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AR MELAS MASKVAI PADĖS ?
NUO LIETUVIU PRIEŠ PASAULI, 

MASKVA GINASI MELAIS
Maskvos spaudosagentviraNOVOS- 

TI paskelbė kan. Stepono Telksnio 
vardu komunikatą, o Lietuvos komu
nistų laikraščiai vysk. Romualdo 
Krikščiūno kalbą, kaip atsakymą į 
laisvo pasaulio lietuvių skleidžiamas 
žinias apie tikinčiųjų persekiojimus 
Lietuvoje.

Dera prisiminti, kad Maskva jau 
ne pirma kartą kalba Lietuvos kata
likų vyskupų ir kunigų vardu tiems 
asmenims visai nežinant. Kaip 
pavyzdį čia priminsiu, kad jau 1947 
metų pradžioje Maskvos laikraštis 
“IZVIESTIE” paskelbė .melaginga, 
nebuvusį pasikalbėjimą su Vilniaus 
arkivyskupu Mečislovu Reiniu. Arki
vyskupas tai paskaitęs viešai Vil
niaus katedroje pareiškė, kad tas 
pareiškimas jam nežinomas ir prieš 
toki šantažą viešai užprotestavo.
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HITLERIO IR STALINO PALIKIMAS

Torontiškis “The Toronto Sun” 
vasario 14 d. paskelbė straipsnį 
“Baltic - The Victim of ‘Detente’” 
(Baltieėiai ‘atoslūgio’ auka). Pries 
juos dar gyvai stovi tų laikų šmėkla, 
kai du draugai- ” Itlcric '■iJiaac, 
Įvesdami “naują tvarką” Europoje 
sutrypė -Baltijos valstybių laisvę ir 
nepriklausomybę. Baltiečius ypač 
baimina ciniškos ir atkaklios sovietų 
pastangos legalizuoti savo pokari
nius užgrobimus. Baltiečiai esą įtei
kę Kanados užs. reikalų ministerial 
Michael Sharp memorandumus, reika
laujančius laisvės. “Nedviprasmiš
kas p. Sharp pasisakymas dėl pozi
cijos, kuria Kanada užims Konferen
cijoje, seniai turėjo būti padarytas.
Taip pat ir debatai tuo klausimu Ka
nados Žemuosiuose Rūmuose”.

“The Cleveland Press” vasario 
12 d. parašė apie Lietuvos nepri
klausomybės dienos minėjimą Kleve- 
lande. Minėjime esą kalbėję Miesto 
Burmistras, Lietuvos Gen. Konsulas 
A. Simutis iš New Yorko ir kt. Šim
tai dalyvių pasiuntė Prezidentui 
Nixonui telegramą, reikalaujančią 
kad “sovietai atitrauktų^ savo kari
nes pajėgas, kolonistus ir visą apa
ratų iš Lietuvos teritorijos ir leistų, 
lietuviams įvykdyti laisvo apsispren
dimo teisę”.

MIRĖ ZENONAS SLAVIŪNAS

Kaip praneša Vilniuje leidžiamas 
“Tarybinis Mokytojas”, kovo 12 d. 
mirė žymus mokslininkas, folkloris
tas, muzikologas, Vilniaus Valsty
binio Pedagoginio Instituto Lietuvos 
ir - užsienio literatūrų katedros pro
fesorius, Zenonas Slaviūnas. Jis 
gimė 1907 m.i. sausio 1 d. Skaudvilės 
valse., Tauragės apskr. 1927 m. bai
gė Kražių gimnaziją, bet d.ėl svei
katos negalavimų aukštojo mokslo 
diplomą įsigijo Vilniaus Universitete 
1958 m. - jis apgynė filosofijos moks
lų kandidato disertaciją.

Z. Slaviūnas yra parašęs daug 
straipsnių etnografijos ir muzikolo
gijos klausimais. 1938 m. išleido 
“Lietuvos kankles”, sudarė lietu
vių etnografinės muzikos bibliogra
fiją. Didžiausias jo darbas yra trijų 
tomų leidinys “Sutartinės lietuvių 
daugiabalsės dainos (1958 - 1959).

Arkivyskupas buvo areštuotas, de
portuotas ir 1953 metais mirė Vladi
miro kalėjime. Ar. vysk. R. Krikš
čiūnas ir kan. S. Telksnys žino, kas 
jų vardu paskelbta, kaip nors suži
nosime. Gi dabar į tų pareiškimų turi* 
nį būtu galima labai daug ką, pasa
kyti. Pasitenkinkime nors sekančio
mis žiniomis.

Kan. S. Telksnio vardu pradedama, 
kad Tarybų Sąjungoje bažnyčia yra 
atskirta nuo valstybės.

.. Toks, kaip ir visa eilė Tarybų 
Sąjungos konstitucijos paragrafų/ 
yra tik ignorantų svetimšalių mulkini
mui, o faktai yra tokie: 1. Tarybų 
Sąjungos dabartinė valdžia visus 
tikinčiuosius terorizuoja labiau, negu 
caru laikais, kai caras ir formaliai 
skaitėsi, ortodoksų bažnyčios vyriau
sia galva. 2. Ukrainoje rytų apeigų 
katalikų bažnyčią Maskvos valdžia 
visai uždraudė. ' Už šio draudimo 
neklausymą buvo nužudyti ukrainu, 
devyni vyskupai, virš 2,000 kunigų 
ir keli šimtai tūkstančių pasauliečių 
katalikų. 3. Lietuvoje komunistų 
valdžia nusavino visas bažnyčias ir 
viską, kas turi su bažnyčia kokį nors 
ryšį: ne tik trobesius, žemę, o net 
liturginius rūbus, indus, liturgines 
knygas, dijecezijų ir parapijų arky- 
vus, Įskaitant ir metrikų knygas. 
4. Tikintieji turi mokėti* valdžiai 
pasakiškai dideles nuomas už nau
dojimas! bažnyčiomis.

Sakoma, kad ir dvasininkai ir 
pasauliečiai tikintieji gali prakti
kuoti religiją be jokių kliūčių.

į šį melą yra atsakyta dviejose 
knygose: Kova prieš Dievą Lietuvoje 
ir Dabarties Kankiniai. Kiek turime 
naujų faktų, įvykusių šias knygas 
jau * išspausdinus, ‘juos aprašyti 
reiktu dar kelių knygų.

Matyti, NOVOSTI^ redaktoriai 
nežino, ar mano kad nežino pasaulis,
kaip laisvai eina savo pareigas Lietu
voje vyskupai ir kunigai. Pareiškime 
sakoma, kad jie neturi jokių kliūčių 
eiti savo pareigas. Gi tikrovė yra 
tokia. Yra Vilniuje Maskvos paskirtas 
ateistas komunistas kulto reikalų 
įgaliotinis, kuris Tarybų Sąjungos 
vardu valdo visus tikinčiųjų reikalus 
Lietuvoje. Du vyskupai Lietuvoje: 
Julijonas Steponavičius ir Vincentas 
Sladkevičius ir dabar yra namų arešte, 
be jokio kito jiems kaltinimo, o tik 
už tai, kad bandė eiti savo pareigas 
taip, kaip sako Tarybų Sąjungos kons
titucija. Kiti keturi šiuo metu vysku
pai Lietuvoje gali daryti tai ir taip, 
kaip leidžia ar liepia minėtas įgalio
tinis ir kompartijos visokie pareigūnai. 
Kunigus skirsto į pareigas ir vietas, 
kilnoja, leidžia eiti pareigas ar visai 
“atima darbo leidimą” ne vyskupai, 
o anas Kremliaus paskirtas Įgalio
tinis. Kunigų A. Šeškevičiaus, J.
Zdebskio, P. Bubnio bylos ir bausmės 
kalėjime paliudija, kad ne tik Sta
lino laikais, o ir dabar kunigams 
yra draudžiama atlikinėti net pagrin
dines savo pareigas: ruošti tikinčiuo
sius sakramentų priėmimui.

Jeigu kalbėti apie pasauliečių 
tikinčiųjų laisvę, tai nusibostų ir 
NOVOSTI redaktoriams beskaitant 
litanijas - tik mūsų turimų faktų ir 
pavardžių vaikų, jų tėvų, ‘ mokytojų, 
darbininkų, tarnautojų, profesijonalų, 
kurie buvo nubausti už religijos 
praktikavimą.

Giriamasi, kad Lietuvoje esą 
atidarų kulto reikalams 814 bažnyčių,

{Nukelta i 5 pusi.)

VIRGINIJA RADINAITĖ - “Miss Roselands 1973” - karūnuota lietuvaitė 
(skaityk psl. 5 )

KAS GINS LIETUVĄ HELSINKIO KONFERENCIJOJE?

Kovo 30 d. New Yorke Įvyko 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto Tarybos posėdis. Buvo patvir
tintas vasario 23 d. Tarybos posė
džio protokolas, išklausytas Vliko 
Valdybos informacinis pranešimas 
ir priimta 1973 m. samata sumoje 
$44,425.

TERORAS LIETUVOJE

Šveicarijos italų kalba laikraš
tis “Giomale del Popolo” 1973. m. 
kovo 6 d. laidoje patalpino straipsnį, 
pavadintą “Teroras Lietuvoje”. Au
torius Arthur de Bruyne. Paduotas 
Lietuvos žemėlapis.

Trumpai paminėjęs Lietuvos 
krikštą, uniją su Lenkija, padalini
mus, nepriklausomybės laikotarpį, 
sovietų-nacių okupacijas, deportaci
jas, straipsnis duoda platoką pasku
tinių įvykių okup., Lietuvoje apžvalgą 
su Lietuvos žemėlapiu. 1972 m. rug
sėjis: Prienų katalikų peticiją, protes
tuojant prieš kun. Zdebskio suėmimą, 
1972 m. kovas: 17,000 tikinčiųjų 
peticiją Jungtinėms Tautoms ir Brež
nevui. 1972 m. gegužes 14: Romo 
Kalantos susideginimas ir gegužės 
18 masinės demonstracijos, reikalau
jant Lietuvai laisvės; Simo Kudirkos 
tragedija, jo nuteisimas dešimčiai 
metų ir dąbartine Potmos konclagery- 
je; kun. Šeškevičiaus byla; religinių 
reikalų komisaro Rugieniaus tikybos 
persekiojimas; Sibiro maldaknygė - tai 
yra, trumpai suglaudus straipsnio 
turinys.

Valdybos: pirmininkas Dr. J.K. 
Valiūnas .painformavo Tarybą apie 
savo buvimą Europoje. Vasario 20 d. 
Vliko pirmininkas Dr. Valiūnas 
drauge su Estijos Atstovu Madride tu
rėjo oficialų pasimatymą su Ispani
jos užsieniui reikalų ministerijos 
aukštu pareigūnu. Pasikalbėjimas 
buvęs labai ! nuoširdus ir užtrukęs 
daugiau kaip pusantros valandos. 
Pagrindinė pasikalbėjimo tema buvu
si numatomoji Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo Konferencija, ku
rios paruošiamieji darbai jau nuo 
pernai metų svarstomi Helsinky.

Iš tebes varstomų paruošiamųjų
darbų jau paaiškėję, kad Ispanija ir 
Airija jokių būdu nesutiksiančios pri
pažinti dabartinių Europos valstybių 
sienų teisėtomis ir pastoviomis: Is
panija dėl Gibraltaro, o Airija dėl 
Siaurės Airijos.

Ne be ko, Vakarų Europos valsty
bės esančios užėmusios ganą aiškią, 
liniją prieš Sovietų Sąjungos užma
čias,* kad E.S. ir B. konferencija 
atstotų Taikos konferenciją, kurios 
sovietai nenori, nes joje tektų svars
tyti daugiau sudėtingi ir sovietams 
visai nepalankūs klausimai.

Iš įvairų pasikalbėjimų Europoje 
(Ispanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Šveicarijoje) Dr. Valiūnas susidaręs 
įspūdį, kad ten, Europoje, Pabaltijo 
valstybių klausimą geriausiai- su
prantančios Ispanija ir Prancūzija. 
Kiti posėdžio dalyviai prileidžia, 
kad iš Europos valstybių^ Pabaltijo, 
reikalus geria us ginsiančios Didz. 
Britanija ir Olandija.
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KAS PIRMIAUSIA IR KAS 
SVARBIAUSIA

ALB Krašto Valdyba yra numa
čiusi šaukti apylinkių pirmininkų 
ir seniūnų konferencija^ birželio mė
nesio 9 ir 10 d. Adelaidėje. Konferen
cijos pasisekimas ir reikšmė pri
klausys nuo to, kas joje bus svars
toma ir kaip jai bus pasiruošta* 
Svarstytinų dalykų, be abejo, yra 
daug ir jiems visiems apsvarstyti, 
vargiai ar pakaks laiko, todėl reikėtų 
pasirinkti pačius pagrindinius ir 
svarbiausius.

Šiuo tarpu bene svarbiausi mūsų 
Bendruomenės reikalai būtų spaudos 
ir spaustuvės reikalų sutvarkymas. 
Spauda nėra vien tik Sydnėjaus lie
tuvių rūpestis ir privilegija, o visos 
Australijos lietuvių bendruomenės 
reikalas. Iki šiol tą sunkių naštą 
nešė tik sydnejiškiai su maža pagal
ba kitu..

Visa išeivijos lietuvių spauda 
sunkiai verčiasi ir galima sakyti 
laikosi tik ant kelių ar keliolikos 
pasišventusių žmonių darbo. Trūksta 
skaitytojų, trūksta pinigu, trūksta 
ir suplanuotos veiklos.

Milsų bendruomenės spauda prieš 
du su pusė metų pateko į labai sun
kias sąlygas: staigus ir netikėtas 
pasikeitimas redaktorių, dalies pre
numeratorių netekimas dėl įvairių 
kaltinimų ir' šmeižtų, lietuviškos 
spaustuvės netekimas, neišvengiamai 
laikrašti įstūmė į sunkių padėtį, 
įsigyta Vari Typer mašinėlė negalėjo 
atstoti spaustuvės, tai buvo tik lai
kina priemonė. Deja, tos nenormalios 
sąlygos ir toji laikina priemonė nėra 
nieko pasikeitusios iki šiol.

Bendruomenės spaustuvės įsigi
jimas Sydnėjuje, atrodo, neįmanomas: 
a) Sydnėjuje jau yra viena lietuviška 
“Minties” spaustuvė, b) nėra žmonių, 
bent tuo tarpu, kurie norėtų rizikuoti 
steigti kitą. Kai nėra norinčių žmo
nių, tai niekas jos negali ir įsteigti. 
Todėl ir mūsų planai turi pasikeisti, 
juos turime peržiūrėti iš naujo. Ir tai 
geriausia tiktų apylinkių ir seniūnų 
konferencijoje.

Laikraščiui leisti nėra būtina 
spaustuvę įsigyti, galima susirasti 
kitą ir galima ta pačią,ką jau turime, 
papildyti, pataisyti. Visų pirmiau
sia turėtų būti lietuviškas šriftas, 
turėtų būti antra atsarginė, kad ir 
elektrinė mašinėlė su lietuvišku 
šriftu, prie to dar turėtume įsigyti 
antraštinę mašinėlę, ir tas jau 
pagerintų laikraščio techniškąją 
pusę. Tas viskas galėtų kainuoti 
apie $2,000.

Tvarkant ekonominę sritį turė
tume konsoliduoti darbą ir lėšas. 
Mūsų bendruomenėje yra spausdinami 
rotatorium keli laikraštėliai, kurie 
kainuoja ir pinigo ir darbo, o kultū
rinė jų vertė gal jau ir nėra . taip 
didelė. Ar nereikėtų jungtis į vieną. 
Apylinkių pirmininkai, ir seniūnai 
galėtų sėkmingai pravesti naujų 
prenumeratorių rinkimo akciją. Tada 
jau galima būtų leisti ant geresnio 
popierio, kas ypač pagerintų - nuo
traukas ir bendrą laikraščio iš
vaizdą.

Dėl pačio laikraščio turinio, 
taip pat galime daug ką pagerinti, 
jei tik visi imsimės darbo, kas su
geba rašyti. Žinoma tiesa, kad ne
buvo ir nebus tokio redaktoriaus, ku
ris visiems galėtų patikti, tačiau 
redaktorius yra labai lengvai pa
keičiamas z'mogus, jei tik sąlygos 
pagerėtų, jų atsirastų. Visų pirma 
pastatykime laikraštį ant tvirtų ko
jų, o visi kiti reikalai duosis leng
viau išsprendžiami.
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SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBAS BANKSTOWNE. Klubas veikia nuo 
8 gegužės.

JAUNESNĖS KARTOS 
VISUOMENININKAI

Sydney Filisterių Būrelis, no
rėdamas artimiau supažindinti skai
tytojus su dviem savo nariais, ne
seniai pasiekusius aukštesnius aka
deminius laipsnius ir aiškiau pasi
reiškusius skirtingose visuomenines 
veiklos sferose, pateikia jų apy
braižas.

Dr. Danius Kairaitis ir Kęstas 
Protas pabrėžtinai paneigia pesi
mistišką hipotezę, kad su vyresnio
sios kartos išnykimu, išnyks ir mūsų 
bendruomeninė veikla. Jie yra at
stovai kartos, kurios rankose dau
giau glūdi mūsų kultūtiniai, meniniai 
ir politiniai pasireiškimai. Tai karta, 
kuri per sekančius 20 metų vado
vaus užsienio lietuvių tautiniams 
reiškiniams, karta, gimus Lietuvoje, 
tačiau išsivysčiusi užsienio ap
linkos įtakoje, karta pragmatiška ir 
atsigrėžianti nuo jausmų ir roman
tizmo tradicijų.

KĘSTUTIS POVILAS PROTAS 
B.Sc. Chem. Cerf. M.R.A.C.I.
Kolega Protas vidurinius moks

lus išėjo De La Salle College, 
Sydney. Jau gimnazistu būdamas, 
Kęstas išryškėjo pamėgimu visuo
meninės veiklos, aktyviai dalyvau
damas kariuomenės kadetuose gim
nazijoje, sporto klube “Kovas” ir 
Sydney lietuvių skautuose.

Baigęs gimnaziją, Protas aukš
tuosius mokslus siekė chemijos 
disciplinoje, 1965 metais įgydamas 
Sydney Technical College Chemistry 
Certificate ir 1970 metais N.S.W. 
Universitetas jam suteikė Bachelor 
of Science in Applied Chemistry 
laipsnį.

Kęstai, išklausęs mokytojų 
paruošiamuosius kursus, tarnauja 
kaipo lektorius Granville Technical 
College, būdamas atsakomingas už 

KĘSTAS PROTAS

Organinės Chemijos skyriaus vedi
mą. Protas siekia tobulesnio gilini- 
mosi mokslo žiniose, atlikdamas 
paruošiamuosius darbus Post - gra
duate įgijimui.

Siekdamas mokslo, jis parodė 
savo geležinę valią, ilgus metus 
dirbdamas išlaikė .šeimą ir apmo
kėjo studijas. Kęstas dirbo ir vėly
vai vakarais, ir savaitgaliais, jis 
buvo tramvajaus konduktorium ir 
pagelbiniu maitre d’hotel viešbutyje.

Kęstas Protas patyrimą savo 
specialybėje įgijo dirbdamas uni
versiteto organinės chemijos labo
ratorijoje, komercinėje maisto tech
nologijos laboratorijoje, būdamas 
biochemijos analizės specialistu 
ligoninėje ir vesdamas Sydney Tech
nical College laboratoriją.

Šiuo metu Kęstas įdomaujasi 
žemės turtų koncentracijomis, at
likdamas geologines analizes.

Sydney lietuvių gyvenime jis 
pasireiškė tikrai plačiai. Skautas 
vytis, vyr. sklt. Kęstas Protas eilę 
metų ėjo įvairias pareigas “Aušros” 
tunte, ypač “Geležinio Vilko” būre
lio vadovybėje. Protas prisimenamas 
sydnėjiškių ir kaipo aktyvus stu
dentų skyriaus narys, ėjęs pir
mininko pareigas ir vaidinęs eilėje 
studentų reveų - ypač jaunojo ri
terio rolėje. Šiuo metu Kęstas eina 
Vice - pirmininko pareigas Sydne- 
jaus Filisterių Būrelyje.

Sakytume, kad Proto širdžiai 
artimiausi yra daina ir sportas, ten 
jis daugiausiai savo laisvalaikio 
jėgų atiduoda. Kęstas yra ilgame
tis ' choristas "Dainos” ir vėliau 
Sydney Meno Ansamblio choruose. 
Taipogi yra sporto klubo “Kovas” 
narys nuo pat jo isisteigimo, buvęs 
vyrų krepšio komandos žaidėju, 
dabar treneris berniukų ir krepšyje, 
ir futbole. Linkime mielam Kęstui 
sėkmingai reikštis visuomeniniame 
sydnėjiškių gyvenime daug metų.

***

DANIUS KAIRAITIS 
B.Sc. M.Sc. Ph.D.

Kolega Dr. Kairaitis vidutinius 
mokslus ir pirmą universiteto laipsnį 
chemijos srityje įsigijo tolimajame 
Perthe mieste. Vakarų Australijos 
valstijos jis atliko ir karo tarnybos 
prievolę avijacijoje. Jau iš Pertho 
Danius atsivežė gabumus ir pamė
gimą krepšio, golfo sportams.

Sydnėjun Dr. Kairaitis atva
žiavo iš Melbourno pradėti darbą 
Atominės energijos Komisijoje. 
Tačiau pabuvęs Sydnėjuje kurį lai
ka, sukūrė šeimą ir, nusprendęs su
telkti jėgas mokslui, išvažiavo į 
New England Universitetą, Armi- 
dale mieste. Ten Danius su šeima 
įsikūrė ir gyveno eilę metų. Dr. 
Kairaitis dirbo kaipo teaching 
fellow (mokytojavo) universitete ir 
skynė mokslo laipsnius - magistro, 
vėliau daktaro - sepcializuodamasis 
fizinėje chemijoje. Danius dideliai 
daliai savo akademinių pasiekimų 
yra dėkingas mielai žmonai Gene
vieve, kuri skatino ir rėmė jo mokslo 
kelią ir taipogi augino keturius ma
žus vaikučius.

Dr. Danius Kairaitis buvo pa
keltas į filosofijos daktarus už 
tyrimo darbus, atliktus New England 
Universitete fizikos chemijos sri
tyje; tezė vadinasi “The Kinetics 
and Mechanism of the Hydrogen 
Bromide Catalysed of Propionic 
Acid”.

Algirdas Baltas

PAVASARIS UŽ GROTU.

Už grotų putoja alyvos
Pražydę baltu sidabru
Jų šakos prisirpusiai sunkios
Kvepia baltu nektaru

Ak, Dieve, už ką man toks grožis 
Tarp sienų pilkų ir klaikių 
Esu juk žemiausias verguolis 
Tarp gaujos žemiausių vergų

Neleidžiat pasiekti alyvos? 
Gerai. Aš to neprašau, 
Bet ar negalima man gi 
Pažvelgt į ja, iš arčiau?!

Žinau, jus atsakymas vienas: 
Žiedai tie pražydo ne tau!
Esu juk pasmerktas niekšas
Ir saulės šviesos nematau

Bet visgi pro sienas, sargybas
Pro užtvaras spygliuotu vielų 
Matau, kad pražydo alyvos 
Už gortų. Ir aš jas jaučiu.

Ankara, Ankara, Ankara, 
Kur pažvelgsi klaiki dykuma 
Ankara, Ankara, Ankara 
Kur pažvelgsi kalėjimo sienos 
Skausmas, tamsa ir kančia...

1973 m. Ankara, Turkija x ' 
(katakomba Nr. 253)

DR. DANIUS KAIRAITIS

Baigęs mokslus, atsiekęs aukš
čiausius akademinius pripažinimus 
Danius, darbo galimybių ir draugų 
kompanijos traukiamas, grįžo į 
Sydney. Čia Dr. D. Kairaitis yra 
chemijos srityje lektorius N.S.W. 
Institute of Technology. Jis yra pasi
reiškęs mokslinėje spaudoje su eile 
asmeniškų ir grupinių darbų che
mijos srityje, taipogi Daniaus'moks
linių darbų buvo pateikta specialistų 
kongresuose.

A.L. Bendruomenės veikloje 
Dr. Kairaitis yra aktyvus, atsto
vaudamas Sydney Apylinkės Krašto 
Taryboje ir dirbdamas Krašto Kon
trolės Komisijoje. Jo visuomeniniai 
interesai gludi politinėje veikloje: 
Danius, esamase naujose aplinky
bėse, sudarė ryšius su įtakingais 
asmenimis šio krašto gyvenime, 
aiškinant lietuvių bendruomenės 
interesus.

Mes Sydnėjuje atsimenam Dr. 
Kairaitį jaunesnėse dienose dau
giašakėje veikloje - tai kaipo jau
nimo šiupinio vedėjas, tai Sydney 
Filisterių Būrelio įstatų kūrėjas ir 
veiklos ‘ inovatorius, tai iškilus 
krepšininkų Kovo” komandoje, tai 
pagaliau “Šteino Klubo” steigėjas. 
Jis buvo lyg koks veiklos katalis- 
tas, išjudinęs ir praturtinęs anų 
dienų Sydney jaunimo gyvenimą.

Paklaustas, Kairaitis tvirtina, 
kad jo mieliausias užsiėmimas yra 
jo vaikučiai - Kristina, Paula, Lu
kas ir Rimas, o jo siekimas - nuo
latos būti šeimos šilumoje.

Linkime mielam Daniui dirbti 
lietuvių bendruomenėje nuolat įne- 
šant sveiko realizmo ir visad statant 
klausimui įsisenėjusi tradicionalizmą.

S.F.B.
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KVIESKIME GYVENTI
Regina Bytautienė

Pajauta

NERAMIOS NAKTYS <

Neramios naktys buvo jaunystėj;
Naktys pavasario lakštingalų.
Maniau dienas žvaigždėmis barstysiu 
Ir nė viena žvaigždė nedings.

Susitikau tave seniai .kadaise
Pavasari, o gal tai buvo tik sapne?..
Pavadinai: - Abu gyventi eikim, 
Vasaras ir rudenius drauge!

Jaunystės valandos prašoko linksmais valsais, 
Nuėjo dienos laikrodžiais sunkiais.
Ką iškentėjai - suprato širdis neklausus, 
Kai tu liūdnas mano vienumon grižai.

Rudens neramios naktys, sidabru apgaubtos;
Spaudžiu tavo ranką ir tyliai verkiu.
Tolumoj kažkur suklykia gūdžiai paukštė;
Mirštanti lakštingala mūsų jaunų dienų.

***

M****************************************************************************

LOUVRE TURTAI

Yra žmonių, kurie sužlugdo mūsų 
gyvenimo ūpą, supančioja gražiau
sias mūsų svajones, atima mūsų ge
riausius norus ir net užmuša mūsų 
gyvenimo jėgą. Kartais labai skaus
mingai pajuntame, kiek daug žmonės 
gali iš mūsą atimti ir sunaikinti. Ta
čiau yra žmonių, kurie iškelia mumy
se geriausias mūsų jėgas, moka 
padrąsinti gyvenimui ir jaučiamės 
laimingesni juos susitikę, atsiski
rtame nuo jų linksmesni ir tik minu
tėlei jiems stabtelėjus ties mumis, 
tampame daug laimingesni ir pajė
gesni gyvenimui. Mes padedame vieni 
kitiems, arba trukdome; mes iššau
kiame vienas kitą gy ventiir išsiskleis
ti, arba verčiame atsisakyti ir pasi
traukti. Vieni iš mūsų veikiame kaip 
saulė, kurios atokaitoje kitas sušyla, 
arba veikiame, kaip šalna.

Vienoj savo knygoj, psichotera- 
patas Sidney Jourrard sako., kad mes 
žmonės neperstojančiai kreipiamės į 
vienas kita, musų gyvenimą sustiprin
ti arba numarinti,'triumfuoti arba kapi
tuliuoti. Iš tiesų jis teisingas.

Kai esu su tavimi: augu aš ar 
susitraukiu? Priklauso koki jausmą 
sukeli manyje. Ir per tai, kad egzis
tuoju tavo artumoj, kad sų/tavim einu 
ar tavęs tolinuosi; kad tau ranką iš
tiesiu arba ne; kad tau atvęriu savo 
širdį arba ją slepiu, ar išsaukiu ta
vyje' jausmus gyventi ar kapituliuoti? - 

Dvasiškis Frederick Buechner
žmoniją palygina su voratinkliu. - 
“Kaip 'mes šiame pasaulyje judame, - 
jis kartą rašė, - ir mus sutikusius 
žmones priimame - draugiškai, abe
jingai ar net piktai, mes judiname tą. 
didįjį voratinklį. Gyvenimas, kuri mes 
paliečiame, palies kito gyvenimą, 
jis vėl kito, iki kur nors tolumoje kas 
nors pajus mūsų impulsą.“ -

Be abejonės, mūsų įtaka gali 
būti labai stipri. Kaip mes ją išnau
dojame? - “Kai kurie žmonės, - 
rašo Jourrard, - turi pažymėtina ypa
tybę kitus įvesti į neviltį.į gyvenimo 
prasmės abejonę” - Tokie žmones 
sunkiai neša savo nelaimę, patys ne
būdami dėlto kalti, arba yra vaikai 
tėvu, kuriems gyvenimas buvo persun
kus.' Kokia to priežastis ne butu, jie 
yra salti ir kieti. Jie užgauna širdį, 
sudaužo svajones, atima viltį ir ap
kartina džiaugsmą. Gabumai ir noras 
džiūsta nuo jų kritiško žvilgsnio, 
veikla su vargs ta ir pasitikėjimas sa
vimi pasikeičia į baimę.

Mes visi pažįstame tokių žmonių, 
kurių draugijoje formaliai vystame. 
Paimkim žmoną, kurį vis vyrui pri
kaišioja: - a, kas tu per vyras? Tu to 
ar kito nemoki padaryti. - Arba vyras, 
žmoną žeminančiai išbaręs dėl pri
svilusių bulvių: - Tu niekad neiš
moksi! Arba mokytojas, išpeikęs pil
na. fantazijos rasinį dėl blogo rank
raščio. Tokių žmonių draugijoje 
nustojame būti suaugę gyvenimui, 
tampame daug mažesni, negu anks
čiau apie save galvojame, jaučiamės 
lyg sukalti ir patys tampame irzlūs. 
Jie surado ne vien musų aplinką: 
per mus jų naikinimo noras pasiekia 
kitus. Kada jie užsmaugia musų gy
venimo ūpą, sekantį asmenį mes jau 
patys spaudžiame. Seniai pralaimėję, 
mes tampome savo sulamdytą ego iš" 
vienos draugijos į kita, niekur nebe- 
pritapdami ir visų neapkęsdami. Tam
pame šalna, naikindami kitų gyveni
mo džiaugsmą.

Bet eikime pas tuos didelius, 
nepamirštamus žmones, kurie kviečia 
gyventi. Jų tarpe mes paaugam, atsi- 
naujinam. Iš jų ateina jėgos banga ir 
mus neša. Jie iššaukia mumyse, kas 
geriausia. Kaip pavadinti tokia do
vana? Jourrard sako, kad tie žmonės 
mus inspiruoja, apsaugo mus nuo nuo
savo skepsis, nuo nuovargio ir nesi- 
domėjimo. Jie nugali apatiją, kuri

O. Areimaitė
Vis besikeičiantis, vis naujas 

didysis Prancūzijos muziejus leidžia 
peržvelgti tūkstančių metų žmogaus 
meno kūrinius.

visus mus per gyvenimą sekioja. 
Jiems viskas tampa gyva - džiaugsmas, 
rūpestis, net ir mirtis. Palaiminti jie 
žmonės!

Galėtume ir mes būti tokiais 
impulsų davėjais. Svarbiausia mūsų 
pačių gyvenimo kryptį išaiškinti, 
nes neturėdami gyvenimo', neturim kuo 
dalintis. Mūsų gyvenimo entuziazmas 
neturi būti baimingai paslėptas, bet 
naudojamas kitiems vartus atidaryti. 
Albert Schweitzer sakydavo, kad 
kiekvieno gyvenimo norą, reikia su 
tokia pat pagarba sutikti, kaip ir 
savo. Kiekvieną žmogų turime priimti 
į savo gyvenimą^ tokį, koks jis yra. 
Jo rūpesčius jo svajones išklausyti 
iki galo ir jų nepeikti. Turime atrasti 
kito gerąsias puses ir jas iškelti; 
duoti galimybę draugo talentų isyys- 
tymui ir juos drauge išgyventi. Žmo
gus yra ne statula, bet augantis me
dis , ir jo bujojimas priklauso nuo 
mūsų.

Kvietimas gyventi yra kvietimas 
augti, save įvertinti, džiaugtis; kvie
timas vilčiai. - “Žmogus gyvena tiek 
ilgai, - sako Jourrard, - kol jo gyve
nimas turi prasmę, kol jis turi dėl ko 
gyventi. Jeigu gyvenimas praranda 
savo vertę, prasideda mirimas”.

Aišku,* mes gyvename pavojingus 
laikus,, tačiau pilnus įvairių galimy
bių. Žmonės, kurie nori gyventi ir su 
kuriais mes norime gyventi - nesėdi 
dejuodami namuose. Jie nekalba ir 
negyvena vien praeitimi, bet jie kal
ba ir daro ką nors prasmingo.

Mes gyvename būdami sau ištiki
mi, gyvenam teisingais jausmais sek
dami savo įsitikinimus. Bet tikrai 
gyvename tik tada, kada su kitais 
savo gyvenimu dalinamės, su kitu 
sąlygomis sutinkame ir atsinešame 
daug užuojautos, nuoširdaus gero noro 
ir pastangų suprasti. - Ugdyk gyve
nimą savyje ir turėsi ką duoti; duosi 
kitiems - gris tau šimteriopai! - sako 
indų patarlė.

"Kaip meilė, gyvenimas negali 
žydėti po raktu ir tamsoje, bet auga ir 
tai joja, kada yra dalinamas.

“Aš buvau Louvre šimtus kartų, - 
sako paryžietis iš Rue de Rivoli, - 
bet kąskartą randu ką nors naujo”.

Šitokia pastaba nieko nestebina. 
Prancūzijos gražiausias muziejus 
yra vis modernizuojamas ir didina
mas. 1966 m. liepos mėnesi buvo ati
daryti kambariai Cour Carree pusėj, 
kuriuose išstatyti 18-jo šimtmečio 
baldai. Dabar perstatomas Pavilion 
de Flore, kuriame iki 1963 metų buvo 
finansų ministerija. Antrame aukšte 
greit čus matomi plastikos darbai iš 
18 ir 19-jo šimtmečių, kurie iki šiol 
buvo sudėti sandėliuose; Houdon, 
Coysevox, Baryje, Dalou, Rude ir 
Carpeaux darbai.

Oficialiai Louvre muziejus buvb 
atidarytas 1791 metais gegužės 6 
dieną. Buvusi tvirtovė, karaliaus 
Karolio V-jo Išmintingojo laikais 
(1364 v- 1380) buvo naudojama . kaip 
karališkoji residencija. Pranciškus 
I-sis perstatė į rūmus, o jo įpėdiniai 
juos padidino ir pagražino. Pirmą kartą 
atidaryti publikai 1687 metais. Liud
vikui XIV persikėlus į Versailles. 
Jam mirus Louvre jau buvo 2500 
tapybų ir apie 5000 įvairių piešinių ir 
kitokių meno darbų. .

Keitėsi režimai Prancūzijoje, 
bet prie visų režimu muziejaus tur
tas augo. Per prancūzų revoliucija, 
kaį valstybė konfiskavo pabėgėlių ir 
bažnyčių turtą, muziejus ypatingai 
milžiniškai praturtėjo. Per Napoleono 
karus, atgabentas karo grobis Louvre 
turtą dar labiau padidino. Nors vėliau 
Liudvikas XVIII stengėsi gražinti ir 
virš tūkstančio meno kūrinių sugra
žino savininkams, bet daugelis liko. 
“Vestuvės Kanoje” Venecijai nebe
galėjo sugrąžinti, nes nesugalvojo 
kaip nugabenti nesugadinus dešim
ties metru ilgio paveikslą.

Šiandien tik menės su baldais, 
gobė linais ir meniškomis statulomis 
perduoda senąją karališkųjų rūmų 
dvasią. Turtingoj Galėti d’Apollon, 
pastatytoj Liudviko XIV valdymo me
tu, karališkieji puošmenys primena 
monarchijos švytėjimą. Daugelis ten 
išstatytų brangenybių buvo naudojama 
karalių karūnavimui; kaip Joyouse 
kardas, priklausęs Karoliui Didžia
jam; Liudviko “šventojo” karūna, 
Karolio V-jo skeptras; karūnavimo kar
das Karolio X-jo, vien paminėjus 
kelis.

Nike iŠ Samothrake 
(apie 4000'm. prieš Kristų)

Pranciškus I-sis karališkasias 
brangenybes perdavė valstybės iž
dui, kad reikalui esant galėtų įkeisti 
paskolai gauti. Jo rinkinyje buvo pui
kių brangakmenių. 140 karatų deiman
tas" “Regent”, 105 karatų rubinas 
Cote de Bretagne ir 20 karatų dei
mantų Hortensia galima grožėtis ir 
šiandien.

Didžiosios privačios meno kūri
nių kolekcijos į Louvre pateko Napo
leono III-jo laikais. Vienas žymiausių 
rinkinių, 275 paveikslai, padovano
ti Dr. Paul La Gaze. Jame randasi 
17 ir 18-jo šimtmečių garsūs kūriniai, 
tarp jų Watteaus “Gilles”, kainavęs 
16,000 aukso frankų.. Tolimesnės 
donacijos, pries' pirmąjį pasaulinį 
karą, praturtino Louvre Barbizon mo
kyklos meno darbais, tarp kurių, ran
dasi garsusis “Vakarine Malda” - Mil
let ir vėlesni 19-jo šimtmečio darbai.

Impresionistų muziejuje, Jeu de 
Paume priestate," randasi neįkainuo
jami Cezanne ir van Gough kūriniai, 
paaukoti Paul Gachet, sūnaus dak
taro, gydžiusio van Gough Auvers - 
sur - Oise miestelyje. Tas nepapras
tas žmogus, pusšimti metų gyveno be 
elektros ir šildymo, 'bet su brangiais 
meno kūriniais ant sienų. Paul 
Gachet auka šiandien įvertinama virs 
20 milijonų frankų,

Louvre turi beveik 80,000 seno
vės Oriento meno kūrinių, 35,000 
Egipto, tarp jų garsusis “Rašytojas” 
ir -35,000 graikų ir romėnų. Tarp pasku
tiniųjų, gražiajame Onos iš Austri
jos apartamente, netoli nuo Pont dės 
Arts, stovi garsiosios statulos; Ve
nus de Milo ir Nike de Samothrake. 
Dauguma orientališkų ir egiptietiškų 
kūrinių iškasti archeologų ekspedi
cijų. Vienas iš vyresniųjų Louvre 
konservatorių, Andre* Parrot, atrado 
Mari, penkių tūkstančių metų senumo 
mieste ppe viduriniojo Euphrato. 
“Erelių vietS”, kuri primena Sume- 
rijos karaliaus Eannatum laimėjimą; 
Mari valdovo statula, Hammurabi tei
sės ir įstatymų vieta ir Susą šaulių 
freskas "liudiją ' senovės Oriento kul
tūrą.

Lankytoj4 nustebina ir Mastaba 
Akhti-Hetep’o? aukšto Egipto val
dininko paminklas, statytas prieš 
2500 metų šalia faraonų pyramidžiu, 
kuris per šulinį buvo sujungtas su 
požeminiu kambariu. Jame stovėjo 
sarkofagas, prie kurio šeima su kuni
gais atlikdavo religines apeigas. Ant 
sienų išsiskleidžia kas dienis senojo 
Egipto gyvenimas, atvaizduotas da
žytuose bareljefuose.

Kasmet Louvre aplanko pusantro 
milijono žmonių, kurių didesnė pusė 
užsienio turistai. Didžiausias dėme
sys rodomas paveikslų galerijai, 
daugiausiai klausia: - Kur kaba “Mo
na Lisa”? - Po “Mona Lisa”, daž
niausiai lankytojai ieško Avignon 
“Pieta”, Fra Angelico “Marijos 
Karūnavimas”, Rembrandt’o “Bathse- 
da”, Greuze “Sudužęs Ąsotis” ir 
Veronos “Vestuves Kanoje”. Iš plas
tikos darbų mylimiausi Michelangelo 
“Vergai” ir Diana su briedžiu iš 
Chateau d’Anet.

Louvre turi nuosavą kuratorių 
mokykla, įsteigta 1881 metais. Muzie
jaus kuratoriai kasmet laiko virš 
4,000 paskaitų svečiams ir studen
tams.

(nukelta į 4 psl.)
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(Iš kapo 
i m. prieš

SĖDINTIS RAŠYTOJAS, i 
Sakkara, Egipte, apie 2375 
Kristų)

_ TURIME AKIS, BET 
NEMATOME

Tur but, priklauso prie nelemtų 
mūsų laiko ypatybių, kad gyvendami 
pasaulyje pilname stebuklų, prara
dome stebuklingumo supratimą. 
Persotinti naujausiais, įmantriau
siais išradimais ir informacijomis, 
patyrę’ ką nors naujo vien išstena
me; - na, tai kas? vietoje džiaugs
mingai sušukę: - Kaip puiku! Ko
dėl mes neberandame tokios džiaugs
mo išraiškos, kaip senasis psal- 
mistas, Kuris sake: - Kada matau 
dangų, Tavo rankų darbą; mėnuli 
■ir žvaigždes Tavo‘mums duotus: - 
Kas yra žmogus, Viešpatie, kad Tu 
apie jį galvoji?

Išeik naktį ir stebėk, kaip 
juda visata! Gal nustebsi iŠ naujo 
žvaigždžių gausumu firmamente ar 
jų tolybe?- Arčiausiai matoma žvaigž
dė Pietų hemisphere yra beveik 80 

LOUVRE TURTAI
(atkelta iš3 psl.)

Dažnai yra klausiama;
Louvre turtas? Bet tai neįvertina- 
ką rodo faktas, nes Louvre nėra

kiek ver-

JL IvLU llCLUloUHULC y L O> UCVC1K UV j . -r y • i J • i *
bilijonų kilometru, tolumoj. Arba išeik apdraustas Kokia suma, kad ir ąuks- 
į laukus ir žiūrėk į žemę! Ne, ne
aukštyn, i, Maorooosmos, bet į ste- N1V lot™atŽJX S Įsi- 
buklingą mažųjų pasauli. Matysi . ■■ 9 Ou P ug nuo <S1laužimų?

Po pavogimo “Mona Lisa” 1911 
metais, vienas žurnalistas, norėda
mas įrodyti, kad per mažą apsaugą, 
įlindo į sarkofagą ir pernaktįpabuvęs 
paskambino policijai. Apsaugą sustip
rino, bet tai nesulaikė keistuolio 
Stanislovo Boguslawskio. 1939 m_
birželio mėn. 4 d. pavogti Watteaus 
“Abejinguosius”. Porą mėnesiu vė
liau jis paveikslą grąžino. Šiandien 
tokios vagystės jau nebeįmanomos. 
Išskyrus atidarytą laiką. Louvre yra 
tikra tvirtove, patruliuojama ginkluo
tų sargų, pilna įvairių aiarmų ir švie
sų, kurie jau tik artinantis prie pa- tautoms yra delikatesu, o kitoms nuo- 
veikslu signalizuoja centrinę budin- dai; Pavyzdžiui rusai, ypač sibi- 
čių policininku. Gaisro atveju auto- riečiai, tiesiog apsvaigsta nuo mus- 
matiškai signalai iššaukia net kelias 
iš karto gaisrines.

Savo 50,000 kvadratinių metrų 
apimtimi Louvre yra toks didelis, jog 
turistas neretai klausia: - nuo ko 
pradėti?

Priklauso nuo asmeniško skonio, 
bet viena yra tikra: aplankęs Louvre 
tapsi turtingesnis ne vien dideliu 
pergyvenimu, bet ir dideliu moksliniu 
patyrimu.

Rene Huyghe - Academie Fran- 
caise narys ir College de France pro
fesorius - jau 24 metai Louvre kura
torius, mano, jog Louvre turtai at
lieka tam tikrą pareigą ir turi savitą 
prasmę. - “Mūsų Šimtmetis lygus ve
žimui be stabdžių lekiančiam į pakal- 

kių. Jis prarado daug gerų instinktų, ne. Atsikratę preities, ir savęs dar ____  _____ a __ j___ ,, ____
Muziejaus uždavinys per jį žmona Agrippina jį pati pavaišino 

belaikius meno kūrinius parodyti am- * -
žiną žmogaus vertę. Menininkui, kaip 
ir eiliniam muziejaus lankytojui, rei
kalinga praeitis, kad ateitį formuotų ir 
suprasti galėtų”.

Iš to taško žiūrint - Louvre vie
nas geriausių pasaulio muziejų, ku
riame ankstyviausioji antika ir moder- 
niškiausieji meno kūriniai sudėti po 
vienu stogu.

slieką, svarbiausiąjį žemės purento- 
ją, pirmutinį artoją. Arba paliesk 
ranka žolę - tikrai atsigulk ant 
žemės ir paliesk! Ar pagalvoji, 
pjaudamas pievutet, už, kat žolei 
privalai būti dėkingas? Žolė* išnau
doja saulės energija, ir chlorophylo 
pagelba sumaišo vandenį iš žemės 
su angliadioxydu iŠ oro ir prisideda 
prie pagaminimo deguonies, kuris 
taip reikalingas kvėpavimui. Chloro- 
phylas pasauli, nudažo žaliai.

Ypatingai' stebėk ant žolės ra
dęs rasos lašelį. Jis atėjo iš debe
sų ir čia susiformavo. Kai tik saulė 
ima šildyti, jo drėgmės molekulės 
pradeda nerimti iki vėl nepakyla į 
orą ir garu iškyla aukščiau už lėk
tuvą. Vanduo rasos laše, sidabru 
blizgantis saulės šviesoje yra toks 
senas, kaip laikas, kada vėso besi
formuojanti žemė. Lašas po lašo 
padėjo žemei atšalti, išplauti į 
paviršių kontinentus ir įkurti van
denynus, kuriuose prasidėjo gyvybė.

- - Viešpatie, kokie dideli Tavo 
darbai ir kiek jų daug! Tu juos vi
sus išmintingai sutvarkei. Atleisk 
mums, kad garbiname netikrus! -

Bet dangus virš tavo galvos ir 
žolė po tavo kojomis dar toli ne 
tokie stebuklingi, kaip tu - žmogus! 
Prieš du milijonų ar daugiau metų at
sirado tvarinys numatytas stebinan
tiems pakeitimams. Savo nepralen
kiama ranka žmogus pasigamino iran-

bet išmoko galvoti. Jis paaukojo savo nesuradę, 
poravimosi ritmą, bet išmoko savo 
jausmus tobulinti, išmoko sukurti 
šeimą ir ją išlaikyti. Jis suprato 
erdvę ir laiką, gėrį ir blogį Jis iš
rado garsų simbolius, kad savo jaus
mus žodžiais išreikšti galėtų.

Taip iš amoebinės būtybės tapo 
Einšteinas, Edisonas, Voltaire, 
Anatole France. Toji būtybė pastatė 
Parthenoną ir išdažė Sikstino koply
čią. Jis paraše* devintąja, simfoniją, 
sukūrė Fausta,. Jis - žmogus skraido 
ore už paukšti greičiau, jis nardo po 
vandeniu aplenkdamas banginį. Jis - 
stebuklingasis padarai šiandien 
paliko savo pėdas mėnulyje. Kar
tais jis aukoja _ savo gyvybę 
idealą, didesnį už patį save. Ir 
žmoguje stebuklingiausią, kad 
dar toks jaunas, dar tik pačioje 
venimo pradžioje. Dar vos tik 
slenksčio stebuklingos ateities.

Žmogus praskleidė laiko už
danga, ir sunkumus palieka toli už
pakaly savęs. Jis kyla ir kyla aukš
čiau. Matyti ir išreikšti nuostaba, 
pagerbti atvira širdimi, atviromis 
akimis - reiškia atradima kelio į 
Dievo Būtybę. įvertinti, pripažinti^ 
džiaugtis - reiškia melstis, pagar
binti ir padėkoti.

Pažvelk aukštyn į žvaigždes, 
žiūrėk žemyn į žeme, atsisuk į savo 
brolius - nustebsi, koks puikus pa
saulis, kuriame gyveni! Jis tavo, jis 
tau - žmogau! Tau, stebuklingiau- 
siajam Dievo tvariniui!

už 
kas 
jis
ant

***
Mona Lisa
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GRYBLį PASAKOS
Ruduo.- Gražus, rausvais lapais 

liepsnojantis ruduo. Europoje ruduo 
prasideda rugpjūčio mėnesi, nes tik
rasis ruduo prasideda nuimant nuo 
laukų duonos derlių. Kitos tautos 
rugpiūtį vadina August’o mėnesiu; nuo 
Ausgustus, Romos ciesoriaus,gavęs 
vardą. Augustus buvo garsus, didžiu
lės 'kariuomenės Įkūrėjas ir garsus 
taikos išlaikyme; ‘kurią, atrodė, lai
mino ir pats dangus, nes tuo laiku 
vieni derlingi metai sekė kitus; ir 
Kristus, naujoji pasaulio šveisa,gimė 
jo valdymo laikais. Tuo padu laiku, 
jeigu tikėti liaudies pasakomis, atsi
radęs ir paskutinis gamtos vaisius; 
išdygę pirmieji grybai. Grybus gavome 
per Kristų, ar tikriau; per Šv. Petrą.

Bevaikštinejant apaštalams per 
žmones, Petras išsiprašė iš gerašir
džiu šeimininkių porą kepaliukų ra
gaišio. Iš vienos Šeimininkės jis 
gavo baltų miltu,, saldesnį ragaiši, o 
iš kitos - tamsesnių, blogesnių miltų, 
kuris atrodė lyg būtu keptas iš pelė
nų. Petras kaip jau žinome, buvo la
bai silpnas pagundoms. Manydamas kad 
Kristus -nepastebės padavė jam tam
sųjį ragaišį o pats sau pasiliko 
baltąjį Kai tik Petras atsikando kąs
ni savojo ragaišio , Kristus ji paklau
sė, ir Petras turėjo atsakydamas išs
pjauti savo kąsni. Tas pats atsitiko ir 
su Kristum.Taip jiedu pamažu bekalbė
dami išspiaudė savo ragaišio kąsne
lius. Iš tų kąsnelių atsiradę grybai. 
Iš Kristaus pilkųjų kąsnelių tapę 
gerieji grybai, o iš" Petro - nuodingie 
ji, ųors jie daug gražiau atrodė, mat 
jie buvę iš “gobšaus” Petro burnos. 
Dėlto, sako legenda, yra taip sunku 
žinoti ir atskirti, kurie tikrieji.

Iš tikrųjų, grybai yra kažkokia 
paslaptimi ’apsupti. Daugelis nuo
dingų grybų atrodo geri ir labai pa
našūs į valgomus. Kai kurie labai 
skanūs jauni ir senų negalima valgyti, 
kiti vėl atvirkščiai. Kaikurie vienoms 

***

mirių ir su didele pagarba juos valgo, o 
kiti europiečiai nuo musmirių suser
ga. Daugiausia musmirius naudoja 
musėms naikinti, užpylę vandeniu su 
medum. Grybai moka savo nuodų pa
slaptis išlaikyti, nors dėl istorijoj, 
žymiųjų nuodijimų, ne grybai buvo 
kalti, žmonės buvo pirmieji grybais 
nuodytojai, ar bent ten, kur grybai 
istoriją rašė. .

Romos ciesorius Claudius mirė 
nuo grybų, - sako istorija, o posūnis 
ir Įpėdinis Neto leido save pakelti į 
dievus ir liepė liaudžiai jam melstis. 
Tikroji teisybė šiek tiek kitokia. 
Claudius liepė nužudyti savo pirmąją 
žmoną Messalina, nes ji buvo jam 
perdaug “bobiška” (šiandien šis 
epitetas reikštų “žiople”); o jo antro
ji žmona Agrippina jį pati pavaišino 
nuodingais grybais dėlto, kad jis jai 
buvo per "bobiškas”, arba nepakan
kamai vyriškas. O vėliau, vienoje 
puotoje labai nediplomatiškas Neto 
išleido katę iš maišo. Kai vienas 
svečių gyrė grybų patiekalą esant 
dievų valgiu, Neto atsakė: - Taip, 
per grybus mūsų Claudius tapo dievu 
dausose. -

Taip pat mirė ir Karolis VI-sis, 
prancūzų “Mylimuoju” vadinams. 
Mirė nup specialiai paruoštų grybų. 
Jis norėjo anglu karaliaus s*ūnu pa
daryti savo įpėdiniu, prancūzai tam 
pasipriešino, na ir... monarchine 
problema išsprendė grybai.

Jau seniai grybais nebenuodi- 
jame ciesorių, nei karalių, tačiau 
grybai lygiai, kaip tada, tebėra lai
komi dievų valgiu. Paskutinių metų 
grybai pilnu kotu atsistojo medicinos 
pasaulyje, kaip anti-vėžio serumo 
tiekėjai. Medicinarai dar šiek tiek 
ginčijasi, bet iš anksto galima ma
tyti, jog laimės grybai. Naujausias 
gamtos reiškinys ir jo tyrinėjimo 
(dar nepilnai ištirtas) mokslas - sexo- 
logija, taip pat remiasi grybais, kaip 
rimtais įvairių potencijų potencialais.

Jeigu žvejys ne visada laimin
gas; grybautojų yra dar nelaiminges
nių. Juk žinome, kaip vieni grybau
tojai visai nemato, grybų (o kitiems 
jie lipte lipa į krepšį.

Mūsų tautos gyvenime grybai 
nuo senų senovės užima, labai svar
bią vietą. Ne vien mūsų senolių ka
maros buvo pilnos džiovintu, rau
gintų, sūdytų ir marinuotų grybų. Mū
sų literatūra, tautosaka pilna pasakų, 
dainų, patarlių ir palyginimų grybais.

Brigita Prokopavičiutė

SELIMA..

Mano saulėleidis...
Mylimiausia vakaro dalis, 
Ant aukšto jūros kranto tu ir aš 
Virš-mirtingųjų pasaulio.
Paskutinis tavo spindulys 
Glosto mane pavargusią... 
Tiesiu rankas tavin, 
Vėjelis taršo mano plaukus. 
Akimis ieškau toliuose platybių... 
Ieškau vis...
Tavo grožy begaliniam,
Vakaro spalvingume, 
Dengiančiam mano namus ir dangų 
Ieškau akimis ir laukiu...
Tavo žvilgsnio paskutinio. 
Mano saulėleidis...
Mano naktis...
Laukiu ilgesingai
Nuraminti troškulį ir širdį, 
Sielą atgaivinti.
Keliauti su tavim per begalybę laiko 
Ir rytą grįžti vėl. 
Atgimusiai, naujai.

GERIAUSIOS KNYGOS
Anglų laikraštis išleido konkursą 

po šimtą dolerių už geriausias dvi 
knygas, kurios daugiausia moteriai 
padėjo. Laimėjo jauna londonietė para
šiusi į anketą: - Mano mamos virimo 
knyga ir mano vyro čekių knygutė. -

***

MAŽYTĖ LEGENDA
Vieną dieną prie dangaus vartų 

susitiko Labdarybė ir Dėkingumas, 
šv. Petras pamanė, kad jiedu kartu 
atėjo ir jis pasakė jiems labai gražu
komplimentą apie judviejų gerus dar
bus žemėje. Petro svečiai susijau
dinę sako: - Mes čia tik pirmą kartą 
susitikome. -

***
Našlė ir motina dviejų paauglių 

berniokų, duodavo jiems gana daug 
laisvės. Viename punkte buvo ne
per malduajama; jie turėjo pasakyti 
kur eina; arba palikti raštelį, kad ji 
žinotų, kur jie randasi.

’Vieną vakarą ji netikėtai sutiko 
seniai nematytus draugus, kurie ją 
pakvietė į teatrą. Vaikų nebuvo na
mie, todėl ji skubiai parašė raštelį: 
- Išėjau į teatrą su draugais, Mama, - 

Po teatro užėjo į kavinę, todėl 
vėlai grįžo namo. Vaikus rado jau 
miegančius. Pastebėjo savo paliktą 
raštelį ir vaikų prierašą.

“Kodėl neparašei,’ koks teatras? 
Kas vaidina? Kas vairuoja mašina? 
Kada sugrįši? Kodėl neatsivedi savo 
draugų namo, kad ir mes susipažin- 
tumėm? Kur galima tave reikalui esant 
pasiekti?

***
-<

GĖLU) PARODA

Hamburge atidaryta gėlių paroda, kiuri 
tęsis 6 mėnesius. Dalyvauja apie 50 valsty
bių. Tai yra didžiausia gėlių paroda ilki šiol 
buvusi Europoje. Vien tik lauke kultivuo
jamoms gėlėms skirta 140 akrų.

Kaip žmogui buvo patariama neiti su 
velniu obuoliauti, kad neliktų be maišo 
ir be obuolių; taip merginoms buvo 
patariama neiti su bernu grybauti, kad 
nepareitų su “glėbeliu”. Jeigu per 
mišką važiuojant ratai girgždėjo, į 
ašį įspaustas glitnus kazelėkas ar 
lepšis atstojo tepalą ir ratai riedėda
vo, kaip patepti. O kur dar kaimo 
žynių “grybelis” - vienintelis ir 
garantuotas vaistas nuo gumbo?

Baudžiavos vargų laikais, sausų 
pasninkų dienomis ir nederliaus me
tais, grybai būdavo svarbi ir didelė 
pagelba. Daina, kuri beveik tokio pat 
senumo, kaip ir grybai, linksmai te- 
bedainuojama ir šiandien:

Oi grybai, grybai, 
Jūs pa tieka mano: 
Kas jus nevalgo, nieko neišmano!

***
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NUO LIETUVIU. PRIEŠ PASAULĮ 

MASKVA GINASI MELAIS
(Atkelta iš 1 pusi.) 

bet nepaminėta kas įvyko su kitomis 
apie 450 bažnyčių ir koplyčių, kaip 
baigėsi Klaipėdos bažnyčios istorija, 
kad viename Vilniuje komunistai už
darė bažnyčių, penkis kartus daugiau, 
negu paliko veikjančių, kad pati 
katedra ir istorinė Sv. Kazimiero baž
nyčia yra išniekintos ir nemažai su
žalotos, kad net Sv. Kazimiero pa
laikai yra išvežti iš katedros Į prie
miesčio bažnyčia,, kad paties kan. 
S. Telksnio gyvenamam „Kaune yra 
iš profanuotos istorinės Šv. Jurgio, 
Šv. Treybės, Sv. Mykolo ir kelios 
kitos bažnyčios.

Sakoma, buk kan. S. Telksnys 
nežinąs ne vieno atvėjo, kad žmonės 
butų diskriminuojami ar varžomi už 
priklausymą religinei bendruomenei. 
Jeigu tai būtų kan. S. Telksnio žo
džiai, tai nė kulto Įgaliotinis nė 
vyskupai savo kurijoje netoleruotų 
tokio savos dijecezijos Įvykių igno- 
ranto.

Paminima, kad visai Lietuvai 
paliktoje vienoje kunigų seminari
joje yra 44 kįėrikai (1940 m. buvo 
425 neįskaitant Vilniaus arkidiace- 
zijos). Nepaminėta, kad Tarybų' Są
jungos valdžia iki 1970 metu leisdavo 
priimti visai Lietuvai tik 5 kandida
tus, dabar leidžia 10, tačiau iš kandi
datų paduodančiu, prašymus Į semina
riją'ta. 10 atrenka policija, o tvirtina 
minėtas Maskvos įgaliotinis, ne se
minarijos vadovybė ar vyskupai. Pa
prastai policija stengiasi kiekviena 
kandidatą atkalbėti, kad jis. nesikė
sintą eiti į kunigų seminariją, iš 
einančių į seminariją reikalaujama

VIRGINIJA RADINAITĖ - 
"MISS ROSELANDS" 1973 
Gražiame Sydnejaus parduotuvių 

centre “Roselands”, gegužės 12 d. 
buvo baigtas to centro gražuolių 
rinkimo konkursas, kuriame daly
vauja merginos ne tik iš viso Syd- 
nėjaus, bet ir plačių jo apylinkių, 
siekiant Gosfordą ir Wolldngongą. 
Iš atrinktą 13 finalisčių “Miss 
Roselands 1973” buvo išrinkta ir 
didelei miniai žiūrovų stebint karū
nuota šviesiaplaukė Virginija Radi- 
naitė (Radinas), _ Jono ir Marytės 
Radiną vienintelė duktė. Sekančią 
diena, visuose didžiuosiuose Syd
nejaus sekmadieniniuose laikraš
čiuose buvo Įdėta Virginijos foto ir 
aprašymai.

Virginija yra gerai pažįstama 
Sydnejaus * lietuvių jaunimui, ji 
ateina i lietuviškas pramogas, o taip 
pat ir Į pamaldas. Būdama mokyk; 
linio amžiaus mergaitė ji lankė 
Bankstowno savaitgalio mokyklą, 
dalyvavo vaidinimuose ir tautinių 
šokių grupėje. Ji buvo aktyvi, skau
tė. Baigusi gimnazija moke'si East 
Sydney Technical College, kurį 
baigė 1972 m. gaudama “Dress 
designer” pažymėjimą, suteikiantį 
mokytojos teisę.

Siekiant mokslo nelieka daug 
laisvalaikio, bet Virginija būdama 
gražios ir malonios išvaizdos, drau
gių raginama, pradėjo modeliuoti. 
Pasisekimas geras, kur Virginija 
pasirodo, ten ji mielai laukiama ir 
sekančiam kartui. Jau prieš 2 metus 
Japonijos madų žurnalo viršelyje 

foto. Praėjusiais 
Randwick Racing 

Spring Carnival karalienės titulą ir 
dar dabar turi neišnaudotus 6 mėne
sių kelionei bilietus Į Europą. Pra
ėjusių Kalėdų atostogų laikotarpiu 
Virginija buvo Pan-American lėktuvų 
bendrovės skraidanti modelistė, 
aplankiusi daugelį kraštų. Visuose 
konkursuose Virginija dėvi savo 
sukurtais ir pasiūtais rūbais.

Su “Miss Roselands” karūna 
Virginija ~ gauna Qantas lėktuvo bi
lietą i Vancouver (Kanada), $500 iš
laidoms ir $300 vertės rūbų.

Virginija gerai kalba lietuviškai 
ir dalyvaudama konkursuose savo 
nei pavardės, nei vardo nėra pa-_ 
keitusi. Ji yra nusistačiusi prieš 
rūkalų ir alkoholinių gėrimų naudo
jimą.

Linkime Virginijai geriausios 
sėkmės siekiant tolimesnių, naujų 
laimėjimų.

buvo Virginijos 
metais ji laimi

J.

pažado 'šnipinėti ir pranešinėti poli
cijai savo draugus ir bendrai semi
narijos gyvenimą. Ne vyskupai ir 
seminarijos vadovybė, o kulto įga
liotinis sprendžia, kuris~ klė nkas 
baigęs seminariją gali būti šventi
namas i kunigus ir kuris ne.

Kalbant apie Lietuvos katalikų 
vyskupų ir kunigų santikius su Vati
kanu visai begėdiškai meluojama. 
Sakoma, kad Lietuvos kataliku atsto
vai dalyvavo visose Vatikano Ii susi
rinkimo sesijo se, 1 
sinoduose, dieviškų (turėtąbūti - ka
nonų) teisių kodekso reformos komi
sijoje. Į Vatikano II susirinkimą ne
buvo leista nė karto atvykti bent 
vienam iš tada trijų gyvų Lietuvos 
vyskupų: Petrui Maželiui, Julijonui 
Steponavičiui, ir Vincentui Sladkevi
čiui. Vatikano kviestam eksperto ti
tulu kan. Juozapui Stankevičiui, tada 
Kauno arkivyskupijos administrato
riui, buvo leista atvykti i_ dvi pirmą
sias sesijas, bet paskiau jis nebuvo 
išleistas, buvo Maskvos pašalintas 
iš savo eitų pareigų ir paliktas be 
jokio paskyrimo. Susirinkimo metu 
Romoje buvo Maskvos siųsti keli ku
nigai ir pasauliečiai, keliems iš Jų 
buvo gautas leidimas Įeiti Į Šv. 
Petro baziliką kaip svečiams, bet jų 
tarpe nebuvo ne vieno Lietuvos kata
liką teisėto atstovo, o visi ir visą 
laiką buvo paprasti turistai. Kanonų 
kodekso ruošimo komisijon yra Vati
kano paskirtas Kauno administrato
rius vyskupas Juozapas Matulaitis - 
Labukas. Vatikano šaukiamam į sesi
jas Maskva kaikada leidžia, kaikada 
ne vykti i Romą. Pav. 1972 m. gegu
žės mėnesio sesijon buvo pranešęs 
valanda ir skridimo nr. kada atvyksta 
į Roma.Ibet prieš išskrendant iš Mask
vos jam buvo pasakyta “niet” ir Ro
mos nepasiekė.

Giriamasi, kad Lietuvoje spaus
diname religine literatūra. Realybė 
yra sekanti. Lietuvoje nėra jokio 
religinio perijodinio leidinio. Net 
dijecezijoms ar parapijoms neleidžia
ma spausdinti paprasčiausio biule
tenio pamaldą tvarkos reikalu. Per 
28 metus išspausdintos keturios kny
gos: Apeigynas, Maldynas, Vatikano 
II susirinkimo nutarimai ir dabar Nau
jasis Testamentas. Lietuvoje tačiau 
šių knygų tikintieji negauna. Išspaus
dinę Apėigyną komunistai pasiuntė 
apie 600 egz. į užsienius juos par
duoti po $5, o Lietuvoje jo negavo ne 
kunigai ne bažnyčios. Tik pradėjus 
prieš tai protestuoti per laisvo radio 
programas knygos po 2-3 egz. buvo 
parduotos bažnyčioms ir liko valdžios 
nuosavybe, o kunigai ar pasauliečiai 
tikintieji negali ne dabar gauti tos 
knygos sau asmeniniai. Panašiai yra 
ir su Maldynu ir su Vatikano II susi
rinkimo nutarimais. Ar gaus dabar 
išleista Naują Testamentą,, dar ne
žinome. Yra tačiau netiesa, ką 
Maskva paskelbė, kad dabar Lietuvoje 
išspausdintas Naujasis Testamentas 
yra pirma laida po 50 metų. Tremtiniai

lietuviai Vokietijoje 1947 metais iš- 
leido visą Naują Testamentą 15,000 

-Vyskupų egzempliorių ir jį išdalino katalikams 
pasauliečiams. Tie patys lietuviai 
1949 -1959 metais išleido arkivyskupo 
Juozapo Skvirecko naujai peržiūrėtą 
Švento Rašto mokslinę laidą trijuose 
dideliuose tomuose. Šiais leidiniais 
labai domėjosi ir dabar domisi kata
likai Lietuvoje, bet rusai neleidžia 
jų Įvežti į Lietuvą.

Prie komunikato pridėtas Kauno 
bazilikos paveikslas su apie 300 
moterų viduje. Bazilika talpina 5,000 
ir tokiomis progomis kaip Kalėdų, Ve
lykų naktys, kai policijai sunku su
kontroliuoti ateinančius, ta bazilika 
sutalpina tik mažą, dali susirenkančių 
minių. Komunikate tačiau nepaminėta, 
kaip policija keliuose kontroliuoja 
vykstančius į Šiluvą, kaip atsiųsti 
ugniagesiai su vandens cisternomis 
vaikė maldininkus susirinkusius 
Skemonyse, kaip daugelyje vietų pa
maldų metu šarlatanai įsiveržė į‘baž
nyčia" mušė žmones, laužė kryžius, 
pi auste paveikslus. Nors tie nusi
kaltėliai buvo žmonių atpažinti, bet 
prieš" jų darbus nereagavo nei policija 
nei teismai. Komunikate nepaminėta, 
kaip baudžiami kunigai, jaunuoliai, 
jų tėvai už jaunimo dalyvavimą pa
maldose. Apie šios rūšies paskutinių 
laikų įvykius skaitome spausdinamose 
kronikose, todėl jų nekartosiu.

Lietuvių I 
atspausdino vyskupo Romualdo Krikš
čiūno vardu kalbą. Jeigu jis tikrai 
dalyvavo ten minimame susirinkime 
tai tiek aišku, kad ten nedalyvavo 
savo iniciatyva. Iš ten sužinome, kad 
Lietuvoje veikia Komitetas kultūri
niams ryšiams su užsieniu. Žinome 
taip pat, kad Rusijoje ir Lietuvoje 
žmones savo iniciatyva jokių organi
zacijų ar komitetų kurti negali, taigi 
suprantame kieno įkurtas minėtas ko
mitetas. Tai padeda mums suprasti, 
kieno iniciatyva yra siunčiami iš Lie
tuvos svetur kunigai, menininkai, 
medikai, inžinieriai ir kitokį. Vyskupas 
kalba apie išvykstančių i užsienį 
emigrantų laivą ir jų jausmus. Žinau, 
kad tokio laivo jis niekad nematė ir 
nesikalbėjo su tokiais emigrantais. 
Jis matė ar bent galėjo matyti šimtus 
ilgų traukinių, kurių prekiniuose ru
siškuose^ vagonuose 'užkalti lietuviai 
buve„ vežami Į Sibirą. Būtų daug įdo
miau, jeigu jis pavaizduotų anų lietu
vių jausmus, raudas, pasakytų nors 
bendrus skaičius, kiek jų lavonų buvo 
išmėtyta pakelėse nuo Lietuvos iki 
Sibiro koncentracijos stovyklų. Mes 
esame skaitę ir šiuos išgyvenimus

Dvejetas

— Gavau dvejetą. Nežinojau, 
kur Afrika.

— Taip tau ir reikia. Nieka
da nepasidedi savo daiktų į vie-

Lietuvos Generalinė Konsule Juzė DAUŽVARDIENĖ pagerbta š.m 
kovo H d., Ta proga įteiktas GARBĖS DIPLOMAS' už nuopelnus

PADĖKA
Visiems nuoširdžiai dėkoju, kurie mane’ sunkioje ligoje lankė 

ligoninėje ir namuose. Už gėles, dovanas ir gerus vilties teikian
čius linkėjimus. , - - ;s

Dar karta ačiū

Guste Ramanauskienė

parašytus pačių tos nelaimes aukų, 
o ne fantazija kokio nors asmens to 
neišgyvenusio. Reiktų linkėti, kad 
vyskupui R. Krikščiūnui būtų leista 
atlankyti Sibire lietuvių kapinynus, 
tuos dar gyvuosius tremtinius, kurių 
Sibire ir Rusijoje yra virš 200,000 
ir jų nuotaikas papasakoti minėto 
komiteto susirinkime, parašyti mums.

__ Tiesa, kad mes dominės leidi- ~
niais Lietuvoje, tačiau mes jų iš
leidžiame daugiau ir geresnių, negu 
Lietuvoje. Mes jų spausdiname kiek 
tik norime, nes jokių valdžių drau
dimai, popierio badas mūsų * nevar
žo. Vyskupas sako, kad mes neturime 
apie Lietuvą objektyvios informaci
jos. Tiesa, kad komunistai jos ne
leidžia, tačiau susitikdami su atvyks
tančiais iš Lietuvos patiriame, kad 
mes vistiek daugiau žinome apie Lie
tuvą, negu daugelis atsilankančių iš 
Lietuvos. Kalbama apie Lietuvą lan
kiusius kunigus ir jų ten pareiškimus. 
Tai skaitant prisimena, kaip kadaise^ 
lankėsi Rusijoje Prancūzijos komu
nistų vadas Andre Gide. Jis savo au
tobiografijoje pasakoja, kaip Rusijoje 
pasirasė visokius pareiškimus, ko
kius jam tik pakišo, kad iš tos peklos 
išnešus sveiką^ galvą, o„ sugrįžęs į 
Prancūziją visą tai aprašė ir išstojo

, iš kompartijos. Atsilankę Lietuvoje 
u ucn-ciLuoxu kunigai visi liudija, kad Lietuvoje

kJomunistuUOilaikraŠčiai Jiems neleido nuvykti, kur jie norėjo, 
- - _ _ o kUr vykti leido, visada juos lydėjo

“vadovas”, nors savo gimtinę ir ki; 
tas vietas kunigas geriau žinojo už 

’ savo “vadovą”. Vienas iš jų tik 
grįžęs Amerikon nustebo klausydamas 
iš’Vilniaus radio savų posakių. Tai 
buvo slapčia užregistruotas pokalbis 
važiuojant taxi su “vadovu”. Kuni
gas sako, kad ir jis, kaip Andre Gidę, 
savo “vadovui” palankiai atsakinė
jęs, kad išnešus sveiką galvą.

Į minėtą kalboje pareiškimą 
mes meilę' užtikriname, kad mes 

mylime savo tautą ir tėvynę, tik ne 
tą, apie kurią mums nuolat kalba per 
radio iš Vilniaus, ar Lietuvoje vai
kams mokykloje. Mes mylime ir musų 
jaunimą, mokome mylėti Lietuvą, o ne 
Tarybų’ Sąjungą. Mes- taip tikime^ kad 
vyskupo ir to komiteto meilės pareiš
kimas yra skiriamas ne tik mums, o jų 
ir mūsų broliams vergijoje Sibire 
ir Rusijoje. Užtikriname vyskupą ir 
komitetą, kad mes nesame nė -per
sekiojami, nė niekinami, nė alkani, 
nė benamiai. Užtat patartume komi
tetui daugiau domėtis lietuviais di
džiojo brolio svetingoje tėvynėje. 
Aniems nusiųstu duonos, religinės ir 
tautinės literatūros ir paprašyti tą 
geraširdį didįjį brolį, kad mūsų lietu
vius paleistų iš vergijos ir pats išsi
kraustytų iš Lietuvos.

***

GRIPAS
— Tau gripas? Man buvo 

šimtą kartų blogiau!
—r Tikrai? Kuo gi tu sirgai?
— Aš sirgau per atostogas.

NUOVARGIS
Jaunuolis tį pensininko nusi

skundimą jį žudančiu nuovargiu.
—~ Bet gi pats iš viso niekad 

nieko neveiki.
— Taigi, tasai nieko neveiki

mas ir žudo mane, nes nęra ja
me nei pertraukos, nei poilsio.
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MAŽOJI LIETUVA IR SUVALKIJOS 
MILIJONAI

"Memeler Dampfboot” priekaištai 
lietuviams dėl Rytprūsių

“Tėviškės Žiburiuose“ (Nr. 12) 
J. Vaiče liūnas rašo:

— Mažosios Lietuvos vokiečių, da
bar gyvenančių V. Vokietijoje, lei
džiamas mėnesinis laikraštis “Meme- 
ler Dampfboot“ š.m. 2 nr., 24 psl., 
rašo . apie laisvajame pasaulyje gy
venančiu lietuvių pastangas atkreipti 
Vakarų pasaulio diplomatų, dalyvau
jančiu Europos saugumo konferen
cijoje, dėmėsi, kad Mažoji Lietuva - 
lietuviškieji Rytprūsiai su Karaliau
čiumi priklausytų Lietuvai. Esą buvu
sio Lietuvos pasiuntinio Berlyne K. 
Škirpos iniciatyva buvo paruostas 
memorandumas Vokietijos vyriausy
bei, kad vokiečiai išmokėtu lietu
viams atlyginimą už Stalinui parduo
ta Suvalkija “atsižvelgiant į gerus 
santykius su Lietuva ateityje“. Tie 
pinigai lietuviams yra reikalingi lais
vės kovai vesti. Šie du reikalavimai 
buvusiems Rytprūsių gyventojams vo
kiečiams sudarė didelę staigmeną.

Tame laikraštyje rašoma, esą, 
vienu metu V. Vokietijos vyriausybe 
buvo užpludusi daugybė prašymų, kad 
būtu atlyginta už Įvairius nacių pa
darytus nusikaltimus. Vokiečiai la
bai nustebę, kad su tokiu prašymu 
ateina ir tremties lietuviai. Lietuviai 
bus užmiršę, kad Hitleris 1940-41 m. • 
priėmė daug į Vokietija, atbėgusių 
lietuviu. Jie užmiršę, kad 1944 m. 
vokiečių kariuomenė gynė Lietuva 
nuo bolševikinių ordų, kad ir dabar 
V. Vokietija lietuviams pabėgėliams 
daug padedanti.

SUVALKIJOS MILIJONAI
Kai kalbama apie pinigus, rei

kia štai ką pasakyti: Hitleris nepar
davė Stalinui ne vienos pėdos Izra
elio žemes, ne vienas vokiečių ka
reivis nebuvo įžengęs į Izraelį, kad 
pieštų tų kraštą, o vokiečiai žydams 
sumokėjo keletą bilijonu dolerių. 
Izraelis iki 1967 m. nebuvo didesnis 
už Lietuvą, o ir dabar jis neturi ne 
3 milijonų gyventoju. Kodėl vokiečiai 
buvo labai duosnūs žydams, o ne- 
duosnūs lietuviams? Vokiečiai per 
abu pasaulinius karus is Lietuvos iš
plėšė turto už keletą bilijonų dolerių 
ir išžudė daug lietuvių. Bet jie lie
tuviams nenori atsilyginti ne simbo
liškai.

Esą Hitleris lietuvius priėmė 
į savo kraštą. 0 kas sudarė tas sąly
gas, kad lietuviai turėjo bėgti i Vo
kietiją, kad išgelbėtų savo gyvybę? 
Hitleris atbėgusius lietuvius priėmė 
naudos sumetimais. Daug į Vokietiją 
atbėgusių lietuvių buvo įvilkti į vo
kiečių karių uniformas ar pasiųsti i, 
fabrikus, nes vokiečiams trūko darbo 
jėgos. Hitleris buvo numatęs į Vo
kietiją išgabenti per 100,000 lietuvių 
darbams.

“M.D.” sako, kad vokiečiai 
1944 m. gynę Lietuvą nuo bolševikų. 
0 kas Lietuvą bolševikams atidavė? 
Ar ne vokiečiai? Vakarų pasaulis 
nen< ? bolševikams atiduoti Pabal
tijo :ybių. Kai Hitleris susitarė
si; iu, Pabaltijo valstybės pa
teko Jsevikų nagus. 0 pagaliau
kaip k tėčiai gynė Lietuvą, jeigu 
jie t gynė rytinės . Vokietijos?
Ir R\ šiuose gyvenę vokiečiai da-
dar g\ veria V. Vokietijoje. Dabar jie 
primena, kad vokiečiai daug padėjo 
pabėgėliams lietuviams ir dabar pa
deda. Vokiečiai lietuviams pabėgė
liams padėjo, bet jie prieš tai iš 
Lietuvos pasiėmė visokio turto net 
už kelis bilijonus dolerių. Ir pačioje 
Lietuvoje 1941-4 m. gyvenę vokiečiai 
ėmė visokias gerybes. Tuo metu 
Lietuvoje mirgėjo užrašai: “Nur 
fuer Deutsche“.. Vokietijoje gyvena 
lietuviai tokių pirmenybių neturi. 
Vokietijoje lietuviai turi tas pačias 
teises, kokias turi ir iš kitu kraštų 
atvykę žmones.

Reikia pabrėžti, kad lietuviai 
vokiečiams padėjo daug žmoniškes

nių būdu, negu vokiečiai lietuviams. 
Lietuviai Vokietijoje nepiešė, kaip 
darė vokiečiai Lietuvoje. Priešingai. 
Uz vokiečių plėšimus ir žudymus lie
tuviai vokiečiams rodė nuoširdų žmo
niškumą. 1945 m., kai išbadėję Ryt
prūsių vokiečiai ypač vaikai, bego i 
Lietuvą, kad nemirtų badu, pusiau 
badaują lietuviai gelbėjo vokiečių 
gyvybes, dalindamiesi turimais kuk
liais ištekliais. Vėliau kaikurie tų 
vokiečiu vaikai, atsigavę lietuviška 
duona turėjo proga atvykti į Vokieti
ją ir lankyti lietuvių gimnaziją. Anot 
vieno iš ju: “Man lietuviai yra nuo
širdesni už vokiečius. Vokiečiai 
manz vokiečiui, nedavė duonos, o kai 
nuvykau į karo nuteriota Lietuva, lie
tuviai mane išgelbėjo nuo bado. Tai 
reiketų_ įrašyti į Lietuvos ir Vokie
tijos istorijas“.

Dėl ‘piniginių atlyginimų vienas 
vokietis pasakė, kad Vokietija ne
būtu, žydams mokėjusi bilijonu dole
riu, jei ne JAV-ės, kur žydu įtaka 
yra reikšminga. Juk ir amerikiečiai 
žydams išmoka daug bilijonų dole
rių. Vokietija negali pyktis su JAV 
ir dėlto, kad dabar rytuose įsigalėjęs 
daug ars'esnis Vokietijos priešas, ne
gu jis buvo I94O m.

MAŽOJI LIETUVA
Vlikas savo memorandume Va

karų pasaulio vyriausybėms primena, 
kad siaurės Rytprūsiai rusams buvo 
pavesti laikinai - iki Taikos konfe
rencijos. Taip pat primena, kad ta 
Pabaltijo sritis - šiaurės Rytprūsiai 
arba Mažoji Lietuva istoriniu, et
nografiniu, geografiniu ir ūkiniu at
žvilgiu priklauso Lietuvai.

“M.D.”, kritikuodamas Vliko 
memorandumą rašo:

Lietuvių reikalavimas yra Brand- 
to rytų politikos pasekmė, Lietuviai 
padarė išvadas nuo rytinių žemių. 
Kai mūsiške Bonnos koalicija (pri
tariant ar toleruojant reikšmingai par
lamentinės opozicijos daliai) pri
pažįsta dabartinę padėtį Europoj vi
siem laikam, lietuviai pasirodo kaip 
politinės toliregystės vyrai. Jie 
ruošia planus tai dienai (galbūt dar 
labai tolimai), kai rusai bus pri
versti apsiriboti Rusija. Tada len
kai remdamiesi vokiečių atsisaky
mu rytinių sričių, įskaitant pietų 
Rytprūsius, norės jas pasilaikyti. 
Siaurės Rytprūsiai bus prieinami. 
Lietuviai jhu dabar reiškia savo pre
tenzijas į tas sritis, nurodydami, kad 
šiaurės Rytprūsiai yra ne kas kita, 
kaip Prūsų Lietuva, kuri būsimai Lie
tuvai esanti gyvybinės reikšmės.

Toliau “M.D.” pastebi, kad ne 
vienas rytprūsietis iŠ tokios ateities 
vizijos pasijuoks. Tačiau priduria, 
esą negalima užmiršti, kad lietuviai 
kartą savo viziją jau įvykdė, būtent 
isteige Lietuvos respubliką ir dargi 
su Klaipėdos kraštu. Savo tikėjimu 
į ateities laisvą, vieningą, didesne 
Lietuva lietuviai esą gali būti pa
vyzdžiu daugeliui menko tikėjimo 
vokiečių.

Po šių pagyros žodžių “M.D.” 
daro šį priekaištą lietuviams:

Mes betgi manome, kad lietuviai 
savo sąs kaitau aruose be šeimininko. 
Siaurės Rytprūsių seimininkai esame 
mes, vokiečiai, šio krašto gyvento
jai. Iš 2.5 milijono rytprūsiečių te
buvo 15,000 lietuvių ir lenkų, o visi 
kiti buvo vokiečiai. Vieno dalyko 
lietuviai neturėtų užmiršti: savo išti
kimybę tėvynei jie nepralenks ryt
prūsiečių! Jei Bonna ir atsisakė vo
kiškų rytinių žemių, ištremtieji savo 
tėviškės neatsisakė. Tegu dabarties 
vėjas, kaip ir lietuviams, pučia tie
siai į veidą,, bet jis pasikeis ir vėl 
pus į_mūsų bures.

Nors ir kaip drąsiai atrodytu 
lietuvių pateiktas Vakarių galybėms 
reikalavimas šiaurės Rytprūsių, ta
čiau tai darydami lietuviai praranda 
savo moralinį kreditą. Juk negalima 
is vienos pusės keikti rusiškąjį im
perializmą ir iš kitos tuo pačiu metu 
puoselėti didesnes Lietuvos imperia
listinius planus... Mes esame nuomo
nės, kad lietuvių sugrįžimas iš trem
ties į laisvą tėvynę, jei iš viso jis

NETEKOME KAIMYNO

Nelauktai ir netikėtai, ankstų 
sekmadienio rytat, balandžio 15 diena 
mirtis išsivedė iŠ musų tarpo mielą 
ir brangu kaimyną, amžinos atminties 
VIKTORĄ PROKOPAVIČių.

Gimė Viktoras 1912 m. liepos 
9 dienat Rygoj, Latvijoj. A.A. Vik
toro paties pasakojimu, jo tėvai buvo 
kilę nuo Panevėžio, užkietėję lietu
viai, neprisiėmė Latvijos pilietybės 
ir jauną Viktorą, dar nesulaukus rei
kiamo amžiaus, varyte išvarė į Lietu- 
vat atlikti karinės prievolės. Po ka
riuomenės Viktoras nebegrįžo Latvi
jon, bet liko gyventi Panevėžy, iš
moko auto-mechaniko amato ir manė 
liksiąs Lietuvoj amžinai. Likimas 
lėmė kitaip.

Kaip ir visus to meto jaunus vy
rus, Viktoro karas irgi nepaglostė. 
Vargęs įvairiuose okupantu verčia
muose darbuose, kol gerokai karo 
apstumdytas atsidūrė Lebestedt Camp 
8/10 pabėgėlių, stovykloj. Ten 1946 
m. sus ik tuokė su žmona Marija ir su-

įvyks, bus galimas tiktai per laisvus 
ir vokiškus Rytprūsius.

Taigi, pasak “M.D.“, vokiečiai 
yra šiaurės Rytprūsių - Mažosios 
Lietuvos šeimininkai. Jei negerai, 
kad lietuviai žmonišku keliu - su pra
šymu rankoje - jiesko teisių į savo 
protėviu žemę, ar gali būti gerai, kai 
vokiečių ordinas kardu ir ugnimi žu
dė Ii e tuviu s-prusus, užgrobė ju žemę 
ir dabar sako: “Mes Čia esame šei
mininkai!” Ar imperilizmas iš vaka
rų yra geresnis u’Z imperilizmą iš 
rytų? Praeito karo metu daug vokie
čių Lietuvoje buvo atėmė ūkius iš. 
lietuvių ir sakė: “mes čia esame sei
mininkai!“ Tai rodo, kad imperializ
mas yra vienodas - rusiškas ar vo
kiškas.

Vienas 28 metų amžiaus vokie
tis, kilęs iš Rytprūsių, dar T964 m. 
pasakė: “Aš žinau, kad pries 700 
metų Rytprūsiai buvo Lietuvos dalis 
ir kad tą kraštą užkariavo vokiečių 
ordinas. Bet taip gyvenime yra: kas 
kurį kraštą užkariauja, tas jį laiko 
savo kraštu. Dabar Rytprūsius savo 
kraštu laiko rusai. Ir rusai lietu
viams nėra geresni už vokiečių or
diną.”

MORALINIS KREDITAS
Kai kalbama apie moralinį. kre

ditą, tai vokiečiai jo neturi jau nuo 
1938 metų. Jie užėmė Austriją ir 
p asake: “mes čia esame seimininkai!” 
Ir taip tas vokiečių s'eimininkiškumas 
ėjo i Klaipėda, Čekoslovakija, Nor
vegiją, Daniją, Olandiją, Befgiją ir 
1.1. 0 nuo 1941 metų jie pasuko į 
rytus ir visur jautėsi šeimininkais.

Jau du pasauliniai karai, sukelti 
vokiečių, sulaikė juos nuo šeiminin
kavimo okupuotuose kraštuose. Bet 
Rytprūsių vokiečiai dar ir dabari lie
tuviams sako: “mes čia esame šei
mininkai“. Ar jie taip pat sako ir 
lenkams? Juk Lenkijoj vakarinė sie
na eina į vakarus nuo Stetino.

Taip, lietuviai turi daug ko'pasi- 
mokyti is praeities, bet nemažiau 
turi pasimokyti ir tie vokiečiai, ku
riems “Drang nach Osten” tebera 
nenugalėta svajonė. Lietuviams rupi 

tėvynės atgavimas etnografinese že
mėse ,0 ano tipo vokiečiams - imperine 
Vokietija.

VIKTORAS PROKOPAVIČIUS

silaukė trejeto vaikų. Brigita, gimusi 
1947 m. šiandien kvalifikuota medici
nos sesuo ir akušerė. Dvyniai sūnūs, 
Ričardas ir Aleksandras, gimė 1948 
m. abu architektūros braižytojais dirb
dami stengiasi Įsigyti architektų dip
lomus.

į Australija^ Prokopavičių šeima 
atvyko 25 balandžio 1950 m. ir pateko 
į Maffrą miestelį atlikti darbo kontrak
tą prie geležinkelio darbu. Atlik
damas kontrakta^ Viktoras lankė Sale 
technikos mokyklą ruošdamasis 
plumberio amatui ir 1953 metais iš
laikė egzaminus. Iš Maffra persikėlė 
gyventi į Geelongą, bet vaikams au
gant ir aukštesnių mokslų siekiant 
1957 metais apsigyveno Dandenong 
miestelyje, arčiau Melboumo.

Čia jis pasistatė namą, buvo mė
giamas darbdaviu kaip darbštus ir 
sąžiningas tarnautojas ir vienoj dar
bovietėj išdirbo visą laiką. Būdamas 
liuteronų tikybos, priklausė Dande
nong liuteroną parapijai, kur buvo 
bažnyčios seniūnu, iždininku ir kito
kiose parapijos vyresniojo (elder) pa
reigose. Nepamiršo ir lietuviu liute
roną parapijos Melbourne.

Susipažinom sų Viktoru Proko- 
paviČiu Phillip Island lietuviu kaime, 
kur jis savaitgaliais vaikams pastatė 
gražų vasarnamį. Per tuos keletą 
metą'neteko jo matyti pikto, nei nepa
tenkinto. Visuomet paslaugus, vi
siems noriai padėjo, negailėdamas 
laiko nei jėgų, kurią jau neperdaugiau- 
siai beturėjo. PrieS aštuonis metus 
konstatuota širdies liga, Angina Pec
toris grasinančiai jo nebepaleido. Ta
čiau Viktoras niekad nesiskundė ir jo 
mirtis mums buvo staigus ir netikė
tas smūgis.

Išėjo Viktoras ir netekome bran
gaus, nuoširdaus kaimyno. Jis sva
jojo dar grįžti aplankyti Lietuvą, kur 
turi trolį. Svajojo gimtąja Rygą dar 
pamatyti/ Mylėjo jis ir mus visus 
priglaudusią Australiją. Buvo mėgia
mas visą kaimynų ir jo mirtis paliko 
skausmingą gėla^ mūsų visu, širdyse. 
Mums trūksta jo ir ilgai ilgai* užmiršti 
negalėsime. Su likusia žmona Marija 
ir vaikais giliai pergyvename liūdesį? 
atjaučiame ir dalinamės ją skausmu.

Ilsėkis ramybėje, brangus kai
myne, ir tebūnie nesunki Tau šios 
šalies žemė!

A. Matukevičienė

— Žmogaus mintis atsisako 
tikėti į visatą, neturinčią tiks
lo. — I. Kant
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A. A.
Mylimam tėveliui

LAUKINIUI BERTAŠIUI

mirus, jo dukrai Danai ir sūnui Algiui su šeima jų skaudžioje 
valandoje gilia užuojautą išreiškia

Geelongo Liet. Sporto Klubo
“VYTIS” Valdyba

RUOŠKIMĖS NAUJU. METU. 
BALIUI MELBOURNE

vai-JNuo seno lietuviai garsėja 
šingumu. Mūsų močiutės neišleisdavo 
praeivio ar pakeleivio iš savo namų, 
ne pa valgydinusios, nepagirdžiusios 
pienu ar gira. Svetimo žmogaus priėmi
mas, jam dėmesio parodymas kaimo 
žmonėms iki mūsų laikų dar išliko 
šventa pareiga, - brangi tradicija. 
Stengiamės ta tradiciją išlaikyti ir 
svetur gyvendami, pritaikome kiek 
sugebėdami savo buičiai. Mūsų šei
mose yra įsigalėję Įpročiai ruošti 
partijas bet kokiomis progomis. At- 
švenčiamos oficialios šventės ir visų 
šeimos narių gimimo dienos, Šven
čiame sėkmingą darbo užbaigimą, išė
jimą^ atostogų ir sugrįžimą iš jų, nauji 
baldai ir 1.1.*

Per daugumą progų sūbanalėjo 
tikrosios šeimos ir oficialios šven
tės. Po dažnų progų šeimininkai iš
vargę ir kartais net graužiasi, nes 
bijo/ kad svečiai jų nepaminėtų blogu 
žodžiu. Kyla mintis, ar ne geriau re
čiau vaišintis vieni pas kitus ir 
dažniaus palaikyti bendrus pobūvius 
ir balius, tokiomis progomis visi lais

vai gali susitikti su draugais, pasi
šnekučiuoti, pasimatyti ir kartu pasi
linksminti. Čia aš ir noriu paminėti 
ateinantį naujų Metų balių, kuris 
bus ištaigingoje ir erdvioje, salėje, 
Camberwell Civic Centre. Šią sale 
mums vėl pasisekė užarigažuoti Nau
jiems Metams ir jos nenorime pa
leisti, nes ją gauname su gero maisto 
pasirinkimu, gėrimais ir pilnu aptar
navimu, prieinama kaina. Reikia tik, 
kad tautiečiai pritartų mūsų pastan
goms ir susitarę su draugais ir pa
žįstamais Naujų Metų sutikimą at
švęstų kultūringoje atmosferoje, kur 
galės pajausti tikrą, šventę, kuri pra
skaidrins gyvenimą, nuplaus kasdie
nybės dulkes. Išreikškime bičiuliams 
meilę, pagarbą, draugiškumą ir paro
dykime savo nuoširdumą jau dabar 
planuodami ir ragindami vieni kitus, 
seni jaunus, jauni senus. Bilietus bus 
galima gauti tuoj po pusmečio ir susi
mokėję iš anksto, Naujų Metų links
mybės'atrodys lyg butų veltui. Būkime 
pavyzdžiu, pergalvokime ir palaikyki
me savus pobūvius.

Melbourne Apyl. V-bos vardu
A. Baltrukonienė

MŪSŲ ENCIKLOPEDIJA

Iš visų Baltijos valstybių lietuviai suge
bėjo išleisti pačią didžiausią (36 t.) ir išsa
miausią enciklopediją. Latvių Enciklopedi
ja, išleista Stockholme, turi tik tris tomus, 
o Estų Enciklopedijos 1957 metais pasirodė 
tik dlu pirmieji sąsiuviniai.

***
Dažnai nusiskundžiama, kad vis 

nesą informacinės literatūros apie 
Lietuvą. Šią spragą gerokai užkiša 

Prisimintina, kad sutrumpinta Lietuvių neseniai Vliko pastangomis Jrlėso- 
Enciklopedija leidžiama ir anglų kalba.

***
Išleista antroji laida “Dabarti

nio lietuvių kalbos žodyno”. Pirmoji 
laida buvo išleista 1954 m. Kaip s.m. 
kovo 7 “Tarybinis Mokytojas” pra
neša, antroji žodyno laida esanti žy
miai padidinta: esą apie 60,000 žo
džių. Vien tik žodžių kurie prasideda 
raide “a”, pirmoje laidoje buvę 2790, 
o antroje - 4185. Redagavusi redak
cinė kolegija, kuria sudarė: J. Kruo-

KELIONĖMS į EUROPA, AZIJA IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS į LIETUVIU KELIONIŲ BIURĄ

844 GEORGE ST.. SYDNEY. AUSTRALIA 2OOC

Palanga, Travel

TURIME IR ĮVAIRIU ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSIJŲ PO 
PACIFIC SALAS. SKAMBINKITE TEL. 26 3526

D.
K.

pas (ats. redaktorius), A. Lebedys, 
Lukšys, J. Paulauskas, J. Senkus, 
Ulvydas. Vilnius, 1972 m.

mis išleistoji knyga “USSR-German 
Aggression Against Lithuania”.

Lietuvių organizacijos ar asme
nys, norį kuo nors atsidėkoti kitatau
čiams, susirūpinusiems Lietuvos 
laisvės reikalais ir apie tai kalban
tiems bei rašantiems, galėtų tą knygą 
padovanoti. Todėl, kas tik norėtų ją 
įsigyti, prašome savo pageidavimus 
drauge su $15.00 čekiu, įrašytus 
Lithuanian National Fund vardu, 
siųsti ELTA, 29 West 57th Street, 
New York, NY, 10019 adresu.

KAIP ANKSTI TURĖTU KŪDIKIS 

RŪKYTI T

I THE NATIONAL WARNING AGAINST SMOKING 
_ Authorised by The Commonwealth Department of Health.
■ Dėl informacijų užpildykite šitą kuponą ir siuskite: 
-The Commonwealth Department of Health, P.O 
Į| Box 100, Woden, A.C.T. 2605.

| Name----------------------------------

| Address____________________

EN2

State Postcode
DH9.1OSJJ
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Pranešimai
MELBOURNO SPORTO 
KLUBAS "VARPAS”

Praneša, jog klubo valdyba, 
išstojus vienam nariui, iš naujo pasi
skirstė pareigomis ir dabar valdy
bos sudėtis yra :

p. R. Ragauskas - pirmininkas, 
p. S. Žiedas - vice-pirmininkas, p.
I. Kviecinskienė - iždininkė, p. A. 
Muceniekas - ūkio vedėjas, p. J. 
Gružauskas - sekretorius.

Klubui korespondenciją prašom 
siųsti šiuo adresu: J. Gružauskas, 
12 Stanely Gr. Blackburn, Vic., 
3130.

M.L.S.K. "Varpas” Valdyba

DĖMESIO MELBOURNIŠKIAI '

Maloniai kviečiami išklausyti p. 
A. Karazijienės paskaitos "The 
Golden Age of The Baltic People” 
gegužės mėn. 24 d. ketvirtadieni, 

(ne gegužes mėn. 17 d.,kaip buvo' 
paskelbta anksčiau), 
7.30 vai. New Arts (BaSel) Universi
ty of Melbourhe. Ruošia The Society 
of EastrEuropean Cultural Studies.

***
Sydnėjaus Studentams

Joninių, laužas. Birželio 2 d. 
renkamės pas p. Leverįus Cataca
bana Beach Gosford, linksmai pra
leisti savaitgalį. Bus Joninių lau
žas ir kita programa.

PRANEŠIMAS

1973 - 74 metų kadencijai iš
rinkta nauja A.L.B. Adelaidės Apy
linkės Kontrolės Komisija:

Pirmininkas - P. Launikaitis, 
27 Kent Rd., Keswick, S.A., 5035.

Nariai: - K. Pocius, 18 Torrens 
Ave., Fullarton, S.A., 5063.
J. Rackus, 23 Trigg St., Blair 
Athol, S.A., 5084.

***
VEIKIA SYDNĖJAUS LIETUVIU 

KLUBAS

Sydnėjaus lietuviai džiaugiasi 
nauju klubu. Pastatas gražus, mo
derniškas, patogus, jaukus ir mie
las. Narių ir svečių lankosi gana 
daug, biznis eina gerai, greitas ir 
malonus patarnavimas, lietuvių nuo
taika puiki.

Klube yra 10 poker mašinų. Pir
mąjį istorinį Jack pot ištraukė ži
noma visuomėnininkė p. Teresė Reis- 
gįenė, kurį aplaistė šampanu.

Linkime Sydnėjaus Lietuvių 
Klubui sėkmės biznyje ir būti gra
žiu pavyzdžiu vienybėje.

***

LIETUVIU.LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY POE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

Siūlo:
Senatvės apsirūpinimui, bizniui arba Savaitgalių Malonumui: -

Namus ir žemės sklypus, žavingoje ežerų ir okeano apylinkėse 
Kainos kyla. Investuok dabar, kad nesigailėtumiai rytoj

Jeigu tau žemės pirkt reik.pas Aleksą Jasaitį eik :

B Entrance Rd,, Bateau Bay, Telef. 32 - 3213. Po darbo 
valandų 32 - 4625 043 Code.
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TAUTINIU ŠOKIU VADOVU 
ŽINIAI

Pranešame, kad 1974 metais 
įvykstančiam, Lietuvių Dienų metu, 
tautinių šokių koncertui paruošti ir 
jam vadovauti yra pakviestas p. V. 
Straukas.

Visų , tautinių šokių grupių va
dovus ar administratorius, prašome 
pranešti savo adresus A.L.B. Krašto 
Kultūros Tarybai - V. Baltutis, 
1 Belinda St., EVANDALE, S.A. 
5069.

Tautinių šokių koncerto pro
grama. sudarius, visų grupių vado
vams bus išsiuntinėtas smulkus 
programos turinys.

Adresus prašome prisiųsti, kiek 
galint greičiau, nes jau reikalinga 
dabar sudaryti norinčiųjų koncerte 
dalyvauti grupių sąrašą.

ALB Krašto Kultūros 
Taryba

LIETUVIU. RAŠYTOJU DRAUGIJOS 
PREMIJA UŽ VERTIMUS

Lietuvių rašytojų kūriniams pla
čiau pasaulyje paskleisti Lietuvių 
Rašytojų Draugija skelbia PETRO 
VARKALOS vardo literatūrine premiją.

PREMIJOS NUOSTATAI
1. Premija skiriama už lietuvio 

rašytojo - jos prozos kūrini - romaną 
novelių rinkinį, drama arba jo sure
daguotą ar išverstai lietuvių prozos 
antologiją, pasirodžiusius 1974 - 76 
metais anglų kalba.

2. Premijos dydis - 1000 anglų 
svarų (apie 2500 dol.),Jos iniciato
rius ir mecenatas Petras B. Varkala, 
Purley (Surrey), Anglija.

3. Komisiją premijuotam veikalui 
atrinkti skiria Lietuvių Rašytojų 
Draugija. Be trijų LRD narių, išsa
miai pažįstančių literatūrą anglų kal
ba, komisijoje dalyvaus bent vienas 
ne lietuvis^ tos srities specialistas, 
ir premijos mecenatas.

4. Premijuojamas verstinis veika
las turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) Jis turi būti literatūriškai 
vertingas.

b) Jo autorius gyvenąs laisva-; 
jame pasaulyje.

c) Jo leidykla pakankamai žino
ma, kad būtų garantuota veikalui 
žymiosios spaudos recenzijos ir bent 
vidutinis tiražas.

5. Neradus premijuotino veikalo, 
komisija gali minėtąja premija pa
remti jau išversto literatūriniu at
žvilgiu vertingo rankraščio išleidimą 
žinomoje leidykloje, jei tokios para
mos leidykla reikalautų.

6. Nei premijuotino, nei remtino 
veikalo neradus, premija atidedama 
1977-79 metams.

***

METO! BM|y

maloniai kviečia atsilankyti į rengiamą 
TRADICINĮ,

kuris įvyks gegužes mėn. 26 d.r šeštadieni .Father O’Reilly 
Auditorium - salėje, Aubum, 15 Park Rd. Pradžia 7. vai. vak.

Įėjimas S3 .00. Pensininkams ir moksleiviams $1.50
Įdomi programa, gera muzika, šilti ir šalti užkandžiai, gausinga 

fantais loterija.
Stalus prašome kuo anksčiau.užsisakyti pas p. O. Baužiene (ei

Visas pelnas skiriamas “Sodybai”. Tad prašome paremti ir 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti. Iki pasimatymo BALIUJE.

59-2608 @

MOTINOS DIENA 
SYDNĖJUJE

Graži rudens diena truputį kve
pėjo chrizantemomis ir melencholiš- 
ka dvasia. Daugelio mamyčių jau 
nebėra šiame pasaulyje,ir jų ne visų 
kapus puošė chrizantemų žiedai, nes 
jų mamytės toli Lietuvoje guli pa
laidotos savo tėviškės žemelėje, 
arba Sibiro svetimose taigose, Alta
jaus kalnynuose ir kitose pasaulio 
salyse. Šiandien lietuvės motinos 
kapus visur gali aptikti. Ir gerų vai
kų maldos ir mintys ta,, dieną kryž
mais skraidė per visą pasaulį lin- 
kėdamos joms ramybės ir poilsio.

Kita dalis tebeturi savo mamy
tes čia pat namuose, jie laimingi 
galėdami jas pasveikinti, padėkoti, 
už jų nuolatinius rūpesčius ir pado
vanoti mažą, dovanėle, arba padekla
muoti ar pasakyti gražų žodelį.

Sydnėjiškiai sava motinas pa- 
ferbė iškilmingomis pamaldomis

v. Joachimo bažnyčioje. Kun. P. 
Butkus atlaikė mišias, kun. P. Mar- 
tuzas pasakė pamokslą, o "Dainos” 
choras, vadovaujamas Br. Kiverio, 
gražia giesme kėlė ir artino širdis 
prie motinų. Šioj iškilmingoj dienoj 
daug- lietuvių dalyvavo pamaldose, 
o mūsų skautai tvarkingai ir gražiai " 
uniformuoti rodė pagarba, šiai. dienai.

Po pamaldų, parapijos salėje, 
kun. P. Butkus atidarė motinoms 
pagerbti pobūvi. Šį pobūvį ruošė 
skautai ir ateitininkai, tai sena 
mūsų jaunimo tradicija, giliai ata- 
tinkanti šios šventės prasmę.
. Salę puošė naujas dail. Montvido 
Šiluvos Marijos paveikslas. Susi
rinko per 200 žmonių. Paskaitėlę 
skaitė Ginta Viliūnaitė, ji aiškia 
lietuviška tarsena, skambiu tonu ir 
jautriais žodžiais prabilo į motinas 
ir į visu čia esančių širdis. Jos 
žodis kėtė vyresniajai" kartai pasi
didžiavimą, o motinoms džiaugsmą. 
Toliau kita jaunutė mergytė Audrute 
Šliterytė paėmė scenoje vadovavimą. 
Pasipylė, kaip iš ožio rago, mažųjų 
eilėraščiai, dainos ir muzika. Ža
vingos mažųjų- pastangos-pasirodyti 
scenoje, pasakyti mamytei pagarbų 
žodelį, padainuoti linksmą dainelę, 
buvo ‘ryškiai matomos ir mielos. Jų 
buvo tiek daug, kad visus būtų 
sunku ir išvardyti nesuklydus, jei 
padarysiu klaidą man atleiskite. 
Eilėraščius sakė*: Jonukas ir Ju
dita Bučinskai, Andrius Šumskas, 
Bieliūnaitė, Stasiūnaičiai, Burokas, 
Vilkas, Povilas ir Julytė Stašioniai; 
dainavo: V. Pužas, Loreta Šarkaus- 
kaitė, Lanutė Stasiūnaitė, Violeta 
Savickaitė; vargonėliais pagrojo 
R. Stasiūnaitis. Rita Bar kūtė skaitė 
apsakymėlį apie mamą. Užbaigai 
5 mergaitės - Kristina Cox, Audronė 
Stašionytė, Audrutė Šliterytė su gi
tara, Teresė Daubaraitė ir Rita 
Barkutė padainavo labai nuotaikin
gai - “Tylus armonikos tonai’!- dai
nelę. Ir galiausiai, “Aušros” tunto 
tuntininkas s. B. Barkus uždarė 
trumpu žodžiu pobūvį ir padėkojo 
motinoms ir vaikučiams. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

Mamytės ir vaikučiai buvo pa
vaišinti pyragaičiais ir kavute.

B

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE

"TALKA”
Moka už indelius (depozitus) 
5% metinių palūkanų, už jnasus 
(šėrus) iki T/i% dividendo. 
Duoda paskolas iki 5000 doleriu 
iš 1-9% užs kaitant kas 3 mėn." 
Talkos įstaiga "veikla šeš
tadieniais nuo 11 vai. iki 14 
vai. p.p.
Lietuvių Namuose, 50 Errol 

St., North Melbourne.

JURGIS JANAVIČIUS 

"U M P H”
A Poetry & Prose Publications, 

Canberra, 1972. Jurgis Janavičius, 
naujų formų ieškotojas ir suradėjas, 
kuria lietuvių ir anglų kalbomis. 
Daugiau kaip prieš dvejus metus 
(1971) jis išleido poezijos rinkinį 
anglų kalba “Journey to the Moon”, 
o šiemet - pusiau verbalinį, pusiau 
vizualinį simbolinį poezijos rinkinį, 
pavadintą "UMPH . Čia žodžiai 
papildomi regimais braižiniais ir - 
atvirkščiai. Ir vienoj ir antroj for
moj autorius yra originalus, turi 
plačią filosofuojančią vaizduotę. 
Knyga šios rūšies poezijos mėgė
jams įdomi dovana. Knyga gaunama 
pas autorių. Kaina $1.20.

J. si.
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