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J. SALIŠKIS

PASAULIO POLITIKOS VARŽYBOS
Trečioji pasaulio jėga nori užtemdyti didžiųjų tarimųsi. Vakarų Europa neno
ri būti pasyvi. Sovietai pragydo gulbės balsu. Ar yra realių galimybių susitar
ti Amerikai su Sov. Sųjunga ?

Ne paslaptis, kad šiuo metu pa
saulio politiką dominuoja dvi di
džiosios galybės: Jungt. Amerikos 
Valstybės ir Sovietai. Pastarieji, 
jei būtų vieni, neatkreiptų tokio 
ryškaus politikos dėmesio, tačiau 
jie disponuoja šiandieną šimtą mi
lijonų gyventojų iš taip vadinamų 
satelitų, o ir Raud. Kinija su še
šiais šimtais milijonų yra pareng
tyje ateiti pagalbon savo “raudo
najam broliui”.

Amerika, galima sakyti, yra 
tampriau ar palaidžiau apjungusi 
beveik visą Vakarų Pasaulį, nors 
šiame junginyje, lyg pasenusiame 
siete, juo toliau juo aiškiau atsi
randa skylių: tatai būtų Kuba, kai- 
kurios Afrikos valstybės ir Jungt. 
Arabų Respublika.

Anglija su savo skaitlingomis 
dominijomis vis dar nori prasikiš- 
ti į priešakį ir vaidinti trečiąją 
pasaulio galybę. Daugkas manė, 
kad Didž. Britanijos liūtas po pas
kutiniojo karo jau yra paguldy
tas “ant menčių”, tačiau paskuti
nieji keleri metai parodė, kad ši 
galybė, kurios kietumo dėka tebu
vo nugalėtas hitlerinis nacizmas, 
nesiduoda taip greitai nuveikiama 
ir įrikiuojama į silpnųjų eiles. 
Konservatorių vyriausybė, šiuo 
metu sumaniai vadovaujama kie
to premjero Macmillano, Angliją 
vėl išvedė į politikos paviršių, kai 
krašto viduje stabilizavo ūkinį bei 
ekonominį gyvenimą, kai savo 
žmonių išradingumu pasigamino 
tuos pačius atominius ii- hidroge
ninius ginklus, kuriuos gaminasi 
Amerika ir sovietai.

Po šio karo, kai didžiausiai D. 
Britanijos dominijai Indijai buvo 
suteikta nepriklausomybė, dauge
lis politinių stebėtojų darė pagrin
dinę klaidą, manydami, kad Indi
ja nužengs ne tik į neutralų, bet 
greičiausia į priešišką Anglijai ke
lią. Tačiau šiuo metu vykstąs D. 
Britanijos karalienės Elžbietos II 
triumfalinis viešėjimas savo do
minijoj Indijoj rodo, kad tarp 
šimtų Indijos milijonų gyventojų 
ii- angliškosios karalystės karūnos 
yra tampresni ryšiai, nei paprasta 
mandagumo kurtuazija. Kas aty- 
džiau seka šių dienų Indijos gy
venimą, tas be dvejojimo patvir
tins, kad šis kraštas ne tik iki šiol 
gyvena angliškosios kultūros lo
biais, bet tą kultūrą vis gilina ir 
plečia, pasisavinant angliškąjį mo
kslą, meną, kalbą (anglų kalba 
Indijoj vartojama kaip valstybine 
administracijos kalba, be to, uni
versitetuose ir mokyklose) ir pa
galiau kariuomenės struktūrą, ap
rangą ir apsiginklavimą. Anglų 
instruktoriai šiandieną Indijos ar
mijoj savo skaičium vis gausėja, 
Anglijos ginklai pradeda išstumti 
ir amerikietiškąjį Indijos armijos 
apginklavimą, kurio indai siekė 
pirmaisiais keleriais metais po ne
priklausomybės atgavimo.

Būdinga, kad kaip tik šiuo me
tu, kai JAV-bių prez. Kennedy 
keičiasi su Sovietijos diktatorium 
Chruščiovu “draugiškumo” pareiš
kimais, Anglijos karalienė trium- 
fališkai keliauja po Indiją, vėliau 
dar keliausianti per Pakistaną ir 
Persiją. Čia primintina, kad ši ka
ralienės kelionė nėra smalsumo 
tenkinimo misija, o iš anksto pla
nuotas politinis .žingsnis, norint 

pademonstruoti, kad angliškasis 
liūtas turi skaitlingų draugų bei 
sąjungininkų.

Šiame judriame politinio akty
vumo rate nenori būti pasyviomis 
ir Prancūzija su Adenauerio Vo
kietija. Abi šios jėgos skaičiuoja 
apie 100.000.000 gyventojų ir lai
ko apginkluotą vieno milijono ar

NAUJI BALTŲJŲ RŪMŲ VADOVAI
Kairėj — USA viceprezidentas L.B. Johnson, 

dešinėje — prezidentas J.F. Kennedy.

miją. Prancūzija ne tik gaminasi 
atominius ginklus, bet skelbia, 
kad greitai sprogdins ir vandeni
linę bombą. Kitaip tariant, Pran
cūzija jau įsiteisino atominių ga
lybių tarpe, o V. Vokietija, plės
dama savo armiją, palaipsniui vis 
gauna savo kariuomenei bazių net 
tokioj Prancūzijoj, o paskutiniu 
metu — ir Anglijoj. Politiniai ko
mentatoriai pabrėžia, kad šios dvi 
V. Europos valstybės, įjungiant į 
jų bloką Italiją, Daniją, Olandi
ją ir Liuksenburgą, artimoj ateity 
galinčios sudaryti Vakarų Euro
poj visai stiprią ir patikimą už
tvarą prieš rusiškąjį komunizmą.

Sovietijoj vėl esą naujų bėdų ir 
rūpesčių. Chruščiovo ūkiniai pla
nai, kultyvuojant tuščiuosius Sibi
ro plotus, esą, visiškai sugriuvę. 
Sovietijos žemės gėrybių derlius 
nepateisino jokių vilčių. Krašte 
esąs jaučiamas nepasitenkinimas 
kolektyvine ūkininkavimo sistema, 
visa Rusijos ir jos satelitų, neiš
skiriant ir Raud. Kinijos, ūkinė 
struktūra kabanti ant galutino lū
žio linijos. Paties Chruščiovo po
zicija valdžioje svyruojanti, kurią 
jis vėl norįs sustiprinti šiuo būdu, 
jei jam pasisektų naująją JAV-bių 
administraciją užliūliuoti pasitari
mų tinkle. Ne kas kitas, o tik So
vietijos gyvenimo sunkumai ir 
gyventojų nepasitenkinimas kraš
te verčią Chruščiovą pragysti ne
kaltu gulbės balseliu, nes tik flir
tas su Amerika galįs išgelbėti jo, 
kaip diktatoriaus, ateitį.

Sekant australiškąją spaudą, 
tikrai darosi nuostabu, kad jos 
skiltyse tiek daug vilčių krauna
ma į Amerikos ir Sovietijos taria
mą ateities susitarimą. Nejaugi 
čia dar iki šiolei nesuprantami 
Sovietijos sąmokslininkų ėjimai, 
tušti jų pažadai, suktas jų padlai

žiavimas ar triukšmingas šauks
mas pagal jų doktrinos reikalą ir 
akimirksninę pasaulio politikos 
raidą?

Suprantama, kad sovietai vis 
dar nori išlošti politiniame žaidi
me laiko. Kadangi jų sistema ne
teikia jiems galimybių pasivyti 
Vakarus nei ekonominiame, nei 

kariniame sektoriuose, todėl jiems 
laikas yra tikra viltis ir palaima.

Netolima ateitis mums parodys, 
ar naujoji JAV-bių administracija 
leisis klaidinama, kaip yra buvę 
demokrato Roosevelto laikais, ar 
ji bus pilname aiškume, kad dabar 
pats aukščiausias metais išeiti su 
dinamiška politika ir aiškiais rei
kalavimais, nes tik kietumas ir jė
ga gali išgelbėti žemės rutulio 
ateitį nuo vandališko sunaikinimo 
pavojų.

GINKLŲ LENKTYNĖS
ART. RYTUOSE

Remiantis diplomatiniais prane
šimais iš Art. Rytų, Izraelis ir 
Jungtinė Arabų Respublika atnau
jinusios ginklavimosi lenktynes.

Izraelis yra įsitikinęs, kad Jung
tinė Arabų Respublika kiekybiš
kai esanti atgavusi tai, ką prara
do 1956 metų kare. Tada Izraelis 
sunaikino didelius Egipto ginklų 
kiekius Sinajaus trikampyje. Bet 
Izraelis daugiau yra susirūpinęs 
ne tiek kiekybišku, kiek kokybiš
ku Nasserio kariuomenės augimu. 
Izraelyje tikima, kad egiptiečiai ir 
syriečiai per tą laiką įgudę labai 
gerai naudoti sovietinius ginklus, 
kuriuos jie gavo iš komunistinio 
bloko.

Jungtinei Arabų Respublikai 
tuo tarpu kelia rūpestį Izraelio 
pastangos įsigyti naujų ginklų iš 
Vakarų. Kairo valdininkai cituoja 
premjero Ben Guriono pareiški
mą parlamente, pagal kurį “pa
saulyje yra tik vienas kraštas, kur 
mes galime gauti reikalingas at
sargines dalis”. Jų nuomone, tai 
liečia prancūzų sprausminius nai
kintuvus ir tankus.

KOMUNISTINĖ INFILTRACIJA
VOKIEČIŲ VARDU

Vokietijos sovietinė zona šian
dien yra pilnateisiu nariu daugiau 
kaip du šimtu penkiasdešimtyje 
tarpvalstybinių organizacijų. Su 
trisdešimt viena nekomunistine val
stybe ji yra užmezgusi prekybinius 
ryšius, dvidešimt vienoje iš jų tu
ri reguliarias “prekybos atstovy
bes”. Mažiausiai dešimt šių misi
jų jau naudojasi normalių diplo
matinių atstovybių teisėmis.

Be abejo, šį prieš penkerius me
tus pradėtą Pankovo (rytinio Ber
lyno priemiesčio) prasiveržimą 
tikrai laikyti nemažu komunistų 
laimėjimu. Vienas tų laimėjimų 
faktorius neabejotinai yra užsie
nio nesusivokimas apie tikrąją Vo 
kietijos būklę. Komunistinė pro
paganda, naudodama žodį “Vokie
tija”, bet nutylėdama komunizmo 
sąvoką, sugebėjo atsidaryti nevie
nas duris. Nevieną ūkiškai atsili- 
kusį kraštą bus patraukęs pramo
ninis zonos kapacitetas, kuris iš 
tikrųjų yra blogai administruoja
mi kapitalistinių laimėjimų liku
čiai.

Rytų Berlyno aktyvumas "kapi
talistiniame pasaulyje” siekia dvie
jų tikslų: komunizmo propagavi
mo užsienyje, kiek užmaskavus jį 
“socialismus made in Germany” 
etikete, ir Vokietijos padalinimo 
diplomatinio pripažinimo tarptau
tinėje scenoje.

Veikiama trim kryptim: preky-, 
boję, kultūroje, politikoje. Komu
nistai labai apsukriai lenda į įvai
riausias organizacijas, surasdami 
jų silpnąsias vietas ir pro jas įsi- 
lauždami. čia naudojamos seno
sios komunistinės infiltracijos tai
syklės: kapitalistus viliojančios 
prekybos sutartys, kultūrinių sire
nų giesmelės viduriniajai buržua
zijai ir socialinių įtampų išnaudo
jimas, kurstant “dirbančiuosius”.

Pirmuosius laimėjimus atnešė 
prekybinės misijos. Dėkingos ma
šinų ir cheminių produktų pasiū
los užmezgė prekybos sutartis, 
nors gaminių kokybė, pavėluoti 
tiekimai vėliau ir prislopino pir
mykštį “made in Eastern Germa

IŠVENGĘS CENZŪROS ESTO LAIŠKAS
Pro sovietinę laiškų cenzūrą 

kartais prasmunka laiškai, kurie 
tos cenzūros tikrai nebūtų pra
leisti, jei būtų sučiupti.

Žinomas Miuncheno dienraštis 
“Muenchener Merkur” neseniai 
gavo laišką oro paštu iš Estijos. 
Laiškas rašytas 1960 m. gruodžio 
22 d. esto, pasirašiusio (žinoma 
netikra pavarde) Ants Salumets. 
Paduodamas laiško turinį, laik
raštis atsispausdino ir originalaus 
voko faksimilę.

Ilgame laiške rašėjas pasisako 
jau anksčiau gavęs laikraščių iš
karpų iš Vaarų. Maskvos manifes
te ir šiaip kasdien sovietų vis esą 
skelbiama apie kolonializmo pa
naikinimą. Komunistai vis begė
diškai skelbiasi didžiausiais kolo
nializmo priešininkais. “Esu estas 
ir gerai žinau tikrąją Pabaltijo 
valstybių istoriją, kai jos 1940 me
tais šarvuočių, teroro ir apgaulės 
dėka buvo įjungtos į Sovietų Są
jungą.” Todėl jam ir kitiems jo 
tautiečiams esą labai sunku nesi
jaudinti, kai girdi apie “sovietų 
kovą prieš kolonializmą”. Kaip il
gai dar gali suaugę ir normalūs 
žmonės klausytis tų Maskvos me

ny” prekių gavėjų susižavėjimą. 
Bet apsukri prekybinių misijų 
veikla sugebėjo išlaikyti atsiliku
sių kraštų susidomėjimą “socialis
tinio ūkinio stebuklo” gaminiais. 
Tam be abejo daugiausiai pasitar
navo įvairios užsienio parodos ir 
mugės. Jose buvo rodomi pavyzdi
niai rytų zonos pramonės gami
niai, kuriems trūko tik vieno daly
ko: jie nebuvo ir negalėjo būti 
parduodami, nes sovietinės zonos 
pramonę komanduoja sovietai, ir 
gerieji gaminiai eina į nepasotina
mus rytų bloko kraštus. Bet vis 
dėlto, 200 užsienio parodų ir mu
gių, kuriose pastaraisiais metais 
Rytų Berlynas buvo atstovauja
mas, pasiekė efekto.

Kultūrinė ofenzyva taip pat di
riguojama pagal komunistinę laz
delę. Joje vakarų Vokietija ban
doma visais įmanomais būdais dis
kredituoti, o sovietinė zona vaiz
duojama, kaip vienintelė tikroji 
kultūrinių Vokietijos tradicijų įpė
dinė. Plačion propagandos skalėn 
įeina visa, ką tik galima panaudo
ti — nuo kultūriškai išdailintų te
levizijos filmų iki patefono plokš
telių ir primityvių foto montažų, 
skirtų kraštams su dideliu anal
fabetų nuošimčiu. Rytų Berlyne 
spausdinami leidiniai 20 kalbų, ku
rie eina į 70 kraštų ir ten, dau
giau ar mažiau sėkmingai, propa
guoja komunizmą.

Pastaruoju metu daugumoje 
komunizmu susidomėjusių kraštų 
pagrindinę šios propagandos naš
tą perėmė zonos valstybinė pro
fesinė sąjunga. Ji mezga nelega
lius kontaktus su komunistais ki
tuose kraštuose, stiprina juos, in
struktuoja ir kursto. Sovietinėje 
Vokietijos zonoje yra bent keli 
tuzinai organizacijų, ii- centrų, 
kurie ruošia planus perversmams 
kituose kraštuose. Tiesa, jų meto
dai tebėra gana primityvūs, bet 
reikia konstatuoti, kad sovietinei 
kolonialinei sistemai per vokiečius 
pasisekė eilėje- kraštų pasiekti po
litinių laimėjimų.

(tp) — “Dirv.” I.

lų?, klausia autorius. Kodėl kolo
nijiniai viešpačiai išvyksta iš Af
rikos, bet neišvyksta iš Talino, 
Rygos, Vilniaus? Kodėl suteikia
ma nepriklausomybė Kongo kraš
tui, bet negražinama ji Estijai, 
Latvijai, Lietuvai? Kodėl nepri
klausomi afrikiečiai sėdi Jungtinė
se Tautose, bet nė vienas suvere
ninių Estijos, Latvijos ir Lietu
vos valstybių atstovas? Baigdamas 
estas klausia: “Argi Vakarai ga
lop negali suprasti, kad jie komu
nizmui privalo suteikti tokius pat 
smūgius, kokius suteikia komuniz
mas Vakarams? Kada gi demokra
tiniai Vakarai pradės pasaulinio 
masto kampaniją prieš sovietinį 
kolonializmą? Kada prasidės lais
vojo pasaulio ofenzyva Jungtinėse 
Tautose? Mes to laukiame karš
tomis širdimis ir sukandę dantis.”

Laiškas rodo, kad netik laisvo
jo pasaulio pabaltiečiai, bet ir gy
veną sovietiniame režime apimti 
tomis pačiomis mintimis. Ir vieni 
ir kiti laisviesiems Vakarams sta
to klausimą: Kada gi bus ryžtin
giau pasipriešinta sovietiniam ko
lonializmui prie Baltijos jūros ir 
kitur Europoje?

MIRĖ
ADV. J. BATAITIS

Visiems giminėms Lietuvoje, 
draugams, pažįstamiems ir bičiu
liams šiapus ir anapus geležinės 
uždangos pranešame, kad negai
lestingoji mirtis išplėšė iš mūsų 
tarpo (po sunkios operacijos Hei
delbergo Universiteto Klinikoje) 
1961 m. sausio 17 d. didelį visuo
menininką, buvusį Vokietijos 
Krašto Tarybos narį, buvusį PLB. 
Vokietijos Krašto Valdybos pirmi
ninką, buvusį VLIKO narį

a.a. advokatą Juozą Bataitj.
Jis gimė 1894 m. spalio 17 d. 

Raseiniuose, gyveno Kaune ir ver
tėsi ten advokato amatu.

Laidotuvės įvyko (Vokietijoj), 
1961 m. sausio 23 d. Hūttenfeldo 
kapinėse. Visais laidojimo ir pa
minklo statymo reikalais prašau 
kreiptis į mane gimnazijos antra
šu, nes tam esu PLB. Vokietijos 
Krašto Valdybos ir VLIKO įga
liotas.

(-) Fr. Skėry*,
Vokietijos Krašto Tarybos nary*

RAKETŲ SIAUBO 
VARŽYBOSE

JAV, kaip oficialiai žinoma, turi 
du atomine energija varomus po
vandeninius laivus, kurių kiekvie
nas ginkluotas šešiolika Polaris 
raketų. Laimai gali išbūti po van
deniu neribotą laiką ir raketas iš
šauti pasinėrę. Polaris raketų skri
dimo radiusas yra 1,250 mylių ir 
kiekviena jų turi termo-branduo- 
linį užtaisą, kuris yra 25 kartus 
stipresnis už atomines bombas, su
naikinusias Hirosimą ir Nagasa
kį. Keturi to paties tipo ameriki
niai povandeniniai laivai turi bū
ti baigti ir išplaukti į vandeny
nus šiais metais.

Sovietai, kiek bendromis Vaka
rų valstybių karinių žvalgybų pas
tangomis nustatyta, turi 14 povan
deninių laivų, galinčių iššauti ra
ketas, bet tik nuo vandens pavir
šiaus. Sovietų “jūrinės” raketos 
yra dviejų tipų: viena galinti 
skristi 100 mylių antra — 395 my
lias. Jų povandeniniai laivai ne
prilygstu amerikiniam George Wa
shington, daugumas jų perdirbta 
iš seno tipo povandeninių laivų, 
jų veiklos radiusas ir tuo pačiu 
“nematomumo” laipsnis riboti. 
Bet tikima, kad jie statą ai’ baigią 
statyti du ar tris atomine jėga 
varomus povandeninius laivus, ta
čiau nesą duomenų, kad jie bus 
ginkluoti raketomis.

*
Kalbant apie raketas, Vakarų 

karinių žvalgybų įstaigos šią sa
vaitę paskelbė, kad Soviet:ja tu
rinti 35 tarpkontinentines raketas, 
skrendančias 8000 mylių ir galin
čias pasiekti Ameriką. Šių metų 
pabaigoje ji galinti jų turėti 200. 
Be to, rusai turį “didesnį kiekį” 
tolimųjų distancijų raketų, nega
linčių pasiekti JAV kontinento iš 
anapus geležinės uždangos, bet 
galinčių kliudyti taikinius Vakarų 
Europoje ir Afrikoje.

JAV, kaip skelbiama, turinti 9 
Atlas tarpkontinentines raketas, 
skrendančias 6000 mylių. 11 Atlas 
bazių statoma, šiais metais jau 
bus išleistos naudojimui Titan ra
ketos. Atlas ir Titan gali pasiekti 
Rusiją. Be to, Vakarų Europoje 
baigtos ir dar tebestatomos septy
nios tolimųjų distancijų raketų 
bazės. 60 Thor raketų stovi pa
ruoštos Britanijoje. 30 Jupiter ra
ketų statoma Italijoje, ir viena 
bazė penkiolikai Jupiter raketų 
statoma Turkijoje.
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DEGANTIEJI

Nelengva atskirti nuoširdų iš
gyvenimų ir protestų nuo madin
gos pretenzijos eilėje visose pa
saulio dalyse veikiančių įvairiau
sių prieš dabartinę civilizacijų ar 
bent jos išorines formas nukreip
tų jaunimo judėjimų. Kelis pasku
tiniuosius metus su susirūpinimu 
ar su pašaipa kalbėta ypač apie 
vadinamuosius “beatnik'us”. Ka
dangi tiksliai šio vardo išversti ne
įmanoma, čia vadinsiu juos “de
gančiaisiais”, nes tokia interpre
tacija man regis artimiausia tam, 
kas skaitoma šio judėjimo esme. 
Neperseniausiai Sydnėjaus uni
versitetas paskyrė vienų savo dvi
savaitinio biuletenio C.A.B. leidi
nį degančiųjų genkartei. Studijų 
paruošė vieno Australijos univer
siteto filosofijos profesorius. Jis 
teigia, kad tarp iš esmės savo gy
venamojo laikotarpio civilizacijai 
nepriklausančių grupių šiandien 
ryškiausia esanti “degančiųjų gen- 
kartė”, kuri atsirado Amerikoje 
tuoj po pasaulinio karo. Jų suda
riusi grupė bohemiškų maištinin
kų, kurie iki jų išgarsinimo aukš
čiau minėtame Jack Kerouac’o vei
kale “Vieškeliu” gyveno pogrin- 
diškai. Po Kerouac’o knygos pasi
rodymo imta skelbti, kad atsira
dusi nauja sukilėlių karta su savo 
literatūra ir savo kultūrinio ne
priklausomumo, socialinio atsipa- 
laidojimo, meno grynumo ir lais
vai pasirinkto neturto programa. 
Akylesnieji su aštria ironija pa
stebėję,. kad tas programinis ne
turtas reiškiąs neturėjimų ne tik 
pinigų, bet dar labiau minčių, bet 
kiekvienu atveju, reikia atsimin
ti, kad toji programa paskelbta 
kaip tik ten, kur viešpataująs pa- 
siturimumas, karjerizmas, glaudus 
laikymasis krūvoj, visom jėgom 
stengimasis atsiekti ekonominio 
gerbūvio ir neatsilikti nuo kaimy
nų. Iš viso, sėkmingas ar ne, or
ganizuotas ar pripuolamas, tai 
esųs judėjimas nukreiptas prieš 
nežmoniškų industrinės organiza
cijos augimų, prieš išorinį vertima 
prisitaikinti, supanašėti ir atsisa
kyti savo individualybės.

Savo protestų degantieji pir
miausiai išreiškia mėgindami pa
sitraukti ir atspalaidoti nuo, jų 
nuomone, tuščių ir nepagrįstų nu
sistovėjusios bendruomenės or
ganizacijų: šeimos, biznio korpo
racijų, politinių partijų, o taip 
pat ir organizuotos religijos. Jie 
reiškiu nepasitikėjimų valstybe, 
smerkiu karų, griežtai atmetu ofi
cialiųjų kultūrų ir akademinį mo
kytumų. O protestuoti esu galima 
jau ir gyvenant bendruomenės 
“atlankiuosc”, dirbant tai, kas 
pripuolamai pasitaiko, nesusiri- 
šant su jokia organizacija, ir 
kiekvienam rūpinantis savo vidi
nių išgyvenimų intensyvumu, ku
ris esųs atsiekiamas per lytinius 
patyrimus, džazo muzikų, poezija, 
narkotikų vartojimų.

Degantieji tvirtinu, kad jie ne 
sų kurti išoriniu! pasauliui, bet 
pasenę vyresniųjų šūkiai ir be
kraujės, atgyvenusios vertybės, jų 
nejaudinančios. Jie žinų, kad so
cialiai "susipratusi” 1930 metų — 
jų tėvų-genkartė yra atsakomin- 
ga už šiandienos pasaulinę padė
tį. Už tai jie vyresniųjų nors 
nekaltina, betgi jie jiems nuobo
dūs.

Degančiųjų grupės platumų bei 
savitarpinį susiklausymų esu sun
ku nustatyti. Aišku tiktai, kad be 
niekieno iniciatyvos ar planavimo 
yra išaugus slapta jaunųjų ben
druomenė, kurios nariai vienas ki
tų atpažįsta iš apsirengimo, juo
dų kojinių, barzdų, kalbėjimo bū
do ir tam tikrų intelektualinių 
pretenzijų ir neva filosofinių 
svarstymų.

Romantinis įsitikinimas, kad 
kiekvienam jaunuoliui likimas sky
ręs tam tikrų, nors ir nelengvai 
suprantamų, uždavinį, Degančiuose 
sukėlęs abstraktaus, neaiškaus, 
antilogiško "mintijimo” pamėgi
mų, kuris, jų nuomone, galįs pa
vaduoti mirštančių šiandienos re
ligijų. Jack Kerouac’as tvirtino, 
kad pagrindinis degančiųjų aksti

nas ir esųs religinis: surasti sa
ve, reiškiu surasti Dievų. Negy
voje, slegiančioje, nekūrybingoje 
aplinkoje, kurioje politikai, biz
nieriai ir šeimų tėvai visi nepa
liaujamai meluoju, degantieji ti
kį, kad jie vieni galį pasiekti to
kio vidinio solidarumo, kurį tepa
žįsta pasišventusios religinės gru
pės. Pirmiausiai jie norį kovoti 
su dirbtinumu, nenuoširdumu, kal
bos dviprasmiškumu. Menininkas, 
jų nuomone, esųs pašventintas 
indas, su kitokia siela ir kitokia pa
skirtimi. O išsilaisvinimo jausmas 
išplaukiųs iš įsitikinimo, kad, nors 
keliami klausimai ir nesulaukia at
sakymo, bet jie bent taip pakeičia 
klausiančiųjų gyvenimų, kad se
nosios problemos nebetenkančios 
prasmės.

Nežinojimų degantieji kelių 
virš pažinimo, palaidumų virš pre
cizijos, o logiškas samprotavimas 
atmetamas, kaip nuobodus, apgau
lingas ir tuščias. Pagrindinės de
gančiuosius veikiančios įtakos 
esančios Zen — Budizmas. ("Ty
liai sėdint, nieko neveikiant — 
pavasaris ateina ir žolė auga be 
niekieno pagalbos”.) Nietzsche, 
Wilhelm Reich, kai kurie prancū
zų egzistencialistai ir Ezra Pound.

Kadangi kasdienos gyvenime de
gantieji skelbiasi siekių staigaus 
ir pilno patyrimo, tai pirmoje ei
lėje jie reikalauju lytinio gyve
nimo laisvės. Kaip ir visų laikų 
bohemininkai, laisvoje meilėje jie 
įžiūrį protestų prieš instinktus 
slopinančius šeimos ir bendruome
nės varžtus. Džazo muzika taip 
pat galinti suteikti intensyvių iš
gyvenimų, o su džazu dažnai atei
nantis ir narkotikų vartoimas. C. 
A.B. straipssis apie degančiuosius 
baigiasi tokiu samprotavimu:

"Karštligiškas, naktinis degan
čiųjų gyvenimas, jų aiškios min
ties neturėjimas, nenoras domėtis 
bendraisiais reikalais, ar iš viso 
bet ką svarstyti iš ne asmeniško 
taško dar nereiškia, kad degan
tiesiems nepasisekė užimti vyrau
jančios vietos pereitame dešimt
metyje. Prisitaikymo ir sensaeio- 
nalizmo amžiuje abejotina degan
čiųjų reputacija išsiplėtė iki tokių 
ribų, kad jau pasidarė madinga 
prieš juos kalbėti ir rašyti. Nežiū
rint savo nelogiškumo, naujoviš
kų manierizmų ir atgyvenusio ro
mantizmo, degantieji užsipelnė 
daugiau, negu vien literatūrinio 
ar psichologinio susidomėjimo. 
Pasitraukimas ir maištavimas šitų 
“nieko žinoti nenorinčių” bohemi
ninkų atspindi vis beaugantį nepa
sitenkinimų industrine Vakarų pa
saulio civilizacija”.

TILTŲ BEIEŠKANT

Lietuviškas tremties jaunimas, 
kurio rankose yra išeivijos lietu
vybės ateitis, diena iš dienos, me
tai iš metų yra veikiami abiejų 
augščiau nagrinėtų nuotaikų: su
vienodinančios, industriniai mies
tiškos, ir kitos, prieš jų maištau
jančios. Lietuvybės išlaikymui jos 
abi yra nepalankios. Didmiestiško
ji, suvienodinanti, asimiliuojanti 
nuotaika yra griežtai priešinga 
tautinei mažumų diferenciacija!; 
ir todėl nulietuvinanti. Jai prie
šingoji iš viso paneigia ir atmeta 
tai, kas lietuviškoje bendruomenė
je branginama ir kuo tikima: šei
mų, ištikimumų savo kraštui, pri
sirišimų prie savo kilmės ir pra
eities, puoselėjimų papročių ir 
tradicijos, tautinį lojalumų ir sų- 
moningumų.

Todėl svarbu, kad visi lietuviai, 
tėvai, draugai, mokytojai, visuo
menininkai ir spaudos žmonės su
kauptų visų energijų ir skirtų sa
vo nuoširdžiausias pastangas vie
no tikslo siekimui: kad lietuviškai 
tautiška įtaka atsilaikytų prieš tas 
kitas įtakas; kad jaunieji lietu
viai iš kasdien juos supančios ap
linkos pasisavintų tik tai, kas ge
riausia; kad jie sugebėtų visas įta
kas savyje taip pakeisti, kad juo
se jos pavirstų tik kilniais impul
sais; kad tautinis palikimas būtų 
jų priimtas ir pasidarytų jų ir jų 
palikuonių asmenybės pagrindu. 
Konkrečių kelių į to tikslo atsie-
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kirnų kiekvienas vyresnysis tegali 
pats ieškoti. Nebent tik prisimin
tina, kad neplankūs veiksniai ne
nugalimi jų ignoravimu; kad gal 
būt netikslu gyventi vien laimin
gesnės praeities prisiminimais, 
rankos numojimu atmetant, kaip 
nereikšmingus, visus neįprastus ar 
net gąsdinančius pasireiškimus.

Aplamai, tautinės sąmonės per
davimas siejasi su visapusiško kil
naus žmoniškumo palaikymu ir 
puoselėjimu. Ankstyviausi ir ryš
kiausi įspūdžiai kiekvienam atei
na per jo namus. Kur šeimoje 
viešpatauja santaika, kur vaikui 
nuo ankstyviausios kūdikystės ne
reikia suabejoti jo tėvų savitarpio 
meile, atjautimu, supratimu ir pa
garba, kur šeimos seneliams pa
garbi nepažeidžiama ne tik veiks
mu, bet nei pusbalsiu pasakytu 
žodžiu, kur lojalumas giminėms 
yra visiškai besąlyginis, — ten 
sunku įsivaizduoti, kad vaikas pa
augęs pritartų tiems, kurie šeimą 
atmeta, kaip tuščių ir atgyvenusią 
bendruomeninio gyvenimo formą. 
Ten, kur meilė savam nepavirs
ta neapykanta kaimynui, kur pri
sirišimas bei lojalumas savo gim
tam kraštui nereiškia neapykan
tos kitoms tautoms ir rasėms, — 
ten jaunas žmogus negali galvo
ti, kad kūrybingos meilės princi
pas yra išnykęs iš pasaulio.

Pačią lietuvybės idėjų lengviau 
perduoti asmeniniu pavyzdžiu, ne
gu teoretiniu įtikinėjimu. Jaunie
ji vyresniuosiuose turi matyti tai, 
kuom juos bandoma įtikinti; kil
nų žmogiškumų, savitarpio soli
darumą ir susipratimų (nesunku 
spėti kokį įspūdį priaugantiesiems 
daro bent kokie bendruomeniniai 
barniai ir kivirčai), o drauge at
virumą ir neužsidarymą nuo ben
drųjų pasaulio reikalų ir rūpes
čių. Tremties lietuviuose neturi 
būti surandama XX amžiaus maiš
tininkų smerkiamų bruožų: suma
terialėjimo, nudvasėjimo, karjeriz
mo. Visose tautinio gyvenimo sri
tyse su užsispyrimu ugdytina 
idealizmas, kad tautinės bendruo
menės jauniesiems atrodytų tarsi 
šviesios oazės mieščionybės ir biz- 
nieriškumo dykynėje, tokios oa
zės, kuriose toleruojama, atlei
džiama, užjaučiama, suprantama, 
mylima; kuriose, nors ir esama 
drauge, nereikalaujama prisitaiky
mo ir suvienodėjimo; kuriose kū
rybinis skirtingumas ne iš karto 
pasmerkiamas, bet puoselėjimas ir 
branginamas; kuriose kultūrinin
kai kultūrinių vertybių nesisten
gia per prievartą primesti ki
tiems, bet patraukia kitus savo 
pačių prisirišimu prie jų; tokios 
oazės pagaliau, kuriose bendruo
meninės institucijos, kaip šeima, 
bažnyčia, pasaulėžvalginė grupė, 
ar net biznio įstaiga turi tokius 
pagrindus, kurie įrodo, kad, bent 
pas mus, jos nėra atgyvenusių pa
pročių išdava, bet esminiai visuo
meninio žmonių gyvenimo viene
tai: šeimos kuriamos iš meilės ir 
kuriose dėl bendro visų labo pa
mirštama atskirų narių egoizmai 
ir ambicijos; bažnyčios, kurios 
neišvirsta į politinių intrygų are
nas, bet skelbia Dievą ir Jo įsta
tymą ; pasaulėžvalginės grupės, 
kurios ne savo pranašumo įrody
mo ar kitų suniekinimo siekia, 
bet, per atviraširdiškų domėjimą
si kitų nuomonėmis, per išklau
symų, palyginimą ir diskusiją ieš
ko vis teisingesnio atsakymo į 
bendruosius klausimus; biznio 
korporacijos, kuriose nesiekiama 
neriboto pelno, pasiremiančio kitų 
skriaudimu, bet kurios pamažu 
auga į savitarpio šalpos organi
zacijas, gelbsti nelaimės ištiktus 
ir remia bendruomenės veiklų ir 
jos kultūrinius pasireiškimus.

Jaunieji pirmiausiai turi maty
ti, kad savo bendruomenės vertos 
palaikymo, nes jose randama gry
na tai, kas kitoje kasdieninėje 
aplinkoje sudarkyta; kad jose 
skelbiama tai, kuo ir gyvenama. 
Tuomet ir juose užaugs toji tau
tinė sąmonė ir tas lojalumas, ku
ris pirmos kartos išeiviams yra 
natūralus, nuo savęs neatskiria
mas asmenybės pagrindas.

UŽKLIUVO TILMANSO IR 
ŠMIDTU FABRIKAI 
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Kaip Lietuvos komunistai svarsto Kauno 
stambiosios pramonės likimą

Nenaujas yra Lietuvos komu
nistų propagandos tvirtinimas, kad 
tik “kartu su Rusija ir kitom bro
liškom respublikom Lietuvai yra 
užtikrintas geras ūkinis klestėji
mas”. Tas tvirtinimas kartojamas 
kiekviena proga, kai tik kur nors 
primelžta litras pieno daugiau, ne
gu savaitę prieš tai, ar kai paga
minta daugiau audimų ar metali
nių staklių. Naujas yra argumen
tas^ kurį toji propaganda dabar 
ima naudoti Lietuvos nepriklau
somybės pirmųjų metų ekonomi
nės raidos aiškinimui.

Lkp ideologiniae organe “Ko
munistas” (1960 m. 12 nr.) tilpo 
V. Černeckio straipsnis “Smuki
mo keliu” (Archyvų puslapius 
sklaidant). Pradžioje kronikiniai 
primenama, kad Kaunas (tuomet 
dar Rusijos dalis’ jau XIX-jo am
žiaus pabaigoje ir XX-jo amžiaus 
pradžioje tapęs vienu stambiausių 
Lietuvos pramoninių miestų, ku
riame ypač smarkiai išaugo meta
lo apdirbimo pramonė. Pirmojo 
pasaulinio karo išvakarėse vien 
tik Kauno stambiojoje metalo pra
monėje dirbę 3.428 darbininkai. 
Tai sudarę maždaug 80% viso 
miesto pramonės darbininkų skai
čiaus. Tilmanso fabrikuose dirbę 
apie 1.600 darbininkų, brolių 
Šmidtų gamyklose apie 1.300 dar
bininkų, o Rekošo ketaus liejimo 
įmonėje apie 300 darbininkų. 
Kauno metalo pramonė gaminda
vo žemės ūkio ūkio mašinas, ž.ū. 
įrankius, prekinius vagonus, įvai
rius ketaus liejinius statyboms, 
įvairias spynas, varžtus, apkaus
tus, vinis ir kt.

Černeckis ima svarstyti, kodėl 
sužlugo Kauno stambioji metalo 
pramonė. Pradeda nuo patogiau
sio (kad ir jau labai nuvalkioto) 
argumento, girdi, Lietuvos “bur
žuaziniai nacionalistai” tą pramo
nę sužlugdę. Į argumentą, kad po 
pirmojo karo tiems fabrikams 
veikti buvę per siauros rinkos, 
Černeckis mėgina atkirsti, kad ne
priklausomais laikais net toji siau
ra vidaus rinka nebuvusi pakan
kamai aprūpinta, tekę iš užsienio, 
iš Vakarų importuoti. Kaltinamas, 
žinoma, buržuazinis režimas. Toks 
komunisto argumentavimas dar 
būtų šiek tiek suprantamas, nes 
jis kitaip ir negali.

Kiek nuostabesni yra černeckio 
svarstymai, kokią išeitį Lietuva 
po pirmojo karo galėjo rasti, kad 
Kauno stambiąją metalo pramonę 
vėl būtų galima paleisti į darbą. 
Girdi, kai Lietuva ankstesniais 
metais palaikė glaudžius ekonomi
nius ryšius su kitomis Rusijos da
limis, tai ir toji pramonė orga
niškai suaugusi su Rusijos ekono
mika. Esą gaila, kad Lietuvos 
“buržuaziniai nacionalistai”, Va
karų imperialistų remiami, pas
maugė tarybinę santvarką Lietu
voje ir “netik • politiniu, bet ir 
ekonominiu atžvilgiu užsitvėrė nuo 
Tarybų Rusijos”. Toks ryšių nu
traukimas su Rusija Lietuvos eko
nomikai ir atsiliepęs "tiesiog pra
gaištingai”.

černeckio argumentais, Lietuva 
būtų turėjusi tik atsižadėti savo 
nepriklausomybės, susidėti su So
vietų Rusija ir viskas būtų buvę 
gerai: Kauno stambieji metalo 
fabrikai būtų galėję vėl pilnai 
veikti, gauti - žaliavų, kaip anks
čiau, iš Rusijos ir tiekti “plačiajai 
Rusijos rinkai” savo gausius ga
minius.

Reikia pasakyti, kad taip įžū
liai Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę išmainyti į kelių Kauno fab
rikų veiklą — sovietinė-komunis- 
tinė propaganda iki šiol dar nie
kad nesiūlė. Bent neužtikome to
kių argumentų. Tokių mainų lie
tuvių tauta niekad nedarė ir ne
darys, kai gali laisvai apsispręs
ti.

Prie paties dalyko dar peršasi 
kelios pastabos. Nepriklausoma 
Lietuva su Sovietų Rusija ir vė
liau su Sovietų Sąjunga turėjo 
normalius diplomatinius ir preky
binius ryšius. Jei jau Rusija būtų 
buvusi tokia gera rinka Kauno 
fabrikams, jie, pareikalavimui

esant, be- abejo būtų plėtę spynų 
ir kitų dirbinių gamybą. Bet So
vietų Rusija tais laikais, galima 
sakyti visą pirmąjį dešimtmetį po 
spalio revoliucijos, buvo tiek nu
skurdusi, kad nepajėgė nei kiek 
žymesnius kiekius žaliavos ekspor
tuoti, nei užsienio gaminių pla
tesniu mastu pirktis, be to, ji ne
darė užsakymų ir politiniais mo
tyvais. Tai jautė netik minėti 
Kauno fabrikai, bet ir Rygos, Ta
lino, Narvos ir kitų Pabaltijo vie
tovių stambioji pramonė. Nejau
gi visos trys Pabaltijo tautos vien 
tik todėl turėjo dėtis su Sovietui 
Rusija, kad keli fabrikai vėl im
tų veikti? Sovietų Sąjunga po pir
mojo karo prieš Pabaltijo valsty
bes ekonominiu ir politiniu atžvil
giu laikėsi nedraugiškai.

Istorija, atrodo, kartojasi. Kaip 
carinė Rusija buvo užinteresuo- 
ta, kad “Pabaltijo pakraščiai” su 
Rusija būtų kiek galint ankštai 
sujungti stambiosios pramonės 
saitais (nepaisant gyventojų kitų 
poreikių), taip ir sovietinis reži
mas dabar Lietuvoje yra pristei
gęs eilę stambių fabrikų, kurie 
dirba bemaž išimtinai “broliškoms 
respublikoms” — ii’ vėl nekrei
piant dėmesio į Lietuvos gyvento
jų poreikius, aprūpinti juos pa
kankamais kiekiais būtinų reikme
nų. Maskva dargi išnaudoja Lietu
vos respubliką ir jos gyventojus, 
neatsilygindama už gaminius pa
saulinės rinkos kaina, arba nulup
dama nuo gyventojų už jų pačių 
pagamintus gaminius spekuliantiš
kas kainas. O kai griūtų sovieti
nis režimas Lietuvoje — kas tuo
met?

Ir vėl tie stambieji fabrikai 
“plačiosios Rusijos aprūpintojai”, 
turėtų savo gamybų susiaurinti, 
jei Rusija panorėtų ekonominiai 
smaugti, kaip darė su visais Pa
baltijo kraštais po 1-jo karo. Kai 
kurie Lietuvos fabrikai iš viso ne 
Lietuvai, o Rusijos reikalams sta
tyti. E.

UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS
KOMUNISTŲ PARTIJOS CENT
RO KOMITETO PLENUMAS SO
VIETINIO ŽEMĖS ŪKIO KRIZĖS 

ŽENKLE

Plenumas, kaip žinoma, turėjo 
įvykti jau gruodžio mėnesį, bet 
buvo atidėtas tariamai dėl Chruš
čiovo ligos. Dabar susirinko sausio 
10 d. Centrinis darbotvarkės punk
tas: Sovietų Sąjungos žemės ūkio 
negerovės, ypač “naujose žemėse” 
Kazachstane. Esą paaiškėję, kad 
šiemet gauta truputį daugiau grū
dų, negu pereitais metais, bet vis 
dėlto apie 3 milijonus tonų ma
žiau, negu buvo laukta. Kremlius 
nušalino visasąjunginį žemės ūkio 
minister; Mackevičių už “nepa
kankamą veiklų” ir nusiuntė jį į 
Kazachstaną, į ž.ū. krizės židinį. 
Pašalintas iš pareigų ir Kazachs
tano ministeris pirmininkas Taše- 
nevas. "Pravda” susirenkant ck 
plenumui labai aštriu tonu kriti
kavo “vietinius” organus, kad ne
pakankamai rūpinosi žemės ūkio 
gamybos kėlimu. Daug kur buvę 
padaryti išpūsti pažadai, o kai pas
kiau derlius gautas blogas, buvę 
teisinamasi blogomis oro sąlygo
mis ir panašiai. “Pravda” taja kri
tika nori nukreipti dėmesį nuo 
bendros sovietinio ūkio netvarkos 
ir viršūnių kaltės.

Dar aiškėja, kad plenumo sesi
jos metu bus svarstomi ir kiti, 
netik žemės ūkio reikalai. Chruš
čiovas norįs pasisakyti dėl “Mask
vos manifesto”. Sovietų Sąjungos 
kp visuotinis suvažiavimas, kuris 
turėjo įvykti pavasarį, atidėtas į 
spalio mėnesio 17 d. Būsiąs keičia
mas kp statutas.
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SOVIETŲ SĄJUNGOJE
17 žydiškų organizacijų Jungti

nėse Amerikos Valstybėse įteikė

OKUPUOTOJE
LIETUVOJE

KAIP LIETUVOS GYVENTOJUS 
APMOVĖ SU LIAUDIES 
TEISĖJŲ “RINKIMAIS”

Visiems žinoma, kad “rinkimai” 
sovietiniuose kraštuose yra tikras 
blefas. Tariamai “statomi” kandi
datai, tariamai jie “renkami”, bet 
faktinai “išrenkami” tie, kuriuos 
pastatė ir patvirtino partiniai ko
mitetai. Taip atsitiko ir su pasku
tiniais liaudies teisėjų ir patarėjų 
“rinkimais” Lietuvoje. Pačiais so
vietiniais duomenimis, visų “iš
rinktų” į liaudies teisėjus 90,91% 
esą komunistai arba kandidatai į 
partiečius. Nepartinių pateko į 
liaudies teisėjus vos 9,09%. Rei
kia turėti galvoje, kad komunistai 
Lietuvoje sudaro tik apie 2% vi
sų krašto gyventojų, o čia jų stai
ga atsiranda daugiau negu 90%! 
Kokie čia triukai? Labai papras
ti: Partinių komitetų buvo pasta
tyti kiekvienoje rinkimų apylin
kėje tik vieno vienintelio sąrašo 
kandidatai, patikrinti ir patvirtin
ti partinių centrų, kurie, žinoma, 
siekė liaudies teisėjų postus ap
statyti savais žmonėmis. Taip ii1 
susidarė blefiniai “rinkimų” duo
menys, kada komunistų “išrinkta” 
per 90%, o jie sudaro tik 2% 
Lietuvos gyventojų.

Liaudies teismų tarėjų “rinki
muose” dėl akių nepartiniams duo
ta daugiau vietų, žinant, kad tarė
jai teismų sprendimuose mažiau 
tereiškia, negu teisėjai. Jiems duo
ta 56,90%, partiniams 43,51%, 
nors, kaip jau minėta, šie pasta
rieji Lietuvos gyventojų skaičiu
je sudaro tik apie 2%. Taip Lie
tuvos liaudis vėl kartą buvo ap
mauta “rinkimais”.

BALIO KARVELIO 
SKLANDYTUVAS BUS

GAMINAMAS SERIJINIAI

Sklandytuvų specialistas inž. 
Balys Karvelis sukonstruavo nau
jovišką sklandytuvą, kuris dabar 
pristatytas serijinei gamybai. Tai 
“BK 6” modelis. Ilgasparnio 
sklandytuvo bandymai parodę la
bai gerus rezultatus.

Jungtinėms Tautoms skundą dėl 
žydų traktavimo Sovietų Sąjungo
je. Jų ten dar esą per 3 milijo
nai. 1932 metais Sov. Sąjungos 
žydai dar turėję 1.400 savų mo
kyklų su 150.000 mokinių, o da
bar nebesą jau nė vienos mokyk
los.

.SU TOKIAIS MEDICININIAIS
INSTRUMENTAIS TENKA 

SOVIETINIAMS GYDYTOJAMS 
LIGONIUS GYDYTI

Senukas gydytojas K. Joakimis 
(gyv. mieste Romny, Ukrainoje), 
kuris pats pasisako, kad jau greit 
baigs savo chirurginę karjerą, 
“Izvestijų” laikraštyje parašė 
skundą, kuris tiek savo turiniu, 
tiek atspausdinimo faktu yra itin 
įdomus. Galima manyti, kad jo ke
liami faktai — tokie pat yra ir 
Lietuvoje.

Joakimis skundžiasi, kad, apskri
tai, medicininiai instrumentai yra 
nepaprastai blogos rūšies ir sunki
na gydytojo darbą. Trojanovo ti
po adatos ir jų laikikliai — blogai 
nikeliuoti ir verdančiame vande
nyje sutrupa, kartais ir gydytojo 
rankose. Ypač gydytojai esą pasi
piktinę bloga švirkštų kokybe. Jų 
metalinės galvutės blogai prie 
stiklinio vamzdžio pritvirtintos, 
skystis nesilaiko, persisunkia kur 
nereikia. Kartais galvutės ir visai 
nukrinta. Sterilizavimo aparatų 
yra, bet jų skaičius labai mažas 
ir kokybė menka. Leningrado fab
riko gaminami elektriniai apara
tai turi daug dalių iš dirbtinių 
medžiagų (vieton metalo), kurios 
nesilaiko, nutrupa. • Kitas Lenin
grado fabrikas gaminąs dujinės 
narkozės aparatus. Aparatai yra 
— bet niekas netiekia specialiųjų 
dujų. Sąvaržėliai, naudojami prie 
skilvio ar žarnų operacijų, taip 
pat nutrupa kaip beržo žievė...
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FANATIKAS PALAIMINGĄJA PRASME
RAŠO: ARŪNAS ŽIŽYS

JAUNIMAS BENDRUOMENĖS VEIKLOJ
(PRAEITOJE “M.P.” LAIDOJE “STUDENTŲ ŽODŽIO” SKYRIUJ E STRAIPSNIS “JAUNIMAS IR 
LIETUVYBĖ” BUVO NETIKSLIAI IŠSPAUSTAS DR. L VENCLOVO TITULU, NES TATAI BUVO 
KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIME SKAITYTASIS JAUNOJO INŽ. R. ZAKAREVIČIAUS RE
FERATAS, PATEIKTAS “M.P.” SKAITYTOJAMS IŠTISAI.
ČIA SPAUSDINAMAS STRAIPSNIS, PAVADINTAS “JAUNIMAS BENDRUOMENĖS VEIKLOJ” 
YRA AUTENTIŠKAS DR. L VENCLOVO REFERATAS, SKAITYTAS TARYBOS SUVAŽIAVIME 
PR. METŲ GRUODŽIO 29 D. “DAINAVOS” SALĖJE.)

Kas yra fanatikas? Kaip jį api
budinti? Jei kas nors pamini šį 
žodį, vaizduotėje tuojau kyla ko
kia įnirtusi žmogysta, kuri ne
kreipdama dėmesio į kitų jaus
mus, nebijodama mirties ir akla 
visokiai logikai, žiauriai siekia sa
vo tikslo. Tačiau fanatikas gali 
būti ir visaį kitoks. Sakoma, kad 
kunigas, kuris palikęs tėvus, gi
mines, gimtavietę, draugus, iške
liauja į kitų žemyną misijonie- 
riauti, elgiasi fanatiškai. Komu
nistai ir fašistai dažnai vadinami 
fanatikais. Tarp Australijos lietu
vių pasaulėžvalginių grupių daž
nai sutinkami reiškiniai, kurie dėl 
savo kraštutinumo ii- įsitikinimo 
tikrai yra fanatiški. Tai, kas tuose 
pavyzdžiuose yra bendro, ir suda
ro fanatiškumo charakteristiką.

Pirmiausiai aiškėja, kad fana
tikas, koks jis bebūtų, yra di
namiškas. Jis vis ką nors 
kuria ar griauna, kad-vėliau ga
lėtų kurti, šitas fanatiškumo 
bruožas ir tinka vadinti dinamiš
kumu. Nesvarbu, ką fanatikas ku
ria, stato; svarbu, kad tik staty
tų, kad tai būtų kūryba.

Kitas fanatiškumo bruožas yra 
tikėjimas. Be tikėjimo 
negali būti jokios atsidavusios bei 
kraštutiniškos veiklos. Todėl di
džiausias fanatizmo priešas yra 
kritiška dvasia. 
Kritiškos dvasios žmogui idealiau
sias darbas yra profesoriavimas. 
Akademikas kitus moko, bet pats 
nelabai linkęs veikti. Dažnai kal
bama apie bemąstančius Rytus, 
ypač Indus taip mėgstama vadin
ti. Iš jų pavyzdžio matosi, kad kri
tiška dvasia yra gyvenimo būdas, 
nes šiems rytiečiams jų intelektas 
neleidžia griebtis betkokių nau- 
janybių ir perversmų siekiančios 
veiklos.

Plačiausia tat prasme fanatiš
kumas yra toks gyvenimo būdas, 
kurio pagrindiniai bruožai dina
miškumas ir tikėjimas. Kritiškos 
dvasios persunktas gyvenimas yra 
fanatiškumo priešingybė.

Čia nebandoma įtaigoti, kad fa
natiškumas yra teisingesnis gyve
nimo būdas negu kritiška dvasia. 
Pasirinkimas vieno ai- kito dalinai 
priklauso nuo žmogaus asmenybės 
bei jį supančios kultūros. Tačiau 
yra pagrindo tikėti, kad kritiška 
dvasia gali išplaukti ir iš apsnūdi
mo. Tie žmonės, kurie artimai su
sitinka su mirtim ar pilnai jaučia 
jos reikšmę, bando atsiekti ko 
nors aiškaus, net drastiško. Įdo
mu prisiminti Vaslovo Nidžinskio 
pavyzdį. Pačioje savo meniškos 
karjieros aukštumoje Nidžinskiui 
pradėjo gesti glandai ir dėl to jam 
grėsė beprotybė. Jis tą artinančią 
dvasios mirtį pilnai jautė ir jo* 
bijojo. Kuo labiau prie jo artėjo 
beprotybės naktis, dar būdamas 
sveikas, jis elgėsi labiau ir labiau 
fanatiškai. Pradėjo norėti viską 
palikti ir kaip Tolstojus pasidary
ti kaimiečiu. Dažnai jam užeidavo 
noras vesti vienuolio gyvenimą. 
Kaip bebūtų, nors prieš mirdamas 
norėjo, žūtbūt, ką nors ryškaus 
padaryti iš savo gyvenimo. Pana
šių pavyzdžių yra daug. Jei koks 
skeptikas norėtų priskirti Nidžins
kio fanatizmą jo glandų ligai, te
prisimena Tolstojų.

Turbūt, giliausiai Vakarų pasau
lį persunkęs reiškinys yra kritiš
kos nuotaikos idealizavimas. Vie
nas iš įdomių jo pasireiškimų yra 
“bytnikų” generacija..šią jaunimo 
grupę galima pavadinti gudruo
liais, nes jie viskam pergudrūs. 
Jiems nepatinka komunizmas, nes 
jie kiaurai jį permato. Jie įžiūri 
jo žalingumą. Jiems nepatinka ir 
paprasta religija, nes ją taip pat 
jie “permato”. Ji perdaug jiems 
hipokritiška. Jiems net kritiška 

dvasia, ypač ryški gamtos moks
luose, nepatinka, nes ji negalinti 
įkvėpti. Taip jie nieko nepripa
žįsta, subankrutuoja ir nieko ne
beveikia. Klasiška bytnikų poza 
yra mergina su jaunuoliu, kurie 
ištisas valandas sėdi ir geria pase
nusį alų. Šis subankrutavimas at
sispindi net ir pasikeitusioje pa
ties žodžio “beat” reikšmėje. Pra
džioje, žodis “beat” kilo iš “be
atitude”, reiškiančio palaimingu
mą, ekstazę, bet dabar “beat” 
reiškia “dead beat”, kuris lietu
viškai tiesiog verstinas “priglu- 
šintas”. Ši grupė norėjo būti fa
natikai, bet moderniosios kultūros 
kritiška dvasia jiems tai sutrukdė, 
nors jie ir nenustojo fanatizmo 
ilgėtis. Jų idealai fanatiški. Toks, 
pavyzdžiui, yra Dean Moriartis J. 
Kernako knygos “Vieškelis” hero
jus — jis yra bytnikų idealas. Gy
vieji bytnikai yra, galima sakyti, 
apsivylę fanatikai. Jie perdaug 
silpni, kad atmestų juos supančią 
kritiškos dvasios persunktą kultū
rą ir savo paties abejones, kad pa 
sidarytų fanatikai. Tam trūksta 
tikėjimo. Krikščionis sako, kad 
jieškant tikėjimo reikia melstis, 
bet bytnikams tai, žinoma, nepri
imtina.

Verta įsigilinti į fanatiko padė
tį bendruomenėje ir jos praktiš
ką reikšmę pirmiausiai tokiais at
vejais, kada fanatikas randasi 
krašto gyventojų mažumoj, o pas
kui kada didelė dauguma yra fa
natiška.

Gilus ir kraštutiniškas ir visdėl- 
to kitiems nežalingas fanatizmas 
sutinkamas retai. Taip daugiau
siai krikščionių šventieji gyveno 
tais laikais, kada krikščionys buvo 
mažuma ir dar persekiojama, kaip 
kad senosios Romos laikais. Ir 
šiandien fanatikų dažniausiai ran
dama mažumose: fanatiški lietu
viai patrijotai išeivijoje, fanatiš
ki sionistai ir t.t. Tą patį gi gali
ma pasakyti apie intelektualinius 
teoretizuojančius Australijos ko
munistus plačioje neentuziastingo- 
je ir abejingoje australų masėje. 
Mažumų socialinės sąlygos kurs
to fanatizmą, nes fanatikui yra 
daug aiškaus darbo — pirmiausia 
jau gi reikia mažumą pAversti į 
daugumą!

Jei specifinės mažumų sąlygos 
kursto fanatizmo dvasią, tai dau
gumos nuotaikos ją slopina. Mi
nėta, kaip mažumos katalikybė da
vė daugiausiai šventųjų. Daugu
mos katalikiškoje Argentinoje per 
vienerius metus mažiau jaunuolių 
išeina į kunigus negu viename 
Jungtinių Valstybių mieste Bosto
ne. Mažumoj buvę fanatikai, stai
ga atsiradę daugumoj, nebeturi 
už ką bekovoti. Jiems belieka ne
bent vesti išorinį karą, pavyzdžiui 
prieš kitą tautą. Viena iš priežas
čių, kodėl komunizmas vis išlieka 
toks stiprus komunistų valdomuo
se kraštuose yra tai, kad jų pro
grama reikalauja, kad darbininkų 
klasė viešpatautų ne tik Rusijoje, 
Kinijoje, bet visame pasaulyje — 
darbo bei kovos vis negali pri
trūkti! Vis reikia vesti karą prieš 
“išnaudotojus”. Šitokia išeitis 
ypač dabartinėje atominių ginklų 
eroje gali būti nepaprastai grės
minga — net iki pasaulio sunaiki
nimo. Todėl, jei mažumos fana
tizmas yra įkvepiantis ir kurian
tis, tai jis pasidaro naikinantis, 
griaunantis didelėje kompaktinėje 
masėje. Fanatiškai tautai reikia 
arba karo, arba kokio nors “atgai
los ožio”, prieš kurį galėtų nu
kreipti savo veiklą. Klasiškas pa
vyzdys buvo Hitlerio Vokietijoje. 
Tenai atgailos ožiais tapo žydai. 
Jei žydai būtų buvę išnaikinti jau 
prieš karą, būtų reikėję jieškoti 
kito atgailos ožio (gal krikščio

nių?) arba kariauti su kaimynais. 
Šiandien, kad tautą kurstytų di
desnei pastangai, komunistinė Ki
nijos vyriausybė nori amerikiečius 
paversti atgailos ožiais. Amerikie
čių “imperialistai” kaltinami viso
mis pasaulio blogybėmis. Aišku, 
kad tokia padėtis tegali būti lai
kina. Kad fanatizmas nedingtų 
daugumoj, jis turi vesti į karą. 
Taip dvidešimto šimtmečio fana
tiška dauguma svarbiausiai griau
na ir naikina. Todėl ji nėra prak
tiška. Taigi kyla klausimas, kaip 
išlaikyti mažumas įkvėpiantį fana
tizmo pradą ir nepavirsti naiki
nančia dauguma. Konkretus kelias 
yra per mažumų organizacijas. 
Plačios, abstrakčios idėjos žmo
gaus neįkvepia veiklai. Tie, kurie 
skelbia, kad visi turi viens kitą 
mylėti, mažiausiai palengvina pa
saulio skurdą. Nes kaip individas 
gali visus kitus mylėti? Toks pla
tus tikslas negali žmogaus įkvėpti 
praktiškam darbui. Daug daugiau 
naudos galėtų atsiekti kokia poli
tinė partija, kuri, pavyzdžiui, nu
tartų tris kartus padidinti valsty
bės mokesčius ir susidariusias su
mas skirtų skurstantiems. Taip pa
daryti, žinoma, galėtų tik prieš 
gyventojų masės nuomonę. Tokios 
partijos nariai turėtų būti fanati
kai. Tačiau čia tik pavyzdys. Ne 
tikslas svarbu, bet organizacija. 
Įkvėpiančių tikslų nesunku rasti, 
jei žmogus nori jiems tikėti, bet 
organizaciją sukurti dar sunkiau. 
Taigi reikia jieškoti organizacijos, 
kuri įkvėptų žmogų aktyviausiai 
pastangai. Gal dabartinėse gyveni
mo sąlygose bažnytinės organiza
cijos nėra tokios, kad eilinis narys 
galėtų būti fanatikas. Reikia ąrba 
būti kunigu arba visai religiją at
mesti. Kunigu čia suprantame ko
votoją. Panašiai yra ir komunisti
nėse organizacijose.

Jau, paaiškėjo, kad ne tikslas 
svarbu, bet fanatiška dvasia. Tiks
lų yra visokiausių — gerų ii; blo
gų, bet kada jų žūtbūtinai siekia
ma, tai daroma ta pačia fanatiška 
dvasia. Fanatikas negali per daug 
tikslus analizuoti, nes jis turės 
pamatyti ir jų silpnumus ir atšal
dytų savo fanatizmą. Reikia tikė
ti. Kas pasidaro, kada netikima, 
parodo bytnikų pavyzdys, apie ku
rį jau kalbėta.

Pagaliau, kritiškumo dvasios iš
silaikymas per tūkstančius metų 
ir jos dabartinis išaugimas rodo, 
kad nėra vilties atrasti absoliuti
nę tiesą. Fanatikui ją geriau pa
miršti. Visi fanatikai turi priimti 
senos ir daug patyrusios Katali
kų Bažnyčios taisyklę, kad tikėji
mas yra svarbiau už viską kitą. 
Reikia melstis, kad tikėjimas atei
tų, o ne tiesos jiešoti.

Kritiškos dvasios atstovai pri
kiša fanatikams, kad jie sau atima 
nuomonės laisvę, nes norėdami 
likti fanatikais ar tai religiniais, 
ar tautiniais, ar tarptautiniais, jie 
nenuilstamai reikalauja iš savęs 
vienos nuomonės įgyvendinimo. 
Fanatikas gi į tą priekaištą atsa
ko, kad žmogus tam ir turi laisvę, 
kad ją už ką nors atiduotų. Laisvė 
yra laisvai rinktis. Jei žmogus ne
sirenka, jo laisvė nieko verta. Ats
kirai savyje laisvė nėra vertybė. 
Kol žmogus nepasirenka veikimo 
krypties, jo laisvė tėra abstrakti 
idėja. «■

Ką davė fanatikai pasauliui? 
Beveik viską. Fanatikų palikimą 
galima jungti su idealistų paliki
mu, nes tarp fanatiko ii- idealisto 
nedaug skirtumo. Krikščionybė 
yra šios dvasios palikimo dalis. 
Taip pat ir socializmas. Meilė yra 
daug padariusi. Bet ir meilė yra 
tik vienas fanatizmo apsireiški
mas. Ji yra dinamiška ir tikinti.

Paskutiniuoju metu mūsų ben
druomenėje labai gyvai reiškiama 
rūpesčio mūsų jaunimo lietuviš
kumu. Gal būt, viena iš priežas
čių, kad šis klausimas tapo toks 
opus, yra tatai, kad po penkioli
kos metų išeivijoje didelis skai
čius jaunosios kartos', kuri paliko 
Lietuvą mokyklinio ar dai' prieš
mokyklinio amžiaus, pradeda su
bręsti ir ima reikštis Bendruome
nės veikloj, ši karta yra tuo svar
bi, kad nuo jos pareis ilgalaikis 
lietuvybės išlaikymas išeivijoje; 
ji turės būti ryšininke perduo
dant lietuvių kultūros tradicijas 
grynai išeivijoje užaugusiai ir su
brendusiai jaunuomenei.

*
Šitoks puoselėjimas lietuviško

sios kultūros reikalauja artimo 
bendradarbiavimo tarp jaunosios 
ir senosios kartos; tačiau šio ben
dradarbiavimo platesniu mastu 
pasigendama. Šios padėties prie
žastys greičiausiai glūdi ideologi
niame kartų konflikte, nes kartų 
kova vyksta visuose amžiuose ir 
visose tautose ir ypač ji yra pas
tebima išeivių bendruomenėse.

Senoji karta, atblokšta į jai 
svetimą aplinką, pilnai jos nesu
pranta ir neįvertina ir tuo pačiu 
ji negali suprasti šios aplinkos 
įtakų ir reikalavimų jaunimui, 
bręstančiam naujose, skirtingose 
sąlygose. Apleidimas savojo kraš
to suduoda tokį dvasinį smūgį, 
nuo kurio senoji karta neatsigau
na.

Senosios kartos dauguma nega
li rasti darbo savo profesijose ir 
yra priversti užimti žemesnį ran
gą naujo krašto visuomenėje. Ta
tai, gal būt, ir nulemia jos dalinį 
dvasinį apmirimą, kurį liudija 
menkas domėjimasis dabartiniu pa
sauliniu menu, muzika, literatūra. 
Net ir išeivijoje gyvenančių lietu
vių meninė kūryba, gal būt, dėl 
tos pačios priežasties susilaukia 
menko dėmesio.

Šis senosios kartoš dvasinis sto
vis reiškiasi ir bendruomenės 
veikloje; nerasdama savo pajė
goms kultūrinio pobūdžio veiklos, 
didelė dalis mūsų inteligentijos 
atiduoda savo energiją tęsimui iš 
Lietuvos atsivežtų partinių ginčų. 
Šitoks politinis susigrupavimas 
tremtyje, mano manymu, yra ne
produktingas.

čia reikia tik pažvelgti į lais
vųjų Europos tautų dabartinę po
litinę struktūrą: daug prieškari
nių politinių partijų yra dingu
sios, kitos liko nebereikšmingos. 
Pokariniai ideologiniai ir ekono
miniai pasikeitimai iškėlė proble
mas, kurioms išspręsti reikėjo nau
jų politinių idėjų. Taigi, jeigu 
Lietuva ir atgautų nepriklauso
mybę artimoje ateityje, tai mūsų 
buvusios politinės partijos, aš ma
nau, nevaidintų ryškaus vaid
mens Lietuvos atsikūrimui ir toli
mesniam jos vystymuisi, nes tiek

Motina sunkiai patiki savo vaiko 
blogumu. Meilė vadinama akla dėl 
tų pačių priežasčių, dėl kurių taip 
vadinama fanatizmas ir idealiz
mas. Ir čia ne tikslas svarbu, bet 
meilės išgyvenimas.

Fanatizmas visados buvo ir šian
dien yra stumianti jėga pasaulio 
gyvenime. Tokia ji bus ir toliau. 
Moderniškoje aplinkoje pasidarė 
madinga fanatizmą smerkti. Smer
kiantieji tik dėlto ir reikalauja 
minties laisvės, nes jie nenujaučia, 
kad žmogus negali atrasti teisy
bės, o jieškojimas jiems patinka. 
Jie atmeta fanatizmą dėl emoci
nių priežaščių. Ir fanatikas išgy
vena fanatizmą taip pat dėl emo
cinių priežaščių. Tuo tarpu tiek 
fanatizmas tiek ir kritiška dvasia 
negali būti vertinimi kaip morališ
kai geri ar blogi. Tai yra skirtin- 
kos gyvenimo nuotaikos, kurioms 
žmogus paklusta pagal savo pri
gimties reikalavimus. Bendruome
niniam gyvenimui jos abi reikalin
gos.

Lietuvoje esančiam jaunimui, tiek 
jaunimui išeivijoje jos yra lygiai 
svetimos.

Senosios kartos daugumos min
tijimas yra sustingęs Nepriklau
somos Lietuvos rėmuose. Jie ne
šioja su savim idealizuotą Ne
priklausomos Lietuvos paveikslą, 
kurio bet kokia kritika laikoma 
šventvagyste.

Mes tikrai galime didžiuotis ne
priklausomybės laikotarpiu: jis 
parodė pasauliui lietuvių tautos 
pasiryžimą ir sugebėjimą sava
rankiškai tvarkytis. Tačiau jauni
mas, užaugęs Vakarų kultūros 
įtakoje, lietuvybę kritiškai ir sa
varankiškai vertina. Kad lietuvybė 
išsilaikytų ilgą laiką, ji negali bū
ti išeigine eilute, dėvima per di
džiąsias tautines šventes, o pas
kui padedama į šalį. Lietuvybė 
turi tapti integrali jaunimo asme
nybės dalimi. '

★

Jaunimas Bendruomenės veik
loje reiškiasi per savo organiza
cijas. Turime sportininkų, skautų, 
ateitininkų, studentų, šviesiečių ir 
kitų organizacijų sambūrius.

Gausus jaunimo dalyvavimas 
šiose organizacijose yra pagrindi
nė priemonė išlaikyti lietuvybę iš
eivijoje. šių organizacijų veikla 
pagrįsta jaunimui aktualiomis 
problemomis ir reikalavimais. Jos 
suteikia progą jaunimui bendrau
ti lietuviškoj aplinkoj, o užmegs- 
ti asmeniniai tarpusavio ryšiai 
yra vienas iš svarbiausių laidų, 
siejančių juos su lietuvybe.

Jau daugelį metų yra ruošia
mos skautų stovyklos, sporto šven
tės, studentų bei kitų jaunimo 
organizacijų suvažiavimai; gausus 
narių dalyvavimas juose parodo, 
kad šios organizacijos pateisina 
savo paskirtį, tačiau kartu tenka 
apgailestauti, kad nemaža jauni
mo neįsijungia į šias organizaci
jas, dėlko iš dalies yra kaltintini 
jų tėvai.

Nors jaunimas ir yra išvystęs 
sėkmingą veiklą savo organizacijų 
rėmuose, tačiau dažnai visdėlto 
primetama, kad jaunimo pasigen
dama Bendruomenės valdomuose 
organuose. Kodėl gi dar ir šitaš 
pareigas norima užkrauti ant jau
nimo pečių? Ar daug buvo jauni
mo Nepriklausomos Lietuvos sei
mo atstovų ir ministerių kabinetų 
kėdėse?

Tarpe senosios išeivijos kartos 
yra labai didelis procentas asme
nų, kurie turėjo augštus postus 
Nepriklausomoj Lietuvoj, ir jie už 
tai savo tėvynei yra daug sko
lingi. Jeigu būna sunkumų suda
ryti Bendruomenės valdomuosius 
organus, tai toks senosios kartos 
elgesys nesudaro gero pavyzdžio 
mūsų jaunimui, kuris Lietuvos 
mažai beprisimena arba visai nėra 
jos matęs.

Jau ii- dabar yra vienas, kitas 
jaunosios kartos atstovas, užimąs 
vadovaujančią vietą mūsų Ben
druomenės veikloj. Jaunimas, dirb
damas savo organizacijose, įgau- 
ną didesnį patyrimą ir su laiku 
didesnis jaunųjų skaičius įsijungs 
į platesnę visuomeninę veiklą.

★

Kitas dažnas priekaištas reiš
kiamas dėl negausaus jaunimo 
lankymosi minėjimuose ir jam dėl
to primetamas lengvapėdiškumas. 
Iš dalies gal tatai ir tiesa, bet iš 
antros pusės kaltė glūdi ir pačių 
minėjimų organizacijoje. Tautiš
ki minėjimai įgavo savo formą 
Vokietijos stovyklų laikais, ir per 
paskutiniuosius penkioliką metų 
nėra nei kiek pasikeitę, bet vis 
dar išlaiko tą patį šabloninį po
būdį. Nenuostabu tad, kad ne tik 
jaunimas, bet ir senoji karta ne
rodo jiems didelio entuziazmo. 
Minėjimai yra lankomi tik iš pa
reigos jausmo. Esant šitokiai būk
lei, reikėtų jieškoti naujų būdų 
paįvairinti šitokius minėjimus, kol 
dalyvių skaičius visai nesumažėjo.

*
Ta dalis jaunuomenės, kuri yra 

gimusi Lietuvoje ir lankiusi lietu
viškas mokyklas Vokietijoje, turi 

neišdildomus lietuvybės pagrindus 
ir tolimesnis lietuvybės ugdymas 
yra jų pačių rankose.

O kaip su jaunimu, gimusiu ir 
išaugusiu čia, Australijoje? Čia 
lemiamos įtakos turi tėvų nusista
tymas. Dažnai galima sutikti vie
no amžiaus vaikus, kurių vienas 
gerai kalba lietuviškai, kitas — 
visai nemoka. Savaitgalio lietuvių 
mokyklų mokytojai kartais net tu
ri prašyti tėvą, kad leistų į mo
kyklą savo vaikus. Tokie tėvai ma
no, kad nutautėjimas neišvengia
mas ir nereikia jam priešintis. Ši
toks nusistatymas pastebimas net 
ir kai kurių mūsų veikėjų tarpe.

Tačiau iš Amerikos lietuvių gy
venimo galima rasti daug pavyz
džių, kur tenai gimęs asmuo yra 
geras to krašto pilietis iP taip pat 
susipratęs lietuvis patriotas.

*

Jaunimo sėkminga veikla daug 
priklauso nuo vyresniosios kartos 
paramos. Nemaža eilė mūsų kul
tūrininkų, glaudžiai dirbdama su 
jaunimu, yra atsiekus gražių re
zultatų ir atlikus neįkainojamos 
vertės darbą. ■

Tad mūsų visų, ir vyresniosios 
ir jaunesniosios kartos, pareiga 
yra suprasti vieni kitus ir bendro
mis, nuoširdžiomis pastangomis 
rasti kelius į lietuviškumo išlai
kymą bei stiprinimą tremtyje.

ESTAI MELBURNE
Estų skaičius Melburne yra ma

žas — apie 1000, o visoje Aus
tralijoje yra per 4000 estų. Jie 
Koburge turi savus namus, per
dirbtus iš dviejų augštų krautu
vės. Įrengtos dvi salės. Sekma
dieniais būna vaikams estų kal
bos, istorijos bei estų literatūros 
pamokos. Mokyklą lanko, kas no
ri. Mokinių skaičius yra žymiai 
mažesnis negu lietuvių savaitgalio 
mokyklose.

Estai leidžia Sydnėjuje sa
vaitinį laikraštį “Meie Kodu” — 
(Mūsų namai). Laikraštis yra ga
na plačiai skaitomas.

Tautinių šokių grupė, vadovau- 
vaujama panelės Anna Pari, yra 
nemaža. Ji susideda iš kokių 25 
narių. Grupė aktyviai veikia, yra 
pasirodžiusi Melburne karališkoje 
parodoje 1959 metais ir kartą 
Kanberoje.

Estų sporto klubas susideda iš 
krepšininkų komandos “Kodu” 
(A ir B skyrių), kuri praeitais 
metais laimėjo Australijos estų 
krepšio pirmenybes. Yra dar sta
lo teniso komandos ir atletikos 
entuziastų. Kasmet Australijos 
estų sportininkai susirenka vals
tijos didmiestyje rungtis dėl mi
nėtų pirmenybių.

Pas estus skautų organizacija 
yra gan smarki. Turi apie šimtą 
skautų bei skaučių. Skautai yra 
registruoti Viktorijos skautų są
jungoje. Stovyklauja savo pasto
vioje vietoje Eltham — keliolika 
mylių nuo Melburno centro. Kiek
vienus antrus metus suruošia tau
tinę stovyklą, apjungiant visus 
Australijos estus skautus. Skau
tai turi muzikantų grupę, pasiva
dinusią “Esto 5”, kuri groja estų 
baliams ir šiaip pobūviams.

Prieš metus pradėjo vėl veikti 
estų moterų choras. Jų mišraus 
choro dabar nėra (anksčiau buvo, 
bet dabar yra iširęs). Moterų cho
ras susideda iš 8 asmenų. Tai yra 
oktetas, ir jam diriguoja ponia 
Haldma. Melburno universitete 
yra iš viso tik 3 ar 4 estai. Ka
dangi jų skaičius yra toks mažas, 
jie neturi estų studentų sąjungos 
ir visai nesireiškia.

K. Kazlauskas
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NAUJŲ POLITINIŲ PROBLEMŲ ANGOJE

Rytų ir Vakarų politiniai santy
kiai, perėmus pareigas naujam 
J.A.V. prezidentui, įeis į naują 
fazę. Ilgesni laikotarpi, ypač rin
kimų rezultatams paaiškėjus, po
litinis Sovietų Sąjungos aktyvu
mas sumažėjo, nežinomi prieš tai 
diplomatijoj išsišokimai prieš Va
karų valstybių vyrus nutilo. Da
bar reikėtų laukti naujų politinių 
žygių, politinio aktyvumo iš Va
karų pusės. Jeigu J.A.V. politinio 
aktyvumo neparodys, reikia jų 
laukti iš Sovietų Sąjungos pusės. 
Taip vadinamas diplomatijoj 
“agurkų sezonas” pasibaigė.

Iki šiam laikui J.A.V., neturė
damos aiškios ir aktyvios politinės 
linijos, tik šachuodavo Sovietų 
Sąjungos ėjimus. Reikia tikėtis 
dabar, kada golfo lazdos yra iš 
Baltųjų Rūmų pašalintos, aiškios, 
nedviprasmiškos, pastovios ir sie-

VINCAS RAMONAS
Vincas Ramonas, kurį laiką gy

venęs ir Australijoj, tačiau jau po 
kelių metų išvykęs į Jungt. Ame
rikos Valstybes, yra žinomas pro
zaikas, pagarsėjęs savo romanais 
— “Kryžiai” ir “Dulkės raudo
nam saulėlydy”.

Autorius gimė 1905 m. Mariam- 
polės apskrity, baigė Mariampolės 
gimnaziją ir 1928 m. universitetą 
Kaune.

Nepfiklausomybės laikais jis bu
vo pradžioje gimnazijos, o vėliau 
mokytojų seminarijos mokytojas.

Rašyti pradėjo jau 1924 metais. 
Jo pirmoji novelė, išspausdinta 
1925 m. “Nepriklausomoje Lietu
voje, vadinosi “Vyšnioms žydint”. 
Kiek vėlėliau autorius pradėjo 
dažniau spausdinti savo kūrinius 
Lietuvos periodikoj.

Jau iš pradžių kritika pastebė
jo jį kaip originalų kūrėją, gerą 
stilistą ir estetą, kuris su mažo
mis priemonėmis išgaunąs didelį 
efektą.

Paskutiniame savo išspausdinta
me kūrinyje, pavadintam “Miglo
tas rytas”, jis talpina tik tris apy
sakas, tačiau jos tikrai vertos pa
siskaityti ne ik literatūros mėgė
jams, bet ir visiems mūsų tautie
čiams.

"Miglotas rytas” yra naujas V.

RAŠO: K. ZD.

kiančius tolimo tikslo politikos. 
Jeigu tatai nebus padaryta, ilgose 
rungtynėse pasaulio dominavimas 
galės patekti į Sovietų Sąjungos 
rankas.

Vienas iš svarbiausiųjų klausi
mų, atrodo, bus Vokietija: taikos 
sutarties sudarymas, naujų sienų 
pripažinimas, Federalinės ir De
mokratinės Vokiečių Respublikų 
sujungimas, šių dviejų valstybių 
sujungimas bus ir yra sunkiausiai 
išsprendžiamas klausimas, kuris 
be nuolaidų iš abiejų pusių beveik 
neįmanomas, juo labiau, kad So
vietų Sąjungos sujungimo modelis 
yra jų įtakos iki Reino praplėti
mas. Opus Berlyno klausimas tu
rės vėl iškilti. Vakarai mielai nuo 
Berlyno rezignuotų, bet čia dau
giau turi svarbos prestižo klausi
mas, negu politinis ar strateginis 
aspektas, nes po to, kai Vakarai

Ramono kūrybinis laimėjimas, sa
vo įtampa konkuruojąs su “Kry
žiais”, nors ir visai skirtingas sa
vo apimtimi, šiose apysakose kū
rėjas giliai smelkiasi į Lietuvos 
kaimo žmogaus sielos gelmes, 
jieškodamas dar neatskleistų dva
sios apraiškų. Čia mes atpažįsta
me tikrus Lietuvos kaimo tipus — 
be padailinimų, tikroviškus ir nuo
širdžius. čia jo vaizduojamieji lie
tuviai yra gyvi, sąmojingi, suau
gę su lietuviškąja aplinka ir gam
ta, nuoširdžiai mylį savo gimtąją 
žemę. Nors jo atkurtuose persona
žuose kartais ir pasirodo gaivališ
kos aistros, tačiau jos yra valios 
tramdomos ir proto kontroliuoja
mos.

Autoriaus stilius yra sultingas, 
gyvas ir sąmojingas.

Mūsų jaunimas turėtų su atyda 
perskaityti šią apysaką, kurioje 
ras žymiai daugiau kūrybinių dei
mančiukų, nei angliškojo pasaulio 
daugelyje kūrinių; svarbiausia — 
čia jis galės pažinti savo brolį lie
tuvį — realų ir nepaliestą sveti
mos aplinkos poveikių.

Išleido Lietuviškos knygos klu
bas Čikagoje, USA.

Kaina tik 2 doleriai.
Gauti galima pas visus Austra

lijos knygų platintojus. 

atidavė apie šimtą milijonų žmo
nių sovietų įtakai, poros milijonų 
vokiečių perleidimas ne perdau- 
giausia graužtų cinišką politikų 
sąžinę. Todėl Vakarai norėtų kaip 
nors “garbingai” pabaigti su Ber
lynu. Anglų laikraščiuose prieš 
kurį laiką pasirodė Berlyno per
kėlimo projektas, t.y. atiduoti 
Berlyną mainais už tinkamą že
mės plotą Rytų Vokietijoj. Gau
toje tuo būdu teritorijoj Federali
nė Vokietija pasistatytų sau nau
ją, puikų Berlyną. NATO valsty
bės drauge su J.A.V. paremtų tą 
statybą gausiomis donacijomis. 
Šis projektas susilaukė Federali
nės Vokietijos spaudos vienbalsį 
pasmerkimą ir savaime, dar neiš
kėlus jo politinėje plotmėje, buvo 
atmestas.

Federaline Vokietijos Respubli
ka šiuo laiku yra tik nedidelė 
valstybė, kuri gali išsilaikyti tik 
būdama susirišusi su didžiosio
mis valstybėmis ir jų globojama. 
“Privatūs” Hitlerio karai nuėjo 
į istoriją ir apie kokius nors gink
luotus žygius ar užkariavimus ne
gali ji net svajoti. Jeigu dar kyla 
balsai apie Vokietijos suvienijimą 
ligi prieškarinių rūbežių, tai dau
giau politikų, norinčių gaudyti 
rinkikus, balsai, bet ne busimųjų 
politinių valstybių koncepcija. 
Atrodo tarsi ateities Vokietijos 
politiniai santykiai užšalo tragiš
koje, be išeities, padėtyje neiš
sprendžiamame sienų ginče. Ką 
reikštų Federalinės ir Demokrati
nės Vokiečių Respublikų suvieny- 
jimas, dar ir patys vokiečiai nėra 
nustatę. Tatai galima suprasti 
kaip sujungimą į vieną suvereni
nę valstybę Federalinės ir Demo
kratinės Respublikų, kurių pasku
tinioji yra priklausoma nuo So
vietų Sąjungos su pripažinta Ode
rio siena rytuose, ar gal grąžini
mą prieškarinių sienų, įskaitant ir 
priverstinu taikos būdu atplėštus 
nuo Čekoslovakijos Sudėtus ir 
Lietuvos — Klaipėdos kraštą. Nors 
vokiečiai sako, kad jie siekė ir 
sieks to taikingomis priemonėmis, 
bet dabartinėje pasaulinėje situa
cijoje įgyvendinias jų siekimų ga
limas tik visuotino karo kaina, 
panaudojant šiuo kartu atominius 
ginklus. Tuo tarpu tėvynės, kaipo 
tokios, klausimas neišsprendžia
mas asmenų, išaugusių sezoninių 
ar mažų, vadinusių save didžiomis, 

valstybių nacionalizme.
Taip ar šiaip, o vis dėlto svar

biausias yra centrinės Europos su
reguliavimo klausymas, pirmoje 
eilėje — Vokietijos. Be priimtino 
visoms užinteresuotoms valsty
bėms šios problemos išsprendimo, 
negali būti išspręsti ir kiti pasau
linio masto politiniai, ekonominiai 
ar teritorialiniai klausimai. Sovie
tų Sąjunga dėl Federalinės Vo
kietijos Respublikos, kuri yra 
NATO valstybių stuburkaulis, de- 
militarizavimo ar kitokio jos jai 
priimtino likimo išsprendimo su
tiktų užmokėti stambią kainą, bet 
tatai turėtų būti padaryta tokia 
forma, kuri nesumažintų sovietų 
Sąjungos prestižo jos pačios ir ki
tų valstybių akyse. Sovietų ka
riuomenės atšaukimas iš satelitų
— Demokratinės Vokietijos Res
publikos, Lenkijos, Čekoslovakijos
— ir t.t. neutralizavus vidurinę Eu
ropą, žinoma, taip pat panaikinus 
amerikiečių bazes Europoje, gal 
būt, ir būtų galimas. Sovietų nuo
laidos kaikuriuose klausimuose ga
limos ir dėl vidaus sunkumų So
vietų Sąjungoje ryšium su blogu 
derliumi praėjusiais metais, nes 
nė vienas valstybės vyras negali 
per daug rizikuoti, jis nesėdi stip
riai nuosavame balne.

Vokiečiams atrodo, kad neutra
lizacija yra kapituliacija. Tikru
moje gi per neutralizaciją Vokie
tija atgautų nuosavą užsienio po
litiką. Neutralinės Vokietijos kanc
leris galėtų vaidinti Nehru vaid
menį, kuris turi panašią padėtį 
Azijoj. Su laiku Vokietija galėtų 
pasidaryti ašimi naujos politinės 
padėties vidurinėje ir rytų Euro
poje.

Kokia bebūtų naujoji J.A.V. 
užsienio politikos linija, bet vis 
tiek ji turės išeiti iš stagnacijos 
padėties, kuri buvo palaikoma Du- 
leso ir Herterio laikais. Jau vien 
Karterio pareiškimas apleidžiant 
valstybės sekretoriaus pareigas, 
kad Sovietų Sąjunga neparodė no
ro nusiginkluoti, rodo ligšiolinės 
užsienio politikos fiasco. Del nau
jos J.A.V. politikos Sovietų .Są
jungos atveju mes artimiausioje 
ateityje didelių vilčių dėl savo 
valstybės atgavimo dėti negalime. 
Pabaltijo kraštai yra inkorporuo
ti į Sovietų Sąjungą, ji laiko šias 
valstybes savo integraline dalimi 
ir jos prestižas neleis lengvai nu
sileisti. Galėtų paveikti, žinoma, 
tik reikalavimai, paremti grasini
mu panaudoti jėgą, ko šiuo tarpu 
negali tikėtis net didžiausi opti
mistai.

MOKSLO AKTUALIJOS
IŠT1RPDYS INKSTŲ AKMENIS maisto

Pranešama, jog grupė Hambur- ( 
go mokslininkų daranti bandymus, ' 
kad tirpdinimo būdu, be operaci
jų, būtų pašalinami inkstų akme
nys, susidarą iš oksalinių rūgščių 
ir jų kristalų.

NUFOTOGRAFUOTAS
SAULĖS DĖMIŲ CENTRAS
Amerikos tyrinėtojams pirmą 

kartą pavykę iš baliono nufoto
grafuoti saulės dėmių centrą. 
Nuotraukose matomi balti taškai, 
esą, laikytini dujų prasiveržimais.

PINIGAMS TIKRINTI 
APARATAS

JAV-bių mokslininkams pasise
kė sukonstruoti elektroninį po
pierinių pinigų tikrinimo aparatą. 
Tas aparatas savo veikimo proce
se nepriimąs klastotų notų, ta
čiau mainąs sunešiotus ir nešva
rius pinigus, jei jie yra tikri.

EPILEPTIKAI IŠGYDOMI
Heidelbergo prof. dr. Janz me

tiniame . gydytojų suvažiavime 
pranešė, kad 70-80% epileptikų 
jau esą išgydoma. Tatai laikoma 
žymiu medicinos mokslo atsie- 
kiinu.

STIPRESNI UŽ
SAULĖS SPINDULIUS

Amerikos o r O susisiekimo pra
monė pagamino specialų šviesai 
sustiprinti atominį prietaisą, ku
ris gaminąs spindulius, stipresnius 
už saulės, spindulių galingumą.

SVARBUS IŠRADIMAS
Miuncheno chemijos prof. Mar

tin Srell ir bulgarui dr. Anton 
Kalojanoff, esą, pasisekė pilna 
chlorofilo sintezė. Nors gamta 
chlorofilą gaminanti žymiai pi
giau, tačiau gyvybės funkcijų ty
rimui šis išradimas galįs tapti itin 
parankus ir naudingas.

ŽMONIŲ GIMINĖS SENUMAS
Prancūzų biologas prof. Pierre 

Grasse prileidžia, kad žmonių gi
minė esanti 450.000 metų senumo. 
Tatai pagal jį sudarytų 15.000 ge
neracijų.

Vienos mokslininkas prof. Wil
helm Winkler mano, kad žmonija 
egzistuoja jau 600.000 metų.

VILIOJA VARTOTOJUS
Kad pritrauktų daugiau pirkė

jų, paskutiniu metu Amerikoje 

produktai pokuojami į to
kias medžiagas, kurios turi natū
ralų maisto produktų kvapą.

MEDICINIŠKAI PASIKEITĖ
Hamburgo profesorius dr. Adolf 

von Hernack, eilę metų tyrinėda
mas padarė išvadą, kad šių dienų 
jaunimas esąs medicinos požiūriu 
žymiai pakitęs: jis augąs greičiau 
dėl maisto pakitimo, tačiau li
guistumas žymiai padidėjęs.

Naujokų sveikatos tikrinimo da
viniai, vykdyti tarpe 1937 ir 1957 
metų, rodą šiuos rezultatus:

Širdies ir kraujo apytakos su
trikimai pakilę 4 kartus, dantų 
defektingumas — 2 kartus ir dva
siniai sukrikimai — net 5 kartus.

A.

RAGINA MOKYTOJUS “DEGIN
TE DEGINTI” BURŽUAZINĖS 

IDEOLOGIJOS LIEKANAS 
LIETUVOJE

Prieš pat Naujus metus Vilniuje 
įvyko Lietuvos mokytojų suvažia
vimas. Jo proga sovietinė ir ko
munistinė vadovybė paskelbė žo
dį į mokytojus. Pabrėžus, kad Lie
tuva daranti pažangą tik “didžio
sios rusų tautos pagalbos dėka”, 
mokytojai raginami “nesutaikina
mai kovoti prieš buržuazinio na
cionalizmo ir, be to, siauro nacio
nalinio ribotumo recidyvus”. Dar 
daugiau, mokytojas esąs pašauk
tas “deginte deginti buržuazinės 
ideologijos liekanas, aistringai ko
voti prieš buržuazinės praeities 
atgyvenas, išmokyti giliai neapkęs
ti tų, kurie trukdo statyti švie
sius komunizmo rūmus”.

Iš suvažiavimo dar praneština, 
kad švietimo ministeris M. Ged
vilas rado reikalą pabrėžti: “Bū
tina užkirsti kelią patekti į mo
kyklas buržuazinio nacionalizmo 
atgyvenoms, negailestingai kovoti 
prieš faktus, kai mokomoji me
džiaga dar perteikiama iš buržua
zinio objektyvumo pozicijų, idea
lizuojant praeitį. “Suvažiavime ir 
Sniečkus “pamokslus” mokyto
jams sakė.

Suvažiavime buvę 508 delegatai, 
kurie atstovavę apie 27.000 moky
tojų. 285 delegatai — komunisti
niai partiečiai, 23 komjaunuoliai, 
200 nepartinių. Kaip kituose su
važiavimuose, taip ir čia komu
nistai uzurpavo delegatų parei
gas, sudarydami daugumą, tuo 
tarpu kai tik maža dalis mokyto
jų yra kp nariai.

Ta trobelė buvo už kokių pen
kiasdešimt žingsnių nuo dulkėto 
kelio j Daukšius. Nuo kelio į tro
belę reikėjo eiti siauručiu taku. 
Iš abiejų tako pusių vilnijo ru
giai, o pačiuos tako pakraščiuos 
kvepėjo remunės. Tas takas atro
dė kaip pilka juosta tarp baltų re- 
munių kepurėlių.

Trobelė buvo sena. Rentinys 
iš apvalių rąstų, per metų metus 
pajuodusių. Plyšiai tarp rąstų už
krėsti moliu. Langučiai maži, ke
turių stiklų, o tie stiklai prieš sau
lę sužibėdavo tai mėlynom ir gels
vom, tai rausvom ir plieninėm 
dėmėm. Iš tokio jau visai prasto 
fabriko tie stiklai buvo išėję. Du
rys iškaustytos vinim, o vinių gal
vos didelės, keturkampės — seno
vės kalvio darbo. Trobelės stogas 
šiaudinis, sutrūnijęs. Paklydęs 
karvelis nutūpė ant stogo, ir pa
juodę šiaudgaliai jau ritosi že
mėn. Ant stogo keliose vietose ža
liavo samanų gniūžtės, o ant pačio 
kraigo vėjuje lankstėsi trys smil
gos.

Už trobelės duobė pilna van
dens. Vikrus pusbernis peršoktų 
per ją. Duobės krantai apdėstyti 
akmenimis. Dideli akmenys, apau
gę kerpėm, šviesiai žalsvom su 
geltonais taškučiais.

Tarp akmenų įsispraudęs senas 
trišnkas gluosnis. Jo žievė suski
lus ir gruoblėta kaip arimas. Pla
čiai išsišakojęs ir palinkęs į duo
bę, savo šešėliu gluosnis pajuodi
no visą vandenį. Jo šakos tame 
vandeny atrodo kaip gražiausi iš
rašymai juodam stikle.

VINCAS RAMONAS

Šita trobelė stovi ant Varnagi- 
rio žemės. Pastatė ją Varnagirio 
tėvukas Adomas. Paketinęs namus 
pavesti sūnui Motiejui, jis sta
tėsi šitą trobelę sau: nenorėjo 
marčiai po kojų maišytis. Prie ry
tinio trobelės galo pristatė ir tvar
tuką: ketino laikyti karvę, porą 
kiaulių ir kokį desėtką vištų. Sto
gą bedengiant, senukas mirė. Mo
tiejus, dabartinio Varnagirio — 
Antano — tėvas nežinojo, ką su 
šita trobele daryti. įsileido apy
senį žmogų Pranciškėlį. Žmonės 
jį vadino Šlapiu Pranciškėliu, o 
tikros pavardės niekas nežinojo. 
Pranciškėlis per dienas mirkdavo 
Amalviškių ežere žuvaudamas, o 
pavasariais goglinėdavo' po palias 
jis nieko nemokėjo, nes pinigų 
ir gaudydavo gyvates. Už trobelę 
niekad neturėjo.

— Tiek to, — nusprendė Motie
jus. — Kai gyvena žmogus, tai 
piemenys bent langų neišdaužys.

Jau mirė ir Motiejus, jau ir An
tano smilkiniuose žilas plaukas, o 
Pranciškėlis vis dar drožė klevi
nius šaukštus, ir tiek. Bet mirtis 
ne motina, nepasigailės — prieš 
savaitę mirė ir jis. Ne kam kitam, 
tik pačiam Antanui Varnagiriui te
ko pasirūpinti Pranciškėlio laido
tuvėm, o paliko jis tik trandžių 
suėstą lovą, staliuką, du suoliuku 
ir desėtką bučių. Pyktelėjęs An
tanas tuos baldus sukapojo pra
kuram, o bučius parsivežė namo.

— šimtą metų žmogus gyveno 
ir tik tiek paliko, — lyg stebėda
masis, lyg gailėdamasis lingavo 
galva kaimynas Kielius.

— Kur tau! Turtus paliko — 
sidabrinį rublį su Nikalojaus gal
va. Beardydamas lovą radau. Į 
skudurėlį įvyniotas, siūlais aprai
šiotas. Tai ir visas užmokestis už 
tiek metų.

— O kur būtų pasidėjęs tas Die
vo vabalas, jeigu ne tavo tėvo ge
ra širdis?

— Žinoma, bet dabar trobelę 
reiks nugriaut. Kas iš jos. Nė par
duot, nė atiduot.

— Luktelk, Antanai, — trukte
lėjo pečiais Kielius jį už rankovės.

— Tai ką? Vėl įsileist kokį se
nį, o paskui dar pačiam ir palai
dot? To tai jau ne!

— O sakau — luktelk, Antan, 
ką pasakysiu. Vakar buvau Patil- 
čiuos. Kažin kokia moteriškė už
kalbino mane, klausė, ar iš toli aš, 
kas gero mūsų krašte, ar daug 
karvės pieno duoda, ar gražius pa
mokslus sako Daukšių klebonas. 
Aš jai taip ir taip, šitą ir aną, o 
moteriškė vėl klausia. Varnagiris, 
sako, ar jau įsileido ką į Pranciš
kėlio trobelę?

— O iš kur ji žino? Kur Patil
čiau..

— Žino. Tai aš jai ir pasakiau. 
Kur čia taip greit įsileis, sakau. 
Trobelka dar mekšrais ir ešeriais 
atsiduoda. O ji trumpai ir drūtai: 
būk toks geras, pasakyk Varnagi
riui, kad sekmadienį atbėgsiu.

— O sena?
— Kur tau! Dar rugius taip 

griebtų, kad tik laikykis. Ką čia 
rugiai! Dar ji, Antan... ehe!

Sekmadienį Varnagiris į bažny
čią nėjo. Išleidęs šeimyną, laukė 
tos moteriškės. Jau ir priešpiečiai, 
piemuo jau savo šešėlį matuoja, 
Varnagiris stovi prie vartų ir žiūri 
į pilką kelią. Nė pėsčio, nė važiuo

to. Nusileido pakalnėn, perkėlė 
arklius ir nuėjo prie trobelės.

Langai žiba, juoduoja vinys du
ryse, žaliuoja samanos ant stogo.

“Senas tai senas stogas, bet ne
varva. Ir sienos dar nesupuvę. 
Šitoki pušiniai rąstai; Paieškok! 
O ta tavo bobšė, Kieliau, taip ir 
neatėjo. Griauk dabar, o kas iš 
to?”

Varnagiris atsisėdo ant palin
kusio gluosnio ir žiūrėjo į tolį — 
į plačias paežerės pievas, į palias, 
į tankų beržyną anapus ežero. O 
tas ežeras atrodė kaip didelė tam
siai mėlyna dėmė žaliuose raistų 
ir palių plotuose. Lyg sniego 
gniūžtės baltavo papaly. Tai buvo 
pąsisklaidę žąsys.

“Nagi ve. Tai tau! Tai ir bus 
ji, kasgi daugiau”.

Tarp vilnijančių rugių taku ėjo 
moteriškė. Ji buvo apsiklėstusi 
gelsva skarele, o suknelė buvo mė
lyna su baltais žirniukais. Buvo 
basa, rankoj nešėsi tamsiai rau
doną pundelį.

— Atrodytų, kad laukiat, — 
prašneko ji ir nusišypsojo. Suži
bėjo jos auksiniai dantys.

— Ar tik ne iš Patilčių?
— Tai taip ir bus.
— Kielius minėjo. Reikėtų pa

prašyt prisėst, tik nėra kur. O kad 
ir ant šito gluosnio, — pabaigė jis 
atsistodamas.

Kai viešnia atsisėdo, Varnagi
ris pagalvojo: “Ne pirma jaunys
tė, o kojos kaip jaunos merginos. 
Baltos, gražios...” Ir jis kažin ko
dėl nusisuko ir vėl žiūrėjo į eže
rą-

— O jūs rugiai, žiūrau, kaip 
dūmas. O namai tai šitie, kur ant 
kalniuko?

Varnagiris linktelėjo galva.

— Graži vieta. Toli matyt. Ii’ 
ežeras, ir už ežero. Visas svietas 
platesnis. Patilčiuose matai tik pu
šaičių viršūnes.

Varnagiris vėl pažvelgė į ją. 
Moteriškę buvo nusiklėstusi ska
relę ir užsimetusi ant kairiojo pe
ties. Josios plaukai buvo lygiai to
kios spalvos, kaip tas liktorius, 
kurį jis matė Daukšių klebono 
seklyčioj. Senoviška bronza, ar 
kaip ten, sakė klebonas. Plaukai 
prieš saulę kartais sužibėdavo kaip 
auksas. Jie buvo perskirti ties vi
duriu kaktos, o kasos sudėtos vai
niku.

Negražu taip spoksoti ir nieko 
nesakyti. Moteriškė gali kažin ką 
pagalvoti, ir Varnagiris surezgė:

— Ežeras, sakot. Koks čia eže
ras. Vienas dumblas. Tikėsit, ar 
netikėsit. o pernai Žievio bulius 
perplaukė per šitą ežerą. Visi gal
vijai per palias buvo nuvaryti į 
aną ežero pusę, į pievas. Šunys 
žino, kas tam buliui įlindo į gal
vą — perplaukė ir parėjo namo.

Moteriškė šyptelėjo. Kai ji šyp
sojosi, josios akys ir juokėsi.

“Kokios didelės josios akys! Ir 
kokios mėlynos”, galvojo Varna
giris. “Tas paršas Kielius ne vis
ką pasakė. Rugius, šitą, dar ga
lėtų griebti! O kad ji... kad jo
sios akys, šitą, kad... tai nesakė. 
Kvailys!”

— Sakykit... Jūs jau žinot, ko 
aš atėjau. Ar brangiai paskaity- 
sit?

— O kad jūs dar tik stogą ma
tėt, — mėgino lyg juokauti Var
nagiris, imdamas iš kišenės raktą.

Durys rakinamos sucypė peles 
balsu.

Asla juoda, plūkto molio. Kros
nis aprūkusi, o lubos ties krosnim 

žibėte žibėjo nuo suodžių.
Moteriškė susiraukė, o Varnagi

ris pasikasė smilkinį.
— Rytoj šituos suodžius nus- 

kutu ir viską išbaltinu. Kalkių tu
riu.

— Tai kiek? Sakykit savo. Jei- 
ku sutariam, tai užporyt ir atsi- 
kraustau.

— Atsikraustyt, tai a įsikraus- 
tyt. Kodėl neatsikraustyt, jei tro
belka tuščia. Bet, matot, pinigais 
aš neimsiu. Taip tai jau ne. Rei
kės atidirbti, žinoma, pinigas ge
rai, bet kad tų darbininkų šiais 
laikais labai trūksta. Visi tik į mo
kslus, visi tik į miestą. O užmir
šau paklaust... šitą... Ar jūs vie
na?

— Turiu sūnų.
— Tai dar mažiukas.
— šeštus eina.
—• Našlė matau.
— Tokia Dievo valia. Vyras mi

rė žiemą. Peršalo. Aš nuo Sasna
vos, Rūškienė, o Į Patilčius atsikė
liau pavasarį. į

— Tokia čia trobelka, tiek čia 
jums ir tų darbų bus. Šieną pavar
tyt galėtumėt, ar ne? Daržus pa- 
ravėt, rugius griebt, ar ne?

— Šitą... su tais rugiais... Tiek 
to jau... Susigriebsim ir patys. 
Ką čia! Rugių griebt tai jau ne. 
Bus ir kitų darbų. Vyšnias nu- 
skint. O vyšnias virt ar mokat?

— Kur čia nemokėsi. Ogi jūsų 
žmona?

— Mano žmona? E, Rūškiene. 
Dar neužkrito už kepuraitės gel
tonas rugių žiedas. Ilga naktis be 
gaidžio, šalti namai be moteriškos, 
tik aš dar nežinau, kurioj parapi
joj ji baltas drobes audžia.

(Bus daugiau)
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XI-JI SPORTO ŠVENTE
TINKLINIS '

Šioje šventėje tinklinį žaisti pa
reiškė norą net 6 vyrų ir 4 mote
rų komandos. Toks dalyvių skai
čius rengėjus priverčia varžybas 
pravesti “dviejų minusų” sistema.

Jau pirmosiose rungtynėse Can
berros vyrai pasiduoda be kovos 
Melburnui, kai antrame susitiki
me geelongiškiai, po atkaklios tri
jų setų kovos, priverčia kapitu
liuoti šventės rengėjus — sydnė- 
jiškius. Trečiose rungtynėse ho- 
bartiškiai, būdami nepilno sąsta
to, turi nusileisti Adelaidei.

Gavę po vieną minusą, susitin
ka Sydnėjus ir Canberra, bet čia 
ir vėl sostinės atstovai nesusiren
ka ir be kovos laimi Kovas. Gee
longiškiai nesunkiai užrašo antrą 
pralaimėjimą Hobartui.

Laimėtojų pusėje susitinka Gee- 
longas ir Melburnas, kur Jubilie
jinės šventės nugalėtojui Varpui 
tenka sunkiai paprakaituoti, kol 
trijų setų kovoje paklupdomi at
kakliai kovoję geelongiškiai. Kuo 
toliau žaidžiama, tuo žaidimo ko
vos aštrėja ir rungtynės darosi 
įdomessės.

Visi laukia susitikimo Adelaidės 
su Melburnu. Užverda atkakli ko
va. Puikiai kerta Soha (Melb.), 
kai tuo tarpu geriausiam Adelai
dės žaidėjui Gumbini sužeista ko
ja neleidžia šuoliuoti. Varpas vy
rauja, nes adelaidiškis žaidėjas 
Petkūnas savo nuolatiniais rėka
vimais ant savų žaidėjų silpnina 
komandos moralę, kas atsiliepia į 
tolimesnį žaidimą ir Melburnas 
trečią setą laimi visai lengvai. 
Ateityje sporto klubų vadovybės 
turėtų atkreipti dėmesį į tokius 
rėksnius ir juos atatinkamai nura
minti. Petkūnas jau ne pirmoje 
sporto šventėje savo riksmais yra 
sudrumstęs puikią sportinę nuo
taiką.

Po pralaimėjimo prieš Melbur
ną, adelaidiškiai susiima ir sutriuš
kina Sydnėjų dviejų setų kovoje. 
Sekančiose rungtynėse, turėdami 
po vieną 
Adelaidė 
“formą” 
smūgiais
kius ir Adelaidės Ignatavičiui, gra
žiai užmetinėjant sviedinį į kam
pus, Adelaidė nesunkiai laimi.

Aikštėje susitinka be pralaimė
jimo ėję Melburnas ir “minusinin- 
kų” laimėtojas —• Adelaidė. Visi 
tikisi Melburno pergalės ir net 
pats “Varpo” “tėvas” červinskas 
tuo neabejoja. Kovojama už kiek
vieną tašką ir dažnai kartojasi 
sėkmingi Sohos smūgiai, nors nuo 
jo neatsilieka ir vytiečiai: Gum
bys, Petkūnas ir Ignatavičius, “Po 
sunkios kovos rungtynes laimi 
Adelaidė. Turint po vieną pralai
mėjimą, didžiajame finale vėl su
sitinka Adelaidė su Melburnu. Ir 
vėl rungtynės vyksta labai atkak 
lioje ir įdomioje formoje. Netrūks
ta stiprių smūgių iš abiejų pusių. 
Įelektrinti žiūrovai šaukia už kiek
vieną tašką ir nebejaučia nuobo
dulio lietuviškame tinklinyje. At
kakli kova tęsėsi net tris su puse 
valandos, kol Adelaidės Vytis, nu
kamavusi varpiečius, pasiglemžė 
šaunią pergalę.

Šiais metais tinklinis buvo žai
džiamas daug geriau ir klubai, 
atkreipę daugiau dėmesio į šią 
sporto šaką, galėtų padaryti ją la
bai įdomią.

Moterų tinklinio varžybos pra
vedamos taškų sistema. Pirmosio
se rungtynėse Adelaidės merginos 
susitinka su Geelongu. Adelaidiš- 
kės pradžioje labai jaudinasi ir 
nesuranda savęs, kuo pasinaudo
damos geelongiškės laimi pirmą 
setą. Antras setas laimimas adė- 
laidiškių, kai lemiamam sete jau
dinasi abi komandos ir vis dėl to 
laimi Adelaidė santykiu 2:1. To
limesnėse rungtynėse adelaidiškes 
lengvai nugali Sydnėjų ir Melbur
ną po 2:0. Sydnėjus taip pat nu
gali Melburną 2:0.

Prieš Geelongą sydnėjiškės pa
teikė didelę staigmeną. Atkakliai 
kovodamos sydnėjiškės ir vado
vaujamos ponių Asevičienės ir Gi- 
lienės, nugali Geelongą net trijų 
setų kovoje. Jeigu kovietės būtų 
tokio sąstato žaidusios ir anks
čiau, jos galėjo nuvainikuoti ir 
šventės laimėtojas adelaidiškes. 
Geelongo Vytis, nugalėjusi dar 
jauną, bet daug žadančią Melbur
no komandą, užėmė trečią vietą.

Laimėtojų — Adelaidės Vyties 
tinklinio komandas sudarė šie žai
dėjai: Vyrų — Visockis (kap.) 
Gumbys, Ignatavičius, Petkūnas, 
Rakauskas, Merūnas, Daugalis ir 
Kapočiūnas;

Moterų: M. Kelertaitė (kap.), 
O. Kelertaitė, šiukšterytė, Ignata
vičienė, Kitienė ir seserys L. ir R. 
Andriušytės.

NAUJOS TAISYKLĖS
Sekančioje sporto šventėje Gee

longe tinklinis bus žaidžiamas nau
jomis tarptautinėmis taisyklėmis, 
į ką visi sporto klubai turėtų iš 
anksto atkreipti dėmesį.

Norint, kad pati šventė ir pas
kiros varžybos eitų daug sklan
džiau, klubai turėtų iš anksto ap
sigalvoti kuriose šakose jie iš vi
so dalyvauja. Jokiu būdu turėtų 
nepasikartoti Canberros Vilko el
gesys, kuris tinklinyje užregistra
vo komandą, bet žaidėjai nesusi- 
rinko ir gavo pralaimėjimą be ko
vos, kai krepšinis buvo žaidžia
mas tik tada, kai susirinkdavo žai
dėjai. Toks nedalyvavimas ar pu
siau dalyvavimas tik apsunkina šeši numeriai ir gauta £ 1.4.0.). 
pačios šventės sklandumą.

A. Merūnas

pralaimėjimą, susitinka 
su Geelongu. Sugrįžęs į 
Gumbys, savo stipriais 
“terorizuoja” geelongiš-

Antra vieta teko Adelaidei, lai
mėjus prieš Melburną 3:2 ir Gce- 
longą 5:0.

Trečia vieta teko Melburnui, 
laimėjus prieš Geelongą 5:0.

Tenka pastebėti, kad per šiuos 
metus moterų stalo tenise didžiau
sią pažangą yra padaręs Melburno 
Varpas.

Vyrų individualinėse varžybose 
po ilgos kovos Ablonskis (Melb.) 
nugalėjo taip pat melburniškį Kun- 
caitį 3:2 ir laimėjo I-mą vietą. 
Moterų individualinėse varžybose 
Kenderienė (Sydn.) nesunkiai lai
mėjo prieš Gudaitytę (Adei.) 2:0. 
Tenka pripažinti, kad Ablonskis ir 
Kenderienė savo nugalėtojų tau
res gavo tikrai pelnytai, nepralai
mėdami nė vienų rungtynių ne tik 
individualinėse bet ir komandinė
se rungtynėse.

Vyrų dvejetus laimėjo Ablons- 
kis-Kuncaitis, kai moterų — Gu- 
daitytė-Mikalainytė. Mišriame dve
jete laimėtojais tapo — Kuncai- 
tis-Mikaląinytė.

Apskritai, stalo teniso lygis nė
ra nukritęs, bet tenka apgailes
tauti, kad nesimato priaugančio 
jaunimo.

Adelaidėje
PADĖKA

Adelaidės lietuvių sporto 
bas “Vytis” reiškia nuoširdžią pa
dėką p-nui B. Nemeikai už jo ke
turių metų darbą einant “Vyties” 
klubo valdybos sekretoriaus pa
reigas, kurias labai stropiai atliko 
ir daugumoje tvarkė kitus klubo 
reikalus.

Gerbiamas pone B. Nemeika, 
prašau priimti mūsų sportišką pa
dėką ir nepamiršti mūsų ateityje.

A.L.S.K. “Vyties” pirm.
(-) J. Jaunutis 
Sekretorius,

(-) E. Taparauskas

klu-

VYRŲ ORINIS
VYTIS — VENTA II 15:13; 15-12

Šias žaidynes mūši) vyrai sužai
dė daugiau treniruočių pobūdžiu, 
leido priešui pasiekti gerų rezul
tatų.

į: CABRAMATTA HOTEL |
Tel. UB 1619 t

£ moderniškiausia* viešbuti* prie Cabramatto* gelžinkelio tilto, y 
Geriausias I^ECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- X 
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — X

X gera muzika. X

t LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE
< ► " ’

:: A.C.T. Builders Pty. Ltd. :
.. Siūlo visus patarnavimus statybos srityje,' taip pat paruošia
X planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
" Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.

Telef. J 4094. X

V. Binkis

IŠ ATSTOVŲ 
POSĖDŽIO

Šventės metu įvykusiame klubų 
atstovų posėdyje dalyvavo visų 
Australijos klubų pirmininkai ar 
atstovai ir ALFAS valdyba. Po
sėdžiui buvo pakviesta pirminin
kauti Adelaidės “Vyties” pirmi
ninkas J. Jaunutis ir sekretoriauti 
Sydnėjaus “Kovo” sekretorius A. 
Dargužis. ALFAS pirmininkui S. 
Urnevičiui padarius apyskaitinį 
ALFAS valdybos pranešimą, kuris 
vėliau buvo atstovų priimtas, buv. 
Jubiliejinio X-čio Leidinio redak
torius A. Laukaitis padarė leidi
nio apyskaitą, iš kurios paaiškėjo, 
kad atsiskaičius už visas leidinio 
išlaidas buvo gauta pelno £ 4.7.2. 
(šventės metu dar buvo parduota

Ade- 
gavo 
Cnn- 
Mel-

LAUKO TENISAS
Pirmosios vyrų komandinių var

žybų vietos laimėtojais tapo 
laidės Vytis, antrąją vietą 
Geelongo Vytis, trečiąją — 
berros Vilkas, ketvirtąją —
burno Varpas ir penktąją— Syd
nėjaus Kovas.

Moterų grupėje laimėtojais ta
po Sydnėjaus Kovo merginos, ant
rąją vietą gavo Geelongo Vytis, 
trečiąją — Hobarto Perkūnas ir 
ketvirtąją — Adelaidės Vytis.

Individualinėse vyrų varžybose 
laimėtoju tapo A. Ignatavičius 
(Adei.) ir antrosios vietos laimė
toju Šimkus (Geel.j.

Moterų laimėtoja tapo sydnė- 
jiškė J. Kyzelytė.

ŠACHMATAI
Komandinių šachmatų varžybų 

laimėtojais tapo Sydnėjaus Kovo 
šachmatininkai, per visas varžybas 
praradę tik į taško, surinkdami 8į 
taškų. Antrojoj vietoj liko' Ade
laidės Vytis, surinkusi 64 taško, 
trečiojoj — Melburno Varpas su 2 
tšk. ir ketvirtoj Canberros Vil
kas su 1 tšk.

Individualiniu “žaibo” turnyro 
laimėtoju tapo sydnėjiškis J. Venc
lovas, kai .antrąją vietą laimėjo 
taip pat sydnėjiškis Liūgą.

VYTIS — ESTAI H. 15-11; 15-11
Vytiečiai žaidė tarpais labai ge

rai, bet ir neparodė tikro savo 
lygio. Už komandą žaidė: A. Ig
natavičius, Petkūnas, Daugalis, 
Rakauskas, Pyragius, Gumbys.

MOTERŲ ORINIS
Vytis — Ollandia 15-4; 15-3
Mūsų moterys sužaidė labai ge

rai ir laimėjo labai lengvai. Žai
dė — M. Kelertaitė, O. Kelertaitė, 
šiukšterytė, L. Andriušytė, R. An
driušytė, Ignatavičienė, Pečiulytė.

Vytis — Estės 3-15; 7-15
Priešininkės buvo perstiprios ir 

mūsiškės'turėjo nusileisti. Koman
doje žaidė: M. Kelertaitė, Pečiu
lytė, Kitienė, L. Andriušytė, Ig
natavičienė ir viena svetimtautė.

Edas

SIUNTINIŲ TARNYBA Į USSR
Jei nori pigiai, greitai ir tikrai pasiųsti savo standartinį 

ar paties supirktą siuntinį per 100 metų senumo Švedijos firmą, 
tai kreipkis į:

NYMAN & SCHULTZ, Sydney
56, COOPER STREET, SURRY HILLS, N.S.W.

Tel.: 31-3335

Tuo būdu bendras pelnas — £ 
5.11.2, kuris buvo atstovų patvir
tintas ir perduotas ALFAS val
dybai.

Klubų veiklos apžvalgoje kiek
vienas atstovas trumpai papasako
jo savųjų klubų veiklos darbą, iš
keliant visas darbo gerąsias ir 
blogąsias puses.

Atstovams aptarus eilę pasiū
lymų, iš jų buvo priimta kas seka: 
Artimiausiu laiku ALFAS valdy
ba sudaro planą pareingti bendrą 
vyrų ir moterų krepšinio unifor
mas, nes žaidžiant mūsų rinkti
nėms prieš australų ar kitas ko-

mandas esą lietuvių rinktinės uni
formų nevienodumo. Pinigines 
bendrųjų uniformų išlaidas pa
dengs ALFAS valdyba su visais 
klubais.

Sekančioji sporto šventė nutar
ta rengti Geelonge ir josios tech
niškasis rengėjas bus Geelongo 
“Vytis”.

Išrinktąją naują ALFAS valdy
bą sudaro: pirm. S. Urnevičius, 
sekretorius B. Nemeika ir iždi
ninkas A. Merūnas. Ji nutarė atei
tyje peržiūrėti visas buvusias 
sporto švenčių ir paskirų klubų 
taisykles ir, reikalui esant, jas su 
visų klubų sutikimu pakeisti.

Sporto Skyriaus redaktoriaus 
pasiūlymas, kad visi jam neaiškūs 
sporto gyvenimą liečią straipsniai 
būtų perduoti ALFAS valdybai, 
kuri nurodys ar juos dėti ar ne, 
buvo priimtas.

g
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M. PETRONIS, $< v152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. V
Tel. UJ 5727 R

Kaina — 24/- l-j
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t EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

1 «■

” Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
" akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
• • šeštad. 9-13 vai. ' -

8th Floor, Capitol House, 109 Swan»ton St., 
Melb., C.I. (Priešai* Melburno Town Hall)

” Tel. 62-2231

■ V
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STALO TENISAS
Vyrų stalo teniso komandinių 

varžybų nugalėtojais paliko Mel
burno Varpas, kuriems kietesnis 
pasipriešinimas teko sutikti tik iš 
Sydnėjaus Kovo.

Laimėtojai — Melburnas nuga
lėjo Sydnėjų 3:2, Hobartą 5:0, 
Canberrą 5:0, Adelaidę 5:0.

Antroji vieta atiteko Sydnėjui, 
laimėjusiam prieš Hobartą 3:2, 
Canberrą 4:1 ir Adelaidę 5:0.

Trečiąją vietą užėmė Hobartas, 
laimėdamas prieš Canberrą 5:0 ir 
Adelaidę 4:1.

Ketvirtojoj vietoj liko Canber
ra, laimėjusi prieš Adelaidę 4:1.

Moterų komandines varžybas be 
didelio vargo laimėjo Sydnėjaus 
Kovas, laimėdamas prieš Adelaidę 
4:1, Melburną 4:1 ir Geelongą 5:0.

V

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES 

646 George St., Sydney, Australia
(Kampas Liverpool St.)

TEL.: 21-4254 arba BA-4254 
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

Vienintelė firma Australijoj jau 12 metų sudariusi kon
traktą su Inturistu, kuri turi teisę SIŲSTI SIUNTINIUS 

TIESIAI i ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS 
KITAS USSR RESPUBLIKAS.

MES PRIIMAME SIUNTINIUS 11 Ibs IR 22 ibs SVORIO.
Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus 

visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 

Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.
Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie

kia gavėjus per 2 — 24 mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už i svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.
AGENTS:

SYDNEY: M. & N. PEKIC, GROCER, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta. UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Bankstown Quality 
Tel.: UY 8089.
K. & N. Disposals, 
Gringila Disposals, 
NEWCASTLE, N.S.W. 
Newcastle, N.S.W. Tel, 
MELBOURNE, VIC.: 
bourne MF 8498 arba 63-8498.
BRISBANE, QLD.: E. JURKA, 10 Vale Street, Red Hill, 
Brisbane, Queensland.

PERTH, W.A.CS. & L. Furnisher*, 229 Newcastle St., Perth, 
BA 7842
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Tel.: J 2879.

j) 
a
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Centre, 5 Kitchener Pde., Bankstown

107 Wentworth St., Port Kembla, J 1372
5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372 

: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
.: B 3596.
CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel-

:.t
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

SKLYPAI! SKLYPAI! SKLYPAI!

Puikios gyvenvietės tiesiai Golden Beach paplū
dimyje, priešais Įlanką (Bay) arba populiariam 
Eildon Weir.
Žemas depozitas ir lengvos išsimokėjimo sąlygos 

laike 5-riu metų.

TATAI GERIAUSIA JUMS PROGA.

Kreiptis į:
Daną GIEDRAITYTĘ

Tel. 67-7501, po darbo — JW 3370.

WILLM0RE & RANDELI
150 QUEEN ST., MELBOURNE

5
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aūsų pastogė
SYDNEJUS
PRANEŠIMAS

Pranešama, kad ALB-nės Kraš
to V-bos pirm. inž. B. Daukus nuo 
š.m. sausio 28 d. išvyko dviems 
savaitėms atostogų.

Jį įprasta tvarka pavaduoja 
Krašto Valdybos vicepirmininkas.

M.P.I.

GRIZO IS AMERIKOS
Vis daugiau mūsiškių, kurie bu

vo iš Australijos išvykę j USA, 
vėl grįžta čia, nepritapę prie Ame
rikos gyvenimo.

Informuojama, kad pereitų sa
vaitę vėl grįžo net kelios lietuvių 
šeimos, kurių tarpe ir inžinierius 
-geodezininkas p. Jakštas su šei
ma. M.P.I.

PIRMOJI
HENRIKO ŠALKAUSKO 

KORINIŲ PARODA
Mes sydnėjiškiai gana dažnai 

matome Henriko Šalkausko kūri
nių bendrose meno parodose. Jis, 
kaip didelis nenuorama, vaikšto 
su savo darbais ir kitur, kaip čia 
Australijoje, kaip ir užjūriuose. 
Bet tai vis ne vienas, o kartu su 
kitais dailininkais. Neužilgo jis 
pasirodys pirmų kartų viena* BU 
savo darbais parodoje Melburne. 
Pirmoji jo vieno kūrinių paroda 
vyks Museum of Modern Art of 
Australia, Melbourne, š.m. kovo 
mėn. 7 — 24 d.d.

Sveikinu, džiaugiuos, linkiu ge
riausios sėkmės! Stebėtoja*

PAMALDOS
Va*ario 3d. — pirma*!* penk

tadieni*. Išpažintys Bass Hills baž
nyčioje nuo 7 vai. vak.

Vasario 5 d. pamaldoa Banks- 
townc St. Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min.

Vaaario 12 d. Cabramattos lie- 
tuviama pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 9 vai. 45 min. — punktualiai.

Vaaario 12 d. — antrasis mėne
sio sekmadienis — vaikučių mė- 
neainė Komunija Camperdowne 
per lietuviškas pamaldas (12 vai.). 
Išpažintys nuo 11,30 vai. prieš pa
maldas.

Vaaario 19 d. — Tauto* Šven
tė* (Vasario 16) minėjimas. Pa
maldos už Tėvynę St. Benedict's 
bažnyčioje Broadway 12 vai. 45 
min.

Pamaldų Bankstowne nebus. 
Bus tik šios vienos iškilmingos pa
maldos, dalyvaujant "Dainos” cho 
rui, j kurias kviečiami visi Syd
nėjaus lietuviai. K.P.B.

NEPRIKLAUSOMYBĖS šVENTĖ
Informuojama, kad Nepriklau

somybės sukakties minėjimas šie
met Sydnėjuje bus rengiamas va
sario 19 dienų.

Smulkesnės informacijos tilps 
"M.P.” vėlyvesnėse laidose.

M.P.I.

"DAINOS” CHORO REPETICIJA
Š.m. vasario mėn. 3 d. 7 vai. 

30 min. Centr. Lietuvių Namuose 
Rcdferne įvyks pirma repeticija 
po choro atostogų. Prašau visus 
dainininkus atvykti.

Drauge kviečiu kuo daugiau 
naujų dainininkų įsijungti į mū
sų eiles. Pradėsime naujų ir įdo
mų repertuarų.

K. Kavaliauskas, 
"Daino*" choro dirigentą*

PADĖKA
Sydney Lietuvių Caritas labai 

nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie 
savo aukomis bei darbu talkauda- 
mi padėjo suruošti bei pravesti 
tradicinį balių Trocadero salėje.

Didi padėka mūsų menininkams, 
išpildžiusiems programų: Marijai 
Bernotienei, Akvai Meiliūnaitei ir 
Kazimierui Kavaliauskui.

Mieloms ponioms, aukojusioms 
bufetui bei jį paruošusioms: A. 
Savickienei, V. Simanavičienei. E. 
Baltrimienei, J. Ničajienei, po
nams Grybams, J. Aleknienei, M. 
Statkienei, p. Pališkienei, p. Žu
kauskienei, p. Jantauskienei, S. 
Klygicnci, M. Migcvičienei ir pi
nigais aukojusiems — N. Žygienei 
ir K. Butkui.

Už fantus loterijai ponioms: 
Stefai Gintalienei, Angelei Ne- 
krašienei, Marijai Statkienei ir p. 
Mykolui Petroniui. Loterijų pra- 
vedusiai poniai Šidlauskienei bei 
visiems talkavusiems bilietų par
davime ir fantų traukime.

Poniai Gražinai Zemur už tortų 
varžytinėms ir p. A. Bučinskui 
sėkmingai joms vadovavusiam.

Ponioms aukojusioms gėles: A. 
Laukaitienei, J. Aleknienei, V. 
Ališauskienei, M. Pužienei ir vi
siems padėjusioms prisegti gėles 
bei pravesti gėlių valsų.

Tvarkiusiems ir puošusioms sa
lę: ponams Pužams, Laukaičiams, 
Mišeikiams, A. Lingei ir Sydney

ateitininkams.
Išplatinusiems daugiausia bilie

tų: A. Savickienei, M. Statkienei, 
A. Laukaičiui, A. Pauliukonienei, 
A. Ničajui, A. Bučinskui ir M. 
Pužienei.

Gili padėka visiems Caritas na
riams ir rėmėjams, kurie ir nebu
vo čia paminėti, o taip pat ir vi
siems svečiams, atsilankiusiems j 
šį Caritas ruošiamų tradicinį balių 
Trocadero, o ypač tiems, kurie 
kaip ir kasmet ir šiemet gausiai 
dalyvavo, nežiūrint nuovargio bei 
kitų kliūčių ir vilionių.

Kun. P. Butkus, 
Sydney Liet. Caritas Pirmininkas

PASISEKĘS BANDYMAS
Cabramattos apyl. valdybos iž

dininkės p. N. Žygienės sumany
mas surengti mūsų abiturientų iš
leistuves, kaip būdavo įprasta ne- 
prikl. Lietuvoje, š.m. sausio 14 d. 
pasitvirtino kaip teigiamas ir gra
žus anojo papročio atgaivinimas.

Bankstowno Liet. Namų “Daina
vos” salėje susirinko daugumas 
Sydnėjaus ir artimųjų apylinkių 
australiškųsias gimnazijas baigu
siųjų, kad lietuviškojo jaunimo ir 
tėvų bei artimųjų tarpe apvaini
kuotų savo jaunatvės laimėjimus.

Abiturientų tėvai nepagailėjo 
išteklių, kad sukrautų ant stalų 
lietuviškųjų vaišių gėrybes, kad 
visi svečiai (o įėjimas buvo visiems 
neapmokamas) galėtų vaišintis ir 
drauge su jaunaisiais, pasiruošu
siais j akademikų eiles, pasidžiaug
ti tarpusavėje bendrystėje.

Iškilmes pradėjo šio sumanymo 
iniciatorė ir Abiturientams Pa
gerbti Komiteto pirm. N. Žygie- 
nė. Po to kalbėjo Krašto Valdybos 
pirm. inž. B. Daukus, Sydnėjaus 
liet, kapelionas kun. P. Butkus ir 
visa eilė kitų lietuviškųjų orga
nizacijų atstovų.

Visiems sveikintojams ir linkė
tojams trumpu žodžiu atsakė abi
turientė Rita Glionertaitė. Šia 
proga Abitr. Pagerbti Komitetas, 
kurį sudarė pirm. N. Žygienė ir 
visų trijų Sydnėjaus apylinkių 
valdybų pirmininkai, abiturien
tams padovanojo atminimui po lie
tuviškų knygą su prasmingu įra
šu.

Po to sekė, abiturientams pra
dėjus, bendri šokiai, griežiant ge
rai muzikai.

Dalyvavusieji džiaugiasi šios tra
dicijos atnaujinimu ir tikisi, kad 
kasmet bus ruošiamos gimnazijas 
baigusiems lietuviams vad. abitu
rientų išleistuvės.

Kadangi šiam tikslui nebuvo 
renkamos specialios aukos, tai esą 
susidarę apie 10 svarų išlaidų, ku
rias padengs visos trys Sydnėjaus 
apylinkių valdybos solidariai.

M.P.I.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visoms 
abiturientų motinoms, kurios pri
sidėjo ruošiant išleistuvių proga 
vakarienę.

Ypatingą padėką reiškiame p. 
G. Šapronienei, kuri vadovavo va
karienės paruošimą ir taip pat V. 
Bitinui, kuris vedė visą pobūvio 
eigą. Ne mažesnis dėkui reiškia
mas ir visiems organizacijų atsto
vams, kurie sveikino abiturientus 
jiems suruošto pagerbimo metu.

Abiturientam* Pagerbti 
Komitetą*

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame p. N. Žy

gienei už gražų sumanymą rengti 
Sydnėjaus abiturientams išleistu
ves ir už ta proga sėkmingo ba
liaus suorganizavimą, taip pat dė
kojame ir statybininkui M. Bu
kauskui už £ 5.0.0 auką, įteiktą 
baliuje gėlių šokio proga.

Sydnėjaus, Bankstowno ir 
Cabramattos apyl. pirmininkai

DĖMESIO
PONIOMS IR VAIKAMS!

Maloniai kviečiame visas Syd
nėjaus ir apylinkių Ponias su sa
vo vaikučiais š.m. vasario 5 d. 
(sekmadienį) 2 vai. p.p. dalyvauti 
Sydnėjaus Mot. Soc. Globos D-jos 
ruošiamoje tradicinėje Kalėdų Eg
lutėje Centr. Liet. Namuose Red- 
ferne.

Šia proga bus atsisveikinta su 
Kalėdų Seneliu, įteikiant vaikams 
jo sudarytas kuklias dovanėles.

Draugijos Valdyba

BRISBANE
PADĖKA

Mūsų šeimos šventės dalyviams 
vedybinio gyvenimo sidarbinio ju- 
bilejaus proga labai nuoširdžiai 
dėkojame: kun. P. Butkui už atsi
lankymą Brisbanėje, bažnytinių 
apeigų atlikimą, jautrų pamoksi} 
pamaldų metu, nuoširdžius sveiki
nimus prie vaišių stalo, dovaną ir 
gražias dainas; kun. S. Gaideliui 
už brangiausią dovaną — išrūpi
nant mūsų neužtarnautą Šv. Tėvo 
asmeninį Apaštolišką Palaimini
mą, malonius sveikinimus ir už vi
są globą bei paramą šia proga 
lietuviškų pamaldų suorganizavi
me; kun. Dr. P. Bačinskui už do
vaną ir malonius sveikinimus; p.p. 
Laukaičiams (Sydney) už dova
nas ir sveikinimus; p.p. Valadkai- 
čiams (Sydney) už dovaną ir svei
kinimus; p.p. Gudaičiams (Ade
laidė) už dovaną ir sveikinimus 
telegrama; p. I. Gudaitytei už 
sveikinimus telegrama; p.p. Palū
piams (Adelaidė) už sveikinimus 
telegrama; p. R. Petrikui (Syd
ney) už sveikinimus telegrama;

KULTŪROS TARYBA 
DĖKOJA

Didesnieji parengimai visados 
komentuojami ilgesnį laiką vieno

kia ar kitokia prasme. Dar ir šian
die plačiai kalbama apie ALB 
Krašto Kultūros Tarybos pereitų 
metų pabaigoje suruoštas Lietu
vių Meno Dienas, kurios praėjo 
palikdamos dalyvių tarpe gilų įs
pūdį. Pati Kultūros Taryba džiau
giasi, kad jos planas suruošti Lie
tuvių Meno Dienas buvo pilnai 
realizuotas ir kad šituo ji tariasi 
atlikusi didelį tautinį bei kultūri
nį darbą. Netgi patsai Bendruo
menės Atstovų suvažiavimas pra
ėjo sklandžiau ir turiningiau, ne
gu ankstyvesnieji, kas taip pat 
buvo numatyta Kultūros Tarybos 
projektuose.

Iš kitos pusės pati Kultūros Ta
ryba negalėjo pati viena tokios 
apimties darbų realizuoti. Jai tal
kininkavo šimtai entuziastingų lie
tuvių iš visos Australijos. Už jų 
talką ir pasiaukojimą Kultūros 
Taryba jiems taria nuoširdų Ačiū. 
Jų buvo daug, ir kiekvieno dides
nis ar mažesnis įnašas buvo lygiai 
svarbus ir prasmingas. Dėkojame 
chorvedžiams ir choristams, poe
tams ir solistėms, lygiai tuo pačiu 
dėkojame visiems, kurie konkre
čiu technišku darbu prisidėjo prie 
Lietuvių Meno Dienų sėkmingo 
pravedimo, kurie rūpinosi atvyku
sių iš kitų vietovių Meno Dienri 
dalyvių apgyvendinimu, kurie juos 
priglaudė ir keletą dienų paglobo
jo, pagaliau lygiai dėkojame ir 
plačiajai lietuvių visuomenei, kuri 
Kultūros Tarybos parengimus gau
siai lankė ir juos moraliai ir ma
terialiai parėmė. Ačiū.

ALB Krašto Kultūros Taryba

o taip pat visiems mieliems bris- 
baniečiams, kuriems turėjome pro
gos padėkoti asmeniniai, šia pro
ga dar kartą labai, labai giliai dė
kojame už dovanas, sveikinimus, 
gėles, salės papuošimą; visoms 
ponioms, talkininkavusioms vaišių 
stalo paruošime ir už nuoširdžią 
visų talką ir gražų bendradarbia
vimą.

P. D. Paliuliui (Geelong) už 
puikias solo dainas ir visiems, vi
siems už tikrai lietuviškas nuotai
kas, kurios mus perkėlė prie Du
bysos ir Ventos į gimtąjį sodžių.

Nesijaučiame tokios šaunios 
šventės verti, esame giliai sujau
dinti ir visą likusią mūsų gyveni
mo dalį mūsų širdys jausis Jums 
ir skolingos ir dėkingos.

Jūsų: Petronėlė ir 
Klemensas Stankūnai

Š.M. VASARIO MĖN. 4 D. (ŠEŠTADIENI) 7 VAL. VAK.

A.L.B. BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBA

ruošia

"HAVAJŲ VAKARĄ”
Per šį vakarą bus karūnuojama Havajų Vakaro gražuolė 

ir skiriama jai premija.
Vakaro metu gros geras orkestras ir veiks bufetas.
Įėjimas 10 šil.; moksleiviams — 5 šil.
Stalus prašome rezervuoti pas Kastytį Stašionį telef. 

UU 6707 arba asmeniškai pas Valdybos narius.
NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIAME IR LAUKIAME'!

RENGĖJAI

HOBARTO LIETUVIU VEIKLA

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

GERBIAMAS PONE 
REDAKTORIAU!

"Mūsų Pastogės” sausio mėn. 
13 d. numerio kronikos žinutėje iš 
Canberros apie šių metų Piliety
bės Konvenciją yra šie du netiks
lumai:

1. Atstovai konvencijai nėra 
skiriami Good Neighbour Council. 
G.N. Council tik pasiūlo kandida
tus Emigracijos departamentui, 
kuris pasirenka tam tikrą, kiek
vienai valstijai nustatytą skaičių 
atstovų.

2. Kiekvienoje konvencijoje, 
nuo pat jų pradžios, dalyvavo ir 
tebedalyvauja atstovai iš už gele
žinės uždangos. 1960 metų kon
vencijoje Pietų Australijos dele
gacijoje teko dalyvauti man ir 
vienam čekų atstovui. Toje pat 
konvencijoje aš sutikau latvių, 
estų, lenkų ir daug kitų atstovų iš 
sovietų pavergtų ir kontroliuo
jamų kraštų. Taip pat tarp šių me
tų konvencijos atstovu iš Adelai
dės yra vienas latvis.

Iš viršminėto matyti, kad Jūsų 
Canberros korespondentas savo in
formacijoje suklydo. Jei rasite 
reikalingu, malonėkite šį patiks
linimą patalpinti “Mūsų Pastogė
je”.

Reiškiu pagarbą,
(-) J. Jonavičius, 

Adelaidė* Lietuvių Bendruo
menė* atstovas prie Pietų Aus
tralijos Good Neighbour Coun
cil.

yra
BANK OF

NEW SOUTH WALES
ĮSTEIGTAME 1817 m.

TURTAS VIRŠIJA £500,000,000
Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugišką ir paslaugų patarnavimą virš 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos vals
tybėje, N. Zelandijoje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir 
Londone.

Rašyk dėl paaiškinančios brošiūros.
Jums maloniai patarnaus —

BANK OF 
NEW SOUTH WALES 
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Bendras ir taupos 
skyriai

AF57O1LI

Norėtųsi bent trumpai prabė
gomis pažvelgti į šios nedidelės 
bendruomenės padangę ir prisi
minti vieną kitą saulės šyptelėji
mą ar debesėlį.

Apylinkės valdyba, kurios eilėse 
matėme visai naujus žmones, pa
rodė labai daug pasiryžimo, iš
tvermės ir gerų norų ir gerokai 
pagyvino ir paįvairino bendruo
menišką gyvenimą. Su tokia pat 
energija ji žengia į Naujuosius 
Metus, pasiryžusi ir vėl laikyti šį 
mažą tautinės kultūros žiburėlį te
bedegantį.

★

Kai kas iš Hobarto bendruo
menės veiklos jau buvo suminėta 
anksčiau spaudoje. Liko vienas 
kitas reikšmingesnis įvykis.

Metų pabaigoje čia lankėsi kun. 
Dr. P. Bašinskas. Jis, lyg anas 
senų laikų kanklininkas, keliauja 
iš vienos vietos į kitą, pasakoda
mas viepų kitiems rūpesčius, lai
mėjimus, naujienas. Daugelis ben
druomenės narių, kurie ištisus me
tus išbūna atsiskyrę nuo kitų, už
sidarę savo namuose, tokių kun. 
Bašinsko atsilankymų metu vėl 
pasirodo savo tautiečių tarpe. Pri
simena jie savo kalbą, prisimena 
savo tautybę, prisimena bendrus 
reikalus. Besiklausant lietuviškų 
vaikų deklamacijų, bendruomeniš
kų reikalų apkalbėjimo, lietuviš
kų dainų, taip kruopščiai surinktų 
ir užrašytų į garso kaspiną, be
žiūrint spalvotų fotografijų, ro
dančių būdingesnius lietuviško gy
venimo vaizdus, kitos tolimesnės 
bendruomenės lyg priartėja. Dau
gelis lyg pasijunta esą ir vėl visos 
Australijos lietuvių bendruomenės 
nariais.

Todėl nenuostabu, kiek daug 
reiškia mažai, atsiskyrusiai ben
druomenei toki vizitai: ar tatai 
būtų kunigas, ar kitas kuris lie
tuvių kultūrininkas, visuomeninin
kas. Gaila, kad ligi šiolei tik ku
nigas pasišvenčia ilgesnei kelionei 
su didesnėm išlaidom, su daugiau 
vargo. Manau gi, kad ir vienas 
kitas iš pasauliečių lietuvių visuo
menininkų, rašytojų, menininkų 
ar netgi ir visai paprastų žmonių 
galėtų apsilankyti Tasmanijon. Ši 
žalia sala, ypač vasaros metu, yra 
gražiausia vieta atostogoms pra
leisti. Svečiui už naujienas, už 
paskaitėlę ar referatą, esu tikras, 
atsilygintume ir nakvyne ir poil
siu ir gražiai praleistu laiku.

Besidalindami savo kultūros tur
tais, kad jie būtų tik ir trupinė
liai, turtėtume ir tvirtėtume dva
siniai, o taip pat ir tautiniai.

★

Kitas reikšmingas šios bendruo
menės gyvenimo įvykis — tai 
“Perkūno” išvyka į sporto šven
tę Sydnėjun. Nors kasmet spor
tininkų eilės vis retėja, o jaunų 
pakaitų taip sunku sulaukti, ta
čiau likusieji, atrodo, vis dar ug
do savo ryžtą. Dalyyavimas spor
to šventėje įrodo, kiek galima pa
darytu užsispyrus ir pasiryžus. 
“Perkūnas”, kad ir mažu būreliu, 
ir šiemet pasirodė aikštėse ir salė
se, garbingai šalia kitų nešdamas 
ir savo vėliavą. Kai prieš keturis 
metus tame pačiame Sydnėjuje 
“Perkūnas” buvo tik vieno entu
ziasto mintyse, šiais metais graži 
jaunuolių grupė buvo tarsi atpil
das už organizatorių vargą.

Kai dar prieš porą metų perkū- 
niečiai aikštėje atrodė toki smul
kučiai šalia kitų, šiandien jau jie 
suaugo į vyrus. Kur trūko spor
tinio sugebėjimo ir pajėgumo, atei
davo jiems talkon stipri dvasia, 
pasiryžimas. Varžybose jie kovojo 
kietai, nepasiduodami, kaip pavyz
dys kitiems, kurie tik tada narsūs, 
kai laimi, o, kai priešas tvirtesnis, 
pasiduoda. Mūsų sporto šventės 
neturėtų pasekti olimpijadų keliu,

kur galiūnai rungiasi dėl fizinės 
garbės. Mūsų sporto varžybos tu
ri būti ir dvasios auklėjimas — 
kilnios tolerancijos bei draugiškos 
dvasios, pagerbiant ir laimėtojus 
ir pralaimėjusius, ir stiprius ir 
silpnesniuosius. Lietuvių tautos 
garbė yra ne fizinėje stiprybėje, 
bet dvasios tvirtume ir kilnybėje.

Nedrausmingumas, išdidumas, 
nesilaikymas žodžio yra biauri li
ga, kurios reikia saugotis visiems, 
o tuo labiau sportininkams, ypa
tingai geriems sportininkams. Tai 
turėtų atsiminti ir sporto vadai ir 
“žvaigždės”, o ne tik prastieji. 
Gal geriau klubui turėti prastes
nius drausmingus sportininkus ne
gu priedo gauti dvi ar tris “žvaigž
des” su užgaidomis, su silpna va
lia.

Perkūniečiai visada prisimins ir 
įvertins savo draugus iš didžiųjų 
bendruomenių, kurie priėmė juos, 
kaip lygius ir varžėsi kaip su ly
giais. Jie taip pat reiškia nuošir
džią padėką mieliems sydnėjiš- 
kiams, kurie taip maloniai ir gra
žiai perkūniečius priėmė, globojo 
ir pagelbėjo laike tos nepapras
tos viešnagės.

Tikiu, kad ir šiais naujais me
tais “Perkūnas” liks tvirtas ir at
stovaus savo vėliavą Geelonge jau 
skaitlingesnis, nes jau laikas ir 
patiems jauniausiams pasižvalgyti, 
po svečias šalis. Jaunuoliai, kurie 
dar ne “Perkūno” eilėse, junkitės 
į jas. Tėvai, paskatinkite, paragin
kite savo jaunuosius tapti spor
tininkais, burtis gražiam gyveni
mui, kur nėra palaidumo, tingi
niavimo.

★

Apylinkės Valdyba deda pastan
gas palaikyti tautinį gyvenimą 
kaip galima gyvesnį. Bendruome
nės šokius visi mėgsta ir lanko. 
Galėtų dar daugiau lankyti, jei gal 
į tuos šokius prisirinktų mažiau 
svetimųjų. Tiesa, svetimieji sune
ša daugiau pinigų, kuriais dengia
mos išlaidos. Gal galima būtų su
mažinti išlaidas pakeičiant, saky
sim, samdomus muzikantus pate
fonu ir geru plokštelių rinkiniu...

★

Naujųjų Metų sutikimas buvo 
maloni naujiena. Pirmą kartą ši 
šventė išbandyta Hobarte, atrodo, 
galėtų būti kartojama ir toliau. 
Žinoma, ateityje galima būtų dau
giau pasirengti neužmirštant ir 
rimtesnės tokio pasilinksminimo 
pusės, kitaip — Naujųjų Metų su
tikimas taps tokiu pat paprastu 
“padalyvavimu”.

. ★

Ekskursija — Gegužinė tampa 
jau tradicija. Malonu pastebėti, 
kad ir čia Apylinkės Valdyba sten
giasi įnešti naujovių, surasdama 
naują vietą pajūryje prie gražaus 
smėlyno. Manau, kad ši išvyka į 
gamtą buvo poilsis daugeliui, iš
skiriant tuos, kurie ir gegužinėje 
negalėjo pailsėti nuo stiklelio kil
nojimo ir vargino savo ranką, ko
jas, vidurius, o labiausiai tai gal
vą.

Gal ir “Perkūnas” dar tokią ge
gužinę suorganizuos...

AM!

KIEKVIENO PAREIGA — IŠ 
ANKSTO UŽSISAKYTI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
METRAŠTĮ, 

kurio kaina: kietai* viršeliais £ 
2.10.0, minkštais — £ 2.0.0.

Užsakymus siųsti adresu: Box 
4558, G.P.O., Sydney, pažymint, 
kuriam tikslui pinigai siunčiami.

g MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS •$ 
| JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS! |

E. PAGES -
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — g 

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- :•:• 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažą depozitą,
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GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS 
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

M. LUCAS & CO.
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.
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