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PADEKIME BBAZINSKANS

TURKIJA PASKELBĖ AMNESTIJĄ
Padėkime ją pasinaudoti Bražins

kams! Rašykime prašymus Turkijos 
vyriausybei. Bražinskų byla vėl ati
dėta! '

Rašo Algirdas Gustaitis

1974 kovo 18 d. laiške Bražinskai 
rašo:

’'Kaip žinote, šiandieną • 1974 
m. kovo mėn. 18 d., 11 vai. ryto • įvy
ko penkioliktoji "Lituvanyali Baba 
Ogul Hurriyet Mtlcahitleri” teismo 
sesija. Buvo tikėtasi, kad Šioje sesi
joje prokuroras padarys savo pareiš
kimą, tačiau posėdžio metu mūsų nuo
latinio prokuroro nebuvo, o jį pava
duojantis kolega pareiškė, kad šiai 
bylai angažuotas prokuroras susirgo 
ir negalėjo atvykti teisman, o jisai- 
laikinai pavaduojantis, negalėjęs per 
porą dienu išsamiai susipažinti su 
bylos medžiaga ir paruošti savo nuo
monės pareiškimą. Galop prokuroras 
paprašė teismą nukelti sekančio po
sėdžio datą galimai toliau, kad pirma
sis prokuroras suspėtu pasveikti ir 
galutinai paruošti savo nuomonės pa
reiškimą. Teisėjai sutiko ir pasiūlė 
s.m. balandžio SfiLd.; nei vienas advo
katas neprieŠtaR^d. Taigi, šešiolik
toji mūsų teismo sesija bus 1974 
m. balandžio mėn. f-9’ 1., 11 vai. 
rvto”. .

Kaip toje pašhkbje: ratukas su
kasi, ratukas sukasi, ratukas sukasi 
. . . Bet tikrovėje lietuviai patriotai 
Bražinskai sėdi, kelinti metai be 
teismo sėdi Turkijos kalėjime! Tur
tuoliai atjauskite, išgelbėkite!

Bražinskai į laisvo pasaulio 
lietuvius taip kreipiasi:

"ATSIŠAUKIMAS
Šiuo ypatingu laišku mes, Lietu

vos laisvės kovotojai, kreipiamės j 
Jus ir visą laisvo pasaulio lietuvių

\ ATSILIEPĖ X MUSUI REZOLIUCIJĄ
Š.m. vasario 16-sios dienos proga 

Sydnejuje įvyko mitingas * minėjimas, 
kuriame dalyvavo apie 300 tautiečių, 
N.S.W. parlamento narys Mr. Darby 
M.L.A., Baltųir Lenkų tautų atstovai, 
buvo primta rezoliucija ir pasiųsta:

1. Jungtinėms Pasaulio Tautoms 
(United Nations) į New Yorką.

2. Australijos Ministeriui Pirmi
ninkui p. G. Whitlamui.

3. N.S.W. Ministeriui Pirmininkui 
Sir R. Askinui.

Gautas tokio turinio atsakymas:
Dear Mr. Maksvytis,

I am directed to thank you for 
your communication and inform you 
that it will be dealt with under the 
following procedure:

A brief summary of your commu
nication will be included in a confi
dential list of communications which 
will be submitted to the Commission 
on Human Rights at its next session. 
A copy of your communication will 
also be sent to the Government of the 
United Nations to which it explicitly 
refers.

Copies of the relevant resolu
tions of the United Nations bodies... 
are enclosed for your information.

Yours sincerely, 
Jakob Th. Moller 
Human Rights Officer 
Division of Human Rights

Taip pat gautas atsakymas iš 
Australijos Ministerio Pirmininko p. 
G. Whitlamo Sekretoriaus, kuris dėkoja 
už rezoliucijos prisiuntimą ir pažada 
ją priimti dėmesin. 

visuomenę, pranešdami apie dabarti
nę bylos padėtį ir apie ryžtingos, ak
tyvios Bražinską gelbėjimo akcijos 
išvystymo dabartiniame momente gy
vybinį būtinumą.

Ryšium su Turkijos Respublikos 
50-mediu, Turkijos vyriausybe dabar 
intensyviai svarsto generalinės am
nestijos įstatymą ir neužilgo jis bus 
paskelbtas, vykdomas. Mūsų byla dar 
nebaigta, ji, svarstoma, tačiau nieko 
nedelsiant viso laisvo pasaulio lietu
viai turi pradėti masinę, sistematingą, 
intensyvia^ Bražinskų gelbėjimo kom
paniją, prašant jiems, Lietuvos lais
vės kovotojams, suteiktų amnestiją. 
Apie geresnę Bražinskų išlaisvinimo 
progą neįmanoma nė svajoti, tai yra 
laimikis, gyvybinės svarbos momen
tas, kurio pražiopsojimas būtų neat
leistina klaida visos tautos mastu!

Visi geros valios lietuviai, kuo 
skubiausiai siųskite Turkijos Res
publikos vyriausybei tūkstantius laiš
kų, telegramų, masiškas peticijas! 
Prašykite, sąryšyje su Ataturko įkur
tos Turkijos Respublikos 50-meciu, 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Bražins
kų amnestavimo!

Tai gyvybinis reikalas, tai žūt
būtinė kova, kurios laimėjimas bus 
geriausias, prasmingiausias lietuvių 
dvasios kovingumo, solidarumo ir 
ryžto įrodymas!
Vardan U s Lietuvos!
Lio«» v*s 'laisves Kovotojai (pasirasė)

Pranas Bražinskas 
Algirdas Bražinskas*

Dabartinis Bražinsku adresas: 
Merkes Kapali, Ceza E vi, Kat. 253, 
Ankara, Turkey.

L talką ateina Amerikos Lietuviu 
Taryba.

Nuoširdžiai džiugu, kad Bražins
kam talkon atėjo.Amerikos Lietuvių 
Taryba. Jei kai kurioje spaudoje 
paskelbė atsišaukimą, raginantį rašy
ti laiškus, siųsti telegramas į Turki
ją, ir davė tokių vyriausybės asmenų 
tris adresus: President of the Turkish 
Republic, His Excellency Fahri 
Koruturk, Ankara Turkey. Ministry 
of Foreign Affairs, His Excellency 
Turan Gunes, Ankara, Turkey. Minis
try of Justice, His Excellency Sev- 
ket Kazan, Ankara, Turkey.

Taigi, talka Bražinskams yra 
talka ir ALTai. Pajudėkite, broliai ir 
sesės!
Uz Bražinskų, išlaisvinimą, turėtų 
kovoti poetai - rašytojai ir žurnalis
tai.

Kalinamas Algirdas Bražinskas 
yra poetas. Jam būnant kalėjime, iš
leista jo eilėraščių knyga lietuvių 
kalba. Jo gražių, patriotiškų eilė
raščių spausdina viso laisvo pasau
lio lietuvių spauda: Europoje, Kana
doje, JAV-se, Australijoje, Pietų 
Amerikoje.

Siūlau Lietuvių Rašytojų organi
zacijai jį įtraukti į savo narius, o 
tada kreiptis į viso pasaulio rašyto
jus, prašant paleisti kalinamą lietu
vį. poetat • rašytoją. Palikite šaltus 
formalumus (a la prašymo padavimas, 
kitų narių slapti balsavimai . . . )! 
Nesielkite oficialiai, kaip kokios di
džiosios valstybės karaliai! Turėkite 
širdies. Ištieskite savo kalinamam 
broliui ir kolegai taip reikalingos 
pagalbos ranką! u

Taip pat ir Lietuvių Žurnalistų 
organizacija turėtu Algirdą Bražinską 
įrašyti į savo narius, ir tada visuo
tinai per visokią spaudą, per kitų 
tautų žurnalistų sąjungas (įskaityti* 
nai turkų), rašyti amnestijos prašy
mus ir pan.

Krašto Valdybos atstovai su pirmininku p. V. Neverausku sutinka viešnią is 
Kanados solistę Giną Capkauskieną Adelaidės stotyje.

Nacijoializaas prieš 
interoacijonalizma

Š.m. kovo mėn. 3 d. buvo paskelb 
ta užsieniuose žinia,. kad Aleksand
ras Solženicinas praėjusių metų ru
denį buvo pasiuntęs Sov. Sąjungos 
aukščiausioms valdžios viršūnėms 
15,000 žodžių laišką, kuriame siūlė, 
kad Sov. Sąjunga būtų išskirstyta į 
konstitucines respublikas ir ka’u būrų 
atsisakyta nuo komunizmo, kaip ne
pavykusio bandymo. Vietoj tapti ur* 
banizuota, pramonine valstybe, Sovt 
Sąjunga, anot Solženicino, turėtų grįž
ti prie tradicinio a'grarinio gyvenimo, 
išvystyti milžinišką, bet skystai ap
gyventą šiaurę ir Sibirą ir atsitraukti 
nuo Vakarų. Šios sugestijos, į kurias 
Kremlius niekada neatsakė, yra prie
šingos sovietu vadų pastangoms * iš
naikinti respublikiškai orientuotą, 
nacinalizmą. Žemiau pateikiamas ap* 
trumpintas vieno amerikiečių žur
nalisto, lankiusio Sov. Sąjungos ma
žiau žinomas užsieniuose vietas, 
straipsnis, tilpęs The National Time 
savaitraštyje.

Sov. Sąjungos tautybių klausimas, 
rašo žurnalistas, sudaro nuolatinį rū
pesčių šaltinį Kremliaus planuoto
jams. Rusija tėra viena iš 15 respub
likų ir rusai visoje Sov. Sąjungoje 
tampa mažuma. Iš to kyla socialine' 
ir politinė įtampa, didesnė nei Ameri
koje iš rasinių santykių. 14 nerusiš- 
kų respublikų gyventojų visuma pri
lygsta rusų skaičiui. Mažumų didesnis 
gimimų prieauglis gali ateinančiame 
gyventojų surašyme jau viršyti rusų 
skaičių. Aplankymas 10 respublikų 
(iš 15) rodo, kad mažumos atkakliai 
laikosi, pav. kirgyzai, ukrainiečiai, 
lietuviai ir kit. net po dešimtis metų 
trukusio raudonojo valdymo.

Rygoje (Latvijoje) vienas jaunas 
muzikas, tautinės latvių operos per
traukos metu,išdidžiai pasakojo, kad' 
praėjusią vasarą^ liaudies festivalis 
sutraukė 5,000 dalyvių iš visos Lat
vijos. Paskiau jis dar pridūrė, kad 
šituose pat teatro rūmuose kitados 
dirigavęs Richard Wagner. Žurnalis
tui. paklausus, ar tai buvo Latvijos 
neprilausomybės metais, jaunas mu-

FILMA APIE SOLŽENICINĄ
Žiniomis iš Maskvos, sovietai 

rengia filmą, kurios uždavinys • dis
kredituoti Solženiciną. Filmoje busią 
tarp kita ko parodymai vieno asmens, 
kuris buvęs 1945 Solženicino Įskųs
tas ir patekęs į priverčiamojo ‘darbo 
stovyklą. Taip pat bus pasikalbėjimas 
su pirmąja Solženicino žmona.

*** 

zikas atsakė - "Ne. Net tada, kai 
mes buvome Rusijos imperijos dalimi” 
"O kaip dabar?” — paklausė žurna
listas. Jaunasis muzikas ironiškai 
nusišypsojo ir nieko neatsakė. "Mu
dviejų akys susitiko; nėra reikalo ką 
sakytf’’ — aiškina žurnalistas.

Gorkio gatvėje Vilniuje (Lietu
voje) iškabomis nužymėta 50 vidur
amžiškų pastatų, kaip nacionalinių 
paminklų. Vilniaus universitetas užima 
grupę tokių senų pastatų ir studentas, 
vedęs per šį rajoną, ramiai aiškino: 
"Vilnius buvo turtingas, kultūringas 
miestas tada, kai Rusija^ buvo dar 
barbariška valstybė. Kai šis univer
sitetas buvo įsteigtas 1579 metais, 
Rusija dar net neturėjo universiteto”. 
"Tai jūsų studentai daugelyje sričių 
turi vykti į Maskvą baigti studijas?” 
— pasiteiravo žurnalistas. "Taip, tas 
ypač griežtuose moksluose. Aš gili
nuosi elektronikoj, — atsakė, — bet 
aš grįšiu į Latviją, nes esu latvis”.

Komunistų partija sutinka padėti, 
pripažindama nacionalizmo jėgą, bet 
kartu mėgina jį formuoti pagal parti
jos tikslus. Partija tvirtai kontroliuoja 
auklėjimą, kultūrinį, politinį, ekono
minį respublikos gyvenimą. Rusų kal
ba yra susižinojimo kalba visoje Sov. 
Sąjungoje.

"Nacijonalizmas leidžiamas tik 
tol, kol jis yra komunizmo įrankiu”, 
aiškino vienas Vakarų diplomatas. 
Daugelis žmonių pabrėžia esą žydai, 
ukrainiečiai ar kazokai pirmoje eilėje, 
o komunistai — antroje”.

Viename naujesnių komunistų 
partijos dokumentų atvirai prisipa
žįstamą: "Nacijonalizmo problema 
yra tarp labiausiai komplikuotų ir 
politiškai jautrių problemų, prieš 
kurias mes stovime”. Vienu patikimu 
apskaičiavimu, daugiau kaip 50% visų 
Sov. Sąjungos politinių kalinių kali
nami už "buržuazinį nacionalizmą” 
ar pąp. veiksmus.

Žydų judėjimas Rusijoje labai 
plačiai skelbiamas pasaulyje, bet 
žydai tesudaro tik vieną nerimą ke
liančią grupę. Pav. 1973 m. 40,000 
vokiečių prašė leidimo išemigruoti. 
Jie čia savo atsiradimą išveda dar iš 
Katerinos Did. laikais atsigabentų 
amatininkų. Jie kalba gražiai vokiš
kai, laikosi teutoniškų papročių ir 
jaučia didesnį giminingumą Vak. Vo
kietija, nei Sov. Sąjungai. Ukraina, 
kuri Sov. Sąjungoj turi didžiausią 
nerusišką gyventojų skaičių, tebėra 
nacionalinių neramumų scena. Char
kove, Kijeve ir kituose Ukrainos 
miestuose sklinda pogrindžio spauda.

(Nukelta i '2-tą psl.)
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NAUDUOKIMĖS DEMOKRATINĖMIS 
TEISĖMIS

Kas yra demokratija, netenka čia 
aiškinti, prileisime, kad visi ją supran
ta. Tačiau ar visi jos teisėmis naudo
jasi? Demokratija yra gyva ir reikšmin
ga , kai visi valstybes piliečiai yra są
moningi ir vykdo savo teises ir parei
gas. Demokratija yra galima tuose kraš
tuose, kur gyventojai yra pasiekę aukš
tos dvasinės kultūros ir sąmoningo 
valstybingumo.

Kaip jau žinome, demokratija įga
lina pilnateisį pilietį dalyvauti lygio
mis teisėmis valstybės gyvenime ir jos 
tvarkyme bei valdžios sudaryme. Pilie
čiai pasisako už tam tikrą partijų su
darytą programą ir išrenka atstovus jai 
vykdyti. Daugumas piliečių tuo ir pasi
tenkina, išrinkę savo atstovus trims ar 
keturiems metam s,patys saldžiai snūdu
riuoja, ar tyliai merdėja visai nesido
mėdami, kaip tie jų rinkti atstovai juos 
atstovauja. Tarsi jų demokratiškos pa
reigos ir teisės tuo ir užsibaigė, jiems 
daugiau nėra ko besirūpinti. Toks de
mokratijos supratimas yra klaidingas ir 
net žalingas.

Šių laikų gyvenimas labai greitai 
keičiasi, veržiasi naujos demoralizuo
jančios idėjos į mūsų gyvenimą, ardo 
senus papročius, griauna moralines ir 
kultūrines vertybes,norėdamos žmoniją 
paversti galvijų banda. Už jas pasisa
ko nedidelė dalis žmonių, bet jie 
yra aktyvus, jie savo reikalavimus re
mia demonstracijomis, protestais mitin
gais, rezoliucijomis ir t.t. Kai nėra ki
tos pusės, kuri galėtų juos atsverti, jie 
daug laimi, nežiūrint kad jų yra mažu-

Nulemia ne skaičius, bet darbas, 
energija. Ko vertas padorus,bet

ma. 
Įdėta 
tylus merdėjantis pilietis, prieš tą, ku
ris demonstruoja, reikalauja,kumščiu 
grasina. Mes tokiu padorių merdėjančių 
žmonių turime labai daug ir kas iš to, 
kai nėra ko ant svarstyklių padėti, ten
ka nusileisti ir pralaimėti. Kad ir pado
rūs, bet mirę, netinką kovai už būvį, už 
geresnę ateitį, už saugesnį gyvenimo 
būdą. Demokratijoj vyksta legali kova, 
kas nekovoja tas pralaimi.

Turėtume ir mes lietuviai pabusti 
iš to snaudulio, turėtų ir mums pradėti 
rūpėti visi šių dienų reikalai. Gyveni
mas yra pareiga; atsakomybę nešame ne 
tik už savo tautinę bendruomenę, bet ir 
už šio krašto saugumą ir gerovę.

Gyvenant demokratinėje sistemoje, 
kiekvieno piliečio pareiga rūpintis sa
vo krašto gerove, o tai reiškia, kad kiek 
vienas demokratas turi rūpintis savo 
krašto politika. į kiekvieną besireiš
kiančią blogybę privalome reaguoti pro
testais, demonstracijomis, rezoliuci
jomis ir kitomis mums suteiktomis prie
monėmis. Tik nesakykite, kad tas nie
ko nepadeda; tas labai daug padeda 
demokratinėje sistemoje, tas padrąsi
na ir paskatina tuos, nuo kurių pareina 
įstatimdavystė ir valdžia. Gyvendami 
demokratijoje, mes turime ir laisvę ir 
teises, deja,neturime noro jomis nau
dotis, nes savo patogiame snaudulyje 
neturime ką pasakyti ir ko reikalauti. 
Laikas būtų praregėti kokia žala daro
ma visai žmonijai.

am

Perth’o lietuvių atstovai sutinka kun. P. Butkų_su savo darželio rožėmis, kuris 
atvyko pravesti rekolekcijų. Iš kairės: kun. L. Kemėšis, J. Kuzmickienfe • Apy
linkės pirmininkė, A. Klimaitis • Ramovenų pirm., kuų. P. Butkus, O. Liuti
kienė • buvusi Apyl. pirm., V. Skrolyš, Tautos Fondo ątstoyaą., ,.
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Rašytojas A. Mironas^sveikina
Petronėlę Orintaitę š.m. kovo menės} 
24 d. jos pagerbimo šventėje Los 
Angeles. Nuot. A. Gustaitis

NACIJONALIZMAS PRIES 
INTERN ACIJONALIZMĄ,

(atkelta iš !■ psi.)
straipsniuose reikalaujama dauJos 

giau tautinės laisvės ir smerkiama 
respublikos rusifikacija. Hucubai, gy- 
veną Ukrainos Karpatų papėdėje, ne 
sėkmingai protestavo prieš paėmimą 
seno altoriaus ir kelių ikonų iš pili
grimų bažnyčios Kosmach kaime. Šie 
meno kūriniai buvo iš bažnyčios iš
gabenti prieš bažnyčios lankytojų va
lią į Ukrainos meno galeriją Kijeve. 
Pasmerkęs šį aktą raštu, Valentinas 
Morozovas buvo areštuotas ir nuteistas 
kalėti. Jo herezija buvo ta, kad jis 
tvirtino, jog nacionalizmo užgniauži
mas jį tik sustiprina. Morozovas paci- 
tavo pavyzdžius iš armėnų ir Čečėnų: 
čečėnai ne tik buvo deportuoti iš jų 
tėvynės, bet jie buvo sistematiškai 
pasklaidyti po visą Pakistaną. Bet 
praktikoje nei vienas čečėnas nebuvo 
rusifikuotas.

Lietuvoje yra daug katalikų. Jie 
priešinasi sovietų antireliginei kam
panijai ir savo religinius jausmus jun
gia su nacionalizmu. Demonstracijos 
kai kuriose vietose sutraukė tūkstan
čius jžmonių. Vienas jaunuolis Kaune 
protesto ženklan susidegino.

’’Tas vaikėzas buvo pamišęs” — 
tvirtina Henrikas Zimanas, ’’Komu
nisto”, svarbiausio teoretinio žurna
lo Lietuvos respublikoje, redaktorius. 
Bet nagrinėdamas nacionalizmo klau
sima^, Zimanas pripažįsta: ’’Kai kurie 
žmonės neįmanoma įtikinti, kad so
cializmas yra geriausia sistema. Iš 
tikro, reikes daugelio metų išspręsti 
problemoms, kurių priežastis — per
dėtas, nacionalizmas ir buržuazinės 
tendencijos”.

Sov. Sąjungoje yra apie 100 tau
tybių. Iš jų 57 turi tiek gyventojų, kad 
klasifikuojamos kaip didesnėsės, ku
rių kalbos įjungtos į sovietų mokyklų 
sistemą.

Per visą Sov. Sąjungos istoriją 
iškyla nevienodumų, liečiančių na
cionalizmą: viena srovė atstovauja 
greitesnę asimiliaciją, kita ragina 
laikytis atsargumo. Stalinas užėmė 
kietąją liniją, kartais perkeldamas iš
tisas tautas į tolimas sritis. Anks
čiau Leninas' skelbė, kad tautybių 
vienų su kitomis suartinimas būtų sa
vanoriškas. Tam pabrėžti, mažumų 
konstitucijose būdavo klausulė, su
teikianti teises išstoti iš Soy. Sąjun
gos, jei respublikos to panorėtų. Nei 
vienai toks noras neatsirado: jei tam 
susidarytų sąlygos, sovietų armija 
pasirūpintų, kad nei vienas toks no
ras neatsirastų.

Komunistų partijos sekretorius 
Leonidas Brežnevas atrodo esąs 
centristas. Asimiliacija? Taip. Bet 
neperskubiai. Nesenai jis pareiškė: 

’’Partija yra prieš pagreitintą suartė
jimą dirbtinai. Bet tuo pačiu metu par
tija laiko neleistinomis bet kokias 
pastangas sulaikyti Sov. S^ungos tau- 

~ tų ir gyventojų suartinimo procesą”.
Maskvos universitete Suer T. Kal- 

tachcian vienas žymiausių Sov. Są
jungos autoritetų nacionlizmo klausi
mais, sako: “parapijinis nacionaliz
mas yra buržuazinis. Komunizmas gi 
yra internacionalinis. Todėl neturi 
būti nacionalizmo, kuris butų konflik
te su socializmo internacionalizmu”. 
Pats būdamas armėnas ir tuo didžiuo
damasis, Kai tactician atsargiai daro 
skirtumą tarp nacionlistinių apraiškų, 
pajungtų komunizmui ir tarp tų, kurios 
tik diktuoja laikyseną komunizmo link
me. "Komunizmas nereiškia, kad etni
nis pasididžiavimas turi būti panai
kintas” - sako jis —. Jis smerkia 
tuos, kurie tapatina "sovietų pilietį” 
su "rusu”, nes "rusai tėra viena tau
tybių mūsų krašte”.

Asmens, norį siekti aukštesnės 
karjeros, turi mokėti rusiškai. Mažu
mų narys, jei jis nori progresuoti, 
visų pirma jis turi tikti komunizmo 
nustatytam modeliui. S.A. Orudjev 
natūralinių dukųministęrijoj, Maskvo
je, užima aukštą vietą. "Aš esu 
azerbadžeinietis”, sako Orudjev, pa
brėždamas savo iškilimą iš nežymaus 
naftos laukų darbininko į ministerių 
tarybą. Partijos bosas Brežnev yra 
ukrainietis, taip pat kaip N. Krušče- 
vas; Stalinas buvo gruzinai Komunis
tinėj utopijoj nuopelnai lemia, ne tau
tybė. Stengdamiesi apvaldyti tautybių 
klausimą, komunistų bosai skatina 
mišrias vedybas ir kilnojimąsi, siek
dami sukurti vienalytę tautą.

Propoganda aukština gyventojų 
maišymąsi. Kirgizija šiuo metu turi 
apie 3,200,000 gyv., bet tik apie 
47% kirgizų tautybės. Likusieji pas
klaidyti po kitas tautybes.

Rusų kalba naudojama kaip jun
giančioji jėga. Partija palaiko stip
rią kontrolę visais kalbų atžvilgais
- tiek rusų ir mažumų kalbų. "Kalba 
yra mūsų įrankis žmonėms mokyti”,
— pareiškė Kirgizijos Mokslųakademi* 
jos filologijos skyriaus dir. pav. S. 
Baicedeev. Trijų žymiausių respubli
kos filologų padedamas jis nustato, 
kaip akademija turi užtikr inti, kad kir
gizų kalba būtų suderinta su Markso 
ir Lenino doktrinomis savo aiškini
mais ir niuansais. Net epinė poema 
Manas, stepių Iliada, buvo peraiš
kinta taip, kad jos eilutės atitiktų 
komunistiniam kurpaliui.

Kai Kirgizija ir kitos centrinės 
Azijos respublikos buvo sukomunis- 
tintos, sovietų hierarchija pakeitė iki 
tol krašte naudotus arabiškus rašme
nis kiriliniais rašmenimis. Tuo būdu 
muzulmonų jaunimas buvo atskirtas 
nuo šimtmečių senumo kultūnnio pa
likimo. Daugelis senų arabiškais 
rašmenimis veikalų dabar jau užmiršti, 
išskiriant tik valstybės patikrintus 
mokslininkus. Šie pastarieji perraši
nėja dokumentus, derindami juos su 
marksizmu ir leninizmu. Istorija taip 
pat perrašoma, kad ji tiktų raudona
jam modeliui.

Coushbek Uzenbekov, kirgizas, 
Kirgizijos Mokslų akademijos isto
rijos profesorius yra ir vadovas depar
tamente, kurio uždavinys - surinkti 
duomenis apie "didvyrišką Kirgizi
jos praeitį”. "Senais laikais, sako 
šis profesorius, mūsų tauta buvo rai
telių tauta, kuri gyveno labai pana
šiai, kaip Amerikos indijonai. Rusai 
įžengė į kraštą 1867 m., kad apsaugo
tų kirgizus nuo britų imperilaistų. 
Komunizmo santvarkoj, toliau tvir
tina profesorius, kitados buvusi atsi
likus Kirgizija tapo modemiška tau
ta”. Nežiūrint betgi visų šių laimėji
mų ir Čia yra bėdų. Pirmasis Kirgizi
jos komunistų partijos sekretorius 
T. V. -Uzubaleev nesenai skundėsi par- 

tijos mitinge: "Nepaslaptis, kad kai 
kurie rašytojai griebiasi garbinti pra
eitį, vaizduodami jų kaip socialinės 
harmonijos laikotarpį. Tai šiūrkščiai 
iškreipiama istorinė tikrovė”. Toliau 
kalbėtojas kritikavo, kad daugelis 
kirgizų labiau mėgsta savo kalbą už 
rusų ir jis net įspėjo prieš perdidelį 
vertinimą vietinės kultūros. Kai ku
riose srityse esąnet atgyjąs muzulmo- 
nizmas. Baigdamas savo kalbą jis 
išskaičiavo visa_eilę gamybos trūku
mų, kurie priskiriami "Klaidžiojan
čiam nacionalizmui”.***

AMERIKIEČIU.SPAUDA APIE LIETUVA,
Los Angeles "Times” bendradar

bis Murray Seeger, š.m. kovo 10 d., 
minėto pavadinimo laikraštyje paskel
bė beveik viso puslapio straipsnį, 
pavadintą: "Lithuanians Defy Rus
sia”.

Straipsnio autorius suglaustai 
sumini Lietuvos valstybės istorijos 
raidą,prieidamas prie valstybes nepri
klausomybės atstatymo 1918 metais 
ir prie 1940 metų, Stalino ir Hitlerio 
susitarimų, Lietuvos okupacijos.

Suminima įvykiai kaip Lietuvos 
gyventojai reiškė ir tebereiškia oku
pantui savo tautinį bei religinį nepa
sitenkinimą, siųsdami Jungtinėms Tau
toms skundus dėl tikinčiųjų perse
kiojimo. Taip pat apie įteiktus pareiš
kimus Komunistų partijos vadovybei 
Lietuvoje ir • Maskvoje,reikalaujant 
religinės tolerancijos lietuviams 
tokios, kokia leidžiama Lenkijoje 
vietos komunistų režimo.

Žvelgiant Skitus okupanto daro
mus gyventojams suvaržymus, nurodo
ma, kaip Sovietai jausdami lietuvių 
nepasitenkinimą esamu režimu, nelei
džia ne tik užsieniečiams, bet net ir 
užsienyje gyvenantiems lietuviams, 
atvykusioms lankyti savo giminių, 
laisvai keliauti visame krašte: jiems 
Lietuvoje, ir vien tik Vilniuje, telei- 
džiama pabūti vos tik keturias die
nas, į Vilnių įsikviečiant norimus su
sitikti gimines.

Žvelgdamas 
autorius 
nyČių, 
dojama 
Tačiau 
matyti 
Sv. 
suklydo 
minėti norėdamas).

Vilnius gražiai tvarkomas, puo
šiamas. Jame esą daug gražių suveny
rų krautuvių, koKių netekę matyti ki
tuose Sovietu Sąjungos miestuose. 
Patikęs restoranas "Lokys” ir jame 
patiekti skanūs valgiai.

Plačiai suminima 1972 metais 
Lietuvoje buvę įvykiai: Romo Kalan
tos tragiška mirtis bei jos pasėkoje 
įvykę dideli areštai. Stonio, Andriuš
kevičiaus tokia pat susideginimo tra
gedija.^ Studentų areštai ir pašalini
mai iš universiteto už tautinio senti
mento išreiškimus,puošiant Lietuvos 
didvyrių paminklus. Apie kunigams ke
liamas bylas už vaiku mokymą religi
jos, o jų tėvams skunčlųrašymą. Taip 
pat suminimas pirmosios Sovietu oku
pacijos metu lietuviu trėmimas į Sibi
rą, o antrą kartą tai pačiai komunisti 
nei bangai atgal grįžtant, daugelio jų 
pasitraukimas į Vakarus.

Kad skaitytojas galėtų orientųo- 
kur aprašomoji Lietuva yra, čia 

talpinamas Lietuvos teritoriją

Vrž.
***

MAŽA PASTABĖLĖ
"Tėviškės Aidų” Nr. 12 yra at

spausdintas p. J. Kedžio laiškas:-Ka- 
lendoriaus "Recenzijos”. Tame laiške 
jis rašo: "kad A. Mauragis savo,straips
nio įžangoje sako: "Tik pasižiūrėjęs 
pamatai, kad dėmesio nevertas leidi
nėlis”. O "Mūsų Pastogės” redakto
rius teikėsi paskirti net puse tūkstan
čio eilučių”. Vadinasi, kas A. Maura- 
giui neturi reikšmės, tas redaktoriui 
labai yra reikšminga.

Čia p. J. Kedžiui norėčiau pada
ryti mažą pastabėlę. Ne dėl kultūrinės 
Kalendoriaus vertės buvo prirašyta 
pusė tūkstančio eiluČiųo dėl Kalendo
riaus destruktyvinės žalos, kuriuo bu
vo norima padaryti mūsų bendruomenei. 
Manau, kad dabar bus aiškiau p. Ke- 
džiui, kam tos eilutės buvo skirtos. 
Taigi ne kalendoriui pagarbinti ir jo 
vertę iškelti, o žalai sustabdyti, kokia 
norima buvo padaryti.

A. Mauragis 
Redaktorius

***

į Vilniaus miestu, 
mato jame daug gražių baZ* 

kurių didelė dalis dabar nau- 
jatvneba religinei paskirčiai* 

daug ramių tikinčiųjų esą 
lipant senais laiptais į mažą 

Teresės koplyčią (čia autorius 
'’Aušros Vartų” koplyčią su-

gražiai tvarkomas, puo- 

tis , 
pat 
apimantis žemėlapis.
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GABU.
Redaguoja: A. MalakevUiM*

GINA, ACIU TAU!!!
Daina ir muzika - iš visų' gražiau

sias ir maloniausias menas. Kalbėji
mas taip pat neblogas menas, tačiau 
kada reikia pačių gražiausių Žodžiu 
savo širdies jausmus išsakytą mes jų 
dažniausia nesurandame. Kaip žo
džiais išpasakoti apie Ginos Capkaus- 
kienės koncertą Melbourne? Kaip išsa
kyti, ką jautė ‘širdis, klausantis lakš- 
tingalėlio iš Kanados. Kas Giną dai
nuojant girdėjo, sutiks, jog neperdė- 
ciau palygindama jos balsą su visu 
šimtu lakštingalėlių.

Koncerto programa, atrodo, visuo
se masų miestuose vienoda. Solistė pa
ti sudėjo programą, todėl aiškiai mato
mas solistės klausytojų pažinimas ir 
noras patenkinti. Koks didelis skirtu
mas, ar dainos surinktos iŠ kepurės 
traukiant, ar kruopščiai paruošta impo
nuojanti ir džiuginanti programa. IŠ 
ramių, svajingų tonų kilome drauge į 
griausmingas aukštumas, į pavergiantį 
Climax. Sudėti ilgesnę ir nevarginančią 
lietuviškų dainų programą nėra taip 
lengva, todėl neišvengiamos svetimos 
kompozicijos. Čia pasirodė Ginos Cap- 
kauskienės labai mielas ir artimas nuo
širdumas ir pastangos patikti.

Ne vien jos galingas ir malonus 
balsas mus žavėjo. Jos šilta „lupose 
ir akyse Šypsena mus viliojo. Šypsena, 
kokią mes čia tolimoj Australijoj retai 
tematome. Jaunimas yra net susidaręs 
įspūdį, jog mūsų dainininkai labai rim
ti, kartais net pikti. Bet štai, atėjo 
Gina--grakšti, linksma, plačiai šypso
dama. Atėjo lyg mergaitė iš tolimos 
tėviškės dainuodama laukais ir įėjo į 
musų širdį ne per paradines duris, bet 
ten, kur vaikšto savi ir mylimi namiš
kiai. Atėjo atsinešdama tiek daug šil
tos dvasios ir iš mūsų baimingos pa
garbos tapo meile. Gina atėjo į musu 
širdį tokia sava ir miela, jog net ir 
mirti iš gėdos jau nebenorėjom. Mirti 
iš ge'dos turėjome dėl ko.

Nežinau, ar gyvendami šiame Die
vo užkampy tapome tokiais nerangiais 
provincijolais, ar tik "Jonas nežino, 
ka daro Petras”. Pasikvietę iš tokios 
tolybės dainininkę, mes ne tik kad ne- 
papuošėme savo Namų, bet nebegalėjo
me suskubti apvalyti takus ir solistei 
reikėjo lipti per dažų skardines, per 
remonto atmatas, per skudurus. Ar 
mums nesvarbu? Ar mums vistiek, ką 
viešnia apie mus galvos? Ar jau taip 
iki tokio laipsnio tapome abuoji?

Rašau ne vien dėlto, kad Mel- 
bourna_ išpeikti ar bartis. Esu kalta 
draugė? Ne vienas Melboumas apsilei
dęs. Girdėjau, jog Canberroje abi su 
pianiste sriūbavo pianiną, kad kaip 
nors koncertą išlaikytų nesubyrėjęs. 
Sydney kažkam taip labai reikėjo tą 
dieną švęsti kažkokio metalo vestuves 
ir atitraukti didelį skaičių klausytojų. 
Ar tik ne parako "shotgun” vestuvės 
ten buvo? Ar taip jau susmulkėjome 
savo mažoj didybėj, kuria mirtinai 
būtina įrodyti, jog nebesugebame paro
dyti net to paprasto kaimiško mūsų tė
vų vaišingumo viešniai iŠ tolimo kraš
to, iš už jūrių atvykusiai specialiai 
pas mus? Ar taip jau dvasioje sumen- 
kejome ir nebegalime vieningai priimti 
svečio ir duoti sąlygas pasirodymui, 
kuriam kvietėme? Galėjome nušluoti 
takus, galėjome vienur išnuomoti. ge
resnį instrumentą, kitur išnuomotą su 
"Mr. Sheen” paglostyti. Blogo oro 
sustabdyti negalėjom, bet ••parakines” 
vestuves atidėti galėjom.

Pavieniui Australijos lietuviai 
pagarsėję savo meile ir nuoširdumu sve
čiams. Organizuotai, Dieve apsau
gok! Pradedame stumdytis, kada sve
čias jau troboj. Norėtųsi manyti, jog 
tai dėlto, kad" garbingi svečiai mūsuo
se reti ir organizuoto gyvenimo gracin
gumo išmokai progų nedaug. r

Gina Capkauskienė > pasirodė la
bai supratinga moteriške, dažnai pati 
sutvarkydama sceninius nesklandumus.

Ačiū, labai ačiū, Gina! Neminėk 
mūsų bloguoju, atleisk neskalndumus! 
Ne iš blogos valios, ne visi! Mes

Redakcijos adresas: 3 Rialtoa Avė., 
Bteekburn, Vie. 3130. tol 373 SS*

pa-

Tave ilgai ir su meile minėsim. Lauk
sim dar kartą, gal ir ne už ilgo. Kelio 
klausti nebereikės, gal būt, sulauksime 
ir vėl kada. ,

Pasikalbėjus su Gjna Capkauskie- 
ne, kokį įspūdį išsiveža iš musų, kaip 
patinka Australija, atsakė, jog galėtų 
čia gyventi,jeigu reikėtų. Žmones čia 
gražesni. Lietuviai gyvena laisviau, be 
įtampos. Sunkiausia čia buvo tai ba- 
liavoti. Savo akomponiatorėms, V. 
Inkrataitei ir R. Kubiliutei, turėjo vien 
šiltus komplimentus. Apgailestavo, 
kad mes neturime radio valandėlės, 
kuri būtų ne vien kultūrinis reiškinys, 
bet ir komunikacija.

Dainininkė labai populiari Ameri
koj ir Kanadoj. Nuo praeitų mėty kon
certais užimta iki gegužės mėn. pabai
gos. į Australiją atvažiuoti labai no
rėjo ir nesigaili. Gerosios mūsų ypa
tybes ji sako persveria blogąsias; to
dėl norisi tikėti, kad ši gastrolė ne 
paskutinė. Mums lieka gražus prisi
minimas.

Ne sudiev, bet iki pasimatymo, 
Gina!

Melbourne, koncerto metu parduotų 
plokštelių pelnas, $60.00, skiriamas 
Spaustuvėms Vajui paremti. Plokšteles 
pardavė Spaustuvei remti Melb. Moterų 
Pagelbinis Komitetas.

A. Matukevičienė***

Melboumo ApyL pirmininkas Albinas 
Pocius ir Gina Čapkauskienė priėmi
mo metu. **♦

MEDITACIJOS nauda 
Regina Bytautienė

Senos, labai senos praktikos 
galba daugybė žmonių šiandien siekia 
jausmingo nuotykio • kelionės i save, 
kuri gali nuvesti į neištirtus pasau
lius. Daugelis eina prašyti pagalbos 
pas didžiųjų Rytų religijų meditacijos 
technikus. Paskutiniu laiku ypatingai 
paplitusi fiziko Maharischi Mahesch 
Jogi "transcendentali meditacija”. 
Maharischi pats tapo Hindu vienuoliu. 
Jo pasekėjai medituoja du kartu į die
ną, tyliai kartodami savo "Mantra” • 
posakis iš Sanskrito, mokytojo 
specialiai kiekvienam išrinktas. Ta
čiau orientalinė praktika nėra vienin
telė, gal būt, tik labiau į akis krintanti 
indicija šiai naujai aistrai. Krikščio
nių bažnyčios irgi jau Įveda senuo
sius meditacijos pratimus. Daugelis 
pamaldų prasideda arba baigiasi trumpa 
meditacija.

Mūsų kultūroj meditacijos menas 
turi gilias šaknis. Leksikonas defi- 
nuoja meditaciją, kaip "jausminį ste
bėjimą” arba kaip "pamaldų dvasios 
Įsigilinimą į religinę, tiesą, misteriją 
arba garbinimo objektą”. Žodis naudo
jamas kartais įvarioms dvasinėms 
padėtims apsakyti, iš kurių kyla nau
jos mintys, nauji būdai ar net asmeny
bės pasikeitimai. Vienokia ar kitokia 
forma meditacija yra tokia sena ir 

„ tokia plati, kaip ir pati žmonių giminė. 
, Kaip medituoti? Pirmiausia reikia 

skirti mažiausiai pusę valandos į die
ną pilnai ramybei. Tas laikas turi būti 
išlaikomas kasdien, nės pasekmės ne
ateina per vieną dieną. Vieta irgi 
labai svarbu. Daugelis sako, jog ge
riausiai gali susikaupti tuščioje baž- 

, nyčioje. Kiti eina į gamtą - mišką, 
prie jūros ir panašiai. Tai rodo vienu
mos reikalingumą ir tuo pačiu jautimą 
erdvės. Yra svarbu ir laikysena. Visi 
meditacijos technikai ieško patogiau
sios, atpalaiduojančios kūno padė
ties, kuri iškeltų vidujinę ramybę ir 
sąmonę. Niekas negali pažvelgti savo 
dvasios gilumon, jeigu galvoje mintys 
sukasi kaip malūnas. Tie absurdiški 

. ant galvos stovėjimai ar kitaip iškrai
pyta kūno padėtis, kitiems kaip tik yra 
dvasiat atpalaiduojanti padėtis. Ne 
visiems būtina kojas sukryžiavus ant 
žemės sėdėti; galima sėdėti kietoje, 
aukštoj atloštoj kėdėje. Pirmoji koncen
tracija i kūno veiksmą, kvėpavimą ar 
širdies "plakimą.

Meditacija nėra pabėgimas iš gy
venimo, bet tikriau pasiruošimas leng
viau priimti ir spręsti kasdienį gyve
nimą. Priklauso, ką žmogus iš savęs 
atsineša, ką jis randa kelionėje į 
save. Vienas pažįstamas, turis rūpin
tis protiniai nesveika žmona ir trimis 
sunkiai auklėjamais paaugliais vai
kais, man pasakojo: • Kai jau manau, 
kad aš turiu pats eiti i galutinę pa
baigą, kai jau nebežinau išeities, 
viską palieku ir išvažiuoju žvejoti. 
Koncentruojuos į jūrą, saulę, meškerę; 
jaučiu vėją veide ir akyse. Galvoju 
apie vyrus, kurie iškeliaudavo naujų 
pasaulių ieškoti ir ką jie mąstydavo 
savo ilgose kelionėse. Grįžtu namo 
vidujiniai nusiraminąs, pailsėjęs. 
Galiu yėl žiūrėti į dalykus objektyviai 
ir jaučiu vėl esąs pajėgus kovoti su 
problemomis. Jeigu meditacija tiek 
pasiekia, tai jau yra labai daug.

— Ramybė, tylos patyrimas, — ______ _ ______________________
sako dauguma psichoanaliktikų, — yra muzikos pavyzdžius, pademonstruoda-

- . ............ mas Čiurlionio genialumą.
Filmo pagaminimas pareikalavo 

daug rūpesčiųir pastangų iš prof. Liu
dos Alssen. Pats filmas vertas ne tik 
lietuvių, bet ir visų meną vertinančių 
žmonių dėmesio. Užrašai ir komentarai 
anglų kalba. Tai pirmas tokios rūšies 
filmas apieriietuvį kūrėja.

***
Konservatyvumas

— iKas yra konservatyvumas?
— Laikrodžio tikrinimas pagal 

gaidžio giedojimą.

praktiškiausia priemonė naujų jėgų 
sukaupimui. Norėdami pakeisti kelio 
kryptį, visuomet turime sustoti. Ta
čiau problemų sprendimo palengvini
mas yra tik dalis meditacijos naudos. 
Meditacija gali būti ir kelias į savęs 
atradimą.

Juk žmogus negali ilgai ramiai 
išsėdėti be kokios nors kūno reakci
jos. Mažam vaikui kūnas yra viskas 
- jis pats; bet metams bėgant, kaž
kaip nejučia žmogus perskyla: jo dva
sia ir kūnas tampa vienas kitam sve
timi. Meditacija juos gali vėl suvesti, 
kad vienas antram tarnautų.

Meditacija sugražina daugybę 
užmirštų atminimų, užmirštu, svajo
nių, patyrimų. Medituodamas surandi, 
kaip esi gyvenimo bėgyje pasikeitęs ir 
kaip toliau keitiesi.

Daugelis žmonių medituoja gru
pėmis ir drauge, be žodžių jaučia tarpu
savyje simpatijos bangą. Pamato savo 
panašumą, savo bendra žmogiškumą. 
Visi esame lyg tie fakelai, kurie vie
nas nuo kito užsidega: vienam gęs
tant įsiliepsnuoja kitas. Grupinė medi
tacija" ypatingai jaučiama rytu krikš
čionių bažnyčiose; vienoda kantacija 
veikia raminančiai ir jungia.

Juo giliau einame į save, tuo 
arčiau esame prie didžiosios medita
cijos dovanos - džiaugsmo. Dažniau
siai atrandame, kad mūsų tikrasis Aš 
iŠ prigimties yra džiaugsmingas. Grai- 
kų'filo sofas Platonas rašė: • Žmogaus 
sieloj visada yra šviesa, nelyginant 
žiburys nakties vėjuje ir audroj. • Juo 
ilgiau apie pasaulį mąstome, juo 
stipriau jaučiame, jog esame sujungti; 
pasaulis ir aš • akmenys, kalneliai 
tampa pilni gyvybės. Visur atrandame 
------- j . sėklelėj, žemėje, medžio 
žievėj, svirplio čirpėjime.

Meditacija gali pastūmėti mus ir 
žingsniu toliau - iki nematomo pasau
lio ribų, kuris mus supa, lyg kvapas 
nematomu rožių. — Mes esam, — taip 
rašo psichologas Claudio Neranjo, — 
Kosmoso dalis; banga gyvenimo okea
ne, siūlelis įvykių audinyje ir savo 
odos viduje mes nei prasidedame, nei 
baigiamės. - Vienaip ar kitaip, mes 
visą gyvenimą stengiamės pasiekti 
tą giminingą junginį, mus rišantį su 
visaiš pasaulio tvariniais - ir su 
Dievu. Kada meditacija ateis iki ši
tos ribos, ji jau bus maldos sesuo.

Medituoti — nėra kokie nors ste
buklingi vaistai; tačiau tai gali sugrą
žinti musų dvasią į ramų, laimingą 
jausmą, kokį jaučią vaikai, kada jie 
vieni ilipę į medį svajoja. Juk Žinom, 
kaip vaikai veržiasi lipti į medžius, 
ten pasistatyti namelį, arba vientik 
ant Šakos pasėdėti. Jie veržiasi į 
vienumos laikotarpį, be kurio jie 

neturėtų dvasinių jėgų eiti 
draugu su lekiančiu pasauliu.

Šiandien vyrauja nuomonė, jog 
rytojaus pasaulis bus visai kitoks, 
negu jis buvo vakar. Daugelis žmonių 
meditacijoj mato prielaiptį rytojaus 
pasikeitimui. Mato stiprinančią jėgą 
tam. pasikeitimui priimti.***

FILMAS APIE ČIURLIONĮ
Liudos Laurinavičiūtės Alssen, 

kuri profesoriauja Bowling Green, Ohio 
universitete, turinčiame 15 tūkstančių 
studentų, pastangomis buvo susuktas 
filmas rodyti per televiziją apie mūsų 
didįjį menininką Mikalojų Konstantiną 
Čiurlionį. Filmas pirmą kartą viešumai 
buvo demonstruotas per Bowling Green 
universiteto televiziją sausio 19 d. 
vakare.

Filmas susideda iš dviejų dalių. 
Pirmoje dalyje Čiurlionio kūryba tapy
ba ir muzika, ypač pirmoji buvo prista
toma daugiau chronologine tvarka. 
Antroje dalyje jo kūryba buvo aptarta 
jos kilmės, kaip tautos misticizmo ir 
gražaus gamtovaizdžio, atz'vilgiu, bei 
lyginama su Čiurlionio meto dailės ir 
muzikos kryptimis ir pabrėžiami skir
tumai. Nerasta jokių ženklu, kad jis ką 
nors sekė.

Aiškintojais — komentatoriais bu
vo pati prof. Liuda Alssen ir prof. 
Willard Misfeldt, kitas to pat universi
teto dėstytojas. Komentatoriai iškėlė, 
kad Čiurlionis tapyboje bandė reikštis 
muzikiniai, ypač kad jis buvo ir geras 
muzikas. Jo kūryba — tapyba buvo to 
laiko unikumas. Priekaištas, kad jo kū
ryba artima Kandinskio kūrybaifbuvo 
atmestas, nes jei jie ir pasįžįno, tai 
tik pastaraisiais metais prieš Čiurlio
nio mirtį.

Pianistas Andrius Kuprevičius, 
Cleveland© universiteto muzikos pro
fesorius, filme davė kelis Čiurlionio
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ŽIURKĖS IR MARAS

O. Areimaitė
Keista, kad senovė pažįsta peles, 

bet nežino jų didesnės ir piktesnės 
giminės * žiurke's. Nei Zend • Avesta, 
nei Biblija, graikai nei romėnai, pago- 
nys ir kirkščionys; niekas žiurkės ne* 
mini. Ji gyveno, kaip laisvas, nela* 
b.ai skaitlingas žvėriukas arabų, dyku* 
moj, ir tik tenai.

Kartą per dykumą ėjo žmogus, var* 
du Mohammed. Jo palydovai rodė jam 
juodu kailiu, nuogomis uodegomis nak
tinius žvėriukus; ir sakė: "Žiūrėk, jos 
seka mus, kur tik mes einam. Jos 
maitinasi nešvara ir išmatomis; nakti* 
mis jos bėgioja per mūsų kūnus ir mus 
užteršia. Kur jos prisiliečia, mus iš* 
beria mirtinos votys. Leisk mums jas 
užmušti, kad jos mūsų nenugalėtų,nes 
niekas nežino, kokia iš jų nauda”.

Pranašas jiems atsakė: — Allah 
žino! Jis juos sutvėrė. Jis savo tvari
nius tvarko ir mes neturime teisės Jo 
tvarką maišyti. Jis tikriausiai duos
jiems priešą, kuris jais maitinsis.
Prieš votis Jis davė mums šventą plo* 
vimąsi vandeniu. Valykitės, būkite 
švarūs ir pasitikėkit Allah! —

Taip kalbėjo Mohammed. Iš pra
džių atrodė, kad tiesa buvo jo palydovų 
pusėje, nes kai po Mohammed mirties 
būriai tikinčiųjų ėjo per dykumą, žiūr* 
kės juos lydėjo iki Oriento miestų ir 
ten apsigyveno. Tai vyko septintajame 
šimtmety po Kristaus. Vėliau pasirodė 
Mohammed’o teisybė. Miestai buvo aukš 
tai civilizuoti ir kultūringi, pilni šva
rių šulinių ir puikių vandetiekių ir tau ■ 
tos,kurios,laikėsi religijos^ypating<ai> 
buvo švaros. Visur buvo pilna benamių 
šunu, kurių negalima buvo užmušti, 
tačiau niekas jų ir nemaitino. Jie iš 
gatvių surinkdavo parazitus, drauge ir 
tamsiakailius nakties žvėriukus. Atsi
tiko, jog vočių liga ėjo ne nuo žmogaus 
ant žmogaus ir per blusas, bet jau ėjo 
per žiurkes. Ligos įniršimas, prieš ke
lis šimtmečius žudęs žmones, buvo jau 
aprimęs. Stipriausieji Oriento žmonės, 
išlikę gyvi gavo imunitetą; geras gy
venimas ir švara atliko savo ir votys 
buvo tik atskirų asmenų praeinanti li
ga. Maru ji tapo vien tik žiurkėms. Net 
ir krikščionys, lankydami šventas vie
tas Jeruzalem, apsigyvendavo švariuo
se viešbučiuose, pas švarius žmones 
ir jiems niekas neatsitiko.

Bet keturis šimtus metų vėliau 
krikščioniškame Vakarų pasaulyje isi- 
plėtojo karas, žudynės, nederliai ir 
badas. Fiziniai išvargę ir dvasiniai 
išsiblaškę žmonės "žinojo” kodėl: 
visa tai buvo Dievo bausmė už tur
tingą, palaidą ir nuodėmingą gyvenimą. 
Ypač dar už tai, jog Šventoji Dievo 
Žemė buvo nekrikštu, rankose. Reikėjo 
stoti i kova nevien su Palestinos pago
nimis, bet ir su savo pačiu kūnu. Žmo
nės masėmis davė priesaikas, jog 
"vandens lašas nepalies mano kūno, 
nei žirklės mano plaukų, kol nebus 
išlaisvintas Kristaus Grabas”.

Daug buvo šventų pavydžių ir 
jais sekti buvo kiekvieno krikščionio 
pareiga. Per du Šimtmečius ir septynis 
kryžiaus karus šimtais tūkstančių alka
nų ir suvargusių žmonių laimėdavo mū
šius su pagonimis, bet buvo bejėgiai 
atsispirti bakterijoms per blusas ir 
kitus parazitus iš žiurkių atnešusioms 
marą. Aukos žiurkių, kurių jie nepa
žino. Tokiu būdu žiurkės atsidėkoja
savo gelbėtojui Mohammedui. Iš trijų 
šimtų tūkstančių kovotojų pirmajame 
kryžiaus kare, 20,000 krito kovoj, 
20,000 grįžo, o likusieji mirė nuo epi
demijos, kuriai, kaip eruopiečiai, jie ne
turėjo atsparos. Antrasis žygis pasie
kė tiktai Damaskus. Be rimtesnės ko
vos liga juos išžudė ir tik keletas tu
zinų grįžo namo. Kai Barbarosa Pales
tinoje prigėrė,iš jo 100,000 karių liko 
tik apie 5,000. Ketvirtojo žygio kariuo
menę maras sunaikino visiškai nė Jeru
zalem nepasiekus. Prancūzijos Liud
vikas Šventasis prarado ne_tik kariuo
menę, bet mirė pats ir jo sūnus. Taip 
maras užbaigė kryžiaus karus. Apie 
20 metų vėliau, paskutinioji krikščio* 
niųtvirtovė ir Šventasis Kapas pateko į 
priešo rankas. Žiurkės išgelbėjo Rytų 
Žemę ir Allahas savo tvarinius išlaikė 
tvarkoje.

Kai 1291 m. pora laivų su paskuti
niais išlikusiais kryžiuočiais įplaukė į 
Genoą, iš laivo išbėgo į krantą "gra
žus, pilki žvėreliai”. Vaikai plojo ran-
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komis, o senieji pasakojo juos esant 
egzotiškais kurmiukais. Tačiau jie ne
lindo į kurmio urvelius, bet ėjo pas žmo
gų, į jo namų rusi, ,į sandėlius. Mies
tuose prie jūros ir upių jų tiek daug 
prisiveisė, jog atsirado net žiurkių nai
kintoju profesija. Žiurkių gaudytojus 
vadino* menininkais ar mokslinčiais ir 
nevalia buvo juos įžeisti arba neatsi
lyginti.

Grizų kryžiuočiai,atvežė žiurkes, 
bet ne^marą; nes kurie grįžo, buvo pa- 
giję. Atrodė, jog likimas davė malonės 
laikotarpį vakarų pasauliui iki 1347 
metu.

Tuo laiku, esant palankiam vėjui, 
12 genoesiškų laivų rekordiniu laiku 
atplaukė iš Oriento į Siciliją. Jūreiviai 
sveiki atėjo į laivą, vien pakely kele
tas susirgo kokia tai karštlige ir buvo 
paguldyti Messinoj į ligoninę. Nepas
tebėtos apleido; laivus ir keletas žiur
kių susimaišė su savo giminėmis tu
siuos ir pastogėse. Bet neilgam. Pirmą 
kartą savo istorijoj Messina miesto 
žmonės pergyveno negirdėtą spektaklį: 
baugūs žvėriukai, kurie bėgo nuo žmonių 
ir slėpėsi, dabar patys atėjo į žmonių 
kambarius, lyg ieškotų, žmogaus artu
mos. Jos griuvinėjo, lyg girtos ir žmo
nės juokėsi, manydami jas smaguria
vus iš senų vyno statinių. Bet jos štai- 
fa sudrebėjusios išsitiesia ir miršta,

imtais negyvų žiurkių atsirado kiek
vieno žmogaus name. - Na ir gerai, - 
galvojo žmonės. — Dievas atsiuntė 
liga ir tie biaurus padarai išdvės.

4 Per porą dienų pradėjo ir žmonės 
griuvinėti, kaip girti. Jie degė karščiu, 
jie klykė nuobaisaus galvos skausmo, 
jie draskėsi kliedėdami; juodi, pilni 
pūlių guzai atsiranda pažastyse, ant 
kojų, visur. Nuo vočiųnąštos žmogus 
nutyla ir miršta. Kartais užtruko savai
tę, kartais tik porą valandų. Per kele
tą savaičių Messinoj buvo 30,000 lavo
nų. Per porą mėnesių Lucca mirė penk
tadalis gyventoju. Per metus Italija ir 
visa Europa, nuo Pyrinėjų iki Uralu 
buvo užkrėsta. Po dviejų metų Angli
jos sala ir per penkis metus visas Va
karų pasaulis prarado ketvirtį savo gy
ventojų. Kur krypuodamos pasirodydavo 
žiurkės, iš ten bėgo žmonės ir nešė 
"juodąją mirtį”.

Kėno kaltė? Ar tai ne Dievo baus
mė? Ir vėl vargšai žmonės pasnykauja, 
vėl nesimaudo, nesišukuoja ir nekerpa 
plaukų. Per kaimus vaikščiojo vienuo
liai ir atsiskyrėliai, plakdami rykštėmis 
save ir žmones,norėdami išnaikinti 
nuodėmę. Tie raupsuoti, kuriuos kry
žiuočiai parvežė, ar jie ne Dievo prie
šai? Juos sudegino, vargšus raupsuotus 
su visais jų bendrabučiais. Jų silpni 
kūnai buvo ilgai neatsparus ir jų daugu
ma buvo išmirę patys. Viena nauda - 
maras sunaikino raupsus. Kiti priešai - 
žydai. Ar ne jie negeria vandens iš šu
liniu , arba jį pirma išvirina? Ar ne jie 
šulinius užnuodijo? Ar ne Toledo rabi
nai davė įsakymą, nes nekrikštai sara
cėnai valdo pietų Ispaniją, o ten žy
dams gera ir nėra maro? Ar tai ne Įro
dymas? Ir prasidėję Pogromai per visą 
Europą. Degino' žydus Tūkstančiais. 
Žiauriausioji tragedija yra ta , kad isto
rija apie rabinų įsakymą yra teisinga. 
Aukštai kultivuotoj saracėnų Ispanijoj; 
žydų ir arabų daktarai perspėjo žmo
nes negerti vandens iš nešvarių šu
linių, perspėjo dėl švaros, kol pagaliau 
jų patarimo paklausė. 1375 m. Veneci
joj ir Ragusa respublikoj, atskirose 
salose buvo Įrengtos Izoliacijos sto
tys, kuriose maru įtariami žmonės ir 
žiurkės turėjo išbūti 14 dienų "quaran- 
ta giorni”. Pamažu liga išnyko. Deja, 
ir vėl neilgam.

Po pusės šimtmečio jokių karan
tinų nepripažįstančioj Anglijoj vėl iš
kyla juodoji mirtis. Vėl Žmonės pasny
kauja, vėl meldžiasi ir plakasi. Prisi
deda dar vienas pagoniškas burtų šo
kis, galįs sulaikyti epidemija, ir ligą nu
varyti į kapus. Šokti turėjo nuogi abiejų 
lyčių * žmone‘s vidurnaktį ir kapuose. 
Kadangi britai tuo laiku kariavo su pran • 
cūzais, šokis atėjo į kontinentą. Fa
natikas, pavarde Maccaber vedė būrius 
"šokėjų” užburti baisiajai ligai. Bet 
juodoji liga pasiekė karius ir didele 
dalimi jos pagalba Penkis metus vėliau 
Orleano Mergelė galėjo išvyti britus iš 
Prancūzijos.

Amžiams žmonių atmintyje liks 
žiurkių atneštas maras. Amžiams ne
užmirštamas bus ir Maccaber mirties 
šokis kapinyne ir prancūzų kalboj kaip 
"danse macabre” dar ilgai gyvens.

Maras atėjo ir praėjo, praėjo irvėl 
atėjo ir 60 metų vėliau susirado baisią 
draugę • dėmėtąją šiltinę.

*** LITHUANIAN AUSTRALIAN CLUB,

Jeronimas su Darata (Vanagaitis su Vanagaitiene) 
karikatūroje

VANAGAITIS IR JO PALIKIMAS
Prieš 25 metus (1949.3.10) J.A. 

Valstybėse mirė veiklus kultūrininkas 
Antanas Vanagaitis (gimęs 1890.5.19. 
Saliuose, netoli Sakių). Baigęs 2 kla
ses, Antanas Vanagaitis kurį laiką mo
kėsi pas vargonininką groti vargonais 
ir paskiau apie 11 metų vargonininkavo 
įvairiose parapijose. Bet A. Vanagai
čiui buvo per ankšta šioje profesijoje, 
jis nebuvo patenkintas savo pasieki
mais muzikos srityje. Jis pirmiausia 
lankė J. Naujalio vargonininkų kur
sus, o paskiau 3 metus studijavo mu
ziką Drezdeno konservatorijoj. Pagili
nęs muzikinį žinojimąjis dėstė muziką 
mokyklose, dirigavo mėgėjų chorams, 
dirbo aktorium teatre. Bet ir dabar jis 
nebuvo patenkintas. 1924 išvyko į 
J.A.V. ir čia jis pasireiškė veikliau
siai. Įsteigęs Dzimdzi drimdzi trupę 
A. Vanagaitis aplankė labai daug lie
tuvių kolonijų. Jis reiškėsi kaip dai
nininkas, įdainavęs į plokšteles eilę 
populiarių dainų, ir kaip muzikas, pa
rašęs vokalinių ir instrumentinių mu
zikos kūrinių; palikęs scenos vaizde
lių, nemaža publicistinių straipsnių. 
Geriausiai pasiekė jo muzikiniai kūri
niai, dar ir dabar chorų giedami ir so
listu dainuojami: "Stasys”, "Dul, 
dul "dūdelė”-, "Iš rytų šalelės”, "Mo
lio uzbonas”, “Nuliūdo kapais apsi
klojus tėvynė”, "Laisvės Varpas” ir 
kit.

Tačiau dar vienas A. Vanagaičio 
vertingų palikimų, atlikęs nemažą cio- 
nykščių lietuvių tarpe kultūrinę misi
ją, • tai mėnesinis žurnalas "Margu
tis”, o jo pradėtas leisti Čikagoje 
1928 m. (sustojęsw1965). Tai muzikos, 
folkloro, jumoro žurnalas. Sis žurna
las ir savo turiniu, ir redagavimo for
ma, ir neįprastais skyrių pavadinimais, 

LIETUVIU. AUSTRALU. KLUBAS CANBERROJE
IEŠKO KLUBO VEDĖJO • SECRETARY MANAGER SU ATLYGINI
MU ‘ S7280.00 PER METUS, BARO LICENZIJA TURĖS BŪTI PER
REGISTRUOTA NAUJO VEDĖJO VARDU. J.

SUINTERESUOTUS PRAŠOME KREIPTIS Į MINETO KLUBO 
VALDYBOS PIRMININKĄ P. A. BRŪZGĄ IKI Š.M. GEGUŽĖS MĖN. 
1 D. SEKANČIU ADRESU: LITHUANIAN AUSTRALIAN CLUB, 
WATTEL ST., LYNEHAM A.C.T., 2602.

DĖL SMULKIU IN FORMACIJŲ^ SKAMBINTI TEL: 491801.

buvo lietuvių mėgiamas ir gana papli
tęs. Nemažą vaidmenį atliko ir„ "Mar
gučio” radijo transliacijos. Žodžių, 
A. Vanagaičio veikja J.A.V. buvo pla
ti, populiari ir reikšminga.

Vanagaičiui mirus, visai jo veik
lai ir Žurnalui suduotas skaudus smū
gis. Nors "Margučio” leidimą ir radi
ją perėmė tvarkyti jo žmona Lidija, 
visada buvusi savo vyro darbų entu
ziastinga dalininkė, bet čia jau sekė 
smūgis po smūgio. Naujai atvykę iš 
Europos žmones - Petras Linkus, dail. 
VI. Vijeikis, adv. B. Dirmeikis, bet 
tas neilgai truko: vieni jų aplinkybių 
priversti, pasitraukti, adv. B. Dirmei
kis, naujasis redatorius mirė. Eile 
kitų irgi pasitraukė ar mirė. Pagaliau 
1964 m. gruodžio 28 d. automobilio 
nelaimėj žuvo ir A. Vanagaičio žmona 
Lidija ir su ja važiavęs radijo ben
dradarbis poetas Alg. Mackus.

Tai buvo skaudžiausias smūgis, 
po kurio "Margutis” jau neatsigavo 
ir 1965 m. sustojo ėjęs.

A. Vanagaitis mirė, jo darbų tę
sėjai vėliau irgi mirė ar buvo priversti 
nuo darbo pasitraukti ir "Margutis” 
sustojo ėjęs. Bet A. Vanagaičio įna
šas į lietuvių tautinės gyvybės palai
kymą ir pratęsimą J.A. V. - yra dide
lis ir jam priklauso dideli nuopelnai. 
Jo daugelis muzikinių kūrinių išliko ir 
dainos tebedainuojamos. O "Margučio” 
netekimą labai daug lietuviu apgailes
tauja - tai buvo visų žurnalas, atitin
kąs to meto lietuvių jausmus. Išliko 
"Margučio” radijo valandėlės. Radijo 
programos yra įdomios ir labai lietu
vių mėgstamos. Šiuo metu "Margučio” 
radijo valandėlėm vadovauja Petras 
Petru tis.

Benediktas L.
***
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KA AŠ MAČIAU AMERIKOJE
(TĘSINYS)

SEIMO BANKETAS
Seimo banketas prasidėjo 8 vai. 

iškilmingoje Prezidential Ballroom, 
Statler Hilton Kotelyje. Programa: ofi
cialios kalbos, garbės ir užjūrio sve
čią pristatymas, literatūros premijų 
įteikimas, pasižymėjusių asmenų me
daliais apdovanojimas, ir Antanas Gus
taitis skaito savo naujausius humoris
tinius eilėraščius.

Iš kasdienybės rūpesčių išnirę 
žmonės atrodo gražesni, ar jie butų 
jauni ar seni. Sunku juos atpažinti, 
kada jie užmiršta kasdienybę ir pasi
kelia į. šventiška^ nuotaiką, vis tiek ar 
tai būtų bažnyčioje, ar baliuje. Jų nuo
taika žavi, jų kalba sklandi, o veidai 
malonūs ir žvilgsniai ramūs. Jų rūbai 
išlyginti, išvalyti nuo dulkių, kvepia 
intymiu artumu. Ritmingai plakant šir
džiai, jų išpuoštos gintarais ir perlais 
krūtinės ir dekolte lengvai kilnojasi 
pulsuoja paslaptinga gyvybės jėga. 
Brangakmeniai nuo jų rankų žiedų ir 
auskarų liepsnojo . ugnimis. Elegantiš
ki jų judėsiai gražūs ir linkę kitiems 
patarnauti. Gi mintys lakoniškos, leng
vos, linkusios į flirtą ar į estetinį 
filosofavimą. ,Ar negera tokioje nuotai
koje ir tokioje iškilioje aplinkoje pa
būti drauge su visais? Be abejo, šam
panas _ ir vynas čia daug pagelbsti. 
Jei būtum iš kito pasaulio, galėtum 
pagalvoti, kad čia lėlių teatras - tokie 
gražus ir nerūpestingi yra baliaus daly 
viai.

Po oficialiosios dalies ir po gana 
paprastos vakarienės,pasijutome lais
vi, galį atsikelti nuo apskritų didelių 
stalu, prie kurių sėdėjo dešimtis as
menų. Mes, Australijos lietuvių atsto
vai, sėdėjome prie vieno stalo: p.p. 
Balsiai, dr. V. Doniela ir aš. Su mumis 
sėdėjo mūsų seni draugai-Donė Venc- 
lauskaitė, Antanas Vasaitis, mano 
klasės draugas iš Kražių gimnazijos 
kun. P. Patlaba, kurį sutikau pirmą 
kartą po 35 metų. Ir ką, vienas antrą 
lengvai pažinome. Petras toks pat, 
nuostabiai išlaikė visus savo jaunys
tės bruožus,ne tik fizinius, bet ir dva
sinius. Šiais metais išeina į pensiją 
ir žada aplankyti Australiją. Buvo ma
lonu su tokiu jaunystės draugu susi
tikti -ir pasikalbėti. Prie mūsų stalo

ŠEIMYNIŠKI PASIKALBĖJIMAI
- Kaip gerai, kad mums vis ko 

nors trūksta, - kalu savo Argusienei 
indus plaudamas. — Jeigu nieko netrūk
tų — numirtume iš nuobodulio. Prisi
menu vokiečius tuoj po karo; jiems 
baisiai truko "speck und butter”, ta
čiau kultūra klestėjo, kaip niekada. 
Pradėjo daugiau •’speck” atsirasti, 
kultūra tuojau suliesėjo. Mes laimingi, 
mums likimas nepagailėjo trūkumų ir 
kultūra negauna progos kaip reikiant 
uznūsti. v

- Ką tujcia filosofuoji? — Klausia
Argusienė. Žinote, ji nėra labai gudri 
moteriške, , ,

— Ziure'k, sirdyte! Juk turėjai 
pastebėti, kad paskutiniu laiku labai 
daug kultūrinių parengimų atsirado? 
Kol pinigų nereikėjo, mūsų kultūrinis 
gyvenimas, sakyčiau, buvo šnipšt! Ko
kie pasišventėliai su vaikučiais padek
lamuoja per minėjimus, o šiaip per me
tus - du, trys parengimai ir tie patys 
vos, vos isstene'ti. Pažiūrėk dabar: 
vienas per kita, net galva sukasi. Ne
bežinai žmogus i_ kurį galėtum neiti, 
visi įdomūs atrodo. Ir jie bus įdomus, 
tą galiu beveik garantuoti. O dėl ko 
visa tai? Ar tu žinai?

- Na, o tu ar žinai?
- Žinoma! Juk sakau, kad pinigų 

reikia, verkiant reikia. Pastogė nori 
spaustuvę žmoniškai susitvarkyti, ma
šinų gerų reikia laikraščio pagerinimui, 
kas gi to nemato?

— Na, Argusai, žinai... Tu,tav0 
Pastogė ir mašinos man atrodo, kaip 
tie pasakos beždžioniukės akiniai; dėk 
ant nosies ai* ant uodegos, jeigu nėra 
tai ir nėra. Skaityti nemoki ir akiniai 
negelbės.

— Gal, poniute, pasakytum, ką pati 
filosofuoji?

— Noriu pasakyti, kad mašinos ir 
spaustuvės’ dar ne viskas. Oi, dar daug, 

■ daug daugiau reikia.
- Ko čia labai daug reikia? Geri 

norai, sakyčiau... Pažiūrėk, kaip da-

A. Mauragis 
sėdėjo ir žinomas politikas Leonardas 
Valiukas. Jo vadovaujamas Rezoliu
cijoms Remti Komitetas pravedė House 
Concurrent Resolution 416 JAV-bių 
Kongreso abiejuose rūmuose. Tai di- - -r . »«
dėlės reikšmes aktas, šios rezoliucijos JS norėjo Šokti. Ir šoko, Jack Morton 
ateityje gali turėti labai didelės orkestrui grojant, ^ pilna^^ didele^^sale 
reikšmės Lietuvos laisvinimo akci- 
joje.

Šiame bankete buvo aktyvioji ir 
iškilioji Amerikos lietuvių dalis, taigi 
norėjosi ją arčiau pažinti, o taipgi susi
tikti ir savo jaunų dienų draugais su 
kuriais teko praleisti jaunystę Lie
tuvoje. 
Jau Seime pastebėjau senyvą lietuvių 
porą, tautiniais rūbais,pasipuošę klau
sėsi seimo posėdžių, eigos. Iš matytų 
spaudoje fotografijų tuojau atpažinau, 
kad tai buvo p. Nadas Rastenis su 
savo ponia. Žinojau, kad tai yra advo
katas, visuomenininkas, poetas ir 
šiaip nusipelne,s Lietuviu, tautai žmo
gus, bet nebuvo porogos sujuoten susi 
tikti. Juo domėtis pradėjau, kai Lietuvių 
Dienos,, išleido A. Baranausko Anykš
čių Šilelį anglų kalba, kurio vertėjas 
buvo Nadaš Rastenis, poetas su auksi
niu laurų vainiku ant galvos. Šią gar
bę, laurų vainiką Jam suteikė konkurso 
keliu poezijos mylėtojai, taip mes tu
rime formaliai vainikuotą laurų vainiku 
ir pripažinta poetą Nada^Rastenį. Tai 
didelė jam ir mums garbė. Ir štai ban
kete atsiduriu prie jo stalo, mane su
pažindina su juo ir mudu valandėlę 
pasikalbame. Jis ištraukia iš kišenes 
poezijos lakštą, ką tik jo paties iš
leistą, ir man atminimui padovanoja.

- Išverčiau Prano Vaičaičio 
Šalis” į anglų ir rusų kalbas,

daug ten gražios’poezijos, malo- 
pačiam tokius dalykėlius, versti.

-'Yra 
tiek 
nu
Pakvietė jis mane į Baltimorę jo ap
lankyti, turis daug įdomių dalykų man 
parodyti. Deja, pritrūko laiko ir aš jo 
neaplankiau, bet buvau patenkintas 
jį sutikęs.

Čia pat susitikau advokatę p. 
Arminienė, kuri rūpinasi Bražinskų 
byla. AŠ norėjau su ja susitikti ir iš
girsti iš jos pačios,, kaip iš tikrųjų 
atrodo Bražinskų byla, ar yra vilties 
juos išgelbėti. Ji man plačiai papasa
kojo apie jų bylą ir tuos sunkumus, 
kuriuos daro rusų sovietų valdžia. P-nia 
Arminienė dėkojo Australijos lietu
viams, kurie daug prisidėjo prie Bra* 

bar visi sujudo laikraštį remti! Pažiū
rėk i parengimus! Vienas koncertas 
balandžio 28 dieną; kitas Jumoro ir 
Satyros Vakaras gegužes 11 dieną. 
O kur dar kiti užplanuoti ir kolkas 
paslaptingi. Jeigu bu tume turtingi, tokių 
koncertą dažnai nebūtų. Matai, sirdyte, 
biednam vis dėlto gyventi yra daug 
įdomiau. Jeigu butume turtingi, tingė* 
darniu sume s tume į kepurę keletą desėt* 
ką tūkstančių, ir vėl sau snaudžiam.v..

— Kiek čia tie koncertai teatneša 
tų tūkstančių. Reikės mesti ir į kepurę.

— Ką reikės pridėti — pridėsiu, bet 
dabar man labai smagu žiūrėti, kaip 
visi stengiasi ir šokinėja. _

- Šokinėk ir tu, nežiūrėjęs. Pir
mas esi swaukti, kad tau laikraštis 
negeras, tai redaktoriui ko trūksta ar 
dar dievai žino, ko tu kartais nori. 
Prisidėti, oi, geriau neprašykit! Nori 
nieko nedaryti, nieko neduoti, o paskui 
verkšleni, kad negerai! Ar šventieji 
puodus lipdo? Pagaliau, juk ir šventie
siems molio reikia. Taigi, mano mie
las Argusėli, mažiau verkšlenk, ma
žiau kritikuok, mažiau * ’ žiūrėk”, bet 
daugiau matyk!
v - Aš nekritikuoju, sirdyte, as... 
Štai aš net jau bilietus turiu į abu 
parengimus. Girdėjau, kad jumoro va
karas bus tik suaugusiems, he, he... 
Sako išj Sydney kokia tai "Stryper” 
atbėgs ,ibo greitumu.

Stryker”, o ne Stryper. Geriau 
tegul ne vargsta, nes Viktorijos poli
cija nelabai mėgsta nuogus vyrus.

- Kas sakė, kad vyras? Ar tikrai 
vyras? O aš maniau, kad k iria aštuo- 
nilikinė. Ar tu tikrai žinai, kad vyras? 
Kas tau sakė? - Nusimenu visai.

— Nieko nežinau, — sako Ar^usie* 
nė. — Aš tik žodį pataisiau. Del ma
nus gali bėgti, kas tik nori. Bėk ir tu, 
man vi stiek, tik pirma į veidrodį gerai 
pasižiūrėk!

- Matai, kokia tu! Duok tau kul
tūrą, o tu štai kąišverti!

— Atrado kultūrą nuogu užpaka
liu, - juokiasi Argusienė. - Tokia

zinskų gelbėjimo bylos išlaidų paden
gimo.

Bangavo gražus^ Strauso valso 
garsai salėje,kam paširdžius kutenda
mi, kam kojas kilnodami, visi atjaunė- 

ieško 
užeiti 
gi prie skanėstais apkrauto stalo vaišina
si ir šnekučiuojasi. Tuoj supratau,kad 
čiaFrontininkųbičiuli ai ir užjūrio sve
čiai, 
jos 
jau 
ir 
tikslas 
draugu, 
bai.
progos 
ir 

Pradžiugino mane netikėtas susi- čiuliais. 
tikimas su dailininku Aleksandravi 
Čium. As’ji laikiau žuvusiu, taip man ranus. 
kažin kas pasakė Innsbruke. Jis buvo Tą 1 , „ ” „
tos pačios Kražių gimnazijos auklėti- greitai bėgo, nors banketas tęsėsi iki 
nis, kaip ir aš, tik jis buvo žemesnėse 2, vai. ’ 
’ ’ ’ ’ ' " " ’ " tėjam.

nei su 
bėti. 
kinti. 
Petru 
zijos 
singais 
kimas , 
pamačiau 
Jis 
visada.

Seimo banketas pasibaigė. Daug 
malonūmų patyriau susitikęs bičiulius,

• vienus čia paminėjau, kitų dėl vietos 
__ _----------- ------------ stokos,.-negalėjau, tačiau visi jie man
rankom virš galvos ir galvojų buvo malonūs ir kiekvienu susitikimu 

jis toks galėtu būti. Jis prieina 'džiaugiausi.
Grįždami su Done į Baltimorę, 

'beveik visą keliąjylėjome; nežinau 
kat ji galvojo, as prisiminiau prieš 
33 metus balių Vilniuje ir mėginau jį 
palyginti su šiuo banketu. Tada buvo
me tik Vilnių atgavęjr visa lietuviš
koji visuomenė ruošėsi tą įvykį atžy
mėti iškilmingu naujų 1940 metu, suti
kimu Vilniuje. Balių ruošė Kariuomenės 
Generalinio Stabo viršininkas gen.

" i- 
žiavę iš visos Lietuvos. Turėjau gar
bės ir aš dalyvauti tame atmintiname 
Naujų Metu sutikimo baliuje. Tas ba
lius paliko mano atmintyje, jis buvo 
įspūdingas ir prasmingas. Mes, lie
tuviai, džiaugėmės pirmą kartą sutik
dami Naujus Metus Vilniuje. Ilgai 
dainavome • Mes be Vilniaus nenurim* 
sime. Ir štai - mes jį turime. Kaip 
nesidžiaugsi? Tačiau šalia generolo 
Vitkausko sėdėjo du rusų raudonosios 

’J s garnizono komendantai, jie 
temdė mūsų džiaugsmą. Po 33 metų ki
tas šaunus balius mano gyvenime.de- 
ja > jau Washingtone, bet ir vėl tas 
pats rusų raudonosios armijos šešėlis 
tebetemdo* mūsų džiaugsmą.

Važiavome su Done kone miego
dami, mūsų laimė,trečią valandą nak
ties keliai buvo tuštį ir mes laimingai 
pasiekėme namus.

Nuovargis buvo toks didelis ir 
miegas toks malonus, jog rodėsi, kad 
nieko daugiau nereikia žmogaus laimei, 
kaip geros lovos. Labanaktis!

(bus daugiau)
***

linksmai nusiteikusių lietuvių. Šokau, 
žinoma, ir aš, ir man buvo linksma, ir 
aš jaučiausi jaunas...

Girdžiu, kad kaži kas mane svei
kina, žiūriu • matytas, bet negaliu 
atpažinti. Pasirodo, kad australietis, 
iš Geelongo p. A. Sėkrys, atostogau
damas Amerikoje, atvyko į seimo ban
ketą. Malonu buvo jį čia susitikti.

klasėse, jaunesnis. Bet buvo vyresnių
jų labai mėgiamas ir populiarus vaiki
nas dėl savo gražios vyriškos išvaiz
dos, o ypač, kad jis mokėjo piešti 
taiklias karikatūras. Gimnazijos lite
ratūriniame laikraštėlyje jis mane 
nupiešė žvirbliu. Tas žvirblis man 
labai patiko, ir aš kurį laiką pasiraŠi- 
nėdavau Žvirblis. Dabar susitikęs su 
kun. K. Kuzminsku nuošaliai kalbuosi 
apie Lietuvoje leidžiamas kronikas ir 
girdžiu kaž kas storu bosu šaukia mano 
pavardę:

— Ką as matau, ką aš matau ... 
Mauragis, Mauragis* - • , y
Aš žiūriu į ateinanti vyrą aukštai iš
keltom i 
kas 
ir apkabina mane. Tik dabar atpažinau, 
kad Jonas Aleksandravičius.

- Iš kokio svieto tu čia atėjai? • 
paklausiu jo.

- Iš kokio svieto, iš kokio svieto?
Aš čia Washintone gyvenu, o tu iš 
kur f- - - Daug nieko nesakęs,tempia jis 
mane į barą, tokia proga reikia nugerti, 
35 ‘ ' ............
gas 
fundija ir liepia gerti, jis atrodo jau ir Vincas Vitkauskas. Svečių buvo šuva 
dabar gerokai nugėręs; aiškinuosi kad ~---- ----T ------- rru._j.-_.. ___
tebesu abstinentas. Prisimename vai
kystės amžių, prisimename žvirblio 
karikatūrą. Jis mane supažindina su 
gražiomis' poniomis, o pats nueina sa
vo reikalais. Pasakoju ponioms apie 
Australiją, jos klausosi ir stebisi, 
bet Jonas neateina, o man rupi dar su 
daugeliu susitikti ir pasikalbėti/iega- 
liui vakarą praleisti, tik su ponioms, kai 
tiek' daug reikalų. Jonas, tur būt, nuėjo 
pailsėti, man gi teko ponių atsiprašyti armijos 
ir pasitraukti Jono nesulaukus.

Matyti Jonas mane palaikė, jau
nas dienas prisiminęs, šauniu kavalie
rium, Jkuriam jaunų ponių tarpe, ne
gali būti nuobodu bankete.

Susitinku Antaną Gustaitį, kvie
čiu atvykti į Australiją,į kengūrų žemę 
naujam įkvėpimui, "’'Suruošim literatū
ros vakarus, būsi patenkintas,-sakau 
jam.

- _Ar apmokėsite kelionę? Kaip 
girdėjau,jūs ten esate turtingi.

— Nežinau, poezija toli nuo musų 
širdžių ir juoko nelabai besuprantame,

metai kaip nebuvome susitikę, ii* 
laiko tarpas. Mano mielas Jonas 

STASIUI BUTKUI
Tegul nuoširdūs musu, užuojautos žodžiai palengvina Jūsų skaus 

mą dėl Lietuvoje * Palangoje-mylimo tėvelio mirties, sulaukusio 83 
metus.

Žmona Meta ir Newcastelio Estą Bendruomene

kultūra...
— Bet, sirdyte, dabar viso pasau

lio kultūra nuogu užpakaliu. Je, nuogas 
užpakalis vyriausias kultūros vadas. 
Priekį rodyti, sakyčiau, ne^visada 
patogu.

— Nėra kuo girtis, ką?
— Dėl manęs gali neiti nė į vieną 

parengimą. Balandžio 28 koncerte, sa
ko, tarp visų tautiškai rimtų pasirody
mų bus atvaizduojamas ir vainikėlio 
praradimas. Galėtum nueiti, sakyčiau...

— Ką tu čia man nurodinėji? Vai
nikėlio praradimą? Būta ko? Geriau 
tylėtum.

— Matai, širdyte, man nesvarbu. 
Ko tu pyksti? Prisiminti galėtum, sa
kyčiau... įdomus dalykas, he, he... 
Vainikėlio praradimas visuomet, vi
sais laikais neišeiną ,įą kultūros, _hę, 
he, he... Einam į abu parengimus, ką!

Mūsų Pastogė Nr. 15/16 1974..4.22 psl.5
$**

tokie laikai- negalėjau aš jo pradžių* 
ginti, norS miela būtu, jį dar kartą pasi* 
klausyti.

Taip man besidairant ir besidžiau
giant vis daugiau atnaujintom pažin* 
tiną prieina Done ir praneša, kad manęs 

p. B. Nainys ir kad aš turiu 
į toki, tai kambarį. Nueinu, o 

ten susirinkusi graži kompanija

itinmkų bičiuli ai ir uzjuno sve* 
VėTmalonus susitikimas ir nau* 
kalbos. Mano kolegos australai 

čia besivaišiną, taigi įsijungiau 
aš į naują ratelį. Šio subuvimo 

buvo pažinčių sustiprinimas ir 
įsigijimas naujai PLB Valdy* 
Mes, tie užjuriečiai, turėjome 

geriau pažinti valdybos narius 
arčiau pasikalbėti su senais bi« 

, Tai buvo tikrai gera ir malo
ni proga susitikti senus kovos vete*

Tą vakarą negailestingai laikas

, bet štai jau ir prie pabaigos ar 
Nebuvo laiko nei gerai pašokti, 
poniom, kaip reikiant pasikal* 
Laikas jau skirstytis, atsisvei* 
Eidamas iš salės, susitikau su 

Balčiūnu, mano buvusiu giltiną* 
mokytoju, ir su visais jo gau* 
giminaičiais. Malonus sušiti- 
bet toks trumpas, užteko, kad 

jo gerąnuotaiką ir sveikatą, 
toks pat žvalus ir malonus kaip

Greit nebus tokių įdomių. Juk biednyn 
neinam, o bagotėjam, todėl gali būti, 
kad visai nebereikės pinigų, tai ir mie- 
gosim doleriais pasikloję ir mūsų kul
tūra miegos kartu.

Ateikite ir Jūs visi į abu paren
gimus, nes spaustuvei molio... atsi
prašau, naujų mašinų reikia. Reikia 
laikraščiui padėti įsitaisyti gerai, 
o paskui žiūrėsim. Ateikite! Tik į tą 
jumoro vakarą gal vaikų nesiveskite, 
jeigu tie Sydney stryperiai atbėgs. O 
gal apsiriko Argusienė ir tikrai agtuo- 
nilikinės bus???...

Kažin, ar vainikėlio praradimai 
dabar kitokie, negu medviejų su Argu- 
šiene laikais? Pažiūrėti pravartu, ar 
ne?

Susitiksim koncertuose.
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KIEK AS SUŽINOJAU!
„ Can bem skis arch. Vytautas
Švedas važinėdamas po pasaulį susi
rado Kanadoje sau mergytę Čyžiutę 
Felytę iš Hamiltono ir susižiedavo. 
Birželio 1 d. jau ir vestuvės numa
tytos, tėvai p.p. Švedai praeitatpirma
dienį, išskrido pro Europa pas sūnų 
į vestuves. Linkime Vytautui šeimi- 
ninės laimės, o tėvams laimingos ke
lionės.

***
Čirškia visi žvirbliai ant tvorų, kad 

šeštadienį, gegužės 4 d. vakare,Sydne- 
jaus Lietuvių Klube bus ko dar nėra 
buvę. Senimas drauge su jaunimu žada 
suorganizuoti linksmavakarį, ir paremti 
"Mūsų Pastogės” spaustuvės vajų. 
Tikslas tikrai gražus ir geras, o koks 
bus tas vakaras patys pamatysime.

***
Teko nugirsti, kad melbourniškiai 

labai smarkiai ruošiasi balandžio 28 d. 
koncertui, baliui ir Dievas žino^ką jie 
ten toliau išdarinės. Mus pasiekė grieš- 
tai slaptos žinios, kad ten galės būti ir 
"sūdna diena”, velnių ir raganų atei
sią^ ten pas juos. Kas galite užklyskite 
pažiūrėti, kas ten daroma ir apie tai 
mus pilniau painformuokite, kad galė
tume su savo skaitytojais pasidalyti, sk steik

Marija Umbražiūnienė po sunkios 
operacijos sveiksta ligoninėje St. Geor
ge Kogarah, tikisi greitai sugrįžti na
mo. Linkime p. Marijai greitai pasveik
ti ir sustiprėti.

***

choras vad. Br. Kiverio. Nugirsta, 
programa dar paįvairins ir pavie- 

artistai. ***
Žurnalistė Ava Saudargienė išsto- 
iš Sydnejaus žurnalistų skyjiaus. 
ir toliau pasiliko Lietuvių Zuma-

IŠTEKA LIETUVAITES
Liepos mėn. 27 d. įvyksta Danos 

Račaitės vestuvės, o rugsėjo mėn. ir 
jos sesutės Vidos.

Taip pat per Velykas įvyko Dau- 
gelaitės sužiedotuvės. Visos išteka už 
svetimtautčių, nes iš tikrųjų New 
catelyje, jų, amžiaus vyrų nėra, o jei ir 
yra pora,tai jie negali išlaikyti didės* 
nės konkurencijos, gi piršliai iš didės* 
niu lietuvių ceųtrų nepasirodo. Dainos 
žodžiai: “ "Sūneliai sulojo, piršliai 
atjojo”... sentimentai ir romantika ne
sikartoja.

jo 
Bet 
lįstų Sąjungos narys

***
MOTIEJUS MIŠKINIS

VILNIUS. • Iš čia pranešama, kad 
kovo mėn. pradžioje okup. Lietuvoje 
mirė a.a. Motiejus Miškinis, žinomas 
literatas, vertėjas, pedagogas ir vi
suomenės veikėjas.

Velionis buvo gimęs 1897.XII. 27 
Juknėnuose, Daugailių valščiuje. 
1915 m. baigė Daugpilio gimnazija, ir 
studijavo Maskvos universitete. I pas. 
karo metu Juknėnuose įsteigė lietuviš
ku mokyklėlę, kurioje, ‘be kitu, mokėsi 
jo brolis Antanas, Pulgis Andriušis, 
Teofilis Tilvytis. 1918 m. įstojo sa
vanoriu i Lietuvių kariuomenę. 1923 
m. buvo konsulo padėjėjas Hamburge. 
Grįžęs „ į Lietuvą baigė studijas ir 
dirbo' Švietimo ministerijos tarnyboje. 
Buvo gimnazijos direktorius, vyr. 
inspektorius, pradžios mokslo dep*to 
direktorius ir kt. 1941 • 1943 m. Vil
niaus u-to literatūros lektorius.

Įdomu pažymėti, kad jo mokinių 
mes turime ir Sydnejuje • inž. J. Dir- 
ginčių, kun. P. Butkų, M. Radzevičie
nę, V. Kazoką. Reikia manyti Austra
lijoje yra daug jo mokinių.

Il-sios bolševikų okupacijos me
tu buvo bolševikų nemalonėje ir be
veik visą laiką skurdžiai gyveno savo 
gimtuose Juknėnuose, apleistame ir ne
remontuotame name.

M. Miškinis visą savo gyvenimą 
aktyviai reiškėsi lietuviškoje litera
tūroje. Parašė "Didžiųjų rašytojų si
luetus” (1936 m. ) išvertė N. Gogolio 
•‘Mirusias sielas” (1937), paruošė 
Lietuvių literatūros vadovėlį (1939), 
bendradarbiąyo visoje eilėje mūsų li
teratūros žurnalų Jų tarpe "PiKvyje”, 
"Literatūros Naujienose”, "Darbuose 
ir Dienose” ir kt. Redagavo "šviesos 
kelius”, parašė eilę kritikos straipsniu. 
Pokario metais dar išvertė į lietuvių 
kalba, nemaža rusų klasikinės literatū
ros veikalų, ju tarpe N. Gogolio, F. 
Dostojevskio, L. Tolstojaus, M. Gor
kio kūrinius. Jo vertimai pasižymėjo 
tikslumu, autorių stiliaus išlaikymu 
ir lietuvių kalbos grynumu.

Okup. Lietuvoje tebėra gyvas 
brolis Antanas (žinomas poetas), Ka
nadoje gyvena brolis Vincas.

Su a.a. Motiejaus Miškinio mirti
mi lietuviųtauta neteko didelio mūsų 
literatūros darbuotojo.

***
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Grybų epidemija užkrėtė ir Sydne
jaus ateitininkus sendraugius. Kovo 
24 d. sendraugiai susidėję savo "jau
nus grybukus” patraukė į gamtą link 
Oberono. Ten jie ne tik prisirinko 
grybų, bet ir aptarė tolimesnę ateities 
veiklą. Juk šiemet popiežiaus yra
paskelbti Šventieji Metai.taigi darbo 
daug prieš akis.

Rasa Slavėnaitė jau antri metai 
"vaikštinėjasi” po platųjį pasaulį. 
Paskutiniu metu apžiūrinėja Paryžių. 
Tarp daugybės turistų susitiko žmogų, 
kuriam nusipasakojo. kas esanti ir iš 
kur. O tas, kiek nustebęs, savo ruožtu, 
jai pareiškė, kad jis neseniai keliauda
mas iš" Londono į Miuncheną traukinyje 
susipažino su mergaite, kuri vadinasi 
Ugne Kazokas.

"Pasaulis mažas, ar ne?” - ste
bisi Rasa atvirlaišky iš Paryžiaus.***

Kanados lakštingala atskrido Ve
lykų šeštadienį į Sydnejų, sekmadienį 
atgiedojo Velykines giesmes, didžiai 
nustebindama Syd nejaus maldininkus.

Pirmadienį geras būrys 
sydnejiškiu rinkosi p.p. F^ullinen rezi- „ .. r • ...
dencijon atsisveikinti su Kanados laks- tas Jau Praej°. Lietingas oras kiek 
tingala ir jai padėkoti UŽ paliktas ma- R1,ma*1nn knnnArtn Irlanavtnm elrm. 
lonias valandėles. Taip baigėsi vienas 
gražus kultūrinis bendradarbiavimo epi
zodas tarp Kanados ir Australijos lie
tuvių, sic sle ate

Dainos choro ir Caritas Balius 
šiemet įvyks balandžio mėn. 27 d. Lie
tuvių Klubo patalpose. Programa iš
pildys kaip ir kiekvienais metais Dai
nos 
kad 
niai

NEWCASTLE VEIKLOS PLANAS
Apylinkės valdyba šiais metais 

rengia sekančius pobūvius: 5 gegužes 
Motinos Diena— South Wallsend Qom- 
munity Hall. 21 rugsėjo - Tautos Šven
tė. 15 gruodžio • Kalėdų pobūvis ir eg
lutė vaikams.

Motinos Dieną traukiama "Musu 
Pastogės” spaustuvės vajaus loterija 
ir rodomas filnąąs iš pereitos Nepri-

SYDNEJAUS APYLINKES KRONIKA klausomybės Šventės, gautas iŠ T.V. 
NBN 3.

Pabaltiecių Komitetas rengia Jau
nimo vakaratir Naujų Metų sutikimą.

Latvių bendruomenė rengia bir
želio mėn. 22 d. • * 'Janis Svetki’pobū- 
vį ir lapkričio mėn. 16 d. Nepriklauso
mybės Šventės minėjimą.

Newcastelio choras numato su
rengti du koncertus, dalyvaujant Can- 
bertos ar Sydnejaus chorams.

***
PERTHAS

Maloni staigmena buvo visiems 
pertiškiams, kai sužinojome, kad at
vyksta kun. P. Butkus pravesti reko
lekcijas į Perth’ą. Po malonaus susi
tikimo Pertho aerodrome, mūsų sve
čias mažai turėjo laiko poilsiui. Jo

1. Nukentėjusiems nuo potvynio 
Brisbanės lietuviams surinkta $113. 
Ši suma pasiųsta Brisbanės Liet. 
Bendruomenės pirmininkui. Abiū auko
tojams ir ypatinga padėka aukų rinkė- 
jamsį, ponams P. Aleknai ir K. Daniš- 
keviciui.

2. Solistės Capkauskienes koncer- 

sumažino koncerto klausytojų skai
čių.

Ypatinga padėka priklauso pia
nistei p-leiVirginijai Inkrataitei, kuri 
puikiai akomponavp solistei laike
koncerto. Taip pat dėkojame ^ponams
Saudargams, kurie nuoširdžiai pri
glaudė ir globojo solistę ir net nuve
žė ja i Canberra ir į Melboumą. Deko- ... . . . . ... .
jame visiems koncerto bilietų platinto- Pamokslai ^stropiai paruosti giliai 

..... .. ■ - - - įstrigo į musų sirdis. Jaučiame jam 
gilią padėką už tiek daug suteiktų 
mūšų dvasiai žinių.

Laikas greit prabėgo ir mes tu
rėjom atsisveikinti su maloniu sve
čiu. Linkime jam daug laimės ir svei
katos jo gyvenimo kely.

jams, ypatingai p. Vinevičiui ir Alek
nai. „

3. Šiais metais žadame surengti 
ir pradedame ruoštis Vilniaus įkūrimo 
650 metu minėjimui.

Sydn. Apyl. Valdyba
***

Division Bells

The Australian Government

LOP5.263.34

Getting to know your Parliament in Canberra. One of a series 
to acquaint you with the workings of our democracy.

Division Bells ring in Parliament whenever 
the House of Representatives, or the Senate, 
divides on a question that cannot be settled 
on the voices.

The shrill bells ring in every room and 
corridor and are a call to Members and 
Senators to hurry into their Houses to vote on 
the question under discussion.

The bells ring for two minutes timed by a 
sandglass.

If the division is in the Senate the lights on 
the Division Bell boxes glow red. If it is in the 
House of Representatives they show green.

When the bells stop ringing, the doors are 
locked and only those inside the Chamber can 
vote; the ‘Ayes’ pass to the right of the Chair, 
the ‘Noes’ to the left. Tellers are appointed, 
the votes are counted, the Chair announces the 
result and another decision has been made in 
your Parliament.
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SY ONE J AUS APYLINKĖS VALDYBOS SPAUSTUVĖS VAJAUS KOMITETAS RUOŠIA

MUSU PASTOGĖS linksmavakarį,
KURIS ĮVYKS GEGUŽĖS MĖN. 4 D. 7 VAL. VAKARE SYDNEJAUS LIETUVIU. KLUBE.

PROGRAMA: PONIU. DAINOS, IŠRAIŠKOS ŠOKIAI, SOLO MUZIKA. ŠIAI PRO
GRAMAI PRAVESTI PAKVIESTA JŪRATĖ REISGYTĖ.

BE TO. VEIKS TURTINGA LOTERIJA IR SKANĖSTU. BARAS.
Vyras žmonai-. "Su suknele, ar be suknelės, VISUS, ALE VISUS, KVIEČIAME ATSILANKYTI Į ŠĮ MALONU. V AK ARĄ. 
€'"■ į Spaudos Balių vistiek eisimi”.

46 When I was a boy, Australia was very very quiet. 
Now it’s very very noisy.”

He’s very, very right.

It’s finally happened-we can’t 
hear ourselves think.

Close your eyes and listen.
Hear the jack-hammers, the brakes, 
the jets, the cranes, the blasting, the 
typewriters and the air-conditioners.

We all made it happen.
We all killed peace and quiet.
Noise pollution is dangerous 

because it makes people unhappy 

and often unwell. That’s why there 
are noise laws.

But noise pollution isn’t just 
industrial, and anyhow, that’s the 
easiest kind to police.

Just as much, noise pollution is 
caused by individuals and that can 
be the most annoying kind for 
us personally.

It could be your son blasting the 
neighbours out of their mind with 
Alice Cooper on the quadrophonic; 

or the fellow at the club who needs 
a new muffler; or you starting the 
mower at 6 a.m. on Sunday. You know 
how annoying it can be to have 
someone else’s smoke billow through 
your wife’s washing. Well, noise is like 
that-with sound effects.

It comes down to consideration 
and caring. It comes down to 
stopping, thinking and listening. 
It’s people who make noise and 
only people can shut it up.

Authorised bv the Australian Government.

Advance Australia. Care,
.;>■ ■, .. ■ ' ■ I-'. ■> . DM4.367.34,
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
A.L.B. LATROBE VALLEY 
SENIŪNIJOS PRANEŠIMAS

Gegužes 8 d. (trečiadienį), 7 vai. 
Morwellio mažojoje Town Hall salėje 
šaukiamas visuotinis metinis Latrobe 
Valley lietuvių susirinkimas, kuriame 
renkamas seniūnas ir kt.

Butinas kuo skaitlingesnis daly
vavimas, nes bus daromos spaudai nuo
traukos.

Seniūne
MELBDURNoTr APYLINKĖS 

LIETU VIU.EMANGELIKIĮ DĖMESIUI!
Kviečiame visus mūsų mielus 

parapijiečius atvykti Į pamaldas, ku
rios bus laikomos sekmadienį, balan
džio 28 dienų 11 valandą ryto, Lietuvių 
Namų koplyčioje 50 Errol St., Nth. 
Melbourne. .

Po pamaldų pasitarimas ir kavutė. 
Melb. Liet. Ev. Parapijos Taryba

PRANEŠIMAS
Man kuriam laikui išvažiavus, ma

loniai prašau visais esamais Sydney 
Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos reikalais kreiptis į vice
pirmininkes, p. V. Kabailienę, TEL: 
43 " ---------- ™T'
77

vice

TEL:

tis

prisi 
ar au

skelb-
Lietu*

2306, p. S. Mauragienę, 
6707.
Lietuvių Sodybos reikalais kreip- 
į p. P. Daukienę TEL: 869 8266.

S.L.M.S.G.D-jos, 
Pirmininkė.

MELBOURNO LIETUVIU.
NAMUOSE ✓Lietuvių Namų remontas žingsnis 

po žingsnio eina pirmyn. Jei kam ir 
susidaro dėl to nepatogumų, tikėkime, 
kad pilnai atremontuoti namai bus žy
miai jaukesni ir teiks geresnės tauti
niam ir bendruomeniniam veikimui są
lygas. Pilnas ir būtinas namų remontas 
ir jų sutvarkymas bus įvykdytas tik 
visiems Melboumo lietuviams 
dedant savo parama paskolomis 
komis.

M.L. Klubo Tarybai malonu 
to papildomą sąrašą davusiųjų 
vių Namams"paramos:

$60.00 aukojo p. Andrius Kelly,
Po $50.00 • p.p. Martynas Didžys, 

J. ir T. Kesminiai, P. Dranginis, P. 
Morkūnas, J. Pietas.

vPo $30.00 • p.p. A. ir E. Bakaičiai, 
E. Sumienė, V. Junokas.

Po $25.00 • Dr. L. Dziukas, J. ir 
O

Po $20.00 • Z. Augaitis, P. Bimba, 
V. ir K. Ivaškevičiai, L. Kaladė, G. 
Kelertas, A. Ramanauskas (St. Kilda),
L. Volkas.

Po $10.00 • V. Dumskis, K. Gar- 
liauskas,Lp.Kalvaitis, K. Prašmutas, 
A. Reimerienė, A. Valius, P. Valonis.

$5.00 • E. Varnienė.
M.L. Klubo Taryba nuoširdžiai 

dėkoja Lietuvių Namų rėmėjams, tikė
dama sulaukti paramos ir iš visų kitų 
Melboumo tautiečių.

M.L.K. Taryba
***

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 -18 East Terrace, Bankstown, TEL: 708 -1414.

BALANDŽIO MĖN.
* SEKMADIENĮ ,21 d. 6 vai. vak. /’THE MINX" 3 merginos šoks 
damups ir gros įvairiais instrumentais.
* SESTADIENĮ27 d. 7 vai. vak. "CARITO" Balius. Dainuos Choras 
ir duetai.
* SEKMADIENĮ,28 d. 6 vai. vak.,"THE MINX" merginos.

GEGUŽĖS MĖN.
* ŠEŠTADIENĮ, 4 d. 7 vai. vak. A.L.B. Sydnejaus Apylinkės V-bos 
"Komiteto Mūsų Pastogei Paremti" - šokių vakaras.

* SEKMADIENĮ,5 d. 6 vai. vak.,"Dainos" Choras (Motera) tauti
niais rūbais.
* ŠEŠTADIENĮ 11 d. 8 vai. vak. BALIUS - MASKARADAS. Pryzai 
uf originaliausia kauke ir apsirengimą. Pirmas prizas $30.00, antras 
$20.00, trečias $10.00. Pagal "Jury Komisijos" nuožiūrą.

* "INN SETT" kvartetas groja kiekviena šeštadieni, ir sekmadienį,

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI!

PAMALDOS
28 balandžio pamaldos Newcas- 

telio lietuviams Šv. Lauryno bažn. 
Broadmeadow 10 vai. Prieš pamaldas 
bus klausoma išpažinčių.

MOTINOS DIENA
CANBERRA • gegužės 5 d. Motinos 
Dienos minėjimas Canberroj. Pamal
dos už gyvas ir mirusias motinas Sv. 
Juozapo bažn. O’Connor 11.30 vai. 
Prieš pamaldas išpažintys.***

* gegužės 12 d. Motinų pa* 
prasidės iškilmingomis pa* 

Šv. Joachimo bažn. 11.30 
kuriose giedos ’’Dainos” choras

SYDNEY 
gerbimas 
maldomis 
vai. I 
vad. JBr. Kiverio. Kuo daugiau kviečia
ma Sv. Komunijos • ypač jaunimas au
kojant už gyvas ir mirusias motinas. 
Išpažinčių dus klausoma nuo 10 vai. 
Po pamaldų. Motinų pagerbimas parapi
jos salėje, kaip kasmet ruošiamas 
skautų ir ateitininkų.

Gegužės 11 d. 4 vai. p.p. lanky
sime lietuvių kapines Rookwoode ir
pasimelsime uz mirusias motinas. Jau 
iš anksto prašoma aptvarkyti savųjų- 
artimųjų bei apleistus kapus ir papuoš
ti gėlėmis.

Jau dabar iš anksto galite užpra
šyti Sv. Mišias, kad jos butų atlaiky
tos ę}ar gegužės mėnesy. t

Šiais Šventaisiais Metais ypač 
uoliai giedokime ar kalbėkime gegu
žines pamaldas. Jos„ bus Lidcombe ir 
visur kitur tuojau po Sv. Mišių,

_ Kun. P. Butkus 
AUKOJO "MUSU.PASTOGEI" . 
Šie “Mūsų Pastogės’ 

aukojo 1973 metais: 
J. Balčiūnas
J. Vizbaras
V. Žygas 
Adelaidės Apyl. V-ba
W. Kviet 
A. Juodgalvis
S. Rimkus
T. Kašauakas
K. .Cieminis 
V. Bukevičius 
Latrobe Valley seniūnija 
K. Petravičius 
A. Jakštas 
V. Bitinas 
Dr. V. Kiaušas

Eskirtienė 
Peliurytis 
Kuzmickas 
Kymantas 
Ąlišauskas 
Sopys

rėmėjai

$4.00 
$2.00 
$2.00 

$20.00
$3.47 
$2.00 
$2.00 
$2.00 
$2.00 
$5.00 

$30.00
$2.00 
$2.00 
$5.00 
$5.00 
$2.00 
$2.00 
$5.00 
$5.00 
$2.00
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$2.00 
$5.00 
$4.00 

$10.00

A.
K. 
K, 
M, 
V. 
V.
G. Martins 
Z. Sipavičius
J. Sadauskas 
O.J. Liutikai
O. Gamienė
P. Šiaučiūnas
R. Kačerauskas 
R. B. Pūkai
iš Adelaidės Lietuvių Sąjungos žinio
je veikiančio Lietuvių Namų Spaudos 
kiosko $40.00

Visiems paaukojusiems nuoširdus 
ačiū. ”M.P.” Administracija

KONCERTĄ. - ŠIUPINĮ

turtinga programa: Melboumo choras, oktetas, tautiniai

Rengėjai

Balandžio 
Spaustuvės

28 dieną, 3.30 po pietų Melboumo Lietuviu Namuose 
Vajui paremti Komitetas ruošia

Įdomi 
šokiai, solistai ir daugiau.

Bilietų kaina: $3.00 ir $2.00. Jaunimui ir pensininkams nuolaida, 
MALONIAI KVIEČIAME VISUS

Geelongo Lietuvių Sporto Klubas ’.’VYTIS” ruošia 
š.m. balandžio mėn. 27 d. 7 vai. vakaro

ATSIGAVĘ J I M O' BALIU.
Maloniai kviečiam visus geelongiškius kaimynus iš Melboumo 

ir Balarato šiame baliuj dalyvauti. 
Gros geras orkestras.

Veiks puikus bufetas.
Savo laimę galėsit išmėgint loterijoj 

VISU LAUKSIME
VYTIS” ValdybaG.L.S.K.

A.L.B. MELBOURNO APYLINKES 
VALDYBOS PRANEŠIMAS

Ponui Vyt. Straukui iš AL B Mel
boumo Apylinkės Valdybos pasitrau
kus ir pakvietus sekantų kandidatą, p. 
A. Matukevicienę, AL B Melb. Apyl. 
Valdyba savo posėdyje 1974 m. kovo 
mėn. 21 d. pareigomis pasiskirstė 
j ‘t’aip .: Pirmininkas • Albinas Pocius, 
338 Brunswick Rd., Brunswick, Vic., 
3056. Vice • pirmininkas ir jaunimo rei
kalams - Petras Aras, 12 Rooney St., 
Lower Templestowe, Vic. 3107. Iždi- 
dininkas—Kazys Kazlauskas, 61 Murray
St., Caulfield, 3162. Vic. Sekretorė- 
Alisa Baltrukonienė, 6 Hawthorn Grove, 
Hawthorn, Vic., 3122. Kultūros ir švie
timo reikalams^- Anita Matukevičienė, 
3 Rialton Ave., Blackburn Vic. „ IŠ Nf< 13 $1686.70

Korespondenciją ir toliau prašau ALjB Adel< ApyL V-ba $50.00
siųsto sekretores adresu. Choras Litua£a (vietoje gėlių) $5.00
x-H‘- y-ta^1S&aUkul pa?traukus nuo- y Neverauskiene ‘ $10.00
širdžiai dėkojame jam uz ideta4 darbą K. Kaminskas $2.00

$1753.70bendruomenės labui. Viso”
Melboumo Apylinkės Valdyba aukš

tai vertina p. V. Strauko sugebėjimus 
dirbti visuomeninį darba^ir mano, kad 
palankiai išsisprendus persikėlimo į 
naujus namus problemos bei pagerė
jus darbo sąlygoms, galės vėl daugiau 
laiko skirti organizaciniam darbui musų 
bendruomenėje.

A.L.B. Melb. Apyl. Valdyba***
PRANEŠIMAS

Geresniam ryšių palaikymui ir 
katalikiškos veiklos koordinavimui 
valdybos kadencijos laike didesniuo
se centruose yra skiriami A.L.K, 
Federacijos valdybos Įgaliotiniai, o 
kur jų nėra^tai pareigas eina lietuvius 
aptarnaujantys kapelionai.

Šie asmenys yra Įgaliojami atsto- g 
vauti A.L.K. Federacijos valdybą | 
įvairiuose susirinkimuose, parengi* g 
muose, bei padėti žmonėms visais g 
’’Tėviškės Aidų”, bei kitais Federa- | 
Giją liečiančiais reikalais.
SYDNEY: • A. Vinevicius • 8 Deakin s 
St. Concord, 2137 N.S.W. Jaunimo ■ 
reikalais • E. Badauskienė - 13 ! 
Sauth St., Strathfield 2135 N.S.W. ! 
ADELAIDĖ: ♦ Pr. Pusdešris - 14 ! 
Midera Ave., Edwardstown 5039 S.A. ■ 
Jaunimo reikalams • R. Kubiliutė • J 
131 Crozier Ave., Edwardstown 5039 ■, ± .S<A- gLėidejo ir
CANBERRA * A. Balsys • 22 Fergu- I Adresas: - 
son Cr., Deakin 2600 A.C.T. I
HOBART: * ’. Kantvilas * 57 Strick* g 
land Ave., S. Hobart 7000 TAS. g
LATROBE VALLEY: - E. Koženiaus-g 
kienė - 1 Burrage St., Moe 3825 VIC. g

A.L.K. Federacijos Valdyba g
PRANEŠIMAS I

Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubo | 
’’Kovas” metinis susirinkimas įvyks J 
1974 m. balandžio mėn. 28 d. 12.30® 
vai. po piet po lietuviškų pamaldų pa-- 
'rapijos salėje, Lidcombe. “

Maloniai kviečiam visus sportiniu- | 
kus, rėmėjus ir svečius atvykti. “

’’Kovas” Valdyba

spaustuves vajus

Ačiū uf aukas.
***

ATITAISYMAS
Praeitame ”M.P.” numeryje buvo 

įrašytas Spaustuves vajaus aukų sąra
še L. Simanauskas is tikrųjų turėjo 
būti p. L. Simankevičius paaukojęs 
$10. Atsiprašome už klaidą.

***
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