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LIET KNYGA IR MES

Neseniai buvo Šioje skiltyje 
kalbėta apie mūsų spaudą su 
prialaidomis, kaip būtų įmano
ma ją pagerinti. Nežinia, kaip į 
tai reagavo skaitytojai, bet Šiuo 
kartu norisi paliesti kitą — lie- 
tuviSkos knygos klausimą. O lie
tuviška knyga, lygiai kaip ir pe
riodinė spauda, yra esminis fak- 
torius mūsų tiesioginiame užsi
mojime išlaikyti lietuvybę ne tik 
dabar, bet ir ateity.

Mes daug dėmesio ir vietos 
skiriame visai veiklai ir akcijai: 
chorams, jaunimo organizaci-
joms, sportui, bet mažiausia krei
piame dėmesio į UetuviSkos spau
dos vaidmenį tiek mums patiems, 
tiek ir ateinančioms kartoms.

Dau tenka nugirsti nusiskun
dimų, kad trūksta UetuviSkos lek
tūros, bet kai išeina knyga, jai 
negalima surasti pirkėjo. Dauge 
lis skaitytojų pasisako, kad nes
kaitą ir tokiame bendruomenės 
laikraSty rimtesnių straipsnių, o 
tik pasitenkina smulkiomis žine
lėmis iš vietos gyvenimo ar skel
bimais, kas kur vyksta. Daugelio 
vaikai ne tik kad nepaima lie
tuviško laikraSčio į rankas, bet 
netgi nieko lietuviSkai neskaito 
teisindamiesi, kad jiems lietuviS
kai skaityti per sunku. Lengviau 
jaunimui kelias valandas ar net 
kelis vakarus savaitėje paaukoti 
Šokant tautinius Šokius ar kito
kiems UetuviSkiems užsiėmi
mams, kaip sportui, negu bent 
valandėlę paimti į rankas lietu- 
viSką knygą ar laikraštį.

Šitokia padėtis daug gero mū
sų užsimotiems tikslams nežada. 
Nemokąs lietuviSkai kalbėti, ar 
ba nemokąs lietuviSkai skaityti 
ar rašyti lietuvis yra tik pusiau 
lietuvis arba net dar mažiau. O 
lietuviSkai visapusiSkai iSmokti 
juk nėra labai sunku. Negalima 
prileisti, kad lietuviškoje šeimoje 
motina nuo pat vaiko kūdikystės 
jau kalbintų savo vaiką kuria ki
ta kalba, o ne lietuviSkai. Mo
kąs kalbėti lygiai gali ir gerai 
skaityti ir rašyti. Žinoma, jauni
mui visados lengviau skaityti ir 
rašyti vietos kalba, kurią jie 
90% daugiau naudoja kasdieniš
kame gyvenime. Bet vis tik ga
lima ir nėra jau taip sunku. Y- 
pač skaityti. Kad ir sunkiai per
skaičius vieną kitą knygą jau to
liau skaitoma visai natūraliai be 
jokių sunkumų. Tik reikia lietu
višką knygą paduoti ir paraginti, 
kad yra ir tokių ir kad jos nėra 
nė kiek prastenės už pasirodžiu
sias kitomis kalbomis. Kaip mes 
žiūrime į savas knygas, iliustruo
ja mažas pavyzdys: savus auto 
rius labai nuvertiname, bet kai 
vieno ar kito pasirodo toji kny
ga jau svetimoje kalboje ir kai 
kiti pripažįsta pranašumą ir au
toriaus talentą, tada ir patys su
sigriebiame — gerai tas ar kitas 
veikalas skamba svetimoje kalbo
je!

Vėl kita pusė. Kai kokius kitus 
parengimus, ar tai būtų lokali
nio, ar platesnio masto, mes visi 
su visom valdžiom puolame pro
paguoti ir palaikyti, net paremti, 
bet ar turime kokią oficialią ben
druomeninę instituciją, kuri rū
pintųsi lietuviška knyga? Išsky
rus Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungą, kuri įsteigė ir išlaiko 
Nidos Knygų Klubą, niekur ki
tur pasaulyje niekas nesirūpina 
lietuviška knyga. Nekalbant apie 
leidimą, niekas neprisideda prie 
lietuviškos knygos platinimo, kas 
yra nemažiau svarbu, kaip Dai
nų Švenčių suorganizavimai, krep 
šininkų išvykos, bendruomeniniai 
suvažiavimai ir t.t. Šitas reikalas 
paliekamas tik atskirų individų 
rūpesčiui, į kurių pastangas iŠ ša
lies pasižiūrima kaip į privatų 
biznį. Tuo tarpu rašytas lietuviš
kas žodis, ar tai būtų laikraSčio, 
ar knygos forma lietuviams pa
tiektas, jo išplatinimas turi daug 
toliau siekiančios reikšmės, negu
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AMERIKA MOKOSI 
IŠ PRAEITIES

Nuo pat Vietnamo karo pra
džios Amerikos vyriausybė viso
kiais būdais bandė taikintis su 
priešu. Vien tik šiais metais su 
Šiaurės Vietnamu buvo padaryti 
net 33 diplomatiniai kontaktai. 
Vieni jų buvo oficialūs, kiti ne. 
Ir tik į penktų Amerikos prezi
dento laiškų Hanoj, kumščiuoja
mas iš Pekino pašonės davė atsa
kymų. Žinoma, ir atsakyme Hanoi 
mokėjo parodyti savo liežuvi.

Po prezidento laiško visai neti

Dad. A. Varnas, neseniai sulaukęs 88 m. bekuriąs 
portretą poeto B. Brazdžionio, kuris šiais metais 
irgi sulaukė 60 m.

Savais reikalais
PABĖGĖLIŲ DĖMESIUI

Jungtinių Tautų aukštasis komi
saras pabėgėlių reikalams prašo 
paskelbti:

Vakaru Federalinės Vokiečių 
Respublikos vyriausybė paskyrė 
Jungtiniu Tautu aukštojo kamisa- 
ro pabėgėliu reikalams tris su pu
se milijono D-markių paremti 
tiems asmenims, kurie Vokietijos 
naciu valdymo metu buvo perse
kiojami už jų tautiškumų.

Šioji parama liečia ir visus tuos, 
kurie iki 1953 m. spalio 1 d. dar 
nebuvo pabėgėliai ir tokiais nebu
vo laikomi iki 1960 m. įsteigus 
prie Jungtiniu Tautu aukštųjį ko- 

kitas dienos ar dviejų parengi
mas. Jeigu susidomėjimas lietu
viška skaityba būtų kiek labiau 
suaktualintas, tikriausiai šiandie 
nekalbėtume ir nesiskųstume, 
kad jaunimas nemoka ar nenori 
skaityti lietuviškai. Vykdant ko
vą už lietuvybę lietuviškas žodis 
turi būti statomas pirmoje vieto
je. Ne tik organizacijos savo vi
daus drausmės keliu turėtų įpa
reigoti savo narius skaityti lietu
viškas knygas (bent po kelias į 
metus) bet lygiai ir mūsų ben
druomeniniai organai turėtų įsi
jungti į liet, knygos platinimą ar
ba tiesiog, arba talkininkaujant 
privatiems knygnešiams. Paplitus 
lietuviškai knygai lygiai pakils ir 
tautiečių tarpe tautinis sąmonin
gumas ir ambicingumas.

(v.k.)

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
kėtai į taikos pasiūlymus įsimai
šo UNO gen. sekretorius U Thant. 
Ligi šiolei U Thant nepritarė ame
rikiečių buvimui Vietname, o ypač 
šiauriečių bombardavimui. Bijo
damas, kad karas Vietname neįsi
liepsnotų į platesnį gaisrų Azijo
je U Thant pasiuntė savo beša
liškų pasiūlymų. į Hanoi ir Wa- 
shigton. UNO sekretoriaus recep
tas, atrodųs palankus abiem pu
sėm susideda iš trijų pagrindinių 
punktų.

Vienas jų skatina abiem pusėm 
sustabdyti karų dviem savaitėm.

misariatų pabėgėlių reikalams ši
tas terminas pasikeitė ir pagal 
Genevos susitarimų pabėgėlių tei
se gali naudotis vis tie asmenys, 
kurie dėl persekiojimu tautiniais 
ar rasiniais motyvais turėjo keisti 
savo tautybe (suprask: pilietybę) 
ir jeigu jie gali įrodyti, kad to
kiais buvo iki 1965 m. gruodžio 
31.
Asmenys, kurie gali įrodyti savo 
priklausomumų šiai pabėgėlių ka
tegorijai ir kurie reikalingi pašal
pos, tepaduoda prašymus adresuo
dami:

The Idemnification Section
UNHCR, Palais des Nations 

1211 Geneva 10 Switzerland 
ne vėliau kaip iki 1967 m. rug
sėjo 30 d. Prašymų formuliarai 
gaunami UNO aukštojo komisaro 
pabėgėlių reikalams įstaigoje 
Australijai ir N. Zelandijai: 44 
Martin Place, Sydney, N.S.W. Su
interesuotieji taip pat gali papra
šyti ir atitinkamų nuostatų pati
krinant, ar prašantysis atitinka 
šelpiamojo kategorijai.

— ★ —
Hamburgo lietuviai Vokietijoje 

yra įsteigę net dvi lietuvių tauti
nių drabužių dirbtuves, kurios tu
ri pakankamai darbo ir priima 
užsakymus iš viso pasaulio. Užsa
kyti galima šiuo adresu: Frau Th. 
Lipšys, 2 Hamburg 61, Waldvog- 
teiweg 4, West Germany.

DAIL. L. URBONAS 
KANADOJE

Nuo kovo 27 d. Toronto mieste 
Kanadoje buvo atidaryta ketvirto
ji dail. L. Urbono paroda ir ba
landžio pradžioje pasibaigė. Atida 
rymo metu buvo gausu žmonių ir 
jų buvo gausu per visų parodos 
laikų. Išstatyta buvo 26 darbai, iš 
kurių 17 parduota. Pirko lietuviai 
ir kanadiečiai. Vietos spauda šių 
mūsų dailininko parodų įvertino la
bai gerai. Parodos atidaryme ir 
vėliau nuolat į parodų užeidavo 
žinomas lietuvis dailininkas Teles
foras Valius.

Prieš sugrįždamas namo dail. L. 

Tai įvykdžius užmegzti ryšius 
tarp Washingtono ir Hanojaus. O 
tada j teisėjo kėdę pakviesti Mas- 
kvų talkininkaujant Londonui. 
Paskutiniame punkte pageidauja
ma atnaujinti Genevos kenferen- 
cijos sutartį.

Toks pasiūlymas amerikiečiams 
išsyk atrodė nepriimtinas. Jiems 
vėl tektų sustabdyti bombardavi
mų ir tuo pačiu kartoti praeities 
klaidas. Amerika nenori pakarto
ti pačios stambiausias klaidos, ko
kių jie patys padarė 1946 m. 
Mandžiurijoje. Tuo laiku vyku
sios kautynės tarp Maoistų ir 
čiangkaišeko ėjo komunistų ne
naudai. Komunistų pusė, lyg tai 
vengdama betikslio kraujo pralie
jimo, šaukėsi amerikiečių tarpi
ninkavimo Amerikai sustabdžius 
kautynes komunistai užgydo savo 
žaizdas, persiorganizuoja ir tada 
duoda lemiamų smūgį čjangkaiše- 
ko armijai.

Iš kitos pusės nesant aiškioms 
taikos sųlygoms amerikiečiai ne
norėjo įsivelti į antrų Korėjų, ka
da net dvejus metus užtruko tai
kos derybos. Jiems tas kainavo 
80.000 karių užmuštais ir sužeis
tais.

Vis gi kad ir nenoromis Ame
rika sutiko priimti UNO sekre
toriaus taikos planų. Na, ir tada 
prasivėrė keiksmai iš Hanojaus ir 
Pekino durų. Hanojus labai apgai
lestavo, kad U Thant dar vis ligi 
šiol nesuvokia reikšmės tarp agre
soriaus ir taikų mylinčios liaudies. 
Pekinas tokį planų pavadino “Wa
shingtono pakalikų spąstais”. Mas
kva pritarė Hanojui.

Amerikiečių sutikimas paklusti 
U Thant pageidavimui iš dalies 
eina Washingtono naudai. Buvu
si prieštaraujanti spauda Ameri
kos tikslams pietryčių Azijoje pa
mažu pradeda antraip galvoti a- 
pie prez. Johnsono taikos planų 
rimtumų. Didžiausia staigmena į- 
vyko komunistuojančioje Kambo- 
dijoje, Vietnamo kaimynystėje. 
Kambodija iki šiol smarkiai rėmu
si komunistus pradeda abejoti sa
vo laikysena. Jų princas Sihanuk 
išsitarė australų diplomatams, kad 
amerikiečių buvimas pietryčių A- 
zijoje gal ir neturėtų būti smerk
tinas, nes tai vienintėlė jėga, ga
linti atlaikyti Pekino spaudimų.

TARMĖS KARAS 
JUGOSLAVIJOJE

Pastūmęs į šalį užsienio politikų 
ir kiek primiršęs vidinius priešus 
Jugoslavijos prezidentas Tito pe
reina j kitų frontų: kalbos karų 
tarp serbų ir kroatų. Vienybės 
sumetimais Jugoslavijoje vartoja-

Urbonas numato dar vienų savo 
dailės parodų Detroito mieste, US 
A., kuri prasidės balandžio 30 d. 
ir truks vienų savaitę.

Bevažinėdamas po Amerikų ir 
Kanadų dail. L. Urbonas su žmona 
vis stengiasi aplankyti vietines me 
no mokyklas ir susipažinti su jų 
dėstymo metodais ir priemonėmis.

Įsileidusi į prekybų su Sov. Sųjun- 
ga, Malazija sutiko užmegsti dip
lomatinius santykius, kurių netu
rėjo nuo pat Malazijos valstybės 
sukūrimo.

— ★ —
Paskelbus amnestijų visiems ko

munistiniams partizanams ir per
bėgėliams iš šiaurės Korėjos Pie
tinė Korėja susilaukė nelauktų re
zultatų: vien per paskutinius du 
mėnesius vyriausybei pasidavė a- 
pie 8000 komunistinių partizanų.

Buvęs Australijos Darbo Par
tijos lyderis Mr. A. Calwell apie 
rugsėjo mėn. numato lankytis 
Maskvoje ir dalyvauti tarptauti
nės parlamentarų unijos konfe
rencijoje.

mos serbų ir kroatų kalbos, pri
pažintos konstituciniai teisėtos.

Esmėje abi kalbos yra panašios, 
tik skirtumas glūdi tarime ir rašy
boje. Serbų kalboje vartojamas 
rusiškas raidynas, kroatų kalboje 
— lotynų. Nors oficialūs doku
mentai rašomi abiem varijantais, 
tačiau serbų kalba su rusų rady- 
nu įgauna didesnę persvarų, ko 
kroatai nepakelia. Jeigu reikalas 
liestų vien tik kalbų, gal tiek nesu 
tarimų nebūtų. Bet su kalba ver
žiasi ir serbų įtaka spaudoje, ka
riuomenėje, valstybės reikaluose 
ir diplomatiniame korpuse.

Tito gerai žino, kokiais silpnais 
mazgais surišta Jugoslavijos še
šių respublikų valstybė. Jis nega
li leisti, kad kabliukai, taškai ir 
skirtingos raidės ir toliau skal
dytų vienybę.

Pats Tito yra kroatas, bet neno
rėdamas užgauti nei vienų nei ki
tų, vartoja pusiau serbiškų, pu
siau kroatiškų tarmę. Daug kam 
atrodo, kad Tito kalba yra nau
ja tautinė kalba, bet kas gi dary
ti su rašyba,?

“ŽUDIKAI MŪSŲ TARPE”

Tokiu pavadinimu Amerikoje 
išleista knyga, parašyta žydo Si
mono Wiesenthal. Žydų tarpe šis 
žmogus žinomas ne kaip rašytojas, 
bet kaip vienas iš nenuilstamų 
darbuotojų, gaudųs išsislapsčiu- 
sius po pasaulį žydams nusikal
tusius kriminalistus.

Pats Wiesenthal išsėdėjęs Mant- 
hausen koncentracijos lagery tik

įvykiai
Kanadoje mirė sulaukęs 86 m. 

poetas Wilson Macdonald, laiko
mas vienu iš didžiausių Kanados 
poetų.

— ★ —
Australijos ministeris p-kas Mr. 

Holt sugrįžo iš pietryčių Azijos, 
kur išbuvo dvi savaites vizituoda
mas draugiškus Australijai kraš
tus. Jis džiaugiasi, kad jam bevie
šint niekur neteko matyti demons
tracijose Australijai priešiškų nu
siteikimų.

— ★ —

ATEITIES PRAMATYMAI
Jungtinių Amerikos Valstybių 

erdvės specialistai tikisi, kad po 
1970 metų astronautai galės jau 
prabūti mėnulyje po keletu savai
čių ir pakeliauti jo paviršium. Po 
to dar turės praeiti 10 metų, kol 
žmogų nukels į Marsų, o apie 1990 
metus nedidelė amerikiečių koloni
ja jau galėsianti apsigyventi Mė
nulyje ir bus galima nusiųsti žmo
gų į Jupiterį ir Saturnų.

Apie 1975 metus erdvėlaivis su 
kokiais šešiais astronautais galė- 
siųs bent metus iš karto paskai- 
dryti aplink žemę. Apie 1980 me
tų šešetas astronautų galėsiu pas- 
kaidryti apie Marsų ir grįžti Že
mėn (vien kelionė į vienų galų 
truks apie 20 mėnesių). Tiktai jų 
kelionei skirtasis laivas turėsiųs 
būti sudedamas — sumontuoja
mas ne žemėje, bet erdvėje, apie 
300 mylių aukštyje.

Bet pasiruošimas tokioms kelio
nėms kainuos milžiniškus pinigus: 
į Marsų nuleisti žmones tarp 40 
ir 100 bilijonų dolerių.

— ★ —
Bijant sabotažų ir streikų ko

munistinėje Kinijoje visas įmones 
savo žinion perėmė kariuomenė.

— ★ —
Syrijos ir Izraelio pasienyje 

nuolat įvyksta kruvinų susirėmi
mų. Neseniai tokiame susirėmime 
buvo panaudoti net tankai ir lėk
tuvai.

— ★ —
Amerikos keleivinių lėktuvų 

bendrovės numato greit gerokai 
atpiginti keliones lėktuvais įve
dant susisiekimui naujas mašinas, 
kurios bus patvaresnės ir greites
nės. 

per plaukų išvengė krematorijaus 
kamino. Karui pasibaigus per 20 
metų veiklos Wiesenthal organi
zacija suranda net 800 tokių nusi
kaltėlių.

Vienas iš jo pirmųjų planų bu
vo surasti taip vadinamų “Vil
niaus mėsininkų”, SS komendan
tų Franz Murerį. Jam vadovau
jant iš 80.000 žydų, gyvenusių 
Vilniuje, skaičius sumažintas iki 
kelių šimtų. Po karo F. Murer 
apsigyvena savo buvusiame ūkyje 
netoli Linz miesto, bet po kelių 
metų intensyvaus ieškojimo jis pa 
kliūva į žydų rankas. Pastebėti
na, kad SS komendanto nusikalti
mai buvo padaryti Lietuvoje, ta
čiau žydai jį nugabena tiesiai į 
Maskvų, F. Maurer tai tik maža 
žuvelė, palyginus su kitomis žydų 
aukomis. Pati stambiausia žūklės 
paskirtis buvo Eichmanas, kurį 
taip pat Wiesenthal surado. Wie- 
senthalio sųrašuose juodomis rai
dėmis sužymėtos tų nusikaltėlių 
pavardės, kurie dar plaukioja gi
liuose vandenyse. Vienas jų Hit
lerio genetikas Dr. Joseph Men- 
gele, kuris norėjo visus arijų kil
mės asmenis padaryti mėlyna^- 
kiais. Daktaro tyrinėjimai dau
giausia buvo atlikti su žydais — 
mat, iš jų mažai kas turi mėlynas 
akis. Įleistos skaudžios injekci
jos pacientus apakindavo ir daž- 
nausia nuo jų ir mirdavo. Pati di
džiausia žuvis laisvėje yra ne kas 
kitas, o Hitlerio buvęs adjutantas 
ir vėliau jo pavaduotojas Martin 
Bormann. Spėliojama, kad jis 
slapstosi Brazilijoje.

Pernai ištrūkęs iš anglų kalėji
mo sovietų šnipas Blake spėjama 
vis tebėsųs Anglijoje. Jo ieškoji
mas anglų policijos paskutiniu me
tu sustiprintas.

— ★ —
Iki šiolei sovietai vertė sveti

mų autorių knygas ir jas leido 
nemokėdami autoriams jokio hono
raro. Bet kai dabar pastebėjo, kad 
visų eilę sovietinių knygų leidžia 
laisvojo pasaulio leidyklos irgi nie
ko nemokėdamos sovietams, šie no
ri gauti už tai honorarus ir tuo 
pačiu užsienio valiutos.

— ★ —
Pagarsėjęs Jugoslavijos rašyto

jas ir publicistas Džilas, ilgus me
tus Tito kalintas už nepalankius 
rašinius apie komunizmų, dabar 
paleistas iš kalėjimo ir norįs išvy
kti į Vakarus, kur ketina užsie
nyje išleisti kalėjime parašytas 
savo knygas.

— ★ —
Ir patys sovietai įsitikino, kad 

iki šiolei veikusi žemės ūkyje sov- 
chozų sistema yra nuostolinga ir 
galvoja jų perreformuoti. Numato 
ma pakelti darbo našumų pada
rant ir darbininkus pelno dali
ninkais.

ŠNIPAI GRAIBSTOMI
Su prieš kiek laiko suėmimu i- 

talo Ghilieri šeimos, šnipinėjusios 
sovietų naudai NATO paktui pri
klausančiuose Europos kraštuose, 
pasirodo atskleista kaip skaitoma 
didžiausias sovietų šnipų tinklas 
Europoje. Suimta visa eilė šnipų 
Ispanijoje, Prancūzijoje, Olandi
joje ir Norvegijoje. Iš Italijos, 
Olandijos kai kurie sovietų diplo
matai išprašyti. Reikalas, atrodo, 
tik pradėtas.

— ★ —
Australijoje, Quenslando pa

kraščiuose japonų specialistai ieš
ko naftos ir atlieka įvairius grę
žimus. Vietos vyriausybė pasira
šė sutartį iki ateinančių metų pa
baigos.

— ★ —
Jungtinės Amerikos Valstybės 

krašto saugumo tarnyboje (ČIA) 
laiko daugiau kaip 100.000 tarnau
tojų ir išleidžia kasmet šiems rei
kalams keturis milijardus dolerių.

1
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SPAUDOJE

KALBOS KLAUSIMU

JONAS SOLltJNAS

GARSIOJI TRIJULĖ

Šio skyrelio skiltyse suminėjome Siaurės Amerikoje pagarsė
jusius asmenis. Jų buvo trys: unijos vadas J. Hoffa, kongresmanas 
Powell ir senatorius Dodd.

Daug kam ir daugeliu atžvilgių visi trys yra labai skirtingi 
tipai. Iš tikro jie savo užimamomis pozicijomis Amerikos politi
niame gyvenime labai skirtingi. O tačiau savo darbais tam tikra 
prasme jie tapo panašiu fenomenu.

Sunkvežimių vairuotojų unijos vadas Hoffa sėdi kalėjime. 
Jis ten atsidūrė po daugel metų bylinėjimosi su federaline valdžia. 
Nebuvo lengva jį kalėjiman įkišti, nors federalinė valdžia ir labai 
stengėsi. Užtruko apie aštuonetas metų, kol pagaliau Hoffa atsira
do už grotų. Charakteringa, kad Hoffa panaudojo visas priemo
nes vengdamas bausmės. Jam nepasisekė ir jis pagaliau įkliuvo to
dėl, kad bandė grasinti teismo jury komisijai. Federalinė valdžia 
negalėjo naudoti visokių priemonių Hoffai sugauti. Jos žings
niai šitame procese buvo labai suvaržyti įstatymų ir gausybės gud
rių Hoffos advokatų. Iš viso, kad federalinė valdžia pagaliau nutei
sė Hoffą buvo beveik stebuklas žinant kie.k įvairių legalių išsi
sukinėjimo priemonių Hoffa panaudojo gelbėdamas savo kailį. Ta
čiau viskas baigėsi ir šiandie Hoffa jau nėra galingas unijos va
das, o paprastas eilinis kalinys kalėjime.

Antrasis trijulės narys kongresmanas Powell tebėra laisvas, 
tačiau ištremtas iš New Yorko, kur jis nebegali grįžti, jei nenori 
atsikliūti ten, kur dabar yra Hoffa. Powell taip pat nusikalto. Jis 
kol kas dar nėra traukiamas atsakomybėn federalinės valdžios. 
Jo ieško valstijos teisingumo organai New Yorko valstijoje. Kodėl 
taip yra jau esame minėję. Būdinga ir vėl, jog ir Powell prieš atsi
sėdimą kalėjiman taip pat ginasi visokiomis priemonėmis. Ir jis 
turi visą būrį advokatų, kurie gina Powell kaip įmanydami.

Tačiau jau dabar Powell yra nuteistas. Čia kalbame ne apie, 
teismo nuosprendį, o gyventojų — balsuotojų. Powell dėl savo 
elgsenos ir arogantiškos laikysenos neteko balsuotojų paramos. 
Tiesa, jįjremia ir rems Harlem distrikto New Yorke negrai balsuo
tojai. Tačiau tas jų rėmimams tai nėra Powell mėgimo rodiklis. 
Tai greičiau negrų inteligencijos rodiklis. Powell yra nepaprastas 
demagogas, žinąs kaip išnaudoti savo atstovaujamų piliečių jaus
mus. Vis dėl to Powell politinė karjera taip pat baigta. Ji buvo 
baigta tada, kai Kongresas atsisakė Powelliui duoti teisę dalyvau
ti kongrese kai kongresas pradėjo savo darbą. Ir štai vėl užtinka
me šio krašto gyvenime tam tikrą paradoksą: žmogus išrinktas, bet 
negali atstovauti išrinktųjų. Šitas, paradoksu atrodantis fenomenas 
įmanoma tik šitame krašte. Kitur, kur nėra demokratijos šiandien 
gal būt Powell būtų kalėjime arba taptų diktatorium. Tačiau šio 
krašto konstitucijos dėka Powell dabar yra išrinktas atstovas be 
jokios politinės galios. Tik Amerikoje tai galima.

Kiek paprastesnis yra senatoriaus Dodd likimas. Jis buvo iš
rinktas ir šiandie gali atstovauti savo išrinktuosius su pilnomis se
natoriaus teisėmis. Tačiau ir Dodd politinė karjera yra pakeliui į 
mirtį. Vargu ar ir balsuotojai pasitikės Dodd po tokios invcstiga- 
cijos, kur buvo tiriama Dodd finansų naudojimas.

Dar nėra įrodyta Dodd nusikaltimas įstatymui. Ir vargu ar tai 
bus įrodyta. Tačiau jau pats faktas, jog jo finansinės aferos yra ti
riamos gali nužudyti jo karjerą.

Tad ką gi pagaliau ši trijulė reiškia šio krašto gyvenime? Nė
ra abejonės, kad visų pirmiausia įrodoma, jog Jungtinės Ameri
kos Valstybės yra nepaprasta demokratinė šalis. Kur kitur būtų 
galėjęs Hoffa bylinėtis aštuonerius metus ir kur kitur jis būtų ga
lėjęs rasti tiek paramos jei ne Amerikoje? Kur kitur Powell būtų 
galėjęs išlikti laisvu po tiek tyrinėjimų, jei ne čia. Ir pagaliau kur 
kitur Dodd būtų galėjęs taip stropiai ginti išnaudotas surinktas 
pinigines dovanas? Tik Amerikoje.

Šio krašto konstitucija nepaprastai stropiai saugoja piliečio 
laisvę. Hoffos atvejis įrodė, kad niekur kitur nėra tiek vertinama 
piliečio laisvė ir niekur kitur nėra tiek ryžto tą laivę apginti kiek 
šitame krašte.

Bendrai visame Amerikos kontinente, ypatingai Pietų Ameri
koje vyksta revoliucijos. Pietų Amerikoje dažniausia sutinkamas 
valdymo būdas — karinė diktatūra. Įvairūs finansiniai išnaudo
jimai ten yra kasdieninis reiškinys. Tačiau Amerikos Jungt. Val
stybėse dėka konstitucijos karinė diktatūra neįmanoma. Čia kon
stitucijų valdymo galią taip paskirsto, kad nė viena institucija ne
gali įsigalėti iki to taško, privedančio kraštą prie diktatūros.

Finansiniai išnaudojimai valdžios sferose, tiesa, pasitaiko ir 
čia. Tačiau tai retas dalykas. Ir kongresmano Powell bei sena
toriaus Dodd atvejai parodo, kad valstybė turi kontrolę ir prie
monių, kuriomis pinigų išnaudojimą galima sustabdyti.

Bendrai mūsų minėtoji trijulė šiandien pasauliui gali paro
dyti, kad ir laisviausioje pasaulio šalyje, geriausioje demokratinė
je valstybėje kiekvieno piliečio laisvę ir konstitucines teises gina 
šio krašto konstitucija. Ji gali būti pavyzdžiu kitų kraštų pilie
čiams,

MŪSŲ KALBOS GRYNUMAS IR
Tenesistebi skaitytojas, jeigu 

čia bus pasakyta, kad yra tokių 
tarptautinių žodžių, kuriuos vieno
dai vartoja visos tautos.

Gimtosios Kalbos redaktorius, 
kalbininkas L. Dambiūnas, tuo 
klausimu rašo:

“Kalbos pabūdį, jos savitumų 
lemia ne vien žodynas, o visa jos 
sandara, arba struktūra. Su kal
ba yra panašiai, kaip ir su žmo
gum. Lietuviškumų jo rodo ne 
tai, kaip jis apsirengęs, o kaip 
jis galvoja ir jaučia. Ir kaip lie
tuviui tarptautinis drabužis šian
dien yra būtinas, taip ir tarptau
tiniai kultūros žodžiai kiekvienai 
kalbai šiandien yra būtini. Jie 
kalbos negadina, bet jų taiso. Jo
kioj srity šimtaprocentinė izolia
cija mūsų planetoj šiandien neį
manoma ir nereikalinga”.

PRIIMTINOS SVETIMYBĖS
Prof. Pr. Skardžius rašo; 

“Svarbiausia yra tai, kad mes 
tiek savuosius, tiek būtinesnius 
svetimuosius žodžius vartotume 
taisyklingai, lietuviškai. Yra kur 
kas geriau vartoti geresnę reika
lingų svetimybę, negu netinkamą 
lietuvišką pakaitalų”.

Prof. Pr. Skardžius teisingai 
rašo, kad nereikalinga ieškoti 
lietuviškų pakaitalų tokiems tarp
tautiniams žodžiams kaip elektra, 
telegrama, telefonas, radijas, filo
sofas, pedagogas, realistas, forma
listas ir t.t.

Latviai telefoną buvo pavadi
nę “talrunis”, bet tokis pavadi
nimas neįgijo pilietinių teisių. Te
lefonų visi vadina telefonu.

Ir Lietuvoje buvo tokių “kal
bininkų”, kurie siūlė tarptautinį 
žodį biografija pavadinti — buit-

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos 

pirmininką p. S. NARUŠĮ,

sulaukusį 65 m. amžiaus, nuoširdžiai sveikina Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos vardu jos pirmininkas p. P. Bielskis.

Lygiai ta pačia proga ALB Krašto Valdybos pirmininką 
pasveikino išreikšdami nuoširdžius linkėjimus Sydnėjaus 
Sporto Klubo Kovo Valdybos vardu Klubo pirmininkas

V. A ugustinavičius ir sekretorė p. Z. Motiejūnienė.

pieša, o nekrologą — mirčiora- 
raša...

— * —
Mūsų kalbai nepriimtinos tokios 

svetimybės, kurias paverčia savo
mis kalbos darkytojai, gindamie
si barbarizmais. Pavyzdžiui, Argen 
tinoje vienas pilietis sako: Ta 
kažė savo pozais mano makabilį 
suruinavo. (Ta gatvė savo duobė
mis mano automobilį sugadino). 
Arba: Karniserijoj čiurisai, sana- 
gorijos ir čiaušės vale doble kaip

TOKIOS TOKELES

Neris - meisteris. Neseniai įvykusiose šiaurės Amerikos krep
šinio pirmenybėse Toronte lietuvių krepšinio meisteriu tapo Čika
gos Neris. Ji baigmėje sunkiai įveikė kietai kovojusią Neo Lituanią 
91:86. Neries spalvas gynė Australijos lietuviams žinomi Al. Var
nas ir L. Jasevičius, o neolituanų eilėse matėme Ed. Modestavičių 
ir Ed. Šilingą. Krepšinio pirmenybėse dalyvavo apie 200 krepši
ninkų.

Pradėta byla. Pagarsėjusio žudiko Speck byla pradėta Illi
nois valstijos Peoria mieste. Numatoma, kad prokuroras reika
laus Speckui mirties bausmės už 8 gailestingųjų seserų nužudymą.

Vliko Pirmininkas Kanadoje. Šiomis dienomis į Kanadą at
vyksta Vliko p-kas Dr. K. Valiūnas. Jis aplankys visas didesnes 
lietuvių kolonijas padarydamas visuomenei pranešimus.

SUGESTIJOS
DARYKIME IR VĖL TIK VIENĄ 
IŠKILMINGĄ NAUJŲ METŲ 

SUTIKIMĄ

Praeitais metais įvykusios Syd
nėjuje Lietuvių Dienos pamažu 
slenka praeitin. Buvo įvairių pa- 
reiškinių ir priekaištų. Tačiau Nau 
jų Metų sutikimas, atrodo, visų 
buvo įvertintas gerai. Tai buvo 
pirmas kartas Sydnėjuje, kada 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Kultūros Taryba suruošė 
tokį iškilmingų Naujų Metų suti
kimų Town Hall salėje, kuri yra 
didelė, graži, pačiame miesto cent
re, galinti sutalpinti per 1000 as
menų. Po Lietuvių Dienų užbaigi
mo visi-ir svečiai, ir sydnėjiškiai 
kartu susirinko palydėti senųjų ir 
sutikti naujųjų metų. Be sporti
ninkų (jie nebegalėjo tilpti į tų 
pačių salę) niekas kitas daugiau 
neruošė atskirų sutikimų ir čia bu
vo parodyta mūsų vienybė.

Toks šaunus ir su gera organi
zacija bendras Naujų Metų sutiki
mas turėtų virsti tradicija šios 
lietuvių kolonijos gyvenime. Kitais 
metais didelio sąskrydžio nebebus 
ir Town Hall salėje galės sutilpti 
visi Sydnėjaus lietuviai. Nors kar
tų per metus mes galėtume visi 
susirinkti geroje erdvioje salėje ir 
laisvai bei patogiai sutikti Naujuo 
sius Metus.

Mūsų kultūriniams reikalams lė
šų visada trūksta. Praeitų metų 
pabaigoje įvykusiame Krašto Ta
rybos suvažiavime pagal priimtų 
pajamų - išlaidų samatų Kultūros 
Fondui numatyta gauti pajamų 
vos 350 dolerių. Tai labai maža su
ma, gi kultūrinių reikalų yra labai 
daug. Krašto Valdyba kasmet skel
bia vajus, prašydama apylinkių 
valdybas parinkti aukų mūsų ben
druomenės reikalams ir puikiai ži
nome ,kaip sunkiai sekasi aukų 
rinkimas, gi suruošus gerų balių 
savanoriškai sunešama nemaža pi
nigų suma. Auka, surišta su ma
lonumu, visada duodama duosnes- 
ne ranka. Štai neseniai skaičiau 
spaudoje, kaip Čikagoje viena lie
tuviška organizacija suruošė lab
darybės reikalams iškilmingų va
karienę, kuri kiekvienam asmeniui 
kaštavo net 100 dolerių ir svečių 
prisirinko daug.

Bendro Naujų Metų sutikimo 
klausimas jau dabar yra išspręs- 
tinas, nes, norint gauti gerų salę, 
reikia jų užsakyti visu pusmečiu 
anksčiau. Geriausia būtų gauti tą 
pačią Sydney Town Hall, bet jos 
negavus, kiek girdėjau, būtų gali
mybė gauti N.S.W. Universiteto 
didžiąją salę, kuri irgi esanti gra
ži ir didelė. Tiesa, Sydnėjuje yra 
ir daugiau didelių salių, bet jos 
yra nuomojamos tik su privaloma 
vakariene ir šiuo atveju visą pelnų 
pasiima salės savininkas, jeigu ne
norima nustatyti labai aukštos įė
jimo kainos. Sydnėjuje yra buvęs 
atsitikimas, kada suruoštas tokioje 
salėje Naujų Metų sutikimas davė 
nuostolių, nes nesusirinko iš anks
to nustatytas minimalinis svečių 
skaičius. Mūsų reikalams yra ge
riausia turėti salę, kurioje rengė
jai patys galėtų laikyti ir valgių 
ir gėrimų bufetus.

Sydnėjuje kasmet turime popu
liarų “Mūsų Pastogės” spaudos 
balių , kuri ruošia Krašto Valdy
ba, o antrasis panašus balius tu-

A.A.

NIKOLUI CININUI

mirus,, dideliame skausme likusią jo žmoną p. A. Cinicnę ir 
sūnų Algį su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

J. Paragienė ir Seimą

A. A.

NIKUI CININUI

Melbourne mirus, jo liūdinčią žmoną Aldoną ir sūnų Algį 
skausme giliai užjaučia

S. ir B. Baltramijūnai

A. A.
L.V.S. "Ramovės” Sydney Skyriaus steigėjui

NIKUI CININUI

kovo 27 d. mirus, jo liūdinčiai žmonai, sūnui, marčiai visi 
Sydnėjaus ramovėnai reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime..

L. V .S. “Ramovės" Sydney Skyriaus Valdyba

N. CININUI

mirus, jo žmoną ir sūnų nuoširdžiai užjaučiame

M. ir K. Labučiai

A.A.

NIKOLUI CININUI

mirus, liūdesy palikusius — žmoną Aldoną, sūnų Algį ir vi
sus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

S. ir B. Jarembauskai

APIE
ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS BRISBANĖJE

Balandžio 8-10 d.d. ALB Krašto 
Valdybos p-kas p. S. Narušis lan
kė Brisbanės lietuvius Queens- 
lande. Nors vizitas ir buvo pasku
bomis pramatytas, vis tik pirmi
ninkas labai sėkmingai išnaudojo 
tas kelias dienas susitikdamas tiek 
susirinkimuose, tiek ir privačiai 
daug vietos lietuvių, kurie šiuo 
apsilankymu labai dižaugėsi ir pa
brėžė, kad per visų laikų nuo ben
druomenės įsisteigimo tai pirmasis 
ALB Krašto Valdybos pirminin
kas, aplankęs šią tolimą bet gajų 
lietuvių kolonijų.

ALB Krašto V-bos p-kas p. S. 
Narušis nuvyko ir grįžo su inž. A. 
Alekna jo automobiliu. Brisbanė- 
je buvo apsistojęs pas p.p. Stan
kūnus, iš kur aplankęs visą eilę 
Brisbanės lietuvių privačiai, kaip 
buv. apyl- p-ką. ir savanorį kū
rėjų p. Reutų, dabar sirguliuojan
tį, privačiai matėsi su dabartiniu 
apyl. p-ku p. Laurinaičiu, apyl. ka
sininku p. Nicium ir sekr. p. J. Fe- 
deravičium. Dar buvo aplankęs jau

rėtų būti grandiozinis Naujų Metų 
sutikimas, ruošiamas Krašto Kul
tūros Tarybos, talkininkaujant kul 
tūrinėms organizacijoms.

R.V.

semada pasada. (Mėsinėje dešre
lės, morkos ir ankštys dvigubai 
kainuoja negu pereitų savaitę).
Barbarizmams pasiduoda ir J. A. 

V. lietuviai, sakydami: Džanukas 
išranino ant stryto ir susifaitavo 
su bosais ant komerio. Jonukas 
išbėgo gatvėn ir susimušė su vai
kais ant kampo).

Tūli Prūsų lietuviai sakydavo: 
Šnelbonė per niekadėjus papleišin- 
ta tapė. (Greitąjį traukinį pikta
dariai išsprogdino).

Visų tautų “liaudis” vartoja 
savo kalboje barbarizmus, prisiim
tus iš gyvenamosios šalies žmo
nių kalbos. Tatai nepriimtina.

— ★ —

Technikos mokslas sukuria nau
jus pavadinimus ir visos kultū
ringos tautos jų prisilaiko. Ko
dėl turėtų išsiskirti lietuviai?

Tokis pat reiškinys yra ir ki
tų mokslų srityse, ne vien tech
nikos.

— ★ —

Vilniuje tebeprofesoriauja žy
mus lietuvių kalbininkas Juozas 
Balčikonis. Gimtoji Kalba, pa
gerbdama jo nuopelnus mūsų kal
bos mokslo srityje (Nr. 27, 1965) 
pašventė ištisus 6 puslapius jo 
mokslinėms temoms gvildenti, lie 
tuvių kalbos mokslo srity. Nors 
jis labai vengia svetimybių, bet 
vartoja skolinius, kilusius iš sve
timų kalbų, mūsuose įsisinėjusius, 
pav. — katilas, asilas, kunigas.

Argentinos Lietuvių Centro 
jaunimo tarpe savu laiku veikė 
susitarimas kalbėti grynai lietu
viškai, t.y. nemaišyti nei vieno 
ispaniško žodžio. Nusižengusia 
turėjo mokėti nustatytą pabaudų. 
Tai gražus bandymas, vienok jis 
neilgai truko kadangi jo griežtai 
prisilaikantiems jaunuoliams nu
sibodo “multuoti” (imti pabaudas) 
už ispaniškų žodžių įmaišymą.

B. Žuvėdra
(Art/feutnnos lA/et. Baletu)

MUS
nuosius Stankūnus, kurie yra vie
tos lietuvių skautų vadovai, p.p. 
Kaciūnus ir p.p. Gudaičius.

Sekmadieni dalyvavo skautų su
eigoje, choro ir taut, šokių repeti
cijoje. Chorui vadovauja p. K. 
Stankūnas, o taut, šokiams p. R. 
Platkauskienė. Tų pat vakarų susi
rinkusiems brisbaniečiams de
monstravo dvi filmas: “Aukso žą
sį” ir tautinių šokių šventę Čika
goje. Abi filmas į Australiją at
vežė p. J.J. Bačiūnas.

Čia susirinkusiems Kr. V-bos 
p-kas turėjo progos tarti jautrų 
žodį, pasveikino visus Kr. V-bos 
vardu ir palinkėjo kietai ir ištver
mingai laikytis ir toliau, pabrėž
damas, kad tokia maža, bet solida
ri kolonija kaip Brisbanės lietu
vių savo vieningumu ir susiklau
symu daug kur gali būti pavyzdžiu 
ir didžiosioms Australijos lietuvių 
kolonijoms.

Krašto Valdybos pirmininko at
vykimo proga apyl. pirmininkas p. 
Laurinaitis šeštadienį buvo suren
gęs iškilmingą vakarienę, o sek
madienį pietūs su eile vietos lietu
vių įvyko pas p.p. Stankūnus.

Grįžęs ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas p. S. Narušis džiau
giasi galėjęs lankyti nuoširdžius 
brisbaniečius ir ta proga dėkoja 
visiems už parodytą nuoširdumą 
ir vaišingumą.

DAIL. A. VARNUI 88 M.
Amerikoje gyvenąs dail. Adomas 

Varnas metų pradžioje sulaukė 88 
m. Jo ilgas gyvenimas turtingas 
veikla ne tik dailėje, kur jis ypač 
pasireiškė atstatan nepriklausomų 
Lietuvą, bet lygiai ir visuomenėje 
bei kultūriniame gyvenime. Būda
mas ir išeivijoje jis sukūrė visų 
eilę vertingų kūrinių, portretų, 
yra vienas iš Čiurlionio galerijos 
Čikagoje steigėjų. Priskaitoma, 
kad per savo gyvenimą jis sukū
ręs apie pusantro tūkstančio alie
jinių darbų, kurių didelę dalį su
daro portretai.

★

Kovo 17 d. mirė Kauno medici
nos instituto anatomijos katedros 
vedėjas prof. A. Jurgutis, gimęs 
1909 m.

★

“Laiškų Lietuviams” žurnalo skelb 
tąjį konkursą lietuviškai gieda- 
momos mišioms parašyti laimėjo 
muzikas B. Budriūnas. Premija 
— 200 dol.

★

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis 
paruošė naują knygą “Gluosnių 
dainą”, kurią išleido J. Kapočius 
Bostone. Pereitais metais rašyto
jui sukako 60 metų.

★

Vokietijoje (Muenchene) gyve
nąs Dr. Grinius neseniai sulaukė 
65 m. amžiaus. Lietuvoje jis dės
tė universitete ir išeivijoje visas 
jėgas skyrė lietuvių kultūriniams 
reikalams. Šalia mokslinio darbo 
jis daug laiko skyrė literatūrai, 
ypač dramai. Jis ir dabar tebes
to Vasario 16 gimnazijoje, akty
viai dalyvauja spaudoje pasisaky
damas aktualiaisiais kultūriniaie 
klausimais.

2



1967 m. balandžio 17 d. MŪSŲ PASTOGĖ S

Albertas Seikis

MINTYS LITUANISTINIO ŠVIETIMO 
REIKALAIS

PRANEŠIMAS, SKAITYTAS A.L.B. KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIME SYDNEJUJE
1966 m.

Per Krašto Tarybos suvažiavi
mus mes dažnai ir daug ir gra
žiai pakalbam apie lietuvybės iš
laikymą. Nutariame, kad lietuvy
bės išlaikymas jaunoje kartoje 
yra labai svarbus reikalas. Sura
šome tuo klausimu rezoliuciją, 
o po to pasiunčiame sveikinimus 
VLIK’UI ir Diplom. Šefui, ir, pa
siginčiję, Austr. Ministeriui Pirm. 
Bet nuo to konkreti lietuvybės 
išlaikymo veikla nei kiek nepagy- 
vėja, bet, sakyčiau, tik silpnėja 
ir silpnėja. Didelė dalis mūsų 
jaunimo sparčiai žygiuoja litua
nistinio anafalbetizmo kryptimi. 
Nebeskaito nei lietuviškos kny
gos, mažai domisi lietuviškais 
laikraščiais. Ne tik vien tas, bet 
ir iš viso mums labai sunkiai se
kasi juos išmokyti lietuviškai kal
bėti, skaityti ir rašyti. Lituanis
tinį analfabetizmą sulaikyti gali 
tik lietuviškas švietimas, į ku
rį turi kreipti dėmesį ne tik vien

bant jau apie stoką iš Kultūros 
Tarybos vadovaujančios, infor
muojančios, sugestinuojančios i- 
niciatyvos lituanistinio švietimo 
darbe, savaitgalio mokyklos jau 
gana senai ėmė kaž kaip ir iš
sprūdo iš K.K.T. ir daugeliu at
vejų iš Bendruomenės vadovavi
mo rankų. Kieno žinioje yra pa
galiau lituanistinės savaitgalio 
mokyklos, mokytojų skyrimas ir 
t.t.? Vienur jomis rūpinasi — iš
laiko parapijos, klebonai, kitur 
tėvų komitetai vedėjai, kai kur 
Bendr. A-kės v-bos, dar kitur 
Kult. Fondas. Mažai kas ir krei
piasi K.K.T. švietimo reikalais, 
mažai ji gali jiems ir padėti. Kai 
kurios, ypač parapijinės mokyk
los, net ir nenori globos ir pa- 
gelbos. Tokia K.K.T. impotenci- 
cija imtis iniciatyvos vadovauti 
lituanistinio švietimo darbe yra 
apgailėtinas dalykas. O reikalas 
yra per daug reikšmingas, kad

Daugelis mūsų visuomenės 
veikėjų ir mokytojų entuziastin
gai dirbo ir rūpinosi mokyklomis, 
pakol jų vaikai jas lankė. Bet 
yra labai sunku prikalbtinti juos 
ką nors daryti mokyklų labui, 
kai jų vaikai užaugo ir mokyklų 
nebelanko. Pav., kad Melbourno 
skautai atsidūrė alarmuojančioje 
išnykimo padėtyje, viena iš prie
žasčių yra energingų tėvų nu
kreipimas savo veiklos kita kryp
timi, kai tik jų vaikai išaugo iš 
skautavimo amžiaus — o jau
nesnieji tėvai nėra pakankamai 
aktyvūs. Ateitininkų veikla Mel
bourne smarkiai pagyvėjo ir dėl 
to, nesakau, kad tik dėl to, bet 
ir dėl to, kad atsirado energin
gi tėvai, kurie turėdami asmeni
nių interesų — jų vaikai priklau
so organizacijai — nevengia pa
dėti vadovams.

O vadovų trūkumu abi organi
zacijos lygiai skundžiasi. Taigi

tėvai, bet ir lietuvių visuome- mes suvažiavimo atstovai, kurie negalima visko palikti tik suinte- 
nė — lietuvių bendruomenė, jos pretenduojame, kad lietuvybė ir resuotiems tėvams. Norint išlai- 
valdybos. Todėl aš ir norėčiau jos išlaikymas mums yra didžiai kyti mokyklas atitinkamame au- 
atkreipti gerb. Liet. Bendr. Kraš- svarbūs, galėtume ramiai rankas kstyj'e, reikia joms organizuotos 
to Tarybos suvažiavimo atstovų 
dėmesį į šį svarbų klausimą, ku
riuo praeityje, nei Tarybos suva
žiavimų, nei Krašto V-bų, mano 
nuomone, buvo visai nesirūpinta 
arba nepakankamai rūpintasi. Tai 
lituanistinio švietimo klausimas 
bendrai, lituanistinės savaitgalio 
mokyklos ir lituanistinių mokyk
lų mokytojų prieauglio paruoši
mas. Gal kas sakys, kad tai ne 
suvažiavimo kompetencijoje šiuos 
reikalus svarstyti. Tam yra Kraš-

susidėję žiūrėti, kaip auga lietu- bendruomeninės globos ir pagal- 
anistinių analfabetų skaičius ir 
mūsų jaunimas greit nutautėja 
dar ir dėl to, kad mes vyresnieji 
nesistengiame dėti truputį dau
giau pastangų lituanistiniam 
švietimui pakelti. Kažin kokių 
stebuklų mes nepadarysime. Bet 
galėtume, aptarti, išdiskuouoti bū
dus ir priemones padėties page
rinimui ir paskui įgalioti Krašto 
V-bą ir Apylinkių V-bas bandyti 
juos įgyvendinti. Reikėtų imtis 

to Kultūros Taryba. Bet Krašto geriau mažų bet konkrečių žygių, 
Kult. Taryba, kuri neranda rei- o ne abstrakčių rezoliucijų.
kalo padaryti ataskaitinį prane- Reikėtų imtis lituanistiniam 
Šimą suvažiavimui ir kuri lyg švietimui organizuoti platesnių mo reikalavimus jaunimui. Mes 
ex officio turėtų šiuo klausimu bendruomeninio mąsto žygių, seniai labai džiaiugiamės ir gėri-

bos. Nors šio suvažiavimo atsto
vų tarpe yra tik maža dalis tokių, 
kuriem ši problema labai prie 
širdies, yra tiesioginiai liečiami, 
nes turi mokyklinio amžiaus vai
kų — tokių iš Melbourno 17 ats
tovų yra tik 2, Adelaidės — ,
Sydnėjaus ir Bankstowno 22 at. 
tik 4, bet ši problema yra per
daug aktuali, kad kiti galėtų lik
ti jai abejingi. Jau ir taip per il
gai buvome jai abejingi. To pasė
koje jau pas mus visus pradeda 
rodytis nuosmukio požymiai, 
kiek tai liečia lietuviško išsilaisvi-

ex officio turėtų šiuo klausimu
rūpintis, neatrodo, kad būtų pa- nes jau dabar pas daugelį mūsų mės, kai būrys mūsų jaunimo, be 
kankamai juo susidomėjusi. Li- švietimo vadovų ir mokytojų ma- vilgydami gerkles alučiu užtrau- 
tuanistinis švietimas jai tik kaip tosi pavargimo ir apatijos žymės, kia lietuviškas dainas. Mat mū- 
koks posūnis. Ji rūpinasi viskuo Nebėra to entuziazmo darbe, ku- sų jaunimas lietuviškai dainuoja 
— Lietuvių Dienų rengimu, cho- ris buvo prieš penkioliką metų. — kaip gražu, jie vis dėl to lietu- 
rais, tautiniais šokiais, bibliote- Kalta čia metų našta ir aiškus viai. Ir mes atleidžiame jiems, 
kom, bet lituanistinėm savaitga- nebuvimas privedė prie švietimo kad jų dauguma visiškai nesido- 
lio mokyklom mažiausiai. Nekal- reikalams abejingumo. mi amžiais puoselėtos lietuviškos

r mokytojų ma- vilgydami ge 
apatijos žymės, kia lietuviškas dainas. Mat mū-

VEDA JOAK1MAS VĖJAS

Johannes Bobrowski

VILNIUS
Vilniau, šeivamedi žilas;
Žalsvosios akys 
geležinio vilko užgęso seniai. 
Tauras, lokys ir šernas, 
pabaidyti, tik prie Nemuno sustojo uždusę; 
ąžuolyne nuo skardžio 
žvelgė jie pasroviui. Apdainavo 
Mickevičius tų ankstyvų 
dienų spindulingą švietėjimą 
ir užtemimą. O Vilija plaukė 
žaisminga, grakšti.

Ak, padangė, drobulė 
balta, plazdenanti, kaimų 
dainavimo siūbuojama švelniai. 
Šoka beržai 
šviesūs laukų tolumoj.

Tik Lizdeika jau 
nebegieda. Padavimai kaip sako, 
miega barzduočius amžinai skalaujamoj 
smėlio pakrantėj, kur iš ežero 
Trakai iškilo, tamsioji 
pilis, iš priešistorinių amžių.

Jo giesmės panašios 
į sunkius, miškais nusvertus krantus, 
kurie. Viliją skuba 
apglėbti, jos išdykaujančią 
srovę, ir Vilniaus vėjus, 
atsiduodančius dūmais, pralėkusius 
pro galvą didingos pilies.

Karalių mieste, tau nuolatos 
šaukia lygumos visos, 
baltosios visos, krauju 
sūnų apkartusios, 
gieda tau žilabarzdžio 
galingu balsu, kaip ledunešis, graudu 
šabaso giesmėmis tavo žydų, 
rausvųjų pušų ošmu.

Iš knygos Sarmatische Zeit 
vertė Juozas A Imis Jūragis

Tilžiečio Johannes Bobrowskio poezi 
jos yra išversta į daug kalbų - anglų, len 
kų, rusų ir kt. Lietuviškų bandymų yra pa 
sirodę Verpetuose, ir Amerikos liet, peri 
jodikoj.

kultūros apraiškom neskaito ar mokyklų mokytojų yra kvalifi- jai pavargs, pasens, išmirs — kas 
net nemoka skaityti lietuviškų lai- kuoti, dar nepriklausomybės lai- juos pakeis? Mes turime, gana 
kraščių ir knygų. kais paruošti šiam darbui, kiti, daug jaunimo, baigusio australų

” , o ir mokytojo 
darbą dirbančių lietuvių Austra
lijoje turime daug daugiau negu 
kitų profesijų. Bet seniams pasi
traukus ar tie jaunieji mokyto
jai sugebės mokyti vaikus lietuvių 
kalbos, kurios jie patys ne taip 
jau gerai moka, ir ar turės noro 
r entuziazmo tam darbui. Pagal 
dabartinę padėtį ne. Todėl reikė
tų bandyti įžiebti entuziazmo 
liepsnelę tam darbui ir pamokyti 
juos lietuvių kalbos tiek kad jie 
sugebėtų juos ir kitus pamokyti. 
Tai ką reikia daryti? Pirmučiau
sia reikėtų įkurti ar atgaivinti sti
presnius — aukštesnio lygio Apy
linkėse lituanistinius kursus, su 
tokia programa, kad juos baigę 
galėtų, jei norėtų dirbti lituanis-

kraščių ir knygų. 1
Lituanistinės mokyklos šiuo jeigu ir nekvalifikuoti, tai įde- Teacher’s coll., 

metu pergyvena ar eina į krizę. 
Norint jas pakelti, reikia joms 
didelių reformų ir tam didelių lė
šų. Labai gaila, bet vargu ar mes 
norėtume atsisakyti nuo dabarti
nio patogaus gyvenimo būdo, jei 
kas mums siūlytų tam tikslui su
telkti didesnes lėšas. Iš tautinių bet su daug geros valios daug ir 

padaro. Bet yra tokių dirbančių 
mokyklose, kurie neturi žalio su
pratimo apie, mokymo darbą, ku
rių kvalifikacija šiam darbui yra 
tik gera valia, kurios dažnai ne-

da labai daug geros valios, triū
so ir entuziazmo — ir daug pa
daro. Jie per šešioliką metų ati
davė lituanistiniam švietimui ką 
jie mokėjo ir ką sugebėjo. Gal 
kai kurių mokymo metodai ir pa
senę ir nebetinkami šiam laikui,

mažumų Australijoje tik žydai 
sugeba tai padaryti. Tačiau jei to 
nepadarysime — žengsime į mū
sų prieauglio praradimo kelią. 
Bet vis dėl to kai kurių priemo
nių mokykloms padėti mes galė- užtenka, reikia dar žinių ir kaip, 
tume griebtis ir be didelio lėšų ~ 
sutelkimo. Tai būsimų savaitga
lio lituanistinių mokyklų mokyto
jų prieauglio paruošimas ir mo
kyklose mokymo priemonių įsigi
jimas.

PIRMIAUSIA APIE

MOKYTOJŲ PRIEAUGLĮ.

Daugumas mūsų savaitgalio
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ASIMILIACIJA AUSTRALIJOJE]

Tokie vaikus tik atbaido nuo li
tuanistinių mokyklų. Žinios kaip 
mokyti — mokymo metodas yra 
labai svarbus. Man atrodo, kad 
dalis mūsų mokytojų, paruoštų 
šiai profesijai dar Lietuvoje, ne- tinėse savaitgalio mokyklose. Pro 

gramą galima būtų pasiskolinti iš 
Pedagoginio Lituanistikos Institu
to ir, ją suprastinus prisitaikyti 
sau. Tų kursų nauda būtų viso
keriopa: ir pagilintos lituanistinės 
studijos ir mokytojų prieauglio 
paruošimas. Tiems kursams Apy
linkių V-bos turėtų teikti finan-

Rašo Marina Gorodeckaitė, Oxford, England

tinka mūsų savaitgalio mokyk
loms, nes linkę dirbti 30 metų 
senumo metodais visiškai skirtin
gos sąlygose ir skirtingos psicho
logijos vaikais. Jeigu lairis moky
tojas buvo labai geras Lietuvo
je dar nereiškia, kad jis bus ge
ras ir čia. Tik didelio talento ar
ba gavęs progos padirbti vietinė- sinę paramą, kurią aš įsivaizduo- 

u kaip bent dalinį aprūpinimą 
cursantų tinkama literatūra, mo- 
cymosi priemonių įsigijimu ir t. 
t., kad mokytojams nereikėtų da- 
dėti iš savo kišenės. Tinkamiems

se australų mokyklose mokyto
jas sugeba prisitaikyti ir sėkmin
gai darbuotis lituanistinėse mo
kyklose ir gauti patenkinamus re
zultatus. Didelė dauguma moky-

Neseniai University of Western 
Australia Press kartu su Tavistock 
leidykla Londone išleido studijini 
veikalą apie ateivių asimiliaciją 
Vakarų Australjoje. Tai FROM 
STRANGER TO CITIZEN, ku
rios autorius yra Ronald Taft, šiuo 
metu profesorius psichologijos de
partamente Melbourno universite
te.

Veikalai apie imigrantų prisi
taikymą bei asimiliaciją naujuo
se kraštuose nėra naujas dalykas. 
Tačau paprastai jų turinį sudary
davo gana subjektyvi informacija, 
paremta kasdieniniais įspūdžiais, 
ir todėl jų pobūdis buvo labiau žur
nalistiškas negu moksliškas. Da
bartinė Tafto studija yra gilesnė 
ir modernesnė, kadangi jo duome
nys buvo surinkti iš pačių imi
grantų per anketas ir tiesioginį 
apklausinėjimą. Platus statistikų 
vartojimas ir mokslinis jų įverti
nimas studijos išvadoms suteikia 
daug tikimybės.

Tafto knyga sutraukia darbus, 
kuriuos nuo 1952 metų atliko Va
karų Australijos Universiteto psi
chologijos departamento grupė, 
studijuodama Perthe ir apie Perthą 
gyvenančių ateivių laikyseną. Stu
dija mėgina daryti išvadas apie 
asimiliacijos vyksmą, lyginant įvai 
rias tautines grupes. Apžvelgda
mi pačios knygos turinį, čia iškel
sime ir vieną kitą šalutinį radi
nį, kuris gali būti įdomus lietu- 
vams.

Tradiciškai, australų visuomenė 
būdavo apibūdinama kaip ksenofo- 
binė, ty. kaip nepalanki ar tie
siog prišingai nusistačiusi sveti
mų tautinių grupių atžvilgiu. Kny
gos rezultatai nurodo, jog per pas
kutinius 15 metų ši padėtis stip
riai pasikeitė. Priešingas nusista

tymas europiečių ateivių atžvilgiu 
turi tendencijos vis mažiau kenkti 
australų ir imigrantų socialiniam 
santykiavimu apskritai. Tačiau 
nors australai vis labiau sutinka 
susitikti su ateiviais socialinėje 
plotmėje, tai nereiškia, kad jie su
tiktų su ateivių pageidavimu iš
laikyti tautinius skirtumus.

Asimiliacijai klausimu, pagal 
Taftą gali būti trys pagrindinės 
laikysenos. Pirmiausia, tai monisti
nė, (vientistinė), pagal kurią atei
viai turėtų nusimesti visas savi
tas tradicijas bei ištikimybę savo 
tėvynei ir tapti australais kaip 
galima greičiau. “In the long run 
it would be best for Australia if 
all immigrant gave up their old 
ways of thinking and acting and 
tried to take on the Australian 
ways just as quickly as they can”. 
Antra galima laikysena yra inte- 
rakcinė (sąveikinė), pagal kurią 
imigrantai turėtų prisiimti kai ku
riuos australų papročius, o aus
tralai kai kuriuos ateivių gyveni
mo būdus, taip kad rezultate išau
ga nauja visuomenė, kuri yra sa
votiška įvairių tautinių elementų 
mišinys. “In the long run it would 
be best if all immigrants could 
think and act like Australians in 
some ways and if Australians 
could think and act like immigrants 
in some ways so that eventually 
the difference between them would 
dissapear”. Faktiškai, tokios są- 
veiklos pavyzdžiu galima imti J. 
A.V., sutinkant, kad tasai “kati
las” nėra pilnutinis. Trečia gali
mybė yra pliuralūtine (daugialy
pė), pagal kurią imigrantai turė
tų pasilikti prie savų papročių, o 
australai prie savųjų, ir visos gru
pės tokias skirtingas savybes tu
rėtų tarpusavyje toleruoti. “In the

long run it woull be best for Aus
tralia if all immigrants keep to 
their own ways of thinking and 
acting and Australians keep to 
their ways of thinking and acting”. 
Tai įvairios tautinės bendruome
nės vienoje politinėje visuomenė
je.

1960-ais metais buvo apklausi
nėti australai ir įvairios imigran
tų grupės, iš kurių svarbiausios bu
vo britai, olandai ir latviai. Kiek 
ta liečia australus, įdomu yra tai, 
kad tik trečdalis australų pasisakė 
už monizmą, gi apie du trečdalius 
už interakciją. Pliuralistinė lai
kysena australų tarpe buvo nepap
rastai reta. Dar tiksliau imant, 
australai vyrai rodė mažiau tole
rancijos imigrantams, negu aus- 
tralės moterys, o taip pat neto
lerancijos laipsnis buvo stipresnis 
australų žemesnių klasių (darbi
ninkijos) tarpe, negu aukštesnių 
klasių. Tačiau apie 60% Pertho 
australų buvo nepatenkinti, kad 
ateiviai vartoja gimtąją kalbą vie
šose vietose ir kad buriasi į savas 
kolonijas. Taip pat virš 50% 
Pertho australų pasisakė prieš a- 
teivių tautinius susibūrimus, kaip 
klubus ir panašiai. Įdomu ir tai, 
kad britų imigrantai šiais klausi
mais buvo proporcingai dar labiau 
netolerantiški, negu australai. Pa
vyzdžiui, jų nepasitenkinimas atei
vių savaitgalio mokyklomis ir tau
tinėmis bendruomenėmis buvo žy
miai ryškesnis, negu pačių aus
tralų. (Tai galima paaiškinti tuo- 
mi, kad tarp apklausinėtų britų 
gana didelį procentą sudarė dar
bininkija. (Tačiau visi ateiviai ne- 
britai buvo labiau linkę į įnterak- 
cinę laikyseną, negu australai. 
Stebėtina visvien, kad labai retas 
iš ateivių nebritų išreiškė pliura

listinę nuomonę. Pavyzdžiui, yra 
sunkoka tikėti, kad latviai tikrai 
galvoja, kad ateiviai turėtų galų 
gale susilieti su vietiniais gyvento
jais interakcijos būdu. (Čie ten
ka pridurti, kad arba pliuraliz
mas anketoje buvo apibrėžtas ne
pakankamai aiškiai, arba spėti, kad 
anketų pildytojai nebuvo nuošir
dūs: jie nenorėjo atvirai parodyti 
savo tikruosius jausmus ir verčiau 
pasirinko ‘diplomatinį atsakymą’, 
kuris ‘nepažeistų’ australų tyrinė
tojų, nors iš tikro juos ir apklausi- 
nėjo latvių tautybės asmuo. Moks
liniu atžvilgiu, šitokia nenuoširdi 
‘diplomatine’ laikysena yra apgai
lėtina, nes tikrieji jausmai apklau- 
sinėtojų psichologų visvien nega
lėjo pažeisti, o verčiau sudarė klai
dingą vaizdą apie imigrantų nuo
taikas ir pageidavimus, kuris sa
vo ruožtu gali turėti neigiamų iš
davų patiems imigrantams. Saky
sime, tokie olandai išsikovojo teisę, 
kad jų kalba būtų pripažinta kaip 
vienas iš gimnazijos abitūros daly
kų, o šito nebūtų atsitikę, jei olan
dai tokį norą būtų nutylėję. An
glijoje panašią teisę išsikovojo uk
rainiečiai).

Studija talpina ir tyrimus apie 
asimiliacijos laipsnį imant tauty
bes atskirai ir vėliau jas palygi
nant tarpusavyje. Tautines grupes 
(kartais po kelius vienetus iš tos 
pačos tautos) sudarė britai, lenkai, 
vengrai, olandai, italai, latviai ir 
lietuviai. Kadangi ne visoms gru
pėms buvo statyti tie patys klausi
mai, palyginimai gali būti tik ri
boti. Tačiau visiems bendrai buvo 
statyti tam tikri klausimai, kaip 
pvz. kiek jie pasitenkina Austra
lija, kiek jie jaučiasi arba save 
laiko australais (identifikacija), 
ir kiek jie prisiėmė australiškus

tojų yra senosios kartos. Kas bus 
kai tie senosios kartos mokyto-

gyvenimo papročius (= akultūra- 
cija). Iki šiol buvo galvota, kad 
asimiliacijos procese šie trys daly
kai seka vienas po kito, ty. yra 
vienas kito sąlyga, taip kad iden
tifikacija reikalauja pasitenkini
mo, o akulturacija reikalauja iden
tifikacijos. Tačiau rezultatai pa
rodė, jog šita hierarchija neatitin
ka visoms studijuotoms tautinėms 
grupėms. Ypatinga dėmesio buvo 
vertos lietuvių ir latvių grupės.

Tyrimus su šiomis dviem grupė
mis pravedė patsai Taftas su Re
ginos Jonikaitės (lietuvės) ir Ve- 
ros Miculis (latvės) pagalba. Ap
klausinėtieji buvo atrinkti pripuo- 
lamumo principu, (techniškai, 
“random sampling”) iš lietuvių ir 
latvių tautinių organizacijų ir ap
klausinėti savo namuose. Su re
tomis išimtimis, apklausinėtieji 
buvo ėję aukštesnį mokslą gimta
me krašte, bet Australijoje užėmė 
stiprokai žemesnes pozicijas. Ta
čiau atrodo, kad šis ‘nužemėjimas’ 
nepakenkė jų pasitenkinimui Aus
tralija ir daugumas jų pasisakė 
sutinką praleisti likusią gyvenimo 
dalį Australijoje. (Čia vėl tenka 
abejoti atsakymų nuoširdumu; 
sunkoka tikėti, kad tokie atsaky
mai kiltų iš gana praktiškų orga
nizacijų narių. Atrodo, jog pasi
tenkinimas reiškia ne tiek pasiten
kinimą Australija, kiek verčiau 
‘kompensacinį’ pasitenkinimą ta 
prasme, kad šie žmonės yra pa
tenkinti galį gyventi bendruomenė
je, kurią sudaro savi žmonės.)

Šiaip Taftas nurodo, jog pabal
tiečiai yra mažiausiai asimiliavę-

(Pabaiga psl. 4)

dėstytojams pritraukti reikėtų ap
mokėti jų kelionės išlaidas. Ats
kirų mokytojams paruošiamųjų 
kursų suorganizuoti, tur būt, ne
pavyktų — nieks į juos neis. An
tras dalykas, JAV-se Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas veda 
lituanistinius kursus, kurių pa
grindinis tikslas, šalia grynai pa
sitobulinimo lituanistiniuose da
lykuose, yra lituanistinių mokyk
lų mokytojų paruošimas. Juose 
galima studijuoti ir koresponden
tiniu arba, kaip jie vadina, nea
kivaizdiniu būdu. Programa išei
nama ten per du arba tris metus 
ir galima klausyti visus arba tik 
kelis Institute einamus dalykus. 
Mokslas į metus kainuoja $40.00 
neakivaizdiniams klausytojams 
pareina nuo dalykų skaičiaus, p. 
Krausas yra rašęs apie šiuos kur
sus “Mūsų Pastogėje”, bet, atro
do, kad žinia nepasiekė adresatų. 
Norint sudominti jaunimą tais ne
akivaizdiniais kursais, reikėtų, 
kad Krašto V-ba paruoštų apie 
juos tinkamą informaciją (laišką, 
aplinkraštį) ir pavestų Apylinkių 
V-boms išsiuntinėti potencialiems 
kandidatams. Prie to pridėjus as
meninį pakalbinimą, gal ir atsi
rastų suinteresuotų. Kadangi kur
sai kainuoja, — tai Krašto V-ba 
ar Apylinkės turėtų pasiūlyti sti
pendiją — apmokėti kursų išlai
das kiekvienam kursantui. Lėšų 
čia daug nereikia, o reikalas yra 
vertas, todėl nereikėtų jų gailė- 
ar net daugiau, kaip ir kitus pri
vačia iniciatyva organizuotus 
veiksmus, pav. lituanistinės bib
liotekos įsteigimą, ar rėmimą 
News Digest - International.

(Bus daugiau)

3



4 MŪSŲ PASTOGĖ 1967 m. balandžio 17 d.

PARUOŠĖ V. BERNOTAS

SKILIMAI KOMUNISTINIAME BLOKE
Rytų Europos priklausomumas 

Sovietų Sąjungai svarbu ne vien 
ekonominiais sumetimais, bet ir 
kaip strateginė bei politinė pozici
ja sprendžiant rytų — vakarų jė
gų balansą. Santykiams keičiantis 
tarp rytų Europos ir Sovietų Są
jungos kaip tik šiuo metu aktua
lu apžvelgti kai kuriuos ideologi
nius nesutarimus kurie gali lemti 
tarptautinio komunizmo plėtimą
si.

RUSŲ KOVOS PRIEŠ 
NACIONALIZMĄ

Nuo 19 šimtmečio vidurio Rusi
jos carų tikslas buvo sunaikinti ry
tų Europos tautas. Šimtmečiu vė
liau po antrojo pasaulio karo rytų 
Europai atitekus į rusų rankas, 
pajuto dar didesnę priespaudą. Su
rusinimo tikslai kaip ir caro lai
kais liko tie patys, bet totalitari
niai metodai daug žiauresni.

Tuoj pat po karo tautinis komu
nistų sąjūdis Lenkijoje, Vengrijo
je ir Čekoslovakijoje greit buvo 
Stalino likviduotas. Kalėjimuose 
pakliuvo žymūs komunistai: Lenki
jos W. Gomulka, Vengrijos J. Ka- 
dar, Čekoslovakijos R. Slansky ir 
VI. Clementis net buvo pakarti. Ry 
tų Europoje prasidėjo valymai. 
Brutaliais metodais Stalinas norė
jo išrauti iš šaknų visas besireiš
kiančias tautines idėjas nors jos 
reiškėsi ir komunistinėje dvasioje. 
Aukščiau minėtuose kraštuose bu
vo rasta 100.000 ‘prisipažinusių 
kaltais”, kurie buvo likviduoti.

PIRMOSIOS BOLŠEVIKŲ 
NESĖKMĖS

Pirmosios geležinės uždangos rū
dys pasirodė 1956 m. Kaip tik ta
da 20-tame komunistų partijos kon 
grėsė Nikita Kruščiovas pasmerkė 

ASIMILIACIJA...

ei iš visų studijuotų grupių. Jie be
veik pilnai išlaikė tautinę identi
fikaciją, neieško kontaktų su kito
mis grupėmis, prenumeruoja savo 
laikraščius ir vengia anglų kalbos 
vartojimo namie. Autorius juos 
vadina pačiais pasyviausiais mi
grantais asimiliacijos atžvilgiu, šį 
faktą išaiškindamas nacionaliniu 
jausmu bei politiniais faktoriais 
iš vienos pusės, ir iš kitos pusės 
tuomi, kad atvykę į Australiją šie 
asmenys susidūrė su stipriomis 
australų prejudicijomis.

Palygindamas įvairias tautines 
grupes, autorius sudarė tokią gra
dacijos tabelę:

Aukščiausia identifikacija su 
Australija:

Britai vyrai ir moterys.
Vidutiniškai aukšta i-cija:

Lenkai intelektualai, olandai 
(Perthe),
Lenkai vyrai, olandai intelek
tualai,
Vengrai intelektualai.

Vidutiniškai žema identifi-ja:
Lenkės moterys, olandai 
(“Newtown’e”, naujame pra
monės mieste netoli Perth’o), 
Italai.

Labai žema identifikacija:
Pabaltiečiai (intelektualai).

šitie rezultatai stebina, nes jie 
nenurodo jokio aiškaus asimiliaci
jos dėsnio. Ypatingo dėmesio ver
tas stiprus skirtumas tarp lenkų 
ir pabaltiečių. Vieną galimą pa
aiškinimą šiam skirtumui suteikia 
grupių parinkimo procedūra. Ne- 
pabaltiečių atveju, apklausinėjami 
asmenys buvo parinkti iš visų ga
limų šaltinių, būtent, tautinių or
ganizacijų, klubų ir bažnytinio 
santykiavimo. Tačiau pabaltiečių 
atveju, parinkimas buvo atliktas 
vien iš tautinių organizacijų są
rašų. Nebuvo mėginta kontaktuo
ti žmonės, kurie tokioms organiza
cijoms nepriklauso, bet yra žino
mi, sakysim, tautiniams kapelio
nams. (Metodologiniu atžvilgiu, 
šis išleidimas yra svarbus ir klai
dinantis, nes pastarųjų asmenų 
asimiliacija yra galbūt skirtingo 
laipsnio. Galimas dalykas, kad as
muo ,kuris nebepriklauso tautinei 
organizacijai ir bepalaiko ryšį su 
tautiniu kapelionu, asimiliacijos 
procese yra pažengęs daug toliau. 
Tokiu būdu, bendra pabaltiečių 
vieta Tafto tabelėje gali būti vi
sai kitokia.)

Staliną ir Stalino 40 metų truku
sią bolševikų revoliuciją. Kruščio
vas tuo laiku nenujautė, kad sa
vo septynių valandų kalboje jis ga 
lėtų padaryti ideologinę žaizdą ko
munistinei Kinijai ir tuo pačiu at
gaivinti nacionalizmą sovietų oku
puotuose rytų Europos kraštuose. 
Kruščiovas nesuvokė, kad tautiš
kumo dvasia rytų Europoje yra 
viena iš stipriausių srovių, stipres
nė už komunistinę ideologiją ir už 
jų pačią partiją-

Kruščiovo kalba sutapo su tuo 
laiku rytuose besireiškiančia anti
patija Maskvai, kuri iššaukė suki
limus Lenkijoje ir Vengrijoje. Ry
tų Europos pavergtos tautos stai
ga įgavo drąsos statyti savo reika
lavimus ir-net pakelti ginklą prieš 
sovietinę tvarką.

Vengrijos revoliucijos metu 
Kremlius buvo dar kartą įtikintas, 
kad rytų Europos ištikimybė Mas
kvai atsidūrė dideliame pavojuje. 
Spaudimui didėjant sovietų oku
puotuose kraštuose rusai sutiko a- 
titraukti dalį savo armijos iš Len
kijos, Vengrijos ir Rumunijos. Vis 
gi rumunai nebuvo tuo patenkin
ti — jie reikalavo, kad sovietai 
galutinai iš Rumunijos pasitrauk
tų. Sovietų S-ga, nenorėdama įsi
velti į gilesnį konfliktą pakluso ir 
60.000 gen. Malinovskio armijos 
vyrų po 14 okupacijos metų per 
Karpatus patraukė namo.

Taigi, 20-jo partijos kongreso 
kalboje Kruščiovui grasinant va
karams ir laidojant juos atominių 
dulkių debesyse jis netyčiomis pa
laidojo tarptautinio komunizmo 
svajones Azijoje ir rytų Europoje.

TAPTAUTINIO KOMUNIZMO 
NESUTARIMAS

Dauguma vakarų politikų yra

J iš psl. 3)

Dalį knygos sudaro ir studijos 
apie ateivių prieauglio (“antrosios 
generacijos”) laikyseną. Apart bri
tų ir lenkų vaikų, kitos tautybės 
nėra specifiniai paminėtos, bet iš 
konteksto atrodo, jog į apklausi
nėjimą pateko ir pabaltiečių prie
auglis. čia duodame keletą statis
tikų apie nebritų ateivių vaikų 
galvoseną. Tarp duotų klausimų 
buvo pvz. “Are there any countries 
in which yuo would like live more 
than in Australia?”. Nebritų atei
vių vaikų atsakymai:

Geriau Australijoje 30% 
Tėvų krašte 44%
Kituose kraštuose (ypač JAV 
ir Vokietijoje) 26%.

Autorius pastebi, kad šitie vai
kai jau buvo gimę Australijoje 
arba jon atvyko dar kūdikiai, todėl 
toksai didelis procentas tų, kurie 
norėtų grįžti tėvų kraštan yra ga
na reikšmingas. Atsakymas į šį 
klausimą, atrodo, priklauso didele 
dalimi nuo to, kad vaikas pirmoje 
eilėje identifikuoja save su savo 
tėvų gimimo kraštu ir todėl pasi
tenkinimas dabartiniu kraštu vai
dina tik antraeilę rolę.

Įdomūs yra Tafto ir kiti radi
niai apie ateivių vaikus bei jų 
sunkumus. Pirmiausia, mokytojų 
akimis, ateivių vaikai yra lygiai 
gabūs, sakysime, sporte ir anglų 
kalbos vartojime. Tačiau jie vis- 
vien nėra ypatingai mėgiami vieti- 
nų vaikų, šis nemėgimas nekyla iš 
to, kad ateivių vaikai burtųsi į savo 
grupes; atvirkščiai, imigrantų vai
kai neretai net vengia tautinių 
draugysčių mokyklos ribose. Šitą 
vengimą turbūt reikia aiškinti tuo
mi, kad australų vaikai dar yra 
perėmę kai kurių savo tėvų mo
nistinį galvojimą (“visi turi tap
ti australais”). Nenuostabu todėl, 
kad pvz. Tafto studijuotoje lenkų 
vaikų grupėje, šie vaikai neretai 
turi konfliktų su savo tėvais dėl 
gimtosios kalbos vartojimo ar tra
dicijų išlaikymo apskritai, šiaip 
gi buvo pastebėta, kad australų 
vaikai priima ateivių vaikus savo 
tarpan, jie čia aktyviai dalyvau
ja bendruose žaidimuose, yra geri 
sportininkai, turi jumoro “gysle
lę’ ir t.t. Bet australais vaikai atsi
traukia nuo ateivių vaikų tada, kai 
šie mėgina “per daug pasirodyti” 
ar yra netvarkingi.

Bendrai, Tafto piešiamas vaiz
das teikia didelės vilties ilgesniam 

nuomonės, kad ligi 1960 m. tarp
tautiniame komunizme vyko plėti
masis ir klestėjimas. Perkopus 
1960-sius metus komunizmas per
gyvena eilę nesėkmių, kurios vis 
gausėja ir kurios veda prie jų im
perijos subyrėjimo. Sovietų įtaka 
rytų Europoje silpnėja, skyla ir 
vietoje vieningo komunistų ideolo
gijos įsitikinimo gausėja naciona
listiniai nusistatymai. Tarptautinis 
komunizmas taipgi patyrė eilę smū 
gių. Didžiosios komunistų jėgos 
(Rusija ir Kinija), ėjusios iš vien 
išsiskyrė. Nesutarimai iškilo dėl 
ateity numatytų funkcijų ir jų vyk 
dymo centro. Tokiu būdu komunis
tų bloke atsirado dvi Romos: viena 
jų Pekine, kita — Maskvoje, Sun
kumai abiem Romom prasidėjo pa
sisavinus neginčijamas doktrinas, 
o vėliau doktrinų chaotišką sumai
šymą. Nikitai atmetus Staliną nie
ko kito neliko kaip garbinti Mark
są ir Leniną. Kiniečiai gi paliko 
ištikimi Stalinui. Tikintieji, atsi
radę tarp kūjo ir priekalo, ture 
jo greitai apsispręsti, prie kurios 
Romos dėtis. Taigi 1961 m. pati 
mažiausia ir kultūriniai labiausiai 
atsilikusi Albanija perėjo į Kini
jos orbitą, tuo tapdama pirmuo
ju Kinijos satelitu Europoje. Ši 
staigmena Maskvai buvo pirmasis 
smūgis.

Antroji Roma, atsiradus Pekine 
jau kiek laiko abejojo, ar Sov. S- 
ga bus sumani ir pajėgi kontro
liuoti pasaulio masto komunizmo 
veiksmus. Faktai liudija, kad kai 
kuriais atvejais Mao Ce Tungas 
buvo teisus.

Kryžminiai susitikę amerikonai 
su sovietais Kuboje sovietams ban
dant ten įtvirtinti tarpkontinenti- 
nes raketas ir sovietams nusileidus 
įrodė, jų silpnybę. Šis įvykis liu

tautinės sąmonės išlaikymui Aus
tralijoje. Dauguma ateivių atrodo
esą patenkinti savo egzistencija 
naujame krašte ir net sutinka, 
kad ilgainiui tautinės grupės tu
rėtų išnykti. (Kaip anksčiau mi
nėta, jei paskutinis teigimas yra 
klaidingas, dėl jo galima kaltinti 
tik nenuoširdžius apklausinėtųjų 
ateivių pasisakymus). Iš kitos pu
sės, australai rodo didėjančią ten
dencija laikytis teigiamai ateivių 
atžvilgiu ir juos socialiniai akcep
tuoti, tikėdamiesi, kad galų gale 
įvyks kultūrinis susiliejimas. Svar
biausi faktoriai, stipriną asimilia
ciją, atrodo, yra šie: pripa
žinimas ateiviams jų turėto profe
sinio statuso bei lygiavertis socia
linis santykiavimas. Kitais žodžiais 
tiek, kiek ateivis gali dirbti savo 
profesijoje ir tampa priimtas į 
australų tarpą, tiek jo asimilia
cijos laipsnis auga. (Su šiuo Taf
to dėsniu, atrodo, vėl negalima pil
nai sutikti, nes jo pagrindiniai kri- 
terijumai yra ekonominiai bei so- 
caliniai. Būtų galima sakyti, kad 
jis nesuteikia pakankamos svarbos 
patriotinės sąmonės įtakai).

Dar kita pastaba. Nors Tafto 
studija yra grįsta rūpestingais ir 
aukštos vertės statistiniais tyri
mais, autorius žiūri į asimiliaciją 
kaip į vienos krypties vyksmą ta 
prasme, kad ateivio laikysena neiš
vengiamai panašėja ir galų gale 
susilieja su vietinių gyventojų gy
venimo būdu. Autorius, deja, pra
leidžia kitą galimybę, kad yra įma
noma ir pliuralistinė asimiliacija, 
būtent, kad naujo lojalumo įga- 
vimas gali eiti ranka rankon su 
senos ištikimybės išlaikymu, (čia 
jį galbūt suvedžiojo pačių ateivių 
‘diplomatiniai’ atsakymai). Iš da
lies, autorius turi tiesos, nes nei 
oficiali Australijos valstybinė pa
žiūra, nei pačių australų laikysena 
nepritaria pliuralizmui. Tačiau 
tautinis pliuralizmas yra visgi re
ali galimybė, kaip pvz. matome 
Kanadoje, kur panašūs tyrimai nu
rodo, jog ne tik ateiviai bet ir jų 
antra bei trečia generacija suge
ba išlaikyti dvi ištikimybes, dvi 
kalbas ir dvigubą tautiškumą, be 
jokių ypatingų dvasinių konfliktų. 
Galimas dalykas, kad detalesnė pa
baltiečių studija atvertų tokią ga
limybę i rAustralijoje, būtent, kad 
įmanoma išvystyti tokią pliuralis
tinę struktūrą, kurioje jaunosios 
generacijos įsigytų dvigubą loja
lumą, nežiūrint, kad į australų pu
sę traukia stiprios jėgos. Turint 
galvoje, kad australai liberalėja 
ateivių atžvilgiu ir kad vis dides- 

dija pasauliui, o tuo labiau Kini
jai, kad sovietų jėgos stiprėjimas 
ir augimas nepajėgė laimėti nors 
ir mažos strateginės pozicijos. Po 
nesėkmės Kuboje kilo abejonė, ar 
sovietai iš viso bus pajėgūs tuo pa
čiu metu tobulintis pramonėje, ge
rinti žmonių gyvenimo standartą, 
varžytis su amerikonais erdvėse, 
gaminti pakankamai branduolinių 
ginklų ir materialiai remti bendra
mintes tautas.

Ne vien Kuboje Nikita išėjo pra
laimėtoju. Jo nepajėgumas iškraus 
tyti vakarų sąjungininkus iš Ber
lyno, jo nesėkmingas kėsinimasis 
nuversti Albanijos komunistų va
dą Emur Hoxą ir Ben Bellos pro
komunistinis žlugimas Alžire ėjo 
Nikitos sąskaiton. Visos Kruščiovo 
nuodėmės buvo registruojamos 
Mao Ce Tungo mintyse. Komu
nistinė Kinija sekė Sov. Sąjun
gos silpnybes, mato jos agresyvios 
užsienio politikos sušvelnėjimą ir 
pasmerkė kaip sovietų “revisioniz- 
mą”.

REVIZIONIZMAS
Šio žodžio lietuvių kalboje trūks

ta. Kruščiovo žodyne toks žodis bu
vo vartojamas apibūdinant perfor
muotus komunizmo totalitarinius 
metodus ir įvedant daugiau huma
nitarinius metodus. Aukščiau nau
dota sistematiška policijos jėga, 
veriantį žmogų dirbti už mažą at
lyginimą, Kruščiovo buvo pakeista. 
Kruščiovas mėgino laimėti gyven
tojų simpatijų suteikiant aukštes
nius atlyginimus ir geresnę gyven
tojų buitį. Revizionizmo totalita
riniai tikslai Kruščiovo buvo pa
likti tie patys, tik metodai švel
nesni.

Revizonizmas taip kaip imperia
lizmas komunistinės Kinijos kalbo
je vartojamas kaip pikčiausias 
keiksmažodis.

NESUTARIMAI RUMUNIJOJE
Neskaitant Jugoslavijos, atski

lusios nuo Stalino 1948 m., 12 me
tų vėliau nacionalistinės tenden
cijos pradėjo reikštis Rumunijoje. 
Pasimočkę iš albanų rumunai vis 
mažiau skaitėsi su Maskvos direk
tyvomis.

Skirtumai tarp Maskvos ir Bu
karešto kilo iš nesuderinamų bū
dų Rumunijos supramoninimui. 
Sovietai norėjo, kad rumunai spe
cializuotus! žemės alyvos ir jos 
perdirbimo gamyboje, dirbtinių 
trąšų ir maisto konservavimo sri
tyje. Tokiai pramonei žaliavų 
kraštas turi apsčiai. Sovietai ragi
no rumunus jungtis į komunistų 
formuojamą “Comecon” ratelį, 
imant vak. Europos Bendrąją rin
ką pavyzdžiu. Bet rumunai turėjo 
kitokias ambicijas. Jie norėjo dau
giau leistis į geležies ir plieno ga
mybą ir tokiai pramonei buvo nu
matę Galati vietovę Dunojaus žio
tyse.

Rumunai teigė, kad dauguma 
socialistinių kraštų turi nuosavą 
plieno pramonę, tad kodėl jie vie
ni turėtų išsiskirti. Tokiais rumu
nų norais Maskva mažiausiai bu
vo sužavėta, nes geležies rūda ir 
išdeginta anglis turėtų būti jiems 
pristatoma iš Ukrainos Krivoi 
Rog apylinkių. Be to pasenusi 500 
km geležinkelio linija reikalavo 
rekonstruktavimo, kas kainuotų 
Sov. Sąjungai milijonus rublių. O 
svarbiausia, kad Ukrainoje esą 
plieno fabrikai dėl žemo pareika- 

nis skaičius pabaltiečių prieauglio 
pradeda lankyti universitetus, kur 
susiduria su liberaliniu jaunimu 
bei ateities vadais, spaudimas tu
rėti tik vieną lojalumą gali suma
žėti. Tokiu atveju, nauja ateivių 
studija turėtų klausti ne tik “kiek 
ateivis ar jo vaikas suaustralė- 
jo?”, bet ir “kiek ateivis ar jo vai
kas išlaikė savojo tautinio turi
nio?’.

Maskvos žurnale Iskustvo, šių 
metų pirmajame numeryje, yra į- 
dėta išsami apybraiža apie Stasį 
Ušinską. Autorė (V. Kulešova), 
dailės meno teorikė, itin aukštai 
įvertino S. Ušinsko scenovaizdžius, 
sukurtus Kauno Valstybiniame te
atre dar priešbolševikiniais lai
kais. S. Ušinskis įrašomas greta 
kitų jau aukštai įvertintų lietu
vių dailės įžymybių — skulpto 
riaus J. Mikėno, tapytojo A. Gu
daičio, keramiko L. Strolio ir de
koratoriaus L. Truikio. Pažymėti
na, kad S. Ušinskas, kaip ir L. 
Truikys, apie 20 metų buvo laiko
mi “šešėlyje”.

(ELTA) 

lavimo jau kiek laiko kaip neišpil
do kvotos.

Rumunai visada laikomi keistu 
įnamiu komunistų bloke ir į sovie
tų teigimus nereagavo. Jie spyrėsi’ 
kad plieno pramonės dėka Čekos
lovakijoje vidutinis uždarbis per 
metus asmeniui tenka 800 dolerių, 
o tuo tarpu Rumunijoje pusiau 
mažiau. Vadinasi, čia kalta neiš
sivysčiusi pramonė. Sovietai ban
dė įtikinti rumunus sena čekų 
pramonės išdirbta technologija, o 
tuo tarpu rumunai esą grynai že
mės ūkio šalis, tad ir jiems nesą 
reikalo mestis nauja kryptimi. 
Toks žygis — sovietai teigė vieto
je ekonominio pagerėjimo Rumu
nijoje gals sukelti dar didesnių ne 
dateklių. Jeigu Sov. Sąjunga ne
pritarė rumunų nusistatymui, ru 
munai patys ryžosi kurti savo 
plieno pramonę.

Neilgai trukus naujas pramonės 
centras išaugo Dunojaus žiotyse 
gamindamas su vakarų technolo
gijos pagalba nepamainomą plie
ną ir sunkiąsias mašinas. Prekyba 
su Sov. Sąjunga krito pusiau, nes 
kitoji pusė buvo investuojama va
karuose naujos pramonės įrengi
mams.

Sov. Sąjungos nesutarimai su 
Rumunija prasidėjo 1960 m. Ir tik 
1964 m. vidury iškilo viešumon, 
kada Rumunijos centrinė komu
nistų partija paskelbė atsišauki
mą į tautą: negali būti formuo
jamos tėvų partijos, sūnų parti

ADELEI MINIOTIENEI

netikėtai mirus, jos vyrą buv. Sydnėjaus Apylinkės pirmininką 
Vladą Miniotą ir jo artimuosius giliai užjaučiame ir drauge 
liūdime.

A.L.B. Sydnėjaus Centrinės Apyl. Valdyba

Mielą bičiulį

VLADĄ MINIOTĄ,

mirus jo žmonai, nuoširdžiai užjaučia

V. ir T. Skrinskos

Mielam VLADUI MINIOTUI,

jo žmonai mirus, gilią užuojautą reiškia

V. L. Jarai ir
M. T. Reguson

A.A.

ADELEI MINIOTIENEI

mirus, jos vyrą Vladą, vaikus ir artimuosius skausme giliai 
užjaučiame.

S. ir B. Jarembauskai

VLADĄ MINIOTĄ ir šeimą,

žmonai ir motinai mirus, liūdesio valandoje, giliai užjaučia

Sydney Lietuvių Klubo Valdyba

Mielam kaimynui Vladui Miniotui ir visai šeimai, 
mirus žmonai bei motinai

ADELEI MINIOTIENEI

reiškiame nuoširdžią užuojautą

J. ir R. Venclovai

Liūdesio valandoje,

mirus ADELEI MINIOTIENEI,

velionės vyrą, vaikus ir artimuosius giliai užjaučiame.

V. Staugirdienė ir L.J. Vėteikiai

A. A.
ADELEI MINIOTIENEI

mirus, jos vyrui Vladui Miniotui, dukroms Angelikai ir 
Genei, sūnums Karoliui ir Romui ir jų šeimoms nuo
širdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

E. irK. Radauskai

jos. Turi būti tik viena šeima tik 
viena darbininkų partija, kuri tu
ri statyti socializmą tokį, kokio 
reikalauja kraštas. Nė viena parti
ja negali savo vado prikergti ki
toms giminingoms partijoms, jų 
vadus nušluoti, panaikinti ar eks
komunikuoti...”

Taigi, 1960 m. Rumunija pa
reiškė, kad ji liks komunistinė tik 
savo pažiūromis ir jokiais atve
jais nesileis diktuojama iš Mas
kvos. Jų atsišaukimas į tautą pa- 
pbrėžė, kad nei Maskva, nei Peki
nas nėra daugiau laikomi bran
duoliais, apie kuriuos turėtų skrei 
ti elektronai. Toks Rumunijos pa
sipriešinimas Sov. Sąjungai sus
kaldė komunistinį bloką j tretįjį 
gabalą.

Sovietų Sąjunga atsidūrė keb
lioje padėty Jiems liko keli būdai 
užšachuoti rumunų ambicijas. Ga
lima buvo pasikėsinimu pašalinti 
Rumunijos vyriausybę, bet ir čia 
galėjo nusvilti kaip Albanijoje. 
Ekskomunikuojant taip pat nebū
tų daug ko atsiekta, nes Rumuni
ja nueitų Jugoslavijos keliais. Vie
nintelis tikras kelias šį tą žadantis 
liko užpulti kraštą sovietų armijai. 
Tokio žygio kaina be abejo būtų 
aukšta, nes rumunai nebūtų len
gvai kapituliavę. Ypač sovietams 
būtų sunku pateisinti savo žygius 
preiš kitus komunistinius kraštus 
jog aukštai vertinimas Markso 
režimas Rumunijoje būtų pačių 
šlovintojų pašalintas.
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PASITRAUKĖ SPORTO SKYRIAUS 
REDAKTORIUS

Pranešame Sporto Skyriaus skaitytojams, kad pereitą savaitę 
iš Sporto Skyriaus Mūsų Pastogėj redaktoriaus pareigų pasitraukė 
ilgus metus šį skyrių redagavęs sporto žurnalistas Antanas Lau
kaitis.

Mūsų Pastogė su džiaugsmu pasitinka kiekvieną savo ben
dradarbį ir su didele širdgėla išleidžia visus tuos, kurie dėl vieno
kių ar kitokių priežasčių pasitraukia. Ypač skaudu atsisveikinti su 
p. A. Laukaičiu, kuris šį skyrių redaguodamas ištikimai darbavosi 
sportuojančio lietuvių jaunimo labui ištisus septyniolika me.tų. Už 
jo įdėtą darbą ir kantrybę Mūsų Pastogės Redakcija nuoširdžiai 
jam dėkoja ir tikisi jį turėti savo tarpe bent kaip bendradarbį.

Mūsų Pastogė stengsis ir toliau šį sporto skyrių išlaikyti, to
dėl prašome visus sporto klubus ir jų spaudos talkininkus ateity 
visą medžiagą ir informacijas siųsti Mūsų Pastogės Redakcijos ad
resu: 13 Percy St., Bankstown, N.S.W.

Linkėdami buv. šio skyriaus redaktoriui p. A. Laukaičiui ge
riausios sėkmės tariame jam dar kartą nuoširdų ačiū.

Mūsų Pastogės Red.

PADĖKA
Ponui Antanui Laukaičiui dėkojame už ilgametį Sporto Sky

riaus redagavimą.
A LB Krašto Valdyba

VARPO
VARPAS — METRO 47-73

Viktorijos pirmenybėse 2-roj di
vizijoj vasaros sezone varpiečiai 
liko 4-toj vietoje, nes pralaimėjo 
pusfinalį. Mūsiškiai labai blogai 
dengė, ypač antrame puslaikyje, 
tuo leisdami priešui laimėti. Taš
kus pelnė: A. Milvydas ir A. An- 
driejūnas po 14, A. Ališauskas 8, 
S. Urbonas 7, R. Firinauskas ir 
V. Soha po 2.

Daugiausia taškų šiame sezone 
įmetė A. Milvydas 180, V. Soha 
162, A. Skimbirauskas 118. Bus
iness Houses pirmenybėse: V. Ma
čiulaitis 194, V. Soha 163, S. Žie
das 104, R. ir E. Firinauskai po 
101.

Jau pradėtas žiemos sezonas, ir 
ši komanda lošia trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais. Komandų sudaro: 
A. Aliauskas, E. Firinauskas, A. 
Milvydas, V. Mačiulaitis, A. Pro
kopavičius, A. Skimbirauskas, V. 
Soha, S. Urbonas, R. Vilutis, S. 
Žiedas, A. Andriejūnas ir S. Lu
koševičius (abu paskutinieji turi 
gauti leidimus lošti iš N.S.W.)

Komandos treneris V. Soha.

VYR. MERG.

KLUBE

KOVO
ŠAUNUS VAKARAS

Dabartinė sporto klubo valdyba 
baigdama savo kadenciją ruošia 
šaunų šokių vakarą kuris. įvyks 
balandžio 29 d. (šeštadienį).

BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
SALĖJE

VEIKLOJ
Gros gera muzikos kapela. Pri

siminus koviečių laimėjimus praė
jusioje Sporto Šventėje reikia ti
kėti, kad ir šis vakaras bus sėk
mingas.
Remkime sportininkų veiklą. Da

lyvaukime jų parengimuose!

VARPAS — THUNDERBIRDS 
34—40

Nors mūsiškės ir pralošė grand 
finalą, bet sukovojo labai gerai. 
Priešininkės laimėjo tik savo ūgiu.. 
Taškus pelnė: D. Statkutė 11, R. 
Milvydaitė 9, R. Kliukaitė 8 ir R. 
Žiogaitė 6. Ši komanda irgi pra-

dėjo žiemos sezoną ir lošia penk
tadieniais. Komandą sudaro: J. Bla 
dzevičiūtė, R. Garbenytė, R. Kliu
kaitė, R. Milvydaitė, G. Neveraus- 
kaitė, N. Stanaitytė, D. Statkutė, 
A. Silvaitė, G. Uscinaitė ir R. Žio- 
gaitė.

Treneris R. Baikauskas.

JAUN. MERG.

VARPAS — FALCONS 18-19

Nesant sėkmės grand finalas pra
loštas vienu tašku. N. Stanaitytė 
10, N. Musčinskaitė, G. Uscinai
tė, I. ir L. Smilgevičiūtės po 2. 
Šia komandą, kuri lošia taip pat 
penktadieniais, sudaro: J. Firi- 
nauskaitė, N. Musčinskaitė, R. ir 
A. Savaitytės, I. ir L. Smilgevičiū
tės ir M. Tamošauskaitė. Trene
ris V .Mockus.

Jaun. berniukų komandą sudaro 
šie krepšininkai: A. Baltrūnas, E. 
Kybartas, J. ir A. Petraitis, G. 
Skimbirauskas, R. Steponavičius, 
S. Tamulevičius ir A. Vingrys. Jie 
lošia penktadieniais.

Treneris V. Mockus.
— ★ —

Šaunus mūsų krepšininkas A. 
Skimbirauskas gavo žinią, kad nuo 
privalomos karo tarnybos atleistas.

— ★ —
Balandžio 29-30 d.d. Varpo vyr. 

mergaičių ir vyrų krepšinio ko
mandos išvyksta į Albury, kur tu
rės draugiškas rungtynes su aus
tralų komandomis.

(va)

PASISVEIKINAM, TIK 
NEKALBAM ŠACHMATAI KOVAS — ASHFIELD 4-6.

Kai skeptiškasis filosofas Volte
ras su draugu ėjo miesto gatve, 
pro juos slinko religinė procesija. 
Volteras nusiėmė skrybėlę. Tuo
met draugas labai nustebintas pa
klausė:

Monsieur Voltaire, ar jūs jau 
tapot tikinčiu?

— Ne, netapau, — atsakė Vol
teras, — bet kai Dievas ir aš su
sitinkam, visuomet sveikinamės, tik 
nekalbam vienas su kitu...

ATVYKO SLIDŽIŪNAS
Vakarinėje Australijoje pagar

sėjęs lietuvis studentas Jonas Sli- 
džiūnas persikėlė gyventi į Sydnė
jų ir jau įsijungė j koviečių šach
matininkų komandą. Pažadėjo, kiek 
sąlygos leis, žaist visuose turny
ruose. Jonui tik devyniolika metų. 
Studijas tęsia N.S.W. universitete. 
Gyvendamas vakarinėje Australi
joje neturėjo progos pabendrauti

su lietuviais, bet dėka motinos ge
rai kalba lietuviškai. Visą laisvą 
laiką pašvesdamas šachmatams 
šiuo metu dar negali prisidėti prie 
Sydnėjaus lietuvių studentų veik
los.

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 
valdyba visi šachmatininkai linki 
Jonui sėkmingai įsikurti Sydnėju
je ir gerų rezultatų tęsiant studi
jas universitete.

Šių metų RIGA SHIELD turny
re dalyvauja septynios komandos, 
žaidžiama su dešimčia žaidėjų ko
mandoje. Atidavus tris partijas 
be žaidimo teko pralošti. Visos 
rungtynės vyksta šachmatų centre 
išskyrus Blacktown Workers Club 
— Kovas. Šios rungtynės įvyks 
Blacktowne 21 balandžio (penkta
dienį 8.30 v.v.).

V. A.

| PAVASARINIAI IR VASARINIAI | 
I SIUNTINIAI 1967 METAMS :

S 
J Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siutinių 1967 metų 
'į pavasariui ir vasarai, siūlome du, kurie yra labai praktiški už J 
J žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reika- J 

linga Jūsų artimiesiems. £
ra V
J Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti do- 
J vanų siuntinį savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kaino- i 
'j raščiu. >

MOTERIŠKAS (1967).
J Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės > 
£ angliškos kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei me- J 

džagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriau- 
sios rūšies nailoninių kojinių , 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nai- >;

J leninė skarelė, 12 adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trum- >; 
pom rankovėm megstukas. J

KAINUOJA £25.0.0. (ANGLŲ VALIUTA) | 
£ VYRIŠKAS (1967).
£ Itališkas nailoninis su diržu lietpaltis 3i jardo angliškos J 
J vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 
J terilino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailo- 
£ ninių arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 di- £ 
į dėlės špūlės stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos. £
* £25.0.0 (ANGLŲ VALIUTA). £
£ JUNGTINIS MOTERIŠKAS (1967) IR VYRIŠKAS (1967) | 
s SIUNTINYS £45.0.0. !♦;

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus 'į 
j*; siutinius dar vis už tą pačią kainą. >
J Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamas mašinas, s 
J svaiginamus gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš ko-
* operatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje. £
J Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius. *'

Baltic Stores Ltd. 1$ s
£ (Z. JURAS) £'£
| 421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2.
| ENGLAND. Telef. SHO 8734.
J Senaiusia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuo- M 
į* tas pristatymas.
£ ATSTOVAI: J
> y
£ H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. g 
J ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S A.
S K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q. 
y
>• Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasi- J 
J rinkti kas Jam reikalinga iš epecialių krautuvių. J

ALOYZAS BARONAS

TIKRASIS KELIAS
(Iš knygos "Saulės grįžimas’’, išleido Nida)

Tarpšventinis laikotarpis mane visada būdavo 
užkrečiąs grauduliu: Naujiji Metai, man atrodyda
vo. taip dažnai kartodavosi, kad nenoromis įsibrėž- 
davo beprasmiškumo mintis ir pagaliau keista, de
presija. Jautei, kad turtėji, gyvenime šio to įsigy- 
ji, bet nepabaigiamai iš rankų slysta laikas, nu
vertinąs visą sunkiai uždirbtą turtą. Tokią niūro
ką po Naujųjų Metų popietę žiūrėjau pro savo na
mų platų salono langą į smulkų sniegą, kuris be 
paliovos krito, kartais suvilnydamas, lyg dūmai. Iš 
traškančių radiatorių sruveno šilima, minkštose 
šlepetėse buvo patogu, tačiau kažkoks praradimo 
jausmas vertė eiti lauk, ir po poros minučių žen
giau pustušte gatve, smuikam sniegui krentant į 
akis. Už poros blokų paskambinau prie studijų 
draugo inžinieriaus Beniaus Kerulio namų. Naujų 
namų duris pravėrė Benaus tėvas Povilas, iš vi
daus tvoskė šilima, ir mane pradžioje griebė svai
gulys, lyg po kelių alaus stiklų.

— Gerai, kad užsukai, braižiau tokią veran
dą, ir baisiai nusibodo, — tarė iš darbo kamba
rio atėjęs vienmarškinis Benius. Jis buvo jaunas ir 
aptukęs, ir jo rankos blizgėjo. Senojo Kerulio žmo
na buvo išvykusi pas dukterį, mes trys vyrai pato
giai susėdome salone ir žiūrėjome, kaip lauke vis 
labiau prietemėjo ir pustė.

Senyvas, žilas ir sudžiūvęs Povilas Kerulis 
atnešė kvortą alaus, kaire ranka suėmęs butelį, de
šine kilnojo stiklus. Nykščiu ir smiliumi laikyda
mas, stiklą statė ant stalo, gi kiti trys pirštai lik
davo išsitiesę. Aš seniai žinojau, kad senisneju- 
din atriju pirštų, bet dabar taip įdėmiai pažvel
giau j juos, kad abu Keruliai tai pastebėjo ir jau
nasis nusijuokė:

— Tėtis kelią rodo.
— Taip, vaike, rodau kelią, visada rodau, jau 

trisdešimt metų, — pasakė senis Kerulis, patrynė 
kaire sudžiūvusią kaktą, ir valandėlę visi tylė
jom. Tebuvo girdėti tik radiatorių monotoniškas 
traškėjimas, gi gatvėj kažkas kankinosi, negalėda
mas iš sniego ištraukti automašinos, ir beveik bu
vo gaila lyg gyvo daikto,taip virkdomo, tarpais 
piktai sukaukiančio automobilio. Jaučiausi anuo 
žvilgsniu į senio nelankstomus pirštus nusikaltęs ir 
galvojau, kaip atitaistyti, bet tėvas vėl tarė:

— Jau trisdešimt metų, kai rodau tiesų kelią. 
—Aš tai puikiai prisimenu, — pasakė Benius. 
Sutemo. Sūnus uždengė platų langą, ir kamba

ry tapo lyg dar šilčiau, nebebuvo matyti krintan
čio sniego ir judančių, apsnigtų, drebančių medžių 

šakų. Iš stovimos medinės, sunkios, puošnios lem
pos švystelėja melsva šviesa. Salone buvo jauku. 
Mes lėtai gėrėm alų, ir jis sruveno gyslomis, keis
tai kutendamas krūtinę.

— Aš žinau, kad tu viską prisimeni, — šypso
josi sausomis ir plonomis lūpomis tėvas, ir man 

atrodė, kad jis turėjo būti labai šykštus. Tačiau 
šią apgaulingą mintį jis pertraukė, pakeldamas 
stiklinę, ir aš staiga nugręžiau akis, kad nepamaty
čiau jo ištiestų pirštų.

— Tai, va, ir rodau tikrąjį kelią, — pasakė 
tėvas, valandėlei nutilo ir vėl tęsė: — Pasakose 
vaizduojami neturtingi žmonės geresni, bet tai ne
tiesa. Neturtingas žmogus irzlus, ir jis nekenčia 
kartais artimiausio žmogaus. Dėkokite Dievui, kad 
Amerika turtinga. Vargšas negali duoti, neis ge
ros širdies neužtenka. Reikia turėti. Prisimenu sa
vo skurdžią vaikystę ir save mažą, suskirdusiom ko
jelėm didelėse sodžiaus ganyklose ir kartais jau
čiu kojų perštėjimą. Prisimenu, kai buvau paaug
lys, talkininkai mūsų bakūžei padėjo uždėti naują 
stogą. Tik vienas kaimynas nė piršto nepajudino. 
Jis nekentė manęs ir motinos. O buvo senyvas, 
stiprus žmogus, nors į roges kinkyk. Talkininkai 
nespėjo užkelti skliautų, gi vakare pakilo stiprus 
vėjas. Jis lėkė, pasakytume, kaip be galvos ir dau

žėsi pašelmenyse ir medžiuose. Šis vėjas nunešė nau
ją mūsų namelio stogą. Jį trenkė į seno sodo me
džius, kaip didelę antklodę, ir grebėstai, šiaudai, 
grįžtės ir kartelės kabėjo, lyg išdraskytas gandra
lizdis. Kaimynas žiūrėjo pro tvorą, akis primerkęs, 
šypsojos ir pumpsėjo pro ūsus: “Pum, pum, tai, va, 
kaip grybą nupūtė. Varnai lizdą įtaisė. Tfiu, ir 
darbas”, nusipiovė ir ėmė stebėti savo trobos pilką 
malksnų stogą. Atsimenu, kaip ganant kerdžius per 
rasoj sušlapusias kelnes du kartu pertraukė bo- 
atgu, kruvinus rimbus ant blauzdų nešiojau visą 
savaitę, bet tuoj pat pamiršau nuoskaudą, kai jis 
kartą išsitraukė iš kišenės obuolį ir pasakė: “Va, 
Poviliuk, nepyk, be reikalo nubaudžiau, ne tu bu
vai kaltas”. Bet kaimyno, kuris manęs nemušė, 
bet niekino, tyčiojos iš mano skurdo ir nepajėgumo, 
nekenčiu. Kai motina laukė, kad greičiau užaugčiau 
ir jai padėčiau, aš norėjau užaugti, kad galėčiau 
atkeršyti. Laikas bėgo, kaimynas vis dar buvo tvir
tas, niekada nesirgo, bet ėjo senyn natūraliai, nu
žaliuodamas, kaip rudeniop medis. Užaugau, ve
džiau ir džiaugiuos, kad Beniaus ne tokia skurdi vai
kystė, — Povilas Kerulis matė save mažą berniūkš
tį kažkur laiko nuotoliuos suvargusį ar skriaudžia
mą ir graudindamas! nutilo. Tebuvo girdėti tik 

sniege nuskendusios mašinos kauksmas.
— Tiesa, kad yra tarp kai kurių žmonių kaž

koks neapykantos laukas, — pasakiau, — o vis tiek 
viskas praeina.

— Kerštas yra malonus, ir jau nuo minties, 
kad jis savaime, be jokių pastangų ateis, yra sal
dus, — kalbėjo vėl tėvas, — nes aš mačiau, kaip 
bevaikis kaimynas seno ir kaip jam vis kasdien 
labiau sunkėjo. Kartą buvo tokia pat sninganti 
diena, — Kerulio balsas virpėjo, jį puolė atsimi
nimų griūtis, ir tai pastebėjęs Benius tarė:

— Taip, tėte, aš viską puikiai atsimenu. Mudu 
su seseria žiūrėjome pro langą į gatvelę, kurios 
viduriu ėjo pravėžos, tamsios ir kreivos, kaip gaisro 
susukioto geležinkelio bėgiai. Prabėgdavo kartais 
šu o,praeidavo griuvinėdamas apsnigtas žmogus, 
pravažiuodavo kas nors rogėmis. Staiga iš posū
kio išlindo apipusnytas arklys, tempiąs porą ilgų 
rąstų. Šalia ėjo kaimynas, senas ir sušalęs. Jis bu
vo tikras Kalėdų senelis, grįžtąs namo pavargęs ir 
praradęs viską, net ir barzdą. Tik balti ūsai nesis
kyrė nuo apšerpnėjusios kailinių apykaklės. Senis 
gabeno iš miško rąstus, kurie, tempiami į kiemą 
nuslydo į griovelį ir atsirėmė skersai gatvės į tvo- 

- rą. Pliaukškėjo botagas, arklys daužė pakinktus, 
griūdamas senis stūmė roges. Jis buvo kietas ir 
nesidairė į langus pagalbos, kurios jam dabar labai 
reikėjo. Tūpčiojo aplink, ir mums buvo gaila, nes 
atrodė, kad nieko nėra blogiau, kaip būti senam 
ir silpnam. Virš mūsų galvų, pro viršutinį lango 
keturkampį, žiūrėjo tėtis ir šypsojosi. Tai buvo dar 
vienas nepasisekimas senėjančio kaimyno dienų tėk
mėje. Mes prašėme tėtį išeiti ir padėti, nes mes ne
jutome keršto “saldaus skonio”. Laikas buvo atė
jęs, skurdi, vieniša senatvė kartojosi nepajėgiais 
vaiko veiksmais.

— Taip, — įsiterpė tėvas Kerulis, — aš išė
jau laukan, daugiau gailėdamasis arklio negu kai

VISUR
STALINO DUKTĖ 

ŠVEICARIJOJE
42 metų amžiaus Stalino duktė 

Svetlana atvykus iš Indijos į 
Šveicariją, nebenori grįžti atgal 
į Sov. Sąjungą. Laikinai apsisto
jusi Šveicarijoje, Svetlana norė
tų gauti prieglobstį Amerikoje.

Tris kartus ištekėjusi Svetlana 
paliko Maskvoje, grečiausiai už
stačius!, du vyresnio amžiaus vai
kus. Jos 22 metų sūnus studijuo
jąs mediciną yra pirmojo vyro 
teisės prof. Morozovo palikuonis. 
16 metų dukros ji sulaukė nuo 

VISAIP
antro vyro Ždanovo. Svetlanos 
antrasis vyras buvo žinomo cen
trinio politbiuro nario ir numaty
to Stalino įpėdinio Aleksėjaus 
Ždanovo sūnus. Jos tretysis vyras 
buvo žymus Indijos komunistas, 
kuriam mirus Svetlana jo pelenus 
vežė į gimtinę, o iš Indijos ji ne
siryžo grįžti į Sov. Sąjungą.

UŽSISPYRĘ PINGVINAI
Vienoje saloje netoli Australijos 

yra pingvinų kolonija. Paukščiai 
vaikšto tik tais takais, kuriais 
vaikščiojo jų protėviai. Vienas 
žmonių nutiestas kelias perkirto

myno, kuris graudindamasis dėkojo, ir tas jo nu
sižeminimas man buvo šlykštus. Bet ir aš nieko 
negalėjau padaryti. Mane pagavo kovos geismas. 
Kažkaip neatleidžiamai norėjau ištraukti ratus. 
Vienu metu, rodos, jau buvau iškėlęs, ir arklys, lyg 
suprasdamas, truktelėjo pirmyn, bet rogės nusly
do atgal, prispausdamas prie tvoros delną. Buvo 
šalta, tačiau įkarštyje nejutau skausmo, net kažko
kia šilima nutekėjo ranka. Nepjėgdami iškelti, iš
vertėm rąstus į patvorį, ir, kai įėjau į vidų, ranka 
buvo sutinusi ir skaudėjo. Daktaro miestelyje ne
buvo, malonus, simpatingas šundaktaris sugydė 
bet trijų pirštų ir šiandien nevaldau, visą laiką, 
kaip Benius sako ,rodydamas tikrąjį, artimo meilės 
ir gailestingumo kelią.

Povilas Kerulis nutilo, už lango buvo girdėti 
normalus ištraukto automobilio ūžimas ir linksmi 
žmonių balsai. Aš gi nustebęs pakalausiau:

— Bet kaip tik atvirkščiai. Jei jūs būtumėte 
nepasigailėję, o toliau sau žiūrėję pro langą, jūsų 
ranka ir šiandien būtų sveika.

— O, ne, reikėjo ne šypsotis, bet padėti, kol 
rogės nebuvo galutinai paskendusios. Kas greit pa
deda, padeda sau, — ramiai atsakė tėvas.

— Taigi, kas gali žinoti, kaip kada reikia 
pasielgti, — nusišypsojo Benius, stambiomis ran
komis pakeldamas stiklą ir pastumdamas lėkštę su 
sūriu.

— O aš per tą ilgą laiką supratau, ką kada 
reikia daryti, — pabrėžė tėvas.

Vėliau išėjau namo. Benius išlydėjo mane, no
rėdamas nusipirkti vakarinį laikraštį.

— Žiūrėk, jau nustojo snigti, — pasakė mus 
abu išlydėjęs tėvas Kerulis. Jis dviem pirštais 
laikė duris, o kiti trys rodė kažkur į prašviesėju
sią begalinę erdvę, kad lengviau galėtumėm su
prasti tikrojo kelio prasmę.

pingvinų taką, tačiau paukščiai ir 
toliau vaikščiojo savo keliu, ne
kreipdami dėmesio į mašinas. Tada 
žmonės prakirto jiems specialų 
tunelį. Tačiau pingvinai juo nepa
sinaudojo, o traukė senuoju savo 
taku. Žmonės buvo priversti šioje 
vietoje pastatyti specialų kelio 
ženklą.

(E.L.)

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ 
ŽINIOS. Nr. 33, Paryžius, 1966 
m. gruodžio mėn. Tai Prancūzijos 
lietuvių veiklos apžvalginis ubilete- 
nis, leidižamas rotatorium. Leidžia 
Prancūzijos Liet. B-nės Krašto 
Valdyba. Neperiodinis, šiame nu
mery gausu žinių iš vietos lietuvių 
gyvenimo.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE pripažino, kad turės kelias savai
tes pagulėti ligoninėje.

GEELONG
AUKOS PADEGĖLIAMS

Geelongo Tautinių šokių Grupės 
“Suktinio” suruošta rinkliava Tas- 
manijoj nuo gaisro nukentėjusiems 
lietuviams paremti.

10 doleriu aukojo: K.R. Starins- 
kai. Po 2 dol. aukojo A. Jakubaus
kas, G. Valaitienė, A. Karpavičius, 
S. Dargvainis, J. Pranauskas, S. 
česikas, L. Bungarda, P, Bandža, 
A. Kisielius. S. Lipšienė, S. Bun- 
gardienė, M. Pavalga, K. Jankus. 
Pusantro dol. aukojo Baltrūnas. 
Po $1 P. Papreckas, G. Bučkis, 
O. Schrederis, J. Aukštakalnis, R. 
Giedrys, P. Šimkus, P. Mažylis, 
Č. Valodka, M. Baumanienė, J. 
Manikauskas, A. Steponavičius, J. 
Gailius, R. Zenkevičius, J. Mede
lis, M. Campbell, R. Swindelis. 
Po 50 centų L. Jančauskas, Stu- 
kevičius.

Viso surinkta 54 doleriai 50 cen
tu- Pinigai pasiųsti Hobarto apy
linkės pirmininkui p. L. Simanaus- 
kui.

Visiems aukotojams už pinigus 
nuoširdų ačiū taria Geelongo “Suk 
tinis”

LIETUVĖ PIRMAUJA
Geelongo miesto centrinėje bib

liotekoje atsirado atsakinga mote
riai tarnyba, kurių norėdamos gau
ti prašymus padavė 28 moterys, jų 
tarpe ir p. V. Šimaitienė, buvusi 
liet, savaitgalio mokyklos vedėja. 
Atrenkant kandidate iš visų pra
šiusiųjų toji vieta atiteko p. V. 
Šimaitienei. Čia lėmė jos adminis
tracinė patirtis I.R.O. įstaigose ir 
svetimu kalbų mokėjimas be lietu
vių, ji dar kalba angliškai, vokiš
kai, rusiškai ir lenkiškai. Šiuo me
tu p. Šimaitienė jau tarnyboje ir 
savo žinioje turi dar virš dvide
šimt tarnautojų.

Geelongo miesto biblioteka laiko
ma viena iš stambiausių Australi
jos provincijos mieste ir ji knygo
mis aprūpina ne tik artimuosius 
miestelius, bet ir tolimus kaimus. 
Visi Geelongo lietuviai džiaugiasi 
šia p. Šimaitienės sėkmė ir linki 
geriausios sėkmės jos naujame dar 
be.

ANTRAS LIETUVIS KUNIGAS
Neseniai i Geelongą atkeltas 

provincijoje pastoracini darbą dir
bės lietuvis kataliku kunigas Juo
zas Petrauskas. Kun. J. Petraus
kas kunigu įšventintas čia Austra
lijoje ir yra tiesioginėje Australi
jos vyskupu priklausomybėje.

St. Marys parapija Geelonge, 
kur paskirtas ir kun. J. Petraus
kas, yra vietos katalikų centras, 
savo žinioje turi pradžios mokyklą 
St. Joseph’s ir Sacred Heart kole- 
džius, modernią Holy Cross ligo
nine ir dar jos žinioje pastoraci
ja kalėjime. Čia lietuvis kunigas 
turi pilnas rankas darbo tarp aus
tralų.

Geelongo lietuviams dar svarbu, 
kad kun. J. Petrauskas kas šešta
dieni nuo 7 vai. vak. klauso išpa
žinčių St. Marys bažnyčioje ir no
rintieji galės išpažinti atlikti gim
tąja kalba.

Nors kun. J. Petrauskas ir la
bai užimtas bet savo laisvu laiku 
su džiaugsmu lanko savo pažįsta
mus bei lietuviu šeimas ir sakosi 
laimingas galėdamas kiek pabūti 
su lietuviais.

Geelongo lietuviai linki kun. J. 
Petrauskui geriausios sėkmės ir 
kartu kviečia kiek sąlygos leis įsi
jungti i lietuviška darbą.

J. Žemaitis

BRISBANE
AUKSINĖ ŽĄSIS BRISBANĖJE

Ir štai ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas p. S. Narušis su inž. 
Alekna pasirodo, lyg toj dainoj
— “aš ne tuščias atvykau, Auksi
nę žąsį atvežiau...”

Sekmadienio vakare latvių sa
lėj Burunda susirinko nemažas 
skaičius tautiečių pamatyti “Auk
sinės Žąsies” ir Čikagoje vykusios 
tautinių šokių šventės. Apyl. Val
dybos pirm. p. Laurinaitis ben
druomenės vardu gražiais žo
džiais pasveikino Kr. Valdybos 
pirmininką p. Narušį ir padėko
jo už atvežtas filmas. Daug kas 
žinojo, kad p. Narušis neseniai 
atšventė 65 metų sukaktį. Tad dar 
kartą apyl. p-kas karštais žo
džiais pasveikino jubiliatą ir vi
sai auditorijai audringai nuplo- 
jus sugiedota “Ilgiausių metų”.

Krašto Valdybos pirm. p. S. Na
rušis padėkojo už visus sveikini
mus ir savo jautriu žodžiu nu
teikė mus ragindamas visus palai
kyti tautinę veiklą ir kiek galint 
stiprinti, ypač jaunimą išlaikyti 
lietuviškoje dvasioje. Drauge pa
reiškė padėką buvusioms apyl. 
valdyboms, jų pirmininkams bei 
organizacijų vadovams. Pirminin
kas ypatingai gėrėjosi mūsų cho

ru, ir jo jaunomis choristėmis. 
Drauge pareiškė ir padėką chor
vedžiui p. K. Stankūnui. Pirmi
ninko žodžius susirinkusieji priė
mė karštais plojimais.

Mūsų kolonijoj tai yra istori
nis įvykis, nes tai pirmą kartą 
apsilankė Krašto Valdybos pirmi
ninkas. Mes šito niekad nepamir
šime.

Po to buvo rodomos filmos. Vi
si su dideliu susidomėjimu sekėm. 
Daug filmų esam matę įvairiom 
kalbom, bet šioje “Auksinės Žą
sies” filmoje pirmą kartą išgirdo
me gimtąją lietuvių kalbą. Pasta
tymas gražus bei vertingas. Apie 
meninę filmos pusę tegul pasisa
ko meno žinovai. Užtenka to, kad 
filmas yra lietuviškas ir mums pa
tiko. Ypatingai šią filmą turėtų 
pamatyti jaunimas.*

Nelaimės aplanko ir mus brisba- 
niečius. K. Nicys darbe neteko 
dviejų kairės rankos pirštų ir da
bar guli ligoninėje. K. Nicys yra 
Brisbanės apyl. kasininkas.

»
Kūrėjas savanoris S. Reuta, bu

vęs praeitos kadencijos apyl. pir
mininkas, paguldytas ligoninėn. 
Neaiškumai su plaučiais. Daktarai

Jau keli mėnesiai serga Jonas 
Šimonis. Liga gana rimta. Guli 
ligoninėje. Jonas Šimonis dar ne
seno amžiaus ir jau ilgesnį laiką 
gauna invalido pašalpą.

PERTH
NAUJA APYL. VALDYBA

Balandžio 2 d. Perth apylinkės 
metiniame susirinkime, kuris įvy
ko esamoje prie lietuvių maldyk
los salėje išsirinkome naują val
dybą, kurią sudaro: Jonas Mi
liauskas — pirmininkas, Norvilą 
— vicepirm., O. Liutikienė — sekr 
V. Valaitis — iždn. ir Baronas — 
narys parengimams. Antanas Mi
liauskas paliko kandidatu. Kon
trolės Komisija: A. Statkus 
(pirm), inž. čįžeika (sekr.) ir 
Grincevičius (narys). V. Kazokas 
likęs kandidatu.

Klausimuose ir sumanymuose 
susirinkimas išklausęs A. Stat
kaus pranešimą dėl palaikymo ry
šių su Krašto Valdyba, nutarė e- 
samus ryšius palaikyti ir toliau. 
Šiame susirinkime išgirdome ge
rą naujieną, kad namų įsigijimo 
fonde jau esą apie 400 dol. ir dėl 
to tam fondui administruoti iš
rinkta trijų asmenų komisija: inž. 
Čižeika, Jasas ir Norvilą. Į šią 
komisiją apylinkės pirmininkas 
įeina automatiškai.

Pranešimai
BANKSTOWNO

SAVAITGALIO MOKYKLA
Savo darbą pradėjo balandžio 16 

d. Pamokos kaip ir anksčiau vyks 
nuo 9 iki 11 vai. ryto sekmadie
niais. Visi tėvai, kuriems patogu 
savo vaikus pristatyti į Banks
towno liet, mokyklą, prašomi juos 
atsiųsti kiekvieną sekmadienį nuo 
9 vai.

Šalia mokyklos dar šiais metais 
įvedamas priešmokyklinių vaikų

£ £
£ Melbourno Moterų Seklyčios Rengimo Komitetas, balandžio 29 dieną, šeštadienį, 7 v. va-į 
$ j
sukaro, Lietuvių Namuose., 50 Errol st. Nth. Melbourne ruošia
I i

! POBŪVI
$ i A
S B
v vGros kontinentalinė kapela. Veiks turtingas bufetas su įvairiais gėrimais. Įdomi programa.J Â

Pradžia 7 v. vakaro, pabaiga 11.30. Įėjimas 1 doleris. Bilietai platinami prie bažnyčios ir>* 
| telefonu 8782565 ir 867811 £

į MMSR Komitetas5 *J *

Valdybos ataskaitiniame prane
šime įvyko netikslumų dėl tauti
nių šokių suorganizavimo Valdy
ba savo pranešime pasisakė, kad 
ji suorganizavusi minėtą taut, šo
kių grupę, tuo tarpu, kaip teisin
gai pastebėjo vienas kalbėtojas 
dėl valdybos pranešimo, tautinių 
šokių grupė suorganizuota trejais 
metais anksčiau prieš valdybos 
kadenciją ir p. Miliauskienės 
vadovaujama šoko įvairiuose lie
tuvių ir net latvių parengimuose. 
Čia dar galima pridurti, kad ta 
pati grupė ir tos pačios vadovės 
vadovaujama šoko ir Amerikos lie 
tuviams krepšininkams atvykus. 
Tik vienam šokėjui išvykus į ka
riuomenę šioji grupė trumpam 
laikui buvo nutraukusi savo veik
lą.

A. Vembutas

Mes brisbaniečiai girdėjome, 
kad skraido ar skraidys “Auksinė 
Žąsis” po visas Australijos lietu
vių kolonijas. Bet kad ji pirmiau
sia nutūps Brisbanėje, tai net ne- 
susapnavom.

'‘DEVYNI BROLIAI”
Velykų antrą dieną Melbuorno 

Liet Namuose susirinko apie 500 
tautiečiu pasižiūrėti Bankstowno 
savaitgalio mokyklos statomos tri
jų veiksmu pasakos “Buvo broliai 
devyni”.

Tai gana įdomiai įscenizuota pa
saka, kurios autorė ir režisorė yra 
p. Ava Saudargienė.

Prieš atsidarant scenai sena se
nutė seka pasaka. O gal tai tei
sybė? Sako, ji atkeliavusi iš toli 
toli, iš šalies kur buvo broliai de
vyni ir jų sesutė Auskutė...

Pakilus uždangai pasaka tęsiasi 
toliau. Prie miško namelio kieme 
Auksutė su žiogeliu ir miško žvė
reliais sužino iš išmintingosios pe
lėdos apie Auksutės brolių nelaimę 
ir ruošiasi kelionėn brolių vaduoti. 
Keliauja Auksutė, žiogelis ir zui
kučiai per Neringos kopas į Jūrų 
Karaliaus pilį. Kelionėje Jūrų Ka
ralaitė Vandenė su pulku laumių 
apgaulingai suvilioja žiogeli (Auk
sutės kelionės sargą), atima Auk
sutės drabužius, pati jais apsiren
gia ir prisistato Auksutės bro
liams, kaip j u sesutė. Bet apgaulė 
greit išaiškėja. Auksutė brolių at
pažįstama, Vandenė už melą ir ap
gaulę nubaudžiama.

Pastatymas gana geras; dekora
cijos žavios, apšvietimas natura-

MELBOURNE
myčiu, kodėl vaidinimas taip greit 
pasibaigė.

Po vaidinimo artistus sveikino 
Melb. parapijos sekmadienio mo
kyklos vedėjas — p. L Laukaitis 
apylinkės valdybos pirm. p. I. 
Alekna. Artistai buvo apdovantoti 
gėlėmis.

Sydnėjiškių teatro priėmimą or
ganizavo Melbourne p. L. Baltrū
nas ir organizaciją atstovai.

Po to ten pat kitoje salėje sve
čiams buvo suruošta vakarienė.

Čia svečius sveikino priėmimo or 
ganizatorius P. L. Baltrūnas, kun. 
P. Vaseris ir p. A. Krausas.

Autorė - režisorė Ava Saudar
gienė padėkojo už priėmimą, api
būdino susidariusius sunkumus pa
ruošiant vaikučius scenai ir davė 
patarimu tiems, kurie norėtų sekti 
jos pėdomis.

Teatro administratorius p. M. 
Šumskas prasitarė, kad kelionė j 
Melbourne buvo didelė rizika: to
kiai gausiai grupei kelionė kainuo
ja nemažą sumą pinigų, o paja
mos nebuvo tikros. Bet čia pat p. 
Baltrūnui įteikus beveik $300.00 
šio vakaro administratoriaus vie- 
das pragiedrėjo.

Pastebėtina, kad Bankstowno 
vaikų teatras turi stiprų užnuga

ri. Čia stovi visi Bankstowno sa
vaitgalio mokyklos pedagogai su 
mokyklos vedėju p. B. Geniu. Lin
kime jiems visiems ištvermės šia
me kilniame scenos darbe.

E. į.

MELBOURNO SKAUTAI
Melbourne balandžio 8 ir 9 d.d. 

Džiugo Tuntas buvo surengęs sėk
mingą iškylą Lituanicos sodybo
je. (Woodend). Dalyvavo virs 30 
sesių ir brolių. Pravesti įdomūs 
užsiėmimai ir šešių mylių kelio
nė pėdsakais pravesta naujo bū
relio vado R. Bakaičio padedant 
jo vyčams ir bendradarbiams.

Tunto vadovybė ir skautų tė- 
yai nuoširdžiai dėkoja Lituani
cos sodybos savininkui p. B. Za
bielai už visokeriopą pagalbą ir 
leidimą naudotis patalpomis ir 
vietove.

Iškylai vadovavo tuntininko pa
vaduotojai M. Didžys ir A. Gabas.

— ★ —
Pietų Australijoje Angaston in

stitute Barosa Valley Vintage fes
tivalio meno parodoje buvo išsta
tyta tarp keliu šimtų dailininkų 
ir adelaidiškio dail. Leono Žygo 
darbų. Šios parodos pirmaeilių dai
lininkų tarpe pažymėtas ir Leonas 
Žygas.

BOKSAS
LIETUVIAI BOKSININKAI 

AUSTRALIJOJ
Prieš dvi savaites į Australiją 

atvyko 10 Sovietų Sąjungos bok
sininkų rungtynėms su vietos bok
sininkais. Jų tarpe yra ir du lie
tuviai: Ričardas Tamulis (welter
weight) ir Danas Pozniakas (pus- 
sunkis).

Pirmajame susitikime prieš N. 
S. W. komandą Tamulis laimėjo 
taškais, Pozniakas antro rundo no 
kautu. Balandžio 13 d. Sydney 
stadione boksuotasi prieš Austra
lų mėgėjų čempijonus. Tamulis 
vėl laimėjo taškais; Pozniakas pir
mame runde.

Abu vyrai gražiai nuaugę, at
letiški, su ūsiukais. Pozniakas yra 
vilnietis, Sovietų Sąjungos čem
pionas, 27 m. amžiaus ir šios ko
mandos į Australiją kapitonas. 
Kaunietis Tamulis yra Tokyo olim 
piados sidabrinio medalio laimė
tojas, tris kartus Europos pus- vi
dutinio svorio divizijos meistras 
ir einantis 29-sius metus. Abu 
boksininkai yra apkeliavę pasaulį, 
patyrę įvairiausių nuotykių ir gra
žiausiu pergalių. Paminėtina, kad 
Tamulis, jo oponentams nežinant, 
Australijoj rungėsi su išnarinta 
dešine ranka ir nuo lūžio kaip 
reikiant nesugijusia. skaudančia 
kaire ranka. Tamulis yra vedęs 
su dviem vaikais; Pozniakas dar 
nevedęs.

(»)

Melbourno moterims striokas. 
Užsikvietė savo nobūvin šokėja, 
kuri, sako, vyrus iš proto vedanti. 
Bijo vestis vvrus i balių, o šie jo
kiu būdu nelieka namie. Dabar ne 
riasi iš kailio, gamina gardžiau
sius valgius, nes nori įrodyti se
nos taisyklės, kad - vyro meilė per 
pilvą eina teisingumą. Vyrams 
juokai, nes ši kartą garantuoti du 
zuikiai vienu šūviu.

skyrius — vaikų darželis. Todėl 
tėvai kviečiami ir savo dar mo
kyklos nelankančius vaikus pris
tatyti į šią mokyklą, kur ir ma
žyčiai, drauge su kitais savo am
žiaus lietuviais vaikais bežaisdami 
lietuvės mokytojos priežiūroje, dau 
giau susigyvens ir suaugs su lie
tuviška dvasia.

VISI MOTERŲ POBŪVIN! 
Melbourno Moterų Seklyčios Ren
gimo Komitetas balandžio 29 die
ną, šeštadienį, 7 v. vakaro, Lietu
vių Namuose, 50 Errol st Nth. 
Melbourne ruošia šaunų pobūvį.

Gros romantiška, širdį jaunys- 
tėn nukelianti muzika. Įvairūs gė
rimai saldūs, kartūs ir kitokie. Di
delis pasirinkimas. Bufete valgiu 
gardumo nė apsakyt negalima. Pa- 
ragausit tokių valgių, kurių jau 
seniai nevalgėt, o gal ir iš viso ne
valgę. Gal tik pas mamą dar tė
viškėj seniai. Programai išpildyti 
užkvietėme šokėją, niekam čia dar 
nežinoma ir nematytą. Girdėjom, 
kad žavinga, exotiška. Girdėjom, 
kad jai tik pirštu pamoti užtenka 
ir visi vyrai puola jai po kojų. 
(Čia gal ne visai gerai). MES, jū
siškės pamylėsim nuo širdies sve- 
telius, pavaišinsim.

Maloniai kviečiame visus, šir
dingai lauksim.

Neužmirškit, balandžio 29 die
ną, šeštadienį.

Bilietai bus platinami prie baž
nyčios, galima užsakyti telefonu 
8782565 ir 867811.

MMSRKomitetas

MELBOURNO
SKAUTAMS IR TĖVAMS

“Džiugo’ Tunto sueiga įvyksta 
balandžio 22 d. 4 vai. p.p. Liet. Na
muose (50 Errol Str., Nth Mel- 
bourne). Skautams ir skautėms la- 
lyvavimas privalomas pilnoje uni
formoje (berniukų uniformų gali- 
ma įsigyti Boys Scouts Shop 384 
Elizabeth St., Melbourne).

Tą pačią dieną tarp 3-4 vai. p.p. 
Liet. Namuose budi skautų vyčiu 
vedamas Skautų Biuras, kuris re
gistruoja naujus skautus ir skau
tes. Taip pat kviečiami užsiregis
truoti buvę skautai vadovai, kurie 
galėtu prisidėti prie skautų veik
los.

Registruotis galima ir telefonu 
pas tuntininką J. Makulj 306 8249 
po 6 vai. vak.

"Džiugo" Tunto Tuntininkas

SAULĖLYDŽIO PAMALDOS 
LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
1967 m. balandžio 23 d. (sekma

dieni i 5 vai- p.p. nuolatinėj pamal
dų vietoje, vokiečių evangelikų mal 
dykloie, Sydnėjuje, Goulburn st, 
įvyks pamaldos lietuviams evange. 
likams.

Po pamaldų įvyks arbatėlė, ku
rios metu kunigas Kosticenas ro
dys skaidres (slides) iš savo kelio- 
nės po Ameriką ir Europą.

Visi, kam įdomu, kviečiame da
lyvauti.

Parapijos Taryba

CARITAS BALIUS
Jau artėja ir metinis Carite 

balius, kuris įvyks gegužės 6 d- 
(šeštadienį). Auburn Auditorium 
salėje.

Iš anksto kviečiami maloni 
tautiečiai nes baliui jau viskas pa
ruošta. Jau atspausdinta ir bilie
tai, kuriuos galima gauti pas Ca
ritas rėmėjus ir platintojus.

Sekite spaudoje tolimesnį skel
bimą.

Caritas vadovybė.

lūs. Muzika švelniai maloni, ypa
tingai antrame veiksme, vietomis 
net žavėtina.

Publika patenkinta. Tai įrodė il
gais plojimais po kiekvieno veiks
mo. Vaikučių tarpe buvo ir to
kių kurie su ašaromis klausė ma-

Mielą prietelių

VLADĄ MINIOTĄ,

žmonai Adelei mirus, liūdesy nuoširdžiai užjaučiame. 

Stasė ir Emilijonas Kolakauskai

A. A.

ADELEI MINIOTIENEI

mirus, vyrą, dukteris, sūnus ir visus artimuosius 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Velioniškiai ir Pilkai

Australijos Lietuvių Sporto Klubų Sąjungos Valdybos 

sekretorių KAROLĮ MINIOTĄ 

motinai mirus, užjaučia

A.L.S.K.S-gos Valdyba

KVIETIMAS
JAUNIEJI ATEIKITE

Aktyviojo lietuviškojo jaunimo 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
suplanuota ir sklandžiai pravesta 
JAUNIMO METŲ programa, ku
rioje dalyvavo ir Australijos jau
nimas, buvo pirmasis gaisras, ku
rio pašvaistę su pasigerėjimu ste
bėjo visos lietuviškosios koloni
jos ir tėvynė Lietuva.

Tai buvo visai natūralu, nes, 
anot Dr. J. Puzino: “Pagrindinis 
mūsų išeivijos tautinės gyvybės 
šaltinis yra jaunoji karta, be ku
rios sugriūtų kelių kartų statyti 
ir kaip mokėta prižiūrėti lietuvy
bės rūmai. Todėl visai nenuosta
bu, kad vyresniosios kartos akys 
nukrypsta į jaunimą.” (Dirva, 
1965. Nr. 129-132)

Mes, Bankstowno apylinkės val
dybos nariai, apylinkės gyventojų 
vardu kreipiamės į jaunimą, kad 
jis ne tik eitų kartu su lietuviš- 
čkąja srove, bet imtųsi ir atsa
kingų pareigų. Todėl kviečiam ap
sispręsti sekančiai kadencijai eiti 
į Bankstowno apylinkės valdybą 
ir mūsų apylinkės veiklą vairuo
ti taip, kad ji būtų priimtina ir 
patraukli jaunimui, kurio mes ga
na daug turim.

Mūsų visų didžiausias troškimas 
yra, kad sekančioji apylinkės 
valdyba būtų jaunimo rankose, 
nes mes tikim, kad, kaip savo 
Naujų Metų radijo bangomis pa
vergtą Lietuvių sveikindamas Lie
tuvos diplomatijos šefas Stasys 
Lozoraitis pasakė; “Jaunoji lietu-

JAUNIMUI
vių karta išaugusi ar gimusi už
sienyje, perimdama veiklą iš se
nosios kartos vadovaujasi tais pa
čiais patriotizmo jausmais ir tei
singumo dėsniais, kaip jos tė
vai, kurie statė Nepriklausomą 
Lietuvą, ją gynė, jai dirbo ir atsi
sakė pripažinti jos laisvės sunai
kinimą”.

Bankstowne jau dešimt metų 
veikiančioji savaitgalio mokykla 
iki šiol rėmės daugumoje vyresnio 
amžiaus mokytojais, kurie taip 
pat jaučias pavargę ir užsitarna
vę poilsiu. Todėl jie su pagrindu 
laukia jaunos pamainos.

Turim pakankamą skaičių Aus
tralijoje mokslus ėjusio jaunimo, 
kuris galėtų stoti vyresniųjų mo
kytojų vietoje. Nemanom, kad jau 
nesnieji, čia mokslus ėję, veng
tų imtis atsakingų pareigų savoj 
bendruomenėj. Taip pat nema
nom, kad jie nesugebėtų lietuviš
kojo savaitgalio mokykloje eiti 
mokytojo pareigų, todėl kviečiam 
— ateikite savanoriais, padėkite, 
pasiūlykite savo jėgas, nelaukite 
ilgų prašymų. Lietuvių vaikai lau
kia jūsų.

Kaip matote lietuviškieji dir
vonai yra platūs ir gilūs, jie lau
kia jaunų jėgų.

Paimkim arklą, knygą, lyrą ir 
eikim Lietuvos keliu.

Bank>towno apylinkės v-ba

Sydnėjuje neseniai įsisteigė 
nauja dažytojų firma: Julius Da
mas ir Henry Salk Painters ir 
Decorators”. Linkime sėkmės!

BALANDŽIO 29 D. (ŠEŠTADIENĮ)

Sportininku vakaras
DAINA VOJE

musu Pastoge
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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