
MUSlĮPįSTOCt
(XXIV) 3.12.1973 REGISTERED FOR POSTING AS A NEWSPAPER CATEGORY E. 1973.12.3 Nr. 48 (1:

NEPRIPAŽINS ANEKSUOS
(PABALTIEČIŲ. DELEGACIJA PAS 
KANADOS MINISTERĮ PIRMININKĄ)

"Sesi pabaltiečių atstovai 1973 
spalio 23 d. buvo priimti Kanados 
Ministerio Pirmininko P.E. Trudeau, 
Užsienio Reikalų Ministerio M. Sharp 
ir Daugiakultūrinių Reikalų Ministe
rio S. Haidasz. Priėmime dalyvavo

AR GALIMAS BAŽNYČIOS 
KOMPROMISAS SU SOVIETAIS?

Gegužės 17 Baltimores "The 
Sun” patalpino Michael Parks straips
nį "Lithuanian Catholics Force 
Soviet Tolerance”. Straipsnis prasi
deda taip:

"Atsigaunanti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia, atrodo, privertė sovietus 
sudaryti su ja šiokias tokias paliau
bas”. Kitokiu atveju, sako Lietuvos 
katalikai, padidėtų politinė opozicija 
ir atviras antisovietinis nacionaliz
mas, kuris Pabaltijo valstybėse ir taip 
jau sudaro Kremliui nemaža rūpesčio. 
Nors vieni kitų nekenčia, abi pusės, 
atrodo, pasiruošusios daryti mažus 
kompromisus. Po trijų metų žiaurių 
persekiojimų valdžios pareigūnai, 
atrodo, atlyžo. Daromi maži gestai 
Bažnyčios link: šiek tiek išleidžiama 
Šv. Rašto ir maldaknygių. Katalikų 
vadovybė, sustiprinta jaunomis tikin
čiųjų jėgomis, mano, kad gal pavyk
sią atsiekti kompromiso "gyvenk ir 
leisk kitiems gyventi”, kaip yra 
kaimyninėje Lenkijoje.

O komunistai pareigūnai mano, kad 
praūžus kovingo entuziazmo bangai, 
kurią sukėlė pastarųjų laikų. perse
kiojimai, protestai, demonstracijos, 
simpatijos Bažnyčiai savaime suma
žės.

Vienas jaunas katalikas, kuris 
keletą metų buvo Bažnyčiai remti 
komitete, gyrėsi: "Mes susitikom su 
jais atviroje kovoje, ir jie pralai
mėjo. Mes manom, kad koegzistencija 
galima, tik už sovietu valdžios rėmimą 
jie turi gerbti mums garantuotą tikė
jimo laisvę. Jie supranta, kad"pavo
jingesnis jiems yra lietuviškas nacio
nalizmas, o ne katalikybė”.

Komunistų pareigūnai į tai žiūri 
savaip. "Kova prieš bažnyčią buvo 
naudinga tik mūsų priešams./. Mes 
nebematome daugiau reikalo bendrai 
ateizmo akcijai, kuri dažnai tik 
apjungė katalikus ir iškėlė bažnyčią”, 
pasakė V. Chadzevičius, redaktorius 
Lietuvos jaunimo laikraščio "Kata
likybė išnyks pati”. Didžiausia prie
žastis nesutarimo tarp Bažnyčios ir 
sovietų pareigūnų buvęs penkis metus 
trukęs ginčas dėl kunigų teisės ruošti 
vaikus pirmajai komunijai. Yra laiko
ma, kad Kalantos susideginimas ir po 
to dvi dienas trukusios demonstraci
jos buvęs posūkis santykiuose tarp 
Bažnyčios ir valdžios.

Lietuvis mokslininkas, aktyviai 
dalyvavęs "Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos” ruošime, taip" padėtį 
aiškinęs: ’^Lietuviai yra ramūs . ir 
konservatyvus ( žmonės. Bet ir jų 
kantrybė baigės dėl religinių perse
kiojimų. Bažnyčios puolimai - Maskvos 
įsakymu daugiau kaip trejus metus 
žiauriausiu būdu buvo varomi - nesu
stabdė nacionalizmo, kaip buvo tikė
tasi. Priešingai, jį. dar paskatino. 
Yra daug žmonių pas mus, kurie so
vietų režimą ima kaip realybę (fact of 
life). Jie gali jo nemėgti kaip poli
tinę sistemą, jie neabejotinai neken
čia, kad rusai valdo Lietuvą, tačiau 
komunizmas čia yra - bent tuo tarpu. 
Tačiau Bažnyčia yra kas kita. Lietu
viai priėmė krikščionybe^ daugiau kaip 
500 metų atgal ir krikščionimis palie
ka. Taškas. Niekas jų nepakeis.

ir premjero principinis sekretorius 
M. O’Connell (buvęs Darbo Ministeris). 
Priėmimas Įvyko Otavoje, premjero 
kabinete, Parlamento Rūmuose. Pabal- 
tiečius atstovavo Baltų Federacijos 
Kanadoje ir Latvių Krašto Valdybos 
Pirmininkas R. Kronbergs ir atstovas 
V. Liepinš, Estų Krašto Valdybos 
Pirmininkas H. Lupp ir atstovas G. 
Kahar, K.L.B. Krašto Valdybos Pir
mininkas Eug. Čuplinskas ir Vice- 
pirm. J.R. Simanavičius.

Daugiausia kalbėtasi klausimais 
surištais su dabar vykstančia Euro
pos Saugumo Konferencija ir Kanados 
valdžios pažiūra i Pabaltijo valsty
bių, okupaciją. Ministeris Pirmininkas 
labai aktyviai įdomavosi Pabaltijo 
problemomis, delegacijos pristatytus 
klausimus nuodugniai diskutavo, rei
kalui esant, talkon pasikviesdamas 
Užsienio Reikalu Ministerį.

Delegacija buvo užtikrinta, kad 
Kanada nesutiks su jokių valstybinių 
sienų Europoje legalizavimu, kad ir 
toliau laikysis Pabaltijo aneksacijos 
nepripažinimo politikos. Kadangi 
Europos Saugumo Konferencijos nuta
rimai turi būti vienbalsiai ir kadangi 
ir daugiau valstybių siais klausimais 
tikriausiai turi vienoda nuomonę su 
Kanada, riėra galimybės, kad esamos 
de facto sienos būtų legalizuotos.

Nors priėmimui buvo numatyta 
45 min., jis užtruko pusantros valan
dos. Lietuvių atstovai priėmimo daly
viams Įteikė po naująją B. Kaslo ’ > •‘7r G? D - A rrcrrOOCi nnknyga ’t?cSR ♦ German Aggression 
against Lithuania” su atitinkamais 
irasais • (F<)***

LIAUDIES UNIVERSITETAI

Dail. Jurgis Juodis LIETUVIŠKAS KAIMAS (Tempera)

TYLI REIKŠMINGA VEIKLA
Adelaidėje Pabaltiečių Moterų 

Sąjunga per keturius metus narių 
skaičiumi nedaug tepadidėjo, tačiau, 
kurios į šią veiklą Įsijungė,dirba su 
dideliu pasišventimu ir ištverme.

Paskutiniuoju metu musų spau
doje vis dažniau užsimenama ir ra
ginama išeiti į platesnę australų 
visuomenę, kad Įsigytam daugiau drau
gų, tuo pačiu, reikalui esant, turėtum 
užtarėjų. Pab. Mot. Sąjungos įkūrėjos 
šį reikalą suprato ir savo veiklą nuo 
pat įsikūrimo pasuko šia linkme, šian
dien jas pažįsta ne vien Adelaidė ., 
bet jų veikla žinoma visoje Austra
lijoje. Bendradarbiaudamos su įvariom 
australų moterų organizacijom, jos ne 
vien įsigijo palankumo, bet tuo pačiu 
susidarė geras sąlygas 
tautos istoriją, kultūrą, 
čius, o taip pat savo 
mingą likimą.

Praėjusiais metais 
pastangomis buvo atspausdinta ir 
išplatinta didelis kiekis gerai pa
ruoštu brošiūrų su žemėlapiu, foto
grafija ir patraukliu didelėm raidėm 
užrašu: STOP AND THINK Do you 
love Australia? If you do, then the 
fate of the Baltic Nations should 
concern you too. If you wish to live 
in peace and freedom, you must guard 
it, but you should also remember 
that peace is impossible without 
justice and freedom for all people.

Šia proga, noriu paskelbti Sena* 
toriaus Hairy M. Jackson atsakymą į 
_ —_ ----- —— -------. —. -
šių meta spalio 15 d. ir pasidžiaugti, 
kad ne visi J.A.V. 
protauja taip 
Fulbright.

The Association commends your 
stand: and hopes you will continue 
to fight for the democratic rights of 
the Baltic peoples, and of others, 
who still suffer as a result of the 
oppressive policies of the U.S.S.R.

Yours laithfully
Mrs. L. Siska 

(President)

S.m. spalio 17 d. "Sovietskaja 
Litva” įdėjo ilgą straipsnį apie liau
dies universitetas okupuotoje Lietuvoj 
Straipsnio autorė V. Liagina, respub
likos liaudies universitetų tarybos 
vicepirmininkė.

Pagal straipsnį, pirmas liaudies 
universitetas okup. Lietuvoje buvęs 
atidarytas daugiau kaip prieš penkio- 
liką metų. Jis turėjęs kelias litera
tūros ir meno filiales. Tolydžio šios 
savitos švietimo įstaigos pradėjusios 
sparčiai augti ir stiprėti. Šiandien 
kiekviename mieste ir rajone esą veikia 
liaudies universitetai su 454 įvairiais 
fakultetais,, kuriuose politines ir 
mokslines žinias gauna 215 tūkst. 
klausytojų. Ypač gausingai lankomi 
esą pedagogikos, medicinos ir teisių 
fakultetai. Per visą liaudies universi
tetų buvimo laiką buvusios išleistos 
464e laidos, perėję 600 tūkst. klausy
tojų. Pereitais mokslo metais (1972 - 
73) diplominius darbus apgynę daugiau 
kaip 280 klausytojų. Aktyvią politinę - - -
ir mokslinę propagandą veda apie Pab- Mot. Sąjungos laišką^rasytą 
15 takšt, lektorių. Jų. tarpe esą ne- — —------
maža mokytojų, gydytojų, inžinierių, 
agronomų ir kt. Pereitais metais dėsty
tojų tarpe buvę 92 su daktaro laipsniu 
ir "30 mokslų kandidatų. Ypatingai 
esą pasižymėję šie lektoriai: valsty
bės konservatorijos prorektorė L 
Vaišnytė, Meno muziejaus direktorius 
P. Gudinas, Vilniaus Universiteto 
docentas A. Lekas, Kauno politechni
kos instituto prorektorius P. Choras- 
kis ir daugelis kitų.
Raudona gija per visą straipsni eina 
partiniai • komunistinio auklėjimo 
reikšmė. "Aukštas partingumas ir 
mokėjimas giliai įsisavinti komunis
tinio auklėjimo reikšmę - štai pagrin
dinis universitetų darbo kriterijus”. 
Todėl patariama daugiau remtis parti
nių komitetų patarimais, palaikyti 
santykius su profsąjungomis, komso- 
molais ir koordinuoti savo darbą su 
jais.

United States Senate 
Committee on Armed Services 
Eashington. D.C. 20510

kaip

***

garsinti savo 
meną, papro- 
brolių nelai-

jų lėšomis ir

senatoriai san- 
senatorius J.W.

E. Dainiene
***

Baltic Women’s Assoc.The 
of South Australia 
15th October, 1973

Honorable Henry M. Jackson,The
Senator from Washington,
Washington D.C. 20013, U.S.A.
Dear Sir,

The Baltic Women’s Association 
of South Australia, representing the 
Estonian, Latvian and Lithuanian 
women of South Australia, wishes to 
express its support for your efforts 
in the U.S. Congress, to block most 
favored trading treatment of Russia 
until she grants her citizens the right 
to free emigration.

Dear Friends,
Thank you for your recent letter. 

The continued forced isolation of the 
citiznes of the Soviet Union and na- 
tions bound to the Soviet Union, and 
the escalation of repression by the 
Soviet Government even as it seeks 
"detente” with the West, have been 
a deep disappointment to the Ameri
can people. It is most important and 
appropriate, in my judgment, that we 
make clear to the Soviet Union, in 
accordance with the traditional Ameri
can commitment to human rights and 
with our long - standing desire to 
bring about increased trust and under
standing between East and West, that 
a genuine detente requires the freer 
movement of people and ideas across 
national borders.

The response of the American 
people to the brutal campaign that the 
Soviet Government is waging against 
its own people is very encouraging. 
I am especially gratified that so many 
Americans have communicated their 
concern to me personally, and I hope 
you will understand that the huge 
volume of mail I have received makes 
individual replies imposiible.

Please be assured that I will 
continue to press for U.S. policy on 
East • West relations which insists 
on progress in the area of human 
rights and for passage of my amend
ment which conditions trade conces
sions for the Soviet Union and other 
such countries on free emigration. I 
am enclosing my recent statement in 
the Senate in this connection - which 
includes the full text of an extraordi
nary appeal to the Congress by Dr. 
Andrei D. Sakharov - and some addi
tional relevant material.

Sincerely yours,
Henry M. Jackson, U.S.S.***
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MYLĖKITE SAVO VAIKUS
Yra daug didelių vertybių, ant 

kurių pagrindų tebestovi mūsų kultūra. 
Tai yra moralinės normos, kurios 
kiekvienam žmogui pasako, kas galimą, 
kas negalima daryti; kas bloga, kas 
gera; ko turime vengti, o ko siekti. 
Daugelis iš tų normų yra įgimtos,dėl 
kurių peržengimo pajuntame sąžinės 
neramumą, vidujinį ramybės sutri- 
kimų. Kitos sukurtos papročių ir 
įstatymų. Šios pastariosios turi sank* 
cijas, kurias vykdo valdžia. . Jas 
vadiname juridinėmis normomis.

Kaip be juridinių normų yra neį* 
manomas socialinis gyvenimas, taip 
be moralinių normų yra neįmanomas 
'kultūrinis gyvenimas. Ant moralinių 
normų yra išaugės kultūrinis gyveni* 
mas. Todėl kultūros istorikai ir šiaip 
šviesesnio proto žmonės mato, kad 
griaunant bet kokio socialinio jungi* 
nio moralines normas, sunyksta ir pats 
socialinis junginys. Tas pats vyksta 
ir su šių dienų kultūra: žalodami 
gerus papročius, paneigdami moralę, 
mes naikiname ir -kultūros pagrindus, 
ir dėl to yra atsiradęs pavojus žmoni* 
jai sunykti, grįžti į primityvų laukinį 
gyvenimą, arba būti vergais kokios 
nors supergalybės, kaip sakysime, So* 
vietų Sąjungos.

Čia kaip tik noriu priminti vieną 
iš tokių moralinių dogmų, kurios nesi* 
laikymas prives žmoniją prie susinai* 
kinimo. Mylėkite savo vaikus,-si mota* 
line dogma net ir 10 Dievo įsakymų 
lentelėje nėra įrašyta, nes prigimtyje 
buvo toks stiprus meilės jausmas 
savo vaikams, kad rodėsi jis nėra pa* 
judinamas, todėl ir nereikalingas, kad 
apie jį būtų kalbama. Bet žmogus, 
turėdamas protą ir pasiekęs tokios 
aukštos civilizacijos, gali keisti 
gamtą ir prigimtį. Jis savo vaikus jau 
dabar žudo masiškai negimusius, jis 
greitai juos žudys ir gimusius. Jau 
dabar yra atsiradę šeimose daugybė 
vaikų, gyvenančių ' be tėvų meilės ir 
noro jais besirūpinti. Jie atėjo į 
šeimą nepageidaujami, jie gyvena 
nemylimi, jiems šis pasaulis svetimas 
ir šaltas. Tie nelaimingi vaikai tampa 
antisocialinėmis atmatomis, nusikal
tėliais, narkotikais, ir galiausiai pa
tys, nusižudo. Tai rodo pasibaisėtina 
statistika su kuria žmonija žengia į 
ateitį.

Nereikia čia daug aiškinti, gali
me lengvai suprasti, kad žmonija 
atsistojo ant bedugnės krašto. Moks
lininkai jau dabar planuoja naujus 
inkubatorius .* laboratorijas, kur bus 
auginami nauji žmonės, vergai. Nėra 
abejonių, kad taip sužalota žmogaus 
prigimtis vienokiu ar kitokiu būdu 
sunaikins pati save.

Reikia žmonijai naujo Mozės, 
kuris atneštų naują Dievo įsakymą,: 
Mylėkite savo vaikus.

Tada pasaulis vėl atgautų savo 
normalų džiaugsmą, entuziazmą gyven
ti ir garbinti Dievą.

Mūsų tauta yra įpatingoje padėty
je, jai reikia gerų tėvų. Šia proga 
negaliu susilaikyti nepasakęs keletą 
blogų žodžių ir musų lietuviams tė
vams, kurių vaikai yra nutolę nuo 
lietuvių tautos savo papročiais, savo 
tautiniu jausmu, kalba ir sąmone. 
Jiems trūko jūsų meilės, jūsų lietu
viškos meilės jiems. Gelbėkime savo 
tautą ir visą žmoniją .mylėdami savo 
vaikus. Man atrodo, kad tai vieninte
lis tikras kelias į ateitį.

am
***

— Kardinolas Heenan pareiškė, kad dėl 
gimimų skaičiaus sumažėjimo D. Britanija 
pasidarė „išnykstanti tauta“.

— Izraelis prarado beveik visus savo 
draugus Afrikoje. Tik Pietinė Afrika ir 
Rodezija iki šiol nenutraukė diplomatinių 
santykių ir remia žydus.

“Dainos” choro daininkės p.p. J. Viliūnienė ir M. Kavaliauskienė Sydnejaus 
operos atidarymo proga. Foto Indentity

KAIP YRA SU MUSU JAUNIMU ?
Viržis

JAUNIMO SAMPROTAVIMUS 
STEBINT

Antrajam Pasaulio Lietuvių Jau
nimo^ Kongresui nutarus, gimė nauja 
organizacija - Pasaulio Lietuviu Jau
nimo Sąjunga. Sos Sąjungos veiklos 
paskirtis sutampa su Pasaulio Lietu- 
viųBendruomenes veiklos uždaviniais. 
Tačiau šių uždavinių vykdymo sie
kiant, jaunimo sąjungos veiklos 
būdai būsią skirtingi. Tas skirtingu
mas nusakomas vienoje PLJ Kongrese 
skaitytoje paskaitoje: “Išeivijos 
jaunimas ir pavergta tauta”. (Aidai, 
1972 m. Nr. 7).

Ten sakoma: “Jaunimas nepri
valo pirmoje eilėje sekti vyresniųjų 
nurodytu keliu, bet budėt, kad surastų 
savo kelia ir uždavinius, kurie jiems 
vieniems būdingi ir kurių, be jų, nie
kas kitas atlikti negalės”.

Nediskutuojant paskaitoje su
minėto “vyresniųjų nurodyto kelio 
neprivalomo sekimo” uŽakcentavimo, 
norisi žvilgterėti i jaunimo darbus 
pačiame PLJS skyrių veikime. Tokie 
skyriai įsteigti ir Australijos lietuvių 
didesniuose centruose, Adelaide’j e, 
Sydney ir Melbourne. O pagal skyrių 
vadovą judrumą, pradėta reikštis ir 
savąja veikla.

Š.m. liepos 22 d. Sydney PLJS 
suruošė pokalbį, tema: ’ * Kodėl mes 
turime būti lietuviais?”!, šio pokalbio 
temą įtraukta tiek klausimų, kuriuos 
nuosekliai išnagrinėti reikėtų tiek 
pat atskirų pokalbių.

Apie minėtą pokalbį, š.m. “M.P.” 
Nr. 32 tilpo straipsnis: “Dialogas 
jaunimo su senimu”. Pokalbyje neda
lyvavus, iš- šio straipsnio negalima 
susidaryti vaizdo, kaip pokalbiui 
patiektieji klausimai buvo diskutuo
jami ir kuo motyvuojant į visus staty
tus klausimus buvo gauti neigiami 
atsakymai.

Kaip matyti, pokalbio dalyviai 
yra akademinio išsilavinimo, todėl 
lauktina iš ju platesnio keliamais 
klausimais įžvalgumo, nesitenkinant 
vien tik anglosaksišku galvojimu 
tautybės ir pįlietybės sąvokas su
tapatinant. (Aš gimiau Australijoje, 
mano metrika rodo, kad aš esu austra
las).

Esmėje, gimimo metrika rodo tik 
gimimo vietą, o ne tautybę! Jaunos 
valstybės, kaip . Australija, Amerika, 
kurių gyventojus sudaro įvairių tauty-

bių žmonės, savitos Australijos bei 
Amerikos tautos kultūriškai dar nesu
brandino: jų piliečius tebesudaro 
įvairių tautinių kultūra konglomeratas. 
Todėl šių valstybių įvairiems reika
lams naudojamose anketose tautybės 
klausimas visai nefigūruoja, pasi
tenkinama įrašant gyvenamos valsty
bės pilietybės nurodymą.

Gimstant lietuviškoje šeimoje, 
tuo pačiu gimstama ir lietuviškoje 
tautoje, kame iš pat kūdikystės puo
selėjama sava kalba, papročiai, apei
gos bei visos kitos tautiniai kultū
rinės apraiškos ir tautinio charakterio 
bruožai. Tokių apraišką poveikyje, 
lietuvių vaikai pradeda lankyti savus 
vaikų darželius, savaitgalio mokyk
las, sporto klubus, lietuvių tautinius 
šokius, chorus ir kt. Visose Europos 
valstybėse pilietybės ir tautybės 
klausimas nesutapatinamas, bet išski
riamas.

Sakoma priklausantieji lietuvių 
bendruomenei esą blogi Australijos 
piliečiai. Kuo toks teigimas moty
vuojamas? Kiek kartų esame girdėję 
viešuose pranešimuose Australijos 
vyriausybės narius, mokslininkus, 
kultūrininkus raginant būti gerais 
lietuviais, nes tik tokiais būdami, 
būsime ir gerais australais. Kiek 
gerų Lietuvių Bendruomenės narių 
dirba Australijos valstybei naudingą 
darbą profesoriaudami bei lektoriau- 
dami universitetuose, koledžiuose, 
aukštesnėse bei specialiose mokyklo
se; dirba vadovaujančiose vietose 
įvariose įstaigose, įmonėse. iš 
vyresniųjų lietuvių bendruomenės na
rių mūsų jaunimas turėtų imti pavyzdį: 
apsiginklavęs mokslo žiniomis, su
kaupęs energiją bei įgytą savoje 
srityje reikiamą patirtį, turėtų veržtis 
į mokslinio personalo vietas mokslo 
institucijose, bei politikos, pramones 
biznio vadovaujančias vietas, nepra
rasdamas ir nepažemindamas, bet 
didžiuodamasis savo tautine kilme; 
o taip pat nepažeisdamas lietuvių 
bendruomenės^ nario vardo, bei Aus
tralijos piliečio garbės. Mūsų didžiau
siu rūpesčiu turėtų būti ne asimiliaci
ja, bet inte. gracija.

Smerkiamas nacionalizmas kaipo 
karus sukelianti blogybė, o to 

aiškiai nepasakant, propaguo
jamas kosmopolitizmas, kurisper.il- 
gą laiką ir jo poveikyje išsirutuliuoja 
į internacionalizmą, o galiausiai - į 
komunizmą. Atrodytų, kad šia linkme 

PLJS veikla, gal ir nesąmoningai, 
neturėtų būti nukreipta.

Akyliau pažvelgę pastebėsime, 
kad karas sukelia ne nacionalistinės, 
bet politiniai ekonominės priežastys, 
glaudžiai saistomos su kariniai stra
teginiuose punktuose įsistiprinimo 
išskaičiavimais. Šių tikslų siekiant, 
pavergiamos ir naikinamos valstybės, 
bei jas sudarančios kultūringos tau
tos. Vykstančiame Kambodijos, Viet
namo ir buvusiame Korėjos kare kovo
ja ne skirtingų nacijų valstybės, bet 
tos pačios tautos skirtingas ideologi
jas atstovaujančios grupės, iš vie
nos pusės remiamos imperialistinio 
komunizmo, iš antros - Vakarų demo
kratijos. _

Tiesa, dabar labai madinga 
kovoti su nacionalizmu. Tačiau reikia 
būti įžvalgiais,, stebint kas su tuo 
nacionalizmu kovoja. O su juo kovoja 
ir šią kovą propaguoja skaitlingumu 
negausiąs, bet veiklios tautos, kurios 
savus pasaulinės nacionalinės hege
monijos siekius moka gudriai paslėpti 
kitų nacionalinių aspiracijų niekini
me.

Lietuvių kalba kalbančių pasau
lyje vos tik 4 milijonai žmonių, be to, 
sunku esą ją išmokti. Ar nebūtų 
vertingiau vietoje lietuvių mokytis 
kitų svetimų kalbų.

Savąją tautinę kalbą mokėti pir
miausia yra ne išrokavimo, bet gar
bės dalykas. Graikų yra maža kuo dau
giau už lietuvius, vos per 7 mili
jonus, tačiau jie savąją kalbą, kaipo 
vieną iš seniausių f turbūt nė nemano 
savoje išeivijoje ignoruoti. Kur besu
tiktas, mažiausias graikų būrelis 
išdidžiai kalba savąja graikų kalba. 
Šia kalba išpildoma programa dažnai 
girdime ir per vietos radiją.

Ne šio straipsnio paskirtis iš
vardinti visą eilę mokslininkų, ling
vistų, kurie lietuvių kalbai teikia 
(įidelės reikšmės filologijos moksle. 
Štai, iš jaunųjų mokslininkų Ameri
koje suminėtini: prof. Dr. W.R. 
Schmalstieg’as, prof. Ford’as. Gaila 
tik, kad dalis mūsų išeivijos lietuvių 
jaunimo savosios kalbos nevertina 
ir jos mokytis vengia, teisindamiesi, 
kad ją išmokti esą sunku, nors kū
dikystėje iš savo tėvų gavę lietuvių 
kalbos pradinius pagrindus.

Pagirtina jaunimo mintis ( skati
nanti mokytis kitų svetimų * kalbų. 
Nemažai yra vyresniosios kartos lie
tuvių j mokančių net po keletą svetimu, 
kalbų, kuo jie labai džiaugiasi. Tačiau 
jaunimas savo iškeltai svetimų kalbų 
mokymosi minčiai tuojau randa sun
kinančių priežasčių: “Dvi kalbas 
naudoti yra persunku*’.

Dažnai kalbama ir rašoma apie 
lietuvių išeivių bendravimo reikalin
gumą su Lietuvoje esančiais mūsų 
mokslininkais, kultūrininkais. Tačiau 
kaip galės reikštis toks bendravimas 
nemokant savos lietuvių kalbos? Jis 
bus lygus nebylio su kurčiu komu
nikacijai.

Visas minėtame pokalbyje įs
keltas lietuviu tautinio išsilaikymo 
veiklos priemones palaikius, nerei
kalingomis ir beprasmėmis, apie pačią 
Lietuvą štai kaip sakoma:

“Lietuva buvo mažas, neturtin
gas, atsilikęs ūkininkų ir ūkio dar
bininkų kraštas. Tik keli Lietuvoje 
turėjo automobilį, telefoną ir kitus 
patogumus. Nematau, kad būtų verta 
ir prisiminti tokį nepažangų kraštą, 
o tuo labiau, nėra ko juo didžiuotis. 
Australija net nežino kas yra Lietuva 
ir kur ji yra”.

Primetant Lietuvai atsilikimą ir 
nepažangumą, reikėjo tai sugretinti 
su kuria nors kita tautakuri tokiose 
pat aplinkybėse atgavus politinę 
nepriklausomybę ir tokiuo pat laiko 
tarpu yra padariusi didesnę pažangą 
negu Lietuva. Tada daromas užmeti
mas būtų kuo nors paremtas. Gi da
bartinis pasisakymas parodo, kad apie 
nepriklausomos Lietuvos gyvenimą 
žinių labai stokojama.

Neapsistojant prie nupasakojimo 
sąlygų, kokiose 1918 m. Lietuvos 
nepriklausomybė buvo atstatyta, nes 
visa tai kiekvienas gali sužinoti net 
dviejų autorių išeivijoje išleistoje 
Lietuvos istorijoje (Šapokos ir Sruo
gienės), tenka pabrėžti, kad Lietuva, 
kaip ‘ir daromame užmetime minima, 
buvo žemės ūkio, o ne industrijos 
valstybė. Dėl šios aplinkybės, nebuvo 
būtino, pirmaeilio reikalo rūpintis 
greitomis ir išplėstomis susisiekimo 
bei susižinojimo priemonėmis.

( Nukelta į 5 psl. )
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Karžyges
✓ Lapkritis • mėnuo skirtas kariams. 
Sį mėnesį švenčiame mūsų tautos 
kariuomenės šventę. Sį menesį • vie
nuoliktąjį metuose, vienuolikta, dieną, 
ir vienuolikta valanda trumputėle tyla 
ir susikaupimu pagerbiami žuvusieji 
kariai. Ant daugelio šio krašto pa
minklų žuvusiems yra iškalti žodžiai: 
“Soldiers never die - they only fade 
away!”

Kariai nemiršta....
Pasaulio istorijoje yrą žinoma 

daug moterų - herojiškų karžygių, ku
rių vardai iškalti paminkluose, įam
žinti dramos veikaluose, epuose. Jų 
vardai įtraukti į tautos garbingųjų 
eiles. Mes taip pat galime didžiuotis 
ne viena musu žemės išauginta dukra, 
kurios neatsilieka ir neišsiskiria iš 
kitų pasaulio karžygių moterų. "Viena 
iš jų, brangi musu žemės duktė,buvp 
sukilėlių vadė EMlLlJA PLATERYTE. 
Dar nepraėjo nė pusantro šimto metų 
nuo jos mirties; dar, rodos, taip ne
seniai ji kovojo prieš rusų caro prie
spaudą ir jos dvasia tebėra gyva šių 
dienų laisvės kovotojų širdyse.

kas per žmogus* buvo Emilija 
Flatery tė?

Emilija gimė Vilniuje 1806 me
tais lapkričio 13 dieną. Jos tėvai; 
Ksaveras Flateris ir Ona von Mohl 
priklausė aukštajai Lietuvos ir Lenki
jos aristokratijai. Flateriai, kilimo 
iš Westfalijos, nuo XV-tojo šimtmečio 
įsikūrė Pabaltijo „krašte. Jie turėjo 
žemių Kuržemėj, Žemaitijoje ir Lietu
voje. Flaterių buvo didelė, plati 
giminė , davusi Lietuvos ir Lenkijos 
istorijai nevieną kilnų patriotą.

Emilija, kilusi iš Dusetų lini
jos Flaterių, gyvenusi Rytų Lietu
voje. Tėvams išsiskyrus, jaunutė, vos 
devynių metų, Emilija skaudžiai per
gyvena. Su motina apsigyvena Liuks
uos dvare, prie Daugapilio. Latgalija, 
dar nuo Zigmanto Augusto laikų buvo 
laikoma Lietuvos dalimi.

Kodėl jai, gimusiai prabangoje, 
rūpėjo krašto laisvė? Kilme vokie
taitė, išdidžios tautos aristokratų duk
tė; padėtimi priklausė Lietuvos ir 
Lenkijos aukštuomenei, tačiau ji 
visur pabrėžė esanti lietuve. Jos 
gyvenimą aprašinėju autoriai pasakoja 
ja, mylėjus liaudį, stengusispalengvin- 
ti jų, vargą. Dauguma ją, laiko svajo
toja. poete , romantike. Tuo laiku buvo 
daug aristokračių, kurios eidavo į 
baudžiauninkų pirkeles, nunešdamos

Kaimelis. Šis dail. Vizgirdos 
Washington, D.C.

atminimui
dovanų; kokį rūbą ar sergantiems 
vaistų. Dažniausiai tuo ir pasibaig
davo. panelių altruizmas ir liaudies 
meilė. Emilija, nebuvo iš„ tų, krepše
liu dovanų nešinų grafaičių. Priešin
gai, iš įvairių .aprašymų matome ja 
nedalinus sodiečiams išmaldos. Jos 
meilė nebuvo pono meilė tarnui .. Jos 
meilė sodiečiams buvo meile sau 
lygiam žmogui. Jos meilė buvo pagar* 

' bi meilė broliui. Sodiečiai atsilygino 
jai ta pačia meile, nuoširdumu ir ja 
pasitikėjo. Tai buvo labai reikšminga 
laikotarpyje, kada baudžiauninkas 
neapkentė jį valdančio pono. Emilija 
jau nuo mažens labai domėjosi lietu
vių istorija ir ’ jautriai pergyveno 
Lietuvos ir Lenkijos padalinimą. 
Kronikų aprašymai rodo jat gerai 
mokėjus lietuviškai. Kronikininkai 
pasakoja ją žavėjusi s Orleano Mer
gelės • Jeanne d’Arc istorija ir per
gyvenus to laiko graikų sukilimo prieš 
turkus vadės Bobinos tragediją. Bobi- 
na 1825 m. buvo graikų išdavikų nužu
dyta.

Sunku trumpai aprašyti Emilijos 
kovos kelią. Sukilimo bangai užliejus 
Lietuvą, ji suprato, jog atėjo laikas 
veikti. 1830 m. gruodžio mėn. Vilniu
je įsisteigė revoliucinis komitetas, 
kuris turėjo paruošti ginkluotą suki
limą, bet vis delsė veikti. Emilija 
kreipėsi į jį nurodymų ir pritarimo, 
bet komitetas griežtai atsisakė kal
bėti su moterimi apie karinius reika
lus. Komiteto nariams neįprasta, kad 
moteris kišasi į vyrų reikalus. Emili
ja nutarė veikti savarankiškai. Su
žinojusi apie sukilimą Žemaičiuose, 
Emilija nusikirpo trumpai plaukus, 
apsirengė vyriška kario uniforma, ap
siginklavo kardu ir pistoletu ir drauge 
su savo pusbroliu Cezariui stojo į kovą 
prieš rusus.

Kovo 29 dieną, į Dusetų miestelį 
atjojo merginą lydima kelių vyrų ir 
merginų. Mergina sustabdė žirgą ir 
prabilo į susirinkusią minią .ragindama 
stoti į kovą prieš rusus okupantus. 
Minia pažino ir sveikino: - Tegyvuoja 
mūsų grafaitė Emilija!

Emilija buvo ugninga, uždeganti 
kalbėtoja. Vėlesni biografai ra.ęė, jog 
daugelis klausančiųjų verkė. Žmonės 
pradėjo ginkluotis kardais, medžiokli' 
niais šautuvais ir ant varpsčių pri
tvirtintais dalgiais. Per keletą va
landų buvo suorganizuotas pilnas 
sukilėlių būrys.

VERKIANTI PROBLEMA
Nenoriu sakyti, kad mes esame 

neturtingi; negalėčiau girtis jog esame 
turtingi, bet mano žmona ir duktė 
neturi, tikrai verkiant neturi kuo apsi
rengti. Dabar jau prie jų verktinos 
padėties prisidėjo ir sūnus. Jam 16 
metų. Jie visi trys, galima sakyti, 
yraybeveik nuogi.

Vieną dieną geri, seni draugai 
pakvietė mus į_ “Barbeque”. Manau 
žinote, jog tokie pobūviai visuomet 
įvelia žmones į garderobines proble
mas. . Pirmoji susijaudino mano 
žmona.

— Ką aš apsivilksiu? — sunkiai 
atsidus, o moteriškė. — Verkiant netu
riu nieko tinkamo. -

Nesusipratau iš anksto prikąsti 
liežuvi, ir išsižiojau: — Užsidėk savo 
žalią kostiumėlį. Jis tau gražiai tinka.

— Ar tau galvoj negerai? — išsi
gando žmona. — Senas, prieš tris 
metus pirktas. Oi! Neturiu, visai 
neturiu! Galėčiau dėtis tą. sijoną iš 
lopų, bet neturiu bliuzės. Su čigoniška 
suknele dar šalta. Vienintelis, ką dar 
galiu dėtis, tai kelnes ir mano indišką 
palaidinukę iš sūrmaišio medžiagos. —

paveikslas buvo išstatytas Corcoran galerijoj - Mama! - lyg skęsdama, sušuko 
duktė iš savo kambario. — As savo

Emilijos Platerytės žygiai gra
žiai aprašyti Dr. Martyno ir Valerijos 
Anysų knygoje “Žymios Lietuvės 
Moterys”. Kiekviename mūšyje Emi
lija kovojo drauge su vyrais pirmose 
eilėse, nebijodama mirties. Ji nebi
jojo mirties, bet mirtis, jauną vos 24 
metų merginą jau sekė. Sunki karinė 
tarnyba, kovų vargas, pakirto ir taip 
gana silpną Emilijos sveikatą. Drau
gams ir aukštesniems sukilimo vadams 
patariant grįžti namo, Emilija atsa
kiusi; - Aš nutariau būti kareiviu tol, 
kol tėvynė atgaus laisvę.

Žinome iš istorijos apie sukili
mo žlugimą, kurį Emilija skaudžiai 
pergyveno. Ji nedejavo, bet vieną 
dieną krito be sąmonės. Nugabenta 
į artimo sodiečio trobelę, atgavusi 
sąmonę, ji tarė: - Mano gyvybė bai
giasi. Palikite mane čia, o jus eikite 
tarnauti tėvynei, kuriai dar busite 
naudingi. -

Sodiečio trobelėje nebuvo reika
lingų ligonei patogumų ir pusbrolis 
Cezaris ją nugabeno į artimą Justina- 
vos dvarą, priklausiusį ~ Ablam avi
žiams, kurie širdingai rūpinosi Emi
lijos slaugymu. Gera priežiūra ir 
ramybė pataisė Emilijos sveikatą ir 
gal dar ilgai būtų gyvenus, bet atėjo 
žinia, kad Varšuva kapituljavo ir 
kariuomenė padėjo ginklus. Si žinia 
buvo mirtinas smūgis Emilijai; dingo 
paskutinė viltis išlaisvinti tėvynę. 
Pasikankinusi dar kelias savaites, 
padėjusi šalsiančią ranka, ant kardo ji 
mirė Kūčių išvakarėse, gruodžio 23 
dieną. Palaidota Kapčiamiestyje, 
prie Veisėjų. Jos atminimui buvo 
pastatytas paminklas; akmens stul
pas su kryžium viršuje. Paminklas dar 
stovėjo Lietuvos Nepriklausomybės 
laikais.

Poetas Adomas Mickevičius savo 
eilėraštyje “Pulkininko mirtis” ir 
nežinomas italų komponistas, sukūręs 
sonatą: “Sul tomba di Emilija Plater” 
aiškiai pažymi karžygės lietuviškumą.

Emilija išvedė į sukilimą daugiau 
lietuvaičių, bet ne vienos likimas 
nebuvo toks tragiškas, kaip Emili
jos. Sukilimo kronikose užrašyta 
daugiau - pavardžių: Marija Prusins- 
kaitė, Marija Rasanaviciutė, Vilhel
mina KasperaviČiute, Antanina Tamo
šauskai tė.

Karžygiai nemiršta... Jie išeina... 
Tyliai, tylutėliai... EMILIJA!

Tu nemirei! Tavo meilė Tėvynes 
laisvei tebedega lietuvio • lietuvės 
širdyje! Tavo žodžiai tebeskamba 
ir atsiliepia liepsnojančiu aidu; 
LAISVĖS MŪSŲ TĖVYNEI LIETUVAI!

***

k PajautaM
E PASAKA ■
Z Seku pasaką tau seną,
■ Lyg obelį žiedais šerkšnotą,
E Apie meilę, kur tebegyvena
Z Tolimos vaikystės soduos.
Z Laumės juosta tau nutiesiu kelią;
| Jo gale tu laimę rasi.
E Piemenaitės beržinę tošelę,
S Paslėptą prie upės - tau atnešiu.
Z Aš dainas visas surinksiu,
E Paliktas jaunam alksnyne.
Z Ęluone ąžuolas palinkęs
S Salmės džiaugsmą į krutinę.

“jeans” niekaip negaliu sutvarkyti. 
Kaip neprosavoju tas raukšles, jos 
vistiek išsitiesia. Ką aš dabar dary
siu? Negaliu eiti su naujom “jeans”.

- Paimk “White King” chloro 
ir išplauk. Bus iš karto dėmės ir 
raukšlės, — pataria motina.

— Jau nebėra laiko. Imsiu tas 
senas. Užpakaly tą suplyšimą surišiu 
su Špagatu arba su špilka susegsiu. -

Duktė pamažu susitvarkė ir atėjo 
pasirodyti.

- Kodėl kelnių blauzdos atspurę?
— vėl neprikandu liežuvio.

— Taip reikia, - atsako duktė,- 
lyg būčiau vaikas, kuriam su kantrybe 
reikia ką nors aiškinti. - Visos 
mergaitės mano klasėj nešioja atsput 
rusias “jeans”. Iškerpa skyles ir 
paskui suriša. Dabar tokia mada.-

— Ką ant viršaus dėsies? — Klau
sia motina. — Ar tą T-shirt su bež
džionėm ant krūtinės? —

— Ne. Dėsiuos savo indišką pa
laidinukę ir amuletą — kaukuolę su 
dramblio iltim.

— Užsidėk “Brahms’o” puloverį,
— pataria motina.

— Bet, mama! Jis jau dvejų metų 
senumo, — nusigando duktė, — ar tu 
nori, kad mane visi išjuoktų?

— Gerai ir darai, — sakau duk
teriai. — Svetimais daiktais nereikia 
puoštis. Jeigu pasiskolinai, tai kuo 
greičiau atiduok tam Brahmsui jo 
puloverį. —

Žmona su dukteria ima balsiai 
juoktis. Man jos nesako, ko joms 
taip linksma. Pradėjau autis batus ir 
nutariau nebesikišti į moterų proble
mas. Atėjo sūnus.

- Tėte, ar negalėtum paskolinti 
man savo odinį švarka(? Mano toks 
baisiai biauriai naujas ir nebėra laiko 
į cementinį grindulį patrinti, kad atro
dytų, kaip motociklisto. —

— Su duonriekiu peiliu pagrandyk 
ir įtepk alyvos su truputį benzino., — 
Pataria sesuo. — Atrodysi ir kvepėsi, 
kaip “Black Angel”.

— Ką tu Čia apsivilkęs? • Klausiu 
nustebęs.

— Čia mano indiška palaidinukė,
— sako sūnus. — Lietuviškai vadinasi 
..turbut, “rubaške” arba “smock”. 
Nežinau, “anyway”. Mama visus 
marškinius išplovė. Juk nevaikščio
siu, kaip idijotas su išplautais marš
kiniais? —

Tuok, tarpu išgirdau zūnona pra
šant dukters paskolinti amuletą.

- Aš tau duosiu savo perlus ar 
gintarinius karoliuą— siūlo dukteriai.

- Ačiū labai! — Ironiškai atkerta 
duktė. — Viską galiu duoti, tik ne 
amuletą. Mama, tu gali pasidaryti 
savo amuletą. Paimk savo ilgų batų 
šniurką ir tėtės sporto medali. Dabar 
daug tokių.

— Ar mes kokia hindusų kasta, 
kad jūs visi einate su indiškom palai
dinukėm ir amuletais? - Klausiu nebe
iškentęs.

Po trumpo seimos pasikalbėjimo 
pasirodė, jog jie visi trys reiškė 
pretenzijas į vieną ir tą pačią palai
dinukę. Pirmoji savo teisių atsisakė 
žmona. Vaikų derybos užtruko ilgiau, 
bet laimėjo duktė. Brolis nusivilko, 
o sesuo užsivilko indišką, iš sūrmai
šio medžiagos palaidinukę ir už side- 
jus kaukuolės amuletą nuėjo dažyti 
sau veido.

Sūnūs užsidėjo mano žvejyboj 
naudojamus, neprašytus marškinius, 
ant viršaus kažką spalvingai margo 
be rankovių ir mano nutrintą ordinę 
kurtkę, kuria vilkėdamas uoste kro
vinius tampau.

Žmona jokiu būdu nenori apsi
juokti, todėl paėmus batų ilga, šniū
relį,^ maždaug apinasrio ilgumo,ir pri
sirišo mano seną medalį.

( Nukelta į 4 psl. )
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BAILIOS PABAISOS
O. Areimaitė

- Senesnis už pirmąją pelę - sako 
italai, jeigu nori apibudinti nepapras
tai seną amžių. Gal būt, tiesa; nes vos 
tik žmogus spėjo pasistatyti pirmąją 
savo bakūžę ir su šunim, pirmuoju 
savo prijaukintu gyvuliu, apsigyventi 
* pas jį atsikraustė^pelės. Tačiau su 
pelėmis atėjo ir šis tas naujo į 
žmogaus tada dar labai žiaurų gyveni
mą; lankstumas, vikrumas, gracingu
mas, vienu žodžiu - elegancija. Šuniui 
galima daugybę gerų ypatybių nusa
kyti; gracingas nebuvo jis tikrai.

Įsivaizduokit mažytį gyvuliuką, 
pilko aksomo kaileliu, žėrinčiomis 
akytėmis, skubiai, lyg balerina dings
tančią. kampe ir vėl grįžtančių gracin
gam šokiui. Graikai peles laikė šokio 
meno pradžia. Zoologas Brehm įrodo 
jas esant ir muzikalias; pasaulio 
senieji laikydavo net giedančias pe
les, kurių cypimas buvęs gražesnis 
už kanarėlių.

Baltosios pelės priklausė meilės 
deivei Astartei dėl jų. didelio vaisin
gumo ir švelnumo. Šiandien jų dege
neruotas aines - baltas japoniškas 
peles i labai myli vaikai. Kaikuriose 
pagoniškose religijose baltos pelės 
buvo laikomos nekaltų kūdikėlių sie
lomis.

Bet tai tik išimtys. Šiaip žmo
gus daug meilės neparodė pelės gro
žiui ir gracingumui. Greičiau neapkentė 
už baisų ėdrumą. Matant kėsinantis 
į jo maisto atsargas, akių estetika 
turi pasitraukti iš kelio alkano pilvo 
realizmui. Taip buvo babyloniečiams, 
asyriečiamsir persams; jie garbino 
šunį, kaip gerojo dievo gyvulį, o 
peles, kaip piktojo dievo Akrimano 
gyvulius, nužudyti buvo skaitoma 
šventu darbu. Šventyklų tarnai labai 
stengėsi kovoti su šiuo baisiu gerojo 
dievo priešu ir kaip įmanydami masė
mis jas žudė. Už ‘“genocidą” pelės 
irgi neliko skolingos ir 701 m. pries 
Kristų, asyrų karaliui Sanherib visa 
savo galybe einant prieš Egiptą .pelės 
myriadomis užpuolė jo kariuomenės 
maisto atsargas. Sugriaužė balnų dir
žus, pakinktus; apgriaužė kareivių 
sandalius ir Sanherib turėjo grįžti 
nieko nepešęs. Egiptas buvo išgel
bėtas pelių. Pagal Bibliją, panašiai 
išgelbėtas ir Jerael nuo filistinų. 
Pagrobę žydų šventenybę. filistinai 
buvo užpulti pelių ir priedui - išberti 
biauriomis votimis. Jie kuo greičiau
siai grąžino relikviją ir dar atgailą 
turėjo užmokėti - penkias auksines 
peles nuo galvos. Tačiau nebuvo 
dėkingi pelėms nei_ žydai, nei egip
tiečiai ir toliau jas žudė.

Žiauriausieji pelių, žudikai buvo 
graikai, šveisos dievo Apollo kunigai. 
Pats dievas Apollo buvo pravardžiuo
jamas ’’pelių pabaisa”, ‘“pelių 
mirtimi”. Šventyklos kunigai vogdavo

Du drąsuoliai...
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žmonių aukas dievui; - auksą ar si
dabrą išversdavo bėdą pelėms.. Todėl 
ir iki šių dienų koks nežymus, bet 
gobšus ~ valdininkas arba despotas 
pravardžiuojamas ‘‘pelių perkūnu” 
ar panašiai.

Pelių naikinimas per ilgus am
žius buvo religinių ir gana avantiūris
tiškų formų. Su pelėmis kovojo jauna 
krikščionybė, kovojo prietaringumas, 
kas tuo laiku dar buvo tikėjimas. 
Žydėjo šundaktarystė, tuo laiku moks
lu laikom a, ir pelė buvo tapusi vaista- 
gyviu. Kas norėdavo apželdinti savo 
plikę arba išgydyti palinkimą į neišti
kimybę; gėrė ar buvo girdomas pelių 
išfliatėlėmis. Nuo dantų skaudėjimo 
reikėdavo du kartu per mėnesi pra
ryti gyvą pelę. Apsisaugoti nuo nėš
tumo reikėjo jau daugelio pelių Širde
lių sudžiovinti, sutrinti į miltus ir su 
arbata gerti.

Gyvos pelės atnešdavo vien tik
tai nelaimes. Kada romėnai savo didį
jį politiką ir karį Flaminius rinko 
vyriausiuoju raitelių komendantu, stai
ga išgirdo porą pelių sucypiant, kurių 
Romoje buvo apstų ir Flaminius vie
tos nebegavo. Jeigu pelės, nujaus
damos nelaimę,apleisdavo namus; joms 
priskirdavo ne gerą instinktą, bet 
kaltindavo už prišauktą nelaimę. Jeigu 
žmones, daugiausia, vaikus, išber
davo spuogais, vadinamais “meisel” 
arba “measels”; buvo sakoma, jog 
tai nuo pelių įkandimo. Ta liga tebėra 
vadinama tuo pačiu vardu ir dabar, 
tačiau medicina pelių dėlto nebekal
tina. Nebūtinai įkandimas, - užteko 
vien pamatyti pelę, ir sveikam atneš
davo ligą, o ligoniui - mirtį. Kaip mir
ties simbolis pelės galiojo daugeliui 
tautu: indams, egiptiečiams, žydams, 
vokiečiams. Beveik visose tautose, 
kaip mirties simbolis, pelės randamos 
ant senų kapų paminklų. Tarptautinis 
prietaringumas tikėjo žmogaus gyvybę 
lįūną apleidžiant , pasivertus pele. 
Šiandien tik alkoholikas savo “deli
rium tremens” mato baltas peles 
lakstant.

Raganų persekiojimo ir deginimo 
laikais pelės buvo vienu iš stipriausių 
kaltės įrodymų. Garsus mokslininkas, 
universiteto profesorius ir kunigaikš
čio asmeninis gydytojas Kaspara Peu- 
cer rašė savo uošviui, dideliam 
Luther’io draugui, Phillip Melanch* 
ton, jog jis matė pelę lakstant po vel
nio apsėstos moters oda. Modemus 
Melanchton tuo nesuabejojo.

Vargšes peles ne vien žmogus 
gaudė. Beveik visi mėsaėdžiai gyvu
liai ir žvėrys jas gaudo; lapės, katės 
plėšrieji paukščiai; pelėdos, apuokai, 
vanagai. Buvo ir tebėra laukinės 
peliukės, nykštukėm vadinamos, ku
rios baisiai greit gali sunaikinti na
mines peles. Romos cezaris Helioga- 
balas C istorijai žinomas ekscentri
kas) kartą cirke paleido tūkstantį 
nykštukių prieš 10,000 naminių pelių 
ir per trumpą laiką nė vienos naminės 
neliko gyvos.

Rami ir graži peliukė turi visų 
bijoti, o jos niekas nebijo, išskyrus 
didžiausiąjį. visų gyvūnų • dramblį. 
Plinius apie tai rase, bet pasaulis 
nenorėjo tikėti ir laikė prietaru. Ta
čiau septyniolikai šimtmečių praėjus, 
gamtininkas Cuvier Paryžiaus Jardin 
des Plantes paleido vieną pelę tarp 
dramblių ir matė juos iš baimės dre
bant.

Neužmirškime, jog ir moterys 
pelių bijo, nors šiaip jos kaip tigrės, 
narsios. Dramblio baimę mokslininkai 
aiškina jį bijant, kad į ilga, nosį ne
įlįstų. Apie moters baimę mokslas 
tyli, vien biblinė legenda bando aiš
kinti. — Dievas norėdamas sunaikinti 
pasaulio nuodėmės, užleido tvaną, 
vien tiktai Nojui leidęs paimti visų 
gyvūnų po porą, o naminių po septy
nis. Velnias pasivertė pele ir su
gundė gražiąja Nojaus žmona, Naamah, 
kad ji savo kūne paslėptų ir įneštų į 
Arką. Taip gražios moters pagalba 
velnias pergyveno tvaną, ir nuodėmę 
vėl klesti kaip klėstė jus. Moteris 
bijo pelės, kaip velnio, nes jaučiasi 
per silpna jo gundymams atsispirti. -

Sjandien kova prieš peles tebeina 
ir dažnai yra uždedama pabauda tiems, 
kurie jas laiko kaip ‘‘pets”. Kaip jos 
žudomos - visai nesvarbu. Lietuvoj 
čigonės kerėjimo būdu galėjo užleisti 
ūki, pelėmis arba jas išvesti. Įdomu 
kur jos dingdavo?

VANDAI ŽILINSKIENEI

mirus, Tadui, Česlovui, Laimai ir Virginijai Žilinskams bei jų 
vaikams nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

Velioniškiai, Čeičiai ir Pilkai

Daliai Jankųvienei ir dr. Algiui Jankui, jų motinai - uošvienei
EUGENIJAI LEVICKIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškia
Canberros Liet. K1 ubo V-ba

eina daktarų pusėn ir 
tai būtų kraugerystė, vam- 
Įdomu, ar vampyrai gauna

labai geras receptas - 
sustabdyti. Padeda nuo 
turi padėti ir nuo slogos,

VERKIANTI PROBLEMA

nojo Kryžiaus kraujo banko. Šiaip tie 
SLOGOS RECEPTAI daktarai pataria kuo daugiau skysčių,

Jau metų metai, kai renku bet nepasako kokių. Galėtų kraujas 
įvairius receptus slogos išgydymui, būti vienu iš tų skysčių. Kaimynė

Paprastai vadiname eilinė 
liga, bet medicinos mokslas prieš ją 
bejėgis; todėl patys slogininkai tapo 
gydymo žinovais. Tokius receptus 
rinkti yra daug lengviau, negu, saky
kim, pašto ženklus, retas monetas ar 
kino žvaigždžių autogramas. Slogai 
gydyti receptai lengviausiai gaunami, 
nors turi ir savotiškų sunkumų. Pir
miausia, kad tai yra individualus 
rinkimas, jokiai organizacijai priklau
syti nereikia, bet reikalinga didelio 
žmogiško pasitikėjimo žmogumi.

Štai aš labai daug gaunu 'proba- 
tinių" priemonių ir šlogos rinkinių iš 
savo kaimynės, kuri, per tvorą per- 
sisverus, kasdien kosti man i, veidą 
ir receptus pasakoja. Slogos gydyme 
patyrusių sutinku visur įstaigoj, val
gykloj, traukiny, lifte ir net turguj.

Ypatingas gydymas, kuris visuo
met mane labai stebina, tai stovėji
mas ant galvos. Kai kraujas subėga 
į galvą, tuomet jis visu šturmu puola 
nosį ir gerklę, kur slogos bacilos 
įsikūrusios ilgesniam laik ui gyventi 
ir, žinoma, šią kovą visuomet laimi 
kraujas. Šio recepto nesu išmėginus, 
nes niekaip negaliu pastovėti ant 
galvos sprando nenikstelėjus. Dieg
lys sprande skauda labiau už sloguo
jančią nosį. Tačiau, jeigu kraujas 
“gerai” nuo peršalimo, tai kodėl 
daktarai neprirašo, pavyzdžiui tokios 
grupės “O” imti tris kartus į dieną 
nors po arbatinį šaukštelį prieš valgį 
ar po valgio? Čia būtų puiki išeitis 
iš šniurkščiančios padėties. Donorių 
aš ir savų turėčiau, nereikėtų Raudo-

ant tvoros 
sako, jog 
pyrizmas. 
slogą?

Kitas 
kvėpavimą 
žegsėjimo,
nes abu yra kvėpavimo instrumentų 
sutrikimai.

Kvėpavimo sulaikymas grū
dina plaučius, o kas yra sirgęs plau
čių uždegimu, žino, kaip svarbu yra 
stiprus plaučiai. Bet ir čia neturiu 
laimės, nes negaliu ilgai išbūti 
nekvėpavus - tuoj netenku sąmonės.

Aną dieną kaimynė sužinojo 
kitą patentuotą receptą - druskos 
vandenį traukti per nosį. Įdėti šaukš
teli druskos i stiklą šilto vandens, 
supilti į lėkštę ir nosį pridėjus tą 
vandenį traukti giliai į nosį. Kaimy
nei praktiškai demonstruojant gydy
mo procedūrą gavosi toks koncertas, 
lyg keli Nylo arkliai maudytųsi Tyru
lių pelkėse, ties Rekyvos ežeru. Nu
tarėme/ jog šis gydymo metodas tin
kamiausias pačioje jūroje, kurioje 
geras druskos kiekis, šaukšteliais 
matuoti nereikia ir traukti didelės 
jėgos nereikia; kartais pati jūra eina 
į nosį. Kaip tik atšils oras, važiuo
sime į jūrą, ir, suradusios ramų kam
pelį tarp uolų kur nors , kad žmones 
mūsų koncerto nuo kranto nesiklau
sytu," gydysimės.

Daktarai (turiu galvoj profesio
nalus) irgi nevienodi. Aš turiu du. 
Vienas prirašo gulėti lovoj ir ramy
bę, o kitas liepia eiti į orą, giliai 
kvėpuoti ir gimnastikuotis. Gimnas
tika sukelia kraujo cirkuliaciją ir 
sustprina širdį. Kadangi aš nenoriu 
įžeisti nė vieno daktaro, atsistojus 
prie durų greit pasigimnastikuoju ir 
krentu po patalais. Negarantuoju, 
kad tas išgydys mano slogą, bet aš 
taip smarkiai darbuojuos, jog net 
pavargstu. Žodžiu, esu labai užimta. 
Mano šeima nori kviesti trečią gydy- 

piysusiu ir nesuglamžytu, ou sesių ar kelinti kaimvnė nrinazi^-septynių metų senumo kelnem ir be toją’ net ir kosinti kaimyne pnpazis 
jokio amuleto. Nežinau net, kaip jaus* ta, kad mano sloga su komplikacijo- 
tis; nes netinku nei į maharadžas, neimįS> 0 vyras pataria užsiimti grynai 
i£ čigonų taboro vadus. Matau Pats rinkimu. kuriuos sukatalo_
dabar matau, jog mes verkiant neturime H •_ 
kuo tinkamai apsirengti. guoti užimtų visą mano laiką ir nebe-

Kad nelikčiau nemoderniškas, turėčiau kada sirgti.
reikės nusipirkti turguj e surmaisinį get as' dar tiek nenusigimnasti- 
stuomeni ir pasisiūti palaidinukę. Kel- ,
nių senų turiu. Amuletą? Mačiau aną kavau, kad nežinočiau kur mano my- 
dieną pas sūnų atėjo toks barzdočius limieji suka; juk atėmus iš manęs 

slogą, nebereikės 
receptų...O ne!

( Atkelta iš 3 psl. )
Apsivilko 

sena(megstinį, ant viršaus užsi- 
sūnaus marškinius (išplautus),

mano 
dėjo 
rankoves atraitė, kad megstinio ran
kovės išlįstų ir dukters naujas 
‘“jeans”. Be raukšlių, žinoma, nes 
nebėra laiko dirbtiniam r aukšlė jimui.

Aš vienas, su megstiniu, nesu
plyšusiu ir nesuglamžytu. Su šešių ar 
septynių metų senumo 1__ 2„. —

kaulą po kaklu pasirišęs. As manau, 
kad mūsų Margis man paskolins 
amuletui kaulą. Jis juos slepia žemė
se prie incineratoriaus. Jis labai 
švariai juos apčiulpia, net ir poli
tūros nereiktų. Reikės pakalbėti su 
Margiu. Dėl šventos namų ramybės ir 
šeimos garbės. ,

Valerijonas Lasas ***

receptų, o be

Veronika S.
***
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KEISTI POSŪKIAI

JAUNIMO SAMPROTAVIMUS 
STEBINT

( Atkelta iš 2 psl. ) Ta- ; 
čiau šis reikalas nebuvo užmirštas, 
visa buvo naujai Įrengiama ir tobuli* i 
narna, per taip trumpą, sunormalėjusi 
Nepriklausomybės gyvenimą, juo tenka 
laikyti tik 19 22 spalio men. 1 d. 
išleidus savąja, Lietuvos valiutą 
LITĄ, Klaipėdoje ir Kaune buvo 
pastatytos automatinės telefono sto
tys. 1939 m. Lietuvoje buvo: 25,876 
telefono abonentai, 77,562 radijo 
abonentai (o nežinia kiek radijo zui
kių), 3061 auto mašinų, 1733 moto
ciklai. Buvo pratiesta naujų ir atnau
jinta karo reikalams vokiečių pra
tiestos geležinkelio linijos, viso 
1,320 km., neskaitant Klaipėdos 
Krašto. 1940 m. buvo 1,6 00 km. plen
tų, 4,400 km. pirmos rūšies vieškelių, 
bei 26,300 km. antros ir trečios rū
šies vieškelių.

Naujai 
valstybės 
kultūrinimo priemonė buvo spauda; 
ji atliko drauge paskutiniąsias infor
macines žinias ir politines bei ūkines 
naujienas. Ne tik sostinėje, bet ir 
visuose didesniuose miestuose bei 
prie susisiekimo linijų esamuose 
miesteliuose, spauda bei kita pašto 
korespondencija adresatams buvo 
pristatoma du kartos per dieną. (Aus
tralijoje dar iki šiol to neturima).

Nepriklausoma Lietuva turėjo 
Vilniuje ir Kaune nuolatinį, valstybės 
išlaikoma, operos ir baleto teatrą. 
Be Vilniaus ir Kauno, dramos ^teatrą 
turėjo dar ir Šiaulių miestas. Šiaulių 
dramos teatras gastroliuodavo visuose 
didesniuose Lietuvos centruose. Aus
tralija tik šiais metais užbaigė gar
siąją Sydney operos rūmų statybą, o 
kada p bus nuolatinė opera?

Išeivijos lietuvių jaunimas į 
nepriklausomos Lietuvos gyvenimą 
žiūri svetimų miestų aplinkoje augu
sio bei bręstančio žmogaus akimis, 
neįsijausdamas ir pilnai nesusivok
damas lietuvių tautos, atkuto sios 
valstybinę nepriklausomybę, ryžto vi
sumos apjungiančios bendrajam tiks
lui siekti. Todėl jam Lietuvos ūkinin
kas tėra tik “atsilikusios, nepažan- 
gios” valtybės gyventojo atstovas.

Lietuvių tautos ir valstybės is
torija temini vadovaujančiuosius ir 
vadovaujamuosius, kurie to paties 
ūkininkų kamieno, tik savo išsilavini
mu, sugebėjimu ėmėsi pareigų tokių, 
kurios atitiko vykdymo veiksmo paskir
tį ir lengvino siekiamo tikslo įvykdy
mą^ Antanas Juozapavičius , kovoda
mas už Lietuvos laisvę, žuvo kaip 
karininkas, o Povilas Lukšys žuvo

atkurtos nepriklausomos 
gyventojų svarbiausia

Didžiausias laimėjimas 
Lietuvos okupantams, jei jie 
įrodyti pasauliui, kad lietuviai patys 
juos atsikvietė. Rusai tada galėtų 
pasakyti, ramiai ir šaltai ir nejaus
dami jokios atsakomybės už dabartinę 
padėti Lietuvoje, kad lietuviai turi tą 
ko no'rėjo, o kad atsiranda tarp jų ne
patenkintų, taip gi galėtų pasakyti, 
tai yra natūralus dalykas.

Šitokios mintys, istorinių faktų 
suklastavimui, gali egzistuoti tik 
sapnuose ir nerealiai galvojančių 
rusų. Realiai galvoją, net rusai, žino, 
kad visi istoriniai egzistuoją dokumen
tai kalba prieš juos. Bet yra dar viena 
svajonė rusų mintyse, būtent: jei 
lietuviai prisipažintu, kad jie patys 
atsigabeno rusus i Lietuvą, tada rusų 
svajonės galėtų ^pasidaryti tikrove. 
Be abejonės, rusams negali pagelbėti 
šiame reikale jų klapčiukai • lietu
viai komunistai, kuriuos rusai pasi
kvietė Lietuvai valdyti. Niekas jais 
netikės. Aišku, būtu geriau, jei užsie
niuose gyveną lietuviai pradėtų pūsti į 
rusų propagandos dūdą, kad lietuviai 
patys atsikvietė rusus į Lietuvą.

Kyla klausimas, ar mes turime to
kių apsurdiškų pavojų.

Tarptautinio Informacijų Centro 
Lietuvių Skyrius išleido “Australijos 
Lietuvių Kalendorių 1974 metams. 
Yra žinoma, kad tam “Centrui” pri
klauso du lietuviai^ p.p. J. Veteikis 
ir J.P. Kedys. Nežinau, ar daugiau 
lietuvių priklauso tam centrui.

___ _____r_____ _  ______Kalendoriaus 17 puslapyje yra 
damas su šio metu gyvenamame krašte L. Lygumiecio straipsnis ’ “Posūkiai” 
pasiektais civilizacijos laimėjimais. Pravartu žinoti, kad L. Lygumietis 

Prieš 25 metus atvykę į Austrą- yra slapvarde p. L» Karvelio.
liją neradome to z kas šiuo mūsų gy- Minėto straipsnio pirmas posmas 
venamuoju laikotarpiu pasiekta. At* jau aiškiai sugestij onuoja kad lietu- 
vykę ir mes čia pradėjome kurtis,, viai buvo iniciatoriai, bendradar- 
gyvendami palapinėse, karavanuose, braudami su rusais, Lietuvos valsty- 
būsimuose garažuose/kol su dideliu ’ -
vargu, triūsu ir moraliniu skausmu 
pasiekėme normalesnes gyvenimo 
sąlygas. Nesigriebėme pirkti tuojaus 
auto mašinų: , nes prie naujuose 
miesto rajonuose mūsų statomų namų, 
negrįstomis gatvėmis, per purvą ne
galėję būtumėm privažiuoti. Nereikėjo 
nei telefono, nes su savo tautiečiu 
kaimynu betarpiškai susikalbėdavome, 
o kitus susižinojimo ryšius ribojo 
kalbos nemokėjimo ir vietos aplinky
bės. Tad ar visa tuo, ką savo darbu 
ir triūsu pasiekėme, neverta didžiuo
tis?

Jei nepriklausomą Lietuvą būtų 
nenusiautusi antrojo karo audra ir jos 
gyventojus naciniai ir komunistiniai 
okupantai nebūtų prievarta išblašką 
po visas pašvietęs, iki šiol būdami 
savoje Tėvynėje, būtumėm susitvarkę 
geriau ir jaustumėmės daug maloniau, 
negu svetur prisiglaudę dvasiniai 
skurstame.

Perskaičius minėtame jaunimo 
pokalbyje daromus išeivijos lietuvių 
bendruomenei ir pačiai Lietuvai ją 
pažeminančius priekaištus, gaunama 
įspūdis, kad mes pasimetėme laiko 
nuotoliuose, kuriuose žmogaus protas, 
valia ir ryžtas nepaliaujamai kuria 
naujas vertybes. Materializme palai
doję tėvynės ilgesį, motorizuotomis 
priemonėmis išeivių' lygiais plentais 
skubame į dvasinį skurdą, palengva 
ir nejučiomis darydamiesi apatiškais 
o drauge ir nepagarbiais savo tėvų 
žemei.

kaip karys ir jie abu, kaip tautos 
didvyriai, vienodai yra gerbiami.

Lietuvos ūkininkas drauge su 
daugiau išsilavinusiu savo broliu 
1831 ir 1863 metų sukilimuose kovojo 
prieš caristinėsRusijospriespaudą. Tas ~ 
pat ūkininkas bei darbininkas kovojo 
ir 1904 metais laimėjo lietuvių spau
dai laisvę.

Lietuvos ūkininkai ir iš ūkininkų 
kilę inteligentai taip pat narsiai kovo
jo ir dabar tebekovoja su Lietuvos 
okupantais. Jie neiškovojo ir neieško 
vietos kažkokiame Hondūre steigti 
’“atsarginę Lietuva”. Jie buvo ir liko 
ištikimi savo bočių žemei prie Balti
jos krantų,

Į Lietuvos buiti išeivijos jauni
mas žiūri iš trisdešimt trijų metų per
spektyvos, vertindamas tai,-ką ji per 
dvidešimt dvejus nepriklausomo gy
venimo metus, karo audrų sunaikin
tame krašte, sukūrė ir visa tai lygin-

liją neradome to t kas šiuo musų gy-

V. Saudargas.
būtų 

galėtų

bės likvidavime. As, kaip narys 
Lietuvos Žurnalistų S-gos Sydney 
Skyriaus, pareiškiau protestą p. J. 
Veteikiui, ____ _ ___  __ "1_____
kad šitokios sugestijos kalendoriuje 
negali būti spausdinamos, nes jos 
prieštarauja istoriniams faktams ir 
butų išdavimas Lietuvos laisvinimo 
bylos. Veteikis pareiškė, kad tie 
tvirtinimai yra teisingi, kad lietuviai 
atsikvietė rusus į Lietuvą. Jis nesu
tiko padaryti net pataisymo išryškini
mui istorinės tikrovės. Tada aš iškė
liau klausimą, kad kalendoriuje neturė
tų būti įrašyta, kad jį, redaguoja L. 
Žurnalistų S-gos Skyrius. J. "Veteikis 
atsakė, kad jis geriau išbrauksiąs tą 
Įrašą, negu taisysiąs p. L. Karvelio 
straipsni. Bet p. Veteikis ir to nepa
daręs taipgi paliko nepataisytą p. 
Karvelio straipsnį.

Kalendoriuje yra dar vienas keis
tas posūkis. Pradedama pasitikėti ir 
pasinaudoti rusiškojo komunizmo pro
paganda, kad kiršinti tarpusavyje 
lietuvius tremtyje.

Rusai jau žino iš praktikos, kad 
sukiršinus emigrantus tarpusavyje, 
kada jie pradeda vienas pries kitą 
kovoti, ir kada kiekvienas nebepasi- 
tiki kiekvienu kitu, sugriūva emigrantų 
organizacijos ir išnyksta pasipriešini
mas rusiškajam komunizmui. Vilniuje 
leidžiamas komunistinės propagandos 
laikraštis “Gimtasis Kraštas” pasie-

kalendoriaus redaktoriui,

kia didžiausių nuopelnų rusiško komu
nizmo imperialistiniams tikslams, jei 
tame laikraštyje suredaguotos žinios 
propagandos, šmeižtų ir užmaskuotų 
siekimų tikslais bus pradėtos panau
doti emigrantu tarpusavio kovose. Tada 
jie bus tie, kurie tampys siūlus, kaip 
lėlių teatre, o mes pagal jų tampymą 
šoksime.

Visados atsiranda trumparegių 
politikų, kurie nori pasinaudoti pi
giom ir negarbiu gorų priemonėm už
pulti savo priešą,. Šį kartą suklupo 
p. Kedys^ pakliuvęs į komunistinės 
propagandos voratinklius.

“Gimtasis Kraštas” Vilniaus 
komunistų propagandistas, paskelbė 
korespondenciją apie p. Br. Stašionio 
lankymąsi Lietuvoje. Suprantama, kad 
jie redaguoja korespondencijas savo 
naudai, o ne priešų interesams pa
tenkinti. Komunistams teisybė kores
pondencijose neturi vertės.

Aišku, p. Stašionis yra toks as
muo, kurį komunistams yra svarbu 
sukompromituoti. J. Kedys ateina 
jiems į talką. Jis panaudojo minėtą 
korespondenciją kalendoriuje (pus
lapis 57) apgarsindamas visuomenei 
krūva, priekaištų p. Stašioniui ir tuo 
bandydamas ^nustatyti lietuvių visuo
menę prieš jį. Turint dėmesyje jo 
visuomeninę padėtį, tat gali būti jam 
labai žalinga ir gali sukelti daug 
nesantaikos nenaudingos lietuvių 
visuomeninei veiklai. Kyla klausimas, 
kuo mes labiau tikime, ar p. Stašioniu, 
kurį mes pažįstame ir su kuriuo galime 
lengvai pasikalbėti rūpimai .reikalu., 
išsiaiškinti, ar rusų propagandos maši
nai.

Nejaugi p. Stašionis yra toks 
baisus mūsų visų priešas, kad ne
žiūrint kokia kaina, kad ir panaudo
jant negarbingas komunistinės proga- 
gandos priemones, reikėtų jį nuver
tinti lietuvių visuomenės akyse. Kas 
bus, jei pagaliau, kada nors “Gimta
sis Kraštas” patieks atitinkamos 
medžiagos p. Kedžio suniekinimui.

Tai yra labai
viams nepriimtinas kelias.

Aš padariau priekaištą redak
toriui p. Veteikiui dėl tokio straips
nio įdėjimo į kalendorių. Jis pareiškė, 
kad “Gimtasis Kraštas” parašė teisy
bę. Nežinau, kokiu būdu p. Veteikis 
patikrino “Gimtojo Krašto” teisybę 
Vilniuje.

As^ kreipiuosi Į visą lietuvių vi
suomenę • nepasiduokime Lietuvos 
okupanto propagandos siekimams, ir 
nenaudokime komunistų provokacijų 
tarpusavio nesantaikai ir karams kelti.

Būkime 
santykiuose.

sįidus ir lieto

garbingi tarpusavio
***

A.O. Andriuskai
A.Danta
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r Pertho bažnytinis komitetas, iš k. į d. V. Cibulskis, N. Petrikenienė, A. 
Cizeika, M. Stankevičienė, Kun.Kemėšis, J. Kuzmickienė, P. Plučas ir A. 
Kateiva. -

A.A. EUGENIJAI LEVICKIENEI

mirus, jos dukrą Dalią Jankuvienę ir vyrą Albiną Levicką nuo' 
širdžiai užjaučiame

A. A. VANDAI ŽILINSKIENEI
mirus, sūnus Tadą ir Cėsių su jų šeimoms nuoširdžiai užjaučiame 

A.O. Andriuskai 
A.V. Dantos
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
A. Maoragis

(TĘSINYS)

PAŽINK MANO VEIDĄ IR MANO 
SIELĄ...

Į_ bendrija atnešė skautukas ry
tinę spaudą ir aš paėmiau pasiskai
tyti ’’LSS Jubiliejinė Stovykla 1973” 
leidinėlį. Viršelyje įrašyti šie atmin
tini žodžiai • pažink mano veidą ir 
mano sielą. Susimąsčiau jų gilia 
prasme. Taip tikrai stovykla turi 
savo veidą ir savo sielą, kurią reikia 
pažinti. Pažinti reikia ne vien iš tų 
palapinių ir įrašų, vardų, bet iš 
darbų - ką tie jaunuoliai dirba, ką 
veikia, kuo ruošiasi būti, kokią 
ateitį planuoja.

Paskatintas šios minties pažvel
giau į šios dienos programą. Progra
ma didelė ir plati-visur būti negalėsiu. 
Jau vien Ad Meliora savo programoje 
šiai dienai skyrė šias paskaitas:

1. Lietuvių radijo valandėlė ir 
jos paruošimas * Cleveland© radijo 
valandėlės vedėjas J. Stempužis.

2. Lietuvos valstybinis klausi
mas pasaulinėje plotmėje • Lietuvos 
diplomatijos narys Stasys Lozoraitis 
jr.

3. Lietuvos ir Amerikos Mokslo 
pažangos palyginimas - fil. prof. dr. 
A. Avižienis, fil. prof. dr. R. Kašuba, 
fil. dr. S. Lazdinis.

4. Simas Kudirka • fil. A. Ruk
šėnas.
Kone visą dieną vyksta paskaitos 
mūsų mokslininkų Ą įdomu būtų juos 
sutikti ir išgirsti kalbant, visi yra 
jaunos kartos vyrai, pasižymėję savo 
darbo srityse.

Šiandien yra ir pastovyklių lan
kymo diena, reikia arčiau pažinti 
stovyklautojus, juos aplankyti jų 
palapinėse, pasikalbėti, kitos tokios 
geros progos gali nebūti. Vakare 
bendras laužas. Taigi sukis, vyruk , 
jei nori pažinti stovyklos veidą ir 
sielą.

Jau iš pat ankstyvo ryto ėmė ro
dytis nauji svečiai ir jų priplaukė 
daug.

Pusryčiaudamas sutikau seną 
draugą dr. Juozą Kazakevičių, stebė
jausi jo jaunatviška išvaizda, beveik 
nieko nepasikeitęs, kai aš jį mačiau 
prieš 35 metus Kaune. Jis tada buvo 
Karo mokyklos gydytojas, dabar jis 
taip pat gydytojo praktika verčiasi 
Romoje, New Yorko valstijoje. Mudu 
riša seni prisiminimai. .

1932 m. buvome Švedijoj ne toli 
Stockholm© į tarptautinėje, Sk. Vyčių 
Jamboree. Vieną dieną išėjome mudu 
pasivaikščioti po miestą. Aplankę 
muziejus, gerokai # buvome pavargę, 
nutarėm pasivažinėti laiveliu, atsi
šviežinti. Kalbos švediškos nemokė
jom, šiaip taip susikalbėjome voki s"- 
kai. Mes prašėme, kad laivelio vairuo
tojas , pavažinėjęs po kanalus, kurių 
Stockholme yra labai daug, atvežtų 
atgal į tą pačią vieta. Kaip ten buvo, 
kaip ne, mes plaukinėjome gražiais 
kanalais, žiopsodami į miesto grožy
bes ir galiausiai vežėjas atvežęs prie 
kranto pasakė - čia, ir liepė mums iš
lipti. Žiūrim šiaip, žiūrim taip, vieta, 
rodos, ne ta pati, bet jis, tur būt, ge
riau žino, kad liepia išlipti. Išlipome, 
vaikštome po tuščias gatves, namų 
kaip ir nėra, stovi dideli rūmai, truputį 
apšepę t aprūkę. Nėra žmonių ko pa*
klausti. Einame į tuos rūmus, tenai 
sargyba stovi. Klausia sargyba, kaip

Rasa Milvydaitė ir A. Mauragis atstovauja jubiliejinėje stovykloje Beaumont,
Ohio, Amerikoje Australijos skautus.
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mes čia patekome. Pasirodė, kad tai 
būta kalėjimo kokioje tai tuščioje 
saloje. Aiškiname šiaip, aiškiname 
taip, matome kad nesupranta. Veda 
mus į ofisą ir čia per vertėją šiaip 
taip išsiaiškiname, kad esame pakly
dę. Paskambina Lietuvos atstovui 
Jurgiui Savickui į pasiuntinybę ir 
praneša, kad tokie tai ponai lietuviai 
yra atsidūrę kalėjime. Savickas prašo 
mus pagloboti ir atvežti į kokią tai 
stoti, o iš ten jau mes susiradome 
savo pasiuntinybę ir skautišką bazę.

Taip tie malonūs prisiminimai 
pasiliko neišdildomi,kaip ir pati drau
gystė. Dabar 7 susitikę po tiek metų 
turėjome apie daug ką vienas antram 
pasipasakoti. Pasirodo, kad ir jis 
turėjo skaudžių išgyvenimų Vokieti
joje ir čia pat Amerikoje. Vos spėjo 
sušilti kojas naujame krašte, kaip jo 
mielą žmonelę auto katastrofoje 
užmušė New Yorke.

Po pusryčių nuėjome pasiklausy
ti J. Stempužio paskaitos. Petingas 
vyras, iškalbingas, prelegentas tas 
p. Stempužis daug sugestijų davė 
skautams, kaip pravesti valandėles ir 
ne tik per radijo, bet ir prie laužų. 
J. Stempužis yra didelis Clevelando 
lietuvių veikėjas, .jis yra ir Clevelando 
Lietuvių Namų pirmininkas, o jo ponia 
žymi soliste. Paskaitą,, su malonumu 
išklausėme.

Po paskaitos, iki pietų,dar buvo
laiko aplankyti pastovykles, o po 
pietų, prasidės kitos paskaitos ir 
paradai - Vilniaus pagerbimo dienai. 
Ir taip iki laužo, tik spėk bėgioti.

Lankydamas pastovykles stebė
jausi gražiu ir tvarkingu įsirengimu, 
skautą drausmingumu ir palyginti geru 
lietuvių kalbos mokėjimu. Amerikoje 
lietuvybė dar ilgai gyvuos, čia dar 
yra tiek daug sveiko patriotiško ir 
giliai idealistiniai nusiteikusio 
jaunimo. Buvo smagu žiūrėti į tuos 
mūsų tautos sveikus daigus.

Einant į mergaičių pastovyklę/r 
reikia pereiti per gražų tiltą, skaučių 
papuošta vėliavomis, 
Žemai po tiltų teka upė, platoka,gal 
tokia, kaip prie Kražių kad yra Kra
žantė. Sustojau pasigrožėti tuo taip 
maloniu vaizdu, žiūriu į tyliai plau
kiantį vandeni. Šalia manęs sustojo 
jaunas vyras ir taipgi žiūri į tą patį 
vandenį.

— Kaip manai, ar čia yra ungurių?, 
- paklausiu aš jo.

- Nežinau, aš esu iš toli, iš 
Washington©, - atsakė nepažįstama
sis.

- As esu iš" dar toliau ,iš Austra
lijos, - atsakiau su pasididžiavimu.

— Iš Australijos? ar nebūsi ponas
Mauragis?

- Taip, aš Mauragis.
- Tai jūs mano tėvelius gerai 

pažįstate, Gečiauskus, aš jus dabar 
prisimenu, kaip mes vasarojome Vala- 
kumpėse.

— Ak , tu mano Dieve, tai jūs 
Geciauskiukas?

— Aš sutrumpinau savo pavardę, 
dabar vadinuosi Algimantas Gečys. 
Supažindino jis mane su savo jauna 
gražia ponia ir mes tapome draugai.

Ta netikėta pažintis man pri
minė p. Gečiauskus. Su jais kelias 
vasaras vasarojome Valakumpių va
sarvietėse netoli Vilniaus ir Verkių 
dvaro. Ponas Gečiauskas tais lai
kais buvo Vilniaus pašto viršininkas.

Kartais vakarais išeidavome su p. 
Gečiauskais pasivaikščioti Neries 
pakrantėmis. Kartą, atsimenu, ėjau 
su ponia Gečiauskiene pievomis pasi
vaikščioti, su mumis ėjo ir Algimantu* 
kas. Ganėsi karves, ir vienas buliu
kas vaikėsi karvytę , neleisdamas jai 
ramiai ganytis. Algimantukas tai 
pastebėjęs klausia mamytės: “ko tas 
buliukas nori, kad neleidžia karvytei 
žolytės valgyti? ” Toks vyras dar tada 
buvo Algimantukas. O dabar jau pats 
vedęs, dviejų vaikų tėvas, inžinierius, 
visuomenės veikėjas, J.A.V.B. Valdy
bos vicepirmininkas. Kaip greitai 
tas laikas eina. Su Algimantu dar 
turėjau progos susitikti seime ir gir
dėti jį kalbant simpoziume: “Lietuvių 
Bendruomenė laisvinimo veikloje”.' 
Jis buvo vienas iš pagrindinių kal
bėtoju, geras kalbėtojas, jo mintys 
gilios, orientacija gyva, man jo su
gestijos buvo labai artimos ir aš 
manau, ir, žinoma, linkėčiau, kad jis 
greitu laiku taptų vieną iš mūsų 
politinių vadovu.. Tuo tarpu tiek apie 
tą savo malonų bičiulį.

Ką mačiau skaučių sesių sto
vykloje^ buvo virš mano įsivaizdavimo. 
Jos suruošė tokią rankdarbių paro
dėlę, kokios aš savo lietuviškame 
pasaulyje jokioje stovykloje nebuvau 
matęs. Galiu tik^pasidžiaugti ta sveika 
iniciatyva menišku žavesiu patraukti 
jaunuosius prie lietuviškos tauto
dailės ir juos išmokyti tų darbų.

Grįžau iš pastovyklių gerokai 
pavargęs, diena buvo karšta ir tvanki, 
bet tikrai sužavėtas. Sužavėtas ta 
dvasia^ kuria vyresnieji aukojasi jau
nimui. Garbė jums vadovai, jūsų dar
bai su jumis nemirs, jie pragyvens 
mus visus.

Po pietų, klausiausi Stasio Lozo
raičio paskaitos - Lietuvos valsty
binis klausimas pasaulinėje plotmėje. 
Su junioru Stasiu Lozoraičiu susi
tikau pirmą kartą. Malonios išvaiz
dos vyras, gražiai kalba, logiškas, 
lengva sekti jo mintis. Kaip diplo
matas, šaltokas, atsargus sprendimuose. 
Bendrai daro gerą įspūdi šis jaunas 
mūsų diplomatas. Apie paskaitos 
mintis čia nerašysiu, nes manau, kad 
bus kur nors atspausdintos, jos buvo 
panašios į kitą jo paskaitą, kurią 
girdėjau seime. Paskaitoje buvo daug 
klausytojų, nes visiems rūpėjo Lie
tuvos likimas. Deja, nematyti jokių 
pragiedrėjimų mūsų fronte.

EUGENIJAI LEVICKIENEI
netikėtai mirus, jos vyrą Albiną, vaikus Dalią ir Vytą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Buvę “Austos” Bem. ir Merg. gimnazijos mokiniai Adelaidėje

VANDAI ŽILINSKIENEI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą rieškiame Tadui ir Česlovui 
Žilinskams, jų Žmonoms ir vaikams.

Canberros Lietuvių Klubo Valdyba

Amžinastin palydėjus
A.A. VANDĄŽILINSKIENĘ

su p.p. Žilinskų ir Jūrelių šeimomis liūdesiu dalinasi

Kazys ir Birutė Intai

PADĖKA
Mano mylimam vyrui A.A. ANTANUI SARKAUSKUI mirus, 

dėkoju kun. P. Butkui ir kun. P. Martuzui už atnašavimą Sv. 
Mišių bei giedojimą bažnyčioje.

Dėkoju “Dainos” chorui ir jo vadovui p. Br. Kiveriui už 
giesmes bei išreikšta užuojautą šioje skausmo valandoje, ir p. 
P. Nagiui,tarusiam žodį prie kapo choro vardu.

Dėkoju visiems. giminėms ir pažįstamiems, dalyvavusiems 
rožančiuje, pamaldose, užpirkusiems Sv. Mišias už vėlę, už gėles, 
už palydėjimą į poilsio vietą, už tartus atsisveikinimo žodžius 
prie kapo. Nuoširdi padėka ponams Migevičiams už žiupsnelį 
lietuviškos žemės.

Dėkoju visiems išreiškusiems man ir mano sūnums bei mar
čioms užuojautą ir paguodą. Širdingas ačiū visiems. v

Julija - Šatkauskiene

Toliau reikėjo pasirinkti arba 
klausytis musų žymiųjų mokslininkų 
pranešimų apie Lietuvos ir Amerikos 
mokslo pažangos palyginimus, arba
eiti į paradą ir žiūrėti kaip stovykla 
švenčia Vilniaus Dienąę Jau buvau 
skaitęs prof. VaiŠnio ilgą straipsnį 
Akiračiuose panašia tema ir maniau4, 
kad nieko daugiau tie mūsų vyrai 
negalės pasakyti, todėl nutariau pasi
rinkti tą gyvą šturmuojantį jaunimą, 
kurių dvasią reikia arčiau pažinti.

Taigi stebėjau einančias ilgas 
gretas jaunimo į stovyklos aikštę ir 
džiūgavau giliai savo širdyje. Per 
tūkstantį skautu - čių, ėjo gražioje 
rikiuotėje uniformuoti, nešdami vėlia
vas ir savo ženklus. Čia galima buvo 
iškarto matyti visą stovyklą, visą 
jaunimą. Man įpratus Australijoj 
matyti tik 150 - 200 skautų, 1000 atro
dė kaip visa Lietuva. Nežinau ar 
mes turėjome Lietuvoje didesnes savo 
jubiliejines stovyklas, man rodosi, 
kad ne. Taigi žiūrėdamas jaučiau 
didelį pasitenkinimą ir buvau dėkin
gas likimui, kad šią valandą aš čia 
esu drauge su visais.

Vakare klausiausi fil. Rukšėno, 
knygos “Day of Shame”, neseniai iš
leistos apie Simą Kudirką, autoriaus, 
pranešimo. Rašydamas knygą < jis 
parašė daug smulkmenų apie Simą 
Kudirką ir tas aplinkybes, kuriose 
vyko gėdinga tragedija. Rukšėnas 
dar jaunas rašytojas, reikia tikėtis, 
kad jis panaudos savo talentą musų 
kovoje dėl laisvės. Salė buvo pilna 
klausytojų ir knygą buvo galima čia 
pat nusipirkti.

Vakare visi ėjome prie laužo. 
Reikėjo, gerokai paieškoti kol surado
me laužą. Mat, visi tie, kurie klause'- 
mės Rukšėno pranešimo buvome pasi
vėlinę, reikėjo eiti tamsoje, naktį, 
apie .pora, kilometrų. į mišką. Tik iš 
skambančių __ dainų galėjome atsekti 
vietą. Laužavietė didelė, amfiteatro 
pobūdžio, ugnis žemai. Degė du di
deli laužai, o aplinkui gana status 
šlaitai, todėl ugnies iš tolo negalėjo
me matyti, nors laužai _,buvo dideli, 
impozantiški. Tarp laužą vyko tea
tras, pasirodymai. Apie tą laužą Rasa 
Milvydaitė jau rašė “M.P.”. Pasi
baigus laužui,Jokūbaitis pasiūlė par
vežti namo, bet aš paprašiau leisti 
man pareiti vienam. Iš tikrųjų, norė
jau ta, išgyventą dieną susumuoti, 
permąstyti, juk niekados dar nėra 
buvę tiek daug įspūdžių iš karto išgy
venta. Ar aš pažinau stovyklos veidą 
ir stovyklos sielą? Taip, aŠ manau, 
kad aš pažinau, kitaip juk nebūčiau 
toks laimingas. Labanaktis.

(Bus daugiau)***
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Per Melbourne miectą 
Siunčiame mes kviesi: 
KviexUuJus visus, ’ 
brangius ęras Kaimynei 
Tš arti ir tc<Liv

Sutiksime Naujus ketuso 6 u
Atsivesk* te, svečius*
Senus f j aurrus ir kitus; 
Labai linksmas balius bus»
Civic Centre Gambervzsll 
linksmai suksime ir vėl. 
Skanių valgių Ir gėrimais 
.gamai vikrus pavaišins. mus. 
Šauni ,kor.i.tiii ortai Ine. kapela 
Liūs šoizčįins ik1 metų. galo.
Lydimi įsaviu akordų ?
Kain tikrų tikriausi lordai, 
t<4sR^Š*»M »$ I u$
Ir Naujuosius i&bucivosim.„c

U/soJccjt^IS S£

KVfESLVSX
Nuosirdsius jausmus sukaupė,, 
Nebedalskit,nebelaukiti 
į asistuosiąs ruoškitės sutikti;

tetas *4
Perskaitė kviesikio šia dainele,
SKawAwnW *”ea^tf-staCo, 
Telefono numeriai viršuje matos; 
Slcubekibe,.skubėkit patys;
Neužmirškit ir draugų paskatini.
LIelboumo Apylinkes Valdyba 
Jūs visų maloniai laukia.
Kvieslys garsiakalbis šaukia:
Visi,seni■jauni,kas galit, /ATVį/Kvr / HftmujfiįififeFtį-^nuiį b

AUSTRALIJA IR NAUJOJI

V2 LIETUVOS LAISVĘ KOVOKIME - 
TAUTOS FONDUI AUKOKIME

; Kalėdinės dovanos
Tik per Angliją greičiau, pigiau, geriau.

| Siūlome labai aukštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus naudingas 
I kiekvienai šeimai Lietuvoje.

J KALĖDINIS 1973.

| 3’/4 jardų puikios vilnonės angliškos medžiagos eilutei, 3 jardai storos 
I crimplene medžiagos moteriškam kostiumėliui arba moteriškam paltui, 
| vyriški nailoniniai marškiniai arba bliuskutė, vyriškas arba moteriškas 
| labai geros rūšies megztinis, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės 
| skarelės, 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 2 
I jardai crimplene medžiagos suknelei, arba 1 sv. vilnonių mezgimui siūlų, 
J 2 jardai crimplene medžiagos suknelei, arba 1 sv. vilnonių mezgimui 
■ 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigarečių.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis $100.00 į

■
I

I Maisto siuntinius sudarome pagal pareikalavimą.
| Kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:
I 3J4 jardų labai geros angliškos kostiuminės medžiagos
I 1 jardas storos su ornamentais crimplene medžiagos
| 1 jardas crimplene medžiagos suknelėms
| Nailoninis kailis moteriškam paltui
I Dirbtinis mink moteriškam paltui
| Vilnonė medžiaga žieminiam paltui
| Vilnonė gėlėta skarelė
I Komplektas moteriškų nailoninių apatinių baltinių
| Perukai, įvairių spalvų
į- Nailoniniai marškiniai
Q Vilnoniai arba Acryleno nertiniai

I 
I

$30.00 J
$4.25 J
$4.00 |

$22.00 |
$36.00 |
$24.00 J
$5.50 | 
$6.50 !

$25.00 | 
$6.50 |

$13.00 |

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus už tokias prekes, kurių 
negalima iš čia pasiųsti.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras),

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. Telef. 01 739 8734.

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
R 
I
I

R Sudarome leslamentus, admistruojame nuosavybes, persiu nčiame paliki- I 
j mus prekėmis arba pinigais j Lietuvą arba kitas šalis.

MELBOURNO LIETU VIII. KLUBO 
NARIAMS

Pranešame, kad Attorney General 
leido daryti M.L. Klubo statuto pa
keitimus bei papildymus, kurie yra 
būtini/ norint gauti Klubui gėrimų 
licenziją. Todėl M.L. Klubo Taryba 
š.m. gruodžio mėn. 16 d. (sekmadienį) 
2 vai. p.p. Lietuvių Namuose šaukia 
nepaprastą visuotinį Klubo narių 
susirinkimą tiems papildymams ir 
pakeitimams priimti.

Statuto pakeitimų ir papildymų 
pavyzdžiai nuo š.m. lapkričio mėn. 
24 d. iškabinti Lietuvių Namuose visų 
narių susipažinimui.

Susirinkime balsuoti teisę turės 
tik tie Klubo nariai, kurie bus sumo
kėję nario mokesti už 1973 * 74 me
tus. Todėl Taryba* pataria nariams tą 
mokestį sumokėti iš anksto (nelau
kiant susirinkimo dienos) Klubo sekr. 
p. L Aleknai, talkininkui p. K. Praš- 
mutui - kiekviena^ sekmadienį prieš ir 
po pamaldų, taip pat “Talkoje” - 
kiekvieną šeštadienį yuo 11 iki 2 
vai. arba siųsti paštu: Lithuanian 
Club in Melbourne, 50 Errol St., 
Nth. Melbourne, 3051.

Tą pat dieną po 30 min. įvyks 
informacinis susirinkimas, kuriame 
Namą įrengimų pertvarkymo K-jos 
pirm, architektas p. J. Zaikauskas 
padarys pranešimą, o taip pat bus 
aptarti kiti einamieji reikalai.

Visi Klubo nariai prašomi susi
rinkimuose gausingai dalyvauti.

M.L. Klubo Taryba 
***

PERTHO KRONIKA
1. Lietuvių bendruomenė reiškia 

padėką p. Skroliui už įdėtą darbą ir 
pasišventimą, surenkant aukas Tautos 
Fondui.

2. Sutikdami Naujus Metus “Se- 
vaton Hotel” salėje prisiminsime, kad 
pakvietimus atspaude ir padovanojo 
Valdybai p. A. Cižeika.už ką mes 
visi tariame jam aciu.

3. Mūsų Kalėdų eglutė įvyks 
23 gruodžio 3 vai. p.p. Kviečiami 
visi tautiečiai prie kavos puoduko 
kartu sutikti Kalėdų senelį.

4. Valdyba reislia gilią, padėką 
visoms ponioms^ prisidėjusioms savo 
darbu ir aukomis prie įvykusio 17 
lapkričio baliaus, kuris praėjo pui
kioje nuotaikoje, o taip pat visiems 
atsilankiusiems ir parimusiems mūsų 
jaunimą.

5. 9 gruodžio (sekmadienį), tuoj 
po pamaldų . Valdyba ruošia pikniką 
King parke. Kviečiami visi dalyvauti.

Valdyba ***

ZELANDIJA
Jo Šventenybė popiežius Paulius

VI gruodžio^ mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas:
b endrąj ą * U ž glaudą bendardar- 
biavimą. su Bažnyčia siekiant taikos, 
misijų- Pietą Amerikos Čiabuvių 
sukultūrinimas ir pažanga.
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU , TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, JSese!
Nežiūrint Sv. Tėvo visų pastangų 

ir nuolatinio skatinimo mylėti artimą 
kaip Kristus mus mylėjo, pasaulyje, 
deja, vis viešpatauja neapykanta, 
teroras ir nuolat vyksta brolžudybės. 
Štai, neperseniausiai Siaurės Airijoje 
tarp kitų nužudyta net nepilnametė 
mergaitė.* Arabų partizanai terorizuoja 
vis naujus kraštus. Kitur - tūkstančiai 
miršta badu ir nėra kas juos aprūpinta.

Tai visa turint omenyje, Sv. 
Tėvas gruodžio mėnesiui parinko 
pritaikintą intenciją, kad uoliau dirb
tume iš vien su Bažnyčia > siekiant 
taikos. Tam jis parinko kalėdini laiko
tarpį. Juk gruodis visame pasaulyje 
laikomas Prakartėlės mėnesiu, kada 
angelai paskelbė Viešpaties gimimą, 
apie kurą Jesajas pranašavo saky
damas: “Mums gimė kūdikis, mums 
duota sūnus: Jis bus vardu: Nuosta
bus, Patarėjas, Galingas Dievas, 
busimojo amžiaus Tėvas, Taikos 
Kunigaikštis”. Jes. 9.6.

Verta įsidėmėti, kad taikos turi
me siekti iš vien su Bažnyčia, nes ji 
yra taikos šauklys. Pavyzdžiui, Kris
taus pamoksle nuo kalno septintasis 
palaiminimas skamba: ‘"Palaiminti 
taikieji, nes juos vadins Dievo vai
kais” Mt. 5.9. Paminėtieji įžodžiai 
geriausiai pavaizduoja Bažnyčią, kuri 
yra Dievo vaiką subūrimas ir jos 
palaiminimas slypi ne kur kitur, kaip 
taikos puoselėjime tarp žmonių. Savo 
uždavinį skleisti taiką Bažnyčia gavo 
iŠ paties Kristaus, kuris yra jos galva. 
Gi Šv. Povilas apaštalas ja^ aiškiai 
vadina Ramybe. (Ziur. Ef. 2.14).

Tebūnie ir mums šios Kalėdos 
tikru taikos skleidimo laiku musų 
gyvenamoje aplinkoje. Taikos kupini, 
jos išsiilgę, bandykime rūpestingai 
įgyvendinti būtiniausius taikos dės
nius ir sąlygas, būtent * siekime pa
šalinti iš savo vidaus visą, kas drums
čia mūsų vidaus orumą - bet kokį.ais- 
trų chaosą. Niekas taip nepažeidžia 
vidujinę taiką žmoguje, kaip nepaža
botos ydos ir pikti polinkiai. Ar ne 
todėl Sv. Jokūbas apaštalas klausia: 
“Iš kur jūsų tarpe karai ir vaidai? Ar 
ne iš jūsų pageidimų, kurie kovoja 
jumyse?”- Jok. 4.1.

Tikrai, sekdami Apaštalo nuro
dymais ir pažaboję savyje aistras, 
daug lengviau galėsime puoselėti bro
lišką meile^ skleisti bei įgyvendinti 
Viešpaties taiką savo aplinkoje.

Sveiki, sulaukę šventų. Kalėdų!
***

MIRĖ JUSTINAS DVILAITIS

Praeitame “M.P.” rašėme, kad 
mirė Justas Vilaitis iš tikrųjų mirė 
Dvilaitis, gave papildomų žinių prane
šame apie Justo Dvilaičio mirtį.

Palaidotas su pamaldomis Lid- 
combe Rookwood lietuvių kapinėse.

Laidotuves organizavo draugai: 
A. Lencius, K. Peliurytis, Lingis ir 
kiti - apie 20 viengungiu, kurie suau
kojo laidotuvių išlaidoms ir palydėjo 
į kapines.

Yra likusi jo sesuo Kaune ir 
pusbroliai Brisbanėj ir Perthe. Palai
dojo kun. P. Martazas.***

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

Musų Pastoge Nr._48 1973.12.3, psl, 7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
DĖMESIO "MUSU PASTOGES” 

SKAITYTOJAMS
Nepamirškite ir šiais metais 

pasveikinti su Kalėdomis ir Naujais 
Metais bičiulius, klijentus, bendra* 
darbius per ““Mūsų Pastogę”, kuri 
Jums gražiai patarnaus.

Sveikinimus reikia redakcijai 
prisiųsti iki gruodžio 11 d. o visą kitą 
kalėdinę, medžiaga redakcijai reikia 
pristatyti iki 6 gruodžio. Šiais metais 
kalėdinis numeris išeis gruodžio 17 d.

Red.***
PRANEŠIMAS

Gruodžio mėn. 9 d. 4 vai. p.p. 
Sydnejaus Liet. Mot. Soc. GI. D-ja 
ruošia išleistuves buvusiai valdybos 
narei Aldonai Adomėnienei ponų Baužių 
namuose, 8 Lambert Rd., Bardwell 
Park. Kviečiame visas draugijos 
nares ir svečius dalyvauti išleistu
vėse. Vaišės suneštinės.

Ta pačia proga p. Baužienė pasi
dalys įspūdžiais iš savo kelionės po 
Europa?

Valdyba
NUMIZMATIKOS MĖGĖJAMS 

LIETUVIAMS
negalėčiau parduoti nepriklauso

mojoj Lietuvoj kaldintus sidabro - 
vario monetų rinkinius - visas 14 
monetų. Monetos labai gerai užlai
kytos, gerame stovyje, beveik ne
vartotos.

Kreiptis: V. Mingėla, 33546 
Clifton Dr.. Sterling Hts., Michigan 
48077. USA

SYDNEY 
1974 m. Kalendoriaus Reikalu
Visų lietuvių organizacijų Sydney 

atstovu susirinkimas šaukiamas nusta
tyti veiklos kalendoriui ateinantiems 
1974 metams. Susirinkimas įvyks 
š.m. gruodžio mėn. 16 d.,sekmadienį, 
2 vai. p.p. Lietuvių Klube.
< Visos organizacijos prašomos iki 
sios datos jau būti sustačiusios savo 
ateities veiklos plana,,

ALB Syd. Apyl. V-bos 
Sekretore.

"DŽIUGO” TUNTAS

Nuo šių metų lapkričio mėn. 
1 d. “Džiugo” Tunto tuntininko pa
reigas perdaviau naujam tuntininkui 
s.v.v.sl. N. Ramanauskui. Ta pačia 
proga tariu skautišką ačiū visoms 
Melboumo organizacijoms bei jų 
atstovams ir visiems skautą tėve
liams ir bičiuliams, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu tiek daug padėjote, 
man einant tuntininko pareigas. Nau
jam tuntininkui linkiu sėkmės nau
jose pareigose. Įvairiais Tunto reika
lais prašau kreiptis pas s.v.v.sl. N. 
Ramanauską.:, 5 Middlefield Dve., 
Blackbourn, 3130 Tel. 877 4570.

P s. VI. Stasiliūnas
SYDNEY MOTERUL LOTERIJA

P. A. Milašo pastangomis gautas 
iš Hoover Co. geras vėdintuvas, kuris 
bus paskirtas loterijos fantu. Loteri
jos bilietėlius jau platina Moterų 
Socialinės Globos D-jos narės.***
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16 - 18 East Terrace, Bankstown 
TEL: 708 - 1414

SEKMADIENĮ IRGI ŠOKAME NUO B - 10 VAL. VAK

KLUBO VALANDOS
- 10.30 v.v. pirm. - ketv.

- 12 v.v. penk.
12 - 1 v. ryto šešt.
12.30 - 10.30 v.v. sek.

UŽKANDŽIU BARAS
- 8 vai. vak. pirm. - penk
- 10 vai. vak. šeštadienį
- 8 vai. vak. sekmadienį

NAUJlį METU SUTIKIMO BALIUI - JAU LAIKAS 
REZERVUOTI STALĄ!

REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE!
Alus, degtine, vaisvandeniai ir kiti. Klube jų galima 

gauti normaliomis kainomis. Pirkdamas gėrimus kitur, 
nuskriaudi savo Lietuvišką Klubą!

ėkVU.

ŠEŠTADIENIAIS ŠOKIAI!
4 asmenų kapela nuola

tiniai groja klube. Muzika 
patiks “senimui" ir jaunimui. 
Repertuare virš 400 dalykų.

♦ Užkandžiai bus servuo
jami šokių vakarais.

***

KIEK AŠ SUŽINOJAU! Š.m. gruodžio 8 d. 7 vai. vak. Sydnejaus Sporto Klubas "Kovas” 
rengia savo sportininkams

Lapkričio 13 d. Turkijos teis
mas Ankaroje svarstė P. ir A. Bra
žinskų bylų ir vėl, radęs dokumen
tuose kažkokių neaiškumų, jų atidėjo 
gruodžio 25 d. Reiškia, vargšai kali, 
niai bus teisiami Kalėdų pirmąją 
dieną.^ Butu jiems didelė parama, jei 
jie is viso pasaulio lietuvių gautų 
sveikinimus šiuo adresu: P. ir A. 
Bražinskas, Merker kapali, Ceza evi, 
Ankara, Turkey.

***
Svečias iš Amerikos dr. Vladas 

Kaupas lankėsi Sydnejuje, Aplankė 
savo giminaitį Emilijoną, Kolakauską, 
kuris šiuo metu yra Aubumo ligoninėje. 
Jam padaryta apendicito operacija, 
sveikata gerėja ir greitai išeis iš 
ligoninės. ***

Grįždami iš atostogų p. Andriuš- 
kai (can berti škiai), gerokai QLD. 
saulės nudeginti, panūdo atsigavinti 
Sydnejaus Lietuvių, Klube šaltu alu
čiu. Čia, kaip, visados, galima rasti 
draugų ir bičiulių * su kuriais gali 
maloniai laiką praleisti. Taip p. 
Andriuškai pasisvečiavę , pasikalbė
jų, išvyko į savo mielą Canberrą, 
didžiai patenkinti pakelės užeiga.

Visi kurie keliaujate pro Sydnejų, 
neužmirškite sustabdyti arklių ir 
užeiti pas Sydnejaus lietuvius atsi
gaivinti šaltu alučiu.

Męlboumiškius sujaudino žinia, 
kad Sv. Jono parapijos klebonas atsi
sakė nuomoti patalpas Melboum, 
lietuvių parapijos savaitgaįįo mokyklai 
1974 mokslo metams. Si mokykla 
švenčia 20 metų darbo sukaktį ir yra 
pati didžiausia Australijoje - 8 sky
riuose mokosi 90 mokinių.***

Lapkričio 18 d. Čiurlionio diskusi
jų klubas Melbourne, Lietuvių Namuose 
rodė Adolfo Meko “Going Home” ir 
Jono Meko “Reminiscences” filmus. 
Abiejų filmu turinys maždaug tas 
pats • apsilankymas tėviškėje.

***
Šiais metais, kaip ir kitais) 
pagal jau nusistovėjusią tradiciją 

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba 
organizuoja bendras Kūčias klubo 
nariams ir jų šeimoms. Smulkesnė 
informacija sekančiame numeryje.

***
Teko patirti, kad Agnė Lukšyte 

ištekėjo už Jono Meiliūno. Jaunave
džiams linkime saulėto gyvenimo.***

Vyrai skundžiasi Sydnejuje, kad 
moterys griaunančios gerus papro
čius. Būdavę kad į svečius pasivai
šinti važiuodavę vyrai su žmonomis 
arba žmonos su vyrais, dabar pradeda 
kai kuriuose sluoksniuose įsigalėti 
paprotys, kad moterys vyrus palieka 
už durų laukti, kol jos pasisvečiuos. 
Jūsų ' korespondentas pasiteiravęs 
patyrė, kad šioji socialinė liga dar 
nėra pavojinga. Yra buvę keli atsi
tikimai, kada moterys panorėjo pasi
vaišinti ir 'įiapletkyti' apie_ įvykius, 
vyrams to negirdint. Vargšai vyrai 
turėjo atvežti ir parvežti savo “bo
sus” namo, tas jiems, žinoma,negalėjo 
patikti. Bet kiek kartų jie svečiavosi 
be savo žmonų ,tai jie to niekam ne
sako. Vyrai, žinokite, kokius laikus 
gyvenate. ***

Kariuomenės šventės minėjime 
Melbourne vyrų oktetas pasirodė pasi
keitusios sudėties. Vietoje pasitrau
kusių: Rūbo, Maciulaičio, Bužinsko 
cįąinuoja Samsonas, Steponavičius ir 
Zvinakis. ______________________

I S L E I S TUVIU B-B-Q

įvykstantį p. Makarų sodyboje, 172 Canterbury Rd., Bankstowne. 
Be putojančio alučio, skanių kepsnių, kepto paršo, Įvairiausių 
linksmų žaidimų ir šokių lauke, kiekvienas jaunas ir senas bus 
tikrai patenkintas ir tuo pačiu padės mūsų i, Hobartą, važiuojančiam 
jaunimui. Kviečiami visi pas sportininkus.

"Kovo” Valdyba

Gruodžio 15 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Sydnejaus Lietuvių Klube 
ruošiama

"NE TA TRAVIATA”

Muzikinis vadovas Algis Plūkas 
Režisierius Stasys Skorulis 
Kviečiami visi pasiklausyti
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NIAGARA
RECEPTION LOUNGES

SU EUORPIEUŠKAIS PATIEKALAIS
VESTUVĖMS - PIETUMS - SUBUVIMAMS

Gali dalyvauti nuo 40 • 350 asmenų 
Neribotas mašinoms pastatyti plotas

12 RESTWELL ST. BANKSTOWN

Užsakymus priima: Paul & Elena BIRKMANIS
TELF: 709 - 3749,709 • 2018

GEELONG
Tautinių šokių reikalu

Po ilgesnio organizacinio darbo 
ir įvairių negalavimų vis dėl to yra 
džiugu pranešti, kad studijuojančio 
jaunimo noras lietuviu tautinius šo
kius šokti ir tarpusavyje bendradar
biauti nugalėjo visus sunkumus.

Kurį laikų šoko tik merginos, 
vėliau prisijungė berniukai, o šiuo me
tu jau išaugo iki 14-os šokėjų, kas 
įgalino reguliariai, repetuoti ir pasi-j 
rinkti _tautinių šokių grupės vardą.

Mūsų naujų šokėjų grupės pasi
rodymas ir pasirinkto vardo krikštas 
įvyks gruodžio 1 dieną Lietuviu 
Namuose, paskutiniame šių metų lietu
vių baliuje.

Po to repeticijos vyks, kaip ir 
anksčiau, kiekvieną sekmadienį 11 
vai. ryto Lietuvių Namuose.

Būtų gražu, kad tėvai paskatintų 
jaunimą pradėti_ tautinius šokius 
šokti, nes kuo mūsų bus daugiau, tuo 
linksmiau mes šoksime. Gaila girdėti, 
kada jaunuoliai nori šokti, bet tėvai 
pasiteisina tautinių rūbų neturėjimu.

Nusistovėjus šokėjų skaičiui , 
sekančiais metais bandysime įsigyti 
rgirezentancinius tautinius rūbus, kad 
mūs jaunuoliai ir jaunuolės turėtų ir 
pasididžiavimą juos nešiojiami.

Geelongo Taut. Šokių Grupės J 
Organizatorė
Birutė Gailiūtė.*** I

Leiskite vaikus Į lietuviš
ką mokyklą
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