
KOMUNISTINIS SKILIMAS
įsitvirtinus Kinijoje Mao-Ce- 

Tungui dviejų milžinų jungtinė 
galybė ne juokais kėlė laisvajam 
pasauliui susirūpino, tačiau praė
jus dešimčiai metų toji draugystė 
ėmė vėsti ir šiandie buvę revoliu
cijos broliai kimba vienas kitam 
už gerklių.

Pereitą savaitę sulaukęs 70 me- 
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SVEČIAI IŠ
AMERIKOS

Neseniai Šioje skiltelėje ap
žvelgėme pavienių asmenų sve- 
čiavimąsi Australijos lietuvių tar
pe įsitikindami, kad ligi šiolei as
menys, lankę mus, daug ko mū
sų gyvenime įnešė. Jų svečiavi
masis paliko gilius ir ilgai nedy- 
lančius pėdsakus.

Greitu laiku mūsų laukia dar 
viena staigmena: liepos pradžioje 
į Australiją atvyksta visa grupė 
jaunų lietuvių iš Amerikos, ku
rių svečiavimasis nebus tik žino
mas lietuvų bendruomenės ribo
se, bet reikia manyti, nuskam
bės garsiai per visą Australiją. 
Jau dabar visu spartumu beveik 
visose lietuvių kolonijose ruošia
masi tinkamai laukiamus svečius 
priimti. Jų apsilankymas nauju 
entuziazmu perlies mus visus, o 
ypač mūsų jaunimą, kuris la
biausiai išgyvens ir įvertins šitą 
jaunų entuziastų vizitą.

Šitą Amerikos lietuvių krepši
ninkų vizitą reikėtų vertinti dve
jopai: lietuviško suartėjimo pra
sme ir propagandine prasme. Ats
kirų vizitatorių praminti keliai 
įtikino, kad ir dideliuose atstu
muose gyvenant galimas tarp- 
kontinentinis kontaktas ne vien 
tik per spaudą ar laiškus, bet ir 
asmeninis, kuris nepalyginamai 
yra vaisingesnis, negu popierinis. 
Pralaužus pirmuosius ledus atsi
veria naujos galimybės — pra
sideda grupinės vizitacijos. Štai 
dabar atvyksta sportininkai, o 
ateinančiais metais numato išvy
ką į Ameriką ir ištisas Melbour
ne Dainos Sambūris. Kaip pasi
keitė laikai ir galimybės: anks
čiau apie tokius judėjimus net 
ir svajoti nebuvo įmanoma.

Amerikos lietuvių sportininkų 
atvyko dar turi ir propagandinę 
pusę. Jų atvyko turi ir spečifinę 
misiją: išpopuliarinti lietuvių var
dą visoje Australijoj. Apie juos 
kaip lietuvius ir sportininkus bus 
plačiai rašoma spaudoje, skel
biama per radiją, rodoma jų žai
dynės televizijoje. Ir kas svar
biausia, toji propaganda nieko 
nekainuos, ko anksčiau nebūtų 
galima įsipirkti už didelius pini
gus. Jie, lietuviai sportininkai bus 
ne vienos dienos, bet kelių sa
vaičių sensacija ir tai ne vien tik 
sporto kronikose, bet visoje vie
tos didžiojoje spaudoje. Ryšium 
su tuo atsiras vienas kitas žodis, 
sakinys ar net straipsnis ir apie 
pačią Lietuvą, nes bus tokių, ku
rie patys, jieškos ir klausinės, kas 
gi yra tie lietuviai ir koks tasai 
kraštas. Tokiu būdu lietuvių ir 
Lietuvos vardas nuskambės per 
visą Australiją.

Žodžiu, Amerikos lietuvių 
sportininkų atvyko palies ne vien 
tik mūsų jaunimą, bet ir kiek
vieną, kuris didžiuojasi lietuvis 
esąs. Štai dėl ko nereikėtų sė
dėti sudėjus rankų, o visiems 
stoti talkon jaunimui, kurie viso
mis jėgomis bandys svečius tin
kamiau priimti ir juos tinkamai 
nuteikti. Atsiminkime: jų atvyka 
turi daug gilesnę, tautinę misiją, 
ne vien tik pademonstravimas 
žaidimo meno sporto aikštėje.

LIETUVIŲ FONDAS
Lietuvių Fondas Amerikoje šiuo 

metu siekia apie 130.000 dolerių. 
Neseniai j Lietuvių Fondą Dr. 
Juozas Kazickas įnešė 10.000 dole
rių auką, kuri sudaro patį stam
biausią įnašą iš visų aukotojų.

AUTOMATINIAI TRAUKINIAI

Londone paleisti automatiniai 
traukiniai, kurie patys sustoja 
stotyse ir patys pradeda kelionę. 
Šiuos traukinius aptarnauja vie
nas žmogus, kuris atidarinėja du
ris ir įjungia, kai išvažiuoja. 

tų Kruščiovas buvo sveikinamas 
kaip kovojantis vadas, atidavęs vi
są savo energiją komunizmo gero
vei. Bet rezultatais Kruščiovas ne
gali pasigirti. Iškilęs į Sov. Sąjun
gos diktatorius Kruščiovas anuo
met galėjo pasigirti, kad to meto 
komunizmas valdo vieną trečdalį 
žmonijos ir kontroliuoja vieną ket
virtadalį žemės paviršiaus. Bet 
šiandie reikalai pakrypę: tas pats 
komunizmas suskilęs ir kaip pats 
Kruščiovas pripažįsta vargu ar 
bus sulipinamas.

Visas skilimo reikalas sukasi 
apie patį ideologą Leniną: ir vie
na ir kita pusė Leniną laiko savo 
pirmavaizdžiu ir jį savinasi, ta
čiau kiekviena savaip jo mintis aiš
kina. Bet gi komunimas niekad ne
buvo monolitiškas. Jis visą laiką 
savo viduje svyravo tarp neapy
kantos ir meilės, komunizmo va
dai nuolat vieni kitiems prikaišio
jo erezijas, vieni kitus skaudžiau 
apkaltindami, negu proletariato 
priešus. Nors ■rišo komunizmo vir
šūnėje nepajudinamai stovi Mark
sas, kaip ideologas, bet netruko 
susidaryti sąrangoje plyšių, kurie 
dažniausiai baigėsi skerdynėmis. 
Jau antrojo internacionalo metu 
(1914) suskilo komunizmas į bol
ševikus ir menševikus. Abi grupės, 
kol dar neturėta politinės galios, 
galėjo savo idėjas skelbti ir prie

PERTH’O LIETUVIŲ JAUNIMAS

Amerikoje banditai nužudė tris 
policininkus, kurie piktadarius 
netikėtai užklupo, bet šių buvo 
įveikti ir nužudyti.

Perth o Tautinių Šokių Grupė. Iš kairės į dešinę B. Garnytė, E. Stankevičius, 
M. Normantaitė, R. Valiukėnas, A. Radvilaitė, R. Radvilas, Z. Žukaitė, V. 
Garnys. Trūksta: Audronės ir Arūno Statkų, Klimaičio, I. Miliausko, Valiu- 
kėnaitės, Lingės ir šokių vadovės p. M liauskienės.

Amerikos rinkoje pasirodė nau
jos vinys, pagamintos iš sinteti
nės medžiagos^ vadinamos “Cel
con”. Tokios vinys nelinksta, ne-
lūžta, nerūdija ir lengvai įkala
mos.PROTESTAI

Lenkijoje vykstanti įtampa tarp 
intelektualų ir partijos biurokra
tų aiškiai siejasi su intelektualų 
siekimu turėti daugiau laisvės. Ry
šium su lenkų menininkų, rašy
tojų ir kitų intelektualų pasira
šytu raštu — “manifestu” ir len
kiškojo Gomulkos režimo panau
dotomis priemonėmis, galima tar
ti, kad ilgesnį laiką, nuo 1957 m. 
vykstąs ginčas tarp lenkų dvasinio 
elito ir komunistinio režimo bus 
pasiekęs naują tarpsnį. Tenka pri- šalinti krašte įsivyravusią dvasi
nanti, kad tokio pobūdžio įtampa 
jau buvo kilusi pačioje Sovietų 
Sąjungoje, dar Čekoslovakijoje ir 
rytų Vokietijoje.

Lenkijos intelektualai su partija 
sugyveno tik 1956 m., vėliau ste
bėjome nuolatinio nepasitikėjimo 
reiškinius, kartais tam dvasiniam 
elitui pavykdavo dominuoti, bet 
greitai paimdavo viršų partija su 
savo cenzoriais. Paskutiniojo meto 
įtampa prasidėjo 1963 m. liepos 
mėn. pradžioje kai ideologiniams 
klausimams skirtame partijos ple
nume Gomulka metė iššūkį — 
partija turinti pradėti ofenzyvą 
prieš intelektualus. Tuo metu 
mokslininkai, rašytojai ir meni
ninkai atsakė pasyviu pasiprieši
nimu. Tai suerzino komunistinius 
vadovus, jų spaudimas sustiprėjo, 
pradėjo smarkiau veikti cenzo
riaus žirklės — jie griebėsi tikrin
ti Vakarų veikalų vertimus, o te
atrai įstaigų nurodymu turėjo 
keisti savo repertuarą, nes esą per 
daug skyrė vietos Vakarų drama
turgų kūrybai. ? . •

Režimas savo politikai panaudo
jo jau dvejus metus Lenkijoje 
jaučiamą popieriaus stoką. Vieto
je teisingo paskirstymo partiniai 
pareigūnai įvairiems leidiniams

konferencijų stalo ginčytis. Bet 
vos tik komunizmas įsigalėjo Ru
sijoje, menševikai pradėta be ato
dairos persekioti. Ypač radikalus 
su partijos eretikais buvo Stalinas, 
kuris išvijo Trockį 1927 m. ir nu
žudė tremtyje 1940 m. Panašiai 
buvo ir su Bucharinu: išvytas 
1937 m., o likviduotas po metų.

Po antrojo karo maištininku pa
sirodė jugoslavų Tito, kas davė 
pradžią ir kitoms partijoms nepri
klausomai apsispręsti. Juo pasekė 
Albanijos komunistų partija. Sta
linas be, skrupulų juos pasmerkė 
ir išmetė iš kominterno. Tačiau 
nei Jugoslavijos, nei Albanijos 
kom. partijos savo eretinės ekspan
sijos nepropagavo, ir jie, nors pra
dininkai, bet gilių pėdsakų nei 
nuostolių nepadarė.

Sovietų hegemonijai skaudžiau
sią smūgį sudavė kinietiškasis ko
munizmas. šiuo atveju ne tik kad 
vienalytis komunizmas buvo suai
žytas, bet tiek viena, tiek ir antra 
pusė kovoja dėl įtakų, o tai jau 
nėra sveikas komunizmui dalykas.

šio skilimo dvasioje atsistoja 
nacionalizmas virš komunizmo ar
ba naminiai interesai virš ideologi
jos. Kitaip sakant, pastačius žmo
gaus buitinius reikalavimus aukš
čiau ideologijos, pati ideologija 
praranda savo mesianistinį cha
rakterį. Ir tai jos galo pradžia.

LENKIJOJE
popierių pradėjo teikti pagal tai, 
ar leidinys taikstosi su marksisti
niais — lenistiniais principais, ar 
nuo jų nukrypsta. Nors buvo pa
tikinimų, kad nuo 1964 m. pra
džios padėtis pasitaisysianti, ta
čiau paskelbus naująjį ūkio planą, 
režimo ir intelektualų kova dar 
paaštrėjo.

34 intelektualų pasirašytas laiš
kas, kuriame jie nurodė į grėsmę 
laisvei Lenkijoje ir reikalavo pa- 

niai — politinę atmosferą. Šis 
laiškas kovo mėn. buvo persiųstas 
min. pirmininkui Cyrankiewicziui. 
Jie vyriausybės vadovą prašė pa
sirūpinti, kad viešoji nuomonė, tei
sė į laisvą kritiką ir teisinga in
formacija būtų pripažinta kaip 
tikrosios pažangos sąlygos. Nuro
dyta, kad vyriausybė esanti atsa
kinga už konstitucijoje įrašytas 
piliečiui pripažįstamas laisves. Bū
dinga tai, kad “manifesto’ auto
riai kreipėsi ne į partiją, kuri pa
gal konstituciją neturinti 
kompetencijos. ♦

Netenka abejoti, kad 
“Neue Zuercher Zeitung”, 
minėto manifesto autoriai 
sudaro krašto dvasinį elitą. Jų tar
pe rasime tarptautinio garso 
mokslininkus, kaip fiziką ir Ein
šteino mokinį Leopoldą Infeldą, 
Varšuvos universiteto matematiką 
ir tarptautinių organizacijų narį 
prof. V. Sierpinskį, filosofus VI. 
Tatarkievriczių ir Tad. Kobarbin- 
skį,' literatūros ; istoriką ' Julian 
Krzyžanowskį. Iš rašytojų minė
tini : Maria Dombrowska, užsieny 
žinomas Jerzy Andrzejewski, An
toni Slonimski, PEN Klubo pir
mininkas Jan Parandovvski. Pasi
rašiusiųjų tarpe dar stebime jžy-

jokios

(sekant 
nr. 97)

tikrai
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įvykiai pasaulyje
AMERIKA PERSPĖJO 

INDONEZIJA

Nežiūrint eilės konferencijų In
donezija su dideliu įkarščiu ruošia
si pulti Maleziją ir tuo baigti gin
čus ir sunaikinti naują valstybę. 
Matydama tai, Amerika kietai per
spėjo Indonezijos prezidentą ir

mius katalikų rašytojus ir publi
cistus bei Seimo narius, kaip Ste
fan Kisielewski ir nepriklauso
mu lenkų katalikų savaitraščio 
Krokuvoje “Tygodnik Powszech- 
ny” redaktorių J. Turowicz. “Ma
nifestą” pasirašė komunistai, li
beralai ir konservatoriai. Žinoma, 
režiminis min. pirmininkas nega
li šį raštą ignoruoti. 34 intelek
tualai tikri, kad juos remia pla
tieji visuomenės sluogsniai. Nors 
lenkų spauda tyli, bet apie mani
festą plačiai kalbama Lenkijos ka
vinėse ir kitose viešose vietose. 
Savo susirinkime manifesto min
tims pritarė Varšuvos studentai.

(E)

SKAUDŪS NUOSTOLIAI

Pietų Vietname vidinis karas 
vyksta visu aršumu. Pereitą sa
vaitę kautynėse žuvo virš 1000 
vyriausybės karių, nors laikoma, 
kad komunistų partizanai turėjo 
tris kartus didesnius nuostolius. 
Vietnamo vyriausybės pranešimu 
akcijos metu sunaikinti keli ko
munistų įsistiprinimai ir atsparos 
lizdai.

Indonezija 
(juodai) — 
neramumų 
židinys 
Pietų 
Azijoje ir 
Indijos 
vandenyne. 

ministerį pirmininką, kad susilai
kytų nuo šio žygio, nes Amerika 
ir Australija automatiškai stotų į 
karą. Amerika šitą nusistatymą 
ypatingai pabrėžė tikėdamasi tuo 
sulaikyti Indonezijos prezidentą 
nuo neapgalvotų veiksmų. Pavojus 
glūdi, kad Indonezija tais grasini
mais netiki remdamasi tuo, kad 
britai nenori karo pietryčių Azijo
je, o Amerika konflikto atveju te- 
vaidinsianti tarpininko vaidmenį, 
lygiai kaip Sueso atveju.

Pereitą savaitę Indonezija iš
kvietė skubiai savo pasiuntinį iš 
Canberros į Djakarta.

OPERUOTAS 
PREZ: DE GAULLE

Pereitą savaitę prez. de Gaulle 
buvo padaryta operacija ir jis dar 
tebėra ligoninėje. Jokio pavo
jaus jo gyvybei nėra, nors jam 
jau 73 metai.

Amerikoje draudimo kompani
jos išvedžioją, kad augštaūgiai 
žmonės trumpiau gyvena, negu vi
dutiniai ar žemaūgiai. Tuo re
miantis, ruošiamas projektas, pa
gal kurį asmenims, augštesniems, 
negu 6 pėdos, gali būti pakelti 
apdraudos mokesčiai.

UNIJOS PRIEŠINASI
Pagal amerikiečių ir sovietų su

sitarimą pusę iš Amerikos nupirk
tų kviečių sovietai patys parsiga
bens, o kitą pusę amerikiečiai pri
statys savo laivais. Priešindamosi 
Amerikos politikai Amerikos dar
bininkų unijos pradėjo streikuoti 
ir atsisakė pakrauti sovietų laivus.

Darbininkai demonstravo su šū
kiais — “Nemaitinkime žudikų”. 
Vasario mėn. net penki sovietų lai
vai grįžo namo tuščiomis.

KAIP PASIELGTI?
Amerikiečiai labai giliai įsibridę 

į Pietų Vietnamo reikalus, kur 
vyksta aršus partizaninis karas su 
krašto partizanais komunistais. 
Paskutinėmis žiniomis komunistai 
tiek sustiprėjo, kad jie puola vy
riausybės pajėgas stambesniais 
daliniais. Visą paspirtį jie gauna 
iš komunistinio šiaurinio Vietna
mo, o šį visomis išgalėmis — gink
lais ir net žmonėmis palaiko rau
donoji Kinija. Amerikiečiai neap
sisprendžia, ar pulti šiaurinį Viet
namą ir tuo užgniaužti paspirties 
šaltinius, ar patį Vietnamą nura
šyti komunistų sąskaitom

PERVERSMAS LAOSE
Pereitą savaitę dešiniojo sparno 

karinės viršūnės staigiu sukilimu 
nuvertė neutralistinę krašto vy
riausybę ir laikinai įvedė karinę 
vyriausybę. Paskutiniu metu Laos 
nebuvo dienos sensacija, nes po il
gų tampymųsi tarp dešiniųjų, kai
riųjų ir neutralistų pagaliau susi
tarimo keliu valdžią perėmė ne
utralieji, palikdami laisvas rankas 
komunistams, šie gi, spaudžiami ir 
remiami raudonųjų kiniečių ne
snaudė ir varė pilnu tempu proko
munistinį darbą. Tarptautinėje 
plotmėje iš vakarų pusės Laos jau 
buvo laikoma, kaip kraštas nura
šytas į nuostolius komunistų nau
dai. šiuo metu įvykus perversmui 
Laos vėl iškils į viešumą, kaip 
karštas židinys.

SPECIALUS
PASIUNTINYS | LAOS

Amerikos prezidentas po įvykių 
Laose pasiuntė savo specialų pa
siuntinį Mr. W. Bundy. Kaip buvo 
pranešta, Laose dešiniojo sparno 
kariniai sąmokslininkai įvykdė 
perversmą, bet netrukus vėl buvo 
atstatyta neutralistų vyriausybė.

MAŽINS GINKLAVIMĄSI
Amerika pasiryžusi sumažinti 

atominių sprogmenų produkciją. 
To paties tikimasi ir iš Rusijos 
pusės. Tuo tikimasi sušvelninti 
įtampą tarp abiejų varžovų ir pri
eiti konkretesnio susitarimo nusi
ginklavimo konferencijoje Gene- 
voje.

VULKANAS GRASINA
Etnos vulkanas Sicilijoje pasku

tiniu metu pradėjo nerimauti iš
gąsdindamas vietos gyventojus. 
Arčiau gyveną siciliečiai pasiruo
šę kiekvienu metu evakuotis, ka
da vulkanas pradėjo “belstis ir 
nerimti”. Etna pradėjo rūkti iš
mesdama dūmus iki 6000 pėdų 
augščio ir užtemdydama savo dū
mais ir pelenais dienos šviesą. 
Kiek siekia istorija, vulkanas Et
na yra nusinešęs virš milijono gy
vybių per savo 500 išsiveržimų. 
Paskutinis nuostolingiausias išsi
veržimas buvo 1669 metais, nusi
nešęs apie 100.000 gyvybių.

PAGALBA INDONEZIJAI
Kaip pranešama, šiaurės Korėja 

(komunistinė) esą pasiuntusi dvi 
divizijas savanorių pagalbon In
donezijai, kad būtų sužlugdyta 
Malezija. Kaip žinome, po eilės 
konferencijų taikingai išpręsti ki
virčus tarp Indonezijos ir Male- 
zijos nepavyko. Išaiškėjo tik tiek, 
kad Filipinai, kaip Indonezijos 
sąjungininkė atkrito. Malezijos 
ministeris p-kas Tunku dar kartą 
ryžtasi susitikti su Indonezijos 
prezidentu Socarno tartis taikos 
reikalais. Tuo reikalu jis pasiun
tęs notą Indonezijos vyriausybei.
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Visais laikais lietuviškos kny
gos kelias nebuvo rožėmis klotas. 
Tam buvo keletas priežaščių, ku
rios ne visuomet nuo mūsų pačių 
priklausė. Pačios pagrindinės prie
žastys, neleidusios lietuvių litera
tūrai normaliai vystytis ir tarpti, 
laikytinos: 1) Lietuvos carinių 
okupantų sųmoningas visuomenės 
švietimo varžymas ir 2) spaudos 
draudimas. Šios dvi aplinkybės, 
liūdnai viena kitų papildydamos, 
sudarė tų tamsųjį tarpsnį, kurio 
nepajėgėme išlyginti per trumpų 
nepriklausomybės laikotarpį, nors 
šioj srity buvo padaryta kolosa- 
liska pažanga. Plačiosios lietuvių 
visuomenės masės vistiek nepajė
gė suaugti su lietuviška knyga ir 
pastatyti jų greta kitų gyvybinių 
reikmenų. Knyga mūsuose dar ir 
dabar tebelaikoma prabangos da
lyku, kuriam lėšos ir laikas ski
riamos tik tuomet, kai jau kiti 
reikalavimai pilnai patenkinti.

Turime nelaimės būti maža tau
ta. Kai kitose tautose išleista nors 
ir labai specifinio turinio knyga 
visdėlto randa tūkstančius skaity
tojų, lietuviškos knygos leidėjams 
net gana bendro pobūdžio leidinys 
sudaro rimto galvosūkio. Tuoj sta
tomas 
kėjų.

Bet 
tauta, 
teratūrų. Turime ir mažesnių tau
tų, kurios šioj srity mus yra ge
rokai pralenkusios. Kų kiti gali 
padaryti, galėtume ir mes.

Tremty esanti mūsų tautos da
lis turi specifines ekonomines ir 
kultūrines sųlygas. Emigracijoj 
mums ir mūsų jaunimui lengvai 
prieinami mus supančių tautų li
teratūriniai lobiai. Daugumas esa
me įsikūrę anglosaksų kraštuose,

klausimas, ar atsiras pir-

vis dėlto nesame permaža 
kad išugdytume savųjų li-

EUROPOS TARYBOS 
SESIJA STRASBURGE

Balandžio 20 — 24 d. d. Stras- 
burge renkasi posėdžio Europos 
Tarybos Patariamoji Asamblėja 
ir Neatstovaujamų Valstybių Ko
misija. PET, šiais metais negalė
damas kviesti savos konferencijos, 
į minėtų sesijų Strasburge dele
guos tris Gen. Komiteto narius: 
PET Seimo šiemetinį pirmininkų 
Aleks. Kuett, C. Visoianu ir dr. G. 
Dimitrovų (estų, rumunų ir bul
garų). Kitiems šešiems kraštams 
Sįrasburge atstovaus mūsų veikė
jai iš Europos. Lietuvai atstovau
ti prašytas min. St. Lozoraitis. 
Sesijoje PET veikėjai numato at
žymėti Neatstovaujamų Valstybių 
Komisijos nuopelnus iškeliant mū
sų kraštų reikalus, įeiti į ryšius su 
Vak. Europos valstybių parlamen
tarais. Iš New Yorko atvykę PET 
delegatai ta proga dar aplankys 
Paryžių, Bonnų ir Londonu. Bus 
dedama pastangų Paryžiuje suor
ganizuoti apvaliojo stalo konferen
cijų. Kiti PET Gen. komiteto na
riai Europoje lankysis rugpjūčio 
mėn. ir rudenį. Tuo metu Euro
poje (Romoje ir kitur) numato 
lankytis ir Lietuvos delegacijos 
PET pirm. min. V. Sidzikauskas. 
(PET reiškia Pavergtos Europos 
Tąutos-.

KAIP GERIAUSIAI IŠNAUDOTI 
MŪSŲ SUTAUPĄS?

SĄLYGOS, KURIAS SIŪLO

Baltic Stores Ltd
TINKA KIEKVIENAM INVESTUOTOJUI

Investavimai, nesvarbu kokio dydžio, priimami kiekvienu 
metu.

Atsiimti, galima, kada investuotojas pageidauja.
Nuošimtis mokamas 8%.

BALTIC STORES INVESTMENTS CO.
v yra tikra lietuviška bendrovė.

Dėl informacijų rašyti: •
f Z. Juras, 11, London Lane, Bromley, Kent, England.

I |TAWphr SUTVARKOME PALIKIMO REIKALUS.
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APIE KNYGAS
LIETUVIŠKOS KNYGOS KELIAS Į SKAITYTOJĄ

kurių literatūra yra turbūt tur
tingiausia pasauly, ši aplinkybė 
labai kliudo lietuviškai literatūrai 
tremtyje tarpti. Tačiau nežiūrint 
vietinės literatūros konkurencijos, 
net pesimistiškai skaičiuojant, vie
nai generacijai turėtų būti pakan
kamai skaitytojų. Vyresnioji kar
ta greičiausia niekuomet nesuvirš
kins adoptuotos kalbos plonybių 
ir ras tikrų pasitenkinimų skaity
dami knygas tik savo gimtųja kal
ba. Prie šios kategorijos tektų 
priskaityti atsivežtinį paauglį jau
nimų, kuris spėjo suaugti su savo 
gimtųja kalba ir lietuviškų knygą 
laiko sava. Emigracijoj gimęs ir 
išaugęs jaunimas nebus didelis 
ramstis lietuviškai knygai, nes 
mokyklose veikiamas svetimų kal
bų .neturi pakankamo lietuviško

LAIŠKAS STUDENTAMS
Mieli kolegos
ir Šauniosios kolegės

Prieš keletą savaičių Čikago
je, Jaunimo Centre įvyko Pabal- 
tiečių Studentų Konferencija. 
Nutarta atgaivinti kelerius metus 
popieryje egzistavusią Pabaltie- 
čių Studentų Federaciją ar ką 
nors panašaus sukurti... Tą jau 
mes seniai turėjome padaryti, 
kalbėjo tūlas kolega latvis, o aš 
už tą užsnūdimą pridūriau: tai
gi, taigi, aš dar N. Zelandijoje 
būdamas galvojau, kad jūs čia 
perilgai snaudžiate... Žinoma, 
geriau vėliau, negu niekados, 
priėjome “saliamoniškos” išva
dos ir sugūžėjome vidun.

Konferencijai pirmininkavo 
lietuvių studentų Sąjungos pirmi
ninkas kolega Zaparackas, atvy
kęs su savo štabu iš Detroito. 
Latviams teko keliauti dar iš to
liau — Miniapolio, estų vyriau
sybė” atvyko, rodos, iš Cleve
land©, na būta ir vietinių — Či- 
kagiškių. Mūsiškiai, norėdami 
pasigirti, nusivežė svečius į 
“Draugą”. Redakcija ir Admi
nistracija mus mielai priėmė, ap
rodė spaustuvę, pavaišino kava 
ir bulkutėmis, priedo dar visus 
nufotografavo, čia pat nuotrauką 
išaiškino ir dar parodė, kaip ga
minama klišė.

Po to reikėjo susėsti priė dar
bo, nes ne bulkučių valgyti buvo
me susirinkę. Išsikalbėta buvo 
nemažai: sužinojome vieni kitų 
silpnąsias ir stipriąsias vietas. 
Pagrindiniai nutarimai sukosi 
apie jėgų sukaupimą politinėje 
veikloje, t.y. Pabaltijo kraštų 
pavergimo iškėlimą į tarptautinę 
plotmę. Nutarta leisti (kolkas 
neperiodiškai) Baltic Student 
News biuletenį, pagyvinti sąryšį 
su kituose kraštuose gyvenančiais 
pabaltiečiais studentais — Ka
nada, Australija, na, ir kas be 
ko N. Zelandija.

Mūsų Sąjungds “užsienio rei
kalų ministeris” kolega Algiman
tas Bublys sužinojęs, kad esu iš 
Pietų padangės, puolėsi prie ma
nės prašydamas Australijos lietu-
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B. STRAUKAS

žodyno. Lietuviškos knygos skai
tymas jam sudaro rimtų sunku
mų.

Dar esame pakankamai skait
lingi ir ekonomiškai pajėgūs, kad 
lietuviškai knygai neleistumėm nu
mirti. Dar neseni laikai, kai mes, 
išblaškyti po apgriautas Vokietijos 
kareivines, su lietuviška spauda 
stebuklus darėme. Iš nieko buvo 
sukurta visa eilė leidyklų. Knyga 
buvo grobstyte grobstoma. O juk 
tuomet buvome tikri materialiniai 
skurdžiai. Valgėme iš “močiutės 
Unros” rankų. Dažno vieninteliu 
pajamų šaltiniu buvo tos pat UN- 
RO’S dovanotas cigarečių pokelis. 
Nevienas atsisakė viliojančio ame
rikoniško dūmo ir už gautas mar
kes pirkosi knygų. Dabar padėtis 
pasikeitusi: Daugelis įsikūrę ge- 

vių studentų Centro Valdybos 
antrašo. Atrodo, kad jis turi ką 
tai svarbaus pranešti, bet neži
no, kam rašyti; sakosi, kad iš 
Australijos negauna atsakymų...

Beje, aš irgi jokio autoritetin
go Australijos lietuvių studentų 
antrašo neturėjau, bet kolegai 
patariau rašyti “Mūsų Pastogei”, 
o pats prižadėjau kaip nors pa
dėti jiems susisiekti. Be abejo, 
spauda yra geriausias būdas, tad 
prašau Australijos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos centrinius orga
nus susisiekti su Algimantu Bub
lių 6450 Memorial, Detroit 28, 
Mich., U.S.A. Jis turi svarbių 
žinių.

Turiu prisipažinti, kad skaity
damas “Mūsų Pastogę” pasigen
du “Studentų Žodžio” ir “Jau
nimo Kvieslio” skyrių. Kas gi at
sitiko, mieli kolegos ir mielos ko
legės? Nejaugi jau viskas pasa
kyta, visi klausimai išspręsti, vi
si sumanymai įgyvendinti?

Veltui šių metų pradžioje 
jieškojau pranešimų iš metinio 
studentų suvažiavimo, o gal tas 
“Mūsų Pastogės” numeris kur 
nors nuklydo? Bet, rodos, kad 
turiu visus numerius, o apie su
važiavimą nei žodelyčio... Nejau
gi karšta Australijos saulė pra
deda išdeginti ar išdžiovinti jūsų 
šiaurietišką lietuviškumą, bet ar 
nereikėtų pavartoti truputį to 
sveiko žemaitiško užsispyrimo?

Štai, skaitydamas adelaidiškę 
“Mūsų Pastogės” laidą matau, 
kad vien Adelaidėje yra apie 50 
lietuvių studentų, o ką jau kal
bėti apie Melboumą ir Sydnėjų. 
Australjoje turėtų būti keli šim
tai universitetus baigusiųjų. Kyla 
klausimas, ar vyresnieji kolegos 
negalėtų jaunesniųjų truputį pa
raginti ir bendromis jėgomis ren
gti metinius studentų suvažiavi
mus?

Kur pradingo Melboumo jau
nieji žurnalistai, dar taip nese
niai neiškęsi Mūsų Pastogės pus
lapiuose? Čia, Amerikoje, pas
kutiniu laiku iš gyvųjų tarpo pa
sitraukė daug žymių ir veiklių 
lietuvių: Faustas Kirša, Dr. A.

KOLŪKIAI NETRAUKIA
Vilniuje įvykusiame komjauni

mo CK plenume, kalbant apie kom
jaunuolių uždavinius, kelti klausi
mai jau svarstyti partijos plenu
me ir kt. susirinkimuose. Tai par
tijos reikalaujama “kova už že
mės ūkio produktų gamybos didi
nimų, žemės ūkio gamybos chemi
zavimų, mechanizavimų bei moks
lo ir pirmūnų patyrimo diegimų”.

Komjaunimo CK sekr. V. Mor
kūnas palietė įvairias komjauni
mo veikloje pastebimas klaidas 
bei trūkumus. Jo žodžiais, komjau
nimo organizacijos skyriai neiš
naudoja galimybių kaimo kultūri
niam lygiui kelti, nesidomi jauni
mo interesais. Esu “dėl to dalis 
vaikinų ir merginų palieka kolū
kius”. Be to, Morkūnas nusiskun
dė, kad pamiršti darbo, kultūrin
go poilsio, mokymosi, patirties, 
materialinio skatinimo klausimai 
— tai esu būdinga daugeliui pir
minių komjaunimo organizacijų 

rai, pralobę, palyginus su anuo 
metu. Bet su ekonominiu atkuti
mu mus ištiko kultūrinis smuki
mas. Iš tų gausių pajamų, kurias 
uždirbame, neberandame atlieka
mo dolerio ar svaro savo dvasi
niam penui. Materialinių gėrybių 
troškimas baigia sunaikinti mūsų 
idealizmų. Lietuviška knyga pa
sidarė mažiausiai pageidaujama 
prekė. Kas metai vis mažiau ir 
mažiau lietuviškų knygų beišvysta 
dienos šviesų. Lietuviškai knygai 
tremtyje gręsia sunykimas.

Tokios padėties akivaizdoje ten
ka rimtai apsvarstyti būdus ir 
priemones, kurie padėtų lietuviškai 
knygai surasti kelių į skaitytojų. 
Šio tikslo siekiant, mano manymu 
reikėtų:

1. leisti tik geras knygas (ori
ginalius ir vertimus);
2. kreipti daugiau dėmesio į kny
gos apipavidalinimų;

3. stiegti tremtyje visuomenės 
remiamų lietuviškų knygų leidyk
lų ir

4. organizuoti pastovų knygų 
platinimų.

1. Geros knygos skaitytojų labai 
pageidaujamos ir mielai skaito
mos. Reikėtų atsisakyti "praban
gos” leisti grafomaniškų šlamštų. 
Geriau išleisti mažiau, bet vertin
gų veikalų. Taip pat vertėtų pa
rūpinti gerų vertimų. Kaip jau mi
nėjau, senesnioji karta su vieti
nėm kalbom niekuomet nesaugs, 
todėl šalia savų autorių reikėtų 
duoti ir svetimųjų. Verstiniai kla
sikai skaitytojų tiesiog .graibsto
mi. Visa bėda, kad jų mažai pasi
rodo.

2. Knyga turi patraukti skai
tytojų ne tik turiniu, bet ir iš
vaizda. Net žinant autorių, nevi-

ALGIRDAS J. GREIMAS

PREZ. DE GAULLE POLITIKA

Gal mano žvilgsnis ir neobjekty
vus, gal ir perdaug optimistiškas. 
Tačiau faktas, kad Kennedy, labai 
gerai suprato, jog Prancūzijos 
svoris pasaulyje, tai ne jos 50 
milijonų gyventojų, ne kelios nu
triušusios atominės bombos, o 
milžiniškas per kelis amžius su
krautas žmogaus pagarbos ir 
laisvės kapitalas, kuris, gudriai 
politiškai panaudotas, gali arba 
daug pakenkti Amerikai, arba 
daug padėti Laisvajam Pasauliui. 
(“Kiekvienas laisvas žmogus turi 
dvi tėvynes: savųjų ir Prancūzi
ją”.) Jis buvo pasiryžęs labai 
brangiai mokėti už šių Prancūzijos 
pagalbų, su sųlyga, kad ji nekenk
tų Amerikai. Reikia, mat, su
prasti tokį dalykų: drųsa garsiai 
pasakyti ne! Amerikai, pasijuokti 
iš Amerikos politiškai apsimoka. 
Kaip toje pasakoje: jeigu viena iš 
pelių išdrįstų užkabinti varpelį ka-

Trimakas, paskutinysis V. Bir
žiška, Steponas Sodeika, Dr. Ju
lius Kaupas, Dr. Albertas Taru- 
lis. Mes turėtume rengtis užimti 
jų vietas, kad lietuviškoji gyvy
bės ugnis neužgęstų, kad ją nėš
tume ateinančioms kartoms. Tad 
sukruskime dar dabar, neš neuž
ilgo gali būti pervėlu...

Su kolegiškais linkėjimais
Genius Procuta

ir tai mažina jaunimo darbo ak
tyvumų žemės ūkio gamyboje. Jis 
dar nurodė, kad buitinio aptarna
vimo būklė “kol kas” dar neatitin
ka mūsų dienų reikalavimų ir 
turimų materialinių ir techninių 
galimybių. Daug trūkumų sutin
kama valgyklų, dirbtuvių, pirčių, 
nuomojimo punktų darbe. O kai 
kur, pagal Morkūnų, tokių buiti
nio aptarnavimo įstaigų kaime vi
sai nėra.

Vis nusiskundžia nenorinčiais 
kaime-kolchozuose dirbti žemės 
ūkio specialistais. Pagal Morkūnų 
tenka tik su pasipiktinimu kalbėti 
apie žemės ūkio specialistus, kurie 
“atsisakė vykti pagal paskyrimų, 
įsitaisė miestuose ir dirbu, nieko 
bendra neturintį su agronomija 
ar veterinarija”. Nurodytas pa
vyzdys: ne pagal specialybę dir
ba 248 žmonės, iš jų 115 komjau

nimo narių. 
(E)

suomet iš pirmo žvilgsnio bus su
sidomėta knyga, kurios išvaizda 
bus varginga. Norėtųsi tvirtinti, 
kad gerai apipavidalinta, meniškai 
išleista knyga bus tuo pirmuoju 
akstinu, kuris pagaus skaitytojo 
dėmesį. Tik jau vėliau skaitytojas 
įsigilins į jos turinį ir šiuo požiū
riu jų vertins.

Knyga nėra vien dvasinis penas, 
bet kartu ir materialinė gėrybė. 
Todėl knygos mėgėjui nėra vistiek, 
kaip ji atrodo.

Tačiau knygos meninis apipavi
dalinimas surištas su išlaidom, ku
rias leidėjai stengiasi mažinti, 
kad knygos pardavimo kainų pa
darius labai įkandamų. Bet ir su 
beveik tom pačiom išlaidom gali
ma knygos išvaizdų žymiai page
rinti, parenkant tinkamų viršelį, 
popierių, šriftų ir t.t.

3. Pastaruoju metu steigiami 
įvairūs fondai su milijonu daugiau 
ar mažiau dolerių mūsų politi
niams ir kultūriniams tikslams. 
Tačiau iki šiol niekas nepajudino 
klausimo, kur rasti lėšų mūsų 
merdinčiai knygai į gyvenimų su- 
grųžinti. Juk lietuviška knyga yra 
mūsų tautinis kraujas. Jos nete
kę pasidarysime tautiniai ir kul
tūriniai anemiški.. Šiandieninės 
lietuviškos knygos leidimas daugu
moj remiasi “sponsoriais”, negau
siais knygos labdariais. Ar ilgai 
jų užteksime ir ar jie pajėgs už
tikrinti lietuviškos knygos leidimo 
ateitį? Kaip didžiai bevertintu- 
mėm tuos retus labdarius, turime 
tačiau pripažinti, kad retam tokie 
geradarbiai prieinami, o ypač pra
dedantiems, nespėjusiems susida
ryti literatūroj vardo.

Norint knygų leidimų pagyvinti, 
reikėtų nedelsiant sudaryti tam

(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

nesugebėjimo 
galvosenų, ir 
priežasčių — 
pasaulyje —

tinui ant kaklo! Nereikia užmirš
ti, kad tokio varpelio garsas — de 
Gaulle spaudos konferencija — nu
aidi per visų pasaulį, kad žmonės 
visur — Vokietijoje ar Belgijoje, 
Afrikoje, Azijoje ar Pietų Ameri
koje — sau kartoja: va, štai de 
Gaulle išdrįso pasakyti garsiai tai, 
kų mes visi tyliai galvojame.

Gal tai ir nemalonus dalykas, 
bet Valstybės 'Departamento eks
pertai jį gerai žino: Jungtinių 
Amerikos Valstybių paskutiniųjų 
20 metų rezultatai, šalia labai žy
mių pozityviųjų, turi ir negaty
viųjų pusių. Iš pavydo neturtingo 
stipram, silpno stipresniam, dėl 
Amerikos diplomatų nepatyrimo 
vesti didelę, pasaulinę politikų, dėl 
Amerikos piliečių 
suprasti kitų tautų 
dėl daugelio kitokių 
Amerikos prestižas 
čia nekalbu apie Europų — yra 
“toks koks jis yra”, kaip sakytų 
de Gaulle: jos bijoma, iš jos nori
ma iščiulpti galimai daugiau dole
rių, bet jinai nemėgstama.

Jau seniai, dar Stalino laikais, 
teko pasikviesti pas mus pora čekų 
profesorių, turistų Egipte, šir
dims atsivėrus, ir sako vienas iš 
jų: kaip danguje, taip ir ant že
mės. Mes turime rusus, o jūs — 
amerikonus. Papasakosiu dar vie
nų istorijų, kurios pagrindinis per
sonažas, pulkininkas Aydemir, sėdi 
šiuo metu pasmerktųjų celėj, lauk
damas sušaudymo. Tad jam mano 
istorija jau nebegali pakenkti. Ji
sai, mat, norėjo nuversti Turkijos 
legalių valdžių ir jos vietoje įvesti 
“tvirtų” režimų. — Prieš keletu 
metų gaunu netikėtai pakvietimų 
aplankyti Turkijos Karo Mokyklų 
(turkiškųjų West — Point), kurios 
viršininku tada kaip tik ir buvo- 
pulk. Aydemir. Atsirandame mes 
su Prancūzijos kultūriniu patarė
ju viršininko kabinete. Pavaiši
nęs kava, jis mums štai ir išpasa- 
koja reikalų. Amerikos kariški 
atstovai pareikalavę, kad Karo 
Mokykloje būtų panaikintas pran
cūzų kalbos dėstymas, pakeičiant 
jų visiems privaloma anglų kalba. 
Turkams Inesutikua, amerikiečiai 
atsiimsiu visas kalbų mokymo tech
nines priemones, kuriomis mokyk
la naudojasi. Pulkininkas mums 
pastato klausimų: ar mes galime 
skubiai duoti jam prancūzų — spe
cialistų ir visus reikalingus apa
ratus? — Mus lydėjęs ekspertas 
iš Paryžiaus suabejojo, ar mums 
pavyks taip greitai atšaldyti kre
ditus tam reikalui. Tada pulkinin- 

tikslui specialų fondų ar iš turi
mų fondų skirti dalį lėšų knygų 
leidimui.

Dabartiniu metu lietuviškų kny
gų leidimas sukoncentruotas JAV. 
Kituose kraštuose knygų išleidžia
ma žymiai mažiau. Tačiau Ameri
koj išleistos knygos, dėl aukšto 
dolerio kurso pasidaro dvigubai 
brangesnės, vargiai beįperkamos. 
Pav. Amerikoj 2 dol. kainuojanti 
knyga, Australijoj parduodama už 
1 svarų. Du dolerius Amerikoj ga
lima uždirbti per vienų valandų, o 
vienų svarų — per 2 vai. ar net 
ilgiau. Nėra net reikalo šios tie
sos įrodinėti.

Jau eilė metų Londone veikia 
knygų leidykla Nida, kuri yra iš
leidusi kelias dešimtis knygų. Kny
gos platinamos prenumeratos bū
du. Vienos knygos (apie 200 ar 
virš pusi.) kaina 7 šil., įrišta dro
bėje 10 šil. Tokios apimties ir 
drobėj įrišta knyga Amerikoj kai
nuotų 2 ar net 3 doleriai. Austra
liškais svarais būtų £1 ar £1.10.0 
vietoj 12/6 (Anglų svaro kursas 
26% aukštesnis už australiška). 
Skaičiai kalba patys už save. Pa-

(Pabaiga psl. 3)

KAS TEISUS?
Kai Anglija, priėmusi užsakymų 

ir Kubai pristačiusi užsakytuosius 
autobusus, Amerikos užsienių rei
kalų ministeris Dean Rusk pasi
piktinęs pareiškė, kad toks ben
dradarbiavimas yra parama prie
šui. Į tai anglų spauda atsikirto: 
"Jeigu britų autobusų pristatymai 
Kubai smerkiamas, kaip parama 
priešui, tai kaip pateisinamas par
davimas ir pristatymas kviečių 
Sovietų. Sąjungai?” 

kas, staiga prūsiškai įsitempęs, 
mums atsakė: “Ponai, pinigai dar 
neviskas. Ir savigarba žmogui 
reiškia. Turkijos kariuomenė su
ras tučtuojau kreditų tam reika
lui.” — Ir reikia neužmiršti kon
teksto, kuriame įsirašo šita visa 
istorija: Turkija yra Amerikos 
politikos visuose Artimuose Rytuo
se bastijonas. Turkų kariuomenė 1 
skaitoma pačia ištikimiausia ame
rikonams. '

“Pinigai, tai dar neviskas” — 
pakartojo, lyg tyčia, generolas de 
Gaulle savo paskutinėje spaudos 
konferencijoje, kalbėdamas apie 
pagalbų, kurių Prancūzija gali su
teikti Lotynų Amerikai.

O šitie mano išvedžiojimai siekia 
vieno: įrodyti, kad de Gaulle prieš 
-amerikoniška politika nėra jo vie
no išgalvojimas, kad jis, kaip ge
ras politikas, tiktai išnaudoja cha
rakteringų sociologinį reiškinį, 
bendrų visam Trečiajam Pasauliui. 
Jis yra tik plačiai pasklidusių po
litinių nuotaikų išraiška, o ne su- 
radėjas.

Pabandykime dabar įjungti į šį 
bendrų vaizdų komunistinės Kini
jos pripažinimų. Visi daliniai iš
aiškinimai: de Gaulle nori pa
kenkti Johnsonūi jo rinkiminėje 
kampanijoje, de Gaulle nori iš
stumti Amerikų iš buvusių Pran
cūzijos kolonijų Rytų Azijoje, jei
gu jie ir turi tiek tiesos, neišaiški
na bendrosios politinės linijos. 
Neužmirštinas vienas faktas: nuo 
pat Kennedy išrinkimo į preziden
tus laikų, de Gaulle nesiliovė pers- 
pėdinėti Amerikos atsakingus po
litikus: nėra ko draugauti su 
Chruščiovu, nėra ko padėti Rusijai 
dėl to, kad ji turi sunkumų su Ki
nija. Atvirkščiai: reikia jai tuos 
sunkumus dar didinti. O kaip ga
lima daugiau pakenkti Rusijai, 
negu paremiant Kini jų? Tegu Ki
nija įeina į Jungtines Tautas: dvi 
valstybės, besipešančios tarpusavy, 
atstovaus komunizmų ir jį silp
nins. Tegu Kinija įkelia kojų į 
Afriką: jos koja gali atsistoti tik 
toj vietoj, iš kurios Rusija ištrauks 
savo kojų. Neutralizuokime Piet
ryčių Aziją: tegu Kinija kreipia 
savo akis į menkai apgyventus Si
biro plotus. Neužmirškime, kad 
Rusija, o ne Kinija, yra pasaulinė 
atominė galybė, priešas numeris 
pirmas. Tačiau jos išstūmimas iš 
Afrikos jau atliktas; Azijoje jau 
jai ankšta darosi. Rusija, per pen
kiolika metų vedusi agresyvinę ir 
ekspansyvinę politiką, dabar gali

(Nukelta į. psl. 4)
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Kas keli metai Londone išeina 
vienokia ar kitokia Pulgio An- 
driušio knyga. Tie laikai, kuo
met mūsų rašytojai turėjo nuo
latinę auditoriją, kaip nepriklau
somybės, karo ar ankstyvosios 
emigracijos metu, jau seniai pra
ėjo. Viena iš skaudžiausių egzi- 
linių tiesų ir yra tai, kad nebėra 
visus siejančios istorijos. Lietu
vybė egzilyje pamažu tampa kil
mės klausimu, nebe egzistencinė 
tikrovė. Nieko nuostabaus, kad 
rašytinis žodis nustojo svorio 
kasdienybę liečiančioje polemi
koje, kad ta pati polemika, kuri 
šiaip yra tautos gyvybės išraiška, 
tampa pasipiktinimo priežastimi 
ir degeneruoja į plūdimąsi ir 
kažko vengtino. Polemikos vietą 
pradeda užimti domėjimasis mū
sų kilme, vienintele mus visus 
tebejungiančia realybe. Net ir eg
zilyje augantis jaunimas ima do
mėtis savo kultūriniu paveldėji
mu. Tai yra aktualu, nes mūsų 
ateitis, santykis, su dabartimi 
vakarykštės istorijos etiniai — 
egzistencinis turinys, apsispren
dimai didele dalimi priklauso 
nuo to, kuo mes buvome. Tik tai 
pilnai suvokę galime turėti šio
kią tokią viltį nepakartoti praei
ties klaidų, atgimti. Norinčiam 
pasveikti yra būtinas ligos istori
jos žinojimas.

Pulgio Andriušio knygos kaip 
tik ta prasme nepaprastai aktu
alios. Sunku jas tiksliai apibū
dinti. Ar jos poezija, istorija ar 
antropologija? Jo knygos paten
kina visas šias disciplinas. Gal
būt, tiksliausia būtų ir nesisteng
ti pravesti ribos. Kuo daugiau 
knygoje tiesos, tuo daugiau ji ap
rėpia. Specializacija tiek moks
le, technikoje ar kūryboje visuo
met yra silpnumo, inercijos žy
mė. Antra vertus, anot Tomo 
Akviniečio, kiekvienoje šukėje 
slypi visuma. Gerai išreikšta min
tis, nesvarbu kaip siaurame kon
tekste, įgyja visuotinę reikšmę ir 
prasmę. Andriušis savo profesija 
pasirinko žurnalistiką, antraeilę 
mūzą. Bet tai charakterizuoja 
jį, ne jo darbus. Tai kuklumo, 
savęs nepervertinimo, realistiško 
galvojimo bruožas. Žurnalistiką 
jis betgi iškėlė aukščiau kasdie
nos reikalavimus patenkinančio 
raportažo. Galima net tvirtinti, 
kad griežtas laikymasis žurnalis
tinės etikos, nepaperkamumas, 
efektų ir teatrališkų mostų ven
gimas iškėlė jį virš mūsų litera
tūros vidurkio. Per dažnai mes

P. ANDRIUŠIS ANT SVARSTYKLIŲ
ROJAUS VARTAI IR PURIENOS PO

Šiandien užmirštame, kad fikci
jos tikrumoje nėra, kad turėdami 
laisvę sugalvoti personažus, in- 
trygą ir situacijas, mes toli gra
žu tuo pačiu neįgyjame teisės su
galvoti tiesos apskritai. Per daž
nai mes linkę sukeisti tiesą su ją 
išreiškiančiomis priemonėmis ar
ba priemonėse įžiūrėti tiesą.

★

“Rojaus vartai” yra daugeliu 
atvejų keista knyga. Jos scena 
yra sodžius, veiksmas yra so
džius, užuomazga ir atomazga 
sodžius. Teisingai pasakė vienas 
jos recenzentų, kad skaitytoją 
apimantis smalsumas, lūkestis, 
su kiekvienu puslapiu jis tikisi 
prasidėsiant veiksmui, ką nors 
įvykstant — bet užvertęs pasku
tinį jis apsivilia. Nieko neįvyko. 
Po daugybės žvilgsnių į žmogaus 
gyvenimo būdą, į jo sielą ir gal
voseną neištariamas joks spren
dimas, niekas nepasmerkiama, 
nieko nepažadama. Turbūt tokį 
patį jausmą pergyvena mokinys, 
prmą kartą išgirdęs apie bičių 
arba skruzdėlių santvarką. Žmo
nės tame sodžiuje gyvena metų 
laikų ritmu. Jie atlieka darbus, 
kurie nematuojami darbo valan
dų skaičiumi, produkcijos lygiu. 
Jie . neišranda naujų metodų. 
Skaitant “Rojaus vartus” pasi
daro akivaizdu, kodėl Bradūnas 
pavdino vieną savo eilėraščių 
rinkinių “Apeigomis”. Andriušio 
sodžiuje trūksta technologinio 
pragmatizmo, komercinio galvo
jimo, konflikto tarp skirtingų in
teresų. Trūksta ir kovos tarp in
dividų, nors žmonės gerai nu
piešti ir tokios kovos potencijai© 
netrūksta. Andriušis neatsistoja 
teisėjo pozoje; — jis tenupiešia 
žmones, kokie je buvo, tepalie
ka skaitytojui įsivaizduoti ko
kiais jie tapo. Jis nepasako, kad 
toji sodžiaus buitis laiminga, 
skurdi, tragiška ar beviltiška. 
Bet skaitančiame jis pagimdo 
lūkestį, ir sunku įsivaizduoti, kad 
tai būtų jo sąmoningai neįkalku- 
liuota knygon. Įpratę klausytis 
triukšmingų stereo plokštelių su 
šimtais muzikantų, mes linkę už
miršti primityvios Pano fleitos 
burtus. Skrupulingu autentišku
mu stengdamasis nupiešti prieš
karinį lietuvių sodžių, Andriušis

negalėjo nieko kito parašyti. Ta
sai sodžius buvo toks. 
Jame buvo gyvas tasai skaitan
čiam įteigiamas lūkestis. Tam lū
kesčiui betgi sunku suteikti var
dą. Galima jį pavadinti laisvės, 
pažangos, socialinės teisybės, re
ligijos laisvės, mokslo, gerbūvio' 
ilgesiu. Andriušis žino, kad bent 
vieną iš jų paminėjęs jis imtų 
meluoti. Tiesa buvo didesnė ir 
bevardis lūkestis labiau įtikinan
tis negu logiškai besiperšantys 
žodžiai, kaip laisvė, apsisprendi
mo teisė, pažanga. Šitie terminai 
teisininkų ir demagogų sugalvo
ti. Todėl jie tokie skurdūs arba 
patosiški, kaip popierinės gėlės.

Kartu su tuo lūkesčiu “Rojaus 
vartai” skaitytojui sukelia ir ne
viltį. Ilgesys tame sodžiuje yra 
bejėgis, jis šildosi pavasarį pa
kluonėje, kur jau nutirpęs snie
gas, jis neracionalus ir įkeliamų 
vartų garsas skaudus, kaip taš
kas po pasmerkimu, kad ir šiais 
metais niekas nepasikeis. Tai ra
mina bet kartu ir atima energiją. 
Pasiutęs šuva pasirodo laukuose. 
Ar tai nelaimė, pavojus ar šven
tė? Sodžiaus gyventojai atsikrato 
letargijos: tai vienintelis perso
nažas visų vienbalsiai pasmer
kiamas. Gal ir yra visa to kaimo 
esmė tame, kad tik pasiutęs šuva 
pasmerkiamas, tik kampininkas 
niekinamas, tik žydas svetimas, 
tik zakristijonas pagarbiai sutin
kamas.

Pulgis Andriušis nieko nesiima 
spręsti. Jis perduoda tai, ką ne
paprastai gerai žino, kuo tiki ir 
ko ilgisi. Kad skaitytojo lūkestis 
nepatenkinamas, nėra Andriušio 
kaltė ir ne knygos trūkumas — 
tai jo intencija, peisažo dalis.

Tai lietuvio dalia.
Pulgis Andriušis to nesugalvo

jo. Jis tą matė.
★

“Purienos po vandeniu” pa
pildo “Rojaus vartus”. Chrono
logiškai tasai trumpų apysakai
čių rinkinys galėtų būti kaimo 
būties veikalams epilogu. Meno 
kūriniai įgyja autonomiją, jie iš
silaisvina iš autoriaus valdžios. 
Tos realistiškos apysakos, pa
prasčiausiu stiliumi parašytos, 
tampa simboliškomis. Jau visa

VANDENIU

to rinkinio struktūra simboliška. 
Skaitytojas išvedamas iš kaimo, 
jis išeina kartu su autoriumi. Jis 
blaškosi po visą nepriklausomą 
Lietuvą. Jis kalbasi su mažlietu- 
viais, profesoriais, anglų jūrinin
kais Klaipėdoje, mirksta karšta
me Birštono dumble, vaišina šve
dus — bet nustoja namų. Mono
toniška tikrovė, metų laikų rit
mas yra dingę. Jis turi pats sau 
mušti taktą su skaidriosios čier- 
ka klebonijoje. Skaitytojas nebe
nuobodžiauja ir nieko nebelau
kia, nebesišildo pakluonėje ir ne- 
berakinėja varlių. Bet kartu su 
Andriušiu pasiklysta savo paties 
sodžiuje. Jis baigė mokslus ir be
raštei merginai rašo laišką bet 
nebegali susikalbėti su kaimie
čiais. Jis įgyja patronizuojantį 
toną, jis apsprendžia žmones bet 
tai darydamas teįsipainioja savo 

APIE KNYGAS
(Žiūr. pradžią psl. 2)

tyrinėjus gal būt galima, rasti 
kraštą, kur knygų leidimo sąlygos 
yra daug lengvesnės ir spausdini
mas dar pigesnis, negu Anglijoj. 
Prieš tai žinoma reikėtų ištirti 
persiuntimo ir muitų užtvaras. 
Jeigu Nida savo privačia inicia
tyva sugebėjo išsilaikyti eilę me
tų ir atrodo nuolat tvirtėja, rei
kia manyti, visuomenės finansinę 
paramą turinti leidykla tikrai 
daug padarytų.

Yra atėjęs aukščiausias laikas 
lietuviškos knygos leidimą reorga
nizuoti, j tą darbą įtraukti ne tik 
mūsų rašytojus ir kultūrininkus, 
bet ir visus lietuvius, besidomin
čius lietuviška knyga.

4. Tačiau galbūt pats svarbiau
sias uždavinys lietuviškai knygai 
išlikti gyvai yra jos tinkamai or
ganizuotas platinimas. Knygų ki
oskų laikymas mūsų parapijiniuo
se ar bendruomeniniuose centruose 
platinimo problemos neišsprendžia 
ir yra tik bėdos ir laikina prie
monė. Kioskus lanko daugiau kny
gos entuziastai, kurie reikalui 
esant, knygą suras ne tik kioske, 
bet ir kitur. Knyga turi pasiekti 
tuos nerangiuosius knygų mėgė
jus, kurie mielai knygą skaito, kai

paties pinklėse. Ūkininkai jį įta
rinėja — jis valkata, svetimasis. 
Norėdamas pataikauti jis žmones 
papiktina. Jis gėdisi savęs, jis me
luoja ir nežino kodėl. Jis tampa 
savotišku nuromantintu Niper- 
nadžiu.

Išėjęs iš kaimo, anot Žukaus
ko tapęs “pasaulio žmogumi” jis 
pasijunta išskirtas. Prie “pasau
lio” jis negali pritapti, nes pa
saulis, tai niekas kitas, kaip tasai 
paliktas sodžius. Jame vis dar te
begyvena namuose likusieji, vi
sur tie patys, Žemaitijoje, Vo
kietijoje ar Australijoje. Jie ren
giasi kitaip, jie kalba kitaip bet 
esmėje ir jie nedirba: jie atlieka 
kasdienines apeigas.

Giliausią įspūdį palieka apysa
ka apie seną motiną kaimietę ir 
jos inteligentus sūnus. Atpasa
koti būtų sunku, kaip ir viską, 
kas gerai parašyta. Bet toje ma
žoje apysakaitėje į mus dvelkteli 
ką Nietzsche pavadintų tragedi
jos geneze.

V. J.

ji jiems įdedama tiesiog į rankas. 
Tam tikslui turėtų būti organi
zuotas skaitlingas platintojų tin
klas. Ši darbą galėtų sėkmingai 
varyti mūsų kultūrinės organiza
cijos, kaip Kultūros Fondas, sa
kysim, knygų klubas, knygnešių 
būreliai ir kitokie junginiai. Lietu
viška knyga merdės ir apsineš dul
kėmis, jeigu ji kukliai padėta 
krautuvėlės lentynoj lauks skaity
tojo “malonės", šiandien lietuviš
ka knyga skaitytojui turi būti 
brukte įbrukta. Aš abejoju, kad 
taip “įsigijęs” knygą skaitytojas 
gailėtųsi.

Puikiai žinome, kaip knygos 
platinamos šiame krašte. Nuolatos 
mūsų durys yra varstomos austra
lų agentų siūliančių įvairias enci
klopedijas ir daugtominius leidi
nius, kurie kainuoja dešimtis ir 
šimtus svarų, žinoma, jų darbas 
pelningesnis, nes jie operuoja 10 
milijonų gyventojų tarpe, kai mū
sų tautiečiai skaičiuoja tik šim
tais. Lietuviškai knygai platinti 
reikalingi nepalaužiami entuzias
tai, kuriems ne tik pelnas rūpėtų. 
O tokių yra. Štai pav. Melbourne 
žinomas kultūrininkas A. Krausas 
pats asmeniškai išplatina melbour-

Juozas Mikitas

NAKTIES PAMAINĄ
BAIGIANT

Aušta rytas, bučiuodamas žemę. 
Aš budžiu, prie motoro prišlijęs. 
Nors širdis iš čionai mane tremia 
Į tavųjų sapnų karaliją...

Ūžia žemkasė mano besotė, 
Įkyriai miegas lipdo blakstienas. 
Bet man miela dažnai taip svajoti, 
Kai su savo mintim esu vienas:

Tegu būna ramus tavo miegas, 
Tegu būna sapnai tavo gražūs.
Ir naktis, tau lyg sapnas prabėgus 
Tepaskęsta spalvinguos miražuos.

Yallourn, 1964.III,4

niškių tarpe šimtus egzempliorių 
tokių nepigių knygų, kaip V. Sruo
gienės “Lietuvos Istorija”, “Met
raštis” ir dešimtis kitų. Ne visi 
esame apdovanoti A. Krauso auto
ritetu ir energija, bet tai akivaiz
dus įrodymas, kad lietuviškai kny
gai pirkėjų netrūksta, tik reikia 
juos surasti, jei jie patys del pa
laiminto lietuviško nerangumo prie 
knygos neartėja. Lietuviškos kny
gos leidimas ir platinimas negali 
ilgiau būti paliktas vien tik pri
vačiai iniciatyvai, kaip privačiai 
iniciatyvai nepaliekame tėvynės 
laisvinimo. Lietuvybės išlaikymo, 
savaitgalio mokyklų ir kitų gyvy
bingų tautinių reikalų.

Nemaža mūsų kultūrininkų me
tų metais laukia leidėjo ar “spon- 
soriaus” savo lituanistiniams kū
riniams, kurie, nors ir nesitikėda
mi komercinio pasisekimo, galėtų 
turėti neįsikainuojamos kultūrinės 
reikšmės, šiame reikale kaip tik 
su pagalba galėtų ateiti jau ankš
čiau minėta visuomeninėm lėšom 
įkurta ar remiama leidykla, kuri 
tikriausia nepakenktų gražiai pri
vačiai iniciatyvai knygų leidime.

Senesnioji karta baigė įsikūri
mo vargus. Atsivežtinis jaunimas 
profesiniai pasiruošęs ir, baigęs 
mokslus, daugumoj tvirtai stovi 
ant savų kojų. Gyvenimas tapo 
normalus ir ramus. Turime dau
giau laisvo laiko poilsiui ir kultū
rinėm pramogom. Kaip tik yra at
ėjęs tinkamiausias laikas atsisuk
ti veidu į lietuvišką knygą ir su 
ja atnaujinti laikinai nutrūkusią 
giminystę.

A K I V A R A

BAR BEK I U
(Tęsinys)

Puplys: Atsiprašau, ponios! Nepamirškime, 
kad ir ponas daktaras ir Pajauta yra naujų laikų 
intelektualai, tad gal jų nederėtų vertinti seno
višku mastu!

Tešlienė: Tai jau čia dveigys treigį moko! Aš 
tik tiek pasakysiu: kiek galvų, tiek ir razumų!

(Ateina Pajauta)
Pajauta: Labas vakaras!
Puplys: O kur ponas daktaras?
Pajauta: Nežinau. Jo butas užrakintas. Tik

riausiai, kad gal buvo iššauktas pas ligonį, ar šiaip 
kokiu svarbiu reikalu turėjo išvykti. Nėra abejo
nės, kad jis čia atvyks, tik gal šiek tiek pavėlavęs.

Kristina: Pajauta, mes susižiedavome su Vincu.
Pajauta: Su Vincu Jurgėla? Kaip? Kada?
Kristina: Šį vakarą. Viskas vyko taip stai

giai, kaip sapne-----------Ir su tėvelių pritarimu.
Pajauta: Tėve, kaip aš turiu šitą suprasti?
Puplys: Kaip tai? Ko tu nesupranti? Juk Vin

cas puikus vyras! Ar tu jį pažįsti?
Pajauta: Ar jis puikus ar ne, ne mano reikalas. 

Aš tik noriu atkreipti jūsų dėmesį į faktą, kuriuo 
jūs visuomet rėmėtės. Juk jūs visuomet pabrėžda- 
vote, kad yra būtina išlaikyti tam tikrą vietą visuo
meninėje ir socialinėje plotmėje. Tai kodėl toks 
staigus nuomonės pakeitimas?

Puplys: Kaip tai pakeitimas? Vincas kaip tik 
atitinka visus mano nustatytus standartus: ir jau
nas ir prie pinigo ir diplomuotas!

Pajauta: Ach, štai kaip — net ir diplomuotas! 
Taip! Labai teisingai! Jis yra, kaip ten vadinama, 
diplomuotas plaukų kirpėjas. Dovanokite, aš neži
nojau, kad jūs ir tokius diplomus pripažįstate...

Puplys: ...plaukų kirpėjas?...
Puplienė: Kristina!?...
Puplys: Bet kaip tai gali būti? Juk ponia Teš- 

lienė tvirtino....
Teilienė: ...erzino katė šunį, kol be uodegos li

ko! Prie ko čia dabar Tešlienė? Ką gi aš pačiam 
kalbėjau? Tik prisimink! Nei aš sakiau, nei pats 
klausei, koks tas jo diplomas. Gi man nei galvon 
neužėjo į smulkmenas leistis! Pagaliau ir progos 
neturėjau! Juk sakiau: neskubėk, pagalvok! Bet 

kur tau — beveik privertei juos susižieduoti! Ma
tosi, kad susikalbėjom, kaip kiaulė su žąsimi, bet 
tai dar nereiškia, kad čia Tešlienės kaltė! Aš pa
čiam katės maiše nesiūliau!

Stypienė: Teisingai, teisingai, ponas Puply! 
Visai taip ir buvo — aš esu liudininkė! Ir žodį da
vei ir mums kalbėti neleidai...

Blakienė: Na, čia tai bent naujiena — dides
nė, kaip atominė bomba!

Kirvienė: Čia, tai jau bus sumušti visi rekordai: 
trumpiausios sužieduotuvės visoje apylinkėje...

Kristina: Tėveli, aš šio žiedo Vincui negrą
žinsiu !

Puplienė: Dukrele, kaip tu drįsti! Tokia gėda!...
Tešlienė: Ką jau čia, poniute! Nori dviem pu

pom visą lauką apsėti! Nei čia gėda, nei čia sar
mata! Graži, jauna porelė, abu lietuviai — tik 
džiaukis, kad ne kokį arabą išsirinko! Nevyk Die
vo į medžius! O ponui Pupliui, tai aš tiek pasaky
siu: davei žodį reikalo neištyręs, tai dabar žinokis! 
Ką išsivirei, tą ir valgyk! Tik nepamiršk vieno da
lyko: ką Tešlienė matė ir girdėjo — kol mirs ne
užmirš! Sulaužyk tą savo pagirtą žodį, tai Tešlie
nės nei su paraku iš savo plaukų neiškrapštysi!...

Kirvienė: Čia jau ne tiek bėdos, kiek juoko------
Blakienė: Ka jau čia ir bekalbėti! Metų me

tams bus kas prisiminti!
Tešlienė: Tai ir aš pritariu, poniutės! Sakoma, 

koks paukštis, toks ir lizdas! O aš dar pridėsiu: 
juokiasi puodas, kad katilas juodas! Paskalbėsime 
ir pasijuoksime visos, mielos poniutės! Pakalbėsi
me, kas ten ponią Blakienę iš baliukų parlydi, pa
kalbėsim ir apie tai, kam ten ponia Kirvienė par- 
fumuotus laiškučius rašo... Pakalbėsim...

Blakienė: Ponia, ką čia jūs dabar-------
Kirvienė: Ponia, aš tik pajuokavau! Juk čia 

ne mano, bet ponų Puplių reikalas. Aš taip, kaip 
čia nebuvusi. Iš manęs žodelio neišgirsit...

Blakienė: Taip, taip — ir aš taip sakau! Mes 
tik pajuokavome, o ponia Tešlienė paėmė už tikrą 
pinigą. Juk visos turime pakankamai savo reikalų, 
tai kam dar čia j svetimus nosį kaišioti...

Tešlienė: Aš irgi galvojau, kad poniutės tiktai

juokaujate... Tai taip ir užprotokoluosime, kad 
šaukštu jūros neišsemsi ir svetimais rūpesčiais 
negyvensi! >

Puplys: Nesiginčykite, ponios! Čia yra mūsų 
šeimos reikalas. Aš rimtai viską persvarsčiau ir 
mano išvada yra tokia: gal dukters laimė yra svar
biau, negu tėvo ambicija. Aš savo žodžio laikausi!

Kristina: O kaip jūs, mamyte?
Puplienė: Tebūnie pono Puplio valia.
Kristina: (bučiuoja tėvus) Ačiū, ačiū.
Vincas: Aš pažadu: šio sprendimo jums nerei

kės gailėtis.
Visi: (ploja) Valio, valio!
Pajauta: Fui, tai yra niekas kita, kaip pa

prasčiausia neišsiauklėjimo demonstracija. Tiesiog 
gėda! Šitokia situacija! Aš neturėsiu kur akių 
dėti universitete...

Tešlienė: Nespiauk į vandenį, kad netektų iš
gerti! O kuo jau pati garantuota?

• Puplienė: Taip, dukrele, gyvenime visko pasi
taiko —

Kristina: Be reikalo tu savo daktariuku didžiuo
jiesi — dar didelis klausimas, kaip ten bus...

Pajauta: Aš nesuprantu jūsų mentaliteto! Kad 
mudu su ponu daktaru pakampiais neslankiojame, 
kaip judu, tai, reiškia, nieko nebus! Žmonėms, pa
siekusiems aukšto intelektualinio lygio tokių vulga- 
riškumų nereikalinga. Tiesa, kad šitokiais klausi
mais mes su ponu daktaru tiesioginiai nesame kal
bėję, nes juk tai būtų visiškai beprasmiška! Mes 
vienas kitą puikiai suprantame telepatiniai------ ;

Tešlienė: Pasakyta gudriai, bet mano ausyse 
skamba kvailai! Tik žiūrėk, kad iš tos telepatijos 
nepaliktom be simpatijos...

Pajauta: Ponia, savo nesupratimu mane užgau- 
nate! Jeigu tik norėčiau, galėčiau dar šį vakarą 
su ponu daktaru susižieduoti!

Stypienė: Bet panele Pajauta juk tik ką pati 
sakėte, kad panašiais reikalais iš viso nieko nekal
bėjote, tai iš kur jau esate tokia tikra?

Pajauta: Aš prieinu išvados, kad jums neįma
noma šį klausimą išaiškinti. Jaučiu, kad negalėsiu 
prasiveržti pro jūsų žemą mentalitetinį barjerą. 
Juk čia yra grynai intuicijos reikalas!

(Pajauta dainuoja. Melodija: “Serenade of 
Love”)

Žinom juk gerai,
Kad čia maža merginų,
Mūsų čia mažai,
Žįnom tą gerai!

Vyrų čia šimtai:
Vos pirštu tik pamojus, 
Neatsikratai — 
Vyrų čia šimtai!

Jei galvą prilaikai,
Problemos nebėra,
Tik, žinoma, blogai, 
Rūšis mat ne kokia...

Nors vaikšto po šlipsu,
Nublizgintu bato,
Bet liūdna dainelė čia,
Mat, galvelė jų tuščia,
Mat diplomo nebėra, j
Tad menka nauda...

Tačiau surandi,
Jei pati turi galvą,
Jei esi gabi, 
Tai ir surandi.

O kai surandi
Reik mokėt išlaikyti,
Turi būt’ gudri,
Kitaip prarandi----------

štai, kad ir aš pati,
— Nors girtis nekuklu — 
Suprantate visi, 
Kai kam gal pavydu...

Kramtykite nagus: 
Daktaras mano bus! 
Ką norėjau suradau, 
Mat, aš galvą prilaikau, /
Nors visiems jums pavydu, 
Padėt negaliu...

8
(Ateina daktaras Dagilis)
Dagilis: Labas vakaras, gerbiamieji! '
Pajauta: Labas vakaras, ponas daktare! Kodėl 

taip vėlai ? Mes jau buvome bepradedą rūpintis —
Daktaras: Dovanokite! Žinote, reikalams galo 

nėra.
Puplys: Nesvarbu, kas ten bebuvo — svarbu, 

kad esate čia! Juo ilgiau tenka svečio laukti, juo jis 
malonesnis!

Puplienė: Mes turime naujieną, ponas daktare! 
štai, kvietėme tiktai į barbekiu, o pataikėte tiesiai į

Nukelta i psl. 4)
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tiktai gintis ir grįžta pamažu j 
savo ribas. Čia yra tikroji rollback 
politika, geresnė negu Foster Du
lles nepavykęs containment.

Norėčiau atkreipti dėmesį į dar 
vieną gaullistinės politikos aspek
tą. Kovodamas prieš du Yaltos 
Didžiuosius, de Gaulle savo politi
ką remia tautinės nepriklausomy
bės idėja. Jeigu imsime tiktai Ry
tų Bloką, jame dar neseniai Rusi
jos dominavimo dogma buvo visų 
priimta. Kinijos ir Albanijos ne
paklusnumas iš pamatų sukrėtė 
Rusijos autoritetą, tiek Rytų Eu
ropos socialistiniuose kraštuose, 
tiek ir nerusiškose sovietinėse res
publikose. Tiek Kinija, tiek ir 
Prancūzija pasidarė dabar tauti
nės nepriklausomybės apaštalai 
— kaip tu čia dabar atskirsi žmo
gus, kuri idėja kiniška, o kur pran
cūziška! Ta prasme de Gaulle kal
bos — Europos vardu — apie tau
tų teisę į nepriklausomybę, nežiū
rint koks bebūtų jų politinis reži
mas, neabejotinai turi milžiniškos, 
gal dar šiuo metu neapskaičiuoja
mos reikšmės į visą Rytų Europos 
vystymąsi. Kol reikėjo rinktis 
tarp rusų ir amerikonų — tai bu-

DE GAULLE POLITIKA
(Atkelta iš psl. 2)

vo vienas dalykas; o kai prancū
zas — ir dar koks prancūzas — 
kalba Europos vardu apie kiekvie
no teisę šeimininkauti pas save — 
tai jau kitas dalykas. Žinios, atei
nančios iš Rumunijos — prancūziš- 
kiausios Rytų Europos valstybės 
— gana charakteringos: net šiuo 
metu vedama ne tik ekonominės 
nepriklausomybės nuo Rusijos, bet 
ir derusifikacijos kultūrinėje plot
mėje, tiesa dar atsargi, politika. 
Rusiškasis Bukarešto knygynas 
perkrikštytas Svetimųjų kalbų 
knygynu, ir ten, šalia rusiškųjų 
gaunamos ir prancūziškos ir ang
liškos knygos. Rusų kalba gimna
zijose iš privalomos paversta į fa
kultatyvinę, ir t. t., ir t. t. — Te
ko man pietauti su Vengrijos kul
tūriniu patarėju, ir kai aš, dary
damas jam komplimentą, pasakiau, 
kad Vengrija labiausia vakarietiš
ka iš visų Rytų Europos tautų, jis 
man kategoriškai atrėžė: atsipra
šau, bet mes esame vakarų euro-

SKAITYKIME

“PASAULIO LIETUVI”t

Jau nuo pereitų metų lapkri
čio mėnesio reguliariai kas mėne
sį rodosi “Pasaulio Lietuvis”. Au
stralijos lietuviai jau spėjo patys 
susipažinti su šiuo simpatišku in
formaciniu leidiniu, kurio tiks
las ir užduotis apjungti visus pa
saulio lietuvius. “Pasaulio Lietu
vį” leidžia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba, o jo ini
ciatorius yra dabartinis PLB pir
mininkas J.J. Bačiūnas.

Nepaneigdamas ir netgi pa
brėždamas dabartinę laisvojo pa
saulio lietuvių spaudą, “Pašau-' 
lio Lietuvis” pradėtas leisti ne 
konkurenciniais, o specifiniais 
tikslais - bendruomenės jėgoms 
ugdyti ir rikiuoti.

Ligi šiolei pasirodę šio biule
tenio numeriai pilnai save patei
sino ir su kiekvienu nauju nu
meriu jis darosi vis populiares
nis. Jo ir kaina nėra augšta: pre
numerata Australijoje kainuoja 
vieną svarą, atskiras numeris — 
1/6. Užsakymus priima admini
stracija: Ed. Karnėnas, 1118 
Ruthford Rd., Cleveland, Ohio 
44112, U.S.A.

Pasaulio Lietuvį redaguoja re
dakcinis kolektyvas: St. Barzdu- 
kas, V. Kamantas, Ed. Karnė
nas; techn. redaktorius J.P. Pa-

lukaitis.
Kad visų pasaulio kraštų 

kiros lietuvių bendruomenės tu
rėtų nuolatinį tiesioginį kontak
tą viena su kita, neužtenka vien 
PLB Valdybos. Reikia ir atitin
kamo organo, kuris tą margą 
bendruomeninį gyvenimą pavaiz
duotų ne vien tik žodžiais, bet 
ir paveikslais, šio biuletenio skai
tytojai jame ras gausios informa
cijos apie kitų kraštų lietuvių 
bendruomeninį gyvenimą, matys 
eilę pažįstamų vedų ir susidarys 
tikrą vaizdą apie lietuvišką veik
lą pasaulyje.

PL B-nės pirmininkas ir didy
sis Australijos lietuvių bičiulis 
J.J. Bačiūnas ragina Australijos 
lietuvius ne tik prenumeruoti 
“Pasaulio Lietuvį”, bet ir teikti 
kuo platesnės informacijos bei 
fotografijų iš mūsų lietuviškos 
veiklos ir organizacijų gyvenimo.

ALB Krašto Valdyba kviečia 
Australijos lietuvius prenume
ruotis “Pasaulio Lietuvį”. Jo kai
na tikrai nedidelė, o jo turinys 
tikrai įdomus. Drauge prašomos 
organizacijos, sambūriai, klubai 
ir visi kiti vienetai charakterin- 
gesnius savo veiklos momentus 
bei apžvalgas prisiųsti “Pasaulio 
Lietuviui” nepašykštint atitinka
mų nuotraukų.

BARBEKIU
(Atkelta iš psl. 4)

sužieduotuves! Tai Kristina ir ponas Vincas tie kal
tininkai ! )

Pajauta-. Aš nematau jokios prasmės tuo reika
lu didžiuotis-------

Daktaras: Maloni naujiena! Sėkmės ir laimės 
jauniesiems! Tai labai sveikintinas reikalas!

Kirvienė: Ne tik sveikintinas, bet ir sektinas, 
ponas daktare!

Blakienė: Tikrai, ponas daktare, jūs esate be
širdis! štai, vargšė Pajauta blaškosi, kaip druge
lis, o daktaro kaip nėra, taip nėra...

Daktaras: O kas gi panelei?
Pajauta: Nekreipkite dėmesio į pigias provo

kacijas. Tai yra tiktai nevykęs ponios Blakienės iš
sišokimas! Iš viso, aš turiu atsiprašyti dėl čia susi
dariusios situacijos------

Teslienė: Atrodo, kad panelė Pajauta nei pati 
valgo, nei kitam duoda...

Pajauta: Atsiprašau, ponia, bet jūsų nevykęs 
jumoras nepakeičia fakto. Aš pasilieku prie savo 
nuomonės, kad mano sesers sužieduotuvės yra ne 
tikslus reikalas. Iš viso, šis vakaras yra nesusipra
timas!..

Puplienė: Ką čia, dukrele, palik tą reikalą...
Daktaras: Dovanokit, gal aš nežinau visų ap

linkybių, bet kiek man atrodo, čia viskas tvarkoj —
Kirvienė: Ne viskas tvarkoj, ponas daktare, ne 

viskas!
Blakienė: O kad būtų tvarkoj, jūsų pagalba 

reikalinga...
Daktaigas: Aš nematau ligonių, o kuo kitu aš 

galėčiau pagelbėti?
Stygienė: Tai jau galėtumėte, ponas daktare...
Pajauta: Atsiprašau, ponios, bet nereikėtų kišti 

nosių ten, kur jos nereikalingos!
TeSlienė: Vagie, kepurė dega! Atrodo, be Teš- 

lienės pagalbos vėl nieko nebus! Matai, ponas dak
tare, panelė Pajauta sirguliuoja. Nors jos galvelė 
ir labai gudri, bet širdelė nerami...

Daktaras: Punia, čia tai jau aš tikrai bejėgis! 
čia jau ne medicinos reikalas,

Kirvienė: Ką jau čia, ponas daktarei Nebūkite 
toks kuklus...

ats-

piečiai...
Politika, yra, žinoma, nuomonių 

klausimas. Vieni mano vienaip, 
kiti kitaip. Aš irgi tiktai pareiškiu 
savo nuomonę, o jinai tokia: de 
Gaulle politika man neatrodo kenk
sminga Lietuvai, gal net atvirkš
čiai. Ir Vlikas, jeigu jis iš tiesų 
yra lietuviško politinio galvojimo 
smegenų centras, turėtų, užuot ty
lėjęs, pareikšti savo nuomonę šiuo 
anaiptol ne antraeiliu klausimu.

Užtai kad de Gaulle politika nė
ra koks tai jo asmeniškas kapry- 
zas. Jeigu jinai Prancūzijoje kri
tikuojama, tai tik dėl vienos deta
lės: kodėl ne mes, opozicija, o de 
Gaulle tokią gerą ir. būtiną liniją 
sugalvojo. Ir naujasis socialistų 
kandidatas j prezidentūrą, Gaston 
Defferre, viešai pareiškė, kad ji
sai, jei būsiąs išrinktas i preziden
tus, tęsiąs de Gaulle vedamą tautų 
nepriklausomybės politiką. Ši po
litinė linija, atrodo,dar bus pastovi 
kokiai penkiolikai — dvidešimčiai 
metų. Ir de Gaulle užbaigė savo 
pranešimą spaudai pareikšdamas: 
“Kooperacija su Trečiuoju Pasau
liu tampa dabar didžiąja prancūzų 
tautos ambicija”.

negali tokiomis sąlygomis suvieny
ti Europos: užtat ir de Gaulle 
politika dabar vystosi dviem kryp
timis. Iš vienos pusės, reikia 
“prailginti” Europą, įvedant į ją 
nuo Amerikos atstumo ieškančias 
Valstybes: prie Europos Ekonomi
nės Bendruomenės prisijungė tad, 
narių — kandidatų teisėmis, Grai
kija ir Turkija. Tai rytinės Euro
pos sparnas. Padavė prašymus 
įstoti į Europą Ispanija ir Maro
kas: tai vakarinis Europos prail
ginimas. Europai reikia “gilu
mos”: prie Europos tokiomis pat 
teisėmis prisijungė visa buv. pran
cūziškoji ir belgiškoji Afrika. Ne
užmirškime, kad de Gaulle yra ge
nerolas, kad politika jam — tai tik 
stragegijos pratęsimas.

Visi šie planai — tai kol kas tik
tai gražūs projektai. De Gaulle — 
jėzuitų — racionalistų mokinys. 
Jis tiki į Europos kultūrą, į Euro
pos civilizacinę misiją. Kad visi 
šitie kaip puzzleyje sudėlioti Eu
ropos gabaliukai susilietų į vieną 
Europą, reikia, kad visi europie
čiai pajustų savo istorinę misiją, 
kad kiti juos įtikintų tos misijos 
buvimu ir didingumu. Ir čia reikia 
įjungti Tretįjį Pasaulį. Reikia, 
kad Tretysis Pasaulis su pasitikė
jimu kreiptųsi į Europą, kurios ry
šininku ir tarpininku kaip tik ir 
bus Prancūzija, tuo pačiu pasida-
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Galima, žinoma, suabejoti, ar 

Prancūzijai pavyks pravesti tokią 
politiką, ar jinai nepermaža ir ne- 
persilpna dabartiniame milžinų 
pasaulyje. Tarp politinių ambici
jų ir realybės yra visados didelis 
tarpas. Verta tad gal tik nurodyti 
bendrąsias linijas, pagal kurias, 
de Gaulle nuomone, Prancūzija 
gali užimti ir išlaikyti “jai pri
klausantį rangą”.

Norint kalbėti lygiam su lygiu, 
su Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis, vienos Prancūzijos neužten
ka, reikia, kad jinai galėtų atsi
remti į Europą. Iš čia ir de Gaulle 
nuolat kurstoma Vakarų Europos 
(ar iš viso Europos...) Konferenci
jos idėja. Amerika, tiesa, kiek pa
vėluotai pastebėjo, kad suvienyta 
Europo jai pavojinga, užtat ir jos 
politika Europos atžvilgiu jau me
tai kaip radikaliai pasikeitė ir sie
kia dabar ir toliau išlaikyti Euro
pos balkanizaciją. — Prancūzija

rydama ir neišvengiamos, pasau
liui reikalingos Europos centru.

Tai tokia, man atrodo, yra di
džioji de Gaulle pasaulinė politika. 
Tai, žinoma, tiktai bendrosios lini
jos. Varijantų yra ir bus dar 
daug. Amerika, greičiausiai, steng
sis šią politiką užšachuoti, įtampos 
periodus seks atlydžiai. Bet vienas 
dalykas yra aiškus: Prancūzija, de 
Gaulle dėka, turi pagaliau savo 
pasaulinę politiką.. O Amerika, de
ja, iįci Kennedy laikų, t. y. per le
miamuosius 15 pokarinių metų, 
kada jai Viskas buvo galima, tokios 
politikos neturėjo. Ar ji mums pa
tinka ar ne, ar ji Lietuvai naudin
ga ar ne, tai jau kitas klausimas. 
Gera būtų, kad lietuviškoji spauda, 
kiek užmiršus savo parapines “po
litikas”, apsvarstytų karts nuo 
karto ir Lietuvos politiką, ir Lie
tuvos vietą ir galimybes įvairiuose 
tarptautinės politikos konteks
tuose.

MUENCHENflS
Bavarijos sostinė — Muenche- 

nas laikytinas Fed. Vokietijoje 
veikiančių rytų Europos kraštų

Tešlienė: Kaip kad ta patarlė sako: veršiu ne- 
bliovęs, jaučiu nebaubsi! Be pradžios nebus pabai
gos! Štai, jau turime vieną porelę, o su paties pa
galba ir antroji atsiras!

Pajauta: Ponia ,kaip jūs drįstate!..
Daktaras: Mielos ponios — šiuo atveju aš visai 

bejėgis! Prisipažinsiu, kad iš manęs labai menkas 
piršlys.

Teslienė: Na ir pasakė kaip berte pabėrė! 
Ne piršlio čia mums reikia, bet jaunikio!
......Daktaras: Ponia, jeigu jau iš manęs piršlys 
menkas, tai jaunikis tikrai kad visai ne koks! Sa
kykite, koks gi gali būti jaunikis iš vedusio žmo
gaus?

Pajauta: ... jūs vedęs, ponas daktare?...
Puplys: ... vedęs?!...
Teslienė: Pasisėjau žalią rūtą, o išdygo bulvė! 
Daktaras: Kodėl gi toks nustebimas? Nejaugi 
nusikaltimas? Juk taip radome, taip ir palik-tai

sime! Aš šia proga kap tik ir turėsiu dėl šeimyni
nių reikalų jus atsiprašyti, kad ilgiau negaliu čia 
pasilikti. Matote, pavyko surasti gerą butą, tai da
bar skubu į stotį pasitikti žmonos ir dukrelės. Ti
kiuosi, atleisite. Visiems linksmo vakaro ir 
naktis! (Išeina)

Pajauta: Oi! Ne.-------(Išbėga)
Pauplienė: Čia tai bent naujiena!
Puplys: šito, tai nei aš nepramačiau!
Teslienė: O aš, tai net tinkamos patarlės 

žinau!
(Daina. Kristina veda, visi pritaria.
Melodija: “Tau, tik tau, dainuoju aš”)

laba-

ne-

Bet mieli sveteliai nėra ko verkti, 
Yra užkąsti, yra išgerti! 
Ir pėsti, važiuoti ir diplomuoti 
Dainuokime kartu!

Dainuok, dainuok, dainuok ir tu, 
Dainuok su jaunyste kartu, 
Lai nuskrenda dainos aidai, 
Ten, pas žvaigždes aukštai! 
Jauna dvasia, jauna širdis, 
Linksmai mums šypsos ateitis, 
žygiuokim pasitikt dienų 
Su jaunyste kartu!

Pabaiga

SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

Turim išleidę dvi labai svarbias knygas. Viena yra “Dieviškasis 
Amžių Planas” arba Švento Rašto Studijavimas, su braižiniu, 
pirmas tomas, šioje knygoje smulkiai aprašoma kas įvyks visame Pa
saulyje Kristaus karaliavimo amžiuje, šiame tūkstantmetyje, apie ką 
jau buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų.

Dabar mes savo akimis matome, kad tos pranašystės laipsniškai 
pildosi. Aukščiau paminėtoje knygoje aprašoma kokia tvarka ir val
džia bus šioje žemėje ir kokios Palaimos bus suteiktos Jėzaus ir Jo 
Bažnyčios visai žmonijai. Knyga turi 368 puslapius su drobės 
apdarais. Kainuoja tik $1.00.

Antroji knyga — “Laikas Prisiartino” (Švento Rašto Studjiavi- 
mo, antras tomas), nuodugniai aprašo vieną labai Galingą Sistemą, 
kuri yra nusistačiusi prieš Tiesą. Ten nurodoma metai kada ji ką 
veikė ir kokius darbus ji atliko viduramžiuose ir kaip elgėsi su tais, 
kurie nesutiko su jų mokslu ir dvasia.

Ši knyga turi 358 puslapius, irgi drobės apdarais ir kainuoja 11.00.
Taipgi turime Biblijų, Senojo ir Naujojo Testamento, įvairiomis 

kainomis. Turim Naują Testamentą su gražiu viršeliu, taisyklinga 
lietuvių kalba. Kaina $2.00.

Kitos knygos: “Dangiškoji Manna”, su tekstu kiekvienai dienai 
ir paaiškinimu. Puošniais apdarais, kaina 50 c e n t ų. “Aušros 
Giesmės” su 190 gražių giesmių — 50 centų.

Turime ir kitokių mažų knygelių. Pinigus siųskite sykiu su kny
gų užsakymu per Paštą ar Banką. Neturtingiems siunčiame. veltui 
mažas knygutes ir Traktatus jų pareikalavus. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu: j
L.B.S.A. 212 Ea»t 3rd Street, Spring Valley, Illinois, U.S.A. (61362)

MELBOURNO DAINORIAI
MELB. LIET. DAINOS SAMBŪRIO VEIKLA

Pasibaigus vasaros atostogom 
Melbourne dainininkai sukruto 
ruoštis 1964-jų metų parengi
mams. Pirmojoje savo repeticijoje 
tapo išrinkta nauja Sambūrio val
dyba.

Valdybos pirmininkas — Jonas 
Tamošiūnas, reikalų vedėja — 
Eleonora Balčiūnienė, sekretorė 
Bronelė Bertašiūtė, iždininkas — 
Algis Šimkus ir narys — Raimon
das Dagys.

Naujoji valdyba su užsidegimu 
ėmėsi darbo ir jau spėjo nusta
tyti provizorinį veiklos kalendo
rių, kuris taip atrodo:

1. Liepos 4 d. — metinis Sam
būrio balius.

2. Rugpiūčio 8 d. — baltų dai
nų koncertas.

3. Rugpjūčio 22 d. — Morning- 
tono gimnazijos mergaičių choro 
5 metų jubiliejinis koncertas.

4. Rugsėjo 26 d. — šiupinys — 
alutis.

5. Spalio 25 d. — metinis Sam
būrio koncertas.

6. Gruodžio gale — III-ji Dainų 
Šventė.

Tuo tarpu repetuojama tik kar
tą savaitėje, bet dėl gero choris
tų lankymosi darbas vyksta sėk-

mingai, ir kiekvienos repeticijos 
pabaigoje pavyksta apipavidalinti 
po naują dainą. Mokomasi grupė
mis, atskirais balsais. Kiekviena 
grupė atskiroje patalpoje išmoks
ta savo partiją. Mokymui nauda- 
jama pianinas, smuikas ir magne
tofonas, ir šis naujas metodas la
bai sutaupo darbo laiką. Sambū
rio sąstatas gerokai padidėjo pri
sidėjus visai eilei naujų, balsingų 
dainininkų: priskaitoma arti pen
kiasdešimties choristų.

Gauta visa eilė naujų dainų gai- 
dų, kurios perrašomos ir pritaiko
mos naudojimui. Sambūris įsigijo 
naują radiografą, kurio pagalba 
atspausdinamos naujos gaidos.

Tokiu būdu nesnaudžia Mel
bourne dainininkai, bet nuošir
džiai ruošiasi kalendoriuje numa
tytiems parengimams.

ELBE

EMIGRANTU CENTRAS
emigrantų politinės veiklos centru. 
Šiame mieste, pgl. vokiečių spau
doje paskelbtus duomenis pasirodo 
22 egzilų laikraščiai ir kaikurių 
jų tiražas siekia tarp 8 ir 12.000. 
Jie spausdinami astuoniose spaus
tuvėse. Šalia penkių savaitraščių 
Muenchene leidžiama didelis skai
čius kitų periodinių leidinių, žur
nalų, biuletenių įvairiomis kalbo
mis.

Retai kuriame kitame mieste 
gyvena tiek daug žymių rytų emi
grantų, savo kraštuose turėjusių 
svarbias valstybines ar partines 
tarnybas, be to buvusių revoliu
cijų vadais, partizanais, kariais. 
Kiekvienas jų Muencheną tebelai
ko tik kaip tarpinę stotį jų kovo
je už kraštų laisvę. Jų nuomone 
“ir rytų Europoje vieną dieną ko
lonializmui ir imperializmui išmuš 
mirties valanda”.

Nors Vakaruose apie egzilinius 
politikus įsivyravusi klaidinga 
nuomonė, kad tai — “generolai be 
armijos”, kad jie esą svajotojai 
ir pan., tačiau jokia paslaptis, kad 
komunistinių kraštų vadovai tų eg 
žilų veikloje įžiūri didelį pavojų, o 
pavergtieji juose mato savo tau
tų atstovus. Juk ir Sniečkus bei 
kiti režiminiai pareigūnai Lietu
voje pastaruoju metu nuolat kalba 
apie emigrantų poveikį, nusiskun
džia per radijo valandėles ir ki
tomis priemonėmis daroma įtaka. 
1955 m. rytų Berlyne įsteigus

“Sugrįžimo į tėvynę komitetą”, 
buvo tikėtasi paraližuoti tų emi
grantų veiklą ir juos paskatinti 
grįžti į pavergtus kraštus. Tuo 
tarpu Muencheno pavyzdys daug 
pasako: iš apie 450 redaktorių, 
dirbančių įvairių egzilinių leidi
nių redakcijose ar “Radio Liber
ty” (Svoboda) bei “Radio Free 
Europe” siųstuvuose, nei vienas 
savo noru nepasiryžo grįžti į sovie
tų okupuotus kraštus. Emigrantų 
tvirtovės — Muencheno užimti ne
pavyko. To miesto pagrindinėje 
stotyje, svetimšalių spaudos sky
riuje praeivis gali stebėti ne tik

“Pravdą” ar “Izvestijas” bei 
“Bordą” ar “Trybuna Ludu”, bet 
ir ukrainiečių nacionalistų lei
džiamą “Schlach Peremohy” ir 
kitus emigrantų leidinius.

Bene daugiausiai sovietų neken
čiami Muencheno ■ emigrantai — 
ukrainiečiai. Reikia juos izoliuoti, 
tad komunistai čia naudoja įvai
rias teroro priemones ir nepasku
tinėje vietoje stebime politinių žu
dynių atvejus. 1955 m. buvo bom
bos susprogdintas buvęs slovakų 
tautinės tarybos pirmininkas M. 
Cernak, pusmečiui praslinkus nu
žudytas “Radio Liberty” bendra
darbis gudas Karas. 1957 m. sa
distiniu būdu nužudytas radio ko
mentatorius Fatalibeij, tais pa
čiais metais nužudytas ukrainiečių 
politikas Lev Rebet, 1958 m. pa
grobtas ukrainiečių generolas Gor- 
banik. 1959 m. spalio 15 d. nužu
dytas priešas nr. 1, Ukrainos Na
cionalistų Organizacijos vadovas 
Stefan Bandera. Vėliau buvo bom- 
biniai pasikėsinimai išeivių spaus
tuvėse, o “Laisvosios Europos Ra
dijo” valgykloje siekta apnuodyti 
tarnautojus. (E)
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MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

E. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.-. YX 8781 — 
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

LENKIJOJE BOIKOTUOJAMI 
MARKSISTINIO TURINIO 

RAŠTAI
Pagal pačių komunistų informa-

GERIAUSIA VAIŠĖMS DEGTINE

BALTIC VODKA
$

Gaminama lietuvio ir yra augščiausios rūšies. Pardavi- 11 
nėjama visoje Australijoje. Sydnėjuje reikalaukite pas J Į 

M. PETRONĮ 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727. ; > 
BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. !!

Cm. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. !
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cijas valstybinėse leidyklose riog
so dideli neišparduotų bolševiki
nių klasikų veikalų kiekiai. Pvz. 
nepavyko išparduoti 1.814.000 egz. 
Lenino raštų, neperka Karl Marxo 
ir Engelso raštų, neatsiranda no
rinčių įsigyti net partijos vadovo 
Gomulkos rinktinių kalbų bei 
straipsinų rinkinio, išleisto 25.000 
egz. tiražu. Tuo tarpu knygų len
tynose pasirodę bematant išpar- ' 
duodami Vakarų literatūros roma
nai ir veikalai tokių autorių, kaip 
Camus, Thomas Mann, Faulkner, 
Hemingway, Musil ar Kafkos ir 
visos eilės kitų.

(E) '
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ŽODIS IS AMERIKOS
Turime džiugių žinių. Jos 

linksmos, ypatingai Siaurės Ame
rikos sportininkams, tačiau man 
atrodo, kad ir australiškiai bus 
patenkinti.

Neseniai baigėsi.Siaurės Ame
rikos lietuvių krepšinio varžy
bos, išaiškinusios naująjį meiste
rį. Šventės metu taip pat buvo 
paskelbta ir kandidatų į Austra
liją vykstančios rinktinės sąra
šas.

Naujasis mūsų meisteris yra 
daugkartinis varžybų laimėtojas 
Waterburio Gintaras. Kandidatų 
sąrašan pateko 16 geriausių mū
sų krepšininkų. Kandidatus at
rinko Krepšinio Komitetas, va
dovaujant jo pirmininkui Vyt. 
Grybauskui.

KAS JIE?
Sutinku, kad toliuose gyve

nantiems kandidatų pavardės 
daug ko nepasakys. Tačiau ver
ta ir su jomis susipažinti, nes ar
timoje ateityje ne vienam jų 
spausite rankas.

Tenka pastebėti, kad kandi
datus atrenkant buvo atsižvelg
ta ne vien tik į krepšininkų žai
dimą, bet taip pat ir į sportinin
ko subrendimą, charakterį ir lie
tuviškumą. Tik visus šiuos fakto
rius sudėjus buvo nuspręsta, ar 
krepšininkas yra tinkamas kan
didatuoti į rinktinę.

Po tokios skrupulingos nuo
žiūros buvo išrinkta šešiolika 
kandidatų, iš kurių po Pabaltie- 
čių varžybų bus sudaryta vie
nuolikos krepšininkų rinktinė. 
Kandidatais yra: Jankauskas, 
Skilnykas, ir Sedlickas (Toronto 
Aušra); Čekauskas ir Butka 
(Detroito Kovas); Kamarauskas 
ir Jasevičius (Čikagos Lituani- 
ca); Varnas (Čikagos Neris); 
Slamčinskas, Bazėnas, Jasinskas 
ir Adzimas (Waterburio Ginta
ras); Modestas, Šilingas ir Mo
tiejūnas (Cleveland© Žaibas) ir 

Rašo Jonas Soliūnas, U.S.A.

Klimas (Toronto Vyts).
Tenka pastebėti, kad rinktinės 

sąrašas nėra galutinis ir sąsta
tas gali pasikeisti. Daugumas 
kandidatų yra kolegijų studentai. 
Džiugu, jog jų tarpe yra viskas, 
ko reikia gerai komandai: ūgis, 
geri metimai, kamuolio valdymas 
ir geras gynimas. Didžiausias 
žaidėjas yra 6 pėdų 11 colių, ge
riausias metikas pirmenybių me
tu Algimantas Varnas, įmetęs 
46, 44 ir 49 taškus per trejetą 
rungtynių. Visus stebino kamuo
lio valdymu Čekauskas.

Daugelio nuomone, rinktinė, 
sudaryta iš dabartinių kandida
tų, nugalėtų vienetą, kuris lankė
si Pietų Amerikoje apie 20 taškų 
skirtumu. Mano nuomone, ne
daugelis amerikiečių kolegijų 

S. Amerikos lietuvių krepšinio meisteris Waterburio Ginta
ras. Klūpo- iš kairės į dešinę: Svelnys, Sirila, Bazėnas; Stovi 
klubo pareigūnas A. Igaunis, Slamčinskas, Jasinskas, Pu- 
lauskas, Adzimas ir komandos vadovas G. Svelnys. Liet. 
Rinktinės kandidatai: Slamčinskas (6'11"), Bazėnas, Jasins
kas ir Adzimas. Nuotr. J. Grigaičio

įveiktų mūsų rinktinę, o Euro
poje vargu ar kas iš viso prieš ją 
laimėtų.

Žvelgiant į kanddatus ben
dras vaizdas yra labai džiugus, 
ir rinktinės pajėgumu nevertėtų 
abejoti.

IR VĖL GINTARAS
Waterburio Gintaras vėl nuga

lėtojas. Jis ketvirtą kartą iš pas
kutiniųjų penketo bandymų tapo 
meisteriu. Tai nepaprastai pui
kus vienetas. Laimėjimas neatsi
tiktinis, pasiektas iškiliu žaidimu 
ir jų vadovo G. Svelnio pastan
gomis.

Vaizdžiausiai Gintarą charak
terizuoja jo keturių žaidikų pa
tekimas į kandidatus. O ir penk
tasis nėra pėsčias. Jis, mano nuo

mone, nėra nė kiek silpnesnis už 
kitus kandidatus.

Gintaras baigmę pasiekė labai 
sunkiai. Pirmose rungtynėse nu
galėjęs Cleveland© Žaibą 99:92, 
toliau pusiaubaigmėje turi su
kaupti visas jėgas, kad įveiktų 
gerus Varno metimus (46 taš
kai.) ir gerą Jasevičiaus žaidimą 
po lentomis. Gintarui Lituanicą 
įveikti daug padėjo tikslūs gyni- 
kų Bažėno (32 t.) ir Cirielos me
timai bei augštaūgio Slamčinsko 
(6’ 11”) gynimas po lentomis.

Kitoje lentelės pusėje, neatvy
kus Čikagos Neriui, į pusiau- 
baigmę patenka Toronto Aušra 
ir Detroito Kovas, įveikęs gan 
lengvai Čikagos Arą 118:90.

Daug pateisinimų neieškant 
vis dėl to verta pastebėti, kad 
Detroito Kovas prieš Toronto 
Aušrą būtų gal būt net ir laimė
jęs, jei ne vienašališkas vieno tei
sėjo elgesys ir Kovo nuovargis. 
Kovą nuvargino laimėjimas prieš 
Arą, o tuo tarpu Aušra stojo ko
von pirmą kartą. Kovui pritrūko 
jėgų, ir nė virtuoziškas Čepausko 
su Dziku žaidimas neišgelbėjo 
nuo 96:94 pralaimėjimo.

(Bus daugiau)

VYTIEČIAI PAŽEMINTI
Adelaidiškiams sporto mėgėjams 

gera nuotaiką sugadino “Vyties” 
vyrų pirmosios komandos degrada
vimas į žemesnę klasę, šis kriti
mas anksčiau ar vėliau turėjo 
įvykti, bet visiems atrodo, kad bu
vo dar per greitas. Kaltininkų 
dėl smukimo galima surasti visur, 
bet tas jau neatitaisys padėties.. 
Reikia visiems (sportininkams ir 
vadovams) pasimokyti iš darytų 
klaidų ir gerai pasitempti visuose 
baruose, norint pretenduoti j 
aukščiausią klasę. Pietų Austra
lijos krepšinio sąjunga nuo seniai 
pageidauja, kad nebūtų tautinių 
sporto Klubų, taigi ir čia labai 
daug pasistengė, kad išstūmus vy- 
tiečius iš auksčiausios “District” 
klasės. Reikalui sušvelninti sąjun
gos sekretorius balandžio 4 d. 
“Sunday Mail” laikraštyje dar 
kaip ir paskutinį sykį vietoje ne
krologo labai išgyrė “Vytį” už se
nus laikus. ' B. N.

Redaguoja: Antanas Laukaiti*
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Sportas Adelaidėje
EUROPIEČIAI PRIEŠ 

AUSTRALUS
Adelaidėje Amerikos lietuvių 

krepšininkų rinktinei sutikti komi
tetas balandžio 2 d. surengė rung
tynes tarp europiečių ir australų 
krepšininkų. Faktinai šias varžy
bas surengė A. Merūnas: jo tai 
buvo idėja, jo darbas. Reikia pa
sakyti, kad A. Merūnas organizaci
nį darbą atliko labai gerai. Rung
tynių pelno dalis atiduota minėtam 
komitetui ir bus sunaudota finan
suoti svečių sutikimo darbams.

Džiugu, kad į šias rungtynes at
silankė gana daug lietuvių.

Pirmose varžybose susitiko euro
pietės su Pietų Australijos jaunių 
rinktine. Už europietes žaidė šios 
lietuvaitės: R. Andriušytė, M. At-Z 
kinson (Kelertaitė), M. šiukštery- 
tė, I. Pečiulytė ir mūsų jaunė — 
N. Vyšniauskaitė. Jos sudarė ko
mandos branduolį ir pelnė jai 17 
taškų. Europietės laimėjo 31 — 30 
santykiu. Prie laimėjimo daug 
prisidėjo kovinga latvikė Marija 
Šils (Freidenfelds).

Antrose rungtynėse susitiko eu
ropiečiai jauniai su australų jau
nių rinktine. Už europiečius žaidė 
trys lietuviai: Jaunutis, Vasiliaus
kas ir Kanas. Pirmas puslaikis 
buvo apylygus, bet antrame euro
piečiai visiškai pasimetė. Rezulta

tai 22 — 53 (15 — 19) europiečių 
nenaudai.

Pagrindinėse vakaro rungtynėse 
susitiko europiečių ir australų vy
rų rinktinės. Iš lietuvių žaidė J. 
Gumbys ir R. Daugalis. Šitos 
rungtynės buvo gražiai sužaistos ir 
galima laikyti aukšto lygio. Rung
tynės pradėtos europiečių mėty
mais. Australai pasitempia ir 
puslaikį užbaigia 29 — 31 savo 
naudai. Puse antro puslaikio euro
piečiai nesuranda savęs — nepajė
gia atsakyti į australų spartį Li
kus žaisti dešimčiai minučių, J. 
Gumbys sėkmingu metimu persve
ria rezultatą 44 —48. Jonas žaidė 
neįprastoje gynėjo pozicijoje, bet 
sužaidė labai gerai.

Europiečiai nuo dabar perima 
iniciatyvą. Pats rungtynių galas 
visiškai priklauso Daugaliui. Jisai 
įmesdamas dvi baudas daro 64 — 
56, seka pilnas metimas 66 — 60 
ir dar vienas pilnas Daugalio me
timas rezultatą pastato 68 — 62, 
australai dar įmeta vieną baudą, ir 
rungtynės baigiamos 68 — 68.

Rungtynės buvo įtemptos ir, at
rodo, visiems patiko. Vėliau A. L. 
F. A. S. V-bos pirmininkas J. Jo- 
navičius tarė kelis žodžius ir įteikė 
“Vyties” Klubo įsteigtą šioms var
žyboms taurę.

B. N.

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 S*., 
Melb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)

Tel. 63-2231

Adelaidės Vyties reprezentaci
nė vyrų krepšinio komanda iš 
augščiaųsios lygos (District) nu
kelta į antrą diviziją, Metro A 
klasę.

Pietų Australijos krepšinio są
jungos vadovybė tą lietuvių spor
tininkų degradaciją įvykdė rem
damasi vytiečių pasirodymu pe
reito žiemos sezono metu. Pirma
me rate lietuviai krepšininkai, 
žaisdami nepilnos sudėties, patyrė 
stambių pralaimėjimų. Geriau pa
sirodyta antrame rate, bet iškopti 
iš pirmenybių lentelės apačios ne
pavyko dėl blogesnio krepšių san
tykio. Pietų Australijos krepšinio 
vadovybė, pastebėjusi rimtą Vy
ties krepšininkų susikaupimą užti
krino, kad sėkmingas pasirodymas 
vasaros pirmenybėse gali išgelbėti 
lietuvius nuo degradacijos, šį pa
siūlymą vytiečiai priėmė sportiš
kai, ir nežiūrint kaikurių krepši
ninkų išvykų tarnybų reikalais į 
provinciją ir susižeidimų, lietu
viai pirmenybių lentelėje užregis
travo dvi pergailės, daugiau nei 
paskutinę vietą užėmę Norwood 
krepšininkai, kurie ir dabar žai
džia augščiausioje lygoje.

Kodėl šio užtikrinimo lietuviams 
sportininkams Pietų Australijos 
krepšinio sąjungos vadovybė neiš
tesėjo? Vyties klubo vadovybei 
nebuvo pranešta. Tiesa, buvo pa
sklidę gandai jau anksčiau, kiti 
klubai kvietė J. Gumbį ir R. Dau
gai} pereiti pas juos ir tuo pačiu 
pasilikti augščiausios lygos varžy
bose, Džiugu pastebėti, kad .minė
ti sportininkai šiuos viliojimus at
metė, bet D. Atkinson sugrįžo j 
Norwood klubą, kuriame jis ir iš
moko krepšinio sporto.

Grįžtant prie krepšinio sąjun
gos nutarimo, kuris spaudoje iš
reklamuotas gana plačai, pastebi
me jų siekiamą tikslą — terminuo
ti nacionalinių sporto klubų gy
venimą. Prieš kelerius metus to
kiu būdu jiems pavyko likviduoti 
estų sporto klubą. Lietuviai pa
siryžę nekapituliuoti. Tai įrodė 
J. Gumbio ir R. Daugalio laiky
sena.

Gal būt svarbiausia priežastis, 
iššaukusi tą sąjungos nutarimą, 
laikytina lietuvių užsimojimu pa-

STATYKIME SPORTO SALE
statyti nuosavą sporto salę. Blai
viai pagalvojus šis lietuvių užsi
mojimas būtų naudingas ne tik 
lietuvių jaunimui, bet ir krepšinio 
sportui, nes Adelaidėje jaučiamas 
krepšinio aikštelių trūkumas. Ade
laidės krepšinio stadionai yra Pie
tų Australijos krepšinio sąjungos 
nuosavybėje. Sutikime, kad gerai, 
nes tas sudaro palankias sąlygas 
sąjungai šį sportą artimiau kon
troliuoti. Blogiausia tai, kad šių 
sporto bazių nepakanka pirmeny
bėms, o ką jau bekalbėti apie tre
niruotes. Tokiai padėčiai esant 
krepšinio sąjunga apkrovė stam
biais mokesčiais pirmenybėse da
lyvaujančias komandas ir treni
ruočių lankytojus.

Aprašyme “Treniruotė” (M.P. 
Nr. 11) Balys Nemeika labai tei
singai pastebėjo: “Per visus šiuos 
metus jau tikrai gražią sumą 
“Vytis” yra įmokėjusi į krepšinio 
sąjungos kasą”. 

Didžiausią sporto mėgėjų pasi
piktinimą sukelia faktas, kad 
Pietų Australijos krepšinio sąjun
ga jau kelinti metai atsidūrė mer
dėjimo padėtyje. Nežiūrint keletos 
kitų Australijos valstijų krepši
ninkų pasirodymo (ir tai dažniau
siai buvo pavienių klubų iniciaty
va), Pietų Australijoje matėme 
tuos pačius dėl sporto salių stokos 
nustojusius progresuoti krepšinio 
žaidėjus. Nesigilinant plačiau, pa
galvokime apie Amerikos lietuvių 
krepšininkų gastroles Australijo
je. šių sportininkų apsilankymas 
čia bus kaip penicilino injekcija 
Australijos lietuvių bendruomenės

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

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

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.SlW.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir uaimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.
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TILGHMAN — Tuoj po Ame
rikos pilietinio karo, 1865 m. 
broliai Tilghmanai išrado būdą 
gaminti popierių iš medžio. Tas 
nepaprastai atpigino popiėrio 
gamybą. Drauge su popieriaus 
atpigimu labai paplito knygos 
ir žurnalai.

gyvenime, ypatingai mūsų jauni
mui. Bet kartu tai bus neblogesnis 
vaistas merdėjančiam Australijos 
krepšinio sportui. Pietų Australi
jos krepšinio sąjungos sekreto
rius Frank Angrove pareiškė: “Tai 
bus didžiausias įvykis Australijos 
krepšinio gyvenime”. Bet ar už 
tuos vaistus merdėjančiam Aus
tralijos krepšiniui pasiruošę ap
mokėti? Ne. Budėkime, kad nepa
sipelnytų dar finansiniai.

Adelaidės L.S.K. Vyties valdy
ba, turėdama minty suminėtus 
faktus ir žinodama, kad sporto sa
lė duoda daug pajamų, bei suteiks 
lietuviams sportininkams palan
kesnes sąlygas treniruotis, ėmėsi 
iniciatyvos statydintis nuosavą 
sporto salę. Pietų Australijos 
krepšinio s-ga puikiai supranta 
šios salės naudą Vyties klubui ir 
krepšinio gerbūviui, bet juos gąs
dina tas faktas, kad minėta spor
to bazė jau nebebus jų kontro- 
Įėję.

Lietuvių sporto šventės varžy
bos ir įvairių turnyrų pajamos 
plauks į Vyties iždą. Tai ir bus 
svarbiausia priežastis, kodėl krep
šinio s-ga duoto pažado Vyties 
klubui vasaros pirmenybių pra
džioje neištesėjo.

Kaip mes į tai reaguojame? 
Šią P.A. krepšinio vadovybės 
skriaudą lietuvių sportui vytiečius 
ir tautiečius nuteikė slegiančiai, 
bet kartu ir kovingai. Reprezen
tacinės komandos pagrindas žais 
Metro A klasėje. A. Ignatavičius 
treniruos ir kartu žais pirmenybė
se su Vyties jauniais, kas duos

daug naudos Vyties krepšininkų 
ateičiai.

Kartu neužmirškime ir svar
biausio tikslo: pasistatykime savo 
sporto salę. Tautiečiai, žinodami, 
kad rungtynių pelnas plauks į 
Vyties iždą, skaitlingiau atsilan
kys į rungtynes, o šio užnugario 
mūsų sportininkai labai ir labai 
pageidauja.

Pastebėjome lietuvių krepšinin
kų ryžtingumą rungtynėse Euro
pa — Australija, kurie ir nulėmė 
rungtynių baigmę. J. Gumbio žo
džiais tariant, ryžtingumas atsira
do savaime pastebėjus, kad iš 500 
žmonių tribūnoje juos palaikė virš 
200 lietuvių žiūrovų. Kalbant apie 
šias krepšinio rungtynes reikia 
pastebėti, kad ir čia buvo lietuvių 
iniciatyva. Panašios varžybos išpo
puliarino ir daug finansiniai pa
rėmė futbolo (soccer) sportą Aus
tralijoje. Kodėl tokios priemonės 

SUSIŽINOJIMO ARBA RYŠIŲ ISTORIJA
(Tęsinys)

Paruošė Verus

nebuvo panaudotos krepšinio 
sporto pouuliarizacijai, leisiu skai
tytojams susidaryti savo išvadas 
čia pat pridurdamas, kad minėto
se žaidynėse europiečiai pasirodė 
pranašesni.

Žvelgdami į čia suminėtus fak
tus stovime prieš aiškų tikslą — 
statykime savo sporto salę.

Šiuo metu mes ruošiamės tin
kamai priimti savo brolius iš Ame
rikos lietuvius sportininkus. Iš
naudokime šį išeivijos lietuvių gy
venime didžiausią įvykį kaip ga
lint prasmingiau. Jiems išvykus 
paskolos būdu rinkime lėšas Ade
laidės L.S.K. Vyties sporto salės 
statybai. Tai bus pati didžiausia 
padėka Amerikos lietuvių sve
čiams, nes jų kelionės pagrindi
nis tikslas ir yra mus atgaivinti 
lietuviškoje veikloje. Nuosavoje 
sporto salėje bus palankios sąly
gos priverbuoti didesnį būrį mūsų 
jaunimo. Pakils sportininkų žai
dimo lygis. Po keletos metų salė 
duos nuolatines pajamas Vyties

RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ — 
1867 trys amerikiečiai pagami

no pirmąją rašomąją mašinė
lę. Vienas iš jų redaktorius C. 
Sholes visai nebandė tuo išra
dimu pasinaudoti ir susikrauti 
turtų. Gal dėl to raš. mašinė
lės anuo metu svarba nebuvo 
tinkamai įvertinta.

400 ESTŲ — 
PIRMAUJANTIEJI 

SOVIETUOS SPORTININKAI
Pagal išeivių estų Vakaruose 

paskelbtus duomenis Estijoje vei
kiantieji sporto sąjunga “Kalev” 
(estų tautinio didvyrio vardas) 
yra Sovietijai “padovanojusi” 400 
sportininkų-meistrų. Nors sovietai 
tvirtina, kad “Kalev” sąjunga įs
teigta Estijoje 1944 m., tikrumo
je ji buvo suorganizuota 1903 m. 
Taline. Dabar jos narių esama 
80.000 ir jie visi — estai. Iš So
vietuos į Estiją atgabenti rusai 
priklauso “Dinamo” ar “Sparta
ko” sporto sąjungoms. Esą “Ka
lev’; krepšininkų rinktinė yra ge
riausia visoje Sovietijoje — sau
sio mėn. ji pirmą kartą žaidė Ita
lijoje ir laimėjo visose rungtynė
se. (E)

sporto klubui. 1
Taigi, statykime, ir kuo grei

čiau, tuo geriau.
R. Sidabrą*

BELL — Kai A. Graham Bell 
išrado telefoną, 1876 m., atro
dė, kad pasiektas šioje srityje 
paskutinis žingsnis. Pirmasis 
telefoninis susižinojimas buvo 
įrengtas New Haven mieste, 
Amerikoje. Vien tik Ameriko
je šiandie yra virš 80 milijonų 
telefonų. (Bus daugiau)
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MELBOURNE
MELBOURNO LIET. NAMAI 

NUTARTA PARDUOTI
Praeitų metų Melb. Liet. Klubo 

visuotinis narių susirinkimas pa
vedė naujai išrinktai Tarybai įsi
gyti geresnius namus. Tų labai 
svarbų narių nutarimų Taryba 
pradėjo vykdyti nuo pat pirmojo 
savo posėdžio, kada reikėjo spręs
ti jau numatyto objekto užpirkimų. 
Dėja, tas pastatas išspruko, nes 
nebuvo pakankamai lėšų. Po to 
Taryba susipažinus arčiau ir iš
samiau su reikalu ėmėsi ieškoti 
tinkamų lietuvių reikalams patal
pų ar sklypo tokiam pastatui pas
tatyti. Per tų laikų daug buvo ap
žiūrėta ir nevienas objektas ras
tas tinkamu, tačiau dėl lėšų stokos 
užpirkimo negalima buvo padary
ti. Galutinai Taryba atsižvelgdama 
į privačius narių patarimus: par
duoti senus namus ir tik tuomet 
ieškoti tinkamo objekto, sutiko su 
tais patarimais ir atidavė namus 
pardavimui. Po ilgo laiko pavyko 
gauti pakenčiamas pasiūlymas, ku
rį Taryba atidavė svarstyti tam 
reikalui 4.4.64 Lietuvių Namuose 
sušauktam susirinkimui. Tam su
sirinkimui buvo patiekta, kokia 
kaina ir sųlygos yra siūlomos už 
namus, kokios galimybės įsigyti 
naujus namus, ir kokios galimybės 
užtraukti paskolų iš banko, jeigu 
bus reikalas. Susirinkimas aps
varstęs visų padėti nutarė namus 
parduoti siūlomom sųlygom. Po šio 
istorinio nutarimo ten pat vyko 
Margučių pobūvis, kuris praėjo 
jaukioje nuotaikoje gurkšnojant 
alutį ir svarstant padarytų spren
dimų.

Penas

PASKUTINIS POBŪVIS 
SENUOSE LIET. NAMUOSE 
Melbourne Lietuvių Klubo Ta

ryba ruošia atsisveikinimo su na
mais pobūvį, kuris įvyks gegužės 
2 d. 7 vai. vakare. Šiuose namuo
se mes praleidome eilę metų.

Kviečiamas kiekvienas pabuvoti 
paskutinį vakarų pagerbiant tuos, 
kurie‘juos nupirko ir jais rūpino
si.

Melbourne Lietuvių Klubo
Taryba

VIRUSAI VĖŽIO LĄSTELĖSE
Galutinai nustatyta, kad vėžio 

lųstelėse, esančiose leukemija ser
gančio žmogaus krauju je, yra įsi
veisė virusai. Apie tai pranešė 
Michigano universiteto bakterio
logijos profesorius dr. W.H. Mur
phy, kalbėdamas į Billings ligo
ninę susirinkusiems 25 pirmaujan
tiems leukemijos tyrinėtojams. 
Dr. Murphy taip pat pažymėjo, 
kad jo tyrimai parodė, jog kita 
vėžio forma, ne leukemija, ser
gančių žmonių lųstelėse taip pat 
rasta virusų. Dr. Koprowski pa
žymėjo, kad dabar mokslininkams 
belieka įrodyti, ar tie virusai su
kelia vėžį, ar jie tik atsiranda 
vėžio nusilpintose lųstelėse. Mo
kslininkų pasitarime pirmininka
vęs prof. Wissler pažymėjo, kad 
tas atradimas penkerių metų lai
kotarpy atneš didesnių naujumų 
vėžio studijose. Dabar tikimasi su
rasti veiksmingesnius būdus apsi
saugoti nuo susirgimo vėžiu.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONG

METINIS APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 12 d., Geelong lietu
vių kolonijoje įvyko visuotinis, 
metinis susirinkimas. Nors susi
rinkimas skelbtas spaudoje, o be 
to lietuviškų pamaldų metu bažny
čioje į susirinkimų atsilankė vos 
27 asmenys. Gaila, kad pradeda
me nesidomėti mūsų pačių ben
druomeniniu gyvenimu, rūpesčiais 
ir vargais.

Susirinkimų atidarė buvusios 
valdybos pirmininkas p. Ivaškevi
čius, pakviesdamas susirinkimui 
pirmininkauti p. A. Bratanavičių, 
sekretoriauti p. A. Karpavišių. 
Iš valdybos pirmininko praneši
mo paaiškėjo, kad praėjusios ka
dencijos valdyba siekė kuo glau
desnio tarpusavio sugyvenimo. Ne
galima nepaminėti, kad valdyba 
surengė įvairias šventes, minėji
mus, atstovavo lietuvių reikalus 
kur buvo reikalinga, o taip pat 
išlygino buvusias skolas, padarė 
reikalingus remontus Lietuvių Na
muose, kur didelį darbų įnešė tos 
valdybos iždininkas p. V. Stagys, 
kuriam susirinkimas išreiškė pa
dėkų. Buvusios valdybos iniciatyva 
melbourniškiai Geelong’e suvaidi
no Akivaros dviejų veiksmų ko
medijų “Barbekiu” o taip pat su
ruošė metinį balių. Naujajai val
dybai paliko virš 30 svarų likutis. 
Teismų kolonijoje nebuvo, kas liu
dija, kad tarpusavyje geelongiš- 
kiai sugyvena.

Organizacijų pranešimus padarė 
sporto klubo “Vyties” atstovas p.

I 1
GEGUŽIO 2 D. 7 VAL. VAK. DAINAVOS SALEJE (EAST TERRACE, BANKSTOWN)

VAKARAS KONCERTAS
Įėjimas 10/- suaugusiems, moksleiviams 5/-

Po koncerto bendras pasilinksminimas 
bufetu.

KVIEČIAMI Į ŠĮ KONCERTĄ

su muzika, šokiais ir užkandžių bei gėrimų

VISI — IS ARTI IR TOLI.
B &

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Canberros lietuviams lietuviškos 

kat pamaldos bus pastoviai laiko
mos kiekvieno mėnesio trečių sek
madienį šv. Patriko bažnyčioje, 
Braddon, 11 vai. Dvasiniais reika
lais canberiškius lietuvius aptar
naus Sydnėjaus kunigai — kun. 
P. Butkus ir kun. P. Martuzas.

♦

Motinos Dienos minėjimų pap
rastai rengia jaunimas, bet Ade
laidėje šį minėjimų ruošia Moterų 
Sekcija gegužio 10 d., o minėjimo 
programų išpildys moksleiviai ir 
skautai.

*
Jauniausias Anglijos karalienės 

Elžbietos II-sios sūnus vadinsis 
Edward Antony Richard Louis; 
sutrumpintai — princas Edward. 
Karalienei Elžbietai pereitų savai
tę suėjo 38 metai.

A. Kisielius, lietuvių choro atsto
vai p. dr. S. Skapinskas ir p. J. 
Steponavi.ius, lietuvių tautinių 
šokių vadovas p. L. Bungarda 
skautų “Šatrijos” tunto tuntinin- 
kas s. A. Karpavičius lietuvių sa
vaitgalio mokyklos vedėjas kun. 
dr. P. Bačinskas. Organizacijose, 
kiek sųlygos ir laikas leidžia,_ dir
bama. Liūdniausias pranešimas 
buvo p. J. Gailiaus kuris pranešė, 
kad dėl mokinių stokos lituanisti
niai kursai užsidarė.

Vykusiose diskusijose buvo pa
sisakyta įvairiais reikalais: jos 
užsitęsė gan ilgai, ko pasėkoje iš 
taip negausaus susirinkimo, nesu
laukus nei naujos valdybos rinki
mų, dalis dalyvių išvyko. Manda
tų komisija, susidedanti iš p. L. 
Volodkos, p. J. Manikausko, p. A. 
Kisieliaus, patikrinus balsavimo 
kortelių davinius, rado, kad pagal 
balsu daugumų į naujųjų valdybų 
išrinkta p. J. Gailius, p. V. Sta
gys, p. A. Karpavičius, p. Č. Va- 
lodka, p. L. Jančiauskas. Revizijos 
komisijon pusiau slaptu balsavimu 
— p. Ivaškevičius, dr. S. Skapins
kas, p. M. Kymantas. Garbės Teis
mo sųstatas liko tas pats. Susirin
kimas baigtas Tautos Himnu.

Tuoj po susirinkimo naujoji val
dyba pasiskirstė pareigomis: p. J. 
Gailius — valdybos pirmininkas, 
p. Č. Valodka — vicepirmininkas, 
p. A. Karpavičius — sekretorius, 
p. V. Stagys — iždininkas, p. L. 
Jančiauskas — valdybos narys. 
Geelong’o Apylinkės Valdybos pir
mininko adresas: J. Gailius, 281 
Pakington St., Newtown, Vic,; sek
retoriaus: Alg. Karpavičius, 106 
Thompson St., Nth. Geelong, Vic.

ALKA

įvyks DAINOS choro

*
Nors šie metai Pasaulio Lietu

vių Bendruomenės Valdybos pas
kelbti Donelaičio metais, tačiau 
jau baigiasi pusmetis, o Australi
joje nesigirdi, kad kur nors būtų 
buvęs surengtas šio mūsų didžiojo 
poeto minėjimas. Ir čia Adelaidė 
laužia ledus: Adelaidės Kultūros 
Fondas Donelaičio minėjimų nu
mato surengti birželio 7 d.

♦

Pereitų savaitę Sydnejuje lankė
si A. Mikaila, Kultūros Fondo 
Melbourne pirmininkas. Viešėda
mas keletu dienų pas savo dukrų 
ir žentų Kabailus, jis spėjo aplan
kyti eilę pažįstamų, tarėsi su p. S. 
Skorulių dėl teatro spektaklio Me
no Dienoms Melbourne ir buvo 
užbėgęs ir į Mūsų Pastogės Redak
cijų.

SYDNEY
GRAŽUS PARENGIMAS

Šiais metais Sydnejuje beveik 
kiekvienas šokių vakaras lydimas 
kokios nors programos. Štais ir 
balandžio 18 d. Sydney apylinkės 
valdyba savo vakarų pravedė su 
gana įdomia programa. Dinamiš
kasis apylinkės p-kas p. Narušis 
iš anksto šiam vakarui buvo už- 
kvietęs su paskaita svečių iš Wol
longong agr. S. Baltramijūnų. 
Gausiai susirinkusiai Sydney lie
tuvių visuomenei p. Baltramijū- 
nas patiekė gana įdomius svarsty
mus apie mūsų laikų vakarietiškų
jų civilizacijų, iškeldamas jos 
klyskelius ir pavojus. Prelegentas 
šiuo klausimu, atrodo, surinkęs 
gausiai medžiagos, kurių jis klau
sytojams pertiekė įdomiai ir su
prantamai. Nors pranešimas ir bu
vo gana platus, bet klausytojai 
kantriai ir su dėkingumu išklau
sė. Ne vienas vakaro eigoje pri
vačiai prelegentui dėkodamas pri
minė, kad pageidautina panašių 
paskaitų ir dažniau.

Grojant plokštelių muzikai ir 
besivaišinant bei besidalinant iš
klausytos paskaitos įspūdžiais, su
laukta ir antros staigmenos. Buvo 
įscenizuotos “Sydnėjaus naktys" 
Šių programos dalį išpildė A. Plu
ko vadovaujami meniniai vienetai 
— “Rožytės” ir “Bijūnėliai”, čia 
pasiklausėme jautrių ir ilgesingų 
romansų, kurie buvo sudainuoti 
tiek atskiromis grupėmis, tiek du
etais, tiek solo (P. Ropė). Dailiai 
ir nuotaikingai pasmuikavo Vita
lis Stašionis. Atitinkamai scena 
buvo išdekoruota paties A. Pluko.

Šių visų įdomybių pabaigoje vi
siems programos dalyviams jaut
riai padėkojo Sydney apylinkės 
p-kas p. S. Narušis ir pakvietė vi
sus dar ilgiau padalyvauti ir pasi
svečiuoti.
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Sydnėjiškis V. Binkis suorgani
zavo 14-18 m. mergaičių krepšinio 
komandų, kurių jis pats treniruos 
Bankstowno Liet. Namų aikštelė
je. Ku-ka

UŽKVIESTAS CHORAS
Adelaidės liet, choras Lituania 

ir tautiniai šokiai gegužės 15 d. 8 
vai. vak., St. Peters Town Hall, 
pakviesti St. Peters jaunimo klubo, 
globojant St. Peters miesto bur
mistrui, dalyvaus koncerte drauge 
su kitų tautybių meninėmis pajė
gomis. Choras, vadovaujamas 
muz. V. Šimkaus, numato išpildyti 
šešias dainas, o šokių grupė, vado
vaujama Violetos Vaskaitės (Vasi
liauskaitės), numato išpildyti šešis 
šokius.

Šia proga pažymėtina, kad tiek 
Choras, tiek ir tautinių šokių gru
pė daug pakvietimų turėjo atsa
kyti, nes nėra įmanoma visur da
lyvauti. (A L Ž)

PRANEŠIMAS 
MŪSŲ PASTOGĖS 
SKAITYTOJAMS

Pakartotinai pranešame, kad 
Mūsų Pastogė dabar spausdinama 
penktadieniais, ne pirmadieniais, 
kaip anksčiau. Tad primename 
bendradarbiams, korespondentams 
ir organizacijoms siųsti praneši
mus, korespondencijas bei skelbi
mus lig trečiadienio, kad būtų ga
lima laiku paskelbti.

M. P. Redakcija

BANKSTOWN APYLINKĖS 
LIETUVIAMS

Visuotini* A.L.B. Bankstown 
apylinkės susirinkimas šaukiamas 
gegužė* 3 d. 3 vai. p.p. Bankstown 
“Dainavos” salėje.

DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimui pravesti prezi

diumo sudarymas.
3. Pirmininko ir Kultūros tary

bos pranešimas.
4. Revizijos komisijos praneši

mas.
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Kasos apyskaitos tvirtinimas.
7. Mandatų komisijom sudary

mas.
8. Apylinkė* Valdybos ir revi

zijos komisijos rinkimai.
9. Garbė* teismo pranešima* ir 

rinkimai.
10. Klausimai ir sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.
Laiku nesusirinku* pilnam kvo

rumui, už pusės valandos susirin
kimas skaitysi* teisėtu nežiūrint 
dalyvaujančių jame skaičiaus,

Visų lietuvių, priklausančių 
Bankstown apylinkei, yra tautinė 
pareiga šiame susirinkime daly
vauti.

A.L.B. Bankstown Apylinkės 
Valdyba

NAUJA STUDENTŲ 
VALDYBA ADELAIDĖJE

Kovo 21 d. įvykusiame studentų 
susirinkime išrinkta nauja valdy
ba: pirmininkė Jūratė Naujalienė, 
vicep-kė Laima Redzavičiūtė, sek
retorė Violeta Vasiliauskaitė, iždi
ninkas Rimas Daugalis ir kandida
tas Gytis Šimkus.

CANBERRA
Gegužės 3 d., sekmadienį, 1 vai. 

p.p. Klubo Moterų Komitetas ruo
šia lietuviškus pietus. Asmenys 
norintieji dalyvauti, prašomi pra
nešti p.p. R. Genienei — tel. 41513, 
arba O. Andriuškienei telef. 94606 
iki balandžio 25 dienos.

*
Motinos Dienos minėjimas įvyks 

gegužės 10 d. sekmadienį.
Minėjimo programa: a) 11 vai. 

iš ryta lietuviškos pamaldos St. 
Patrick’s bažnyčioje, Braddon, b) 
3 vai. p.p. Klubo patalpose įvyks 
viešas minėjimas, kurį ruošia 
‘Baltijos’ Tunto skautai.

Pastaba: Ta proga pranešama, 
kad gegužės mėnesio trečių sekma
dienį lietuviškų pamaldų nebus.

PASIKEITIMAI AUŠROS 
TUNTE

Nuo kovo 31 d. dėl nepalankių 
darbo sųlygų (visuomet popieti
nėje pamainoje) ps. A. Alčiauskai 
atsistatydino iš Aušros Tunto trin
tininko pareigų.

Naujuoju tuntininku paskirtai 
s. v. si. J. Zinkus, gyv. 84 Victor 
Ave., Picnic Point. P.

PRANEŠIMAS
Numatytas balandžio 19 d. Jau

nimo organizacijų vadovų posėdis 
neįvyko. Sekantis posėdis įvyki 
gegužės 3 d. (sekmadienį) Lid- 
combe parapijos salėje po pamal. 
dų. Maloniai prašome visus Jauni
mo organizacijų vadovus būtinai 
dalyvauti tame posėdyje.
Sydney, Bankstown, Cabramatta 

Apylinkių Valdybos

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad gegužio 10 d. 

Motinos dienos minėjimas Sydne- 
juj pradedamas 11.3(1 vai. pamal- 
domis už motinas, šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe.

Oficialioji ir meninė minėjimo 
programa, kurių ruošia Sydnejaui 
skautai ir ateitininkai, pradedama 
5 vai. vak. Bankstowno lietuvių 
namuose.

Visus, o ypač lietuves motinai 
kviečiame minėjime dalyvauti.

Rengėjai

KAUKIŲ BALIUS 
NAUJOJE SALĖJE

Tradicinis Sydnėjaus skautų 
ruošiamas kaukių balius pirmų 
kartų vyks gražioje Auburn sa
lėje, kurioje praėjusiais metais su 
didžiausiu pasisekimu praėjo “Mū
sų Pastogės” spaudos balius.

Skautai, padedami senųjų skau
tų židinio ir Sydnėjaus Skautų 
Tėvų ir rėmėjų k-to, daro viską 
kad šis vakaras praeitų linksmai 
palikdamas neužmirštamų prisimi
nimų dalyvavusiems.

Gros gera europiečių šokių ka
pela, veiks turtingas skautų židi
nio bufetas ir kt.

Programoje dalyvauja, jau spė
jusi gražiai užsirekomenduoti, jau
na baleto šokėja p-lė Renata šap- 
ronaitė. Auirietė

PADĖKA
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 

nuoširdžiai dėkoja: Agr. St. Balt- 
ramiejūnui už turiningų paskaitų, 
p. Algiui Plukui ir jo vadovauja
mai meninei grupei — mieloms 
merginoms ir jaunuoliams — vy
rams už taip gružu vaizdelį “Syd
ne j aus naktys ”, Soc. Globos Mote
rų Draugijos ponioms už užkan
džių paruošimų ir svečiams už 
gausų atsilankymų.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
p. Povilui Aleknai ne tik už šios 
agr. St. Baltramijūno paskaitos 
ir Algio Pluko suruošto vaizdelio 
'“Sydnėjaus naktys” įtraukimų į 
juosteles, bet ir už nuolatinį svar
besnių minėjimų užfiksavimų juos
telėse.

Sydnėjaus Apylinkės V-ba

A. A.
VINCAS BULAITIS
Balandžio 21 d. ligoninėje mirė 

cabramatiškis Vincas Dulaitis, su
laukęs 76 metų. Mirė vėžiu. Palai
dotas Rookwood kapinėse balan
džio 27 d. Paliko liūdinti duktė 
Balanda.

Austrą
RAGINA ATEIVIUS JUNGTIS 

Į AKTYVŲ GYVENIMĄ
Neseniai įvykusiame Sydnejuje 

Liberalų partijos ateivių pataria
majame komitete kalbėjo N S. W. 
liberalų partijos ir opozicijos lyde
ris Mr. R. W. Askin. Jis pabrėžė, 
kad ateiviams į viešųjį Australijos 
gyvęnimų esu trys keliai: federali
nė, steito ir miestų bei apskričių 
valdžios ir komitetai. Jo žodžiais, 
visoje Australijoje tėra vos sauje
lė ateivių, kurie prasiveržia į 
aukščiau paminėtų viešųjį gyveni-

:: NEPRA LEISKITE PROGOS! ”
<• « s

Seni, maži, jauni, paaugę, dideli — visi į ;;

METINI STUDENTU BALIŲ,
” KURIS ĮVYKS BRUNSWICK TOWN HALL, PENKTADIENĮ -

GEGUŽĖS 22 D. 8.00 VAL. VAK.

BUS įdomi programa ’’
” GROS “Flamingoes” kontinentalinis orkestras

VEIKS Gausus studentų motinų bufetas. t
Stalus užsisakykite pas: H. Malakūna, R. Zižytę JW3589, J. Paragytę 46 3955 ”

K. Kazlauską 34-9597 ir LF-1882. ;;
.........j

I i j o j e
mų, nors ateiviai sudaro visų de
šimtadalį Australijos gyventojų, ir 
dėl to vyriausybės organuose, ko
kie jie bebūtų, ateivių reprezen- 
tavimas nėra proporcingas. Pami
nėdamas ateivių galimybes jis pa
lietė mokyklas sakydamas, kad la
bai būdinga, jog ateivių vaikai mo
kyklose ir universitetuose bei spor
te dažniausiai eina pirmieji, o tuo 
tarpu į viešųjį gyvenimų jų tėvai 
nesiveržia, nors galėtų, nes ateivių 
teisės su visais gyventojais vieno
dos.

KINOTEATRAI BUS ATVIRI 
IR SEKMADIENIAIS

Canberroje numatoma netrukus 
leisti veikti kino teatrams ir sek
madieniais nuo 8 vai. vak.

Pernai metais Australija eks
portavo į komunistinę Kinijų pre
kių už 9 mil. 200.000 svarų. Dau
giausia parduota kviečių, toliau ei
na vilna, geležis ir plienas.

N.S.W. PAKELIAMI 
ATLYGINIMAI

Nuo gegužio pirmo mokėjimo 
N.S.W. valstijoje pakeliami atly
ginimai: vyrams 2 šil. į savaitę, 
moterims 1 šil. 6 penai.

PAKIRTAS VYRIAUSIAS 
TEISĖJAS AUSTRALIOJE

Australijos federalinė vyriausy
bė vyriausiu krašto teisėju pasky
rė dabartinį Australijos užsienių 
reikalų ministerį Sir Garfield Bar
wick. Naujuoju užsienių reikalų 
ministeriu greičiausia bus paskir
tas dabartinis krašto gynybos mi- 
nisteris Mr. Hasluck.

★ _____ _

Sydney Universiteto rektoriui 
Sir C. Bickerton — Blackburn pe
reitų savaitę suėjo 90 metų.

’ PADĖKA
Nuoširdus ačiū visiems, dalyvavusiems palydint mūsų 

a. a Mamą į amžinybę, gausiai apklojusiems kapą gėlėmis ir 
vainikais, atsilankiusiems koplyčioj, lankiusiems ją ligos me
tu namuose ir ligoninėje, taip pat pareiškiusiems mums už
uojautą asmeniškai ir spaudoje.

Ypatingai dėkojame Dr. E. Petrikaitei -— Šiurnienei, 
globojusiai Ją ligoninėje, poniai Petrikienei, taip dažnai lan
kiusiai, ir kun. P. Vasereiui už lankymą, bei palydėjimą į 
amžinybę.

Pumpučiai

MOTERIS IR VYRAS

Moteris ir vyras daug kų daro 
priešingai. Vyras degtukų brau
kia į save, moteris nuo savęs. Vy
ras rengiasi, kaip kiti vyrai, gi 
moterys stengiasi apsirengti skir
tingai. Vyras moterį bara už tai, 
kų ji padarė, gi moterys vyrus už 
tai, ko jie nepadarė.

★

— Petreli 1 Turbūt, ir vėl trauki 
katę už uodegos, kad ji taip baisiai 
kniauksi?

— Ne, mamyte, aš nieko jai ne
darau! Aš tiktai užmyniau jai ant 
uodegos, o katė dabar pati jų 
traukia!

MŪSŲ PASTOGĖ
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