pasikar- : 
tojančiais katučiais.

Sutartinu Tautos Himnu ir buvo baig
tas didingai nusisekęs 700 metų krik
ščionybės Lietuvoje įvedimo j ūbi lieji ’ 
svetimoje padangėje, kurio darnauš, 
kultūringo parengimo našta pakėlė Syd
nėjaus Lietuvių Bažnytinis Komitetas ! 
su gerb. klebonu kun. P. Butkum prie
šaky ir kurio pasisekimą demonsratyviai i 
praturtino gausus tautiečiu atsilanki- 
mas.

P.S.

Mire vyskupas P. Bucys
— Spalio 25d. Romoje mirė ir spalio 

27d. buvo palaidotas marijonų kriptoje 
Veranos kapuose Rytų -apeigų titul. 
Olimpo vyskupas P. Būčys, buv. VDU 
rektorius ir senosios lietuvių kartos vei
kėjas. Velionis buvo didelis lietuvių 
patriotas, paskiausiai 18 m. vadovavęs 
marijonams. Susirgo rugsėjo 19d. pas
kum buvo vėl kiek pasitaisęs ir galėjo 
net mišias laikyti, bet galiausiai neiš
laikė naujos arterijų sklerozės atakos. 
Apie jo mirtį ir nuopelnus lietuvių tau
tai ir Bažnyčiai buvo visomis kalbomis 
pagarsinta per Vatikano siųstuvą ir 
spaudos agentūras. Velionis yra para
šęs visą eilę religinių ir mokslinių vei
kalų, kurių dabar norima sudaryti tiks
lią bibliografiją. Prof. Z. Ivinskis su
rašęs žymią dalį jo atsiminimų. Velio
nis buvo gimęs šilagaliuos (Seinai), 
įšventintas į kunigus 1899 kovo 25, į 
Vyskupus 1930 liepos 3d. Gedulingos pa
maldos buvo atlaikytos lotynų ir slavų 
apeigomis. Lotynų apeigomis pamaldas 
laikė naujasis Marijonų Generolas Tėv. 
Mrozcekas, o slavų vysk. Jevrenovas, 
giedant Russicum Kolegijos chorui. Pa
maldose dalyvavo visa Romos lietuvių 
bendruomenė su vysk. Padolskiu, Lietu
vos pasiuntinybė prie šv. Sosto, Lenkų 
emigrantų vyskupas Gawlina, ukrainie
čių, vysk. Buckas, armėnų kardinolo 
Agagianiane atstovas arkiv. Kiadigia- 
nas, vienuolių kongregacijos asesorius 
vysk. De Valeri, Jo šventenybės rūmų 
magistras tėvas Brawnas, daugelio vie- 
noulijų oficialūs atstovai ii- gausūs ve- 
lionies gerbėjų italų, rusų lenkų; lat
vių ir kitų būrys.

LIETUVIU ŽINIAI
Pranešame, kad 1952 metų sausio ■ 

mėn. 3 d. Sydnėjaus “TROCADERO” 
salėje ruošiamas lietuvių tradicinis

BALIUS
Baliaus detalės bus skelbiamos sekan- ■ 

čiuose “Mūsų Pastogės” numeriuose.
A.L.K.D-jos Centro Valdyba.

Sektinas pavyzdys
Be port e ris koresponden t as

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo “Ko
vas” valdyba, apsvarsčiusi bendradar
biavimą su spauda klausimą, paskyrė 
stalo teniso sekcijos vadovą p. šaltmirą 
būti sporto klubo reporteriu-korespon- 
dentu.

P. šaltmyras, kuris šiuo metu sekmin- ; 
gai vadovauja tenisistų turnyrui sutiko 
ne tik aprašyti savo sporto klubo veiklą, 
bet taip pat teikti žinių apie lietuvių 
sportininkus užsienyje ir žymesnius 
sporto įvykius pasaulyje.

Klubo Valdyba p. šaltmirui linki pa
sisekimo jo naujose pareigose.

Sydnėjaus L.S.K. "Kovas" Valdyba. |

IS VARGO MOKYKLŲ 
BUITIES

— Kaip mūsų mokyklų mokiniai pra- 
I leidžia vasaros atostogas.

Trys organizacijos pasirūpino mūsų 
mokinių vasaros atostogomis: NCWC ir 

, Sielovados Tarnyba, Didžiosios Britani- 
■ jos skautės ir lietuvių Skautų Vadovybė.

Sielovados Tarnyba padedama NCWC 
suorganizavo eilę vasaros stovykėlių lie
tuvių vaikams. Oldenburge tokiai sto
vyklai vadovauja kun. Steigvila. Su 
Heidenheimo vaikais išvyko stovyklauti 
ponia V. Brazaitienė.

Didžiosios Britanijos skautės išsiuntė
6 parinktus Vasario 16 gimnazijos vyres- 

Į niojo amžiaus mokinius vasaros atostogų
į Angliją. Iš visos Vokietijos tokia pro- 

Į ga pasinaudoja tik 15 jaunuolių.
I Lietuvos skautus Pasaulio Skautų 
Jamboreėj Bad IschlįAustrijoje atsto
vauja 12 parinktų Vasario 16 gimnazi
jos moksleivių-skautų.

— Naujos vargo mokyklos.
Be visos eilės jau seniau įsteigtų var

go mokyklų PLB Vokietijos Krašto Val
dybai remiant steigiamos naujos: 
RheinejWestfalijoj, Heidenheime, Dil- 

i lingene. Be to, įregistruota mokykla 
Bad Aiblinge.

Iš viso šiuo metu Vokietijoje veikia:
1 gimnazija su metu 90 mokinių ir 10 

mokytojų.
6 prad. mokyklos metu 230 mokinių ir 

10 mokytojų.
7 varg. mokyklos metu 200 mokinių ir

7 mokytojų.
2 vaikų darž. metu 40 vaikų ir 3 auk- 

lėt.
Išviso 16 šviet. įšt. am. 660 vaikų ir 

30 auklėtojų.
Tokiu būdu kuone visose didesnėse 

bendruomenėse jau veikia lietuviškos 
švietimo-auklėj imo įstaigos.

— Rūpesčiai dėl mokyklų išlaikymo.
Didėjant mokyklų skaičiui, didėja ir 

joms išlaikyti išlaidos. Su dideliu 
rūpesčiu žiūrime. į ateitį. Aukų tetu
rime gavę tiek, kad vos vienam mėnesiui 
pakaks.

PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
švietimo skyrius paruošė ir išsiuntinėjo 
puošnius dail. J. Kaminsko projektuotus 
vargo mokyklų ir gimnazijos rėmėjams 
kvitus.

"/n/.”

----- °-ir-
Atsiusta paminėti

Pulgis Andriušis—SUDIEV, KVIET- 
KELI! apysaka. 1951 m. išleido "Aust
ralijos Lietuvis”, Australijoje. 181 pus. 
Kaina 7 šil. Knyga, gaunama: “Austra
lijos Lietuvio” leidykloje, 35 Cator St., 
Hindmarsh, S.A.; Sydnėjuje: Mrs. E. 
Gensiene, 28 College St., City; ir pas 
kitus atstovus.

PADĖKA
Sydney Lietuvių Bažnytinio Komiteto 

vardu reiškiu viešą padėka visiems prisi- 
dėjusiems prie 700 metų Mindaugo krik
što jubiliejaus minėjimo: iškilmingose 
pamaldose St. Mary'š katedroje ir aka
demijoje—konservatorijos salėje.

Visiems choristams giedojusiems kate
droje per iškilmingas pamaldas, solistui 
p. P. Rūteniui ir p. Kiveriui vargonavu
siam tose pamaldose, kun. dr. P. Bačins- i 
kui—svečiui iš Camberos, už tai dienai | 
pritaikytą pamokslą katedroje ir kitą ' 
pagalbą tautiečiams šv. Sakramentų 
praktikoj.

Už programos išpildymą akademijoje: 
dramos aktorei p. Dauguvietytei— 
šniukštienei už deklamacijas, operps dai- 
ninkui p. Rūteniui už jo išpildytas solo 
dainas ,muzk. konversatorijos studentei 
p. Vilnonytei akomponavusiai pijaninu, 
čelistui p. Gilandai už išpildytus solo I 
čelo, p. P. Rūteniui ir p. dr. J. Briedžiui 
už duetus.

Ypatinga padėka tautinių šokių gru
pei: jos vadovui p. Batūrai ir taut, šo
kiu muzikui p. Plukui. Panelei L. Ma- 
karovaitei už programos pranešinėjimą. 
Ponui dr. A. Mauragiui už tai šventei 
pritaikytą paskaitą. Be to dailinin
kams: p. Šalkauskui už scenos papošimą 
ir p. Šimkūnui už padarytą menišką 
adresą kardinolui Gilroy.

Padėka visiems aukojusiems gėles 
šventei ir papošimui, bei tos dienos 
tvarkdariams katedroj ir salėj.

Dėkoju ir Sydney lietuvių visuomenei 
savo gausiu atsilankymu sudariusiai tik- ' 
rai iškilmingą ir šventišką nuotaiką.

Kun. P. Butkus, 
Minėjimui ruošti komiteto pirmininkas.

PADĖKA
Mielam tautiečiui p. Jonui Macijaus

kui—dažytojui specialistui už paaukotas 
dvi darbo dienas ir dalį medžiagos lietu
vių patalpų 5 Young St. Circular Quay i 
atnaujinimui nuoširdžiai dėkoja: A.L.K. 
C-tro V-ba, L.S.K. “Kovas” V-ba ir kun. 
P. Butkus.

Dėmesio — reta proga!
Nuo 1.11.1951 iki 21.11.1951 — išpar- Į 

davimas naujų radio aparatų (5 lempų) 
su 15-18% nuolaidos, lengvomis išmokie- I 
jimo sąlygomis.

Rašyti: M. LUKAUSKAS, 195 Willa- 
rong Rd., Caringbah, N.S.W., arba tele- į 
fonu LB 7180 iki 10 vai. ryto.

Užsakymai pristatomi Į namus.

“MINTIS” spaustuvei įsisteigusiai 
Sydnėjuje ir pradedant jai purenti sve
timoje padangėje pirmąsias lietuviško 
spausdinto žodžio vagas, linkime ilgiau
siai klestėti, stiprėti ir šakotis.

Ta pačia proga sveikiname ir “Mūsų | 
Pastogę”, suradusią šiame lietuviškame 
kultūros židinyje užuovėją.

A.L.K.D-jos Centro Valdyba. |

“ŽEMĖ”—Poėzijas Antalogija. Re
dagavo Kazys Bradūnas. Telpa J. 
Kėkšto, K. Braduno, A. Nykos Niliūno 
V. Mačernio ir H. Nagio brandžiausi 
kuriniai. Išleido “LIETUVIŲ DIE
NOS”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 
3, Calif. Iliustruota ir atspausdinta 
dviem spalvom, 200 pusi., kaina 4.00 
dol.

‘‘Mūsų Pastogės” prenumeratoriai, 
kurie dar neužsimokėjo už laikraštį pra
šome1 gerb. skaitytojų galimai greičiau 
apsimokėti.

“M.P.” administracija.

Didžiausius pasaulio viešbutis
Didžiausias pasauio viešbutis yra 

Hootel Stevens Čikagos Michigan Ave. 
Jis turi 3000 kambarių. Jei kas norėtų 
jame kasnakt nakvoti naujam kambary, 
užtruktų 8 metus, kol visus apeitų. Jis 
yra 39. aukštų virš žemės ir dar 5 po 
žeme. Jo skalbykloje, skalbiama kasdien 
po 15.000 paklodžių, 11.400 pagalvių už
valkalų, 16.000 rankšluosčių ir daug kit. 
skalbinių. Jo reikalams nuolat paruoštos 
stovi 25 mašinos. Jis turi 2000 tarnau
tojų, jų tarpe 75 telefonistes, dirbančias 
viešbučio centrinėje, t.y. daugiau kaip 
mieste, turinčiam 25.000 gyventojų.

Redakt. Aleksandras Mauragis, 55

Skautu Akademiku Suvažia
vimas Amerikoj

Rugp. 19 d. praėjo jaukia nutaiką. I 
Visi dalyviai su savo vėliavomis 10 vai. 
dalyvavo pamaldose šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, kur. be muz. Pr. Ambrazo 
vedamo bažnytinio choro ir visų sugie- ’ 
dotų poros giesmių, giedojo dar solistė J. . 
Krištolaitytė-Daugelienė bei Bakūnas. 
Iškilmingas viešas posėdis po pamaldų 
įvyko lietuvių salėje. Ji pravedė prof. 
Ig. Končius, kalbėjo dr. M. Žilinskienė 
bei prof. St. Kolupaila. Ateitininkų 
vardu sveikino A. Tamulionis.

Išvakarėse, rugp. 18 d. skautai turėjo 
savo laužą inž. P. J. Žiūrio rezidencijoje, į 
kurio pasižiūrėti susirinko per du šimtus j 
žmonių. Skautai taip pat padėjo vaini
kus prie dr. J. Basanavičiaus ir dr. V. 
Kudirkos paminklų lietuvių darželyje ir ' 
prie A. Smetonos karsto mauzolėjuje.

Sovietu gyventoju 
sveikatingumas

Italijos parlamento debatuose vienas 
komunistų atstovas labai gyrė Sovietų 
gyventojų sveikatingumą. Esą žiūrėkite, 
kokias geras gyvenimo sąlygas sukūrė 
sovietinė valdžia. Pernai metais Stali
nas turėjęs progos pasveikinti vieną 154 
metų sulaukusį senį.

—Tai]), — pastebėjo užsienių reikalų ' 
ministeris Sforza. — Tasai žmogus 120 
gerų metų pragyveno ir prie caro.

Victor Ave., Picnic Point, N.S.W.

COSMOPOLITAN MERCANTILE AGENCY
registruota būstinė: 4 THE RIDGEWAY, KENSINGTON, W.I., VIC.
Savininkas P. V. Raulinaitis.
Pirkimas-pardavimas; importas-eksportas.
Tarpininkavimas, Draudimai (ugnis, vagystė, nelaimingi atsikimai; auto

mobiliai). Kalbinė pagalba; vertimai. Kreiptis raštu.
Asmeniškai: šeštadieniais 12-14 vai.

DĖMESIO TAUTIEČIAI RETA PROGA
Aplankvkite firma-krautuvę

J. T. TOOHEY1& SON
372 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN

Čia Jūs rasite didžiausią pasirinkimą geriausios kokybės medžiagų: drabužiams, 
patalinei, baldams, namų dekoracijai ir pan. Kainos pigesnės negu kitose Syd
nėjaus krautuvėse. Jums prekių pasirinkime maloniai patarnaus Jūsų tautietė 
Lena Makauskas — UY1430.

Prekes ir patarnavimas Jūsų neapvils.

DĖMESIO, PONIOS IR PONAI!
Jei Jūs norite gauti skanių valgių, kreipkitės į europietiškų skanstų par- 

duotovę:
Svdnėjaus centrinės stoties ir kerta 203 HA YSTREET, kuri yra netoli 

Pitt St. ■

STAN SLAVIK
šioje parduovutėje galima gauti: juodos ir pikliavotos ruginės duonos, rūg

ščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių cilkių, rūkyto kumpio, šoninės (rūkytos ir 
virtos), įvairiausių rūšių dešrų, ryžių, vanilijos lazdelių (1 lazdele—3 penai), 
aguonų, chalvos, šafrano, pipirų, grikinių kruopų ir kitų Įvairiausių skanėstų.

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.
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