
DAUGIAU

SKAITYBOS
Mūsų reikalai kiek giliau pa

sižiūrėjus neatrodo taip labai op- 
titnistiškai, kaip kad kartais nu
sakome. Jaunimo kaskart vis 
daugiau ir daugiau prarandame 
svetimiesiems, lygtai retėja Ir 
mūsų vyresniųjų eilės, o papil
dymų, deja, neturime. Per tuos 
apytikriai dvidešimtį metų kiek 
jau sugulė į šią lėmę mūsų įmo
nių, o paskutiniu metu tų kapų 
vis daugiau ir daugiau išdygsta. 
Tiesa, per tą patį laiką buvo ir 
gausių gimimų, bet kiek iŠ jų iš
augs tokių karštų patriotų ir gi
lių lietuvių, kiek jų priglaudė jau 
šita žemelė.

Nėra abejonės, kad visi ma
žamečiai vaikai ligi jie neprade
da eiti į mokyklą, namuose kal
ba su tėvais lietuviškai. Bet dau
gely šeimų tuo visas lietuvišku
mas ir pasibaigia. Pradėję eiti į 
mokyklą vaikai greit persiima 
nauja kalba, dainai jos pasigau
na ir kalbėdami namuose su tė
vais ir ilgainiui toji lietuvių kal
ba palieka našlaite. Juo skaur 
džiau, kad šituo kritišku mo
mentu nedaug tėvų ateina savo 
vaikams į pagalbą, kad bent na
muose su vaikais besikalbant jų 
kalbą kontroliuotų arba perspė
tų, kaip vaikai turėtų elgtis lie
tuviškoje šeimoje ar lietuvių na
muose. Žinoma, tą kontrolę iš
laikyti yra gana sunku ir reikia 
labai daug kantrybės, bet vis tik 
privedus prie tokio laipsnio są
moningumo, kad ir paaugliai 
jaustų pareigą namuose kalbėti 
vien lietuviškai, jau kova už sa
vo vaikų lietuvybę galima sakyti 
būtų laimėta.

Prarastos lietuvių kalbos ne
atstato pilnai nei savaitgalio 
mokykla, nei jaunimo organiza
cijos. Pagaliau jaunuolis, kalbė
damas lietuviškai tik su trūku
mais, net ir norėdamas vengia 
kitur kalbėti lietuviškai, nes jam 
drovu, kad jis tos kalbos gerai 
nemoka.

Dar kitas klausimas — skai
tyba ir rašyba. Kaip žinia, šiais 
laikais bent tokioje Australijoj 
arba kituose civilizuotuose kraš
tuose analfabetų nėra, ir mo
kančiam viena kalba skaityti la
bai lengva taip pat pramokti ir 
kita kalba, jeigu turi tos kalbos 
pagrindus. Todėl skaityti lietu
viškai nėra jau tokia didelė pro
blema, jeigu bent kiek pastangų 
padėtumei. O Šito būtina reika
lauti iš jaunuomenės, kuri dar 
gali kalbėti, bet lietuviškai ne
skaito. Paprastai skaitymas yra 
įgudimas. Galbūt prisivertus tek
tų perskaityti vieną vidutinę 
knygą, o toliau viskas eitų taip 
normaliai, kaip kad skaitant mū
sų jauniesiems angliškai. Mo
kant skaityti, jau nebūtų ir di
delė problema rašyti, nes bes
kaitant įsidėmi, kaip kuris žo
dis rašomas ir taip jis ir išlieka 
atminty. Žinoma, ir čia reikia 
praktikos, bet lietuviams tas ne
pareikalautų daug pastangų, nes 
praktiškai nesimokoma naujos 
kalbos, o tik mokamai kalbai 
duodami konkretūs pagrindai.

O skaityti lietuviškai reikia. 
Jeigu šitokia padėtis ilgiau už
truks, tai greit mūsų leidžiama 
spauda nustos ėjus, nes nepa
liks skaitytojų. Gi prie šito pri
leisti negalima. Čia bent turėtų 
aktyviau įsijungti ne vien tėvai, 
bet ir atitinkamos organizacijos. 
Tiek namuose, tiek ir organizaci
jose nekalbant jau apie mokyk
las arba kursus, jaunimo tarpe 
skaitymas turėtų būti įvestas 
drausmės keliu. Dar šitai pradė
ti nėra pervėlu, nes visas mūsų 
akademinis jaunimas moka lie
tuviškai skaityti ir rašyti. Rū
pestis yra dėl tų, kurie šiuo me
tu yra mokyklose ir kurie rytoj 
jau bus studentai. Jie turėtų prie
žiūroje atskaityti tam tikrą nor
mą lietuviškai. Yra šeimų, ku
rios mokyklų atostogų metu vai
kams užduoda kasdien ne tik 
perskaityti, bet ir perrašyti po 
puslapį ar po du. Šitokia prak
tika daugeliu atvejų davė labai 
gražių rezultatų.

Taigi, laikas šiandie ne tik 
pagalvoti, bet ir vykdyti lietu
viško skaitymo programą, nes 
baisu, kad greitai mūsų knygos 
ir periodinė spauda neturės skai
tytojų.

(v.k.)
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NESUTARIMAI JUNGTINĖSE 
TAUTOSE

Jungtinių Tautų specialus Ge
neralinis Asemblėjos posėdis bu
vo šaukiamas sustabdyti karų ir 
surasti pastovią taiką arabų - žy
dų nesantaikoj. Svarstant Arti
mųjų Rytų problemas, deja, tais 
pagrindais mažai valdovautasi. 
Kiek asemblėjoje buvo delegaci
jų, tiek susidarė nuomonių. Ka
da vieni pasisakė esminiais rei
kalais, kiti nuklydo į praeitį pri
mesdami žydams Vorwordo apar- 
teidą bei Hitlerio metodus.

Beieškant vidurkio nuomonių 
skirtumuose po trumpos karo per
traukos nauji šūviai vėl pasigir
do Sueso kanalo pakrantėse. Ne
nustatyta, kas paleido pirmuo
sius šūvius, bet taikos reikalai, 
ligi šiol slinką sraigės greičiu, bus

Dalis mokytojų su gimnazijos abiturientais. Ii dešinės į kairę. 
Pirmoj eilėj: abiturientas Alfredas Starukas, abiturientas Me
čys Landas, gimnazijos direktorius kun. dr. Bačinskas ir abi
turientas Andrius Šmitas. Antroj eilėj: gimnazijos kat. kapel 
kun. J. Riaubūnas, vis. ist. mokytojas A. Weigel, liet, lite
ratūros ir rusų kalbos mokytojas dr. J. Grinius, anglų kalbos 
mokytojas O. Haag ir Liet. ist. mokytojas dail. A. Krivickas. 
(Žiūr. aprašymą psl. 2) Nuotr.: Fr. Skėrio

PAŠTO NUMERIAI
Nuo liepos 1 d. Australijos pašto valdyba įvedė vietovių nu

meraciją, kad palengvinus darbą paštuose. Dabar siunčiant ką nors 
paštu šalia įprastinio adreso dar reikia pridėti tos vietos, į kur 
siunčiama, ir jos atitinkamas numeris. Australijos paštų valdyba 
išleido specialią knygutę, kur sužymėtos visos vietovės su atitinka
mais numeriais. Toji knygutė išdalinta visiems Australijos gyven
tojams. Tačiau kas tą knygutę prarado, gali kreiptis į kiekvieną 
pašto įstaigą ir gaus naują. Lygiai ir kiekvienas namas gavo iš paš
to pranešimą, kokiu pašto numeriu paženklinta jo vietovė. Lietu
viai turėtų visa tai įsidėmėti, ir laikytis naujų pašto nuostatų siun
čiant laiškus ar kitokias pašto siuntas taip pat pridėti ir naują ad- 
resinį vietovės kodą arba numerį. Tas palengvins pašto darbą ir 
pagreitins persiuntimą.

Lygiai primename, kad Mūsų Pastogės redakcijos adresas yra 
13 Percy St., Bankstown, N.S.W., 2200. Mūsų Pastogės Adminis
tracijos adresas: Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W., 2001.

PATIKSLINIMAS

Su apgailestavimu atkreipia
me skaitytojų dėmesį, kad pe
reito numerio įžanginį straipsnį 
beruošiant spaudai buvo išleis
ta šioji pastraipa:

“Palyginimas duotas ne dėl 
to, kad kas iš dorų lietuvių ža
vėtųsi komunistų partija, kuri 
ne tik drauge su rusų imperia
listais smaugia lietuvių tautą, 
bet visur šantažais, teroru bei 
kriminaliniais metodais drums
čia politinį bei ūkinį gyvenimą, 
bet tik atkreiptas skaitytojų dė
mesys į jų organizacinį veržlu
mą, kokio mes savo tarpe daž
nai stokojame”.

Šioji pastraipa turėjo tilpti 
minėtame straipsnyje po žodžių 
— “kur sau pasekėjų mažiausia 
tikisi rasti".

Red.

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
Pavergtųjų savaitė

SYDNEY
dar labiau sulėtinti. Dabartinė 
Artimųjų Rytų padėtis neatrodo, 
kad būtų išspręsta Jungtinėse 
Tautose ar prie bendro taikos 
stalo. Geriausiu atveju padėtį Ar
timuose Rytuose galėtų gelbėti 
Jungtinių Tautų pajėgos strate
giniuose susirėmimo punktuose.

Kiek paaiškėjo Jungtinėse Tau
tose, beveik neįmanoma surasti 
kelio, kuris vestų prie darnaus 
arabų - žydų sugyvenimo. Kokią 
taiką galima sukurti Jungtinėse 
Tautose, jei Sov. Sąjunga ir to
liau pristato ginklus arabams; sti
prina laivyną Viduržemio jūroje; 
Jungtinėse Tautose kalba apie tai
ką ir ten pat reikalauja iš žydų 
atimti užkariautas žemes, o prie
do: mokėti arabams padarytus 
karo nuostolius.

Sovietų delegacijos reikalavi-

Ž I N
N.S.W. valstijoje pabrango duo

na. Dabar už dviejų svarų kepa
liuką teks mokėti centu daugiau.

★
Simfoninių orkestrų grojikai 

Sydnėjuje ir Melbourne gauna a- 
pytikriai 92.20 dol. už 30 valandų 
į savaitę. Koncertmeisteris gauna 
apie 130 dol.

*
Per Japoniją, ypač jos vaka

ruose persirito taifūnas, padaręs 
milžiniškų nuostolių. Bijomasi, 
kad yra virš 300 žuvusių.

*
Krašto Valdybos pirmininkas, p.

S. Narušis paviešėjęs kelias sa
vaites pas Tasmanijos lietuvius, 
šiuo metu lanko Viktorijos lie
tuvius. 

mai yra tik kraštutinumas kurių 
rimtumui mažai kas skiria dėme
sio. Kitų valstybių delegatai to
kių reikalavimų neturi, jų rezo
liucijos kur kas švelnesnės. Ju
goslavija, pavyzdžiui, nekaltina 
Izraėlio agresija ,bet reikalauja 
atiduoti užkariautas žemes. Pran
cūzija, sutartinai su Sov. Sąjun
ga, turi panašius pageidavimus, 
tik nėra užsispyrus karo repara
cijų mokesčiais. Keli Afrikos ats
tovai pasiūlė gan komplikuotą sis
temą, pagal kurią užimtos žydų 
sritys būtų paskelbtos neutraliom. 
Afrikiečiai nepaaiškino, kam to
kie neutralūs žemės plotai pri
klausytų.

Amerikos rezoliucija, paremda
ma žydus, siūlė arabams pirma 
pripažinti Izraėlį teisėta valsty
bę, ir likę nesutarimai savaime iš
sispręstų prie derybų stalo.

Albanija, lyg nukritus iš mė
nulio ir tikriausiai vadovaudami 
Pekino patarimais, pasmerkė ne 
tiek žydus kiek Amerikos, Angli
jos ir Sov. Sąjungos intervenci
ją. Tai buvęs “amerikonų - anglų
- sovietų imperialistinis sąmoks
las nukreiptas prieš Albaniją ir 
Kiniją. Tokie imperialistiniai sie
kimai neišgąsdys heroiškos Alba
nų tautos”.

Arabų pusėje galbūt protin
giausiai kalbėjo karą pralaimėjęs 
karalius Husseinas. Jis neieškojo 
kaltininkų, nei agresoriaus. Di
džiausią kaltę priskyrė sau, kad 
nemokėjo apsieiti moderniais gink
lais, bei vadovautis modernia ka
ro taktika. Husseinas siūlė Izra
ėliui grąžinti užkariautas žemes, 
o tada eiti prie taikos stalo.

KOSYGINAS KUBOJE
Kosyginui aplankius Ameriką 

susidarė patogios sąlygos ir pa
keliui aplankyti draugus Kuboje
— vienintėlį sovietų sąjungininką 
vakarų pusrutulyje. Havanos ae
rodrome Kosyginą sutiko būrys di
plomatų su paniurusiu Dr. Castro 
priekyje. Premjerui atvykus, ir 
tik po gero pusvalandžio Havanos 
radijo, tarp kitų kasdieninių ži
nių .įterpė Kosygino atsilanky
mą.

Šį sykį nesimatė gatvėse nei 
laukiančių žmonių; nei iškeltų vė
liavų ar kumščių. Savo šaltu pri
ėmimu, Castro pademonstravo 
sovietams Kubos pasyvumą bet 
kokiems sovietų tikslams. Nepati
ko kubiečiams Kosygino susitiki
mas su prezidentu Johnsonu, bei 
sovietų įrodyta silpnybė Artimų
jų Rytų konflikte. Pagal Dr. Cas
tro Sovietų Sąjunga kapituliavus 
Artimuose Rytuose taip kaip ir 
Kuboje.

Pasikeitus aštriais žodžiais į- 
tampa kiek atslūgo, o tada gali
ma buvo kalbėtis platesnėmis te
momis.

/ o s
*

Pereitą sekmadienį susirinkusi 
ALB Krašti Kultūros Taryba sa
vo posėdyje priėmė Meno Dienų 
apyskaitą. Kai kurie iš parengimų 
kaip literatūros ir dainos vaka
ras arba teatro spektaklis dari 
vė nežymių nuostolių. Pelningiau
sias buvo, žinoma, Naujų Metų 
balius. Greičiausia, šios apyskai
tos bent davinius paskelbs Kult. 
Taryba spaudoje.

*
Prancūzija kietai priešinasi ne

įsileisti Anglijos į Bendrąją Eu
ropos Rinką. Kiti tos bendrosios 
rinkos nariai žiūri j Anglijos įs
tojimą palankiai.

Jungtinės Tautos pasiuntė sa
vo stebėtojus j Artimuosius Ry-

Siy metų tos savaitės programa, kaip jau buvo pranešta, pra
sidės grandijozine demonstracija mašinomis ir specialiai paruoš
tais sunkvežimiais šeštadienį, liepos 15 d. Šios motorizuotos de
monstracijos pradžia 9 vai. iš Bankstown Square šiaurinės dalies. 
Iš čia bus vykstama į Auburn ir Parramatta.

Sekmadienį, liepos 16 d. oficialioji pavergtųjų savaitės atida
rymo diena, kuri prasidės kita demonstracija pačiame Sydnėjuje. 
Visos tautybės renkasi 1 vai. Domain parke prie Mitchell biblio
tekos. Iš čia su tautinėmis vėliavomis ir tautiniais užrašais atski
rai tautybėmis bus žygiuojama prie Martin Place, kur prie neži
nomo kareivio paminklo bus padėtas vainikas. Po šių ceremonijų 
visi vyksta į apatinę Town Hall salę, kur trečią valandą po pietų 
prasidės iškilmingas susirinkimas. Jame dalyvaus ir kalbės:

Federalinės vyriausybės atstovas senatorius K. Anderson — 
ministeris muitų reikalams;

Vietnamo respublikos ambasadorius Pran-Kim-Phuong;
D.L.P. senatorius iš Brisbanės Mr. V. Gair;
Latvių konsulas Melbourne Mr. O. Rozitis ir
R.S.L. atstovas A.W.A. Laing.
Užbaigai australų vyrų choras padainuos dvi dainas.
Toje pat salėje nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro vyks tau

todailės paroda visų tautybių. Turintieji įdomesnių eksponatų pra
šomi kreiptis į p. J. Abromą telefonu 644 2831, kuris tvarko lie
tuvių skyrių.

Pirmadienį, liepos 77 d. 8 vai. vak. kroatų klube 47-49 Buck
ingham St., City “Coctail Party”. Įėjimas 1 doleris.

Antradienį, liepos 18 d. filmų vakaras Shell Theatrette, Car
rington St., netoli Wynyard. Pradžia 8 vai. vak.

Ketvirtadienį, liepos 20 d. Latvių salėje (32 Parnell St., Strath
field) viešas susirinkimas. Jam pirmininkaus N.S.W. D.L.P. sena
torius J. Kane. Kalbės:

G. Jacket, M.L.A., Mr. P. Lansky,
K. Davis, N.S.W. valstijos D.L.P. pirmininkas ir E. Rodze.
Pasibaigus kalboms klausimai ir diskusijos. Pradžia 8 v. vak.
Šeštadienį, liepos 22 d. 8 vai. vak. konservatorijos salėje 

(Macquarie St., City) tarptautinis visų tautybių koncertas ir pa
vergtųjų savaitės uždarymas. Šia proga kalbės Mrs. M.E. Furley, 
M.L.C., OBE.

J.P. Kedys
Lietuvių atstovas prie pavergtųjų tautų Komiteto.

ADELAIDE

AKTYVIAI PRISIDĖKIME Komunizmo banga užliejo aplin- 
PRIE kinius kraštus, o mes atsidūrėme

ANTIKOMUNISTINĖS kitame pusrutulyje. Laikinai ko-
VEIKLOS munizmo plėtimasis sulaikytas.

Jau gerokas skaičius metų, kai Pareiga yra dėti visas pas- 
atvykome į šį kraštą. Dauguma tangas, kad šitas pavojus neiš- 
spėjome gerai įsikurti, kiti net siplėstų, bet būtų mažinamas ir 
praturtėjo. Patogiai įsitaisę pra- išnyktų. Galimybės prisidėti kovo- 
dedame atsileisti — iš darbo su- Prieš mūsų priešą yra ribo- 
grįžę, susmunkame į fotelį ir žiū- i"08’ tačiau jas . išnaudokime kai 
rime televizijos programų, o sa- galime. Parodykime šiam kraštui, 
vaitgaliais važiuojame grybauti kad mes pritariame jo vedamai 
arba žuvauti, kad atsigavus nuo antikomunistinei politikai ir ak- 
sunkaus darbo. tyvai dalyvaukime Pavergtųjų

Visose materialiai pažengusiose Taut,l Savaitės Adelaidėje paren- 
tautose reiškiasi tendencija žmo- gimuose, kurių suglausta progra- 
nėms suvienodėti, pasidaryti abe- ma yra 8,t^:
jingiems aplinkai ir vengti bet ko- Sekmadienį, liepos 23 d. eise- 
kio įsipareigojimo. Daugumas na ’r mitingas rotušėje.
žmonių eina keliu, kuris rodo ma- Ketvirtadienį, liepos 27 d. Ai
žiausią pasipriešinimą. Neužmirš- vakaras ir antikomunistinės 
kime tačiau, kad mūsų materia- literatūros parodos atidarymas, 
lūs gerbūvis buvo atsiektas tik šeštadienį, liepos 29 d. tarp-
sunkiu ir pasiryžusiu darbu pra- tautinis koncertas.
eityje. Mes turime susirūpinti Detali programa skelbiama vie- 
tuos patogumus išlaikyti ir mūsų tinuose plakatuose ir vietinėje 
gerbūvį apginti. spaudoje.

Antrojo pasaulinio karo metu ..... „
reikalai taip susiklostė, kad mums Aat»tova8 Pavergtųjų
reikėjo apleisti gimtąjį kraštą. Tautų Kimitete

Kosyginui buvo įdomu žinoti 
kas yra daroma su sovietų eko
nomine parama, kurios kas dieną 
į Kubos salas įplaukia milijonas 
dolerių. Pasirodo, kad dalis para
mos nurašoma Castro planuoja
moms partizanų kovoms lotynų 
Amerikoje. Toks pareiškimas ma
žiausiai imponavo Kosyginą. Iš 
tikrųjų, Castro vykdė senus Krem 
liaus pageidavimus eksportuojant 
revoliucijonierių ir maištininkų 
gaujas pietų Amerikon. Nesant 
teigiamų rezultatų Kremlius sa- 

tus, kad pastotų kelią naujiems 
incidentams tarp žydų ir arabų.

Amerikos gynybos ministeris 
Mr. McNamara grįžęs iš Vietna
mo pareiškė, kad padėtis Vietna
mo kare žymiai pasikeitus pietie
čių (ir amerikonų) naudai. Esą, 
naujų papildymų žmonėmis ne
reikią, o tik esamieji turėtų iš
vystyti didesnį aktyvumą. 

vo planą pakeitė į ekonominę pa
ramą bei platesnę prekybą su Pie
tų Amerika. Toks sovietų planas 
siekė paveržti pietiečius nuo ame
rikonų pirma ekonominiai, o vė
liau politiniai.

Jeigu Maskva pakeitė savo pla
ną, tai nereiškė, kad ir Castro tu
rėtų panašiai elgtis. Kubiečiai ėjo 
sena linija sovietų naujam pla
nui nepritardami vien dėl to, kad 
per ilgai truktų sovietų plano 
įgyvendinimas. Castro įsitikinęs, 
kad tik revoliucijos keliu, taip 
kaip Kuboje, amerikonų imperia
lizmas pietų Amerikoje galėtų bū
ti nugalėtas.

Havanoje kaip tik tais sume
timais šio mėnesio gale yra šau
kiama lotynų Amerikos solidaru
mo konferencija. Kremliui, žino
ma, Castro savarankiškumas ma
žiausiai patinka, kada kubiečiai 
verčiasi iš jų kišenės. Neabejo
tinai Maskva kiaurai pramato pie
tiečių planus formuojant trečią
ją Romą.

1
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VI. Minvydas

LIETUVOS KAIMAS DABAR
peikimu gavai. Nori kito! Šį kar
tą bus sūresnis.”

“ — Bus tai bus. Nesiginu. Nu
sileidau bobai. Kaltas. Bet ar aš

IŠ VISUR
Lietuvos atstovai laisvajame pa- plėsti, jeigu turės pakankamai pa

(Pagal komunistų premijuot Jono Avyžiau* knygų “Kaimas kryžkelėje”) iš gero? Pats matai, kokia mano 
trobelė. Sukiužusi kaip kiaušinis,

DARBAI. UŽDARBIAI,
Partijos malone, kiekviena ko

lektyvinio ūkio šeima turi savo 
reikalams po sklypelį žemės (60 
arų — 3/5 ha). Atitrūkdami nuo 
baudžiavinio lažo (300 privalomų 
darbadienių vyrui ir 250 moteriai 
per metus), liepgiriečiai čia sodi
nasi bulvių, daržovių ir pašarų. 
Jie, prisidurdami iš šono, pajėg
davo išlaikyti po 2 karves, porą 
kiaulių, porą avių, vištų ir t.t. 
Tačiau toks privatus turtas ne
patiko partijai, o tuo pačiu ir 
naujam pirmininkui Toleikiui. 
“Gerindamas” liepgiriečių med
žiaginį gyvenimą, jis nustatė, kad 
šeima tegali laikyti tik po vieną 
karvę. Pasakyta — padaryta. Ei
damas toliau, jis dar patvarkė, 
kad jeigu kuri šeima neišdirbs 
nustatyto darbadienių minimumo, 
ji negalės rudenį pasinaudoti sa
vo sklypelio derlium — jis bus 
atiduotas pirmūnams, išdirbu
siems kolektyviniame ūkyje virš 
normos. Nenuostabu todėl, kad 
viena kaimietė, vos tik Toleikiui 
atsikrausčius, pareiškė: “Vienas 
nurengė, kitas ir nuaus.”

Liepgirių, kaip ir kitų kolek
tyvinių ūkių, žemės nualintos, be 
trąšų, nors jų, kaip iš knygos 
matyti, lengvai galima pirktis pas 
spekuliantus. Savo sklypelius lie- 
pgiriečiai aptręšdavo savuose tvar 
teliuose susikrovusiu mėšlu ir že
melė už tai gražiai atsilygindavo. 
Bet dabar Toleikis nusprendė: 
kiekviena šeima turi duoti iš sa
vo tvarto po 10 vežimų mėšlo ko
lektyvui. Nė daugiau, nė mažiau. 
Dešimts! Niekam nerūpi, kuo bus 
patręšti saviems reikalams palik
ti sklypeliai.

Kada tuos savo sklypelius liep- 
giriečiai spėdavo įdirbti ir apsė
ti, vienas Dievas težino, nes lig- 
šiol būdavo reikalaujama dirbti ir 
taip vadinamom “poilsio dienom”
— sekmadieniais. Tik naujasis 
pirmininkas padarė “stebuklą” — 
nutarė, kad poilsio dienomis ne
būtų niekas varomas į darbą. 
(Vėliau pirmininko pavaduotojas 
Vilimas Martynas tą nutarimą ig
noravo). Anot Toleikio: “Sekma
dienis kaimo žmogui turi tapti 
švietimosi diena. Kai ją išmoksi
me gerai išnaudoti, tada ir vals
tietis pasidarys sąmoningesnis ir 
tos šešios darbo dienos našesnės”. 
Atseit, reikia politinio švietimo, 
reikia marksizmo-leninizmo, kurį 
pats Toleikis nepaprastai garbi
na.

Ką patys liepgiriečiai daro pa
sinaudodami laisva diena, toj pa
čioj knygoj šitaip aprašyta: “Ir 
kaimas pamažu, kiemas po kie
mo užšventė. Moterys šukavosi 
plaukus .utėlinšjo (mano pabrauk 
ta, V. M.) vaikams galvas vyrai, 
atsisėdę priešais stalinius vei
drodžius, gramdė barzdas...”.

Utėlių okupantas, matyt, tikrai 
nepagailėjo. Ką turi, tą duoda.

Antrasis Toleikio “stebuklas”
— nutarimas kas mėnuo mokėti 
liepgiriečiams už išdirbtus darba
dienius. Su pasigardžiavimu Avy
žius vaizduoja pirmuosius išmokė
jimus, džiaugsmus tų, kurie dir
bo, ir nusivylimą tų, kurie tin
giniavo. Tik įsivaizduokit, kaip 
fabrike! Moka kas mėnuo po pen
kis rublius sena valiuta už darba
dienį. O rudenį dar pridės po ki
logramą grūdų. Išreiškęs tą liep
giriečių džiaugsmą, Avyžius lei
džia pastebėti: "beveik dvigubai 
daugiau, negu pernai išėjo už dar 
badienį”.

Atrodo, kad “darbadienis” nėra 
žodiškai suprantama darbo die
na, bet atitinkama darbo norma, 
specialiu metų laiku atlikto dar
bo kiekis Stachanovietiškai dir
bant, per mėnesį galima išspausti 
iki 100 darbadienių.

Autorius mažai rūpinasi, ką 
liepgirietis gali už tą penkrublinę 
nusipirkti, tačiau vistiek matyti, 
kad išgerti mėgstančiojo penkru
blinę suryja viena "stopkelė” sa- 
magono, o už bonką valstybinės ir 
dešrigalį reikia kaimo krautuvėje 
atiduoti net šešis dafrbadienius 
30 rublių. O štai ką sužinome iš 
pirmūnės Magdės Rafudonildenės 
pareiškimo Toleikiui:

“ — Visi vagia. Mes iš valsty
bės, valstybė iš mūsų. Pats sa
kei, kad gerai dirbu, o ką gaunu

KAŠTAI
už darbą? Grašius. Poros kojinių 
už savaitės darbą nenusiperku”.

Ne tik kad viskas brangu, bet 
daug ko ir trūksta. Už metrą me
džiagos vyriškam kostiumui ir 
krautuvėj reikia mokėti 400 rub
lių. Tačiau ta retai atsirandanti 
medžiaga pakliūva į spekuliantų 
rankas ir jos kaina dar labiau 
pakyla.
Visai suprantama, kad autorius 
smerkia spekuliantus, bet jis ne
jučiom parodo, ko kaimiečiui trūks 
ta ir ko galima rasti spekulianto 
krepšyje: “Muilo akmuo ir maži 
akmenėliai žiebtuvėliams. Adatos 
siuvamoms mašinoms. Pamušalas. 
Pilkos sagos .tamsiai mėlynos. 
ReisferdĮliusai. Multinais. Sukne
lei medžiagos...”. Kitur kalbama 
apie spekuliantes, pardavinėjan
čias iš po skverno pipirus, laurų 
lapelius, sufalsifikuotą grietinę... 
Nuo pipirų, muilo akmens (bal
tinius liepgiriečiai plauna iš pele
nų pagamintam šarme) iki mi
neralinių trąšų liepgiriečių žemei 
— viskas tik spekuliantų malo-

delnai ištiesti. Tam įdėk, ano ne
aplenk. Reikia. Erdvė nemėgsta 
tuštoumos. Kur mes nepastatysi
me kojos, ten kapitalistas įsis- 
praus. Ekonominis karas, taip sa
kant”...
Grobuoniškos politikos vardan ne
laisvėj ir skurde laikomas liepgi
rietis negauna čerpių prakiuru
siam stogui sulopyti, negauna sie
nojaus girūvantį namelį paremon
tuoti. Jurėnas jiems aiškiai per
duoda partijos nusistatymą: nie
kam neduoti statybinės medžia
gos! Dėl to brigadininkas Šilei
ka priverstas pirktis pas speku
liantus čerpių, lentų, cemento, o 
komunistas kalvis Raudonikis — 
sienojų. Pirmasis aiškinasi, kad 
daro dėl to , jog “vanduo pro 
stogą sunkiasi”. O tarp Raudoni
kio ir Toleikio pravedamas toks 
pokalbis:

“ — Visko iš tavęs tikėjausi, 
tik ne to, -- pagaliau ištarė. — 
Komunistas — valstybinio miško 
vagis.”

“— Magdė susitarė...”
“ — šiaudadūšis! Jau vieną pa-

vėjai pro sienas švilpia. Treti me
tai prašau kolūkio medžiagos re
montui. Neišverkiu. Kurie kelia
si iš laukų į gyvenvietę, tuos pa
remia, o kam reikia seną pasi- 
lopyti — nė šakaliuko neduoda. 
Taip iš netyčių ir įklimpsti žmo
gus”.

“ — žmogus... Gali įklimpti 
toks Šileika ar Gaudutis, o tau 
nevalia. Tu komunistas. Privalai 
saugoti įstatymą, kas bebūtų, 
kad, nusižiūrėję į tave, ir kiti 
gerbtų valstybinį turtą. Negauni 
rąstų teisėtu keliu — nereikia. Te
gu vėjas pro sienas švilpia...”.

Kalvis sėdėjo abuoju veidu, kaip 
autorius sako, įrėmęs atbukusį 
žvilgsnį kažkur į pakluonių me
džius. Neatrodė, kad nors vienas 
žodis būtų palietęs jo sąmonę. Ir 
kai Toleikis paklausė, ko jis tyli, 
Raudonikis metė: “Ką bekalbėti, 
laukiasi mažo. Ateis žiema — pra
žuvę”.

Šiame paskutiniame žodyje iš
reikšta visa liepgiriečių dalia da
lužė — pražuvę.

(Bus daugiau)

šaulyje yra pasiekę jau gražiaus 
amžiaus: Lietuvos ministeris D.
Britanijoj min. B. Balutis jau to
li įžengęs į devyniasdešimtuosius 
metus, Liet. Diplomatijos šefas 
min. S. Lozoraitis jau eina 69- 
sius metus, Lietuvos charge 
d’affaires Washingtone J. Rajec
kas birželio 17 d. sulaukė 70 me
tų, Lietuvos ministeris prie Vati
kano St. Girdvainis jau sulaukęs 
77 metų. Laikas bėga, ir įdomu, 
kas juos pavaduos jiems vieną 
dieną visai pasitraukus?

★

Pasaulyje lietuvių spaudoje pla
čiai ir nuolat minima kaip vie- 
nintėlė lietuvių gimnazija laisva
jame pasaulyje Vasario 16-sios 
gimnazija Vokietijoje, tačiau jau
vienolika metų, kaip Amerikos
Jungt. Valstybėse sėkmingai dir
ba tėvų pranciškonų išlaikoma
šv. Antano lietuvių gimnazija
Kennebunkporte, Maine, U.S.A. 
Joje visi mokiniai ir dėstytojai 
yra lietuviai ir visas auklėjimas 
vyksta lietuviškoje dvasioje. Gim
nazija šiuo metu turi virš 100 
mokinių ir turi galimybės išsi-

ne. Nežiūrint to, kaip Jurėnas sa
ko: “Partija metė šūkį pavyti ir
pralenkti Ameriką, skatina kelti 
gyvulininkystę, didinti žemės ūkio 
produktų gamybą”... Tą partijos 
šūkį liepgiriečiai turi vykdyti pli- Šių metų birželio 21 d., Mečiui 
kom rankom, nes partija nieko Landui, Alfredui Starukui ir man 
neduoda, kadangi "Prašytojų mi- teko lietuvių Vasario 16 gimnazi- 
lijonai ,o davėjo maišas, nors ir joj įsigyti brandos atestatą. Šia 
labai talpus, tačiau nebe dugno”, proga mes norėtume padėkoti vi- 
O kodėl tas maišas kiauras, pats sai lietuviškai visuomenei, kuri) 
Jurėnas rodo kitoje vietoje, sa- mūsų mokyklą palaikė ir tokiu 
kydamas: “Priešų, kaip velnių būdu mums davė galimybę užaugti 
pragare aplink katilą. Karinės ba- lietuviškoj aplinkoj ir dvasioj, 
zės, blokai, paktai. Pasiruošę pas- Mes mokinomės lietuviškoj mo- 
kutinį kąsnį išplėšti, pasmaugti, kykloj ir gavome brandos ates- 
uždusinti Tarybų valstybę. Drau- tatą, kuris yra lygiavertis vokie- 
gai vėl... socialistinės šalys, Afri- įių gimnazijų pažymėjimams ir 
ka, Azija. Visiems duok, paremk, kuris mums suteikia teisę, įstoti 
palaikyk. Rankos visų atkištos, į betkurį universitetą.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS ABITURIENTAI
DĖKOJAME MŪSŲ GERADARIAMS

Baigę šią gimnaziją norėtume Pavyzdžiui Alfredas Stanikas 
viešai pabrėžti šios mokslo įstai- įstojo į gimnaziją, nemokėdamas 
gos reikšmę ir reikalingumą ypa- nė žodžio lietuviškai. Tai buvo 
tingai Vokietijos lietuvių jauni- 1961 metais. Dabar po 6 metų 
mui, ir tuo pat ir lietuvybės iš- tas pats jaunuolis puikiai lietu- 
laikymui Vokietijoje, nes tik šios viškai kalba, skaito ir rašo. Pa- 
gimnazijos dėka daugelis jaunuo- našiai buvo ir su manim. Tie- 
lių turėjo progos išmokti savo tė- sa, aš įstojęs į gimnaziją mokė- 
vų kalbą, susipažinti su savo tau- jau šiaip taip lietuviškai kalbė
tos papročiais ir problemomis, ti ir truputį skaityti, bet rašyti 
Tai mes galime drąsiai teigti, nes visiškai nemokėjau. Dar prisime- 
mes esame patys patyrę, kiek nu. kai 1961 metais įstojau į gim- 
mums šioji mokykla yra daviusi, naziją ir rašiau pirmą lietuvių 
ypatingai lituanistinių dalykų atž kalbos diktantą. Padariau nema- 
vilgiu. žiau 72 klaidų dviejuose mažuo

se puslapėliuose. Ir jeigu nebū-
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čiau galėjęs lankyti lietuviškos 
mokyklos, tai šiandien tikriausia 
nė tiek nebūčiau mokėjęs, o gal 
sutikęs lietuvį net negalėčiau su 
juo susikalbėti savoj kalboj, nes 
jau būčiau tai pamiršęs, ką na
muose išmokau.

Mečys Landas šiuo atveju buvo 
laimingesnis. Jis 1962 metais kar
tu su savo tėvais atvyko iš Lie
tuvos į Vokietiją. Lietuvių kalbos 
jis pakankamai mokėjo, ir buvo 
pranašesnis už kitus savo klasės 
draugus. Lietuvių kalbos egzami
nus jis išlaikė geriausiu laipsniu 
— vienetu. Tačiau ir jam mūsų 
gimnazija yra nemažai patama- 
viusi, nes jis atvykęs į Vokietiją 
nemokėjo vokiečių kalbos ir todėl 
jam būtų buvę sunku lankyti vo
kišką gimnaziją.

Nors mūsų mokykla daug dė
mesio kreipia į lituanistinius da
lykus, bet ir kitas mokslo šakas 
neapleidžia. Kaikuriuose dalykuo
se mūsų mokiniai yra taip gerai 
paruošiami, kad net patys vokie
čiai egzaminatoriai stebisi. Taip 
pavyzdžiui šiais metais pasirodė 
Alfredas Stanikas.

Mes, kaip kiekvienais metais, 
egzaminus laikėme kartu su Wein 
heimo abiturientais, kurių buvo 
virš 60. Iš visų šių gimnazijų bai
giančiųjų vienas vienintelis gavo 
iš visuotinės istorijos gteriau^ią 
laipsnį — vienetą. O tai buvo mi
nėtas Alfredas Stanikas. Jeigu 
dar atsižvelgsime į tai, kad tai 
buvo pirmas vienetas po 1957 me
tų, tai galime dar daugiau didžiuo
tis, nes tai reiškia, kad Alfredas 
iš 700 abiturientų, kurie per pra
eituosius 10 metų Weinheime lai
kė egzaminus, buvo vienintėlis, 
kuris gavo vienetą iš visuotinės 
istorijos.

Taip pat ir kituose dalykuose 
mūsų mokiniai buvo neblogai pa
ruošti, taip pav. vyr. egzaminų 
komisaras prof. Beck iš Heidel
bergo pagyrė lietuvių gimnaziją.

Per keleris metus gimnazija 
mus netiktai paruošė abitūros e- 
gzaminams, bet taip pat mus su
pažindino su mūsų tėvyne ir jos 
padėtimi. Nors mūsų šioji mokslo 
įstaiga veikia labai sunkiose išei
vijos sąlygose, tačiau ji savo tiks
lą atsiekia. Visos mūsų gimnazi
jai sudėtos pastagos nenuėjo vel
tui. Jinai išleido 63 abiturientus,

talpų ir lietuvių dėstytojų.
— ★ —

Sovietai, pralaimėję Jungtinėse 
Tautose stengiasi atstatyti savo 
prestižą masiškai pristatyda
mi arabų valstybėms ginklų. 
Sovietų lėktuvai be paliovos oro 
keliu pristatinėja naujų ginklų 
Egiptui ir kitiem arabų kraš
tams.

— ★ —

Amerikos militarinė delegacija 
lankėsi Izraėly, kur apžiūrinėjo so 
vietų gamybos raketas, pateku
sias karo metu į žydų rankas. Ra
ketos amerikiečiams yra tuo įdo
mios ir svarbios, kad lygiai to 
paties tipo SA - 2 vartojamos 
prieš amerikiečių aviaciją šiau
rės Vietname. Net 14 tokių nau
jų raketų su kontrolės aparatais 
ir visomis transporto priemonė
mis arabai nespėjo atitraukti ar 
traukiantis sunaikinti. Už tokį 
arabų neatsakomingą elgesį smar
kiai pasipiktinę ir kažin ar atei
ty patikės arabams savo naujus 
ginklus.

Neramumai Hong Konge turi 
gilesnius kėslus. Komunistinė Ki
nija, atrodo, panaudos visokias 
priemones kaip nors anglus iš
stumti iš Hong Kongo. Ypač kad 
šitoje vietoje sąlygos labai palan
kios: gyventojais perkrautame 
krašte skurdas ir nepritekliai la
bai jau kontrastiškai prasikiša pa 
lyginus su turtingųjų prabanga. 
Lygiai ir anglų administracijai 
sunku susitvarkyti su kiniečių 
masėmis, kurios plūsta iš raudo
nosios Kinijos pabėgėlių teisėmis, 
o drauge su jais ir raudonųjų 
subversyvinė infiltracija. Kinie
čių komunistai veikia labai agre
syviom priemonėm, gi anglų ad
ministracija tesigina tik teisini- 
mosi notomis, su kuriomis Peki
no vyriausybė visai nesiskaito.

Pasakojama, kad Amerikos pre
zidentas, Izraėliui taip greit už
baigus karą su didele pergale, pa
sveikinęs žydų generolą Dayan 
ir paklausęs ar jis negalėtų taip 
sėkmingai užbaigti Vietnamo ka
ro iki liepos pabaigos. Dayan tik 
paklausęs — iki kuriai valandai, 
prezidente?

kurių daugelis jau yra baigę stu
dijas ir gyvai reiškiasi lietuviš
koje veikloje. Reikia tikėtis, jog 
lietuvių visuomenė ir ateityje pa
jėgs šį jaunimo židinį netik išlai
kyti, bet ir patobulinti, kad jie 
galėtų savo uždavinį pilnai atlik
ti.

Mes, šių metų abiturientai, esa
me dėkingi visiems, kurie mumis 
rūpinosi. Dėkojame mūsų mokyto
jams, pirmoj eilėj mūsų mielam 
klasės auklėtojui dr. J. Griniui 
(liet, literatūra) ir matematikos 
bei fizikos mokytojui R. Dinkel, 
kuris dirbdamas vokiečių gimna
zijoj savo laisvalaikį paaukojo 
mūsų paruošimui egzaminams. 
Reiškiame padėką taip pat p. 
Weigel (vis. ist.), p. Krivickui 
(Liet, ist.), p. Kowa (vok. kalba), 
p. Haag (angį, kalba), p. Wettach 
(lot. kalba) ir visiems kitiems mo
kytojams ir direktoriams, kurie 
per eilę metų mumis rūpinosi.

Daugiausia dėkingi esame vi
siems tiems, kurie mus rėmė ir 
tokiu būdu mums davė galimybę 
šią gimnaziją lankyti. Šioje vie
toje norėtume paminėti p. Pupi- 
ninko (Worcester) būrelį, kuris 
rėmė Mečį Landą, buvusio Vasa
rio 16 gimnazijos mokinio p. Brin- 
kio (Chicago) vadovaujamą rate
lį, rėmusį Alfredą Staruką ir ma
ne rėmusį p. L. Dambriūno (Wa
shington) būrelį. Taip pat dėkin
gai prisimename ir visus kitus 
mūsų gimnazijos rėmėjus, ypatin
gai kun. B. Sugintą, kuriam visi 
mokiniai reiškia gilią pagarbą. 
Mes tikimės, kad lietuviškoje vi
suomenė nesileis būti suklaidin
ta visokiausių nepagrįstų gandų 
ir ateityje duos savo jaunimui 
progos lietuviškoj dvasioj užaug
ti.

Andrius Šmitas
Vasario 16 gimn. abiturientas
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gauta be jų valios ir pastangų. 
Mes galėtume tik tai padėti. Is- 
torijoe sunku surasti pavyzdžių, 
kur laisvė būtų iš fotelių iškovo
ta.

Mintis veda prie sąryšio tarp jų 
ir mūsų. Klausimas yra sunkus ir 
nežinią ar išrišamas dabar ar 
tiktai vėliau ateityje.

Ieškant atsakymo reikia išnag
rinėti visas sąlygas, išstudijuoti 
visas galimybes, kad būtų galima 
surasti kelią, kuris yra tinka
miausias. Gal pasirodys, kad dar 
yra perankstyvas laikas, tačiau 
pati problema jau nebus svetima 
ir duosis daug lengviau išspren
džiama atėjus laikui.

A. Garolis

Po paviršutine “tylos” paklo
de jaunimas nėra abejingas Lietu
vos ir lietuviškumo klausimu. 
Prieš akis stovi du klausimai: ko
kia mūsų padėtis ir kas ten?

Mūsų padėtis čia yra aiški. Už
tenka tik atviromis akimis apsi
dairyti. Žinom, kas esam, pažį- 
tam savo sąlygas, taip pat žinom, 
kad ką padarysim, tą ir turėsim.

Dabar klausimas — kas ten? 
Tikslūs duomenys yra dvidešimt 
dviejų metų senumo.

Kraštas okupuotas, neturi lais
vės, bet jame gyvena žmonės, ku
rie yra savame krašte, lanko sa
vas mokyklas ir neabejotinai da
ro pažangą. Sunku būtų tikėti, 
kad progai atėjus laisvė būtų at

TYLINTI ŽEMĖ
j. j.

Poetas turi teisę kalbėti 
visų vardu
netgi tų kuriems atimta balso teisė...

Savo knygoje “IS tylinčios žemės” (pusi. 11) rašo Vyt. Bložė. 
Ta teise, tačiau, kaip nebūtų nuostabu, Vyt. B. toje pačioje kny
goje nesinaudoja. Ar, gal, mums, vakarų pasaulio gyventojams, 
tai tik atrodo taip. Lokaliniai subtilumai iš tolo patys iš savęs ne
atsiveria, o politinių aštrumų nepaveiktų kritikų ir komentatorių 
pas mus kaip ir nėra. Bet žmogus, kaip sako vokiečių rašytojas 
Guenter Eich, gali būti artimas tik tam, ką jis myli. Ir tik tai jis 
gali pilnai suprasti. Panašia mintim baigiasi ir paskutinis Johan
nes Bobrowskio parašytas eilėraštis:

Wo Liebe nicht ist,
sprich das Wort Mensch nicht aus.

Grįždami prie “Iš tylinčios žemės”, jos puslapiuose, pastebim 
daug dviprasmiškumų, aliuzijų, staigių nukrypimų mitologijon ir 
gilion senovėn ir, taip pat, apkartusio žmogaus bandymų trumpam 
vėl sugrįžti į vaikystės dienas.

BALTISTIKA
BALTŲ KALBOTYROS 

UŽUOMAZGA ADELAIDĖS 
UNIVERSITETE

Dr. T. Fennell paskaita

Adelaidės Flinders universiteto 
humanitarinių mokslų fakulteto 
dėstytojas Dr. T. Fennell gegu
žės 26 ir 27 dienomis Melbourne, 
latvių naimuose, skaitė paskaitų 
"Latvių kalba ir knygos apie ją 
kitomis kalbomis”. Pirmą dieną 
skaitė angliškai, gi antrąją lat
viškai. Ypač įdomu buvo klausy
tis jo paskaitos latvių kalba: tai
syklingas bendrinės kalbos ir fo
netikos (tarsenos) apvaldymas, 
geras stilius ir patrauklus būdas 
minčių patiekimo. Šiuo atžvilgiu 
prelegentas galėjo būti pavyzdžiu 
ne vienam latviui — ne tik jau
nosios, bet ir vyresniosios kartos. 
Paminėtina ir lengvas humomo- 
ras, kuriuo perpinta buvo visa 
paskaita.

Išeities taškas — svetimtautis 
ima mokytis latvių kalbos. Vienas 
vienintelis pirmumas anglų kal
bos studentui - fonetinė rašyba. 
0 toliau įveikti eibės sunkumų. 
Nėra gero žodyno. Vienas geriau
sių vokiečių - latvių. Taigi te- 
prieinama tik per tarpinę vokie
čių kalbą. Toliau plaukai pasi
šiaušia dėl tiek daug daiktavar
džio linksniuočių, dėl tokio didelio 
galūnių įvairavimo. Tas pats su 
būdvardžu. Dar čia ir įvardžiuo
tiniai būdvardžiai, tiesa, ir būd
vardžių laipsniavimas. Ne geriau 
ir su įvardžiais bei skaitvardžiais, 
nes ir jie linksniuojami, pagaliau 
kelintiniai skaitvardžiai, o jų įvar
džiuotinės formos. Prieini veiks
mažodžio: tiek asmenuočių, laikų, 
dar nuosakos; visur kinta galū
nės! 0 ką jau bekalbėti apie da
lyvį! Veikiamoji, neveikiamoji rū
šis, turi laikus, bet jie ir links
niuojami, priedui dar pusdalyvis 
ir padalyvis. Viso 400 skirtingų 
formų, tuo tarpu kai lotynų kal
boje tik 200, o ir jos juk kiekvie
nam studentui baisu. Gerai, kad 
kirtis pastovus (latvių kalba kir
čiuoja, paprastai, pirmąjį skie
menį) , bet ir čia yra išimčių. 
0 koks sunkumas su priegaide 
(svetimtaučiui ypač sunku ištarti 
latvių laužtinę priegaidę, kurios 
neturi lietuvių kalba).

Gramtikose viskas schematiškai 
suskirstyta, surūšiuota, sako dr.
T. Fennell, kaip kad daroma su 
negyvąja medžiaga, čia gi reikia 
žmogui mokytis, taigi iš karto vi
sas tas kalbos dalis ir formas 
vartoti. O kaip vartoti, jei dar 
jų nežinai, jei knygoje, kuri ta
vo kelrodis, dalyvis dar tik apta
riamas, sakysim, už kelių šimtų 
puslapių. Pagal dr. T. Fennell ne
są nė vienos gerai paruoštos lat
vių kalbos gramatikos, ypač sve
timtaučiui, dar nemokančiam lat
viškai. Esamosios visos suponuo
ja iš mažens latvių kalbos mokė
jimą. Toliau sintaksė. Lyg ir nė
ra žodžių tvarkos dėsnio sakiny
je, lyg ir viskas priklauso nuo lo
giškojo kirčio, o vis dėlto yra ir 
dėsniai, tik jie niekur neaptaria
mi, niekieno neformuluoti.

Geriausias vodovėlis kitatau
čiui mokytis latvių kalbos šiuo 
metu esąs dabar Latvijoj išleistas 
rusų kalba — Latvių kalbos va
dovėlis suaugusiems (Učenik latis 
kavo jazyka dla zroslych). Neblo
gas ir išeivijoj pasirodęs T. Bu- 
dina-Lazdinš Teach Yourself Lat
vian. Jis ir pats ruošiąs latvių 
kalbos vadovėlį angliškai kalban
tiems. Jo reikėsią latvių kilmės

ADELAIDĖS UNIVERSITETE
jaunimui, nes daugeliui jų anglų 
kalba esanti ,o ateityje tikrai bū
sianti pagrindinė.

FANNELL ASMUO

Dr. T. Fannell yra jaunas žmo
gus, berods 27 metų. Gimęs ir 
augęs Australijoj, nieko bendro 
anksčiau neturėjęs su latviais, jo 
žmona melburniškė, taip pat aus- 
tralė. Naująsias kalbas studija
vęs Australijoj ir trejus metus 
Prancūzijoj, Sorbonos universite
te. Latvių kalba susidomėjęs iš fra 
zių ir taip pradėjęs jos mokytis. 
Šiuo metu su juo be sunkumų ga
lima vesti pokalbį latvių kalba. 
Paklaustas, kodėl susidomėjęs lat
vių kalba, o ne lietuvių, kuri moks 
liniam reikalui turėtų būti įdo
mesnė, nes turinti senesnes for
mas ir senesį kirčiavimo būdą, 
atsakė: “Taip jau atsitiko, čia

VERŽLI MOKSLININKE

Daiva Labutytė

STUDENTAI
SNIEGO SAVAITGALIAI

Melbourne: melburniškiai rengia 
studentų savaitgalį kalnuose į- 
prastoje vietoje — “Neringoje” 
rugpiūčio 12-13 d.d.

Sydney: studentų išvyka į Sno
wy Mountains įvyks rugpiūčio 27- 
28 d.d. Važiuojama autobusu, ku
ris išvyks penktadienį vakare, o 
grįš sekmadienį vakare. Kalnuo
se visi apsistos “Peels Inn”, kur 
bus nakvynė ir maistas. Norintie
ji važiuoti prašomi kuo greičiau 
pranešti valdybai. Telefonu Nr. 
556576 skambinti po 6 vai. vak. 
Editai Dijokaitei arba Raimon
dui Kazlauskui.

SYDNĖJAUS STUDENTŲ 
SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus stud, skyriaus val
dyba šaukia studentų susirinkimą 
liepos 23 d. Dainavos Namuose 
Bankstowne 6.30 vai. vak. Visi 
studentai prašomi susirinkime da
lyvauti ir punktualiai. Susirinki
me bus sprendžiami reikalai ne
žiūrint į susirinkusiųjų skaičių.

Sydeny Skyriaus V-ba

STUDENTŲ 
BALIUS CANBERROJE

Kamberiškjiai studentai suren
gė savo pirmą balių gegužės 20 
d. Canberros Liet. Klube. Nors sa- 

dar viena spraga — reikės ir jos 
mokytis.” Dr. T. Fennell ambici
ja — pasidaryti baltų filologu ir 
būti juo pirmuoju Australijoj. 
Vienas sunkumas, kad nėsąs tin
kamai paruoštas lyginamajai kal
botyrai. Iš senųjų kalbų geriau
siai mokąs lotynų, sanskritą tik 
taip graibąs. Šiuo metu dėsto jis 
Adelaidės universitete, kalbų de
partamente. Latvių kalbos moko
si šeši studentai, bet tarp jų nėra 
nė vieno latvio ar lietuvio. Mielai 
pažadėjo šių eilučių autoriui su
sitikti su lietuvais studentais Ade 
laidėje ir Melbourne, jei tik to
kia proga jam būsianti sudary
ta.

BALTISTIKOS MOKSLININKAI

Dr. T. Fennell žinomas visų gar
siųjų baltistikos mokslininkų pa
vardės. Paskaitoj kelis kartus mi

Mūsų tarpe mažai pastebima, 
kaip akademikai žengia į priekį 
savo srityse.

Daiva Labutytė daug nuveikė 
ne vien lietuviškuose reikaluose. 
Gavusi fizioterapijos diplomą Sy
dnėjaus universitete ji jau yra 
Assistant Director of Studies — 
School of Physiotherapy. Ji daug 
darbo įdeda savo profesijoje, re
tai kada grįžta namo anksčiau 
aštuntos valandos.

Šiais metais Melbourne buvo 
surengtas penktasis pasaulinis fi
zioterapijos kongresas, įvykstąs 
kas antrus metus įvairiuose kraš
tuose. Australian Physiotherapy 
Association turėjo pilnas rankas 
darbo organizuojant šį kongresą 
ir gerai atliekant šeimininkų pa
reigas. Daiva sekretoriavo viena
me iš simpoziumų.

Po kongreso Daiva buvo nusiųs
ta į Adelaidę lankyti post grad
uate kurso “nervtj sistemos reikš-

BRUZDA
lė ir ne tokia didelė, bet kiek su
sispaudus vietos užteko pasilinks
minti ir pasišokti. Maistas buvo 
puikus, o ant kiekvieno stalo bu
vo po butelį vyno, ką ypač įverti
no nedirbantieji studentai. Gėri
mus reikėjo pirktis klubo bare.

Bendrai, vakaras buvo labai 
malonus. Melbourno “Rūtelės” pa
dainavo savo gražių dainų, o syd
nėjiškiai parodė savo gabumus 
pralinksmindami svečius savo sa
tyriniais pasirodymais ir “Can
berros” stiliaus mišriu choru.

Dar apie 9 vai. vakaro visi gal
vojo, kad balius bus kaip ir visi 
kiti, bet tik 4 vai. ryto muzikai 
paliovus groti, apie 5 vai. klubo 
barui užsidarius kiekvienas stu
dentas pajuto, kad baigiasi vienas 
iš gražiausių studentų balių. Tiki
mės, kad kanberiškiai visus pa
sikvies ir sekančiam kartui.

Zita ir Vidas
— * —

Gegužės pabaigoje ir birželio 
pradžioje inž. Algis Kazlaus
kas lankėsi Lietuvoje — buvo 
Vilniuje, Trakuose, Klaipėdoje ir 
Palangoje, šiuo metu jau yra 
grįžęs ir sustojęs Vokietijoje, 
Koelne, kur studijuoja mediciną 
iš J.A.V. atvykęs Linas Gy
lys . ~ 

nėjo latvį J. Endzelyną ir jo pa
grindinį darbą vokiečių kalboj - 
Lettische Grammatik. Po paskai
tos pokalbyje teko užsiminti lie
tuvių K. Gerulį, K. Būgą ir Pr. 
Skardžią.

Baltų kalbų terminą 1845 m. pir 
masis pradėjo vartoti vokiečių kal
bininkas G. N esselmann, žymėda
mas juo prie Baltijos jūros gy
venančių tautų kalbas. K. Būga 
(1879-1924) ėmė vartoti aisčių 
kalbų terminą, bet jis tarptauti
nėje plotmėje, deja neprigijo. Ly
ginamosios indoeuropiečių kalbo
tyros kūrėjas vokietis F. Bopp 
savo 1833 m. lyginamojoj grama
tikoj (Vergleichende Grammatik) 
įtraukė lietuvių kalbą.

Žymesniųjų įvairių tautybių bal 
tistikos mokslininkų pavardės: A. 
Bezzenberger, K. Brugmann, F. 
Fortunatov, F. de Saussure, A. 
Brukner, A. Meillet, A. Senn, A. 
Axnaa, E. Frankel, J. Mikkola, J. 
Otrenbski, J. Rozwadowski, R. 
Schmittlein, N. van Wijk. Bet čia 
tik maža dalis.

mė fizioterapiniam gydymui”, ku
rį pravedė University of Southern 
California profesorė M. Rood. Tai 
buvo Daivai labai gera proga, nes 
kursas Australijoj buvo vienkar
tinis, o normaliai įvykstąs Ame
rikoje, kur Daiva jau buvo be- 
planuojanti važiuoti. Sugrįžus į 
Sydnėjų Daiva jau vėl įsikasė į 
savo nuolatinį darbą, praturtėju
si įgytomis žiniomis.

Mus pasiekusiame laiške inž. A. 
Kazlauskas rašo, kad apsilanky
mas Lietuvoje padaręs didelį įs
pūdį. Kraštas esąs nepaprastai 
gražus: toks kaip kad buvo pasa
kota, kokį buvo įsivaizdavęs. Ne
nuostabu, kad ten dabar pavasa
ris ir vieni žiedai. Žmonės esą la
bai malonūs. Sako kad daugelis 
sutiktųjų prašę jį perduoti svei
kinimus nuo “lietuvių Lietuvoje.”

Susipažino su giminėmis, bet 
ypač įdomu buvę pasikalbėti su 
Kauno politechnikos instituto 
prorektoriumi, su komiteto palai
kymui ryšių su užsieniu pareigū
nais, su inžinieriais ir daktarais 
ir šiaip žmonėmis, sutiktais trau
kiniuose, kavinėse ir kitur. Vil
niuje dalyvavo tautinių ansamb
lių pasirodyme, matė operos “Mei
lės eleksyras” pastatymą, buvo 
užlipęs į Gedimino kalną, aplan
kė meno galeriją (buvusioje Vil-

Vienas draugas pasakoja kitam, 
kaip jis susipažinęs savo žmoną:

— Pirmas mudviejų pasimaty
mas buvo mano mašinoje.

— Matai, — palinguoja galva, 
draugas: — ir mašinai stovint 
atsitinka nelaimių!

Atnešiu vėjo rieškutes.
Tenupučia 
lapus nuo senų takų, 
kurie veda prie tyro kalnų šaltinio, 
kuriame aš gimiau, (pusi. 7)

Arba vėl:
ieškau savo vaikystės 
senose kaimo kapinėse 
kur šitiek valstiečių naginių 
atvežta ratais ir rogėm 
ar ne mane supa 
smūtkelio madona ant rankų 
išdžiūvusį ir suskilusį 
keistai besišypsantį? (pusi. 22)

Eilėrašty “Negyva upė”, kurian įvadu yra Maironio žodžiai 
“Ten susimąstęs tamsus Nevėžis”, poetas klausia:

Kodėl tu numirei, upe?
Kodėl tavo juodo skausmo 
negeria juodbėrių akys, 
pilnos stambių žvaigždžių? 
Kodėl tu numirei, upe? 
Kodėl undinės ir žuvys 
tyli ant tavo smėlio, 
užkluptos vienišo ryto? (pusi. 77)

Atsakymas į šį klausimą mums čionai taip ir palieka mįsle, 
kaip ir tas lietus, kurio, gulėdamas ant aukšto kranto, Vyt. Bložė 
tikisi sulaukti:

Užeis lietus, ir šlapi mūsų veidai 
bus taip arti, taip arti, 
jog tavo ašaros tekės mano veidais, o 
mano ašaros — tavo. Paskui 
upė išsilies iš krantų, ir 
plauks pasroviui 
vandens lelijos, (pusi. 78)

Bet galbūt toji mirusi upė, tas vaikystės ieškojimas ir tas le
lijas plukdantis lietus kaip tik ir yra visa tai, kam buvo ir lig šiolei 
tebėra atimta balso teisė.

Vytautas Bložė, “1$ tylinčios žemės’. Vaga, Vilnius, 1966.

SVEIKINU IŠ LIETUVOS!
niaus katedroje), Aušros Vartus. 
Gaila, kad operoje tame spektak
lyje nedainavę pirmaeiliai gar
sieji solistai.

Buvo nuvažiavęs į Trakus, kur 
Kęstučio pilis, kur pašarvotas 
Vytautas gulėjo. Pilis esanti atre
montuota, o ateityje čia būsianti 
įrengta ir svetainė.

Vienai dienai buvo nuskridęs į 
Klaipėdą, o iš ten į Palangą. Nuo 
Birutės kalno žvelgė į Baltiją, 
kurios kitoj pusėj Švedija, Stock- 
holmas. Tik tada suprato, kodėl 
Maironis nuo Birutės kalno eilia
vo:

“Įsisupus plačiai vakarų vilnimis, 
Man krūtinę užliek savo šalta

banga 
Ar tą galią suteik, ko ta trokšta 

širdis, 
Taip galingai išreikšti, kaip ir tu, 

Baltija!”

Nors birželio pradžioje dar ir 
šalta Baltijoj, dar niekas ten ne- 
vasaroja, bet Algis neiškentė ir 
išsimaudė: kad pajustų Baltiją ne 
tik dvasia, bet ir visu savo kūnu, 
kad liktų prisiminimas visam am
žiui. Maudėsi jis ir Neryje, Vil
niuje.

Vilniuje gyveno viešbutyje, kur 
dienai su maistu kainavo $12. 
Maistui turėjo kuponus ir su jais 
galėjo valgyti kiekvienoj svetai
nėj, kur bebūdamas.

Vilniuje daug kitataučių — lie
tuvių tik 40%. Kaunas esąs lietu
viškesnis, bet ten netekę būti, 
šiaip lietuviai kultūrinėje ir eko
nominėje srityje esą veržlūs. Pir
maują visoje Tarybų Sąjungoje 
grafikoje, keramikoje ir vitražų 
mene. Vilniaus konservatorijos 
dėstytojas Vytautas Lands
bergis renka medžiagą iš
leisti Čiurlionio monografijai, 
plačiausiai ir išsamiausiai kokia 
iki šiol yra buvusi.

Vilniaus universitete greta lie
tuvių yra ir rusų kalba dėstoma
sis skyrius. Kitose augštosiose 
mokyklose to nesą. Vidurinių mo
kyklų esą, kur dėstoma rusų ir 
lenkų kalbomis. Visose lietuvių 
vidurinėse mokyklose mokoma 
rusų kalbos. Žmonės labai norį iš
vykti į platesnį pasaulį, bet tik 
retas gaunąs leidimą.

Inž. Algis Kazlauskas prieš me
tus išvažiavo iš Melbourno į J.A. 
V. Dalyvavo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese. Iki šių metų 
gegužės mėnesio dirbo vienoj 
Chicagos įmonėje produkcijos in
žinieriumi. Kelis kartus buvo nu
važiavęs į Kanadą, kur gyvena 
jo dėdė — tėvo brolis. Mašina ap- 
važinėjęs didesnę dalį šiaurės 
Amerikos. Iš Los Angeles (ten 
nusileido iš Australijos lėktuvas) 
Chicagą pasiekė auto mašina. At
sitiktinai mat gavo kažkieno au
tomobilį nuvežti į Chicagą. Buvo 
nuvykęs ir į Meksiką. Tiesa, dar 
pakeliui į Ameriką buvo “susto
jęs” Havajuose — “pavėlavo” į 
lėktuvą, o kol kito sulaukė, tai 
praėjo trys dienos.

Iš J.A.V. gegužės mėnesį nu
vyko į Luksemburgą, o iš ten pro 
Koelną į Lietuvą. Atgal grįžo pro 
Varšuvą ir Berlyną į Vakarų Vo
kietiją — j Hannoverj. Šiuo metu 
yra vėl prie Reino. Jo planas likti 
Vokietijoj metus ir išmokti vo
kiečių kalbą. Koelne yra Fordo 
fabrikai — matyt, ten mano gau
ti darbo. Jis ir Australijoj dirbo 
Fordo įmonėse — Geelonge ir 
Melbourne. Išvažiuodamas gavo 
labai geras rekomendacijas.

Mano dar aplankyti Angliją ir 
pietų Europą. Grįždamas į Aus
traliją, be abejo, aplankys ir Azi
jos kraštus. Tai, turbūt, iš jauno
sios kartos bus plačiausiai apke
liavęs pasaulį lietuvis. Algiui šiuo 
metu eina 28-ji metai.

(m)
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TIKSLIEJI IR HUMANITARINIAI MOKSLAI

Iš istorijos lapų žinome, kad 
seniau intelektualais buvo laiko
mi tik humanitarinių mokslų puo
selėtojai. Tai buvo beveik natū
ralu, nes tiksliųjų mokslų žinios 
buvo gana ribotos, o be to, jų 
žinovai ir būdavo jau minėtieji 
(humanitarai intelektualai. Todėl 
tais laikais nebūdavo šiandieninės 
specializacijos problemų ir pasi
taikančių humanitarinių ir tiks
liųjų mokslų puoselėtojų vienas 
kito nesupratimo. Kad šioks toks 
nutolimas vienų nuo kitų yra, aš 
neabejoju, šiandieninės speciali
zacijos akivaizdoje būti abiejų 
mokslų žinovu neįmanoma. Kaip 
ir kada šis nutolimas ar spraga 
atsirado? Šį klausimų atsakyti 
nėra sunku. Žvilgterėkime į pa
sekmes industrinės revoliucijos, 
kuri prasidėjo 19-to šimtmečio 
viduryje ir užsitęsė iki 20-jo 
šimtmečio pradžios. Industrinę re
voliucijų aš suprantu kaip pra
džių naudoti mašinas, žmonių sam 
dymų darbams įsisteigusiuose fa
brikėliuose, įvairių išdirbinių juo
se gaminimų ir jų išskirstymų, 
išpardavimų. Naudojant šių die
nų terminų, industrinė revoliuci
ja būtų ne kas kita, kaip pramo
nės išsivystymas. Šis išsivysty
mas įvyko be akademikų pagalbos 
ir beveik nepaistebimai, intelek
tualams tiesiog nepakeičiant. Mi-
nėtos industrinės revoliucijos pa
sėkoje įvyko antroji revoliucija, 
būtent tiksliųjų mokslų išsivysty
mas. Jie išsivystė daug greičiau 
buvo žymiai moksliškesni ir da
vė daug didesnį įnašų į dabar
tinį gyvenimų. Šį tiksliųjų moks
lų išsivystymų būtų galima paaiš
kinti kaip mokslo įtraukimų į 
pramonę. Kitaip sakant, vieton 
vadovautis išradėjų idėjomis ir 
jas bandant neatsižiūrint į pada
romas klaidas, buvo pradėta siek
ti naujų išradimų darant bandy
mus sistemingu būdu naudojantis 
žinomomis mokslo žiniomis bei tie
somis. Čia ir buvo pradžia tiks
liųjų mokslų puoselėtojų, kurie 
tuometiniu humanitarinių intelek
tualų buvo laikomi kaip pusiau 
ekscentrikais ir neapsišvietu- 
siais žmonėmis. To pasėkoje atsi
rado tam tikra spraga tarp šių 
dviejų skirtingų mokslų puoselėto
jų. Pradžioje industrinės revoliu
cijos žinomos mokslo tiesos buvo 
labai ribotos. Todėl ir visai ne
nuostabu, kad kai kurie humani
tarinių mokslų intelektualai pajėgė 
pasisavinti neatsilikdami savo sri
tyje. Bet žinoma, kad šios žinios 
nauji išradimai ėjo nepaprastai 
sparčiau iki dabartinės tiksliųjų 
mokslų tiesų plotmės, tai nėra 
stebėtina, kad ir gabiausi humani
tarai labai greitai turėjo atsisa
kyti tiksliųjų mokslų tiesų pasi
savinimo. Ne tik humanitarai, bet 
ir tiksliųjų mokslų atstovai buvo 
priversti pasirinkti vieną ar kitą 
šaką, nes buvo nebeįmanoma kad 
ir gabiausiam mokslininkui pasi
savinti visas mokslo tiesas. Gi da
bartiniu laiku tiksliųjų mokslų ži
nios yra taip išsivysčiusios, kad 
norint pasiekti pasirinktoje srity
je viršūnę, žmogus turi pasidary
ti palyginamai siauros mokslo ša
kos specialistu, dažnai visai pa
mirštant ne tik humanitarinių 
mokslų pusę, bet ir kitas tikslių
jų mokslų šakas, nors ir yra laiko
mas tiksliųjų mokslų puoselėto
ju.

Šiais didelės specializacijos lai
kais tiksliųjų mokslų bet kurios 
šakos specialistas gana dažnai be
siekdamas akademinės viršūnės 
atitrūksta nuo socialinio gyveni
mo, atitrūksta nuo bendradarbia
vimo su humanitarais ir užsidaro 
savame mokslo ratelyje. Tą patį 
galėtų pasakyti ir apie humanita
rus, nes ir jie daugiau ar mažiau 
specializuojasi.

E. P. Snow, rašytojas ir moks
lininkas, Cambridge graduantas, 
daręs tyrinėjimus fizikoj ten pat, 
o vėliau parašęs keletą novelių, 
savo paskaitoje Cambridge univer 
sitete 1959 m. aukščiau minėtas 
mokslo šakas pavadina net dvejo
mis kultūromis. Jo manymu tarp 
šitų vadinamų kultūrų yra dide
lė spraga, kurią reiktų galimai 
siaurinti, ji esanti pavojinga. Ši 
jo paskaita yra atspausdinta ir su
silaukusi labai įvairios kritikos iš 
abiejų pusių.

DABAR
Inž. A. Šimkaus paskaitos, skai

tytos M.K. Čiurlionio Diskusijų 
Klubo popietėje, santrauka.

Specializacija atitolina humani
tarų nuo tiksliųjų mokslų puoselė
tojo. Čia aš turiu galvoje žmones, 
kurie siekia ar yra pasiekę aka
deminės viršūnės. Šie mokslinin
kai yra dažnai genijai savo srity
se ir niekas jų autoritetu neabe
joja. Iš kitos pusės kas atsitik
tų, jei toks mosklininkas perim
tų vadovauti bet kokiai didelei or
ganizacijai ar politikai. Nėra abe
jonės, kad jo galvojimas bus jo 
mokslinės srities rėmuose. Jis ne 
tik kad nesupras kitos srities, ypa
tingai priešingos, galvojimo, bet 
labai dažnai ir nenorės suprasti. 
Pa v., humanitaras savo išvadas 
bei sprendimus parems dalinai sa
vo galvojimu įprasta tvarka, gal 
tuomentinės daugumos galvojimo 
tendencija. Jei jis galėtų pats 
vienas, be pašalinių įtakų pada
ryti sprendimų, jis būtų truputį 
kitoks, bet vis dėlto jo paties kaip 
humanitaro idėja atsispindėtų iš
vadose. Humanitaras nebijotų, kad 
jo galvojimas nėra paremtas ko
kia tvirta mokslo tiesa, jis bus 
pasiruošęs savo galvojimų anali

Korp! Romuvos veikloj
— Balandžio 14 d. Lietuvių Na

muose, Melbourne, įvyko korp! 
Romuva konventas. Jame dalyva
vo ir broliškų korporacijų atsto
vai, latvių koporacijos Beveroni- 
ja senj. Imants Zitars, fil! Karlis 
Zitars, korp! Selonija fil. Dr. rer. 
pol. Arveds Meilins su ponia, 
korp! Beveronijos jaunių rikis 
Peteris Markovskis, korp! Romu
vos Vaidilučių atstovės p. Julija 
Daugvilaitė-Grigaitienė, p. Zuza
na Čepulkauskaitė-Stankūnavičie- 
nė, A. Liet. Studentų S-gos atsto
vai ir kviestiniai svečiai. Vienas 
spalvūnas ir 3 jauniai davė įžo
dį. Šiuo metu korp. Romuva turi 
jau 9 narius.

Salę puošė korp. Romuvos her
bas, garbės filisterių atvaizdai, 
Dr. Vydūno, prof. M. Biržiškos, 
prof. E. Volterio ir korporacijos 
šūkis “Amico patriae, unitati aes- 
tiorum.” Korp! Romuvos Vaidilu
čių atstovė p. Grigaitienė nušvie
tė korp. Romuvos įsikūrimą ir jos 
veiklą Nepriklausomybės laikais, o 
korporacijos senj. S. Stankūnavi- 
čius apibūdino korporacijos ide
ologiją ir siekimus. Konventas 
pradėtas studentų himnu “Gau- 
deamus igitur” ir baigtas Lietu
vos himnu. Po oficialios dalies 
buvo kavutė su studentiškomis 
dainomis ir korporacijos tradici
jomis •

— Balandžio mėn. 30 d. korp! 
Romuva konventas įvyko senj. S. 
Stankūnavičiaus namuose. Jame 
senj. S. Stankūnavičius nagrinė
jo korporacijos nuostatus ir jau
nių pareigas. Po konvento korp. 
Romuvos Vaidilučių atstovė p. Z. 
Stankūnavičienė pakvietė užkan- 
džiams, kurių metu šiltoj nuotai
koj praleista laikas ir prisiminta 
korporacijos dienos Nepriklauso
mybės laikais.

— Gegužės 28 d. korporacijos 
nariai susirinko vicesenj. A. 
Krauso namuose ir mokėsi dai
nuoti studentiškų dainų. Dainų 
mene atėjo pagelbon ir maloniai 
pamokė p. P. Morkūnas. Be to, 
tą klieną panagrinėta ateities dar
bų planai. Nutarta 1968 m. kovo 
22 d. suruošti savo garbės filis
terio Dr. Vydūno gimimo šimt
mečio akademiją. Konventas baig
tas kavute.

— Lietuvių stud, korp! Romu
va nariai dalyvavo estų korpora
cijų šventėje ir užmezgė broliš
kus ryšius. 

SVARBI KNYGA
Jau išėjo iš spaudos ir Austra

liją pasiekė viena reto žanro kny
gų - monografija apie Mažosios 
Lietuvos patriarchą Martyną Jan
kų, parašytą žinomo spaudos dar
buotojo Pranio Alšėno. Knyga a- 
pima 394 puslapius didelio forma
to, gausiai iliustruota ir dokumen
tuota.

Sunku kalbėti apie pačią kny
gą ir joje sukauptą medžiagą apie 
Martyną Jankų arčiau jo nepa
žinusiam ir specialiai jo veiklos 
nestudijavusiam. Vis tik tenka pa
sidžiaugti, kad pastaruoju metu 
vis kaskart dažniau pasirodo kny
gų, aprašančių mūsų didžiuosius 
žmones, kurie daugeliu atžvilgių 
mūsų istorinėse sutemose vis te
begalioja kaip negęstantys žibin
tai ir kurie savo gyvenimu, veikla 
ir visa esme tebėra gyvais pavyz-

zuoti sprendimu, esančiu tam tik
ru bandymu.

Gi tiksliųjų mokslų atstovui ši
toks sprendimas, nepagrįstas mo
ksline tiesa, būtų visai nepriimti
nas, nelogiškas ir iš viso neįsivaiz
duojamas. Šie yra įpratę savo iš
vadas bei sprendimus daryti pa
grįsdami moksline tiesa, matema
tišku tikslumu, be rizikos. Šito
kiam galvojimui humanitaras ne
pritars, nes jį laikys banaliu 
be spalvos bei jokio įdomumo ir 
pan. Čia būtų vienas iš skirtumų 
tarp humanitarinių ir tiksliųjų 
mokslų atstovų. Bet pagrindinis 
požymis tiek vienų, tiek antrų 
atstovų, patekusių vadovaujančių 
pozicijoj, būtų kad ne negalvoda
mas vestų pagal savo siaurų spe
cializacijos srities galvojimų, nes 
šitokio žmogaus beveik visas gy
venimas sukasi tik apie šį pasi
rinktų ratelį. Čia gal būt ir yra 
pats blogiausias specializacijos 
reiškinys, pastebimas net pas ge
riausius akademikus.

Antra vertus, jei žmogus ban
dys per plačiai pasisavinti šių 
dienų mokslų, jis niekada nepa
sieks viršūnės akademiniame ly
gyje savo pasirinktoje šakoje. Žiū
rint iš akademikų specialistų pu
sės, tai yra blogai. Kokių mokslų 
atstovų daugiau būtų pegeidauti-

—Korp! Romuvos garbės fil! 
A. Krausas parašė išsamų straips 
nį apie prof. Dr. Eduardą Vol
terį latvių akademikų žurnale 
“Universitas”, kuris leidžiamas 
latvių kalboje Vakarų Vokietijoj. 
Straipsnis iliustruotas straipsnio 
autoriaus ir garbės filisterio 
prof. Eduardo Volterio nuotrau
komis, vaizduojančiomis abu su 
korp! Romuva spalvomis. Prof. 
E. Volteriui suėjo 25 m. nuo jo 
mirties. Apie jį mūsų spaudoje, 
Amerikos “Drauge”, 1966.12.31 d. 
rašė Jonas Miškinis.

(fc.)

KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS 

LANKO KOLONIJAS
Kap teigiamai veikia tolimas 

lietuvių kolonijas vizitai iš ben
druomenės centrinių organų, jau 
žinome iš ankstyvesnių Krašto 
Valdybos arba Kultūros Tarybos 
apsilankymų. Bet juo labiau 
džiaugiasi tų kolonijų lietuviai, 
kurios yra taip nuošaliai ir jose 
lietuvių tiek nedaug, kad retai 
kas juos aplanko nekalbant jau, 
kad ir tose kolonijose niekad ne
buvo ir greičiausiai nebus šaukia
mi jokie suvažiavimai ar suorga
nizuoti didesnio masto kultūriniai 
parengimai.

Dabartinis ALB Krašto Valdy
bos pirmininkas p. S. Narušis jau 
nuo birželio vidurio išsileido į 
ilgesnę kelionę pasimatyti su toli
mųjų kolonijų lietuviais. Ir tai 
išvyko ne vien tik prabėgom ir 
pasimačius su vietos lietuvių va
dovais vėl skubėti toliau. Šį kar
tą p. Narušis skyrė gana daug 
laiko, kad jis gali ne tik išsikalbė
ti su atitinkamais vietos bendruo
meniniais atstovais, bet daugiau 
pabuvoti, net pagal išgales priva
čiai aplankyti kiek galint dau
giau lietuvių šeimų.

Taip jau praėjo dvi savaitės, 
kai jis vieši pas Tasmanijos lie
tuvius. Visur jis nuoširdžiai pri
imamas ir globojamas. Iš pirmi
ninko laiškų galima spręsti, kad 
Tasmanijos lietuviai, nors ir netu
ri dėl savo negausumo nei chorų, 
nei klubų nei kitokių kultūrinių 
židinių, vis tik jie pasigėrėtinai 

džiais, kaip rišti savo gyvenimą 
su tauta, jai dirbti ir jai aukotis. 
Vienas iš tų šviesulių ir yra Mar
tynas Jankus.

Pranys Alšėnas šį didįjį patrio
tą pristato skaitytojui gana šil
tai ir reikia tikėtis, kad ši knyga 
skaitytojų bus paieškoma.

Knygą savo lėšomis išleido irgi 
nemažesnio masto veikėjas ir ko
votojas už lietuviškus reikalus J. 
J. Bačiūnas. Veikalas išleistas 
1967 m. Spausdintas Clevelande, 
Ohio, U.S.A. Kaina 3 dol. 

na, šių dienų gyvenimui pagerin
ti, sunku būtų pasakyti. Man at
rodo, kad jie yra reikalingi visi 
vienodai, tik pasiruošimo laikotar
py turėtų vieni kitų mokslo sritis 
daugiau pažinti. Tuo pačiu suma
žėtų ir ta tariamoji spraga tarp 
humanitarinių ir tiksliųjų moks
lų atstovų, kuri pagal C. P. Snow 
yra didelė ir pavojinga. Manau, 
kad jis truputį perdeda.

Pažvelgus į visa tai, kyla klausi
mas, kokiu keliu turėtų vykti 
mokslinimas? Iš vienos pusės nė
ra abejonių, kad norint pasiekti 
šiais laikais akademinės viršūnės, 
žmogus turi specializuotis ir telk
ti visus savo gabumus ta krypti
mi. Todėl ir akademinis kelias tu
rėtų būti specializacijos kelias. 
Gal tikslesnis klausimas būtų, 
kaip anksti turi prasidėti moksle 
specializacija. Pav., Australijoje 
specializacija mokyklose prasideda 
žymiai anksčiau negu Amerikoje. 
Amerikoje mokslas yra imamas 
daug platesniu akiračiu, ten yra 
žymiai didesnis skaičius mokslei
vių mokyklose iki 18 m., iki to 
amžiaus mokslas yra bendras. Ki
taip sakant moksleiviai yra pa
ruošiami platesnio akiračio. O tik
tai tie, kurie toliau mokslinas! 
universitetuose siekdami aukštes
nių mokslo laipsnių, specializuo
jasi siaurose srityse. Tai, be abe
jo, yra naudinga, nes šitaip iš
simokslinę akademikai, užimdami 
aukštas vietas šiandieniniame gy
venime, yra žymiai kompetetinges- 
ni ir daugiau suprantu kitų sri- 
čių problemas. Šitokie akademikai jį MELBUORNO BALIAUS
kaip tik ir gali sumažinti aukš- Programa buvo sąžiningai atlikta — šimkė ir Bulakas scenoje 
čiau minėtą spragą ir pakinkyti sėdėdami gėrė ne arbatą iš mažų stikliukų, o tikrą Napoleon konjaką.
tą aukštą specializaciją žmonijos 
gerovei.

Kokiu keliu mes nueisime pri
klauso nevien nuo vadovaujančių 
asmenybių, bet ir kiekvienas iš 
mūsų turėtume visuomet būti ap
dairūs ir neužsidaryti savame 
lukšte besirūpindami tik savimi. 
Sakoma, ateitis yra žmonių ranko
se. Aš manau, kad šis kiek nusi
dėvėjęs posakis turi nemaža tie
sos.

(a.fc.)

PAS MUS KITURI R
laikosi kaip lietuviai, šeimose vi
sur vaikai labai gražiai kalba 
lietuviškai, o jaunimas visur ben
drai dalyvauja visuose lietuvių 
rengiamuose subuvimuose bei 
veikloje. Aplankęs Hobarto apy
linkės lietuvius jis pirmininko p. 
Simanausko buvo nuvežtas į Laun 
ceston, kur apsistojo pas seniūną 
p. Krutulį. Čia ir gi turėdamas 
galimybių aplankė beveik Misas 
lietuvių šeimas ir maloniai su vi
sais išsikalbėjo. Pasirodo, visus- 
lietuviai gyvi, aktyvūs ir su įdo
mumu net su pavydu seka lietu
višką gyvenimą gausiose koloni
jose.

Krašto Valdybos p-kas p. Na
rušis drauge vežiojasi ir dvi fil
mas “Aukso Žąsį” ir Šiaurės Ame
rikos lietuvių tautinių šokių šven
tę. Vienur tas filmų demonstra
vimas nelabai sekasi, kitur net gi 
pasigėrėtinai pavyksta ir žmonės 
labai patenkinti. Tas žinoma pri
klauso nuo pačios aparatūros.

Paviešėjęs pas Tasmanijos lie
tuvius p. Narušis nuo liepos 5 d. 
pradėjo lankyti Viktorijos lietu
vius. Apie tai paminėsime vėliau.

PRADEDAMA RUOŠTIS 
LIETUVIŲ DIENOMS

Adelaidėje jau pradėti paruo
šiamieji darbai būsimoms Lietu
vių Dienoms. Prieš kiek laiko apy
linkės valdyba buvo sušaukusi pa
sitarimo visas organizacijas, ku
rios vienu ar kitu atveju yra su
rištos su Lietuvių Dienomis. Pa
sitarime iš tų organizacijų atsto
vų sudarytas Lietuvių Dienų Ko
mitetas, kuris spręs principinius 
LD rengimo ir jų pravedimo klau
simus. LD Komitetas savo pirma
jame posėdyje sudarė V-jų Lie
tuvių Dienų Prezidiumą .kuris at
liks visus konkrečius Lietuvių Die 
nų pravedimo reikalus. Prezidiu
mas, susidedąs iš penkių narių, 
šitaip pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas Jurgis Jonavičius, sekre
torius Vladas Radzevičius, iždinin
kas Karolis Pocius, nariai: Gene 
Vasiliauskienė ir Ieva Pocienė.

Prezidiumas savo pirmajame 
posėdyje taip pat svarstė, kokie 
parengimai turėtų būti suorgani

Akademinės pabiros
Balių sezonas: kaip susitarę studentai surengė savo balius vieną 

paskui kitų Sydnejuj, Canberroj, Adelaidėje ir Melbourne. Sydnėjuje 
dalyvavo kanberiškiai, Canberroje melburniškiai, o sydnėjiškiai visuo
se pribuvo, Canberroje net su programa.

★
Pagaliau žinių iš Adelaidės: buvo nukeliavę Komas Cibas, Gerutis 

Kišonas ir Romas Račkauskas. Jie ten išgirdo gandų, kad Saulius 
Dryža išvažiavo į Vietnamu. Taip pat jie atsivežė liūdnų žinių, kad 
adelaidiškiai nenori išleisti suvažiavimo ženkliuko. Tai paliktų spraga 
ženkliukų serijoje, nes iki šiol jie buvo išleidžiami kiekvieno suvažia
vimo proga.

★

Arvydas Dumčius iš Adelaidės buvo apsilankęs Sydnėjuje, ilgai 
pakratė rankų su pokerio mašina. Sako, Sydney Harbour O.K. Jam 
įspūdį paliko Algio Pluko suveniriniai nupieštas kambarys ir pats 
Algis.

,★
Gerutis (Sydney) Adelaidėje buvo labai alkanas ir po baliaus vos 

vos vienos studentės nesuvalgė.
★

Laisvė Andriušytė kitais metais žada vykti į Europų pakeliui 
sustodama Sydnėjuje.

★

Iš tautosakos: kodėl sakoma “Jūs”. Dėdė Jonas pasisodinęs tam
siam kambary papasakojo: šalia kiekvieno žmogaus stovi angelas ir 
kipšas ir visi trys nulemia, kų žmogus sakys; taigi kalbėdamas ir 
kreipiesi į visus tris.

★
Algiui Kazlauskui samanos neaugo ant kojų: kų tik aplankė Lon

donu, Belgijų, Olandijų, važiuoja į studijų savaitę Heidelbęrgan, iš 
ten atgal i Angliju ir pro Austrijų į Šveicarijų.

*
Martynas Didžys belaukdamas darbo Londone apžiūrinėja Vokie

tijų. Paskutinis jo laiškas dar plaukia Reino upe.
★

Šis tas iš Melbourno: Šimkė mažai kalba, daug dirba; Rimas kiek 
dirba, tiek ir kalba.

Henrikas Kaladė daug dirbo, į salę net pilną priekabą limonado 
nuvežė, bet po baliaus neišgertą tempė namo. Mat, baliavota buvo 
lietuviškai!

Mįslė — kodėl buvo sukurti drambliai? Dėlto,kad MelbournoVal
dyba posėdžiaudama po baliaus turėtų apie ką kalbėti.

Dana Jakubauskaitė po baliaus parsivežė pilną mašiną gėrimų, net 
ratai linko. Kitą dieną reikėjo važiuoti ir ją nuo turto išgelbėti - 
malonus uždavinys.

Vytas Špokevičius bešokdamas tautinius šokius išmoko dešinę ko
ją nuo kairės atskirti.

Melbourno Valdyba žada žengti sveikintiną žingsnį — iš savo 
iždo paskirti stipendiją.

Didžioji Auris

zuoti V-jų Lietuvių Dienų apim
tyje.

Lietuvių Dienų centre, kaip ir 
ligšiol, pasilieka Dainų Šventė. 
Kadangi šiai šventei skiriamos 
dvi dienos (chorvedžių nutarimas) 
prezidiumui teko žiūrėti ,kas ir 
kada dar organizuotina.
Ypatingą dėmesį norma atkreipti 
į jaunimo dalyvavimą Lietuvių 
Dienų parengimuose. Galvojama 
atsisakyti nuo įprastinio jaunimo 
koncerto ir surengti jaunimo pa
sirodymą atskirų kolonijų princi
pu. Tuo reikalu rūpinsis žinimos 
visoj Australijoj kultūrininkės p. 
p. G. Vasiliauskienė ir B. Lapšie- 
nė. Jos tarsis su atskiromis kolo
nijomis ir bandys, kad kiekviena 
jų, pasinaudodama vietos pajė
gomis, parengtų atitinkamą pasi
rodymų pynę. Jaunimui skiriama 
viena diena.

Nors oficialiai Lietuvių Die
nos numatoma pradėti iškilmin
gomis pamaldomis Katedroje 
gruodžio 27 dieną Čia giedotų vi
si chorai), tačiau įžanga į Lietu
vių Dienas bus gruodžio 26 die
nos vakare — Adelaidės Lietuvių 
Teatras Vaidila ta vakarą duos 
specialų spektaklį.

Atskirai numatytas literatūros 
ir muzikos vakaras, dvi meno pa
rodos, spaudos paroda, foto paro
da.

Pažymėtinas organizacinis prin
cipas: kiekviena sekcija rūpinasi 
savo specifiniais reikalais sava
rankiškai ir kiekviena yra atsa
kinga už pasiimtą darbą. Litua
nia choras rūpinsis visu tuo, kas 
surišta su Dainų švente ir atski
rų chorų pasirodymais. Literatū
ros ir Muzikos vakaro suorgani
zavimas yra Pulgio Andriušio ir 
G. Vasiliauskienės rankose. Me
no parodas organizuoja Ieva Po
cienė, spaudos —Jonas Vanagas, 
foto - V. Vosylius. Prezidiumas 
teikia sekcijoms reikalingos para
mos ir rūpinasi talkininkais atski
riems bendro pobūdžio darbams. 
Reikalingų salių užsakymais su
tiko pasirūpinti apylinkės valdy
ba. kuriai šiemet pirmininkauja 
V. Raginis.

Prezidiumo atstovė ponia G. Va-

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Gerb. pone Redaktoriau,
Mūsų Pastogės Nr. 27 p. R. 

Kavaliauskaitės paskelbtame laiš
ke paminėtas ir paskutinio lietu
vių studentų suvažiavimo foru
mas. Norėčiau kai kuriuos jos 
laiške paminėtus netikslumus ati
taisyti.

Tame forume moderatorium bu
vo p. R. Cibas jnr. Čia trumpus 
referatus, liečiančius santykiavi
mą su lietuvių jaunimu pavergto
je tėvynėje, skaitė trys prelegen
tai: p.p. V. Martišius, M. Didžys 
ir A. Šimkus. Prelegentai, laiky
damiesi pereitų metų Jaunimo 
Kongreso Čikagoje nutarimų, pa
sisakė už santykius su lietuvių jau 
nimu pavergtoje Lietuvoje. Be 
p-lės R. Kavaliauskaitės, neatsi
menu, kad kas iš studentų būtų 
reiškęs priešingą nuomonę. Visi, 
kalbėjusieji santykių palaikymui 
pritarė. Ką galvojo tylėjusieji, nie 
kas iš mūsų nežino. Šalia studen
tų, kiek prisimenu, tuo reikalu 
dar kalbėjo šie viduriniosios kar
tos žmonės: kun. P. Martuzas, R. 
Daukus, V. Šliogeris jnr., ir R. 
Zakarevičius. Prieš santykių pa
laikymą išsitarė p. R. Zakarevi
čius. Kiti daugiau ar mažiau pa
laikė mintį, kad tie santykiai tu
rėtų būti plečiami. Gal tik kun.
P. Martuzas buvo kiek atsargus 
ir aiškiai neišsitarė. Melbourniš- 
kė, rodos, studentė, neseniai at
vykusi iš Lietuvos (pavardės ne
atsimenu), tarp kita ko pareiškė, 
kad Lietuvos jaunimas yra patrio
tiniai nusiteikęs. Jos žodį palydė
jo susirinkusieji aplodismentais.

Baigus, o ne nutraukus, kaip 
saka p-lė R. Kavaliauskaitė, jau
nimui kalbėti, moderatorius p. R. 
Cibas jnr., pakvietė svečius — p- 
Krausą ir mane tarti žodį. Pakak 
bėjome trumpai palaikydami jauni 
mo norus ir mintis.

Baigiant sveikinu ir džiaugiuo
si, kad p-lė R. Kavaliauskaitė drį
so viešai ginti savo mintį. Bravo! 
Gaila, kad dauguma jaunimo ir 
viduriniosios kartos asmenų tyli, 
lyg tas reikalas jų neliestų. Būti; 
malonu pasiskaityti ir kitų jauni
mo atstovų pasisakymus.

V. Šliogeris, snr.

siliauskienė šiuo metu lankosi į- 
vairiose Australijos lietuvių kolo
nijose ir ji yra prašyta netakiš
kai tartis su tų kolonijų vadovy
bėmis ir atskirais kultūrininkais 
visais su Lietuvių Dienomis susi
jusiais klausimais, o ypač su jau
nimo dalyvavimu. Informacijos, ku 
rias parsiveš p. Vasiliauskienė 
padės Prezidiumui jo tolimesniuo
se užsimojimuose. L-s.
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TARĖSI KLUBU PIRMININKAI 
t

Ryšium su Australijos lietuvių 
krepšinio rinktinių gastrole Can- 
berroje buvo ten pat sušauktas vi
sų Australijos lietuvių sporto klu
bų pirmininkų bendras pasitari
mas. Pasitarimą organizavo Aus
tralijos lietuvių sporto klubų są
jungos valdyba kurios pirminin
kas P. Pilka pirmininkavo pir
mininkų suvažiavimui. Dalyvavo:
F. Gružas — Canberros “Vilko” 
pirmininkas, Č. ir L. Valodkos — 
Geelingo klubo įgaliotiniai, M. Ko
rikas — Hobarto “Perkūno” įga
liotinis, V. Augustinavičius — 
Sydnėjaus “Kovo” pirmininkas, 
A. Bladzevičius — Melbourno 
“Varpo” pirmininkas ir jo padė
jėjas O. Baltrušaitis. Adelaidės 
sporto klubas “Vytis” nebuvo ats
tovaujamas.

Buvo aptarta gana svarbūs rei
kalai, liečią sporto veiklą, iškilę 
po praėjusios Sporto Šventės. Ga
lutinai nustatyta, kad ateinančią 
Sporto Šventę pavesta pravesti 
Adelaidės sporto klubui, kuris pa
žadėjo raštiškai ateityje paklusti 
mūsų Australijos lietuvių esan
tiems sporto veiklos įstatymams 
ir Australijos lietuvių sporto 
klubų sąjungos valdybos parėdy

Upėje yra ir krokodilų, dažnai 
vadinamų aligatoriais. Jie dau
giau matomi pavakariais, besišil
dant ant smėlio saulėje. Mūsų eks 
kursija buvo prieš pietus, tad 
matėme vos vieną kokių dviejų 
pėdų ilgio, snaudžiantį ant me
džio kamieno. Pajutęs artėjantį 
laivuką skubiai pliumptelėjo į 
vandenį. Šie gėlo vandens aligato
riai žmonių nepuola, nebent kas 
netyčia miegančiam užsiliptų ant 
kupros.
Paekskursavę upe ruošėmės vyk

ti toliau. Bet dar vakar vakare 
į čia atvykstant pradėjęs čiau
dėti automobilis per naktį nepa
sveiko. Mano bendrakeleiviai -abu 
greitai griebėsi ieškoti kliūties. 
Nuomonės dėl ligos diagnozės ir 
gydymo gerokai skyrėsi. Aš pats 
nepretenduodamas į mechanikus 
ir užuodęs paraką pačiupau už 
knygų ir moviau prie upelio ieš
kodamas ramybės. Nesulaukęs, ka 
da būsiu pašauktas pietums, po 
poros valandų pats prisistačiau. 
Mašina vis dar netvarkoj, nežiū
rint to apsisprendėme važiuoti iki 
Katherine už apie 20 mylių, čia 
garaže pakeitus karburatoriaus 
švirkštus mūsų Holdenas vėl ėjo 
net pasišokinėdamas.

Greitomis dar aplankėme Ka
therine Caves, esančias vos trys 
ketvirčiai mylios nuo kelio. Olos 
didelės, bet dar mažai ištyrinėtos 
ir tik nedidelė jų dalis apšviesta 
ir rodoma publikai. Požemiu ėjom 
apie ketvirtį mylios. įdomios 
stalaktitų ir stalagmitų formos. 
Vietomis urvai išsiplečia ir virs
ta didžiulėmis požeminėmis salė
mis.

Iki Tennat Creek važiavom jau 
matytom vietom, tad mažai dai
rėmės į šonus. Paskutinėj sto
vykloj prieš Alice Springs oras 
pradėjo niaukstytis. J Alice 
Springs įvažiavom lynojant.

(šviežiai išpraustas It kalnais 
apsuptas miestukas mums buvo 
maloni staigmena. Stebėtinai 
daug medžių ir žalumynų. Labai 
daug naujų namų, o senesnieji 
gražiai prižiūrėti. Miestukas kad 
ir nedidelis, bet jaukus gyvas. Ke
li gana dideli ir prašmatnūs vieš
bučiai, daug krautuvių, prekiau
jančių daugiausia turistinėmis į- 
vairenybėmis. Iš Alice Springs 
rengdama daug ekskursijų į neto
liese esančius Macdonell kalny
nus. Kadangi diena buvo apsi
niaukus ir protarpiais lynojo, 
mes apylinkių nelankėm.

Lietaus ir blogo kelio pasibai
dęs ir gal būt susirūpinęs na

mams bei Australijos lietuvių 
sporto klubų atstovų suvažiavimo 
padarytiem nutarimams. Hobarto 
lietuvių sporto klubo atstovas M. 
Kozikas padarė staigmeną klubų 
pirmininkams ir atstovams pa
reikšdamas, kad jų klubas pasi
ryžęs pravesti vieną Sporto Šven
tę Hobarte. Šis gražus sumany
mas gavo visų pritarimą ir buvo 
paskirti 1971 metai Hobartui ruoš 
ti Australijos lietuvių sporto 
Šventę. Žinant Tasmanijos lietu
vius reikia tikėtis,kad jie užsibrėž
tą tikslą įvykdys. Ir šia proga 
tenka jų vardu pareikšti keletą 
žodžių. Hobarto lietuvių sporto 
klubas, turėdamas saujelę akty
vių sportininkų ir rėmėjų, pajė
gė į šį sąskrydį Canberroje at
siųsti klubo atstovą M. Koziką 
ir sportininką V. Radzevičių.

Pirmininkų pasitarimas praėjo 
labai geroje nuotaikoje. Sporto 
klubų sąjungos valdybos pirmi
ninkas P. Pilka pažadėjo atvykti 
į ateinantį klubų atstovų suva
žiavimą, kuris įvyks per Sporto 
Šventę Adelaidėje.

Visi kiti nutarimai reikalui e- 
sant bus vėliau paskelbti spaudo
je-

J. DONELA

KELIAS ATGAL
(KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI) 

muose palikusiu bizniu mūsų 
trečiasis bendrakeleivis toliau su 
mumis nedraugavo, bet šokęs į 
lėktuvą iš Alice Springs nuplas
nojo namo į Adelaidę. Sako — ga
na, prisižiūrėjau tų akmenukų”.

Likę dviese su bosu po pietų 
leidomės toliau. į Adelaidę dar 
1070 mylių ir tik paskutiniai du 
šimtai mylių asfalto. Be to, dar 
norėjom pamatyti Ayers Rock, 
kuri yra 170 mylių į vakarus nuo 
pagrindinio kelio. Viso susidaro 
apie 1200 mylių jau iš seniau pa
garsėjusio kaip klaidaus ir vie
tomis sunkiai pravažiuojančio ke
lio. Tam ruožui mes daugiausia 
ir ruošėmės dar namuose būdami. 
Susipakavom “geležinį” maisto 
davinį, apsirūpinom vandeniu ir 
benzinu ir bendrai planavom kaip 
ruošdamies per Sacharą.

Mūsų laimei šioks toks progre
sas padarytas ir čia. Kelias laiks 
nuo laiko mašinomis palyginamas, 
nebėra pavojaus nuvažiuoti kokiu 
šunkeliu. Jau beveik visur yra 
ir kelio rodyklės. Pats kelias šiek 
tiek primena lietuvišką piltą vieš
kelį, tik ant lietuviškų vieškelių 
nebuvo tų nelemtų “gvintų”. Pa
čioj kelionės pradžioj vienas iš 
mūsų (A.J.) gvintais praminė ke
lio bangeles (corugations). Ge
resnio lietuviško žodžio neturint 
tas terminas greit prigijo ir vi
soj kelionėj tokio kelio kitaip ir 
nevadinom.

Daug kur yra ir smėlėtų vietų, 
bet mums gerai pavykdavo pro 
jas prasmukti. Protarpiais kelias 
pagėrėja ir galima kabinti iki 50 
mylių, tačiau vos mašina spėja 
ištiesti kojas, žiūrėk ir vėl pa
tenki ant tų “gvintų”, kur ir dvi
dešimt mylių būna pergreit. Toks 
maždaug kelias iki pat Pt. Augus
ta. Tarpai tarp benzino stočių ir 
maisto pardotuvių nėra labai di
deli, tad ypatingų atsargų vežtis 
nereikia.

Mt. Ebenezer pernakvoję mote
lyje apie pietus ir pasiekėm Ay
ers Rock. Debesys ir tirštas rū
kas, lydėję mus ištisą rytą, išsis
klaidė, ir saulutė vėl linksmai šy
psojosi iš mėlyno dangaus.

Skelbiama, kad šis vientisas ak
mens gabalas yra didžiausias pa
saulyje. Aukštis siekia 1148 pėdas, 
ilgis dvi su puse mylios ir plotis 
pusantros mylios. Nieko sau Pun
tukas !

Didesnis turistų judėjimas į 
čia prasidėjo vos prieš keletą 
metų. Benzinas kažkodėl ir da
bar nepardavinėjamas ,bet yra 
vieta karavanams ir palapinėms

LIET. KREPŠINIO RINKTINES Canberroje
Liepos 8 d. į Canberrą suva

žiavo Australijos lietuvių vyrų ir 
moterų rinktinės varžyboms su 
Canberros australų rinktinėmis. 
Šias varžybas organizavo Austra
lijos lietuvių sporto klubų sąjun
gos valdyba, kuri šiais metais 
yra Canberroje. Vyrų ir moterų 
krepšinio rinktinėse nesimatė žai
dėjų iš Adelaidės. Dėl kokių prie
žasčių šis klubas neatsiuntė savo 
žaidėjų, taip ir neteko patirti bū- 
nantCanberroje.

RINKTINĖ — CANBERRA
30:44 (Moterys)

Vakare YMCA stadijone susi
rinko nemažas skaičius žiūrovų 
pasigėrėti vyrų ir moterų krepši
nio rinktinių varžybomis. Žinant, 
kiek Canberroje gyvena lietuvių, 
atrodė, kad nemažas skaičius liko 
namuose prie šiltų krosnių. Tą 
vakarą kaip tik pasitaikė šaltas 
oras. Žiūrovų tarpe matėsi nema
žai ir australų.

Mūsų moterų krepšinio rinkti
nė iš septynių merginų išsirkiuo- 
ja greta aštuonių australių. Can
berros krepšinio sąjungos atsto
vas skaito žaidėjų pavardes. Sun
ku suprasti mums, ką bekalbėti 
apie australus. Rodos, lyg lietuvių 
nebūtų šiam darbui. Kai visur 
kitur tai padarydavo mūsų sporto 
vadovai.

Teisėjo švilpukas. Prasideda 
laukta kova, kuri nevieną lietuvį 
žiūrovą skaudžiai apvylė. Jau pir
mose žaidimo minutėse austra- 
lės matėsi esančios daug prana

pasistatyti, kranai su geriamu 
vandeniu ir nedidukė karčiama. 
Kelios turistinių autobusų bendro 
vės turi savo motelius su visais 
patogumais. Plati apylinkė pas
kelbta rezervatu ir atvykus būti
na prisistatyti prižūrėtojui, kuris 
suteikia naudingų informacijų ir 
paaiškina, kas galima, ir ko ne. 
Mokestis — vienas doleris. Už 
dvidešimt mylių toliau yra krūva 
milžiniškų akmenų, The Olgas 
vadinamų. Kai kurie jų aukštesni 
už Ayers Rock kyšo kuone iš ply
no lauko.

Grįžę prie Ayers Rock puolė
mės lipti aukštyn. Išsyk labai sta
tu ir atgal pasižiūrėjus baimė 
ima pagalvojus kaip reikės nulip
ti. Gerai, kad akmens paviršius 
neslidus, bet jau kartą pradėjus 
riedėti pirmas ir paskutnis susto
jimas būtų apačioje. Pavojinges
nėse vietose yra stulpeliai su gran 
dine, į kurią įsikibus lengviau ir 
saugiau lipt.

Mudu pradėjom lipti truputį al
kani ir pavargę ,tad teko keletą 
kartų sustoti ir pailsėti. Kelionė 
į viršų ir žemyn užtruko pusan
tros valandos. Vidurkis yra dvi 
valandos, o rekordinis laikas pa
siekti viršūnę yra vos penkiolika 
minučių. Sunkiausias yra pirmas 
kelio trečdalis.

Užlipus ir pasižvalgius po apy
linkes nieko kito neliko, kaip leis
tis žemyn. Kelionė atgal nebuvo 
tokia baisi, kaip kad pradžioje 
atrodė.

Nusileidę skubėjom į parinktą 
vietą fotografuoti saulėlydžio. 
Dienos metu smėlinio akmens uo
la yra rusvai pilkos spalvos. Sau
lei leidžiantis visas akmuo atro
do lyg paskendęs liepsnose. Vaiz
das žavėtinas. Tuo metu visi tu
ristai suvažiuoja prie netoli esan
čios kalvelės ir foto aparatais, tep 
tukais ar vien atmintimi stengia
si užfiksuoti šį nepaprastą regi
nį. Geriausias momentas, kada že
mės šešėlis pasiekia uolos pagrin
dą, bet dar nepradeda lipti siena 
aukštyn.

Aplinkinės čiabuvių gentys šia 
uolą, vadinamą Ulurų, laikė ypa
tingoje pagarboje, nes čia gyve
nanti Motinos Žemės dvasia ir ke
lių mitologinų didvyrių dvasios.

Palikę Ayers Rock jau rimtai 
traukiame namų lik, nes iš įdo
mybių beliko tik apžiūrėti opalų 
kasyklas Coober Pedy.

Pakelėje dar užtikom skruzdė
lynų, kabančių medžiuose ir labai 
panašių į širšių lizdus. Pradžioje 
palaikėm paukščių lizdais, bet pa- 

šesnės. Taškas po taško užrašomi 
ant lentos jų naudai. 10-0. Paga
liau R. Milvydaitė gauna mesti 
dvi baudas. Vienas kiauras! Pir
mas taškas mūsų naudai. D. Stat
kutė švelnina padėtį padarydama 
pirmą pilną metimą. 14-3 mūsų 
nenaudai. D. Skapinskaitė ir M. 
Savickaitė gauna po dvi baudas 
bet nė viena nepelno taško iš ketu
rių metimų, kas vargu pateisina 
rinktinės žaidėją. Švysteli savo 
vikrumu ir gražiu driblingu ma
žoji R. Milvydaitė. Negalėdama 
prasiveržti pro gerą australių gy
nimą meta iš tolo. Sėkmingi. Pel
no šešis taškus, bet jau ir pirmo 
puslaikio švilpukas. 21-13 mūsų 
merginų nenaudai.

Antrojo puslaikio pradžioje do
minuoja australės. R. Milvydai
tei sėdint ant suolo, aikštėje gra
žiai darbuojasi R. Starinskienė ir
D. Statkutė. Padėtis kiek gerė
ja mūsų naudai. 26-17. Gali vis
ko dar būti? Statkutė iškyla kaip 
viena iš geriausių mūsų rinktinės 
žaidėjų. Daro metimą po metimo. 
Australės neatsilieka. Galutinai 
prarandame viltį laimėti R. Sta- 
rinskienei apleidus aikštę po pen
kių baudų. Gražiai kovojo. Karš
ti plojimai išlydėjo ją iš aikš
tės.

Paskutinėse žaidimo minutėse 
australės visiškos aikštės valdo
vės.

Mūsų moterų krepšinio rinkti
nę sudarė ir taškus laimėjo:

D. Statkutė 14 (Melb.), R. Mil
vydaitė 7 (Melb.), R. Starinskie
nė 7 (Geel.), M. Savickaitė 2 
(Melb.), L. Čelkytė ir Gr. Meš- 
kauskaitė (Sydney) ir D. Ska
pinskaitė (Geel.).

RINKTINĖ — CANBERRA 
48 — 41 (Vyrai)

Mūsų rinktinė išbėga į aikštę. 
Visi žaidėjai išskyrus vieną labai 
jauni. Canberros lietuviai mane 
tikino ,kad jų klubo rinktinės žai
dėjas E. Palubinskas esąs tik pen
kiolikos metų. Laikas bėga nesu
laikomai. Prisimena krepšinio sa
lėse praleisti vakarai. Prisimena 
mūsų buvusios krepšinio žvaigž
dės. Vienintelis iš jų likęs akty
viųjų krepšininkų tarpe visuo
met nepailstąs V. Soha.

krapščius pasipylė mažytės juo
dos skruzdės.

Kadangi mes visą laiką keliau
jam pagrindiniais keliais, kokie 
jie bebūtų,, mašinų judėjimas pa
lyginamai nemažas, tad ir lauki
nių gyvūnų gana reta. Kiek dau
giau matėm kengūrų ir triušių, 
keletą laukinių šunų, kačių, kala
kutų, ir tai beveik viskas. Lauki
nių kuprių, arklių, bufalų ar emu 
taip ir neteko matyti. Turėjom 
vieną karišką ir kitą mažesnio 
kalibro šautuvą, bet pasitenkinom 
šaudydami tik į tuščias konservų 
skardines. Kengūrų šauti gaila, o 
kiti žvėreliai nelaukdavo, kol pri- 
sitaikysim.

įvažiavus į Pietų Australiją ke
lias eina Great Victoria Desert 
pakraščiu. Laukai iš vien nusėti 
nedideliais akmenukais. Statant 
palapinę didesnius turėdavom nu
vaikyti kastuvu, kad miegant ne- 
nuspaustų šonų. Medžų nedaug ir 
jie dažniausia prisiglaudę prie 
upelių vagų, nors ir išdžiūvusių.

Po pusantros dienos pasiekėm 
Coober Pedy. Vaikščiojam po kal
nus, rausėmės po krūvas iškase
nų, bet nieko nepešėm. Nežiūrint 
mūsų nesėkmės čia ir netolimoje 
Andamooka randama daugiausia 
opalų Australijoje, o Australija 
aprūpina opalais 90% pasaulinės 
rinkos.

Opalų ieškotojai čia dažniau
sia gyvena kalnų pašlaitėse ir iš
raustuose urvuose. Pigu ir ypač 
vasarą vėsu. Kai kurie įsirengę 
visai patogiai. Vienoj kiek dides
nėj oloj net pusiau įrengta kata
likų koplyčia. Atrodo, buvusi jau
ki ir įdomi. Be savo tiesioginės 
paskirties ji gal su laiku taps 
turistine atrakcija.

Coober Pedy dar vis stokoja 
vandens, šiuo metu nuolatiniai 
gyventojai gauna po 10 galionų 
asmeniui, o pakeleiviams visai 
nieko.

Sėkmingai ir įdomiai kelionei 
einant prie pabaigos besiriečian- 
čias į viršų mūsų nosis truputį 
nulenkė vien mergina, sutikta ne-

Pirmos žaidimo minutės tiesiog 
pribloškia lietuvius iš džiaugsmo. 
V. Soha gražiai paskirtė sviedi
nį, jaunimas dirba be priekaišto. 
Palubinskas meta. Du taškai mū
sų naudai. Antrą kartą karto
ja. Keturi! Tas pats žaidėjas me
ta dvi baudas ,išnaudoja vieną. 
Penki. Australai dar neturi taš
ko. Lietuviai žiūrovai paleidžia 
savo kakarines ant aukštųjų gai
dų. Vos girdisi teisėjų švilpukai. 
Lukoševičius neatsilieka Palubins
kui. Jau 7-0 mūsų naudai. Ar aus
tralai silpni, ar mūsų vyrai ge
rai žaidžia? Neilgai tęsiasi tokia 
padėtis. Mūsų džiaugsmui ateina 
galas. Australai pasirodo kas esą. 
Tirpsta mūsų pranašumas taškais 
lentoje. Liko žaisti trys minutės; 
jau 20-20. Lukoševičius meta dvi 
baudas. Abi išnaudoja. 22-20. Tuo 
ir ženkliname paskutinį pranašu
mą. Australai greit išlygina ir 
dar savo padėtį pataiso užkrauda
mi tris pilnus metimus. Puslai
kis baigiamas 28-22 lietuvių rink
tinės nenaudai.

Prasideda ir antras puslaikis. 
Vilčių laimėti visgi dar yra. Mū
sų jaunimas savo greičiu ir vik
rumu prilygsta kiekvienam aus
tralų žadėjui. Treneris pagaliau 
išsijoja komandą. Silpnesnieji nu
tupia ant suolo. Aikštėje lieka 
Soha .Palubinskas, Lukoševičius, 
Milvydas ir Mačiulaitis. Grįžta
me į seną padėtį. Dabar austra
lų persvara tirpsta. Dar [tokių 
krepšinio rungtynių neteko maty
ti žaidžiant lietuvių rinktinei. Ne-

BENDROS
Nenorėdamas pažeisti Canber

ros lietuvių visgi norėčiau pami
nėti kai kurių žiūrovų laikyseną 
krepšinio varžybų metu YMCA 
stadijone. Malonu matyti savus 
laimint. Dar gražiau matant mū
sų tautiečius palydint mūsų spor
tininkus plojimais, bet Canber
roje buvo tiesiog gaila klausytis 
vienos poniutės be pertraukos 
šaukimą “bū, bū” per abejas var
žybas. Aikštėje, ar tai būtų aus
tralai ar lietuviai, visi padaro 
klaidų. Savo nemandagiu šauki
mu atkreipiame australų dėmesį 
ir žeminame savo vardą. Pasibai
gus varžyboms nors jau buvo ir 
vėlyvas laikas visi sportininkai ir 
žiūrovai sugūžėjo į Lietuvių klu
bo patalpas. Mūsų krepšininkai 
atlikę garbingai savo pareigas, 
nebuvo sukviesti bendron krūvon 
ir nebuvo tartas jauniesiems pa
dėkos žodis už atliktą darbą ir 
laimėjimą, šia proga nors pora 
žodžių galėjo tarti mūsų Austra
lijos lietuvių sporto klubų sąjun
gos valdybos atstovas.

V.A.

toli Woomera, S.A. Ji kokių 25 me 
tų amžiaus, nedidukė ir iš kalbos 
galėtų būti jugoslavė. Septynerius 
metus dirbusi ir taupiusi susigal
vojo truputį susipažinti su Aus
tralija. Iš Cairns Queenslande sė
dusi į pusnaujį Falkoną ir viena 
pati be jokių ypatingų pasiruoši
mų mūsų susitikimo metu jau bu
vo pravažiavusi blogiausią kelio 
dalį ir tik likę plentais per Ade
laidę, Melbourną, Sydnėjų grįžti 
namo. Guolį įsitaisiusi mašinoje 
ant užpakalinės sėdynės. Tai va 
tau ir “weaker sex”!

Pasiekę Pt. Augusta pasijutom 
kaip ir namie. Pasibaigė “gvin- 
tai”, smėlis ir dulkės. Besigrožė
dami dirbamais laukais, pažįsta
mais pakelės vaizdais nejučia atsi 
dūrėm ir Adelaidėje.

įskaitant visu nukrypimus su- 
važinėjom 7.20 mylių Benzinas 
kainavo 132 dolerius. Palapinėse 
miegoti teko 12 naktų, o kitas 
praleidom viešbučiuose arba mo
teliuose. Virimui naudojom tokiai 
kelionei nepamainomą suspaustų 
dujų krosnelę. Kartais virdavom 
ir susikūrę laužą.

Blogiausias kelio tarpas — 
Kennedy Hwy, Queensland, mažai 
kiek geresnis ir dviejų šimtų my
lių kelio galas tarp Wilcannia ir 
Bourke, N.S.W. Abiejų galėjom 
išvengti važiuojant užuolankom 
plentais, bet minėtus kelius pasi- 

paprastas tempas. Palubinskas 
tiesiog stebina kiekvieną žiūrovą. 
Liko žaisti penkios minutės. Re
zultatas 36-36! Gražesnių rungty
nių ir negali būti. Lukoševičius 
užvaldo priešininkų krepšį. Paga
liau vėl mūsų persvara 40-38. Vi
sų akys nukreiptos į laikrodį. Dar 
trys minutės. Australai pramato 
pralaimėjimą, pradeda žaisti žiau
riai. Lamei teisėjai nėra vienša- 
liški. Gauna dvi baudas Lukoše
vičius. Atrodo, visas likimas jo 
rankose. įmetus abi baudas jau 
beveik tikras laimėjimas. Bet kur 
tau. Abi pro šalį. Australų ge
riausias žaidėjas užsipelno baudą. 
Australai puola prie teisėjo ma
tydami pralošimą. Teisėjas nepa
keičia savo sprendimo. Meta Pa
lubinskas. Iš dviejų metimų pel
no tašką 41-38.

Pasižiūriu žiūrovų link. Tie
siog pekla. Mūsų treneris paima 
minutę. Grįžus žaidėjams į aikš
tę pasirodo naujas trenerio triu
kas. Australai saugoja Palubins
ką, kai progas išnaudoja Milvy
das ir Mačiulaitis. Paskutinės 
dvi minutės priklauso mūsų rink
tinei. Daro tris pilnus metimus 
ir tuo užtikrina laimėjimą. Pa
galiau teisėjo švilpukas skelbia 
pirmą Australijos lietuvių vyrų 
krepšinio rinktinės lamėjimą: 
Pagarba mūsų jaunimui, kuris 
sukovojo ryžtingai.

Rinktinę sudarė ir taškus lai
mėjo: E. Palubinskas (Canberra) 
18, S. Lukoševičius' (Geelong) 11, 
A. Milvydas 8, V. Mačiulaitis 7 
V. Soha 2 (visi trys iš Melbourno) 
V. Brazdžionis 2 (Geelong) A. 
Andriejūnas 0. (Sydney) ir V. 
Radzevičius 0. (Hobart).

PASTABOS
RINKTINIŲ TRENERIS

į Canberrą neatvykus vyrų 
rinktinės treneriui D. Atkinso- 
nui rinktinės treneriu pakviestas 
moterų rinktinės treneris austra
las E. Bennet, šis australas tre
niruojąs Sydnėjaus lietuvių klubo 
mergaičių komandą, yra prityręs 
treneris kartu yra ir Sydnėjaus 
australų Manly klubo aktyvus 
krepšininkas.

PADĖKA
Canberros lietuviams priklauso 

nuoširdi padėka už priglaudimą 
sportininkų ir klubų atstovų. Ma
lonu buvo praleisti dvi dienas 
Australijos sostinėje ir kartu tarp 
vaišingų Canberros lietuvių. Grįž
tant į namus dažnai teko pagal
voti, kodėl mes dar iki šiolei ne- 
imame pavyzdžio iš šios mažos ko
lonijos. Vienybėje ir bendrame su
tarime jie jau turi gražų klubą, 
kuris duoda pelno. Neteko girdė
ti neapykantos kitam lietuviui, 
kuris gyvena kitame miesto prie
miestyje. Neteko girdėti kalbų dėl 
vienybės. Tai tikra maža lietuvių 
“valstybė” Australijos sostinėje 
Canberroje.

Matas

IŠGĄSDINTI NEAPOLIEČIAI

Neapolis turi buteliuką su su
džiūvusiu šv. Januarijaus krauju, 
ir tas kraujas tam tikru metu 
nuo maldų turi suskystėti. Viena 
tokių stebuklo dienų — pirmasis 
gegužės šeštadienis. Jei numaty
tą dieną nesuskystėjęs, tai Nea
polį ištiksianti nelaimė. 1527 m. 
ištiko maras, 1569 m. — badas, 
1835 m. — cholera, 1941 m. -- są
jungininkų bombos, 1943 m. per 
anksti suskystėjo, ir prasivežė 
Vezuvijus.

šįkart vieną dieną pavėlavo. 
Buteliukas buvo nešiojamas gat
vėmis, kad ir pravažiuojantieji 
melstųsi.

Pirma nelaimė jau atsitiko: Ne
apolio futbolistai pralaimėjo prieš 
Florenciją.

rinkom dėl įdomumo.
Viena kelionės blogybė tai die

nų trumpumas. Temsta apie 6-7 
vai. vakaro, o švinta tik apie 6 
vai. ryto. Kad pati kelionė neuž- 
sitęstų perilgai, dažnai važiuoda
vom iki 8-9 vai. vakaro, nors bu
vom planavę sutemus nevažiuoti, 
kad ko nors įdomaus nepraleistu- 
me.

Tokia maždaug apyskaita ketu
rias savaites trukusios išvykos į 
Australijos šiaurės.

Juozas Donela
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
LATROBE VALLEY
IŠVYDUS “AUKSO ŽĄSĮ”
ALB Krašto Valdybos pirmi

ninkas, p. S. Narušis, lankyda
mas Australijos lietuvių koloni
jas, liepos 8 d. į Morwellj buvo 
atskraidinęs Birutės Pūkelevičiū- 
tės išperėtą “Aukso Žąsį”, kurios 
pamatyti susirinko Latrobe Valley 
ir Salės lietuvių toks skaičius, ko
kio dar niekad nėra mačiusi Mor- 
wellio Town Hall mažoji salė!

Apie patį filmą, suktą pagal 
vieną B. Grimų pasaką ši trumpa 
korespondencija nėra pasinešusi 
daug šnekėti. Apie tą filmą jau 
užtenkamai yra prirašyta JAV, 
Kanados ir Australijos lietuviš
koj spaudoj. Grynai šių eilučių 
autoriaus asmenine nuomone, pa
saka palieka vien tik pasaka, jei 
joje nėra nieko lietuviško. Bet 
vis tiktai malonu ją matyti per
keltą ekranan. Filmas vertas lie
tuvių dėmesio ir dar todėl, kad 
jis yra lietuvių sukurtas.

Žymios poetės ir beletristės - 
laureatės, B. Pūkelevičiūtės, sce
narijaus tekstas pasigėrėtinas. 
Deja, dviskiemeninių pėdų ritmas 
ir trumpos, daugumoj gretimų 
ir skambių rimų, eilutės patį fil
mą lyg ir monotonina ir lyg sa
votiškai varžo aktorius. O poezi
jos mėgėjui sunku susigaudyti, ką 
geriau sekti: filmose neįprastą 
griežtai eiliuotą tekstą ar vaidy
bą, kas neskaičiusiam tos pasa
kos apsunkina suprasti filmo turi
nį. Be to, ir už sienos vykusių 
šokių džazas gadino žiūrovų klau
są. Bet, čia jau ne filmo kaltė...

Pabaigoj, parodyltas trumpas 
filmas iš lietuviškų šokių šventės, 
jau imančią nekantrauti ir kuž
dėtis publiką, nuteikė įspūdingai 
ir džiuginančiai, kad visam pasau
ly lietuviai, jei nori, sugeba iš
reikšti savos kultūros ir gyvybės 
amžiną grožį! O visa tai ar nebus 
tik lietuvių tautos, ypač jos jau
nosios kartos, puoselėjama bran
giausia pasakiško svorio aukso 
žąsis?!

Po filmų, Latrobe Valley seniū
nas, p. F. Sodaitis, pristatė pu
blikai Krašto V-bos pirmininką, 
p. S. Narušį, svariais žodžiais 
kalbėjusį lietuviškos bendruome
nės aktualiom temom ir pabrėžu

Liepos 23 d. sekmadienį 5 vai. po pietų LIETUVIŲ NAMUOSE £
£ (50 Errol str. Nth. Melbourne) £
£ įvyksta ’♦!

KOXCEKTAS
£ £ 
>♦<J Programoje: l»;
!♦; solistė Genovaitė Vasiliauskienė,
£ rašytojas-jubiliatas Pulgis Andriušis, X
£ solistas Gintaras Kalpokas,
£ Melbourno vyrų oktetas, £
’♦< vadovaujamas Petro Morkūno. £

Akomponuoja Danutė Jakubauskaitė £
£ Bilietų kaina , , Maloniai kviečiame >:
£ vienas doleris. visus atilankyti. >;

:*š 
£ Melbourno Liet. Kat. Moterų Draugija. £

Kovo pabaigoje laivu “Petris” 
iš Sydnėjaus išvyko po pasaulį 
pasidairyti sydnėjiškė Vida Griš- 
kaitytė ir naujazelandietė Audro
nė Čibulskytė. Kelionėje abi mer
ginos buvo trumpai sustojusios 
Ceilone, Egipte ir Graikijoj. Trau 
kiniu pravažialvus Jugoslaviją 
kiek ilgiau užtruko Vak. Vokie
tijoj, Danijoj, Belgijoj, Prancū- 
zijij ir dabar paskutinėmis žinio
mis keliauja po Ispaniją, Abi ke
liautojos susidėjusios nusipirko 
Vokietijoje erdvią auto mašiną ir 
taip su ja duodasi po Europą jo
je ir nakvodamos.

Minėtos abi keliautojos išvyko 
į pasaulį porai metų. Apvažinė-

VISUR
VĖLIAVOMS KYLANT

Birželio 21 d., Morwelly, specia
liai įrengtoj aikštėj, iškilmingai 
buvo iškeltos šiame mieste gyve
nančių 37 skirtingų tautybių vė
liavos. Iškilmėse dalyvavo aukš
tieji JAV, britų ir australų val
džios oficialūs atstovai, iš kurių 
vienas savo kalboj džiaugėsi atei
vių tėvų brangiausia dovana šiam 
kraštui — jų vaikais...

Šalia Tarybų Sąjungos vėliavos, 
komunistų pavergtų kraštų tauti
nės vėliavos iškeltos priešokupa- 
cinių spalvų, nes Australija tų 
kraštų valstybinį statusą pripažįs
tanti tik de facto! Ateity, kiek
vienos tautybės grupė, savo tau
tinės šventės proga galėsianti čia 
pagerbti savąją tautinę ar valsty
binę vėliavą.

Vėliavų iškėlimo iškilmėse vie
tos lietuvius atstovavo ALB Lat
robe Valley seniūnas, p. F. So
daitis, su žmona tautiniuose rū
buose, ir su savo trim sodaičiu- 
kais.

kor.
★

Vilniaus katedros vargonai, 
kaip praneša Tiesa (birž. 25), 
išmontuoti ir siunčiami į Leipci
gą taisyti bei atnaujinti.

(E) 

si, kad tokios mažos lietuvių ko
lonijos, kaip Salė irLatrobe Val
ley, savo gražiu bendradarbiavi
mu. sugyvenimu ir duosnumu lie
tuvybės išlaikymui, imant propor
cingai, pralenkiančios net ir di
džiausias šio krašto lietuvių, ko
lonijas! P. S. Narušio kalbą pa
lydėjo karšti plojimai!

Salės seniūnė, p. E. Eskirtienė, 
ir L. V. seniūnas, p. F. Sodaitis, 
savų seniūnijų vardu gražiai pa
dėkojo p. S. Narušiui už apsilan
kymą ir už filmų atgabenimą.

Amžinai jaunuoliškai žvalus ir 
patrauklus Krašto V-bos pirmi
ninkas, tikslu susipažinti su vie
tos lietuvių asmeniniu gyvenimu, 
lankydamas šeimas ir pavieniai 
gyvenančius viengungius, paska
tino šiame pobūvy dalyvauti ir 
daugiau ar mažiau abejingus lie
tuviškai veikliai tautiečius. Sėk
mės Jam! jmš

GEELONG
SMAGUS CHORO POBŪVIS
Liepos 1 d., šeštadienį Lietuvių 

Namuose choro vadovybė suruošė 
pobūvį — suneštinį. Susirinko ne 
tik patys choristai, bet ir svečių 
prisikvietė.

Pavakariop rinkosi tautiečiai 
krepšeliais nešini. Nežiūrint blo
go oro susirinko gera šimtinė, kur 
jau laukė gražiai papuošti stalai 
gražiai apšildytoje salėje.

Choro valdybos pirm. p. J. Gai
lius, už gražias kalbas dar auksa
burniu vadinamas, smagiai ir su
maniai pravedė pobūvį. Ta proga 
buvo pasveikinta Jonai, Povilai, 
Petrai, Antanai gimtadieninkai, 
sukaktuvininkai, išvykstantieji ir 
kt.

Netrūko ir kalbėtojų. Po žodį 
tarė apyl. valdybos pirm. Dr. S. 
Skapinskas, kun. P. Dauknys, 
chorvedžiai p.p. Juška ir Zenke
vičius ir choristė p. Lipšienė. Kal
bėtojai pabrėžė dainos reikšmę, 
jos charakterį bei svarbą išeivi
joj bei jaunajai kartai. Pasisa
kymuose buvo laba įvertinti chor
vedžiai, ypač p. Juška, kuris kiek
vieną sekmadienį su visa šeima re
peticijom atvyksta iš Melbourno.

Chorvedis p. Juška savo kalboj

VISAIP
Susidūrimai tarp žydų ir arabų 

tebesproginėja. Pereitą savaitę 
prie Sinajaus Izraelio kariai pa
skandino du Egipto torpedinius 
laivus. Sovietai paskubintai pri
statinėja ginklų Egiptui. Šiuo 
metu Egiptas turi tiek lėktuvų ir 
tankų, kiek jų turėjo prieš karą.

Iš pranešimų skamba, kad so
vietai reikalauja kuo greičiau ati
daryti susisiekimui Sueso kanalą, 
nes labai trukdosi pristatymas 
karinės pagalbos šiaurės Vietna
mu!.

— * —
Vietnamo kare amerikiečiai 

žvalgybiniams tikslams įvedė au
tomatinius helikopterius, (kurie 
skrisdami be piloto registruoja 
priešo susitelkimus, sutvirtinimus 
ir t.t. Helikopteriai vairuojami 
radaru.

— ★ —
Sovietai savo numatytą dainų 

ir šokių festivalį, kuris turėjo 
įvykti New Yorke, atšaukė neri
botam laikui. Kiti daro išvadas, 
kad tai reiškinys naujos sovietų 
linijos santykiuose su Amerika. 

padėkojo visiems už vaišes ir nuo
širdų jo įvertinimą, iškėlė ne tik 
lietuvių dainos charakterį, bet ir 
paties lietuvio ir apibėrė moteris 
komplimentais. P. Zenkevičius pa- 
sidižaugė, kad tiek daug buvo at
likta vienu pobūviu — pagerbta, 
pasveikinta, pasilinksminta ir vi
siems palinkėjo sėkmės bei geros 
nuotaikos.

Ponia Lipšienė savo žodyje pri
minė, kad ji kalbanti ir už savo 
vyrą, kuris vengdamas kalbų išėjo 
laukan pasvajoti apie kelionę į 
Brisbanę. Visi apgailestavo ge
riausios choristės. Dėkodama vi
siems už sveikinimus bei linkėji
mus jos gimtadienio proga pasi
žadėjo tikrai sugrįžti vėl j Geelon- 
gą-

Visiems buvo sugiedota “Ilgiau
sių metų”.

Linksmoji dalis prasidėjo p. 
Bungardos dzinguliukais iš vietos 
lietuvių gyvenimo. Autorius ne tik 
mintinai juos mokėjo, bet ir pats 
išdainavo pritariant refrenu “Tu 
Lietuva, tu mano”, čia turėjo pro
gos pasijuokti ir nesišypsantieji. 
Marytė Manikauskaitė akordeonu 
visus išjudino šokiui, ir taip po
būvis užtruko iki vėlyvos nak-< 
ties.

Laukiama ir daugiau tokių su
buvimų.

Geelongiikis

ŠOKSIM — ŪŠIM — BALIAVOSIM!
RUGPIŪČIO 5 D., ŠEŠTADIENI, 7 V AL. VAK. 

LATVIŲ NAMŲ NAUJOJOJ SALĖJ |

3 DICKEN ST. ELWOOD E
MELBOURNO LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIS

S rengia savo 1967 melų 8

Tradicini jauku balių |
į kurį mūsų šaunieji dainininkai kviečia visus tautiečius, pasiilgusius gero ir šaunaus 

| baliaus. 8
8 Jauki salė — puiki vakarienė — gera muz'tka. S

Vietas ir bilietus užsisakyti pas: p. Balčiūnienę tel. 42 6603, p. Kunčiūnienę g
tel. 43 3131, p. Lazauską tel. 20 4185.

KIEK AS SUŽINOJAU!

des will help 
ve your mall., 
include the j 
Postcode a

< address. J

SYDNEY
VARDUVĖS 

ISPANIŠKAM RESTORANE
Liepos 8 d. šeštadienį buvo at

švęstos ponios Vidos Kabailienės 
varduvės ispaniškam restorane 
“Costa Brava”. Ponia Vida ruoš
davo vardines namuose, bet šį kar
tą vyras nutarė, kad reikia su
ruošti vardines restorane, kad 
žmona pati galėtų be rūpesčių pa
silinksminti. Tas jam ir puikiai 
pavyko. Ponia Vida džiaugėsi, kad 
nereikėjo ruoštis baliui, virti ir 
kad surado laiko porą paveiks
lų nupiešti.

Prisilaikant restorano papročio, 
buvo geriamas tik vynas. Po ispa
niškos vakarienės svečiai smagiai 
šoko ir linksminos.

Floorshow meistriškai išpildė 
3 ispanai ir 1 australė, visi pa
garsėję Flamenco specialistai (šo
kėjas Miguel de Triana Austra
lijon atklydęs su Luisillo grupe). 
Neužilgo muzikantai palinkėjo la
bos nakties ir sugrojo paskutinį 
šokį. Dalyvė

SKAUDI NELAIMĖ
Neseniai Launcestono (Tasm.) 

negausią lietuvių šeimą ištiko skau 
di nelaimė: čia gyvenantis lietu
vis B. Jankus su vienu austra
lu pavakariop išplaukė į jūrą pa
žuvauti žmonai prižadėdamas 
greit sugrįžti. Nesulaukusi iki vi
durnakčio pranešė policijai, kuri 
ryto metą beieškodama atrado

PRANEŠIMAS
Prašome visus Melbourno Lie

tuvių Namų Loterijos bilietų pla
tintojus pasistengti turimus bi
lietus išplatinti iki rugpiūčio 
6 d. ir už juos atsiskaityti su M.
L. Klubo Tarybos nariais.

Daiktinės M.L. Namų loterijos 
traukimas numatomas rugpiūčBo 
19 d. po visuotinio Melb. Liet 
Klubo narių susirinkimo. Visuo
menė dar kartą prašoma parem
ti šią loteriją tuo paremiant sa
vus bendruomeninius namus. Lai
mingieji galės laimėti vertingų

daiktų. M.L.Kl. Taryba 

sudužusio laivelio dalis ir patį B. 
Jankų negyvą, bangų išmestą ant 
uolų su sužalotu veidu. Varge pa
liko silpnasveikatę žmoną ir ne
pilnamečius sūnų ir dukrą. ALB 
Krašto Valdybos pirmininkui, be
lankant lietuvius tuo metu vietos 
lietuviai surinko aukų, kurias p. 
Narušis įteikė nelaimingo našlei 
p. Jankienei.

Launcestono seniūnija nėra 
gausi: vos šešetas šeimų pačiame 
mieste ir gal dar tiek apylinkė
se.

Ku-ka

jus Europą ketina traukti ir per 
kitus kraštus, jų tarpe Angliją, 
Kanadą, U.S.A.

Vida Griškaitytė prieš išvykda
ma mokytojavo vienoje Panania 
pradžios mokykloje. Ji aktyviai 
reiškėsi Sydnėjaus liet studentų 
veikloje.

★

Mūsų kultūrinėje veikloje pra
sivėrė ir koncertinė pusė: antai 
solistė p. G. Vasiliauskienė pradė
jo seriją savo koncertų rytinėje 
Australijos dalyje, o Melbourne 
dalyvaus net su rašytoju P. An- 
driušiu. Sveikinam organizato
rius ir dar daugiau menininkus!'

*

Kad Melbourno Liet. Dainos 
Sambūris gražiai dainuoja, tai ži
no visa Australija, bat kad lygiai 
tas pats Sambūris moka gražiai 
surengti ir savo balius, tai žino 
gal tik melburniškiai. Kas nori 
tuo įsitikinti ir pasidižaugti drau
ge su sambūrierliais, teneprelei- 
džia progos užsukti į jų tradici
nį balių rugpiūčio 5 d. Latvių 
naujoj salėj (3 Dicken St., El
wood ).

★

Daug buvo anksčiau kalbėta 
apie Sydnėjaus Dainos chorą, bet 
po visų sukrėtimų jis taip dabar 
sustiprėjo naujomis ir ypač jau
nomis jėgomis, kad netrukus keti
na surengti savo koncertą.

mū$u Pastogė
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PRANEŠIMAS
Melbourno Soc. Globos Moterų 

D-ja liepos 30 d. (sekmadienį) 6 
vai. p.p. ruošia Lietuvių Namuose 
(50 Errol St North Melbourne) 
savo 15 metų veiklos paminėji
mą ir kviečia ne tik nares bet ir 
visuomenę atsilankyti.

Programoje: Oficialioji ir Me
ninė dalis, po to kavutė.

Melb. Soc. Globos Moterų 
D-jos V-ba.

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcastelio 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos liepos 23 dieną 11 vai., šv. 
Lauryno bažnyčioje, Brodmedove.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
10.30 vai. prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis S.J.

LIETUVIŠKOS FILMOS 
GEELONGE

Pranešame Geelongo Ap. lietu
viams, kad liepos 23 dieną (sek
madienį) 10 vai. ryto Liet Na
muose bus rodomos 2 lietuviškos 
filmos: “Aukso Žąsis” ir Tauti
nių Šokių Festivalis Čikagoje.

Filmų demonstravimas užtruks 
apie 3 vai.

Tai reta proga išgirsti ir pa
matyti lietuviškas filmas. — Ne
praleiskite jos!

Prie įėjimo bus renkamos au
kos kultūriniams reikalams.

Geelongo Ap. V-ba

SERGA INŽ. GUMENIUKAS
Sydnėjuje gyvenąs inžinierių 

Draugijos ilgametis narys p. Gu- 
meniukas jau kiek laiko serga. 
P.L.I.A.S. Sydnėjaus skyriaus na
riai linki kolegai Gumeniukui 
greit pasveikti.

DAILININKO S. NELIUBŠ10 
PARODA

Liepos 25 dieną Karališkoj Ade
laidės Meno Galerijoj, dailininko
L. Žygo iniciatyva ir rūpesčiu, or
ganizuojama kito adelaidiškio dai
lininko S. Neliubšio kūrinių paro
da. Kaip žinoma, S. Neliubžįrs 
yra senesnės kartos atstovas. 
Nors jis kuria gana energingai, 
tačiau su savo darbais rodosi ga
na retai. Todėl ši paroda kaip tik 
ir suteiks progos Adelaidės visuo
menei arčialu susipažinti su S. 
Neliubšio kūryba.

PLUNKSNOS KLUBO 
NARIAMS

Liepos 23 d., sekmadienį 4 vai. 
p.p. Kazokų namuose 13 Percy 
St., Bankstown, įvyksta Plunks
nos Klubo narių susirinkimas. Su
sirinkime pagrindinį pranešimų 
padarys p. V. Šliogeris snr. kal
bėdamas tema “Lietuvos neutrali
tetas buvo klaida”. Taip pat tu
rint laiko pasiklausysime dail. L. 
Urbono pasakojimo iš kelionių po 
Ameriką. Visi kviečiami laiku su
sirinkti.

Pirmininką*

Pavergtoje Lietuvoje yra bib
lioteka, greičiausiai turinti ilgiau
sią pavadinimą pasaulyje: “Lie
tuvos Tarybų Socialistinės Res
publikos Ministrų Tarybos Vals
tybinės Plano Komisijos Respub
likinio Mokslinės-Techninės In
formacijos ir Propagandos Insti
tuto Centrinė Mokslinė Techninė 
Biblioteka”. Ji turi apie 800.000 
spausdinių. Norintieji pasinaudo
ti šia biblioteka užsakę knygą tu
ri laukti apie 4-6 mėnesius, kol 
gauna. Tai irgi rekordas.

Nuoširdžiai užjaučiame skausmo valandoje mūsų mielą bičiulį 
Eugenijų Narbutą, minis jo brangiai motinai

ONAI NARBUTIENEI.

B. ir M. Gailiūnai, Baili
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