
POTENCIALUSIS
FONDAS

Amerikoje prieš keletą metų 
pradėtas organizuoti Lietuvių 
Fondas Šiandie kasoje turi apie 
tris Šimtus tūkstančių dolerių ir 
jau lietuvių reikalams skiria iki 
20.000 dolerių iŠ palūkanų ne
liečiant sudėto kapitalo. Lygiai 
Amerikos pavyzdžiu pradėtas 
organizuoti Kanados Lietuvių 
Fondas jau turi apie 15.000 do-
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lerių, ir Šio kapitalo palūkanos
skiriamos UetuviSkai veiklai. 
Mes Australijoje apie tokios rū- 
Sies fondus negalvojame, vis tik 
atsiranda agentų, kurie aukSčiau 
minėtiems fondams kaupia su
mas, atsiranda žmonių, kurie de
da pinigus suvilioti pažadais, 
kad tokiame fonde jų arba arti
mųjų vardai bus įamžinti, būsi
mai laisvai Lietuvai būsiąs su
dėtas pradinis kapitalas, o dabar 
iš to kapitalo gaunami nuošim
čiai sustiprins lietuvybę ir lietu
višką veiklą. Paviršutiniškai žiū
rint reikalas atrodo idealiai ža
vus, skaičiai impozantiški, tačiau 
praktikoje ne taip ružavai vis
kas vystosi.

Fonduose sudėtas neliečiamas 
kapitalas yra miręs, o iš jo gau
ti procentai toli gražu nepaten
kina nė šimtosios dalies mūsų 
bėgamosios veiklos reikalavimų. 
Net jeigu tasai kapitalas po kiek 
laiko pasieks ir milijoną ar dau
giau dolerių vis tiek gauti pro
centai, tai šen tai ten paskirstyti 
nėra ir negali būti lietuviškos 
Veiklos varikliu. O tie, kurie 
į tuos fondus deda tūkstantines 
ar šimtines skaitosi savo dalį lie
tuviškam gyvenime jau įnešę ir 
atidavę, ir todėl net ir labai svar
biu reikalu prie jų prieiti sun
kiau. Lygiai ir milijonas dole
rių būsimai Lietuvai kaip dova
na bus dar mažiau reikšminga, 
kaip kad dabar gautos procenti
nės sumos mūsų šios dienos veik
lai.

Gyvoji lietuvybė reikalinga, ir 
gyvo kapitalo, kuris galiotų kaip 
cirkuliacija mūsų gyvenime ir bū
tų ne šaltas aukso luitas, bet 
variklis. Menka paguoda, kai ži
nome, kad seifuose guli mūsų 
sukrauti fondai, o praktikoje 
trūksta lėšų minimaliems šios 
dienos reikaląvimams. Konsek
ventiškai galvojant, visa kultūri
nė ar visuomeninė veikla tią- 
rėtų sustojus laukti, kol metų 
ęale iš tų fondų atitekės susidarę 
procentai. Bet tai gali tik būti 
lašai ant atšąlusių akmenų.

Pats patikimiausias ir poten
cialusis mūsų fondas esame mes

PASAULIO POLITIKOJE
SANTYKIAI SU JAPONIJA
Šiandie dar tebegalioja po karo 

sudaryta JAV ir Japonijos sutar
tis išlaikyti saugumui Pacifike, 
bet po dviejų metų, būtent 1970 
metais toji sutartis pasibaigia ir 
Japonijai teks pergalvoti, ar ir to
liau tęsti žaidimų su Amerika, ar 
laikytis nepriklausomai. Japonai 
savo vaidmenį Pacifike ir Toli
muose Rytuose labai gerai žino ir 
įvertina, todėl santykiuose su A- 
merikos Jungt. Valstybėmis ji jau 
čiasi kaip lygus partneris. Vis tik 
nežiūrint nuolat vykstančių de
monstracijų, kurstomų komunistų 
ir kairiojo sparno, Japonija šian
die laikosi susitarimų su Amerika 
raidiškai, bet po 1970-jų metų jos 
padėtis bus visai kita. Tad ir ne
nuostabu, kad artėjant šiai datai 
Japonijos ministeris pirmininkas
Sato pereitų metų pabaigoje vi
zitavo reikšmingesnes Pacifiko 
valstybes ne tiek siekdamas su
stiprinti esamus santykius, kiek 
patyrinėti dirvų, kokios nuotaikos 
esamuose kraštuose ir kaip laiky
tis vėliau. Tokiu būdu visai ne
atsitiktinis buvo Japonijos prem
jero lankymasis pereitų metų pa
baigoje Australijoje ir ypač jis 
buvo reikšmingas Amerikos Jungt 
Valstybėse.

Santykius su Amerika gerokai 
ardo iki šiolei japonų akimis žiū
rint amerikiečių laikomos okupa
cijoje Boninn salos ir ypač Oki- 
nava. Šato tiesiog iškėlė klausimų 
būdamas Amerikoje, kaip ilgai a- 
merikiečiai laikys savo kontrolėje 
turimas japonų salas. Amerika 
prižadėjo netrukus grųžinti Japo
nijai Bonin salas, bet apie Okina- 
vų taip ir nutylėta. Tiesa, šioje 
saloje yra amerikiečių įtaisyta 
pagrindinė karinė bazė Pacifike ir 
salos gyventojai (jų yra apie vie
nas milijonas) daug geriau gyve
na, negu kad toje saloje ameri-

patys. Kol mes patys būsime 
sąmoningi lietuviai, kol pati lie
tuvybė bus mūsų viso gyveni
mo prasmė ir pateisinimas, tol 
netruks nei pinigų, nei darbinin
kų. Be jokių fondų turime gau
sią (gal net pergausią) savo spau
dą, leidžiame knygas, šaukiame 
didesnius pasaulinės apimties ar 
lokalinius suvažiavimus, kongre
sus, vystosi visokeriopa lietuviš
ka veikla. Ir tai ne kokių fon
dų dėka, o mūsų pačių gyvu 
supratimu, auka ir darbu. Kai iš
kyla koks svarbus ir degantis 
reikalas, lietuvis moka ir auko-

lusis fondas tebėra darbe ir yra 
patikimiausias variklis. Krauda
mi į fondus užšaldomą kapitalą 
mes drauge šaldome ir pačią lie
tuvybę.

Niekas nesako, kad fondai ne
reikalingi. Visados gera turėti po 
ranka vieną kitą dolerį, kad rei
kalui ištikus nereikėtų bėgti su 
lėkšte aukų. Bet jis turi būti pri
einamas, apyvarton paleidžiamas.

Tad ir belieka labiausiai pa
sitikėti ir remtis gyvuoju fondu— 
mumis pačiais. Šiais Lietuvos 
Laisvės Kovos Metais būsime ir 
turtingi, ir pajėgūs stiprindami

ti, ir dirbti. Štai ir mes Austra
lijoje neįtikėtinai sukaupėme su
mas išleisdami jaunimą į Kon
gresą, visoje eilėje vietovių iš
dygo gražūs bendruomeniniai na
mai ir 1.1. Gyvasis ir potencia-

savy tautinę sąmonę, Ittikyda-* 
miesi nedalomoj vienybėj ir sta
tydami lietuviškuosius interesus 
aukščiau asmeniškųjų. Tada ir 
mūsų išteklių šaltiniai niekad ne
išdžius. (v.k.)

kiečių nebūtų. Vis tik svetimos 
valstybės kontrolė žemina japonų 
prestižų ir jie teigia, kad gyven
tojai būtų tiek pat draugiški ir 
amerikiečiams paslaugūs, jeigu ir 
būtų administruojami pačių japo
nų organų.

Dabar, ypač vykstant Vietnamo 
karui, Okinavos sala amerikie
čiams yra gyvybinės reikšmės. Sa
loje yra didelių karinių įrengimų 
ir joje karinę praktikų atlieka 
apie 50 iki 100 tūkstančių ame
rikiečių karių. Ir tos salos pozi
cija strategiškai turi nepaprastos, 
reikšmės. Todėl Okinavos likimas 
dar vis nenuspręstas ir greičiausia 
nebus nuspręstas greitu laiku, 
kas ir sudaro rakštį Japonijos — 
USA santykiuose.

“THE UGLY AMERICAN”
Pereito karo metu Amerika bu

vo viso demokratinio pasaulio vil
tis. Tačiau praėjus keliolikai me
tų po karo ir nežiūrint, kad su
griautiems kraštams Amerika py
lė dolerius milijonais jų atstaty
mui, vis tik pasaulyje susidarė an- 
tiamerikinės nuotaikos, kurios te
begalioja ir iki šiandie, nors Ame
rika kaip tokia niekur nesikėsino 
nei į kraštų vidinę santvarkų, nei 
turėjo kėslų kų nors okupuoti, pa
vergti arba laikyti savo įtakoje.

Keisčiausia yra Europoje: iš 
tiesų po paskutinio karo visa Eu
ropa gerokai suamerikonėjo, nors 
politikoje vyrauja antiamerikinės 
nuotaikos. Visi džiaugiasi pokari
ne amerikiečių pagalba ir dabar

amerikiniais doleriais, kurie plau
kia milijonais turizmo arba kito
kiais kanalais, vis tik Amerika nė
ra pageidaujama ir mėgiama. Ryš 
klausias pavyzdys Prancūzija, ku
ri Amerikos doleriais ir dabar te
besilaiko, bet antiamerikietiškas 
nusistatymas yra čia pat ryškiau
sias. Nežiūrint politinio nusistaty
mo, patys europiečiai Amerikų 
stato sau pavyzdžiu. Ypač kitų 
kraštų šviesesnius protus žavi 
Amerikos ekonominė santvarka ir 
jos laisva iniciatyva tiek pramo
nėje, tiek ir kultūriniame gyveni
me. Kiti kalba, kad amerikietis 
esųs dolerio vergas. Iš tiesų Ame
rikoje yra toks gyvenimo būdas, 
kad norįs kiekvienas galįs būti 
turtingu. Amerikoje žmogus su 
aiškia iniciatyva yra aukštai ver
tinamas, kai tuo tarpu Europoje 
į tokį žmogų žiūrima kaip į tradi
cijų griovikų. Gal būt šitai ir yra 
pagrindinė priežastis, dėl ko ame-

PREMIJA
H. ŠALKAUSKUI

Neseniai įvykusioje “Gold Coast 
Price" konkursinėje dailės paro
doje dailininkui H. Šalkauskui 
paskirta stambi 500 dol. premija 
už akvarelinj kūrinį.

Malonu dail. Šalkauską pasvei
kinti su dideliu laimikiu ir palin
kėti dar didesnės sėkmės.

Dail. H. Šalkauskas yra vienas 
iš pirmaujančių dailininkų Aus
tralijoje, už savo kūrinius laimė
jęs kelias dešimtis premijų ir vi
sada kiek įstengdamas talkina lie
tuviams ir ypač Mūsų Pastogei.

Pereitų metų mokslininkai — 1967 m. Nobelio laureatai. Iš kairės Dr. H. 
Behe, Cornell universiteto profesorius New Yorke, laimėjęs Nobelio premi
ją už mokslinius darbus fizikoje; Dr. G. Wald, Harvardo universiteto prof., 
Dr. H. K. Hartline, Rockfellerio un-to prof. New Yorke, pasidalinę Nobelio 
premiją su švedų Dr. R. Granit už laimėjimus medicinoje.

rikiečių gyvenimo būdas kertasi 
su senuoju europietiško gyvenimo 
keliu. Svarbiausia, amerikietis 
kaip buvo taip ir tebėra gyvenime 
pionierius. Anksčiau amerikietį 
charakterizavo vakarai — jų už
valdymas. šiandie amerikiečio tas 
vakarietiškumas atsiveria erdvė
se, jūrų dugne, universitetuose ir 
visose srityse, kur tik reikia ini
ciatyvos arba pionieriškumo. šito 
polėkio senoji Europa neturi. Jo 
neturi ir Azijos kraštai. Europa 
moka naudoti, bet nemoka gamin
ti. Ir europiečių gamybos bei pla
tinimo metodai labai skirtingi ir 
dėl to net žiūrima į Ameriką su 
tam tikra panieka, kad jie, ame
rikiečiai,, esą tik turtingi, daugiau 
nieko. Bet, amerikietis atsako, jei
gu jūs europiečiai esate tokie su
maningi, tai kodėl gi nesate tur
tingi,? O iš tikrųjų amerikiečiai 
ne vien tik doleriais turtingi, bet 
ir iniciatyva, idėjom, mokslu, iš
radimais ir technika. O tai yra jų 
kozeris, ko neturi konservatyyiz- 
mo sukaustyti europiečiai.

PAVOJINGI ŽIDINIAI 1968
Pereiti metai buvo pilni nera

mumų pasaulyje ir net momen
tais atrodė, kad įsiliepsnos trety
sis pasaulinis karas (Artimieji 
Rytai, Kipras), tačiau ir šie me
tai pasaulinėje įtampoje gali būti 
gana karšti. Eilėje kraštų vyksta 
didesnio ar mažesnio laipsnio ka
rai, bet dar daugiau yra vietų, 
kur susidarusi įtampa gali šiais 
metais iššaukti karo kibirkštį. Čia 
paminėsime pavojinguosius židi
nius, kurie šiais metais nieko ge
ro nežada.

kraštų valdo karinė junta, o kara
lius tremtyje. Civilinis karas Grai
kijoje gali kilti kiekvienu momen
tu.

KIPRAS. Ištisus 15 metų Kip
ras buvo rakštis rytinėje Vidur
žemio jūroje. Susivienijimas Kip
ro su Graikija kainavo daug krau
jo britams ir kipriečiams. Perei
tais metais Graikija ir Turkija 
dėl Kipro vėl atsistojo karo padė- 
ty.D abartinė Graikijos vyriausy
bė gali būti perdaug užimta vi
daus reikalais, kad kreiptų daug

INDIJA. Indijai vis dar nesau
gu iš kaimynų pusės — Kinijos ir 
Pakistano. Dar tebėra atviras Ka- 
šmiro provincijos klausimas. Čia 
glūdi pavojus pasaulio taikai, nes 
Kinija gali pulti Indijų arba vie
na arba sųjungoje su Pakistanu. 
Pagrindinė Indijos problema yra 
badas ryšium su gyventojų pertek
lium. Pereiti metai buvo tretieji 
iš eilės, kur sausrų pasėkoje nie
kas nederėjo. Jeigu ir šiais metais 
nebus pakankamai lietaus, Indijai 
gresia masinis badas ir iš to vidi
niai neramumai.

KONGAS. Kongas nepriklauso
mybę gavo 1960 m., anksčiau bu
vęs belgų kolonija, ir tuoj pat pa
sinėrė į vidaus kovas, šia metai 
gali būti Kongui gana ramūs, bet 
gali ir vėl lietis kraujas, jeigu bu-
vęs prezidentas Čiombe, kuris da-

dėmesio į susivienijimų su Kipru, 
bet gali būti ir provokacijų. Tur
kija radikaliai priešinga Kipro 
susivienijimui su Graikija.

ARTIMIEJI RYTAI. įtampa
tarp Izraelio ir arabų kraštų ne- tarp Biafros ir

NIGERIJA. Pereitieji metai 
Nigerijai buvo labai skaudūs. Ge
gužės pradžioje rytinė provincija 
pasiskelbė kaip nepriklausoma 
Biafra valstybė. Prasidėjo kovos

BRITAI VERŽIA
Bandydama išbristi iš ekonomi

nių sunkumų Anglija pramato im
tis šių priemonių:

• Atitraukti britų karines pajė
gas iš Azijos į rytus nuo Su- 
eso;

• atšaukti užsakymų F-lll 50 
karinių lėktuvų, užsakytų A- 
merikoje;

• apdėti mokesčiais vaistus, ku 
rie iki šiolei pagal gydytojo 
receptų buvo duodami pacien

tams veltui;
• sulaikyti iki šiolei mokykloms 

tiekiamų valdžios kaštais mo
kiniams nemokamų pienų;

• radikaliai sumažinti karines 
pajėgas;

• sulaikyti namų ir kelių staty
bas.

Numatoma ir kitokių suvaržy-

DIRŽUS
mų. Viskų susumavus Anglijos vy 
riausybė tikisi sutaupyti apie še
šis šimtus milijonų dolerių atei
nančiais finansiniais metais ir 
apie milijardų dolerių vėlesniais 
finansiniais metais. Gyventojai 
tiek pačioje Anglijoje, tiek ir do
minijose raginami savanoriškai 
dirbti kasdien pusę valandos dau
giau, kad pagelbėtų Anglijai.

Nors ir kaip gyvybiniai britų 
interesai pietryčių Azijoįje, vis 
tiek ekonominių sunkumų veržia
ma Anglija jų turi atsisakyti ir a- 
titraukti iš raktinių sričių savo 
karinius dalinius.

Tolimųjų Rytų gynybos reika
lais netrukus numatoma šaukti 
britų kraštų atstovų konferencija, 
kurioje atstovai numatomi iš Bri
tanijos, Australijos, N. Zelandi
jos, Malazijos ir Singapūro.

bar kalinamas Alžerijoje, ištrū
kęs nesukels neramumų. Jis Kon
ge turi daugybę šalininkų.

PIETŲ JEMENAS. Pereitų me
tų lapkričio 29 d. gavęs nepri
klausomybę Pietų Jemenas (anks
čiau Adenas) yra naujas neramu
mų židinys. Kovojančios partijos 
yra Laisvinimo Frontas Okupuo
to Pietų Jemeno (FLOSY) ir Tau
tinis Laisvinimo Frontas (NLF). 
Pasitraukus britams iš karto pra
sidėjo teroras, bet šiais metais ti
kimasi ramybės.

JEMENAS. Kruvinų kautynių 
pramatoma tarp respublikonų ir 
rojalistų. Egiptiečių remiami res
publikonai ir Saudi Arabijos pa
laikomi rojalistai vis dai- karo pa
dėty nuo 1962 metų. Bijomasi, kad 
po egiptiečių priedanga Jemeno 
neužimtų rusai.

GRAIKIJA. Pereitais metais 
Graikijoje griuvo demokratija,

atslūgsta, bet dar daugiau tem
piasi. Rusija iš naujo apginkluo
ja Egiptą ir kitus arabų kraštus, 
kurie pereitų metų birželio mėne
sy žaibo kare Izraelio buvo par
klupdyti. Dar daugiau kruvinų su
sidūrimų numatoma šiais metais. 
Izraelis neina iš pereitame ka
re užimtų teritorijų. Padėtį dar 
labiau apsunkina pereitų metų pa
baigoje sovietų karo laivyno įsi
tvirtinimas Viduržemio jūroje. Su- 
eso kanalas vis dar uždarytas.

RODESIJA. Juodojoje Afriko
je baltųjų dominuojama Rodesija 
yra lyg lėtai degantis užtaisas, 
kuris gali privesti prie sprogimo 
kiekvienu momentu. Britai praran
da prestižą tarp Afrikos valstybių 
vien tik dėl to, kad nesuvaldo Ro- 
dezijos. Šiais metais Rodesijoje 
įtampa tarp juodųjų ir baltųjų 
dar paaštrės, o tas nustatys afri
kiečius prieš baltuosius. Afrika 
baltiesiems darosi vis pavojinges
nė.

federalinės Nige-
rijos vyriausybės. Šiais metais ar
ba Nigerija turės pripažinti Biaf- 
rą nepriklausoma arba vyks ir to
liau vidinės kovos, žinoma, kišantis 
ir pašalinėms pajėgoms.

KUBA. Vos tik Amerikos 
Jungt. Valstybės 1961 m. nutrau
kė diplomatinius santykius su Ku
ba, ši pasidarė neramumų židi
niu visame vakarų pusrutuly. Ku
bos diktatorius Castro vis stengia
si sukelti maištus ir revoliucijas 
Pietų Amerikoje. Pramatoma, kad 
šiais metais Kubos tremtiniai an- 
tikomunistai bandys sukelti nera
mumų Kubos viduje ir nuversti 
Castro ir jo komunistinį režimą.

GIBRALTARAS. Nors ispanai 
ir laiko apgulę Gibraltarą, kuris 
yra britų priklausomybėje, bet pa
tys Gibraltaro gyventojai geriau 
nori priklausyti Anglijai, negu Is
panijai. šiais metais dėl Gibral
taro gali būti skaudžių susidūri
mų tarp britų ir ispanų.

METAIS
PIETŲ AFRIKA. Visai “bal

tajai Pietų Afrikai” šiais metais 
gresia teroro banga iš juodųjų pu
sės. Juodieji arba Afrikos Nacio
nalinis Frontas, ginkluoti rusų bei 
kinięčių ginklais gresia Pietų Af
rikai ir Rodezijai, kurios ketina 
laikytis iš vien.

ALŽERIJA. Dvejus metus be
silaikanti prezidento Boumedienne 
vyriausybė dar vis nesusitvarko 
kare su prancūzais įaudrintos tau
tos. Ypač neramumus kursto iš 
pašalies rusų bei kiniečių komu
nistiniai agentai. Kraštas, kuris 
tiesiog priklauso nuo Prancūzijos 
paramos, savo ateitimi nėra tik
ras.

DOMINIKA. Nužudžius prieš 
šešerius metus krašto diktatorių 
gen. Trujillo po jo net šešios vy
riausybės galutinai nesusitvarkė 
krašto viduje. Ir dabar padėtis 
Dominikoje dar nėra stabilizuo
ta.

BOLIVIJA. Nužudymas vy
riausio maištininko Pietų Ameri
koje Kubos buv. ministerio Che 
Guevara pereitais metais atkreipė 
pasaulio dėmesį j Boliviją ir į 
Pietų Ameriką. Dabartinis Boli
vijos prezidentas krašte nėra la
bai populiarus ir bent vienas ne
atsargus vyriausybės žingsnis ga
li sukelti komunistinę revoliuciją.

(Nukelta į 6 psl.)

MIRĖ 
KIPRAS 

PETRAUSKAS
Sausio 15 d. Lietuvoje mirė di

dysis mūsų solistas Kipras Pet
rauskas. Apie ji plačiau kitame 
M.P. numery.
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S MŪSŲ PASTOGĖ 1968 m. sausio 22 d. 
---------------------------:a

JAUNIMAS JAUNIMO KLAUSIMU
Vida Tamulaitytė

Staiga mirus inžinieriui

BALIUI DAUKUI

Jaunimas, diskutuodamas savo 
tautines problemas, susiduria su 
klausimais, į kuriuos neranda aiš
kaus atsakymo. Tokiose diskusi
jose dažnai teko man dalyvauti. 
Dėlto ir mano nuomonė, kurių ke
tinu čia pareikšti, yra susidariu
si iš praktinės patirties, o ne iš 
teorinių studijų.

bės sampratą, jo sąmonė 
laiduotų nuo kankinančio 

kodėl juo turi būti.

atsipa-
klausi-

mo,

VIENAS ASMUO — 
DVI TAUTYBĖS?

NEAIŠKUMAI TAUTYBĖS 
SAMPRATOJE

Bene labiausiai kamuojantis 
klausimas, ypač priaugančio jau
nimo tarpe, glūdi tautybės sąvo
kos neaiškume. Kas gi yra tau
ta? Atsakymai į šį klausimą yra 
gerokai migloti. Vieni sako, kad 
tautą sudaro: kraujas, kalba, pap
ročiai, kultūra, teritorija. Kiti, nu
rodydami žydų tautą, mano, kad 
ji gali apsieiti ir be kalbos, ir be 
teritorijos, ir net be savos kultū
ros. Treti gi teigia, kad tautai 
susidaryti nė vienas tų elementų 
nesąs reikalingas; svarbiausia — 
asmeninis nusiteikimas 
tai apsisprendimas būti 
kitos tautos nariu.

ir pagal 
vienos ar

turi rem-Kuriuo tad atsakymu 
tin jaunimas, išaugęs svetur?

Mano supratimu, tautybės sąvo
ka aiškintina, ypač priaugančiam 
jaunimui, ne minėtais elementais, 
kurie susidaro istorijos būvyje, o 
giminystės ryšiu. Juk, sakysim, 
mano brolis, pusbrolis ar net la
bai tolimas giminaitis vistiek to- 
kiuo ir pasiliks, nesvarbu, kur ir 
kada jis būtų begyvenęs. Priau
gantis jaunimas daug lengviau su
prastų, jeigu jam aiškintume, kad 
visi lietuviai yra giminės, kurių 
giminystės ryšys tęsiasi nuo gilios 
senovės. Juk praeityje lietuviai bu
vo susikirstą giminėmis. Anksčiau 
net ir pasaulio tautos vadinosi 
giminėmis: slavų giminės, germa
nų giminės, baltiečių arba aisčių 
giminės ir Lt Juk tautos sąvoka 
pradėjo rutuliotis tik prieš porą 
Šimtų metų. Ir tai ji atsirėmė ne 
| ką kita, o į giminiškumą. Reiš
kia, giminystės ryšys yra tautų 
pagrindas. Lipdytinės tautos, kaip 
Kanada ir JAV, to ryšio niekados 
neturės, nors ilgų amžių būvyje 
jos ir susikurs anuos elementus.

Vaikui tinkamai suvokus tauty-

Tautybės sąvokos vienoks ar ki
toks išsiaiškinimas mūsų proble
mos dar neišsprendžia. Mes vistiek 
tebestovime prieš nutautėjimo 
grėsmę. Kodėl? Nes mes neturi
me sudarę tokios sintezės, kuria 
vadovaujantis būtų galima šalia 
lietuviškosios tautybės prisiimti, 
sakysim, dar ir kanadiškųjų ar 
amerikietiškųjų. Tiesa, yra ma
nančių, kad toks derinys yra ga
limas. Jaunuoliui betgi atrodo, 
kad tai yra tik frazė, nes gyveni
mo praktika yra parodžiusi, jog 
trečioji ar ketvirtoji tremties kar
ta jau galutinai įsilieja svetimon 
kultūron, nepalikdama savo tauti
nės kultūros nė pėdsakų. Lieka 
neaišku, kaip galima tuo pačiu me
tu būti dviejų tautybių žmogumi. 
Juk gyvenant svetimame krašte 
neužtenka tik būti jo piliečiu, nes 
tasai kraštas reikalauja tapti ir 
jo tautiečiu bei prisiminti jo tau
tines pareigas.

Tokių problemų vis atsiras dau
giau, kai tik labiau gilinsimės į šį 
klausimą. Iki šiol mūsų problemas 
daugiausia sprendė laikas, kurio 
būvyje tremties lietuvis dažniau
siai vistiek ištautėdavo. Gal tad 
reiktų pagalvoti, kaip šį laikų 
sėkmingiausiai sunaudoti, kad mū
sų buvimas tremtyje būtų kuo 
nors tautiniu atžvilgiu įamžintas. 
Pavyzdžiui, jeigu jau yra lemta 
netekti savo tautinio charakterio 
kitos tautybės labui, tai ar nerei
ktų šį savo charakterio bruožų į- 
rėžti anos tautos kultūron ir tuo 
būdu ją bent truputį sulietuvin
ti? Kodėl, sakysime, Kanada turi 
būti vies tik angliška ar prancū
ziška, jeigu jos vainikan galime 
įpinti ir lietuvišką gėlę, kuri il
gus laikus liudytų savo tautinę 
prigimtį? (Red. pastaba. Autorė 
teisingai mano, jog viename as
menyje negali būti dviejų tauty
bių, bet ji nepabrėžia, kad betku- 
rios tautos žmogus gali derinti sa
vyje dvi kultūras, pvz. šalia lie
tuviškosios įsisavinti prancūzišką
ją, bet netapti prancūzu. Kanado-

je lietuvis, laikydamasis savo kil- jas mokiniui padeda susirasti 
mės ir kultūros, gali įsisavinti trūkstamus žodžius ir paaiškina 
vietinę kultūrą — angliškąją ar gramatines taisykles.
prancūziškąją ir netapti nei anglu,
nei
ty.
yra

prancūzu, o tik kanadiečiu, 
Kanados piliečiu. Pastarieji 
įvairiataučiai).

APLINKOS SMŪGIAI
Mes kovojame su jaunimu, 

drausdami jam pasiduoti šių die
nų chaotiškai aplinkai, bet nepa
judiname nė piršto kovoje su pa
čia aplinka. Draudžiame savo vai
kams skaityti blogas knygas ir 
žurnalus, bet nekovojame su lei
dyklomis ir šių knygų bei straips
nių autoriais. Nenorime, kad jau
nuoliai lankytų nepadorius kinus, 
bet neprotestuojame prieš nepa
dorių filmų gamintojus. Kolioja- 
me tuos, kurie jau palūžo naujo
sios “moralės” klystkeliuose, bet 
labai mažai, o dažnai net ir ne
gudriai kritikuojame šios mora
lės skleidėjus ir Lt Vadinasi, mes 
nekovojame su blogio versme, taip 
negailestingai ardančią vidinę jau
no žmogaus harmoniją, o puolame 
tik jaunimą. Tai didelė spraga mū
sų logikoje, kurioje nustoja 
mės net ir pačios geriausios 
tų pastangos.

Lygiagrečiai su pokalbiu ir skai
tymu turėtų eiti ir pratybos raš
tu. Rašymas, be kalbinio motyvo, 
savyje dar slepia ir kūrybinį as
pektų. O tai yra be galo svarbu, 
nes dažnai jaunimo laikraštėliuo
se užtinkam visokių problemų 
sprendimą, bet beveik nieko kūry
biško. Taigi ir čia lietuviška mo
kykla turi ateiti į pagalbą.

Rašinėliams temos turėtų 
neprimestos, o laisvai pagal 
sugebėjimus ir patraukimą
renkamos pačių mokinių. Jie tu
rėtų būti klasėje pačių mokinių 
skaitomi, nagrinėjami ir aptaria
mi. Geresnieji darbai galėtų būti 
spausdinami mol^klos laikraštė
lyje, kuris, mano supratimu, tu
rėtų būti viena pagrindinių kalbi
nio ir kūrybinio auklėjimo priemo
nių. Mokytojas šitame auklėjimo 
vyksme turėtų eiti autoritetingo 
tarpininko ir patarėjo pareigas.

būti 
savo 

pasi-

ATSISAKYTI
FORMALINIO METODO

Didžiam lietuviui

BALIUI DAUKUI

mirus, jo gerbiamą žmoną ponią Pajautą, dukrą ir sūnų 
bei artimuosius gilaus skausmo valandoje užjaučia

V. T. Skrinskai

Kilniam lietuviui

Inž. BALIUI DAUKUI

mirus, jo liūdinčią šeimą, gimines ir artimuosius skaus
me giliai užjaučia

Mykolas Petronis

Staiga mirus inžinieriui

BALIUI DAUKUI,

jo liūdinčią žmoną, vaikus, seserį su šeimomis ir arti
muosius skausme giliai užjaučia .

O. ir A. Andruikos

A. A.

BALIUI DAUKUI

mirus, jo žmonai Pajautai, dukrai, sūnui ir seseriai 
su šeimomis bei artimiesiems skausmo valandoje gi
lią užuojautą reiškia

R. ir V. Geniai

Gilią užuojautą reiškiame poniai P. DaukuviencL 
dukrai Pajautai, sūnui Ridui, velionio seseriai T. Reis- 
gienei su šeimomis ir visiems artimiesiems mirus vyrui, 
tėvui ir broliui

A. A.
inž. BALIUI DAUKUI

Labučiai ir 
Pilkos

sėk- 
mū-

BENDRAVIMAS
LIETUVIŠKOJE APLINKOJE
Jaunimo tautinė sąmonė grei

čiausiai blėsta, kai jis patenka į 
svetimųjų tarpą, o ilgiausiai išlie
ka sava, kai jis būna su savai
siais. Taigi, buvimas savųjų tarpe 
yĄi pats didysis lietuvybės išlai
kymo faktorius. Deja, mūsų rū
pestis šiuo atžvilgiu tremties gy
venime niekados nebuvo perdide- 
lis.

Be jaunimo centrų, be stovyk
laviečių ir kitų telkimosi vietų, 
mokykla yra vienas tų centrų, kur 
mažasis atžalynas daugiausia ga
li pbūvoti kartu. Šią galimybę 
reiktų panaudoti savos lietuviškos 
aplinkos ir tautinės buities kūri
mui mokykloje, galbūt net atsisa
kant kaikurių programinių žinių 
perteikimo. Juk ne smulkmeniškas 
žinojimas Lietuvos siemi, upių, e- 
žerų ir kitokių geografinių vieto
vių bei istorinių datų padaro mo
kini sąmoningu lietuviu, o bend
ravimas lietuviškoj aplinkoj ir jos 
pergyvenimas. Tik reikia, kad toks 
bendravimas mokiniui netaptų slo
gučiu, o gyvu ir suinteresuotu 
uždaviniu.

Tiesa, yra būtinas lietuvių kal
bos mokėjimas, nes be jos būtų 
sunkiai įmanomas ir savos aplin
kos kūrimas. Visdėlto nežinojimas 
kur parašyti nosinę ir kur padėti 
kablelį dar nėra pats didysis kal
bos nemokėjimo ženklas. Mano su 
pratimu, mūsų sąlygose kalbą ge
rai moka tas, kuris laisvai ja nau
dojasi, perprasdamas jos dvasią, 
jos išraiškos subtilumą ir žodžio 
prasmę. Kodėl mūsų jaunimas net 
ir savo tarpe veikiau kalbasi an
gliškai, o ne lietuviškai? Gi todėl, 
kad jiems kaip tik ir trūksta ši
to perpratimo, o ypač lietuviškų 
žodžių, štai kodėl šeštadieninėje 
mokykloje yra dakig svarbiau 
skaitymas, pokalbis ir rašymas, o 
ne visokių geležinių taisyklių mo
kymasis. O pagaliau ir taisyklės 
ateis kartu su išmoktu naujuoju 
žodžiu.

Dauguma jaunuolių, atėję lietu- 
viškon mokyklon, jaučiasi lyg ir 
pasimetę, nuskriausti ir nelaimin
gi. Iš pasikalbėjimų su mokiniais 
teko patirti, kad jie prieš lietuviš
kų mokyklų, kaip tokių, nėra nu
siteikę, bet “kad penktadienį rei
kia eiti anksti gulti, o šeštadienį 
anksti keltis... negalima nė televi
zijos ilgiau pasižiūrėti...” ir t.t. 
Reiškia, vaiko akimis žiūrint, lie
tuviška mokykla atima iš jo malo
nų laisvalaikį ir uždeda naujų 
pareigų, kuriose jis neįžiūri jokios 
prasmės, nes mokslinių žinių jis 
pakankamai įgyja ir angliškose 
mokyklose. Iš to matyti, kad lie
tuviška mokykla turi atsisakyti 
formalinio žirniu perteikimo meto
do ir perteikti jas nejučiomis: per 
pokalbius, diskusijas, iškylas, žai
dimus ir pan. Mūsų mokyklose tu
rėtų būti įgyvendinta nauja dva
sia, nauja programa, naujas meto
das. Išeivijos mokykla turėtų skir
tis nuo nepriklausomos Lietuvos 
mokyklų ir nuo mokyklų gyvena
mam krašte. Ji turėtų būti pritai
kinta tik tremties reikalavimams

p. P. Daukuvienę, šeimą ir artimuosius skausmo 
nuoširdžiai užjaučia

Vanda Narušienė t

Inžinieriui

BALIUI DAUKUI

mirus, p. Pajautą Daukuvienę, šeimą ir artimuosius 
skausme nuoširdžiai užjaučia

L. ir H. Karveliai, Bankstown

Gyvenimą Lietuvai skyrusiam inžinieriui
BALIUI DAUKUI

mirus, ponią Pajautą Daukuvienę, dukrą Pajautą, sūnų 
Rimvydą, jų šeimas ir gimines liūdesio valandoje nuo
širdžiai užjaučia

P. P. V. Donielos
J. D. Karpavičiai

Inžinieriui

BALIUI DAUKUI

staiga mirus, liūdesy palikusius jo žmoną, šeimą ir 
artimuosius skausme nuoširdžiai užjaučia

Marija ir Mykolas Zakarai

Nuoširdžiai užjaučiame liūdesio valandoje Drau
gijos valdybos narę p. P. Daukuvienę ir Kontrolės 
Komisijos narę p. T. Reisgienę vyrui ir broliui

inž. BALIUI DAUKUI
mirus

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijos Valdyba

su veiksmingomis mokslo priemo
nėmis ir metodais. Tam reikia gi
lesnio psichologinio įžvelgimo į 
laiko ir vietos dvasią, jautresnio 
pergyevinmo jauno žmogaus, išau
gusio kitokiose sąlygose, ir tam
presnio ryšio tarp mokinio ir 
kytojo.

PASITYČIOJIMAI

Yra patirta, kad jaunuolis

LIET. PARENGIMAI SYDNĖJUJE 1968
SAUSIO mėn.

28 d. Jūros Diena Wollongonge (Wollongongo Apylinkės 
dyba ir Sydnėjaus ateitininkai)

VASARIO mėn.
3 d.

17-18

mo-

yra

M

Val-

Ko-Gegužinė Skautų žemėje Ingleburne (Skautų Tėvų 
mite tas)

d.d. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIES
MINĖJIMAS (Sydnėjaus Apylinkės Valdyba)

Blynų Balius (Soc. Moterų Draugija)

į
I

J

d

VADOVĖLIAI, 
POKALBIAI, RAŠINIAI 

Deja, vadovėliai, naudojami mū
sų lietuviškose mokyklose, dažniau 
šiai yra nepatrauklūs, nes jie yra 
patirtinio pobūdžio. Pvz. straips
niai apie telefonų, pinigus, laikro
dį ir Lt. vaikui neįdomūs, nes jis 
jau susipažinęs ir tai patyręs ki
tais keliais. Kas tad žavi skaitan
tį lietuviukų? Jį žavi herojinė lek
tūra, kur tviska gyvybė, kur žai
biškas veiksmas, kur laimėjimas, 
kur realizuojasi jo svajonės...
Dar efektingesnis kalbos mokymo
si būdas yra pokalbis klasėje, po
kalbio metu mokiniui suteikiama 
proga panaudoti naujai išmoktus 
žodžius, lavintis lietuviškai mąsty
ti, kurti vaizdus bei sąvokas ir 
riša tai sklandžiai išreikšti. Po
kalbio temos galėtų būti ne tik 
lietuviškos, bet ir iš gyvenamojo 
krašto, miesto, mokyklos ir pan. 
aplinkos. Reikalui esant, mokyto-

24 d.
KOVO mėn.

9 d. Kaziuko Mugė (Katalikų Kultūros Draugija) 
BALANDŽIO mėn.

20 d. Sydnėjaus Lietuvių Caritas Balius
21 d. Gegužinė Skautų žemėje Ingleburne (Skautų Tėvų Kom.) 

GEGUŽĖS mėn.
4 d. “Dainos” Choro Koncertas — Pobūvis

12 d. MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
25 d. Sporto Klubo "Kovo” Pobūvis 

BIRŽELIO mėn.
1 d. News Digest-International Akademija — Balius
8 d. Socialinės Moterų Draugijos parengimas

15-16 d.d. IŠVEŽTŲJŲ I SIBIRĄ MINĖJIMAS
22 d.
29 d.

LIEPOS
6 d.

20 d.
RUGPIŪČIO mėn.

3 d. Mūsų Pastogės Spaudos Balius
17 d. Socialinės Moterų Draugijos parengimas
31 d. Tėviškės Aidų metinis balius (Katalikų Kultūros Draugija) 

RUGSĖJO mėn.
7-8 d.d. TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
21 d. “Dainos” choro Koncertas — Balius

SPALIO
5-7 d.d. Sydnėjaus Lietuvių Skautų Tunto
12 d. Sydnėjaus Moterų Choro Koncertas
26 d. Sporto Klubo “Kovo” parengimas
27 d. Kristaus Karaliaus Šventės Minėjimas 

LAPKRIČIO mėn.
10 d. Gegužinė Skautų žemėje Ingleburne’ (Skautų Tėvų K-tas)
16 d. “Dainos” choro Koncertas — Pobūvis
23 d. Kariuomenės Šventės 

GRUODŽIO mėn.
7

24
81

Kaukių Balius (Sydnėjaus Skautų Tuntas)
Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Parapijos Parengimas 

mėn.
Sporto Klubo “Kovo” parengimas
Sydnėjaus Moterų Choro pobūvis

(Sydn. Apyl. V-ba)

Stovykla Ingleburn’e

(Sydn. Ateitininkai)

Minėjimas (Atsarg. Karių “Ramovė”)

d. 
d. 
d.

lešminė (Katalikų
Bendros Kūčios
Naujų Metų Balius
Klubas "Kovas")

Kultūros Draugija)

(Bankstowno Lietuvių Klubas/Sporto

Sydney ApyL Valdyba

daug pastabesnis ir jautresnis 
kaip suaugęs. Dėlto joks mokyto
jas nepasieks savo tikslo mokinį 
koliodamas ir iš jo tyčiodamasis: 
“Koks iš tavęs lietuvis, nei nemo
ki lietuviškai kalbėti...” Tokį už
gaulų traktavimą vaikas labai 
skaudžiai pergyvens ir ne tik už
sidarys savo mokytojui, bet ir ims 
jo nekęsti. Dar daugiau, jis ims 
neapkęsti net paties lietuviškumo. 
Štai kodėl man atrodo, ir tai ži- K 
noma kiekvienam, išėjusiam pėda- ; 
goginį kursą, kad mokykloje daug 
svarbiau ne santykis tarp moki-| 
nio ir dėstomo dalyko, o glaudus t 
protinis ir jausminis ryšys tarp 
mokytojo ir mokinio. O iš to ryšio k 
išplauks ir noras priimti mokyto- į 
jo teikiamas žinias. n

■Mokyklos dvasia keistųsi ir mo- ,s 
kiniams, bent vyresniesiems, būtų 
įdomiau, jei jiems būtų sudaroma ,t 
proga susitikti su kitų lietuviškų s 
mokyklų mokiniais, jei kartas nuo 
karto mokyklos pasikeistų mokyto-f{ 
jais arba specialesnėms progoms d 
būtų pasikviesta prelegentų iš ži-ži 
nomų visuomenėje žmonių tarpo.

žodžiu, reikia kantriai jieškoti a 
būdų, kad vaikas lietuvišką mo-iiž 
kyklą pamiltų, kad jis nebūtų jamlė 
kančia, bet malonios atgaivos^ 
versmė. Patraukli mokykla jam 
taptų malonumo valanda, kuriojejt 
jis išdrįstų atskleisti savo pergy-iė 
venimus ir galėtų spręsti savo sun-.ų 
kias jaunuoliškas problemas. O iš ;a 
to būtų naudos ir tautiniam jo; 
auklėjimui.

(Tėv. Žib.)

NAUJAS LĖKTUVAS

lė 
i.
?£ 
i.

Amerikiečiai sukonstruktavo,; 
naujo tipo žvalgybinį lėktuvąų( 
SR71, kuris laikomas karine pa-yj 
slaptimi. Pereitą savaitę vienas to į, 
kių lėktuvų išbandant nukrito irL, 
sudužo Kalifornijoje. nĮ.

Šis lėktuvas skrenda tris kartus; < 
greičiau už garsą ir gali pakilti, 
iki 80.000 pėdų aukščio. Jis bus’ 
naudojamas vietoje anų garsiųjų 
U2 žvalgybinių lėktuvų, kurie sa
vu laiku skraidė virš Sov. Sąjun
gos, kol vienas iš jų buvo numuš
tas.

I.
2 
S 
J

Izraėlis pradėjo paleisti pereiti! 
metų kare paimtus arabų belais
vius. Izraėlis ligi šiolei laikė apl* 
4500 karo belaisvių. Egiptiečiai 
paleis laikomus 16 žydų belaisvių?

8
S 
*

2
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BOTOS GINBLAS čiauptos lūpos. Ir mes per spau
du galime painformuoti laisvąjį 
pasauli apie mūsų tautos kančias

stiprinę savo spaudą mes lengviau 
atremsime priešo skleidžiamus me 
lūs, taip pat {rodysim, kad ir bū-

Perskaitęs Mūsų Pastogėje Nr.l 
vedamąjį “Kovos metai” bandau 
ir. aš pareikšti keletą minčių dėl 
kovos metų. Ginkluotai kariaut su 
mūsų krašto pavergėju mes dabar
tiniu metu negalime, nes neturi
me nei kariuomenės, nei ginklų. 
Bet kovot dėl Lietuvos išlaisvini
mo turime daugybę būdų bei prie
monių. Viena iš tokių priemonių 
yra mūsų spauda. Ją laikau galin
gu ginklu. Koks jis galingas, žvilg
terėkime į spaudos istoriją.

Lietuviškoji spauda gimė 1547 
m. Karaliaučiuje. Tuo laiku para
šė ir išleido Martynas Mažvydas 
pirmąją lietuviškąją knygą — ka
tekizmą. Tais laikais lietuviška 
knyga buvo daugiausia religinio 
turinio, bet jos veidmuo buvo di
delis. Ji Mažosios Lietuvos lietu
vius sulaikė nuo suvokietėjimo, o 
Didžiosios Lietuvos lietuvius nuo 
sulenkėjimo. XVIII amžiuje Maž. 
Lietuvoje suspindo lyg žvaigždė 
Kristijonas Donelaitis. Bendrai i- 
mant XVIII amžiaus lietuviška 
spauda buvo gana pasyvi, bet vis 
tik tautinę gyvybę palaikė. XIX 
amž. Vilniaus universiteto profe
soriai, domėdamiesi Lietuvos pra
eitimi ir ją tirdami sužadino stu
dentuose susidomėjimą savuoju 
kraštu.

Antroje devyniolikto amžiaus 
pusėje pasireiškia jau didingos as
menybės: vysk. M. Valančius, S. 
Daukantas, V. Kudirka, J. Basa
navičius ir kiti. Pradėjusiai klėstė 
ti lietuvių spaudai rusai sugalvoja 
skaudų smūgj. Vilniaus gubernato 
rius Muravjovas 1864 m. sausio 1 
d. uždraudė Lietuvos mokykloms 
spaudinti vadovėlius lotyniškomis 
raidėmis. 1865 m. Vilniaus gen. 
gubernatorius Kaufmanas susita
ręs su Varšuvos guberatorium Mi- 
liutinu uždraudė visus spaudinius 
spausdinti lotyniškomis raidėmis. 
Šiam rusų draudimui pasipriešino 
visa lietuvių tauta ir neėmė bru
kamų rusiškomis raidėmis spaus
dintų lietuviškų knygų. Negalint 
lietuviškų knygų spausdinti Lie
tuvoje, jos buvo spausdinamos Ma 
žoje Lietuvoje ir slaptai gabena
mos ir platinamos po visą Lietu
vą. Tūkstančiai lietuvių už lietu
viškų knygų gabenimą bei plati
nimą ar skaitymą buvo tremiami 
Sibiran, tačiau lietuvių pasiprie
šinimas nebuvo palaužtas. Ištrem
tųjų vieton stojo kiti, ir kova dėl 
spaudos plito ir didėjo. Lietuvis 
ypač kaimietis buvo kietas ir sun
ku buvo jj priversti atsižadėt sa
vo tautybės ir religijos. Rusai 
pamatė, kad uždrausdami spaudą 
jie labai klydo: spaudos draudi
mas lietuviuose sužadino kovos 
nuotaikas ir sukėlė ryžtą. Lietu
viški laikraščiai, spausdinami už
sieny, pasidarė daug karingesni. 
Jie vaizdavo skurdžią lietuvių da
bartį ir rodė kelią i geresnę atei
tį. Lietuviai per aukas ir dideli 
ryžtą savo atsiekė: 1904 m. gegu
žės 7 d. caras patvirtino ministe- 
rių kabineto nutarimą leisti spaus 
dinti lietuvių raštus lotyniškomis 
raidėmis.

1914-1918 m. spauda tampa 
mums galinguoju ginklu ir sėk
mingai vedama kova dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Čia turiu pri
minti, kad iš 20 Lietuvos Tarybos 
narių, pasirašusių Lietuvos nepri-

LAIŠKAS REDAKCIJAI 
klausomybės aktą, dauguma buvo 
laikraščių redaktoriai arba artimi 
bendradarbiai. Nepriklausomos 
Lietuvos prezidentai A. Smeto
na, A. Stulginskis ir K. Grinius 
ir daugumas ministerių pirminin
kų buvo spaudos žmonės.

Kad spauda yra galingas gink
las mūsų gyvenime žinojo ir da
bartiniai mūsų krašto pavergėjai. 
Kai 1940 birželio 15 d. bolševikai 
užgrobė Lietuvą, tai pirmiausia 
užėmė laikraščių redakcijas. Ne
patikimus laikraščių darbuotojus 
tuojau pašalino. Taip pat išėmė 
iš knygynų ir bibliotekų jiems ne
patinkamas knygas bei spausdi- 
nius ir juos sunaikino. Kaip prie 
raudonojo okupanto, taip ir prie 
rudojo lietuvių spauda persikėlė 
j pogrindi ir skelbė lietuvių tau
tos ryžtą laisvai gyventi ir su ne

palaužiama valia kovoti dėl tautos 
laisvės.

Trumpai apžvelgus matome, 
kiek spauda lėmė mūsų tautos ko
voje dėl laisvės. Reikia pažymė
ti, kad lietuviška spauda ir Ame
rikos lietuvių gyvenime suvaidino 
didelį vaidmenį. Telkė lietuvius į 
organizacijas, stiprino jų tautinę 
sąmonę, rišo juos su tėvyne.

Ir dabartinėje kovoje spauda 
yra galingas ginklas mūsų ranko
se. Išsisklaidžiusioms po svetimus 
kraštus ypač jaunimui gresia nu
tautėjimas. Tai spauda daugiausia 
gali padėti — stiprinti tautinę są
monę ir palaikyti tautinę gyvybę. 
Spauda sieja tautą su jos praei
timi, skelbia jos siekimus ir jun
gia mus su tėvyne Lietuva. Mūsų 
tėvynė nuo laisvojo pasaulio ats
kirta geležine uždanga, jai už-

ir skriaudas, ir mes susilauksim ne 
tik užuojautos, bet ir paramos, 
galinčios pagreitinti mūsų perga
lę.

šiais kovos metais kiekvieno lie
tuvio pareiga kaip galint daugiau- 
paremti tą galingą ginklą. Su

danu pasitraukę iš savo krašto bet 
kovos lauko neapleidžiam ir ko
vojam visomis priemonėmis. O tas 
bus ir testamentu ateinančiai kar
tai kovoti iki laimėjimo.

A.K.

lykų žinovai, kurie Lietuvos isto
rijai straipsnius rašys moksliniu 
būdu, panaudojant ir nurodant šal

LIETUVOS ISTORIJA
1900—1940

Šiam veikalui rašyti vyriausias 
redaktorius prof. Pranas Čepėnas 
jau yra pasitelkęs visą būrį ben
dradarbių, kurie jau rengia paža
dėtuosius straipsnius. Naujųjų lai
kų Lietuvos istorija susidarys iš 
dviejų stambių dalių: pirmoji — 
1900-1920, antroji — 1920-1940 
metai. Pirmąją dalį rašo Pr. Če
pėnas, antrąją — dr. J. Jakštas.

Plačią to meto Lietuvos ūkio isto
riją ruošia d r. J. Pajaujis, užsie
nio politikos raidą — dr. D. Kri
vickas, Bažnyčios padėtį ir santy
kius su valstybe — kun. R. Kra
sauskas ir kun. dr. P. Jatulis, lie
tuviai emigracijoje — dr. V. Sruo
gienė, mokslas ir švietimas — dr. 
A. Rukša, lietuvių tautos politi
nės diferenciacijos (politinės par
tijos ir draugijos) — dr. J. K.

tinius, literatūrą ir kt Bendradar
biai ir redaktorius laikosi šio prin
cipo: rašyti istoriją tokią, kokia 
ji buvo, ty. surinkti pakankamai 
patikimos medžiagos šaltinių pavi
dalu, panaudoti jau išspausdintą 
literatūrą, atsiminimus ir pan. Iš 
surinktos medžiagos parašyti pra
eities įvykių raidą, kuri atitiktų 
tikrovę, žinoma, kiekvienas istori
kas turi žmogiškų silpnybių, turi 
srovinių simpatijų, bet visvien jis 
iš anksto įsipareigoja srovinėje 
ar politinėje kovoje nedalyvauti, 
nebūti propagandistu, bet visų is
torinių įvykių neitraliu stebėtoju. 
Parašytieji bendradarbių straips
niai vyr. redaktoriaus Pr. Čepė
no laukiami ne vėliau, kaip 1968 
m. liepos mėn. pradžioje. 1968 me
tas nu jų jų laikų Lietuvos istori
jos (1900-1940) rankraštis bus pa
rengtas spausdinti.

Vyr. redaktoriaus Prano Čepė
no adresas: 6015 So. Francisco

Čeginskas, grožinė literatūra — Ave., Cnicago, Ill. 60629, telef. 
dr. H. Nagys ir kt 312, HE 4-2048, leidėjo — Dr. Ka-

Iš čia surašytų pavardžių ma- zio Griniaus Fondas, c/o L. SmuL 
tyti, kad bendradarbiai parinkti kštys — 2523 West 69th St., Chi- 
nesroviniu principu, bet kaip da- cago, Ill. 60629. ,

Commonwealth of Australia

REGISTRATION for
NATIONAL SERVICE
ALL MALE PERSONS RESIDENT IN AUSTRALIA
whether British or non-Britlsh 
whether born In Australia or elsewhere 

whose twentieth birthday falls in the period 
1st January 1968 to 30th June 1968 inclusive
MUST REGISTER FOR NATIONAL SERVICE
between 22nd January 1968 and 5th February 1968

How to register:
Registration Forms are obtainable from District Employment Offices 
of the Department of Labour and National Service and from Post 
Offices. Detailed instructions are given in these Forms.

When to register:
Completed Registration Forms must be forwarded to the Registrar for 
National Service by 5th February 1968 even though the person required 
to register may not actually turn 20 until after that date. A person 
who is absent from Australia during the period within which he is 
required to register must register within 14 days after his return.

Early registration:
Male persons who have attained the age of 18 years and 9 months, 
but who have not yet been required to register, may apply for 
registration by completing the Registration Form if they wish to 
volunteer for national service ahead of the normal call-up.

EXEMPTIONS: The ONLY persons who do not have to register are 
certain diplomatic personnel, aboriginal natives of Australia and full- 
time serving members of the Permanent Naval, Military or Air Forces.

FAILURE TO REGISTER by 5th February 1968 by a person required to 
register will render him liable to a penalty of up to $100 and to be 
called up for service regardless of the result of the ballot to select 
persons for call-up.

JUDAMIEJI PAVEIKSLAI (kinas) p.ruoiė Veru.

Vytautė Žilinskaitė

GUMINE HUMORESKA
Prieš rašydama šią humoreską, 

aš, kad nepilstyčiau iš tuščio į 
kiaurą, paskambinau į gumos fab
riką.

— Sakykite, — paklausiau, — 
ar jūs galite artimiausiu laiku iš
plėsti savo produkciją dvigubai? 
Trigubai?

— O kas čia klausia? — po il
gos pauzės pasiteiravo kimus bal
sas.

— Humoristė.
Balsas bematant pasidarė sod

rus.
— Ak, humoristė! Humoristams 

mes viską galime. Galime gumos 
produkciją išplėsti ir dešimterio
pai. Ir šimteriopai. Ir tūkstantė
lio...

— Pakaks, — pristabdžiau. — 
Ačiū.

Po šio pokalbio galiu tempti sa
vo guminę humoreską iki begaly
bės — žaliavos, kaip įsitikinote, 
pakaks.

Bet ne tam ji reikalinga.
Guma reikalinga, kad su jos pa

galba išspręstume visas dideles ir 
mažas mus kamuojančias proble
mas.

Dar daugiau: ateities gyvenimą 
aš įsivaizduoju guminį. Žinoma, 
tai nereiškia, kad ateitis artinasi, 
j mus su kaliošais, nors būtų ne 
pro šalį — šito gero vis dar trūks
ta. Ne. Tai mes riedame į ateitį 
guminiais ratais. Riedame, o trans 
portas, kaip paprastai, perkimš- 
tas. Tai mūsų nuolat aštrėjanti 
problema. Su gumos pagalba ji 
lengvai išsprendžiama: reikia tik 
gaminti transportą iš gumos. Gu
minius autobusus, guminius trau
kinius, guminius lėktuvus. Netel
pa keleiviai? Palaima didžiulė 
pompa. Pumpt, pumpt, — guminis 
autobusas pučiasi, keleiviai atsi
pučia. Dar vienam trūksta vie
tos? Pumpt, Prašom!

Lygiai taip pat lengvai susido
rosime ir su butų problema. Jau 
ir patys galite nutuokti — namus

vaikų darželiai, guminiai viešbu
čiai, guminiai kurortai su gumi
niais paplūdimiais, guminės blai
vyklos... Guminiai etatai, guminės 
perspektyvos, guminės kainos... 
Tai šen, tai ten kartas nuo karto 
pasigirsta duslus ir ausiai mielas 
pumpt! Jokių problemų, jokio biu
rokratizmo, pūsti visai nesunku, 
juoba kad turime didelę išpūtimų 
praktiką. Visi patenkinti; šalia 
didžiųjų valstybinių pompų yra ir 
asmeninės, portatyvinės. Gimė vai 
kas — miegamojo kampe pumpt!
— ir jau yra niša vežimukui. Su
meškeriojai kilbuką — pumpt, ir 
jau banginis. Gatvėje spūsties me
tas — milicininkas su balta pom
pa pumpt! — ir gatvė dvigubai 
platesnė. Laukiamajame ankšta — 
pumpt, paršas sukritęs — pumpt, 
kukurūzo b urbuolė nupiepus —
— pumpt.. Kas begali būti pa- 
orastesnio, natūralesnio ui šitą 
pumpt? Tik reikia stebėtis, ko
dėl mums tai neatėjo į galvą anks
čiau: juk mūsų galvos taip pri
pūstos! Tik viena mus jaudino — 
kad pompos būtų kuo originales
nės ir dailesnės. Bet ir čia neturė
sime vargo: išgražinimų praktika 
taip pat nemaža!

Tačiau didžiausią efektą pasiek
sime su guminiais pilvais. Ne, 
nieko geresnio ir būti negali už 
guminius pilvus! Pripumpuoji į 
guminį skrandį oro, oro ir opti
mizmo, ir nieko jau daugiau ne
reikia ir nieko nereikės. Koks kraš 
to gerovės kilsterėjimas, koks e- 
konominis suklestėjimas!

Taigi, reikia tik gumos, kuo dau 
giau gumos, ir mes parodysim 
■tokius guminius stebįidclus, kad 
mūsų priešai žado neteks, žinoma, 
jeigu ir jie guminiai.

Autorė yra viena iš žinomųjų 
humorisčių dabartinėje okupuoto
je Lietuvoje. Humoreska paimta 
iš pernai metais Vilniuje išleistos 
jos humoro, satyros ir parodijų

Judamieji paveikslai arba kinas 
atsirado 1896 m. New Yorke, ka
da minios žmonių susirinko pasi
žiūrėti vėliausio T.A. Edisono iš
radimo stebuklo — kino. Progra
moje buvo keletas scenų iš bokso 
rungtynių ir šokių, žiūrovai pir
majam seansui entuziastingai plo
jo, nors jis buvo dar labai primi
tyviai žalias.

Judamieji paveikslai arba kinas 
pagrįstas tuo, kad žmogaus akis 
nepriima visko, ką tuo momentu 
mato. Akis matytą vaizdą išlaiko 
tik dalį sekundės. Leidžiami per 
aparatą su tam tikromis pauzėmis 
paveikslai žmogaus vyzdyje su
tampa. žiūrovo akis pauzės mo
mentu išlaiko pirmojo paveikslo 
vaizdą, kol jo vietą užima sekan-

Pirmieji jūdomieji paveikslai 
sėkmingai pavyko padaryti 1872 
m. Kalifornijoje, kaip profesio
nalas fotografas E. Muybridge su
statė 24 kameras, ir jas taip su
jungė, kad bėgančio arklio jude
sius su atitinkamais intervalais 
fiksavo kiekviena kamera iš ei
lės.

(bua daugiau)

ŽINIOS
Egipte teisiami apie 55 karinin

kai, kurie norėję nuversti dabar
tinę vyriausybę ir perimti kariuo
menę. *

Tailandas dar papildė savo ko
vojančių karių skaičių sąjunginin
kų pusėje Vietname Dabar tailan
diečių karių Vietname yra apie 
15.000.

*
Australija ketina įsileisti ateivių 

ir iš Azijos kraštų, bet tik to
kius, kurie turi atitinkamas spe
cialybes ir pasiruošimą. Lygiai ir 
Azijos kraštų ateiviai galės įsigyti 
Australijos pilietybę ne po pen
kiolikos metų gyvenimo Australi
joje, kaip buvo iki šiol, bet po 
penkerių.

*
1971-jų metų pabaigoje Angliji 

numato atitraukti visas savo ka
rines pajėgas ir iš pietryčių Azi
jos, pareiškė ministeris pirm. Mr. 
Wilson. Tokiu būdu Anglija pasi
trauks iš visų kraštų “į rytus nuo

tis. Sueso”.

reikia statyti iš gumos. Svarbiau
sia — jų šonuose palikti mažą 
skylutę pompai. Namai, kaip už
sieny jau praktikuojama, turi bū
ti rutulio formos. Pumpt, pumpt 
— lyg fotbolo kamerą ir bet kokį 
pastatą galima taip išpūsti, kad 
j jj sutilps trečdalis miesto. Su 
vykdomuoju komitetu priešaky.

(Ypač tokie namai patogūs ka
ro atveju. Sprogsta vandenilinės 
bombos, galingos oro srovės vis
ką šluoja nuo žemės paviršiaus. 
Srovės pagauti, guminiai namai 
pakyla aukštyn ir skrieja tartum 
balionai šventinio parado metu. 
Juose prisirišę guminiais diržais 
mes žiūrime televizorius, žiovau
jame, riejamės su uošviais — ir 
taip iki pasaulio pabaigos).

O statulos? Statulas, be abejo, 
taip pat išpusime iš gumos. Rei
kalui esant, nei griauti, nei versti 
jų nereikės — tik ištrauksime 
kaikštuką. Sušnypšt išsiverždamas 
oras — ir baigtas kriukis!

Ir štai guminės gatvės, gumi
nės poliklinikos, guminės ligoni-

knygos “Angelas virš miesto”.

nės, guminės mokyklos, guminiai bės)

KALBA
Kalba liudija tautinę gyvybę 

tiek apskritai tautos, tiek atskiro 
asmens. Vydūno žodžiais, "kalba 
yra tautai kaip kūno žadas kū
nui”, kur žadas reiškia kvapą 
kaip gyvybės sinonimą. Blėstant 
tautos kalbai, blėsta ir pati tauta. 
Dar labiau tai galioja išeiviams, 
atsidūrusiems už tėvų krašto. 
Svetur kalba yra tiesiog neatski
riama nuo tautybės, čia kalba yra 
ir pagrindinis kilmės liudijimas 
(Vydūno kitu žodžiu tariant, “tau
tos vėliava”), ir tautinio apsis
prendimo išpažinimas. Neišmokus 
svetur tėvų kalbos, savaime mirš
tama ir tėvų tautai. Todėl pirma
sis tautinio auklėjimo būtinasis 
įsakymas yra išmokyti vaikus tė
vų kalbos kaip gimtosios kalbos. 
Tai būtina ir tai galima.

Dr. J. Girnius
(Iš Tautos ir tautinės ištikimy-
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE

JŪROS DIENA
Sausio 13 d. Morningtono 

jūryje, p.p. Kęsminų sodyboje, 
Melbourne ir Victorijos lietuviai 
su nepaprastu dvasios pakilimu 
atšventė 6-tąją Jūros Dieną pri
simindami pneš 45 metus įvykusi 
Maž. Lietuvos šiaurinės dalies pri
sijungimą prie laisvosios Lietu
vos.

Gražus oras sutraukė labai dide
lį skaičių dalyvių netik iš Mel
bourne, bet iš Geelongo ir Gips- 
lando. ši Jūros Diena skaitoma 
viena iš geriausiai pasisekusių 
netik dalyvių skaičiumi (apie 
300) bet ir programos bei jauni
mo gausumu.

Iš ryto visas Morningtono pa- 
jūrys buvo pilnas lietuvių, besi
maudančių ir vandens sportu besi
dominčių. Apie 4 vai. p.p. iš neto
li esančios lietuvių skautų Mt. 
Marthą stovyklos atvyksta pilnas 
autobusas jaunimo ir prasideda 
oficialioji dalis.

Jūros skautams pakėlus vėlia
vas, Melbourne apyl. pirm. p. 
Alekna, atidaro 6-tąją Jūros Die
ną primindamas 1923 m. sausio 
15 d. įvykusį Klaipėdos krašto 
sukilimą ir lietuviškojo pajūrio 
išlaisvinimą.

Po šventės atidarymo, žinomas 
mūsų veikėjas ir Vydūno tremty
je globėjas p. Ant. Krausas jaut
riais žodžiais kviečia mus nors ir 
toli esant nuo tėvynės mylėti gin
tarinės Baltijos krantus ir žodžiu 
bei širdimi perduoti tą meilę jau
nąja! kartai.

Kalbėtojas išvardina visą eilę 
Maž. Lietuvos veikėjų, kurie pa
darė didelį įnašą visai lietuvių 
tautai tiek Aušros gadynėje, tiek 
laisvės metais. Negalima mylėti 
Lietuvos, nemylint lietuviškojo pa 
jūrio, sako kalbėtojas išreikšda
mas viltį, kad abiejuose Nemuno 
krantuose kelsis laisva Lietuva, o 
iki tai įvyks, mes turime kasmet 
susirinkti visi drauge ir minėti 
sausio 15 d. įvykius tęsiant Jūros 
Dienos tradiciją tremtyje.

Karštais plojimais palydėjus 
nuoširdžius žodžius, mūsų šaunu
sis jaunimas pradeda meninę 
šventės programą, p. Statkuvienės 
paruošti tautinių šokių šokėjai at
liko Kalvelį, Žiogelius ir Suktinį. 
Akordeonu grojo Petras Aranaus- 
kas. Jūsų Sk. A. Gabo paruošti 
skautai pasirodo su savo garsiu 
"Stovyklos orkestru” pagrodami 
lietuviškų dainų meliodijas publi
kai pritariant. Toliau seka Jūra
tės ir Kastyčio rinkimai. Daugiau 
šia balsų gavo svečias iš Sydney 
kun. P. Martuzas ir Melbourniš- 
kė p-lė D. Statkutė.

pa-

Skautams išvykus atgal į sto
vyklą prasidėjo šokiai ir vaišės. 
Čigonės norintiems ateitį iš kortų 
ir rankų spėjo, o bufete šalti- 
barščiais ir rūkštu pienu alkanus

Atėjus vidurnakčiui visi neno
romis turėjome vykti namo tikė
dami už metų vėl susirinkti jau į 
7-tąją Jūros Dieną.

Baigiant norėtųsi visų dalyvių 
vardu padėkoti ALB Melb. apyl. 
Valdybai, Maž. Lietuvos Bičiu
liams ir Rep. Kambario Lietuvių 
Namuose K-tui už Jūros Dienos 
parengimą, p.p. Kęsminams už lei
dimą pasinauduoti Jų puikiu so
dybos sodu, p. Aleknai už atida
rymo žodį, paskaitininkui p. Ant. 
Krausui, Jūros skautų vadovams 
sk. Vaitkui ir sk. A. Gabui Skau
tų stovyklos vadovybei už jauni
mo atsiuntimą, p. Statkuvienei už 
tautinius šokius, darbščioms po
nioms p. Matukevičienei, p. Rama 
nauskienei ir p. Baltrukonienei už 
bufetą, loteriją ir čigonus.

Taip pat padėka p. Ramanaus
kui, kuris taip sklandžiai pravedė 
visą šventės programą, ir visiems 
prisidėjusiems savo darbu, kurių 
pavardžių Jūsų korespondentui 
nebuvo laiko sužinoti. Iki pasimš- 
tymo kitais metais pajūrio šven
tėje. Gero Vėjo!

Alb. Pocius

GEELONG
GEELONGO CHORO 

METINIS KONCERTAS
Gruodžio 16 d. išvykau su stu

dentais priešpiet j Montbulko grę
žias apylinkes ir čia kelias valan
das prasmingai praleidau su mū
sų akademiniu jaunimu. Buvau 
tą pačią dieną pakviestas ir į Gee- 
longo metinį koncertą tad turė
jau kiek anksčiau išvykti, kad sa
vo pažadą ištesėčiau. į Geelongą 
atvykau pačiu laiku. Geelongiš- 
kiai rinkosi būreliais į savo meti
nę šventę. Nemaža svečių atvy
ko ir iš Melbourne. Kiekviena 
šventė yra labai reikšminga, jei- 
jai pasiruošiame su nuoširdumu 
ir pasiaukojimu. Lietuvio dainos 
mus kelia iš gyvenimo kasdieny
bės ir stiprina mūsų dvasią. Jų 
pasiklausyti mes savo dvasioje 
šviesėjame ir mūsų širdyje suky
la grožio ir gyvybės jausmai. O 
ypač šiandien mums svarbu sa
vo tautinę gyvybę išlaikyti ir tau
tinę kultūrą ugdyti. Juk mūsoji 
tauta savame krašte kenčia dva
sinį ir fizinį genocidą. Ji turi pa
kelti sunkiuosius naikinimo smū
gius, todėl mūsų laisvojo pasau
lio lietuvių misija yra kovoti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo, pačios tautinės gyvybės iš-

laikymo bei tautinės kultūros ug
dymo. Toje likiminėje kovoje už 
tautos likimą mes turime siekti 
nepaprasto tautinio gajumo ir kul 
tūrinio kūrybingumo. Kultūrinis 
ginklas toje kovoje yra pats galin
giausias. Kultūrinėje kovoje už 
tautos išlikimą mūsų chorai uži
ma vieną iš svarbiausių vietų, nes 
daina ugdo dvasios stiprumą, ža
dina tautinę sąmonę bei solida
rumą ir išreiškia pačią tautos sie
lą.

Geelongo choras savo metinėje 
šventėje sujungė tautiečius bro- 
liškon šiemon. Koncertą atidarė 
choro valdybos pirmininkas J. 
Gailius trumpu žodžiu, pasveikin
damas susirinkusius. Choro vado
vas J. Juška sudarė ir paruošė la
bai įvairią ir tinkamą programą. 
Pats koncertas pradėtas Australi
jos ir Lietuvos himnais. Pirmoj 
daly girdėjome devynias dainas 
šių kompozitorių: J. Žilevičiaus, 
Br. Jonušo, J. Švedo, K.V. Banai
čio, A. Račiūno, Br. Budriūno. T. 
Brazio bei A. Budriūno. Įaėt’a 
daug širdies j dainų išpildymą. 
Geelongiškių dainavimas atvėrė 
savo gyvu darningu ir įtikinan
čiu išpildymu klausytojų širdis ir 
po kiekvienos dainos susilaukė 
karštų katučių. Antroj daly girdi
me Andriulio, Račiūno, Zdaniaus, 
Švedo, Šimkaus, Klovos ir Vana
gaičio harmonizuotas dainas. Jų 
įvairumas ir tinkamas parinkimas 
nuteikė maloniai klausytojus. Cho 
ro vadovas J. Juška sugebėjo iš
gauti iš mišraus moterų ir vyrų 
chorų pačius jautriausius ir dar
niausius tonus ir įrodė aukštą cho 
rinę techniką ir balsingą dainavi-

mą. Po koncerto ilgai nenutilo 
klausytojų plojimai. Choro vado
vas J. Juška buvo apdovanotas gė
lių puokštėmis. Jų gavo ir choro 
didelė talkininkė M. Manikaus- 
kaitė. Apylinkės pirmininkas dr. 
S. Skapinskas tarė užbaigiamąjį 
žodį padėkodamas chorui ir jo va
dovui už nepaprastą pasiaukoji
mą, kuris atvyksta net iš Mel
bourne repeticijoms.

Gražu, kad geelongiškiai augi
na pranešėjus ir iš jaunimo tar
po. Pasikeisdami pranešinėjo Ra
sa žvirblytė, Vitas Juška, Dan
guolė Juškaitė ir Aušra Žvirbly
tė. Apskritai 
longo choro 
vo aukšto 
ir neatvykusieji turėtų gailėtis į 
jį neatsilankę. Po koncerto ten 
pat salėje buvo suruoštos choris
tams ir svečiams vaišės, kurios 
praėjo pakilioje nuotaikoje. Sve
čias A. Krausas ir vietos kapelio
nas kun. P. Dauknys vaišių metu 
tarė po prasmingą žodį, kuriuo 
buvo nušviesta nepaprasta reikš
mė lietuviškos dainos ir jos puo
selėtojų. Už stalų paviešėta, dar 
padainuota, o vėliau net ir pašok
ta, pasilinksminta.

Geelongo choras yra žymus vei
ksnys savo apylinkėje lietuvybei 
išlaikyti. Jis apjungia apie 30 
dainininkų, kurie kas savaitę su
sieina repeticijoms. Daina juos 
jungia į vieną artimą šeimą ir 
įgalina juos puoselėti ir išlaikyti 
mūsų brangiausią tautos turtą — 
dainą. Garbė Geelongo daininin
kam, kurie ir neskaitlingoj lietu
vių kolonijoje subūrė tokį šaunų 
chorą! Sėkmės ir ištvermės ir to
liau įpinti gražiausių žiedų į kul
tūrinių vertybių vainiką!

A. Krausas

šis metinis Gee- 
koncertas bu- 

meninio lygio

KIEK AS SUŽINOJAU!
Adelaidės Lietuvių Namai 

turi savo fortepijoną. Pereitų 
tų pabaigoje buvo net sudarytas 
specialus Fortepijonui Pirkti Ko
mitetas, ^vadovaujamas p. V. Šim
kaus, kuris rūpinosi šiam tikslui 
sutelkti lėšų. Jau prieš Kalėdas 
naujas fortepijonas pastatytas 
Liet. Namuose. Jis kainavo $1.100 

įmokėta virš 500 dolerių, 
pinigus tikisi Komitetas 

per šešius mėnesius. Di- 
sumą fortepijono pirki-

jau 
me-

ir už jį 
Likusius 
surinkti 
džiausią
mui paaukojo Lituania choras — 
300 dolerių.

PAVOJINGI

Patirta, kad tuoj po t Kalėdų 
staiga susirgo ir buvo paguldytas 
ligoninėje Adelaidės Apyl. pirmi
ninkas p. V. Raginis. Esant paš
to streikui apie dabartinę jo svei
katos padėtį žinių neturime.

Ku-ka
teks namą uždegti!1

*
Australija antrą kartą nedavė 

leidimo vykti į Papua ir Gvinėją 
oficialiam sovietų Pravdo* žurna
listui Juri Yasnev.

*
Vieną iš didžiųjų keleivinių lai

vų “Caronia” Anglija pardavė Ju
goslavijai už du milijonus du šim
tus trisdešimt tūkstančių dolerių.

*
Lietuvis architektas p. Rimka, 

dirbąs Snieguotuose Kalnuose 
Cooma, neseniai suprojektavo ir 
pastatė architektūriškai labai į- 
domią protestantų bažnyčią, kuri 
architektūriškai labai gražiai de
rinasi su pačia kalnuota aplinka 
ir turi nepaprastą akustiką. Sta
tybos darbus prižiūrėjo pats ar
chitektas.

(Atkelta iš psi. 1)

VIETNAMAS. Vietnamas yra 
skaudžiausia žaizda šių dienų pa
sauly. Konfliktas gręsia išsiplėsti 
ir į kaimyninius kraštus — Laos, 
Tailands ir Kambodija; į jį gali 
įsivelti ir Kinija su Rusija. Apie 
pusė milijono Amerikos karių ša
lia vietnamiečių ir kitų sąjungi- 
ninku kovoja prieš šiaurės Vietna
mo reguliarią kariuomenę ir ko
munistų partizanus. Pastangos nu
traukti karo veiksmus ir sėstis 
prie taikos stalo iki šiolei vis dar 
bergždžios.

LAOS. Sis kraštas yra jaut
riausias “buferinis'* budistų punk 
tas tarp Vietnamo ir Tailando. 
Laos yra suskilusi tarp komunis
tų, dešiniųjų ir neutralistų, kurie 
ir sudaro gana nepatikimą koali
cinę vyriausybę. Siaurės Vietna
mas atvirai naudojasi Laos teri
torija permetant arba aprūpinant 
savo karinius dalinius Pietų Viet
name. Laos gali lengvai šiais me
tais pasidaryti karo lauku Viet
namo kovose.

TAILANDAS. Ši šalis atvirai 
jau laikoma naujuoju Vietnamu. 
Greičiausia šiais metais Kinija ir 
šiaurės Vietnamas bandys kiečiau 
prispausti Tailandą, kad šis atvi
rai stotų prieš amerikiečius.

HONG KONG. šešis mėnesius 
trukęs komunistų teroras Hong 
Konge staiga liovėsi. Atrodo, ko
munistai pakeitė taktiką, bet ir 
šiais metais tikimasi gal net di
desnių provokacijų.

KINIJA. "Kultūrinė revoliuci
ja" Kinijoje paskutiniu metu at
vėso. Dabar tebegydomos vidinės 
žaizdos, nors Kinija vis tiek dar 
nėra galutinai sulydyta. 74 metų 
Mao Ce Tungas, jeigu dar gyvens, 
nesileis į jokius kompromisus su 
savo oponentais.

BLYNŲ VAKARAS
Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 

’Draugija vasario 24 d. rengia 
Dainavoje Blynų vakarą.

Vakaro programoje blynai, me
niniai pasirodymai, fantais gausi 
loterija.

Visus mielus tautiečius prašo
me paaukoti fantų loterijai. Fan
tus įteikti galima visada prie baž
nyčios arba namuose Draugijos 
valdybos narėms: O. Baužienei, D. 
Kapočienei, A. Mikutavičienei, P. 
Donielienei arba L. Gasiūnienei.

Draugijos Valdyba

GEGUŽINĖ 
SKAUTŲ ŽEMĖJE

Jau ne nuo šiandie Sydnėjaus 
lietuviai pamėgo lietuvių skautų 
stovyklavietę Ingleburne, kad čia 
kaskart vis dažniau renkamasi 
papramogauti gamtoje. Dabar, 
prieš Kalėdas pristačius naujų 
būtiniausių pastatų (virtuvė, val
gykla, purkšlės ir tualetai) ši vie
ta pasidarys dar labiau tautiečių 
lankoma. Šių metų pradžioje be- 
stovyklaujant apie šimtinei skautų 
lankytojų buvo gausu beveik kiek
vieną dieną.

Prie dabar turimų sąlygų šioje 
stovyklavietėje lietuviški subuvi
mai gali vykti tiek giedram, tiek 
ir lietingam ore. Todėl ir Sydnė
jaus Skautų Tėv. Komitetas jau 
vasario S d. (šeštadieni) organi
zuoja didelę gegužinę — vakarą 
skautų žemėje. Šalia gražios ap
linkos ir tyro oro gegužinėje nu
matoma: gausus bufetas su šiltais 
ir šaltais užkandžiais, įvairių rū
šių gėrimai, muzika ir šokiai.

Skautų Tėvų Komitetas, kvies
damas visus iš arti ir toli šioje 
gegužinėje dalyvauti, jau dabar 
visus perspėja rezervuoti minėtą 
šeštadienį (vasario 3 d.) ruošia
mai gegužinei. Garantija — nie
kas joje dalyvavęs neapsivils!

PRIE JŪROS!
Skubioje laiko ir dienų tėkmėj 

štai jau sukanka (sausio 15 d.) 
45 metai, kai Maž. Lietuvos su
kilimu buvo išlaisvintas Klaipėdos 
kraštas, o mes įžengėm prie savos 
jūros.

Šiam svarbiam įvykiui atminti 
bei Lietuvos pajūrio grožiui iškel
ti jau per eilę metų Sydnėjaus 
ateitininkai su Wollongong pajū
rio apylinke organizuoja

JŪROS DIENĄ,
Iš karčios patirties pasimokius 

(netikėto lietaus) šįmet Jūros 
Diena (sausio 28 d. taip organi
zuojama, kad ir ištikęs lietus jos 
paminėjimui nepakenktų.

Tad pirmiausia 11 vai. prieš 
piet lietuviškos pamaldos pranciš- 
kiečių seserų koplyčioje (74 Cliffe 
Rd., Wollongong, netoli katedros) 
kur prisiminsime sukilimo aukas 
bei aktyvius kovotojus ir darbuo
tojus už Lietuvos teises Baltijos 
pajūry.

Tuoj po pamaldų (apie 12 vai.) 
Corrimal pajūrio salėje (kaip kas
met) minėjimas — aktas su me
nine programa, kurią fiksuos vie
tinė Wollongong televizija.

Po šio akto laisvas laikas: 
kandžiai, sportas, maudymasis 
kiti poilsio patogumai.

Vakare vėl salėje bendros dai
nos, šokiai ir net šilti užkandžiai, 
paruošti mielų Wollongong apy
linkės ponių, šis bufetas su už
kandžiais ir gėrimais veiks tik 
pasibaigus minėjimui — aktui.

Tad kvečiami visi mieli ypač 
Sydnėjaus tautiečiai prie jūros, 
kad

uz- 
bei

ir ne savos.
Sydney ^ateitininkai ir 
Wollongong Apylinkė

fI

j

i

Sausio 9 d. ištekėjo cabramatiš- 
kė Irena Pauliukonytė už dail. 
Andrew Sibley. Irena pati taip 
pat dailininkė, prieš porą metų 
baigusi meno mokyklą Sydnėjuje. 
Abudu moko meną įvairiose Mel
bourne aukštesnėse mokyklose.

Vaišės įvyko jaunosios tėvelių 
namuose, dalyvaujant dideliam 
skaičiui svečių.

KAMBODIJA. Valdoma nepa
tikimo princo Sihanouk prieš tre
jus metus Kambodija nutraukė 
diplomatinius santykius su Ameri
ka, kuri vis dar stengiasi nepa
žeisti Kambodijos “neutralumo” 
Kambodijos vyriausybė globoja 
vietkongo komunistus ir jeigu A- 
merika drįstų juos persekioti Kam 
bodijos teritorijoje, tai ši grei
čiausiai šauktųsi Kinijos ir Rusi
jos pagalbos.

FILIPINAI. Administracinė ko
rupcija Filipinuose vis dar atvi
ra. Ekspertai teigia, kad pagal e- 
samą padėtį Filipinai pilnai pri
brendę komunizmui. Jau dabar 
pradėjęs veikti komunistų vado
vaujamas Liberalinis frontas. 
Klausimas tik, kaip pavyks vy
riausybei su 
žmonės yra 
je Kinijoje.

juo susidoroti, kurio 
treniruoti raudonojo-

Sibiras pasauliui ga-SIBIRAS.
lioja kaip šalčių sukaustytas kraš
tas, pav. sov. Rusijai jis yra atei
tis, kuriame slypi neapskaičiuoja- 
mį turtai. I Sibirą kėsinasi ir Ki
nija, kas gal ir sudaro tieeiogi-

Brangią Daukų šeimą — p. Pajautą Daukuvienę, 
dukrą Pajautą, sūnų Ridą, jų šeimas ir artimuosius, mi
rus inžinieriui

BALIUI DAUKUI 

skausme giliai užjaučia

R. M. ir R. Cibai

Studentų žodžio, leidžiamo prie 
Mūių Pastogė* redaktorius And
rius Garolis, pasitraukė iš parei
gų. Greičiausia šitą studentiškos 
spaudos reikalą svarstė studentai 
suvažiavę Adelaidėje. Kiek gir
dėti, ir adelaidiškiams teks ateity 
šį Studentų Žodį redaguoti.

*
įsigalėjo sporto šventėse nau

jas sportas — klubų nubaudimai. 
Anais metais nubaustas buvo Ade 
laidės Vyties Klubas, šiame suva
žiavime — Melbourne Varpas. Į- 
domu, kad apie šventės sportines 
pasekmes nieko nesigirdi. Grei
čiausia

nesigirdi. Grei- 
čia kaltas pašto streikas.

šio mėnesio pabaigoje iš- 
į Angliją ir Europą Syd- 
apyl. valdybos narė dantų 

gydytoja p. N. Grincevičiūtė 
Wallis su šeima. Išvykoje žada 
būti apie šešias savaites.

*
Sydnėjiškis Vytenis Šliogeris 

vo kalėdines atostogas praleido 
beplaukydamas laivu po Pacifiką. 
Buvo pasiekęs Samoa salas, Fidži, 
N. Zelandiją ir kitur. Kelione Vy
tenis tikrai susižavėjęs.

*
Viena mano pažįstama sugalvo

jo pasikviesti svečių, bet vis ne
galėjo apsispręsti, ar kviestis vie
ną iš savo bičiulių, kuris svečiuo
se paprastai perilgai užsibūna. 
Gal ir kviesiu, pagaliau apsispren
dė, bet kad greičiau išeitų gal

Jau 
vyksta 
nejaus

iš-

sa

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems bi

čiuliams ir pažįstamiems, lankiu
siems mane sergančią namuose 
ir Alfred Ligoninėje.

Sofija Mikailienė

nį nesutarimą tarp Rusijos ir Ki
nijos.

MONGOLIJA. Mongolija yra 
atsidūrusi tarp kūjo ir priekalo. 
Jos santykiai su Kinija aršiai pa
blogėjo, kai ši pasirodė remianti 
Sov. Rusijos politiką. Ypač Kini
ją erzina sovietų kariuomenės j- 
vedimas ir pasienio su Kinija su
stiprinimas. Kinija laiko Mongoli
ją savo integraline dalimi ir atvi
rai grasina ją prisijungti.

DEMESIO MOTERIMS !
Prityrusi estė siuvėja ponia

SAAREPERE
vėl priima užsakymus: siuva išeigines, balines sukneles 
ir kitokius drabužius.
Kreiptis: 37 CARRINGTON AVE., MORTDALE

Tel. 57 2403

PRASMINGI
Kalėdnių švenčių metu lankiausi 

pas Melbourne lietuvius, ir mane 
labiausiai nustebino jų pasikeiti
mas. Iš dar taip neseniai kovingos 
ir audringos lietuvių kolonijos gi
mė ramus taikingas kultūrinis ži
dinys, vertas pasigėrėjimo. Kaip 
tas vynas, rūgimo periodui pasi
baigus, įgavo skaidrumo ir kil
numo, nebėra tų aistrų, to pik
tumo. Susitikau ir kalbėjausi su 
daugeliu lietuvių ir mačiau, kad 
jų visų rūpesčiai tie patys — tai
kingai bendradarbiaujant išlai
kyti lietuvybę.

Šiuo metu visų pastangos jun
giamos į labai aktualų darbą — 
į savo' bendruombeninių namų ga
lutinį sutvarkymą. Buvau supa
žindintas su namais ir jų reika
lais ir nustebau, nes mano vaiz
duotę pralenkė realybė, tiesiog su
sižavėjau Melbourne lietuvių pas
tangomis įsigyti tokią nuosavybę 
ir turėti tvirtus ateities planus. 
Namai dideli, patogūs, ekonomiš
kai našūs ir lietuviškai veiklai 
erdvūs — vietos kaip dvare.

Reikalingi namai remonto ir 
pertvarkymo. Daug jau padaryta 
bet dar nemažai ir reikia. Vieny
bėje galybė. Bus įveikti ir tie dar
bai. Svarbiausia, kad šiuo metu 
paskelbtas vajus, kurio tikslas su
rinkti didesnę sumą pinigų ir jais 
įrengti Lietuvos nepriklausomybės 
50 metų sukakties jubiliejinę sa
lę, kuri būtų dekoruota istoriniais 
ir tautiniais motyvais, žinoma, jos 
gražumas ir puošnumas priklau
sys nuo remiančių tautiečių gau
sumo ir dosnumo. Kadangi tokia

DARBAI
salė tik viena, reikia manyti, bus 
Australijoje, tai visi galėtume ir 
prisidėti prie jos įrengimo. Tuo 
būdu palengvintume Melbourne 
lietuviams naštą ir paragintume 
tuos, kurie dar vis tebėra neįsi
traukę į šį prasmingą darbą.

Tenka palinkėti Melbourne lie
tuviams pradėtą darbą privesti iki 
galo ir įprasminti jį lietuvybės iš
laikyme.

A. Mauragis, Sydney.

SPORTO ŠVENTĖS 
REZULTATAI

Metų pabaigoje įvykusios lietu
vių Sporto Šventės Adelaidėje re
zultatai :

Vyrų krepšin**: I — Adelaidė, 
II — Melbournas, III — Perthas. 
Toliau Geelongas, Sydnėjus, Ho- 
bartas.

Moterų krepšinis: I — Adelai
dė, II — Sydnėjus.

Vyrų tinklinis: I — Sydney, II
— Geelong, III — Adelaide, IV
— Melbourne.

Jaun. berniukų krepšinis: I — 
Adelaide, II — Canberra, III — 
Melb., IV — Geelong, V — Syd
ney.

Jaun. merg. krepšinis: I — Ade 
laide, II — Geelong, III — Mel
bourne, IV — Sydney.

Baudų mėtymas komandiniai: I 
vieta vyrų Geelong; I vieta mote-f 
rų — Sydney.

Baudų mėtymas individualiai: j 
vyrų ,— E. Palubinskas (Canbe- ■ 
rra), moterų — E. Milvydaitė | 
(Melbourne).

Stalo tenisas individualiai: I vy I 
rų vieta — V. Vasaris (Canberra), | 
moterų — O. Snarskytė 
de).

Lauko tenisas indiv.:
vieta: — V. Špokevičius
I moterų vieta — A. Morkūnaitė 
(Adelaide).

Smulkesni aprašymai seks vė
lesniuose M.P. numeriuose.

(Adelai-

I vyrų 
(Melb.),

Sėkmingiausiai išmoksi vairuoti | 
lankydamas ROYAL PARK I 
DRIVING SChOOL Adelaidėje ‘

Savininkas P. Mariukas
71 Wattle Ave., Royal Park, S.A. | 
Tel. 45 5054 darbo valandomis. Po 
darbo 45 9193.
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