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KIEKVIENO LIETUVIO ŠVENTA PAREIGA PRISIDĖTI PRIE ŠIO ŽYGIO ĮGYVENDINIMO.

TIESUS PREZ. KENNEDY
ŽODŽIAI

Amerikos lietuvių spauda itin 
aktingai ragina visas lietuvių or
ganizacijas ir pavienius asmenis 
prisidėti savo laiškais, kurie tu
rėtų būti adresuojami Amerikos 
Jungt. Valstybių užsienio reika
lų komisijų senatoriams ir par
lamentarams (kongresmanams), 
kad tie paspaustų Amerikos se
nato ir parlamento visumą pri
imti senatoriaus Thomas H. Ku- 
chel (Kalifornija) š.m. vasario 
6 d. įneštą į JAV-bių senatą la
bai svarbią rezoliuciją Pabaltijo 
kraštų reikalu. Ši rezoliucija jau 
įregistruota senate šiuo numeriu 
— S. Con. Res. 12.

Kongresmanas Glenard P. Lip
scomb (Kalifornija) yra įnešęs 
tą pačią reozliuciją Š.m. vasario 
9 d. ir į JAV-bių kongreso ats
tovų rūmus, kuri įregistruota 
ten šiuo nr. — H. Con. Res. 153. 
Minima rezoliucija dabar per
duota senato ir atstovų rūmų už
sienio reikalų komisijoms. Ame
rikos senatas ir atstovų rūmai 
tik tada šią rezoliuciją svarstys ii 
priims, kai minėtos komisijos ją 
patvirtins.

Štai tos įneštosios rezoliucijos 
pilnas tekstas anglų kalba:

Whereas the Communist regime 
did not come to power in Lithu
ania and the other two Baltic 
states, Estonia and Latvia, by le
gal or democratic processes; and 
Whereas the Soviet Union took 
over Lithuania, Estonia and Lat
via by force of arms; and

Whereas the Baltic people, Li
thuanians, Estonians and Latvians, 
under Communist control were 
and still are overwhelmingly anti
Communist; and

Whereas Lithuanians, Eston
ians and Latvians desire, fight and 
die for their national indepen
dence; and

Whereas the Government of the 
United States of America main
tains diplomatic relations with 
the Governments of the Baltic na
tions of Lithuania, Estonia and 
Latvia and consistently has refu
sed to recognize their seizure and 
forced “incorporation” into the 
Union of the Soviet Socialist Re
publics: Now, therefore, be it

Resolved, That the Senate and 
House of Representatives of the 
United States of America request 
the President of the United Sta
tes to bring up the Baltic States 
question before the United’ Na
tions and ask that the United 
Nations request the Soviets (a) 
to withdraw all S|o'vie£ troops, 
agents, colonists and controls 
from Lithuania, Estonia and Lat
via, (b) to return all Baltic exiles 
from Siberia, prisons and slave
labor camps; and be it finally

Resolved, That the United Na
tions conduct free elections in Li
thuania, Estonia and Latvia under 
its supervision.

*
Amerikos lietuvių spauda sa

ko:
REZOLIUCIJOS PRIĖMIMAS

PRIKLAUSO NUO MŪSŲ
Šiuo metu visi mes, geros va

lios lietuviai, turime skirti visą dė
mesį senatoriaus Tom Kuchel ir 
kongresmano Glen Lipscomb rezo

liucijos pravedimui JAV-bių Kon
grese. JAV-bių Kongresas tikrai 
ją priims, jei visi mes atliksime 
savo pareigą. Kokia gi mūsų parei
ga? Ji labai paprasta! Visi mes 
turime nieko nelaukdami parašyti 
bent po poros ar trejetos sakinių 
laiškutį visiems Senato ir Atstovų 
Rūmų užsienio reikalų komisijų 
nariams, prašydami jų paramos 
Lietuvos vadavimo darbe. Visa rei
kiama infomacija duodaifla šiame 
tekste.

Didelės įtakos į minėtų komi
sijų narius turi abiejų didžiųjų 
partijų vadai. Reiktų ir jiems pa
rašyti rezoliucijos reikalu po trum
pą laiškutį. Demokratijų Partijos 
vadas Senate yra senatorius Mike 
Mansfield, o Atstovų Rūmuose — 
kongresmanas John W. McCor
mack. Respublikonų vadas Sena
te — senatorius Everett M. Dirk- 
sen, gi Atstovų Rūmuose — kon
gresmanas Charles A. Halleck.

Maloniai kreipiamės į visus vei
ksnius, visas organizacijas, lietu
viškas parapijas, radijo valandėlių 
vadovybes, visų laikraščių redak
torius, žurnalistus, visuomenės 
veikėjus, pašydami jus visus skir
ti kaip galima daugiau dėmesio mi
nėtai reoliucijai. Laimėsime, jei 
visi ir visomis išgalėmis prisidėsi
me prie šio reikalo.

TURIME APIPILTI 
TŪKSTANČIAIS LAIŠKŲ 
ŠIUOS SENATORIUS IR 

KONGRESMANUS
SENATO UŽSIENIO REIKALŲ 

KOMISIJOS NARIAI:
* Sen. J. William Fulbright (D.
* — Arkansas)
* Sen. John J. Sparkman (D. — 

Alabama)
* Sen. Hubert H. Humphrey (D.

— Minnesota)
* Sen. Mike Mansfield (D. ■ — 

Montana)
* Sen. Wayne L. Morse (D. — 

Oregon)
* Sen. Russel B. Long (D. — 

Louisiana)
* Sen. Albert Gore (D. — Ten

nessee)
* Sen. Frank J. Lausche (D. • — 

Ohio)
* Sen. Frank Church (D. — 

Idaho)
* Sen. Stuart Symington (D. — 

Missouri)
* Sen. Thomas J. Dodd (D. — 

Connecticut)
* Sen. Alexander Wiley (R. — 

Wisconsin)
* Sen. Bourke B. Hickenlooper 

(R. — Iowa)
* Sen. George D. Aiken (R. — 

Vermont)
* Sen. Homer E. Capehart (R, 

— Indiana)
* Sen. Frank Carlson (R. — Kan

sas)
* Sen. John J. Williams (R. — 

Delaware)
šiems senatoriams daug rašyti 

nereikia, o tik po porą ar trejetą 
sakinių. Laiškai gali būti maž
daug tokio turinio:
The Honorable (Senator’s Name) 
Senate Office Building 
Washington 25, D.C.
My dear Senator:

I know that you are a valiant 
fighter against Communism. Plea
se support Sen. Kuchel’s resolu

tion (S. Con. Res. 12) concerning 
the captive peoples of Lithuania 
Latvia and Estonia. Please vote in 
favor of this resolution. Thank 
you.
Very sincerely yours,
(parašas)
(pilnas adresas)

ATSTOVŲ RŪMŲ UŽSIENIO 
REIKALŲ KOMISIJOS NARIAI:

* Rep. Thomas E. Morgan (D.
— Pennsylvania)

* Rep. Clement J. Zablocki (D.
— Wisconsin)

* Rep. Omar Burleson (D. — 
Texas)

* Rep. Edna F. Kelly (D. — 
New York)

* Rep. Wayne L. Hays (D. — 
Ohio)

* Rep. Armisted J. Selden Jr.
(D. — Alabama)

* Rep. John L. Pilcher (D. — 
Georgia)

* Rep. Barrett O’Hara (D.
Illinois)

* Rep. L.H. Fountain (D. — 
North Carolina)

* Rep. Dante B. Fascell D. —■ 
Florida)

* Rep. Leonard Farbstein (D. — 
New York)

* Rep. D.S. Saund (D. — Cali
fornia)

* Rep. Charles C. Diggs Jr. (D.
— Michigan)

* Rep. Lindley Beckworth (D. — 
Texas)

* Rep. Harris B. McDowell (D.
— Delaware)

* Rep. William T. Murphy (D. 
Illinois)

* Rep. Cornelius E. Gallagher (T).
— New York)

* Rep. Robert N. C. Nix (D. — 
Pennsylvania)

* Rep. Thomas F. Johnson (D.
— Maryland)

* Rep. John S. Monagan (D. — 
Connecticut)

* Rep. Robert B. Chiperfield (R.
— Illinois)

* Rep. Frances P. Bolton (R. — 
Ohio)

* Rep. Chester E. Merrow (R. —
N.H.)

* Rep. Walter H. Judd (R. — 
Minnesota)

* Rep. Marguerite Stitt Church
R. — Illinois)

* Rep. E. Ross Adair (R. — 
Indiana)

* Rep. Laurence Curtis (R. — 
Massachusetts)

* Rep. Rep. William S. Mailiard 
(R. — California)

* Bep. Peter Frelinghuysen, Jr.
(R. — N. Jersey)

* Rep. William S. Broomfield (R.
— Michigan)

» Rep. Horrace Seely-Brown, Jr.
(R. — Conn.)

* Rep. Robert R. Barry (R. — 
New York)

* Rep. J. Irving Whalley (R. — 
Pennsylvania)

* Rep. James G. Fulton (R. — 
Penn.)
Laiškas gali būti tokio turinio: 

The Honorable (Congressman’s 
name)
House Office Building
Washington 25, D.C.
My dear Representative:

I know that you are a valiant 

fighter against Communism. Please 
support Rep. Lipscomb’s resolu
tion (H. Con. Res. 153) concern
ing the captive peoples of Li
thuania, Latvia and Estonia. 
Please vote in favor of this re
solution. Thank you. 
Very sincerely yours, 
(parašas) 
(pilnas adresas)

LIETUVIŲ PASISAKYMAI 
REZOLIUCIJOS REIKALU
Iš daugelio viešų pasisakymų 

rezoliucijų klausimu cituojame 
keletą:

Rašytojas Jurgis Gliaudą, Los 
Angeles, Calif.:

“Argi amerikiečiai nustelbs lie
tuvius, kovodami dėl Lietuvos 
laisvės?

“Stverkitės, gerbiamieji, plunks
nakočių... Rašykite, po šimts pyp
kių, rašykite... Partizanai nesigai
lėjo savo kraujo, nesigailėkime 
bent rašalo.”

Dr. P.V. Raulinaitis, Los An
geles, Calif.:

“Veiksniai ir antiveiksniai be 
reikalo kovoja savo tarpe. Geriau 
visi turėtų kovoti prieš bolševikus 
ir visom jėgom rezoliuciją remti. 
Ji labai naudinga Lietuvai ir, rei
kia manyti, bus priimta.”

Dr. Petras Pamataitis, Los An
geles, Calif.:

“Kuchel-Lipscomb rezoliucija 
yra reikšmingesnė už Kersteno. 
Ana užregistravo nusikaltėlio niek
šybes ir surašė jo biografiją. Šita 
eina tiesiog prie gyvybės valsty
bei atgaivinimo. Ji siekia atstaty
ti Lietuvos nepriklausomybę.”

Inž. Julius Jodelė, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Los Angeles 
skyriaus pirmininkas:

“Kuchel-Lipscomb rezoliucija 
sudaro gerą progą išjudėti mūsų 
veiksniams ir visuomenei ir Lie
tuvos vadavimo klausimą vėl iškel
ti į lietuviško gyvenimo paviršių.”

ĮSIDĖMĖKITE!
Patys pirmieji laiškai, kuriuos 

rašysite, turi būti nukreipti komi
sijų pirmininkams: senatoriui J. 
William Fulbright ir kongresma- 
nui Thomas E. Morgan.

“Liet. Dns.”
★

Šia proga visos Australijos 
lietuvįų organiacijos ir instituci
jos, o taip pat ir pavieniai lietu
viai maloniai prašomi nepagailė
ti nei laiko, nei trupučio išlaidų 
paskubinti paruošti čia nurodytu 
būdu numatytiesiems Amerikos 
senatoriams ir kongresmanams 
laiškus ir oro paštu išsiųsti nuro
dytais adresais.

Klebenkime ir bus išklausyta, 
prašykime ir bus išprašyta. Už
pilkime Amerikos senatą ir kon
gresą tūkstančiais laiškų ar te
legramų ir turėkime tvirtos vil
ties, kad pagaliau Amerika .pri
ims nutarimą iškelti Jungtinėse 
Tautose Lietuvos išlaisvinimo 
klausimą.

Teko nugirsti, kad ALB-nės 
Krašto Valdyba jau ruošia tokius 
laiškus Amerikos senato ir kon
greso užsienio reikalų komisijų 
nariams, reikia tikėti, kad šią pa
reigą atliks visos ALB-nės apy
linkės, visos organiacijos, o ir 
šimtai pavienių lietuvių patriotų.

Grįžęs iš pasimatymo su So
vietijos diktatorium N. Chruš
čiovu, JAV-bių prezidentas J. 
Kennedy kalbėjo per Amerikos 
televiziją ir jo kalba buvo trans
liuojama per visas radijo stotis.

Iš šio jo pranešimo savo tau
tai ir 'visam pasauliui paaiškėjo 
tik viena tiesa; abi kovojančios 
pusės savo pasitarimuose likę 
prie savų nuomonių ir po šio pa
simatymo pasaulio politikos rei
kalai nepakrypsią nei į vieną, 
nei į kitą pusę. Pokalbiai buvę 
kieti ir aiškūs. Aponcntai paži
nę vienas kitą, mandagumo tai
syklės buvusios išlaikytos, tem
peramentų prasiveržimai santū
rūs. Jų pokalbis neuždaręs kelių 
ateities viršūnių susitikimams, 
tačiau apie tokius susitikimus ne
buvę nieko konkrečiai planuota.

Jis, Amerikos prezidentas J. 
Kennedy, perspėjęs Chruščiovą, 
kad galįs kilti karas dėl komu
nistų neapsiskaičiavimo, kitaip 
tariant — persiskaičiavimo ir 
jis ypatingai pabrėžęs Vakarų 
kietą nusistatymą net ir ginklu 
ginti Vakarų Berlyno teises.

Dėl Laoso esą buvę prieita 
lyg ir tos pačios nuomonės, kad 
ten būtų sulaikyti mūšiai ir suda- 
daryta tikrai neutrali vyriausy
bė, tačiau toji jųdviejų nuomonė 
nebūtinai turinti turėti spren
džiamos įtakos į dabar vykstan
čius dėl Laoso pasitarimus Že
nevoje.

Apskritai prez. J. Kennedy 
pranešimo turinys ir tonas ne

| POLITIKA IR KASDIENYBĖ |
KRUVINI VALYMAI

ALBANIJOJE

Jugoslavijoje gaunamais prane
šimais, Albanijos komunistų par
tijos pirmasis sekretorius gen. 
Hodža išlaikęs savo sostą tik žiau
riais stalininio tipo valymais.

Tuose pranešimuose sakoma, kad 
pastaraisiais mėnesiais Hodža 
areštavęs tūkstančius įtariamų 
“revizioųistų”, kurių tarpe būta 
daug aukštų partijos pareigūnų, 
šias žinias papildo vienas graikų 
laikraštis skelbdamas, kad pasta
rosiomis dienomis buvę nužudyta 
šešiasdešimt buvusių režimo pa
reigūnų.

Keliomis dienomis anksčiau Bel
grade gautais pranešimais, 30,000 
politinių kalinių — režimo prie
šų — esą laikoma keturiolikoje 
koncentracinių stovyklų. Albani
jos gyventojų skaičius yra 1,625, 
000.

Albanijos komunistų režimas, 
žinoma, nieko nepaskelbė apie va
lymus. Bet užuominos apie nera
mumus buvo girdėtos praeitame 
komunistų suvažiavime vasario 
mėnesį, kada premjeras gen. Še- 
hu paskelbė, jog Albanijos komu
nistų partija pergyvenusi “daug 
sąmokslų ir revizionistinių nusi
kaltimų” ir pergyvensianti visus 
kitus.

Stebėtojai tiki, kad partijos vir
šūnių valymai esą pagrįsti ideo
loginėmis varžybomis. Komunistų 
partijų viršūnių suvažiavime, vy
kusiame praeitą rudenį Maskvo
je, Hodža laikęsis senos stalinis- 

teikia jokio optimizmo dėl atei
ties politikos atoslūgio. Jis ir vėl 
šia proga ragino Amerikos tautą 
visomis išgalėmis ir visomis prie
monėmis ruoštis apniūkusiai 
ateičiai, savo asmeninius pato
gumus aukoti bendrai demokra
tinio pasaulio gerovei, ginkluo
tis visomis priemonėmis ir ypač 
galbėti naujoms Afrikos ir Azi
jos tautoms, kad jų nedatekliai ir 
skurdas neįstumtų į komunisti
nio bloko eiles.

Vakarų spauda šią prezidento 
kalbą laiko nuoširdžia ir tiesia. 
Tokiu savo žingsniu jaunasis 
prezidentas įgausiąs simpatijų ir 
pritarimo.

Paraštėje tenka tačiau paste
bėti apie šios dienos įvykius Lao
se. Nežiūrint į tai, kad neva ir 
Chruščiovas pritaria, jog Laose 
būtų sulaikyti mūšiai, praneša
ma, kad Laoso komunistai ir to
liau kovoja, užiminėdami naujus 
teritorijos plotus. Vakariečių 
spauda skelbia, kad jau po pasi
tarimų Vienoje komunistiniai 
Laoso sukilėliai užpuolė vyriau
sybininkus ir užėmė labai svarbų 
strateginį punktą — Ban Padong 
miestą.

Manytina, kad šis įvykis Ame
rikos prezidentui ryškiai parodys 
Chruščiovo dviveidiškumą: Vie
noje jis žada įtaigoti Laoso ko
munistėlius sulaikyti mūšius, o 
grįžęs namo įsako jiems, naudo
jantis paliaubomis, grobti toliau 
ir toliau. Tokia jau yra komu
nizmo moralė...

tinės linijos, remdamas Pekino pa
žiūrą, kad pasaulį galima bus už
valdyti tik jėga. Albanija yra 
garsiausia iš visų komunistinio 
bloko kraštų savo slaptosios po
licijos “sigurumi” žiaurumais.

Jugoslavija yra prieš kurį laiką 
atšaukusi savo pasiuntinį iš Tira
nos, motyvuodama, kad jam nesą 
saugu ten gyventi.

"ESAME NUSISTATĘ VLIKO 
VEIKLĄ PLĖSTI IR STIPRINTI 

VISAIS BŪDAIS”

Pasikalbėjime su spaudos ats
tovu VLIKo Prezidiumo pirminin
kas dr. A. Trimakas t.k. pareiš
kė: “Esame nusistatę, nepaisant 
įvairių kliūčių, VLIKo darbą plės
ti ir stiprinti visais galimais bū
dais, nes padėtis aštrėja ir yra 
reikalas gyviau reikštis, kad pa
lenktume besikomplikuojąnčią 
tarptautinę situaciją mums rūpi
ma linkme”.

Dr. Trimakas toliau pareiškė sa
vo pasitenkinimą, kad į Lietuvos 
laisvinimo darbą įsijungia ir jau
nosios kartos tautiečiai. “Tai at
neša netik naujų minčių ir energi
jos, bet ii- parodo, kad mūsų jau
noji akademikų karta pozityviai 
jungiasi į laisvinimo darbą, teik
dama opitimistinių vilčių, kad bus 
užtikrintas Lietuvos laisvės kovos 
tęstinumas ligi laimėjimo”.

Pirmininkas pasisakė už įvairių 
veiksnių daromų žygių koordina
ciją. Taip pat reiškė savo pasiten
kinimą Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės organizacijos augimu ir 
stiprėjimu. E.
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POLITIKOS LABIRINTUOSE OKUPUOTO! LIETUVOJ
(Iš “Eltos”, radijo ir kitu šaltinių)

Politikos įvykių komplikuotu- 
mas dažnai neleidžia pasidaryti 
tikslių išvadų net ir jos žinovams.

Itin sunku atspėti ir numatyti 
Sov. Rusijos politikos tikslus ir 
iš viso komunizmo veiklos už
kulisius.

Apie dabartinį komunistinių 
kraštų vidaus gyvenimo vystymą
si daug rašoma Vakarų pasaulio 
spaudoj. Ir lietuviškoji perijodi- 
ka Vakaruose dažnokai stengiasi 
įžvelgti vieną ar kitą Sovietijos 
vidaus problemą, darydama vie
nokias ar kitokias išvadas.

SOVIETUOS VIDAUS POLITIKOS 
PROBLEMOS

Stalino era jau užbaigta, ji pri
klauso istorijai. Apie Chruščiovo 
erą kalbėti dar peranksti. Galbūt 
vėliau jo laikai bus vadinami tik 
tarpuvaldžiu. Jo laikais dar ne
pastebėta jokio, tikrai naujo kur
so išsivystymo.

Stalino laikais komunistinė ideo
logija sudarė politinę funkciją. 
Jai buvo pavergtos visos gyveni
mo sritys — nuo ūkio iki kultū
ros. Be to, Stalinas sukūrė tobulą 
policinę sistemą. Chruščiovas pa
šalino tik slaptosios policijos vir
šūnes, bet jos pačios nepaleido. 
Jis ūkinės biurokratijos viršūnė
se padarė pakeitimų, bet paliko 
tą patį aparatą. Chruščiovas pa
siekė permainų armijos vadovybės 
ir partijos centrinio komiteto vir
šūnėse, bet abi tos institucijos 
veikia kaip ir Stalino laikais. Ir 
Chruščiovui tarnauja masė tų pa
čių valdininkų, kurie Stalino lai
kais padėjo ideologinius pagrindus 
dabartinei sovietų imperijai.

Chruščiovo tariamas liberališ- 
kumas pasauliui už Sovietijos sie
nų nepaliko gilesnio įspūdžio, bet 
pačioje Sovietijoje jis sukėlė gali
mų permainų viltis, ir tos viltys 
nėra palaidotos ir dabar. Priešin
gumai tarp reakcinio partijos apa
rato, gyvenančio ideologija, ir 
jaunosios inteligentijos yra ryš
kūs.

Šios dienos sovietinė jaunuome
nė daugumoje nemėgsta revoliu
cinio patoso. Jos idealas yra ne 
ateities komunistinis rojus, bet 
truputis asmeninės laimės dabar. 
Aparato reikalaujamos heroišku- 
mo pastangos atsimuša į pasyvų 
jaunuomenės pasipriešinimą. Ji 
yra blaivi ir sugeba atskirti uto
piją nuo realybės.

Dabarties jaunuomenė neturi 
jokių ryšių su 1917 metų revoliu

Šia proga “Mūsų Pastogės” 
skaitytojams čia pateikiame du 
žinomųjų lietuviškųjų laikraščių 
— “Dirvos” Amerikoj ir “Tėviš
kės Žiburių” Kanadoje — strai
psnius, kurie ryškina, atrodo, dia
metraliai priešingas nuomones 
apie komunizmo doktrinos pliti
mą Sovietijoj.

“Dirvoj” kalbama apie tūlus 
Sovietijos vidaus politinius sun
kumus, kai tuo tarpu “Tėviškės 
Žiburiai” nurodo tam tikrus 
Chruščiovo vidaus politikos pa
sisekimų aspektus.

cija, kuri jai atrodo, kaip neįtiki
ma pasaka iš žilos senovės. So- 
vietija daug padarė savo jaunuo
menei šviesti. Ji leido mokytis 
svetimų kalbų ir susipažinti su 
kitų tautų moksliniais laimėjimais. 
Ii- tai dabartinei jaunuomenei pa
deda daug aiškiau permatyti ofi
cialiosios propagandos melagingu
mą. Tiesa, Sovietijos jaunuomenė, 
būdama visiškai atkirsta nuo Va
karų, neturi konkretaus vaizdo, 
kas turėtų būti pakeista, bet 
šiandien ji vis atkakliau reikalau
ja pilietinių teisių apsaugos nuo 
valstybės ir partijos aparato puo
limų.

Ypač karšta geležis Maskvos 
centralei yra nerusiškųjų respub
likų jaunuomenė, kuri kalba savo 
gimtąja kalba ir rusiškai. Neretai 
tie jauni žmonės moka dar vieną 
ar dvi Vakarų kalbas, ši jaunuo
menė yra labai judrios dvasios ir 
priešinasi rusifikacijos politikai. 
Neviena iš prievarta Sovietijon 
įjungtųjų “respublikų” turi daug 
senesnes kultūras už rusus. Pvz. 
jaunieji armėnai ir gruzinai mėgs
ta pabrėžti, kad jų tautos savo 
kultūrą ir savo raštą turėjo jau 
tada, kai rusai tebelakstė puslau
kiniai po miškus.

Šią plėtotę dar skatina oficialu
sis antikolonizmas, kurį Maskva 
propaguoja užsienių politikos su
metimais. Pavergtųjų kraštų jau
nuomenė godžiai gaudo tuos šū
kius ir reikalauja, tuo tarpu dar 
negarsiai, bet vis stipriau, dides
nės autonomijos. Rusifikacijos 
tempas, atsimušęs į gyventojų pa
sipriešinimą, ypač vidurinėje Azi
joje, atlyžo. Ir Maskva vengia jė
gos, bijodama nelauktų pasėkų. 
Kai kuriose nerusų gyvenamose 
respublikose nacionalinė literatū
ra pasiekė neįtikimo sužydėjimo.

Kitą problemą aparatui sudaro 
250,000 karininkų aprūpinimas, 
kurie buvo paleisti demobilizacijos 
rėmuose. Anksčiau buvę privile
gijuotos klasės nariais, jie dabar 
jaučiasi atstumti, nes ūkyje nėra 
užtenkamai vietų, kurios jiems 
teiktų tą pačią socialinę poziciją. 
Maskva tuo būdu susikūrė grupę 
priešų, kuri vieną dieną jai gali 
būti pavojinga.

Tačiau šie faktai dar negali su
daryti pagrindo tikėjimui, kad to
talitarinė valstybė jau lemiamai 
susilpnėjusi. Optimistinės progno
zės Sovietijos atžvilgiu visada 
reikalauja atsargumo. Tačiau aiš

IR ŽINOVAI GALI 
SUKLAIDINTI...

Vienas po kito atsiranda Krem
liaus “žinovų”, kurie įžiūri, kad 
sovietinė santvarka keičiasi iš blo
go į gerą ir kuriem atrodo, kad 
einama prie greito sovietinių vadų 
vienų su kitais susikirtimo. Ne- 
paslaptis, kad panašios klaidingos 
nuomonės dažnai turi įtakos ir į 
Amerikos, kartu ir kitų vakarie
čių užsienio politiką. Tai turėda
mas galvoje rusų politikos žino
vas Philip E. Mosely paskutinia
me “Foreign Affairs” nr. iškėlė 
keletą klaidingų nuomonių, vadin
damas jas iliuzijomis.

Chruščiovas esąs priverstas ves
ti politiką, kuria jis pats netiki, 
norėdamas prisitaikyti prie kietai 
partijos linijos besilaikančių po- 
litbiuro narių. Taip betgi nėra. 
Nors Chruščiovo metodai yra ki
tokie, tačiau pati valdymo struk
tūra yra lygiai kaip Stalino. Jis 
turi pilną galią partijos prezidiu
me ir sekretoriate ir betkoks na
rių į minėtus organus priėmimas 
bei pašalinimas kitai grupei pro
teguojant ar reikalaujant yra ne
įmanomas.

Klaidingas Vakarų pasaulio įsi
tikinimas, kad Chruščiovas nėra 
toks absoliutus diktatorius ir pa
vojingas Vakarams tuo, kad ne
leidžia suprasti sovietų užsibrėž
tų tikslų užsienyje. Dabartinės so
vietų pasiuntinybės vis duoda su
prasti, kad Vakarai turėtų prisi
dėti prie santykių su sovietais su
švelninimo ir tuo būdu užkirsti 
kelią “stalinistų” sugrįžimui į val
džią.
mirtimi pasibaigė teroro baimė ir

Kaikas mano, kad su Stalino 
buvo duota žodžio laisvė. Tai gra
ži svajonė. Ir toliau sunku yra 
žmogui išvengti sovietinės dienos 

ku, kad komunistai jau ilgesnį lai
ką pergyvena politinę ir ideologi
nę krizę. Ta krizė prasidėjo jau 
Stalino laikais, po II Pasaulinio 
karo, bet tik Chruščiovo valdymo 
metu iškilo viešumon ir paaštrėjo. 
Įvairūs manevrai, ypač vadinamos 
liberalizacijos priemonės, kuriomis 
Chruščiovas bandė ir tebebando 
apgaudinėti pasaulį, yra sistemos 
vidinio silpnumo išraiška — siste
mos, kuri savo sužydėjimą buvo 
pasiekusi Stalino laikais, bet ku
rios žydėjimas yra praėjęs, nors 
jos atstovai visais būdais bando 
jį išlaikyti.

“Dirva”

šviesą. Slaptoji policija tebėra 
veikli, kaip ir anksčiau ir nuo jos 
akių nė vienas nepasislepia. Pas
kutinių dvejų metų laikotarpy 
įvestas naujas terorizavimo būdas. 
Pvz. nepageidaujamas arba ne
produktingas bendruomenės as
muo, kaimynam ir partijai “nu
balsavus”, ištremiamas iš savo gy
venvietės. Toks ištremtasis priva
lo apsigyventi ne arčiau kaip 100 
kilometrų nuo buvusios gyvena
mos vietos. Gauti darbui naujoje 
vietoje reikalingas valdžios sutiki
mas. Savaime aišku, toks ištrėmi
mas kiekvienam yra didelė baus
mė.

Yra nuomonių, kad pastovus gy
venimo lygio kilimas veda prie 
diktatūros susilpnėjimo. Priešin
gai. Geresnis gyvenimas tik su
stiprino Chruščiovo poziciją žmo
nių akyse ir sumažino įtampą tarp 
partijos ii’ liaudies. Pasak E. Mos
ley, gyvenimo lygiui pakilus, ne
padidėjo laisvės reikalavimas, bet 
padidėjo žmonių pasitikėjimas 
partijos propaganda. Visa tai 
Chruščiovas vykusiai išnaudoja sa
vo tikslams vidaus ir užsienio po
litikoje vykdyti.

Kaikas tvirtina, kad sovietinio 
švietimo išplėtimas ir augštas lygis 
prives prie ieškojimo dvasios, sa
varankiško galvojimo ir kritikos, 
kuri ilgainiui gali sunaikinti parti
jos ideologinę kontrolę.

Studentijoje buvo šiokių tokių 
neramumų ir sumišimo 1950-59 
m., bet Chruščiovas padarė žygių 
panašiems neramumams numalšin
ti. 1959 m. išleistas įstatymas, kad 
visi mokiniai, prieš stodami į uni
versitetą, turi dvejus metus ati
dirbti fabrike arba kolchoze. 
Praktikoje tas įstatymas nėra tai- 

BUV. NACIONALISTŲ VADO 
JONO VOKIETAIČIO 

IŠPAŽINTIS”

Vilniaus spauda ir radijas pa
skelbė Jono Vokietaičio politinę 
“išpažintį”. Vokietaitis, kaip žino
ma, vokiečių okupacijos pradžioje 
buvo vienas iš “lietuviškų nacio
nalistų” vadų. Jie siekė bendradar
biavimo su vokiečių nacionalsocia
listais ir nuo pat pradžios atsiri
bojo nuo visų kitų lietuviškų gru
pių. Vokietaičio tolimesnis gyve
nimas buvo gana “margas”. Kai 
dabar jis sovietinėje spaudoje ir 
per radiją paskelbė savo politinę 
išpažintį, galima daryti išvadą, 
kad jis jau yra perėjęs visus 
“smegenų plovimo” ir “perauklė
jimo” etapus. Jam dabar jau kito 
kelio nesą, kaip eiti “kartu su liau
dimi” (suprask: su komunistiniu 
-sovietiniu režimu). Visos viltys 
apie tariamą Lietuvos nepriklau
somybę ateityje esą tik buržuazi
niai svaičiojimai. Vokietaičio “iš
pažintis” per Vilniaus radiją buvo 
transliuojama “laidoje užsienio 
lietuviams”. Į juos kreipdamasis, 
jis pasakė tokį sakinį: “Jūs, tau
tiečiai, nepamirškite, kad Lietuva 
šiandien, prie naujosios santvar
kos, gražiai tvarkosi”. Vokietaitis 
kaip inteligentinis žmogus turėtų 
žinoti, kad kurios nors tautos lais
vė ir nepriklausomybė negali būti 
sąlygota net okupanto sugebėjimu 
gyventojams suteikti šiokį tokį 
gerbūvį. Tuo gi sovietai visai ne
susirūpinę, o daro priešingai nai
kinant kraštą ir žmones. Lietuvių 
tauta nori būti laisva, visvien, ar 
sovietinis režimas Lietuvoje tiek 
ar tiek metalo apdirbimo staklių 
Taškentui, tiek ar tiek centnerių 
cukraus Kazachstanui pagamina ir 
visai nepriklausomai nuo to, ar 
iš tos industrializacijos Lietuvos 
gyventojams šis tas nutrupa.

IR LIETUVOJE PASKELBTAS 
ĮSTATYMAS APIE’ KOVĄ SU 
“ANTIVISUOMENIŠKAIS” IR 

“PARAZITIŠKAIS” GAIVALAIS

šis įstatymas kai kuriose kitose 
Sovietų Sąjungos respublikose Bu

komas griežtųjų mokslų studen
tams: technikos, medicinos ir pan., 
bet privalomas visiems humanita
rinius mokslus studijuojantiems. 
Atlikus tą darbo prievolę dar rei
kia gauiti partijos rekomendacija 
universitetui.

Prof. E. Moseley, nurodęs kele
tą klaidingų iliuzijų, perspėja, kad 
ateinančiame dešimtmetyje susi
dursime su sovietine sistema, kuri 

vo išleistas jau anksčiau. Dabar 
jis pavėluotai paskelbtas ir Vil
niaus “Tiesoje”. Jis numato sun
kias bausmes ne tik “antisocia- 
liems”, bet ir iš viso antisovieti- 
niams gaivalams. įstatymui inicia
tyva išėjo iš Maskvos, kuri ne pati 
norėjo tokį “antiliaudišką” įstaty
mą išleisti, bet prispyrė tai pada
ryti atskiras respublikas.

KIEK LIETUVOJ TETERVINŲ?
Jie vasaros metu turi rudas, žie

mos metu baltas plunksnas. Kai 
žiemą kartais nebūna ilgai sniego, 
o tetervinai keičia plunksnas ir 
plėšrūnai greit juos pastebi, jie 
taip ir žūna. Vis dėlto tetervinų 
Lietuvoje dar yra. Jų medžioklė 
uždrausta ištisus metus. 1960 me
tais jų buvo Lietuvoje priskaity- 
ta apie 20.000.

VISA “GYVENIMO PRASMĖ IR 
LAIMĖ” — EITI I KOLCHOZĄ

DIRBTI
Neįtikėtinai naiviomis priemonė

mis sovietinė propaganda vidurinių 
mokyklų abiturientus nori pa
kreipti darbui kolchozuose. Pavyz
džiui, Jurbarko vidurinėje mokyk
loje buvo surengtas abiturientų su
sirinkimas, kuriame visomis propa
gandinėmis priemonėmis buvo ka
lama, kokia yra “gyvenimo pras
mė” ir kad pati “didžiausia laimė” 
abiturientui esą eiti į kolchozą ir 
ten dirbti žemės ūkio darbus. Tos 
mokyklos vienos klasės abiturien
tai net kolektyviai pasisakė už tą 
“laimę” ir įsirašė darbams kolcho
zuose. Ir kai kurių kitų vidurinių 
mokyklų abiturientai “savo noru” 
įsirašė darbams kolchozuose.

NET MASKVA PRIMENA, KAD 
LIETUVA ATSILIEKA

LIETUVA ATSILIEKA ŠIEMET 
PIENO PRODUKTŲ GAMYBOJ

Maskvos žurnalas “Ek. Žizn.”, 
kritikuodamas atskiras respubli
kas, kad šiemet atsiliko žemės ūkio 
produktų gamyboje, bara ir Lie
tuvą, kad jos pieno prdukcija šie
met esanti sumažėjusi 10%.

gana greitai stiprėja ekonomiškai, 
moksliškai ir kariškai, su sistema, 
kuri turės vis mažiau vargo sklei
sti savo užsibrėžtą ideologiją vi
duje ir užsienyje. Esą susidursime 
su ta pačia sistema, kurios tikslai 
ir priemonės buvo suplanuoti Le
nino ir Stalino ir kurių šiandien 
Chruščiovas visu šimtu nuošim
čių siekia.

“Tėv. Žib."

Zavingiausioįi ..Vanda ..arba, 
kaip ji buvo vadinama pase, gar
binga pilietė Nastasja Kanavki- 
na, išsirašiusi iš ligoninės, atsidū
rė tokioje padėtyje, kokioje ji 
anksčiau niekados nebuvo- be 
pastogės ir be kapeikos kišenėje. 
Kaip verstis ?

Ji pirmiausia nuvyko į pasko
lų kasą ir užstatė ten žiedą su 
turkiu — vienintelę savo brange
nybę. Už žiedą jai davė rublį. Bet 
... ką pirksi už rublį? Nenupirksi 
už tuos pinigus nei madno, 
trumpo palaidinuko, nei aukštos 
skrybėlės, nei kurpelių bronzos 
spalvos. O be šitų daiktų jos bu
vo tokia savijauta, tartum ji nuo
ga buvo. Jai rodėsi, kad ne tik 
žmonės, bet arkliai ir šunės žiū
ri į ją ir juokiasi iš jos prastų 
drabužių, Ir galvojo ji tik apie 
drabužius. O klausimas gi — ką 
valgys ir kur nakvos, jai visiškai 
nerūpėjo.

"Kad nors pažįstamą vyriškį 
sutikčiau... — galvojo ji. — Aš 
pasiskolinčiau pinigų... Man nė 
vienas neatsisakys duoti, nes...”

Bet pažįstamų vyriškių neteko

A. CECHOV

sutikti. Juos buvo lengva vakare 
Renesanse rasti. Bet į Renesansą 
neįleis su Šitokiais prastais dra
bužiais ir be skrybėlės. Kaip 
verstis? Po ilgo kamavimos, kai 
jau įkyrėjo ir vaikščipti, ir sėdė
ti, ir galvoti, Vanda nutarė išban
dyti paskutinę priemonę'• nueiti 
pas kokį nors pažįstamą vyriškį, 
tiesiai į butą ir paprašyti pinigų.

"Pas ką nueiti? — mąstė ji. — 
Pas Mišą negalima — vedęs... 
Rudasis senis dabar įstaigoje...”

Vanda atsiminė dantų gydyto
ją Finkelį, perkrikštytą, kuris 
prieš tris mėnesius padovanojo 
jai aptrankę ir kuriam ji vieną 
kartą per vakarienę vokiečių klu
be išpylė ant galvos stiklinę 
alaus. Atsiminusi apie šitą Fin
kelį, ji labai nudžiugo.

"Jis tikrai duos, kad tik aš jį 
namie rasčiau... — galvojo ji, ei
dama pas Finkelį. — O neduos, 
tai aš jam ten visas lempas su
daužysiu!”

Kai ji artėjo prie dantų gydy
tojo durų, tai jau turėjo paruošu
si galvoje planą'- ji juokdamos 
užlėks laiptais, įpuls į gydytojo 

kabinetą ir pareikalaus 25 rub
lių... Bet kai ji palietė skambutį, 
šitas planas kažkaip pats savai
me iš galvos išrūko. Vanda stai
ga pradėjo bijoti ir nerimauti — 
tai su ja anksčiau niekados neat
sitikdavo. Ji buvo drąsi ir aki
plėšiška tik girtoje draugėje. Da
bar gi, apsivilkusi paprastais dra
bužiais, atsidūrusi paprastos pra
šytojos rolėje, kurių gali nepriim
ti, ji pasijuto baikšti ir pažemin
ta esanti. Ji susigėdo ir pasibai
sėjo.

... "Gal būt, jis jau pamiršo 
mane... — galvojo ji, nesiryžda
ma truktelėti skambučio. — Ir 
kaij) aš eisiu pas jį tokiais drabu
žiais? Tartum elgeta arba kokia 
nors miesčionkėlė..."

Ir nedrąsiai paskambino.
Už durų pasigirdo žingsniai, 

tai buvo šveicorius.
Ar gydytojas namie? — pa

klausė ji
Dabar jai būtų maloniau buvę, 

jeigu šveicorius būtų pasakęs 
"nėra”. Bet šis, atsakymo vieto
je, išleido ją į prieškambarį ir 
nuvilko jai apsiaustą. Laiptai at
rodė prabangūs, puikūs, bet iš 
visos prabangos jai pirmiausia 
krito į akis didelis veidrodis, ku
riame ji pamatė nuskurėlę be 
aukštos skrybėlės, be madno pa
laidinuko ir be bronzos spalvos 
kurpelių. Ir Vandai keistai atro
dė, kad dabar, kai ji buvo netur
tingai apsirėdžiusi ir panešėjo į 
siuvėją ar skalbėją, joje atsirado 

gėda ir jau nebebuvo nei įžūlu
mo, nei drąsos, ir mintyse ji jau 
save vadino ne Vanda, o, kaip 
anksčiau Naste Kanavkina...

— Prašau! — pasakė kamba
rinė, lydėdama jų į kabinetų. — 
Gydytojas tuojau... Sėskitės.

Vanda subiro minkštoje kėdė
je.

"Taip ir pasakysiu- paskolin
kite! — galvojo ji. — Tai man
dagu, nes juk jis man pažįstamas. 
Tik išt kambarinė kad išeitų iš 
čia. Kambarinei esant, nepato
gu... Ir kodėl ji čia stovi?”

Po penkių minučių atsidarė 
durys, ir įėjo Finkelis, aukštas, 
tamsaus gymio perkrikštas, rie
biais skruostais ir pūpsančiomis 
akimis. Skruostai, akys, pilvas, 
storos šlaunys — visa šita jame 
atrodė taip sočiai, šlykščiai, at
stumiančiai. Renesanse ir vokie
čių klube jis paprastai būdavo 
įsigėręs, nesigailėjo ten pinigų 
moterims ir kantriai kentė jų 
juokavimus (.pavyzdžiui, kai 
Vanda išpylė jam ant galvos alų, 
tai jis tik nusišypsojo ir pagrasė 
pirštu); dabar gi jis buvo paniu
ręs, miegūstas ir atrodė orus, 
šaltas, kaip viršininkas, ir kaž
ką kramtė.

— Kų paliepsite? — paklau
sė jis, nežiūrėdamas į Vandą.

Vanda pažiūrėjo į rimtų kam
barinės veidą, į sotų Finkelį, ir 
kuris, matyt, nebepažino jos, ir 
nuraudo...

— Dan...tys skauda... — su

šnibždėjo Vanda.
— Aha.... Kokie dantys? Kur?
Vanda atsiminė, kad jos vie

nas dantis yra kiauras.
— Apačioje, dešinėje... — pa

sakė ji. {
— Hm!... Išsižiokite.
Finkelis susiraukė, sulaikė 

kvėpavimą ir pradėjo žiūrėti ne
sveikų dantį.

— Skauda? — paklausė jis, 
rakinėdamas dantį su kažkokia 
geležėle.

— Skauda... — pamelavo 
Vanda. — "Priminti jam, — 
pagalvojo ji, — tai jis tikrai pa
žintų... Bet... kambarinė! Kodėl 
ji čia stovi?”

Finkelis staiga sušniokštė kaip 
garvežys tiesiai jai į burną ir pa
sakė-

— Aš nepatariu jums plom
buoti jo... Iš šio danties jums vis 
tiek jokios naudos.

Pakrapštęs dar truputį dantį 
ir sutepęs Vandos lūpas ir snie
genas tabokinuotais pirštais, jis 
vėl sutaikė kvėpavimą ir įkišo jai 
į burnų kažkų šaltą... Vanda stai
ga pajuto didelį skausmą, suriko 
ir pačiupo Finkeliui už rankos.

— Nieko, nieko... — sumur
mėjo jis. — Jūs nebijokite... Iš 
to danties jums vis tiek maža 
naudos. Reikia būti drąsiai.

Ir tabokinuoti, kruvini pirštai 
parodė jai ištrauktą dantį, o 
kambarinė priėjo ir pakišo jai 
po smakru indą.

— Namie jūs šaltu vandeniu 

burnų skalaukite... — pasakė 
Finkelis'— ir tada nustos krau
jas bėgęs...

Jis stovėjo prieš jų tokioje po
zoje, kuri aiškiai rodė, kad jis 
laukia, kada gi, pagaliau ji išeis, 
paliks jį ramybėje...

— Sudie... — pasakė ji, nu
sisukdama į duris.

— M!... O kas gi man užmo
kės už darbą? — paklausė juok- 
damas Finkelis.

— Ak, taip... — atsiminė 
Vanda, paraudo ir padavė per
krikštui rublį, gautą už žiedą su 
turkiu.

Išėjusi į gatvę ji dar labiau su
sigėdo, negu pirma, bet jai dabar 
jau nebebuvo gėda savo neturto. 
Ji jau nebejautė, kad ji neturi 
aukštos skrybėlės ir madno pa
laidinuko. Ėjo ji gatve, spiaudė 
kraujais, ir kiekvienas raudonas 
spiūvis kalbėjo jai apie jos gyve
nimų, negerą, sunkų gyvenimą, 
apie tuos paniekinimus, kokius 
ji patyrė ir dar teks patirti rytoj, 
po savaitės, po metų — visą gy
venimų, lig pat mirties.

— O, kaip baisu! — sušnibž
dėjo ji. — Kaip baisu, Dieve 
mano!

Vis dėlto kitų dieną ji jau bu
vo Ranesanse ir šoko tenai. Ji 
dabar turėjo didelę, raudoną 
skrybėlę, naujų madnų palaidi
nuką ir bronzinės spalvos kurpe
les. Ir vaišino ją vakariene jau
nas pirklys, atvažiavęs iš Kaza
nės.

2
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VIDUDIENJO SODAI

DRAUGYSTE
ŠIRDIES DRAUGYSTĖ

Gyvenimo puošmena yra drau
gystė, bet turinti gilios psicholo
ginės prasmės. Tikras draugystės 
apraiškas pastebime, atėjus bren
dimo laikotarpiui (puberty), tai
gi pasiekus jaunuolio, jaunuolės 
amžiaus. Namų aplinka jaunuo
liui, jaunuolei pasidaro perankš- 
ta, imama jieškoti atramos už na
mų, pasigendama atjautimo, švel
numo, fizinio artumo, tačiau ki
tokio, negu duoda tėvai bei sese
rys ir broliai. Ir vaikystėje, prieš- 
pubertetiniame amžiuje,, sutiko
me draugų bei draugių būrelius, 
bet jie tebuvo tik žaidimų ben
drininkai, tik kiemo bei mokyklos 
suolo artimieji, šiame laikotarpy
je vadovaujančiojo vaiko tipas 
jieško savo būriui paklusniųjų ir 
būtinai atstumia konkurentą • - 
panašų sau vadovaujantįjį tipą. 
Šiaip jau žaidimų draugai išsi
skiria, jei primetamas nepatinka
mas žaidimas, jei yra skriaudžia
mi bei pašiepiami. Tuo laiku ir tė
vų draudimas nežaisti bei nesusi
tikti turi dar lemiamos reikšmės. 
Kitaip yra jaunystėje, nes tuo 
metu užsimezga tarp draugų ir 
draugių žymiai gilesnes šaknis sie
loje turintis ryšys — atsirėmęs 
jausmo, pasireiškiąs švelniu pri
sirišimu.

Draugystės apraiškai paaiškin
ti yra įvairių teorijų. Apie ją kal
bėjo jau senasis Platonas, nau
jaisiais laikais Freudas. Bet vis 
tai metafiziniai aiškinimai, ku
riems psichologai nepritaria. Po
linkis draugauti jieškotinas mūsų 
pačioje prigimtyje, teoretikai jį 
nori įterpti platesnio turinio bū- 
riavimosi instinktan. Jau kūdikis, 
ištiesęs rankutes, bėga prie kito 
savo amžininko vaiko. Tik vaikys
tėje draugavimo polinkis nėra toks 
atrankus ir toks pastovus, kaip 
kad jis pasireiškia jaunystėje • — 
trumpai priešpubertetiniam ir pu- 
bertetiniam amžiuj. Jaunystėje su
tinkame- dažniausiai tarp dviejų 
vienos ir tos pačios lyties asme
nų draugystes. Iš draugo bei 
draugės reikalaujama visiško loja
lumo, atjautimo bei atsidavimo. 
Tame amžiuje užsimezgusios drau
gystės dažnai išlieka visą gyveni
mą, jei skersai kelio neprabėga 
stambesnė juoda katė ar šiaip neiš
skiria pačios gyvenimo aplinky-

DRAUGYSTĖ

Nors draugyste įprasta vadinti 
bičiuliavimąsi tarp vienos ir tos 
pačios lyties asmenų, bet būna ir 
kitaip, o ypač vėlyvesniame am
žiuje. Būna tačiau, kad sutinkame 
draugysčių tarp priešingos lyties 
asmenų ir vaikystėje bei jaunys
tėje. Tokios, laikui atėjus, kartais 
nuveda ir iki vedybų. Ir tai tiesa, 
kad gana retai taip pasitaiko. 
Draugai mat vienas antrą perge- 
rai pažįsta. Erotinį žavesį papras
tai sukelia svetimumas, nepasie
kiamumas. Moteris jieško vyro 
idealo, o toks retai tebūna nuo 
jaunystės dienų pažįstamas drau
gas. Lyčiai partnerio, vedybinio 
gyvenimo draugo mūsų pačių pri
gimtis dažniausiai jieško priešin
gumuose. Ko pats neturi, jieškai 
papildymo gyvenimo partneryje. 
Todėl svetimumas, todėl tolybė 
žavi erotinę mūsų prigimties sritį. 
Nėra tačiau laimingos, nors pra
džioje buvusios patrauklios vedy
bos tarp didžiai nutolusio sveti
mumo. Baltojoj bendruomenėj at
siranda sunkumų dėl spalvų mai
šymo, dar daugiau tai patiria vai
kai. Nėra didelio džiaugsmo vė- 
lyvesniuose metuose tarp skirtin
gų tautybių bei labai išsiskirian
čių pasaulėžiūrinių nusiteikimų 
gyvenimo partnerių. Kritiškuose 

bės. Jaunystės draugystes priglu- 
šina pabudęs poravimosi instink
tas, kuris nėra tiek sudėtingas 
struktūros kaip draugavimo polin
kis, bet siekiąs tik lyčiai partne
rio, sugebančio padirginti erotinį 
jausmą. (čia neturime galvoje 
sąmoningą pasirinkimą gyvenimui 
moters ar vyro, kur jau spren
džia daugelis kitų faktorių.). Ta
čiau draugystės išlieka ir poravi
mosi laiku, ypač jei priešingosios 
lytys toms, draugystėms pritaria, 
jei jos bei jie tarp savęs yra 
draugai bei draugės ar tokiomis 
bei tokiais pasidaro. Jei poravi
mosi laiku draugystės ir priblėso, 
tai jos dažnai vėl atsinaujina po 
vedybų.

Dažnos yra bendro reikalo 
draugystės: tai mokyklos bei uni
versiteto suole užsimezgusios, tai 
iš ūkiško santykiavimo kilusios. 
Bet tokios paprastai išnyksta eg
zaminus baigus, nes draugas gal 
buvo reikalingas tik patarėjas ar 
pagelbininkas studijoms. Biznio 
draugai išsiskiria, kai nelieka 
bendro reikalo, o kartais net prie
šais virsta, jei kyla pavydas ar 
lenktyniavimo užmačios.

Tikroji širdies draugystė yra 
gilesnės kilmės, žmogus yra socia
linis tvarinys, ir vienatvė dauge
liui yra visai nepakeliama. Rei
kalinga su kuo nors išsikalbėti, 
kam nors jausmus ir mintis at
verti — net pačias paslaptingiau
sias, reikalinga žmogus, kuriam 
galima patikėti net intymiausias 
paslaptis. Žinai, kad draugas bei 
draugė tavęs nepajuoks, nepa
smerks, bet priešingai, jei turi 
sunkumų, padės juos įveikti mo
rališkai, o jei reikia, ir konkre
čiai. Jei intymios draugystės daž
niausiai sutinkamos tarp dviejų 
asmenų, tai netvirtintina, kad nė
ra ir kitokių. Sutinkamos drau
gystės tarp trijų asmenų, net iki 
penkių, kur visi gyvena tomis pa
čiomis mintimis, planais, džiaugs
mais ir vargais. Draugystę ta
čiau tenka puoselėti. Ją sugriau
na pavydas dėl pasisekimo priešin
gosios lyties tarpe, dėl pasiseki
mo mokslo srityje. Pavydą, kriti
ką ar šiaip nenuoširdumą drau
gas bei draugė pajaučia nepapras
tai greitai — iš vieno sakinio, iš 
vieno žodžio ar žvilgsnio.

IR VEDYBOS

šeimyninio gyvenimo laikotar
piuose atsiranda nepakantrumas, 
net užgauliojimas. Kas vienam 
vertinga, tai antram nereikšmin
ga, svetima. Rasėms ir tautoms bū
dinga tarpas tarp suerzinimo bei 
reagavimo, o taip pat reagavimo 
laipsnis bei jo apvaldymas. Labai 
žymų vaidmenį tenka skirti kul
tūriniam faktoriui bei tradicijai, 
o visa tai skiriasi tautose. Pirma
jam erotiniam žavesiui šeimyni
niam gyvenime praėjus, šie reiš
kiniai dažnai nuveda iki skyrybų, 
o geriausiu atveju iki silpnesniojo 
šeimos partnerio pavergimo bei jo 
asmenybės sunaikinimo.

Grįžtant prie širdies draugys
tės, tenka pastebėti, kad ji pa
prastai yra pagrįsta bendra dvasi
ne giminyste, o tik retai sutinka
me priešingų charakterių, priešin
gų pomėgių ii- polinkių draugys
tes. Tapatybės suveda draugys
tėm Yra pagrindo sakyti: “Pasa
kyk, kas tavo draugas, aš pasa
kysiu, kas tu esi”. Tačiau tai tik 
paviršutiniškas, bet ne psichologi
nis tvirtinimas. Savo giliausioje 
sielos sąrangoje draugai bei drau
gės nėra tapatybės, nors būdami 
bei būdamos panašiai nusiteikę bei 
nusiteikusios, nors panašių polin
kių bei pomėgių. Gilus dvasinis

JONIS ALUONA

TAUPYK SAUNOS 
BIČIULI

(Ištraukos)

Taupyk, taupyk, šaunus bičiuli, 
Būk linksmas pilna kišene. 
Prie nulio dėk vėl naują nulį, 
Kol jie pavirs tūkstantine.

Jei kas tau siūlys pirkti knygą, — 
Sakyk jau angliškai skaitai.
O kas žinos, jeigu tik špygą 
Žiūrėdamas angliškon matai!

Suriesk Bendruomenę į ragą 
Užtai kad prašo pinigų.
Visiems ten fondams tiesk botagą 
Iš būrio dvasios ubagų.

Taupyk, taupyk, bičiuli mano, 
Bažnyčioj, smuklėj ir namuos. 
Koks paikas tas, kurs neišmano 
Kaip turtingiausiu likt kapuos.

panašumas tesutinkamas tik dvy
niuose ir tai tik tada, kai yra vie
nos ir tos pačios gyvybinės užuo
mazgos, kai dvyniai ir visa savo 
išore neatskiriami ar vos teatski- 
riami. Tačiau ir jiems skirtingos 
profesijos, skirtinga aplinka už
deda jų dvasiai tokius antspau
dus, kad dvynius išskiria.

Dažniausiai sutinkame bendra
amžių draugystes, bet būna ir ki
taip. Kas mūsų vaikystėje nėra 
turėjęs draugo “dėdės” ar tetos”? 
Tas pats atsitinka jaunystėje ir

BENDRAMINČIŲ DRAUGYSTĖS

Šalia grynai asmeninių draugys
čių, minėtina bendraminčių drau
gų bei draugių būreliai. Šiai ap
raiškai socialinė psichologija pa
grįstai įžvelgia užuomazgą žmo
giškoje būriavimosi instinkto pri
gimtyje. Tokios draugystės pap
rastai kyla tarp bendraminčių, 
bendro nusiteikimo ir tokių pat 
bei panašių gabumų draugų. Jos 
yra platesnės apimties — iki ke- 
•liolikos ar net kelių dešimtų. 
Šios rūšies yra Europos kontinen
te plačiai paplitusios studentų 
korporacijos, ypač Vokietijoje. La
bai prigijusi buvo korporacijų 
dvasia Latviuose ir Estuose. Jos 
rodė didelio pastovumo ir pouni- 
versitetiniame amžiuje. Tarp kor
poracijų narių brolystė bei sese- 
rystė dažnai būdavo stipresnė už 
kraujo giminystę. Anglosaksiškuo
se universitetuose Europos konti
nento korporacijas atstoja uni
versiteto ribose veikią kolidžai bei 
klubai, čia ryšys tačiau yra žy
miai silpnesnis negu kontinento 
korporacijose. Tarp kolidžo narių 
geriausiu atveju teišlieka tik pa
viršutiniška pažintis.

Ant tų pačių bendros kartos, 
bendrų interesų ir bendrų gabu
mų pagrindo anglų lordas Baden- 
Powell yra sukūręs skautų broli
ją, kurią vėliau pasekė ir skaučių 
seserija. Ši organizacija tačiau re
miasi vado principu, kuriuo ma
žesniuose daliniuose yra vienas 
natūralus vadovas iš bendraamži- 
ninkų tarpo, o didesniems dali
niams tam reikalui specialiai pa
siruošęs vyresnis vadovas — au
toritetas su organizaciniais vado
vo gabumais.

Rusų intelektualai emigrantai 
draugai, vadovaujami švejearijoje 
Lenino, I-jo Pasaulinio karo metu 
organizavo komunistinį pervers
mą Rusijoje ir jį įvykdė. Draugų 
vienminčių būrelis su Vilium Tell

Bernardas Brazdžionis, Vidudie
nio sodai. Poezijos rinkinys. 128 
psl. Viršelį ir aplanką piešė dail. 
Telesforas Valius. Išleido “Lietu
vių Dienos”, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles 29, California, 1961 
m. Kaina 4 dol.

Už šią knygą autoriui paskir
ta “Aidų” žurnalo kas dveji me
tai teikiama 1958-59 metų lite
ratūros premija. Kai naujoji lie
tuviška poezija vis labiau tolsta 
nuo žmogaus ir nuo savos tau
tos, skaitytojas, apėmęs šj rinki
nį j rankas, pamatys, kad auto
rius šioje plataus ir gilaus turinio 
bei meniškos formos kūryboje pa
lieja daugelį atskiro žmogaus, o 
kartu ir lietuvio problemų. Džiau
gsmas ir liūdesys, santykis su 
Dievu ir su pasauliu, amžinoji 
lietuvių tautos siela ir likiminis 
kelias, laimės trapumas ir Vieš
paties dienų turtas, gamta ir tech
nika, tiesa ir melas, šio mete 
chaosas ir ateities vizija — visa 
tai ir daug kitų vaizdų prabėga 
pro skaitytojo akis, įsmigdami į 
širdį ir sukeldami daug minčių 
bei suteikdami estetinio pasigė
rėjimo.

Jau Nepr. Lietuvoje subrendęs
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vėlyvesniame amžiuje. Jei vyres
nieji retai tepasidaro jaunesnių
jų draugai, tai tik dėl to, kad jie 
neberanda intereso jaunesnie
siems, kad jaunųjų vargai bei siel
vartai jiems nebesuprantami, per
daug tolimi ir neįdomūs. Apskri
tai, draugystės reiškinys reikalin
gas dar didesnės eksperimentinės 
psichologinės studijos. Ką šian
dien turime, tai tik bandymai, bei 
nuotrupos. Nėra kas stebisi, nes 
pati psichologija dar labai naujas 
mokslas — vos 100 metų.

priekyje yra įkūrėjas Šveicarų są
junginės respublikos. Septyni vien
minčiai draugai su Ignacu Loyola 
įkūrė Jėzuitų ordeną, kuris dau
giausiai yra nusipelnęs išlaikyti 
reformacijos griaunamai Romos 
Katalikų Bažnyčiai.

Jei ir čia Australijoj tarp lie
tuvių didesniuose miestuose susi
rastų kad ir kelių jaunuolių bū
reliai, kurie savo gyvenimo užda
viniu pasiskirtų lietuvybės pratę
simą emigracijoje ateičiai, tai ne
bereikėtų verkti dėl jūroje skęs
tančios lietuvybės ir nebereikėtų 
to proceso aiškinti gyvenimo būti
nybe. Kažkas panašaus yra užuo
mazgoje Melburne — tai iš litua
nistinių ir žurnalistinių kursų gi
mę “Aitvarai”. Žinoma, tik atei
tis parodys, ar iš to reikalo kils 
kas nors pastovesnio ir reikšmin
gesnio. Sunkumų jiems bus. Jau 
buvo ir yra skersvėjų ir iš vietos, 
ir iš Berlyno. Bet kova tik grūdi
na, kas jai yra priaugęs ir į ją ei
na.

Adomas Mickevičius “Jaunystės 
Odoje” sako:

— Išvien visi, draugai jaunie
ji!

Visų bendroji laimė — mūs tikslai. 
Vienybėj įkvėptoj jėga stiprėja, 
Išvien visi, draugai jaunieji!

Ir toliau tas pats autorius:

— Nors kelias ir uolėtas, ir slidus, 
Ir ydos, smurtas trukdo mums žy

giuoti, 
Bet smurtui smurtas atkirčiu tebus, 
Prieš ydas gi išmokim jaunumėj 

kovoti.

Pirmoje eilėje prieš tas ydas, 
kurios griauna mūsų draugystes, 
kurios silpnina mūsų draugų bū
relių vieningumą.

Psichologas

poetas, apdovanotas valstybine 
premija, labiausiai mėgiamas ir 
plačiausiai deklamuojamas laisva
jame pasaulyje, su šiuo rinkiniu 
išeina kaip saikingai modernus 
rašytojas ir duoda visą eilę išlie

AUKA
Ar žydi, Viešpatie, tenai prie gimto namo 
Balta palinkusi tėvų obels šaka?
Alpstu be jos, trokštu be jos už okeano...
(.Kas sakė, motin, tau, kad žemėje taika?,

Ar eina giedanti procesija per lauką,
Kad pasimelstų Kryžiaus Atradimo dieną Tau? 
Nešu ir aš tremties dienas kaip kryžiaus auką. 
(Aplinkui melą, vien tik melą tematau.)

Ar nešat jūs, pasaulyje paklydę broliai, 
Jos vardą, jos gyvybę ir jos garbę širdyje? 
Artėja tėviškės dienų pakrantės atitolę. 
(O jūs vis tolate, vis tolate, deja...)

AKIMIRKA
Kai nieko čia neradęs, tu sustojai 
Ant tilto dingusių svajonių praeity, 
Vargonais ošė bekraštiniai gojai, 
Ir upeliukai šoko, kaip girti.

Nuo vėjo vasaros ir nuo žalių žilvičių 
Ir nuo lakštingalos nežemiškos dainos; 
Lelijų taurės — pilnos aukso bičių 
Ir pumpurai — gyvybės amžinos...

Kai viską čia praradęs, tu nešiesi 
Kadaise surinktus gyvenimo turtus, 
Ir siela ten, tave nuvedus, vieši,
Ir spindi skliautas aukštas ir skaistus, —

Tada regi, ko akys neregėjo, 
Paskendusios apyaušrio sapnuos, 
Ir tavo dienos, žemės apogėjuj, 
Spindi kaip dulkės dangiškos liepsnos.

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Dabartinėje Lietuvoje jaunimui, 
baigusiam vidurinę mokyklą (high 
school), labai sunku patekti į 
aukštąją mokyklą. Tenka laikyti 
įstojamuosius konkursinius egza
minus, praeiti mandatų komisiją, 
kuri patikrina įstojančiojo politi
nį pasiruošimą ir turi lemiamą 
balsą sprendžiant, ar kandidatas 
tinkamas ar ne. Be to, reikia pri
klausyti komjaunimui, būti akty
viam visuomeniniame jaunimo gy
venime, taip pat turėti gerą cha
rakteristiką iš vidurinės mokyklos 
ir iš vietinio vykdomojo komite
to. Kadangi aukštosiose mokyklo
se vietų skaičius ribotas, o stojan
čiųjų daug, daliai net ir labai ga
bių jaunuolių tenka pasitenkinti 
fabriko darbininko arba eilinio 
tarnautojo vieta.

Visos augštosios mokyklos Lie
tuvoje veikia trijuose miestuose: 
Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose.

Vilniuje veikia Vilniaus V. Kap
suko vardo universitetas su sekan
čiais fakultetais ir skyriais:

1. Filologijos fakultetas, kuris 
apima lietuvių kalbos ir literatū
ros, svetimų kalbų ir literatūros, 
istorijos, archeologijos-eftnografi- 
jos, meno istorijos, žurnalistikos 
ir marksizmo-leninizmo katedras;

2. Teisių fakultetas ruošia tei
sininkus, notarus, ekonomistus;

3. Medicinos fakultetas veikia 
su medicinos, odontologijos ir for
macijos skyriais;

4. Gamtos-Matematikos fakulte
tas su biologijos, fizikos, chemi
jos, matematikos ir astronomijos 
skyriais.

Be universiteto Vilniuje, yra 
Vilniaus Pedagoginis Institutas 
ir Valstybinė Konservatorija.

★
Kaune nuo 1944 m. veikė vals

tybinis universitetas, kuris apie 
1951 m. buvo performuotas į du 
atskirus vienetus: Medicinos ir 
Politechnikos institutus. Pirmasis 
turi medicinos, stomatologijos, 
ir formacijos fakultetus. Antrasis 

kančios vertės kūrinių.
“Jaun. Kvieslio” redakcija 

šia proga pateikia savo skaityto
jams du B. Brazdžionio eilėraš
čius iš “Vidudienio sodų” rinki
nio.

ruošia architektus, statybininkus, 
kelių inžinierius, elektrotechnikus, 
mechanikus ir kitus. Mokslas tę
siasi 5 metus išskyrus mediciną 
ir architektūrą, kur tęsiasi 6-ris 
metus.

Kaune veikia Veterinarijos 
Akademija, ruošianti veterinarijos 
gydytojus ir zootechnikus. Mokslas 
tęsiasi 5-ius metus.

Be minėtų fakultetų Kaune vei
kia Kūno Kultūros Institutas, ku
ris ruošia kraštui kūno kultūros 
mokytojus ir sportininkus profe
sionalus. Mokslas tęsiasi 4-ius me
tus.

1941 m. į Kauną buvo perkelta 
Dotnuvos Žemės Ūkio Akademija, 
kadangi karo metu Dotnuvoje aka
demijos rūmai buvo sugriauti. 
Tuo pačiu pasikeitė ir pavadini
mas, liko “Žemės Ūkio Akademi
ja”. Akademija ruošia agrono
mus, inžinierius-mechanikus (že
mės ūkio mašinų), miškininkus ir 
kitus žemės ūkiui reikalingus spe
cialistus. Mokslas tęsiasi 4-5 me
tus, priklausomai nuo specialybės.

★
Šiauliuose veikia Pedagoginis 

Institutas, kuris, kaip ir Vilniaus, 
ruošia mokytojus vidurinėms mo
kykloms. Jame yra visos katedros, 
atatinkančios vidurinėse mokyklo
se dėstomiems dalykams. Mokslas 
tęsiasi 4 metus.

★
Visose Lietuvos augštosiose mo

kyklose veikia marksizmo-leniniz
mo ir karinio apmokymo kated
ros, kurios paruošia studijuojantį 
jaunimą politiškai ir kariškai. Bet 
privalomų visiems karinio paren
gimo paskaitų ir praktikos darbų, 
kasmet vasaros atostogų metu 
studentams vyrams ruošiami 1 
mėn. kariniai pratimai, įjungiant 
juos į kariuomenės dalinius. Visi 
specialistai, apgynę diplominius 
darbus ar išlaikę valstybinius eg
zaminus, gauna karinį bilietą su 
atsargos leitenanto laipsniu.

(Nukelta į 4 psl.)
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Amerikiečių ir mūsų kai kuri 
lietuviška spauda gana plačiai pa
garsino rusų rašytojo B. Paster
nako romanų, pavadintų “Doktor 
Živago.” Amerikiečių liberališko
ji spauda šį romanų labai išgarbi
no kaip antikomunistinį doku
mentų. Už jį Pasternakui buvo 
paskirta Nobelio premija, tačiau 
Maskvos vergų valdžia neleido 
jam jos pasiimti, už, neva, anti
komunistinę tendencijų romane.

Nacionalistinė amerikiečių ir 
kai kuri mūsiškė spauda šių kny
gų laiko komunistinių idėjų Tro
jos arkliu, įvestu į vakarietiškų 
visuomenę, prisidengus komunistų 
žiaurumų pavaizdavimu revoliuci
jos metu.

Šio romano vyriausias veikėjas 
yra daktaras Živago, turtingos ir 
pragarsėjusios šeimos sūnus. Jo 
tėvas buvo gana išlaidus. Sūnus 
jo gyvenimo nežinojo, nes jis va
žinėjo po kraštų ir užsienius ir 
taip praleido turtus. Dr. živago 
augo su svetimaisiais. Tik moti
nai mirus, jis sužinojo savo tėvų.

Baigęs augštesnius medicinos 
mokslus tapo gydytoju, vedė ir 
susilaukė dukros. Jo žmonai ir 
kitiems augštiems visuomenės 
nariams bolševikai leido išvykti 
iš Rusijos.

Dr. živago neišvyko kartu su 
žmona į užsienius, bet pasiliko 
Rusijoje. Čia jis vėl įsimyli j ki
tų — Laurų; nors vesti jos nevedė, 
nes ji jau turėjo ryšių su kitu. 
Vėliau jis buvo vedęs trečių savo 
meilę ir turėjo vaikų, bet su ja 
negyveno. Apskritai, dr. Živago 
pavaizduotas ne perdaug idealus 
vyras. Pasternakas jį apibūdino 
kaip nepajėgiančiu sutapti su bol
ševikiniu režimu ir jis žūsta kaip 
nežymus asmuo.

Romano gale autorius įdeda 25 
-kis eilėraščius, parašytus dr. ži
vago. Eilėraščių turinys imtas iš 
šventraščio. Kam šie eilėraščiai 
prikergti, sunku spėti, žinant, 
kad dr. Živago nebuvo pavyzdin
gas vyras, bei šeimos tėvas ir to
dėl jis negalėjo tokių eilėraščių 
rašyti. Daugiausia tiktų spėti, 
jog šie eilėraščiai, nieko bendro 
neturėdami su romanu, yra pri
kergti maskavimui bolševikinių 
idėjų, skelbiamų pačiame romane.

Romanas pradedamas 1903 me
tų revoliuciniu sųjūdžiu, kuris ei
na per Pirmųjį pasaulinį karų, 
išsiplečia j bolševikinę revoliucija 
ir baigiasi Antruoju pasauliniu 
karu su įvairiais romaniniais pa
gražinimais bei revoliuciniais 
žiaurumais.

Pasternakas pirmiausia atkrei
pia skaitytojo dėmesį į žydų nie
kinimų ir kaip jie daugiausia yra 
nukentėję. Ar iš tikrųjų žydų 
tautinė grupė yra daugiau nuken
tėjusi, negu pav. lietuvių tauta, 
tenka abejoti. Pačių žydų pareiš
kimu, neseniai paskelbtu spaudo
je, išreiškiamas visiškas pasiten
kinimas caro meto gyvenimu, nes 
jie caro metu turėję pilnų laisvę

AUKŠTOSIOS MOKYTOS...
(Atkelta iš 3 psl.)

Be to, visi studentai yra įjun
giami į privalomus talkos darbus, 
kaip žemės ūkyje, taip ir miškuo
se. Šis jaunuolių darbas nėra ap
mokamas, bet “laisvanoriškas”.

Paskutiniais metais ypač priim
ta verbuoti studentus 1-2 mėne
sio Kazachstano plėšininių žemių 
ūkio darbams. Kad labiau paska
tintų jaunimų, šis darbas yra ap
mokamas, taip pat kelionė.

Visose okupuotos Lietuvos augš- 
tosiose mokyklose veikia tik viena 
komjaunimo organizacija. Be šios 
organizacijos, yra įvairūs būreliai, 
kurie padeda studentams lavintis 
literatūroje, meno srityje, sporto 
šakose, priklausomai nuo studentų 
pasirinkimo.

Prie visų augštųjų mokyklų yra 
bendrabučiai. Vienam kambaryje 
apgyvendinama po kelis studentus, 
neduodant gyventojams pasirinkti 
kambario draugus. Už bendrabu
čius studentai moka iš savo stipen
dijų. Mokestis yra labai nedide
lis, apie 1 rublį parai prieš pinigų 
pakeitimų. Stipendijas gauna vi
si gerai besimoku studentai. Labai 
gerai besimokantys gauna padi
dintų stipendijų. Iš stipendijų stu
dentai turi apmokėti už bendra-

DAKTARAS ŽIVAGO
Kai kurie mūsų laikraščiai vėl pradėjo minėti 

B. Pasternakg.. Mes manome, jog reikia jį priminti 
lietuviškai visuomenei, tačiau dėl visai skirtingų 

priežasčių, kaip tu laikraščių manoma.

kultūriškai reikštis, kai lietuvių 
tauta buvo priespaudoje. Tas ro
do, jog Pasternakas daro netei
singus pareiškimus. Jiems užuo
jautos reiškimas yra perdėtas, o 
gal net inspiruotas, pridengiant 
darytas ir daromas skriaudas ki
toms tautybėms. Autorius sumini 
vienų tokį faktų. Dr. Živago ir jo 
draugas Gordon pafrontėje matė 
kaip jaunas kozokas, mėtydamas 
penkias kapeikas, privertęs žydų, 
apsivilkusį ilgu švarku, tų pinigų 
gaudyti ir tuo būdu aplinkiniams 
žiūrovams sukėlė gardaus juoko. 
Rašytojas tų nuotykį vadina kol 
kas nepavojingu, bet esu, kas ga
lėtų užtikrinti, jog tai nepavirs 
į rimtų dalykų. Dr. Živago tai 
pastebėjęs, sudraudęs kazokų ir 
pradėjo savo bendrakeleiviui ši
taip aiškinti: “Tas baisu... Tu 
vargiai sau įsivaizduoji kokių kan
čių taurę išgėrė nelaimingoji žy
dų visuomenė per šį karų... jiems 
mokama priedo pagromais, išnie
kinimu ir kaltinimu, jog jiems 
trūksta patrijotizmo. Ir kaip jiems 
būti patriotais, kai tuo tarpu prie
šo pusėje jie naudojasi visomis 
teisėmis... ' Jų neturtingumas... 
ir nesugebėjimas atremti smū
gius. Nesuprantama. čia kažin 
kas fatališka.” Pagal autorių, žy
dų bendruomenė Rusijoje buvusi 
viena nelaimingiausių. Apie revo
liucijų autorius leidžia pasisakyti 
vyriausiam romano veikėjui dr. 
Živago. Jis šitaip filosofuoja:

“...Rusija motina (matuška) 
pajudėjo, neišsilaiko vietoje, vai
kščioja ir neišsivaikščioja, kalba 
ir neišsikalba. Ir ne tai, kad kal
bėjo vieni tik žmonės. Susiėjo ir 
kalbėjo žvaigždės ir medžiai, filo
sofavo naktinės gėlės ir mitinga
vo mūriniai pastatai. Kažkas 
evangeliška, ar ne tiesa? Kaip 
apaštalų laikais... Pusę atliko ka
ras, o likusių užbaigė revoliucija. 
Karas buvo dirbtinis gyvenimo 
pertvarkymas... Revoliucija išsi
veržė prieš valių, kaip ilgai su
laikytas atsikvėpimas. Kiekvienas 
atgijo, atgirtiė pas visus pasikei
timas,* perversmas. Galima būtų 
pasakyti: kiekviename įvyko dvi 
revoliucijos... viena savoji, asme
ninė, o kita — bendroji. Man ro
dosi, jog socializmas yra jūra, į 
kurių turi upeliais įsilieti visos 
tos savo paskiros revoliucijos, 
gyvenimo jūra, savoji jūra. Gy
venimo jūra, aš pasakiau, to gy
venimo, kurį galima buvo matyti 
paveiksluose... Bet dabar žmonės 
nusprendė išmėginti jų ne kny- 

butį ir maistų.
Iki šiol okupuotoje Lietuvoje 

yra mokytojų trūkumas. Daug 
atvejų, baigusiems vidurines mo
kyklas, leidžiama mokytojauti ir 
studijuoti neakivaizdiniu būdu 
kalbas, istorijų, biologijų, geogra
fijų, kūno kultūrų ir kt. Sesijiniai 
egzaminai laikomi žiemos ir vasa
ros atostogų metu. Tuo laiku mo
kytojai privalo išklausyti ir dalį 
paskaitų. Likusį laikų jie mokosi 
savo darbo gyvenamoje vietoje, 
gaudami paskaitas ir konsulataci- 
jas iš pedagoginių institutų paštu.

Prie augštųjų mokyklų priski
riami ir marksizmo-leninizmo va
kariniai universitetai, kurie veikia 
didesniuose miestuose. Juos pri
valo ’lankyti specialistai, baigę a.m. 
Mokslas trunka 3-jus metus, čia 
dėstoma marksistinė filosofija, po
litinė ekonomija, pakartojamas 
partijos istorijos kursas. Oficia
liai sakoma, kad šios studijos yra 
laisvanoriškas asmens reikalas, 
bet praktiškai yra raginami visi. 
Darboviečių partinės organizaci
jos sekretoriai yra asmeniškai at
sakingi už 100% specialistų poli
tinį išsilavinimų ir minėtų univer
sitetų baigimų. 

gose, bet savyje, neatitrauktai, 
bet praktiškai”.

Kaip matome, autorius revoliu
cijų nepaprastai augštai vertina. 
Tačiau jis pastebi jos ir blogusias 
puses, bet neidėjines, o tik gy
vendinimo procesų. Anot jo, ši re
voliucija, tai nesanti 1905 metų 
idealizuota universitetuose, da
bartinė esanti kilusi iš karo, kru
vinoji, su niekuo nesiskaitanti ka
reiviška revoliucija, vadovaujama 
bolševkų.

Dr. živago šių revoliucijų ir tų 
judėjimų prilygino su Puškino ir 
Tolstojaus samprotavimais. Toliau 
jis taip sako:

“Kokia puiki chirurgija! Imti ir 
iš karto artistiškai išpjauti senų 
dvokiančių žaizdų... svarbiausia, 
kad genialu. Jei būtų kam nors 
uždavę uždavinį sukurti naujų pa
saulį, pradėti naujų epochų, jam 
be abejo būtų reikėję iš pradžių 
išvalyti atitinkamų vietų. Jis būtų 
laukęs senųjų amžių pabaigos 
prieš pradėdamas naujo pasaulio 
kūrybų...

Ji pradėta ne iš pradžios, o 
iš vidurio, iš anksto neparinktu 
laiku... Tai visų geniališkiau- 
sia...” Šitaip bolševikinė revoliu
cija buvo vertinama Dr. živago 
pirmame tome.

Vėliau dr. Živago apie revoliu
cijų kiek kitaip samprotavo, jos 
nebedailino. Jis sako: "... Aš bu
vau nusiteikęs labai revoliuciniai, 
o dabar manau, jog jėga nieko 
nepasieksi. J gerų reikia vilioti 
geru”... šioje vietoje autorius ta
čiau nenuneigia nei revoliucijos 
reikalo, nei socializmo, tik pasi
sako prieš vartotas priemones jai 
įgyvendinti.

Autorius toliau apie žmones ir 
revoliucijų taip kalba: “Žmonės, 
kada tai išlaisvinę žmonijų iš 
vergijos, stabų garbinimo ir da
bar jų tiek daug aukojasi žmo
gaus išlaisvinimui iš socialinio 
blogio, nepajėgia išsivaduoti iš 
patys savęs, būdami ištikimi prieš
tvaniniams atgyventiems laikams, 
netekusiems reikšmės, — negali 
pakilti virš savęs ir be pėdsakų 
sutirpti tarp pasilikusiųjų...”

Apskritai, Pasternakas caro re
žimų laiko žmonių nekenčiamu ir 
simpatizuoja revoliucijos idėjoms. 
Jis sako: “Miesto ir kaimo var
guomenės sųjugna yra sudaryta 
tiktai per tarybas. Noromis ne
noromis Sibiro ūkininkai dabar 
sieks to, dėl ko jau seniai kovoti 
pradėjo Sibiro darbininkija. Jų 
bendras tikslas yra nuversti neap
kenčiamų admirolų ir atamanų 
autokratinį valdymų ir įsteigti 
ūkininkų ir kareivių valdžių per 
visuotinį ginkluotų sukilimų...” 
Dr. Živago pastebi, jog revoliu
cija ir kovos tarp raudonųjų ir 
kariuomenės ėjusios pačiu žiau
riausiu būdu. Autorius Živago 
lūpomis sako: “Sužvėrėję kariau
jantieji šiuo metu yra priėję ri
bas. Belaisvių gyvų nevesdavo 
iki paskirtos vietos, priešingai, 
sužeistus pribaigdavo laukuose.”

Autorius, revoliucijos metu vy
kusias kovas tarp raudonųjų ir 
kariuomenės atvaizduoja labai 
žiauriai. Jis aprašo, kad vienas 
žmogus kariuomenės buvo suža
lotas: nupjauta dešinė ranka ir 
kairė koja ir jos pririštos prie 
nugaros kartu su užrašų lentele, 
kurioje, be keiksmų, grasinama 
partizanams už jų žiaurumus ir, 
kad taip būsiu visiems, kurie ne
padėsiu ginklų ir nepasiduosiu jų 
korpui. Dėl tokių žiaurumų iš 
abiejų pusių, dr. Živago sako, jog 
senųjų laikų posakis — Žmogus 
žmogui yra vilkas — pasitvirti
nęs. Keleivis keleivį nustumdavo 
į šalį, sutiktųjį nužudydavę, kad 
nebūtų pats nužudytas. Pasitaiky
davę net žmogėdrų. Civilizacijos 
žmoniškieji įstatymai nebeveikė. 
Veikė tik žvėriškieji, žmogui sa
pnavosi priešistoriniai urvinio 
žmogaus sapnai. Ir tik gamta li
kusi ištikima istorijai.

Nežiūrint autoriaus padarytų 
naujam režimui priekaištų, vis 
dėlto jis randa jame ir teigiamo, 
gal būt esminio. Štai siuvėjos lū
pomis autorius sako: “Dabar, 
aišku, visai kita kalba. Sakysime, 
dabar yra dar tardymų,- įskundi
mų, sušaudymų nors ir mažiau. 
Bet savo idėjoje tai visai kitas 
reikalas. Pirmiausia, nauja val
džia... Antra, kų bekalbėtum, jie 
eina už paprastų žmogų ir tai jų 
yra jėga. Mes esame keturios se
serys. Ir visos darbininkės. Iš tik
rųjų mes nusilenkiame bolševi
kams. .. ”

Toliau autorius esamų režimų 
nekaltina, bet puoselėja, sakyda
mas jog labiau būsiu pereinama į 
demokratinius bėgius, į bendrų 
įstatimdavystę ir tai netolimos 
ateities reikalas, čia autorius ra
mina gyventojus ir teikia vilčių.

Apie Sibiru autorius Kamarov- 
skio lūpomis taip sako: “Sibiras, 
tai ištikrųjų Naujoji Amerika, 
kaip jų vadina; jame slypi tur
tingiausios galimybės, tai lopšys 
būsimos rusiškos didybės, mūsų 
demokratijos sužydėjimo ir poli
tinio pasveikimo ateitis. Dar di
desnę galimybę žada busimoji 
Mongolija. Išorinė Mongolija mū
sų didžioji tolimųjų rytų kaimy
nė ... prie kurios gobšiai tiesia 
rankas Kinija, Japonija ir Ame
rika nenaudai mūsų rusiškų inte
resų.”

Pasternakas kito romano veikė
jo Vasa — Strelnikovo lūpomis re
voliucijų taip nušviečia savo bi
čiuliui: “Visa tai ne dėl Jūsų. 
Jums tai nesuprasti. Jūs augote 
kitaip. Pasaulis buvo miesto pa
kraščių, geležinkelių ir darbinin
kų, kareivinių. Purvas, ankšta, 
skurdas, dirbančiojo žmogaus pa
niekinimas, moterų išjuokimas.

...Kas sujungė epochų, kas su
dėjo 19-jį amžių į vienų istorinį 
skyrių? Socialistinės minties atgi
mimas. Vyko revoliucijos, jauni 
žmonės pasiaukoję ėjo prie bari
kadų. Publicistai laužė galvas, 
kaip pažaboti gyvuliškai begėdiš
kų pinigų ir pakelti bei apginti 
žmogiškų skurdžiaus vertę. Pasi
rodė marksizmas. Jis numatė, kur 
glūdi blogis, kur yra gydymo 
priemonės. Jis tapo galinga amžių 
jėga. .. Viso pasaulio darbinin
kų judėjimas, visur marksizmas 
parlamentuose ir universitetuose 
Europoje, visa nauja idėjų siste
ma. .. visa tai pasisavino ir api
bendrinęs išreiškė pats Leninas, 
kad už tų veiklų, kaip atpildų 
užgriūti ant seno pasaulio... Kar
tu su šiuo pakilo neįžvelgiamas 
didelis Rusijos pavyzdys viso pa
saulio akyse kartu su žėrinčia iš
pirkimo žvake už visų žmonijos 
nelaimę ir niekdarystę...”

Šiomis mintimis Pasternakas 
augštai įvertina dabartinę komu-, 
nistinę ar marksistinę idėjų. Ir 
nenuostabu, jog jo veikalas rado 
gerų kelių ir dirvų čia Ameriko
je, liberalinėje spaudoje, kontro
liuojamoje tam tikros tautinės 
grupės, palankios autoriui. Paster
nako gudriai keliamos idėjos ap
temdė daugelį protų ir jie laiko 
jo romanų antibelševikiniu veika
lu. Tačiau ištikrųjų tai yra N. 
Kruščiovo ir jo nematomos jėgos 
triumfas, kad pavyko paskleisti 
darbininkų tarpe Maskvos klas
tingas idėjas. Jei šį romanų Rusi
joje būtų oficialiai priėmę, kaip 
komunizmo idėjų nešėjų pasau
liui, jis nebūtų turėjęs pasiseki
mo ir nebūtų sukrovęs milijonus 
jį išparduodant. Nobelio premija 
yra menkavertis dalykas Mask
vai. Jai svarbu jų idėjų išnešimas 
pasauliui, pridengus jas melagys
te.

Mano bendra išvada būtų to
kia: Socialistinė ar tiesiog Mask
vos vergų pirklių idėja veikale 
iškeliama, išaugštinama, o jai 
įgyvendinti pavartotas priemones 
pavaizduoja žiaurias, tačiau ko
munizmo idėjų niekur nepasmer
kia. Juk ir Kruščiovas “pakalti
no” Stalinų už žiaurumus, bet 
niekur ir niekada nenuvertino so
cialistinių idėjų. Tad ir Paster
nako romanas, pridengtas tam 
tikromis žiaurumo skraistėmis, yra 
paskleistas po visų pasaulį nešti 
į mases komunizmo idėjų ir judė
jimų.

Rašo A. Musteikis “Kary”

RAUDONŲJŲ PLANAS SUGRIAUTI 
AMERIKA*

JAV KOMUNISTŲ PARTI
JOS PIRMININKĖ DALYVAVO 
SLAPTAME RAUDONŲJŲ SUSI 
RINKIME MASKVOJE.

Senatorius James Eastland tei
gia, jog Elizabeth Gurley Flynn, 
Jungtinių Amerikos Valstybių ko
munistų partijos pirmininkė, grį
žusi iš Maskvos su nauju planu 
įgyvendinti komunizmų šiame kraš
te ir pasaulyje.

Planas turi tikslų sunaikinti 
Jungtinių Amerikos Valstybių jė
gų. Šis projektas buvo priimtas 
slaptame pasaulio komunistų su
važiavime Maskvoje praėjusių me
tų lapkričio ir gruodžio,mėnesiais, 
— pareiškė Eastland.

Jay Lovestone, buvęs amerikie
čių komunistų vadas, pareiškė, jog 
šis planas glūdi manifeste, išleis
tame baigiant slaptų posėdį.

“Tai yra griežčiausia karo dek
laracija bet kada priimta bet ko
kio tarptautinio komunistų susibū
rimo prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes, prieš mūsų gyvenimo 
stilių, ir prieš mūsų krašto vaid
menį tarptautiniuose reikaluose”.

Lovestone pateikė šį teigimų se
nato vidaus saugumo pakomisijai, 
kurios pirmininkas yra Eastland. 
Eastland pranešė, jog ponia Flynn 
buvo atstovė suvažiavime ir jis 
paskelbė pranešimų, kų jis sužino
jęs iš liudininkų.

Lovestone perspėjo prieš perdaž- 
nai kartojamas nuomones, kad ko
munistai atleidę veiklos vadžias. 
Komunistų kituose pareiškimuose 

KULTŪRINĖ KRONIKA
★ Stepas Vykintas sutelkė Va

sario 16 gimn. moksleivių būrelį, 
kuris Vyt. Alanto romanų iš par
tizanų kovų — “Tarp dviejų gy
venimų” — verčia į vokiečių kal
bų. St. Vykintas yra tos gimnazi
jos mokytojas.

★ Ona Dovydaitytė — Malko, 
prof. Pr. Dovydaičio tikra duktė, 
gyvena JAV-se; jos įdomūs atsi
minimai apie garbingųjį velionį jos 
tėvą yra išspausdinti “Ateities” 
jubiliejiniame numeryje (1961 m. 
vasario mėn.; Nr. 2).

★ Alice Stephens (dainininkė) 
rinktinius muzikinius dalykus iš 
savo sukaktuvinio (20 m.) kon
certo išleido atskira ilgo grojimo 
plokštele.

įdainuojant dalyvavo 22 daini
ninkės, vadovaujamos Alice Ste
phens. Išleista Hi-Fi ir stereotipi
niu budu.

★ Amerikos Lietuvių Studentų 
sąjunga šiemet šventė dešimtmetį. 
Ta proga išleistas padidintas nu
meris jų žurnalo “Studentų Gai
rės”, kur Paulius Jurkus rašo apie 
Lietuvos universitetus, A. Mažiu
lis apie mūsų studentus tremty
je 1945-1949 m. Vokietijoje, L. 
Šmulkštys dėsto apie lietuviškųjų 
studentiją už Geležinės Uždangos. 
Duodama informacijų iš dabarties 
studentų gyvenimo. Žurnalas iliu
struotas. Redaguoja T. Remeikis.

★ Vertinga meno paroda. Čika
goje, Čiurlionio galerijos salėje, 
Jaunimo Centro rūmuose vyko 
itin vertingos parodos — dail. 
Juozo Akstino ir dail. Vytauto 
Remeikos tapybos. Abiejų buvo iš
statyta arti 60 paveikslų. Abu 
jauni dailininkai, bet pasižymi sa
vo originaliu ir stipriu kūrybin
gumu, stipriai pasinešę į moderniz
mą, bet daugumoje nepraranda 
realizmo pagrindo. Patraukia sa
vo naujumu ir žiūrovą laimi tuo, 
kad paveiksle yra vaizdas, yra 
mintis, ne vien tik spalvotų dėmių 
žaismas. Temų pasirinkimas įvai
rus.

★ Esu numatęs išleisti plokšte
les, iš kurių būtų galima pasimo
kyti lietuvių kalbos ir kitų daly
kų. Žinau, kad tokių plokštelių iš
leidimas bus nuostolingas. Bet ne
gi viskas piniguose. Prašau moky
tojų ir kitų asmenų duoti savo 
sugestijas ir patarimus. Rašyti: J. 
Karvelis — 3322 S. Halsted St., 
Chicago 8, Ill.

★ Prof. Vladas Jakubėnas buvo 
pakviestas balandžio 16 d. Brook- 
lyne diriguoti Symphony on the 
Aire orkestrą, kuris koncerto me
tu išpildė VI. Jakubėno suitą 
“Miško šventė”, pačiam jompozi- 
toriui diriguojant. Ši suita 1954 
m. buvo simfoninio orkestro išpil
dyta Grant Parke, Čikagoje.

★ Aloyzas Baronas, “Draugo” ro
mano laureatas, buvo pagerbtas 
“Cicero Life” laikraštyje: įsidėjo

buvo puolami “imperialistų sluo- 
gsniai,” — pabrėžė jis, — nau
jas manifestas “pasišiaušęs kartu
mu ir šmeižtu” prieš visus Ame
rikos žmones.

Manifestas ragina veikti prieš 
Jungtines Amerikos Valstybes ir 
visas kitas kapitalistines valstybes, 
kad ūkiškai atsilikę kraštai būtų 
pastūmėti į komunistinę stovyklų, 
grasinant Rusijos karine galybe. 
Lovestone pasakė apie komunis
tus:

“Jie apsvaigę pasitikėjimu, iš
didumu ir jėga... Šiandien jie jau
čia, kad jie yra pakankamai pajė
gūs kariškai, ekonomiškai ir po
litiškai. Todėl jie gali įžūliai kal
bėti taip vadinamoms neutralioms 
valstybėms.”

Rusų kalbos apie “taikių koeg
zistencijų”, — pabrėžė Lovesto- 
ne, — tikrų prasmę turi štai ko
kių: “Leisk man gyventi, kad ga
lėčiau tave užmušti ir pasiruoš
čiau tave palaidoti.”

Paaiškindamas, kodėl neapykan
ta prieš Jungtines Amerikos Val
stybes “driekiasi kaip raudonas 
siūlas” per visų manifestų, Lo- 
vestone pareiškė:

— Kremliaus vadovai įsitikino, 
jog, nepaisant visų mūsų krašto 
padarytų klaidų ir kai kurių mū
sų ekonominio gyvenimo silpnu
mų, šis kraštas yra didžiausia kliū
timi jų planui pavergti kiekvienų 
valstybę Afrikoje, Europoje, Azi
joje ar kur nors kitur. Ta jėga 
yra amerikiečių karinis, ekonomi
nis ir moralinis stiprumas ir po- 
tencialumas.

jo nuotrauką ir rašinį apie auto
rių. .

★ Dail. Jonas Rimša, po metų 
buvimo Brazilijoje, -kuriuo laiku 
nutapė didžiulį kiekį originalių 
akvarelių (išradęs naują akvare
lių tapymo būdą) ir nemaža alieji
nių darbų, grįžo atgal Argentinon. 
Jo naujuose paveiksluose išryškė
jo nauji džiunglių motyvų varian
tai, įdomūs, užburiantieji. Didesnę 
dalį paveikslų jis pardavė, o kitus 
nusivežė Argentinon.

★ Stasio Lauciaus poema “Res
publika” jau išėjo iš spaudos. Joje 
įdėtas ir pagarsėjęs “Paradas”. 
Knygą išleido Pašvaistė, New Yor
ke. Išspausdinta 500 egz. Kaina 
SI.50. Ji bus pardavinėjama ir 
per platintojus, ir siuntinėjama 
knygos bičiulių klubo nariams. 
Tokį literatūros mėgėjų klubą Pa
švaistės leidykla jau organizuoja. 
Ji ir baigiamą spausdinti liuksu
sinį “Anykščių šilelio” leidinį bei 
kitas numatomas išleisti knygas 
platins panašiu būdu, tai yra prin
cipu, kad už knygą atsilyginama 
ją gavus.

★ Rūtos spaudos bendrovė (89 
Napier St., Hamilton, Ont., Cana
da) išleido Lietuvos Nepriklauso
mybės kovų savanorio — kūrėjo 
Pleskevičiaus atsiminimus “Mes 
nešėme laisvę”. Mažo formato, 
139 psl., su žemėlapiu. Kaina S1.30.

★ Igno Malėno sukurtas ele- 
mentorius, prie kurio mūsų peda
gogas dirbo net 25 metus, atiduo
damas spaudai ir ateinantiems mo
kslo metams jau bus išspausdintas. 
Nauju I. Malėno metodu moky
mas skaitymo yra žymiai sėkmin
gesnis.

★ L. Dambriūnas perėmė reda
gavimą “Gimtosios Kalbos”; dirbs 
kontakte su kitais žymiaisiais mū
sų tremties kalbininkais ir su lig
šioliniu redaktoriumi dr. P. Joni
ku, kuris dėl darbo gausumo Li
tuanistikos institute iš šių parei
gų pasitraukė.

★ Nė vienas lietuvis šiemet ne
nusmuko ligi Lenino premijos. 
Jau paskelbti įvairių tautybių 
kandidatai 1961 metų lenininėms 
premijoms gauti. Laisvas lietuvis 
turi bent tokią paguodą, kad šie
met nė vienas Lietuvos rašytojas 
neįtrauktas į tos bolševikinės pre
mijos kandidatus. Taip pat nekan
didatuoja nė kitų sričių mūsų me
nininkai. Daugumą kandidatų, kaip 
ir kasmet, sudaro patys rusai, bet 
ir ukrainiečių ir kirgizų, ir uzbe
kų netrūksta. Lietuviams šiemet 
pavyko, matyt, išvengti tiek nusi
lenkti rusiško komunizmo dievai
čiui, kad būtų pagrindo kandida
tuoti į šią okupanto premiją.

★ Dail. Ant. Vaikšnoras Čiur
lionio galerijai Čikagoje padova
nojo savo kūrinį “Prūdas miške”.
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SPORTAS
HOBARTE

JUODASIS PERLAS

į kliniką.
Wilma pradėjo nešioti 
batus, kurie padėjo jai 
išmokti vaikščioti. Nor- 
pradėjo vaikščioti, su

metu amžiaus. Sulaukus

Gray sudaryti 
— bėgikių bū-

Wilma paliko

Trijų aukso medalių laimėtoja 
Romos Olimpiadoj garsioji sporti
ninkė Wilma Rudolph gimė ir už
augo labai neturtingoje, gausioje 
Amerikos negrų šeimoje. Vargin
gą savo jaunystę praleido Tennes
see valstijoje, Clarksville miestuko 
644 Kellogg gatvėje, nuomojame 
name, kur dar ir dabar jos šeima 
gyvena. Motina atlikinėdavo įvai
rius ruošos darbus šeimai parem
ti, kadangi tėvas buvo pusiau in
validas ir negalėjo dirbti. Wilma 
buvo penktas vaikas iš astuonių 
jos motinos, o ir ankstyvesnių 
tėvo vedybų buvo dar 11 vaikų. 
Būdama keturių metų amžiaus, 
Wilma dvigubo plaučių uždegimo 
pasėkoje nustojo valdyti kairę ko
ją. Dvejus ištisus metus kartą 
savaitėje jos motina Blanche Ru
dolph, susupusi į antklodę, vežda
vo Wilmą autobusu iš Clarksville 
į Tennessee sostinę Nashville (už 
45 mylių)

Vėliau 
specialius 
iš naujo 
maliai ji 
laukusi 8
jai 11 metų amžiaus, vienas iš jos 
brolių kieme įrengė krepšinio len
tą ir nuo to laiko Wilma visada 
buvo prie krepšinio lentos...

Krepšinio ją treniravo Clinton 
Gray, ir jis dėl jos judraus būdo 
suteikė jai pravardę “skeeter” 
(sutrumpintai — moskitas), kuri 
dar iki šiai dienai vartojama. Te
gyvendama krepšinio žaidimu, per 
du metus Wilma tapo Tennessee 
valstijos žaidėja ir 1955 m. tur
nyre pelnė 83 taškus. Tame pat 
turnyre Tennessee valstijos Nash
ville universiteto moterų trene
ris Edward S. Temple pastebėjo 
puikius jaunutės atletės sugebė
jimus ir paragino 
mokykloje atlečių 
relį.

Nuo šio laiko
krepšinį ir viską aukojo atletikai. 
Tris vasaras kiekvieną dieną Clin
ton Gray vežiodavo ją už 45 my
lių į universiteto stadioną, kur ji 
treniruodavosi Temple priežiūro
je.

Būdama gimnazijoje, Wilma lai
mėjo visas turėtas varžybas.

Wilmos tėvai, būdami neturtin
gi, mažai ką galėjo duoti savo 
vaikams, bet jie išugdė ir įkvėpė 
jiems norą ir valią siekti geresnės 
ateities. Tėvų svajones išpildė ji 
savo užsispyrimu: ji buvo priimta 
į Tennessee universitetą. Kad 
mokslo išlaidas padengtų, Wilma 
dirbo pašalinį sekretorės darbą ir 
treniruotėms prastuose universite
to bėgimo takuose skirdavo 2 vai. 
per dieną.

Labai dideli nuopelnai dėl Wil
mos laimėjimų tenka jos treneriui 
Ed. Temple, šio puikaus trenerio 
ir žinomų atlečių, kaip Lucinda 
Williams, Martha Hudson, Barba
ra Jones ir Willye White, drau
gystėje Wilma turėjo geras sąly
gas tobulėti. Ed Temple treniruo
jamos atletės yra plačiai žinomos 
“Tigerbelles” vardu. Iš 18 ameri
kiečių atlečių Romoje buvo 8 Ed. 
Temples auklėtinės — “Tigerbel
les”.

Sulaukusi 16 m. amžiaus, Wilma 
1956 m. dalyvavo Melburno Olim
piadoje. Pirmame 200 m. užbėgimo 
rate ji iš varžybų iškrito. Estafe
tėje su savo vyresnėmis draugė
mis — Isabel Daniels, Mae Faggs 
ir Margaret Matthews laimėjo 
bronzos medalį.

Kaip daugelį žinomų pasaulio 
atletų, taip ir Wilma persekiojo 
įvairūs susižeidimai ir ligos, bet 
tatai nesulaikė jos siekiant ge
resnių rezultatų. Išaugusi į aukš
tą (5 pėdos 11 colių) liekną spor
tininkę, ji pagaliau patenka į at
renkamąsias olimpiados varžybas, 
vykusias Abilene Christian Col
lege, Texas stadijone. Pasiekusi 
100 m. — 11.5 ir 200 m. — 23.9 
rezultatus, ji išvyksta į Romą var
žytis su žinomom pasaulio sporti-

ninkėms australams — Cuthbert, 
Willard ir Duggan, o taip pat ir 
ruse — Marija Itkina. Čia jau per 
užbėgimus buvo aišku, kad Wil- 
mai priešininkių bus labai maža. 
100 m. finalus ji laimi 11 sekun
džių laiku (pavėjui) ir 200 m. 24 
sekundžių laiku (prieš vėją).

Estafetėje devintą kartą per 
olimpiadą pertraukia kaspiną ir 
laimi trečią aukso medalį, rezul
tatas — 44.4.

Atsiliepdamas apie savo auklė
tinės laimėjimus, Ed Temple sa
ko: “Jinai turi ilgas kojas, ta
čiau, ne tik ilgas, bet ir greitas 
kojas”.

Laike olimpiados ir vėliau spor
to korespondentai apie Wilma iš
riejo upes rašalo, vadindami ją 
Juoduoju Perlu, pasaulio sporti
ninke ir sporto karaliene, žiūro
vai labai ją mėgo ir ji tikrai buvo 
olimpiados karalienė ir pasaulio 
sportininkė, ne tik čempijonė, bet 
ir savo laimėjimų nesugadinto 
charakterio sportininkė. Nepa
miršdavo taip pat aprašyti, kad 
Wilma labai mėgsta miegoti ir nie
kui' nesiskiria su savo apglamžy
ta, senoka šiaudine skrybėle, dė
vėdama ją net aukso medalių at
siėmimo ceremonijose.

Gimtoje Clarksville visi taip 
pat labai džiaugėsi ir didžiavosi 
savo čempijone. Kaimynai suauko
davo jos motinai pinigų, kad pa
siųstų dukrai pasveikinimus į Ro
mą.

Clarksvillėj buvo paskelbta 
“Skeeter Rudolph” diena. Buvęs 
Wilmos krepšinio treneris Gray 
apsidžiaugė, kad jis treniruoja 15- 
kos metų Wilmos seserį Charlene 
Rudolph ir ji būsianti dar grei
tesnė... jeigu tik tatai įmanoma. 
Pati gi čempijonė, Wilma, dabar 
trečių metų studentė ir svajojan
ti būti mokytoja, paklausta, ko
dėl ji taip greitai bėganti, pareiš
kė: “Aš nežinau kodėl, nes aš tik 
bėgu...”.

Naudotasi medžiaga iš “World 
Sports” ir “Sports Illustrated”.

B.N.

Adelaidėje
VYTIS I — WEST ADELAIDE 

(45 — 57)
Ir vėl naujas ptalaimėjimas, 

kuris nebuvo toks žiaurus, nes 
Vyties vyrai tikrai stengėsi, bet, 
kaip paprastai, Gumbys greitai 
gavo penkias baudas ir padėtis 
pablogėjo. Atrodo, jau pats laikas 
pakeisti Gumbiui žaidimo techni
ką, nes ir puikiai žaidžiant, ji ne
neša gerų rezultatų.

Taškus pelnė: Ignatavičius 16, 
Gumbys 9, Lapšys 5, Petkūnas 8, 
Daugalis 6, L. Urmonas 0, Visoc
kis 1.

VYTIS III (jauniai) — NORTH 
ADELAIDE (48 — 14)

Jauniai dar vis eina be pralai
mėjimo ir pirmauja savo grupėje.

VYTIS II — ADELAIDĖS 
MOKYT. SEMINARIJA (21 — 18)

Nors nebuvo gero žaidimo lygio 
tarp šių dviejų komandų, bet vy- 
tietės pasirodė stipresnės prie 
krepšio ir laimėjo užtikrintai.

Taškus pelnė: Powerza 11, Šul
caitė 0, Baškutė 0, Kuncaitytė 0, 
Trush 6, Kapočiūnaitė 4, Matiu- 
kaitė 0, Pociūtė 0.

Pakartotinai primename, kad Jo
ninių balius įvyks š.m. birželio 
mėn. 24 d. 7.30 min. 6 Eastry St., 
Norwood.

VYTIS — JAUNIAI — C.Y. 
(68 — 14)

Vienintelė Vyties komanda, ei
nanti be pralaimėjimo, tai mūsų 
jauniai, kurie puikiais laimėjimais 
pirmauja savo grupėje.

Jauniausias žaidėjas yra vos aš- 
tuonerių metų A. Jaunutis, klu-

Šiuo laiku Hobarto Perkūnas 
savo “senstančią” komandą papil
dė keturiais jaunuoliais. Tatai jau
ni žaidėjai, dar visai be jokio pa
tyrimo, tačiau turį gerus sporti
ninkų ypatumus ir norus tapti ge
rais krepšininkais.

A. Andrikonis, žinomo Tasma- 
sportininko brolis, vos 13 
amžiaus, savo ūgiu atrodo 
tikras “milžinas”. Ne kiek 

Radzevičius ir 
Mažiausias

nijos 
metų 
tarsi 
mažesnis yra V.
J. Milinkevičius. Mažiausias ir 
jauniausias yra R, šikšnius. (12 
metų amžiaus), bet jis jau moka 
žaisti krepšinį ir žaidžia už Per
kūno stalo tenisą.

Jau prasidėjusiose krepšinio 
pirmenybėse Perkūnas spėjo pasi
žymėti keletą puikių pergalių. 
Žaisdami prieš New Norfolk, jie 
laimėjo 58:36 santykiu. Komandai 
taškus pelnė: Hobarte laikinai su
stojęs A. Merūnas 44, J. Petrai
tis 8, Rėderis 4, šikšnius 2. Gerai 
žaidė, bet taškų nepelnė — M. ir 
J. Kožikai.

Antras savo rungtynes žaisda
mi mažoje salėje prieš stiprią 
Demons, jie irgi laimėjo 35:44. 
Taškai: Petraitis 12, Rėderis 3, 
J. Kožikas 10, A. Merūnas 19. 
Dar kovojo M. Kožikas ir Dilba. 
Gaila, kad jaunieji perkūniečiai 
negalėjo išeiti į aikštę, nes prieši
ninkai buvo dideli ir žiauriai žai
dė.

Nuo vyrų nė trupučio neatsilie
ka ii' jauna Perkūno moterų ko
manda. Po didesnio pralaimėjimo 
prieš geriausių. “B” klasės koman
dų 37:6 santykiu, perkūnietės vėl 
surado save ir nugalėjo Postai 20; 
15. Tai jau antra Perkūno moterų 
komandos pergalė nuo jos įsikūri
mo pradžios. Į komandų įstojo 
dar dvi aukštaūgės mergaitės — 
M. Fromaitė ir V. Radzevičiūtė. 
V. Radzevičiūtė yra ypač “karin
ga” ir, kiek pasitreniravusi, bus

bo pirmininko p. Jaunučio sūnelis. 
Būdamas maždaug trijų pėdų, jis 
jau sugeba net ir į krepšį įmesti. 
Gal daugiau buvo nuskriaustas 
vyresnysis sūnus J. Jaunutis 
(jun.), 

mandos

sūnus J.
kuris vienintelis iš ko- 
nepelnė taškų.

NORTH ADELAIDE 
(20 — 46)

Vyties antroji komanda nėra 
tokia silpna, bet, deja, metimų 
neišvystė, pramesdama net iš po 
krepšio. Taip žaidžiant, supranta
ma, sunku bus pasiekti laimėji
mų.

žaidė ir taškus pelnė: Ramonai- 
tis 2, Gudaitis 4, Daniškevičius 2, 
Ruzinskas 6, R. Urmonas 4, Ra
kauskas 2) Morkūnas 0.

Edas

VYTIS

DĖMESIO'
Dėmesio visiems sportininkams, 

kurie naudojasi prie Lietuvių Na
mų esančia Vyties klubo aikštele. 
Kaimynas Mr. Pix yra nusiskun- 
dęs, kad labai dažnai yra perme
tamas orinio kamuolys, bei teni
so kamuoliukas, kurie aplaužo jo 
gėles ir dar be leidimo sporti
ninkai drįstų įeiti į jo kiemą, kad 
pasiimtų kamuolius, kas yra prieš 
šio krašto įstatymus. Ateityje per
mestas kamuolys galįs būti negrą
žintas.

Klubo v-ba prašo visų sportinin
kų į tai kreipti rimtą dėmesį ir, 
stengtis nepermesti kamuolio į mi
nėtą kiemą. Jeigu tačiau tai pasi
taikytų, tai mandagiai paprašyti 
kamuolio grąžinimo. Savavališkai 
patiems eiti negalima.

Vyties valdyba
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&
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TUOTAS. MŪSŲ DOKUMENTACIJOS IR PERSIUNTIMO MOKESČIAI YRA PATYS ŽEMIAU
SI AUSTRALIJOJE.

KREIPKITĖS PAPILDOMŲ INFORMACIJŲ, GALITE RAŠYTI LIETUVIŠKAI AUGŠČIAU 
NURODYTU MELBOURNO ADRESU ARBA BETARPIAI I MŪSŲ SKYRIUS.

GEELONG * 38 WALSGOTT STR., NTH. GEELONG, VIC.

CANBERRA ★ 12 TOWNS CRSC., TURNER, ACT. PHONE 4-1115.

ADELAIDĖ * 18 TORRENS AVE., FULLARTON, S.A. PHONE 7-3626.

f: LAFITTE

krepšinį bei kitas sporto rū-

yra šiaurės-Vakarų Tasma- 
krepšinio rinktinės dalyvis.

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY
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M. PETRONIS,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. | 

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-

gera žaidėja. Kaip ir visada, G 
Valuckaitė įmetė daugiausia (12) 
taškų, V. Radzevičiūtė 6, B. Gus
taitė, kuri žaidžia puikiai gynime 
visada basa, baigiant rungtynes, 
įmetė 2 taškus. Gerai gynė Perkū
no krepšį Jonušaitė, Fromaitė, 
Rose, Poškutė ir Beržanskaitė.

Po rungtynių kom. treneris A. 
Merūnas atsisveikino su mergai
tėmis, linkėdamas sėkmės ir grei
to pasimatymo Geelongo sporto 
šventėje.

A Merūnui grįžus į Adelaidę, 
Perkūno krepšininkes-us perėmė 
treniruoti žinomas Hobarto veikė
jas A. Kantvilas, turįs dar iš Lie
tuvos atsivežęs didelę krepšinio 
patirtį. Lietuvoje jis žaidė stip
riose karo mokyklos ir Vilniaus 
universiteto komandose. Tikėki
mės, kad jo priežiūroje jaunieji 
perkūniečiai sparčiai žengs pir
myn.

A Andrikonis, Tasmanijos sta
los stalo teniso žvaigždė, yra pui
kus krepšininkas. Jis gyvena Bur- 
ne miestelyje ir mokina vietinius 
žaisti 
šis.

Jis 
nijos
Gegužio mėn. viduryje, Hobarte 
žaisdamas už Š. Vakarus prieš Pie
tinę Tasmaniją, jis puikiai pasiro
dė ir buvo išrinktas į Tasmanijos 
rinktinę.

Hobarte įvyko Australijos uni
versitetų krepšinio turnyras. Tarp 
daugelio įvairių tautybių studentų 
matėsi ir du lietuviai. Tatai — R. 
Pocius gynęs Adelaidės universi
tetą ir geelongiškis stud. med. K. 
Zdanavičius, žaidęs už Melburną. 
Turnyrą laimėjo Sydnėjaus uni
versitetas, 
diškiai.

antraisiais liko adelai-

★
Hobarte vyko Austrai!Nesenai

jos jaunių — vyrų ir moterų — 
stalo teniso pirmenybės. Į šitą 
turnyrą buvo pakviesti ir iškilieji 
“seniai” iš Melburno ir Hobarto. 
Hobarte žinomi stalo teniso “tū
zai” — S. Valaitis ir A. Kaltinis, 
sėkmingai žaisdami prieš stiprius 
jaunius, pasiekė net pusfinalių.

Perkūno sporto vadovybė kvie
čia visus tautiečius įsirašyti j 
klubą nariais — rėmėjais ir savo 
jaunimą — berniukus ir mergai
tes — paskatinti stropiau spor
tuoti.

A.M.

KIEKVIENO PAREIGA — Iš 
ANKSTO UŽSISAKYTI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
METRAŠTI, 

kurio kaina: kietais viršeliais 
2.10.0, minkštais — £ 2.0.0.

£

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

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231

PŪKINĖS KALDROS

t
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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.
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SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS

Į LIETUVĄ SIŲSTI

Nuo 25 vasario 1961 metų, siuntiniai užsakyti per Baltic Stores 
Ltd., pasieks siuntinio gavėją laike 4 savaičių.

TAIP PAT, SIUNČIAME SIUNTINIUS I 
ESTIJĄ, LATVIJĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ. 

SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES
UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir visa 
kita, ką galima siųsti su Intourist leidimu. Kiekvieno siuntėjo 

pageidavimai patenkinami.
įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS).

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS
GARANTUOTAS
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ADELAIDE

METINIS LIET. NAMŲ VAJUS
Adelaidės Lietuvių Sąjungos 

valdyba paskutiniame savo posė
dyje nutarė Lietuvių Namų meti
nį vajų šiemet pravesti liepos ir 
rungpjūčio mėnesiais. Nevarginu
si mielų adelaidiškių ištisus metus, 
A.L. Sąjunga tikisi, kad visi lie
tuviai ir šiemet nuoširdžiai parems 
Lietuvių Namus savo metinėmis 
aukomis. Norint namus tinkamai 
patobulinti ir išplėsti, kad juose 
laisvai tilptų visos lietuviškos or
ganizacijos ir kad jų panaudoji
mas būtų dar našesnis, lėšos nuo
lat reikalingos. Valdyba daro vis
ką, kad su mažiausiom išlaidom 
galima būtų daugiausia padaryti. 
Valdyba prašo visus mielus lietu
vius atidėti Lietuvių Namų reika
lams atitinkamą auką ir tuščiomis 
neišleisti atvykusio aukų rinkėjo. 
Lietuvių Namams yra brangi kiek
viena auka ir jos prašoma tikrai 
kilniam tikslui — savų, bendruo
meninių namų, lietuviškumo židi
nio, reikalui. Metinio vajaus au
kos skiriamos banko skolai deng
ti.

R. ARLAUSKAS FINALUOSE 
DĖL PASAULID MEISTERIO'

VARDO
Žinomas adelaidiškis šachmati

ninkas Romas Arlauskas pateko į 
dešimtukų geriausių pasaulio šach
matininkų, kurie rungsis dėl pa
saulio šachmatų meisterio vardo.

Kaip žinoma, R. Arlauskas 
prieš kiek laiko buvo laimėjęs ko- 
respondenciniu būdu pravestomis 
rungtynėmis Australijos šachma
tų meisterio vardą. Vėliau, jau 
kaip Australijos meisteris, kovojo 
prieš Indiją ir USA taip pat ko- 
respondenciniu būdu. Australija 
Arlausko dėka abejas tarpvalsty
bines rungtynes laimėjo (Indija 
visai buvo parblokšta, o iš USA 
Arlauskas išplėšė Ii taško iš ga
limų dviejų taškų).

Po šitų žymių laimėjimų Ar
lauskas pateko į čempijonų klasę. 
Savo grupėje išėjęs pirmuoju jis 
pateko į pasaulio meisterio kan
didatų klasę, kurioje buvo 10 gru
pių. Alų grupių nugalėtojai tapo 
finalistais, kurie varžysis dėl pa
saulio šachmatų meisterio vardo. 
Šiomis dienomis R. Arlauskas ga
vo pranešimą, kad jis, kaip fina
listų grupės laimėtojas, dabar jau 
I trauktas j dešimtukų šachmatinin
kų, galinčių išbandyti savo jėgas 

dėl pasaulio čempijono. šiose 
rungtynėse R. Arlauskui teks loš
ti ne tik prieš 10 finalistų, bet 
taip pat prieš dabartinį pasaulio 
čempijonų Ragozin, buvusį pasau
lio čempijoną Purdy ir II-ros vie
tos laimėtoją Euchelin.

i

VERTAS DĖMESIO
S. VANAGO DARBAS

Jau buvo rašyta, kad atidarant 
skautų buklų Lietuvių Namuose 
labai domėtasi skautininko S. Va
nago paruošta įvykių ir kronikos 
knyga iš mūsų skautų veiklos P. 
Australijoj. Iš tikrųjų, ta kroni
kos knyga apima ne tik skautinę 
veiklą, bet visa Pietų Australijos 
lietuvių gyvenimą nuo pat pir
mųjų dienų. Tai yra didelio ir 
kruopštaus darbo vaisiai. S. Va
nagas yra pasiryžęs tų kronikos 
knygų plėsti ir tobulinti. Lietu
vis, davęs Lobethaliui jo muziejų, 
davė ir P.A. lietuvių įsikūrimo ir 
ligšiolinės veiklos kronikų.

S. Vanagas sutiko visų lietuvių 
gyvenimo P.A. kroniką sutvarkyti 
ir laikyti Lietuvių Namuose, kur 
ii būtų lengviausiai visiem pasie- 

iama.

SYDNĖJUS

LIETUVOS OKUPACIJOS IR 
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Š.m. birželio 18 dienų (sekma
dienį) 12 v. p.p. bus pradedamas 
liūdnųjų birželio įvykių dvide
šimtmečio minėjimas Camperdow- 
no lietuvių parapijos bažnyčioje 
gedulingomis pamaldomis. Po pa
maldų oficialus minėjimas vyks 
tos pačios bažnyčios parapijos sa
lėje.

Brangūs tautiečiai, nuo Jūsų 
priklausys šito minėjimo pasiseki
mas ir jo įspūdingumas, jei jūs 
nepagailėsite bent poros valandų 
savo laisvalaikio jame dalyvauti.

Minėjimų ruošia Sydnėjaus. 
Bankstowno ir Cabramattos apy
linkių valdybos drauge.

Sydnėjaus Apyl. Valdyba

SAUKIAMAS NEPAPRASTAS 
SUSIRINKIMAS

Š.m. birželio 18 d. (sekmadienį) 
3 vai. p.p. Centriniuose Sydnėjaus 
Liet. Namuose Redferne šaukia

mas Sydnėjaus Moterų Soc. Glo
bos Draugijos nepaprastas susi
rinkimas.

Kviečiamos visos D-jos narės ir 
visų trijų apylinkių (Sydnėjaus, 
Bankstowno ir Cabramattos) mo
terys jame juo skaitlingiau da
lyvauti.

Reikalas yra rimtas, todėl tiki
mės, kad visos moterys, kurioms 
rūpi lietuviškosios šalpos reika
lai, šitame susirinkime dalyvaus.

Sydnėjaus Moterų Soc. Globos 
D-jos Revizijos Komisija

VISI ESAME ATSAKINGI
Minėdami savo brolių ir Tautos 

tragiškuosius įvykius, ne tik sten
kimės juos parodyti pasauliui ir 
šio krašto žmonėms, bet ir patys 
prisiminkime maldoje visus gyvus 
ir mirusius tremtinius, kalinius ir 
kankinius, dalyvaudami specialiose 
pamaldose birželio 18 d. Camper
downe 12 vai.

Numatoma, kad pamaldose gie
dos “Dainos” choras, ved. muz.
K. Kavaliausko.

Po šv. Mišių bus giedama Libera
— maldos už mirusius prie simbo
linio kapo.

Bus tik šios vienos pamaldos vi
siems Sydnėjaus lietuviams. Kvie
čiami ir vaikučiai ta proga mėne
sinės išpažinties ir Komunijos.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
10 vai. 30 min. prieš pamaldas.

Birželio 11d. Cabramattos lietu
viams pamaldos Mt. Pritchard baž
nyčioje 9 vai. 45 min.

DAILININKO
HENRIKO ŠALKAUSKO 

KORINIŲ PARODA
bus atidaryta š.m. birželio mėn. 

27 d. Macquarie Galleries (šalia 
kino ‘Savoy”), 19 Blight Street, 
ir tęsis iki š.m. liepos mėn. 3 d. 
Galerija atidaryta nuo 10 vai. ry
to iki 5 vai. vakaro, o šeštadienį
— nuo 10 iki 12 vai. ryto.

Tai antroji jo darbų paroda. Su 
pirmąja jis visai nesenai rodėsi 
Melbourne ir, kaip atsimename, tu
rėjo ten labai gražaus pasisekimo.

Šia proga norisi pasveikinti mū
sų mieląjį Henriką, linkėti jam 
kūrybinio įkvėpimo, kartu ir pasi
džiaugti jo pasisekimais.

Neprošalį būtų priminti vien tik 
šių metų dailininko žymesnius lai
mėjimus. Be suminėtųjų parodų, 
jo kūriniai rado vietos Sydnėjaus 
dailininkų avangardo parodoje, 
tarptautinėje Bienalėje Sao Paulo 
mieste ir tarptautinėje spalvotos 
grafikos parodoje Grenchene, Švei
carijoje.

Stebėtojas

SVARBUS 
PRANEŠIMAS

Nesulaikomai bėga laikas, nusi
nešdamas įvykius praeities už
marštin.

Mažesnės reikšmės įvykiai už
simiršta greičiau, pasensta. Tačiau 
įvykiai, kurie naikinančiai palie
čia valstybes bei tautas, randa sau 
vietą istorijos puslapiuose ir per
duodami kartų kartoms.

1940 metais Pabaltijo valstybių 
pavergimas bolševikiškais mas
koliais, gi vienais metais vėliau, 
t.y. 1941 metais birželio mėnesį
— rusiškųjų okupantų vykdytas 
baltų tautų naikinimas priklauso 
prie didžių baltų tautų likimo įvy
kių.

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
apie tai nevalia nei kalbėti nei 
prisiminti, nes tenai šiandieną 
viešpatauja bolševikiškai-komu- 
nistinė spaudos ir žodžio "laisvė”. 
Kas kita mums, gyvenantiems 
šioje pusėje geležinės uždangos 
laisvuose kraštuose. Čia už šių 
įvykių prisiminimą ir komunisti
nių maskolių padarytos baltų tau
toms, klasta ir melu remiamos, 
didžiulės skriaudos skelbimą pa
sauliui negresia nei ištrėmimas, 
nei mirties bausmė.

Taigi, naudodamasis šia tikra 
laisve, Baltų Tautybių Komitetas 
Sydnėjuje, kaip kasmet, taip ir 
šiais metais birželio mėn. 17 die
ną (šeštadienį) 4 vai. p.p. latvių 
bendruomenės salėje — 32 Parnell 
Street, Strathfield, rengia gedu
lingą 1941 metų birželio mėn. įvy
kių minėjimą — koncertą, kuriame 

kviečiami dalyvauti viii lietuviai.
Minėjimo dienai pritaikytą žodį 

tari filosofijos daktaras Vytautas
Doniela, gi koncerto programą iš
pildys lietuvių, latvių ir estų ben
druomenių meninės pajėgos.

Smulkesnius davinius rasite 
programose, gaunamose prie įėji
mo už nežymią auką rengimo iš
laidoms padengti.

Prašome įsidėmėti minėjimo lai
ką ir vietą ir dar kartą kviečiame 
visus minėjime dalyvauti

Sydnėjaus Baltų Tautybių 
Komiteto Lietuvių Aatstovai

PADĖKA
Senųjų Skautų Židinio vadovybė 

nuoširdžiai dėkoja visisems skautų 
bičiuliams, ypatingai p'.p. Badaus- 
kienei, Bitinienei, Makauskienei, 
Malaitienei, MigeVičienei, Naru- 
šienei, Osinienei, Statkienei, Vir- 
gininkienei, Žalienei, Jarembaus- 
kui, Kelertui, Petronui, parjuotu- 
vei “Maistas”, skautėms — skau
tams ir Židinio nariams už aukas 
produktais ir pinigais židiniečių 
ruoštam bufetui Skautų Kaukių 
Baliaus metu 1961 m. gegužio 
27 d.

Visoms ir visiems, prisidėjusiems 
savo darbu vakaro metu bufete, 
reiškiame skautišką ačiū.

T. Vingilienė, 
Židinio Kancleris

LATROBE VALLEY,
PASIKEITIMAS

A.L.B. Latrobe Valey Seniūni
jos steigėjas K.K. Kuncevičius, 
dėl laiko stokos iš seniūno pa
reigų pasitraukė, perduodamas pa
reigas vice seniūnui Juozui šeš
tokui — jaunosios kartos atstovui.

POILSIUI
Kodėl neprisiminti, o gal ir ne 

visi žino, kad:
k Pats didžiausias meteoritas, 

kuris 1894 metais šiaurės tyrinėto
jo admirolo Roberto E. Perry bu
vo atrastas Grenlandijoj, dabar 
yra New Yorko gamtos muziejuj. 
Reikia nianyti, kad kažkurio erd
vių kūno didžiulė atskala, bekris- 
dama ir patekusi į žemės atmos
ferą, dėl trinties įsižiebusi ir ap
sivaliusi, dar grynu geležies ele
mentu, arti 37 tonų gabalu atsi
mušė į žemės paviršių. Eskimams 
šis dangaus svečias suteikęs daug 
naudos ir džiaugsmo, nes jie ilgą 
laiką ėmę iš jo medžiagą savo pei
liams, ietims ir kitiems įrankiams 
gamintis.

k 1950 metais Kanadoj, Que
bec’© provincijoj, tarp Hudson 
įlankos ir jos sąsiaurio, buvo už
tiktas meteoritas, kuris, giliai įs
migdamas .į žemę, išmušė “duobu
tę” tik pustrečios mylios skers
mens; galima įsivaizduoti tarpu- 
žvaigždžio erdvėmis šlitinėjusiojo 
meteoro dydį... Duobė pavadinta 
“Chubb krateriu”, atseit — žemės 
gelmių tyrinėtojo torontiškio 
Fred W. Chubb vardu.
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GRACE BROSS. SALĖSE, SYDNĖJUJE

Šiai šventei, kuri būna tik kartą, metuose, jau “ 
:: dabar pradėkime ruoštis! ::

MALONŪS “M.P.” 
SKAITYTOJAI

“Mūsų Pastogės” administraci
ja ir leidėjas visada susirūpina, 
kai laikraščio prenumeratoriai ne 
laiku ir delsdami susimoka už sa
vaitraščio siuntinėjimą. Nors ad
ministracija ir žino, kad pasto
vieji “M.P.” bičiuliai, kurie ben
druomenės organą prenumeruoja- 
si jau ištisą metų eilę, savo skolą 
anksčiau ar vėliau atsileis, daž
nas dar net su aukos priedu, ta
čiau ji prašo skaitytojus supras
ti ir administracijos padėtį.

“Mūsų Pastogė”, kaip visiems 
žinoma, laikosi tik prenumerato
rių, o iš dalies ir skelbimų dėka. 
Kas savaitę laikraštis turi per 
100 svarų išlaidų, taigi visi skai
tytojai turi suprasti, kad šioms iš
laidoms padengti reikalingos ir 
pajamos. Firmos už skelbimus at
siskaito pagal susidariusią tradi
ciją tam tikrais laiko tarpais, ki
tos taip pat mėgsta gerokai už
delsti, taigi administracijos nuo
širdus prašymas, kad bent pre
numeratoriai būtų stropesni, at
siųsdami pinigus laiku.

Be to, reikia turėti ir ši aplin
kybė galvoje: jei kuris “M.P.” 
skaitytojas laiku neatsiunčia pre
numeratos mokesčio, tai laikraš
čio administracija yra įpareigota 
išsiuntinėti specialius priminimus 
ir raginimus. Tokių raginimų 
siuntinėjimas pareikalauja ne tik 
nemaža laiko, bet administracijai 
padaro bereikalingų išlaidų už 
pašto ženklus, vokus, lapelių 
spausdinimą ir t.t. Visos šios iš
laidos sumažina laikraščio jau ir 
taip negausias pajamas.

Administracija tikrai džiaugtų
si, kad mūsų savaitraščio skaityto
jai, o gal net apylinkių valdybų 
nariai ar kitų organizacijų parei- 
gūnai paragintų savo pažįstamuo
sius, “M.P.” dar neskaitančius/ 
kad ir jie užsisakytų Krašto Val
dybos leidžiamą savaitraštį, nes 
tik visų solidaria talka galimas 
laikraščio tobulinimas. Adminis
tracija tvirtai tiki, kad ALB-nės 
nariai rimtai pasvarstys šį, rodo
si, kuklų prašymą ir visais gali
mais būdais stengsis ne tik laiku 
susimokėti savo prenumeratą, bet 
suras dar ir skaitlingą būrį naujų 
skaitytojų.

Laikraščiui pinigus postai notė- 
mis, money orderiais arba čekiais 
prašome siųsti adresu:

BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.

“M.P. administracija

★ O ar žinom, kad tauraus lie
tuvio ir gero kataliko, šiauliškio 
V.D. Baranausko portretas tebe
kabo šalia “Lincolno cento” USA 
Finansų Ministerijoj ir kad jo ini
cialai “V.D.B.” mikroskopiškai 
slepiasi tarp kviečių varpų po 
“Cento” projektu, kuris buvo at
muštas ant arti 23 milionų centu- 
kų monetų? Kažkodėl anas pasau
linio garso mūsų tautietis, kaip 
skulptorius — graveris, laimėjęs 
eiles premijų Paryžiuj ir kitur 
Europoj, yra visai pamirštas? Juk 
jam net pats Rooseveltas 1908 me
tais yra pozavęs, o jo kūriniais ir 
šiandie tebesipuošia Niujorko, 
Čikagos, Miuncheno, Liuksembur
go ir kiti numizmatikos muziejai.

Viktoras Domas Baranauskas 
(susitrumpinęs pavardę į Bren
ner) gimė 1871 birželio 12 d. 
Šiauliuose, mirė 1924 gegužio 5 d. 
Niujorke. Rusų žandarų persekio
jamas, kaip rezistentas, 1890 me
tais atvyko į U.S.A.

Džiaugtųsi ir Australijos lietu
viai, matydami savųjų spaudoj to 
garsaus tautiečio portreto nuot
rauką su inicialais, “paslėptais” 
po Lincolno petim. '

ST. ČĖ.

APIE OBJEKTYVUMĄ IR NUOŠIRDUMĄ 
% % 

TESPRENDŽIA PATS SKAITYTOJAS
RAŠO: P.J. KEDYS

Į mano straipsnį ‘ ‘įžanga į gerą 
pradžią” (M.P. Nr. 15) atsiliepė 
Lietuvių Namų “Dainava” Valdy
ba su atsakymu antrašte “Stoka 
objektyvumo ir nuoširdumo” (M. 
M. nr. 21). Perskaitęs tą “atsaky
mą” pamačiau, kad tas straipsnis 
daugiau mokina mane “objektyvu
mo ir nuoširdumo”, o visai nekal
ba mano straipsny keliamais klau
simais, dėliai to ir šis rašinys nėra 
skirtas kaip atsakymas į aną Lie
tuvių Namų “Dainava” Valdybos 
straipsnį, šia proga aš tik noriu 
pacituoti esminius savo straipsnio 
pasisakymus ir čia pat pacituoti 
Lietuvių Namų “Dainava” Valdy
bos “atsakymo” ištraukas ir te
gul pats skaitytojas nuspręs, kur 
tas objektyvumas yra ir kur jo 
trūksta.

Savo straipsnį buvau skyręs vie
nam tikslui išryškinti ir užakcen
tuoti ir būtent — vieno “Lietu
vių Centro” Sydnėjuj sukūrimui. 
Cituoju: “Kiekvienas Sydnėjaus ir 
apylinkių tautietis turi reikalau
ti, kad Sydnėjuje būtų sukurtas 
tik vienas Lietuvių Centras su vi
somis mūsų tautinei veiklai reika
lingomis institucijomis”.

Dainavos Namų Valdyba į tai 
man atsako: “Namų (suprask Cen
trinių ir Dainavos J.P.K.) įsigiji
mo laikotarpis buvo ir paliks gra
žiausiu ir veikliausiu lietuvybės 
pasireiškimo perijodu Sydnėjaus 
lietuvių gyvenime”.

Šiai minčiai ryškinti paskirta 
beveik pusė man skirto atsakymo, 
neužsimenant nė žodžio apie Lie
tuvių Centro reikalingumą. Atro
do, kad skaitytojui bus nesunku 
susigaudyti, kuriame- pareiškime 
glūdi objektyvumas ir kur jo visai 
nesimato.

Kalbėdamas apie Bankstowno 
namus, be kita ko, savo straipsny 
pareiškiau: “... salė yra labai že
ma, net ir žiemos metu tvanki ir 
didesnio pobūdžio parengimai joje 
negali būti rengiami...” Šiame sa
kinyje pabrėžiau, kad žemesnėj sa
lėj yra tvankesnis oras. Daina
vos Namų Valdyba į tai man atsa
ko : “Kaip pavyzdį, p. Kedy, pri
simink Newtowno salę, kurios 
aukštis, bet taip pat ir tvankumas 
dvigubai didesnis kaip Dainavos 
salės”. Vadinasi, Dainavos Namų 

BĖGA LENKIJOS PAREIGŪNAI

Gdynios uoste į atplaukusį JAV 
prekybinį laivą slaptai įslinko len
kų jūrininkas, tarnaująs “Pawel 
Findre” laive. Amerikiečių laivo 
kapitonas jį priėmė ir išplaukė at- 
viron jūron. Kai paaiškėjo pabė
gimas, lenkų laivo — minogau- 
džio kapitonas su savo laivu ėmė 
vytis amerikiečių laivą ir per ra
diją reikalavo sustabdyti laivą at
viroj jūroj. Kai amerikiečių kapi
tonas atsisakė, “Pawel Finder” 
atplaukė iš paskos į Olandijos 
uostą Vlissingen. Jo kapitonas atė
jo į amerikiečių laivą reikalauda
mas pabėgėlio. Pastarasis betgi 
suskubo pereiti į Olandijos polici

V
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valdyba nedviprasmiškai teigia, 
kad jeigu salė dvigubai aukštes
nė, tai ir joje tvankumas yra dvi
gubai didesnis. Ir šių citatų su
gretinime be didelio vargo skaity
tojas galės pats išsiryškinti, kuri 
iš jų objektyvesnė.

Be kitų dalykų, mano buvo pa- 
mintėta: “Gal svarbiausia, kad ap
link salę dar gyvena žmonės, to
dėl parengimai turi būti ramūs, 
netriukšmingi ir baigtis griežtai 
prieš 12 vai. nakties”. Į šią mano 
pastabą atsakoma: “Dėl 12 vai. po
būvių užbaigimo tai reiktų prisi
minti vietos nuostatus, kurie taiko
mi ne vien Dainavos salei, bet ir 
Trocadero, Cabramatos, Grace 
Bros ir kitoms visoms žinomoms 
salėms (aut. pabr.). Apgailestau
jant, kad p. Kedys to nežino”.

Iš tikrųjų, tokių nuostatų, kurie 
sales skirstytų į žinomas ir “ne
žinomas” man nėra tekę girdėti. 
Mano turimomis žiniomis aukščiau 
išvardintos salės australų nuos
tatuose vadinamos “Public Halis”, 
gi toliau mano turimomis žiniomis 
Dainavos salė yra gavusi oficialų 
leidimą kaip “Church Hall for 
Lithuanian community”, taigi, 
kaip Dainavos Valdyba gali nuos
tatuose visai skirtingas salių kla
ses sulyginti į vieną grupę iš to 
padaryti sau reikalingą išvadą ir 
paskui ramia sąžine sakyti “Apgai
lestaujant, kad p. Kedys to neži
no”. Kuris dabar iš mūsų ma
žiau tuos salių nuostatus žinome, 
tesusivokia pats skaitytojas.

Užbaigai dar atsakysiu į man 
statomą klausimą. Pradžioje savo 
straipsnio Dainavos Valdyba sako: 
“Per palyginti trumpą laiką, yra 
įsigyti dveji namai 25-30 tūkstan
čių vertės.” Tuo tarpu gale strai
psnio stato man tokį klausimą: 
“Kas atsitiktų, p. Kedy, jeigu ko
misija, ištyrusi padėtį praneštą, 
kad Tamstos pastatytoji sąlyga 
turėti salę, koplyčią, skaityklą ir 
valgyklą ir sporto aikštę kainuos 
60-70 tūkstančių.” Mano atsaky
mas būtų gana trumpas: jeigu jau 
Jūs visi sudarote £30.000, o Lietu
vių Centras kaštuotų apie £60.000 
tai, vyručiai, jį galima drąsiai pir
kti, nes eilinis pilietis perka sau 
namą su £1.000 depozito, bet 
£3.500 vertės.

jos rankas ir paprašė politinės 
globos teisės. Jūrininkas turi 20 
m. amžiaus; pavardė dar neskel
biama saugumo sumetimais.

Kitas lenkų pareigūnas, pasi
traukęs iš savo dabartinės val
džios tarnybos, yra Mieczyslaw 
Pawlus. Jis tarnavo Lenkijos gen. 
konsulate Montrealy, ūkiniame 
skyriuje. Neseniai savo vyriausy
bės jis buvo pašauktas grįžti Len
kijon po vienerių metų tarnybos. 
M. Pawlus betgi apsisprendė ne
grįžti ir kreipėsi į imigracijos mi
nisteriją, prašydamas teisės pasi
likti Kanadoj.
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