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SUSIRŪPINKIME ŠVIETIMU
—■

1. MOKYKLA
Lietuvių kalbos kursai Melbourne 

jau žengia i treciuosius mokslo metus. 
‘Nauji (1973) mokslo metai prasideda 
17-tą, vasario ir užbaigiami 8-tą gruodžio.

Kursuose lietuvių kalbos pamokos 
bus dėstoma šeštadieniais (nuo 9.15 iki 
11.15 vai. ryto) Princes High School, 
Arnolds St., Carlton North, Vic. 3054, 
patalpose.

Kadangi University High School, 
Parkville^yra atliekami statybos (remonto) 
darbai, todėl didžioji įvairių tautinių 
grupių kursų dalis, jų'tarpe ir lietuvių, - 
iškeliama į. kitų mokyklų patalpas.

Kursantus reikia registruoti, kurso 
vedėjo mok. p. Sungailos adresu: 20 
Lisbon St., Glen Waverley, 3150 (tel. 
232 5599). Registracija bus tęsiama dar 
ir mokslo metų pradžioje, t.y. 10.15 vai. 
ryto (Assembly Hall) per informacini, 
susirinkimą. - University High School, 
Story St., Parkville, Vic. 3052, patal
pose.

Džiugu, kad kursus lanko lietuviškų 
šeimų jaunimas - gimnazistai, norintys 
geriau išmokti lietuvių kalbų, laikyti 
egzaminus ir Įsigyti pažymėjimus. Kal
bant apie pažymėjimus pastebėtina, kad 
“Leaving” kurso pažymėjimai yra 
oficialiai užskaitomi. Be to, Victorian 
Universities and Schools examination 
Board oficialiai užskaitomi. Be to, 
Victorian Universities and Schools 
Examination Board (Atofifi) jau svarsto 
ir kursų vadovybes paduota, prašymų, 
liečiantį High School Certificate (Matric) 
pripažinimų lietuvių kalbai, kuri, uni
versitetai įvertins priimdami mokslei
vius tolimesnėms studijoms. Tačiau rei
kia turėti dėmesy , kad lietuvių kalbos 
kursams tas HSC pripažinimas (ar ne
pripažinimas) labai daug priklausys ir 
nuo to ar turėsime pakankamai kursantų, 
bendruomenines paramos ir pan.

PIRMIEJI SVEČIAI 
AUSTRALIJOJE

Pirmieji svečiai J.E. vyskupas A. 
Deksnys, prel. L. Tulaba ir prel. P. 
Celiešius atvyko į Sydneju antradienį 
vasario 13 d. Svečius sutiko tarptauti
niame Sydney aerodrome kun. P. Butkus, 
kun. P. Martūzas, Apyl. pirmininkas 
A.Reisgys, “M.P.” red. Dr. A. Maura- 
gis, ir apie 20 tautiečių. Kun. P. But
kus ir Apyl. pirm. A. Reisgys pasveikino 
svečius trumpu žodžiu ir dvi jaunos lie
tuvaitės Stasiūnaitė ir Sarkauskaitė 
įteikė J.E. vyskupui, kaip australiško 
nuoširdumo simbolį, maža, dovanėlę — 
koala bear,

, J.E. vyskupas A. Deksnys padėkojo 
uŽ nuoširdų sutikimą ir išreiškė viltj kad 

būdamas Australijoje 25 dienas turės 
progos su daugeliu lietuvių susitiktif ko 
jis labiausiai ir norėtų.

2. ŠEIMA

Savaime aišku, kad HSC pripažinimo 
mums niekas veltui neduos: jį reikia 
išsikovoti viemingomis ir ryžtingomis 
pastangomis, Kovoti tenka ir lietuviš
kumo išlaikymo fronte, o ypač • norint 
laimėti lietuviškąjį jaunimą, Laimėjimai 
(ar pralaimėjimai) priklauso nuo įvairių 
faktorių, bet pati svarbiausia rolė čia 
atitenka šeimai. Seimą yra pati svar
biausioji institucija, kurios ir lietuviš
kumo išlaikymo atžvilgiu niekas nega
lės pakeisti. Turime seimų, kurios nu
tautėjo pirma nei jų vaikai, bet ... ar 
jos laimingos? Antai vienos šeimos pa
jėgia įžiebti savo vaikams mokslo bei 
kultūros troškimo ugnį, kitos - ja ilgam 
laikui užgesino. Vieni jaunuoliai iš 
šeimų išsineša šviesius prisiminimus, 
kiti - niekuo neužgydomas nuoskaudas, 
suniekintas pastangas ir net sulaužytą 
charakterį. Vienose šeimose išmoksta
ma tiesos ieškoti, rasti ir ginti ja, ki
tose - tobulai visus aštrumus apeiti, 
išsisukinėti ir lanksčiai prisitaikyti prie 
visą aplinką niveliuojančios atmosfe
ros, kurioje ni-ekas nebesvarbu, nyku ir 
nereikšminga.

3. VISUOMENĖ
Jau senovės lietuviai barzdočiai 

suprato, kad medžiokle tik tada sėkminga 
kai ji vykdotpa sutelktinėmis jėgomis, 
kai yra kas jai vadovauja. Šitokios 
mintys kyla samprotaujant apie mūsų 
organizuota, ir neorganizuota, lietuviš
kąją visuomenę.

Neorganizuota visuomene - tai pa
laida bala: joje visko yra, bet ... tvarkos 
tai neieškok! Na, bet tam ji ir vadinasi 
“neorganizuota”. Beje, iš organizuo
tos visuomenes, kuri vadinasi - Bendruo
menė, norėtųsi šiek tiek kitokios tvarkos.

Apie “tvarką” čia gal netektų daug 
ką ir kalbėti, jei tai neliestų tokio jaut
raus klausimo, kaip lituanistinis jauni
mo švietimas. O pasirodo, kad tokio 
specialaus bendruomeninio organo (ša
lia visų kitų), kuris nuolatos skatintų, 
planuotų ir ko-ordinuotų lituanistinį 
švietimą, nei neturime. Tenkinamės tiktai 
pripuolamai išrinktais, neva, švietimo 
pareigūnais, o jie - tos iniciatyvos daug 
nei nerodo.

Taip, mūsų lietuviškoji visuomenė 
yra gan duosni: ji nesigaili pinigo, siun
čia į savaitgalio mokyklas jaunimą, žo
džiu - jei tik yra mokytojai, kurie su 
jais užsiima ir dirba. Didelis ačiū jai ir 
už tai! Deja, bet mūsų jaunimo lietuviš
kumo vien tik su savaitgalio mokyklė
lėmis tikrai neišlaikysime. Tam reikia 
aukštesnio lygio lituanistinių kursų, 
pamokų ir pan.

Kai neturime specialiai tam tikslui 
sudaryto kompetentingo, viso krašto 
mastu imant, lituanistinio Švietimo Or
gano, tai pagrabinė nuotaika jaučiasi 
visur - ir senime, ir jaunime; ir spaudoje, 
ir visoj lietuviškoj aplinkoj. Ką gi,^- 
pabuskime, juk ateitis musų pačių 
rankose!

(LKK) TĖVILKOMITETAS.

MIRĖ L. MITKIEWICZ

Čikagoj leidžiamo lenkų dienraščio 
„Dziennik Związkowy“ pranešimu sausio 4 
d. laidoj, JAV mirė pilk. Leon Mitkiewicz, 
buvęs vienintelis Lenkijos karo attache ne
priklausomoj Lietuvoj. Velionis yra para
šęs bei išleisdinęs dvi ■knygas lenkų kalba 
— „Lietuva ir Lenkija tanp dviejų karų“ 
ir „Kauno atsiminimai“. L. Mitkiewicz bu
vo gimęs 1896 m. Žemaitijos didikų šeimo
je, vedęs žemaičių kilmės Stefaniją Huščai- 
tę ir jautė didelių simpatijų Lietuvai. Tai 
liudija objektyvumu ir nuoširdumu pasižy
mėję jo „Kauno atsiminimai“. „T. Ž.“

SV. PETRIKO KATEDRA MELBOURNE, kurioje šiomis dienomis vyksta tarptau
tinis Eucharistinis Kongresas, jame dalyvauja vyskupas V. Brizgys, vyskupas A. 
Deksnys, daug lietuvių dvasiškiu, atvykusių iš JAV ir Romos, o taip nemažas skai
čius Australijos lietuvių ir svečių is užjūrių.

IŠKILMIŲ DIENOS MELBOURNE
Ig-

Pastaruoju metu Australijos lietuvių 
gyvenimo dienos gausios atmintinais 
įvykiais. 1972 m. gale turėjome Austra
lijos Lietuvių Dienas Sydney. Jos paliko 
gražių prisiminimų ir didžios reikšmes 
ypač mūsų jaunajai kartai, kuri akty
viai dalyvavo jų parengimuose: tautinių 
šokių, sporto, dainų šventėse, jaunimo 
koncerte ir kit. Jų aktyvus dalyvavimas 
tuose parengimuose teikia daug gražių 
vilčių mūsų lietuviškos bendruomenės 
ateičiai.

Štai jau turime ir kitą nepaprastą ir 
didingą parengimą - Pasaulinį Eucha
ristinį Kongresą, Melbourne. Siame Kon
grese dalyvavo ne tik Australijos lietu
viai, atstovaudami mūsų pavergtą tautą, 
bet į, Kongresą atvyko ir garbingi sve
čiai, musų vyskupai J.E. V. Brizgys ir 
A. Deksnys, o taip pat kiti dvasiškiai 
bei pasauliečiai“ iš J.A.V., Kanados, 
Romos ir kitų kraštų.

Be bendrų Eucharistinio Kongreso 
parengimų, kuriems vadovauja Australijos 
Katalikų sudarytas komitetas, turime ir 
savų lietuviškų parengimų, kuriems vado
vauja Australijos Lietuvių Katalikų F ede- 
raci j a.

1973 m. savario m. 17 d. Melboumo 
Miesto salėje (Town Hall) įvyko Inter
national Variety Show, kuriame dalyvavo 
visų Australijoje esančių tautybių me
niniai vienetai, šiame parengime lietu
vius atstovavo Tautinių šokių grupė 
“Klumpakojis”, vadovaujama p. V. 
Strauko.

1973 m. vasario m. 17 d. 7 vaL vak. 
Melboumo LietuviųNamuose matėme Ade
laides teatro “Vaidilos " spektaklį, ku
riame suvaidintas Viktoro Baltučio vei
kalas “Šuolis į laisvę”. Vaidinimas ne

Alekna.
tik parodantis pavergto lietuvio laisvės 
troškimą, bet ir priverčiantis susimąstyti 
ar mes laisve naudodamies atliekame 
savo tautinės pareigas.

1973 m. vasario mėn. 18 d. - sekma
dieni. įvyko Pasaulinio Eucharistinio 
Kongreso atidarymas, kurį visos tauty
bės iškilmingai atšventė savose bažny
čiose. Mumš lietuviams , Kongreso ati
darymas sutapo su Vasario 16 - Nepri
klausomybės Atgavimo Šventes minė
jimu, todėl jį padarė dar iškilmingesnių. 
Pamaldos Įvyko Sv. Jono bažnyčioje, 
dalyvaujant svečiams vyskupams ’ir ki- 
tieins dvasiškiams. Nepriklausomybės 
Atgavimo minėjimas įvyko Lietuvių 
Namuose.

1973 m. vasario mėn. 19 d. - pirma
dienį ,r- A.L. Katalikų Federacijos ir kitų 
kraštų Katalikų organizacijų atstovų su
važiavimas. Posėdžiai vyks Melboumo 
Lietuvių Parapijos Namuose, dalyvau
jant aukštiesiems iš užsienio svečiams.

1973 vasario mėn. 20 d. - antradie
nį^, 8 vai. vak.“ Eucharistinio ^Kongreso 
Australijos Imigrantų Sv. Misios Męl- 
bourno Cricket Ground. Visos tautybės 
pamaldose dalyvauja su savo vėliavomis 
bei pasipuoštų tautiniais rūbais, kiekviena 
tautybe skiria r specialią, mišių, auką. 
Mes lietuviai įteiksime Sy. Jono bažny
čiai liturginius rubus. Šių mišių, metu 
giedos jungtinis tautybių choras, kurio 
žymią, dalį, sudaro lietuviai.

1973 m. vasario mėn. 21 d. - trecia- 
dienių— Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos ruošiama Lietuvių Namuose 
mūsų, aukštųjų svečių pagerbimo iškil
minga vakarienė.

(frįukęlta į 7. pusL)

1



EUCHARISTINIO KONGRESO 
REIKŠMĖ

Pasaulis radikaliai pasiketė nuo 
to laiko kai laisvamaniai bedieviai ir 
kitokie ateistai įrodinėjo, kad Dievo nėra, 
dabar pasaulis reikalauja kad tikintieji 
Įrodytų kad Dievas yra. Anksčiau Dievo 
buvimą Įrodyti nereikėjo, tikėjimas 
plaukė is natūraliai Įgimto tikėjimo 
jausmo , tradicijos bei papročių. Šian
dien jau to neužtenka. Argumentavimas 
gali privesti prie Dievo buvimo Įrodymo, 
tačiau to neužtenka tikėjimo išpažini
mui. Protas negali sukurti religijos.
Tikėjimas yra Dievo malonė. Ir Dievas 
pasauliui negali būti kitaip Įrodomas 
kaip pačių tikinčiųjų gyvenimo būdu. 
Tikintieji turi išsiskirti iš juos supan
čios gyvenimo aplinkos. Tai reiškia kad 
jie turi būti geresni, teisingesni, mei
lesni vienas kitam. “Mylėkite vienas 
kitą, kaip aš Jus myle'jau” (Jon. 15,12). 
Jei tikinčiųjų bendruomenėje tos meiles 
nėra, tai joje negali būti ir Dievo. Die
vas reiškiasi per žmogų ir per Bažnyčias, 
bet jei tenai nerandame meiles, žmogiš
kos didybės ir kilnumo, tai nerasime 
ir Dievo. Tokia tikinčiųjų bendruomene 
neveiks pasaulio ir neįrodys Dievo bu
vimo, nes ji yra tik tuščias žiedas, 
gražus ir patraukiantis bet vaisiaus ne
duodantis.

Eucharistiniai kongresai yra vienas 
is" tų didžiųjų šaltiniu iš kuriu, tikintieji 
tikisi gauti Dievo malonių, todėl ir jo 
reikšme yra begalo didelė. Jei krikščio
nys imtų vienas kita mylėti kaip Kristus 
juos, mylėjo iki savęs atsižadėjimo ant 
kryžiaus, tai pasaulis turėtų greitai 
pasikeisti. Mūsų planetoje viešpatautų 
taika, meilė, teisingumas.

Gendančio pasaulio druska yra 
krikščionybė, jos įtaka jaučiama stip
riai ir šiandien, todėl į kongresus žiūri
ma kaip į didžios reikšmes pasaulio Įvy
kius. Krikščionys susirenka pasisemti 
stiprybės, pagarbinti Dievą ir parodyti 
pasauliui kad yra jėga, kuriai rupi 
žmogaus vertė. Mylėti artima kaip pats 
savė yra aukščiausias morale’s dėsnis, 
kiiriuo remdamiesi mes žengiame į aukš
čiausi 
žmogui yra krikščionybės siela ir eęme, 
ir kai 
rinkusių maldininkų iš viso pasaulio ir 
prašančių Dievo, kad meile žmogaus žmo
gui įsiviešpatautų žmonijoje., tai negali 
kitaip suprasti kaip paties Dievo valios 
vykdymą. Tada praregi kad Dievas yra.

humanizma. Meile kiekvienam

matome šimtus tūkstančių susi-

am.

K *

Protonotaro Jono Balkūno, Tautos Fondo pirmininko pagerbimas jo 70 metu 
amžiaus sukakties proga. Pagerbimo posėdyje - vakarienėje dalyvavo Vliko ir Tautos 
Fondo valdybų nariai. Drauge buvo pagerbtas ir Petras Minkūnas, T.F. vicepirmininkas 
daug metų tvarkęs ir tebetvarkąs Fondo finansus.

iš kairės sėdi: J. Valaitis, J. Audėnas (abu Vliko vicepirmininkai); prot. J. 
kūnas; Dr. K. Valiūnas, Vliko pirmininkas; P. Minkūnas, TF vicepirmininkas; 
Vakselis, Vliko vicepirmininkas; ir J. Pažemėnas, TF sekretorius.

Stovi: V. Radzivanas, Vliko Tarybos narys; St. Dzikas, Vliko sekretorius;
Eazgaitis, Vliko valdybos narys jaunimo reikalams: A. Reventas, Z. Jurys ir J. Vil- 
j lys - TF nariai.

Minėjimas įvyko 1973 m. sausio 28 d. Kultūros Židinio patalpose Brooklyne.

Bal-
A.

A.
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IŠ ALB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMO

A, L, B. KRAŠTO TARYBOS 
REZOLIUCIJOS

Seklbiame keletą bendresnių Krašto Tarybos suvažiavimo nutarimų, priimtų rezo
liucijų formą:

A.L.B. Krašto Taryba Įgalioja Tarybos pirmininką toliau tęsti užmegstus ryšius 
su dabartine Australijos federaline vyriausybe ar jos atstovais siekiant išaiškinti 
vyriausybės pažiūras mums aktualiais klausimais ir prašyti imtis visų galimų žygių 
Jungtinėse Tautose ir kitose tarptautinėse institucijose atstatyti paneigtas žmogaus 
teises ir laisves Sovietu Sąjungos okupuotoje Lietuvos valstybėje.

***

A.L.B. Krašto Taryba skatina Krašto Valdybą įsteigti politinės informacijos 
komitetą 
aiškintų 
politines

ar biurą, kuris sektų politinius Įvykius, susijusius su Lietuvos reikalais, 
mūsų padėtį ir siekimus ir apie tai informuotu Australijos vyriausybę ir 
partijas.

***

A.L.B. Krašto Taryba, priimdama- dėmesin Antrojo P.L. Jaunimo Kongreso nuta
rimus, paveda Krašto Valdybai rūpįntis tų nutarimų įgyvendinimu, ieškoti naujų būdų 
jaunimą įtraukti į bendruomenės veiklą glaudžiai bendradarbiaujant su veikiančiomis 
jaunimo organizacijomis.

***

ALB KRAŠTO TARYBOS 
SVEIKINIMAI SUVAŽIAVIMUI

Krašto Tarybos 
gavo visą 

ir 
tarpe Pasaulio 

Bendruomenės 
p. S. Barzduko ir 
Lietuvos išlais- 

Pirmininko Dr. J.K. 
Dr. J.K. Valiūno

ALB 
suvažiavimas 
eilę sveikinimų žodžiu 
raštu, jų 
Lietuvių 
pirmininko 
Vyriausio 
vinimo 
Valiūno. Dr. J.K. 
sveikinimą esame jau paskelbę
M.P.Nr.. 1 - 2, o p. S. Bar
zduko skelbiame dabar.

Red.
1972 Jaunimo m. gruodžio 10

Australijos LB Tarybos Suvažiavimui

Malonus Pirmininke,

PLB Valdybos ir savo vardu nuo
širdžiai sveikinu Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos suvažiavimo va
dovus, dalyvius ir svečius. Būdami 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenes orga
nizacinio gyvenimo dalis, į sį gyvenimą 
Jūs dedatės svariu ir didžiai reikšmingu 
Įnašu: visi kuriam vieningą pasaulio 
lietuvių seimą, kuriai rūpi išsaugoti 
dvasinį. f amžiais krautąlietuvių tautos 
palikimą ir prisidėti prie išplėstos jos 
laisvės atgavimo. PLB Valdyba seka 
Jūsų pastangas ir darbus su didėliu dė
mesiu bei gilia simpatija ir linki ko

Oi’Ū c

geriausios bendruomeninės sėkmės. 
Dirbkite, tesekite, ištverkite!

Šie metai buvo pavadinti Jaunimo 
metais. Tad ir daugiausia dėmesio buvo 
skirta jaunimui: Įvyko Laisvojo Pasau
lio Lietuvių IV Tautinių Šokių Šventė, 
buvo sušauktas II Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Kongresas, įsisteigė Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir kt. Tai la
bai dideli darbai, kuriuos vykdė Bendruo
menės darbuotojai. Dirbdami su jaunimu ir 
jaunimui, rūpinomės žvelgti į tautinę 
savo ateitį; kurstėm svetur lietuvišką 
savo ugnį, 
mieji vėjai 
tuviams 
tima

kas buvo sa-

Dir- 
Lie- 
taip 

30 - 
PLB

rūpinome's 
kurs tėm 

kuriai tokie pavojingi sveti- 
Sia proga Australijos lie- 

nuoširdžiai dėkoju už atsiun- 
savo jaunimo, kuris reiškėsi pozi

tyvia iniciatyva ir kūrybiniais nusitei
kimais, palikdamas labai gerą įspūdį.

Dabar esate susirinkę į savo Aus- 
,tralijos Lietuvių Dienas. Tai taip pat 
visos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
darbų dalis, ir pakartoju 
kyta “Pasaulio Lietuvio“ 1972 rugsėjo - 
spalio numery: Žvelgi į Pasaulio Liet, 
Bendruomenės gyvenimo ir darbo vaiz
dą - - ir širdy kyla geras jausmas: kiek 
daug ir kokių didelių darbų ji atlieka, 
kiek daug žmonių šiuos darbus dirba! 
Pasaulio liet, jaunimo kongresas, pa
saulio liet, tautinių šokių šventė, Euro
pos liet, studijų savaitė. Kanados lietu
vių diena, Australijos lietuvių dienos, 
JAV ir Kanados liet, mokytojų studijų 
savaitė, švietimo ir kultūros darbai, 
suvažiavimai, susirinkimai ir Ut.

Darbų gausa nemažės ne 1973 m. 
kraštų lietuvių bendruomenės vykdys, 
kaip vykžiusios, savo uždavinius. Dir
bančiųjų eilėse bus ir Australijos 
tuvių Bendruomenė. Tačiau didelio 
pat dėmesio reikės 1973 rugpiūcio 
rugsėjo 2 Washingtone šaukiamam 
IV Seimui. Australijos LB yra paskirti 
6 atstovai. Tad prašau juos išrinkti. 
Taip pat rūpintis, kad jie gąletų Seime 
dalyvauti (Seimo atstovų smulkesnės 
taisykles skelbiamos “Pasaulio Lietu
vio” 1972 lapkričio-gruodžio n-ry t. 
Siekti, kad Australijos LB atstovai į 
Seimą atvyktų gerai pasirengę, atsi- 
veždami kūrybines iniciatyvoą ir konstruk
tyvių sumanymų. Tik šiuo būdų PLB 
augs, stiprės ir atliks tuos uždavinius, 
kurie jai yra statomi Lietuviu Chartos 
bei gyvenamųjų laikų reikalavimų.

Australijos Lietuvių Bendruomenė 
yra gyvas lietuviškos šeimos narys, tad 
ir ryšiai su ja taip pat labai geri. PLB 
Valdyba tuo labai patenkinta, nes 
būtina organizuotai veiklai, 
kad ir 
PLB 
švenčių 
visiems 
ninės ir

tai 
organizuotai veiklai. Tikimės, 
toliau santykiai bus nuoširdūs. 

Valdyba, sveikindama Kalėdų 
bei Naujųjų Metų proga, Jums 
linki ko geriausios bendruome- 
asmeninės sėkmės!

Stasys Barzdukas
PLB Valdybos Pirmininkas.

Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai 
saldus. . Aristotle,u it r*~

***
As nesigėdinu prisipažinti, kad 

nežinau to, ko aš nežinau.
Cicero

ILGIAUSIU. METU. 
EMILIJAI

Emilija Seikiene, sausio 27-tą die- 
savo šeimos, draugių ir bendradar- 

atšventė savo 50-ties metų
ną, 
bių tarpe, 
gimtadieni

Sveikino -ją jautriais z'odžiais jos 
vyras, kartu įjungdamas siuos posmus:

“Aš gražiausių metų Tau linkėjau. 
Aš gražiausią žodį Tau rinkau. 
Ir, išaušus dienai, į knygų amžiną.

įrašė,
Ir už kryžių kur drauge mes nešam, 
Aš gražiausių metų Tau linkiu...”'

Sveikinom ir mes - draugais ės
Kas ji yra?... Sunku pasakyti Emi

lijos profesija. Tai yra lietuvė, kuri 
niekad nepavargsta visuomeniniame ir 
lietuviškame darbe. Emiliją mes matome 
sekretoriaujant, dainuojant choruose, seks
tete, duetuose, lankančią ligonius; or
ganizatorė, na, ir puikių kulinarinių su
gebėjimu s"eimininkė. Tai moteris, ku
riai sunku ištarti žodžius - “laiko ne
turiu...”

Daugeli metų Emilija yra Melbourne 
Socialinės Globos Moterų D-jos narė ir 
ilgametė D-jos pirmininkė. Draugija turi 
puikų gėlyną Emilijos rankom prisodinta, 
kurių vardas - gražūs darbai...

Emilijai Sodink dar ilgus metus tos 
grąžąs gėles, o mes, D-jos narės, ir 
draugai, palaistysim jas, kad neišdžiū-

Aukščiausias telaimina Tavo ke
lius.

Joana V.

PADĖKA
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

Krašto Tarybos tryliktąjį suvažiavimą, 
Įvykusį 1972 m. gruodžio 28 - 30 d.d. 
Sydnejuje, sveikino:

a) raštu - Pasaulio Lietuvių B-nės 
pirmininkas p. S. Barzdukas, Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninkas Dr. J.K. Valiūnas, Naujosios 
Zelandijos Lietuviu B-nes Krašto Valdy
bos p-kas p. Č. Liutikas, Lietuvių 
Dienoms Rengti Sydnejuje K-to pirmi
ninkas Dr. B. Vingilis, Australijos Lie
tuvių Katalikų Federacijos pirmininkas 
p. V. Laukaitis, Lietuvių Skautų Są
jungos Australijos Rajono vadas v.s. 
A. Jakštas, ALB Melbourne Apylinkės 
pirmininkas p. G. Žemkalnis.

b) sveikino žodžiu - Sydney Apy
linkės pirmininkas p. A. Reisgys, lietu
vių kapelionų vardu kun.. P. Butkus, 
ALB Krašto Valdybos pirmininkas 
p. V. Neverauskas, ALB Garbės Narys

A. Bauže, Lietuvių Fondo vardu p. 
Normantas, “Margučio” radijo įga

liotinis Australijoje p. V. Dumčius, Ade
laidės Apyl. pirmininkas p. Bernaitis.

Už mal onius sveikinimus ir nuo
širdžius linkėjimus pačiam Tarybos 
suvažiavimui ir tuo pačiu visai Austra
lijos Lietuvių Bendruomenei visos Krašto 
Tarybos vardu visiems reiškiame gilią 
padėką.

P-
J.

V. Bukevicius, 
ALB Krašto Tarybos P-kas.

V. Kazokas 
Sekretorius.

DIRBTINIS TABAKAS
Tekstilės firma Courtauld kartu su Im

perial Tobacco Company daro bandymus su 
dirbtiniu tabaku. Tiems bandymams išlei
džiama apie 2 mil. svarų kasmet.

Numatoma, kad primaišant į cigaretes 50 
“■*“ procentų dirbtinio l'abako, plaučių vėžio pa

vojus žymiai sumažėtų. Manoma, kad šir
dies ligos ir bronchitas taip pat sumažėtų.

Tačiau reikės laukti apie 10 metų, kol 
valdžia įsitikins, kad toks tabakas tikra: 
yra nekenksmingas ir galima pradėti jo 
masinę gamybą. Bijoma, kad neatsitiktų, 
kaip atsitiko su thalidomaite vaistais.

esM .amejJtosiasia olai E.L.
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Pajauta
GEN E RA U JU TARPAS

O. Galkytė.
išsigandę stovime šiandien prieš 

alarmuojančią jaunimo statistiką: narko
tikų nuodingas vartojimas, mergaites - 
motinos, jaunimo kriminalai.. Pykstame, 
kad vaikams aukojami mūsų pinigai, 
laikas ir dėmesys neatneša lauktos nau
dos. Diena dienon psichologai atsakinė
ja į tūkstančius susirūpinusių tėvų klau
simų,.:- Kas atsitiko? Kas darosi su 
jaunais žmonėmis? Kodėl jie tokie nedė
kingi? Kodėl su panieka atmeta viską, 
ką mes laikome vertingu? - Klausimai 
pilni rūpesčio, tačiau po jais slepiasi 
ir pyktis, kuris aiškus musu paniekos 
pilnose pastabose apie jų rūbus, plau
kus, jų pažiūras į seksualumą ir, kad 
“jie nenori siekti jokio , padoraus gy
venimo tikslo”.

Kodėl šiandien yra tokios didelės 
j tampo s tarp tėvų ir augančių vaikų? Ko
dėl tiek daug paniekos vienų kitiems? Ko
dėl esame svetimi savo vaikams?

Dažnai mūsų lupomis kalba baime, 
kad vaikai nepateisins musų jiems nusta
tytų lūkesčių. Galbūt yra šiek tiek pa
vydo... Šiandien jaunimas turi labai 
daug laisvo laiko ir daugiau savistovu

mo, negu mes savo jaunystėje turėjome. 
Bendruomenė daug tolerantiškesnė ir 
dauguma tėvų rimtai galvoja, kad šių 
dienų jaunimas tokios laisves neužsi
tarnavo.

Kažin, ar mes - tėvai neprisįdedame 
prie šito santykių atšalimo? Ar tikrai ne 
mes esame to gilaus tarpo priežastimi? 
Ar ne mes dažniau trukdome vaikams 
dirbti savaip ir padaryti tas neišven
giamas klaidas, iš kurių išmokstama. 
Galim paimti paprasčiausią pavyzdį, 
kuris gale'jo atsitikti kiekvienuose 
namuose. - Berniukas gauna šuniuku ir 
nori pats padaryti jam būdelę. Žinoma, 
jis nemoka apseiti su piūklu ir tėvas, 
kurį laika stebėjęs, praranda kantry
be:- Duok man piūklą! - Jis sako ir su
kala šuniui būdą greičiau ir gėriau. Kai 
reikia dažyti - sūnaus nebėra. Jis pra
rado įdomumą^ ir net šuniukas jo nebe- 
domina. - Nuo jų tako akmenis nurinkti 
pradedame daug anksčiau...

Turėtume apsiprasti pirmiausia, 
jog musų vaikai tikrai yra kitokie. Dau
guma jų subręsta porą metų anksčiau, 
negu jų tėvai, bet dvasinis subrendimas 
nebėga kartu su fiziniu. Kaltiname jau
nimą neturint nusistatymo, neturint pasto
vumo. Esame neramūs matydami jaunus 
žmones be tikslo slenkant per gyvenimą, 
neturint entuziasmo. Pradėję kokį nors 
darbą, jie greit palieka, jeigu tas darbas 
pareikalauja, ilgesnio jėgų ar proto įtem
pimo. Bet Įsivaizduokim, jeigu ir mes 
būtume savo vaikystėje, nuo kokių trijų 
metų, neperstojančiai išstatyti mediumui 
- televizijai, kur kiekviena problema ran
da išeitį. Jeigu mes diena dienon būtume 
bombarduoti dirbtiniais gyvenimo paveiks
lais, kur kiekviena painiava per 30 
minučių išnarpliota - išspręsta ir beveik 
viskas . turi "happy end”? įdomu, ar mes 
būtume pasiruošė kokiam nors kantriam, 
ilgam, pasiaukojimo reikalaujančiam dar
bui?

Musu vaikai atsidūrė savotiškuose 
laiko spąstuose. George Washington 
17-kos metų buvo jau dilpomuotas mati
ninkas. Jeanne d’Arc to paties amžiaus 
galėjo vesti armiją. Musų laiko jaunimui 
mokslas tęsiasi ilgiau, tuo pačiu ir 
duonos užsidirbimas prasideda vėliau. 
Mes labai džiaugiamės greit augančiais 
ir bręstančiais vaikais, bet nekeičiame 
anachronistiškų darbo įstatymų ir ne
leidžiame jiems pradėti anksčiau dirbti. 
Įstatymas, saugojęs užguitus mažame
čius vaikus nuo išnaudojimo, šiandieną 
privalo būti pakeistas apsaugojimui 
jaunų žmonių psichologinio brendimo. 
Dauguma aukštojo mokslo nesiekiančių 
jaunuolių tą laukimo laikotarpį pralei
džia mokykloje. Mokintis jie jau nebe
simoko, vien sėdi mokyklos suole lauk
dami, kada galės pradėti dirbti ir trukdo 
rimtai mokslo siekiantiems. Mes patys 
padarome juos indolentais, be kontakto 
su gyvenimu ir tinginiais. .

Jeigu jie nori priside'ti prie bendruo
menės veiklos, neleidžiame; nes juk 
“ką jie išmano”. Arba priskiriame jiems 
vaikišką veiklų. O kiek atsirastų bendro 
darbo jauniems drauge su suaugusiais, 
kuriame jie iš senesnių išmokti galėtų,- 
savuosius idealus suderindami su senųjų 
idealais. Mes dažnai sakome, kad jauni 
nesidomi mūsų idealais, jų suprasti ne
nori ir nepritaria mūsų darbams. Tačiau 
yra daug pavyzdžių, jog jie labai gerai 
supranta ir daug prisidėti galėtu, jeigu 
tik mes jiems daugiau leistume, o ne 
tik kritikuotume. Yra daug pavyzdžių, 
kaip mes patys skriaudžiame savo vai
kus. Anglų filosofas John Locke prieš 
tris" šimtus metų yra pasakęs: “Juo 
anksčiau tu vaiką vyru laikysi, tuo 
greičiau jis bus vyras”.

Nuoširdžiai atsidėję peržvelkime 
tą generacijų tarpą ir pamatysime, jog jis 
nėra toks nepereinamai platus, kaip mums 
atrodo.

♦♦♦

MIRTIES AKYS
Lyg rugiagėlės tėvis’kės lankoj, 
Ir kaip plienas saitas - akys tavo. 
Mes susitikom gatvių sankryžoj, 
Kur' tu tiesei man ranką savo. 
Skubėjau tuo keliu - greičiau, greičiau... 
Žinai, mes skubame juk taip visi. 
Akyse tavo liūdnose aŠ išskaičiau, 
Kad man dar gailestinga tebesi— 
Nors neprašiau, bet tu mane dar palikai, 
Kaip blogą šeimininkę, dar nepasiruošusią, 
Dar nebaigti mano dienų darbai
Ir skausmo prakaito dar negaliu as nusišluostyt--

Dar vis matau akis tavas, bejausmes.. 
Jaučiu ir tavo ranką saitą.
Kur palietei - ten žemiškasis skausmas.. 
Žinau, mirtie, mes susitiksime dar kartą...

***

ETRUSKU PĖDSAKAIS
O. Areimaitė.

Carlo Lerici, inžinierius, savo jė
gomis tapęs milijonierium prekybininku, 
iškėlė į s'viesą senai, praėjusią, ilgus 
amžius tamsoje glūdėjusią kultūrą. Prieš 
dvyliką metu, besiruošdamas “pensijos” 
amžiui, jis nusipirko ir savo kapui vietą. 
Jam nepatiko kasdieniai kapų pamink
lai if savo kapui jis ieškojo ko nors 
ypatingo. Ko nors, kas jo su žmona Lisa 
ilgą ir laimingą vedybinį gyvenimą sim
bolizuotų, Vieną dieną pažįstamas pa
minėjo “kažkokiame Romos muziejuje” 
esant etruskų Terra - cotta Sarkofaga su 
beveik normalaus dydžio, vyro ir moters 
skulptūra, kurie mirtyje, kaip ir gyve
nime, linksmi ir su meile, drauge ilsisi. 
Lerici tučtuojau nuvykęs į Romą, rado 
ko ilgai ieškojo. - Tai buvo meilė iš pir
mo žvilgsnio, - sako šiandien Lerici. - 
Jie atrodė laimingi, be rūpesčių, links
mi žmones. Žmonės, pas kuriuos būtų 
miela svečiuotis. -

Laimingas sutapimas atnešė ne 
vien idealų paminklą milijonieriui Leri
ci; jo dėka šimtmečių pastangos surasti 
pėdsakus paslaptingos tautos gerokai 
pasistūmėjo pirmyn. Lerici finansuoti 
elektroniniai instrumentai, jo samdomi 
žmonės greičiau suranda etruskų kapa
vietes ir greičiau gali jas ištirti.

Kodėl taip svarbūs etruskai?
Atsakymas paprastas: musų vaka

rietišką kultūrą didesne dalimi paveldė- 
jome iš romėnų, o romėnai mokėsi is 
etruskų.

Etruskų žemės branduolys prasi
deda pietuose, maždaug apie 20 km. į 
šiaurę nuo Romos ir apima visą siaurinę 
dalį šiadieninio Latium ir Toskana. 
Septintajame ir šeštajame šimtmety pries 
Kristų, kai Roma tebuvo nežymus mies
tas, etruskuose išsivystė žydinti kul
tūra, kaip tuo laiku niekur Europoje. 
(Ypatingu sutapimu ir kitas kultūros 
žydėjimo laikas - Renaissance, 2000 
metu vėliau iškilo toje pačioje vietoje). 
Savo istorijos aukštumoje etruskai valdė 
vieną, trečdalį siu, dienų^ Italijos. Nuo 
Salerno pietuose iki Milano ir toli už” jo 
šiaurėje. Jie prekiavo su vidurio Europa 
ir jų galingi laivynai nepraleido graikų i 
vakarine, Viduržemio jūrą. Miestas Popu- 
lonia buvo svarbiausia antikinio pasau
lio apsauga. Tačiau galingoji salis turėjo 
nepagydomą silpnybę: dvylika Etrurijos 
tautų negyveno taikoje. įvairus sukili
mai ir rivalįtetas valstybę- nuvargino. 
Pietinę krašto dalį užvaldė italai. Siau
rinė dalis tapo besiveržiančių galiecių 
auka. Liko centrinė dalis; bet vienas 
miestas nepadėjo kitam, todėl vienas 
po kito pateko į romėnu, rankas. Apie 
250 metų prieš Kristųvisi tapo nugalėti. 
Romos legijonai užėmė kraštą ir lyg 

tyčia, pasodino karalių etruskų kilmės. 
Paskutinis smūgis krito besipešant 
abiems Romos diktatoriams, Mariui ir 
Sullai. Dauguma etruskiečiu miestų lai
kėsi Mariaus pusėje, bet Sulla laimėjo. 
Apie 82 m. prieš Kristų jis žiauriai at
keršijo sunaikindamas pilis ir monu
mentus, sudegindamas dokumentus ir 
administracijos pastatus.

Etrurija iš žemėlapio išnyko, bet 
tai, ką davė Romai liko.

Neseniai buvo rastas seniausias 
raštas Romoje: iš septintojo šimtmečio 
prieš Kristų ir rašytas ne lotynų, bet 
etruskų kalba, iš septynių paskutiniųjų 
Romos, karalių, trys buvo etruskai. Jie 
pastate Circus Maximus ir Romos pirmą 
didelę tvirtovę, Serviano mūrą. Jie Įkūrė 
Forum Romanum ir nusausino pelkes 
vienu iš didžiausių, istorijos statybos 
darbut didžiuoju Cloaco Maxima kanalu, 
kurs dar ir šiandien tebeveikia, kaip ir- 
prieš 2600 metų.

Romėnų rūbas “toga” ištiktųjų 
yra etruskiška, taip pat ir “tasces” - 
kampuoti kirviai, kurie reiškė absoliu
čią jėgą, Jie davė MussoMniuivardą ir 
simbolį jo fašistinei partijai. Romėnai 
perėmė ir etruskų religija, ypač būrimą, 
iš ženkit^ kurie buvo stebimi gyvulių 
kepenyse, paukščiu, skridime, perkūno 
ir žaibo eigoj. Etruskas žynys perspėjo 
Julių 'Cesarį saugotis Kovo įdės. De
batai romėnų senate būdavo tučtuojau 
nutraukiami, jeigu išgirsdavo tolumoj 
perkūniją ar pelę sucypiant.

Etrurija, nors ir pavergta, išlaikė 
kultivuoto, turtingo gyvenimo vardą. 
Romėnai važiuodavo į etruskų, miestus, 
kaip Šiandien- turistai važiuoja į Pary
žių, pasilinksminti ir pasisemti kultū
ros. Dažnai jie siųsdavo saw sūnus kul
tūringam auklėjimui pas etruskų moky
tojus. Etruskų moterų padėtis - vienin
telė tokia antikiniame pasaulyje. Kai 
romėnės gyveno užrakintos^ etruskų mo
terys viešai vaikščiojo, valgė su vyrais, 
(Graikijoj tik Hetaeres valgė su vyrais)^ 
eidavo į šventes. Damai jos dažėsi 
plaukus, veidą. Akis dažydavo Įstrižai 
ir pažino moterų kosmetikos dievaitę»- 
lūpų tepuką^ 2600 metų senumo “lip- 
stick’as" neseniai rastas viename kape> 
tinkamas vartojimui ir šiandien. Viena 
kino artistė išbandė ir rado nesudziū- 
vusi.

Etruskų auksakaliams ir šiandien 
nėra lygaus. Ypač gabus buvo aukso 
mene, vadinamas “granulacija”. Jie 
žinojo būda, islifeti' mažyčius aukso rutu
liukus preciziniai tiksliai.

Matomai etruskai buvo ir labai geri 
dantų gydytojais. Kapuose rasti dantys 
rodo juos tokiais pat auksu plombuoto- 
jais, kaip ir šių dienų dantistai. Jų gydy
tojai ir vaistininkai, buvo pagarsėję, 
nors kai kurie rasti receptai šiandien 
nebepatikimi. “Nuo utelių - apvirint! 
ilgą agurką, ir tuo vandeniu plauti galvą 
Nuo strėnų skaudėjimo - paliesti tąją 
vieta žemę, nusispiauti ir septynis- 
kart pasakyti burtažodžius”.

Etruskų kalba mokslininkams dar 
vis tebėra galvosūkiu. Daug yra žinoma 
iš” Romos ir graikų rašytojų, bet etnišku 
rastų nėra daug suradę. Profesorius 
Pallottino, 1964 m. kasinėjant etruskų 
uosta Pyrgi, tarp dviejų šventyklų sienų 
rado tris aukso lapus, apie 19 cm. ilgu
mo, plonyčius, i, dūdelę susuktus, datuo
tus 500 metų pries'" Kristu^.Du iŠ jų pri
rašyti etruskų kalba, o treciasis phoe- 
niciškai, kurią, mokslininkai šiandien 
perskaito. Phoeniciskai rašytame lape 
išskaito, jog “valdovas pašventino 
Astartes garbei šventyklą”. Phoenieiš- 
kas tekstas neatrodo, kad būtų etruskų 
teksto vertimas. Ilgiausias atrastas et
ruskų raštas apima tik 36 žodžius. Per 
maža kalbai "studijuoti, bet etruskologai 
tikisi surasti kada nors daugiau. Jie 
mano, jog romėnai galėjo palikti raštų 
abiem kalbom bronzinėse lentose ar iš
kaltų akmenyse. Sulla taip pat negalėjo 
viską, sunaikinti.

Lerici labai norėtų, kad ant jo 
paminklo būtų iškaltas vardas etruskų 
kalba, bet kaip paprastai, mokslininkai 
nesutaria, kaip Lerici pavarde* skambėtų 
etrus kiškai.

♦♦♦
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Ir vienas iš jūsų yra velniu, 
žodžiais Jėzus pirma kartą davė su
prasti apaštalams jų tarpe esant vieną 
klastingą, kurs Jį išduos. Jis nepasakė 
jo vardo. Jonas rašė ketvirtoj Evangeli
joj: • Bet Jis kalbėjo apie Judą, Simono 
Iskarijoto sūnų. Ir jis išdavė...-

Kaip tamsus, priešingas Mokytojui 
asmuo. Judas nuo pradžios buvo apaštalų 
nemėgiamas. Velykoms artėjant visame 
pasaulyje krikščionys degindavo Judo 
vardu pažymėtas lėles. Giesmės, epos, 
dramos reprezentuoja ji, kaip bjauriausią 
žmonijos nusikaltėlį. Vardas “Judas” - 
reiškia “išdavikas”.

Kodėl kaip tik Judas dirgina pasau
lio jausmus? Toks išdavimas nebuvo pir
mas ir, deja, ne paskutinis...

Judas (arba Judah) - paprastas, pla
čiai naudojamas hebraiškas vardas-. 
Prievardis Iskarijotas ar Ischarijoth, 
šių dienu mokslui sunkiai perkandamas 
riešutas. Jis galėjo kilti is" aramaiško 
žodžio “veidmainis“ arba “melagis”. 
Kiti mokslininkai sprendžia jį. kilus is 
“vyras iš Karijoth’o”, vietovė, pietinėj 
Palestinoj. Pagal tai Judas vienintelis 
apaštalas ne galilėjietis; svetimas tarp 
dvylikos iš Galilėjos.

Nėra pagrindo manyti, jog Judas 
prisijungdamas prie Jėzaus grupės jau 
turėjo išdavikiškus tikslus. Jis suprato 
Kristaus aukštą asmenybę ir lygiai su 
kitais apaštalais atsisakė pirmykščio 
gyvenimo ir pasekė Juo. Pradžioj jis 
niekuo nesiskyrė nuo vienuolikos tikė
jimo draugų ir kartu vaikštinėjo Pales
tinos keliais ir rūpinosi Mokytoju. Jis 
ėjo su jais drauge į nedraugiškus kai
mus, drauge kentėjo mėtomus akmenis, 
valgė drauge iš to paties dubens ir gė
rė iš tų pačiu, šulinių ir šaltinių. Jis 
drauge su jais sėdėjo prie vakaro ug
niavietės ir klausė Mokytojo pamo
kymų. Judas buvo jų turto saugotojas, ją 
iždininkas; jis priimdavo dovanas ir 
pirkdavo kas jiems būdavo reikalinga, 
jis ir išmaldas vargšams paskirstydavo. 
Jeigu Jėzus ir apaštalai butų juo nepasi
tikėję, tųpareigų jis būtų negavęs.

Kas Judą, daro psichologiškai įdo
miausiu Naujojo Testamento asmeniu; 
tai jo laisvas, apgalvotas apsispren
dimas piktam darbui. Jis pradeda ma
žais nesklandumais savo pareigose. 
Jonas pasakoja jį buvus “ilgais pirštais’* 
jis naudojo bendrus pinigus savo pri
vačioms išlaidoms, bet ne elgetoms, kaip 
Kristus pavesdavo. Jo žemas charak
teris pasireiškia giliai jaudinančioj 
scenoje, Bethanijoj, netoli Jerusalem. 
Jėzus aplanko savo draugą Lazarus, 
kurį Jis stebuklingu būdu prikelia iš 
mirusiųjų. Viešpaties ir Jo mokiniu 
garbei ruošiama iškilminga vakarienė, 
kurioj ir Lazarus dalyvauja. Marija, 
viena iš Lazarus seserų ištepa Jėzaus 
kojas tepalu ir savo ilgais plaukais jas 
nušluosto.

Šis gestas suerzina Judą. - “Kodėl 
si tepalą nepardarvus už 300 sidabrinių 
ir pinigų neišdalinus vargšams? - Už
klausia Judas. Jėzus atsakė:- “Palik 
ją ramybėje!” - Marijos nusižeminimo 
gestas. Jis aiškino, yra ženklas. Jo 
artimos mirties, nes patepami yra miru
sieji, o ne gyvieji.

Liko tik dvi dienos iki Passah šven
čių ir padėtis aštrėja. Kristus, sielų 
medžiotojas yra pats medžiojamas. 
Sanhedrinas, vadovaujantis žydų ben
druomenes organas, susidedąs iš aukštų 
Sinagogos kunigų ir įstatymų žinovų 
įtarė' Jėzų mokant prieš" senąjį žydų 
įstatymu. Ar jis neišvadino fariziejuj ir 
rašto žinovus viešai veidmainiais? Ar 
tos liaudies masės, klausančios Jo 
pamokslų, ne dirva sukilimui? Sanhe
drinas nutaria susitvarkyti su Jėzum dar 
prieš šventes, nes kiekviena diena ren
kasi tūkstančiai pamaldžių piligrimų į 
Jeruzalėn? ą. Jeigu Jėzus į juos pra
kalbėtų - pasekmes butų baisios. Ko
kios nors riaušės garantuotai išsauktų 
romėnų garnizoną į Israeli, ir tuomet ne
beliktų ne to truputėlio laisvės, ku a 
žydu, bendruomenės vadovybė naudojosi- 
Kad greičiau tą ramybės kurstytoją arės 
tavus, fariziejai ir aukštieji kunigai iš
leido atsišaukimą: jeigu kas žino,
kur Jis randasi, tegul mums praneša”. 
Tokioj įtemptoje padėty .. Judas nueina 
pas kunigus... - “Ita, man duosite? Aš 
jums Jį išduosiu“, , . A -
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Kodėl jis tai padarė? Kas privedė 
į prie tokio apsisprendimo? Evangeli
na e nieko apie tai nėra. Agresyvus 
sireiškimas dėl Jo kojų patepimo ga- 
tų reikšti jį praradus pasitikėjimą Jė- 
ni. Be abejo, kaip daugelis kitų, jis 
vojo Jėzų esant ilgai lauktu politi- 

Mesijum, ateities vadu sukilime 
s Romos okupantus. Kristaus pasa- 
as, jog Jo karalystė esanti ne šio 
ulio sukrėtė daugumą apaštalų. 

Jeigu daleisti Judą buvus fanatišku 
patriotu, tuomet galima tikėti, kad jo 
nusivylimas tapo asmeniška neapykanta. 
Jis turėjo būti karčiai nusivylus ir 
keršto siekiantis žmogus, nuetjęs Jo 
išduoti Sanhedrino kunigams. Trisdešimt 
sidabrinių buvo labai menkas atlygini
mas, nes tiek temokėdavo už vergą. Mes 
žinome, kad jis pasisavindavo mažytes 
sumas iŠ apaštalų kasos; galėjo būti 
ir gobšumas išdavimo priežastimi. Gal
būt jis tikėjosi daugiau.

■ Paskutinė vakarienė praeina sun
kaus nujautimo atmosferoje. Jėzus jau 
žino, jog vienas iŠ Jo apaštalų siekia 
Jam blogo. Kaip visiems, Jis ir Judui 
nuplauna kojas, bet su mažu skirtumu.
- “Jūs švarūs, bet ne Visi”. Jo visus 
peržvelgiantis žvilgsnis sustoja prie 
Judo... Jeigu Jis dabar paslatpį iš
duotų, ar apaštalai nepultų ant 
išdaviko?..

Nusiminęs Jis sako apaštalams :- 
“Vienas iŠ jūsų, mane ižduos”. Išsi
gandę apaštalai žvalgosi vienas į kitą. 
Kiekvienas klausia:- “Ar aš, Veišpatie?”
- Klausia ir Judas. Jėzus vos girdimai 
jam sako:- “Tu tai sakai”. - Jonui, 
greta sėdinčiam Jėzus išduoda paslaptį
- “Jis tas, kuriam aš paduosiu kąsnį” -
Pagal seną vaišių Šeimininko tradiciją, v Rataą, Perth, Australia 
Jis pamirko duoną į vyną ir paduoda ________ '
kąsnį Judui. Jėzus liūdnai sako 41
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kąsnį Judui. Jėzus liūdnai 
psalmes žodžius:- “Ir mano draugas, 
kuriuo as' pasitikėjau, kuris valgė mano 
duoną, pamins mane po kojomis”.

Vakarienės metu Jėzus švelniai
elgėsi su Judu ir davė jam progos atsi
sakyti išdavimo. Bet nuo paimto kąsnio, 
pagal Joną, “šėtonas įej© į jį”, Judui 
atsistojus išeiti, Jėzus sako:- “Ką da
rai, daryk greičiau!". Pasilikusieji gal
vojo, kad Jėzus jį išsiuntė dar ko nors 
nupirkti vakarienei ar nunešti, elgetoms 
išmaldos.

Judas, galutinai apsisprendęs iš
davimui, nutarė veikti. Jis jau žino, kad 
šią naktį Jėzus su apaštalais praleis 
Gethesemane sode, Alyvų kalno papėdė
je. Bijodamas, kad ne tas vyras gali 
patekti į žudikų rankas, jis pažada išskirti 
Jį pabučiavimu į skruostą. Pagal 
sena. paprotį, taip būdavo sveikinamas 
Rabbi; ką Judas pats galbūt nekartą bu
vo padaręs.

- “Buk pasveikintas, Mokytojau!” - 
Jėzus Švelniai atsako į pabučiavimą. 
- “Mano drauge, kodėl tu atėjai?”. Vie
nam akimirksniui tos dvi skirtingos 
grupės stovi viena prieš kitą. Fakelų 
šviesoje sublizga ginklai. Petras iš
traukia savo kardą ir vienam kunigų ber
nui nukerta ausį. - “Padėk kardą į 
vieta”, - liepia Jėzus, - “nes kas ima 
kardą - miršta nuo kardo. Ar as neturiu 
gerti taurės, kuria man Tėvas paruošė?”.

Žudikai išsiveda Jėzų ir sode tyla. 
Tokia klaiki tyla, jog net alyvų krūmai 
drebėdami tyliai brazda vėsiame ryto 
vėjelyje. Apaštalai sustingsta matyto 
įvykio klaikumoje.

Ar Judas dalyvavo procese pries 
Jėzų? Ar jis prieš Jį liudijo? Mes žinome 
tiktai, kad mirtin nuteistojo vaizdas jį 
sujaudina ir jis pajunta karttį gailestį. 
Galima lengvai įsivaizduoti jį atbėgant 
i Sanhedrina su 30-ties sidabrinių mai-

sėliu ir rėkiant: “As išdaviau nekaltą 
žmogų! AŠ nusidėjau!”. Bet kunigai atsi
stoja eiti į šventyklą ir nekreipia į Judą 
dėmesio. Jis paseka kunigus ir meta tuos 
baisius pinigus ant akmens altoriaus.

“O vėliau, - sako Matas savo Evan
gelijoje, - Judas išėjo iš šventyklos ir 
nuėjęs pasikorė”.

Per dų tūkstančių metų pakartotinai 
yra stengtasi' Judo vardą nuvalyti, jį is”- 
teisinti. Anglų rašytojas Thomas de 
Quincey argumentuoja Judą norėjus Jėzų 
tiktai prispausti, kad arešto metu prisi
pažintų ir pasisakytų esap tikrasis Mesi
jas, išvaduotų iŠ romėnų jungo ir taptų 
tikruoju žydų karaliumi. Kiti autoriai 
mano, kad Judas jau sena.it buvo paskir
tas tam žingsniui. Jis buvo tam Jėzaus 
kančios kelio momentui išrinktas ir iš
pranašautas, todėl neturėtų būti kaltas. 
Jėzus pats pavadino Judą “nuodeme's 
sūnumi” ir is" anksto pranešė jo nuo
dėmes užmokestį:- “Vargas tam žmogui, 
per kurį" bus išduotas Žmogaus Sūnus! 
Geriau jam būti negimus!“ gailėjo?.

Matukevičienė.A.

Lyg margaspalvis žiedų vainikas, 
kuriuo vainikuojamas mūsų kultūrinis 
gyvenimas, musų Bendruomenės^ veikla, 
kas antri metai įvyksta Dainų Šventės.

Norint papasakoti apie Dainų Šven
tę, apkalbėti tuos žmones, kurie per du 
metu musų džiaugsmui ir malonumui tai 
Šventei ruošėsi, reikėtų dainuoti. Tik 
daina galėtume parodyti jiems pilną dė
kingumo širdį, nes Dainų Švente - tai 
gražiausią mums dovana Lietuvių Die
nose. Be dainų, Lietuvių Dienos būtu 
šaltos ir tuščios.

Šventę pradėjo Sydney “Meno An
samblis”, vadovaujamas M. Umbražiū- 
nienės A. Vanagaičio “Saulėleidžio 
Giesmė”. Dirigente, liekna, baltu rūbu, 
lyg senųjų laikų vaidilute švelniais 
mostais jausmingai praveda daina. šiltai 
sujungdama klausytojus su dainininkais. 
Sydney “Meno Ansamblio” su publika 
užmegstas kontaktas išsilaiko artimas 
visą vakarą.

Canberra - “Aušra” - Moterų rūbai 
patraukia dėmesį. Iš canberiskių Jau pri
pratome laukti ko nors naujo. Sį kartą 
canberiškės taip pat neapvilia savo iš
radingumu. Vietoj paradinių tautinių 
rūbų, jos ateina lyg namų darbo margi
niais sijonais ir baltomis palaidinukė
mis su tokiu pat marginiu kaklaryšiu. 
Įspūdis slltas. Atrodė lyg dainuotų pul
kas merginų - grėbėjėlių, Canberros cho
ro dirigentas - P. Darius, Išpildo: - Pa
leisk;, tėveli, lankon žirgeli - J. Švedo. 
Eisiu girion paklausyti - Br. Jonušo ir 
Pupos - J. Žilevičiaus .

Adelaidės “Lithuania” choro diri- 
gentė R. Kubiliutė. Jaunutė, tik kūdikis 
tarp chorvedžių, bet didelį chorą labai 
puikiai valdo. Ypatingai sentimentaliai 
nuteikia “Joninių Daina” - V. Budrevi- 
čiaus ir ne vienam iš musų prižadina tė
viškes joninių atsiminimus. Adelaidės 
choras išpildo ir:- Vėjužėlis - A. Vana
gaičio ir Kur giria žaliuoja - J. Gudavi
čiaus Gaila buvo išleisti Adelaides chorą 
rr jų darnus programos išpildymas dide
lis nuopelnas jaunai dirigentei.

Newcastle “Lietuvių Choras”, va
dovaujamas S. Žuko. Skaičiumi choras 
nedidelis, bet nuoširdumu dainai jis 
toks mielas, jog iš karto jį pamilome. 
Dikcija aiški, įspūdis labai malonus. 
Choras išpildė:- Oi žydi, žydi - M-'YP'et-

Bet, kaip daugelis Evangelijos 
skaitytoju, klausia, kas būtų atsitikę, 
jeigu Judas būtų puoląs Nukryžiuotam 
po kojų ir maldavęs atleidimo? Nejau?.. 
Jis butu, Judui neatleidęs?... Nėjau. Jis 
būtų šio nelaimingo žmoguas nepąsi-
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rauskcr.; Aš dainuosiu dainas - J. 
Bašinsk», ir Uždainuoki pasaulio lietu
vi * J. Bašinsko1. Norėjosi ir juos dar 
minutei ilgiau sulaikyti, prašėme ilgu 
plojimu, deja... "

“Dainos Sambūris”, Melbourne. Di
riguoja A. Celna. Išpildo: į Kova - A. 
Račiūnas; Nemunas parves - K. Venc
kus; Melnykas * Liaudies daina ir Lie
tuva brangi r J. Naujalis.

Melbourniškiai ypatingai sužavėjo 
klausytojus liaudies daina “Melnykas”. 
Tai sena, sena liaudies daina, kuria 
išgirsti vėl buvo be galo miela. Ne 
vien daina melbourniškiai žavėjo klausy
tojus, ne vien plačia šypsena; publikos 
širdį paviliojo jaunutė, taip labai rimtai 
ir atsidavusiai dainuojanti choriste •- K; 
Špokevičiųtė. Jeigu daugiau tokio atsi
davimo ateityj e-daina dar ilgai nenustos 
skambėti.

Sydney “Daina” - dirigentas Br. 
Kiveris, išpildė: - AŠ išginiau palšus 
jaučius - A. Balazaras; Voveraitė —A. 
liniukas ir Suktinis - M. Petrauskas. 
Paskutinis atskirų chorų pasirodymas ir 
manėme, kad būdami švente's seimininkai 
galės nors truputėlį ilgiau pasilikti, bet 
ir čia - deja...

Po pertraukos, pirmieji išeina jung
tinis vyrų choras, diriguojant S. Žukui. 
Išpildo:- Jau pravertos dvaro stonios - 
S. Graužinis ir Jūreivių Marsas - S. 
Paulauskas.

Čia jau nebežinau, ką publika la-__, 
biau myli: _choristus ar dirigentą^ Ypač 
sužavi “Jūreivių Maršas”. Visi, visi 
mūšų vyrai mieli ir brangūs, visi vieno
liždo sakalai lakūs... Publika neslepia 
jausmų, bet nesulaikome ir jų ilgiau, 
nors nuo plojimo skaudėjo rankos.

Jungtinis Moterų. Choras, dirigentė
R. Kubiliutė, Išpildė dvi dainas:- 

Ausk, dukrele * drobeles - V. Jančys ir 
Dainelė apie tilta - E. Balsys.

Sunku apsakyti jausmą klausantis 
moterų choro. Gram, jaunutė dirigentė ir 
jausmingai dainuojančios moterys nuve
da toli nuo triukšmingo “Womens Lib”. 
Nuveda į senelės drobes audžiantį kai
mą ir su ašarom akyse girdi vestuvių 
ratų dundesį per tiltą. Plojam ir plo
jam, bet programos 
mai kieta. _

Jungtinis mišrus choras, diriguojant 
P. Dariui išpildo dvi dainas:-Vai pūtė* 
pūtė - J. Benderius ir Karvelėli Mėlyna
sis * č. Sasnauskas. r ,

Diriguojant M. Umbraziūnienei - Žy
di margos gėlės - J. Benderius ir Kur 
narnąs njųs|S. Sodeika.

/. Diriguojant' A,/Cęlnai: Brokai Lie
tuviai - J. Siniuš ir Miškų Gėlė - S-

tvarka nepermaldauja*
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4

sena.it


■

DAI NU, ŠVENTE

(Atkelta iž 4. pusi.)
Koncertą, pabaigia Sydney “Daina” 

dirigentas Br. Kiveris. Išpildo:- Gimti
nės Daina - K. Kaveckas ir Lietuvio 
Giesmė - B. Budriunas.

Kaip ir visi lietuviai, dainą, myliu 
labai: kaip ir toji didžiulė dainininku 
minia, iš meilės dainai surengusi slą 
šventą, Jų pastangas žodžiais įvertinti 
neįmanoma. Kritikuoti? Meilėje klaidų, 
nėra. Į kaimyno klausimą:- Kuris, choras 
geresnis? - Galiu atsakyti tik klausimu:- 
Kuris choras davė daugiau nž' dainą 
mylinčią, dainai pasiaukojančią širdį?

Šioji Dainų Šventė - gražiausia, 
kiek man teko dalyvauti. Didelis nuo
pelnas programos - sudarytojams: dainos 
parinktos įvairią melodijų, iš Įvairią 
gyvenimo aspektų, Vakaras praėjo, lyg 
pasaka. Bet tai nebuvo pasaka, iš kon
certo salės is*e‘jome sujaudinti, pakiles
ne nuotaika ir daug, daug stipresni meilėje 
tėvynei ir kovai už jos laisvą pasiryžime. 
Jeigu Lietuvių Dienos ruošiamos musu 
tautinės dvasios sustiprinimui, Dainų 
Šventė kaip tik ir yra tuo didžiuoju aks
tinu mūsų dvasios pakilime.

Ne, Dainą Šventą, aprašyti' tiems, 
kurie nebuvo - neįmanoma! Kaip apsaky
si, jei dainos liejosi į širdį - dainavome 
drauge. Vien klausytoją vardu daininin- 
kams nuoširdžiai padėkoti norėčiau uz 
ją nenuilstančias pastangas, už ilgų, 
ilgą valandų pasiaukojimą ir tokią didele, 
meilę.

Tikrai giliai nuoširdus ačiū Jums!

GEDIMINO SAPNAS IR 
SEKSAS 

("Pusanto metro”)
B. Straukas

Apie Lietuvių Dienų, Jaunųjų Ta
lentų Koncertą “Tėviškės Aidų“ Nr.2 
Agne Lukšyte rašo: “Po pertraukos 
pasirodė Adelaidės jaunimas su P. Pus- 
dešrio veikalėliu “Pusantro metro”. Re- 
žisores: Birutė Mikužienė ir Rasa Kubi- 
liūtė. Turinys sekantis: Jaunimas sto
vyklauja;., dainuoja, šoka tautinius 
šokius, žaidžia žaidimus. Ateina stovyk
los vadovas su bonka rankoje, įsitraukia 
vieną mergaitę į savo palapinę. JI 
grįžta verkdama - žiūrovas supranta, 
kad stovyklos vadovas ją išprievartavo. 
Jaunimas mergaitę guodžia ir pagaliau 
visi sumiega ir sapnuoja staugiantį 
vilką. Pasirodo Gediminas, jam Lizdeika 
aiškina sapną, o trys vaidilutės degina 
šventą ugnį aukure? Autorė sakosi nuo 
komentarą susilaikanti. .

iš tiesų kokie čia gali būti komen
tarai, kai ištvirkęs girtuoklis amžiną 
skaistybę prisiekusios vaidilutės ir musų 
garbingi žilabarzdžiai protėviai vienu 
ypu sukinami į tą pati maišą.

Gyvename sekso populiarinimo lai
kus. į sceną veržiasi “O Calcutta”, 
“Hair” ir kiti “šedevrai”. Spauda pilna 
paveikslu su nuogybėm jau ir be tradi
cinio fygos lapo. Teko skaityti, kad kai 
kurios motinos išleisdamos dukras sto
vyklauti šalia buterbrodų įdeda ir pilis; 
kaip savaimė suprantamą pro viziją.

Ar ir mes imame darytis moderniški 
ir bandome žengti su gyvenimu bei de
rintis prie aplinkos? Tiesa,, gal seksas 
mūsų tautoje buvo perdaug konservaty

viai suprastas ir laikomas kažkokiu neš
vankiu, gėdingu vyksmu. Nėra abejo
nės, kad norint ar nenorint mums teks 
peržiūrėti senąsias doros normas, kad 
priaugančioji karta is mūsų pažiūru ne
imtu tyčiotis?

Tačiau nėra abejonės, kad tam tikri 
moralės varžtai ir dorovė turės išlikti, 
jeigu žmonija nenorės virsti grynai zoo
loginėm būtybėm, iš tiesų, žmogus, at
likdamas dauginimosi funkcijas yra visai 
panašus į bet kokį gyvį, bet kartu nuo jo 
skiriasi, nes šiame procese žymią vietą 
užima meilė, ko kiti gyviai nepažįsta.

įvairūs istoriniai šaltiniai liudija, 
kad lietuviai nuo seniausių laikų, dar 
būdami pagonys, buvo aukštos morales. 
Savaime suprantama ir tuomet neaps eita 
be meilės išgyvenimų ir sekso. Prisi
minkime mūsų tautosaką ir liaudies 
dainas. Kas negirdėjo apie “šiauraus 
vėjo nupus ta6'vainikėlį”, “nuvytusias 
ar šalnos pakąstas rūteles” ir aibės ki
tu išsireiškimų, kurie bylojo apie tą patį, 
seksą, bet neturėjo to vulgaraus nuogu
mo. Pačiai biologinei sąvokai buvo su
teikta tam tikros romantikos.

Prievartavimas visuomet ir visur 
buvo laikomas dideliu krinimaliniu nusi
kaltimu ir sunkiai baudžiamas. Šios 
rusies nusikaltėlių niekas nelaikė hero
jais, greičiau psichopatais arba išsigi
mėliais.

Ir vis dėlto kai kam atėjo į galvą 
mintis šio biauraus ir nusikalstamo įvy
kio fone perteikti žiūrovams- vieną gra- 
žiaųsių musu tautos legendų - Vilniaus 
Įkūrimą Ką bendro turi prievartavimo 
realybė su Gedimino sapnu? Visa tai 
galėjo sukelti daugiau pasipiktinimo negu 
patriotizmo. Kas patikės, kad mūsų jau
nimas po tokios Šiurkščios tikrovės vaiz

dų galėjo taip romantiškai sapnuoti. O 
vienok visa tai kažkaip buvo suderinta.

Nesileidžiant į tolimesnius morali
zavimus reikėtų pagalvoti, kad ateity 
rengiant Lietuvių Dienas, rengėjai tu
rėtų. būti atsargesni ir iš anksto per
žiūrėti, kas publikai bus rodoma. Indi
vidualus skonis dažnai skiriasi nuo 
visuomenes skonio.

Nenoriu būti blogas pranašas, bet 
manau, kad Šio įvykio daug kas dar ilgai 
neužmirš ir progai pasitaikius bendruo
menės vadovams padarys priekaištų. O 
kai kas gal piktdžiugiškai pakikens į 
saują, kad į bendruomenes medaus kibi
rą. įvarvintas dervos lašelis.

Visai natūralu, kad -jaunimas domisi 
seksu. Tai jaunimo prerogatyva. Bet vi
suomet protingiau jaunimo veržlumu Šioj 
srity pristabdyti, negu skatinti nevyku
siais vaizdais. Bendrai musų jaunimas 
yra gana dorovingas, kuo mes galėtumėm 
tik džiaugtis. Maitinimas jo sekso- pa
triotizmu yra nieko nepateisinamas ir 
smerktinas. '

Aleksandras Kelmietis

A.A.
Mylimai žmonai ir motinai

ZINAI BALBAT1ENEI
mirus, jos vyrą, o mūsų bendradarbi JUOZĄ. B AL B AT \ bei sūnus Aud
rių ir Rimą jų skaudžioje valandoje giliai užjaučia

Melboumo Pašto lietuviai tarnautojai.

» ■ ............——■ —

JERONIMUI GAROLIUi
mirus, jo sūnui Andriui, dukteriai Jolantai ir visiems jų artimiesiems 
reiškiu gilia.užuojautą.

S. Šapaliene.

SUDUŽUSI SVAJONE
(tasa)

Saulė jau krito į jūrą kai aš pasie
kiau kalno viršūnę. Horizontas blizgėjo 
auksu ir ilgesiu-. Ir šioji diena išeina su 
saule, kurios mums niekas nebesugrą- 
žins., ji išsineša ir mano širdies dalį, 
todėl man taip liūdna, žemai apačioje 
gulėjo tamsi jura grėsminga kaip Vezuvi
jus ir paslaptinga kaip vandenų gelmės. 
Dangus dar šviesus, bet jau nebelinks- 
mas, ir man darosi dėl to griaudu. Tamsa 
ateina iš juros gilumos ir lipa aukštais 
krantais į kalną. Ką ji paliečia, tas ne
tenka spalvos, formos ir realybės. Visi 
daiktai tamsoje miršta, palieka tik jų 
nebyliai skeletai. Burtininkė naktis užmig
do žemę ir daiktų sielas pašau-kia -Šešė
lių ir sapnų gyvenimui. Tik vienos 
žvaigždes atgija ir ima gyventi nuosta
biu džiaugsmu, tik jos vienos nebijo 
tamsos, jos žydi ir apreiškia mums buitį, 
nebūties begalybėje. Nieko nėra kas 
nebūtų tamsos ir nebūties grasinami. Len
kiuosi tau, tamsos višpatija, kuri slepi 
amžius savo nebūtyje, ir kuri esi didžioji 
paslaptis visos buities. Tiršta tamsa už
dengė kalną L. Girdžiu sunkius Tiberi
jaus žingsnius artėjant, kvailus Kaligulos 
juokus ir naktinių orgijų triukšmą, vergų 
aimanas ir nelaimingųjų kančias... Aš 
klausaus ir girdžiu kaip kiparisai juda 
ir šnara.

■■ -Ar girdi man erčios salos dvasia?
- A, tai tu jau čia, aš laukiu tavęs.
- Žinau, žinau, ne vienas čia toks 

buvo kaip tu. Sakyk, ko nori?
- Pirmiausiai aš norėjau čia tave 

susitikti, norėjau tą salą.pamatyti, norė
jau pasinerti gamtos grožio burtuose... 
Norėjau čia pasilikai gyvas per amžius... 
Bet...

Sakyk greičiau kas tas bet?
- Noriu ko Žmogaus širdis gali norė

ti - džiaugsmo, garbes, laimės, pergalės, 
bet tu juk niekam dar to nedavei. Ką tu 
man gali duoti as" žinau - užsimiršimą, 
vienuma, amžinybes ilgesį, tiesos trošku
li... .
Bet ar as galiu būti ramus, kai mano 
broliai kaunasi dėl laisvės, dėl gyvenimo, 
ar galiu Butt vieiiaš' ir'' atsiūkyręs kai 
mano tauta laukia manės, kai as taip

tos 
kai-

noriu

- Gana, gana tų sentimentų ir 
retorikos. Jei nori, pasakysiu savo 
ną, - hutrafike mano mintis dvasia*

- Palauk, nepertrauk manęs, aš 
tau daugiau pasakyti. AŠ myliu Angelinę,
myliu šios salos praeitį, myliu jos mis
tinį- grožį, aš jaučiu, kad visa tai mano 
sielai yra reikalinga, tartum aš būčiau 
išaugęs iš tos salos žemės dulkių.

- Užmiršk visą, kas jtave riša su 
tavo kilmės kras'tu ir jo žmonėmis, išsi
žadėk tėvų žemės ir protėvių garso, o 
tada tų rasi gyvenimą vertą saves, tu 
surasi vertybių, kurios tave nuves i 
žmogiškąja, tobulybę, tu čia surasi 
žmogiškąja, pilnybę, kaip ir daugelis 
kitu, kurie čia gyveno.

- Jei mano tėvynė būtu, laisva ir 
galėtų laukti mano tobulybės, kaip tai 
buvo su Axel Munth, as” tavo pasiūlymą 
priimčiau su džiaugsmu, bet dabar tu gi 
žinai, kad aš esu tremtinys, o ji yra to
kiame varge ir taip jai reikalinga kiekvieno 
sūnaus pagalba kaip galėčiau būti lai
mingas atsiskyręs nuo savo motinos tė
vynės , jai tos pareigos neatlikęs? Tu man 
siūlai ją užmiršti...

Taip man bekalbant šmėkla nepaste
bimai dingo. Kažkokie tamsus šešėliai 
slankiojo tarp kiparisų, - "tai nakties 
burtai, dvasios mėgsta tamsai* • pats sau 
pagalvojau. Buvau gerokai užsisvajojęs 
ir aute suges tijčs veikiamas praradęs
realybę, ištikrųjų aš jaučiausi susitikęs 
su šios salos dvasia, tik staigus jos iš- 
nykimas ir galutino žodžio nepasakymas, 
vertė mane vis daugiau susimąstyti, ar aš 
istikrųjų su ta pačia dvasia kalbėjausi, 
kuri kadaise Axel Munth’ui davė- žodį 
ir jį ištesėjo. Man rūpėjo sueiti su ta 
pačia dvasia į kontaktą ir jos paklausti 
kokios aukos ji iš manes pareikalautų, 
už” Angelines meilę ir šios salos garbę 
bei garsą. Taip man beieškant kontakto', 
staiga. prieš mano akis pasirodė vyras 
su ištiesta ranka į mane ir tuo pačiu 
metu pajutau dvi kietas rankas ant savo 
sprando, kurios kaskart vis daugiau verže” 
man gerklę ir as praradau je‘gą priešin
ti s.: Vyras su pistoletu rankoje stovėjo 
prieš'inane kaip šmėkla,'tuo tarpu antra
sis vyras,uždėjo man ir sau ant rankų

retežius ir taip likome surakinti.
Iš karto nesupratau ar čia yra pik

tosios dvasios pokštas, ar čia realybe, 
argi až būčiau patekąs į plėšikų rankas. 
Bet greitai susigaudžiau? kad esu pate
kęs ■ į sovietų agentu, spąstus> Jie tarp 
savęs kalbėjosi rusiškai, bet gi vienas 
katras 
manim 
kalbėjo 
žinoti 
Kas j aml, apie tai galėjo papasakoti? pajusti jo aštru, smaigalį. 
Man galvoje sukosi šimtai nežinomųjų - Sakyk, kur padėjai raktą nuo rete- 
klausimų į kuriuos negalėjau rasti atsa- žiu, arba as tave... Jis tylėjo. Aš spau- 
kymų. Dabar jau nebuvo vilties pabėgti, džiau iš palengvo peili, kad jis pajustų 

skausmą. Matyt, buvo pasiryžęs mirti. 
Toliau spausti nedrįsau. Mane išmušė 
prakaitas ir ranka drebėjo. Staiga ati
traukiau -peilį-, nuo gerklės ir su tikru 
pasiryžimu ir tvirta ranka pridėjau peili 
prie toš jo rankos ant kurios' buvo už
dėtas retežis, kad ja nupjovus. Netikėtai 
jis truktelėjo ranką ir prašneko rusiškai:

- Raktas burnoje, pasiimk jį - ir jis 
išsižiojo. Ir tikrai, raktas buvo burnoje.. 
išsilaisvinęs pajutau, tarsi' bučiau jau 

laukti, o pats nubėgo į dešinę, matyt, dabar išsigelbėjus. Dėl visa ko uždė
jau 
giu 
mas 
tas.

negyvi sumesti paršai. Kiek pailsėjęs, 
ėmiau knistis po jo kišenes ieškodamas 
raktelio nuo retežių, “negi jis būtų jį 
pametęs krisdamas nuo 
kitur turi paslėpęs?”

kalno, o gal kur 
. • Jis vaitojo 

ir~’dejavo iš skausmo. Dabar i^itkinau, 
kad jis negali judėti • greičiausiai jam 
bus luže,s kaulas nugaroje. Už bato aulo 

& radau paslėptą peilį - finką, Aš jį paėmiau
tūri mokėti lietuviškai, nes su
vienas i s'” jų, apsimetęs dvasia
lietuviškai. Is kurgi jis galėjo is<- ipy^gįo, kietai suspaudęs rankoje, 

mano sielos ilgesį ir paslaptį? pridėjau jam po smakrų, kad jis galėtu

nei priešintis, ir as pasidaviau jų valiai.
Jie vede mane prie jūros kranto. 

Krantas buvo status, apačioje matėsi 
juoda jūra. Tamsoje buvo sunku surasti 
taką žemyn per krūmais apaugusias-uo
las. Beklaidžiodami jie visai pasimetė. 
Bėginėjo vadovas su revolveriu rankoje 
iŠ vieno galo į kitą, saukdamas “siūda". 
Mes surakinti jį. sekeme iš paskos. 
Pagaliau sustojome prie vieno :įtartino 
takelio, rusaė nulipęs kelius z'inksnius 
žemyn grįžo atgal ir liepė mums čia jo 
1 ’ ” ‘ ----- -• .
norėdamas įsitikinti, ar tai tikrasis 
takas. Staiga šovė man mintis galvon - 
“bėk” ir aš impulso pastumtas,; tren
kiau dešiniu pečiu savo sargui į šoną. 
Abu galvatrūkčiais nurėdėjome žemyn, 
ir vos ne į vandenį. Kurį laiką abu 
gulėjome nejudėdami ir pris įtrenkę.
Skaudėjo šonai ir kraujas tekėjo per 
mano veidą. Priešas atrodė negyvas 
ar nualpęs. Atsargiai iškračiau visas jo 
kisene.s ieškodamas raktelio nuo rete
žių, bet neradau, paėmiau tik jo pisto
letą, ir nieko daugiau. Reikėjo kaip nors 
atsiplėšti nuo to lavono, bet nei prie
monių nei laiko nebuvo pakankamai, 
nes reikėjo skubėti. Šiaip taip aš jį užsi
dėjau ant pečių ir ėmiau eiti pakraščiu 
jūros ieškodamas laivelio. Čia netoli 
kur nors turėtų būti. Mano laimei, aš grei
tai jį pamačiau. Sukaupęs jėgas ėttiaų 
bėgti, mano našta ėmė dejuoti, atsiga
vo. Nekreipdamas dėmesio į jo skaus
mus, aš bėgau prie, laivelio bijodamas, 
kad anas rusas neatbėgtų aukščiau. 
Šiaip taip užmečiau naštą ant borto, ir 
kiek 
veli s jau plūduriavo lengvu bangų supa
mas, kai as įgriuvau į jį.

Nuo tamsios pakrantės, snaudžiant kad jis ieškos kito laivelio. norėdamas 
visai žemei, _ atoinum-* _____
suvis. Ir vėl viskas nutilo. Kurį laiką 
gulėjome laivelio ’dugne,' tartum kokie

jam retežius ant rankų ir lengvu smu- 
trinktelėjau į pasmakrį parodyda- 
savo pyktį ir neužbaigtas sąskai

Vos spėjau šiek tiek, atsikvėpti, 
kranto pasigirdo šūvis, o po to sekė 

Pasislėpęs už laivelio borto.

atstūmiau laivelį nuo kranto. Lai?

nuo 
kitas, 
tamsoje sekiau kranta. Netoliese, prisi
dengusį žole ir krūmeliais pamačiau 
slenkantį žmogų į kurį paleidau keletą 
šūvių, Vėl viskas nutilo. Krante nebuvo 
galima pastebėti jokio judesio ir jokio, 
ženklo, greičiausiai suspėjo pasislėpti. 
Aš ilgai laukti negalėjau. Reikėjo kaip 
nors laivelį toliau nuo kranto atstumti 
į jūrą. Bet buvo pavojinga save pasta
tyti į tikrą pavojų. Dar valandėlę palau
kęs, įšokau į . vandenį ir prisidengęs 
laiveliu viena* ranka iriausi, o Šiitą 
laikiausi Įsikibęs įlaiveįio nosį, tuo būdu 
išpalengva :. aš jį traukiau tolyn nuo 
kranto. Rusas, pastebėjęs plaukiantį 
laivelį, paleido į mane keletą, šūvių ir aš” 
jaučiau kaip kulkos krito į vandenį.sa
lia manęs, bet sulaikyti buvo jau per 
vėlu, laivelis plaukė nuo kranto tolyn 
ir tolyn. Nutilo šūviai. Galimas daiktas,

pasigirdo- klaikus pistoleto su . manim šus itiktiJjurojė!j arba pagauti
i mane kitoje kranto pusėje. . . . . . .. . . , . .
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AUSTRALIJON SUGRĮŽUS
Laukaitis

Žiūrint iš materialinio taško, geriau
siai žmonės gyvena,ir tai be jokios 
abejonės , Amerikoje. čia yra patys di
džiausi uždarbiai, žmonės važinėja pa
čiomis didžiausiomis mašinomis, Šia yra 
patys didžiausi pasaulyje dangoraižiai 
ir žmones, tarp jų ir lietuviai, gyvena 
daug didesniuose namuose negu bent 
kur kitur pasaulyje, nes seni namai yra 
beveik visur dviejų ar trijų aukštų, kai 
irgi beveik kone visur musu tautiečiai 
yra iŠ savo rūsių pasidarę puikius, dau
giausiai didesniems subuvimams naudo
jamus, kambarius, kur gali dainuoti, 
šokti ir baliavoti’ taip, kad ir tavo kai
mynai negirdės. Taip pąt beveik visi 
namai turi centralinius Šildymus žiemą ir 
oro vėsinimatvasarą, kas kituose kraštuo
se pasitaiko rečiau. Daugumas jaunes
niųjų lietuvių, sukūrę, šeimas jau pasku
tiniame dešimtmetyje, nesilaiko lietuviš
ku, senų tradicijų ir nepasilieka gyventi 
senuose namuose prie buvusių didesnių 
lietuviškų centrų, bet statosi visiškai 
naujus namus tolimesniuose užmiesčių 
kvartaluose. Šie naujos statybos namai, 
išskyrus gal centralinius šildymus yra 
labai panašus į australiškuosius, nes 
čia irgi j au,daugumoj e,rūsių nėra.

Būnant Kanadoje, skaičiau “Tėviš
kes Žiburiuose” savo kolegos, taip pat 
keliauninko Vytauto Pi Zubo kelionės 
įspūdžius “Anoje gaublio pusėje”, kur 
jie aprašė ir gyvenimą, Australijoje. 
Jis buvo čia tik Sydnėjuje ir aprašė 
gyvenimą/ ir uždarbius bei kainas Syd
nėjaus standartu, kas tikrai yra netikslu 
ir negalima būtų taikinti visai Australi
jai, nes jeįpvz. namas Sydnejuje kainuo
ją 35,000 dol., tai Melbourne jis kainuotų, 
apie 20,000 dol. ir Adelaidėje arba Perthe 
būtų panašaus namo kaina apie 15,000 
dol. Gana didelis kainų, skirtumas yra 
žemės sklypuose ir kitose kainose, taip 
kad viską imti vien tik Sydnėjaus mastu 
yra netikslu, nes ir iš visų lietuvių čia 
gyvena mažiau negu ketvirtadalis. Nie
kada negalėčiau sutikti, kad Australija 
yra nuo Kanados atsilikusi '30% visame 
gyvenimo standarte, ' kai f lyginant su 
Amerika, p. Zubas pasakė, kad skirtumas 
būtų dar didesnis. Rašydamas apie 
elektrinius, mieste požeminius, Syd
nėjaus, traukinius, kurie yra labai popu
liarus, nes nereikia važiuoti per tokį 
didelį judėjimą sava mašina, p. Zubas 
padarė ir klaida, sakydamas kad susi
siekimas yra labai brangus ir nėra 
abonentinių bilietų. Jie yra, tai būtent 
savaitiniai, mėnesiniai ir pusmetiniai, 
bei metiniai, su kuriais gali važinėti 
kiek tik nori kartų ir jie yra gana pigus.

Nesinorint leistis į smulkius gin
čus, as* pilnai sutinku, kad Amerikoje 
žmonės geriausiai gyvena, po to gal but 
sekant Kanadai ir su labai mažu skir
tumu Australijai. Jokių tik budu negalė

čiau sutikti, kad gyvenimo standarto 
prieteliaus, nesenai gyvenusio Ameri
koje žodžius: “Už tas kelias didesnes 
materialines vertybes Amerikoje, aš nie
kuomet nekeisčiau Australijos puikaus 
klimato, kur c entralinių, jokių šildymu, 
nereikia. Pažiūra į darbą čia yra Visai 
kitokia ir darbas ieško žmogaus, o įie 
žmogus kiekvienu momentu bijo prarasti 
darbą. Turimos metinės keturių (mano 
atžvilgiu penkių) savaičių atostogos ir 
visas darbo laisvumas Australijoje yra 
neįmanoma suprasti Amerikoje, kai po 
10 - 15 - 20 - 25 metų gaunamos už kiek
vienus metus 15 dienų atskiros apmoka
mos atostogos irgi nežinomos Amerikoje

Antanas

Palikęs gražiąją Kaliforniją ir pasku
tiniąsias savo kelionės dulkes nuplo
vęs gražiame Havajų Waikiki papludy- 
myje, kuris, mano nuomone, yra daug 
blogesnis už ' Sydnėjaus gražiuosius 
paplūdimius,pagaliau grjžau atgal i savo 
gyvenamąjį Sydnėjaus miestą. Išbūti 
kone ses'i menesiai mano pasaulinėje 
kelionėje is amerikietiškos ir kanadiš- 
kos žiemos, atsiradus australiškoje va
saroje davė pirmuosius vaizdus gana 
keistus man. Įdomu, kad Žmogus taip 
greitai gali priprasti prie kito gyvenimo 
ir dalinai pamiršti savo buvusį. Aero.-. 
drome sutiktas savo draugu V. Daudaro 
ir D. Atkinson su jų. šeimomis, Įsėdus i 
Į jų automobilį iš karto pasijutau kaž
kaip nejaukiai, nes pradėjome važiuoti 
vėl Australijoj važiuojama kaire puse, 
kai nuo to jau buvau gerokai atpratęs. 
Lygiai taip pat kone visą savaite, ei
damas šaligatviu atsimušdavaū į kitus 
žmones, nes irgi vietoj ėję§ kaire puse, 
vis bandydavau kelią skintis dešine.

Būnant Kanadoje ir Amerikoje turė
jau “bėdos” su savo anglų, kalbos aus
trališkuoju akcentu, ries ' jis ' yra gana 
skirtingas ir amerikoniškai ausiai sun
kokai suprantamas. Stengdamasis savo 
šeimininkus Amerikoje patenkinti, per 
tuos kelius mėne'sius, praleistus ten, 
pasistengiau bent šiek tiek pramokti to 
“jankių” akcento ir grįžus atgal i Syd- 
nėjų, kai prašnekėjau angliškai, tai 
draugai australai tuoj pat pasakė man 
“You bloody Yankee, speak Australian”. 
Taip žmogus, važinėdamas po pasauli, 
gali visai susimaišyti visame savo gy
venime. Dar gerai, kad as’ dabar nešioju 
viengungišką stoną, taip, ko gero, dar 
ir Žmona bučiau sumaišęs.

Važinėjant po pasaulį visur ir visada 
buvau klausinėjamas kaip kiti žmonės, 
kaip kiti lietuviai gyvena, kaip mes esame 
įsikūrė, Australijoje ir pan. Grįžus namo, 
maniau kad mano,nuo kalbėjimo ištinę, 
balso stygos pasilsės ir atsigaus. Bet 
kur gi tu žmogus rasi ramybę. Ir vėl tik 
spėk pasakot, tik spėk atsakinėt į Įvai
riausius klausimus, kai telefonas namuose 
net karšta .' pasidaro nuo kalbėjimo. 
Gaila, kad aš iš Čikagos neatsivežiau 
savo draugo krepšininko Stasio Dargio■ 
žmonos Juditos, kuri Čikagoje man labai 
gerai atliko mano sekretorės ir telefonis
tės pareigas, nes ir ten buvo panaši si
tuacija, kaip kad dabar yra čia.

Darant savo kelionės baigiamąsias 
išvadas, bandysiu atsakyti į daugelio 
žmonių man padarytus klausimus, kurie 
daugelyje kraštų buvo maždaug vienodi. 
Tai būtent'r

1.. Kur geriausiai gyvena žmonės ir 
kur geriausiai yra įsikūrę lietuviai?

2. Kur yra geriausia lietuviška veik
la ir kur žmonės yra lietuviškiausi?

3. Kokiame krašte ir mieste aš norė
čiau geriausiai gyventi?

4. Kas buvo įspūdingiausia mano 
visoje kelionėje?

5. Ar lietuviai išeivijoje yra mieli ir 
vaišingi, ar jau pasidarę pinigo vergai, 
.be to kur buvo patys vaišingiausi?

6. Kas patiko ir kas nepatiko kelio
nėje?

7. Ką galėčiau patarti būsimiems 
keliautojams.

Tai yra dalis klausimų, kurių buvau dau
giausiai kelionėje klausiamas ir i ku
riuos, nebaigus visos kelionės, dar ne 
galėjau atsakyti, Aš l'bandysiu dabar į 
tai atsakyti ir tai yra tik mano asmeninė 
nuomone, patirta per pusę keliavimo metų.

Melbourne “Varpo” krepšininkės su pergalės šypsena.

A. Laukaitis-kartu su sporto darbuotojais Amerikoje.

ir Kanadoje. Musu, gyvenimo laisvumas, 
neturėjimas jokios negrų baimės, kurie 
jau baigia išstumti ir lietuvius iš jų 
lietuviškų centrų, nevergavimas dole
riui ir neturėjimas jokios senatvės, ligos 
ir laidojimo išlaidų baimės, negali jokių 
būdu atstoti tų kelių daugiau uždirbtų, 
dolerių, tų didesnių automobilių ir namų. 
O ką bekalbėti apie visokius mokesčius, 
aukštojo mokslo pasakiškas kainas ir 
kt., žmogus gyveni tik vieną kartą ir su 
savim nenusineš! i Anapilį tų vergiškai 
uždirbtų pinigų ir kitų Vertybių, todėl 
geriau mažiau uždirbti, mažesniais auto
mobiliais važinėti, mažesniuose namuose 
gyventi, bet savo gyvenimą turėti daug 
laisvesnį daug įdomesnį ir daug malones
ni, be tų visų amerikoniškų ir’dalinai 
kanadiškų kasdieninių ?dideliu, rūpesčių

Daugeliu atvejų ir aš’ galėčiau 
sutikti su šiais, Amerika pažįstančio 
žmogaus, pasisakymais, nes ir aš stebė
jausi sutikęs savo kai kuriuos buvusius 
draugus, ištisai dribančius septynias 
dienas po 10-tį valandų kasdien, kai 
kitas prieteliuą , Čikagietis turėdamas 
gerą darbą, keturių naujų butų aparta
mentą, savo laisvą^ laiką, tikrai vergauja 
statydamas vėl naujus apartamentus. Ir 
kada gi tam žmogui, ypatingai Ameriko
je, turi užtekti tų materialinių gėrybių?

Geriausia^ lietuviška veikla, be abe
jones, yra Čikagoje ir jau neskaitant 
viso lietuviškojo gyvenimo, savaitga
liais žmogus net nežinai kur tau reikia 
eiti, į kurį parengimą, ruoštis, kuriame 
baliuje ar koncerte reikia dalyvauti. 
Visa bėda ir baime ima Marquette Park 
ir aplinkinių vietovių lietuvius, Jog 
10 - 15 - kos metų laikotarpyje sias 
lietuviškąsias vietoves tikrai užims 
juodoji masė ir visa ta graži lietuviško
ji veikla bus išsklaidyta, paliekant ir 
mūsų didžiuosius lietuviškuosius centrus. 
Po Čikagos, mano manymu gražiausiai 
lietuviškai gyvena Toronto lietuviai, 
kurių veiklą gal yra irgi panašaus pobū
džio^ kaip Čikagoje, tik su tuo skirtumu, 
kad čia viską, daro pokariniai atvažiavę 
lietuviai ir jų darbas, daugeliu atveju, 
yra nesikertantis ■ su senąja mūsų lietu
viškosios kartos veikla, kas dažnai pasi
taiko Amerikoje. Toronte ir kitose vie
nuolių, ypatingai pranciškonų, išlai

komose bažnyčiose man labai patiko, kai 
sužinojau, kad visus bažnyčios ir para
pijos piniginius reikalus, aukas, bažny
čių rinkliavas ir kt. tvarko išrink’tas 
parapijos bažnytinis komitetas, duodan
tis visų pinigų tikslią, atskaitomybę. Pa
saulietiškų kunigų tvarkomose bažny
čiose yra kitaip ir visos lietuviškos pa
rapijos ir jų klebonai skaitomi labai tur
tingais žmonėmis Amerikoje nors DP-kui 
kunigui prasimušti į klebonus yra labai 
sunku. Ir kituose didesniuose Amerikos 
miestuose lietuviškas gyvenimas yra 
gyvas, gajus ir susispietęs apie savo 
namus, klubus ir parapijas ir pati veikla 
yra vienur didesne, kitur mažesnė tačiau 
gera. _ _

Žiūrint is lietuviško taško, neskai
tant Lietuvos, aš geriausiai norėčiau 
gyventi lietuviškoje Čikagoje, kur žmo
gus jautiesi kaip savame krašte savųjų 
aplinkumoje ir savame lietuviškame rate
lyje. Jeigu jau būčiau pensininkas ir 
turėčiau neblogą, pensiją, tai geriausiai 
patiktų gražiojoje ir saulėtoje Floridoje 
savo senatvės ‘ dienas praleisti ir turėti 
ten amžinąją vasarą. Gyventi man labai 
patiktų ir Kalifornijoje, kur klimatas yra 
labai panašus į Australijos ir kur pats 
gyvenimas yra skirtingesnis negu ryti
nėje Amerikoje, Kalifomiją, padarant 
lyg ir atskirą Amerikos valstybę su atski
romis savo ypatybėmis mažesniu įtem
pimu negu kitur Amerikoje.

Be pačios Amerikos man labai pa
tiko Vokietija, ypatingai Mfinchenas ir 
ta linksmoji bavarų gyvenimo ypatybė. 
Mano nuomone vokiečiai šiandien gyvena 
labai gerai, linksmai ir savo gyvenimą 
stengiasi išnaudoti taip, kad nei doleris 
nei markė jų nepadarytų savo vergu. Ben
drai paėmus, vokiškos pažiūros į gyve
nimą, gal yra pačios linksmiausios šian
dieninėje Europoje.

Daugelį kartų is’ savo pažįstamu ir 
kitų ankščiau keliavusių, buvau girdė
jęs, kad, ypatingai Amerikos lietuviai, 
jau pamiršo tą mums priprastą vaišin
gumą, tą savo miela širdingumą ir net 
savo geriausiems draugams neturi laiko 
ir pinigo juos pavaišinant,... Aš tikrai 
nežinau kur tokių žmonių - lietuvių rei
kėtų man ieškoti, nes kur tik bevažinė- 
jau, kur tik sutikau lietuvių, jie visi bu
vo toki malonūs, toki mieli ir toki vai
šingi, daugelių atveju net per vaišingi. 
Kur tik buvau Lietuvoje, kur tik buvau 
Lenkijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Kana
doje ir Amerikoje, jau neskaitant mano 
draugų ir giminių, apie kurių gražų priė
mimą, vaišingumą ir ta, lietuvišką broliš
kumą, man ir žodžių, rašyti pritrūktų, su
kikus man visai nepažįstamus lietuvius 
if pasakius .kad aš esu keliauninkas iš 
Australijos ir dar paminėjus savo pa
vardę, kurią, pasirodo, spauda ir lietuviš
kas radio padarė gana gerai- finom a, vi-

Lietuvių Dienųšachmatųlaimėtojai — 
Melboumiškiai.

sur ir visada buvau taip priimtas ir vai
sinamas, kad daugelių atvejų bijojau 
savo kelionės pabaigos kur nors kitame 
krašte. Visame pasaulyje, kur tik suti
kau savuosius tautiečius, galiu be abejo
nės pasakyti, kad jie neišpuikėjo ir ne
prarado to lietuviško nuoširdumo ir vai
šingumo, kuris buvo ir dabar yra Lietu
voje. Amerikoj e man teko labai daug 
sutikti skirtingo išsilavinimo, skirtin
gos materialinės padėties, skirtingo., 
amžiaus ir skirtingu pažiūrų lietuvių, 
tačiau visi mano draugai, turi aukštas 
darbo pozicijas, uždirba ar tai 35,000., 
ar tai 10,000 dolerių, o gal dar ir ma
žiau, metuose, neparodė jokio luominio 
skirtumo man, tam “biednam” australui, 
bet visur mane puikiausiai užėmė, mani
mi rūpinosi ir mane žiūrėjo kaip arti
miausią sau ir savo šeimai žmogų. Į_ 
klausimą, kur buvo patys vaišingiausi 
pasaulyje lietuviai, tikrai negalėčiau 
tiksliai atsakyti, nes jie buvo labai 
vaišingi visur, kur tik jų sutikau.

(Bus daugiau)
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DIDŽIU IŠKILMIŲ DIENOS 
MELBOURNE

(atkelta ii 1 psl.)
Vakarienėj dalyvauja 

gerb. Vyskupai, kiti dvasiškiai, kviesti 
lietuvių organizacijų atstovai, o taip pat 
užsiregistravę tautiečiai. Vakarienės 
seimininkas A.L. Katalikų Federacijos 
pirmininkas p. V. Laukaitis.

1973 m. vasario mėn. 22 ir 23 die
nomis bendros Pasaulinio Eucharistinio 
Kongreso iškilmės. Lietuviams pamaldos 
Sv. Jono bažnyčioje 9 vai. Kitu, specia
lių parengimu, lietuviams nebus.

1973 m. vasario men. 24 d. - šeš
tadienį,. 8 vai. vak. Šv. Jono bažny
čioje Religinis Koncertas, kurio pro
gramoje dalyvauja Lietuvių Parapijos 
ir Dainos Sambūrio jungtinis choras, 
solistai: p. D. Vildovas, J. Rūbas, A. 
Čelna (smuikas) ir kit. Į koncertą, įėjimo 
mokestis - 1 doleris 9pensininkams ir 
vaikams - auka.

197.3 m. vasario mėn. 25 d. - sek- 
madienĘ, 12 vai. iškilmingos pamaldos 
Šv. Jono bažnyčioje. Misiąs atnašauja 
svečiai vyskupai ir kiti dvasiškiai. Po 
Sv. Mišių lietuvių vyskupai teiks Su
tvirtinimo Sakramentą.

Tą pačią diena, 6 vai. vakare Mel
bourne Cricket Ground iškilmingas Eucha
ristinio Kongreso uždarymas. Šiose 
iškilme'se tautybes, reikšdamos ištiki
mybę Sv. Tėvui, įteiks dovanas

Šv. Tėvo legatui, Tarptautinio 
Eucharistinio Kongreso komisijos nuo
latiniam pirmininkui, kardinolui Lawrence 
Shehan.

Lietuviai įteiks mūsų sodybas sau
gojusio, o dabar okupantu^ niekinamo, 
kryžiaus meniską modelį,' kurį padarė 
p. V. Jeršovas.

Po Kongreso daugumas svečiu 
dvasiškių lankys kitas kolonijas, kur 
praves vietiniams lietuviams Rekolek
cijas.

Šios didžių iškilmių dienos mums 
lietuviams yra nepaprastos ir prasmin
gos. Jose dalyvauja garbingi svečiai 
atvykę is tolimu, užjūrio kraštų, kurių 
pats buvimas jau rodo, jog esame ne vie
ni. Šios didžios dienos sustiprins mūsų 
religinį ir tautinį jausmą ir teiks jėgų 
ateities darbams didesnei Dievo garbei 
ir Tautos gerovei.

NICOLAUS COPERNICUS

NEPAMIRŠKIME IR MES 
SAVŲJŲ.

Vartant kitų spauda, būdinga paste- 
, kad jie niekad nepraeis tylom pro 

Gal užtai 
nuskamba 

pavyzdžiui 
Koperniko

SOVIETU CENZŪRA

Naujieji pabėgėliai iš Sovietijos 
aktyviai informuoja vakarų pasaulį 
apie sovietinę santvarką. Netrukus pasi
rodysiančioj! knyga Soviet Censorship 
(Scarecrow Press, Metuchen, New^ Jer
sey) talpina keliolikos rašytojų, žurna
listų ir menininkų pasisakymus apie 
maskvinę cenzūrą. Buvęs sovietinis žur*. 
nalistas Leonidas Finkelsteinas aprašo 
slaptą instrukcinį leidinį vardu “Vie
šojoje spaudoje nespausdintina infor
macija“, kurį, naudoja leidyklų ir redak
cijų cenzoriai. Be įpatingo leidimo, tarp 
kitko, uždraustos spausdinti žinios apie: 
žemės drebėjimus, sniego griūtis, ar 
kitokias gamtos nelaimes TSRS teritori
joje, gaisrus, sprogimus, traukinių ar 
lėktuvu, katastrofas, nelaimingus įvy
kius kasyklose, sovietinių piliečių biu
džetus ar maisto bei kitokių produktų 
kainas; Gyvenimo lygio pagerėjimą ana
pus sovietinio bloko, statistinę informa- 
maciją apie TSRS, nepaimtą iš Centri
nės Statistikos Administracijos oficialių 
pranešimu; partijos ir vyriausybės - parei
gūnų uždarbius; maisto trukumus TSRS-oje 
betkurių KGB pareigūnu, išskyrus pir- 
mininka.j, pavardes, betkokius cenzūros 
organus ar užsienio radijo siuntų truk
dymą. Šių, taisyklių skrupulingai laikosi 
ir ok. Lietuvos spauda.

beta 
savus, 
garsiau 
veju, 
Mykolo 
šimtų metu, sukaktuvių minėjimui lenkai 
ruošiasi jau iš anksto. Pavartęs jų 
“Gwiazda Polarna” (Stephens Point 
Wis. U.S.A.) sužinojau, kad lenkai pasi
ruošė per ištisus šiuos metus talpinti 
tame savo savaitiniam laikrašty straips
nius ir nuotraukas apie Koperniką. Mano 
sklaidytam numeryj Įdėję gan didelę 
Koperniko statulos Varšuvoj nuotrauką, 
paaiškindami, kad Varšuvos stovyla pa
statyta 1830 metais, tuo tarpu kai pa
čioj Koperniko gimtinėj Torun tik 1853, 
Sumanymas pastatyti paminklą gimimo 
vietoje buvęs jau iškeltas 1734 m., ta
čiau dėl Prūsų okupacijos nebuvę ga
lima tada tos minties realizuoti.

Torun arba Thorn yra miestelis 
ant didžiausios Lenkijos upės Vyslos 
kranto, maždaug puškelyje tarp sostinės 
Varšuvos ir Baltijos jūros.

Istorija rodo, kad ta sritis apie 
Torun buvusi seniau prusų-aiscių gen
ties žemė, tik vėliau ėjusi iŠ kryžiuočių 
į lenku,į Prūsijos, vėl Lenkijos rankas.

“Gwiazda Polarna” neužmiršta pa
minėti lenkų su vokiečiais ginčo del 
Koperniko tautybės, ir vieni ir kiti rem
damiesi gimimo vietove. Vokiečiai beiro- 
dinėdami Koperniko vokišką-prusišką 
kilmę, man atrodo, pasitarnauja mums, 
nes anot Basanavičiaus tiek, etnografi
niu tiek antropo logišku požiūriu, Koper
nikas buvęs tikras aistis-prus as.

Kiti šaltiniai rodo, kad Kopernikai 
i Torunę atsikėlė iš' kitos Prūsijos vie
tos ir tenai pagal vario (kopper) kasyk
las pakeitė savo ankstyvesnę pavardę.

Rasi, jei būtų bėgę sakysim nuo 
kryžiuočių persekiojimu į Rytus - į Lie
tuvą, kaip Žiūriu-Gudelių senprusiai - 
Sėsliai ar Peteriai', nereikėtų lenkam su , 
vokiečiais perlaik už plaukų tąsytis del 
tos įzymenybės.

ir jų vardas visada 
po pasaulį. Šiuo at- 

garsaus astronomo 
(1473 - 1543) penkių

JUOZAS MIKSTAS

KAŽKUR ŽEMĘ GEGUŽIS KASMET ATGAIVINA

Mielam Kolegai

INZ. ANDRIUI CHODAI

Carmen, Brian Johns ir 
S. Saparienė.

Kažkur žemę gegužis kasmet atgaivina, 
Saulė rieda žieduotu keliu.
Kažkur vasaros kvepia čiobreliais ir kmynais 
Ir alsavimu pievų žalių.

Kažkur lapkritis beržo lapus žemėn kloja, 
O žiema išsipuošia baltai.
Čia žvalgaisi aplink ir dažnai padūmoji, 
Kad tik tolimą sapną matai.

O norėtum tą sapną prišaukti, grąžinti, 
Skristi vėju audrų gaudesy
Ten, kur šypsosi šiaurė, pavergusi ’mintį, 
Kur širdim prirakintas esi.

■ Je. ui
O norėtum, žiemos ryto burtais apsvaigęs,
Išbučiuot užpustytus laukus,
Kur pražilusio gruodžio išdykėlės snaigės 
Slepia tavo vaikystės takus...

O norėtum, apšalusį langą prapūtęs, 
Žvelgt į tolį šviesiam vakare, 
Kur , pušaitė kukli sergi vingį keliūtės, 
Apsidengus balta kepure.

O norėtum, kaip vaikas, pasiausti, pažaisti 
Su ten dūkstančio sausio pūga.
Spinduliuoja svajonė, kaip šiaurės pašvaistė, 
Ir tau širdį pravirkdo staiga.

INZ. ANDRIUI CHODAI
mirus, jo tėvelius, žmoną Dalią ir visus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Ona, Petras ir Julija Stanton.

A.A. ANDRIUI CHODAI
staiga mirus, jo tėvelius, žmoną Dalią ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame

ved eų, sau jiu!< .
.uą^irne jit Jii'wa ,WBtv tgaieisv

mirus, reiškiame užuojautą jo žmonai Daliai, tėveliams ir kartu liūdime.

Ziūriai - Gudeliai prie Sešu- 
gražiųjų krantu tai tėviškė liet.

Vinco Pietario ’’Algimanto”

P.S.
pės 
rašytojo 
autoriaus.

S.C. Staiga mirus

Sydney Filisterių Būrelis.

V

***

VOKIEČIAI UŽ LIETUVOS LAISVĘ

1972 m. gruodžio 12 d. Zū richo 
”Die Tat” paskelbėžinią pavadintą 

■“Tylos Žygius už Žmogaus Teises” 
(Schweigemarsch zum Tag der Menschen- 
rechte). Demonstrantai nešė fakelus ir 
transparantus su tokiais užrašais, kaip 
pav. “Laisvė Lietuvai”, “Laisvė 
Grigorenkai, Jakirui ir Bukovskiui”. Ry
šium su Europos Saugumo Konferencija, 
ant vieno plakato buvo užrašas “Be 
žmogaus teisiu negali būti saugumo”. 
Pagrindinis kalbėtojas Dr. Peter Schalp- 
pi pabrėžė žiaurų žmogaus teisių niekini
mą^ Sovietų Sąjungoje ir perskaitė iš
trauka iš A. Solženitsyno kūrinio “Pasku
tinis pragaro ratas”. Po to buvo pateikta 
pasirašyti peticija Jungtinių Tautų Gener. 
Sekretoriui, reikalaujanti, kad ši Pasau
lio Organizacija visomis jai prieinamo
mis priemonėmis imtųsi atstatyti žmo
gaus teises Sovietijoje.

***

INZ. ANDRIUI CHODAI
jo tėvelius, žmoną ir gimines nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

OJsr

Kavaliauskų ir 
Vaičiurgių šeimos

INŽ. ANDRIUI CHODAI
staiga mirus, jo tėvelius, žmoną Dalią ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame.

A. Grincevičiutė - Wallis t 
S. Grincevicius.

Mielai p. VALEI KYBARTIENEI, jos tėveliui mirus Amerikoje, reiškiame 
užuojautą.

V. ir L Daudarai.

Nr. psl. 7,
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Pranešimai
Soc. Globos Moterių Draugijos Val

dyba Melbourne praneša, kad 1973 m. 
kovo mėn. 4 d. (sekmadienį) 2 vai. p.p.^ 
Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North 
Melbourne, saukiamas Draugijos narių ir 
rėmėjų metinis susirinkimas.

Susirinkime numatyta sekanti 
dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Pranešimaiįa) Pirmininkės)

b) Ligonių lankytojos,
c) Iždininkės ,
d) Kontrolės Komisijos,

4. Diskusijos dėl pranešimų,
5. Diskusijos dėl lėšų, telkimo atei

tyje.
6. Valdybos apyskaitos tvirtinimas.
7. Rinkimai: a) Valdybos, b) Kontro

lės Komisijos.
8. Klausimai bei sumanymai.
9. Kavutė.

Valdyba.

P RANEŠIMAS
S.L.M.S.G.D. praneša mieliems tau

tiečiams kad neužilgio pradedame toli
mesne Sodybos statybą, STAGE 2. Bus 
ir vėl statomi 2 namai po 2 butus, viso 
4 butai. Esamieji 4 butai jau apgyven
dinti.

Norintieji apsigyventi statomuose 
butuos e kad užsitikrinus sau butą, pra
šomi jau dabar užsisakyti eilęj įmok ėjus 
įnašą.

Pakartotinai pabrėžiame kad apsi
gyvenimui sodyboje, reikalaujama kad 
asmenys būtų pensijos amžiaus bet ne
būtinai kad būtų pensininkai-.

S.L.M.S.G.D.
V aldyba.

AMERIKONUI POLITINIS 
PRANEŠIMAS

Sąrysyj su Eucharistiniu Kongresu 
Melbourne^ į Australiją atvyksta daug 
žymių JAV lietuvių veikėjų. Svečių, 
tarpe bus Tautos Fondo pirmininkas 
pr*el. J. Balkūnas ir Balfo pirmininkas 
kun. -V. Martinkus. Jie š.m. vasario mėn. 
22 d.ketvirjadieni, Liet. Klube Lidcombe, 
garažo patalpos e, padarys pranešimą apie 
Vliko, Tautos Fondo ir Balfo veiklą. 
Visi suinteresuoti kviečiami atsilankyti. 
Pradžia 7 vai. p.p. punktualiai..

Po pranešimu Ukrainiečių Klube 
numatyta vakarienė, norintieji vakarie
nėje dalyvauti turi pas klubo durininką 
užsiregistruoti ir apsimokėti iki vasario 
men. 18 d.

J.P.K.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS SYDNEJUJE

Vasario 11 d. Sydnėjaus lietuviai 
paminėjo 55-ją Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį. į lietuviškas pamaldas 
atvyko su vėliavomis: ramovėnai, skau
tai, ateitininkai ir Neries Klubo spor
tininkai. Pamaldas atlaikė kun. P. But
kus ir tai dienai pritaikyta pamokslą 
pasakė kun. P. Mar tūzas, Gedoj o “Dai
nos” choras vadovaujamas dirg. Br. 
Kiverio. Nežiūrint blogo oro žmonių bu
vo pilna bažnyčia, apie 400 žmonių.

Ta. pačią dieną 5 vai. p.p. Strath- 
fielde, Latvių salėjų, įvyko .minėjimas. 
Susirinko apie 300 žmonių. Susirinkimą 
atidarė Apylinkės pirmininkas p. A. 
Reisgys, kuris savo trumpame žodyje 
prisiminė žuvusius už nepriklausomybe, 
ir paprašė juos pagerbti Vienos minutės 
susikaupimu. Toliau jis perskaitė ta 
proga parašytą rezoliucija, Australijos 
Ministeriui Pirmininkui G. Whitlam’ui. 
Rezoliucija buvo priimta rankų plojimu.

Paskaita skaitė Viktoras Martišius, 
LLB, svečias iš Canberros. Prelegen
tas peržvelgęs pokarinę pasaulio poli
tinę situaciją argumentuotai įrodinėjo, 
kad Lietuvos nepriklausomybes atgavi
mas yra neįmanomas. Amerika iki šiol 
šio klausimo neiškėlė Jungtinių Tautų 
forume, ji nesiangažuoja, jos interesai 
yra kiti, ji siekia taikos, 'Šaltais karas 
pasibaigė. Taigi vilties nėra. Tikėtis 
kad Sovietų Sąjungą subiręs iš vidaus, 
revoliucijos ar sukilimų keliu, taip pat 
netenka, nes Sovietų Sąjungoje ir poli
cija ir kariuomene yra pajungta rėžimui 
išlaikyti.

Tačiau prelegentas mato kitą pro
švaistę Lietuvai padėti, tai siekti Lie
tuvai satelitinio statuso, kaip turi kitos 
socialistinės respublikos. Sitam statusui 
išsikovoti galėtų kaip tik padėti kitos 
socialistinės respublikos kaip Kinija, 
kurios sovietai labiausiai bijosi. Prele-
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A. L.F.A.S. NAUJOJI VALDYBA
V. Marcinkevičius - pirmininkas, J. 
Doniela - iždininkas, A. Meninas - sek
retorius.

ALFAS Valdybos adresas: 45 
Morley Rd. Seaton. S.A. 5023.

SYDNĖJAUS SPORTO JCLUBO 
"KOVAS” PRANEŠIMAS

Sydnėjaus sporto klubo “Kovas” 
nariu metinis susirinkimas įvyks s.m. 
kovo mėn. 11 d. sekmadieni 1 vai. p.p. 
Lidcombės Lietuvių namuose.

Sp. “Kovo” Valdyba.
METINIS "NERIES” 

SUSIRINKIMAS

B. L.S.K. “Neries” metinis narių
susirinkimas įvyksta šių metų vasario 
mėn. 24-tą dieną 2 vai. p.p. Lidcombe 
Lietuvių namuose.

dienotvarke
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Pirmininko pranešimas.
4. iždininko pranešimas.
5. Kontrolės komisijos pranešimas.
6. Pranešimų diskusijos ir iždininko 

apyskaitos tvirtinimas.
7. Naujos valdybos rinkimai.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Visiems aktyviams sportininkams ir 

nariams dalyvavimas būtinas. •

B.L.S.K. “Neries” Valdyba.

***
PRANEŠIMAS

PAMALDOS EVANGELIKAMS 
MELBOURNE

Pranešame visiems Melbourne ir 
apylinkių lietuviams evangelikams, kad 
sekančios pamaldos bus laikomos vasa
rio mėn. 25 dieną 10 vai. iš ryto - toje 
pačioje vietoje - Liet. Namuose, 50 
Errol St., North Melbourne.

Pamaldas laikys Kun. V. Simboras. 
Po, pamaldų visi nuvyksime į Fawkner 
kapines, kur bus pašventintas “mo
čiutės” Preiklerienės kapo paminklas.

Visi esate širdingai kviečiami at- 
vykti.

Melb. Ev. Li.ut. Parapijos T-ba.

***

gentas siūlo belstis į įvairias duris: 
juodas, raudonas ir kt., kad tik galėtu kas 
pade'ti Lietuvai. Politika yra galimybių 
išnaudojimas, todėl mėginkime visus 
galimus būdus Lietuvai padėti. Vlikas 
savo darbą tegul dirba ir toliau, jo dar
bas yra reikalingas.

Paskaita buvo su įdomumu išklau
syta. Šios paskaitos turinys beabėjo yra 
diskusinis ir reikalingas ilgesnių studi
jų bei Įrodymu kad satelitinis statusas 
būtų galima lengviau gauti;

Meninę- dalį pradėjo p. M. Kava
liauskiene padeklamuodama B. Brazdžio
nio - “Paskutiniai pasmerkto į mirtį 
žodžiai”. Deklamatorė giliai išgyveno 
kūrinėlio mintį ir artistiškai- jį išpildė.

Sydnėjaus tautinių šokių grupė pa
šoko “Žiogą* ir “Lenciūgėlį”. P.0 to 
sekė jauna deklamatorė Audrutė Slite- 
rytė, kuri gražia tarsena padeklamavo 
“Lietuvą” - B. Voveraitės.

Gražina Žigai.tyte , akompanuojant 
Zitai Belkutei,padainavo “Ralio karvy
tės mano’} muzika Klovo.

Dvi sesutės Audronė ir Julytė Sta- 
šionytes padeklamavo “As čia gyva” 
B. Brazdžionio.

Toliau “Dainos” vyrų choras, dirg. 
B. Kiverio padainavo “Ramovėnų maršąj 
— K. Kavecko ir “Jūreivių maršą” - S. 
Paulausko. Mišrus choras padainavo: 
“Lietuvio giesmėj* - B. Budriūno; “Kur 
namas mus” - S. Sodeikos ir “Aš išgi
niau palšus jaučius” - A. Belazaro. Dai
nos nuskambėjo puikiai.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.

a.k.

***

Dr. V. Doniela sveikina “M.P.” 
skaitytojus is karštos Tahiti* Linkime 
jam gero vėjo ir daugiau ką parašyti apie 
savo keliones.

***

Kur bekeliautumet, į užsienį arba Australijoj, Jums geriausiai ke
lionę paruoš

ALG. ŽILINSKAS, ODRA TRAVEL SERVICE PTY. LTD,
311 LA TROBE ST., MELBOURNE

TEL. 67 9454 VAIL 93 4258 /
Grupinei kelionei į JAV šią vasarą prašau reigistruotis dabar.

Skyriai: Geelong - 28 Fenwick St. 
Sydney - 647 George St.

DAR VIENAS PABĖGIMAS

Sausio 19 d. Italijos laivu “ Chris- 
topo Colombo” į New Yorką atplaukė 
jūrininkas Vytautas Gadliauskas. Uoste 
jį susitiko Lietuvos Generalinis Kon
sulas A. Simutis, VLIKo Valdybos narys 
jaunimo reikalams A. Razgaitis, Lietuvių 
Bendruomenės atstovas A. Samusis ir 
Balfo reikalų vedėjas J. Bagdonas.

Balfo rūpesčiu atvykėlis apgyven
dintas Woodhaven, N.Y. Sausio 20 d. 

Balfo patalpose Brooklyne, buvo sukvies 
ti spaudos visuomenės atstovai su at
vykėliu susipažinti ir pasikalbėti. Pasi
kalbėjimą pradėjo ir jam vadovavo J. 
Bagdonas .Pasveikinęs Balfo vardu it eik e 
Gadliauskui $100.00 čekį, pažadėdamas 
pabėgėlį toliau globoti ir padėti įsi
kurti. Toliau sveikino Gen. Konsulas 
Simutis, VLIKo pirm. Dr. J.K. Valiūnas 
ir LB Naujorko ' apygardos pirmininkas 
Vakselis.

Štai ir trumpios žinios apie atbė- 
gėlį:

Vytautas GADLIAUSKAS, g. 1938 m. 
Raseinių apskr., jūrininkas - radio tele
grafistas.

1972 m. rugp. 10 d. žvejų laivas 
“Višera” iš Juoduosios Juros uosto 
Kere, kuriame laivas buvo taisomas, 
išplaukė į Odesą baigiamiesiems patai
symams. Vietoje Odesos laivas plauke 
Bosporo kryptimi. Apie plana_ pabėgti 
žinojo tik kapitonas, jo padėjėjas ir dar 
vienas jūrininkas.

įplaukus į Turkijos teritorinius 
vandenis kapitonas kiekvienam įgulos 
nariui, kurių su kapitonu buvo aštuoni, 
pranešė, kad jis esąs nutaręs pabėgti į 
Vakarus. Įgulos nariai yra laisvi prie to 
prisidėti ar ne.

Perplaukę Marmuro s jūrą ir Darda- 
nelius plaukė tiesiai. Graikijos kryptimi.

Rugpiūcio 14 d. “Višera” Įplaukė i 
netoli Atėnų esantį Graikijos uostą Pi
raeus. Čia kapitonas su visa šešių as
menų įgula paprašė politinio priglobsčio, 
kuris jiems buvo suteiktas.

1973 m. sausio 8 d. Vytautas Gad
liauskas su kitais šešiais “Višera” 
įgulos nariais italų laivu Cristoporo 
Colombo išplaukė į New Yorką, kuri 
pasiekė sausio 19 d.

Uoste Vytautą^ Gadliauską pasitiko 
Lietuvos Gen. Kons. A. Simutis, Balfo 
Reikalu Vedėjas J. Bagdonas, VLIKo 
atstovas Razgaitis ir Liet. Bendruomenės 
atstovas Samušis.

Gadliauskui buvo duota įvairių klau
simų, i kuriuos jis greitai ir gyvai atsa
kinėjo. Radijo telegrafisto mokykla išė
jęs Rusijoj, Petrozavodske. Jam labai 
rūpėjo pažinti laisvojo pasaulio gyveni
mas. Deja, laive jis turėjo viząNr. 2, 
su kuria neleidžiama is' laivo išlipti i 
uostą. Todėl ir iš* laivu, pabėgimas esąs 
labai sunkus. Laisvajame pasaulyje jis 
neturįs jokių giminių. Pasirinkęs gyve
nimui Ameriką, kaip populiariausią 
valstybę, kur gyvena ir veikia daug lie
tuvių

Palyginkime: Simas Kudirka žvejų 
laivo jūrininkas - radistas 32, Vytautas 
Gadliauskas - 39 m. žvejų laivo jūrinin
kas - radistas.

(ELTA)
ŽINIOS IŠ PERTH’O

Praėjusių metų gruodžio 17 d. 
Leedevilles salėje Apyl. Valdyba vai
kams suruošė eglutę. Programa buvo 
labai įvairi ir gražiai paruošta^deka p. 
Repševičienės. Daug vaikučių žadėjo 
prisidėti prie mažųjų tautinių šokiu 
grupės.

Lietuvių Dienose Sydney dalyvavo 
tautinių šokių grupė, atstovai ir būrelis 
svečių. Sąlygoms susidėjus skaičius 
buvo nedidelis. Bet kelionė buvo įdomi. 
Likusieji suruošė Naujus Metus; sutiko 
labai pakilioj nuotaikoj. Atėjus vidurnak
čiui, du jaunuoliai iš mažųjų grupes 
pasipuošė, vienas - seni metai, antras 
jaunas - nauji metai ir parodė svečiams, 
kad senieji metai jau baigėsi. Rengėjų 
paprašytas V. Kalinauskas pasveikino

visus svečius su Naujais Metais ir tuo 
pačiu buvo įteikta dovana muzikantui ir 
jo šeimai. Pažymėtina nors ir kitatau
tis, ne lietuvis, bet labai mėgsta lietu
vius ir per pobūvius niekad jokio atly
ginimo neima-tat Naujų Metų proga jam 
buvo Įteikta dovana.

Bet iš sekančios salės atvyko 
Kroatų atstovas ir pasveikino lietu
vius su Naujais Metais. Tą patį padarė 
ir lietuviai nuvykę į Kroatu, salę-juos 
pasveikino lietuvių vardu.

Reikia pažyme’ti, kad paskutinieji 
keli metai visos Rytų Europos kraštų 
tautybės, kaip ukrainiečiai, lenkai, kro
atai, estai, latviai ir lietuviai tarpe sa
ves labai glaudžiai bendradarbiauja nors 
visų tu, tautybių Vakarų Australijoj skai
čius mažas.

Vasario 1 d. iš J.A.V. atvyko atos
togų p. Radzevanienė (Gamytė). B. 
Radzivanienė buvo ilgametė Pertho tau
tinių šokių šokėja. Tat vasario 3 d. va
kare pas p. Garnius susirinko nemažas 
skaičius tautinių šokių šokėjų, ir šiaip 
artimųjų, pasimatyti ir įspūdžiais pasi
dalinti su viešnia iš J.A.V. Dalyviai 
dėkingi viešniai ir jos tėveliams už gra
žiai praleistą laiką ir vaišes. Viešnia 
žada Perth^e gyventi 2 mėnesius.

Per tiri skis.

***

GEELONGO MOTERIŲ 
DRAUGIJOS GEGUŽINĖ

Ilgas savaitgalis. Karšta, norėtųsi 
būti pavėsyje, kad galėtum atsigauti ir 
pailsėti. Kaip tik pasitaikė -gera proga - 
Moterų D-ja, vadovaujama p. L. Skapins- 
kienės, surado gražu, gamtos kampelį, ty
lu. jramiai tekantį upelį , eukaliptu prie
globstyje ir pakvietė visus gėelongiš- 
kius į gegužinę. Tai buvo š.m. sausio 
28 dieną. Jau apie 11 vai. pradėjo rink
tis, D-jos narės ir D-jai prijaučianti gee- 
longiskiai.

Gražiai buvo pabendrauta, pail
sėta, pasidžiaugta gražiai aplinka. Sun
ku aprašyti, nes tie, kurie ten nebuvo, 
nesupras to jausmo. Gražus lietuviškas 
bendradarbiavimas liks visada maloniu 
prisiminimu ir noru toliau bendradarbiau
ti. Daug gražių dainų sudainuota, pasi
linksminta, rodos kad ir australiški 
eukaliptai pralinksmėjo mūsų dainų 
pasiklausę.

Pavakariais nenoroms skirstemės 
namo pageidaudami dar daugiau tokio 
pobūdžio gegužinių, kur netik kūnas, 
bet ir dvasia galėtų pailsėti po kas* 
di eninių Įtampų.

Gegužiuke.

MOSH PASTOJ 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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