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Sveikiname su Sv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais!

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA

^J^>L£VO Tamy^E., 
fiTano^stanil visokią. išmintį,

- ...,

Q SVEIKINAME VISUS AUSTRAI 
JULIJOS LIETUVIUS SV. KALĖDŲ = 

PROGA, LINKĖDAMI RAMYBĖS E 
IR GIEDRIOS NUOTAIKOS.

O ATEINANTIEJI 1974 METAI TEAT' 
NEŠA MUMS DIDŽIŲJŲ TROŠKIMŲ IŠSI • 
PILDYMĄ.

KALĖDOS LIETUVIŲ. TAUTOSAKOJE

«■
J

£f(auno ^PagzL/jinin^ai., 

it. ^Boianoi 0/ydzufias

Kalėdą ryta* 
saulė pražydo, 
vai lėliu lėliu kalėda. 
Muzika groja, 
jaunimas šoka 
vai lėliu lėliu kai

tE^i^iLdo jums 

gimimo svsnizs 
lt au f uostus t^AĄzius.

Vincentas Brizgys

TARPTAUTINE KONFERENCIJA

Tarptautinėje konferencijoje 
“Banff ’74’’ bus specialus posėdis, 
tema “Nerusų tautybes carinėje 
Rusijoje ir SSSR-oje”. Posėdžiui 
pirmininkaus latvis prof. Edgar 
Anderson, o dr. S. Vardys bus vienas 
dalyviu. Konferenciją organizuoja 
eilė slavistikoje ir Rytu Europos 
problemose besispecializuojančių 
akademiniu, organizacijų. Ji įvyks 
1974 m. rugsėjo 5 - 7 d. Banff mieste, 
Albertoje, Kanadoje.

(Elta)
***

Vaclovas Sidzikauskas

Š.m. gruodžio 2 d., sulaukęs 80 metu,.amžiaus, New Yorke mirė Vaclovas 
Sidzikauskas, nepriklausomos Lietuvos diplomatinės tarnybos pirmūnas, buv. 
Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys ir Įgaliotas Ministras Vokietijai, D. Brita
nijai, Austrijai, Šveicarijai ir Olandijai, buv. Lietuvos atstovas Tautų Sąjun
gai, buv. Lietuvos bylų gynėjas Hagos Tarptautiniame Tribunole, buv. Aus- 
chwitzo kalinys, buv. Vliko delegatūros pirmininkas, buv. Vliko vykdomosios 
tarybos ir Vliko valdybos pirmininkas, buv. Pavergtųjų Europos Tautų Seimo 
pirmininkas ir dabartinis vicepirmininkas, buv. JAV LB Garbės Teismo pirmi
ninkas ir tarybos narys, Lietuvos Laisvės Komiteto ir Lietuvos delegacijos 
Pavergtųjų. Europos Tautų Seime pirmininkas, didis Lietuvos laisvės kovoto
jas diplomatas ir valstybininkas.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas, tuo metu posėdžiavęs 
Toronte, minutes susikaupimu pagerbė velionį ir poniai Birutei Sidzikaus- 
kienei pareiškė gilių užuojautą.

ELTA

A.L. KATALIKŲ, FEDERACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

ALK Federacijos XI Suvažiavi
mas įvyks Kalėdų švenčių metu,gruo
džio 29-31 d.d., Adelaidėje. Be 
numatytą posėdžių bus meninė ir 
kultūrinė pramogų dalis, o taip pat 
iškilmingi ’pietūs, kuriuose dalyvaus 
Adelaidės vyskupas J.E. P. Kennedy.

***
DIDŽIOJI LATVIŲSVENTE

Šie metai yra didelės reikšmės 
Latvių tautai. Sukako 100 metų nuo 
pirmosios dainų šventės, kuri buvo 
suorganizuota 1*875 m. Rygoje. Tai 
pradžia Latvių tautos atbudimo. Tais 
pačiais metais pirmą karta, viešai lat
viai giedojo savo himną.

Prieš šimtą metų, kaip ir dabar, 
Latvių tauta bųyo pavergta ir perse
kiojama. Šiandien Latvių tauta 
tebekovoja sunkią kovą už savo tau
tos laisvę ir išlikimą. Laisvajame 
pasaulyje latvių yra apie 150,000 iki 
200,000. Daugiausia gyvena JAV, 
Kanadoje, Australijoje, Europoje ir 
Pietų Amerikoje.

Sį 100 metų jubiliejų Latviai 
švenčia visame pasaulyje. Didelę 
šventę turėjo Vokietijoj e KOlno kate
droje,'kur sutraukė apie 3,500 žmonių, 
Amerikoje, Clevelande, taip pat su ne
mažesniu pasisekimu praėjo ši švente, 
dabar,per Kalėdas,švenčia Sydnėjuje.

Sydnejuje šventė prasideda gruo
džio 26 d. ir tęsis iki Naujų Metų. 
Gruodžio 29 d. visos Australijoj su
važiavę choraii turės dainų Šventę 
Sydnejaus Operos Rūmuose.

Tų didžiųjų iškilmių proga svei
kiname brolius Latvius. Lai Dievas 
saugoja Latviją.***

Vilkaičių, fotcgram

VLIKO NEI !</-S
Paskutiniu metu Vliko Valdyba vinie dalydavę jipie 90 atstovų: Tary- 

daugiausia turėjusi koncentruotis ^Į08. ųatių ir is įvairių kolonijų iga- 
paruošiamiesiems Vliko Seimo dar- lietinių. Suvažiavimas buvęs darbin- 
bams. Tiek New Yorke, tiek Toronte, šas- Pasibaigus suvažiavimui, abu
kur vyko gruodžio 1- 2 d.d. Vliko Seimai 

Pereidamas prie Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konferencijos, 
vykstančios Ženevoje, dr. Valiūnas 
pasakė, kad į konferencijos eigą Vli
ko Valdyba kreipia daug dėmesio ir 
tuo reikalu palaikomas kontaktas su 
įatviais, estais ir musų diplomatais. 
Šios konferencijos ir kitais klausi
mais Vliko pirmininkas drauge su Lie
tuvos atstovu J. Kajecku lapkričio 
8 d. lankėsi Valstybės Departamente 
ir ten ilgai kalbėjosi su Rytų Europos 
skyriaus pareigūnu' Edward Hurwitz.

Sustodamas prie bendrosios tarp
tautinės politikos, pranešėjas palie
tė ruošiamąją naujo ATLANTO dekla
raciją. Deklaracijos projektas išėjęs 
iš Valstybės Departamento, jis buvo 
visoje spaudoje paskelbtas,Europa pa
ruošusi kontraprojektą. Tad reikia 
tikėtis, kad šiuo klausimu bus dar 
ilgai deramasi. Todėl tenka ir Čia 
budėti dėl Lietuvos laisvės. Dėl so
vietų keliamo Europos valstybių da
bartinių sienų įteisinimo, Kanados 
vyriausybė neseniai dar kartą pasi
sakiusi, kad ji iš savo pusės tokiam 
įteisinimui griežtai pasipriešinsianti.

Jau einą ketvirti metai, kai tę
siasi Prano ir Algirdo Bražinskų byla, 
kuria Vliko Valdyba esanti labai 
susirūpinusi, tačiau Turkijos teismas 
vis neprieina prie-Jos sprendimo iš 
esmės ir atidėlioja. Nei advokato 
pastangos, nei Bražinskų ilgas kali
nimas, kad byla butų greičiau pabaig
ta, vis nebojama. Paskutinis teismo 
posėdis buvo lapkričio 13 d. ir byla 
buvo atidėta. Teismo diena paskirta 
gruodžio 25-ji, t.y. pirmoji Kalėdų 
diena. Turkaį musulmonų tauta.

Dr. Valiūnui baigus savo prane
šimą, vicepirmininkas Aleksandras 
Vakselis informavo Tarybą >pie 
lapkričio 17 - 18 d.d. lankymąsi Čika
goje, dalyvavimą Amerikos ‘Lietuvių 
Tarybos suvažiavime ir kt. Vliko var
du suvažiavima pasveikinęs vice
pirmininkas Jurgis Valaitis ir jie abu 
sekė visą suvažiavimo eigą. Suvazia- 

vicepirmininkai turėję ilgą pasikalbė
jimą, su ALT - o s Valdyba. Buvę 
aptarti šie klausimai: abiejų organi
zacijų bendradarbiavimo, finansai, 
numatomoji veiksnių konferencija ir 
Radio Liberty. Šiemet buvo susitarta 
duoti Tautos Fondui 18,000 dęl. 
Fondas jau gavęs 11,000 dol. ir paža
dėta atiduoti paskutinius 7,000 dol. 
Lapkričio 18 d. Vakselis dalyvavęs 
ramovėnų suruoštame Lietuvos Kariuo
menes ^minėjime ir ten Vliko vardu 
taręs žodi. Be to, A. Vakselis pain
formavo, kad lapkričio 18 d. jis ir J. 
Valaitis turėję ilgesnį pasikalbėjimą 
su Pasaulio Lietuvių Bendruomenes 
Valdyba. Buvę aptarti bendradarbia
vimo ir numatomosios veiksnių konfe
rencijos reikalai. Pabaigoje savo 
pranešimo, vicepirmininkas finansų 
reikalams priminė, kad Tautos Fondas 
New Yorke jau esanti inkorporuota 
organizacija. Ligi šiol jis buvęs tik 
statutine Vliko dalimi.

Pasibaigus pranešimams , abu 
informatoriai atsakinėjo į jiems Tary
bos narių duotus paklausimus.

Tarybos narys Bronius Bieliukas 
informavo posėdžio dalyvius apie 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sei
mą,, įvykusi rugpiūcio - rugsėjo mėn. 
sąvartoje, Vašingtone, D.C. B. Bie
liukas ribojosi tik ta Seimo darbų 
dalimi, kuri rišasi su Lietuvos lais
vinimu, t.y. ir su Vliku. Pranešėją 
papildė buvę Seimo atstovai A. Vak
selis ir dr. B. Radzivanas, bei Sejme 
dalyvavęs Juozas Pažemėnas. Šiuo 
ir kitais iškeltaisiais klausimais 
buvo įvairių pasisakymų.

Be aukščiau paminėtų asmenų 
Tarybos posėdyje dalyvavo: dr. 
Antanas Skėrys, dr. Bronius Nemic- 
kas, Stasys Žadeikis, Pranas Vai
nauskas, Vytautas Vaitiekūnas. Po
sėdžiui pirmininkavo dr. Bronius 
Radzivanas, Lietuvių Fronto Bičiu
lių atstovas, sekretoriavo^ Juozas 
Audėnas, Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų atstovas.

(Elta)
***
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KALĖDOS PAS MUS

Kalėdų Šventė turi didelės ir 
gilios prasmės. Krikščionys ją taip 
išpuošė, išgražino legendomis, įpras
mino gražiais papročiais, kad ji tapo 
visų. laikų; pačia iškilmingiausia 
švente. Si šventė ir mūsų laikais 
tebėra pati didžioji, ir jos įtaka buvo 
ir tebėra žmonijos gyvenime didelė.

Šie gražūs ir prasmingi papročiai: 
kūčių vakarienė, dovanėlės, pasvei
kinimai ir prisiminimai tyrina ir 
švelnina žmonių dvasią ir papročius.

Žinoma, daugelis pasitenkina ta 
linksmąja šventės nuotaika, tais gra
žiais papročiais, mažai besigilindami 
Į šios šventės turinį. O reikėtų dau
giau susimąstymo, daugiau išgyvenimo 
ir noro tapti geresniais žmonėmis. 
Tapti geros valios žmonėmis yra šios 
šventės prasmė.

Kristus gimdamas atnešė geros 
valios žmonėms ramybę, bet pasaulis 
tos ramybės iki šiol nėra matęs nei 
girdėjęs, kad- kur ji Viešpatautų. Net 
ir vienuolynų stori mūrai nekartą dre
bėjo nuo pasaulio triukšmo. Tai rodo, 
kad pasaulis toli tebestovi nuo Kris
taus atneštos ramybės. Toli tebestovi 
ir krikščioniškos tautos ir pati krikš
čionybė, nes trūksta ir joms geros 
valios. Ramybė yra galima tik indivi
dui, bet ne pasauliui. Kristus atėjo 
išganyti ne pasaulį, bet individą. Tai
gi žmogui tenka pačiam susirūpinti 
savimi, savo ramybe ir savo gera 
valia. Niekas mūsų negali išganyti 
kaip tik patys save, ir niekas mums 
ramybės negali suteikti, kaip tik mūsų 
pačių gera valia. Pirma turime būti 
geri, kad galėtume gauti dieviškų ma
lonių. Todėl per Kalėdas turėtume 
kreipti dėmesio į meditaciją, į norą 
pasidaryti geresniais.

Nedaug turime žmonių netikinčių 
į Dievą, bet daug turime atitrukusių 
nuo Bažnyčios. Kur ir kieno čia kalte 
palikime tai pasaulio išminčiams 
spręsti, mes galėtume pageidauti, kad 
tokia triumfalinė šventė kaip Kalėdos, 
visus mus sujungtų vienam tikslui - 
tarpusavio meilei, geros valios ugdy
mui ir ramybės įgyvendinimui. Krikž- 
čionys turėtų su atsidėjimu ugdyti 
sias kilnias savybes ir jungti žmoniją 
į geresnį rytojų, į saugesnę ateitį. 
Deja, šių dienų krikščionys! Vakarai 
išviršinėje Kalėdų nuotaikoje paskendę.

Mums , lietuviams , Kalėdos ypa
tingai brangios, nes jos yra musų pa
pročiuose, tautosakoje ir gyvenime 
virtusios tautine švente su giliai 
krikščionišku turiniu. Šiandien, kada 
lietuvybė ir krikščionybė okupuotoje 
Lietuvoje yra lygiai persekiojamos ir 
slopinamos, lietuviui jos tampa nebe
atskiriamos vertybės. Švęsdamas 
Kalėdas, jis švenčia ir savo tautos 
švente, kuri jį stiprina, guodžia ir 
teikia^ vilties.

Šios didžios šventės proga svei
kiname ir linkime džiaugsmo ir ramy
bės geros valios tautiečiams.

am
***

Albertas Zubras, “M.P.” bendra
darbis ir Australijos Lietuviai 
metraščio redaktoriųszatsiuntė 330.00 
’’Mūsų Pastogės” pagerinimui linkė
damas visiems skaitytojams, bendra
darbiams ir redaktoriui linksmų Kalė
dų ir laimingų Naujų Metų. Ačiū Al
bertui už gražius linkėjimus ir materia
linę paramą.

Red.
T.F. ATSTOVYBES PASIKEITIMAI

Tautos Fondo Atstovybė pasi
keitė pareigomis: Pirmininkas kun. 
P. Butkus, vicepirmininkas J. Sla
vėnas, sekretorius A. Dudaitis, iž
dininkas K. Stąšionis, nariai - P. 
Petniūnas ir J. Černiauskas.

T.F. įgaliotinis Newcastelyje - 
p. J. Lizdinis. ***

PIRMIEJI "M.P.” SPAUSTUVĖS 

VAJAUS AUKOTOJAI

Viso: $210.00.
***

V. Neverauskas $25.00
E. Dainienė 320.00
V. Baltutis 310.00
D. Dunda $10.00
V. Aleksandravičius $10.00
L. Pocienė $10.00
A. Mauragis $50.00
Garbės Aukotojas Akademinio Skautų
Sąjūdžio Adelaide Skyrius $50.00
Av Galatiltis $25.00

Lietuvybės Išlaikymas Tavo rankose, 
tad remk Australijos Lietuvių. Fondą

Pinigus siųsti A.L. Fondo vardu 
Šiuo adresu:
Lith. Coop. Credit Soc. . TALKA. 
Box 4051. G.P.O. Melbourne. 3001.•••

SEKTINAS PAVYZDYS
P.p. Sofija ir Jonas Meiliūnai 

sveikina savo bičiulius ir pažįstamus 
Kalėdų ir Naujų Metų proga, vieton 
siuntę sveikinimo korteles, paskyrė 
S25.00 Australijos Lietuvių Fondui.

Australijos Lietuvių Fondas dė
kodamas linki p.p. Meiliūnams džiaugs 
mingų Švenčių, o taip pat laukia, kad 
šiuo pavyzdžiu pasektų ir kiti mūsų 
tautiečiai, kurie savo asmeniniais 
įnašais ugdytų, stiprintų ir įgalintų 
A.L. Fondaf vydyti jam skirtą uždavinį 
• remti Australijos lietuvių tautines 
bei kultūrines apraiškas.

A.L. Fondo Valdyba***

Ona ir Vladas Jakučiai sveikin
dami savo draugus ir bičiulius Kalėdų 
Švenčių ir Naujų Metų proga paauko
jo 310.00 Australijos Lietuvių Tau
tos Fondui. ***

PADĖKA
A.L.B. Krašto Valdyba nuošir

džiai dėkoja dail. V. Simankevičiui 
už spaustuvės vajaus vinjetės su
projektavimą ir archt. E. Kalibatui 
už garbės prenumaratorių vinjetės 
padarymą.

A.L.B. Kraštė Valdyba ***
PADĖKA

’’Mūsų Pastogės” balius Adelai
dėje praėjo su dideliu pasisekimu. 
Už tai esame giliai dėkingi visiems 
prisidėjusiems aukomis ir darbu. 
Atleiskite, kad neišminime pavardė
mis kiekvieno aukotojo, bei pagel- 
bininko, bet jų tiek daug, kad stačiai 
neįmanoma visus išvardinti. Ypatingai 
esame dėkingi tiems, kurie ne tik 
aukojo, bet dar įsigiję bilietus patys 
į balių atėjo.

Jūsų visų parodyta gausi materi
aline ir moralinė parama ’’Mūsų 
Pastogei” teikia daug vilčių lietuviš
kos spaudos ateičiai Australijoj.

(Visi aukojusieji pinigais gaus 
K.V. pakvitavimus).

Jums dėkinga
ALB Krašto Valdyba***

PATIKSLINIMAS
Buvo nusiskundimų, kad A.L. 

Fondo pranešimuose yra neaiškumų 
dėl pinigų persiuntimo. A.L. Fondas 
pakartotinai praneša:

1. čekiuose ar pašto perlaidose 
įrašoma: “Australijos Lietuvių Fon
das”, 2. Laiškai adresuojami: Lithua-^ 
nian Cooperative Credit Society 
“Talka” arba “Lith. Coop. S-ty 
“Talka” Box 4051 G.P.O. Melbourne, 
Vic 3001.

A.L. Fondas prašo, kartu su per
laidomis prisiųsti laišką, kuriame 
butu, pažymėta aukotojo vardas, pa
vardė ir adresas.

A.L. Fondas***

KO TYLI LAISVOS TAUTOS?

Lapkričio 4 d. Toronte įvykusiame 
labai gausiame ukrainiečių suvažia
vime, ten kalbėjęs buvęs to krašto 
ministeris John Diefenbakeris apie 
laisvę, taiką ir žmogaus teises, kurių, 
nesą komunistų valdomuose kraštuose. 
Tarp kitko jis pabrėžęs reikalą, kad 
bent kartą Vakarų tautos prabiltų prieš 
sovietus, visokeriopai niekinančius 
Vakarų demokratijas. Jei visur kal
bama apie tarptautinį- atoslūgį, tai 
kodėl dėl sovietinės vergijos vis ty
linčios laisvosios tautos? “Dabar 
jau atėjo bei pribrendo laikas Kana
dai perkelti Ukrainos laisvo apsi
sprendimo kova, į Jungtįpes Tautas”, 
pabrėžė kalbėtojas. Šitą klausimą 
prieš keletą metų Diefenbakeris, dar 
tebebūdamas Kanados premjeru, buvo 
iškėlęs ir dėl Baltijos valstybių,

(Elta)
*** 

—————————————————MMMM

LAIKAS ATNAUJINTI ”MŪSU 

PASTOGES” PRENUMERATĄ.

S.m. lapkričio 23 d. Lietuvių 
Namuose įvyko visų lietuviškų orga
nizacijų atstovų ir LDRK posėdis • 
pranešimas. LDRK pirmininkas 
V. Baltutis padarė platų pranešimą 
apie įvykstančias 1974 metais Ade
laidėje LIETUVIU DIENAS. Kadangi 
Lietuvių Dienos yra vienas iš svar
biausių mūsų kultūriniame ir tautinia
me gyvenime įvykių, tad ir susidomė
jimas didelis.

Pirmininkas atsiprašė, kad spau
doje tilpusiame praneSime buvo pra
leista Sporto Šventė, kuri vyks Lietuvių 
Dienų metu Adelaidėje.

Visų koncertų ir kitų parengimų 
vadovai padarė pranešimus, kuriuose 
tarp nuveiktų darbų patiekta ir planų, 

Apgyvendinimo komiteto vado
vas, pateikdamas šiek tiek statisti
kos ir praėjusių Lietuvių Dienų, už
tikrino, kad visiems atvykusiems bus 
surastos pastogės ir niekam nereikės 
parke miegoti.

Dailės paroda numatoma pradėti 
dar pries' Lietuvių Dienas. Bus kvie
čiami visi Australijos lietuviai daili
ninkai, skulptoriai ir ypatingai jau
nesnieji, kurie dar nėra pasirodę 
parodose..

Kadangi Lietuvių Dienos pareika
lauja nemažai lėšų.joms telkti yra 
pakviesta dr. S. Pacevičienė, kuri 
jau praeityje yra suorganizavusi ir 
sėkmingai parėmusi mūsų kultūrines 
institucijas ir organizacijas.^ Visi 
tautiečiai yra prašomi remti šį taip 
svarbų mūsų gyvenime įvykį • Lietuvių 
Dienas.

Tenka pasidžiaugti, kad posėdin 
pranešim an susirinko veik visų 

organizacijų atstovai, o jų yra virs 
trisdešimt, ir aktyviai dalyvavo svars
tant įvairias problemas.

Pirmininkas, baigdamas posėdį^ 
kvietė visas organizacijas dėtis benu- 
ran darban, nes Lietuvių Dienų pasi
sekimas priklauso nuo musų visų - 
kiek įdėsime darbo, tokie bus ir 
rezultatai.

v.
***

VYTAUTAS IR VANDA VEBELIŪNAI 
AUSTRALIJOJE

“Lito” B-vės pirmininkas p. V. 
Vebeliunas su ponia atvyko iš New 
York, JAV, atostogų į. Australiją. 
Čia nori aplankyti ir susipažinti su 
lietuviais, ypač su tais,kurie norėtu 
gauti paskolų iš Amerikos savo dides
niam biznui sukurti. “Lito” B-vės 
bankas turi per 5 milijonus dolerių 
turto ir nori dali savo turto investuoti 
į Australiją. Čia Australijos lietuviai 
biznieriai galėtų susidomauti “Lito” 
pasiūlymais ir pagal galimybes pra
plėsti savo biznius.

Vytautas Vebeliunas su ponia 
buvo apsilankęs Sydnejaus Lietuviu 
Klube, kuris jam labai patiko ir jį 
nustebino, kad tokia nedidelė grupė 
žmonių galėjo įsigyti tokius rūmusz 
anot jo.

Ponas V. Vebeliunas pažadėjo 
“M.P._” redaktoriui parašyti savo 
įspūdžius iš' kelionės po Australiją.

Ponai Vebeliūnai paviešėję kele- 
taA dienų Sydnejuje išvyko į Adelaidę. 
Linkime laimingų atostogų Australi
joje.

***

VATIKANO RADIJAS

Vatikano radijos stotis 1973 - 
1974 žiemos metu lietuvių kalba trans
liacijos Lietuvoje sekmadieniais gir
dimos: 6.30 vai. ryto, radijo bango
mis 48.90 m ilgio ir 25.55 m ilgio; 
kitomis savaitės dienomis Lietuvoje 
transliacijos girdimos: 6.20 vai. 
vakaro, 48.90, 41.92 m ilgio bango
mis.

(Elta)
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Linkime giedRiu kalėdų švenčiu
ir viltingu nauju metu

MORKUS EVANGELISTAS
O. Areimaitė

“Jie visi jį paliko ir pabėgo, ir 
buvo berniukas, jis sekė jį, jis tik 
drobės marška^ buvo pridengęs nuogą 
kūną; ir jie grėbė jį. Bet jis paleido 
maršką ir nuogas pabėgo.”

Tas savotiškas epizodas, ran
damas tik Morkaus Evangelijoj;,leidžia 
manyti, jog minimas berniukas galėjo 
būti pats Morkus. Ypatingai norisi 
įsivaizduoti, kad Evangelistas, vos 
išbėgęs iš vaiko amžiaus, tą,nelemtą 
Jėzaus arešto naktį galėjo būti Geth- 
semano sode. Jam taip pat grėsė areš
tas ir paniškoj baimėje jis galėjo 
nuogas pabėgti. Ar jis Viešpati iš 
tikrųjų pažino, taip ir toliau lieka 
klausimu. Tačiau savo gyvenimą jis 
pašventė tikėjimui ir esame jam dė
kingi už didžiausią pasaulio knygą.

Evangelijų eilėje, kaip jos Bibli
joj išdėstytos, Ši knyga yra antroj vie
toj, bet yra seniausioji iš keturiu ir 
abiejų synoptiškųjų evangelijų, Mat
tas ir Lukas, reaaktoriaųnaūdojosi 
ja kaip pagrindu. Jono Mistiškoji 
Evangelija, paskutinioji atsiradusi iš 
jų, 'Skiriasi. į Morkaus Evangeliją, gal 
būt, kad ji trumpiausia, šimtmečiais 
nebuvo kreipiama tiek dėmesio, kaip 
i kitas Naujojo Testamento knygas. 
Šiandien Morkus domina vis didesnį 
skaičių tikinčiųjų. Jo trumpas, tiesio
ginis ir aiškus perdavimas duoda 
vaizdą, jog faktai jam buvo svarbiau, 
negu daugelis žodžių ir rodo jį esant 
pirmuoju iš keturių Evangelistų.

Hebrajiškai jis vadinosi ” Jonas 
ir dažnai yra vadinamas Jonas - Morkus. 
Lotyniškasis vardas ženklina jį turė
jus sąryšio su imperine Roma, kuri 
tada valdė Palestiną. Jis buvo kilęs 
iŠ turtingos šeimos. Jo motina, vardu 
Marija, gyveno dideliame name Jeru
zalėj , kurioje būrelis persekiojamų 
krikščionių susitikdavo. Kai kurie 
tyrinėtojai mano, kad tuose namuose 
įvykusi Paskutinė Vakarienė ir “namų 
šeimynininkas”, apie kurį Kristus 
kalbėjo, galėjęs būti Morkaus tėvas. 
Neabejotina, jog Morkus išaugo atmos
feroje, pilnoje vilčių, baimių ir jau
dinančių gimusio tikėjimo impulsų. 
Nenuostabu, kad gabus ir gerai iš
auklėtas jaunas vyras krikščionių 
bendruomenės gyvenime greitai vai
dino svarbią rolę.

Krikščionys Antiochijoj, žydin
čiame
(dabar Antakya ir priklauso Turki 
jai).
Jeruzalėj per du pasiuntiniu siuntė 
pagalbai pinigų. Pasiuntiniai buvo 
Povilas ir Barnabas. Savo viešnages 
Jeruzalėj laikotarpį jiedu tikriausiai 
gyveno Marijos name. Pradėdami savo 
pirmąją misijų kelionę į pagoniškus 
kraštus, jie pasiėmė Morkų, kaip 
pagelbininką. Jis dalinosi kelionės 
vargais ir padėdavo kažkada ką pa
krikštyti ar pamokslą pasakyti. Bet 
pasiekus Perge, Mažosios Azijos 
krante, Morkus paliko savo draugus ir 
grįžo namo.

Mokslininkai stengiausi išaiškinti 
tat nelemta, apaštalų įvykį. Vieni 
mano, kad Morkus, miesto vaikas, 
pabijojo vargingų, plėšikų apsuptų 
kalnų takelių, nes jų kelionės tiks
las buvo giliai Mažosios Azijos viduj 
esančioj Galatijoj. Kiti sako, jog 
jis paprasčiausiai pasiilgo namų. Šito

Syrijos pakrantės mieste

savo vargstantiems broliams

Evangelistas Morkus (mozaika) Mot' 
kaus bažnyčioje Venecijoje

staigausapsigręžimo Povilas ilgai jam 
nedovanojo. Daug vėliau Povilas 
jam atleido ir net įtraukė į savo arti
mųjų ratelį. Tačiau lemiamoji; itaka 
jauno Morkaus gyvenime vis dėlto*buvo 
jo tamprus ryšys su Petru, apaštalų 
kunigaikščiu. Gal būt, ta draugystė 
prasidėjo dar Jeruzalėj, Morkui augant. 
Žvejo iš Galilėjos imponuojanti sta- 
turą turėjo palikti gilų įspūdį in gali
mas daiktas, jog Petras jį mokė nau
jojo tikėjimo. Norisi tikėti, kad Petras 
berniuką pakrikštijo. Antiochijoj, kur 
Petras skaitėsi vadovaujančiu Bažny
čios vyru, jiedu vėl susitiko ir gali
ma įsivaizduoti, kad bendras darbas 
juos dar labiau suartino.

Kristaus mokslui plačiai plintant 
po pagonių kraštus, atrodo natūralu, 
jog Morkus prisijungė prie greit au
gančios krikščionių bendruomenės 
Romoje, vakaru pasaulio jėgos centre. 
Petras tikrai galėjo džiaugtis,,- galė
damas naudotis ištikimo draugo ypa
tingais gabumais. “Mano sūnus 
Morkus”, su meile vadina jį didysis 
Apaštalas.

“Visus Viešpaties žodžius ir 
darbus, kuriuos Petras atsiminė, 
Morkus rūpestingai tik ne paeiliui 
- užrašė”. Taip rase Papias, vysku
pas Mažojoj Azijoj, vienam žmogaus 
amžiui prae*jus nuo Petro mirties. 
Jėzus iš Nazareto jokių raštų nepa
liko. Dramatiška Jo gyvenimo ir mir
ties istorija buvo perduodama iš 
lūpų į lūpas. Tačiau gyviesiems Di
džiojo Įvykio liudininkams vis daugiau 
mirštant, brendo reikalas Kristaus 
istoriją užrašyti.

Ar jau egzistavo vienas ar du 
skiciniai tekstai prieš Morkui išei
nant su savo Evangelija, dar vis 
tebėra diskutuojamas klausimas. Ma
tas ir Lukas žymiai naudojosi Mor
kaus originalu, bet matoma jog jie 
naudojosi, ir kitu šaltiniu, kuris yra 
dingęs vėlesniam pasauliui. Moks
lininkai mano, jog Morkus yra pirmas 
užrašęs Viešpaties žemės dienas ir 
svarbiausia - jis rėmėsi liudininkų 
perdavimu. Savaime suprantama, jog 
Morkaus vyriausias šaltinis buvo 
Petras, nuo pačių pirmųjų dienų Gali
lėjoje vaikščiojęs su Jėzumi.

Morkus buvo jau netoli 50 metų, 
kai apie 65 m. po Kristaus jis parašė 
savo Evangeliją, gerąjį pranešima 
(eu - geras, angelos - pranešimas). 
Jis rašė graikiškai; kalba buvusi 

suprantama visoje rytinėje Vidurže
mio jūros pakrantėje. Jis mielai 
girebėsi grubių išsireiškimų ir tarmių. 
Mokslininkai sako, jog Morkus rašė 
graikiškai, bet galvojo aramaiškai. 
(Aramajų - Kristaus ir apaštalų gim
toji kalba).

Evangelija nėra istorija ar bio- 
grąfija. Morkus pasakoja apie Kristų, 
“Žmogaus Sūnų”, kurį, Jo darbai ir 
Kančia įrodo esant Dievo Sūnumi. 
“Pamokslo nuo kalno” nei “Tėve 
Mūsų” Morkaus Evangelijoje, nėra. 
Randame tik aštuonis palyginimus
- prieš 20 Mato, ir 29 Luko;. • ir tik 
vieną. ilgesnį pamokslą. Evangelija 
prasideda Jėzaus susitikimu su Krikš
tytoju ir liejasi plačia srove iki 
Kančios ir Prisikėlimo. Šešiolikoje 
perskyrimų mes lydime Jėzų Jo ke
lionėse per Galilėją, matome ste
buklus ir drauge pergyvename Jo Kan
čia ir Mirtį. Jis užbaigia staiga, prie 
tuščio kapo: “Ir jos išėjo iš kapo ir 
pabėgo; nes joms užėjo drebėjimas 
ir baimė...”

Daugelis šalutinių įvykių vaiz
džiai perduoti, jog jautiesi esąs drau
ge. Mes bijomėsdėl skęstančio laivo, 
kurį audra mėto, o Kristus miega ant 
pagalvių. Kai Jėzus pažadina iš mir
ties Jairus 
aramajiškai
- Mergaite, 
dai gauna 
nušvito iš 
taip Šviesiai balti, kokių joks pasau
lio baltintojas nepadarytų”.

Morkus nieko neslepia.

dukterį, mes girdime jį 
sakant: ’’Talitha kurni!

kelkis! ’’Kartais jo vaiz- 
poetinę šviesą: “’Ir Jis 
vidaus. Ir Jo ’rūbai tapo

Jis 
pakartotinai rodo, kaip Dvylika, bū
dami nesupratingi, nesuprato Vieš
paties Išganymo prasmės ’’Turit akis, 
ir nematote?” - Klausia Jėzus. Apaš
talai ginčijasi tarpusavyje, kuris iš jų 
yra ’’Pirmasis”. Pats Petras, Jėzui

“Mens sana in corpore sano!” * 
Taip šnekėjo romėnai ir dar vis tebe
kartoja įvairaus sporto įvairūs rekla
muotojai. Aš sutinku su romėnais, kad 
tiktai sveikame kūne gali būti sveika 
dvasia, bet... .Matote, mano ’’mens” 
paskutiniu laiku labai pradėjo nebesu
tarti su mano * ‘ corpore” sveikatos 
reikaluose.

Kas gi nenori turėti sveiką kūną? 
Atsidūrus vėlesniuose gyvenimo se
mestruose, šitai tapo ypatingai svar
bu. Žinovų patarimu, vieninteli s būdas 
išlaikyti jįsveikąyra sportas. Tačiau, 
jei esi seniai be treniruotės ir dar su 
tam tikrais fiziniais trukumais... Ką 
aš čia dabar nesąmones kalbu? Ne 
trūkumais, bet gana nemažais pertek- 
liais, ypatingai aplink juosmenį. Tai
gi, į kokią nors olimpijadinę sporto 
komandą patekti šansai lygus nuliui. 
Net ir savieji ’’amateurs” tavimi 
nesidomi. Nors ir lįsk gyvas į žemę 
su visu savo “corpore”. Bet negi 
lįsi, žmogus? Yra dar, manau sau, 
yra dar ir tau sporto šakų jaunam ir 
sveikam kūnui išlaikyti, tik pasidai
ryti reikia. Sporto biznis žydėte žydi 
tokiems, kaip man. Dviračiai, tampyk- 
liai, įvairūs “trim aparatai”; tik rin
kis ir sportuok. Reikia tik... na ja, 
reikia tik gerai save i rankas paimti 
ir pradėti. Tur būt,, esate girdėję, jog 
tik pradžia sunki, o paskui jau eina, 
kaip ant sviesto.

Nežinau, kaip čia buvo, bet man 
neišėjo pagal įsigyvenusias teorijas. 
Pradžia buvo labai gera; matyti .to 
sviesto, taip reikalingo ėjimui, kur nors 
pritrūko. Susidėjusios su drauge, kuri 
ir artima kaimynė, nusipirkom toki, 
chromu blizganti galgoną. Juo galima

pranešus apie Kančią, perspėja Kristų, 
i_ ką Jis atsako: ’’Pasitrauk, šetone, 
nuo manęs! Tu^ galvoji ne kas die* 
viską, bet kas žmogiška”.

Žmogiškas, be kosmetikos, pa* 
prastas ir tikras čia, drauge su giliu 
tikėjimu. Savo Evangeliją Morkus para
šė, Neronui valdant Romą. Jo skaity
tojams grėsė mirtis ir kankinimai. 
Toje šviesoje Morkaus Evangelija 
tampa kankinių kelrodžiu. Ar nesakė 
Viešpats savo pasekėjams, jog iš tos 
taurės, iš kurios Jis gėrė, teks ir 
jiems gerti: ’’Saugokitės... jie jus 
teis... jie jus muš, jie temps jus pas 
kunigaikščius ir karalius dėl manęs. 
Žodžiai kurie drąsiems vyrams ir mote
rims turėjo stovėti akyse kritiškoje
gyvenimo valandoje.

Morkus įrodo save, kaip autorių 
didelės tikėjimo stiprybės ir išsi
reiškimo jėgos. Jo drąsa perduoti 
teisybę, kokia jam buvo_ atverta ir jo 
šiltas žmogiškumas, musų sąmonėje 
sulieja jį į tikrą, apaštališką;, vaizdą.

Po keleto metų Morkaus Evange
lija pamaldžių rankų buvo vis perra
šinėjama ir pasklido po visą Vidur
žemio juros pasaulį. Apaštalas Matas 
ir pagonis Lukas susipažino su ja 
artimuose rytuose. Iš 661 autentiškų 
Morkaus versijų, 630 grįžta į jų Evan
gelijas. Ar Jonas naudojosi Morkaus 
Evangelija, šito niekas tikrai nežino. 
Antrojo šimtmečio pabaigoje Bažny
čios senieji visas keturias knygas 
ir trylika Povilo laiškų su Apaštalų 
istoriją,^sujungė į viena, knygą, ir pri
pažino Šventuoju Raštu . Taip at
sirado Naujasis Testamentas.

. Apie vėlesnį. Morkaus gyvenimą 
mažai tėra žinoma ir trūksta patiki
mų žinių. Kai kurie seni rašytojai 
rašė jį dirbus vyskupu Aleksandri
joj ir ten mirus kankinio mirtimi.

828 metais du veneciečiai jūri
ninkai paėmė jo žemiškus palaikus 
ir parvežė su triumfu i Veneciją, at- 
gal.Morkus buvo paskelbtas miesto 
patronu ir jo kaulams apimti, buvo pa- 
.statyta bažnyčia, kurią vėlesniuose 
šimtmečiuose taip išgražino, jog ji 
tapo Laisvos Venecijos Valstybės 
garbės ir galios įkūnijimu. Dar ir šian
dien Basilica di San Marco yra di
džiausia turistų atrakcija ir nepaly
ginamu bažnytinio meno paminklu. 
Nors “Šventojo Morkaus Respubli
ka” jau seniai priklauso praeičiai, 
tačiau jūroje gimęs miestas tebelai
ko Evangelisto garbingą atributą. • 
sparnuotą liūtą • savo herbe.

Morkus pats yra kiekvienuose na
muose, kur yra Biblija.

***

dviračio pedalius minu pirmyn ir 
atgal, tampyklius tempti, pilvų masa
žuoti ir dar įvairiausių kitokių gim
nastikų daryti. Sutarėme kas rytą 
po pusę valandos gimnastikuoti s. Iš 
rūpesčio juosmenų apimtimi nutarimo 
kietai laikėmės. Kad ir sukąstais 
dantim, išraudusiais, prakaitu išpil
tais veidais... Kovojome su savimi 
ir truks-plyŠ, bet išlaikysim!

Mažėti pradėjo; bet ne juosmens 
apimtis, o nusistatytasis pusvalan
dis. Palaipsniui jis taip sumažėjo, 
jog mūsų blizgantis galgonas stovi 
draugės bungalove sudulkėjęs ir 
apleistas. Mūsų neištikimybės ir 
entuziazmo tylios mirties priežas
tis , ne galgonas. Jis visiškai dėlto 
nekaltas. Kalti mūsų vyrai. Matote, 
perkant galgoną, davė instrukcijų 
knygelę, kurioje visi pratimai išdėsty
ti ir leidžiama, netgi patariama, kuo 
daugiausia juoktis. Kaip matote, 
juokėsi ne tie, kuriems leidžiamą.

Paskutiniu laiku moterų žurna
luose ilgi patarimai išlaikyti sveikam 
kūnui, kurie nebereikalingi jokių 
galgonų. O gal?... Rašo, jog šokti 
labai sveika ir suteikia malonumo. 
Dažnai yra minimas Dionyzas, džiaugs
mo ir balių dievas. Bandysime ir šitą 
meną.

Mano draugės vyro kojos kelyje 
atsirado vandens, o mano vyrui pasi
trynė skausmingi mozoliai ant padų. 
Gal Žinote kokių gerų ir greitai vei
kiančių vaistų? Vyrai mums pataria 
susirasti nepavojimgus galgonus, 
kurie su mumis šoktų.

Kol susirasim, fiziniai pertek- 
liai stovi vietoje.

Z.N.
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BRUTALUMO MOKYKLA
Regina Bytautienė

Kasdien televizijoj rodomi žiau
rumai, vadinami '“‘Entertainments”. 
Ką. tai daro mūsų vaikams? Daugelis 
pedagogų ir psichologų giliai susirū
pinę, nes gyvenime kasdien pasikar
toju jaunuolių nusikaltimai rodo di
delę televizijos programos įtaką vaikų 
charakterio išsivystyme.

Kai kas nors tampa kasdienio mū
sų gyvenimo dalimi, nebeatkreipiame 
dėmesio, (šiandien labai daug baugi
nančiai ’’tikrų” ginklų mažiems 
A B C - šauliams, jog net ir krautu
vėlėje už kampo, maži plastikiniai 
revolveriai pridedami prie maišelio 
saldainių ir javinių pusryčių plokštai- 
nėlių. Ant visų įpokavimų stovi už
rašyta ’’Ideal for play”. Detektyvų 
žaidimuose neišspręsti nusikaltimai 
dažniausia: keleivis nudūrė taxi šo
ferį arba atrasta brutaliai nužudyta 
pensininkė, ir panašiai. Laikraščiai 
kioskai pilni komikų su jaudinančia 
reklama; sprogstanti granata po dviejų 
vyrų kojomis, kaubojus su atlenktu* 
peiliu puola parkritusį indijoną ar 
indi jonas smaugia kaubojų, Padegi
mai, klasta, prievarta, baimė ir krau
jas... kuo daugiau kraujo ...^ Filmų 
teatrai vilioja brutaliais pranešimais: 
“Makabrinė satanistųorgija” ... Dre
bėsite kruviname šokyje raudonosios 
mirties - rafinuoti kankinimai tamsio
se katakombose - bestiališkas auko
jimas nekaltos mergaites juodame 
rituale” ... Mūsų televizijos ekrane 
užkulisine muzika vien policijos 
sirenos, kankinamų žmonių riksmas, 
klaikus kriminalisto juokas. Kokiam 
dramatiškam tikslui? Tokios scenos 
sukamos r ’“Shock - effektui” ir jos 
privalo žiūrėtoją užimti ir jaudinti.

' Amerikoj kiekvienas vaikas nuo 
penkių iki 14 metų pergyvena mažiau
siai 13,000 nužudymų. Vargų ar Austra
lijoj mažiau. Per vieną dieną, vienoj 
televizijos stoty praeina keturi nužu
dymai, o kartais ir daugiau sadistiškų, 
nervus kutenančių nuotykių. Sovietų 
Sąjunga ir kiti komunistiniai kraštai 
neatsilieka. Jų mokyklose, vaikai 
mokomi neapykantos ideologiniam 
priešui, kurio naikinimas laikomas 
garbe ir karas “už tėvynę” yra kelia 
mas aukščiau už z'mogaus moralę. Kiek 
yra kitų bendruomenių, kuriose vaikai 
mokomi, jog brutalumas yra šposai, 
malonumas? Kas bus iš generacijos 
tokiomis idėjomis išauklėtos? Mes 
nežinome, nes šių dienų vaikai yra 
tik tie bandymų kiškeliai.“

Profesorius Heinrich Popitz, 
Freiburgo sociologijos instituto direk
torius perspėja jau dabar: “Dažnas 
brutalių programų rodymas veda į 
jausmų“’ surambėjimą , į pripratimą”.

Penkiolikos metų statistika 
Australijoje rodo suaugusių ar senes
nių kriminalinių nusikaltėlių skaičių 
krintant, o jaunuolių ir vaikų kylant. 
Augantieji, paugliai ir net vaikai daly
vauja sunkiuose kūno sužalojimuose, 
automobilių vagystėse. Krautuvių 
vagystėse, vadinamose “shoplifting” 
vaikai ypatingai geri specialistai. 
Kas stebina labiausiai kriminalistikos 
tyrinėtojus, tai, kad vaikai ir jaunuo
liai tai daro be jokio reikalo, keršto 
ar gobšumo. Jie tai daro be jokio 
aiškaus motyvo. Jie šiandien nebe- 
sigėdi _ gaujomis užpulti, kankinti ir 
net nužudyti seną, per silpną atsiginti 
žmogų. Vandalizmas, kaip langų dau
žymas”, traukinių sėdynių piaustymas 
yra laikoma tik “kindergarten stuff” 
ir nedaug senesni už “kindergarten” 
amžių vaikai tai atlieka.

Žiaurumas kaip laiko praleidimas, 
žaidimas? Kodėl ne? Ar tai ne mada? 
Žiaurumai, didesni ar mažesni, yra 
dalis mūsų kasdienybės. Brutalumas 
valdo namus ir musu, vaikams reikia 
tik paspausti mygtuką^ ir tučtuojau 
bet koks argumentas išsprendžiamas 
kumštimi arba revolveriu.

Aišku, brutalios programos mums 
nepatinka, atstumia. Tačiau kiek tėvų 
kontroliuoja, kat vaikai žiūri? Dažniau
siai tėvai nustato valandas ir dienos 
laiką, bet programos turinys palieka
mas vaikų nuožiūrai.

Nuo ankstyvos vaikystės mūsų 
vaikai jau įvelti į televizijos eigą. 
Vos pradėję bėgioti, jie jau žino 
apie Westemus, kriminalus ir “scien
ce fiction - viliotojus”. Dažnai gir
dime ir skaitome spaudoj įvairių 
“psichologu” pasisakymus, jog žai
dimai, kuriuos vaikai patys išsigal
voja dažnai yra net žiauresni uz tele
vizijoj rodomus, kuriuos filmų indus
trija, komikų leidėjai ij žaidimų išgal- 
votojaį praleidžia. - Žiūrėkit tiktai, - 
jie aiškina, jeigu tėvai ar auklėtojai 
pradeda murmėti, - Grimmų pasakos 
yra tikri “horrors”; ten žmonės nuodi
jami, subadomi ar malūne sumalami. 
- Deja, Šitos paralelės nieko neįrodo. 
Šių dienų žiaurumai nepritaikomi raga
noms ir slibinams, bet realistiškiems 
banko plėšikams, tokiems pat automo
biliams, kokį irtėtė turi, kuriais plėši
kai pabėga. Plėšikų draugė dažniau
sia rodoma mergaitė panaši į kaimynų 
gimnazistę. Devyngalviai slibinai, 
nė pamotės raganos, dvylika brolių 
juodvarniais lakstančių ar Eglės, z'al- 
čių karalienės, vaikų fantazijoje ne
bėra. Yra žiauri, artima, jo kaimynys
tėje vykstanti realybė.

Žiaurumas turi-ir kitokios įtakos. 
Geri vaikai,kaip Jūsų ir Mūsų, daž
niausiai yra taip persotinti kriminalu, 
kad jie užsiaugina vadinamą “kietą, 
odąį’ ir niekas jų jau nebejaudina. 
Gal būt f reikėtų tokios programos, 
kurioje iŠ ekrano tekėtų kraujas ir 
iškristų nukirsta galva.

Ar galima ta, žiaurų “Entertain- 
mentą” p.akeisti? Ar dar galima jų 
vieton įvesti kitas vertybes?

Jeigu visų tėvai ir auklėtojai paim 
tu laiko ir prižiūrėtų, ką vaikai žiūri, 
rašytų, tiesiog bombarduotų laiškais 
televizijos stotis ir griežtai atsisakytų 
tamtikromis valandomis įjungti apara
tus, turėtų būti atkreiptas dėmesys. 
Programas apmoka komercinės įstai
gos, kurioms jų reklama yra svarbiau 
už viska? Netekę žiūrovų, netektų ir 
prekėms pirkėjų.

Žinau, jog tai dar vienas tėvams 
sunkumas,bet kol artimesnio ir ru- 
pestingesnio auklėtojo už tėvus nėra, 
negalime leisti ,kad vaikai būtų, auklė
jami namuose vien “guvernantės” 
televizijos. Ar bent tiek ilgai, kol 
toji “guvernantė” neturi gerų rekomen
dacijų. ***

KOMPIUTERIO PIRŠLYBOS
Veronika S.

Gavau darbo modernioje elektro
nikos įstaigoje. Dirbu prie kompiuterio. 
Gal būt, sakyti - su kompiuteriu, nes 
jis yra mano kolega iš tikrųjų, o ne 
kokia mašina. Nuo jo priklauso mano 
duona. Universalus, modemiškas, 
tiesiog genijus tas mano kompiuteris. 
Pabadinėk skylučių gaidoms, arba ant 
magnetinės juostelės kokiu ieroglifu, 
paspaudyk ir po kelių sekundžių išeis 
opera su gatavu libretto; nori švil
pauk, nori dainuok, kad nori, gali ir 
New Yorko filharmonijos orkestrą 
kviestis.

Kartais ateina pas mus žmonės, 
atsineša vaistams receptą, pažymė
jimą, jog kelias dienas bus nedarbin
gas, prideda gimimo datą, ūgį, svorį, 
vedęs ar ne, gal dar kokią smulme- 
nėlę. Kainuoja tiktai vienas doleris. 
Nespėju kasos registrą tam doleriui 
nuspausti ir išlenda kortelė, kurioje 
pasakyta,kokią dienąir nuo kokio vai s tų 
recepto savininkas 'mirs. Labai retai 
apsirinka kokiu pusvalandžiu. Mirš
tantieji į laikrodį jau nebežiūri ir dėl 
pusvalandžio nebesi jaudina. Tik vie
ną vienintelį kartą, vyras paskambino, 
kad jo žiponą mirė vienu pusvalandžiu 
vėliau. Žodžiu; problemų dar neturė
jome.

Mūsų įstaigos darbo apimtis la
bai plati. Atliekame ne vien mirties 
datų nustatymą. Vienas iš svarbesnių 
mūsų patarnavimų yra piršlybos. Gal 
but , matėte mūsų lange reklamą: - 
“Mes surandame gyvenimo draugą 
greitai ir pigiai. “Perfect service is 
our motto” - Tikrai “perfect service” 
buvo mūsų nevien tiktai “motto”, bet 
gryniausias faktas. Kol vargšas kom
piuteris nesusitiko Kazės R. Nenoriu 
išduoti jos pavardės, nes manau, kad 
ir be pavardės ją visi gerai pažįstat.

Atėjo vieną dieną pas mane 
Kazė, padėjo banknotą ant stalo ir 
sako: - Duodu 10 dolerių iš karto ir 
kad man pripirštumėt kuo greičiausiai 
ir gerą, vyrą, o ne kokį, pašlemėka už 
vieną dolerį. -

— Pašlemėkų mes neturime, - 
bandau aiškinti. Bet žinote, kokia 
Kazė, jai neišaiškinsi. Klausiu jos 
asmeniškų informacijų; amžiaus, 
sveikatos ir t.t.

- Metų turiu tik 27, - sako Kazė 
(Jos sūnus 31-nų.) - Vaikiškom ligom 
gal kada ir sirgau - nebeatsimenu. 
Šiaip niekur neskauda, išskyrus dieglį 
šone, pernai per iešmynę Įlindusi. 
Plaukai mano natūraliai raudoni. Esu 
gero, švelnaus būdo, gali kaimynų 
paklausti. Savo amžinatelsį Pranciškų 
tik du kartų kočėlu apkaliau. Kad jo 
raktikaulis lūžo, tai visai ne mano 
kaltė. Jis buvo labai trapių kaulų. 
Mano Fifi riebus, kaip paršiukas. 
Pati matai, jog esu dar nieko sau 
bobikė. Taip ir pabadinėk tam savo 
kompiuteriui, tik apie kočėlą gal 
nereikia minėti. Smulkmena. •

Badinėju. Kompiuteris springo, 
čiaudėjo, kosėjo ir išmetė kortelę su 
adresu.

— Aš pranešiu tam vyriškiui, 
kad su tavim susisiektų. - Sakau 
Kazei. ,

- Kas jis? Koks? • Klausinėja 
Kazė. - Kaip atrodo?

' — Mes tik adresus išduodame, 
- sakau, - Visa kita yra konfidencialu.

- Gerai. Duokš kortelę. Pati 
važiupsiu, bus greičiau. -

Čia noriu tik paaiškinti, jog 
kompiuteris turi tokią atminties

-■.lt’

kamerą, kurioje yra sudėta visų kli- 
jentų charakteristika. Toje kamero
je kompiuteris derina atitinkamus 
partnerius,išduodamas adresus.

Tą patį vakara, vos grįžau namo, 
dar nespėjus nei pavalgyti • telefonas. 
Kazė.

- į kokią peklą, tu mane nusiun
tė!? Tris dolerius už taksį sumokėjau, 
kol surado. Kažkoks murzinas karpen- 
teris... Lentom apsikrovęs, karstus 
obliuoja ir po skiedras kokia 15 kačių 
maigosi. Aš bijau karstų, o mano 
Fifi labai alergiškas katėms. Eik tu 
po velniais su tokiu kavalierium! Aš 
10 dolerių sumokėjau ir kad man būtų 
vyras be karstų! Supranti? Rytoj 
anksti ateisiu?ir tegul tas tavo kom
piuteris biskį geriau paciaudo. -

Sekantį ryta( nuėjau tarnybon 
anksti ir„ iŠ naujo badinėju Kazės 
detales. Sį kartą pridedu daugiau tei
sybės apie amžių ir sveikatą, net ir 
kočėlo neužmirštu. Prie durų jau laukė 
Kazė.

- Turiu kitą adresą, bet jis Mėly
nuose Kalnuose. - Duodu jai kortelę. • 
Gal farmeris koks?

— Mėlynuose ar ružavuose man 
visai nesvarbu. Turtingas farmeris 
man kaip tik tiktų. Juk ir dame Zahra 
išėjo už farmerio su veršiuku. Jeigu 
man veršiuką dovanos, aš tau atvešiu.-

- Ačiū! Nereikia, - sakau. - Ne
turiu vietos savo bute kačiukui. Ver
šiuką farmoj pasilik, juk dovana. -

Pagriebus kortelę išlėkė. Grįžo 
tik po trijų dienų.

— Atiduok pinigus atgal! - Rėkia 
įbėgus. - Dar kaip gyva tokio durno 
kompiuterio nemačiau. “Farmeris”? 
Nusiunčiau telegramą, kaip pridera, 
į Sydney nuskridau. Paskui važiavau 
traukiniu, vėliau autobusu, kuris man 
dar du diegliu įkratė. Prie tokios lūš
nos kelio galas. Lūšnoj senis sėdi. 
Paklausiau, kur mano^ farmeris gy
vena. Parodė ranka į mišką. Ėjau tokiu 
akmenuotu keliuku. Pradėjo lyti. 
Žiūriu, kad mano bateliai plyšta, 
kulnys nukrito. Nusiaviau ir einu 
basa. Priėjau upeliuką. Tilto nėra, o 
kitoj pusėj namas matosi. Lietus 
pila, kaip iš kibiro. Brendu. Vienoj 
rankoj batai, kitoj lietsargis, čemoda
nėlis. Bebrisdama dumble pargriuvau. 
Slapia visa, purvina, išsidraikius. 
Pasibeldžiu į, duris. Atidaro duris 
toks... Apsivilkęs nauju kostiumu, 
krakmolytais marškiniais. Ant stalo 
pyragai, šampano bonka.Ir dar šypsosi 
visa burna, tikras rupūžė! Norėjau 
trenkti ir bėgti, bet lijo nesvietiškai. 
Atnešė dėkių, davė tokį chalatą, kad 
dvi būtume tilpę. - Miške dirbu, - 
sako. Medkirtys ar eigulys, velniai jį 
žino, Kad nors būtų nesišypsojęs ... 
Išmiegojau ir grįžau. Atiduok 10 dole
rių ir jokių kompiuterių daugiau pa
žinti nenoriu. -

Pasibarėm ir grąžinau tik penkis. 
Vis dėlto kompiuteris du adresus davė. 
Mes biznio žmonės.
„ Kazei i sėju s. stovėjau ir susimąs
čius šiaip sau, nei Šį nei tą spaudinė- 
jau. Sukosėjo kompiuteris nedrąsiai ir 
iškrito kortelė. - “Veronika, will you 
marry me? I love you!” -

P.SV Jeigu manot, kad aš iš tar
nybos išėjau dėlto, jog kompiuteris 
pats man pasipiršo, tai labai apsirin- 
kat. Aš dar dvi savaites dirbau. Bet 
kai Kazė atėjus atnešė man 100 dole
rių ir dėžę šokolado, apsivilkus nauju 
“minko” paltu ir pasigyrė, kad 
“eigulys” pasirodė esąs tikrai tur
tingas ir atskrido savo lėktuvu. To 
mano nervai nebeišlaikė.

***

ATSIKERSUO
Vienas mano pažįstamas labai 

nekenčia, jeigu telefoną atsako cituo
dami numerį, arba klausia: - Kas 
kalba? Vieną rytą abu jam pasitaikė.

- 215685 - atsakė sekretorė 
užmiršdama atsakyti į “labą rytą”.

- Ar galiu pakalbėti su ponu NN?
— Kas kalba?
- 574321 — atsakė mano pažįs

tamas.

PADĖKA 
r

Mūsų mylimai mamytei A.A. VANDAI ŽILINSKIENEI mirus, 
dėkojame visiems giminėms ir pažįstamiems, dalyvavusiems pamal
dose, už gėles, už palydėjimą į poilsio vietą ir isreiškusiems mums 
ir mūsų šeimoms užuojautą ir paguodą . Širdingai ačiū.

Tadas ir CeslavaS' Žilinskai
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***

J Mrs. Ruth Peters iš Columbia, 
į Ohio, savo firmoj buvo paskelbta 
Ė kaip geriausia auto vairuotoja. Nuo 
• įsigijimo šoferio leidimo dienos ji 
£ pravažinėjo 200,00 mylių be jokios 
| katastrofos. į reporterio klausimą, kaip 
į ji tai padarė: — Aš važiuoju taip, 
v", lyg visi kiti turėtu teisę į kelią, bet 

ne ašį ir visi kiti ‘šoferiai būtų ‘mano 
į priešai.
21 ***
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VERGAS AR GALIŪNAS?
Ateina metų pabaiga ir mes kai* 

bame apie atostogas. Mums reikalin* 
gas poilsis. Darbas ir poilsis. Pir
mojo daug, antrojo permažai. Darbas 
tapo viskas. Gal but, mums labiau rei
kia ne metinių, bet šimtmečio, gene
racijos atostogų?

Kol naujojo laiko žmogaus moks
liniai ir techniški atsiekimai vystėsi 
ir išaugo į milžinišką, galią, jo būty
bes dalis kažkaip apvyto. Jis tapo 
nebepilnu žmogum. Kurį laiką, atrodė 
nesvarbu. Ilgą laiką atrodė, jog mo
demus, pilnas aktyvumo žmogus su
rado aukštesnę vystymosi formą. Jis 
susikūrė savo mitą: faustiską arba 
prometėjišką žmogų ar kaip tą, per 
gyvenimą lekiančią būtybę, nepava
dinsi. Jis sukūrė ir savo Ethos, ku
riame darbas yra viskas; pirmiausia - 
pilnos poltiniai - socialinės siste
mos totalitarizmas, kurs tapo net reli
gija. Giliau žvelgiančiam darosi klai
ku.

Matome gresiančią vergystę ir 
jau klausiame savęs; ar galėsim per
nešti? Ar esame' pakankamai pri
brendę? Ar galėsime pažaboti. pa
leistas jėgas; ne vien techniškai, 
tinkamais aparatai s, bet j r žmogiškai? 
Kad nauji atsiekimai butų laisvo žmo
gaus darbas, o ne kokios nors termi- 
tinės būtybe's? Kad jie tęstųsi, kurtų, 
ateitį ir nevestų į katastrofą? O gal 
žmogus paleido, ko jis jau suvaldyti 
nebegali; sukūrė mašiną, kuriai turi 
vergauti, kad ji nesustotų?

Mūsų atsakymas sau nedžiuginan
tis. Per paskutiniojo šimtmečio kultū
rinį vystymąsi išaugusius pavojus, tiek 

-išorinio gyvenimo, tiek vidujinės 
ramybės, žmogus jau nebegali su
valdyti. Ir tai vien dėlto, kad jis jau 
nebepilnas, nebe tobulas žmogus, iš
kėlęs techniką į padanges, jis paleido 
iš akių patį svarbiausiąjį, jis paleido 
iš akių tos technikos kūrėją • žmogų.

Stovint prieš aukštus technikos 
atsiekimus, gal būt, juokingai skamba, 
tačiau etiškai technika dar vis tebėra 
jaunuolio fazėje. Atėjo laikas, kad ji 
subręstų, savo žmogiškus pagrindus 
pripažintu ir perimtų už juos atsako
mybę. Žmogus turi išmokti ne vien 
gamtos energija^ valdyti, jis turi iš
mokti suvaldyti save. Tam reikalin
gas gilesnis žvilgsnis, galįs perma- 
matyti tikslą, ir priemones, galįs at
skirti tarp svarbos ir nesvarbos, tarp 
gėrio ir blogio. Gyvenimas per trum
pas ir per brangus, kad vien tik dar
bui būtų paaukotas. Žmogus privalo 
vėl atrasti lygsvarą; atrasti galią sa
vyje susikaupti, nurimti, sustoti ir 
patylėti. Pasitraukti nuošaliai nuo 
pats savęs ir peržvelgti savo darbusir 
savo gyvenimo prasmę. Žmogus turi 
išsijungti iš darbo priespaudos ir 
tikrai, visa savo būtybe, pailsėti.

Ne kokią psichotechniką siūlau, 
kuria modernūs “sielos inžinieriai” 
nori įtaigoti nuo darbo įtampos pa
vargusio ūpą ir laikyseną. Jie žmogų 
vėl įtraukia į malonumų industriją, į 
naują atostogų įtampą. Poilsis, tik
ras poilsis yra pasitraukimas nuo 
kasdienės aplinkos, susikaupimas. 
Kaip tikintiesiems vieną kartą me
tuose reikalingos rekolekcijos, susi
kaupimas, sąžinės atpalaidavimas ir 
išpažinti sąžinės naštos ^išmetimas, 
taip dirbančiam reikia gr|zti į gamtą 
atpalaiduoti dvasią nuo civilizacijos 
nuovargio, pasitraukti nuo savo frag- 
mentariškos egzistencijos ir pabūti 
vienam su savimi. Gal būt, jeigu mūsų 
atostogos bus dienos ramybės, tikros 
ramybės, gal būt? tada galėsim vėl 
kalbėti ir eiti tolyn su mokslu ir 
ir technika. Gal but, kai kas sakys, 
kad tai . nerealu ir juokinga, arba 
gal net visai neįmanoma šiandien. 
Tačiau išmintingas kinietis, pavyz
džiui, nesijuoks. Gal but, jie seniai 
stebisi, kad mes taip ilgai užsiima- 
..ie tokia svarbia sprogstama medžiaga, 
kaip mokslas ir technika, dar vis neiš
mokome pailsėti, sustiprėti.

Manau .visi žinome pavadimą, kaip 
Antaios grūmėsi su Herakles. Antaios, 
Žemės sūnūs, bet Herakles jo nie
kaip negalėjo nugalėti, kol nepaste
bėjo, kad^ Antaios vis kartkartėmis 
paliečia žemę ir vėl atgauna jėgas. 
Herakles suprato, jog tik ore, be

kontakto su motina Žeme jis gali jį 
nugalėti... Yra svarbu, kontaktas su 
pirminiu pagrindu; yra svarbu atgauti 
jėgas.

Poilsis yra toks pat realūs, 
kaip mokslinis darbas laboratorijoj ar 
skaičiavimas ūkinėse įstaigose ar 
stovėjimas prie fabriko juostos. įsi
dėmėkime ir tai, jog mūsų nuovargis 
ilgas, o poilsis ,palyginti /labai trum
pas. „ _

Žiūrint i laikraščių reklamas, 
siūlančias įvairius poilsio aparatus 
ir reikmenis, labai lengvai galime 
tapti ir poilsio industrijos vergais.

Gamta moka ilsėtis ir ji to 
neslepia.

***

PAPROČIAI IR PRIEŠKALĖDINE 
RUOŠIA!

Kaipgi anksčiau būdavo? Seno
vėje būdingiausi būdavo Naujųjų Metų 
papročiai ir dainos. Šios apeigos 
tęsdavosi nuo lapkričio pabaigos iki 
sausio pradžios. Tai buvo saules 
atogrąžos švente', dienos ilgėjimo ir 
nauju žemės ūkio metų pradžia. Su 
krikščionybės įsigalėjimu, Naujųjų 
Metų šventė sutapo su Adventu ir 
Kalėdomis.

Šių švenčių papročiai, prietarai ir 
burtai buvo susiję su pastangomis 
gauti didesnį derlių, padidinti gyvu
lių skaičių, užtikrinti darbų sėkmę.

Pavyzdžiuiz buvo tikima - jei 
Naujųjų Metų dieną giedra, tai bus 
geras' derlius. Pirmą Kalėdų dieną, 

. einant karvių melžti, buvo stengia
masi nieko nesutikti, ypač kaimynės 
su tuščiais kibirais, “kitaip užtruk
siančios karvės, nes kaimynės pieną 
išneša”.

Naujametiniams papročiams, 
prietarams ir burtams būdingas noras 
sužinoti ateitį, užtikrinti, kad atei
nantieji metai'' būtų geresni. Būdavo 
stengiamasi anksčiau atsikelti, kad 
per visus metus nebūtum miegalius, 
nesibarti, kad nereikėtu kivirčytis. 
Jaunimas, ypač merginos, įvairiais 
budais spėliodavo ar ištekėš, už ko 
ištekės. Naujųjų Metų išvakarių 12 
valandą, merginos išbėgdavo į kiemą 
ir jei apkabintas tvoros lentelių skai
čius būdavo porinis, tada jos ateinan
čiais metais išeis už vyro.

Naujesniais laikais kepimas 
įvairiausių kalėdinių pyragaičių ir jy- 
ragų priklausė prieškalėdinei, ruošai, 
kaip ir slaptingumo polinkiai užrakinti 
duris su Kalėdų dovanomis.

Ištisomis dienomis prieš Kalėdas 
namai kvepėdavo medumi, migdolais, 
mielėmis ir įvairiausiais priesko
niais. Motina, raudonais skruostais, 
darbavosi virtuvėje ir niūniuodavo ***

Kalendoriaus užrašai
A. Baltrukonienė

Sakykim, Juozas Vintą, vyras 
viduramžyje, vartė lapus dvejuose 
kalendoriuose. Vienas kalendorius 
buvo senas, kuris užsibaigs su Naujųjų 
Metu, išvakarėmis ir kuriame jis buvo 
atžymėjęs įvairius dienos nuotykius. 
Kitas kalendorius buvo visiškai nau
jas, dovanotas kokios tai komercinės 
įmonės irz nekreipiant dėmesio į pa
veikslus ir atspausdintas datos skait
lines, buvo tuščias, švarutėlis. Tai 
buvo rinkinys neprirašytų lapų, kurių 
nei vienas nežinojo/koki atsitikimai 
juose kartą, bus atžymėti.

Užrašai sename kalendoriuje 
daugiausia buvo susiję su šeimos 
įvykiais ar kokiais biznieriškais 
reikalais. Pavyzdžiui: “Pasitarimas 
su Comalco firma”, arba “Apžiūrėji
mas sklypo prie Bell street”. Šitie 
įrašai buvo labai svarbūs kada nors, 
bet jau dabar, dar pilnai metams nepra
ėjus, jie savo reikšme^ yra pametę. 
Kiti užrašai, kurie jam anksčiau atrodė 
tik šalutiniai, dabar tapo žymiai svar
besni. Vienoje vietoje buvo parašyta: 
“Aplankė Antanas”; ir dabar Juozas 
Vintą prisiminė tą džiaugsmą,- kurį 
jis tada jautė, kai jo vaikystės drau
gas, po tiek metų, staiga stovėjo prie 
jo durų. Kodėl tarp jų susirašinėjimas 
buvo nutrūkęs, jis nebeatsimena.

“Gėlės Alės gimtadieniui”,-už
rašas kitoje vietoje. Alė, tai jo žmo
na, ir ji visada mėgdavo ruŽavus gvaiz
dikus. Kodėl jam reikėjo iki jos gimta
dienio laukti, kad jis ir dažniau galėtų 
pamatyti kaip ji puokšte^ dėkingai ir 
džiaugsmingai į rankas paima ir ja^ į

Kalėdinės giesmes. Ji dėliodavo 
"Žvaigždučių, širdelių ir kitokių formų 
pyragaičius ant kepimo blėkucių, ar
ba jau iškeptą storą, Kalėdų Senį 
aptepdavo su cukriniu liukru. Vaikai 
paprastai stovėdavo aplinkui ir ar 
iš susijaudinimo, ar nuo per didelio 
tešlos ragavimo, gaudavo pilvo skau
dėjimą.

Šiandien šeimininkes vilioja 
įvairūs langu išstatymai. Mūsų dide
lius margus krepšius mes dar galime 
gausiai geriausiais daiktais pripildy
ti, kaip niekada anksčiau. Viskas,, 
kas šiandien siūloma/ patraukia akį, 
gražiai, švariai/permatomame popie
tyje ar plastikoje įpakuota, skoningai, 
vykusiai paruošta ir nieko daugiau iš 
mūsų nereikalaujama, kaip tik giliai 
siekti į piniginę. Kaip dabar reikalai 
pasaulyje vystosi, ar ilgai mes taip 
turėsime?

Nors prekybininkai ir labai sten
giasi, negalima paneigti, kad^ trūksta 
to asmeniškumo, to paruošimo su 
meile, to junginio su_ praeitimi, su 
aplinka, to žemis'ko musų jausmų už
būrimo. Dovana asmenšikai paruošta 
ar padaryta turi ta^ magišką artumo 
jausmą. Mes,- kaip šeimininkės,, ir 
šiandien turėtume rasti šiek tiek 
laiko Kalėdiniams kepiniams. Ta 
atmosfera namuose, kada vyksta pa
ruošimas Kūeroms ir Kalėdoms, suar
tina šeimas. Juk Kalėdos tai ir yra 
šeimos šventė. O Kalėdiniams siurpri
zams užtektų keletos valandų vakare 
ar savaitgaly. Vaikai daugiausia lai
mi su tuo didžiosios šventės ankstyvu 

-džiaugsmu - Kalėdiniai burtai staiga "
iškyla ir tęsiasi ilgiau.

Nebūtina mūsų Močiučių receptus 
iki smulkmenų sekti, galima juos 
suprastinti. Žinoma, vieną kita, tradi
cinį patiekalą reikia iki smulkmenų 
išpildyti. Vargu ar pasisektų mums 
šiandien išrauginti avižų kisielių ir 
jį išvirti, kad- jis gerai" sustingtų. 
Mačiau, kaip kaimynų vaikai Lietu
voje tris kartus aplink namą bėgdami 
dainuodavo: Kis kis - "kisielius 
parjos Motiejus ant šyvo arklio ir 1.1., 
tam, kad kisielius gerai sustingtų. 
Vyresni vaikai turėdavo daug juoko 
iš to. Taip pat ar pasisektų mums čia 
gauti žąsinių taukų, kuriuos musų 
mamos ir močiutės specialiems kepi
niams naudodavo.

Visi Kalėdinės ruošos darbai 
turėtų mums būti malonūs ir gaivinan
tys. Neturėtume sugaišindami tas 
kelias valandas Kalėdiniam džiaugs
mui per daug rūpintis. Tas, taip vadi
namas sugaištas laikas galėtų būti 
mums apmąstymo atodūsiu šiame sku
bėjimų pasaulyje.

A.B.

liekna^ kristalinę vazą stato? Maža 
laiko, per daug užsiėmęs, galvojo jis 
apgailestaudamas, bet tuo akimirksniu 
jis žinojo, kad tai tik lengvas issi- 
kalbinėjimag, gal ir baimės pasireiški
mas, kad nepalaikytų išpaikusiu ar ne 
vyrišku?

“Pasivaikščiojimas su Sadute”, 
stovėjo čia, kada tai rugpiūty. Jam 
atrodė, kad tas buvo tiktai vakar, kai 
jis Sadutę, savo septyniolikmetę dukrą, 
pripuolamai gatvėje sutiko ir tada su 
ja per parduotuves slampinėjo, dovanų 
brolio gimtadieniui ieškojo. „ . 
Pavargę, jie į maža_ kavinę užėjo, 
kur Sadutė daugybę kremo pyragai
čių suvalgė. “Jeigu atsitiktinumas 
nebūtu, įsimaišęs”, galvojo Juozas, 
“aš niekad nebūčiau patyręs, kad 
Sadutei lietuviškos dainos patinka ir, 
kad ji daug džiaugsmo turi jas pianinu 
skambinti. Taip pat, kad ji trokšta 
žalio rankin.uko su ilgu diržu. Gal net 
neibūčiau pastebėjoms, kad ta menka, 

judri mergaitė, tapo gražiai išsivys
čiusi jauna moteris ir, kad ji pagripde 
nebe mergaitė, kurios norus ir troški
mus su saldainių krepšiu arba sida
brine moneta greitai patenkinti gali.

Ir dar čia vienoje vietoje buvo 
užrašas, su juodu rašalu storai pa
brauktas: “Teta Onutė mirė”. Iš
tikto Onutė ne buvo jo teta, jis ją tik 
taip iš jaunų dienų vadindavo. Ji buvo 
jo tolima giminaitė ir jo motinos artima 
draugė, todėl čia, kitų giminių neturė
damas, iš pradžių dažnai ją lankydavo, 
bet paskutiniu laiku jau daug rečiau. 
Jos mirtis jį sukrėtė ir jis pajautė 
ką jis prarado. Ji buvo jam tėvynės

Antanas Gustaitis

DIALOGAS SU KRAŠTU

Susitiko gentys gentį, 
Alpo laimės burte.
Vienas kente, kitas švente, 
O visi apkurtę...

Kalba broliai, kalba sesė.
Kalba ne tą, patį:
Viens Vorkutoj vargą tęsė, 
Kits - Las Vegas matė.

Atminimą atgaivinęs,
Brolis broliui sako,
Kaip viens verkė be tėvynės. 
Kitas - be tabako.

Vienas skundės: rentė trobą, 
Kai ten purga ūžė,
Kits - jog širdį graužia boba, 
O degtinė gūžį.

Viens - kad žemė ten sustirus. 
Karčios tundrų uogos,- 
O kitam - Nevados tyruos 
Visos mergos nuogos...

oazė dykumoje.
Juozas įbedęs akis užsigalvojęs 

žiūrėjo į neaprašytus naujo kalendo
riaus lapus. Kas čia bus užrašyta 
po metų? įprasti užrašai, pasižymėji
mai, nes savo atmintimi ne visada 
galėjo pasitikėti. Bet ten, kur sename 
kalendoriuje buvo pastabos apie pasi
vaikščiojimą su Sadute, gėles Alei, 
kurie jam svarbūs, bet kurių jis dabar 
negali numatyti.

Staiga jam užėjo noras atspėti 
likimo eigą ir ką nors į naują kalen
dorių įrašyti. Ką nors/ko jis trokšta 
ir ko jis tikisi. Jei jis planuos, gy
venimas bus jam malonus ir pasitar
naus jo norams realizuotis. Kaip 
pavyzdžiui: Stebuklingas y vaistas
migrenai išrastas, arba: Išlošta pasau
linė kelionė dviem asmenims, arba 
tiktai: seną mokslo draugą tramvajuje 
sutikau.

.Jis garsiai nusijuokė. “Ne taip 
jau lengva likimą lankstyti. Kaįen 
dorių iš anksto prirašyti - tai tik 
bepročio darbas”.

“O gal reikalas ne taip jau 
nepasiekiamas?’ Juozas rimtai susi-
mąstė. “Galiausiai juk galima šį tą 
planuoti ir iš anksto numatyti. Daly
kus /kuriuos norima įsigyti, susitiki
mai, kuriuos pageidaujame ir laiką_ 
kurį galima susikaupimui pašvęsti, ar 
bendriems rękalams paaukoti”.'

iš pradžių dar abejinai, vėliau vis 
greičiau ir su energija rašė jis į tuš
čius kalendoriaus lapus. Pirmiausia 
vasario mėnesio viename skirsnelyje 
atžymėjo: “Dalyvauti Tautos Šventės 
minėjime su šeima”. Tą tikrai bus 
galima įgyvendinti. Tuo momentu vaiz
duotėje jam pasirodė gražuolė tauti
niuose rūbuose, supančiota... Pasi
girdo trenksmas ir pančiai nukrito... 
Tolumoje sena pilis ir du vaikučiai 
trispalvę nesą-... Juozas Vintą pa
braukė ranka per akis ir pastaba at
žymėjo su stambiu juodu taškuv

“Kazius pakviesti”, rasė jis 
dabar ryžtingai prie Velykų datos ir 
rugpiucio mėnesio skiltelėje - “į 
Spaudos Balič’. Rugsėjo mėnesio pra
džioje: > “Atostogos Adelaidėje ir 
Tautos Šventė”, ir t.t. ir t.t. Dabar 
naujas kalendorius jau mažai skyrėsi 
nuo seno, tik įdomu ką pats kalendo
rius metų bėgyje ?jam įrašys? Ar 
nereikės Sadutės už svetimtaučio vyro 
išleisti? Ar liga nepakirs kojos ke
lionei į Adelaidę? Ar nauji gyvenimo 
sąlygų pakeitimai nebus labai drastiš
ki? To Juozas atspėti nemėgino, bet 
laimingai šypsojosi, kai jis abu 
kalendorius sulenkė ir įdėjo į stal
čių. Jam buvo aišku, kad jis gali būti 
dalinis savo likimo meistras.

Juk kiekvienais metais jis turėjo 
gerų noęu, bet dažniausiai jųneįvydy- 
davo. Šį' kartą bus kitaip. Kalendo
rius, nebylys praeities liudininkas, 
dabar pasidarė ateities gabalu. Juozas 
nesileis to kalendoriaus būti sugėdin
tas.

***
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
(TĘSINYS)

CLEVELANDAS
Pirmadienis. Važiuojame su 

Done j Cleveląndą pažiūrėti šio 
garsaus miesto.. Sis miestas man pra- 
dėjo garsėti nuo to laiko, kai Lietu* 
vos Rezpublikos Prezidentas Antanas 
Smetona, pabėgęs nuo rusų-sovietų 
okupacijos, 1942 metais apsigyveno 
Clevelande. Nuo to laiko Clevelando 
miestas man pasidarė žinomas. Kas 
seka- lietuvių gyvenimą Amerikoje, 
tas žino, kad Clevelandas yra dide
lis lietuvių kultūrinis centras. Taigi 
reikia jį pamatyti.

Pavalgę pusryčius sėdome į 
mažą mašinėlę,,. "Saab” vadinama, 
Done davė gazo ir mes rūkte išrūkome 
iš stovyklos rajono.^ Dabar pradėjau 
žiūrėti, kokia Čia mašina važiuojame. 
Amerikonai paprastai važinėja didelėm 
mašinom, o čia tokia maža ir tokia 
vikri,ant kelio neatsilieka nuo didžių
jų- ’ v- Done, kokia tu čia masina 
važiuoji? • pasiteiravau.

- Švediška, ji su keturiais teki
niais stabdo ir traukia. Labai patogi 
ant slidžių, kelių žiemos metu. Su ja 
važiuodamas gali nieko nebijoti. 
Mėgstu ją... Ir nieko nesakiusi staiga 
užspaudė stabdį... mašina sukaukė, 
truputį susvyravo ir stovi vietoje.

— Ar tu pasiutai, Done, tu gali 
mane išmesti per langą, tu gali pa
dangas sudraskyti ... Ką, darai?

- Padangos geros, patikrintos, 
specialios , joms nieko blogo negali

' atsitikti, o tu esi diržu pririštas, kas 
gali su tavimi atsitikti?

- Taip taip, * kukliai patvirtinau 
jos mintį, bet pats galvojau, kad tu, 
mergaite, perdaug drąsi esi ant tokių 
greitkelių, čia toks judėjimas, toks 
tempas, kad, rodos ^kiekvienoje vietoje 
gali ištikti nelaime.

- Svarbiausias dalykas, tai 
neužmigti mašinoje, • aiškino ji man — 
aš kartais pavargstu, tai sustojusi 
valandėle nusnaudŽiu ir tada vėl 
galiu važiuoti.

Tariamės dėl tolimesnės kelionės. 
Stovyklai pasibaigus važiuosime drauge 
į Washingtoną, o ^seimui pasibaigus, 
į, New Yorką, o iš ten į Waterbury. 
Waterbury paviešėsiu, aplanky
siu ten gyvenančius draugus, atšvęs!- 
me Tautos Šventę ir tėvu-Kazimiero ir 
Stanislavos Venclauskių-mirimo me
tines, o tada į Kanadą. Taip mes 
suplanavome kelionę po Ameriką. 
Džiaugiausi, kad taip lengvai ir pato
giai susitvarkiau su kelione.

Žiūriu, kad jau važiuojame Cle
velando priemiesčiais, taip greitai 
atkūrėm. Miestas, kaip miestas, tik 
z'alumo daug, daug medžių ir aikšte
lių. Sustojome prie bažnyčios. Čia 
yra naujoji Clevelando lietuviu baž
nyčia. Parapijos^ klebonas kun._ J. 
Angelaitis, nepažįstu. Šalia bažny
čios didelė aikštė • šventorius, prie 
kelio pastatytas savotiškas pamink
las su lietuvišku užrašu. Mėginame 
įeiti į bažnyčią, durys . uždarytos. 

Važiuojame”, * sakau, - gal kita 
kartą, Nusifotografuojame prie pa
minklo.

Gatvės aukštais medžiais apso* 
dytos, namai nedidelit švarus. Taip

A. Mauragis

man bežiopsant Į namus ir medžius, 
žiūriu Done jau suka j kiemą. Čia 
gyvena jos draugė šiauliškė panelė 
Lina Dundoraitė, o dabar ponia 
Slabokienė.

Supažindina su šeimininke, pasi
rodo, kad ji mano žmonos gera pažįs
tama, prašo parvežti linkėjimų. Kviečia 
prie ' stalo. Valgome, gerame ir sku
bame visi trys, nes Clevelando mies
tą. mums gali parodyti tik p. Lina, o 
miestas didelis, taigi reikia daug 
laiko turėti , kad jį pamatytume.

Pirmiausia važiuojame apžiūrėti 
kultūrinių darželių. Tie darželiai tai 
yra Clevelando miesto pasididžia
vimas. Važiuojame per miesto centrą, 
per gražius parkus. Matome daug gra- 
žiu vietų. Ponia Lina aiškina, čia 
gyvena daktaras lietuvis, ten inži
nierius, ten vėl koks pasižymėjęs ir 
praturtėjęs lietuvis ir t.t. Gražūs 
namai, gražios vietos, miestas kaip 
reikiant. įvažiuojame į Rockfellerio 
parką. Parkas didelis, tirštai medžių 
priaugęs. Važiuojame į_kalną, p. Lina 
sako: Čia lietuvių kultūrinis darželis. 
Norime sustoti, bet negalime mašinos 
palikti ant greitkelio, važiuojame iš 
kitos pusės, netokia judria gatve, bet 
ir čia nėra kur mašinos pastatyti, 
važinėjame aplink tuos^ darželius ir 
nerandame vietos kur masiniai sustoti. 
• Tai kaip čia dabar? Pagaliau Done 
sako: • rizikuoju,- ir pastato masiną 
ant pėsčiųjų vaikščiojamo tako.

Clevelando kultūriniame darželyje 
Lina Slabokienė ir Done Venclaus- 
kaitė.

"Jei policija pamatys ir prikibs, 
pasakysime, kad turime svečią iš 
Australijos ir jam būtinai turime paro
dyti Clevelando kultūrinius darželius; 
kaip jis gali išvažiuoti iš Clevelando, 
nematęs tų darželių?”. Argumentas 
atrodė gana rimtas ir mes; palikę 
mašiną,patys ramūs nuėjome apžiū
rinėti jlarželių. Pirmiausia lietuvių, 
nes arčiausiai prie jo buvome sustoję.

Darželis yra gražiame šlaite, tera
somis padalytas ir dvi aikšteles;- iš 
vienos pusės greitkelis, iš kitos rami 
gatvė. Šlaitas apaugęs medžiais ir žy
dinčiais krūmais. Įėjęs pasijutau, 
lyg būčiau patekęs į Karo Muziejaus 
sodelį Kaune: dešinėje pusėje Mai

ronio biustas, kairėje Kudirkos. Taip 
ramu, šventa ... Laiptel iais nusilei- 
džiame žemyn į kitą aikštelę,— 
patriarcho dr. Jono Basanavičiaus 
biustas.

Čia taip gera, taip kilnu, norėtųsi 
pasimelsti ir susimąstyti, kaip tie 
mūsų tautos didvyriai čia atsirado, ka„ 
jie dabar galvoja apie savo išbarstytą 
tautą, apie tautą taip daug kentančią? 
Kokia lyra Maironis dabar prabiltų ir 
kokiais žodžiais Basanavičius ir 
Kudirka ^prakalbėtų i mus? Gr.audu 
darosi šioje vietoje: čia Gedimino 
stulpai, čia Birutės fontanas, čia 
ąžuolai pasodinti, čia nuo Birutės 
kalno smėlis iš Palangos atvežtas į ta
ve byloja, norisi kalbėti ir verkti, taip 
liūdna. Liūdna, kad jie nebeturi vietos 
tėvynėje, kuriat taip mylėjo. Staiga 
tą šventą tylą sudrumsčia, negriukų šū
kavimai, bėgiojimai, akmenukų svai
dymai, Kudirka jau akmeniu sužalo
tas.

Palieku šią mielą ir gražią vietą 
kone verkdamas. „ _ ,

Skubame apžiūrėti kitus kultū
rinius darželius, kurių čia yra 28 
tautų. Didžiausio įspūdžio padarė 
vokiečių darželyje: Goethės ir Šilerio 
statulos. Gal ne tiek pačios statulos 
ar ta išskirtinė vieta, kiek tų dviejų 
vyrų nuoširdi draugystė ir milžiniška 
dvasia, kurią gali jausti į juos žiūrė
damas.

Visi darželiai buvo nuostabiai 
gražūs, bet apie juos rašyti čia būtų 
per daug. Todėl palikime juos ir sku
bėkime į Clevelando senamiestį.

Pirmiausia važiuojame į "Dirvą”. 
"Dirva” yra Clevelando lietuvių laik
raštis, _ žinių centras, tautinės minties 
tvirtovėj

Važiuodami pro salį,sustojame 
aplankyti Bv. Jurgio bažnyčią. Čia 
pirmoji lietuvių, parapija, bažnyčia 
pastatyta 1921 metais. Norėjau ap
lankyti kleboną, bęt jo nebuvo, tai 
mus priėmė kun. K. ^Žemaitis su kuriuo 
jau buvau susipažinęs jubiliejinėje 
skautų stovykloje ir kuris prašė mane, 
kai grįšiu į Australiją, perduoti linkė
jimus kun. P. Martūzui ir kun. P. 
Daukniui. „

Pasikalbame su kun. K. Žemai
čiu apie Clevelando lietuvius ir 
dabartines aktualijas. Kadangi tame 
miesto rajone apsigyvenę negrai ir 
vaizdas atrodo gana liūdnas, tai norė
jau daugiau sužinoti,ką mano lietuviai 
daryti su bažnyčia, su parapija? 
"Ateitis parapijos liūdna, lietuviai 
pasitraukė i kitus miesto rajonus, palik
dami savo 'turtus, įstaigas ir kt.” • 
atsakė kunigas,- Clevelando lietuviai 
turi kitą parapiją, ten to pavojaus 
nėra.

Atsisveikinę ir palinkėję geriau
sios klęties Šv. Jurgio parapijai, dar 
karta, zviįgterėjau į bažnyčią ir į 
rajoną. Siame apgriautame miesto 
rajone, su namais užkaltomis durimis, 

langais, ir Sv. Jurgio bažnyčia 
atrodė liūdnai. Tuščia cementu iš
klota aikštė, saulės įkaitinta, garavo 
dulkių ir akmens kvapu, jokio vėjelio, 
jokio žalumyno šventoriuje, vargšė 
bažnyčia visą tą. turi iškentėti. Ųar 
liūdniau, kad ^ir jos patronas Sv. 
Jurgis, tiek amžių buvęs veiklus šven-

Clevelando kultūriniame darželyje 
prie Maironio biusto.

tasis, dabar, netekęs dangiškos gar
bės, tapo legenda, baigia išnykti is 
realybės ir iš žmonių sąmonės.

Liūdesys apgaubė ir mane, juk 
čia Amerika, kaip gali būti, taip liūd
na? Amerika—aukso, galybės, svajo
nių krastasL o čia miesto centre taip 
skurdu ir liūdna.

Bevažiuodamas gatve, pamačiau 
lango vitriną su lietuvišku užrašu. 
"O, žiūrėkite,lietuviškas bankas?— su
šukau. Done sustabdė mašiną ir aš su 
ja nuėjau pasižiūrėti to banko ir 
išsikeisti travel čekio. Įėję nustebome 
nei vieno lietuvio,^ visi tarnautojai 
negrai. Paprašiau iškeisti čekį. Atro
dė, kad tas bankas tokio popierėlio 
nebuvo matęs, ar nepasitikėjo mano 
čekiu. Nunešė tą čekį parodyti senes
niam negrui, po ilgo svyravimo, vis 
tik nutarė man jį iškeisti. Tuo tarpu 
į banką atėjo dar vienas klientas— 
jaunas, aukštas negras/ir mane užkal
bino. Aš mielai pradėjau su juo kal
bėtis, nelabai daug supratau, ką jis 
kalbėjo, bet man atrodė, kad jis 
draugiškas, jis šypsosi ir mosikuoja 
savo ilgomis rankomis, kaip malūnas 
sparnais. Įdomu su tokiu pasikalbėti. 
Žiūriu, mano Done išsigandusi merkja 
man ir rodo, kad kuo greičiau iš čia 
išsinėšintume. Ji> matytu pagalvojo, 
kad jis gali mane apiplėšti, kai aš 
gausiu iš kasos pinigus. "Nejaugi, 
nejaugi čia butų tokios pinklės pas
pęstos”, * galvoju pats sau^ ir ne
noriu tikėti. Gavęs pinigus, žinoma, 
greitai išnėriau pro duris ir atsisukęs 
pažiūrėjau dar kartą į vitriną, kuri 
ironiškai Šypsojosi - "Lietuvių 
Bankas”.

Grįžęs į masiną, aš paklausiau 
Donės,’ kodėl ji įtarė tą nekaltą negrą 
ir kodėl ji mane gąsdino.

— Tu nežinai, ką jis galvoja. 
Jis galėjų atimti pinigus ir tave dar 
sumušti. Čia tokiųatsitikimų pilna, jis 
mato, kad tu svetimas čia. Kam tu 
pasiskųsi?

— Betgi tu čia pat, pašauktum 
policiją.

— Policija neina į negrų kvarta
lus, ji pati jų bijosi.

Taip mums besibūkštaujant, 
Lina sako: - štai ir “Dirva”.

(Bus daugiau)
***

Vyriausias Skautininkas Petras Molis apdovanoja Australijos atstovę sesę 
Rasa Milvydaitę Vytauto Didžiojo atspaudu už gerą stovyklavimą.

Nuoširdžiai sveikiname visus mielus tautiečius - Tautos Fondo 
rėmėjus Šv. KALĖDŲ ir NAUJU METŲ proga linkėdami džiaugsmo, ištver
mės ir stiprybės ateinančiuose metuose.

Mes giliausiai įsitikinę, kad mūsų pastangos ir aukos atneš tėvynei 
Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje

Sveikiname visus mielus tautiečius ir visas Liet, organizacijas 
šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga linkėdami kuo geriausios kloties.
Geelongo Apylinkės Valdyba

Mielus Sale seniūnijos tautiečius sveikinu
šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

linkėdama visiems geriausios sėkmės ir laimės.

Mūsų Pastogė Nr. 50 - 52 1973.12.17 psl. 6
.. L- •' -i ~-• ■-

Sale Seniūne

6



: JKetal X. z Lapkritis. — Griųodfs iri.' Num. G.
. H --į | .

Apgarsinimai V a r jr e, 
. ištisa ošinti smulkaus.

rašto, kaštuoja
60 fen. arba 30 kap.

V-a r p a s išeina kas 
antras ■ mfrne'K Mct'n-> ’

preW su paraiuntūau:
Rusijoj s (khver-

tuose)' . . 5 hibl.,
Prusnose Sauks.,
Amerikoje ir kitur 4 auka.

literatūros, politikos ir mokslo dvimėnesinis laikraštis

Nr. 6 VARPAS.

į-.

Tautiška giesmė. r. .1

A.

i

r.

zy

-F—į

3SHZ*

ir -tie 
Lie r tu - vos

ta-vo su - uos te sti-pry-bę se 
ant nan-dos tau

+

&

SB

Giedrių;KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ 
nuoširdžiai linki visiems artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems

Povilas Alekna

I.ie-tu-va. tė - vy - ne mu-sq, tu did-vy-rių K8 . ma, pra-ei-ties
Te - gul ta - vo vai - kai ei - na vien ta - kais do - ry - bis, te - gal dir - ba

;—Į—I -gj S- - iJ

ir žmo-niij gi

Te - gut sau -16 Lie - tu - voj 
Te - gal tuei -16 Lie - tu - vos

tam-mi-mas pra - ša - lt- na,y 
de - ga inu - stj šir - di - so, ,

ir ’svie-ssi, 
’var,dan tos

! b .4_ Ų ! ? i P 1
' .-įg- g ~W~ Į Į

-&~£~ p—r“' ±i.. fc4.—pu. k--I--JLį—-...Į._ _ J __ .._ -.!

mus Hug-suius te 
viabv - b® te

*-

Sveikiname visus savo rėmėjus ir prietelius,kurie mums padeda 
statyti Lietuvių Sodybą Sydnėjuje, linkime ŠV. KALĖDŲ ir sėkmingų 
NAUJŲ METŲ.

Sydney Liet. Mot. Soc. GI. D-ja

Sveikiname visus savo draugus ir pažįstamus su ŠV. KALĖDOM 
ir NAUJAIS METAIS. ' \

Mindaugas ir Dalia Sumskai

SV. KALĖDŲ, ir NAUJŲ METŲ, proga sveikiname visus draugus ir pa- 
žįs tarnu sz linkėdami geros sveikatos ir laimės.

Genovaitė ir Vincas Ališauskai

Melboumo Lietuvių Klubo Taryba sveikina Klubo narius ir 
Lietuvių Namų rėmėjus KALĖDŲ. ŠVENČIŲ ir NAUJŲ. METŲ proga, 
linkėdama sėkmės tautiniame ir jūsų asmeniniame darbe.

M.L. Klubo Taryba

Mieliems giminėms, bičiuliams ir pacientams linki LINKSMŲ 
ŠVENČIŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

Dr. Didžys ir šeima

SV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija "Talka” sveikina savo narius ir taupytojus ir 
linki sėkmingų NAUJŲ METŲ.

"Talkos” Valdyba

Savo ir Šeimos vardu sveikinu visus draugus ir pažįstamus su 
ŠVENTOMIS KALĖDOMIS ir laimingais NAUJAIS METAIS.

M. Nakutis

NEPASTEBETA SUKAKTIS
Užmiršome ar nepastebėjome, 

besirūpindami svarbiais tautiniais 
klausimais, kad šiais metais musu 
tautos himnas susilaukė 75 metų 
amžiaus. Sau pagyrimo už pastabumą 
irgi negaliu duoti - p. I. Alekna man 
tai, kaip turinčiam originalų. * * Varpo’ 
numerį “‘Tautiška giesmė” priminė.

Sukaktis yra rimta ir prasminga. 
Pagalvokime, kad tautos himno šimt
metį atšvęsti ir apie jį parašyti nebus 
daug likę tų, kurie dabar šias eilutes 
skaito. Kviečiu tad mūšy istorikus, 
kalbininkus, mokytojus ir mokinius 
ir visus kuriuos tai domi, atsakyti ir 
ir pasiginčyti šiais klausimais:

1. Kada ir kuria proga “Tautiška 
giesmė” buvo pirmą karta, viešai 
giedota?

2. Kokiu būdu, kieno nutarimų

"Tautiška giesmė” tapo Tautos 
himnu?

3. Kas, kada ir kodėl pakeitė 
(ar ištaisė) originalius Kudirkos 
žodžius? Pav: * “* ... ant naudos tau...“ 

"Tegul saulė Lietuvoj” ar 
saulė Lietuvos” yra teisin-

4.
‘“Tegul 
giau?

5. Teko girdėti, kad 
tėvyne musų” d~~ -----

5. Teko girdėti, kad “Lietuva^ 
tėvyne musų” dar mažciaug pries 
dešimtį metų, buvo oficialiu himnu 
Lietuvoje. Ar kas nors galėtų tai 
patikslinti ir duoŲ daugiau duomenų?

Atsakymai į šiuos klausimus ir 
gal naujų klausimų iškėlimas parodys 
mūsų susidomėjimą. Pagarba Tautos 
Himnui parodys mūsų sugebėjimą 
suprasti, kad "Lietuva tėvynė mūsų” 
nėra ‘‘God save the Queen”, kuris 
yra giedamas ar grojamas po šokių 
ar pramoginių parengimų.

G. Žemkalnis
***

I

Visus Newcastelio Apylinkės lietuvius sveikiname KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga ir linkime laimingų 1974 METŲ.

Iki pasimatymo Naujųjų Metų Sutikimo Baliuje.
Apylinkės Valdyba ir PabaltiečiųKomitetas, Newcastle.

'Malonių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir visokeriopos sėkmės NAUJUOSE 
1974-TUOSE METUOSE mieliems bičiuliams ir pažįstamiems nuo
širdžiai linki

Stasė ir Emilijonas Kolakauskai

KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ ŠVENČIŲ proga sveikiname visas Mel
bourne lietuviškas organizacijas, jų vadovybes ir visus Melboumo 
Apylinkės ir viso pasaulio lietuvius, linkėdami nuotaikingų Švenčių 
ir sėkmingų 1974-tų darbo metų.

A.L. B. Melboumo Apylinkės Valdyba

I Sveikiname visus savo draugus ir pažįstamus su ŠV. KALĖDOM 
ir NAUJAIS METAIS.

*•* V/ W . M. i ■ •

Bronė ir Raimundas Baltramiejūnai

A.A. VANDAI ŽILINSKIENEI
mirus, Tadau ir Cėsių su šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Birutė ir Juozas Jablonskiai
Mielus draugus ir pažįstamus sveikiname ŠV. KALĖDŲ proga ir 
linkim geriausių 1974 metų.

Staigiai ir netikėtai
EUGENIJAI LEVICKIENEI

mirus, jos dukrelei Jankuvienei ir šeimai reiškiame gilią užuojautą

I 
I Liuda ir Bronius Stašioniai

Birutė ir Juozas Jablonskiai

Nuoširdžiai sveikiname ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga visus 
musu artimuosius, bičiulius ir pažįstamus.

Aleksandras ir Sofija Mauragiru

Musų Pastogė Nr. 50 - 52 1973,l?.17'psi. ~

7



SAMBŪRIS ŽYDI NAUJAIS 
ŽIEDELIAIS

Albertas Seikis

Chorų menas Australijos lietu* 
vių kultūriniame gyvenime užima 
labai reikšmingą vietą. Kasmet, 
reguliariai ruošiami chorų koncertai 
nesiskundžia klausytojų stoka, chorų 
pasirodymai minėjimuose ių kitur 
gražiai vertinami, o dainų šventes 
yra pats populiariausias, gausiausiai 
lankomas L.D. renginys. Tad nenuos
tabu, kad atsiranda besisielojančių 
chorų, gyvenimu ir viešai siūlančių 
visokius receptus jų pagerinimui.' 
Prieš kiek laiko spaudoje ir Įvai
riuose pokalbiuose buvo iškilusi re
pertuaro problema. Ypač po pasku
tinės dainų šventės chorų vadovai 
susilaukė priekaištų, kad dažnai jų 
parinktos dainos nepateisina choristų 
įdėto darbo ir sugaišto laiko, kad 
neieško naujų dainų, kurios žavėtų 
tiek choristus, tiek klausytojus.

Pasiklausius Melbourne Dainos 
Sambūrio gruodžio 2 d. metinio kon
certo j atrodo, kad minėtoji problema 
buvo atakuota visu frontu. Nauji ar 
dar negirdėti kūriniai nebuvo reti 
svečiai. Iš 15 dainų ♦ 10 naujos, 
3 atgaivintos iš ankstyvesnių ir tik 
2 pakartotos iš pernykščio repetuaro. 
Tai didelis, sunkus, bet savitas 
žingsni s į priekį. Naujos dainos už* 
tenkamai išpoliruotos ir sambūris 
sužydo naujais žiedeliais.

Koncertas pradėtas puikiai pras
kambėjusia L. Abariaus harmonizuota 
liaudies daina “Augau aš pas tėveli”. 
Sekanti A. Celnos harmonizuota 
“Vakar pamjlėjau” ar dėl kompozici
nių >ar atlikimo trūkumų, nepaliko, di
desnio įspūdžio. Po to, J. Siniaus 
“Kur sapnų grožybė” ir žaisminga 
K. Kavecko "“Susitikt tave norėčiau” 
su V. Lazausko solo. Publika šiltai 
įvertino puikiai sudainuotą A. Mikuls
kio.. harm, liaudies dainą “Trys duk
ros”. Po: J. Švedo “Daktaro dainos” 
(solo žemaitiškai At Milvydas), 
“Gintaro” tautinių šokių jnažųjų 
grupė, vadovaujant E., ir M. Spokevi- 
čienėms, pašoko “Šustą”; “Noriu 
miego’’ ir “Kalveli”. Akordeonu gro
jo P. Aras. Neatrodo, bent man,kad 
jaunųjų šokėju įjungimas dainų 
koncerto programon būtu, kuo nors 
vertingas įnašas.Greičiausia atvirkščiai 
Vaikučiai mieli, gražiai atrodo, ne
blogai šoka ir publika mielai jiems 
plojo, tačiau jų šokiai nepakėlė me
ninės koncerto vertės ir reiklesni 
klausytojai • dainų mėgėjai nepasi
džiaugė šitokiu repertuarinių spragu 
užkaišiojimu.

Antroje dalyje vyrų choras, diri
guojant D. Levickienei, išėjo su 
J. JStrolios “Namo broleliai” ir A. 
Račiūno “Draugai pakelkime tau
res”. Mažųjų grupė susoko “Vėdarą” 
ir “Žirgelius”. Tada moterų choras, 
dir. A. Čelnos. žavingai padainavo 
M. Petrausko “Vaidilutes”. Ši daina, 
berods, bus ir sekančios dainų šven
tės repertuare. Nežinau, ar įtraukta 
atsitiktinai, ar sąmoningai, tačiau 
šie metai' yra Miko Petrausko gimimo 
100-metis, ir tai yra tinkamas būdas 
šiam lietuvių muzikos pionieriui, 
kompozitoriui, dirigentui, dainininkui, 
pedagogui ir visuomenininkui, vienai 
pačių šviesiausių asmenybių lietu-

“Dainos” Sambūris koncerto metu su dirg. D. Levickienė. Dešinėje solo dainavęs A. Staugaitis.

vių muzikos aušroje prisiminti. Jo 
opera “Birutė”, iš kurios paimta ši 
moterų choro daina, pirma kartą 
buvo pastatyta 1906 m. Vilniuje ir 
yra laikoma musu muzikinio teatro 
suklestėjimo pradžia. Sekė Z. Venc
kaus “Nemunas parves” ir vėl miš
rus choras visus sužavėjo K. Kavecko 
“Vandens lelija”. Solo partijų dai
navo B. Staugaitienė. Jos malonaus 
tembro sopranas puikiai derinosi šios 
dainos meliodijai ir žodžiams. Popu
liari, daug kartų girdėtą A. Mikulskio 
“Melninką” teko ir vėl kartoti. įdo
mus ir pavykęs bandymas buvo R. 
Wagnerio harmonizuotai, rodos, negrų 
daina “Let my people go” pritaikyti 
lietuviškus žodžius, šitai kompozici
jai, pavadintai “Kraštas Lietuvos”, 
žodžius parašė V. Alekna, solo patrauk 
liai dainavo baritonas A. Staugaitis. 
Su S. Gailevičiaus “Jaunyste”, ir 
naujai atgaivinta St. Sodeikos “Šiau
rės pašvaiste” baigtas šis 24-tos 
Dainos sambūrio koncertas. įdomus^ 
įvairus ir naujas repertuaras, su meni
niais sublizgėjimais kaikurių dainų 
atlikimo daro jį išskirtinu ir gražiai 
pasisekusiu.

Buvo ir “trečioji” klausytojams 
pati neįdomiausia koncerto dalis • 
apdovanojimas ir apsidovanojimas, 
Gerai, kad kalbos sumažintos iki 
minimumo - sveikino tik A-kes V-bos 
pirm. V. Straukas. Sį kartą nebuvo po 
koncerto tradicinių vaišių choristams 
ir jų artimiesiems.

Taip jau pas mus įprasta, kad 
chorai besiruošdami koncertui, kon
centruojasi į dainavimą, :, kreipia 
dėmesio į meninę - pastatyminę kon
certo dalį, arba net visai ją pamiršta. 
Tada ir prasideda nesklandūs išėji
mai, sustojimai, bereikalingi bėgio
jimai Po sceną pianino stumdymai, 
uždangos traukimai ir t.t. Aišku, tai 
ne dainavimas ir gal neesminiai daly
kai, bet gadina bendrą koncerto įs
pūdį ir veikliasniam žiūrovui nemalo
niai rėžia akį. Ir šiame koncerte 

prasikiso inprovizacijų, trūko stip
resnės režisieriaus; rankos. Scenos 

padekoravimui galima buvo laukti 
daugiau negu žalumynų šakos. Apgai
lėtina, pilna gramatinių klaidų pro
grama. Mano supratimu, jeigu tik 
taip išspausdinti, tai geriau jokios. 
Pranešinėjimu irgi negalima buvo 
pasidžiaugti. Susidarė įspūdis, kad 
pranešinėta “iš bėdos”/ be anksty
vesnio suplanavimo ir prisiruošimo.

Melbourne “Dainos” Sambūrio 
24-tas koncertinis lapas užverstas. 
Buvo kuo pasidžiaugti ir sambūrie- 
ciams ir atsilankiusiems melboumiš'* 
kiams. <

“Dainos” Sambūrio moterų choras su dirg. A. Celna

Henrikas Ra d a u s k a s

PAVASARIO N AKT IS

GAUDEAMUS (GITUR
— Kiekvieną kartą, kai gaunam 

laišką iŠ dukters, mes einame atsi
nešti žodyną, - giriasi studijuojan
čios merginos mama.

- Tai jums Jabai gerai, • sako 
kaimynė. *^Kai mūsų duktė iš univer
siteto laišką rašo, tėvas eina atsinešti 
čekių knygutės. ***

“Womens Lib!’ išlaisvino moteris 
iš skrybėlių, pirštinių, kojinių, apa
tinių ir krūtinlaikių. Dabar jau tikrai 
jos gali sakyti, jog neturi kuo apsi
rengti.
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Skambi lakštingala triukšmingai gieda, 

Alyvom kvepia senstanti naktis.

O žalias menuo per medžius atrieda 

Ir ima šviesti tiesiai į akis.

Atsiminimai skrenda mėnesienoj 

Kaip angelai, ir aš nebegaliu 

Užmigt nuo liepos silueto sienoj 

Ir nuo žalių mėnulio spindulių.

O laikrodis kartoja seną, melų, 

Kad laimė šypsosi, kad ji gera, 

Ir bėga jo takšėjimas per stalų 

Į džiaugsmų didelį, kurio nėra.
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LITUANISTINIO KURSO BAIGTUVES
Melbourne, kaip žinoma, šešta

dieniais prieš pietus nuo 9 • 12 vai. 
veikia Victorijos Švietimo Valdybos 
finansuojami bei remiami svetimų 
kalbų kursai. Treji metai mokoma čia 
ir lietuvių kalbos, šiuo metu vadovau
jant mokyt. P. Sungailai. Tų kursų 
pradininkas buvo Romuvos korporacija. 
Žemesniajame kurse buvo 10 lankyto
jų, gi aukštesniajame (leaving 
lygmens) - 18. Kitais metais z'ada 
veikti trys grupės, įskaitant baigia
mąją (matriculation).

Gruodžio 2 d. įvyko mokslo metų 
baigtuvės, kuriose be lankytojų, 
mokytoju^ ir tėvų, dalyvavo ir svečių. 
Švietimo”- vadybai atstovavo šeštadie
ninio moderniųjų kalbų kurso vado
vas (supervisor) E.P. Hammer. Visus 
maloniai nustebino Monash universi
teto kalbininkas prof. J. Marvan, 
pasveikindamas ^kursantus gražiai 
tariamu ir sklandžiu lietuvišku žodžiu. 
Jo kalba spaudžiama atskirai. Kursų 
darbą nušvietė ved. P. Sungaila 
(jo kalba atskirai).

Lankytojų vardų mokytojams 
padėkojo Rūta Statkutė, Tėvų komi
tetas lankytojams ir svečiams su
ruošė1 pietus. Komitetui pirmininkauja 
J. Rūbas. Iždininkas yra K. Mielda- 
žys.

***

KALBU, PROFESORIUS
Cekas kilmės prof. J. Marvan, 

37 m. amžiaus, šiais metais perėmė 
Monash universitete humanistinių 
studijų fakulteto slavistikos kate
dros ordinaro pareigas. Mums lietu
viams ypač įdomu, kad jis puikiai 
kalba ir rašo lietuviškai bei latviš
kai. Tų kalbų jis mokėsi Pragos 
universitete pas prof. P. Trost. 
Moka 17 kalbų.

Universitetą Pragoję baigė 
1959 m. ir įsigijo doktoratų 1965 
m. Doktorato tezė - Verbum infinitum 
baltų kalbose, palyginant su slavu. 
Yra lankęsis 1958 m. Lietuvoje dvi 
dienas ir Latvijoje dvi savaites, kur 
teko pažinti garsų baltistikos moks
lininką prof. J. Endzelyną.

JSIuo 1963 iki 1967 metų lektoria- 
vo Švedijoje, Upsaloje ir Stockholme. 
Ten pažino lietuvį etnografų dr. J. 
Lingį, Jruris ir dabar tebegyvena ir 
dirba Švedijoje. Nuo 1968 metų iki 
atvykstant i Australiją profesoriavo 
J.A.V. valstybiniame Portland univer
sitete, trejus metus Califomijos ir 
paskutiniuosius metus Pennsylvani- 
jos universitete. Čia dirbo kartu su 
prof. W. Schmalstieg, kuris yra buvęs 
prof. A. Salio , studentas. Prof.^ J. 
Marvan yra turėjus progos susipažinti 
ir su A. Saliu.

Prof. J. Marvan

Prof. J. Marvan moksliniai darbai:
1. Prehistoric Slavic Contraction, 

Academia, Prague (spausdinama);
2. Czech Backwards Dictionary 

Fink Verlag, Muenchen (spausdinama);
3. Modern Lithuanian Declension, 

paruošta spaudai.
Bendradarbiaujant su kitais:

4. Old Czech Dictionary (dvi pir
mosios dalys atspausta Pragoję 
1968 ir 1970 m.);

5. Ukrainian - Czech Dictionary 
(pasirodys ateinančiais metais). ~

Įvairiuose ir įvairių kraštų žurna
luose jo yra atspausta apie 40 moks
linių straipsnių, apžvalgų ir recenzijų. 
Tarp kitko ir paskutiniajame Lituanus 
numeryje (Nr. 1 9, 1973 m.) yra jo du 
straipsniai:

1. To Celebrate Pavel Trost 
65 . th Birthday (27 - 30 p.);

2. Baltic and Indo - Eurpean 
Ergative (31-38 p.)

Apie savo profesorių P. Trostą, 
kuris yra studijavęs ir Lietuvoje

Lituanistinių Kursų mokiniai pamokos metu.

(1937 - 38 m) J. Marvan rašo 1973 m. 
’’Lituanus” Nr. 19 iŠ dviejų straips
nių sužinome, ką apie baltų kalbas 
yra rašęs šis žymus čekas baltistas. 
Kai kurios teorijos naujos,musų senes
niųjų kalbininkų teliestos tik užuomi
nomis. Apie prof. Pavel Trost kuris 
šiais metais atšventė 65 - jį gimtadie
nį iš J. Marvan plunksnos sužinome: 
’“Although his remarkable work encom
passes many languages and literatu
res such as Slavic, Germanic, Roman
ce, Armenian, Balkan, Yiddish, Ugro 
- Finnic, and others, his name as a 
scholar occupies a very special 
position in'the history of linguistics” 
(Lituanus, Nr. 19, p. 27).

1973 m. prof. J. Marvan atvyko 
į Australiją ir čia ketina pasilikti 
visam laikui. Jei tik atsiras studentų, 
tai baltistikos mokys ir Monash uni
versitete.

P. Sungailos pakviestas, buvo 
prof. Marvan atsilankęs su žmona į 
’’Musų Pastogės” balių Melbourne. 
Jei kas ta proga supažindintų pradė
davo kalbėti angliškai, svetys pro
fesorius sugrąžindavo į lietuvių, kal
bą. Jei kam jaunesniųjų pritrukdavo 
žodžių, tai tėviškai padėdavo iš
bristi.*

Spaudžiama prof. J. Marvan kal
ba, kurią jis paskaitė gruodžio 2 d. 
lietuvių namuose Melbourne šeštadie
ninių lietuvių kalbos kursų mokslo 
metų baigtuvėms. Čia jis dalyvavo 
kaip garbės ' svečias, pakviestas 
kursų vedėjo.

A. Zubras
***

VEDĖJAS P. SUNGAILA 
APIE MELBOURNE) ŠEŠTADIENINĮ 

LITUANISTINĮ KURSĄ
Švenčiame trečią kartą, užbaig

dami Lietuvių kalbos kursų metus.
Mums yra, ir turi būti svarbu, kad 

mūsų kalba yra dėstoma svetimo krašto 
valdiškoje mokykloje.

Mes turime didžiuotis, kad mūsų 
nedidelė bendruomenė gali tęsti 
savos kalbos mokslinimąsi išeivijoje.

Šiais metais lietuviu kalbos kur
sai vyko Princes High School, kuri 
randasi Arnold St., North Carlton.

Iš pradžios mes buvome laiki
nose patalpose, nes ankstyvesnieji 
mokykla buvo sudegusi, ir nauji pasta
tai buvo statomi.

Metams įpusėjus, mes persikė
lėme į naujus moderniškus pastatus, 
kurie turi įvairių moderniškų pato
gumų. Yra kalbos laboratorija, kuria 
mes galėsime naudotis kitais metais.

Visa mokykla yra išklota kili
mais ir apstatyta naujais moderniškais 
baldais.

Mokinių skaičius šiais metais 
nebuvo didelis.

Pagrindinė priežastis, gal būt, 
kad lietuvių kalba šeštos klasės ly
gyje dar nebuvo pripažinta. Viktorijos 
mokyklų ir universitetų egzaminų ko
misijos kaipo egzaminuojamas daly

kas, kuris užskaitomas įstojant į 
universitetus.

Pradžioje metų mes pradėjome 
su 24 mokiniais, bet gale metų turė
jome 28.

Reiškia, kad padėtis laike metų 
pagerėjo. Šiais metais veikė dvi kla
sės, kuriose buvo įvairiai skirtingo 
lygio mokiniai, tai yra skirtingo 
amžiaus ir išsilavinimo. _

Bendrai paėmus, aš savos kla
sės w mokiniais buvau patenkintas.

Šitokie dalykai atsiliepė daugeliu 
atžvilgių mokinių egzaminų rezulta
tuose gale metų.

Mano klasės mokinių rezultatų 
skirtumas buvo tarp 51% ir 95%.

Nuoširdus patarimas: ateityje, 
kada lietuvių kalba bus egzaminuo
jama Viktorijos egzaminų komisijos 
šeštos klasės lygiui ir mokiniai norės 
gauti užskaitymą , įstojant į universi
tetus, jie turėtų stengtis išlaikyti 
egzaminus kiek galint aukštesniais 
pažymiais.

Yra žinomas dalykas, kad geri 
mokyklos baigimo rezultatai, ypatin
gai kalbų, duoda visokių privilegijų 
Įstojant į universitetus, o taip pat ii 
studijuojant.

Mūsų bendruomenėje yra nemažas 
skaičius susipratusių lietuvių, bpt 
yra ir tokių, kurie į lietuvių kalbą 
žiūri per pirštus.

Neužmirškite, kad savos kalbos- 
mokymas sudaro pagrindinę tautinio 
auklėjimo dalį išeivijoje, ir be jos 
lietuvių bendruomenė neišliks.

Aš esu labai dėkingas tėvų komi
teto nariams ir tėvams, kurie aktyviai 
prisideda prie lituanistinio auklėjimo 
savo darbu ir pinigais ir gerbiu tuos 
jaunuolius, kurie stengiasi gerai iš
mokti lietuvių kalbą.

Reikia tikėtis, kad kitais metais 
mes sudarysime tris klases. Kaip 
lietuvių kalbos mokymas išsiplės 
visoje Australijoje, priklausys ne 
vien tik nuo manęs, ne vien tik nuo 
tėvu komiteto, bet nuo mūsų visos 
bendruomenės.

Mums yra nauda ir garbė, kad 
Monash universitete atsirado labai 
nuoširdus žmogus, prof. Marvan,

Mūsų nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai 
šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

visiems artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems.
K. Butkus, N.Žygienė ir O.Gilandienė

Sveikinu visus savo klientus ir visus bičiulius su 
Šv. KALĖDOMIS ir linkiu laimingų

NAUJŲJŲ METŲ

Pranas ir Marija Sakalauskai

Lituanistinių Kursų mokytojas
P. Sungaila

kuris kalba lietuviškai ir sutiko būti 
mūsų kalbai vyriausiu egzaminatorium.

Mokytojai, kurie sutinka moky
tojauti kitais metais yra: Alena Kara
zijienė, Danutė Levickienė, Jonas 
Meiliūnas t Jūratė Tenderienė ir aš 
pats.

Kaip matote, dabar mūsų visų 
reikalas yra paskatinti jaunuolius, 
o taip pat ir vyresnius, kad jie įstotų 
į lietuvių kalbos kursus. Tie jaunieji 
lietuviai ateityje bus mūsų bendruo
menės branduolys.

Tęsti kovą dėl lietuvių kalbos 
klestėjomo, mane verčia mano Įsiti
kinimas, kad lietuvių kalba yra verta 
išlikti gyva visame pasaulyje.

***
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“KOVO”
Jaunučiai Čempijonai

••KnJn” vlkuRris, Jaikas Sydnejaus 
Kovo klube labai aktyviai treni

ruojasi ir žaidžia patys mažiausi ir 
•v™iT.S1 krePsiniPkai, tai jaunučiai 
iki .12-kos metų. Šią pačių mažiausiu 
krepšininkų komandą suorganizavo ir 
ja visą laikav rūpinasi bei ją treni
ruoja buvęs pats aktyvus pirmosios 
komandos žaidėjas veteranas Kęstas 
Protas. Jo rūpestingoje priežiūroje iš 
visiškai apie krepšini mažai nusi
manančių vaikų, išaugo stipri jaunu
čių komanda. Nors ūgiu jie ir ne- 
perdideli, ir nors sveidinys jiems yra 
per didelis ir per sunkus, tačiau žai
dimo noras, kovingumas ir pergalės 
troškimas šiuos pačius mažiausius 
koviecius iškėlė į savo metų klasės 
cempijonus.

Pusfinaliuose nugalėję “Tigers” 
komandą, jie susitiko su finalų lai
mėtojais Sydney “YMCA” ir didžiuo
se finaluose sutvarkė paskutinius 
savo priešininkus rezultatu 16:12, 
tuo laimėdami Sydnejaus iki 12 metų 
jaunučių, cempijonų. titulą.

Pati kova buvo ypatingai graži 
ir atrodė, kad musų koviečiai jaunu
čiai savo varžovus nugalės labai 
lengvai, nes pirmasis puslaikis bai
giasi 12:0 mūsų jaunučių naudai. 
Tačiau antrajame puslaikyje, kovie- 
ciams pradėjo., tikrai nesisekti. Ge
rieji metikai Šutas, Kriuklys ir Vai
nauskas negali atrasti savo sviedi
niui krepšio skylės, kai tuo tarpu 
australiukai nesulaikomai veržiasi 
ir padaro šešis metimus. Ir štai, 
vienas iš mažiausių “Kovo” žaidė
jų G. Atkinson, sekdamas savo tėvo, 
žinomo musų krepšininko Don Atkin
son pėdomis, daro puikų šonini meti
mą, kai jį vėliau gražiai paremia Dam
brauskas ir runtynės baigiamos 
mūsų jaunųjų, pelnyta pergale. Taškus 
pelne: V. Kriuklys, M. Vainauskas ir 
A. Šutas po 4, G. Atkinson ir P. 
Dambrauskas^ po 2. Be Šiū žaidėjų 
komandoje žaidžia ir aktyviai treni
ruojasi: A. Protas, R. Sliteris, B. 
Jackson, E. Dambrauskas, G. Gruz- 
deff_ ir jau 11-ka metų peržengę V. 
Motuzas ir P. Hoerger.

Jaunieji. “Kovo” čempijonai 
buvo atžymėti specialiomis dovano
mis.

***

"DAINOS” CHORAS DĖKOJA IR SVEIKINA

“Dainos” choras savo metinio koncerto metu 1973 m. lapkričio 
17 d. sulaukė didžios paramos pinigais, maisto produktais, įvai
riais darbais ir kitokia pagalba bei parama. Nuoširdžiai dėkingi - 
esame visiems mus ir mūsų veikla taip gausiai paremusiems: 
p.p. E. Rašymui, O. Jurijonui, M. Brūzguliui, Jz. Kapočiui, Dr. Vi- 
liūnui, statytbininkui p. Kutkai, V. Bilingui, J. Veteikiui, J. Jura
giams, V ir B. Barkams, B. Šidlaukui, J. Mikutavičiui. A. Žigai- 
tienei, K. Peliuryčiui, S. Norvilaičiui, V. Kondreckui, J. Sadauskui, 
H. Stošiui, J. Daubarui, J. Dubauskui, G. Lingienei, G. Genienei, 
J. Mickienei, J. Stakauskienei, B^ Kondreckienei, P. Antanaičiui, 
M. Statkienei, O. Leverienei, L. Cesnienei, p. Pauliukonienei, Vi- 
nevičienei, I. Lašaitienei, Kaufeldienei, B. Sidaravičienei, Carrol 
Sidaravičiutei, O, Kyzelienei, V. Juzenienei, P. Andriuškai, A. 
Čekauskui, A. Britkui, M. Kažemekaitienei, A. Mišeikui, V. Gai- 
džoniui, R. Hornui, M. Petroniui, A. Makarui, Mot. Soc. Globos 
Draugijai už indus ir Lietuvių Klubui, tai pat už auką Melbourne ir 
Brisbanės jaunimui.

Atsiprašome jeigu, kartais būtume ką nors praleidę, Jūsų visu 
aukos ir Jūsų skaitlingas dalyvavimas mūsų koncerte, skaitome, 
kad yra didžiausias atpildas už mūsų darbus Lietuviškos dainos 
pasaulyje.

Lai būna mums šia proga leista pasveikinti plačiąją Sydnejaus 
Lietuviu visuomenę, kuri ilgus metus taip remia mūsų darbus. Svei
kiname tai pat mūsų kaimynus Newcastelio dainininkus sėkmingai 
dalyvavusius mūsų metiniame koncerte. Tyro džiaugsmo ir Aukš
čiausiojo Palaimos nuoširdžiai linkime visiems su Kristaus gimimo 
švente • ŠV. KALĖDOMIS.

“Dainos” Choras

KLUBE
VYRAI NEATSILIEKA

“Kovo” vyrųl-ji komanda pasku
tinę savaitę dalyvavo specialiame 
Napier Invitation Carnival, kuriame 
dalyvavo 8-nios stipriosios Sydne
jaus komandos, žaidžiančios J-je 
divizijoje. Pirmąją dieną koviečiai 
laimėjo prieš Canterbury - Bankstown 
39:30. ir Parramatta rinktinę 53:48. 
Antrąją, dienų pirmąsias rungtynes 
pralaimėjo prieš vieną iš stipriausių 
Sydnejaus komandų Sutherland 37:48 
ir laimėjo prieš pusfinalių laimėtojus 
Parramatta 59:52. Baigmėje, savo 
treciose šios dienos rungtynėse, ko
viečiai vyrai susitiko su rungtynių 
nepralaimėjusiais Sutherland austra
lais. Pirmasis puslaikis visą laiką 
eina lygioje kovoje ir jis baigiamas" 
tik vieno taško persvara australų 
naudai 22:21. Antrajame puslaikyje 
koviečiai dėl savo didelio nuovargio 
neįstengia išlaikyti daug mažiau 
pavargusių ir amžiumi jaunesnių aus
tralų spaudimo ir rungtynes pralaimi 
rezultatu 38:58, tuo gaudami antrąj'ą 
vietą šiame gerųjų komandų, turnyre.

Po turnyro ir dovanų įteikimo 
buvo paskelbti patys geriausi penki 
šio turnyro žaidėjai ir jų tarpe pa
puolė kovietis Algis Čerkesas.***

PAVASARIO TURNYRAS
Pavasario turnyre “Kovo” *yrai 

žaidžią St. George lygos klasėje, kur 
jie iš šešių rungtynių pralaimėjo pasku
tiniais devyniais taškais, nes savo 
priešininkams, pagal komandos stip
rumą, jie turėjo duoti 50 taškų forų, 
kuriuos nespėjo išlyginti.

Savo grupėje laimėdami pirmąją 
vietą, jie pateko į pusfinalius, kurių 
laime'jimas jiems leis žaisti turnyro 
finaluose, kuriuose jie turi labai 
daug galimybių atsiekti irgi nugalėto
jų vardą. ***

Sydnejaus “Kovo” valdyba svei
kina visus savo klubo sportininkus, 
narius rėmėjus ir klubo artimus prie- 
telius, linkėdama visiems linksmų 
švenčių, kai N. Metai teatneša daug 
džiaugsmo ir z sportininkams geros 
sportinės sėkmes.

A. L-tis.***

L.Urbonas Akrylis, 1973 (30<20 inčų)

pradėjo žaisti; būdamas dešimties 
metų amžiaus. Pirmame turynyre daly
vauja Vokietijoje. Rezultatai neperge
riausi. Vėliau daugiau laiko galėjo 
skirti šachmatams atvykęs į Austra
liją ir studijuojant Sydnejaus universi
tete. Pastebėjęs, kad šiame žaidime 
turi gabumų,pradėjo studijuoti žymių 
meisterių partijas ir rimtai pasiruošė 
dalyvauti turnyruose. Ir štai 1952 
metais V. Patašius laimi N.S.W. 
universiteto čempijono vardą. Sekan
čiais 1953 ir 1954 užima antrą vietą. 
Vėl išsikovoja universiteto Šachmatų 
meisterio titulą 1955 metais. Baigęs 
studijas, daug laiko skyrė studentų 
veiklai, tad : dalyvauti turnyruose 
nebuvo galimybės. Tačiau visuomet 
ateidavo sporto . klubo “Kovo” šach
matų vienetui į pagalbą kuomet buvo 
reikalinga. Kas metai dalyvaudavo 
Pabaltiečiu, turynyruose. Net ir tais 
metais, kuomet V. Patašius dirbo 
Krašto Valdyboje z jo parama sporto 
klubui nebuvo nutraukta. Mūsų pirma
sis Sydnejaus lietuvių klubo šachma
tu čempijonas yra daug pasidarbavęs 
musų bendruomenės gyvenime ir kartu 
gražiai reprezentavęs lietuvius^ žais
damas Šachmatus. Visuomenininkui ir 
naujam čempijonui linkime geros sėk
mės ateityje.

Antroji vieta turnyre teko J. 
Dambrauskui, kai trečią pelnėsi J. 
Jenčius. I. Jonaitis ir J. Baikovas 
dalinosi ketvirta ir penkta vieta. Jų 
pasiekti rezultatai yra labai geri 
atsižvelgiant, kad tai buvo pirmas 
dalyvavimas turnyre.

Šalia pagrindinio turnyro buvo 
pravesta klubo rezervo tumoras 

r______ ___ ___o______ kuriame dalyvavo: _ J. Grincevicius.
J. Dambrauskas pastato V. Liūgą į p. Dirvonskis, J. Šneideris, P. Gro- 
beviltiŠką padėti. Mėgina partiją ati
dėti, bet po paškutinio ėjimo iškyla 
ginčai. V. Liūgą visų žaidėjų akivaiz
doje pareiškia turnyro vadovui E. 
Kolakauskui, kad toliau turnyre nebe- 
žais. Nustojome vieno iŠ geriausių 
žaidėjų. Likusieji septyni baigė tur
nyrą draugiškoje nuotaikoje. Pasku
tiniame rate nugalėjęs J. Dambrauską 
pirmuoju Sydnejaus lietuvių klubo 
šachmatų cempijonų tapo V. Patašius. 
Čempijonui tenka graži klubo pereina
moji taurė. V. Patašius šachmatus

ŠACHMATAI SYDNEJUJE
Naujas šachmatininkų vienetas
Sydnejaus lietuvių klubo nariai - 

šachmatininkai gavę iš klubo valdy
bos sutikimą įsteigė šachmatų sekciją 
kurioje šiuo metu yra užsiregistravę 
32 šachmatininkai. Sekcija veiks 
klubo valdybos žinioje. Jos nariai 
sudarę komandas žais turnyruose su 
australais ir atstovaus Sydnejaus lie
tuvių klubą. P. Grosas daugiausia 
pasidarbavęs prie šachmatininkų 
suorganizavimo į gražų vienetą paskir
tas sekcijos vadovu. Klubo atstovu 
prie N.S.W. Šachmatų Sąjungos šach
matininkai išsirinko V. Augustina- 
vičių.

PIRMIEJI TURNYRAI
Narių- šachmatininkų pajėgumo 

išaiškinimui pravestas turnyras pada
linus visus 32 dalyvius į keturias 
grupes. Iš kiekvienos grupės pirmo
sios ir antrosios vietos laimėtoja gavo 
teisę žaisti finale dėl Sydnejaus lie
tuvių klubo čempijono titulo.

Dr. L Venclovai atsisakius daly
vauti; į turnyru pateko šie šachmatinin
kai pagal žaidimo lentelės eilę: J. 
Jenčius, V. Liūgą, J. Karpavičius, 
V. Patašius, I. Jonaitis, J. Baikovas, 
V. Augustin avi čiu s ir J. Dambraus
kas. Pirmą kartą Sydnejaus šachma
tininkai galėjo rungtyniauti gražiose 
klubo patalpose,kartu pasinaudodami 
visais patogumais. Jau pirmame rate 
neapsieita be staigmenų. I. Jonaitis 
užsirekomenduoja kaip pajėgus daly
vis, sužaisdamas savo partiją lygiomis 
su V. Patašium. Antrame rate, V. 
Liūgą visą taška, praranda J. Jenciųi, 
kai trečiame pasekmės dar blogesnės. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Juozas Mikštas

Poetas Juozas Mikštas prie savo namo

šas, V. Kazokas, B. Dambrauskas, 
A. Giniūnas ir J. Kapočius. Šiuo metu 
turnyras dar neužbaigtas, bet laimėti 
turi galimybę tik du šachmatininkai: 
J. Šneideris ir P. Grosas. Buvęs 
“Mūsų Pastogės” redaktorius V. 
Kazokas . atrodo, ir prie šachmatu len
tos turi pasisekimo. Tris, savo prie
šininkus paguldė ant menčių, kitiems 
trims ištarė “pasiduodu” kai su gana 
prityrusiu ir kietu šachmatininku J. 
Kapočių sužaidė lygiomis. Matas

TUŠTI NAMAI

Tuščių namų negyvos akys 
Nejaukiai žvelgia į tave. 
Ir kas gi čia tave prašnekins. 
Kai vienišas žengi gatve?

Juoda, šiurpi mirtis artėja - 
Anglim alsuojanti dauba. 
O dulkių debesys pavėjui , 
Vis draikosi, kažkur skuba.

Žmogus, pasmerkęs šią vietovę
Likimo mirčiai, išdidus 
Prie būsimo jos kapo stovi, 
Vadinamo Yallourn vardu.

Buldozeriai griuvėsius šluoja. 
Ir tu griuvėsiu čia jauties, 
Vaiduokliu žengdamas rytojun. 
Arčiau ir vis arčiau mirties.
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ZwisjlarM, įvykiai.
TADA IR DABAR

(Kražių skerdynes prisimenant)
1. TADA

Kražiai šiuo metu turi tik apie 
1000 gyventojų (1959 m.~ surašymu), 
17 — 18 š. buvo vienas iš žymesniųjų 
Lietuvos kultūrinių centrų. Čia jau 
pora šimtų metų veikė jėzuitų įsteig
toji kolegija (1615 - 1817), o^ kiek 
anksčiau Čia gyveno ir veikė žymūs 
lietuviai, kaip kanauninkas Mikalojus 
Daukša (gim. apie 1527, miręs 1613) 
ir kiti. Taigi Kražiai Lietuvos kultū
ros istorijoje yra įnešą savo įnaša. 
Vėliau kolegija buvo sumažinta iki 
gimnazijos, o 1842 m. ir gimnazija 
iškelta į Kauną. Kražiai neteko pir
mykščio savo gyvumo, bet čia tebe
buvo gilios religinės tradicijos, 
benediktinių vienuolynas, graži muri
ne bažnyčia. Kaip tik šitie religiniai 
židiniai prieš 80 metų vėl išgarsino 
Kražių vardą plačiame pasaulyje, o 
kartu - ir Lietuvos valdančių rusų 
okupantų žiaurumą prieš tikinčiuosius 
lietuvius.

Po paskutinio Lietuvos • Lenki
jos valstybės padalinimo (1795), 
Lietuvos didžiuma atiteko rusams 
(išskiriant laikinai Užnemunę). Jau 
pat pradžioje rusų politika siekė šį 
krašta< paversti paprasta Rusijos" 
imperijos Siaurės vakarų provincija, 
gyventojus surusinti ir * supravosla- 
vinti. Rusai manė, kad gyventojų 
surusinimas nebus labai sunkus ir jį 
bus galima pasiekti, šalinant iš visur 
lietuvių kalbą, uždraudžiant spaudą 
ir naudojant eilę kitų panašių prie
monių. Bet dėl tikybos rusų nuomo
nė buvo kitokia: lietuviai esą giliai 
tikintys ir katalikų tikyba sutapdinama 
su pačiu ftada jau atgyjančiu, tautiniu 
jausmu, o pravoslavybe laikomajau 
pačio rusinimo dalimi. Vilniaus švie
timo globėjas Kornilovas savo raporte 
vyriausybei ypač pabrėžė, kad pirma
sis smūgis turįs būti smogiamas kata
likybei. Komilovo nuomonė buvo 
priimta dėmesin ir rusai pradėjo pa
laipsniui šią politiką’ įgyvendinti. 
Buvo uždaryta nemaža bažnyčių, vie
nuolynų, net prie bažnyčių esančių 
prieglaudų. Uždarytos dar vysk. M. 
Valančiaus po visą kraštą išplatintos 
Blaivybės brolijos. Dėl bažnyčių 
uždarinėjimo rusams teko susidurti 
su stipriu gyventojų pasipriešinimu, 
kai kur net labai griežtu. Pav. 1864 
m. Tytuvėnuose, 1886 Kęstaičiuose. 
Bet bažnyčių gynėjai buvo nugalėti, 
bažnyčios uždarytos, religinės insig
nijos - kryžiai, vėliavos sulaužytos, 
išmestos į lauką. Daug žmonių su
žeista,  areštuota .Atėjo ir Kražiams eilė. 
Čia bažnyčios gynėjai parode nepa
prastą atkaklumą, ir pasiryžimą ginti 
šventovę. Tik iššaukti būriai kazokų 
juos įveikė.

1891 m. gruodžio 12 d. rusų ad
ministracija įsakė uždaryti seserų 
benediktinių vienuolyną, mūrinę bažny
čią ir kapines. Buvo palikta nedidelė, 
sena, medine bažnytėlė, be
teisės jų remontuoti, taigi, iki visai 
sugrius. Gyventojai katalikai siuntė 
prašymus_ Vilniaus generalgubernato
riui, į ministerijas, bet visos pastan
gos nieko nepadėjo. 1893 m. gegužes 
4 d. policija išlaužė vienuolyno du
ris ir vienuoles prievarta išvežė i 
Kauną, o už kelių savaičių atėjo nau
jas rusų administracijos Įsakymas • 
bažnyčią ir vienuolyną nugriauti.

Žmonės budėjo bažnyčioje dieną 
ir naktį • ir tas truko kelis mėnesius. 
1893 m. lapkričio 22 d. rusai ryžosi 
panaudoti jėgą: vadovaujant Kauno 
gubernatoriui Klingenbergui, žandarai 
įsiveržė į bažnyčią, mušė žmones, 
varė lauk. Tačiau žmonės nėjo ir 
pasiliko bažnyčioje nakčiai. Ryto
jaus dieną gubernatorius iškvietė 300 
kazokų, kurie įsiveržė į bažnyčią 
kardų plokštėmis mušė visus be 
skirtumo - vyrus, moteris, vaikus, 
vilko jėga į šventorių ir ten mėtė 
kaip kokius daiktus. Kilo nepaprastas 
triukšmas, riksmas, raudojimas. 
Vyrai, paėmė į rankas kryžius, vėlia
vas stojo prieš siaučiančius kazo
kus, tačiau šie vykdė įsakymą visu 
uolumu. Kryžiai, vėliavų kotai kazo
kų buvo sulaužyti, vėliavos sudrasky
tos, altorėliai sudaužyti. Po ištisą 
dieną trukusių skerdynių bažnyčios

gynėjai buvo nugalėti: daug sužeistų, 
kai kurie sunkiai, 9 mirė tuojau, kele
tas prigėrė ištvinusioj Kražantėj.

Kitais metais Vilniuje buvo tei
siami 70 įvykio dalyvių - jie buvo 
kaltinami iš anksto suplanavę maištą 
prieš valdžią. Kaltinamuosius gynė 
6 žymus Rusijos advokatai, atsisaky
dami nuo bet kokio honoraro, jiems 
pavyko įrodyti administracijos veiks
mų neteisėtumą. Teismas nubaudė 
tik 4 asmenis, bet ir dėl jų nubaudimo 
prašė caro malonės. Caras malonės 
prašymą atmetė, bet kai sostą užėmė 
jo įpečunis, nubaustiesiems bausmės 
buvo dovanotos.

Apie Kražių įvykius ir Vilniaus 
teismą plačiai rašė daugelio kraštų 
laikraščiai. Amerikos lietuviai rengė 
protestus, buvo laikomos gedulingos 
pamaldos. Ypač Amerikos spauda 
plačiai informavo, išryškindama 
įvykio priežastis ir rusų administra
cijos barbariškumą.

Kražių auka nebuvo veltui. Baž
nyčių uždarinėjimas po to sumažėjo, 
o lietuvių širdyse stiprino ryžtingumą. 
Kražių bažnyčia tebestovi, kaip lietu
vių nepalaužiamumo simbolis ir 
dabartinėj, dar sunkesnėj kovoj.

DABAR
Nuo Kražių, skerdynių praėjusią 

savaitę (lapkričio 22 d.) suėjo 80 
metų. Toks, palyginti, trumpas laiko 
tarpas, kad dar ne vienas mūsų tau
tietis, atmenąs Kražių įvykius, tebė
ra gyvas. O vienoku tame trumpame 
laikotarpyje įvyko musų tautoje dide
lių pasikeitimų, teko pakelti daug 
skaudžių smūgių. Sunkiomis kovomis 
laimėta laisvė ir nepriklausomybė, bet 
jos vėl netekta. Lietuva jau virš 
30 metų okupuota tų pačių rusų, kurių 
protėviai vykdė Lietuvos rusifikaciją* 
siekė atimti lietuviams jų tikėjimą, 
vykdė Kražių skerdynes, užsibrėžę 
išbraukti Lietuvos vardą iš Europos 
žemėlapio. Tačiau šių dienų rusai, 
norėdami atsiriboti nuo anų rusų, save 
kitaip vadina, anuos pirmuosius vadin
dami cari.stine valdžia. Tačiau to
kiais atvejais, kai anų rusų pasieki
mai atitinka šių rusų*- siekimus, jie 
jais didžiuojasi. Taigi daugelis sie
kimų ir tikslų yra tie patys, tik skir
tingi metodai: ir vienų ir kitų tikslas 
- Lietuvą surusinti, atimti lietuvių 
tikėjimą. Tik cariniai rusai lietuvių 
tikėjimą, siekė pakeisti kitu, o šių 
dienu • tikėjimą visiškai išrauti.

Ėražių skerdynes minint ir kal
bant apie dabartį, tenka bent trumpai 
apsiriboti vienu "klausimu: dabartinių 
rusų kova prieš tikėjimą ir lietuvių 
kova už tikėjimą.

Suvesti tikslų balansą išžudytu, 
kalinamų, išvežtų į ištrėmimą tikinčių
jų ir apskritai lietuvių, kunigų, kon
fiskuotų ^bažnyčių neįmanoma. Kovo
jančių už laisvę "ir tikėjimą, lietuviu 
kaulais nubarstyta visa plačioji Rusi
ja. Tačiau žvilgsnis į tą statistiką, 
kuri apytikriai įmanoma, padės su
prasti, kad šiuo metu visoje Lietuvoje 
tebevyksta Kražių skerdynės, tik dar 
žiauresnės, dar labiau beatodairiškai 
vedamos, nes jose nėra nei teisingu
mo, nei teisės, nei žmoniškumo. Jos 
pagaliau neapsiriboja viena kuria 
išskirtina vieta - jos vyksta visoj 
Lietuvoj.

Lietuvoje neleidžiama religinė 
spauda, organizacijos, draudžiama 
mokyti tikyba net privačiai, o kunigai 
už katekizmo mokymą, baudžiami net 
iki 3 metų kalėjimo; baudžiami ir 
tėvai, o vaikai salinami iš mokyklų 
net už tai, kad tarnavę prie mišių. 
Pajuokiami, persekiojami asmens, 
kurie tebeatlieka religines praktikas. 
Tikėjimas - opijumas, raupsai. Nese
nai užsieniuose buvo rašoma, kad 
Lietuvoje labai gražiai išleista kele
tas religiniams reikalams knygų. Pri
vačiuose laiškuose iš Lietuvos rašo
ma, kad tos knygos Lietuvoje beveik 
nežinomos. Sov. Sąjungos konstitu
cija garantuoja savo piliečiams kulto 
laisvę, tuo pat garantuodama ir prieš- 
tikybine^ propaganda. Praktikoje - ne
rašytoje konstitucijoje - laisvė garan
tuota tik antrajai.

1940 m. Lietuvoje buvo bažnyčių 
ir koplyčių 1037; 1971 - jų naudojama 
tikėjimo reikalams 808. Likusios 

'perimtos kitiems reikalams: pav. 
Vilniaus katedra - paveikslų galerijai

Kun. L. Kemesis Perth’o jaunimo tarpe.

ir koncertų salei; Sv. Kazimiero bažny
čioje įsteigtas ateistinis muziejus. 
Kaune, domininkonų bažnyčioje kino 
teatras, o Jėzuitų paversta • sporto 
sale. Dar kitos, ne vien didžiuo
siuose miestuose, bet ir provincijoj, 
vartojamos sandėjiams, šokių salėms 
ir kt. Naujų bažnyčių statyti nelei
džiama.

Paskutinėmis iš Lietuvos gauto
mis žiniomis viso išvežta 310 kunigų, 
keli vyskupai. Nemaža jų mirė kanki
nių mirtimi ir Lietuvoje ir tremtyje. 
Lietuvoje esančių vyskupų veikla 
apribota; vieni jų naminiam arešte, 
nušalinti; tiesioginis ryšys su para
pijų kunigais varžomas. Kunigų prieaug
liui"' teleista viena seminarija Kaune. 
1971 m. valdžia į ją teleido įstoti 
10 auklėtinių. Toks stojimas į semina
rija neišlyginą nuostolio, susidariusio 
dėl mirimų, išvežimų. 1940 m. Lietu
voje buvo 1450 kunigų, o 1971 - tik 
808. Yra parapijų neaptamaujamų.

Bažnyčių bei dvasininkų ir tarnų 
išlaikymas labai apsunkintas: bažny
čios, kaip viešo naudojimo pastatai, 
turi mokėti valstybei nuomą. Geresni 
parapijų pastatai paimti viešiems rei
kalam - kompartijos, komjaunimo ar 
sveikatos bei socialinio aprūpinimo 
reikalams.

Taigi kova prieš bažnyčią ir jos 
organizacijų varoma intensyviai, be 
jokių skrupulų. Ar tas turi pasiseki
mo? Duoti tikslų atsakymą neįmanoma, 
tačiau iš to, kas pasiekia užsienį... 
tenka spręsti, kad lietuvių didele 
dauguma kovoje už savo tikėjimą 
neįbauginama ir nepalūžta. Nežiūrint 
vartojamų pastangų, tėvai-vaikus moko 

Sveikiname mielus Sydnėjaus apylinkės lietuvius, organizacijas, 
kultūrinius vienetus, Lietuvių Dienų dalyvius bei svečius linkėdami 
geriausios nuotaikos ir sėkmės

ŠV. KALĖDLįlR NAUJŲJŲ METU.PROGA“.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

Visus Brisbanes ir auksinio pakraščio lietuvius sveikiname
Šv. KALĖDŲ proga 

ir linkime visiems Šviesių ir saulėtų
NAUJŲJŲ METŲ

Brisbanes Apylinkės Valdyba

Sveikiname mielus tautiečius Canberroje ir apylinkėse linkėdami nuotaikingų
šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Canberros Apylinkės Valdyba

Visus Hobarto, Tasmanijos ir Australijos tautiečius sveikiname su 
šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS

linkėdami džiaugsmo, sėkmės ir gerovės.
Hobarto Apylinkės Valdyba

Nuoširdžiai sveikinu visus tautiečius
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

linkėdamas visiems geriausios šventines nuotaikos ir gerovės.
Latrobe Valley Seniūnė.
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tikėjimo namie, dauguma atlieka reli
ginę praktiką, iš menkų pajamų^ išlai
ko bažnyčias ir jų tarnus. Tačiau to 
negana - lietuviai eina viešumon. 
Atsiminkime kunigų bylas, tūkstančius 
surinktų parašų, kurių atgarsiai pasie
kė ir užsienius. Katalikų^ Bažnyčios 
kronika Lietuvoje, pasiekianti užsie
nius, yra ištisas rinkinys dokumentų, 
vaizduojančių tą sunkią, nelygią kovą. 
Taip ryžtis ir kovoti sovietų sąlygose 
gali tik tautos ir tikėjimo didvyriai, 
nebiją ir mirti už savo idealus.

Kražiais yra virtusi visa Lietuva. 
Kražiecių aukos nebuvo veltui. Tikė
kime, kad ir dabarties aukos nebus 
veltui. ***

Norėdami patikrinti Mažojoj 
Lietuvių Tarybinėj Enciklopedijoj 
žinias apie Kražių skerdynes, ten 
atskiro straipsnelio visai nerasime. 
Tik straipsnelyje apie Kražių miestelį 
yra įterptas toks aprašymas: “1893 
m. Kražių gyventojai jėga pasiprie
šino Kauno_ gubernatoriui Klingen
bergui, su būriu policijos atvykusiam 
uždaryti buvusio Kražių vienuolyno 
bažnyčios. Valstiečiai buvo žiauriai 
sumušti, kai kurie prigėrė patvinusioj 
Kražantėj, kiti buvo uždaryti į kalėji
mą. .Sis įvykis žinomas Kražių skerdy
nių vardu. Pasipriešinimas ir jo daly
vių teismas Vilniuje turėjo nemažą 
reikšmę, tolesniams kovos su carizmu 
stiprėjimui’’. (M.T.L.E., II tom., 
Vilnius, 1968)

J. SI.***
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KALĖDŲ. VARPAMS SKAMBANT
Sesės ir Broliai!

■Kalėdų varpai suąidės vėl baž
nyčiose ir miestą bokštuose, į šven
čių iškilmes žengs džiugūs Žmonės, 
o ypač jaunystė, didingai puošni, kaip 
magnolijos žiedas, bet kartu ir trapi. 
O, -pasakysit, t mes gerai atmenam: 
sunes bažhyČiosna prakartėles su 
Kūdikiu ėdžiose, su Marija ir ange
lais, su jaučiu ir asilu, ir piemenė
liais. Paskui ateis 3 Karaliai dova
nom nešini - mes daug ką. gal pa
mirštam, bet šito ne, nes Kalėdos 
tiek kartų yra mums atnešę ■ senai 
lauktų dovanų... Mes tik dėl to ir 
mėgstame Kalėdas - ar dar jos turi ir 
kitą reikšmę ir prasmę? Ir kodėl jos 
kartojamos metai iš metų?

Salia Jūsų jaunystės metų ir 
Jūsų asmeninių švenčių, šalia mokslo 
metų ir jų iškilmių - yra ir bažnytiniai 
metai, su savo šventėmis ir iškil
mėmis. Tik su tuo skirtumu, kad 
Jūsų jaunystės ir mokslo metai po 
viens kito pralėks ir daugiau nesugrįš, 
o bažnytinės šventės jau beveik 2 
tūkstančiai metų iš naujo kartojasi 
ir kartosis iki bus šis pasaulis ir 
žmogus. Ir tai nėra tik pakartojimas 
kadaise senai gimusio Kristaus, 
kaip mes mokomės istorijoj - prieš 
10, 100 ar 1,000 metų ’’buvo”, bet 
kartu ir “šiandien”. Kalėdų maldose 
tai ryškiai sakoma: “Šiandien mums 
gimė Išganytojas ų šiandien didelė 
šviesa nužengė į žemę”. Bažnyčia 
nori tuo pasakyti, kad šiandien ir 
Tau gimė Išganytojas, kad šiandien 
Jis nori Tave atpirkti. Todėl ir visų 
bažnytinių metų ir jų švenčių prasmė 
yra parodyti, kad kiekvienose Kalė
dose Viešpats vėl tikrai, kaip Išgany
tojas gimsta, kad Velykose Jis tikrai 
mumyse prisikelia, kas Sekminės 
tikrai ateina Šv. Dvasia: kad mūsų 
uždavinys yra per visus bažnytinius 
metus ieškoti Jėzaus: kaip Jis gimsta,

PO ŠVITIMU

kaip keliauja Palestinos gatvėmis, 
kaip jis kelyje kalba su žmonėmis, 
kaip jis jucsmoko, kaip džiaugaujant 
tautai žengia Jeruzalėn, kaip Jis 
kenčia ant kryžiaus. Mes galime susi
tikti Jį bažnyčiose, klausyti kal
bant Ji "Šventame Rašte, Jį sekti Jo 
šventuosiuose. Tik reikia įžvelgti 
tikėjimo akimis ir dvasia: kaip klaupiuo- 
ęį prieš Prakartėlę, * o ypač prieš 
Sv. Sakramentą - prieš Ji klaupiuosi, 
kai tikiuosi gyvenime palaimos, per 
Jį tikiuosi, kad savo sunkumuose 
šaukiuosi, Ji susitinku, tik ar esu pa
siruošęs pakelti Jo žvilgsnį?

Tik Dievas gali padaryti, kad 
visa tai nepraeina, o pasilieka dabar
ty tik Kristus, kuris pasakė, kad aš 
būsiu su Jumis iki pasaulio pabaigos. 
Tik nesuprasdami to, kai kas ir 
krikščionybę, pavadina “vakarykščia”. 
Kristus ir šiandien yra savo įsteig
toje Bažnyčioje, kuri yra mistinis 
Kristaus kūnas, o Kristus yra galva. 
Tame gyvame kūne • o ypač jo na
riuose “šiandien Kristus gimsta, 
kenčia arba triumfuoja: jis gimsta, 
kai vis naujos kartos ar tautos ateina 
i Bažnyčią, jis kenčia ir kryžiuojamas 
su persekiojamais broliais - jų kalva- 
rijose jis triumfuoja, kai siela per
gali nuodėmės vylius ar pikta savy
je • dvasios tvirtumu ar kankinyste.

Todėl neturime liūdėti ar nusi
minti, kad mes nebuvome tuomet 
Išganytojo gimime, gyvenime ir mir
tyje, bet tikrai džiaugtis šiandien, 
kad esame Kristaus Bažnyčioje, kur 
Jis yra su mumis, tik išmokime Jį 
pažinti ir išpažinti, tik paruoškime 
savo širdis ir sielas Jo Užgimimui, 
ir lyg tie Betliejaus piemenėliai 
pirmi skubėkime Jį pasveikinti ir 
dovanoti Jam savo jaunystės tyrumą, 
džiaugsmą ir ištikimybę.

Visiems linksmų Kalėdų! Mels
kimės ir budėkime!

Jūsų s. kun. P. Butkus 
LSS' Australijos Rajono 
Dvasios Vadovas.

***

|F

PO RAJONĄ PASIŽVALGIUS....
SYDNEY

Sydnejaus “Aušros” tuntas 
smarkiai ruošiasi metinei stovyklai 
Inglebum’e, N.S.W. Ji įvyks ateinan
čiu metą pradžioje.

Sydnejaus vyčiai prieš: pora 
mėnesiu naujuoju ' būrelio vadu išsi
rinko Jeronimą Belką. Broliai, atro
do, yra “spaudos priešai”. Apie juos 
niekur jokios žinelės...

Vyr. skaučių “Šatrijos Raganos” 
Būrelis rugpiūčio 26 d. suruošė la
bai įdomią, sueigą kurioje dalyvavo 
13 ar 14 vyr. sesių. Sueigos metu 
p. J. Viliūnienė skaitė labai įdomią 
paskaitą apie lietuvių tautinius 
papročius. Sekanti sueiga įvyks gruo
džio 9 d., Thornleigh, Pašnekėsi, 
tema “Liaudies dainos” pravesti 
sutiko p. Paulius Rūtenis.

Sydnejaus “Aušros” tunto skau- 
tai-tės, talkinami skautą tėvu komi
teto gruodžio 16 d., Lidcombe, Šv.

Joachimo parapijos salėje ruošia 
tradicines Kūčias.

***

ADELAIDE
1973.10.20 d. įvykusios Sk. 

Vyčių Šarūno Būrelio naktinės išky
los metu vyčio ižodi davė Jonas 
Mockūnas ir Edvardas Brazauskas.

1973.10.21 d. įvykusioje tunto 
sueigoje Romas M.K. Kalikas davė 
skauto įžodį, Jonas Lenigas - vilkiu
ko ir Milda Staugaitė skautės įžo
džius. Sueigos metu v.s. si. Birutė 
Mikužienė pakelta į vyr. skiltininkės 
laipsnį, o v.s.pl. Auksei Stankevi
čiūtei pareikštas viešas pagyrimas 
už gerai ir kruopščiai suorganizuotą 
vyr. skaučių-sk. vyčių stovyklą, P.
J. Pyragius įteikė savo asmenišką 
dovaną paukštyčių ir vilkiukų būre
liams • po gairelę, linkėdamas sau
goti ir gerbti lietuviškas skautiškas 
tradicijas. Jam buvo sušuktas tris 
kartus “valio!”

Paukštyčių būrelio vadovės pa
reigas parėmė v.s.pl. Auksė Stanke
vičiūtė. Būrelį globoja ps. Marija 
Neverauskiene." Skaučių “Birutės” 
draugovei vadovaują v.s.sl. Rūta 
Bielskytė. Vyr. skaučių būrelio vado
vavimą vėl perėmė v. s.v.si. Birutė 
Mikužienė.

Skautų draugovė, vad. s.v.sl. 
Vyto Neverausko, pasirinko Mindaugo 
vardą. D-vės adjutantu patvirtintas 
s.v. Jonas Mockūnas. Id-vę,kaip skil
tis inkorporuotas vilkiukų būrelis, 
vadovaujamas Tado Gurskio. Pirmoji 
draugovės skiltis, vad. pi. Algio 
Strauko, pasirinko sau Erelių vardą 
ir nutarė tęsti ir saugoti Erelių skil
ties tradicijas.

Adelaidės “Vilniaus” tuntas 
ruošiasi metinei stovyklai, kuri 
įvyks ateinančių metu sausio 9-16 
d.d. Tunto inventorius padidintas 
9, naujai pirktom palapinėm.***

MELBOURNE
Ilgamečiam “Džiugo” tunto 

tuntininkui, s. Vladui Stasiliūnui iš 
pareigu atsistatydinus, naujuoju 
tuntininku paskirtas s.v.v.sl. Narci
zas Ramanauskas.

Džiugiečių metinė stovykla 
įvyks 1974 m. sausio 3-12 d.d. 
Wonga Parke, Vic. Stovyklai vado
vaus s. V. Ądomavičiu s. Jo pavaduo
toja - s. D. Cižauskienė.

Inf.

Henrikas Antanaitis ir Ričardas Jaselskis veda skautus paradui. Ričardas Jaselskis virtuvėje triūsa.

A.A. PS. R. JASELSKIO NETEKUS
Sviesi žvaigždutė nusirito 
I nematuotas platybes...

P. Vaičaitis

Prieš porą savaičių Sydnejuje 
pasklido žinia, kad Čikagoje, rugsėjo 
mėn. tragiškomis aplinkybėmis mirė 
a.a. ps. Ričardas Jaselkis, prieš^kele- 
tą metų is" Sydnejaus persikėlęs į 
JAV, pas savo tėvus.

A.a. brolis Ričardas buvo girnęs 
1928 m. gruodžio 24 d., Kaune. Čia 
lankė pradžios mokyklą ir gimnaziją. 
1944 m., drauge su tėvais, pasitraukė 
į vakarus - Vokietijon. Pasibaigus 
karui, 1946.1.16 įstojo skautu į 
Fuldos “Pilies” , tunto DLK Kęstu
čio draugove. Čia paskirtas jaun. 
skautu būrelio globėju, o vėliau tapo 
šios draugovės adjutantu.

Į skautų eiles įsijungė ir ką tik 
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atvykęs į Australiją - Bathurst’o emi
grantų stovyklos skautų “Lapinų” 
skiltin, 1949 m.

1953 m. kovo 3 d. įstojo į naujai 
suformuotą Sk. Vyčių Geležinio 
Vilko Būrelį, kurio nariu jis išbuvo 
ilgus metus. 1953 m., Bankstown’e, 
jis suorganizavo DLK Kęstučio Skautų 
Draugovę ir ilgesnį laiką jai vadova
vo -iš: pradžių kaip draugininkas, 
vėliau, kaip draugininko pavaduotojas 
bei instruktorius. Jam esant linksmo, 
energingo, altruistinio būdo, jį ypač 
mėgo jaunesnieji. Tad jis dažnai 
matomas pas skautus' ar bedirbąs su 
sk. vyčiais kandidatais. Labai mėgo 
stovyklauti iųkaip prityręs stovyklau
tojas, buvo nuolatinis skautų stovyklų 
pareigūnas • nuo stovyklų viršininko 
iki virėjo, nes darbo jis niekad nesi
baidė. Jis buvo ir vienas energingiau
sių, pirmųjų skautų stovyklavietės 
Inglebum’e, "N.S.W., įsigijimo propa

guotoju. Mėgo rašinėti skautiškais 
klausimais, pasirašydamas “Genio” 
slapyvardžiu; daug jo reportažų at
spausdinta “Mūsų Pastogėje” ir 
“Pėdsekyje”.

Už darbą su skautiškais viene
tais, 1958 m. jis pakeltas į paskauti- 
ninko laipsnį.

Nors vėliau, gyvenimo sąlygų 
verčiamas, jis pasitraukė iš aktyvios 
skautiškos veiklos, tačiau ja visuo
met domėjosi. Man lankantis š.m. 
gegužės mėnesį Čikagoje ir paskam
binus jam, beveik vienas pirmųjų 
klausimų buvo “kaip laikosi Sydne
jaus “Aušros” tuntas?”.

A.a. broliui Ričardui - buvusiai 
“šviesiai žvaigždutei” Sydnėjaus 
skautų gretose - į Amžinąją Stovykla 
išvykus, liūdną sudie taria Sydnejaus 
skautai ir bičiuliai.

v.s. B.Ž.***

VISUR VISAIP
Klientė nusipirko automatinę 

elektrinę krosni su naujausiais apa
ratėliais. Ypatingai džiaugėsi, kai 
pardavėjas paaiškino, jog gali nusta
tyti laikrodį, uždėti kavą ir atsikėlus 
ras jau karštą. Krosnį pristačius į 
namu s t pardavėjas dar kartą perspėjo, 
kad neužmirštų prieš eidama gulti 
nustatyti automatinį laikrodį.

Po savaitės pardavėjas skambina 
klientei ir teiraujasi, kaip sekasi su 

nauja krosnimi.
— Puikiai, ačiū labai! - Džiau

giasi kli entė. - Tik as viena norė
čiau žinoti; kodėl,norėdama išsivirti 
kavos, aš turiu eiti gulti?***

Kaip gera buvo vaikui. Reikėjo 
tik būti geram ir ramiam ir to užteko. 
Dabar kažkas išsigalvojo kažin ką 
apie kažin kokią vitalinę asmenybę.***
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Mieli Skautų Tėveliai, Skautų Rėmėjai, Bičiuliai, sesės ir 
broliai skautai!

Sveikinu visus .su SV. KALĖDŲ, šventėmis ir ateinančiais 
NAUJAIS METAIS. Tegu Betliejaus Žvaigždė, kuri atnešė žmonijai 
meilės, pripildo Jūsų širdis ir duoda Jums jėgų, dirbti Tėvynės ir 
Lietuviškosios Skautybės labui.

Budėkime!
v. s. A. Jakštas
L.S.S. Australijos Rajono vadas

Sydnejaus savaitgalio mokyklos mokinių chorelis dirg. kapelionas, 
kun. P. Butkus-

Šerkšnu galvą pasipuošęs, nebesuskubau pasiųsti asmeniškus 
sveikinimus, tad per ši laikraštį linkiu visiems arti ir toli esantiems 
bičiuliams nuotaikingų KALĖDŲ. ŠVENČIŲ, ir LAIMINGŲ NAUJU 
METŲ!

Povilas Alekna

Sveikiname visus prietelius bei prietelkas SV. KALĖDŲ proga 
ir linkime laimingu 197 4 metu.

R. ir V. Kačerauskai

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba ir Administracija sveikina 
visus klubo ir jų šeimos narius su ŠV. KALĖDOM ir NAUJAIS 
METAIS.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

Nuotaikingų ir smagių
šv. KALĖDŲ ir laimingiausių 

NAUJŲJŲ METŲ
linkime visiems artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems.

T. ir V. Šimniškiai

K 1 z

Nuo Perth iki Cairns bičiuliams ir giminėms. ŠVENTŲ KALĖDŲ 
džiaugsmas telydi Jus per ištisus metus.

J.V. Šulcai

Visiems Vakarų Australijos lietuviams nuotaikingų 
šv. KALĖDŲ ir 

sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ trokšta ir linki,

Perth Apylinkes Valdyba

SVEIKINAME SAVO BIČIULIUS IR PAŽĮSTAMUS SULAUKUSIUS 
ŠV. KALĖDŲ, LINKĖDAMI KAD NAUJAISIAIS 1974-AIS METAIS 
IŠSIPILDYTŲ JŪSŲ VISŲ VILTYS' IR TROŠKIMAI.

Z. Z. VIČIULIAI

Nuoširdžiai sveikiname ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga visus 
mūsų artimuosius, bičiulius ir pažįstamus.

A. ir M. Reisgiai

Sveikiname savo mielus draugus, prietelius, pažįstamus ir pirkėjus 
su ŠV. KALĖDOMIS ir linkim geriausių NAUJŲ METŲ.

Povilas ir Ona Grosai

Mielus draugus ir pažįstamus sveikiname ŠV. KALĖDŲ proga ir 
linkim geriausių 1974 metų.

Algymantas ir Dalia Burneikiai

Sveikinu Visus mielus bičiulius draugus bei pažįstamus su 
šv. KALĖDOMIS ir linkiu laimės ir sveikatos 

NAUJUOSE 1974-se METUOSE.
Ona Šalkauskienė

SYDNEJAUS MOKYKLOS ŠVENTĖ
Kiekvienais metais turime mo

kyklos šventę, tai didelės iškilmės 
mūsų mažiesiems, nemažesnės turėtų 
būti ir kitiems. Mokyklose dirbamas 
tylus bet dideliai reikšmingas darbas.

.Čia ugdomi, puoselėjami 
mūsų vaikai būti sąmoningais lietu
viais, būti bendruomenės vadais. Tai 
didelė garbė tėvams, žinoma,ir parei
ga, kurie imasi šio darbo. Dideli 
nuopelnai yra mokytojų, kurie auko
jasi ir savo mokslo žinias ir patyri
mą, perleidžia mažiesiems. Šių dienų 
mokytojai yra lietuvybės apaštalai, su 
tokia pagarba ir respektu turėtume apie 
mokytojus kalbėti.

Reikėtų kad tos mokslo metų už
baigimo šventės visus kultūrininkus 
sutrauktų, kurie galėtų pamatyti ir 
kartu pasidžiaugti tais musų bend
ruomenės daigais, kurie greitu laiku 
bus žiedais.

Sydnejaus Lietuvių Parapijos 
mokyklos šventė prasidėjo pamal
domis. Mokiniai gražiai, tvarkingai 
suėjo j bažnyčią ir užėmė pirmuosius 
suolus. Du kartu permetus Sydnejaus 
mokykla dalyvauja pamaldose: pradė
dama mokslo metus ir užbaigdama. 
O būtų gražu, kad kiekviena, sekma
dienį dalyvautų, arba bent per tau
tines šventes, kada bažnyčioje ‘“Dai
nos” choras gieda ir nuotaika yra 
tokia pakili ir iškilminga.

Po pamaldų parapijos salėje 
prasidėjo mokslo metų : ’baigimo apei
gos ir pasirodymai.

Pirmoji scenoje pasirodė abitu
rientė Rita Barkutė, pirmosios dalies 
šventės pranešėja, ir pakvietė Audronę 
Stašionytę padeklamuoti Bernardo 
Brazdžionio ‘“Gyvajai Lietuvai”. 
Antroji sekė Teresė Daubaraitė^ taip 
pat padeklamavo Bernardo Brazdžionio 
eilėraštį ’’Atminimų Miestas”.

Abi' abiturientės gražiai įsijauto
sios ir gražia lietuvių tarsena pasakė 
eilėraščius ir susilaukė gyvų katučių.

Toliau sekė pažymėjimų įteiki
mas. Kviečia i sceną mokyklos vedėją 
p._ Br. Genį, kuris savo trumpu žo
džiu pasveikina Šventės dalyvius, 
pasidžiaugia mokyklos darbais ir 
padėkoja visiems už pagalbą. Įteikia 
5 abiturientėms pažymėjimus.

Toliau pakviečiamas į sceną p. 
J. Slavėnas “Baltijos Balso” knygos 
autorius ir Sydnejaus Apylinkės atsto
ve p. P. Pullinen. J. Slavėnas tarė 
žodį ir kiekvienai abiturientei padovano
jo savo knygelę.

Po to jau sekė tolimesnis abitu
rienčių pasirodymas. Kristina Cox 
padekįąmavo L. Žitkevičiaus “Ginta
rėlių Šalis”. Penkių abiturienčių kvin
tetas padainavo šias dainas: Supinsiu 
dainužę; Teka Nemunėlis ir Tamsuma... 
Ir ant galo padeklamavo Bernardo 
Brazdžionio “Keleivio Talismaną” 
Rita Barkutė ir Audronė Stašionytę 
duetą. Atsisveikinimui Rita Barkutė 
paskaitė savo kūrybinį žodį apie 
įįetuvių kalbos reikšmę, o Audrutė 
Sliterytė baigusių mergaičių vardu 
tarė atsisveikinimo su mokykla žodį. 
Visą, šią meninę programą, paruošė 
mokytoja Teresė Zakarevičienė.

Pabaigai dar buvo iškviestas 
kun. P. Butkus, mokyklos globėjas, 
tarti žodį

Antroje programos dalyje pasi
rodė visa mokykla. Šiais metais lanke 
55 mokiniai, taigi scena buvo pripil
dyta mokinių. Šiai programos daliai 
pranešinėjo trečio skyriaus mokinė 
Julė Stašionytę. Pirmiausia pasirodė 
darželis su dainelėmis ir šokiais, .ku
riuos mokino mokytoja Aldona Stasiū- 
naitienė. Jie atrodė begalo simpatiškų 
jiems daugiausia: ir plojo uz pasiro
dymą. Jų buvo 14.

Toliau jau rodėsi skyriai su įvai
ria programa: 1-mas skyrius pašoko 
baletų , vadovavo mokytoja Gr. Gry
baitė. II-sis pastatė Kalėdų vaidinimė

lį ,vadovavo mokytoja Julė Lašaitienė, 
III-sis skyrius pasirodė su grupiniu 
eilėračiu-i , vadovavo mokytoja S. 
Mauragienė ir IV-sis skyrius pasirodė 
skaitymais iš Kosto Kubilinsko raštų, 
vadovavo P. Pullinen. Ir galiausiai, 
pasirodė mokyklos tautinių „ šokių 
grupė, kuri pašoko Malūnax ir Žiogelį, 
paruošė' Marina Cox. Jaunimas gražiai 
šoko ir vertas buvo pagyrimo. Mo
kyklos chorelis padainavo, kelias 
daineles j dirigavo Audrutė Sliterytė. 
Chorelio mokytojas J. Maksvytis.

Ta proga buvo apdovanojami 
mokiniai uz' pasižymėjimą, moksle, o 
taip pat įteiktos ir mokytojams dova
nėlės. Visai šventei vadovavo ir 
dovanas įteikė Tėvu, Komiteto pirmi
ninkas Algis Bučinskas.

Po gražios ir iškilmingos šventės, 
visi vaikučiai, mokytojai ir svečiai 
buvo pavaišinti skaniais užkandžiais 
ir vaisvandeniais. am

***
PAS LATROBE VALLEY 

LIETUVIUS
Elektros jėgainių dūmai pasvei

kino jau iš tolo. Sakau p. Koženiaus- 
kui, kuris mus vežė iš Melboumo į 
Moe: “Kodėl ten taip apsiblausęs 
horizontas? Lygiai kaip didmiestyje 
oro tarša”. “‘O gi mūsų elektros 
jėgainės, kurios šiuo metu dirba tik 
ketvirtadalį savo pajėgumo’/ - atsako. 
Galvoju, kaip tad būtų jei jos pilnai 
dirbtu?

'tikrumoje ne taip blogai. Tos 
jėgainės nesuteršia nepaprastai gra
žios Gippslando gamtos, kur ungurių 
ir upėtekių karalystėje, ( vietinių 
lietuvių teigimu čia meškerės turėti 
nereikia - užtenka į vandenį įkišti 
sulenkta spilkutę), gyvena gražus 
būrelis tautiečiu, išsisklaidžiusių nuc 
Moe iki Sale. Ten yra, taip sakyti, 
dvi lietuviškos “valstijos”, abidvi 
moteriškų valdomos: Latrobe Valley 
seniūnija • p. Koženiauskienė ir 
Sale seniūnija - p. Eskirtienė.

P. Koženiauskas labai paslau
giai pavežiojo mus po apylinkes. Be 
galo buvo įdomu pamatyti neišbaigia- 
mus laukus rudos anglies, nusileisti 
ar ne 400 pėdų į kasyklas, prava
žiuoti pro poeto J. Mikšto namelį, 
(kiek skubėjom, tai neužėjom) ir 
pažvelgti į didžiules elektros jėgaines 
iš arti.

Per tuos keletą metų jau teko 
daug lietuviškų kolonijų aplankyti. 
Beveik visur žmogus esi priimamas 
pagal lietuvišką svetingumą. Bet vis 
dėlto mažesnių vietovių lietuviai 
parodo daugiau nuoširdumo. Pirmiau
sia ,< svečio pasveikinti susirenka 
visi (ar beveik visi) apylinkes lietu
viai. Paskui, būdami toliau atskirti 
nuo musų centrų, jie yra dėkingesni 
už tai, ką su savim atsiveši: gerą 
žodį, padrąsinimą, senų pažinčių 
atnaujinimą,* linkėjimus nuo draugų. 
Besikalbėdamas atrandi dar daugiau 
bendrų pažįstamų. Kartais išsiskiri 
jau beveik ir giminystę radęs.

Taip ir su Latrobe Valley bei 
Sale lietuviais. Priėmė jie mus labai 
gražiai, su visu nuoširdumu, lietuvišku 
vaišingumu. Su dėmesiu išklausė ką 
turėjome pasakyti^ o paskui svei
kino, vaisino, kalbėjo ir dėkojo, kaip 
mokėdami, kad jų nepamiršom. Besi
kalbėdami prie vaišių stalo viską 
palietėm: lietuviškus reikalus, musų 
ateiti, nedidelių lietuviškų salelių 
sunkumus, šviesesnes musų viltis, 
na (ir ungurius. (Legenda eina dar ir 
šiandien ten apie ungurį, kurį pagavo 
“Gabijos” redaktorė).

Nė nepastebėjom, kad jau gerai 
po vidurnakčio ir laikas skirstytis. 
Teko atsisveikinti ir kitą dieną grįžti 
atgal į Adelaide. Bet siltas priėmi
mas ir malonios viešnages atminimas 
dar ilgai bus su mumis.

V.N.***
Mūsų Pastogė Nr. 50 - 52 1973.12.17 psl. 13
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AR NATO APGINTU. EURO PA?
Naujausi duomenys apie vakarų 

ir ryftį karines jėgas.

Siekiant daugiau lėšų gynybos 
reikalams, JAV*se ne karta buvo 
stipriau užakcentuojama didėjanti 
Rusijos ir jos satelitų karinių jėgų 
persvara. Buvo tvirtinama, kad Siau* 
rėš Atlanto valstybių sutarties orga* 
nizacija, sutrumpintai vadinama 
NATO, tegalės atsispirti Sovietų 
jėgų persvarai tik panaudodama ato* 
minius ginklus.

Tačiau dabar Pentagonas, kaip 
skelbia “Christian Science” laik* 
rašcio Washingtono korespondentas 
D.A. Schmidt, drąsiau reiškia mintį, 
kad NATO pajėgos yra lygios ar net 
aukštesnės uz Varšuvos pakto valsty* 
bių jėgas. Atominių ginklų panaudoti 
net ir pavojaus atveju nereikėsią, nes 
Vakaru Europos valstybės su savo 
sąjungininkais atlaikys Sovietų Sa* 
jungos ir jos Rytų Europos sąjun
gininkų ataką.

Tokios išvados priėjo JAV armi
jos, laivyno ir aviacijos specialistai, 
paskutiniais dvejais metais labai 
rūpestingai išstudijavę padėtį. Tos 
studijos pagrindiniai duomenys buvo 
JAV valstybės sekretoriaus Rogers 
pereitą, mėnesį perteikti NATO užsie
nio reikalų ministerių suvažiavime

Kopenhagoje. Tas pranešimas buvo 
maloni, net nepatogi staigmena 
NATO kraštu pareigūnams, kurie 
neseniai buvo paskelbę, tradicinę, 
pažiūrą, kad NATO yra beviltiškai 
silpnesnė už rytų bloką;

RUSU, DIVIZIJŲ GRĖSMĖ
Tas studijas pravedė buvęs JAV 

armijos sekretorius R.F. Froehlke ir 
gynybos sekretoriaus pavaduotojas 
G.L. Tucker, panaudodami ČIA 
surinktus duomenis. Aviacija ir 
laivynas dar labiau jas gilina. Su
rinktieji duomenys štai kaip atrodo: 
rusai su savo satelitais turi 216 
armijos divizijų, iš kurių 42 yra prie 
Kinijos sienos. Tačiau iš visų tų 
divizijų tik 85, atsižvelgiant į vie
tovę, kurioje laikomos, sudaro grėsmę: 
butų skirtos panaudoti kovų atveju 
centro Europoje Turint minty gali
mas sutraukti divizijas iš kitų 
Rusijos dalių ir net nuo Kinijos 
pasienio, susidarytų 128 divizijos.

Tos jėgos atrodo butų sudaran
čios persvarą, tačiau rusų divizijos 
yra maždaug perpus mažesnės, negu 
JAV ir negu NATO, ir tik apie 30 
jų procentų yra paruoštos kautynėms, 
turinčios 80 ar 90% nustatyto vyrų 
skaičiaus ir karinio aprūpinimo. Kitas 
trečdalis“ tų divizijų tėra tik puse 
normalios sudėties, o likusios • tik 
ketvirtadalio patyrusių vyrų branduo
lys, skirtas sudaryti daliniui iš re
zervų.

Pervedus šias Rusijos ir jos 
satelitų divizijas į JAV karinių dali
nių pobūdį, tos gresiančios Varšu
vos pakto divizijos susiaurėja iki 
48 • 56, o įskaitant ir galimas kitas 
sutraukti kautynių reikalui - butų 
72 • 78 divizijos.

NATO JĖGOS
Prieš tas jėgas NATO drauge su 

JAV pastiprinimais gali per 90 dienų 
pastatyti 44 - 52 divizijas. Ameri
kiečiai ekspertai tikrina; kad NATO 
galėtų atsilaikyti prieš grėsmingąsias 
Sovietų Sąjungos divizijas 90 dienų, 
o pries sustiprintas * bent 70 dienų. 
Nors skaičiumi NATO turi mažesnius 
dalinius, tačiau skirtumas ne toks 
didelis, kaip jis atrodė, kai buvo 
skelbiama, kad NATO galėtų atsi
laikyti tik 2 - 3 savaites. O, tą visą 
situaciją dar pagerina eilė faktų:

1. JAV savo kariuomenę aprūpino 
artilerija, kurios sprogmenys yra 
penkis kartus veiksmingesni, negu 
anksčiau. Panašius ginklus gaus ir 
NATO, o rusai nieko panašaus neturi. 
NATO ginklavimas greitu tempu stip
rinamas, jam nukreipiant Vietnamu! 
skirtus ginklus.

2. Abi puses turi maždaug po 
5,000 - 6,000 lėktuvų, tačiau NATO 
sprausminiąi yra geresni, toliau gali 
pasiekti, ištvermingesni, pranašesni 
smūgiuose.

3. Rusų povandeniniai laivai 
pirmą mėnesį_ galėtų atnešti milžiniš
kus nuostolius NATO laivams, nuskan 
dindami iki 25 ar net 50% laivų, ga
benančių karo reikmenis, bet 90 
Mūęų'Pąętogę^Nr..t 50 - .52,1.973.12.17/psl; 14

dienų laikotarpy rusų povandeninių 
laivų nuostoliai siektų 70 * 90 pro* 
centų, o NATO nuostoliai sumažėtų 
iki 10 - 20%.

ATOMINIO KARO GALĖTU. BŪTI 
IŠVENGTA

Konflikto atveju, atrodo, Sovietų 
Sąjunga siektų pergalės per tas pir
mas 30 dienų, kurios būtų lemtingos. 
Ilgiau užsitęsus,, jiem s sudarytų sun
kumų ypač kariuomenės aprūpinimas, 
nes Sovietų Sąjungos pusėje susisie
kimas ir transportas daug blogesnėj 
padėty, negu vakaruose. Taip ilgiau 
užsitęsus, tikimasi frontas sustotų, 
prasidėtų derybos ir atominio karo 
galėtų būti išvengta.

PRANCŪZAI, VOKIEČIAI, BRITAI
Anksčiau Sovietų Sąjungos ir 

vakariečių jėgų santykis buvo nusta
tomas vakariečiams nepalankesne 
kryptimi, nes nebuvo atsižvelgiama į 
Sov. Rusijos divizijų sudėtį ir ginklų 
pranašumą vakariečiuose. Taip pat 
iš apskaičiavimų buvo išimami ir 
prancūzų daliniai, turint galvoje 
de Gaullio pasitraukimą, bet dabar 
neabejojama, kad konflikto atveju 
prancūzai būtų su vakariečiais. Taip 
pat ankstyvesniuose apskaičiavi
muose nebuvo įjungiama vokiečių 
teritorinė milicija, kuri paruošta ir 
aprūpinta kaip pėstininkų dalin ai. 
Ankstyvesniuose apskaičiavimuose 
buvo neįjungiami JAV ir D. Britani
jos aviacijos daliniai, nes jie forma
liai nėra palenkti NATO komandai. 
O svarbiausia, tokie pesimistiškj 
apskaičiavimai buvo skelbiami,kariš- 
kiams siekiant daugiau lėšų gynybos 
reikalams.

Dabar susidarė kitokia padėtis. 
JAV siekia vadovauti vakariečių 
sąjungai ir siekia įtraukti abejingą 
Sovietų Sąjungą į pasitarimus, kad 
jėgos būtų balansuotai mažinamos. 
Kongresas spaudžia, kad J>ūtų Euro
poje sumažintas ten esančių 300,000 
amerikiečių ki' utis. JAV vyriausybė 
susirūpinusi, kad tą sumažinimą 
vykdant būtų pasiektas ir Varšuvos 
pakto jėgų pažinimas.

Pažymėtina, kad neseniai Wa
shingtone laikydamas paskaitą buvęs 
NATO vyriausias vadas gen. L.L. 
Lemnitzer primine, kad karo ekspertų 
yra nustatyta, jog sėkminga ataką" 
pravesti galima tik turint tris kartus 
didesnes jėgas, negu turį besiginan
tieji gerai paruoštose pozicijose, o 
Varšuvos pakto valstybės yra toli 
iki to.

iš “Draugo”

BROLIŠKA MEILĖ

(tęsinys)
Lenkijoje Nikodemas pabuvojo 

keletą dienų, Lenkai, nors ir lengvai 
pažadėjo sutvarkyti Valiantui langą, 
taip greit vis dėlto negali. Belaukda 
mas Nikodemas vakarais sėdi bare ir 
ambasadoriauja Australijai. Po Lietu
vos tai sekantis geriausias kraštas.
Kartais, truputį daugiau “Wyborowos” 
paėmus, iškildavo karštesni debatai, 
bet jo draugams domintis daugiau 
Australija, negu Liublino unijos 
teisėtumu, ta pati “Wyborowa” karštį 
atvėsindavo.

Pagaliau langą sutaisė. Tikrai 
'Tižiai lenkiškai. Surastas lan- 

buvo per mažas, todėl uždėjo 
rėmus iš šonų. Gražiai, 

nupoliravo, jog net ir

nuoširdžiai 
gas 1 
fanerinius 
blizgančiai 
“Chrysler” firma, būtų galėjus di
džiuotis. Nors lango valytojai ne
beveikė, tačiau lietus ant barzdos 
nelijo ir iš lauko tuose rėmuose Niko
demas atrodė “jak sam krul Jagielo, 
Nikodemu!”

Po gerų pietų, “ant abiejų kojų” 
spritnumo paėmęs, atsibučiavęs ir 
pažadėjęs visų patarimų laikytis, iš
važiuoja tėvynės link.

Sekantį rytą, n esu važinėjęs viš
tos nei avelės, atsiduria Lietuvos 
pasienyje, kontrolės punkte, neperto- 
liausiai nuo Vilniaus. Lenkų sargyba 
patikrina dokumentus, apžiūri ar nėra 
Valiante pasislėpusio nereikalingo 
žmogaus • praleidžia į Lietuvos pusę. 
Dar lenkų pusėje širdį ir kojas apėmęs 
savotiškas drebulys praeina. Anoj 
pusėj savi. Taigi, “savi”, bet ir 
“naši” ne tokie. Jie nemoka lietuviš
kai, nemoka ir rusiškai. Gerokai sau
le nudegę ir labai jau primerktomis 

akimis. “Dievai žino kas, tadžikai, 
ar turkmėnai?” - Spėlioja sau vienas 
Nikodemas’. Sargybiniai ilgai vaikšto 
aplink Valiantą; paglosto ir paspardo. 
Iškratę viską, apkraustė ir patį Niko
demą. Nusirengti neliepė, jačiau kratė 
ir glostė kiekvieną raukšlę. Po už
pakaline sėdyne rado paslėptus 
“ginklus”; du revolverius su “cow
boy” uniforma ir plastikinį, šautuvą, 
kuriuos Nikodemas vežė sesers anū
kėliui. Sargybiniai džiaugsmu netver
dami konfiskuoja Nikodemo “arsena
lą^’; matyti, šitoks grobis jiems reiš
kė gerą premiją ir, gal būt, medalį. 
Pastatė Nikodemą prie stulpo, ženk
lais parodydami ramiai stovėti. Patys 
irgi nejuda. Aiškiai matyti, jog vie
nas kitu nepasitiki ir bijo vieną palik
ti su Nikodemu. Suprantama, likęs 
vienas kuris, gali ko gero su visu 
Nikodemu pabėgti ir pašvilpk paskui 
medaliui ir premijai. Gerą valandą 
palaukus, ateina pakeisti sargybos. 
Nikodemui nesuprantamai pašūkavę, 
ir pastumdė, kad ramiai stovėtų du 
tekini nubėga iki netolimos būstinės 
ir Nikodemas jau iš tolo girdi rusiškai 
rėkiant, jog sugautas teroristų orga
nizatorius iš “zapadu” su specialia 
“zagranična” mašina su trimis taip 
pat “zagraničnais” ginklais. Nepra
ėjus nė pusvalandžiui, atvažiavo 
sunkvežimis pilnas milicininkų, įsiso
dino jau drebantį nuo ilgo ramiai sto
vėjimo ir pykčio Nikodemą. Negelbėjo 
klausimai, kas atsitiks su Valiantu, 
nei reikalavimai susirišti su gimi
nėmis ar kokia nors aukštesne lietu
viška instancija užsienio turistų 
reikalams. Negelbėjo nei jo rodomas 
leidimas, gautas sovietų kopsulate 
Australijoj, duodąs teisę įvažiuoti į. 
kraštą savu automobiliu.

Nuvežė Nikodemą į Vilnių, į 
NKVD tumus. Negalima būtų sakyti, 
kad NKVD žiaurūs ar panašiai. Prie
šingai; ten jam davė labai gerus 
pusryčius ir draugiškai, nors labai 
ilgai, klausinėjo, kokiai banditų 
gaujai veža ginklus. Nikodemas atsi
lygino tuo pačiu draugiškumu ir 
nuoširdžiai atvirai išdavė “banditą”, 
sesers anūkėlį, aštuonių metų Anta
niuką. Tai jam dovanoms buvo skirta; 
kutosuotas “cowboy” švarkas, du 
“sixshooteriai” ir šautuvas.

NKVD pareigūnas pasijunta 
nelabai patogiai ir paskambina, kad 
tučtuojau pristatytu konfiskuotus 
“ginklus” ir Nikodemo Valiantą. 
Uz keleto minučią sargyba skambina, 
jog Valianto pristatyti negali, nes 
ten, kur sėdi šoferis,,nėra vairo. Nie
kas neišdrįsta vairuoti. Veža patį 
Nikodemą net dvi NKVD mašinos. 
Vienoj Nikodemas su pareigūnu, o 
antroj^bene keturi enkavedistai; mato
mai, šiaip sau, tik dėl visako. Grįžta 
į Vilnių, lydimas tu pačių dvieju 
mašinų. Viena pirma, kita paskui. 
Pareigūnas atsisėda Valiante. “Jak 
sam krul Jagielo”, nusišypso Niko
demas. Patikrinę Nikodemą dar kartą 
ir įsitikinę, kad “ginklai” tikrai nebus 
panaudoti prieš revoliucijos idealą, 
vargšą Nikodemą paleidžia, bet Va
liantą "^užrakina NKVD garaže.

Nikodemas, kaip ir visi, tegavo 
leidimą penkioms dienoms. Buvo da
vus telegramą iš* Lenkijos, kurią 
dieną atvyksta. Viena diena štai jau 
praėjo. Suvažiavusiems^ giminėms 
Inturisto įstaiga pranešė kad Niko
demo nėra* Važiuokit namo ir nelau
kit! - Ką jie ir padarė.

Nikodemo giminės gyvena Dzū
kijoj, prie lenkų pasienio, bet toli 
nuo Vilniaus. Brolio viena koja kol
choze kuliamosios nutraukta. Jam 
sunku keliauti. Motiniukė 86 metų. 
Grįžo iš Vilniaus verkdama, sūnaus 
nepamačius. Surado seserį su vaikais 
ir anūkais dar Vilniuje. Sėdi visi 
viešbuty ir verkia. Na, ne visi verkė. 
Anūkėliai čiulpė, australiškus šoko
ladus, dalinosi ir varžėsi dėl dovanų 
ir šaudė mandriais ginklais.

Nikodemas su seseria vaikštinėja 
iš vienos įstaigos į kitą, prašinėja 
leidimo nuvažiuoti į kaimą pas mamą 
ir brolį. Pravaikštineja vėl visą dieną 
veltui. Ne! į kaimą, į Dzūkiją negali
ma. Trečią dieną suranda taksi šofe
rį, nuoširdų ruskelį, nes visas Lietu
vos tranpsortas yra vedamas rusų, jam 
gerai užmoka, kuris u pažada atvežti 
brolį ir motiną. Tačiau vakare nei 
taksio, nei giminių. Ketvirta^ dieną 
išvažiuoja sesuo, pati atvežti giminai
čius. Per ta laiką Nikodemas bindzi- 
nėja po miestą vienas. Iš tikrųjų ne 
vienas; žino ir jaučia, kad turi drau
gą, kuris ne žingsnio nuo jo neatsto

ja. Užeina į restoraną, jaučia ir 
“draugą” netoliese.

Nikodemas nemėgsta vienas 
gerti, todėl minioje stengiasi surasti 
kompanijoną. Sunku, nes Žmonės 
visi baimingi ir su ateiviais nelabai 
greiti užmegsti pažintis.

- Kokio velnio turiu gerti savo 
tėvynėj vienas? - sako kelneriui. 
Pasakyk tam, kuris mina mano žings
nius, kad ateitų prie stalo, aš jam 
gerai užfundysiu. -

Kelneris labai nustemba ir sako 
nežinąs apie ką Nikodemas kalba. 
Tačiau po kurio laiko prie stalo 
prieina vyras ir paklausia, ar vieta 
laisva. Nikodemas jaučia, kad jis 
tas “nepažįstamasis”. Pamažu už
mezga pokalbį; Nikodemas vaišina ir 
jiedu geria iki uždarymo valandos.

— Myliu tave, broliuk! virstiniuo* 
darni eina abudu. Lauke susikabina. 
- Myliu tave, - lala girtas Nikode
mas. - Ir kodėl tu, durnas, iš karto 
nepri si statei, kad tave paskyrė mano 
Vilniaus seselių? Būtume pagėrę at
sakančiai visą dienelę. - Kažkoks 
keistas juokas užeina Nikodemui. - Tu 
manai, kad Australijoj kas nors pati
kės, kad gėriau ir, va, pabučiuosiu 
savo "šešėlį?” Cha-cha!-

Sekančią dieną “šešėlis” jau 
oficialiai dalyvauja Nikodemo Vil
niaus vizito veikloj. Paskutinę naktį 
net ir pernakvoja drauge, nes “šešė
lio” kojos nebevalioja vesti, kur 
skirta. Galbūt jau ir pilietinės drą
sos pritruko atreportuoti visada blai
viam NKVD.

Lietuvoj giminių ir draugų susi
tikimai visada yra apsčiai laistomi. 
Degtinė ir ašaros teka upeliais. Juk 
žinote patys.

- Pašnekėkim apie gyvenimą - 
sako Nikodemas su visais rūbais sker
sai lovos nuvirtusiam savo “šešė
liui”. Jis pats irgi nenusirengęs 
nuvirsta greta.

— Gyvenimas, Nikodemai, — 
švebeldžiuoja girtas “draugas 
šešėlis”. - Gyvenimas yra toks 
“blede j- • • mat”, jog negirtas tu 
jo gyventi negalėtum. Atsiprašau, 
Nikodemai, už keiksmažodžius, nes 
ir keiksmą jie su savo apš- - tu 
gyvenimu atnešė. Tokių keiksmų ir 
gyvenimo dar neturėjojn ^avo. Ar 
gali būti kokie gražūs žodžiai, kurie 
galėtu apsakyti tokį biaurų gyvenimą? 
Gyvenimas - paskutinis, paskutiniau- 
sias “svolačiusf’. Ar tu supranti, 
kas yra “svolacius?^’ —

Palikim juos sį kartą nuvirtu
sius, atviromis, girtomis širdimis. 
Jiedu broliai.

Aga ***

KAD GALĖČIAU...
Būdami vaikais,daži ai svajodavom 

ir kalbėdavom, kuo norėtume būti, 
jeigu galėtume. Nekartą norėjome būti 
“ponais”, kurie pusryčiams valgo 
šokoladą ar ledus. Paaugus kildavo 
kiti norai, kad galėtume nesimokę 
egzaminus išlaikyti. Kiek daug įvai
rių svajonių ir troškimų nuėjo am
žiaus keliu!

Vieną kartą,būreliui draugų susi
rinkus , buvo panašūs prisiminimai ir 
paleistas popieriaus lapas, kuriame 
anonimiškai kiekviens turėjo para
šyti šių dienų atodūsius, ko norėtų, 
kad galėtų?

... visas kaukes nusimesti.

... supykti be kaltės kompleksų.

... pasaulio tvarkymą Dievui 
palikti ir į Jo darbą nesikišti.

... verkti, kada užeina noras.

... dabar susitaikyti su mirtimi, 
o nelaukti senatvės ir tą, laiką tik 
gaišinti.

... eiti į meno paroda, ar baletą 
ir nesijausti kvailu.

... dažniau iš savęs pasijuokti.

... pagaliau dar kartą nuoširdžiai 
pasimelsti.

... vaikams mažiau materialinių 
turtų palikti, bet daugiau savęs.

... turėti laiko savo sveikatai 
tiek dėmesio skirti, kiek skiriu savo 
automobiliui.

... ką apie kaimynus galvoju, 
turėti drąsos jiems tai pasakyti.“

M.A.***
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KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Į Melbourne lietuvių, parapijos 

sekmadienio mokyklos 20-ties metų 
yeiklos minėjimą atsilankė ALB 
Švietimo Komisijos pirm. p. Dainienė 
ir Sydnejaus savaitgalio mokyklos 
vedėjas p. Genys. Gruodžio 8 d. 
dalyvavo komiteto suruoštoje iškil- 
mingoje vakarienėje, o gruodžio 9 d. 
mokyklos šventėje akademijoje.***

At rodo į sol. Kaniavos koncertą 
buvo ruoštasi labai “rimtai”. Gruo
džio 2 d. prie bažnyčias ir “Dainos” 
Sambūrio koncerte buvo kaišiojami 
dviejų rusių lapeliai: vieni rekla
mavo koncertą, kiti atvežti iš Sydne
jaus, kalbėjo apie “okupanto pasiun
tinius”.

*** „
Sekančiais metais Čikagos 

lietuvių opera statys Verdį “Kaukių 
Balių”, diriguos Vyt. Mąrijošius.

***

Melbourne Soc. Globos Moterų 
Draugija primena, kad jų krautuvėlėje 
Lietuvių Namuose yra gražių lietuviš
kų išdirbinių tinkamu, Kalėdinėms 
dovanoms. ***

Lapkričio 24 d. Adelaidėje Sv. Gruodžio 9 d. Sydnejaus lietuvių 
Kazimierobažnycioje susituokė dr. Daparapija Lidcombej, Šv. Joachimo 
lia Viliūnaitė su arch. John Bime. bažnyčiojeLatšventė 10 metų sukaktį, 

Laimingo gyvenimo. kaip čia yra laikomos liet, pamal
dos. Ta proga buvo padėkota tos 

*** parapijos klebonui Msgr. John Meaney

v.s. Danutė Šliogerytė atšventusi 
21 metus, išlaikė gailestingųjų seserų 
egzaminus ir “Aušros” tunto stovyk
loje atliks sanitarės pareigas. Svei
kiname Danutę su pasisekimais.

***

Gruodžio 23 d. sueina dail. 
Vaclovo Rato mirties metinės, ta proga 
žmonos ir giminių rūpesčiu bus atlai
kytos Šv. Mišios Lidcombės lietuvių 
bažnyčioje. Kviečiami draugai ir pa
žįstami.

***
Nedažnas būna atsitikimas Aus

tralijoje, kai du lietuviai mokytojai 
susitinka vienoje mokykloje. South 
Strathfield High School, jau seniau 
mokytojauja mok. Henrikas Keraitis, 
o dabar atvyko naujas muzikos mokyto
jas Algis Laurinaitis. Taigi du lietu
viai mokytojai vienoje gimnazijoje.

***
Šiomis dienomis “Mūsų Pastoges” 

Redakcijoje lankėsi mūsų keliaujantis 
vaidila Paulius Rūtenis, kuris šiuo 
laiku atostogauja Sydnejuje, o Kalė
dų ir N. Metų švęsti išvažiuoja į 
Adelaidę, kur savo dainomis palinks
mins ALK Federacijos suvažiavimą.

*** 

ir įteikta dovanėlė lietuviškas kryže
lis. Klebonas padėkojo lietuviams ir 
pažadėjo visokeriopą pagalbą.

Ta pačia iškilminga proga buvo 
privesti prie pirmosios komunijos ir 
vaikučiai 7 mergaitės ir 2 berniukai. 
Pamaldas laikė kun. P. Butkus, 
pamokslą pasakė kun. P. Martūzas, 
“Dainos” choras giedojo laike pa
maldų.

***
Viename motelyje Cuernavaca, 

Meksikoj, rūkantieji turi mokėti 200 
dolerių daugiau. Svečiai, kurie kramto 
ar uosto tabaką, tuo ekstra mokesčiu 
neapdėti. - Jie nuodija tik save, • sako 
motelio vadovybė, bet ne aplinkumą.

***
Linksmų ir laimingų Naujų Metų! 

Tu pasenai vienais metais ir paseno 
tavo automobilis ir tavo suknelės jau 
pernykŠčios. ***

Teko patirti kad senoji Sydnejaus 
Lietuvių Klubo valdyba po rinkimų 
naujai atgijo. Visi senieji klubo 
nariai naujai perrinkti. Tenka džiaug
tis, kad jie sutiko dar vieną kadenciją 
šį sunkų ir atsakomingą darbą, dirbti. 
Sveikiname Naująją, Klubo Valdybą ir 
linkime sėkmės.

***

VICT0R1J0S, TASMANIJOS IR 
N. ZELANDIJOS PENSININKAMS

Būdamas pensininkas susipaži
nau su visa Australija ir N. Zelandija. 
Iš visų matytų vietovių man labiau
siai patiko Brilbie sala, esanti į šiau
rę, nuo Brisbane 41 mylios. Sala su 
žemynu sujungta ilgu tiltu, yra 26 
mylių ilgumo ir 3 mylių platumo. Van
denyno pusėje visos 26 mylios yra 
geras paplūdimys vienos pusės 
ramus vanduo, o iš kitos banguojantis 
(vandenyno), vietoje briedžių yra ken
gūrų, erdves dar neapgyvento ploto yra 
daug, tai ta sala man priminė mano 
mėgstamą Neringą.

Gyvenau toje saloje pusę metų 
(ne Brisbane, kaip “Tėviškės Aidai” 
rašė) ir manau ten dar daug žiemų 
žiemavoti, kitaip sakant,žiemos metu 
vasaroti.

Brisbane Lands Departament 
gruodžio 13 d. ,11 vai. valdžia iŠ var
žytinių pardavė 26 statybai paruoštus 
sklypus. Pradinė visų sklypų kaina 
$2,500. Įmokėti reikia dešimtą dalį, o 
kita suma išmokėti per 10 metų.mokant 
5% palūkanų. * Labai arti vandenyno 
bus vėl iš varžytinių parduodama apie 
ateinančių metų kovo mėn.

Tarp dabar parduodamų (prie 
ramaus vandens) ir vėliau numatomų 
parduoti (prie banguojančio vandens) 
yra atstumas 3 mylios. Taigi vienoje 
ar kitoje pusėje gyvendami lietuviai 
sudarytume Lietuvišką Sodybą. Susi
domėkite Šia sala.

. J. Normantas

PASKUTINIAI PAKEITIMAI

AUSTRALIJOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO

GALI PALIESTI JUS
KĄ TIK IŠLEIDO AUSTRALIJOS PARLAMENTAS ĮSTATYMĄ,PAGAL KURĮ VISI NORIN

TIEJI TAPTI AUSTRALIJOS PILIEČIAIS,BUS TRAKTUOJAMI LYGIAI. DABAR KIEKVIENAS 

SVETIMSALISJŠGYVENĘS TRIS METUS AUSTRALIJOJE GALI TAPTI AUSTRALIJOS PILIE

TIS. JEIGU JŪS ESATE GIMĘS UŽSIENYJE, SIS ĮSTATYMO PAKEITIMAS GALI JUMS PADĖTI 
NEŽIŪRINT IŠ KOKIO KRAŠTO JŪS BŪTUMĖTE KILĘS. TIK ŠIOS SĄLYGOS YRA REIKALIN

GOS: JŪS TURITE BŪTI IŠGYVENĘS AUSTRALIJOJE TRIS METUS; JŪS TURITE KALBĖTI 

IR SUPRASTI ANGLIŠKAI; JŪS TURITE ŽINOTI KAI KURIAS ATSAKOMYBES IR PRIVILE

GIJAS AUSTRALIJOS PILIETYBES; TURITE BŪTI GERO CHARAKTERIO. TADA JUS ESA

TE MIELAI PAGEIDAUJAMAS ĮSIJUNGTI Į AUSTRALIJOS PILIEČIU TARPĄ IR TAPTI TIKRU 
TAUTOS ŠEIMOS NARIU. TAI TIEK YRA NAUJO APIE PILIETYBĘ. KĄ GALVOJI APIE NAU

JOS PILIETYBĖS ĮSIGIJIMĄ?

JEIGU DAUGIAU NORĖTUMĖTE INFORMACIJOS, AT VYKITE ARBA TELEFONU PASKAM

BINKITE ARTIMIAUSIAM IMIGRACIJOS DEPARTAMENTUI. TUO PAČIU JŪS GALITE UŽPIL
DYTI ŽEMIAU ESANTĮ KUPONĄ IR VISOS INFORMACIJOS JUMS BUS PAŠTU ATSIŲSTOS.

THE DIRECTOR, 

DEPARTMENT OF IMMIGRATION, AUST. GOVT. CENTRE, 

CHIEFLEY SQUARE SYDNEY, N.S.W. 2000. TEL: 20 - 342. 

PLEASE SEND TO THE ADRESS BELOW DETAILED REFOR

MATION AND CITIZENSHIP APPLICATION FORM.

N AME: —-———-—■

ADRESS:------------

Belong to Australia
I
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
"AUŠROS” TUNTO STOVYKLA

1974 m. sausio mėn. 3 * 13 dieno* 
mis Įvyks “Aušros” tunto stovykla 
Inglebum. Stovyklos viršininku yra 
paskirtas s.v.sl. Jeronimas Belkus.

Stovyklą lankyti galima tik sek
madieni, sausio 6 d., ir šeštadieni, 
sausio 12 d. po pietų. Pamaldos sto
vykloje bus tomis pačiomis dienomis 
apie 15 vai.

Tuntininkas***

MELBOURNO LIETUVIAMS
•Melbourne Lietuviu Klubo Taryba 

nutarė, kad Lietuvių Namuose iška
binti skelbimus ar platinti įvairius 
lapelius reikia gauti M.L. Klubo Tary
bos ar atskiro jos nario sutikimą. 
Be sutikimo iškabinti skelbimai bus 
naikinami. M.L. Klubo Taryba prašo 
visus griežtai laikytis šios tvarkos.

M.L. Klubo Taryba ***
ATVYKSTA KALĖDŲ. SENELIS

Į Melboumo Lietuviu, Klubo 
namus šią metų gruodžio mėn. 23 d. 
'antrą valandą po pietų.

^Mamytės ir tėveliai prašomi pa
ruošti vaikučius padeklamuoti lietuviš
kai kalėdų seneliui po eilėraštuką, 
padainuoti dainelę, ar pašokti.

r Po programos bus vaikučiams 
užkandėliai.

Prašome visus vaikučius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Melb. Liet. Katalikų 
Mot. D-jos Valdyba ***

PRANEŠIMAS
Sydnejaus Lietuvių Spaudos Pla

tinimo Centras yra gavęs -naujų plokš
telių, knygų, tautinių kaklaraiščių ir 
juostelių kurias galima įsigyti Sydne
jaus Lietuvių Klubo bibliotekoje.

.. Kviečiame lietuvius, o ypač 
atvykstančius^ iš tolimesnių vietovių 
Kalėdų, švenčių atostogoms, pasinau
doti šia proga.

Taip pat priimama “MūsųPastogės” 
prenumerata.

Spaudos platintojas ***
PAIEŠKOJIMAS

Majoras Leonas Urbonas, buv. 
Liet. Kretingos komendantu, yra 
paieškomas Kazio M otų šio, gyv. 
3614 Boyce Ave., Los Angeles, 
Calif. 90039. U.S.A. ***

PADĖKA
Sydnejaus Lietuvių Klubo narei 

panelei Vidai Karpytei už padovano
tas Klubo bibliotekai 20 knygų ir jų 
metų žurnalo “Lietuvių Dienos” 
komplektus, . tariame nuoširdžią 
padėką.

Klubo Valdyba 
***

I

!lllllilllll||||||lilllllĮIIIIIII!lll!;«!llll lllllllllllllllllllllllllllllllllihiilllilllllli

SYDNEY L I E T U V IU. K L U B A S 
RUOŠIA BENDRAS KŪČIAS

Klubo Valdyba-ruošia bendras Kūčias nariams ir jų šeimoms, 
gruodžio 24 d. 8 vai. vak. Klubo patalpose.

Mokestis $2.50 asmeniui, pensininkams ir moksleiviams $1.50, 
^vaikams iki 12 metų nemokamai.

Norintieji dalyvauti prašomi registruotis iki 17.12.1973 m. 
įmokant mokestį.

NAUJU METU BALIUS

GRUODŽIO 31 D. 20 VAL. 
Gros nuolatinis Klubo orkestras.

ĮĖJIMAS $3.00 (įskaitant ir vakarienę)

Stalų užsakymai, Įmokant pinigus, 
priimami Klubo raštinėje iki 27.12.1973 m.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllilll!llll| |IIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!ĮI!IIIII| |illllllllllllllllllllilliil|illll!lllllllllilllllllllll|
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CANBERRA 

PERKELTOS PAMALDOS
St. Marys mokyklos koplyčia 

nebuvo patraukli vieta pamaldoms, o 
ypač įsiterpus kroatams,, n et per vėlyvu 
laiku.

Apsilankant Canberroj, pavyko 
šią problemą išspręsti priimtiniau 
ir palankiau t lietuviškas, pamaldas 
perkeliant į nauja gražią. Sv. Juozapo 
bažnyčią O’Connor, Boronia Drive 
gatvėje. Jos prasidės 11.30 punktu
aliai, nes australų pamaldos bus 
pasibaigę 11 vai. Geri elektriniai 
vargonai giesmių palydui. Tikimasi 
ir gausesnio Canberros lietuvių daly
vavimo savo, pamaldose, šioje pa
trauklioje bažnyčioje.

***

RADIO VALANDĖLĖ
2 KY radio stoties direktoriui 

Lez Hood mirus, buvo kiek sunkiau, 
bet pavyko susitarti su jo sūnumi 
Raymond Hood ir Kučiose gauti radio 
valandėle - 15 min., kad ir nelabai 
mums patogiu laiku: 4,30 v.p.p. 
Tad įsidėmėkime gruodžio 24 d. - 
Kūčių pavakary 4.30 vai. per 2KY 
radio stotį lietuvišką, transliaciją: 
kapeliono^ (kun. P. Butkaus) pasvei
kinimo žodis, kalėdinės giesmės, 
kurių laukiu iš Kanados ir Tautos 
Himnas. Tad Kūčių pavakary 2KY, 
4.30 vai.

***
WOLLONGONG

Prieškalėdinės pamaldos Wollon
gong lietuviams gruodžio 23 d.. - sek
madienį, 5 vai. p.p. St. Francis koply
čioje. Prieš pamaldas išpažintis.

***

NEWCASTLE
Kalėdų antrą dieną - gruodžio 

26 d. pamaldos Newcastelio lietuviams 
Sv. Lauryno bažn. Broadmeadow 10 
vai.

***

SYDNEY
Gruodžio 23 d. , sekmadieni, kvie

čiama kuo daugiausiai atlikti išpa
žinti. Išpažinčių bus klausoma nuo 
10 ‘ vai. prieš ir per pamaldas St. 
Joachimo bažnyčioj e Lidcombe.

Iškilmingos pamaldos Kalėdos •
Sydney lietuviams ir svečiams - St. 
Joachimo bažn. Lidcombe ( prie John 
St.,) 11.30 vai. Pamaldose lietuviškos 
kalėdinės giesmės išpildys “Dainos” 
choras vad. Br. Kiverio. Kviečiama 
gausiau eiti Sv. Komunijos • ypač 
kad ir buvę naktinėse pamaldose 
(kurių šiais metais mes neturėsime) 
gali vėl priimti musų pamaldose. Iš
pažinčių bus klausoma prieš ir per 
Mišias.

Naujuose Metuose ir sekmadie
niais lietuviškos pamaldos Įprasta 
tvarka.

Kun. P. Butkus
***

NIAGARA
RECEPTION LOUNGES

SU EUORPIETIŠKAIS 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

NEWCASTELIS 
Graži Iškyla

Newcastelio Choro iškyla puikiai 
pavyko prie ežero Speers Point parke, 
dalyvaujant kviestiems svečiams. 
Buvo Įvairiu komiškų sporto imtynių 
o, taipgi pakrikštytas dirigento St. 
Žuko laivas. Apeigoms turėta net 
dvi šampano bonkos - viena dovanota 
“Dainos” choro, antra-Newcastelio 
choro. Naują laivą, pakrikštino jauna, 
10 metų, Valė Zakarauskaitė, kun. 
P. Martuzas atliko pašventinimo apei
gas ir p. J. Lizdenis prašė' jūrų valdo
vo “Neptūno” apsaugos laivui ir jo 
keliautojams.

***
Nelaimingas atsitikimas

Dr. M. Šeškaus sūnus Jonas yra 
ligoninėje, sužeistas automobilio 
katsatrofoje. ***

Be choro neapsieinama
Nors Newcastelio Choras yra 

atostogose, bet be jo neapsieinama 
mūsų gyvenime. Kiek sužinota, cho
ras giedos Kalėdų antrą dieną bažny
čioje ir taip pat Valdybos yra pakvies
tas Nepriklausomybės Šventės minė
jime, kuris Įvyks sekančiais metais 
Vasario 16 d. St. Peters hall Hamilton.***

Linksma gera naujiena
Malonu paskelbti, kad' Newcaste- 

lyje pradėjo repetuoti naujai organi
zuojama j). Zinos Zakarauskienės 
Tautinių Šokių Grupė. Valdyba ieško 
pirkti grupės reikalams akordeoną, 
kuriuo sutiko groti p. Vytas Nekrošius, 
jau anksčiau savo grojimu sėkmingai 
prisidėjęs prie buvusios tautinių 
šokių grupės. Valdyba taip pat yra 
nutarusi, reikalui esant, padėti tautinių 
šokių grupei Įsigyti rūbus.***

Į mJsu 
PASTOGE

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY

"OUR HAVEN’’
I Australijos Lietuvių Bendruomenes 

laikraštis.
| LEIDĖJAS: - ALB Krašto Valdyba
| Adresas: Box 130 P.O. Rundle St., 

Adelaide.
■ Leidėjo ir “M.P.” Administracijos 
j adresas: Box 4558 G.P.O. SYDNEY

N.S.W. 2001
■ Redaktorius A. Mauragis
I Redakcijos adresas: 82 Vic tor Ave., 

Picnic Point, N.S.W. 2213 
Redakcijos Tel. 77 - 6707

| Redakcija rankraščius taiso it numpiua 
j savo nuožmia.

Administracijos Tvl. 646 -<1062.
■ “M.P.” prenumerata metams $10.00

pusei metų $.’>.00
Užsieny:- me’ams $12.00
Atskiro Nr. Kama 25 centai 

Už skelbimų turini, neatsakoma.
PRINTED BY ROTOR PRESS PTY. LTD.

16


	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0001
	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0002
	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0003
	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0004
	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0005
	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0006
	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0007
	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0008
	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0009
	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0010
	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0011
	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0012
	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0013
	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0014
	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0015
	1973-Nr50-52-MUSU-PASTOGE-0016

