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KALĖDŲ 
MASTYMAS 

\
Linksmojoje Kalėdų žinioje at

siveria lyg ir paradoksas. Esame 
kviečiami pasinerti dvilypėje nuo
taikoje. Iš vienos pusės, atsisklei
džia gyvenimo paprastybės: vaiz
duote bėga pro bandas, aviganius, 
šiaudinio stogo prakartes, pro kai
miečių jausmą ir galvoseną. “Vai
kelis gimė mums...”

Iš kitos pusės, šv. Jonas prabyla 
gaida, begaliniai atsitolinusia nuo 
kasdieninių rūpesčių: “Pradžioje 
buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas 
Dievą, ir Žodis buvo Dievas.. . Tas 
Žodis įsikūnijo ir gyveno tarp mū
sų.. .”

Keista, bet šis paradoksas už
pildo kiekvieną klausimu virtusią 
angą. Atsakymas duodamas tiems, 
kurie iš Dievybės trokšta jausmo, 
žmogiškos šilumos. Juk Dievybė 
atsilanko į pasaulį atvira ir skaus
mui ir džiaugsmui, geidžianti ap
daro ir globos.

Atsakymas suteikiamas ir tiems, 
kurie Dievybėje įieško majestotiš
kumo. "Pradžioje buvo žodis...” Be 
reikalo ginčijamasi, ar ši mintis 
kilo iš hebrajų išminties, ar iš Pla
tono metafizikos. Nereikalingas Ir 
Goethes pasiūlymas, jog pradžioje 
buvo veiksmas. Nereikia šių in
terpretacijų todėl, kad Žodis iš
reiškia Pagrindą, ant kurio ilsisi 
visata; todėl, kad žodis yra vi
suotinis gyvenimo šaltinis, šito
kia buvo hebrajų mintis, to reika
lavo Platonas, to neatmestų ir 
paklaustas Goethe.

Ir vienok jaučiama, jog Kalėdų 
dvasiai metafizika netinka; kad ji, 
nors Ir gili, pasilieka šalta. Juk 
ir profesoriai Kalėdų šventėse už
veria knygas ir leidžia ant jų nu-- 
sėsti dar vienam klodui dulkių.

Taip Betliejaus Kūdikis neatėjo 
kaip filosofas; Jis atėjo paleng- 
v nti žmonijos naštą. Panirusi ne
santaikoje, viešpatavimo nore, 
žmonija pro ginklų žvangesį nebe
girdėjo sąžines balso Ir pro gei
dulių miglas nebepramatė užbrėž
to kelio.’ Takų begalybėje pasikly
do ir 
tiesos 
keikė: 
niekas
kad kiekvienas iš savęs pasiskel- 
bhnas neklystančiu yra apgaulin
gas.

Betliejaus Kūdikis atėjo su tal
kos ir ramybės žemei pasiūlymu, 
su palaima geros valios žmonėms. 
Jis atnešė konkretų atsakymą į 

žmonijos tarpusavio santykių klau
simą. O tas atsakymas toks pap
rastutis: “Mylėk savo artimą, kaip 
pats šhve”. Jis dar kartą prime
na, kad niekas iš savęs negali sa
ve išaugštlnti-ir. kitą pasmerkti; 
dar kartą primena, kad žmogiš
kajam žinojimui yra nustatytos ri
bos.

Betliejaus Kūdikis atnešė vaistą 
verdančiom nesantaikom, kurias 
sukelia žmogiškos prigimties susi
dūrimas su žmogiška prigimtimi? 
genties susidūrimas su gentimi. 
Bet Jis su vaistu neatnešė kartu 
ir prievartos, nes, pagal definici
ją, žmonės yra protingi gyvūnai, 
jie turi galią atskirti gėrį • nuo 
blogio, gerus vaisius nuo blogų 

Ir štai dar kas: Betliejaus Kū
dikio atneštoji žemei taika ir ra
mybė, nesantaikoms pašalinti vai
stas, nevisada su džiaugsmu pri
imamas žmogiškosios širdies, ka
dangi išdidi žmogiškoji prigimtis 
dažnai nėra linkusi prisipažinti 
klaidoje, arba neturi būtino pasi
ryžimo, kad atsisakytų mesti ak
menį į savo artimą dėl jo nusi
žengimo.

tiesos jieškanti dvasia. Ir 
jieškotojai vienas kitų pra- 
jle žinojo , kad iš žmonių 
negali užtikrinti tiesos, Ir

Mielus bendradarbius, skaitytojus ir visus laikraščio 
bičiulius — rėmėjus, sveikiname su

ŠV. KALĖDOM IR NAUJAIS METAIS
ir linkime visokeriopos sėkmės

Redakcija r Administracija.
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VISUS. AUSTRALIJOS LIETUVIUS, KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 1955 
NAUJŲJŲ METŲ PROGA SVEIKINAME IR LINKIME NEI’A- 
LŪŽTI SUNKIOJE GYVENIMO KOVOJE, IŠLIKTI TAURIAIS 
LIETUVIAIS IR SULAUKUS VALANDOS ^GRĮŽTI LAISVON 
TĖVYNĖN.

ALB Kraštu Valdyba.

J.E. Kauno Arkivyskupas 
Juozapas J. Skvireckas 

sveikina Australijos 
lietuvius.

JJo Ekscelencija Kauno Arki
vyskupas Metropolitas Juozapas J. 
Skvireckas kun. J. Kungiui at
siuntė laišką ir sveikinimus Liet. 
Kat. Suvažiavimui Melbourne. 
Švenčių proga sveikinimus prašo 
perduoti ir visiems Australijos lie
tuviams. JJo Ekscelencija rašo:

‘Ta pačia proga naudojamės, 
kad pasveikintumėte Tamsta ir vi
sus Australijos Lietuvius su Kris-,

taus Gimimo švente ir palnkėtu- 
mėte visiems laimės ir sėkmės nau- 
jais 1955 Metais.

Palankiausia Kristuje Jėzuje 
Jūsų

JUOZAPAS JO. SKVIRECKAS 
KAUNO s ARKIVYSKUPAS

I METROPOLITAS.”

SYDNĖJAUS SKAUTAI 
VYKSTA STOVYKLAUTI

TARYBAI
SUSIRENKANT

} BERNELIŲ MIŠIAS PIEŠINYS A.Š.

ALB TARYBOS NARIUS BEI LKF ATSTOVUS, SUVAŽIUOJAN
ČIUS MELBOURNAN SPRĘSTI MOŠŲ TAUTINĖS KULTŪROS, 
ŠVIETIMO BEI KITUS SVARBIUS BENDRUOMENINIUS KLAU
SIMUS, NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA

APLANKĖ POPIEŽIŲ
Lietuvos ministeris prie šv. Sos

to S. Girdvainis atsilankė Vatika
ne pareikšti užuojautą dėl Po
piežiaus ligos ir dalyvavo mišiose, 
kurios buvo atlaikytos Šventojo 
Tėvo intencijai S. Maria Maggiore 
bazilikoj akredituotų prie Vatika
no diplomatų iniciatyva.

Ministeris Girdvainis 
kitais atstovais taip pat 
škilmingose pamaldose,
buvo užbaigti Marijos metai.

kartu su 
dalyvavo 
kuriomis

LKF Australijos Valdyba.

• Pranešama, kad Australija 
numato pirkti turbininių transpor
to lėktuvų savo karo oro laivynui. 
Šie lėktuvai (Lockhead C 130 A) 
gali gabenti 25.000 svarų krovinį 
(žmones ir ginklus) keletą tūks
tančių mylių, 400 mylių per va
landą greičiu. Kiekvienas toks 
lėktuvas kainuoja apie 2 mllionus 
svarų.

Šito tipo transporto lėktuvai 
Amerikoje pradėti gaminti pagal 
plataus masto programą ir kol

Sydnėjaus skautų vietininkijos 
posėdyje gruodžio 14 d. aptarta 
Penrithe įvyksiančios stovyklos 
programa ir darbotvarkė papildy
ta religiniais dalykais. Posėdyje 
dalyvavęs skautų dvasios vadas 
kurt. P. Butkus pasižadėjo atvykti 
stovyklon Ir sausio 2 d. 5 vai. vak. 
atlaikyti pamaldas. ’ Per Tris Ka
ralius, sausio 6 d., 8 vai. ryte bus 
atlaikytos mišios. Numatoma, kad 
skautų dvasios vadas stovykloje 
dar praves keletą religinių valan
dėlių.

Skautų Tėvų Globos Komiteto 
pirmininkas Miniotas vietininkui 
Kišonui įteikė už Sydnėjaus lietu
vių suaukotus pinigus nupirktą 
trimitą, kuris bus panaudotas pir
mą kartą stovykloje. Miniotas pa
linkėjo, kad šis trimitas ne tik 
žadintų skautus anksti rytais sto
vykloje, bet būtų pargabentas lais
vę atgavusion tėvynėn.

Sydnėjaus lietuvių skautų sto
vykla Penrithe prasideda gruodžio 
28 d. ir tęsis iki sausio 8 d. Bus 
stovyklaujama palapinėse. Daly
vaus apie 50 berniukų ir mergai
čių. Visi stovyklautojai gruodžio 
28 d. 9 vai. ryte susirenka Parra- 
mattos gelež. stotyje, iš kur juos 
į Penrith palydės Skautų Tėvų 
Globos Komiteto pirm. Miniotas. 
Stovyklos vadovai ą- ten jau bus 
kiek anksčiau nuvykę.

Stovyklą iš Sydnėjaus galima 
pasiekti traukiniais Darbo dieno
mis iš centrines stoties traukiniai 
išeina 8.50, 11.04, 12.36, 2.30. 
5.28 vai. Tai gariniai traukiniai 
ir jais važiuojama iki Penrith. 
Nuo čia į Walacia vykstama auto, 
busais. Nuo Wallacia stovykla yra 
visai netoli ir patogiausia važiuoti 
taksi.

Sekmadieniais traukiniai iš cen
trinės stoties išeina 7.59, 10.05, 
1.59 vai. Yra ir daugiau traukinių 
tik kiti nėra suderinti su auto
busų tvarkaraščiu iš Penrith į 
Wallacia. Iš Penrith į Sydnėjų 
taip pat yra daug traukinių. Dėl 
grįžimo teirautis Penrith

I Smulkesnių informacijų 
Į skautų vadovai.
i šia proga skautų tėvai 
. nedelsiant įmokėti pinigus už sto- 
| vyklavimą.
I Gero vėjo sesėms ir broliams.

Senas Skautas.

stotyje, 
suteiks

prašomi

Pranešimas
Pranešama, kad MLB D-jos 

suvažiavimas atkeliamas į gruodžio 
28 d., po Kultūros Fondo suvažia
vimo tuoje pat salėje.

AUSTRALIJOS LIETUVIUS, NUOŠIRDŽIA AUKA PARĖMUSIUS 
TĖVYNĖS LAISVINIMO AKCIJĄ, O TAIP PAT VISUS TALKI
NINKUS SVEIKINA KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA IR LINKI SEK. 
MIĖS BEI IŠTVERMĖS NAUJIESIEMS — 1955 METAMS.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje.

Lygiai prieš penkerius metus, 
1949 m. gruodžio mėn. pabaigoj, 
Sydnėjuje įvykusiame Lietuvių 

DrAugljos suvažiavime buvo nutar
ta įsijungti į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Išrinktas Laikina- 

, sis Organizacinis Komitetas paruo
šė Australijos Lietuvių Bendruo
menes statutą ir 1950 m. Sydnė
juje sušaukė ALB Krašto Tary- 

, bos pirmąjį atstovų suvažiavimą. 
, čia buvo išrinkta ir pirmoji ALB 

Krašto Valdyba.
Antrasis ALB Krašto Tarybos 

, suvažiavimas po metų įvyko Mel- 
boburne, gi trečiasis 1952 metais 

l Adelaidėje, kur buvo nutarta Kraš- 
, to Tarybos suvažiavimus šaukti 

kas dveji metai ir Krašto Valdybos 
kadencija nustatyta tokiam pat 

, laikotarpiui.
i šiemet gruodžio 29, 30 ir 31 

dienomis įvyksta IV-tasis Iš tūlės 
Krašto Tarybos suvažiavimas Mel
bourne.

Australijos Lietuvių Bendruome
nė buvo viena pirmųjų Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenėj. Kitų kraš
tų lietuviai vėliau bendruomeniš
kai apsijungė, o Amerikoj dar iki 
šiandien nėra išeita Iš or
ganizacinės stadijos. Todėl, be
šališkai vertinant, Australijos lie
tuviai šiuo atveju yra parodę gra
žų susipratimo 
pavyzdį.

Penkeri metai 
organizaciniame 
pas laikas. Tačiau padaryta daug 
ir kai kuriose srityse pasiekta vi
sai gražių rezultatų. Betgi esama 
taškų, į kuriuos reikia rimto dė
mesio atkreipti.

Vienas pagrindinių uždavinių — 
lietuviškos sąmonės žadinimas ir 
tautinės kultūros puoselėjimas — 
turėtų rūpėti kekvienam sąmonin
gam lietuviui. Jo iš akių neturi iš
leisti ir Krašto Tarybos suvažia
vimas, nes tai yra gyvybiškai 

svarbus ir kartu labai šakotas veik, 
los laukas, bet kai kur jau dirvo
nuoti pradėjęs. Tad būtina surasti 
efektyvių 
tina sėkla 
įsiveistų, 
įleistų.

Tikėtina, kad ketvirtasis ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimas, — 
kada jau statutas gal tik mažų 

pakeitimų reikalingas, kada organi
zacinis penkmetis lyg ir užbaig
tas, — galės bendruomenei esmi
nių klausimų svarstymui atsidė
ti. Yra ženklų,, kad šis suvažiavi
mas tikrai bus pajėgus ir svar
biausius klausimus aptars pridera
mu rimtumu, nusmaigstys gaires 
ateities veiklai bei sutelks paska
tinimo tiems, kurie pluša savait
galio mokyklose, choruose,- teatro 
bei tautinių šokių grupėse, lietu
viškose bibliotekose; renka šilin
gus gimnazijai, Tautos Fondui, li
goniams ir kitiems vargan pateku
siems tautiečiams paremti; kurie 
lietuvišką žodį, tautinę kultūrą ir 
mintį, "kaip rūpestingi daržininkai 
šiltnamio gėlę, puoselėja, nuo 
žvarbių svetimų vėjų saugo.

Ir organizuotumo

plačios apimties 
darbe yra trum-

priemonių, kad negeis- 
lietuviškoje dirvoje ne- 
best šaknų giliau ne-

kas yra moderniškiausi pasaulyje. 
Australija nori įsigyti 6 tokius 
lėktuvus, kurie bus pristatyti per 
dvejus metus.,

ATVYKSTA B. VILDOVAS
Sp. Klubo Kovas Naujųjų Metų 

sutikimo programą žada duoti įdo
mią ir turiningą. Pakviestas ir jau 

sutiko atvykti sol. Domininkas Vil- 
dovas, kuris padainuos liaudies 
dainų ir operų arijų.

• Pasiuntinybės patarėjas dr. 

A. Gerutis lankėsi Romoje pasi

tarti su Lietuvos Diplomatijos še- 

fu liečiančiais Lietuvos interesus 

Vokietijoje klausimais.

Italijos radiofono pakviestas dr. 
Gerutis kalbėjo iš Romos radijo 
stoties.

ALB Krašto Tarybos suvažiavi
mas yra pilnateisis ir augščiausias 
Lietuvių Bendruomenės reikalų 
tvarkytojas. Jo žodis morališkai 
mus visus įpareigoja. Visus, kurie 
jaučiame save lietuviais, kurie ben
drąjį lietuvišką reikalą pajėgiame 
statyti augščiau savo asmeninių 
ir grupinių interesų. Todėl lau
kiame, kad šitas žodis būtų sva. 
rus, aiškus ir vadovaujantis.

J.K.

1



MŪSŲ PASTOGE 1954 m. gruodžio 22 d.

KULTŪROS FONDO
SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT

Australijos Lietuvių Kultūros 
Fondas yra organizacija lietuvių 
kultūrai ugdyti. Tikslas yra didin
gas, uždavinys savo apimtimi pla
tus-. jo pilnai neapima ir statute 
užvardintos priemonės. To ir nega
lima reikalauti, nes tautinė kul-J 
tūra reiškiasi įvairiais būdais, ir 
keliai jai ugdyti yra dar skaitlin- 
gesni, tik ne visados organizacijai1 
prieinami.

Lietuvių kultūros lobynas glūdi 
ir pavieniame tautietyje, ir jų sam
būryje, ir jų tarpusaviame ben
dradarbiavime, ir jų santykiavi-' 
me taip pat ir su svetimais, Ir 
kiekviename pasireiškime. Viso-I 
kios formos ir įvairaus intensyvu- j 
mo laipsnio santykiavimuose bei 
pasireiškimuose žymu mūsų dvasi-1 
nės vertybės — savybės, kurios! 
rodo mus esant lietuviškos kultu-1 
ros nešėjais, tęsėjais.

Tautinės vertybės, begyvenant 
svetimos kultūros aplinkoje, nuo
latos yra išstatytos svetimai kul
tūrinei įtakai. Labai sunku, o prak
tiškai gali ir neįmanoma, išlikti 
Svetimos kultūros nepaliestam. Yra 
dėsnis, kad svetimos kultūros įtai- 
gojimo galia yra atvirkščiai pro
porcinga besiveržiančio reiškinio 
kultūrinei vertei. Tai reiškia, kad 
pavyzdžiui, kokiam.svetimam men
kos kultūrinės vertės reiškiniui 
mažiau priešinamasi, nes jis, kaip 
menkas ir bereikšmis, laikomas 
negalinčiu pažeisti turimų dvasi
nių vertybių.

Apskritai , svetimoji kultūrinė 
įtaka, besireikšdama kad ir ma
žais, tariamai bereikšmiais veiki
mais, gali ir visiškai apvaldyti 
kitos kultūros žmogų, jei jis ne
bus pakankamai įsisąmoninęs sa
vos kultūros vertingumu. Tad su
prantama, kodėl ligšioliniai užda
viniai lietuvių kultūrai ugdyti il
gainiui pradeda įgauti didesnę 
apimtį bei prasmingesnį turinį.1

Didesni uždaviniai privalo ir 
reikšmingesnių priemonių, labiau-: 
koordinuotų pastangų platesnėje 
skalėje.

Lietuvių Kultūros Fondas pagal 
statutą yra draugijinė organiza
cija, tačiau turinti bendruomeni
nio pobūdžio siekimus — jai rūpi 
visų bendruomenės narių interesai, 
o ne vien tų, kurie yra josios re

gistruoti nariai. Kai ALB Krašto ' 
Taryba 1952 m. Adelaidėje forma
liai pavedė Lietuvių Kultūros Fon
dui rūpintis vietos švietimo rei
kalais bendruomenėje, tada ji pri
siėmusi bendruomenines funkci
jas, įgavo bendruomeninės institu
cijos chrakterį. Visa tai yra labai 
reikšminga: ne tik suteiktas svo
ris pačiai LKF institucijai ben
druomenės apimtyje, bet ir pačios 
bendruomenės vadovybės pasida
linta su Ja atsakomybe už lietu-! 
vių kultūros išlaikymą bei ugdymą I 
ir iš to išplaukiančiu reikalu da
boti tuos interesus.

Galima sakyti, kad LKF savo 
uždavinių plotmėje iš “fondo” vir- | 
to “arsenalu”, kur telkiamos prie- 
menės, naudojamos savai kultūrai ’ 
ugdyti.

Lietuvių kultūros ugdymas nė- 
ra vien LKF organizacijos daly
kas, bet esmėje yra visos bendruo
menės — Visų ją sudarančių so
cialinių grupių bei pavienių asme- ___ *___ ___ _____ _ ___
nų reikalas Ir rūpestis. Bedldėjan- j knygos egzempliorių, tą įvykį pa
čiam uždaviniui atlikti reikalingos minėjo turbūt visi JAV lietuviu 
ir atitinkamos priemones, tinkamu laikraščiai.
būdu ir deramu mastu organizuo- 
t OS.i

‘fondo” vir- |

V. JAKUTIS.

tos.)
Reikia laukti, kad tiek Australl- išleistas Kuršaičio (Friedrich Kur- 

jos Lietuvių Kultūros Fondo tiek schat) vokiškai — lietuviškas žo- 
Australijos Lietuvių Bendruomepės '"dynas. šie du veikalai visiems gim- 
Tarybos suvažiavimai aptars ir naziją lankiusiems yra, be abejo, 
— i—u... —----j—l-------daugiau ar mažiau girdėti. Bet tre

čiąją knygą galima laikyti ne tik 
retenybe, bet ir tam tikru kuriozu, 
zu. Tai prancūzo kalbininko R. 
Gauthiot mokslinis darbas ‘ Buivy
džių tarmė” (“Le parler de Bui- 
vidze”), už kurį 1903 metais auto
rius gavo Prancūzijos Augštųjų 
Mokslų Instituto diplomą. “Bui
vydžių tarmėje" R. Gauthiot ap
rašo tarp Panevėžio Ir Ukmergės 
esančių Buivydžių šnektą, palygin
damas ją su kitomis girdėtomis 
tarmėmis. Veikalo gale prideda fo
netiškai užrašytą, sodiečių papa
sakotą pasaką, kurioje nepapras
tu originalumu prasiskverbia ano 
meto Buivydžių tarmės ypatumai 
(‘ Būva seno bagotas ponas ir jam 
priraikia išvaižot tolemon kolo
nam. .”).

Be šių, yra bibliotekoje ir dau
giau kalbotyros veikalų. Bibliote
ka turi 1915 metais Čikagoje iš
leistą Antano Lalio angliškai lie

ras kelius .padidėjusioms darbams 
kultūrinėje srityje sėkmingai at
likti. Ir visa tai, tikime, bus at
likta darnioje bendruomeninėje 
dvasioje, visus lietuvius jungian
čioje į vienų šeimų svetimoje že
mėje.

OKUP. LIETUVOJE ŠIEMET NE
PAPRASTAI IŠKILMINGAI PA
MINĖTA S. NERIES 50 METŲ 

GIMIMO SUKAKTIS
Centrinį minėjimų atidarė pats 

Paleckis. A.Tj prezidiumo įsaku 
S. Neriai už nuopelnus sutelktus 
“LTSR liaudies poetės garbės var. 
das”, taip pat jos vardu pavadin
ta Kauno vid. mokykla N. 3 Ir 
Vilkaviškio vid. mokykla. Mokslo 
Akademijos Lietuvių Kalbos ir 
Literatūros Institute buvo suor
ganizuota jos raštų paroda.

Anų dienų nutariau apžvelgti 
lituanistinę medžiagų Sydnėjaus 
Valstybinėje Bibliotekoje. Apim
timi ši biblioteka priskirtina prie 
didesniųjų: joje sukrauta 330.000 
tomų, ir ją kasdien aplanko 300- 
400 žmonių, įvairiausių profesijų. 
Čia sutiksi studentus, žurnalistus, 
o pagaliau ir paprastus piliečius, 
kurie Jieško pagalbos, kaip atsa
kyti 1000 svarų vertus klausimus, 
pasirodžiusius paskutiniame kurio 
iliustruoto žurnalo numeryje.

LENTYNŲ LIETUVA
Peržiūrėjus katalogų, paaiškėjo, 

jog lituanistinė medžiaga ęlbojasi 
vos keliais tomais; iš tiesų, ji 
nesiekia nė dešimties knygų. Bet, 
žinoma, kiekybė nėra proporcinga 
kokybei. Ir, štai, didžiam nustebi
mui, pasirodė, kad ši biblioteka 
turtinga veikalais, kurių pavydė
tų dažnas lietuvių kalbos specia
listas. Dar su dulkių 
atsiskleidė G.H.F. 
Woerterbuch der 
Sprache, 

sluogsniu 
Nessellmann’o 

littauischen 
išleistas Karaliaučiuje

1851 m. Prisimenu, kad kai kažin- 
kas pereitais metais įsigijo šios

Šią knygą bibliotekoje paremia 
kita, būtent, Hallėje 1870 metais

LENTYNOS IR REPREZENTACIJA
buvusio britų vice-kon-
Harrison’o “Lithuania, 

Present”, bet ji negai- 
apnešiota, ir, deja, Jau

tuvišką ir lietuviškai anglišką žo
dyną, o 1939 metais Londone iš
leisto Pewtress ir Gėriko žodyno 
net du egzempliorius.

Nykiau atrodo skyrius, kuris tu
rėtų apsakyti Lietuvą apskritai. 
Randame 
šulo E.J. 
Past and 
iestingai 
amžiumi senutė. Išleista 1922 me
tais, Ji aprašo Lietuvą kūrimosi 
stadijoje; iliustracijose matosi tik 
į tamsias skaras įslsiautusios bo
butės, įsispyrusios į klumpes, o 
vyrai ir berniokai su apdriskusio
mis semėgomls ir taip pat su 
klumpėmis arba naginėmis. Gal ne
vykusi fotografine reprodukcija, 
gal reprezentacijai netinkanti gru
pė, o gal pagaliau, iš vargo atgim
stanti, nesuklastota Lietuva, šiaip 
ar taip, ši knyga yra paskutine 
anglų kalboje, kurią anglosaksų 
leidykla Išleido apie Lietuvą.

Iš naujų leidinių, tiesa, yra “Ge
nocide”, kurį, su kitomis brošiū
romis, j Ameriką išvykdamas pado
vanojo Juozas Tininis. Taip pat 
yra ir du privačiai padovanoti to
mai iš Inž. Vizgirdos leistos se
rijos. Pastaruoju metu prie Val
stybines Bibliotekos prisiglaudu
si Country Circulation Section (t. 
y., skyrius, kuris siunčia knygas 
provincijos skaitytojams) įsigijo 
virš dvidešimties lietuvių beletris
tikos leidinių, daugiausiai išleis
tų Vokietijoje, šį pirkinį iššaukė, 
tarp kita ko, dabartiniai įvairių 
tautų atvykėliai, išsibarstę po vi
są N.S.W. Bibliotekos vadovybė, 
nenorėdama jų apvilti, paskyrė ga
na didelę sumą svetimųjų litera
tūrų skyriams išplėtoti. Tąja pro
ga atsirado ir lietuvių skyrius. 
Juomi, deja, dar niekas neišreiš
kė susidomėjimo, todėl katalogavi
mo skyriuje pirmenybę surado len
kiškos, rusiškos, latviškos ir ypač 
olandiškos knygos, kurių pageida
vimas yra stebinantis.
KAIMYNUOSE PASIŽVALGIUS

Trumpai reiktų žvilgterėti ir į 
latvių bei estų skyrius. Nors se
nesnių knygų čia reta, vienok nuos
tabu, kiek mūsų kaimynai suspėjo 
išleisti ir paskleisti informacinių 
leidinių. Tiek latvių, tiek estų sky
rius yra neblogai atstovaujamas 
politiniu ir istoriniu atžvilgiu. Es
tai Anglijoje turi savo jau įsitvir
tinusių leidyklų (Boreas Publish- 

ing Co.), kuri ypatingų dėmesį 
kreipia į leidinius anglų kalba. 
Latviai irgi per paskutinius tris 
metus suspėjo išleisti net dvi mo- 
numentalines Latvijos istorijas 
anglų kalba. Vienų parašė Arnol
ds Spekke ir M. Goppers išleido 
Stockholme, kitos autorius yra Al
fred Bilmanis ir Jų išleido Prince
ton (JAV) universiteto leidykla. 
Dvi didesnės apimties informaci
nės knygos anglų kalba jau buvo 
išleistos 1938 ir 1947 metais. Prieš 
keletą mėnesių anglų kalba pasi
rodė ir didoka latvių literatūros 
apįvalga. Tiek Arnoldo Spekke 
Latvijos istorijos, tiek literatūros 
apžvalgos Išleidimų lėšomis parė
mė Latvių Tautinis Fondas Skan
dinavijoje Ir Latvių Tautinė Ta
ryba Didž. Britanijoje.

Kaip matyti, Sydnėjaus Valsty
binėje Bibliotekoje Lietuvos ats
tovavimas nėra pakankamas. Ir 
šį teigimų galima dar subendrin
ti: nei vienoje bibliotekoje Lietuva 
nėra pakankamai atstovaujama. 
Ši trūkumo priežastis yra labai 
akivaizdi: svetimomis kalbomis ne
turime užtenkamai leidinių, nei 
kiekio, nei kokybės atžvilgiu. Šį 
faktų reikia sąmoningai įsidėmėti. I

Bet yra dar viena priežastis, 
dėl kurios reprezentacinė medžia
ga sunkiai ras kelių į valstybines 
ir, apskritai, didžiąsias bibliote
kas. Kaip žinome, jeigu ir yra iš
leidžiami mūsų informaciniai lei
diniai, juos išleidžia privačios, ne
žinomos leidyklos. Jos neturi kata
logų ir, paprasati, jų platinimo 
tinklas prasideda ir užsibaigia 
tautiečių tarpe. Valstybinės bib
liotekos, priklausančios nuo val
stybės uždo, kaip taisyklė domisi 
tik svaębių ir per metų eilę užsi
rekomendavusių leidyklų leidiniais. 
Smulkios leidyklos, išsiverčiančios 
penkiais šešiais leidiniais per me
tus, jų ausų nepasiekia. Panaši pa
dėtis jau buvo pastebima Lietuvo
je: pirkėjas neabejodavo Sakalu 
arba Tautos Fondu, bet gerai ap
žiūrėdavo kitus leidinius. Kelių 
šimtų milionų anglosaksų pasauly
je ši padėtis, visai natūraliai, yra 
dar aštresnė. Biblioteka negali ri
zikuoti nežinomų leidyklų leidi
niais, kai ir gerų nesugeba visų 
supirkti.

Kaip ši padėtis atsiliepia į re
prezentacinių vęikalų platinimą, 
aiškiai matyti iš Šitokio pavyzd-

žlo. Anksčiau minėjome dvi nau- 
I Jas Latvijos istorijas. Pirmoji, 
I kruopščiai parengta, buvo išspaus

dinta, tarptautiniu mastu imant, 
nežymioje leidykloje. Be abejo, lei
dėjas neturėjo galimybės Jų išrek
lamuoti kataloguose. Rezultate, 

jos platinimas ir pasiliko patriotų 
rankose. Bibliotekoms šis veikalas 
pasiliko nežinomas; jis jose atsi
dūrė daugiausia dovanos keliu- 
Sydnėjaus bibliotekai jį padova
nojo Latvių Bendruomenė.

Antrąją Latvijos istorijų išleido 
Princenton universit. leidykla. Per 
kelioliką mėnesių Jos buvo išpla
tintas didelis kiekis ir Ji dauginu
siai paplito ne tarp latvių, bet 
bibliotekose, kurios ją užsisakė 
kaip žymios leidyklos leidinį. Jų 
patys nusipirko ir susidomėję ang
lai, nes universiteto leidiniai, buvo 
gaunama visur be jokių sunkumų. 
Pagaliau, ji atsirado ir bibliotekose 
tų miestų, kur gal nėra nei vieno 
latvio. Reprezentacinis darbas lat
vių išeivijai buvo atliktas be iš
laidų, kurias būtų sudaręs knygos 
dovanojimas bibliotekoms, profe
soriams ir t.t.

Kaip matome, abi knygos yra 
didelės vertes reprezentaciniu at
žvilgiu, bet, štai, išliędimo būdas 
nulėmė paplitimo galimybes. Grįž
tant prie savų rūpesčių, atrodo, 
jog autoriai turėtų šiuo klausimu 
pagalvoti, jei dar mąiervėlu. Tie
sa, kad sunku lietuviškai kūrybai 
įsiskverbti į svetimųjų leidyklas. 
Ne vienas kaip pavyzdį tuoj duos 
Milton Stark nesėkmingą bandy
mą įpiršti “Kryžių" vertimą dvy
likai leidyklų. Bet čia turime ne
pamiršti, kad leidėjai į grožinę li
teratūrą žiūri skirtingai. Groži
nei literatūrai leidėjo apsvarsty
mus nulemia būsimas populiaru
mas. Moksliniai veikalai gi popu
liarumo retai kada susilaukia, ir 
tai leidėjai gerai žino. Moksliniams 
veikalams kriterijus yra visai ki
toks. Ir jei kuri tema yra kurios 
nors universiteto leidyklos mielai 
laukiama, tai ta tema yra Lietuvos 
istorija, kuri suįdomins nors vi
duramžių žinovus.

VYT. DONIELA. "

DIDELI DARBAI TIK SUTEL
KTINĖMIS VISŲ PASTANGO
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNGi- 
MĖS Į LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. JSIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO ŽEN
KLIUKŲ.

VYTAUTAS ALANTAS.

KAI GYVULIAI PRAKALBA
 KŪČIŲ PASAKOJIMAS 

— Seneli, ar tikrai gyvuliai kalbasi Kūčių naktį?
— Tikrai, valkeli.
— Apie ką jie kalbasi?
— Jie Dievą garbina.
— O mūsų Margis šiąnakt irgi ims Dievą garbinti?
— Žinoma..., — atsakė senelis svyruodamas.
— O mūsų senoji Dvyla? ~
— Irgi.
Vincukas nusijuokė.
— Ko tu juokiesi? — pklausė senelis.
— Mūsų avinas, turbūt, švabaldžiuos, kaip dėdė Miknelis.
— Negalima juoktis iš seno žmoagus.

■ — O kodėl jis iš kitų juokiasi? Andai aš jį paklausiau, kaip 
saulė-nakties metu suranda kelią ir pataiko užtekėti viš toje pa
čioje vietoje. Jis nusijuokė ir pavadino mane vėjagauda. Sako, ne
tektam geltonsnapiui saulės takus atsekti. O tamsta, seneli, žinai, 
kodėl saulė vis toje pačioje vietoje užteka? ,

— Taigi, vaikeli, kur čia Dievo galybę aprėpsi.
— Tai iš kur tameta žinai, kad gyvuliai šiąnakt kalbės?
— Seni žmonės paskoja.
— Kažin kaip mūsų Margis kalbės? Jis, turbūt, žodžius lote 

išlos.- Bet su avinu jis, turbūt, vistlek nesikalbės, nes jie piktuoju. 
Atsimeni, seneli, kaip avinas vieną kartą ištrūko Iš gardelio ir taip 
pasibėgėjęs tvoja Margiukui per pasturgalį, kad tas kaukdamas pa. 
šleivom iš tvarto iškūrė. Ot buvo juoko, nors man Margiuko paskum 
buvo labai gaila. Aš. jam daviau duonos, pamirkęs į pieną.

Senelis sėdėjo ant suolo Ir rūkė pypkutę, Vincukas prieš ugnia
kurą statė namukus iš kaladėlių. Bet jis buvo Išsiblaškęs ir galvojo, 
kaip tie gyvuliai gali kalbėti, jei jie niekados nekalba. 0 gal jie 
turi savo gyvulišką kalbą?

— Seneli, ar gyvuliai kalbėsis lietuviškai?
— O kaipgi, lietuviškai.
— Seneli, aš noriu pasiklausyti, apie ką jie kalbės.
— Ne, vyruti, negalima. Seni žmonės sako, kas pasiklauso gy

vulius kalbant, tas turi mirti.
— Tai kas? Tamsta sakei, kad visi ger vaikai einą į dangų ir 

kad Dievas jų laukiąs už stalo, apkrauto žaisliukų.
— O manęs tau nebus gaila palikti?
— Senelis sakei, kad Ir tamstą Dievulis greit atsiimsiąs.
— Gudrus tu vaikąs... *
Tuo tarpu į vidų, kaip viesulas, įlėkė atraitotomis rankovėmis 

pamotė, jauna, graži moteris ir piktai suriko:
— Kodėl ugnies nekurstote, matote, kad baigia gesti!
Senelis atsikėlė ir, paėmęs žabų, pakišo po krosnimi. Vincukas, 

pasislėpęs kampe, drebėjo iš baimės.
— Aš einu karvių melžti. Vincuk, žiūrėk, kad sriuba neišbėgtų. 

Kai ims virti, nuvežk dangtelį, — Ir, nuslkąbinusl nuo gembės šikš

ninį botagą, trinktelėjo durimis. ,
Kai pamotė išėjo, vaikas pribėgo prie senelio ir prisiglaudęs su

šnibždėjo:
— Mamytė vėl išsinešė botagą: ji vėl muš Plačiaragį. Ji ir mane 

muša.
— Ak tu mano našlaitėli... Tavo tikroji mamytė tai buvo žmo

gus, duok jai Dievui dangaus karalystę, a jau ta antroji... Daug 
dar tau teks vargelio išvargti, kol užaugsi.

— Seneli, tamsta neduosi manęs mušti?
— Neduosiu, neduosiu, nebijok, eik vėl žaisti.

, — Aš nenoriu žaisti, aš noriu, kad tatmsta man papasakotum, 
kaip'Baniulis ėjo klausytis gyvulių kalbos.

— Kad aš tau, vyruti, jau pasakojau...
— Papasakok dar kartą seneli.
Senelis prisikimšo išblėsusią pypkutę ir ėmė pasakoti:
— Taigi, buvo taip; Jau senokai mūsų kaiminystėje gyveno am

žino atminimo ūkininkas Baniulis. Jis. girdėjo senus žmones kalbant, 
kad gyvuliai prakalbą Kūčių naktį. Taigi, jis užsimetė ištirti, ar iš 
tikrųjų taip esama. Kūčių naktį jis užsirioglino ant tvarto, įkišo gal
vą pro skylę ir ėmė klausytis. Taigi, staiga ir girdi tariant Viena
ragę: ,

— Besiklausiantį ant tvvarto ryt laidosime.
— Taigi,' Ir ką tu pasakysi vyruti? Išgirdęs gyvulių kalbą, Jis 

taip susikrimto, kad kitą rytą ėmė ir mirė.
— Bet vlstiek, seneli, aš noriu šiąnakt Išgirsti, ką gyvuliai kal

bės.
— Eik, eik, vyruti, negalima Dievo rūstinti. Jei Dievas taip su

rėdė, kad žmonės neprivalo klausytis, ką gyvuliai kalba, vadinasi, 
taip reikia. Dievo rykštė skaudi tiems, kas neklauso jo įsakymų.

— Bet ji, turbūt, neskaudesnė už mamytės rykštę, kaip tamsta 
manai, senelio

Senelis tylėdamas papsėjo savo pypkutę ir stebėjosi to vaiko 
klausimais. Vincukas vėl atsisėdo ant aslos ir pradėjo dėlioti savo 
kaladėles. Po kiek laiko jis vėl tarė:

.— Jei senelis su manimi neisi, aš eisiu vienas. Jei ryt aš mir. 
siu, tai mamytė manęs nebemuš, aš nueisiu pas savo tikrąją mamy
tę, laukiančią manęs danguje. Man ten bus geriau, kaip čia. O ir su 
angeliukais aš noriu pažaisti Rojaus soduose. O paskum ir tamsta, 
seneli, pas mus ateisi, ar ne?

Senelis susigraudinęs pasilenkė žabų pakišti po krosnimi...
Tuo tarpu įvyko kažin kas baisaus: dangtelis ant puoduko ėmė 

šokinėti ir Kūčių sriuba, kurią jie visai pamiršo, pasipylė ant karš
tų geležų. Senelis kad ir nubloškė dangtelį, bet buvo per vėlu: vira
las šnypšdamas virė ant įkaitusių geležų ir skleidė skanų verdančių 
grybų kvapą.

— Kas dabar bus, seneli, kas dabar bus, seneli? — šnibždėjo 
Vincukas, pastyruslomls akimis žiūrėdamas į garuojančias geležis. 
— Juk mamytė man liepė žiūrėti, kad neišbėgtų...

— Taigi, nieko nebus, nebijok, mes čia tuojau sutvarkysime. Tik 
tu atidaryk duris, kad garai išeitų. <

— Vincukas puolė prie durų, o senelis, pagriebęs šlapią mazgo, 
tę, ėmė trinti geležis. Bet tą pačią akimirką grįžo vienoje rankoje 
nešina kibiru, o kitoje — laikydama botagą šeimininkė, Išplėtusi 
šnerves patraukė orą Ir viską suprato. Ji norėjo pastatyti milžtuvę 
ant žemės, bet pataikė ant Vincufko kaladėlių, kibiras pervirto ir 

pienas pasiliejo po visą aslą. Ji pabalo iš įniršimo Ir, pagriebusi be
bėgantį pro duris Vincuką už kupros, ėmė pliekti botagu. Senelis 
vaiką norėjo užstoti, bet ji taip jam kumštelėjo į krūtinę, kad jis 
atatupstas krito ant suolo. Vaikas klykė ne savo balsu, raitydamasis 
Iš skausmo, ir Dievas žino kuo ta egzekucija būtų pasibaigusi, jei 
tuo metu nebūtų grįžęs Vincuko tėvas. Jis ištraukė iš įdūkusios mo
ters botagą ir nusivedė jį į kampą. Vincukas kukčiodamas virpėjo 
perblokštas į palieto pieno klaną.

— Vistiek aš tą gyvačiuką kada užmušiu, — sušnypštė ji.
— Na ir parsivedei žmonelę, sūnau, — tarė senelis, pakeldamas 

vaiką ir Išsivesdamas jį į savo kamarėlę. — Seni žmonės pasakoja, 
kad raganos seniau buvo deginamos ant laužo, — pridūrė Jis tarp
duryje.

Kūčių vakarienė buvo liūdna. Visi tylėjo. Ne tokio® būdavo Kū
čios prie anos marčios, duok jai Dieve dangaus karalystę, atsiduso 
senelis. Po vakarienės visi tuojau Išsiskirstė kas sau.

Vincukas miegojo su seneliu kamarėlėje. Kai visi sumigo, apie 
vidurnakti, Vincukas atsikėlė, užsimetė kailiniukus ir pažadino se
nelį. Senelis iš pradžios dar atsikalbinėjo, įet paskum sutiko, ir jie 
abu Išėjo į priebutį.

Buvo rami Ir kaip diena šviesi naktis. Galybė žvaigždelių, tar
tum žvakutės, mirgėjo ant dangaus. Tarp jų patenkintas šypsojosi 
mėnulis. Sodo medžiai, jsisiautę j baltus, •, spindinčius marškinius, 
stovėjo susiglaudę nejudėdami, tartum bijodami netekti savo bran
gaus apdaro. Jie panėšėjo į kito pasaulio pavidalus. O svirties vir
šūne Vincukui atrodė taip augštai iškilusi į padangę, kad . kartės 
galas, rodėsi, kabaliavo kažin kur tarp žvaigždynų.

— Kaip gražu, seneli, — sušnibždėjo Vincukas. •
— Turi būti gražu, nes tą naktį atėjo į pasaulį Išganytojas.
Bet Vincukas taip buvo sužavėtas, kad net pamiršo paklausti, 

kas buvo tas Išganytojas. Jis šypsojosi iš svirnelio kraigo žirgelių, 
kurie, pasidabinę auksiniais karčiais, kiekvienas lėkė i priešingą 
pusę, nė kaip negalėdami atsiplėšti vienas nuo kito.

— Kažin kodėl tie žirgeliai niekados nežvengia seneli? — Pa
klausė Vincukas, bet tuojau savo klausimą pamiršo, nes jo žvilgsnį 
ptaraukė Rūpintojėlis, berymąs koplytėlėje po skarota liepa darže
lyje. Liepos šakos, storai apdribusios sniego, mėnulio šviesoje atrodė 
tartum nubarstytos sidabro ir nusagstytos deimantų, o kryželis 
virš kpolytėlės stogo žėrėjo, lyg auksinė cimborija ant altoriaus. 
Vincukui dingojosi, kad ne sniegas ant koplytėlės stogo nuo mene-, 
sienos spindi, o iš koplytėlės vidaus trykšta tylus) spinduliavimas. 
Vaikas vėl negalėjo susilaikyti nenusišypsojęs, kai jis įsižiūrėjo į 
arkangelus, skrendančius nuo koplytėlės stogo į keturius pasaulio 
kraštus. Smarkiai pasidavę pirmyn, jie pūtė trimitus, kurie, apkloti 
žaižaruojančio sniego, liepsnojo, kaip variniai vamzdžiai saulėje. Vin
cukas laukė, kada arkangelai atsiplėš nuo koplytėlės stogelio ir 
trimituodami pasiners į žvaigždynus.

Ta liepsnojanti padangė ir žaižaruojanti žemė buvo taip nuos. 
tablai nepaprasta, kad Vincukas truputį virpėjo iš susijaudinimo ir 
prisiglaudė prie senelio.

— Dabar einame, pats metas, — senelis paėmė jį už rankos 
ir nusivedė tvarto link.

Jie nuėjo į kitą tvarto pusę, kur buvo mažas langelis. Palipėję 
ant stovinčių prie sienos akėčių, jie žvilgterėjo į vidų.

Tvarte buvo dar šviesiau, kaip dienos metu. Visi gyvuliai buvo

2
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V. SAUDARGIENE.

ŠOKIS KALĖDŲ PAPROČIUOSE
(Iš PARUOŠTOS KNYGOS "LIAUDIES ŠOKIAI LIETUVOJE”)

Visų tautų šokiai, pradinėje kū
rimosi stadijoje, buvo glaudžiai 
susiję su ritualinėmis apeigomis. 
Kultūrai ir civilizacijai augant, 
krikščioniškosios religijos įtakoje, 
apeiginė šokio prasmė pradėta pa
miršti. Išnyko tikėjimas į šokio 
magijų, o pasiliko tik mechaniš
kas šokio atlikimas. Tačiau šokiai 
ir toliau buvo šokami metinių šven
čių metu, nes to reikalavo papro-
tys. ,

Viena, iš didžiųjų metinių šven
čių, yra Kalėdos. Senovė
je buvo tai saulės grįžimo šventė. 
Vėlyvo rudens dienos ir žiemos 
pradžia — piktųjų dvasių viešpa
tavimo laikotarpis. Ir tik “saulei 
grįžus”, t.y. po Naujųjų Metų, jų 
galia pasibaigia. Tad šiuo atveju, 
kaip ir kitais, imtasi įvairių apei
gų, burtų ir šokių, kad apsisau
gojus nuo jų pragaištingos įtakos 
ir užtikrinus sau laimingus metus. 
4 am. dar visose tautose glu- 
dint Saulės grįžimo idėjai, katalikų 
bažnyčia gruodžio 25 d. paskelbė 
Kristaus gimimo diena — Naujos 
Šviesos užgimimu. Saulės grįžimo 
ir Naujosios šviesos užgimimo 
idėjos susiliejo žmonių tikėjimuo
se Ir jų įtakoje kūrėsi naujos dai
nos ir šokiai. Vėliau, uždraudus 
Adventuose šokti, senieji šokiai 
ėmė nykti. Tačiau linksmieji dzū
kai sukūrė daug adventinių žaidi
mų. Tuose žaidimuose, laikantis 
senovės grandinės šoklų formos, 
jaunimas, vaikščiodamas po trobų, 
apdainuoja, kaip
Vai atvažiuoja šventos Kalėdos, 
Vai tai Kalėdos, do kaledziene. 
Per augštus kalnus, per žemus klo

nius, 
Vai tai Kalėdos, do kaledziene.

Tai taip Ilgai lauktoji saulė at
važiuoja:
Geležies ratai, šilko botagai, 
Vai tai Kalėdos, do kaledziene.

Ir Išreiškiamas, kad 
Kalėdų rytų saulė pražydo, 
Vai lėliu, lėliu kalėda. 
Atbėgo elnias devyniaragis. 
Dešimtam rage nauja seklyčia. 
Toje seklyčioj, tojoj naujojoj, 
Muzika groja, Jaunimas šoka, 
Vai lėliu lėliu kalėda.

Ratu žaisdami “žiužį”, taip pat
mini Kalėdas:
Koturls. kalnais jojo,
Koturis kalėda.
Koturls Onelės jieškojo,
Koturis kalėda.

įdomus adventinis žaidimas yra 
“Jievaro tilta s". Jame 
labai vaizdžiai pavaizduojama, 

Tautinių šokių Grupės šokėjai Melbourne.

kaip merginos eina grįsti Jievaro 
tiltų
Aleliuna, rūtele, Jievarėlio tiltų.

0 klausiamos, kuo jos grįš Jie
varo tiltų, atsako:
Beržo lapeliais, Jievaro šakelėm, 
Aleliuna, rūtele, jievaro šakelėm.

Nes žalioji beržo šakelė turi ne
paprastų magijų. Ir taip Išgrįstu 
tiltu, Iš anapus Nemuno laukiama 
atvažiuojant Kalėdų.

Ir štai ateina Kalėdos —šviesos 
atgimimo laikas. Naujieji Metai 
nugali Senuosius. Visose apeigose, 
surištose su atgimimo idėja, šo
kami Kardo šokiai. Jie 
yra kilę iš “Mirštančios dievybės” 
mito, į Europa atkeliavusio iš In
dijos, kartu su pirmomis indo eu
ropiečių giminėmis. Tkiėta, kad 

viskas kas pasensta turi įnirti ir 
užleisti vietų naujai gyvybei. To
dėl ir Senieji Metai turi būt nu
žudyti. Visose šio pobūdžio apeigo
se pagrindinį vaidmenį atlikdavo 
šokėjai vyrai, šokdami vadinamuo
sius kardo šoklus, šokėjai, 
ginkluoti kardais, žygiuoja gran
dine nuo “Baltijos iki Viduržemio 
jūrų”, jieškodami “s e n o”. Pa
galiau, susijungę ratan, smeigia

PAULIUS SIRGEDAS.

KALĖDINĖS PARAIŠKOS
AMŽIŲ BĖGYJE

Ir vėl Kalėdos. Mums klajūniš- 
kos, be Tėvynės Kalėdos. Ir per 
šias didžiųsias šventes, perkeliavę 
ištisas mylias nusivylimų ir kan
čių grandinę, retai tesusirinksimo 
sykiu visa šeima prie šventojo Kū
čių stalo. Dar kartų pasigesime 
Lietuvos Ir tikrojo Kalėdų džiau- 

kardus į rato centrų nužudydami 
“senąjį” ir paruošdami kelių “nau
jam.” Dažnai kardo šokėjus lydė
davo juokdarys, kuris ir būdavo nu
žudomas.

Vokiečių kronikininkų minima, 
kad kardo šokiai buvę šokami pra
dedant pietų Europos tautomis, 
baigiant taip toli, kaip -šiaurės 
Suomija. Skandinavijoje ir Vokie
tijoje šokami kardo šokiai šalia 
“Mirštančios Dievybės”, turėjo 
taip pat augumo ir derliaus idė
jų. Paprastai juokdarys turėjo 
šokti per kardų, ir kuo augščiau 
jis Iššoka, tuo geriau dera' javai.

Kardų šokio idėja randama ir 
mūsų metinėse apeigose. Bet pa
našiai kaip Skandinavijoje ir Vo
kietijoje, jose vyravo derliaus ma
gija.

“Senojo” mirimo ir “naujojo” 
gimimo apeigos pas mus, kaip ir 
kitur, prasidėdavo Naujųjų Metų 
išvakarėse. Jose dalyvavo Seni s, 
Jaunikaitis Ir Gil
tinė. šias tris centrines figū
ras lydėjo būrys vyrų, persiren
gusių meškomis, ožkomis, arkliais 
ir kitomis kaukėmis, šie kaukėti 
šokėjai ėjo per kaimų triukšmau
dami. Jiė lankė visus kaimo ūki
ninkus, sukeldami daug triukšmo. 
Paskutiniajam kieme triukšmau
ta, šokta ir vaišintas! iki paryčio. 
Pagaliau “Giltinei” užmušus “Se
nį”, t.y. Senuosius Metus, šokė
jai kėlė didžiausius ovacijas "Jau
nikaičiui”, t.y. Naujiesiems Me
tams. šitų paskutinę apeiga atli
kus, visi skirstėsi namo.

šių visų apeigų metu kelta 
daug triukšmo, kuriuo, buvo tikė
ta, nubaidomos piktosios 'dvasios 
Ir pažadinami derliaus demonai. 
Triukšmu Ir šokiais paskatinama 
grįžimui saulė, visos gyvybės šal
tinis.

gsmo, kurį pateikdavo gimtosios 
žemės tradicijų ir papročių loby
nas.

Prisimena...
Pakelių Ir sodybų medžiai ir jų 

plonosios šakelės, tarsi sidabrinės 
spygliuotos kirmėlaitės, šerkšnu 
aptrauktos. Nuo namų stogų kabų 
ledo varvekliai. Pirkių langų stik
lai senelio šalčio nuostabiu audiniu 
Išmarginti. Ir sniego balto ir pu
raus vėpūtiniai patvoriuos, prie 
krūmų, prie sienų — kartais iki 
langų išaugę. Ir ledas skambantis 
ant upių, upelių, ežerų Ir kūdrų. 
Baltais laukais keliaujųs užburian
tis varpelių žvangesys.

Paskui, kai saulė pasislepia už 
mėlynos šilo juostos, šiltoj troboj 
ant stalo užtiesiama balta, kaip 
balčiausias sniegas, lino staltiesė. 
Tradiciniai kūčių valgiai: ir būti
nai avižinis kisielius, ir šližikai 
aguonų piene, ir paplotėliai. 0 ta
da, kai jau visa šeima susirenka 
namų ruošų baigus, baltos drobės 
marškiniais senas tėvas sėda gale 
stalo, šalia jo močia ir aplink vai. 
kai — visa šeima, Kūčių vakarie
nės prie senojo židinio susirin
kusi. Tėvas lėtai stojas užstalėj 
ir jo sunki nuo darbo ranka kyla 
Iš lengvo kryžiaus ženklui. Trum
pa malda ir paplotėlių laužymas 
— simbolinis taikos ir užmiršimo.

Vėliau , nuo Kūčių stalo paki
lus, merginos išbėga laukan klau
sytis kurioj pusėj šunys loja, nes 
iš ten atvažiuoja piršliai; atneša
ma malkų glėbys ir skubama skai
čiuoti: poromis radus — Ištekės, 
jei ne — kitų Kūčių bemergaujant 
reiks sulaukti. Ach, bet kas gi 
čia išskaičiuos tuos visus papro
čius, kas gi keliais žodžiais apsa
kys tas grąžiusias tradicijas.

Kalėdos. Kaip galima užmiršti 
šias baltas šventes tėviškėje, su 
sniego vėpūtiniais, su varpelių 
skambėjimu, su Kalėdų seneliu, nuo 
šalčio apšarmojusiu, giesmėmis 
bažnyčioje per Bernelių mišias ir 
skambiomis dainomis, vėl kur jau
nimui susirinkus.

Žvelgdami į Kalėdų papročių bei 
tradicijų paraiškas amžių bėgyje,

pastebėsime, kad daugely atvejų 
jos keitėsi, tik tikroji Ir pagrindi
nė Kalėdų esmė Iki šiai dienai te
beglūdi' žmonijos tikėjime — tai 
ka ir ramybė geros valios žmo
nėms... ,

•
Indianos valstijoje yra kaimelis, 

kuriame, pagal paskutinį gyvento
jų surašinėjimų, suskaičiuota tik 
34 žmonės. Prie to kaimelio, pap
rastai, nesustoja traukinys, nenu
sileidžia lėktuvas ir keleivinis au
tobusas neužsuka. Tačiau čia vie
nų kartų per metus automobiliais 
suvažiuoja apie pusmilkinis žmo
nių, turistais vadinamų. 0 to kai
melio pašto įstaiga tuo metu Iš
siunčia paštu siuntų daugiau, ne
gu daugelis didmiesčių. 0 taip 
esti Kalėdų švenčių sulaukus. G', 
priežastis yra ta, kad čia 1855 me
tais buvo įkurdintas Kalėdų se
nelis, o toji vietovė pavadinta 
Santa Claus.

Nuo tada kastpet čia, spalio — 
gruodžio mėnesiais Santa Claus 
užplūsta milionai laiškų, adresuo
tų Kalėdų seneliui. Ir svarbiau
sia tai, kad visi laiškų siuntėjai 
susilaukia atsakymų Iš Kalėdų 
senelio! Studentai, ligoninių pa
cientai, moterų klubų bei buvusių 
karių organizacijų nariai — iš vi
sos Indianos valstijos talkauja pa
rengiant atsakymus į prisiųstus 
laiškus.

Žinoma, didžiųjų dalį laiškų pri. 
siunčia vaikai. Tačiau parašo Ir 
suaugusieji, štai prieš vienas Ka
lėdas laiškų parašė moteris, kuri 
save charakterizavo kaip “patrau
klių, žaliaakę, šešiasdešimties me
telių, gyvenimo draugo pasiilgu
sių moteriškaitę. Ji, kaip ir dau
gelis jauniklių, savo laiške Kalė
dų seneliui išskaičiavo visas savo 
dorybes — prašymų pagrindė 
ru elgesiu. Ji aiškino, jog nege
rianti svaigalų, nerūkanti ir nesl- 
keiklanti viešai. >, 
.,— Mielas Kalėdų Seneli, — ji 
viltingai reiškė savo pageidavimų, 
— prašau surasti man gyvenimo 
draugų, kokį viengungi ar našlį... 
Betgi atsakymų bylose nepažy
mėta, ar šis kuklus jaunatviškas 
moteriškaitės įgeidis Kalėdų sene
lio buvo patenkintas.

•
Albione (New Yorke) veikla Ir 

speciali Kalėdų senelių mokykla. 
J jų kasmet didžįosios prekybos 
įstaigos siunčia savo tarnautojus 

(Nukelta į 6 psl.)

susispietę aplink senųjų Dvylų, kuri gulėdama kažin ką pasakojo. 
Bet Vincuku labiausiai nustebino tai, kad baltasis ėriukas, kurį jis 

tųjp mylėjo, gulėjo parietęs kojytes pačiame viduryje, o kiti gyvu
liai, sugulę ir sustoję aplink, su pagarba į jį žiūrėjo. Visi čia buvo: 
Bėriukas Ir Kaštanas stovėjo klek atokiau, kartais vienas kitam ka
žin kų pašnibždėdami j ausį; k I tope pusėje gulėjo susimotusi<«s j 
būrelį avelės, o prieš jas, kaip visada karingai nusiteikęs, stovėjo 
avinas; šalia Dvylos gulėjo Žalmargė ir Cinke, o prie jų glaudėsi 
du veršiukai; Margiukas buvo prilindęs prie pat ėriuko ir retkar
čiais jam lyžtelėdavo kojytę.

Toliausiai nuo visų stovėjo pa narinęs savo milžiniškų galvų 
jautis Plačiaragls; buvo aiškiai matyti, kad jis nepatenkintas. Vin
cukas pastebėjo ant jo nugaros dešreles nuo pamotės botago kirčių. 
Tarp jų ėjo amžina kova. Kai tik jis pamatydavo pamotę įeinančią 
į tvartų, jo akys pasidarydavo ugningos nuo pykčio, ir jis būtinai 
norėdavo nudaužti saitą. Pamotė ta ip pat nekentė jaučio, kaip jautis 
jos. 0 ta neapykanta prasidėjo nuo pat pirmo jų susitikimo, kai ji, 
kaip nauja šeimininkė, pirmą kartą atėjo j tvartą karvių melžti. 
Plačiaragis tyčia ar netyčia kumštelėjo jai snukiu į alkūnę, šeimi
ninkei praeinant pro šalį. Ji jum rėžė atžagaria ranka ir pataikė 
kaip tik į akį, kuri paskum ašarojo visą savaitę. No to viskas ir 
prasidėjo, šeiminftikė įsitaisė jam tyčia šikšninį botagą, kuriuo ji 
beveik kas vakaras išpliekdavo Plačlaragiui šonus, jei tik jis bent 
kuo parodydavo jai savo nepasitenkinimą.

— Žmonės didžiuojasi savo protu, galia, savo giminės senu
mu, — kalbėjo iš lėto senoji Dvyla, — o pamiršta, kad ir mūsų 
prosenelių prosenoliai pirmieji pag arblno Tą, Kurį ir jie garbino, 
o šiandien pamiršo. Mūsų karviškoje giminėje yra užsilikęs pavadi
nimas, kad mūsų prosenolės, suklaupusios prie prakartėlio, savo 
kvėpavimu šildė Naujagimį. 0 ant jūsų giminaičio, asilėllo, — krei
pėsi ji į Bėriuką ir Kaštaną, — šventoji šeimyna bėgo j Egiptą, o 
paskum Jis iškilmingai įjojo j Jaruzalę. 0 jūsų giminę, — pažiū
rėjo Dvyla į ėriuką ir aveles, — Jis labiausiai išgarsino. Jis ėjo 
jieškoti vienos jūsų paklydusios prosenolės ir suradęs ant savo pe
čių atnešė jų j bandą. ,

— 0 ar šv. Rašto nėra pasakojama apie kiaulių giminę? — 
paklausė Degloji kilstelėdama savo snukį ir kriuksėdama.

— Tiesa, kiaulių giminė suvaidino nelabai garbingą vaidmenį, 
bet vistiek ji liko įamžinta. Juk ir žmonių giminės toli gražu ne vi
sos elgiasi garbingai. Jos kartais leidžiasi apsėdamos piktų dvasių 
ir paskum turi dingti nuo žemės paviršiaus, kai kad kiaulių ban
da anuo metu prigėrė ežere, — paaiškino iškilmingoji Dvyla.

— 0 sakyk, bobute, ar apie mūsų giminę padavimai nieko ne
sako — pertraukė Dvylos kalbą Margiukas.

— Nežinau, negirdėjau, bet, manau, beklaidžiodamas po šven
tąją žemę, Jis nekartą sutiko apleistų tavo prosenolių ir paguodė 
juos. Jei visame senajame ir naujajame šventame Rašte žmonės 
pirmauja, tai po jų eina gyvuliai, žvėrys ir paukščiai. Juk ar šven
toji dvasia nenužengė apaštalams karvelio pvaidalų'? O evangelis
tai ar nepasirinko savo Išminties paveikslais paukščius ir žvėris? 
Ar pirmųjų krikščionių susižinojimo žonklas nebuvo žuvis.'? O ar 
šventasis Pranciškus Aslžietis nesuprato paukščių kalbos ir nebuvo 
ištikimas gyvulių ir žvėrių draugas? Todėl žmonėms nedera taip 
didžiuotis Ir mus niekinti. Ir atsiminkime viena, mano vaikai, gy
venkime vienybėje, nesipyk(me Ir neskriauskime vienas kito. Taip 
mus mokė Tas, Kuris yra žmonių mokytojas. Mūsų gyvenimas ir 

taip sunkus, ypač dabar, kai atėjo pas mus naujoji šeimininkė; to
dėl nesunkinkime jo dar savitarpio barniais. Mes turime imti pa
vyzdį iš to avinėlio, kuris nors ir labai silpnas, bet jo širdis be ga
lo gera, o gerumas yra stipriausias už viską.

Dvylai baigus kalbėti, visi kurį laiką pagarbiai tylėjo.
— Sunku būti geram, kai tave kasdien muša, — sumaurojo, 

Plačiaragis. — Pasakykite, ar aš ką iš jūsų nuskriaudžiau? Nie
kam aš bloga nepadariau, šeimininkas man geras, Vincuką aš my
liu, bet jaunajai šeimininkei aš vistiek nedovanosiu. Už ką ji mane 
kasdien čaižo botagu? Kodėl ana šeimininkė man buvo gera?

Į tuos jaučio žodžius niekas neatsiliepė. Visiems buvo jo gaila, 
Ir visi nuleidę akis liūdėjo. Paskum Dvyla kreipėsi į Margiuką:

— Eik atvesk Vincuką su seneliu: jie ten sušals už lango.
Vincukas, išgirdęs tuos žodžius, sustingo iš baimės, bet, kai at

bėgęs Margiukas mandagiai jiems nusilenkė ir pakvietė į vidų, Vin
cuko baimė praėjo. Jei tai mandagiai kviečia, vadinasi, nieko bloga 
negali atsitikti, dingtelėjo jam į galvą.

— Eik čia, Vincuk, turbūt, sušalai, — tarė Dvyla jiems įėjus.
Senelis pasiliko prie arklių, o Vincukas nedrąsiai prisiartino 

prie avinėlio ir atsiklaupė šalia jo. Savo sugrubusius nuo šalčio 
pirštelius jis panėrė į ėriuko gaurelius ir jam tuojau pasidarė šil
tai ir gera. «

— Manau, kad mes visi Vincuką labai mylime, — vėl prabilo 
Dvyla.

— Visi, — atsake choru gyvuliai.
— Jis man atneša pienelio, kai truputį gauna iš pamotės, — 

sumikeno plonu balseliu avinėlis ir padėjo savo galvutę jam ant pe. 
ties.

— Man jis duoda duonos, kai a š alkanas, — rimtai tarė Mar
giukas ir lyžtelėjo jam veidą.

— Mums jis irgi duoda duonos plutelių, — subliovė avys.
. — Jis man davė kartą parovęs avižų pluoštą, — žvengtelėjo 

Bėriukas.
— Kai aš praėjusią vasarą sirgau, jis mane aplankydavo ir 

atnešdavo paskynfs burokėlių, — truputį) švabaldžiuod^ma tarė 
senoji Žalmargė.

— Jis man nugarą pakaso, — sukriuksįėjo Degloji.
— Mes abu nelaimingi draugai, — suniurnėjo Plačiaragis, — 

mus abu muša šeimininkė.
— Taigi, mes visi patyrėme jo gerumą, vėl paėmė žodį Dvyla. 

— Kiti vaikai gauna per Kūčias dovanėlių, o jis nieko negavo. Pa
dovanokime jam kas ką turime.

Sulig tais žodžiais iš avelių tarpo išsiskyrė Nuleiptaausė ir 
padavė jam baltą, plonytį rūbelį.

— Su tuo rūbeliu žiemą tau nebus šalta, o vasarą — šilta, — 
sumekeno ji ir užvilko jam rūbelį.“

Straglu kariniu žingsniu priėjo prie Vincuko avinas ir užkabi
no jam ant kaklo auksinį ragelį tardamas:

— Kai tau bus blogai, tai tu papūsk ragelį, ir aš tuojau at
kaksiu tau padėti.

Biriukas privedė baltą, mažą arkliuką ir tarė:
Kai tu ant jo užsėsi, jis tave nuneš, kur tik panorėsi.
Kaštanas jam padovanojo iš karčių nupintas naginėles.
Degloji prinešė jam sidabrinę dėžutę pilną skanių dešrelių.
— Kada tik tu norėsi valgyti, atidaryk, ji visada bus pilna, — 

sukriuksėjo ji.

— O čia, štai, tau vogonėlė sviesto: tu jos niekados neišvalgy- 
si, — tarė švabaldžiuodama žalmargė.

Kiekvienas tvarto įnamis jam ką nors padovanojo. Vincuko 
širdis šokinėjo iš džiaugsmo, Jam taip buvo gera, kad net ašarėlės 
ėmė riedėti per veidą. Jis dar niekados nebuvo taip laimingas, 

kaip dabar, būdamas gyvulių tarpe. 0 senelis, stovėjo šalia Bėriu
ko, glostydmaas jam karčius, ir šypsojosi jam iš tolo. .

Tada prie Jo prisiartino Plačiaragis. Jis visai nebuvo piktas, 
jis net mėgino šypsotis. Palenkęs prie Vincuko savo galingą spran
dą, jis švelniu balsu subaubė:

— Aš neturiu ko tau dovanoti, bet aš tave pasupsiu: sūšk man 
ant ragų.ir tvirtai laikykis. S

Vincukas svyravo, bet kai ir avinėlis jam patarė jaučio nebijoti, 
jis drąsiai užsirioglino Jam ant sprando ir atsisėdo tarp ragų, tvir
tai j juos įsikabindamas.

Jautis ėmė švelniai kiloti galvą. Visi gyvuliai, sustoję aplink, 
juokėsi ir, tartum j taktą, taip pat kilojo galvas. Ir Vincukas juo
kėsi iš džiaugsmo. Tik staiga Plačiaragls smarkiai švystelėjo gal
vą, Vincukas švilptelėjo pro tvart > stogą ir pasijuto bejojęs ant 
savo balto arkliuko tarp žvaigždžių. Jam truputį pasidarė šiurpu, 
ir jis buvo benorįs papūsti avino padovanotą auksinį ragelį, bet tuo 
tarpu pastebėjo, kad kartu su juo skrenda keturi archangelai nuo 
Rūpintojėlio koplytėlės.

— Nebijok, — tarė jie, — ir mes skrendame į dangų: mums 
pakeliui.

Jie praskrido pro besišypsantį mėnulį ir staiga atsidūrė dide
liame sode, kur angeliukai suposi ant gėlių ir auksinių medžių alė
jomis vaikščiojo balti pavidalai.

— Sveikas, Vincuk, mes tavęs laukėme, — sučiauškėjo ant 
vienos šakos apsižergęs besišypsąs angeliukas. — Tu, turbūt, jieš. 
kai savo mamytės. Ji ten, prie Gyvybės šaltinio, tavęs laukia Ei
me, aš tave nuvesiu...

Tuo tarpu kažin kas taip smarkiai subeldė į kamarėlės duris, 
kad net langai sudrebėjo.

— Gana drybsoti, kelkitės, važiuojame rardtų, —• suriko už 
durų pamotė.

— Vincukas pašoko ir apsidairė: jis buvo toje pačioje karna, 
relėje, kaip visada ir gulėjo ant pakuline drobe užvilkto pagalvė
lio. Senelis atsikėlęs jau poteriavo. Vaikas paskubomis apsirengė. 
Tėvelis vakar sakė, kad ir jis važiuosiąs rarotų.

Pirkioje jau visi buvo sukilę ir apsirengę. Pamotė, prieš išva
žiuodama, ruošėsi dar karves pamelžti. Su kibiru Ir botagu ji jau 
buvo beeinanti pro duris, kai prie jos pribėgo Vincukas . ir, įsika
binęs į sijoną, suriko:

— Mamyte, neik j tvartą, Plačiaragls ant tamstos pyksta!
Visi nustebę žiūrėjo j vaiką.
— Aš žinau, kad jis ant manęs pyksta, man nebe naujiena, 

kvailuti. O kam, štai, tas? — pagrūmojo JI botagu piktai šypsoda
masi ir užtrenkė duris ties Vincuko nosimi.

— Kas gi čia dabar tau pasidarė, Vincuk? — tarė tėvas vėl 
imdamas skustis barzdą. Vincukui pasidarė gėda, Ir jis, lyg jausda
masis kaltas, nudūlino j kampą.

Pamotė ilgai negrįžo, šeimyna ėmė nekantrauti, Ir pagaliau visi 
nuėjo j tvartą pažiūrėti kas su ja atsitiko.

Plačiaragis, nutrenkęs sietą, maurodamas vaikščiojo po tvartą, 
o šeimininkė buvo negyvai subadyta.
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TEATRO A AURA GYVENIME
n.

Žiema. Vilniuje. Tas nedidelis 
skaičius lietuvių turėtų, rodos, iš
nykti karo mašinų dulkėse ir ne- 
pabagiamoje svetimų veidų gale
rijoje. Kartais rodės, kad mūsų 

senolių rankomis statytos, šaltos ir 
apšerkšniję sienos išbaigs čiulpti 
paskutinį nuotaikos spindulėlį ir 
alkanam studentui, ir darbininkui, 
ir valdininkui. Man teko visus 
šiuos žmones sutikti teatre ir įsi
tikinti, kad jie visdėlto nėra vien 
pavargusi ir išalkusi minia, kad 
jie nėra dvasios vargšai, kad pro 
jų nuleistas akis dega Ir žėri visų 
jausmų ugnys. Kaip šiandien pri
simenu Bevardį-karštą — pašėlu
sį kovotojų žmogų, kurio širdyje 
ir krivio kanklėų, ir geležinis ko
vos vilkas. Nudirkų — paliegusį 
bet didingų prisikeliančios tautos 
simbolį, Antanėlį — svajotojų, 

knygnešį, švietėjų — elgetų drabu
žiais Ir princų savo dvasia. Tikė
kite, ryšys, kažkokia vidinė gija 
tarp scenos ir parterio buvo gali
ma jausti tiesiog fiziškai. Teatras 
ir žmogus gyveno vienu gyveni
mu, jautė vienodai skausmų Ir tu
rėjo tuos pačius džiaugsmus, žmo
gus buvo medžiojamas senojo mies
to gatvėse, kaip buvo medžiojami 
Antanėlis Ir Bevardis scenoje, 
žmogus pamatė scenoje save, iš
girdo tai, kas jam buvo draudžia
ma pratarti. Kudirka, Bevardis, 
Antanėlis paskatino žmogų kovoti, 
aukotis, nenuleisti rankų nesėkmė
je.

Teatras yra toji šventovė, kuri 
a^įcuria ir gyvu, gyvenimišku dra
bužiu apvelka dramaturgo Idėjas 
ir personažus. Teatras aktoriaus 
lūpomis pastato gyvų, tiesioginį 
klausimų žiūrovui. Prisiminkime 
tik Ibseno “Norų”. Mironaltė No
tos lūpomis iškelia amžinų visais 
laikais, visoms šeimoms Ir visoms 
tautoms rūpimų klausimų: ar ga
li egzistuoti dviejų žmonių ben- 
drystė-šllima, jei tos bendrystės 
kūrinio pamatuose glūdi melas. 
Žiūrovas telsioglniai pamato kaip 
atrodo Nora — dviejų vaikų moti
na, kada joje, puošiant Kalėdų 
eglutę galutinai Išsikristalizuoja 
atsakymas: negali. Žiūrovas pa
mato kaip ji kovoja su savimi 
šokdama paskutinį kartų savo vy
rui Tarantelų, kaip ji paskutinį 
kartų Naujųjų Metų rytų pabu
čiuoja savo vaikus ir Išeina, kad

jų daugiau jau niekada nebema
tytų, kad melas, kurį jos vaikai 
atsinešė kartu su jos krauju — 
išeitų sykiu su ja jai išeinant. | 

čia nemaniau analizuoti Ibseno 
Noros veikplo idėjos, tik keletu; 
žodžių atpasakodamas pagrindi-; 

nes šio veikalo mintis noriu pabrėž. 
ti, kad teatras savo meninėj plot
mėj kartais turi daugiau galimy- j 
bės, vaizdžiau iškelia ii- pailius- i 
truoja problemas, kurios rūpi ne 
tik sumaningai šeimai, bet ir tau- j 
tai ir valstybei. Esu tikras, jog i 
ne vienas dar prisimename to vei
kalo pastatymų Vilniaus Teatre ir 
to meto mūsų spaudų bei gyvas I 
diskusijas dėl minėto veikalo ke- I 
liamų problemų ir jų reikšmės gy
venime.

Kokios įtakos padarė ir kiek gi
lių vagų išvarė lietuviškasis teat- 
ras-klojimų teatro laikais — iki 
šiol dar niekas nėra net apytik- i 
riai nustatęs. Sutartinai teigiama, 
kad šitų entuziastų mėgėjų įna
šas lietuvių tautinės sųmončs ža
dinimo darbe buvęs labai didelis.

Prisiminkime tik “Amerika pir
tyje”. To laiko mūsų Jaunimas 
taip veržėsi Amerikon, kad jokios 
kliūtys jo negalėjo sulaikyti. Ta
da silpnutė tautinė sųmonč ne
paveikiama buvo neefektyvios ir 
paviršutiniškos propogandos ir plu. 
dimo Amerikon negalėjo sulaikyti. 
Kaip tik laiku Keturakis pasijuo
kė už Amerikon vykti užsidegusio 
berno ir jo “kvakštelėjusios” mer
ginos, iš sukto savanaudiško žy
delio ir visų sųlygų bei aplinkybių, 
kurios atsirado dėl tos žadėtosios 
žemės — Amerikos.

Manau, kad dabar sunku net įsi
vaizduoti, .kokį įspūdį padarė to 
meto jaunimui ši paprastutė, nuo
širdi, tuo laiku (gal ir šiandien) 
aktuali komedija, pasišovusiam 
Amerikon vykti jaunuoliui ar jau
nuolei. Galima spėti, kad ne vienas 
Vinco asmenyje pamatė save Ir 
amerikonu būti atsisakė. Vadinasi, 
to laiko Lietuvos gyvenime, ši ko
medija turėjo ne tik tautinės, bet 
ir valstybinės reikšmės. •'

Tai, kas iki šiolei apie teatro 
vaidmenį gyvenime suminėta, dau
giau liečia suaugusius. Šalia Jų, 
suaugusiųjų, mes turėjome ir tu
rime Jaunimų, tų vešliai augentį 
beržų savo stuomeniu Ir sraunių, 
verpetuojančių, gaivalingų sunkiai 
apvaldomų tautinės upės srovę 
savo troškimais ir polinkiais. Lie- ■

tuvoje nebuvo pamirštas ir jauni
mas. Kaune prie Valstybes prisi
glaudė Ir Jaunimo Teatras, kuris 
rūpinosi ne tik jaunais, priaugan
čiais menininkais, bet, svarbiausia, 
pastatymais, kurie būtų aktualūs, 
idėjiniai suprantami ir prieinami' 
vaikams ir jaunimui. Prisiminki
me tik “Dvylika brolių juodvar
niais laksčiusių”, kas nežinome 
“Atžalyno”, kuris buvo statomas 
visame Pabaltyje ir vėliau trem
ties stovyklose. Graži, gyva tar
sena, išlavintas, ryškus kalbos 
balsas ir, svarbiausia, jausmo kai- 
ba į jausmų pavergė ir nuvedė 
mūsų jaunimų į teatrų. Todėl ne
nuostabu, kad tai, ko doktrinos, 
taisyklės ir bausmė negalėjo at
siekti per metus — teatras padarė 
per kelias valandas.

Dar. Ar gali teatras veikti nei
giamai, "nuauklėjančiai?” šitoks 
teatras, apie kurį čia kalbame, ir 
kokį mes jį pažinome dešimt me
tų atgal, — ne, nes teatras siekia 
tik grožio. Aktorius, dailininkas, 
muzikas tų grožį, tas kilnias idė
jas perduoda žiūrovui. Ir ne tik

1 perduoda. Teatras su žiūrovu — 
i publika tam tikra prasme’tiesio
giniai bendrauja. Aktoriaus išgy
venimu, sceninėmis priemonėmis ir 
t.t. teatras veda žiūrovų tais ke
liais, kuriais teatras eina pats — 
grožio keliais. Bet teatras yra ne 
tik grožio skelbėjas — jis yra ir 
auklėtojas, ir švietėjas, ir idėjų 
skleidėjas. Pats stovėdamas augš- 
čiau kasdienybės, teatras nusiveda 
su savimi kiekvienų, kuris jo vl- 
lionėsna paklūva.

Būdamas kultūringo žmogaus 
gyvenimo dalis, teatras eina ir 
veikia daug plačiau, negu mes gal
vojame. Ir tegul. Jo tikslas yra 
žmogų pažadinti, prikelti ir vesti. 
Ir jis šituo keliu eidamas niekada 
nepavargs: kaip nepavargsta kū
rėjas, kaip neĮMvargsta žmogus, 
kaip nepavargsta gyveniamas.

— * —
N.B. čia yra A. Gašlūno pas- 

, kaitos, skaitytos Sambūris šviesa 
i Canberros sk. parengime, santrau

ka apie teatro naudų gyvenime. 
Autorius pabaigoj sako, kad jis 
nors ir nesijaučia atsakęs į dauge
lį temos klausimų, bet mano, kad 
yra padaręs bent tiek, kad gal 
paskatins kitus teatrinėmis temo
mis pasisakyti. Iš savo pusės “M. 
P.” Red. bus dėkinga kiekvienam, 
kuris rašydamas teatro klausimais

MUZIKINĖS NUOBYROS 
PAVERGTOJE LIETUVOJE

RAŠO J. GIRDŽIUS-KLAUSUTIS
Dekadiniam siautuliui praūžus, 

bolševikų propaganda ėmė klek 
mažiau rūpintis muzika. Ilgesnį 
laikų dar kartoti dekadinlų kon
certų įgrojimai — mat, daug ko 
dekados metu krašte negirdėjo. 
Dar kelis kartus riebiai paliaup- 
sinta, ypač gavus ordinus, — o 
paskum svarbesni įvykiai nustel
bė muzikų, “opijų liaudžiai”. Tie
sa, nereikia pamiršti, jog iki vėly. 
vos vasaros naktimis nuo 11 iki 
12 vai. vykdavo tikra lietuviško
sios simfoninės muzikos per radi
jų infliacija. Ypač pagausėjo Vai
niūno bei Juzeliūno kūrinių. O vė
liau lietuviškoji muzika Vilniaus 
radiofone vėl buvo pasodinta prie 
bado normos. Juk buvo nepatogu 
transliuoti lietuviškus veikalus, 
kai tariamieji savanoriai buvo 
siunčiami į Kazakstanų "įsisavin
ti naujų plėšinių”...

Tuo tarpu mirė ilgametis Lie
tuvos Konservatorijos profesorius 
ir vargonininkų kelių kartu nes- 
torius J. Benderius. Vilniaus ope
ra buvo pavadinta “Akademiniu 
Teatru”, o nuo spalio 7-slos Kau
no “Karinio Istorinio Muziejaus” 
kurantai ėmė skambinti Dvaronio 
dainos “Kur Nemunas teka” moty
vus, gi pats Dvarionas atšventė 
50 metų gimimo sukaktį. Karosas 
pasireiškė su nauja (2) simfoni
ja, Klova — su koncertu fortepio- 
nui, Balsys — smuiko koncertu ir 
Blelazaras (spėjamai Jaunesnysis) 
— operete "Auksinės marios”, 
kurių stato Kauno muzikinis dra
mos teatras. Tame teatre kui?į 
laikų kaip dirigentas pasireiškė 
Juozas Indra-Podleckis. Nuolatinis 
dirigentas yra Stepas Graužinis, 
dar per vokietmetį pradėjęs gilin
tis į dirigavimo menų. Juozo Ind
ros dirigavimas pasižymi gyvais 
tempais, elastingu ritmu, tačiau 
orkestras Jau tokiomis koncepci
jomis nesusigyvena. Varosi jis iš 
paskos dainininkų, kaip Išmano, o 
bendras rezultatas — vis dėlto 
nepatenkinamas. Operai persikė
lus j Vilnių, kauniškiai atsideda 
klasikinių operečių ir sovietinių 
vodevilių specializacijai. Tiesa, 

neužmirš mūsų tremties teatro 
problemų ir lietuviško teatro rei

kšmės bei svarbos išvietintam žmo
gui — lietuviui.

apie 10.000 plokštelių. Vadinasi, 
laikantis šios pramoninės normos, 
Kauno "fabrikas” per metus ga
lėtų atspausdinti — 20 atskirų 
plokštelių rūšių. O tai nėra daug. 
Nė žodžio neprasitarta apie gali
mumų Kaune gaminti matricas,

buvo pastatyta ir Clmarozos 
“Slaptos vedybos”, ir M. Petraus
ko operetė “Concilium Faculta- 
tis”. Opera statys Indros baletų 
“Živilę” ir ruošiasi plačiai pami
nėti Kipro Petrausko jubiliejų 
nauju Verdi operos “Othello” pa
statymu. Jį režisuos pats sukak
tuvininkas — kas gi kita belieka 
daryti, kai šios operos neginčyti
nas meistras ir tikroji siela Vy
tautas Marijošlus yra Amerikoje...

Ir Balio Kleinickio sukaktis bu
vo atžymėta specialiu koncertu, 
tačiau iš “Lietuvių Tarybinių Kom
pozitorių” Sųjungos pirmininkų 
jis jau pašalintas. Gal paveikė 
laisvojo pasaulio radijas, o ypač 
Amerikos Balsas, kuris ar tik ne 
perdaug smulkiai gilinosi į sole- 
nlzanto amorozlnį gyvenimų. Nau
ju pirmininku išrinktas St. Vai
niūnas, o valdybos nariais — Jau
nieji E. Balsys ir J. Juzeliūnas.

Didelio garso aidas girdėti ir 
sukelta daug kalbų apie kitais me
tais įvyksiančių “Dainų šventę”, 
kurioje dalyvausiu net 30.000' dai
nininkų, šokėjų, instrumentalistų 
ir šiaip saviveiklininkų” Ne tik bus 
suėję 15 m. nuo "tarybinės sant
varkos” primetimo Lietuvai, bet 
— kaip tyčia, tuščių nulį pridė
jus — 150 m. nuo pirmojo Lietu
vos "išlaisvinimo” (nuo laisvės) 
1795 m. Tai jau pakankamai pa
sako apie šventės tikslus ir pras
mę. Juk Kremliaus magikai nega
li praleisti progos nekūrę nors 
skaičiais naujų stebuklų. Bet ir 
šiaip "Liaudies Kultūros Namų” 
viršininkas draugas Vytautas Ja- 
kolaitis nepaliko abejonių dėl sa
viveiklos uždavinių. Ačiū jam už 
atvirų žodį, kad saviveikla turi 
tarnauti ne menui, ne kultūrai, o 
tik propagandai. Ne be pasididžia
vimo pranešta, kad šventės reper
tuaras bus atspausdintas.

•
Artimai su muzika siejasi plokš

telių fabriko įsteigimas Kauno. 
Anot Vilniaus radijo pranešimo, 
gamykla per metus išleis 200.000 
plokštelių. Daugiau žinių “dlia 
prastol narod” nemalonėta sutelk
ti. Skaičius imponuoja, todėl ver
ta tų reikalų panagrinėti kiek 
smulkiau. Ir tikrai čia nulių yra 
per daug. Normaliai iš dviejų mat
ricų komplekto atspausdinama

nors jų gamyba — pats svarbiau
sias dalykas! Antra vertus, galvo
ti, kad Kauno “fabrikas” pajė
gus per metus pagaminti 200.000 
matricų, — nelabai realu. Tokia 
gamykla būtų viena iš didžiausių 
visame pasaulyje — ir tuo pasi
girti agitpropas tikrai nebūtų pa
miršęs! Taigi Kaune, pasak ko
munistų, pastatyta nedidžiausia 
plokštelių gamybos įmonė grei
čiausiai kurios nors didelės sovie
tinės gamyklos žinioje. Ar ten 
gamins ir lietuviškų plokštelių? 
Gal šiek tiek Ir gamins. Vilniaus 
radijas gyrėsi, kad iki kitų metų 
pabaigos bus išleista plokštelių su 
meno dekados metu padarytaisiais 
įgrojimais. Na, o šiaip bus, kaip 
su didžiųja Rygos VEF gamykla. 
Ji latviškos muzikos įgrojimų ga
mina labai nedaug, nes pirmoje 
eilėje priversta gaminti rusų mu
zikos plokšteles.

Dabar svarstomi planai įvesti 
ultra trumpų radijo bangų trans
liacijų tinklų. Stočių pastatymas 
nesudarytų didesnių keblumų, ta
čiau aparatams reikės specialių 
priedų, kurių pagaminti pakanka
mai vad. "priešaknė radijo techni
ka” tikrai nepajėgs (klek tai lie
čia skaičių). Ultra trumpų bangų 
emisijų įvedimas patogus bolševi
kams keliais atvejais. Vidurinių 
bangų juostoje taip ankšta, jog 
niekaip nepavyksta užtikrinti šva
rų Vilniaus programos priėmimų 
(nei viena, nei kita banga). Ultra 
trumpų bangų priėmimas yra ko
kybiškai labai tobulas, bet, kas 
svarbiausia, stotys girdimos tik 
30-40 km. spinduliu. Įvedus spe
cialiuosius aparatus, sumažės už
sienio prograrmų besiklausančių 
skaičius ir atkris reikalas tiesti 
laidus j piliečių butus ir rengti 
"gatrarllkas”. Zonduojami ir pla
nai pradėti televizijos stoties sta
tybų.

• JAV stato naujų tarpkontl- 
nentalinį oro laivynų, kurį sudarys 
350 pajėgių B52 tipo bombonešių 
ir 200 skraidančių tankų, iš kurių 
tie bombonešiai galės būti aprū
pinti kuru nenusileidžiant ant že
mės. Kiekvienas toks bombonešis 
turi po 8 spranusmlnius motorus 
ir gali sukarti per 600 mylių per 
valandų. Statomasis oro laivynas 
atsieis 1.535 mllionų svarų. •

1900
19531. m. pradėta spausti JAV, 
Anglijoje, Ispanijoje, Prancūzi
joje ir Vokietijoje labai įdomus 
kultūrinis žurnalas DIOGENES, 
išeinųs 4 kartus metuose, žurnalų 
leidžia "The International Coun
cil for Philosophy and Humanistic 
Studies”, remiamas Fordo tarp- 
kultūriniams leidiniams fondo. Ox- 
fordo universiteto vicekancleris 
Cecil Maurice B o w r a žurnalo 
Nr. 1 yra atspaudus aktualų strai
psnį Poetry in Europe 1900-1950, 
kurio santraukų paruošė Mel
bourne Lituanistiniai Kursai, su 
kursų vedėjo A. Zubro lituanisti
nėmis įtarpomis ir pastabomis. 
Prof. Bowra yra mokovas gra'kų 
poezijos, bet jis seka ir naujųjų 

laikų lyrikų. Jo yra parašyta: "The 
Heritage of Symbolism”, "A Book 
of Russian Verse”, “From Virgil 
to Milton” ir “The Romantic Ima
gination”. Red.

•
Laikotrapyje tarp 1900 ir 1950 m. 
poezija Europoje smarkiai sukles
tėjo. Prancūzija būtų galima lai
kyti tam tikra prasme 20-jo š. po
ezijos šiltnamiu — daugelis kraš
tų yra Jos sįtakos patyrę. Tačiau 
prancūziškosios poezijos tradicijos 
taip aklimatizavosi kituose kraš
tuose, kad ir formos ir turini: 
atžvilgiu kiekvieno krašto poezija 
nuėjo savo keliu, gavo tautinius 
atspalvius.

..Simbolizmas..
Du ryškiausi veidai sutinkami po
ezijoje per šio šimtmečio pirmųjų 
pusę — tai simbolizmas ir jo 
priešprieša, kurių galėtumėm pa
vadinti modernizmo vardu. Simbo
listai didžiausios įtakos turėjo 
šimtmečio pirmoj ketvirtyj ir, nors

■ 1950
jų reikšmė sumažėjusi, Jie nėra dar 
visai išnykę ir dabar. ★) Jų pio
nieriai buvo daugiausia prancūzai 
ir belgai, bet davė jų ir kitos Eu
ropos tautos. Garsiausi šie simbo
listų vardai : Prancūzijoj V a 1 e- 
r y, Vokietijoj G e o r g e, 
Austrijoj Rilke, Ispanijoj 
Unemuno ir J 1 m e h e z. 
(Lietuvos žymiausi simbolistai yra 
Baltrušaitis, Puti
nas, Sruoga ir naujosios 
kartos, tebekuriųs Aistis. 
Rusai mėgsta Baltrušaitį savin
tis: mat Jis pirmuosius savo kūri
nius spaudė rusiškai, Rusijoj išgar
sėjo ir buvo net rusų rašytojų 
d-jos pirmininkas. Baltrušaitis ta
čiau ilgų laikų buvo Lietuvos pa
siuntinys Maskvoje, vėliau ėmė 
rašyti ir lietuviškai, j amžiaus pa
baigų, gyvendamas Paryžiuje , te
rašė tik lietuviškai. Pats Baltru
šaitis niekad savęs nėra rusu lai
kęs.
Įdomus ir Rilkes tautybės klausi
mas. Bowra jį skiria austrams. 
Rilke yra gimęs Pragoję, studija
vęs Muenchene, gyvenęs 1919 m. 
iki mirties — 1926 m. Šveicarijo
je, rašęs vokiškai. A.Z.) Suminė
tieji simbolistai yra dideli kūrė
jai, garsūs, kaip garsieji 19 š. ro
mantikai, nors gal Ir pasigendame 
Goethe ir Wordsworth lygmens. 
Simbolistai poezijai nepriskiria 
jokių kitų tikslų be poetinių. Ro
mantikai dažnai laikė save gyve
nimo reformatoriais, publicistais: 
klasikai daug dėmesio kreipė isto
rijai ir josios tiksliam Interpre
tavimui. Simbolistai sakosi rašų 
tik eilėraščius ir rašų kuo geriau
siai. Jiems poezija yra “la poesie 
pure”. Savo mintis jie patiekia ne > 
kaip idėjas, bet kaip išgyvenimus,

kaip gyvus reiškinius. Už pojūtinio 
pasaulio simbolistai tiki esant ki
tų antgamtinį pasaulį, ir poeto 
tikslas esųs atskleisti jį simbolių 
pagelba. Čia galime įžvelgti sim
bolistų giminingumų romantikams. 
Romantikams tačiau būdinga vizi
ja (apsireiškimas), simbolistai gi 
siekia integralinės realybės (ne
dalomos, kur materija ir dvasia 
yra vietaa apraiška, lygiai kaip 
vienalytė yra gamtinio ir antgam
tinio pasaulio apraiška; simbo
listai todėl artimi yra panteisti
niam pasaulėvaizdžiui. A.Z.) gi 

simbolistų nedaloma tikrovė pažįs
tama intuityviškal, inspiruotu įž
velgimu, bet ne moksliškai bei fi
losofiškai.
Negalima sakyti, kad simbolistai 
būtų suėję konfliktan su religinė
mis konfesijomis, bent ne visi. 
Unemuno “Kristus iš Velasquez” 
nors ir nėra ortodoksiškas (griež
tai prisilaikant Bažnyčios moky
mo), bet neheretiškas. Reikia paša, 
kyti, kad simbolistų pasaulėžiūra 
— antgamtinė reiškinių harmoni
ja — davė tvirtų pagrindų jų poe
zijai. Simbolizmas yra kilęs kaip 
reakcija prieš žmogaus sumasini- 
mų, prieš industralizacljų, prieš 
standartinę auklėjimo sistemų. 
Simbolistams žmogus yra Indivi
dualybė (t.y. nepasikartojanti ir 
ylenintėlė apraiška. A.Z.), todėl 
paskiro žmogaus likimas yra jų 
dėmesio centre. Simbolistų poezi
ja yra individualistinė. Negalima 
tačiau būtų tvirtinti, kad visi sim
bolistai būtų nesidomėję politika 
ar niekinę kasdieniniam gyvenimo 
masę, kaikurie jų yra buvę net ak
tyvūs revoliucionieriai. Bet Rilke 
visiškai nuošalėje lakėsi betkokių 
visuomeninių problemų. Yeats ir 
George aristokratiškai neapkentė 
minios žmogaus, gi Unemuno ne
mėgo bet kokios valdžios Idealus 
simbolistų žmogus nėra vidutinis 
juslinis žmogelis, nėra politikas, 
šventasis ar išminčius, bet meni

ninkas, kurs ir savo gyvenimų pa
daro meno kūriniu, surasdamas 
jame dar neatidengtų grožių, kuris 
išdrįsta nepaklusti sumechanintai 
minties ir elgsenos schemai.
Kadangi simbolistai gyvenimų 
supranta kaip ihlsterijų, kaip di
džiulę paslaptį, tad savo uždaviniu 
jie laiko interpretuoti jį iš dvasi
nio požiūrio, ir jų poezija yra kaž
kas rituališkai didingo. Patys jie 
jaučiasi lyg dvasininkai ar pra
našai nematomos Harmdfcjos, apie 
kurių jie kalba įkvepiančiais sim
boliais su dideliu orumu, pagarba. 
Daugelis jų Ir gyvenime save to
kiais laikė. Simbolistai nėra este
tai įprastine 19 š. estetų prasme: 
jų grožio sųvoka yra daug plates
nio turinio, negu paprastai moko
ma; įžvelgtina Ji visumos dvasinė
je harmoningoje sųrangoje, ku
rių tegalima praskleisti tik simbo
lių pagalba, nes už protinės ana
lizės, už mokslinio tyrinėjimo ri
bos yra misterija. (Daugelis sim
bolistų gerai pažįsta praeitį; Jie 
ir savo poezijų mėgsta įvilkti pra. 
eities rūban, bet tik praeities šar
mas ir didieji praeities laimėji
mai tedomina Juos, jie nenori jon 
pabėgti, kaip yra darę klasikai ir 
priešrafaeliniai poetai Ir roman
tikai. A.Z.). Simbolistams praeitis 
yra davusi dabarčiai pamatų; su
prasdami Jų, mes galėsim pradėti 
suprasti patys save.
Nėra kalbos, kad šios rūšies poe
zija reikalauja augšto kultūringo 
lygmens, didelio išsilavinimo iš ra
šytojo Ir iš skaitytojo. Simbolistai 
yra dėl to susilaukę Ir didelių prie
kaištų. Tačiau simbolizmų visdėlto 
reikia laikyti dideliu šio šimtme
čio Europos lobiu. Tai triumfališ- 
kas žmogaus kūrybinės dvasios su
žibėjimas. Atskleista svarbus ele
mentas žmogaus gyvenime: pagar
ba ir žavesys kūrybai misterijai 
kūrybinei dvasiai, kuri reiškiasi 
nematomai ir neapskaičiuojamai. 
Simbolistams gyvenimas atrodė 

kaip koks religinis patyrimas. Jie 
bandė prasiveržti pro religinį for
malizmų ir priartėti esminio, ap
jungiančio (Dievo A.Z.). Simbolis
tams poezija yra pats gyvenimas, 
nes tik Ji gali žmogų nuvesti iki 
Nematomojo.
..Modernizmas.. 
Simbolistams dar nepasiekus sa
vo sužydėjimo viršūnės, kilo Judė
jimas prieš juos. Bowra tų srovę 
poezijoje pavadina modernizmo 
vardu. **) Modernistus terlša su 
simbolistas tik pažiūra, kad poe
zija netarnauja jokiems kitiems 
tikslams tik - sau, t.y., grožiui, 
nors ir tai ne visada. Jei simbo
listai tikėjo nėalškų splritualinį 
gyvenimų, tai modernistai nematė 
toliau kasdieninių rešikinių pasau
lio, ir religija jiems tėra žmogiš
kas rūpestis. Jei simbolistai ra
šė kilmingu stiliumi, tai moder- 
nlstms patinka rašyti paprastai 
(Colloquial), net tarmiškai. Sim
bolistai naudojo senas nusistovė
jusias eilėdaros formas, muzika 
jiems buvo pavyzdys žodžių sųs- 
kambiul pasiekti, kūrė girdimuo
sius vaizdus, rašė apie tolimus da
lykus. Asmeninių nuotaikų ir dau
gelio nereikšmingų temų vengė 
simbolistai nes tai, atrodė jiems, 
nesiderina su poezijos kilmingu
mu.' Visai priešingi yra moder
nistai Jie išlaisvina poezijų Iš nu
sistovėjusių formų, ritmų keičia 
su nuotaika, nevengia betkurios 
temos, taip pat priešiškų ir ait
rių nuotaikų. Jie rašo apie kasdie
ninius dalykus ir trumpus žmo
gaus pajaudlnlmo momentus. Ta
pyba jiems duoda pavyzdį poeti
niams vaizdams kurti, todėl jų 
kūryboje gausu regimųjų vaizdų. 
Vokiečiai nėra davę žymesnio mo
dernisto. Italuose modernizmas 
ateina 1909 m. su garsiuoju M a- 
r i n e t t i manifestu (futuriz
mas). Greta minėtini Unga
retti Ir M ontalle 
vardai. Angluose posimbolistinei 

erai stipriausiai reprezentuoja T. 
S. E 1 1 o t ir Edith S 1 t- 
w e 1 1 1 (Eliott pats yra ameri
kietis, naturalizavęsis Anglijoje. 
Jo jaunystės kūryba labai skiriasi 
nuo vėlesniosios. Yra gavęs litera
tūros Nobelio premijų. Argenti
nos poetas ir lit. kritikas Undur- 
raga primeta Elįott sekęs lietuvį, 
prancūziškai rašiusį poetų Mila
šių. Tam reikalui jis palygina 
Eliott "The Waste Land” su Mi
lašiaus “Les Terrains vagues” ir 
randa didelių panašumų. Tačiau 
tas, mūsų manymu, nenuvainikuo
ja Eliott dydžio. A.Z.). Kitų kraš
tų garsieji 'modernistai: Prancūzi
joj — Paul E 1 u a r d, ♦♦★)Is- 
panijoj — Lorka ir Alb
erti, GraikojoJ S e f e r i s, 
Rusijoj Mayakovsky 
(Mayakovskis yra turėjęs didžiau
sios įtakos mūsų futuristams — 
Binkiui, Tysliaval ir kitiems. A.Z.). 
Modernistai yra suprastinę poezi
jos kalbų, padarę jų suprantamų 
ir aiškių bei preciziškų. Tačiau 
žodžiams Jie suteikia naujos gy
vybės ir naujos paskirties. Vaizdai 
yra nauji (dažnai netikėtinai nu
stebinu. A.Z.). , didesnė nuotaikų 
variacija. Dalykus vaizduoja, kaip 
juos mato ir jaučia. Poetinė tiesa 
yra pirmoji pareiga modernistams. 
Tikras Jausmas, tikra nuotaika, 
gyvi dramatiški, dažniausiai re-* 
glmieji vaizdai — modernistų rei
kalavimai iš poezijos kūrinio. Su
prantama, kad tokia poezija pasi
darė artimesnė ir paprstam žmo
gui. Modernistai taip pat stipriau 
išryškino kūryboje individualinį 
momentų, nes jie kalbėjo tai, kų 
Jautė ir nekreipė dėmesio, ko iš 
jų laukiama ar reikalaujama.*Mo- 
dernistų viršūnės sugebėjo tačiau 
praaugti vietos ir laiko aplinkų ir 
pasidaryt svariais visiems.
Nežiūrint visų moderniosios poezi
jos laimėjimų ir pastangų, pasku
tiniaisiais laikais jos įtaka yra 
sumažėjusi, jaučiamas dekadensas

4
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V. JAKUTIS.

Praeities Vaidmuo NAUJOS KNYGOS
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Musu dabartyje
“ATOLĄ” P ASKAICIUS

“Atolas” yra Lietuvių Kultū- 
' ros Fondo Australijos Valdybos 

metraštis, A. Krauso redaguotas, 
bendradarbiaujant A. Karazijienei 
ir A. Zubrul. V. Simankevičiaus 
viršeliu 240 psl. leidinys yra at
spaustas rotatoriumi, turi 9 iliust
racijas, iš Jų 6 kreidiniame popie- 
ryje. Galima sakyti, kad “Atolas” 
turi lyg. bibliografinės retenybės 
požymį: tiražas 200 egz.

Pirmuoju “Atolo” numeriu, V. 
Žemkalnio parašytojo įvado žod
žiais, LKF Australijos Valdyba 

, ryžtasi bandyti “užžiebti norą kul
tūriniai bendradarbiauti su visais 
lietuviais” bei "sutelkti pasaulio 
lietuvius bendram kultūros dar
bui”. Taigi, leidinys siekia, kaip 
atrodo, būti forumu, kur pasaulio 
lietuviai galėtų bendrauti — pasi
dalinti mintimis apie lietuvių kul
tūrą liečiančius dalykus bei apie 
savų kultūrinių vertybių puoselė
jimą.

Savos tautinės kultūros ugdy
mas, organizuotas bei realizuotas 
plačiau, netgi globallnu mastu, yra 
didingas užsimojimas, reikalingas 
neišblėstančio entuzlasmo, didelių 
organizacinių pastangų. Supran
tama tad, kad tasai ketinimas, 
bent šiuo metu, atrodo, praktiš
kai dar negalės būti įgyvendintas 
iš karto, bet palaipsniui, juo la
biau, kad ne visur ir ne visada 
vietos kultūrinio veikimo pastan
gos yra deramai apjungtos bent 
savo pagrinduose. “Atolas” bando 
tąja kryptimi eiti: Jis tampa, sa
kyčiau, V. Žemkalnio įvade mini
ma “laboratorija”, kur Jleškbma 
kelių kultūriniams veikimams or
ganizuoti.

"Atole" rašo P. Abelkls, P. 
Andriušis, M. Biržiška, V. Clvins- 
kas, A. Karazijienė, J. Kardelis, 
V. Kazokas, A. Krausas, V. Krėvė, 
J. Meiliūnas, A. Rūkštelė, T. Va
lius, A. Vaičaitis, Vydūnas, A 
Zubras ir V. Žemkalnis, pateikda. 
ml savo nespausdintus kūrinius, 
studijas, rašinius. I akis krenta, 
palyginti, gausus mūsų vyresnės 
kartos vyrų talkavimas “Atolui”. 
Dėja, kai kuriems iš Jų dėl ilgokai 
tnlnkaiičio ir bevelk metus užtru
kusio spausdinimo būdo, nebeteko 
išvysti paskelbtais savo darbų 
Australijoje.

“Atolą” skaitant — ar tai apie 
Krėvę, Vydūną, Stuoką — Guce-

i tiek, kiek praeityje turi įleidę sa- 
' vo šaknis dabarties nusiteikimai,1 
: siekimai bei planai.

šiandien esame tiek gajūs tau-' 
tinės kultūros dirvoje, kiek suge-! 
bame dabarties reiškinius perkel-1 
ti praeitin bei padaryti palygini
mus, kad ten atradę*savų nusi-' 
teikimų sustiprinimą, grįžtume 
šion dienon tvirtesni, nei praei
ties neturėję, labiau ryžęsi tęsti

I nenutrauktą tautinės kultūros dar
bą, kad taptume ne tik tauresniais 
lietuviais, bet ir geresniais žmo
nėmis.

Viena iš “Atolo” bendradarbių ( 
savo rašiniui panaudojo motto, 
paimtą iš M. Biržiškos, kurs tais 
A. Mickevičiaus žodžiais palydėjo* 

. savo galvojimus “Lietuvių tautos Į menKavertiSKumo kompleksas, ka- i 
I kelias" pasaulin: “Myliu aš visą ,|a dėl gt.aįįj0 lietuvis lietuvį trem- ■ 
I tAiifn vienu Ine buvusias ir busi-1 |...*-____ i___ i- r>_. - i

Tie tremties likimą jasio žmogiūkščio, nuo kurio

Br. Daubaras — DUONOS BE- 
JIEŠKANT — Išleido Nidos 
Knygų Klubas Anglijoje.

vičių, ar apie Biržišką, ar net 
apie Andriušį — atsistoja prieš 
akis mūsų praeitis, vakar dienos 
gyvenimas.

Žinome, kad praeitis nesikar
toja, kad dabartyje niekada nesu
sidaro būtosios aplinkybės, ir se
nieji klausimai, kurių sprendimai 
mums yra aiškūs, neiškyla. Tačiau 
lygiai gerai žinome, kad painių 
situacijų ar kitokių sunkių prob
lemų sudėtiniai elementai esmėje 
kartojasi, kad Ir klek skirtingam 
susldėstyme. Tatai praktiškai reiš-i 
kia, Jog kokios nors dabartinės 
situacijos palyginimas su-praeltin, 
nuėjusiąja neduoda geistino spren
dimo, tačiau teikia mums nuovo
kos gvildenamą problemą supras
ti ir nukreipia mūsų mintis tinka
mo sprendlfrio keliu.

Praeities prisiminimais sužadi
na Jausmus, sukelia asociacijų, Iš
kelia sugestijų dienos darbams, 
įprasmina gyvenamo meto sieki
mus. Tatai ypač reikšminga be
siekiant išlaikyti savos tautines 
kultūros ypatumus, kai gyvenama, 
svetimoje kultūrinėje aplinkoje,! 
kuri sąlygoja ir įtaigoja mūsų lai-' 
kyseną apskritai, ir ypatingai tau- i 
tinlų vertybių ugdymo atžvilgiu.

Praeities priminimas, vakar die- Į 
nos įvykių vaizdo atgaminimas 
praturtina gyvenamą! metą, sutei
kia Jam turinį bei įprasmina Jaus
minius išgyvenimus. Taip kaip da- 
dabatties meto aplinkybių kom
ponentai yra likę tie patys, kur ir 
vakar buvę, taip ir ryžtas, gera 
valia, tikėjimas ateitimi, paklus- kyčiau, piktnaudoti leidėjų, “spaus- 
numas savo pašaukimui tarnauti j tuvininkų” bei talkininkų darbą ir 
tautai, o per ją žmonijai-savybės, ■ laiką, kad visiems brangi mint's 
vedusios garbingus vyrus kultūri- galėtų pasklisti plačiau. Svarbiau- 
nlų laimėjimų keliu, tebėra gyvos Į šia dėl to, kad “Atolas” reikalin- 
ir šiandieną ir jos neprarado svo
rio tautinio reiškimosi gyvastin
gumui išreikšti.

Valia Ir ryžtas gyventi savitą 
gyvenimą yra stipresni už galimą 
pesimistišką dabarties faktų ver
tinimą. šitoks, gal kiek nerealus, 
veikiau romantiškas nusiteikimas, 
optimistiškas tikėjimas rytojumi, 
atsirėmus į praeitį, yra vienas iš 
akstinų tautinei kultūrai ugdyti.

Istorija, tradicijos, papročiai 
yra tautinės kultūros pagrindas, 
ant kurio stovima dabartyje žvel
giant į ateitį. Praeitis yra tiek 
įdomi ir tiek brangintina, kiek ji 
gali būti atrama dabarčiai, t.y.

j tautą, visas jos buvusias ir būsi- 1 
inas kartas." ........................
patyrusio poeto prasmingi žodžiai

Bronius Daubaras — MĖLYNA 
SUKNELĖ — apysaka. Aplan
kas — dail. Kazimiero Dargiu. 

Išleido Dainora Daunoraitė. Lon
donas, 1954 m. Kinko ir spaudė: 
Nida. 154 psl.
Knygoje aprašomas D. Britanl-

veikslą, pajunta tėvynės ilgesį ir 
grįžta namo. Poetas sielvarte iš
lieja savo sielą, kad būtų užbaig
ti paslaptingieji kapinių koplyčios 
vargonai. Senutė vienintelį savo 
auksinį pinigėlį kukliai ii* nusiže
minusi atiduoda šv. Antanui. Net 

jos lietuvių gyvenimas hostelluose, Paukščiai išgyvena užuojautos ken- 
darbas fabrikuose ir žmonių san- ' '
tykiai. Apstu gyvų vėzdų ir u.— 
rakterių. Autorius intrygai panau
dojęs šnipinėjimą, kaip pagrindinį . 
motyvą, gabiai tą intrygą pina. I 
Išryškinamos žmogiškosios silpny
bės ir kartais parodomas visas 
menkavertiškumo kompleksas, ka- j

san- I kiančiam ir pasigailėjimo Jausmus, 
cha-1 Knyga parašyta su dideliu susiža-

I vėjiniu gimtajai žemei, lakiu ir 
lyrišku stiliumi. Perskaitai ją ir 
pajunti kaip ilgesys šaukia tave 
namo, tarsi pats būtumei paregė
jęs Ilgesio bokšto paveikslą.

tyje parduoda. Bet šalia sunlekšė- 
pabė- 

ga žmona jo išdavystę patyrus, Į
I trumpai nusako taip pat ir mūsų nusigręžia draugai, ir kuris tik ■ 
I laikyseną ir nužymi kelią elgsenai. I prjpg mirtį (nusižudo) pabudusio? i 

Iš praeities tautinės kultūros; sąžinės verčiamas išpažįsta savo! 
pagrindo ir šaltinio semiamasi baisią kaltę, nuplaudamas gėdą 
stinrvhoR rolžlfiamni valini <rvvnn_ '_ __ i.-u.. ..... ___ s*i_ i

Jurgis Gliaudą — GĘSTANTI 
SAULĖ — Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Amerikoje.

| Dviejų romano konkursinių pre. 
' mijų laimėtojas, rašytojas Jurgis 

_______  ___ I Gliaudą paskutine savo vaizdelių 
stiprybės reiškiamai valiai gyven. 1 nu„ nekaltų’ žmonlų — yra iškel- į knyga mus nuvilia. Iš 42 knygoje 

sudėtų dalykėlių vos keletas pra
simuša virš gimnazistiško viduti
niškumo. Tiesiog varginančiai vie
noda vaizdelių konstrukcija: trem- 
tinčlls atvažiuoja į Ameriką, ap
sistoja pas senlietuvį, gauna darbo 
fabrike, susitinka tokį ar kitokį 
žmogų ir pašneka vienaip ar kitaip 
— viskas. Ir taip per visus 216 
puslapių. Gliaudą Vaizduoja naujų
jų ateivių ir senųjų Amerikos lie
tuvių tarpusavio trynimąsi, pini
go garbinimą, tautinį neveiklumą, 
nutautėjimą, partinius ginčus, kar
jerizmą — bet visa tai paliečia su

ti.
Ta prasme “Atolas" atlieka ug

domąjį darbą. "Atolas” turėtų pa
siekti ir platesnius mūsų bendruo- j 
menės sluogsnius, ypač Jaunimą, 
palyginti nedaug tepažįstantį mū-' 
sų praeities kultūrinio gyvenimo' 
reiškinius. Deja, ribotas egzemp
liorių skaičius vargu ar gali teik
ti didelių vilčių” “Atolo” lau
kiantiems

Galima tik pageidauti, kad jau 
antrasis “Atolas”, priartėjęs dau
giau prie aktualių mūsų tautinės ■ 
kultūros išlaikymo bei ugdymo 
problemų, būtų atspaustas vlęno- 
je iš dviejų lietuviškų spaustuvių 
Australijoje ir išeitų didesniu ti
ražu nei dabar.

Atrodo, kad negalima leisti, sa-

gas.

Aš

Jurgis Baltrušaitis

TĖVIŠKĖ
gimiau tolimoj šalyje, 

Kur laisvužė šešėlių netur... 
Atminimas tik jos manyje 
Trėmime teišliko svetur...

verčiama
Karaliau-

ta kilnumo Ir didžiadvasiškumo 
pavyzdžių.

Skaitant “šilkinę suknelę”, tarsi 
matai tą milžinišką raudonąjį vo
rą, šnipinėjimo tinklą bemezgantj, 
į kurį įtraukiami Ir ramūs D. Bri
tanijos lietuviai; girdi kankinami 
Myliaus dejones paslaptingame na. 
me Londone; regi grubius enkave
distų veidus ir šaltas Jų akis, įbes
tas į savo auką. Tada darai su
gretinimus su šiandien tebesitę
siančia Petrovo šnipinėjimo byla 
Australijoje.

Knyga verta perskaityti visiems, - 
bet ypač tiems, kurie tariasi čia kažkaip perdėtu naujo ateivio Jau-

Knygoje Duonos Bejieškant len
gvu stiliumi aprašyti Jaunos vokle>. 
taitės Renatos Lipertaitės išgyye- 
nimai Lietuvoje. Ši dvylikmetė na
šlaitė vokietaitė, bado 
1945 m. pabaigoje iš
čiaus slapčiomis nuvyko į Lietuvą 
ir, su maža pertrauka, Išgyveno 
ten šešerius metus. Vienos lietu
vių šeimos priglausta ji išmok" 
lietuvių kalbą ir kartu su paverg
tais mūsų tautiečiais Naujųjų 
Kirtimų kaime šeštokų valsčiuje 
iškentė ilgus bolševikų okupacijos 
metus. Ji papasakoja apie partiza
nų kovas su rusais, žiaurius gy
ventojų apiplėšimus, prievarta su
varymą j kolchozus, išvežimus į 
Sibirą ir išvežimų baimę. Knyga 
bus tikrai, įdomi ne vien tik tiems, 
kurie yra kilę iš Lazdjų apskr. 
minėtos apylinkės, bet ir visiems 
lietuviams tremtiniams, nes joje 
aprašomi tikri pavergtų mūsų bro-- 
lių vargai, rūpesčiai ir kančios.

J.A. Jūragis.

jau saugūs esą/nuo raudonojo tva. 
no labai toli pabėgę.

“Šilkinės suknelės” autorius šiuo 
metu gyvena D. Britanijoj, jk.

(nykimas). Žydėjimo laikas buvo nės prasmės ar ją įžvelgti, A.Z.) 
tarp 20 ir 30 šio šimtmečio metų, Bowra tiesiai nepasako, bet iš pa- 
nykimas prasidėjo apie 40 m. Kai- ■ člos straipsnio pabaigos dvasios 
kas karą nori įžiūrėti šio reiški- galima išsakyti: poetas turėtų bū
ni© priežastimi. Bet karas nebūti- tt arčiau bendruomenės vargų, 
nai turi smukdyti poetinę kūry- džiaugsmų ir žavesių, šiuo kartu 
bą. Pirmojo Pasaulinio karo metu kalbame ne Bowros bet savo žod- 
buvo visai priešingai. Bowra ma-1 žius: poezija ir šiaip Jau menas 
no, kad svarbesnė priežastis yra 
buvusi kita — mes tai pavadln- 
tumėm politiniu slogučiu. Ispani
jos daugumas naujųjų poetų buvo 
kairieji. Lorca todėl Franco šali
ninkų buvo nužudytas, Machado 
mirė pabėgėlių stovykloje. Rusi
joje Gumilev buvo nušautas 1921 
m., Esenin nusižudė 1925 m., May
akovsky 1930 m., Mandelstam atsi
dūrė priverčiamų darbų stovyk
loje. Gyvieji, kaip Boris Pasternak, 
yra priversti tylČti, o visa kita, 
kas šiandien eiliuojama pagal dik
tatūrinės komunistų partijos už
sakymus, yra dalykai be vertės. 
Prancūzijoj, Italijoj ir Angli
joj yra didėlio vardo poetų, bet vi
si jie vyresnės kartos, nekyla nau
jų žvaigždžių. Pagrindinę prie
žastį Europos moderniosios poezi
jos dekadenso Bowra nori įžvelgti 
tačiau pačioje tos poezijos prakti-

i koje ir metoduose. Poeto pastan
gos būti precizišku, tiksliu ir as
menišku sudaro tas sąlygas, ku
rios trukdo kūrybai patirti aplin
kos skatinančias įtakos (anima
ting inspiration). Taigi atrodytų, 
kad pats poetų Introvertšikumas 
(savin nusigręžimas) yra viena Iš 
svarbiausių šių dienų poezijos ny
kimo priežasčių. Bowra manytų, 
kad poeziją vėl paskatintų sužy
dėti, jei kiltų kažkas simbolizmo 
ir moderhiztno sintezei panašaus. 
Kitaip sakant, poezljon turėtų su
grįžti didingasai simbolistų mis
ticizmas, tačiau poezija visdėlto 
neturėtų atitrūkti gyvenimo. (Gal 
kitaip: žmogaus dvasia Jieško pa
tirties reiškiniams suteikti glles-

reikalingas, Jei nori klestėti ir tu
rėti reikšmės, šlumas. Jos Jis gali 
patirti iš bendruomeninės aplin
kos, pirmiausia iš 
tautinės.

artimiausios —

*) 'Mums atrodo, 
tikslu, kaip daro 
simbolizmą vienintele šio šimtme
čio pirmosios ketvirtles poezijos 
apraiška. Tikriausiai Jis tik šio 
suglausto straipsnio rėmuose taip 
teišsitaria, paminėdamas simbo
lizmą kaip ryškinusįjį to meto 
poezijos sužibėjimą. Greta juk dar 
sutinkame tuo pačiu laiku Indivi
dualizmą, kuris, gal kiek kitoje 
formoje, sutinkamas ir pats mo
dernistus. Simbolizmas, individua
lizmas yra artimi romantizmui, 
tik kitų manierų ir kito apdaro. 
Jiems giminingas ekspresionizmas, 
nors šis terminas daugiau varto
jamas vaizduojamojo meno srovei 
nusakyti. Literatūroje sutinkame 
dar Impresionizmą Ir estetizmą. 
šios srovės yra giminingos realiz
mui ir natūralizmui. A.Z.

kad nėra visai 
Bowra, laikyti

**)Modernistai nėra tai vienalytė 
poezijos srovė. Juo Bowra apjun
gia visą eilę pasireiškimų poezi
joje, kurie turi jo straipsnyje su
minėtus bendrus požymius. Moder
nistais Bowra vadina futuristus, 
kubistus, dadaistus ir surrealis- 
tus. A.Z.
’•★)Eluard, miręs 1952 m., buvo 
komunistas. Jis nemaža yra para
šęs jų dvasios kūrinių, bet greta 
gerą pluoštą ir grynosios lyri
kos. A.Z.

Kristalinė pilis... Aš žinau, 
Tenai auksu žėrėjo augštai... 
Ir slaptingąją šventę žinau, 
Ten aušra težydėjo karštai...

Aš nelaisvėj
Neapsakomai 
Kurie gaudė
Ir liūliavo manuosius sapnus...

sunklojoj girdžiu 
mielus gausmus, 
tyloj atskardžių

Nekantos ir darbų ūžesy, 
Kame vergu aš būvį o virtau, 
Vakarinės žvaigždės mirgesy 
Aš tik prarastą šviesą matau...

Tad dėl to taip migloj atsparty 
Aš į gimtąjį tolį šaukiuos, — 
Ir benamis nežemės ilgty
Aš bastaus šiosios žemės keliuos...

Vytautas Alantas — SVETIMOS 
PAGAIRĖS — novelės, apysa
kos, feljetonai. 254 psl. Išleido 
Nidos Knygų klubas. Londonas, 
1954 m.
Leidinys Nr. 3. Spaudė Nidos 
spaustuvė Londone.
Vytautas Alantas šioje knygoje, 

suskirstytoje į 4 dalis: PRAAM
ŽIUS MŪS LEMIA ŽINGSNIUS, 
PO PALAPINĖS STOGU, TARP
TAUTINĖJE SMUKLĖJE, SU
DŽIŪVĘS DOBILIUKAS, patei
kia 20 novelių, apysakų ar feljeto
nų iš tremtinių gyvenimo Vokieti
joje, kartais gana tirštais dažais 
paklodinių pertvarų gyvenimą vai. 
zduodamas. Keletas gabalų yra iš 
Lietuvos gyvenimo, ir vienas kitas 
dalykėlis skirtas žmonėms tų tau
tų, kurių žemėje buvome priversti 
gyventi. Autorius nukilęs j Ameri
ką Ir iš to krašto lietuvių gyveni
mo pateikia apysaką “Paskutinis 
iššivietinimas”. Daug šioje knygo. 
je atspaustų novelių skaitėme laik. 
raščiuose Vokietijoje. Knyga leng
vai skaitoma, aktuali savo temati
ka ir atpažįstamo gyvenimo perso
nažais.

Vyt. Alantas yra išleidęs anks
čiau 3 novelių rinkinius, 13 dra
mos veikalų, publicistikos knygą 
“Žygiuojanti tauta” ir kt. jk

trumu Ir naiviu skubotumu dary
ti Išvadas neįsigilinus į dalykų 
esmę. Knygos aplanke pasakyta, 
<cad autorius kovoja su stabais, 
kad būtų vietos dievams. Kitaip 
sakant Gliaudą ir pats supranta, 
Jog ši knyga yra tik Jo kovos įna
gis. Visai teisingai Ji dar kartų 
patvirtina, kad kovos įrankiai su 
literatūra mažai ką turi bendro.

Mykolas Vaitkus — TVANAS — 
senovinių amžių apysaka. Ant
rasis leidimas. Išleido Nidos 
Knygų Klubas. Londonas, 1954 
m. leidinys. Nr 4.
Knyga suskirstyta į 3 dalis: 

SVAIGIMAS, ATSIBUDIMAS, 
MERDĖJIMAS.

Autorius čia aprašo Nylo slė
nyje gyvenusios SunnaTo tautos 
likimą, atskleidžia tų amžių žmo
nijos gyvenimo būdą, papročius r 
Nojaus beviltiškas pastangas iš
gelbėti aistrose pskendusią Sun- 
naro tautą nuo artėjančios žmo
nijai nelaimės — Tvano.

Apysakos tematika ir šių dienų 
skaitytoją priverčia susimąstyti, 
nes, kaip Nojaus laikais gamtos 
stichija sunaikino Nylo .slėnyje, 
nušlavė nuo žemės veido visokią 
gyvybę, taip šiandien žmonija įieš
ko “Nojaus laivo”, kuriuo galėtų 
išplaukti nuo fizinio ir dvasinio 
sunaikinimo grėsmės, jk.

V. BIRŽIŠKOS 70 M. SUKAKTIS

KNYGOS BAKE

Amerikiečių Comet Press Books 
Corporation New Yorke reklamuo
ja per amerikiečių spaudą St. Bū
davo romaną angliškai “The For
bidden Miracle” (“Uždraustas ste
buklas”). Dr. V. Sruogienės pa
ruoštos "Lietuvos istorijos” spaus
dinimas eina į galą. Rašytoja rado 
daug naujos medžiagos. “T. Žibu
rių” spaustuves spausdinamos nau
jos knygos: J. Vaičeliūno "Tėvy
nės sargyboje” — Lietuvos kari
ninko lakūno atsiminimai 1932- 
1941 m., dr. A. Šapokos "Vilnius 
Lietuvos gyvenime” Ir Pr. Ens- 
kaičio Išverstos vaikiškos pasakos 
“Sutemų šnekos”.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGES”. 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIS- 
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.

Paulius Jurkus — PAVASARIS 
PRIE VARDUVOS—Išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas Ameri
koje.
Pavasaris prie Varduvos, kaip 

pirmoji Pauliaus Jurkaus knyga, 
sakyčiau, yra gerokai pavėluotas 
debiutas. Jos autorius poezijos ir 
prozos kūriniais pradėjo reikštis 
daugiau negu prieš 15 metų Ir Jau 
yra plačiai žinomas kaip talentin
gas rašytojas. Pavasaris prie Var
duvos yra reto grožio knyga. JI 
mus nustebina ir pradžiugna ne
paprasta dvasios giedra ir skaid
rumu. Tuo ji labiausiai ir skiriasi 
nuo visų pokario metais pasirod
žiusių letuvšlkų knygų. Paulius 
Jurkus turbūt turi labai gražią 
sielą, nes tik iš gražios sielos to
kie švelnūs, saulėti ir gyvu jaus
mu persunkti kūriniai išplaukti 
tegali. Knygoje sudėtos penkios le
gendos. Jose senovė ir dabartis, 
legenda ir tikrovė taip yra supin
tos j vienalytę visumą, kad nebe
atskirsi kur legenda pavirsta į 
tikrovę ir kur tikrovė įgauna le
gendos charakterį. Tame šviesia
me pasaulyje gyvena šviesūs ir 
dori žmonės, kurie siekia kilnių 
tikslų, moka atsižadėti savęs ir 

aukotis. Dailininkas nutapo Jeruza
lės peisaže Ilgesio bokštą, ir kas, 
būdamas svetur, pamato tą pa-

Neseniai sukako 70 metų am
žiaus vienas iš žymiųjų Lietuvos 
mokslo vyrų, prof. Vaclovas Bir
žiška. Jis gimė 1884. XII. 2 Viekš
nių miestelyje, šiaurės Lietuvoje. 
Augštąjį mokslą ėjo Petrapilyje, 
nes rusų pavergtai Lietuvai tada 
nebuvo leista turėti savojo univer
siteto. 1909 m. V. Biržiška baigė 
Petrapilio un-to teisių fakultetą, 
drauge per ketverius studijų me
tus klausydamas istorijos bei et
nografijos paskaitų istorijos filo
logijos fakultete. Dar studentau
damas ir vėliau aktyviai dalyvavo 
lietuvių visuomenėj bei kultūrinėj 
veikloje, taip pat bendradarbiavo 
lietuvių spaudoje, 
prieš caro valdžią.

Po Pirmojo Pasaulinio karo jau 
Nepriklausomai Lietuvai įsikūrus 
savąjį universitetą Kaune, V. Bir
žiška buvo netrukus pakviestas 
docentu (nuo 1930 pakeltas j ord. 
profesorius) teisių fakultetan, ku
rio dekanu buvo 1933-1935 ir, per
kėlus fakultetą Vilniun, 1940-1941. 
šalia teisės dalykų dar dėstė se
nosios lietuvių raštijos ir biblio
grafijos kursus. 1930 m. gavo fi
lologijos dr. h.c. laipsnį. Nuo 1941 
m. pasitraukęs iš teisių fakulteto, 
perėjo į filosofijos fakultetą pro
fesorium.

1923-1944 buvo Kauno un-to bib- 
1 liotekos direktorius, sukurdamas 
rimtą mokslinę jauno universiteto 
biblioteką, itin vertingą retų lie
tuviškų knygų , periodikos Ir rank
raščių rinkiniais. V. Biržiška re
dagavo un-to bibliotekos leistąjį 
žurnalą “Mūsų Senovė” (1937- 
1940), kur buvo paskelbta daug 
svarbios medžiagos lietuvių rašti
jos ir kultūros istorijai. 1932-1941 
V. Biržiška buvo pirmosios Lietu
viškosios Enciklopedijos vyr. re
daktorius. Dėja, antroji bolševiki
nė Lietuvos okupacija nutraukė 
Enciklopedijos leidimo darbą (Iš 
viso buvo išleista 9,5 tomo). Kurį 
laiką buvo vyr. red. ir JAV leid
žiamos enciklopedijos.

Bolševikams antrą kartą (1944) 
Lietuvą okupuojant, V. Biržiška 
draugę su tūkstančiais lietuvių 
tremtinių pasitraukė j Vakarus ir 
gyveno iš pradžių Austrijoje, o 
paskiau Vokietijos DP stovyklose. 
Nežiūrint sunkių gyvenimo sąly
gų, V. Biržiška neprarado savo kū- , rų.

rybinės energijos, skelbdamas ne
vieną savo tyrinėjimą ir nuo 1946 
profesoriaudamas anuo laiku lie
tuvių, latvių Ir estų DP įsteigtame 
Baltų Universitete Hamburge (nuo 
1947 Pinneberge). 1949 m. V. Bir
žiška atvyko į JAV.

Svarbiausias V. Biržiškos įna
šas j lituanistiką yra Jo kapitalinė 
Lietuvių Bibliografija, kurios li
gi pasitraukimo iš Lietuvos spėjo 
išleisti 5 tomus, apimančius ligi 
1910 m. Be. to, V. Biržiška pas
kelbė daug svarbių senosios lie
tuvių rašybos ir kultūros istori
jos tyrinėjimų, pvz. Senųjų lie- 
tuviškų knygų istorija (2 leid. 

nukreiptoje 1953), Ig mūaų laikršačlų praeities
(1932), Lietuviškieji slapyvard

žiai ir slapyvardės 1942-1943) ir 
kt. Savo rašiniuose V. Biržiška 
remiasi ne tik jau spausdinta me
džiaga, bet gausiai naudojasi se
nais rankraščiais Ir archyviniais 
dokumentais. Kadangi, dabar dėl 
karo aplinkybių daug tų rankraš
čių, net ir ištisų archyvų yra din
gę, tai V. Biržiškos veikalai ir 
straipsniai dažnai įgauna pirma
eilio šaltinio reikšmę.

Tyrinėdamas lietuvių raštijos is
toriją, V. Biržiška itin daug dė
mesio yra kreipęs į vieną įdomų 
jos periodą, būtent — j vadinamą
ją spaudos draudimo gadynę (1865 
-1904). Tada ijysų valdžia, žiau
riai numalšinusi 1863 m. Lietuvos 
ginkluotą sukilimą, uždraudė lie
tuviams spausdintis knygas įpras
tinėmis lotyniškomis raidėmis ir 
brutaliai norėjo primesti savąjį 
rusišką alfabetą, kad rengtų rusų 
knygai ir kalbai kelią Lietuvon ir 
Ją ilgainiui visai surusintų. Tai 
buvo lietuvių tautos didvyriškos 
kovos už savąją spaudą ir švie
saus laimėjimo, kai rusų valdžia 
buvo priversta atšaukti draudimą, 
gadynė, šiemet lietuviai mini to 
laimėjimo kovoje už savąją spau
dą sukaktį. Yra prasminga, kad 
ir tos gadynės žymiausias tyrinė
tojas savąją amžiaus sukaktį mi
ni irgi kaip tik šiais metais (v.m.).

• Vokiečių labdaros kongrese 
buvo pranešta, kad Jų krašte yra 
trys mllionai moterų-našlių, kas 
sudaro 12% visų Vokietijos mote-
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MOŠŲ PASTOGĖ 1954 m. gruodžio 22 d.ANGELU MIESTAS
(LAIŠKAS Iš AMERIKOS)

Tokiu vardu puošiasi didžiau
sias savo plotu 451 kv. mylioos 
Amerikos miestas — Los Ange
les. Kadangi jis buvo kadaise įkur
tas ispanų, tai ir jo pavadinimas, 
kaip ir daugelio kitų Kalifornijos ] 
miestų, yra ispaniškas ir reiškia 
angelus. Tačiau nereikia manyti, 
kad čia gyvena angeliško gerumo1 
amerikiečiai.

Savo gyventojų skaičiumi Los riniai sarkofagai, slopią turtuolių 
Angeless užima trečią vietą tarp] palaikus. Tačiau didžiausią nuos- 
Amerikos miestų (4 mil su vir- tabą čia sukelia įvairaiusios statu- 
šum), o autostradų atžvilgiu — los, išstatinėtos šiuose labirinti- 
pirmą. ] niuese koridoriuoose ir vaizduojan-

Miesto gatvių pavadinimai daug čios daugiausia gyvenimo ir mir- 
kur ispaniški: Santa Barbara, San] ties idėjas. Beveik visos statu- 
Vincente, Santa Clara, San Pedro los italų darbo ir atgabentos iš ] 
Ir kt.

Anglosaksiškoji gyventojų masė' muziejus. Vienur, trys gracijos, 
atmiešta nemažu ispanų kilmės padarytos pagal graikų modelį,' tlnio veiklumo kaip Sydnėjaus tau. 
žmonių procentu, meksikiečiais, saugo turtuolio sarkofagą, kitur ] tiečiai. 
juodukais, kiniečiais, Japonais, in-1 du angelai verkia, trečiur motina 
dėnals ir kt. Austobusuose ir gat- j 
vėse dažnai tenka girdėti kalbant 
ispaniškai.

Mieste yra nemaža kultūrinių: 
įstaigų: trys universitetai, viešoji1 
biblioteka, keli muziejai ir kt.

Los Angeles mieste vidutiniškai 
per metus būna tik dešimt dienų, 
kada nematyti saulės, šiaipjau 
klimatas labai panašus į Sydnė
jaus, tik čia truputį sausiau. Vie
nintelis miesto trūkumas — tai 
dūmai, kurie atsiranda Iš gausy
bės važinėjančių gatvėmis auto
mobilių. Jie sunkiai išsisklaido, nes 
čia beveik nėra vėjo.

Kadangi Kalifornijoje būna že
mės drebėjimų, tai vengiama čia 
statyti dangoraižius. Vienintelis 
Los Angeles dangoraižis — Town 
Hall.

Iš oro jis nestebina žmogaus, bet 
jo vidus sukelia staigmeną. Gau- ' 
šiuose jo karidoriuose iš abiejų 
pusių padaryta tūkstančiai nišų, | 
kuriose stovi bronzinės urnos su 
mirusiųjų pelenais. Urnos įvai
riausių formų, kaikurios nepap
rastai meniško darbo. Koridorių 
užlenkimuose ar atskiruose kam
bariukuose stūkso brangūs marmu-

su sėdynėmis žiūrovams. Vietoje 
scenos čia yra šitas nuostabus 
paveikslas, kuris paprastai būna 
užleistas užuolaida. Tik kai į sa
lę susirenka žmonių, uždanga pa
mažu pakyla ir aiškintojas inter- ] 
pretuoja jiems paveikslo turinį, pasidžiaugti kai kuriais nuveiktais
Paveiksle matyti visi žymieji as- didesniais darbais. Bet dabar, iš- 
menys, dalyvavę Kristaus byloje,1 siblaškius tautiečiams po visą 
ir iš visų Jeruzalės kampų sup- I kraštų ir be veiklai tinkamų žmo- 
lūstaneios žiūrovų minios. nių, prie geriausių norų nuveikti

Šis paveikslas yra genialaus 
lenkų tapytojo -Stykos nemirtln- ' 
gas kūrinys! Autorius šiandien 
jau miręs. Jo žmona dar tebėra gy
va Paryžiuje. i
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I Europos. Tai savotiškas statulų ' 

muziejus. Vienur, trvs eraciios.

TEATRAI. Patys garsiausi Los 
Angeles teatrai yra du: Greek 
theater Ir Hollywood bowl. Juose 
telpa po kelias dešimtis tūkstan
čių žiūrovų. Ir jie yra po atviru 
dangumi. Kadangi čia ištisus mė
nesius nelyja, nėra vėjo ir vabz
džių, oras malonus, tai nėra rei
kalo, kad teatras būtų po stogu. 
Tačaiu šiuose teatruose nėra nuo
latinių vaidinimų ar kitokių me
ninių pasirodymų, nes, kaip ir 
daugelis JAV miestų, Los Angeles 
neturi nei dramos, nei operos, nei 
baleto, čia būna tik atsitiktiniai 
spekatkliai, kuriuos atlieka daž
niausiai iš Europos atvažiavusios 
įvairių meno šakų trupės.

HOLLYWOODAS. Los Angeles 
priemiestis, Išsitiesęs kalnų papė
dėje, vadinasi Hollywood. Jame 
yra susispietusius filmų gamini
mo bendrovės. Garsiausia šio prie
miesčio gatvė — tai Hollywoodo 
bulvaras, kuriame stovi žymieji 
kino teatrai. Vienas šių teatrų, be
ne pats šaunausias, vadinasi Grau- 
mans Chinese. Prieš šį kiniškos' 
Išvaizdos pastatą yra kiemas, ku
rio betonuose grindiny yra įspau
dusios savo delnus ir pirštus Ir 
kartais net pėdas daugelis žymių
jų kino žvaigždių — tiek vyrų, 
tiek moterų. Praeinant pro šį te
atrą, visada tenka matyti būrelį 
žmonių, atseit turistų, žiūrinėjan
čių šias įspaudas.

ŠVENTOVĖS. Mieste yra daug 
maldos namų. Pati gražiausia kat. 
bažnyčia yra Sunset bulvare, Hol- 
lywoode. Nors ir modernaus sti
liaus, bet tikrai daili. Kitos kat. 
bažnyčios, nors ir naujos, bet la
biau panašios į sales, negu į mal
dos namus. Nepaprastu grožiu pa
sižymi graikų ortodoksų bažny
čia, bizantiško stiliaus. O savo 
didumu ir stiliumi® stebina Japo
nų budistų šventovė.

MUZIEJAI. Mieste yra keli 
įvairių sričių muziejai, kurie vi
sai nedomina žiūrovo mačiusio 
Europos didmiesčių muziejus. Ta-1 
pybinio meno muziejus vargu ši
čia bus geresnis kaip Sydnėjaus 
meno galerija.

FOREST LAWN. Tokiu vardu’ 
vadinasi didelis laukas užmiesty, 
vietomis pagražintas medžių pul
keliais, vandens baseinais, marmu
ro statulomis ir keliomis nedide
lėmis bažnytėlėmis. Viena tų baž
nytėlių atvežta iš Anglijos ir čia 
pastatyta , nieko nepakeičiant. Ir 
šis laukas, apsuptas augšta gele
žine tvora, yra ne kas kita kaip 
tik kapinės. Kalvų atšlaitėse eilė
mis Išdėstytos metalinės lentelės 
su mirusiųjų vardais Ir datomis. 
Jų yra šimtai tūkstančių.

Vienoje šio lauko daly stovi mil
žiniškas pastatas, primenąs pilį.

BELGIJOS LIETUVIŲ B-NE
Belgijos Lietuvių bendruomenė, bei italų spaudoje.

savo laiku stipri ir skaičiumi, ir Trečdalis, mažesnio masto, de- 
intelektuallnėmis jėgomis, galėjo portacijų minėjimas suruoštas Lie

že, skaitant prancūzų kalba pas
kaitą iš Paryžiaus atvykusiai dr. 
Deveikei - Navakienei. Minėjimų 
proga Briuselio, Liežo ir Haselto 
radiofonai davė pranešimus pran
cūzų ir lietuvių kalbomis. Tie trys 
minėjimai supažindino krašto vi
suomenę su Lietuva. Lėšų ir pa
jėgų stoka dabar neleidžia tokius 
minėjimus ruošti.

Vargo mokyklų, dėl perdidelio 
lietuvių išsisklaidymo, neįmanoma 
organizuoti. Lieže gražiai veikusi ; 
vargo mokykla dėl vaikų stokos 
turėjo likviduotis.
.Lietuvių bendruomenė darniai su- |

ko svarbesnio neįmanoma.
Į Belgiją atvykę lietuviai beveilF 

visi buvę ūkininkai bei darbinin
kai. Inteligentų buvo labai maža, 
o ir tie patys pirmai progai pasi
taikius išvyko į kitus kraštus. Pa- 
jėgiausiams tautiečiams išvykus, 
likusiems mažai terūpi bendri rei-

LIETUVIAI. Mūsų tautiečių Los 
Angeles yra per tūkstantį. Turi 
nuosavą parapiją ir lietuviško sti-. kalai. Beveik visos lietuvių kolo- 
liaus bažnytėlę. Yra ir sava susi
rinkimų salė. Taip pat ir litua
nistinė mokykla, kurią lanko apie 
60 mokinių. Tačiau Los Angeles 
lietuviai žymiai mažiau rodo tau-

liūdi savo kūdikio ir panašiai. ] 
šiame pastate telpa ir bažnyčia ' 

su gražiomis kolonomis, išpuošta i 
statulomis, bet be altorių: matyt, 
ji pritaikyta visokių konfesijų, 
žmonėms. Louvro muziejaus skul
ptūros Paryžiuje nedaro tokio įs-' 
pūdžio, kaip šio mauzolejaus sta- ! 
tūlos.

Šiuose mirusiųjų laukuose yra! 
dar- ir kitas nuostabus dalykas. 
Tai kelių dešimčių metrų pločio 
ir kelių šimtų metrų ilgio pavei- ] 
kslas, vaizduojąs momentą ant 
Kalvarijos kalno prieš pat Kris
taus nukryžiavimą. Šiam vienam ■ 
paveikslui įtalpinti pastatytas I 
atskiras pastatas, didžiulė salė,|

LIETUVIŲ DIENOS. Tokiu vardu 
| čia leidžiamas iliustruotas lietu- 
I vių žurnalas. Jei šis žurnalas taip 
gražiai išpuoštas paveikslais, tu
riningas ir skoningas — tai vyr- 
red. J. Vitėno, jo pav. L. Valiuko 
ir leid. A.F. Skiriaus nuopelnas. 
Neseniai L. DIENOS išleido M. 
Stark išverstą V. Ramono romaną 
KRYŽIUS. Knyga gerame popie- 
ry, dailiai įrišta: malonu paimti 
į rankas ir džiugu kitiem parody
ti. |

Tad štai kaip atrodo, nesigili
nant į smulkmenas, kultūrinės vie
tos angelų mieste, kuriame tenka 
man vilkti tremties dienų naštą. I

gyvena, grupinio susiskaldymo nė
ra ir visi tiki grįšią į -tėvynę. Ir 
su kitataučiais gerai sugyvena
ma ir lietuvių vardas yra geras. 
Beveik visi lietuviai dirba anglių 
kasyklose ir tik 
talo pramonėje, 
nio aprūpinimo 
čiai traktuojami 
tuvių sveikatingumas yra paken
čiamas, nors anglių kasyklų dar
bas sveikatą smarkiai pažeidžia. 
Per septynerius metus kasyklose 
žuvo du lietuviai. Materialiniai lai. 
komasi neblogai, išskyrus daugia
vaikes šeimas, kurių yra keturios. 
Šiais metais į JAV išvyko 3 šeimos 
ir 1 šeima į Kanadą. Viengungiai 
daugiausia vyksta į Vokietiją, į

I darbo bei sargybų kuopas.

PR. SEKMOKAS.

SAVARANKIŠKUMO KELIU

ir tik 
lyg Ju

Valdy-

keli sunkioje me- 
Darbo ir sociali- 
atžvilgiu kitatau- 
kaip belgai. Lie-

JAUNASIS DARŽININKAS

1 TININIS.

Tėvas J. Bružikas S.J. ir J. Giedrys S.J. tarp bažnyčios statybos dar
bininkų Uragvajuj. šios bažnyčios statybą ir Australijos lietuviai 
gausiai reni'a.

KALĖDINĖS PARAIŠKOS
(Atkelta iš 3 psl.) 

šešerių mėnesių Kalėdų senelių pa
rengimo kursiii. Mokykloje dėsto
ma vaikų psichologija, Kalėdų le
gendos, papročiai, grimas, drabu
žių bei barzdų gamyba ir panašūs 
dalykai. Šios mokyklos įsteigėjas 
ir direktorius žino, kad Kalėdų 

senelius renkiant didelės reikšmes 
turi ne tik techniški ir teoriški da
lykai, bet taip pat ir dvasinis auk
lėjimas. Todėl jis savo mokinius 
pamokoms susikviečia rogučių var
peliais, o dienos pamokas baigia 
mokyklos giesme “Jingle Bells’’.

Pereitais metais vienas šios mo
kyklos auklėtinis praktiškoj veik- 
loj sukūrė įvykį, kuris leidžia ma
nyti, jog Kalėdų senelio negalima 
padaryti, bet jis tokiuo privalo 
gimti, šitai ypač turi įsidėmėti 
vaikai ir žinoti, kad juos aplankęs 
Kalėdų senelis yra pats tikrasis, 
tokiuo gimęs, bet ne šiaip sau 
barzdą prisiklijavęs.

O įvykis buvo New Yorke. Ir 
tai atsitiko su gabiausiu Kalėdų 
senelių mokyklos auklėtiniu, kuris 
po išleidžiamųjų egzaminų savo 

' firmai parvežė augščiausiais pažy- 
I miais išmargintą diplomą. Šiam 
I Kalėdų seneliui mokykla ir draugai 
, pranašavo puikią ateitį ir spėjo 
j jį tapsiant kada nors Kalėdų se- 

neliij vyriausiuoju. Deja, šis se
nelis suklupo pirmuose savo kar- 

. jeroos žingsniuose. Ir tai dėl..- 
Į nuospaudos ant kairės kojos ma- 
j žojo piršto. Mat, kai padykęs vai- 
] kiūkštis užšoko jam ant nuospau- 
I dos, tai pajutęs skausmą Kalėdų 
I senelis pamiršo mokykloje girdė- 
I tus aiškinimus apie akių mirkčio
jimą Ir gero humoro privalumus, 

1 griebė berniūkštį ir jį gerokai pa
kratė. Žinoma, jautri mamytė pa
kėlė triukšmą ir gabiausias Kalė
dų senelių mokyklos auklėtinis 
užbaigė daug žadėjusią karjerą.

Daugelyje kraštų Kalėdų šven-

nijos yra be vadovaujančių as
menų, nes visi kratosi šių parei
gų-

Vienas iš didžiausių Krašto Val
dybos rūpesčių yra sutraukti po 
kraštą išsiblaškiusius lietuvius j 

Į vieną ar dvi kolonijas. Šis reika
las lietuviuose jau iškeltas ir jie 
skatinami juo susirūpinti. Bet ir 
šis sumanymas sunkiai įvykdomas, 
nes kiekvienas lietuvis yra nusis
tatęs šį kraštą palikti ir todėl su
sibūrimu vienoji ar dviejose kolo
nijose nesidomauja. Tuo tarpu lie
tuvių skaičius nėra mažas 
dėl Jų išsiblaškymo atrodo, 
krašte nebūtų.

Paskutiniu metu Krašto
ba pravedė krašte gyvenančių lie
tuvių patikrinimą ir suregistruo
tus 
Pagal atskirą registraciją, kuri 
gal dar neapima keliasdešimties 
nežinomų lietuvių, lietuvių ben- 
drpomenę sudaro per 600 lietuvių. 
Jų tarpe yra mišrių šeimų ir lietu.

■ viškai nekalbančių šeimų narių.
| Į minėjimus, sueigas ir lietuviš
kas pamaldas lietuviai sunkiai pri- 

. sikviečiami. Dalyvauja paprastai 
] apie 30-40%. Lietuviškos spaudos 
I prenumeravimu skųstis negalima, 
I nes prenumeruoja apie 80%. Yra 
] nemažai tokių, kurie prenumeruo- 
I ja po kelis lalkraščiūs. Kun. Dėdi

no rūpesčiu surinkta nemaža ar- 
i chyvinės medžiagos, kuri tvarko- 
I ma ir greitu laiku bus perduota 
' PLB. Retkarčiais išleidžiamas kun.

Dėdino redaguojamas Belgijos lie
tuvių informacinis biuletenis 
“Gimtoji šalis”.

Tautos švenčių ir sukakčių mi- 
Į nėjimai dabar rengiami tik savų- 
| jų tarpe, daugiausia Lieže. Kai 
I Belgijos lietuviai buvo pajėgūs, tai 
Vasario 16-sios ir deportacijų mi
nėjimai buvo pravedami ne tik lie
tuviams, bet ir kitataučiams, su
pažindinant ypač belgų visuome
nę su Lietuvos likimu. ,

Pirmasis plataus masto minėji
mas Vasario 16-pios įvyko 1949 
m. Briuselyje. Jis pradėtas vaini
ko su ypač gražiais užrašais pa
dėjimu prie belgų nežinomojo ka
reivio paminklo, grojant karo or
kestrui, po to orkestro lydima ei- 

, sena su gen. Glovackiu priešaky- 
Kalčdų švenčių tikroji prasmė ■ je> žyg|uojant Briuselio gatvėmis 

ir jų simbolių išreiškimas šiais ir demonstratyviai pro . sovietu 
moderniais laikais lyg ir įgavo. konsulat? j didelius J.O.C. rūmus. 
tū!ų iškraipymų. Senais gerais j Siam minėjimui buvo suvažiavę

. čių nuotaika ir iškilmingumas įma
nomas be kalėdinių giesmių, svei- 
nimo atvirukų, dygiųjų palmių, 
bučiavimosl su savomis bei sveti
momis moterimis po laumės šiuo- ' 
tomis, papuoštų eglučių ir pan. |

į patikrinimų ir suregistruo- 
lietuvius įtraukė kartotekom

Likimas skyrė gyventi Cabra- 
matoje, kuri su keletu kitų Syd- 
nėjaus priemiesčių, sudaro vieną 
iš trijų ir pačią mažiausią Sydnė- 
jaus lietuvių bendruomenės apy
linkę. Pačiame mūsų apylinkės 
centre t.y. Cabramattoje, gyvena 
apie 100 tautiečių, skaitant se
nimą ir prieauglį. Čia mes veik 
kiekviena šeima turime savo dides
nį ar mažesnį namelį ir daugelis 
jau be skolų.

Jei kas sergam turime čia savo 
med. gydytoją S. AMBROZIENĘ, 
baigusių nustatytą Australijoj Eu
ropos gydytojams universiteto kur
są ir atidariusę Cabramattoje sa
vo kabinetą. Netoli stoties, prie 
pašto, šiemet išdygo gražus mū
rinis pastatas, tai BUTKAUS, 
ŽYGIENĖS ir A. baldų prekyba, 
šalia šio, tų pačių asmenų inicia
tyva, baigtas jau ir kitas mūrinis 
pastatas, pirmas Australijoj lietu
viškas laidojimo biuras. Dantų 
sopulius kenčiantieji žino dantų 
gydytojos GRUDZINSKIENĖS ad
resą. Jei dar kas nori namus sta
tyti, turimus atremontuoti, ar pla
nus sudaryti —■ kreipiasi į inž. A. 
JAKŠTĄ ir statyb. technlk. A. 
DŪDAITĮ. Šiuo laiku Jau turime 
ir ūkininkų ir šioje srityje pats 
pirmasis parodė iniciatyvos jauna
sis A. PALIŠKIS.

porų savai- 
pasitenklnti 
valandomis 
ir įdomiau-

mažlna 
■Ir vėl, 

sodini

į Aus-

laikais Kalėdos buvo švenčiamos daugiau 400 lietuvių, 
su didesniu Iškilmingumu, o ma- .1 (IKI) »v» l.izMva irnor 
no tėviškėje trečiąją Kalėdų die
ną dar niekas nė negalvodavo pra
dėti kasdieninius darbus.

Galime sakyti, kad nuo Kalėdų 
iki Trijų Karalių tik retas rimtai | 
į darbą įsikinkydavo. Nes kada gi 
žmogus čia ir dirbsi: Kalėdos, pas- 1 
kui pasiruošimas Naujiems Me-1 
tams ir jų sutikimas, paskui pa
siruošimas Trims Karaliams ir jų 
atšventimas. Tad, kada kalbame 
apie visokias “boksing” dienas 
Australijoje, neužmirškime taip 
vadinamo tarpkalėdžio savame 
krašte.

Savoje Tėvynėje mes apšarmo
jusiais paausiais, o Kalėdų sene
lis nuo šerkšno balta barzda, ke
liaudavo iš kiemo į kiemą, arba ro
gutėmis šliauždavome, tai čia, po 
atogrąžų saule, atsiraitoję marš
kinių rankoves kalakuto šlaunelę 
graužiame ir vis žiūrime, ar ko
kio gaivinančio skysčio ant ledų 
nesurasime.

Lietuviškas vaišingumas žinomas 
pasaulyje. Jo nepraradome ir trem
tyje. Tai jūs lengvai patirsite ir 
per šias Kalėdas kur pas tautie
tį viešnagėn nukilę. Bet čia aš 
duosiu pavyzdžių, kaip Kalėdas 
švęsdavo senovėje, štai viduram
žiais, net ir Lietuvos dvarininkai 
prieš Nepriklausomybę atgaunant, 
jeigu jie Kalėdas švęsdavo savo 
dvaruose, dar toli prieš šventes,] princas Albertas, pirmą kartą ją 
išsiųsdavo pasiuntinius j kitas že- papuošė savo vaikams Niudooro pi- 
mes parvežti paukščių, kokių ne- | lyje.

1950 m. Lieže ypatingai pasise
kė deportacijų minėjimas, kuria
me dalyvavo belgų valdžios parei
gūnai, senatoriai, pasakė reikšmin- 

. i gas kalbas, augštieji dvasininkai, 
žurnalistai buvę Lietuvos belgų 

( konsulai, jų tarpe vienas iš Lietu- 
i vos grįžęs 1947 m. JAV augštieji 
karininkai ir įvairių tautybių ats-, 
tovai. Kai kuriose bažnyčiose buvo i 
specialūs pamokslai apie Lietu- j 
vą, o apie minėjimą skelbta per' 
Bruselio radiofoną ir rašyta belgų

galėdavo savo miškuose ir paukš- 
tldėse rasti, gėrynių, kokių nebu
vo jų rūsiuose ir miestų krautu
vėse, žuvų, nesiveisusių Lietuvos 
vandenyse. O karaliaus Richardo 
11 laikais, 200 jaučių buvo suval
gyta ir 200 statinių vyno išgerta 
per Kalėdas karaliaus dvare. Gi 
Henrikas IV didžiuodavosi, kad 
prie jo iškilmingo Kalėdų stalo 
sėdėdavo visados ne mažiau 1000 
didikų.

Kalėdinės giesmės yra kilusios 
iš ankstybųjų krikščionybės 
šv. Pranciškus Asyžietis, 

yra jų įkūrėjas.
Kalėdų eglutės paprotys,

noma, kilo iš Vokietijos. Anglijoje 
jis prigijo 16-tame šimtmety, ka
da karalienės Viktorijos vyras,

laikų, 
bene,

ma-

pradėsiu sodinti naujus daigus. 
Visą darbą atlieku daugiausia vie
nas ir tik vaisius nuimti ir sodin
ti naujus, kartais savaitgaliais 
padeda namiškiai, gyveną atski
rai. Vaisius nuimant, pakuojant ir 
vežant parduoti, esti pati didžiau
sia darbymetė. Kokią 
čių tuo laiku tenka 
tik trimis-keturiomis 
miego. Bet kartu yra
sias laikotarpis pamidorų augin
tojui, nes kiekvieną kartą grįžęs 
iš prekyvietės ir surinkęs iš visų 
kišenių pinigus, priskaičiuoji po 
200 svarų ir daugiau. Tas 
nuovargį, skatina dirbti 
dar su didesne energija, 
naujus daigus.

— Įdomu kada atvykot
traliją ir kas paragino stvertis šio 
darbo?

— Esu kilęs iš šakių apskr., 
Gelgaudiškio vai. I Australiją at
vykau 1948 m. gruddžio mėn., bū
damas 15 metų amžiaus. Atvykęs 
tris metus dirbau Water Board 
kaip darbinipkas, vėliau apie me
tus privačioje statybos firmoje. 
Bedirbdamas priėjau Išvados, kad 
man, ypač kaipo nepilnamečiui, 
ten dirbti neapsimoka dėl labai 
mažo atlyginimo. Pasitaręs su tė
vais išsinuomavau Iš kaimyno aus. 
tralo 10 akrų žemės ir pradėjau 
auginti pamidorus. šis darbas man 
patiko ir sekėsi. Per du metus už
dirbau tiek, kad tik su labai maža 
skola, kurią dar šiemet baigsiu, 
įstengiau nupirkti šį ūkį ir auto
mobilį, kurių bendra kaina siekia 
per 4.000 svarų.

— O ką planuojat ateityje, ne
norėdamas ilgiau trukdyti, užbai
gai užklausiau nežinantį kas yra 
"off day” jaunąjį ūkininką.

— Dar šiemet po pirmojo pami
dorų derliaus numatau pradėti 
statyti didelį gyvenamą namų su 
apačioje garažu mašinai. Šitą gal
voju nugriauti, nes Jau yra senas 
ir netinkamoje vietoje. Aplink na- 

kankiam’s' m’’ h^rą, numatau
i užsodinti vaismedžiais. Kadangi 
esu buvęs skautas, Ir ši organize, 
čia man labai patinka, bet dėl lai
ko stokos kaip matote, dabar akty
viai dalyvauti joje negaliu, ateity
je nujnatau įrengti tinkamą mau
dytis baseiną ir, galvoju, dar prl- 
pirkęs daugiau žemės — sudaryti 
skautams sąlygas stovyklauti ma
no sodyboje, tuo pačiu paremiant 
Juos ir materialiai.

Linksmas, guvus jaunasis fer
meris A. PALIŠKIS, kad ir maža 
laiko turėdamas, sėdo į mašiną ir 
už penkių minučių jau spaudėme 
rankas atsisveikindami prie mano 
namų.

dienų užsu- 
plrmojo ūki-

geros žemės,

ganyklose ganosi du 
karvė. Karvių ateityje 
laikyti ir daugiau. Vl- 
ant kalnelio, stovi gy-

Turėdamas laisvų 
ku apžiūrėti mūsų 
nlnko ir Jo ūkio.

Ūkis — 12 akrų
palyginti augštoje ir gražioje vie
toje, visu šonu remiasi į asfaltuo
tą kelių, apie 4 mylios nuo gele
žinkelio stoties. Ūkyje, kaip lietu
viui ūkininkui ir būtina, atskirai 
užtvertose 
arkliai ir 
numatoma 
duje ūkio,
venamas medinis namas Iš šešių 
kambarių, netoli jo vandens ba-j 
seinas su motoru vandeniui pom-i 
puoti ir gana erdvus pastatas-dar- ' 
žinė auto mašinoms, į__
laikyti, stalai daržovėms pakuoti. 
Kieme stovi veik nauja mašina —| 
“utiliti”. Po visų ūkio žemę iš 
baseino išvedžioti vandens drėki
nimo vamzdžiai. *

— Na tai kaip sekasi? — Užkal
binu jaunąjį šeimininkų betriū
siantį tarp daugybės žaliuojančių 
pamidorų.

— Kaip matot. Darbo daug, bet 
su laiku tikiuosi ir naudos. Tik 
nupirkęs šių “farmų”, ant grei
tųjų pasodinau ankstybųjų kopūs
tų, ir iš jų turėjau neblogų paja
mų. šiame lauke turiu 10.000 dai
gų pamidorų, iš ų tikiuosi šioms 
Kalėdoms turėsiu apie 1.000 sva
rų gryno pelno. Po Kalėdų vėl

THE IMPERIAL

J A. SKIRKA.

Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.
Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu

tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va
dovas, kuris aprodo svečiams grąžiusias vietos kalnų apylin
kes. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
butų, maistų, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu 
- £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523.

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
žiausioje Australijos vietovėje.
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1954 m. gruodžio 22 d. MŪSŲ PASTOG*1 MENO DIENOS MELBOURNE

I
LKF Australijos Valdyba, įvairių suvažiavimų proga, patiekia 
svečiams ir Melbourne bendruomenei šiuos parengimus:

I.

š.m. gruodžio mėn. 28. (antradienį), 8.30 vai., Nicholas 
Lonsdale St., City

Literatūros ir išraiškos šokio vakaras

Programoje dalyvauja rašytojai Pulgis Andriušis, V. Kazokas, 
J. Žukauskas, J. Mlkštas, ir A. Gricius. D. Nasvytytės išraiš
kos šokių grupė su nauja ir labai įdomia programa. Matysime 
pirmų kartų “BETLIEJŲ” dr ‘H LAISVE”.

A II.
š.m. gruodžio mėn. 29 d. (trečiadienį), 7.30 vai., Nicholas Hall, 
Lonsdale St., City, didelis

Hali;

Kamerinės muzikos koncertas
Programų išpildys svečiai menininkai Iš Adelaidės: smuikipin- 
kas Matiukas, solistai Rūkštelienė ir 
Oldham.

Rūtenis bei pianistė

2

i
X

III.
Š.m. gruodžio 28, 29 ir 30 dienomis Melbourne gyvenančių

paroda
į Flinders geležinkelių stoties rūmuose (City) — Victorian Rail
wk ways Institute Ball Room, ifl augštas, 109 kamb. Įėjimas iš 

Flinders St. į liftų prieangį. Paroda atidaryta kasdien nuo 9
y vai. ryto Iki 6 vai. vak. Paroda bus gausinga eksponatais.
? Galėsime įsigyti paveikslų.
O Visus Tautiečius kviečiame apsilankyti meno dienų parengi- 

muose ir nepraleisti progos susipažinti su mūsų menininkų pa. 
siektais laimėjimais! Bilietai j koncertus gaunami pas LKF 
bibliotekininkų Iz. Gestartų arba prie įėjimo.

į LKF AUSTRALIJOS VALDYBA

Dailininku darbu

ii

Nauji Metai čia pat.
Šitas tautietis iki šiol neprenu meravo “Mūsų Pastogės”. Retkar- i 

člais, tiesa, pas kaimynų įslinkęs pasiskaltydavo. Bet anų dienų pa-' 
budo lietuviška sąžinė ir nutarėpats užsiprenumeruoti. Jau atsiun- . 
te 3 svarus, savo nuotraukų

'LDlESBOTfAnSMO - ŠIE PARĖMĖ LK FONDA
I '

Pagal ALKF statuto 20 ir 381 LKF Australijoje kreipia ypa- stiprinti..Tenka su didžia padėka 
straipsnius šaukiamo suvažiavimo j p isVuiti ^ricii jymianainiA
š.m. gruodžio 28 d. 9 vai. ryto, kartos švietimų ir tautinį auklė-1 platintojo Australijoje Leono Bal- 
Melbourne, Flinders geležinkelio jimų. Tam tikslui steigiamos sa- į trtfno nuopelnus LKF. Jis jau per 
stoties rūmuose (City) — Victo- vaitgalio mokyklos, lituanistiniai 
rian Railways Institute Ball Room, * kursai. Paskutiniuoju metu įsteig- 

augštas, nustatyta Valdybos 
darbotvarkė:
Suvažiavimo atidarymas,
Mandatų komisijos rinkimas,
Prezidiumo rinkimas
Sveikinimai,
LKF centrinių organų praneši- j 

mal:

ti ngų dėmesį į mūsų priaugančios iškelti mūsų žymiausiojo knygų Bar

n 
ši
1.
2.

4
5.

TAIP IR DAR KITAIP
• Daugiausiai pasaulyje pa- 

' plitęs šuns paveikslas yra britų
Niperio. Jis buvo Francis
raudo nuosavybė ir nutapytas, kai 
Jo šeimininkas bandė vienų iš pir
mųjų gramafonų. Dailininkas pa
veikslų pavadino “His Master’s 
Voice”. Tų paveikslų nupirko vie
na gramafonų gaminimo bendro
vė, kaip fabriko ženklų.
• Boden apygardoje, Švedijoje, 

įsigaliojo potvarkis, pagal kurį 
kiekviena uošvė, Jei tik gyvena 
kartu su vaikais, kiekvienų mėn. 
privalo užpildyti atatinkamų klau
simų lapų, kuriame turi pažymėti 
klek kartų buvo susibarta. Nors 
per pusmetį nėra užregistruota nei 
vieno barnio, bet švedai galvoja, 
kad iš to dar nėra pagrindo spręs
ti, jog su uošvėmis viskas tvar
koje.

• Republic Aviation preziden
tas M.I. Peale apskaičiuoja, kad 
po dešimties metų JAV lėktuvų 
pramonė įstengs pagaminti lėktu
vus, kurių greitis per-valandų sieks 
iki 2500 mylių. x
• Vidutiniai moteris sunešioja 

nuo 18 iki 22 porų kojinių per me, 
tus.

• Vabzdžiai plačiai pasaulyje 
paplinta dėl savo nepaprasto vis
lumo ir yra viena iš didžiausių 
žmonijos rykščių. Karui prieš juos 
mokslininkai pradeda naudoti ato- 
minus spindulius naikindami Jų 
gemalų ir darydami Juos nevaisin. 
gals.
• Žmogaus prakaitas savyje tu

ri stiprių chemikalų, kurie nuima 
dažus ir net kietuosiuose metaluo
se palieka žymes. Dabar jau gami
namas dribtinis prakaitas metalų 
tikrinimui.
• Temple universiteto moks

lininkai Išrado specialų degalų, 
kuriam vartojamas deguonis Ir 
allumlnijaus dulkės 
nų iki 400 laipsnių 
kia liepsna galima
nes pabraukus tokia ugnimi betono 
akmuo tirpsta.
• Kiekviena musė, kuri skraido 

jūsų kambaryje, ant savo kūno 
nešioja apie 6 milionus bakterijų.

50 knygų paaukojo LKF bibliote
kai ir šiomis dienomis parūpino 
naujai pasirodžiusių knygų 20 
svarų vertės. Tai gražus prisimi
nimas lietuvio knygnešio, kuris 
sunkiausiose aplinkybėse nešė mū
sų tautai švietimų ir kurio lai
mėjimais šiais metais švenčiame 
50 metų sukkatį. Iškeltinl spau
doje ir kiti LKF rėmėjai, kurie 
čia nesųpiinėti. Garbė ir gili pa
dėka LKF rėmėjams, kurie su
stiprina tautinę gyvybę svetimoje 
žemėje.

ti ir korespondenciniai lituanisti
niai kursai. Tam reikalingos lė
šos. Jų mes labai maža teskiria
mo kultūriniams tikslams. Bet yra 
organizacijų ir asmenų, kurie duo
da mums gražų pavyzdį ir nuo
širdžiai parėmė LKF. Karių Ra
movės Melbourne Skyrius iš savo 
parengimo pelno paskyrė LKF 15 
svarų. Newcastlio Apylinkės Val
dyba per 6 svarus paaukojo LKF 
švietimo reikalams. Architektas 
V. Žemkalnis ir p. Stosius paau
kojo po 5 svarus LKF veiklai su-

Valdybos pirmininko, 
Valdybos iždininko, 
Kontrolės Komisijos.

i 6. Diskusijos dėl centrinių organų Į 
1 pranešimo ir apyskaitos priėmi- 
1 mas, j

7. LKF skyrių pirmininkų prane
šimai,

1 8. LKF ateities darbų plano nusta- 
1 tymas, 
■ 9. LKF Australijos V-bos būsti- 
' nes ir kito suvažiavimo vietos nu- 
' statymas,

lt). Centrinių organų rinkimai:
a) Valdybos ir
b) Kontrolės Komisijos,

11. Sveikinimai ir rezoliucijos,
12. Siūlymai ir sumanymai.

Atskiri kvietimai į LKF šuva.
žiavimų nebus siuntinėjami. "Mū-j 
sų Pastogės” 47 nr. ir “Australijos I 
Lietuvy” 24 nr. išvardyti pagal sta
tutų asmenys kviečiami atvykti. 
Dėl nakvynių, rašyti ai- skambinti 
sekretoriui: V. Bosikis, 36 Walplle1 sėkmingai tvarko savo gyvenimų 

■ »""" šiandien sveikųjų tarpe, antras, 
deja, grąžintas atgal (šiuo metu 
jieškoma šeimos trečiajam paglo
boti) ; visaip padedama vyro-tėvo 
skriaudžiamai gausiai šeimai; naš
lei invalidei surastas nemokamas 
kambarys; pasiųsta drabužių džio
vininkui; šelpta pusiausvyros ne
tekusi invalidė našlė Ir jos ma
žamečiai valkai; sušelpti Vokieti
joj likę ligoniai ir seneliai; sušelp
ti Vasario 16 Gimnazijos ligoniai; 
lankyta 29 sergantieji vietos ligo
ninėse bei namuose (2 katastrofų 
aukos, 5 džiovininkai, 8 psichiniai 
ir 14 įvairios kitos ligos — 120 
vizitų. Ligonių sekcijos ratų suko 
ir sielojosi sekcijos atsakingoji p. 
šemienė, kartu su komiteto na
rėmis p. Bulakiene ir p. Juškiene. 
Iš narių daugiausia talkavo p. 
Žukauskienė. Individualiai atski
rus asmenis glaudė ir namų šili
mos teikė p.p. Krausų, Anulių 
šeimos bei p. Firinauskienė. Ry
šius su australiškomis įstaigomis 
bei asmenimis palaikė šv. Vincen
ta ligoninės Almoner — socialinė

b)
c)

A.K.

SALPOS DARBO BARE
Kai lankei ligonius, mezgei lute- darbuotoja p. Žilinskienė. Pagai

lėjai fantų, virei bufetui šaltienų,' bos mašinomis neatsakė p.p. Ja-
arba rinkai pas gerus ir piktus 
ponus aukas, nesitikėjai, kad tavo 
įnašas, sykiu su kitų trisdešimt 
šešių Soc. Globos Moterų Draugi
jos narių įnašu, sudarys tokį grazj lietuviu" 
žų kapitalų. Nesitikėjo ir tie, ku
rie tau talkavo, arba tave kritika
vo. Tad truputis žinių visiems.

1. LIGONIŲ SEKCIJOS DAR- 
. BAI. Paimti iš ligonių du sveiks- 
i lantys tautiečiai, kurių vienas 

Rplrmintrni t.vnrkn savu erwonimn
Si, Kew, Vic. Tel. WA 6032. 

z LKF Australijos Valdyba.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

siukaitis, S. Balčiūnas, Jankaus
kas.

"Ne teisti, bet padėtį, jeigu as
muo varge ir jeigu jis save laiko 

sekcijos ir visos D-jos
principas.

II. PARENGIMAI. Suruošta 10 
bufetų, 1 balius, drabužių — pi
nigų vajus , loterija. Atsakingoji 
p. Kuncaitienė su k-to narėmis p. 
p. Pumputiene ir Liutkute. Daž
niausiai parengimus ruošiant tal
kavo p. Statkuvienė. Visados prisi
šaukiami didieji padėjėjai: p.p. L. 
Baltrūnas,-Augaitis (senjor.), Ga- 
becas, Tamošaitis, Kuncaičiai (jr.)

III. IŽDAS*). Pajamos: Likutis 
£ 85.16.lli, aukos 2.10.0, banko% 
£ 4.4.4., bufetų pelnas £79.3.0, ba
liaus pelnas £118.18.10, loterijos 
pelnas £75.14.0, vajaus pajamos 
£300.3.5. Iš viso £666.10.6}

Išlaidos: Vietos lietuvių reika
lams £66.10.6š, raštinės ir pašto 
išlaidos £13.11.}, Vasario 16 Gim
nazijos ligoniams £50, vajaus pini
gai Vokietijoj pasillkusiems £300. 
3.5. Iš viso išlaidų £430.5.0. Liku
tis £236.5.6}. Iždininkė p. Pumpu
tienė.

Pasiteiravus D-jos pirmininkės 
p. E. Šemetlenes, kurie yra didieji 
stabdžiai darbui sėkmingai vesti, 
paaiškėjo:

1. Narių nuovargis. (Tas pats 
aktyvas jau treti metai dirba šį 
sunkų darbų). Laukiama naujų 
narių, ypač iš jaunesnės kartos, 
taip gi tų, neturinčių didesnų šei
mos rūpesčių.

2. Melbourne garsėju disonancal, 
dėl kurių nukenčia ir nepolitinis 
mūsų D-jos darbas (P. Lietuvių 
Bendruomenės ar Gailestingojo 
Samarijiečio idėja nestovi nei kai
rėje, nei dešinėje).

Didžiausias gi laidas ] sėkmingų 
ateities darbų yra lietuvė moteris, 
nenuilstamai dirbanti kartu ' šei
mos, artimo ir fabriko tarnyboje. 
Taip gi ir Jūs, visaip nuskriaus
tųjų bičiuliai, kurie remiate Soc. 
Globos Moterų Draugijos Melbour
ne pastangas aplaužyti vargui ra
gus.

“KELEIVIS”?
Ar žinote, kodėl vieni jį giria, kiti 

, keikia, bet visi mėgsta jį skaity
ti? “Keleivį” žmonės mėgsta dėl 

I to, kad jis niekam nepataikauja ir 
nesibijo teisybės skelbti. Žmonių 
mulkintojus ir apgavikus jisai lu
pa be jokio pasigailėjimo.
Be to, jame rasite visokių patari
mų, gražių eilių, įdomių paveikslų 
Ir žinių iš višo pasaulio, 
Kaina: Jungtinėse Valstybėse ir 
bet kurioj pasaulio daly 4 dol. me-

' tams.
I •KELEIVIS“, 636 Broadway, South 

Boston 27, Mass. U.S.A.

ir trumpų laiškutį,’ kuriame rašo:

m

Lietuvis siuvėjas

Jau užsiprenumeravai'“Mūsų Pastogę’

“Anksčiau įšliaužęs pas Pet
rų at Jonų “Mūsų Pastogę“ 
paskaitydavau. Akis apgadi
nau — tai j straipsnį kokį, 
tai į laikraščio savininkų — 
skersomis bedrsčiodamas. 
Dabar, sakau, gana!- Ir vi
siems pakau: Prenumeruokite 
ir paskui skaitykite savo lai
kraštį — “Mūsų Pastogė ’ 
idant netaptumėte panašūs į 
mane.

O Tu, Mielas Tautieti, ar
1955 metams? Jei ne — paskubėk. Nauji Metai ranka pasiekiami. Del
sti nėra ko. Juk lietuviškų laik raštį vistiek prenumeruosi — gi, 

“Mūsų Pastogė” yra plačiausiai skaitomas ir geriausiai informuo
jantis lietuviškas laikraštis Aus tralijoje.

Visi prenumeratoriai gauna ne- mokamų priedų gražų kalendorių, 
kuris jau siuntinėjamas laikraštį užsisakiusiems 1955 metams.

Prenumeratos pinigus siųsti šiuo adresu: “Mūsų Pastogė' Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.
A************************************************

PIRMOJI CONTINENTALINĖ BATU 
KRAUTUVE AUSTRALIJOJE

SYDNEY CENTRE (CITY) PRIE TOWN HALL 
Garsūs rankų darbo batai "VICTORIA” dabar gaunami 65 skirtingų 
europietiškų ir amerikietiškų stilių visų išmierų. Turint galvoj atpi
gintas kainas, Jūs naujų batų porų galite išsirinkti, pradedant tokio
mis žemomis kainomis, kaip

£ 9.10.0
Už mažų primokėjimų — batai daromi pagal spec, užsakymų. Eks- 
pertiškas chirurginis ir ortopedinis pritaikymas. Batai pataisomi per 
24 valandas. Kojų patogumui batai ekspertiškai pritaikomi.

VICTORIA SHOES
3 Royal Arcade, Sydney.

(492 George St., — iš Pitt St., prieš Liberty Theatre)

LIETUVIŠKOM VAIŠĖM GĖRYMAI PAGAL: 
LIETUVIŠKA SKONI

Australiški ir importuoti vynai, likeriai, degtinė' 
ir alus.

Adelaidėje gaminama degtinė, zubrinė ir slyvinė.
Užsakymus priimu telefonu lietuvių kalba. Pristatau į namus 

bet kurioje miesto dalyje. Parūpinu stiklus, indus, kėdes, suolus, 
stalus, staltieses ir kt. Maloniai teikiu patarimus užsakant gėry- 
mus, rengiant minėjimus bei pobūvius.

Skambinkit telefonu — J.A. 3284, arba užsukite asmeniškai.

LEONAS BALTRŪNAS
295 Hoddle St., Collingwood, Vic. 

WIMUWIMIUUIMIUM

išvysto lieps- 
Celsijaus. Te
pjauti betonų,

.. .kai moteris pudruoja veidų, 
ji puošiasi, kai indėnas dažo vei
dų, Jis ruošiasi į kovų; tačiau tik 
moteris dažosi, kad kų pražudy
tų.

Lietuvis siuvėjas priima užsa
kymus savo namuose:
182 Hawthorne Prd., Haberfield, 
N.S.W.

Važiuoti iš George St. Abbots
ford ar Five Dock tramvajais ligi 
Hawthorne Canal.

Smulkesnių informacijų skam
binti vakare telefonu UA 3126.

Po Naujų Metų sutikimo išei
na į gatvę girtutėlis pilietis ir 
sėda j automobilį, 
licininkas klausia:

— Tai, kų, tai 
važiuosi?

— Na, kų gali
policininke, Jei nebegaliu

Pastebėjęs po-

manai

daryti,

toks ir

ponas 
paeiti.

Dr. Alfred Cymerman, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St., Sydney.

Telef.: BW 8597 ir BW 1186
Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais iš Aus
tralijos ir j Australijų. Patarnavi
mas rūpestingas ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

— Brangusis, ar visų dienų tu 
apie mane muštai?

— Taip , brangioji. Bet dabar, 
dienoms Ilgėjant, man bus sunku 
taip toliau tęsti...

X

Naujas adresas.DĖMESIO!

3
geriausiosVisuomett 2

OT 
ru:(Vv.. 
wit/b

D. Simankevičienė.
*) piniginė ir veiklos apyskai

ta už 1953.8.5 — 1954.8.8.

? PLUNKSNOS IR PIEŠTUKAI:
X '

Pasiteiraukite Jums artimiau-^ 
X šioje rašomųjų reikmenų krau-; 
X tuvėje.
X Pregybiniai išsiaiškinimai:
Y WILLIAM LEWIS PTY. LTD.'
X143-145 YORK ST., SYDNEY.'

X 9th

Europietis Siuvėjas
S. SARAKULA

I Kingsgrove Rd., Belmore, 
Sydney, N.S.W.
Tel: LF 4807

Vyriški ir moteriški kostiumai. Di
delis pasirinkimas angliškų ir aus
trališkų medžiagų.
Darbas atliekamas rūpestingai, 
skoningai ir prieinamiauslomls kai
nomis.

Susikalbame angliškai, vokiškai, 
rusiškai ir lenkiškai.

Autobusai iš Strathfield, Bur
wood, Kingsgrove sustoja prie du
rų. Kreiptis kiekvienu metu.

— Moteris tai sraigtas, ant ku
rio laikosi visas pasaulis.

Levas Tolstojus.
—Dievas sutverė moterį ne iš 

vyro galvos, kad JI jam įsakinė
tų, ne Iš Jo kojų, kad JI būtų jo 
verge, bet iš jo šono, kad ji būtų 
arti jo širdies.

Talmudas.

INDŲ PATRRLĖS APIE MOTERĮ
— šypsančia moterimi ir ver

kiančiu vyru netikėk.
— Kas pasitiki moters žodžiu, 

tas tarsi norėtų surišti Jūrų Vil
nių pėdų.

— Viena moteris valgo už du, 
gudresnė už keturius, skausmuo
se kantresnė už šešis, aistringes- 
nė už aštuonis vyrus.

— Tūkstantis vyrų gali gyven
ti taikoje, dvi moterys, nors jos 
būtų Ir seserys, nepraleis dienos 
neslpykusios.

— Kas pasitiki moterimi, tas 
tarsi norėtų pereiti upę, sausomis 
kojomis nendrių paviršiumi.

— Trys yra nepastovūs dalykai: . 
vėjas, turtai ir moteris.

LOTERIJA

Europietis specialistas optikas
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius.

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.

O P T O
Optical Service

Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr.
Priešais Melbourne Town Hall.

I
x2
y1819 X

Jau platinami ALB Bankstowno Apylinkės Valdybos ruošiamos 
loterijos bilietai, šioje loterijoje yra proga laimėti naudingus daik
tus: radiogramų, elektr. skutimosi mašinėlė, stalo servyzas ir kt.

Išpardavus bilietus bus paskelbta loterijos traukimo data bei 
vieta. Laimėję numeriai bus taip pat paskelbti spaudoje.

Plačioji visuomenė prašoma paremti šių loterijų, kurios pelnas 
bus skiriamas įv. kultūriniams reikalams.

Bankstowno Apyl. Valdyba.

— JŪSŲ FOTOGRAFAS —
Portretai: vestuvių—vaiku—sporto ir 

šeimų grupiu
COMERCIN® FOTOGRAFIJA

ALLAN STUDIOS
318 Smith Street, COLLINGWOOD, N.5. Vic, ‘ 
Telef.: JA 2026.

7
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Mtav PĄSTdCĖ
BANKSTOWNO MOKYKLOS ŠVENTĖ Adelaidė

“Brangieji mokytojai, kiekvienas
Tėvynei išlaikytas sąmoningas jau
nuolis yra vertingesnis už negyvų 
žodžių knygą. Gi jūs, mielieji mo
kiniai, kaip tos mažytės skruzdė- 
laitės, nors Ir tik po šapelį neš
dami, sukursite Tėvynei pastatą, 
skruzdėlyną, kurio neišardo nei 
rudens audros, nei žvarbi žiema”. 
Tokiomis mintimis kun. P. Butkus 
atidarė Bankstowno mokyklos mo- 

"kslo metų baigimo šventę, atlaikęs 
pamaldas Ir pasakęs pamokslą.

Šie mokslo metai Bankstowno' 
šeštadienio mokyklai yra jau tre
tieji ir, mokinių skaičiumi, gau- 
singiausi. Kaip paaiškėjo iš mo
kyklos 'vedėjo Vinco Bakaičio ir 
skyrių auklėtojų pranešimų, šiais 
metais pirmame skyriuje mokinių 
buvo 19, antrame — 17 ir trečia
me 15. Sekančiais metais moki
nių skaičius dar pašoks. Sąlygoms 
verčiant, skyriai neatitinka buvu
sių Lietuvos mokyklų sąrangą, bet 
juose mokiniai yra suskirstyti pa
gal sugebėjimą ir, pagaliau, am
žių.

šiais metais mokyklą baigė 3 
mokiniai: Romualdas Miniotas, Ge
rutis Kišonas ir Audronis Stašlo- 
nis. Tai pirmieji “ablturiantai", 
duodą pradžią tolimesnei grandi
nei, kuri tęsis tol, kol mokykla pa
jėgs išsilaikyti sunkiuose egzis
tencijai sąlygose. Juos išlydėda
mas, mokyklos vedėjas priminė, 
jog dabar jau savaime jie ant pe
čių užsideda pareigą išlaikyti lie
tuviškume jaunesniuosius draugus.

Susirinkę tėvai apsidžiaugė mo
kinių^ atsiektu mokslu ir pasako
jo, kiek pagerėjusi vaikų šnekta1 
namuose. Keturiasdešimt du šeš-j 
tadieniai ir du mokyklų susitiki-, 
mal paliko didelės įtakos mokinių ' 
tautiniam jausmui. Mokslo metų 
pradžioje su dideliu vargu mėgi-1 
nęs užbaigti lieuvišką sakinį plr- ' 
inaskyris pipiras metų gale sklan
džiai deklamavo eilėraštį Ir mo
kyklos chore dainavo lietuviškus 
posmus. O Juk dar vieni antri me
tai ir jis jau būtų sava kalba 
nebesuslkalbčjęs, kaip jau dabar 
esti su tais, kurių tėvai prisi
bijo, kad lietuviškas raštas nepa
kenktų kasdieninei mokyklai. Nuos. 
tabu, kiek mažai tokie tėvai tiki
si iš savo vaikų, jei mano, kad 
dvi kalbos jau perdidelis uždavi
nys jų galvai.

Šventėje pasirodė mok. Vilhel- 
minos Ramanauskienės kruopščiai 
paruoštas mokinių choras sudai
navęs keletą dainų, kuriomis did
žiai apsidžiaugė tiek susirinkę tė
vai, tiek patys dainininkai. Prog-

padėkojo mokytojams už uolų pa-
sišventimą, o mokinius nudžiugino 
Kalėdų Senelio dovanomis, kurių 
kiekvienam užteko po maišiuką. į 
“Abiturientų” tėvų vardu kalbėjo j 
V. Miniotas, žodžius sustięrinda- 
mas auka sekančių mokslo metų 
kasai.

Po šventės, mokytojai ir Tėvų 
Komiteto nariai užsuko vaišėms 
pas p. V. Ramanauskienę, kur bu- I 
vo pasikalbėta temomis apie toll- 1 
mesnę šeštadienio mokyklos gy
vybę. Išreikšta vilčių, kad mokyk- ' 
la galės artimoje ateityje prisi

glausti Sydnėjaus Lietuvių Namuo
se, nes svetimųjų pastogė kas
dien darosi kartesnė. vd. j

Sporto Klubo Kovas Narius

MILDĄ IR VYTAUTĄ 
KARPAVIČIUS,

sūnaus gimimo proga sveikiname 
Sp. Klubas Kovas Valdyba.

ELEONORĄ IR JUOZĄ 
BALČIŪNUS, 

sutuoktuvių proga nuoširdžiai svei
kina ir sėkmės gyvenime linki

Melbourne L'etuvių 
Choras Aidas.

■»<>«■»< >«a»O4EK>.<>4Sa>O«B»O-

Newcastlis
KARIUOMENES ŠVENTĖ

Lapkričio 27 d. Cardiff Maso
nic Hall Newcastllo lietuviai mi
nėjo kariuomenės dieną. Minėjimą 
atidarė ir įžanginį žodį tarė ALB 
Newcastlio Apylinkės V-bos pirm. 
J. Vlskauskas. Paskaitą skaitė 
kun. S. Gaidelis. Be to, dar kal
bėjo B. Liūgą. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu.

Po minėjimo Newcastlio lietuvių 
meno grupė, vadovaujama Z. Barš- 
tytės, išpildė tokią programą: 
“Nedaugei mūsų” — deklamavo Z. 
Barštytė, “Sėdžiu prie stalelio” — 
dainavo B. Zakarauskaltė ir Z. 
Barštytė, "Žiogelis” — šoko 4 po
ros Ir “Augo sode klevelis” — 
dainavo Z. Barštytė, B. Zakaraus- 
kaitė ir D. Bajelytė. Akordeonu 
grojo Vyt. Nekrošius.

Šokių metu girdėjome lietuviš
kos muzikos.
LIETUVIAI SU SAVO VĖLIAVA

GRAŽUS SAVAITGALIO MO-

DAIL. A. RŪKŠTELĖS 
KORINIŲ PARODA

š.m. gruodžio mėn. 18 d. dali. 
Antanas Rūkštelė atidarė savo kū
rinių parodų Adelaidėje, šv. Juo- 
zapo bažnyčios salėje. Išstatė apie 
40 aliejinės ir akvarėlinės tapybos 
darbų, ši paroda yra jo trečioji 
Adelaidėje. Pernai savo kūrinių 
parodą buvo surengęs A.L. Ben
druomenes atstovų suvažiavimo 

proga, kartu atžymėdamas savo 20 
metų dailės darbo sukaktį.

• LIETUVIŲ LIAUDIES DAINA”
Gruodžio 12 d., tuojau po pamal

dų įvyko paskaita, “lietuvių liau
dies daina”, kurią skaitė muzikas 
J. Zdanavičius.

Prelegentas rėmėsi prof. Jaku- 
bčno mintimis. Lietuvių liaudies 
dainos meno argumentacija buvo 
paįvairinama į juosteles įdainuo
tomis 19 šimtmečio lietuvių liau
dies dainomis, kurias įdainavo Z. 
Petkūnaitė, traliavimo grožį pa
vaizdavo P. Pusdešris, gi tralia
vimo muziką smuiku gražiai pa
vaizdavo P. Matlukas. Be to, “Ade
laide Singers" ir vietinio radiofo
no orkestras gražiai padainavo ir 
pagrojo lietuvių liaudies dainų, 
kurių vertimus padarė mokyt. Ga
velis.

. Protarpiais girdėjome ir Čiur
lionį!^ ansanblio lietuviškų liau
dies dainų.

ramoje dalyvavo ir du jaunieji 
muzikai, Jūratė ir Vitalis Stašio- 
nlal, Išpildę pianino ir smuiko du
etą.

Tėvų Komiteto vardu žodį tarė 
dr. Aleksandras Mauragis, kuris

Gruodžio 5 d. Broadwedow įyy- 
ko Fatimos procesija, kur pirmą 
kartą lietuviai dalyvavo su nese
nai įsigytąja Aušros Vartų Mari
jos vėliava, šioje procesijoje dar 
dalyvavo ukrainiečiai, olandai ir 
italai. Po procesijos buvo pamoks
lai penkiomis kalbomis. Lietuviš
kai pamokslą pasakė kun. S. Gai
delis.

KYKLAS PASIRODYMAS
Užbaigiant mokslo metus mo

kyklos mokiniai davė ataskaitą 
savo mokytojams, ir taip pat pasi. 
rodė savo artimiesiems bei visiems 
tautiečiams.
šv. Ksavero salėn susirinko ne

mažas skaičius tautiečių, pasidžiau
gti mokyklos pasirodymu, kur 
mūsų jaunieji suvaidino P. Andriu, 
šio ‘Vabalą vestuvės”, padekla
mavo, paskambino, padainavo ir 
pašoko.

Jeigu Adelaidėje gyvenantieji 
lietuviai turėjo rūpesčių dėl savo 
tautinių šokių grupes palrimo, tai 
šiandien tas rūpestis žymiai su
mažėjo, nes mūsų savaitgalio mo
kyklos mokiniai šį klausimą velk 
išsprendė. Vadovaujant mokyklos 
mokytojai p. Lapšienei, mokyklos 
auklėtinės pašoko Kalvelį, čigo
nėlį ir Kepurinę.

Pas mus dažnas reiškinys, kai 
mūsų muzikai Ir chorvedžiai daž
nai nusiskundžia dėl choristų trū
kumo ir nesidomėjlmo mūsų dai
na. O jeigu vienas kitas pakalbi
namas, tai iš jų kartais susilaukia
ma atsakymo, kuris mus labai ir 
labai pažemina. Asmeniniai rūpes
čiai, sumaterialėjimas Ir gal pa
sididžiavimas nusveria daugelio 
veiklą. Bet pasiryžimas ir ener
gija duoda gražių vaisių. Ir štai, 
mokyklos dainų mokytojas muz. p. 
V. Šimkus parodė kilnų pasiryži
mą. Jis visus mūsų jaunuosius 
subūrė į mokyklos chorą ir parodė 
visiems tautiečiams, kaip jau ma
lonu klausytis tų gražių balse
lių, dainuojant lietuviškas daine

les. Tikėkimės, kad netolimoje atei
tyje nereiks skųstis muzikams ir 
chorvedžiams — choristų bus.

Gražus metinis mokyklos dar
bas ir tinkamą organizaciją paro
dė mokyklos mokytojai, priešaky
je su mokyklos vedėju Statnicku 
Ir Tėvų Komitetu.

LIETUVIŲ REZISTENCIJOS BUV. POLITINIŲ 
KALINIŲ KOMITETAS

Gruodžio mėn. 26 d., Kalėdų II d., kviečia visus tautiečius

ŠOKIU VAKARAN PASILINKSMINIMAN
kuris įvyks NEWTOWN SHOOL OF ARTS salėje,Newtown, Eliza St.

(Priešais Newtowno geležinkelio stotį)
Gros gera švencariečlų kapela. Bufete šalti ir karšti užkandžiai ir kt. 

Pradžia 7 vai. vak.
LRBPK Komitetas.

Sydnėjaus Liet. Sporto Klubo Kovas

TRADICINIS N. M. SUTIKIMAS
-BALIUS-

ALB Krašto Garbės Teismo Nariui
JONUI KALVAIČIUI IR ŠEIMAI, 

mirus uošvei, motinai, senelei
Marijai Radziullenei 

nuoširdžią užuojautą reiškia
ALB Krašto Valdyba.

Mielam Bičiuliui Vincui Kairaičiui mirus, 
gilią užuojautą reiškiu jo žmonai poniai 

PETRONĖLEI KAIRAITIENEI, DUKRAI GIEDREI 
IR SŪNUMS ALGIMANTUI IR DONATUI.

J. Makulis.

Dukrelei Ninai tragiškai žuvus,
INAI IR PRANUI SIMAIČIAMS

reiškiame gilią užuojautą.
Geelongo Lietuvių Bendruomenė.

SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS
sveikina Sydnėjaus lietuvius skautus ir jaunatviško džiaugsmo bei 
laimės linki

Sydnėjaus Lietuv!ų Skautų
Tėvų Globos Komitetas.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname ir daug laimės linkime visiems mūsų klijentams 
ir bičiuliams

V. Saudargas
Lizard & Co. — Europietiškų portfelių 
dirbt. 100-Green Point Rd., Como, N.S.W.

ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS 

ŠOKIU VAKARAS — PASILINKSMINIMAS 
įvyks gruodžio 27 d., pirmadienį,

MASONIC HALL, STATION ST., NEWTOWN.

PROGRAMOJ: Kauno Teatro balerina T. Pagodinaitč — Skrinskienė. 
Bronius Kiveris ir mširus kvartetas.

Veiks turtingas bufetas. Gros “Pingviną'’ kapela.
Pradžia 7 vai. vak.

Apylinkės Valdyba.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIM

GRANDIOZINIS N . METŲ
SUTIKIMO BALIUS

Š.m. gruodžio mėn. 31 d. Brighton Town Hall patalpose (Wilson ir 
Carpenter gatvių kampas) North Brightone rengiamas
GRANDIOZINIS NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS — B A LIŪS
į kurį visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti. Pradžia 8 vai. vak. Gros 
geras orkestras. Veiks Socialinės Globos Moterų Draugijos bufetas ir 
įvairių fantų paviljonas.
Bilietus platina: p. Vladas Boslkis — 36 Walpole St., Kew.; p. Leonas 
Baltrūnas — 295 llbddle St., Collingwood, telef. — 3284 ir p. Alfonsas 
Vlliūnas.

ALB MELBOURNO APYL. VALDYBA.

............. Mirus močiutei...........

MARIJAI RADZIŲLIENEI,

Ponų Kalvaičių šeimai rieškiam 
gilią užuojautą.

LKF Adelaides Skyriaus 
Valdyba.

iSSSESHSHSESBSHSaSaSHSBSS' J r. '
NAUJŲJŲ 1955 METŲ

proga, daug geros sveikatos ir 
tvirto pasiryžimo visiems Austra
lijoje gyvenantiems tautiečiams 
linki

Lietuvių Teisininkų D-ja 
Australijoje.

VISIEMS MANO BIČIULIAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS LINKIU 
GIEDRIOS ŠVENTIŠKOS NUO
TAIKOS IR LAIMINGŲ NAUJŲ
JŲ METŲ.,

J. Kalakonis.

Inžinierių ir ir Architektų Draugijos narius ir visus lietuvius inži
nierius Sydnėjuje sveikiname su

NAUJAIS METAIS
ir linkime sėkmes darbe ir geriausios kloties asmeniškame gyvenime.

Inž. ir Arch. Draugijos Valdyba.

- Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubas Kovas
nariams ir rėmėjams linkime linksmų

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR SĖKMINGŲ NAUJŲ METŲ
* Sporto Klubas Kovas Valdyba.

Gerb Klijentus sveikiname su
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR NAUJAIS METAIS 

ir linkime daug laimės 1955 metais.
Cabra — Vale, Lietuviška Baldų Prekyba, 
88 John St., Cabramatta, Sydney.

ALB Krašto Valdybai, “Mūsų Pastogės" Redakcijai, Administracijai 
ir visiems mūsų klijentams džiaugsmingų šv. Kalėdų ir lamingų 
1955 Metų linki Spaustuvė

Mintis Pty. Ltd.

Visiems lietuviškos knygos biru
liams giedrios nuotaikos
KALĖDŲ ŠVENTĖSE IR SĖK

MĖS NAUJUOSE 1955 METUOSE 
linki

Lietuv akos Spaudos Kiosko 
Vedėjas Camperdowne.

JAUKIŲ ŠV. KALĖDŲ 
Ir

SĖKMINGŲ NAUJŲ METŲ 
klubo nariams ir bičiuliams linki

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Klubo Valdyba.

ĮVYKS 1954 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. 
gražioje State Ballroom, Market St., City, salėje 

PROGRAMOJ DALYVAUS SOLISTAS DOMININKAS VILDOVAS , 
Pakvietimus galima užsisakyti: VI. Daudaras — Tel.: XB 5027, V. j 
Šutas — tel.: LL 4001 ir pas B. šaltmirą sekmadienias bibliotekoj 
Camperdowne.

SPORTO KLUBAS KOVAS VISUS KVIEČIA ATSILANKYTI.

DIDŽ. GERB. TAUTIEČIAI
Svarbu ne tik Naujus Metus sutikti, bet Ir juos gražiai ir kul

tūringai pradėti.
O tokiai gražiai pradžiai kviečiama visa Sydnėjaus lietuvių vi

suomenė į šalpos reikalams ruošiamą

V AK AR A — BALIU, 
c c

kuris įvyks 1955 m. sausio mėn. 7 d. (penktadienį) didingoje Syd
nėjaus salėje, George St.,

TROCADERO
Programoje nuotaikinga meninė dalis, be to, turtinigas bufetas, 

alus, loterija ir puiki šokių muzika.
{ėjimas tik 12 šilingų!

Pradžia 7,15 vai. vak. — pabaiga šoklų 12 vai., uždaroma salė 
12,30 nakties.

NEPAMIRŠKITE: TROCADERO — LIEKA TROCADERO!
Sydnėjaus Liet, šalpos K-tas. 
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SU NUOŠIRDŽIAIS LINKĖJ1 
MALS “MŪSŲ PASTOGEI” KA
LĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ 
METŲ PROGA

M. Kaitnis, A. Kailinis, J. nosi
nis, V. Nikitinas ir V. Rimas.

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 

proga sveikiname visus mūsų kli
jentus ir linkime daug laimės.

Europietiška siuvykla.
359 Chapel Rd., Bankstown.

Klijentus ir draugus sveikinu
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 

proga ir linkiu visiems daug laimės 
K. Simonavičius 
Lietuviška kirpykla, 
35 Ross St., Forest Lodge.

Religinė informacija
Pirmą Kalėdų dieną (25) iškilmln. 
gos pamaldos Camperdowne lie
tuvių pamaldų bažnyčioje 12 vai. 
Kalėdines giesmes giedos p. Alg. 
Pluko vedamas Sydnėjaus lietuvių 
choras.
Pirmą Kalėdų dieną lietuviškos 
pamaldos bus ir Bankstowno St. 
Brendan’s bažnyčioje 10 vai 30 m. 
Antrą Kalėdų dieną (26) — sek

madienį bus pamaldos: Wentworth- 
ville — St. Columbas bažnyčioje 

10 vai., Camperdowne įprasta tvar
ka 12 vai. IrWollongong Katedroje 
5 vai. po pietų — Wollongong apy
linkių lietuviams.
Naujų Metų dieną (1955.1.1.) bus 
tik vienos pamaldos Camperdowne 
12 vai., kurias laikys svečias ku
nigas.
Sausio 2 ir 16 d.d. lietuviškos pa
maldos Bankstowno St. Brendans 
bažnyčioje 10 vai. 30 min.
Sausio mėn. 2 d. lietuviškos pa
maldose Camperdowne 12 vai. gie
dos solistas Domininkas Vildovas. 
Sausio 9 d. Cabramattos lietuvių 
kolonijai pamaldos Mt. Pritchard 
bažnyčioje 8 vai. 30 min.

Kun. P. Butkus.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškls, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St., Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS ADELAIDĖJE
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba kviečia visus lietuvius į

1955 NAUJU METU
sutikimą, kuris ruošiamas š.m. gruodžio mėn. 31 d., 

Centennial Hall, WayviUe West, (Parodos salėje, Wayville’je).
Bus gera muzika ir veiks bufetas su svaigiaisiais gėrimais Ir 

įvairiais užkandžiais. Vakaras prasidės 7,30 vai. vak. Baigsis 1 vai. 
nakties, {ėjimui bilietus galima gauti pas Apylinkės Valdybos narius 
ir pas platintojus. Bilietais prašome apsirūpinti iš anksto.

ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS VALDYBA.
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