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MUSU KARIU DVASIA 
\ t

(41 METŲ LIET. KARIUOMENĖS SUKAKTIES PROGA)
Šio mėn. 23-čioji yra itin svarbi 

data lietuvių tautai ir mums — 
visiems jos vaikams.

Nereikalingi joki įrodinėjimai, 
kad jeigu 1918 m. lapkričio mėn. 
23 d. ar vėliau nebūtų susidariusi 
mūsų kariuomenė, mes nebūtume 
turėję per 20 metų trukusios vals
tybinės nepriklausomybės, nebū
tumėm sukūrę visos eilės kultūri
nių vertybių, paruošę inteligenti
jos kndrų, o taip pat neturėję nė 
menininkų, rašytojų, mokslininkų 
ir kt.

Štai ir šiandienų, kada žiaurusis 
Rytų okupantas vėl pavergė mūsų 
tėvynę, jis visdėlto turi skaitytis 
su ta tautos dvasia, kuri mūsų ka
riuomenės dėka iškovotos neprik
lausomybės pasėkoje buvo sustip
rinta visuose tautos sluogsniuose.

Kaikas iš mūsų kartais daro ne
pagrįstų kaltinimų dėl mūsų ka
riuomenės pasyvumo, kai amžina
sis mūsų priešas ruošėsi antrajai 
invazijai. Prikišama mūsų ka
riams, kad jie nepasipriešinę gink
lu, o kapituliavę, įleisdami sovietų 
kariuomenę j Lietuvę.

Šie priekaištai, kaip jau minėta, 
yra visiškai nepagrįsti ir nerealūs. 
Antroji rusų okupacija buvo pri
mesta neišmatuojamos jėgų pers
varos galia, ir juo labiau šiame 
reikale nekaltintini kariai, kurie 
paprastai nėra ir negali būti poli
tinių klausimų sprendėjai.

Iš mūsų atminties ir širdies nė
ra dar išdilęs žavesio jausmas par
tizaninėmis kovomis ir didvyriš
kais mūsų tautos žygiais, įkvėp
tais nepriklausomybės meto ka
riuomenės dvasios. Juk Lietuvos 
miškuose su šimteriopai gausesniu 
priešu kovėsi pasilikę mūsų kariai, 
padedant ir kitiems tautos sluogs- 
niams!

Ypač' garbingi puslapiai surašy
ti iš mūsų kariuomenės kovų ne 

priklausomybės pirmaisiais me
tais. Pasišventėliai savanoriai 
anuo metu, apgulti priešų iš visų 
pusių, buvo tiek atsparūs ir užsis
pyrę, kad nepalūžo po skaitlinga 
svetimų kariuomenių lava, o mir
dami, prastai aprengti ir maitina
mi, žygiavo į frontus su lietuviška 
daina lūpose ir su tylia malda šir
dyse. Ir jie laimėjo... laimėjo sa
vai tautai amžinų tęstinumų su 
sava raštija, kalba, kultūra ir 
dvasia.

Jei šiandienų okupuotoje Lietu
voje priešas nedrįsta uždrausti 
lietuvių kalbos, dainos ir savosios 
kultūros paraiškų, tai dėlto mes 
didžiausia dalimi turime būti dė
kingi savajai kariuomenei, atko
vojusiai nepriklausomybę ir su-

MŪSŲ GYVENIMO AKTUALIJOS
t

PIRMAS 
DOKUMENTINIS 

FILMAS
š. m. lapkričio 7 d. Australijos 

Liet. B-nės Krašto Kultūros Tary
bos bendradarbis p. Vincas Raš- 
tutis Tarybos nariams ir būreliui 
svečių pademonstravo savo su
rinktų medžiagų dokumentiniam 
filmui iš mūsų bendruomenės gy
venimo.

Dokumentinių bei kultūrinių 
filmų idėja jau senokai buvo dis
kutuojama mūsų kultūrininkų 
tarpe. Reikia džiaugtis, kad p. 
Vincas Raštutis, pavesdamas visą 
savo surinktų medžiagą Kultūros 
Tarybos dispozicijai, pagaliau su
daro galimybes šią mintį reali
zuoti.

i telkusiai esminį įnašų tautos są- 
moninimo procese.

Ir čia, išeivijoje, mes vis dar 
j tebegyvename anų laikų vertybė 
mis. Mes kalbame lietuviškai, dai- 

' nuojame savas dainas, reiškiamės 
' ir kituose tautinės kultūros baruo
se tik dėlto, kad kariuomenės 
krauju atpirktas nepriklausomy
bės laikotarpis mus tokiais pada
rė. Mūsų rašytojai kuria nemirš- 

, tanius lietuviškosios praeities ai 
dabartinės buities kūrinius subty- 
lios ir mielos savosios kalbos žo
džiais tik dėka tų, kurie nepri
klausomybės kovose mirė už mus 
su lietuvišku šnabždesiu:

— Mes mirštame, kad Jūs, mū
sosios tautos palikuonys, tęstumė- 

I te mūsų pradėtųjį darbų... Jv.

Kultūros Taryba galutinam fil
mo paruošimui — surežisavimni 
p. Raštučiui talkininku pakvietė 
aktorių p. S. Skorulį.

Filmas bus garsinis, spalvuotas, 
vaizduojąs daugiau Sydnėjaus lie
tuvių gyvenimą. Galutinai jį pa
ruošti demonstravimui tikimasi 
laike poros mėnesių.

Kultūros Taryba, naudodamasi 
nuoširdžia p. V. Raštučio talka, 
planuoja nesiriboti tik Sydnėjumi, 
bet apimti ir kitas apylinkes, ki
taip sakant — įamžinti filme gali
mai pilnesnį visos Australijos lie
tuvių bendruomenės gyvenimą. 
Tačiau suprantama, kad šių planų 
įgyvendinimas priklausys nuo mū
sų plačiosios visuomenės šiam 
reikalui skiriamo dėmesio ir 
paramos. T. R.

TAIKA IK LAISVĖ
Lapkričio 7 — 14 dienomis Mel

burne vyko vadinamasis taikos 
kongresas, remiamas, be komunis 
tų, ir šiaip jau labai svarbių veiks
nių — bažnytinių dignitorių, mok 
slininkų, kairiųjų politikų ir dar
bininkų unijų veikėjų.

Tuo pačiu metu, daugiausia 
naujųjų australų iniciatyva, įvyko 
antikomunistinė laisvės demons
tracija.

Senai jau žinoma, kad tokie tai
kos kongresai, kur jie bebūtų 
šaukti, organizuojami būdavo ko
munistų šimpa tiku (patiems tik
riesiems komunistams dažniausia: 
išliekant šešėlyje). Į talką pasi- 
kviečiami naivūs pacifistai bei po
litinės realybės nesuvokiantieji 
svajotojai. Po II-jo Pasaulinio 
karo niekas taip garsiai nešaukia 
dėl taikos ir nusiginklavimo, kaip 
Maskva. Bet toji pati Maskva ne
sutinka savo kariuomenės ati
traukti iš Rytų Vokietijos, cent
rinės Europos kraštų, iš Lenkijos 
ir Pabaltijo. Kai vengrai paban
dė, net savo vietinių komunistų 
vadovaujami, nusikratyti raudo
nosios Rusijos vergystės, tai buvo 
kuo žiauriausiai numalšinti, gi va
dai išžudyti.

šių dienų Rusija yra didelis 
baisus šuo, kuris virškina II-jo Pa
saulinio karo metu pasiglemžtą 
grobį. Visai aišku, kad Maskvai 
labai paranku visais trimitais tri
mituoti taiką ir nusiginklavimą, 
nė nemanant leisti pavergtiesiems 
laisvai pasirinkti savo politinį ke 
lią, o tesiekiant įsigyti tik visuo- 
tino pripažinimo TSSR padidin
toms sienoms. Taikiojo, perijodo 
reikia ir satelitams suvirškinti, ku
rių gi viena diena neprarysi. Tai
kos ir nusiginklavimo reikia paga
liau, kad raudonajai Rusijai ne 
tik nebegrėstų joks pavojus impe
riniam jos augimui dabartinėje

jos įtakos sferoje, bet kad nebūtų 
ir jokio įspėjimo, jei kada vėl su
manytų “liaudis sukilti” Suomi
joje, Graikijoje ar kituose Rusi
jos prieinančiuose kraštuose.

Kodėl šios rūšies “taikos kon
gresas” šį kartą buvo sušauktas 
Australijoje ir kodėl Australijos 
vyriausybė reikalan pažiūrėjo pro 
pirštus.

Australija yra labai artimas 
Azijos kaimynas. Svarbu tat bu
vo komunizmo planuotojams iš 
čia susilaukti moralinės paramos 
raudonosios Kinijos į UNO įsilei
dimo reikalui ir Pacifiko demili - 
tarizacijai. Šiais klausimais mel- 
burniškis “taikos” kongresas pri
ėmė rezoliucijas, paremiančias ko
munizmo planuotojų tikslus. Te
gu toks kongresas ir neturi jokios 
politinės jėgos savo rezoliucijoms 
įgyvendinti, bet turi įtakos vie
šajai nuomonei formuoti. Ir tai 
labai svarbu.

Australijos vyriausybė, žinoma, 
tokio kongreso sušaukimą savo 
žemėje galėjo sutrukdyti ir vis
dėlto to nepadarė. Atsakymo tam 
reikia jieškoti koegzistenciniuose 
Vakarų siekimuose. Vyriausias to 
reikalo organizatorius Londonas 
su Macmillanu priekyje. Anglija 
jautriausiai išgyvena Rusijos ka
rinės galybės pavojų ir todėl vi 
sais būdais stengiasi pasiekti san
tykių išlyginimo su komunistiniais 
Rytais, gi politinius ir strateginius 
šiuo metu neatmetamus vargus 
palikdama įvairių galimybių atei
ties faktoriui spręsti. Paimdama 
po Dulles mirties Vakarų užsienio 
politikos vairą, Anglija laikinai 
atgavo vadovaujamąją rolę tarp
tautinėje arenoje. Tik vėl čia su
trukdo jai De Gaulle su Adenau- 
eriu, kurie ne tik nesutinka šokti 
pagal Londoną, bet net kuria di
džiai pavojingą Anglijai reikalą 
— vakarinės ir pietinės Europos

ŠIMTAMETĖS SENUTĖS

Istros kaime, ties Pasvaliu, gy. 
vena Barbora Tarkavičienė, 108 
metų amžiaus. Krinčino apylinkė
je, Beždžionių kaime gyvena Ma
rija Maseikienė, 111 metų.

Dabartinių korespondentu ap
lankytos abi, esą, kalbėjusios tik 
apie baudžiavos darbų sunkumus. 
Tačiau, prisiminę, kad ir dabar 
senučių visos šeimos kaip tik bu
vo išėjusios į laukų darbus kol
chozuose, abiems įdėjo į lūpas 
tuos pačius, kaip jie sako, “dide
lės tiesos žodžius”, būtent, kad 
“Darbas ilgina žmogaus gyveni
mą, darbas sotina ir stiprina 
žmogų”.

* Sodininkui Matui Grigoniui 
suėjo 70 metų. Jis gyvena Pane
vėžio raj. “Vaivadų” kolchoze ir 
dar gyvai domisi sodininkyste.

kraštų ekonominę uniją. Aišku, 
kad tuo būdu gresiama ekonomi
niams, o tuo pačiu ir politiniams 
Anglijos tikslams.

Dėl visų tų priežasčių Australi
joje, net ir Menziui premjerau- 
jant, galėjo įvykti Melburne pro
komunistinis “taikos” kongresas. 
Reikia gi Londonui padėti.

Tiesos reikalui tenka pabrėžti, 
kad melburniškis taikos kongresas 
žymiai skyrėsi nuo ankstyvesniųjų 
— nuo Stockholmo ir Paryžiaus, 
čia būta ir nesutikimų ir priešta
ravimų. Jokiu būdu negalima lai
kyti visų jo dalyvių komunistų 
simpatikais bei rėmėjais.

Opozicijon komunistų siekima
ms daugelį kartų išėjo dalyvavu
sieji darbiečių vadai, dvasininkai 
ir kiti. Kaikur jie net pravedė re
zoliucijas, tikrai ne tos prasmės, 
kokios būtų laukusi Maskva. Net 
ir garsiai kalbėjęs rašytojas 
Priestley, norėjęs pravesti rezoliu
ciją dėl rašytojų žodžio laisvės, 
pasiliko dešimties balsų mažu
moje. Nemo

V. ŠLIOGERIS

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
APRŪPINIMAS

Mūsų spaudoje Lietuvos kariuo- 
' menės aprūpinimas Nepriklauso
mybės kovų metu nušviečiamas 
gana tamsiom spalvom — esą, 
anuometinė mūsų kariuomenė bu
vusi prastai ginkluota, maitinama, 
aprengta bei apmokama. Čia pa
teikiu žiupsnelį atsiminimų, kur 
stengiuosi juo objektyviau apra
šyti buvusią padėtį. Skaitytojas, 
prisimindamas anų laikų gyveni
mo lygmenį, pats galės pasidaryt) 
atatinkamas išvadas.

Reikia prisiminti, kad po pirmo 
jo Pasaulinio Karo 1918 metų pa
baigoje, kada buvo pradėta orga
nizuoti kariuomenė, Lietuva buvo 
tikrai karo Išvarginta. Tris metus 
užsitęsusi vokiečių okupacija baig- 
tinai išnaudojo visus krašto ištek
lius. Todėl ypač 1919 m. sunku 
buvo gauti reikalnigų gerybių iš 
suardyto krašto ūkio, nors visdėl
to ano meto Lietuva savo kariuo
menę maitino tik savojo ūkio iš
tekliais.

Kitokiam kariuomenės aprūpi
nimui pagrindą davė 1918 metų 
gale gautoji iš Vokietijos 100 mi
lijonų markių paskola. Kiek vė
liau, jau 1919 m. pabaigoje, iš 
J.A.V. buvo pirkta kreditan nuo 
karo likusių įvairių reikmenų, bū 

tent — dideli kiekiai kareivių ap
rangos (viršutinių rūbų, batų, 
baltinių, kuprinių), be to daug sa
nitarinio turto bei medikamentų 
ir nemaži kiekiai maisto: lašinių, 
mėsos konservų, miltų, pakinktų 
patrankoms, tabako ir kt. Ginklų, 
dėja, nebuvo gauta.

Apskritai, visą kariuomenės ap
rūpinimo reikalą tvarkė Krašto 
Apsaugos Ministerija atatinkamų 
skyrių pagelba. Vadovautasi rusų 

.įstatymais ir rusų kariuomenės 
ūkio nuostatais. Ano meto kariuo
menės aprūpinimo srityje turėtu
me skirti du trumpus perijodus: 
1. nuo 1918 m. lapkričio mėn. iki 
1919 m. galo ir 2. 1920 metus iki 
gruodžio mėn., kada faktiškai 2-jų 
metų kovos jau buvo pasibaigu
sios.

KARIŲ APRŪPINIMAS 
PINIGAIS

Pirmaisiais mėnesiais, kol ka
riuomenės aprūpinimo įstaigos tik 
kūrėsi, buvo daug nereguliarumo, 
vėliau reikalai apsitvarkė.

Eiliniam kariui buvo mokama 
100 markių mėnesiui, puskarinin
kiams kiek daugiau. Jaun. kari
ninkui — leitenantui buvo moka

ma 800 markių mėn. ir duodamas 
veltui kareivio maisto davinys, o 
jei jis gyveno kareivinėse, tai ir 
kambarys. Karininkai, užimą auk
štesnes vietas, algos gaudavo dau
giau, pagal užimimą vietą, bet ne 
laipsnį.

Kadangi markė dar nebuvo kri
tusi (pav., 20 št. cigarečių pūke
lis kainavo 2 markės), tai atlygi
nimas buvo neperblogiausias. Ta
čiau bėda tame, kad net 1919 mc 
tų gale kartais nei kareiviai, nei 
karininkai (ypač fronte) po 2 — 3 
mėnesius negaudavo algos. Nebu
vo kartais pinigų nė tabakui nusi
pirkti. Kiek vėliau fronto karinin
kai gaudavo dar ir dienpinigių po 
10 markių dienai, t.y. — 300 mar
kių mėnesiui. Kariuomenės dalys 
savo ūkio reikalams gaudavo tam 
tikrą pinigų sumą pagal kar. dali
nio dydį.

KARIŲ APRANGA
Pradžioje kariams nebuvo duo

dama jokių drabužių. Kaip sava
noris atėjo apsirengęs, ką su sa
vim atsinešė, tą ir dėvėjo.

Dauguma, turėjo civilinius dra
bužius. Tarnavę rusų kariuomenė
je, tebedevėjo seną savo unifor
mą. Batus ne visi turėjo — buvo 
savanorių su medinėm klumpėm ir 
naginėm. Atskirti kareivį nuo ci
vilio buvo galima tik iš tautinių 
spalvų trikampio, užsiūto ant ran
kovės. Be to, jis turėjo ir šautuvą, 
o šovinius dažniausiai laikė kiše
nėse ar šovinių juostoj, kaban
čioj ant kaklo.

Pirmieji aprangos dalykai, gau
ti iš valdžios, buvo: kepurės ir vo
kiečių kariški diržai su užrašu ant 
sagties "Gott mit uns” (Dievas su 
mumis).

Tačiau jau po poros mėnesių, 
rodosi, 1919 m. vasario mėn. pra
džioje, iš vokiečių buvo gauta ke
letas tūkstančių komplektų kari
nių uniformų bei batų, baltinių ir 
kuprinių. Dabar jau savanoriai pa
sidarė uniformuoti kareiviai. Vie
nok atėjus žiemai vistiek dar trū
ko būtiniausių dalykų: kailiniukų, 
antklodžių ir pan.

Aprūpinimas žymiai pagerėjo 
1919 m. lapkričio mėn. — kovų su 
bermontininkais prie Radviliškio 
metu. Tada į kariuomenės dalinius 
buvo atsiųsta pirktieji iš J.A.V. 
rūbai: milinės, kelnės, kariški 
švarkai, pusbačiai ir baltiniai. Jų 
buvo gauta pakankami kiekiai — 
kariai tapo naujai aprengti ir jų 
nuotaika gerokai pasitaisė. Tačiau 
ir čia sekė nesėkmė: amerikonų 
milinės buvo daugumoje trumpos, 
aukštesnio ūgio vyrams net kelių 
nepridengė. Taigi kojoms buvo 
šalta ir žvarbus vėjas lengvai jas 
perpūsdavo. Kaikurie amerikoniš
ki rūbai būdavo kraujuoti. Mat, 
jie buvo nuvilkti nuo sužeistų 
amerikonų ir mums atiduoti. Ne- 
žiūrint, kad vilkėjome naujus rū
bus, mums visdėlto buvo šalta, nes 
neturėjome nei megztinių, nei kai
linių, nei šiltų baltinių. Pirštines 
vyrai šiaip taip “susikombinuoda
vo”, kartais net negražiu būdu iš 
kurio ūkininko turguje tiesiai nuo 
rankų numaudavo. Taip yra atsi

tikę Šeduvos turguje. (1919 — 
1920 m. žiema buvo ankstyva, šal
ta ir gili sniego. Jau lapkričio 
mėn. pradžioje buvo — 15° C (že
miau nulio) ir daug kur nenukąs
tas bulves užsnigo. Dar ir šian
dien, po 40 metų, prisimenu, kaip 
Virdulių dvarelio (prie Radviliš
kio) rūmuose su gelžgaliu maišiau 
krosnyje degančią gražaus gelto
no medžio išpiaustytą fortepijono 
koją. Galvojau, kad visdėlto bar 
baras esu. Nors iš tos vietos ir 
mano giminė yra kilusi, man sąži
nė nė trupučio negraužė, nes turė
jau “pasiteisinimą”, kad ne aš su 
kirviu skaldžiau fortepijoną, o kiti 
draugai. Buvo pašėlusiai šalta — 
sausų malkų, tvorų niekur nebebu
vo, vieną daržinę baigėm sukūren
ti, ruošėmės pradėti ir antrą. Vė
liau, jau po mūsų ten stovėję ka 
reiviai bekūrendami net dvarelio 
rūmus sudegino.

Tiesą sakant, miškas buvo tik 
už pusės kilometro, bet reikėjo 
kirsti ir medžiai buvo žali.

Skaitytojas visdėlto neturėtų 
rūstauti ant ano meto savanorių, 
nes mes iš čia Radviliškį ir Šiau
lius puolėm ir juos atsiėmem iš 
bermontininkų. Karas juk lieka 
karu, nors jis vyksta ir savoje že
mėje.

Kariuomenės aprūpinimas ap
ranga ypač pagerėjo 1920 m., kai 
atsirado antklodės, dar vėliau — 
rankšluosčiai, paklodės ir net mai
šai — šienikai.

Apskritai, geras aprūpinimas 
apranga susitvarkė maždaug tik 
kovoms pasibaigus, 1921 metais.

KARIŲ MAITINIMAS

Pradžioje karių maitinimas bu
vo labai menkas. Pirmomis savai
tėmis savanoriams-kareiviains mo
kėjo po kelias markes pinigais — 
maistpinigius, iš kurių kareiviai 
turėjo patys pirktis maisto krau
tuvėse ar pas ūkininkus. Vėliau 
maistą pradėjo virti bendruos: ka
tiluose, o dar vėliau lauko virtu
vėse, pirktose iš vokiečių.

Kariuomenei maistą surinkti 
buvo suorganizuoti vadin Suėmi
mo Komitetai, vėliau gavę Aps
kričių Intendantūrų vardą. Šios 
įstaigos rekvizuodavo iš ūkininkų, 
t.y. už nustatytą kainą prievarta 
pirkdavo įvairius maisto produk
tus bei gyvulius mėsai. Dažnokai 
gi būdavo iš ūkininkų renkama 
— rekvizuojama jau iškepta duo
na. Tokiais atvejais kartais gau- 
davom ir pyrago bei skanios pus
baltės duonos. Buvo tokių ūkinin
kų, kurie nepagailėdavo savo ka
reivėliams skanesnio kąsnio. Kaip 
pavyzdys, paminėtini Paežerių 
kaimo ūkininkai prie Šeduvos, ku
rie mus gražiai aprūpino, kai ren
gėmės pulti Radviliškį. Kartais 
ūkininkai duodavo vietoj rekvi
zuojamos mėsos skanių dešrų. Ta
tai vis būdavo patriotiniai reiš
kiniai. šykštuolių retai tepasitai
kydavo. Gerai prisimenu žygį 
prieš bermontininkus, kurį pradė
jome nuo Šeduvos per Rozalimą, 
Klovainius, Joniškėlį, Pasvalj, Jo
niškį j šiaurę, o vėliau į pietus 
per Gruzdžius, Kuršėnus, Tryš-

(Perkelta j 2 psl.)
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INTELIGENTIJA IR BENDRUOMENĖ LAIŠKAS REDAKCIJAI
Kur mūsų inteligentai?
Taip paklausė vienas taurus 

mūsų tautietis, nepretenduojąs j 
tų titulų, kai vienais metais Bank 
stowno apylinkės metiniame susi 
rinkime nebuvo rasta kandidatų 
naujai apyl. valdybai.

Žinoma, galima būtų paprastai 
atsakyti j šį paklausimų, kad mūsų 
inteligentai yra ten pat, kur ir ne 
inteligentai: prie staklių fabrikuo
se, sandėliuose, arba dirba įsitvėrę 
kastuvo, o geresniu atveju — 
šluotos ir pan. Tiesa, vienas kitas 
jų iškopė j kvalifikuotas dar
bininko eilės ar džiaugiasi 
gavęs amatininko vardų, o jei kas 
gavo mažyčio raštininko ar sųskai 
tininko darbų — tas jau aristo
kratas. Labai maža turime tokių, 
kurie jau pradėjo verstis savaran
kiai, dirbdami savose krautuvėse 
ar verslamonėse. Dar mažesnė da
lis grįžo prie savo buvusios profe
sijos, kas liečia tik gydytojus, in
žinierius ir kunigus.

Ir štai, grįžę iš fabrikų ar įmo
nių po sunkios darbo dienos j na
mus, tie inteligentai sutinusiais 
delnais šluosto prakaitų, ir vos at 
pažįsta save: visas pasiruošimas 
protiniam darbui, išeitas mokslas, 
darbas savo profesijoj — viskas 
nudardėjo kažkokion prarajon. 
Buvęs mokytojas, teisininkas, ka
rininkas, menininkas, atsakingas 
pareigūnas nejaučia tada sutinu
sių delnų ar skaudančių strėnų, 
bet jaučia skausmų širdy.

Po rusų revoliucijos, tokioj pat 
būklėj atsidūrę rusų inteligentai, 
buvo vadinami “buvusiais žmonė 
mis”. Ir štai dabar iš mūsų tokių 
"buvusių žmonių” reikalaujama, 
kad po 8 ar daugiau valandų at
liktos baudžiavos, jie imtų j ran
kas “knygų, lyrų ir eitų Lietuvos 
keliu”. Bet jie pildo, kas iš jų rei
kalaujama. Sukaupę dideles mora
lines pajėgas jie visdėlto eina įsa
kytu keliu, jie dar ne visi rezig 
navo. Ar ne jų dėka mes turime 
išeivijoje laikraščių, kultūrinių 
organizacijų, leidžiame knygas, 
klausomės lietuviškų dainų, seka
me vaidinimus, gėrimės tautiniais 
šokiais ar žiūrime menininkų dar
bų. Tik jų dėka mes alsuojame 
lietuviška kultūra ir jaučiame sa
vo tautos dvasių!

Rezignavusieji 
inteligentai

Bet visdėlto dalis mūsų inteli 
gentų neišlaikė įvykusių permai - 
nų ir buvo paglemžti naujų saly 
BM-

Pagaliau, kų gi mes vadiname 
inteligentu, inteligentija?

Su pačia vyriausiųja mūsų kar
ta turėjome pradžioje pasisavinę

RAŠO: L. LYGUMIETIS

rusiškųjų šios sąvokos prasmę, t. 
y. inteligentu vadinome išmokintų 
asmenį baigusį bent vidurinį 
mokslų, — kitaip dar jį vadinome 
šviesuoliu. Senoje Rusijoje jie 
stengėsi išlaikyti atskirų luomų 
kitų visuomenės sluogsnių tarpe, 
nes išsimokslinimas buvo laidas 
įkopti j aukštesnį socialinį laipsnį. 
Tokios rūšies inteligentų, išėjusių 
mokslus ir pakopėjusių socialiniais 
laipteliais, turime labai daug.

Tačiau neprikl. laikais mes pri
ėmėme kitokių, sakyčiau vakarie
tiškų, šio žodžio prasmę, kur inte
ligentiškumas nebuvo siejamas su 
socialine padėtimi ar profesija, o 
buvo jieškoma vidinių savybių, ku
rios padaro žmogų šviesų. Tad 
šios linkmės ir buvo laikomasi mū
suose apsprendžiant inteligentijų. 
Geriausiu tos prasmės aiškintoju 
buvo filosofas prof. St. Šalkaus
kis. Jis aiškino, kad inteligentija, 
tai "susipratimo reiškėją, pusiau
svyros saugotoja, kultūrinės kū
rybos bei pažangos skatintoja, as
meninės laisvės gynėja ir visuome
ninio vadovavimo įkvėpėja” (ci
tuota iš Liet. Enc. IX t. 18 psl.). 
Kitaip tariant, inteligentų ap 
sprendžia ne asmens priemonės 
materialinių gėrybių siekiant, bet 
jo kultūriniai ir visuomeniniai in
teresai, kurie pateisina jį vadinti 
šviesuoliu.

Ai’ daug tokių inteligentų 
savo tarpe turime?

čia turiu grįžti prie pradžioje 
pastatyto klausimo: Kur mūsų in
teligentai? Dabar, kai išsiaiškino
me tikrąją "inteligento” sąvokos 
prasmę, aš atsakyčiau paklausė- 
jui, kad visi pastarosios prasmės 
inteligentai buvo minėto susirin
kimo salėje. Tiesa, jų buvo ten tik 
keli, bet tuos pačius asmenis mes 
matome visur: jie ir į laikraščius 
rašo, paskaitas skaito, organizaci
joms vadovauja, susirinkimus lan
ko — jie yrą visur bendruomenė
je, kur mūsų tautiniai ir.kultūri
niai interesai reikalingi pagalbos.

Bet ar jie pajėgūs vieni viską 
aprėpti? O kur gi kiti?

Jų nebėra, mes jų negalime va
dinti inteligentais aptartąja pras
me, nes jų interesai ribojasi tik 
asmens gerovės siekimų, jie pasi
darė taip vad. “mokytais tamsuo
liais”. Bet juos dar būtų per ank
sti išbraukti iš mūsų tautos sąra
šų. Vincas Rastenis savo straips
nyje “Kas tas lietuviškasis nacio
nalizmas?” vykusiai nusako, kad 
"nacionalizmas visų pirma vadina 
mas prisirišimas prie savo tautos 
ii- gynimas jos interesų” (“San

tarvė” Nr. 2, 1956 m.). Išeivijoje 
būdas ginti savo tautos interesus 
— tai aktyviai dalyvauti bendruo
menėje ir per jų puoselėti ir skleis
ti tas idėjas, kurios gali pagelbė
ti mūsų tautiškumui kuo ilgiau iš 
silaikyti. Nesuklysiu pasakęs, kad 
didelė dalis tų rezignavusių inte
ligentų nenustojo tėvynės meilės 
jausmo, bet jie pasidarė visiškai
pasyvūs, kai reikia ginti jos inte
resus. Todėl jų mūsų bendruo
menės viešame gyvenime ir nema
tome. štai kur skaudi mūsų inte
ligentijos problema, kurią reikė
tų atskirai spręsti, šiuo tarpu aš 
konstatuoju tik nuogą faktą. Bet 
liūdniausia, kad rezignavusių inte
ligentų eilės didėja, o aktyviųjų 
— mažėja. Kas papildys retėjan
čias senosios inteligentijos eiles?

Mūsų pavaduotojai
Be abejo, priaugančioji karta tu

rėtų būti, tuo natūralių lietuviškų 
tradicijų perėmėju, saugotoju ir 
skleidėju. Bet čia jau kita proble
ma, kuri sunkiai duodasi spren 
džiama.

Tačiau tai nebuvo jokia proble
ma, kai XIX amž. vidury, išlindę 
iš šiaudinės pastogės lietuviukai, 
mamos prie ratelio lietuviško raš
to išmokyti, vyžoto tėvo sunkiai 
uždirbtu skatiku per gimnaziją 
prastumti — išsibarstė po plačio
sios Rusijos universitetus ir ne
pražuvo Lietuviai. Ne tik nepra
žuvo Lietuviai, bet ją pačią savo 
pasiryžimu, meile ir pasiaukojimu 
iš pražūties kėlė.

Yra žinių, kad jau apie 1860 m. 
Maskvos univ. Lietuvių studentai 
buvo suorganizavę j mažą kuope
lę. Vėliau įsisteigė slapta Maskvos 
lietuvių stud, d-ja (Dr K. Grinius 
savo Atsiminimų ir Minčių I t. 
patiekia įsisteigimo datą apie 
1870 m., Liet. Enc. XVII t. 454 
psl. nurodo 1880 m.). Tos d-jos 
tikslas buvo savišalpa, bendradar
biavimas, savo kalbos ir istorijos 
pažinimas, tautybės išlaikymas ir 
pasiruošimas visuomeniniam dar
bui. Vėliau tokių draugijų su to
kiais pat tikslais įsisteigė ir prie 
kitų universitetų, kur būrėsi lietu
viai studentai; jų buvo Petrapily, 
Varšuvoj, Rygoj, Dorpate (Tar
tu), netgi Charkove ir Odesoj.

Tie lietuviai studentai savo 
draugijose ugdė lietuviškuosius 
idealus ir skleidė juos tautoje 
plačiosiose masėse, liaudyje. Pla
čiosios lietuviškos masės su pasi
tikėjimu žiūrėjo į tuos jaunuo
lius, kurie buvo jų vadovais, mo
kytojais, kovotojais ir tarnais. 
Taip — savo išsimokslinimu jie 
tarnavo tautai, o ne savo intere
sams.

Gerb. p. Redaktoriau,
Sunku Pertho lietuviams laiku 

skelbti savo kultūrinės veiklos 
žinias, nes jie gyvena už kelių 
tūkstančių mylių nuo lietuviškųjų 
laikraščių redakcijų — Sydnėjaus 
ir Melburno. Gal dėl tos priežas
ties pertiečiai ir pateikia šykščias 
žinias apie savo gyvenimą.

Šį kartą noriu paaiškinti apie 

Lietuviai kūrėjai-tavanoriai pobūvio metu Perthe

Kaip yra dabar?
' Australijoje besimokąs mūsų 
jaunimas yra susibūręs į Austra- 

1 lijos lietuvių studentų s-gą. Tai 
' viena iš simpatiškiausių lietuviškų 
. organizacijų Australijoje, surin
kusi be pažiūrų skirtumo kone vi-

1 są aukštuosius mokslus einantį 
lietuvišką jaunimą. Kad šitoji or- 

' ganizacija perdėm lietuviška — 
i tiesa, kad ji išvystė labai tąmprų 
• ir gražų savo narių bendradarbia
vimą — irgi tiesa. Bet tai ir vis- 

( kas! Jų visa veikla pasireiškia sa- 
' vo tarpe. Jie laikosi nuošaliai nuo 
bendruomenės gyvenimo, nuo pla- 

į čiųjų išeivijos masių, nuo “liau- 
' dies”, kuriai vadovauti ir tarnau
ti turėtų būti jų pagrindinis tiks 
las.

Neužmirškime, didelė dalis čia 
augančio jaunimo nepasiekia auk- 

! stojo mokslo, o jiems labai reika
lingas bendravimas su savo moky- 
tesniais broliais — sesėmis, kurie 
turėtų būti jiems lietuviškumo pa
vyzdžiais. Bet kur jie galėtų susi
tikti? Tiek mūsų jaunimas, tiek 
vyresnieji nelabai mėgsta pasau
lėžiūrinių organizacijų, kad ir 
gražiausiais tikslais pagrįstų. Mū 
sų plačosios visuomenės veiklai 
pasireikšti geriausiai tinka ben
druomenės organizacija, kuri yra 
visuotinė, apima visus lietuvius ir 
kurios pagrindinis tikslas —-lietu

kaikuriuos netikslumus, kurie bu
vo išspausti š.-m. “Tėviškės Aidų” 
Nr. 24, korespondencijų pasira
šant tūlam A.K.

Minėtoje korespondencijoje bu
vo pažymėta, kad likviduojasi 
Lietuvos kūrėjų — savanorių sky
rius Pcrthe. ši žinia yra iš pirš
to išlaužta. Skyriaus pirmininkas 
A. Klimaitis, tiesa, iš skyriaus va- 

vybės išlaikymas, štai čia ir būtų 
vieta jaunajai inteligentijai susi
tikti su jaunesniais ir vyresniais. 
Čia tinkamiausia vieta, kur jie ga
lėtų parodyti vyresniems, jog 
jiems pavaduoti kadrai ruošiami 
ir bus kas vadovaus jaunesniems. 
Mūsų studentija, kuri parodė to
kį gražų tarpusavį bendradarbia
vimą, turėtų nedelsiant išplėsti tą 
bendradarbiavimą į visą bendruo
menę.

Keista, bet šiandien, atvykę į a- 
pylinkės susirinkimą, mes nemato
me nė vieno studento ar jau bai 
gūsio mokslus jaunųjų atstovo 
(kalbu apie Sydnejų), gal tik pas
tebėsime vieną kitą šiaip jaunuo
lį. Aš nemačiau studentų s-gos įs
tatų, bet ten turėtų būti paragra
fas, įpareigojus kiekv. jos narį at
silankyti sykį į metus į savo apy
linkės visuotinį susirinkimą. Aš 
juos galiu iš anksto nuraminti, 
mes nesutrukdysime jų mokslo, 
nerinksime į valdybas ir neap
krausime jokioms pareigomis, — 
mes juos norime bent matyti savo 
tarpe, girdėti juos kalbant ir be
sirūpinant lietuviškais reikalais, 
jausti kad jie ruošiasi visuomeni
niam darbui. Toks jų pavyzdys 
gal grąžintų mums ne vieną rezig
navusį inteligentą, sukeltų ūpą 
visiems kitiems ir netektų tada 
dairytis po salę ir jieškoti, kur 
mūsų inteligentai! 

dovo pareigų pasitraukė, nieko ki
tiems organizacijos pareigūnams 
nepranešdamas, tik atiduodamas 
visus dokumentus ir archyvinę 
medžiagą skyriaus sekretoriui A. 
Eimui.

Visiems suprantama, kad vieno 
asmens pasitraukimas negalėjo 
likviduoti visos organizacijos. Ka
dangi mes, gana gausūs skaičiumi, 
kūrėjai — savanoriai gyvename 
plačiose Pertho apylinkėse gerokai 
išsisklaidę, tai tik po ilgesnio lai
ko galėjome susivažiuoti ir išsi 
rinkti naujus vykdomuosius orga
nus. Ta pačia proga gražiai at
šventėme ir skyriaus dešimtmetį, 
išsirinkdami naują valdybą, ku
rios pirmininku šiuo metu yra 
Jurgis Miliauskas. Lietuviškosios 
visuomenės Australijoj akivaiz- 
desniam įtikinimui, prašau p. Re
daktorių neatsisakyti patalpinti 
savo laikraštin šią Pertho kūrėjų 
— savanorių nuotrauką, kurioje 
yra dalis dešimtmečio minėjimo 
dalyvių vykusiame suvažiavimo 
proga pobūvyje.

Toje pačioje “Tėviškės Aiduo
se” tilpusioje korespondencijoje 
buvo taip pat netiksliai painfor
muota visuomenė dėl Pertho krep
šininkų komandos “Storm” likvi
davimosi.

Kad ši, praeityje puikiai dirbu
si, lietuvių jaunuolių komanda 
likvidavosi, Pertho bendruomenėj 
buvo jieškota įvairiausių priežas
čių. Minėtoje “T.A.” korespon
dencijoje buvo nurodyta pagrin
dinė likvidacijos priežastimi spor
tininkų p.p. Šalkausko ir Tatariū- 
no išvykimas Amerikon. Išeitų, 
kad mūsų jaunuoliai, netekę va
dovų, turėjo užsidaryti ir daugiau 
nebesportuoti.

ši priežastis nebuvo esminė ir 
lemiama. Su sportininkais ilgą 
laiką aktyviai dirbo ne išvykusie- 
ji, bet pasilikusieji — ypač p.p. 
Kalinauskas, A. Baikauskas ir 
Anaitis, o medžiaginiais "Štormo” 
komandos reikalais tikrai daug rū
pinosi buvęs ALB-nės Pertho apy
linkės pirm. VI. Knistautas ir 
sportininkų org. valdybos vado
vas Jonas Miliauskas.

Gal ir keista, tačiau ši koman
da iširo daugiausia dėl tarpusa
vio nesutarimo, o tokį sukėlė Va
karų Australijoj naujai apsigyve
nęs krepšininkas St Dargys. Nors 
jis ir yra puikus krepšininkas, ta
čiau organizaciniame darbe Per
the parodė tokių ypatumų, kurie 
sukėlė sportininkų eilėse nesan
taiką ir privertė komandą likvi
duotis.

Norėtųsi, kad ateityje Pertho 
padangės lietuvių gyvenimo dau
giau nepaliestų nesutarimų nege
rovės, o, be to, nesirastų daugiau 
tokių korespondentų, kurie mūsa- 
jai spaudai perteiktų netikslias 
žinias.

Su pagarba
B.B.

LIETUVOS KARIUOMENES 
APRŪPINIMAS

kius, Papilę, Telšius, Plungę, Ku
lius iki Gargždų ir dar kartą j 
šiaurę — į Mažeikius. Jis buvo at
liktas 1919 m. gruodžio mėn. pės
čiomis. Nakvodavomc dažniausia 
pas ūkininkus grįčiose, ir dauge
lis ūkininkų savo kareivėlius ge
rai pavaišindavo. Nors šiaurės 
aukštaičiai ir žemaičiai buvo ypač 
nukentėję nuo rekvizicijų, bet 
šykštūs jie nebuvo. Kautynių me
tu, suprantama, šitokios ištaigos 
neturėdavome. Lietuvos rytuose 
ūkininkai buvo taip suvarginti, 
kad ten teko gyventi vien iš ben
dro katilo (pav. apie Daugpilį ir 
Vievį, Lentvarį, Trakus, Seme
liškes ir Aukštadvarį).

Kareivio maisto daviny pagrin
dinis dalykas buvo juoda ruginė 
duona, kurios gaudavom vieną kg. 
kasdien ir 200 gr. jautienos mė
sos. Be to, kiek bulvių, žirnių ar 
miežinių kruopų ir apie 1-2 oz. 
taukų ar lašinių, dedamų j sriu
bą.

1919-tais ir 1920 metų pradžioje 
kareivio dienos maistas buvo toks:

Pusryčiai: Juoda (be pieno) de
gintų miežių kava be cukraus (su 
sacharinu), vėliau su trupučiu 
cukraus, ir juodos duonos gabalas.

Pietūs: Vieno patiekalo tiršta 
sriuba, kurioje buvo supiaustytos 
mėsos gabalėliai su bulvėmis, 

kruopomis ar žirniais. Be to, duo
nos gabalas. Kiek vėliau prie sriu
bos atskirai'pradėjo duoti ir mie
žių arba žirnių košės, tačiau tai 
buvo tik kareivinėse esantiems, o 
ne fronte.

Vakarienė: Skysta sriuba, be 
mėsos, be pieno, o tik su kruopo
mis ar žirniais, ar išplaktais mil
tais (normaliai ūkininkės pana
šią sriubą duoda veršiukams). 
Ji vadinosi “suktinis” ir į ją bū
davo įmiešiama truputis paspir
gintų lašinių. Kartais gaudavome 
duonos priedą.

Tuos patiekalus gaudavome 
kasdien ištisais mėnesiais, be jo
kio pakaitalo. Tik 1919 m. pabai
goje atsirado pietums kopūstų ar 
burokų sriubos.

1920 m. maistas jau truputį pa
sitaisė. Primintina, kad kareiviai 
ir karininkai valgė tą patį maistą. 
Indai — aliuminijaus katiliukas 
ir šaukštas, o kas turėjo, tai ir ki
šeninis peilis duonai atsiriekti.

Kadangi kariuomenės dalys bu
vo fronte, tai savanoriai maistą 
kartais “pasiįvairindavo”, pasisa
vinta žąsim ar kiaule. Nors tai ir 
buvo griežtai draudžiama, tačiau 
vadai dažnai “nematydavo”, o to
kią "pagerintą” sriubą su mielu 
noru valgė ir jie, net šypsoda
miesi.

GINKLAVIMAS

Pačioje pradžioje ginklavimas 
buvo labai menkas — įvairūs vo
kiečių bei rusų šautuvai, pistole
tai bei rankinės granatos, kurie 
dažnai buvo pačių savanorių įgyti 
mainais už lašinius. Tačiau 1919 
metų pradžioje iš Vokietijos buvo 
pirkta didesni kiekiai anais laikais 
moderniais laikomų ginklų, ir ka
riuomenės daliniai buvo tinkamai 
apginkluoti.

Be to. nemaži kiekiai ginklų ir 
kito karinio turto buvo įgyti kaip 
karo grobis iš rusų, o vėliau ir iš 
lenkų.

Taigi jau 1919 metų gale pėsti
ninkai, kurių buvo 9 pulkai, buvo 
ginkluoti vokiečių ir dalinai rusų 
šautuvais, lengvais ir sunkiais kul
kosvaidžiais ir vokiškomis ranki
nėmis granatomis.

Artilerija, kurios buvo 12 bate
rijų (po 4 patrankas kiekvienoje), 
buvo ginkluota rusų 3 colių ir vo
kiečių 77 mm. lauko patrankomis 
ir vokiečių 105 mm. gaubicomis. 
1920 m. turėjome ir vieną anglų 
lauko bateriją, bet šiais ginklais 
nesidžiaugėm. Sunkios artilerijos 
neturėjom, bet jos ir nereikėjo. 
Buvo vienas sunkus pabūklas, pa
imtas iš bermontininkų, bet ne
turėjo spynos ir sviedinių.

Mūsų kariuomenė- jau tada tu
rėjo ir vieną šarvuotą traukinį 
"Gediminą”, ginkluotą patranko
mis ir sunkiais kulkosvaidžiais, 
šarvuotus dalinius atstovavo bene 

šeši modernūs šarvuoti automo
biliai ir net 12 vidutinio svorio ti
po tankų, tačiau tankams kauty
nėse pasirodyti neteko.

Kavalerija, kurios anuo metu 
buvo 2 pulkai, bet veikė daugiau
sia tik eskadronais, buvo ginkluo
ta karabinais, kulkosvaidžiais, 
kardais ir pikėmis — galėjo pilnai 
lygintis su kitų kraštų kavalerija.

Amunicija kariuomenė buvo 
aprūpinta pakankamai. Apskritai, 
1920 metų Lietuvos kariuomenės 
ginklavimas maždaug atitiko anų 
laikų kitų kraštų standartą.

Iš dalies truko technikinio tur
to: telefonų, kabelių ir kt.

AVIACIJA

Mūsų aviacija buvo silpna. Tu
rėjome keliolika senų lėktuvų, 
pirktų iš vokiečių ar paimtų karo 
grobyje prie Radviliškio iš ber
montininkų. 1919 metų pabaigoje 
lėktuvai teatlikinėjo žvalgybą ir 
keletą kartų įvykdė savos rūšies 
"bombardavimus”, kuriuose lakū
nai, skrisdami virš priešo dalinių, 
rankomis mėtydavo rankines gra
natas. Tačiau reikia turėti galvo
je tą aplinkybę, kad tuomet avia
cija buvo dar tik savo vystymosi 
pradžioje, taigi ir čia mes buvome 
nedaug atsilikę.

Bendrai paėmus, negalima sa
kyti, kad mūsų kariuomenė, ypač 
1920 metais, buvo prastai gink
luota: ginklavimo padėtis buvo 
patenkinama.

SANITARINIS APRŪPINIMAS 
— GYDYMAS

šis reikalas buvo tikrai blogoje 
būklėje. Nors kiekviena kuopa ir 
turėjo po vieną sanitarijos pus
karininkį, anais laikais felčeriu 
vadinamą, tačiau medicininės jo 
žinios buvo menkos, o medika
mentų atsarga krepšyje nedaug 
buvo geresnė už šių dienų pirmo
sios pagelbos spintelės išteklius 
kuriame nors fabrike. Paskiri pul
kai turėjo po 2 — 3 medicinos gy
dytojus ir šiokias tokias lauko li
gonines, kurios iš pradžių buvo 
menkesnės, o nuo 1920 metų jau 
geriau gydymo priemonėmis ap 
rūpintos. Jose būdavo suteikia
ma sužeistiesiems pirmoji pagal
ba ir lengvesnio pobūdžio gydy
mas. Sunkiau sužeistus ir sergan
čius operuodavo ir gydydavo ap
skričių ligoninėse ar gabendavo 
j Kauno centrinę Karo Ligoninę.

Blogiausiai tačiau būdavo su su
žeistųjų transportu. Auto trans
porto iš viso nebuvo. Karinome 
nės daliniai visur žygiuodavo pės
čiomis, kartais net iki 60 klm. (40 
mylių) per dieną padarydami, kai 
normalus žygio kelias turėtų būti 
apie 25 — 30 klm., ypač kai ant 
kupros būdavo nešama visas savo 
turtas ir ginklai.

Kartais, suprantama, kuprinėms 
pavežti, jei negrėse tą akimirką 
priešo pavojus, būdavo rekvizuo
jami arkliais traukiami ūkininkų 
vežimai. Didesniuose atstumuose 

kariuomenės dalinius pervežioda- 
vo geležinkeliu prekiniuose vago
nuose, kuriuose kartais būdavo 
įrengta lentynos atsigulti. Kariuo
menės dalinių turtas, šovinių’ at
sargos, maistas, ryšio priemonės 
ir pan. būdavo transportuojama 
arkliais. Kadangi arklių traukia
mų vežimų turėta nepakankamai, 
tai tokiais atvejais naudotasi rek
vizuotais ūkininkų vežimais, kur 
patys ūkininkai ir vežėjaudavo.

VETERINARIJOS TARNYBA

Nepriklausomybės kovų metu 
turėta ir veterinarijos tarnyba ar
kliams gydyti. Lengviau sužeistus 
ar sergančius arklius gydydavo, 
o sunkiau — vietoje nušaudavo.

Kaune buvo veterinarijos ligo
ninė, kur ir gydydavo sunkesnius 
arklių sužeidimo ar susirgimo at
sitikimus. Dažnai vietoj susirgu
sio arklio kariuomenės dalinys pa
imdavo pas artimiausj ūkininką 
sveiką, paliekant mainais serganti. 
Taip būdavo daroma fronto li
nijų srityse.

Pateikdamas “M. P.” skaityto
jams šį atsiminimų žiupsnelį, at
siprašau, kad dėl tam tikrų prie
žasčių esu kaiką praleidęs ar tie
siai primiršęs. Tačiau tikiu, kad 
mūsų jaunesnioji karta, ano did
vyriškų nepriklausomybės kovų 
laikotarpio neišgyvenusi, ras šį — 
tą įdomaus ir nežinomo.
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VYTAUTAS DONIELA

KELETAS ĮSPŪDŽIŲ
IŠ EUROPOS KULTŪRINĖS DABARTIES

Klaidžiojant po Europą ir be
sidžiaugiant josios visai norma
liu gyvenimu, j akis visgi krinta 
du dalykai: Coca Cola ir ameri
kiečių literatūra. Jau Vokietijoje 
kiekvieną žingsnį palydi begalės 
iškabų, rėkiančių "Mach mal Pau
se, trink Coca Cola”, kurias kas
dieninė tautosaka atkartoja ne 
taip jau subtiliuose variantuose. 
Ir, aišku, kartu su šiuo dangišku 
gėrimu, kurį išpopuliarino oku
paciniai kareiviai bei žurnalai, už
plūdo ir amerikietiška terminija, 
susidedanti iš ‘okay’, ‘happy end1, 
‘story’, ‘call girl” ir taip toliau. 
— žodžiai, kurie dabar lygiai vo
kiški kaip Bundesrepublik ir Va- 
terland. Neatrodo, kad tik Vokie
tija būtų pasidavusi šiam užjūrių 
spaudimui. Panaši padėtis agzis- 
tuoja ir Prancūzijoje bei Italijo
je. Ypatingai Paryžius greit asi
miliavosi, nes ten dabar daugiau 
angliškų užrašų, negu prancūziš
kų. Sakysime, Moulin Rouge nuo
lat skelbia ‘striptease des ama
teurs’.

šis reiškinys, gal būt, nėra la
bai stebėtinas, ypač šiame plane- 
tariniame amžiuje, kai apie visą 
pasaulį galima apskristi per vieną 
parą. Kiekviena tauta juk turi sa
vo dvasinio eksporto. Anglosaksai 
jau seniai maitinasi hamburge- 
riais, frankfurteriais ir sauerkrau- 
tu, nekalbant apie itališkas gėry
bes. Atėjo todėl laikas ir ameri
kiečiams atsilyginti savo gami
niais. Juk jie kaip tik yra labai 
susirūpnę vsame pasaulyje nelik
ti užmirštais.

Labiau reiktų stebėtis faktu, 
kad amerikiečių eksportas į Euro
pą apima net tokius dalykus, kaip 
grožinę literatūrą ir intelektuali
nę kūrybą apskritai. Bet ir čia nu
sistebėjimas yra labai suvėluotas. 
Gali stebėtis tik tas, kuris į ap
linkinį pasauli paskutinį kartą 
žvelgė prieš dvidešimt metų ir po 
to užsidarė savo privačių sampro
tavimų kieme.

Europa yra tiesiog užtvinusi 
vertimais iš anglosaksų. Kai šių 
eilučių autorius pirmą kartą po 
ilgesnio laiko įsispoksojo j vokiš
kų knygynų langus, jis pagalvojo, 
jog tuo metu vyksta speciali ame
rikiečių literatūros savaitė, ar, 
gal, net išpardavimas. Bet nuolat 
matydamas tą pačią padėlį, jis 
palengvėle įsisąmonino, kad tai 
yra paprasčiausia dabartis, kurią 
palaikyti nereikia nei specialių 
savaičių, nei išpardavimų. Ameri
kiečiai novelistai (ypač Hemming
way!) ir dramaturgai spausdina
mi vis naujomis laidomis. Kadan
gi dabar Vokietijoje yra labai 
populiarios taip vadinamų kišeni
nių knygučių serijos (panašiai 
kaip angliški Pengvinai ir Pelika
nai), svetimieji rašytojai pasiek a 
visus gyventojų sluoksnius.

Amerikietinės literatūros papli
timas Europoje gali turėti dvi 
priežastis. Arba europiečiai nepa
prastai susidomėjo amerikiečių 
kūryba, arba patys europiečiai 
pradeda dvasiniai pavargti, nebe
pajėgia kurti originalių dalykų 
ir todėl j susidariusią tuštumą 
braunasi svetima kūryba. Nedrą
su sakyti, j kurią pusę turėtų nu
krypti teisėjo svarstyklės, tačiau 
yra gana aišku, kad antroji alter
natyva — dvasinis nuovargis, pa 
pildytas prieauglio stokos — yra 
gana svarbi. Žinoma, sunku kalbė 
ti apie Europą apskritai, nes pra
ėjęs karas ne visas tautas palie
tė vienodai, tačiau reikia sutikti, 
kad, bendrai paėmus, šiuo metu 
kūrybinis pirmavimas iš Europos 
rankų pradeda slysti.

Linksmesnė padėtis vyrauja dar 
Prancūzijoje, nors užgesęs egzis
tencializmas vis dar nesusilaukia 
įpėdinio. Paryžiuje dingo egzisten

cialistų klubai, mergaitės apsikir
po plaukus ir augina vaikus, o 
poetai ir rašytojai tapo padoriais 
liciejų mokytojais ir profesoriais. 
Dviejų Kirmėlių kavinėje (Chez 
Deux Magots), kur susirinkdavo 
kūrybos šulai ir reguliariai lanky
davosi Jean-Paul Sartre, šiandien 
kavą geria vienas kitas žurnalis
tas ir vokiškais foto aparatais 
apsikarstę amerikiečiai turistai. 
Visgi, nežiūrint šio atoslūgio, 
prancūzai liko, tur būt, iš visų 
Europos tautų kūrybingiausi, nes 
šitaip kalba ir vokiečiai, kurie 
šiaip jau nėra linkę pirmenybę 
priskirti kitiems.

Vokiečiai, ilgą laiką vyravę 
moksluose ir rimtą vietą užėmę 
menuose, šiandien prisipažįsta gy
veną ‘iš kapitalo’, vadinasi, iš to, 
ką susikrovė per šimtmečius, nes 
dabartiniai indėliai, palygnti, nė- 
ra didoki. Iš kur šis atoslūgis? Kai 
kas atsakys: čia kaltas karas, nes 
prieauglis negrįžo iš Rusijos ste
pių ir Normandijos katilų. Bet 
vargu toks atsakymas siekia pa
čias dalyko gelmes. Atoslūgio ir 
nuovargio priežastys verčiau glūdi 
dvasinėje emigracijoje, kurią iš
šaukė kelioliką metų užsitęsęs to
talitarizmas. Nėra dar buvę istori 
joje įvykio ,kad minties suvaržy
mas, pažabojimas, atneštų kūry
binį derlių. Meninei ir intelektua
linei kūrybai yra reikalinga min
tijimo laisvė, ir kur jos nėra, kū
rėjai yra verčiami emigruoti (jei 
patys nėra išvaromi). Jie pasi
renka tuos kraštus, kur laisvės 
yra daugiau.

Totalitariniai kraštai niekada 
nebuvo gausūs kūryba, šis fak
tas dažnai neprasimuša pro pro
pagandą ir iš aukštybių keliamą 
triukšmą. Bet dalykai pasirodo 
visame nuogume tada, kai totali
tarinė sistema sugriūva, šį karta 
taip atsitiko vienam iš kūrybin
giausių Europos kraštų — Vokie
tijai. Pro ginklų žvangesį nebuvo 
girdėti, kiek josios žmonių iške
liavo ar buvo išvaryti kitur ir ta
da savo įnašą atidavė priglobu
siems kraštams. Bet laikui bėgant, 
— o kūrybai reikalingos ne die
nos, bet metai, — kada šie žmo
nės savo darbus pradėjo spaus
dinti svetur ir svetimomis kalbo
mis, pasirodė, koks milžiniškas 
kultūrinis nuostolis buvo kūrėjų 
išvarymas į tyrus.

Iš šios daugiau ar mažiau pri
verstinės dvasinės emigracijos la
biausiai pasipelnė Amerika, nes 
ji buvo laisviausias kraštas. Kaip 
senovės istorijoje Atėnai dėl sa
vo laisvės sutraukė mintytojus iš 
viso graikų pasaulio, lygiai taip 
pat Amerika nuo 1933 metų lyg 
magnetas sutraukė bėglius kultū
rininkus. Ir štai todėl Amerika 
dabar yra centru visai eilei moks
linių ir kultūrinių sąjūdžių, nors 
jie kaip taisyklė yra kilę Europo
je ir didele dalimi Vokietijoje. 
Galima kalbėti net apie masinę 
kai kurių psichologijos, sociologi
jos, klasikinės filologijos ir filo
sofijos mokyklų emigraciją.

Daug triukšmo Amerikoje kelia 
psichoanalizė (vienas iš svarbiau
sių šio šimtmečio mokslinių įna
šų), bet jos šulai ir dabar dar 
silpnai kalba angliškai ir savo 
knygas pirma rašo vokiškai, bet 
tada verčia ir spausdina angliš
kai. Loginis pozityvizmas, kuris 
šiandien užvaldė anglosaksų filo
sofinį pasaulį, taip pat yra vokiš
kos — austriškos kilmės. Tai bu
vo filosofija, kuri, išeidama iš 
mokslų dvasios analizės, pasiprie
šino šiai dvasiai prieštaraujan
čiam totalitarizmui ir pabrėžė de
mokratijos reikšmę. Nenuostabu, 
kad jos atstovai turėjo apleisti 
Europą, lygiai kaip kelioliką me
tų buvo nutildytas Karl Jaspers,

„ ISTORIJOS PERLAI”
(IŠ LTSR LITERATŪROS ISTORIJOS)

Lietuvos TSR mokslų akademi
jos jau pasirodžiusių dviejų tomų 
literatūros istorijoje parinktos di
džiosios mintys:

Nelygus mastas
— Rusų literatūrinės kalbos 

vartojimas Lietuvos feodalinėje 
valstybėje turėjo didžiulę politi
nę ir kultūrinę reikšmę. Tos kal
bos vartojimas žymėjo ilgaam
žius lietuvių tautos ryšius su ru
sų tauta, su jos kultūra. Raštin
gumas ir švietimas Lietuvoje pli
to rusų kalba.

— Pasirodę Lietuvoje XVI a. 
viduryje lotyniški raštai tarnavo 
feodalinių klasių poreikiams, reiš
kė jų interesus. Liaudžiai jie bu
vo neprieinami nei savo kalba, 
nei turiniu. Jų autoriai buvo dau
giausia ne vietinio kilimo, o at
vykėliai iš svetur, tarnavę feoda
liniams didikams, karaliaus dva
rui.

Apie Mykolo Lietuvio 
kroniki],

— Daugeliu atžvilgių teigiamai 
atsiliepdamas apie maskviečius, 
Mykolas Lietuvis kalba apie iški
lusią ir sustiprėjusią Maskvos val
stybę kaip apie pavojingiausią 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės varžovą. Jam visiškai nesu
prantamos Lietuvos ir Lenkijos 
feodalų užgrobtų rusų žemių na
tūralus veržimasis susijungti į 
vieną nacionalinę Rusijos valstybę 
su centru Maskvoje, šiuo atžvil
giu Mykolo Lietuvio veikale ryš
kiai atsispindi Lietuvos feodalų 
interesai, jų klasinis požiūris.

—Mykolo Lietuvio humanisti
nę kultūrą rodo ir tai, kad jis sa
vo veikale mini graikų skulptorių 
Fidijų, romėnų poetą Ovidijų, is
toriką Lucijų Florą ir kai kuriuos 
antikinės senovės dalykus. Tačiau 
kartu jis dažnai ima argumentų iš 
biblijos, remiasi jos citatomis.

Rusai ueber alles
— Be lotyniškojo raidyno 

spaustuvių, Vilniuje dar veikė ir 
spaustuvės rusiškuoju šriftu. Iš 
jų ypač pasižymėjo Vilniaus mies
telėnų brolių Luko ir Kuzmos 
Mamoničių spaustuvė (įsteigta 
1574 m.), kurioje iš pradžių dirbo 

vienas iš didžiųjų egzistencializmo 
kūrėjų ir laisvės teoretikas apskri
tai. Visų jų mokiniai, didele dali
mi, šiandien randasi užjūriuose. 
Nėra reikalo priminti sociologiją, 
nes josios atstovų vos vienas ki
tas liko Vokietijoje (trys ketvir
čiai dabartinių sociologijos profe
sorių Vokietijoje hitlerinus metus 
praleido svetur).

Dėl šių priežasčių Amerika 
užima vis svarbesnę vietą moks
luose ir menuose ir pradeda rim
tai rungtyniauti su Europa. Ky
ląs prestižas sukuria saugesnį už
nugarį ir amerikiečių literatūrai, 
kuri šiuo metu yra kultūrinio 
spaudimo avangarde.

Yra žymių, kad Europa prade
da pamažėle išbristi iš susidariu
sios kultūrinės krizės. Pamažėle 
kuriasi prieauglis, o, be to, grįžta 
ir vienas kitas dvasinis bėglys. Iš 
tiesų, Europa turi geriausias są
lygas naujam dvasiniam renesan
sui: joje tebėra gyvas tradicinis 
pažiūrų įvairumas, laisvės troš
kimas ir, kas svarbiausia, per am
žius subrandintas interesas inte 
lektualiniams klausimams (šio nė
ra tiek daug, sakysime, Ameriko 
je, kur interesą nulemia uždarbio 
galimybės).

Pastaraisiais metais daug buvo 
kalbėta apie Europos ‘kultūrinį 
renesansą’ muzikoje ir mene. Kaip 
ilgai truks, kol pradės atgyti ir 
kiti kultūriniai horizontai,- sunku 
pasakyti, čia galima tik lin
kėti pasisekimo. Daug, žino
ma, lems ir atgyjąs Europos poli
tinis svoris.

Redaktorius

PULGIS ANDRIUŠIS

žinomasis rusų spaustuvininkas 
Timofejevičius Mstislavcevas, at
vykęs iš Maskvos. Mamoničų 
spaustuvė savo darbų kokybe 
anuo metu buvo viena geriausių 
Europoje Pažymėtina, kad rusų 
knygų leidyba turėjo poveikio 
lietuviškų knygų leidybai, ypač 
jų ornamentikai.

Marksistinis velnias
— Dažnas pasakų veikėjas yra 

velnias, kuris, priešingai XVII- 
XVIII a religinių raštų fantastl 
nėrns baidyklėms, čia (tautosako
je) pasirodo stipraus žmogaus, 
baudžiauninkų bičiulio ir padėjė
jo pavidalu.

Bedieviški gyvuliai
— Gyvulinėse pasakose gyvulių 

tarpusavio santykių vaizdais liau
dis taip pat išreiškė savo neapy 
kantą bei panieką feodalams ir 
dvasininkams.

Ne visai tarybiškai!
— Dėdamas į savo žodyną aiš

kiai antifeodalinio turinio priežo
džius bei posakius, Bradovskis (18 
šmtmetyje parašęs letuviškai-vo- 
kišką žodyną) parodė savo palan
kumų feodalų engiamai liaudžiai. 
Tačiau, feodalinės-religinės ideo
logijos veikiamas, jis į žodyną dė
jo nemaža ir tokio turinio posa
kių, kurie su liaudies kūryba ne
turėjo nieko bendra, o buvo var
tojami viešpataujančių klasių, 
atspindėjo jų išnaudotojiškus in
teresus, religinę pasaulėžiūrą.

Donelaitis būtu geras 
jei ne...

— Realistinių Donelaičio vaizdų 
prasmė, aplamai paėmus, yra to
kia: feodalai, ponai valstiečius 
būrus negailestingai išnaudoja; 
religija ir bažnyčia tarnauja vieš
pataujančios klasės reikalams; bū
ras yra beteisis vergas; baudžia
vinė feodalinė santvarka yra ne
teisinga ir nežmoniška. Iš tokios 
vaizdų prasmės išplaukia logiška 
išvada, kad feodalinę ir aplamai 
išnaudotojišką santvarką reikia 
griauti ir kovoti dėl geresnės san 
tvarkos (kolchozinės? Red.). Bet 
tokioms išvadoms prieštarauja 
Donelaičio didaktinės mintys, tei
giančios, kad baudžiavinė santvar
ka esanti Dievo duota, kad jai 
priešintis nesą prasmės.

Ii Strazdelis ne visai 
tvarkoj

— Šioje dainoje (“Nebeilgos 
jau adynos, aš juni tas nešu navy- 
nas”) Strazdas pakilo iki pačių 
priešakinių savo epochos revoliu
cinės minties nešėjų, radikalių ko
votojų prieš baudžiavinę sistemą.

— Strazdas yra sukūręs ir kata
likų bažnyčiose plačiai giedamą 
giesmę ‘ Pulkim ant kelių” bei ke
letą kitų religinių giesmių, kurio
mis liaudžiai atvirai skiepijamas 
religinis nuolankumas, susitaiky
mas su išnaudojamųjų padėtimi.

Gerai kad V. Pietaris 
nebegyvas!

— Jo (Algimanto) idėjinę ver
tę menkina ryškios nacionalisti
nės tendencijos, ypač vaizduojant 
rusų tautybės žmones (Romaną, 
Aršiojo žmoną, poną Kostą ir kt.). 
šitokios neigiamos nacionalisti
nės romano tendencijos priešta
rauja istorijos faktams. Romane 
vaizduojamų įvykių laikais (Ly. 
XIII a. pradžioje) rusų ir lietuvių 
gentys dažniausiai sugyveno drau
giškai ir rėmė vienos kitas kovoje 
prieš abiejų tautų bendrus prie
šus. Pietaris nesukūrė savo roma
ne teisingo istorinio kolorito, ne
atskleidė praeityje jokių esmin
gesnių socialinių klasinių priešta
ravimų lietuvių tarpe.

(Perkelta į 4 psl).

JUOZAS MIESTAS

ii? 2 39IO ©
Gerai prisimenu spinksulę, 
Burokan įsukta dagtim.
Prie jos, maldaknyges užgulę, 
Rymojom vakarais, naktim.
Ir žibalo man kartūs dūmai 
Tada neėsdavo akių.
Ir augdavo svajonių rūmai, 
Kuriems dar ir dabar tikiu...
Mama prie pakulų kuodelio 
Kalbėjo amžinas maldas, 
Ir prašė Dievą Visagalį 
Palengvint lūkesčio žaisdas: 
Negrįžta tėtis iš už marių, 
Negrįžta laimė į namus... 
Lietus akėja, liūtys aria, 
Apsėja vėjai arimus.
Su viržiais drėbtas namas molio, 
Vandens daug gėrė, daug dar gers. 
“Kodėl neturime mes brolio?” — 
Dažnai aš klausdavau sesers...
Mums duodavo tik bulvės pusę 
Pietums išvargusi mama.
“Tėvelis grįš, ir sotūs būsit” — 
Ji guosdavo mus, verkdama.
Vis rūpestinga, vis gerutė, 
Nesakė: “Alkana esu”. 
O Didžio Karo suirutėj 
Mums kartais būdavo baisu 
Visiems šlapioj duobėj lindėti 
Po švilpaujančiais sviediniais. 
Mama minėdavo vis tėtį, 
Kad jis atplauks, kad jis pareis... 
“Saldotas” caro puikiai žino, 
Kur slėptis tinkamu laiku...” — 
Taip dėdė Juozas muš mokino, 
Kaip saugotis mirties kulkų.
O daug kur būta mūsų dėdės: 
Japonijoj, Maskvoj, Kaune... 
Kareivio duonos daug suėdęs, 
Dažnai jis erzino mane:
“Nebus jau iš tavęs saldotas;
Tu ir pasensi va, čionai, 
Kaip klevas šis, va, toks šakotas, 
Kieman įaugęs amžinai.
Tau rūpi tik smaksot į knygą. 
O ką iš jos tu išpeši?
įsivarysi sau tik ligą, 
Blozneli tu, varlamušy!”
Ir imdavo kalbėt be galo, 
Koks jis vis būdavo narsus: 
Mandžiūrijoj ir prie Uralo 
Nustebinęs ruskius visus...
Sau kulkos zvimbčiojo lyg bitės, 
Kažkur drioksėjo sviediniai.
O dėdę mes, vaikai, apspitę, 
Dažnai kvatodavom skaniai - - -

★

Sugrįžo tėtis vieną rytą, 
Toks mielas, laukiamas, šviesus. 

DEŠIMTKART NUMIRT
Bet, jei ištrems mane ligi gyvo* galvos,
Lietuviai sužino* ir šitaip pagalvos:
“Juk tai jaunimas mūs’, tai mūsų kraujas, broliai, 
Ne, care, palūkėk, palaukite, maskoliai!”
Numirti sutinku ir kilpoj pagaliau,
Tiktai kad, Tomai, tu gyventum ilgėliau:
Tėvynei tik mirtim galiu pasitarnauti;
Numirčiau dešimtkart, kad prisikeltum tu.

Iš A. Mickevičiaus Vėlinių, 
vertė Just. Marcinkevičius

AUDRA
Iš KNYGOS “JUODVARNIAI”.

Dail V. Rau.

Vargų našta staiga nukrito, 
Ir džiaugsmas kėlė mus visus. 
Praūžęs buvo jau ir karas, 
šypsojos tėviškė linksma. 
Namus pastatė tėtis geras, 
Bet vis dar melsdavos mama: 
“Apsaugok, Dieve, mūsų šeimą: 
Gyventi leiski mums drauge. 
Ir siųski iš Dangaus palaimą 
Džiaugsme, bėdoj, skausme, varge. 
Pralinksminai Tu širdį mano — 
Maitintoją sugrąžinai, 
Tai ir vaikai tegu gyvena, 
Kur gimė, su tėvais, čionai.
O jei kuris išeis j žmonės, 
Kur lauks jo vien tik nežinia, 
Tu laimink jo visas keliones, 
Ir kuo skubiau vesk pas mane..." 
Jau prie spinksulės nerymojau, 
Džiaugiausi Lietuva laisva. 
Kol vėl ją ėmė trypti kojom 
Nauja pasaulio velniava.
Ir aš, palikęs dėdę savo, 
Sesutę, tėvelius, namus, 
Ranka pamojęs kiemo klevui, 
Svetur išklydau neramus - - -

*

Dar ir dabar mama žilutė 
Gimtinėj meldžias, kaip kadais... 
Manęs ten laukia ir sesutė, 
Abi raukšlėtais jau veidais.
Ir mano išakėtas veidas, 
Prigesę akys per anksti. 
Daug kraujo ir vandens išbraidęs, 
Paliegęs, merdžiu nevilty...
O kaulai mano mielo dėdės 
Senai jau ilsis po pušim... 
Ir aš, daug karo duonos ėdęs, 
Lankau jo kapą nors mintim. 
Ir jam sakau: “Brangus dėdyte, 
Kas tik norėjo, varė mus 
I mirtį ar kitus žudyti 
Ar griauti svetimus namus...
Jau sočiai parako priuosčiau. 
Ir už tave gal kiek daugiau... 
Išbučiavau daug skaisčiaskruosčių, 
Ir vis kasdien toliau žengiau.
Ir, išklajojęs daug pasaulio, 
Esu aš liūdnas ir niūrus; 
Prakeikęs smurtą ir apgaulę, 
Prakeikiau ir visus karus!..
Žaizdos ne vieną gilų randą 
Nešioju vietoje žvaigždžių... 
O Marsas vėl kirvius galanda, — 
Jo dundesį sapnuos girdžiu.
Bet vis prisimenu spinksulę 
Savam bastūniškam kely. 
Gimtoj žemelėj tėtis guli, 
O kaip toli, o kaip toli - - -
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TARP DVIEJU PADALINIMU ' t
„ ISTORIJOS PERLAI ”

(F. Neveravičiaus BLAŠKOMOS LIEPSNOS
Kaip asmeniniame gyvenime, 

taip ir tautos istorijoje skaudžius 
įvykius mes esam linkę pamiršti. 
Tad, suprantama, kodėl mūsų gro
žinėje literatūroj beveik visi isto
rinės praeities vaizduotojai grie
biasi kunigaikštinės Lietuvos, sem- 
damies įkvėpimo šlovinguose ne
priklausomų valdovų žygiuose. At
rodo, tik vienas F. Neveravičius 
pasuko neišmintu keliu, dabar Ni
dos Knygų Klubo perspausdinta
me romane BLAŠKOMOS LIEP
SNOS, piešdamas Lietuvos — Len
kijos valstybės pakasynas, užka
lant karstų vad. Gardino tylos sei
me 1793 m. rugs. 23 d., kai po pa
dalinimo traktatu padėjo savo 
rankų: Stanislaus Augustus Rex. 
Nuo pirmojo padalinimo įvestų 
rusų kariuomenės įgulų, mongolai 
su nuogais durtuvais knibždėjo 
po seimo rūmų koridorius, saugo
jo visus įėjimus bei išėjimus, ka
rininkai susėdo didžiosios salės 
galerijose, Rusijos ambasadorius 
Sieversas siautėjo pasitarimų 
kambariuose, kaišiojo iš anksto 
paruoštas rezoliucijas, čia pat 
laukė savo grobio Prūsijos pa
siuntinys Buchholcas, maskolių 
artilerija Nemuno pakrantėse iš
statė patrankas, kurių vamzdžiai 
buvo nukreipti j Naujųjų Pilį — 
tris mėnesius užtrukusio laidotu
vinio seimo būstinę. Kaip visa tai 
panašu į netolimos praeities įvy
kius Kaune, kai enkavedistų ap 
suptas posėdžiavo vad. liaudies 
seimas, visur kaišiojant nosį Sov. 
Sąjungos ambasadoriui Pozdnia- 
kovui su iš anksto parengtu nuo
lankiu prašymu įsijungti į bro
liškųjų respublikų šeimų!

Tokiame istoriniame fone gyve
na ir veikia romano didvyris, gar
bingos lietuvių bajorų šeimos at
žala Gerardas Skirgaila, Imbarės 
dvaro būsimasis paveldėtojas. Jo 
gyvenimas pavaizduotas nuo pa
auglio iki solidaus subrendimo 
metų, pirmosios žilaplaukystės, 
vadinasi, pats veikliausias žmo
gaus amžius. Kam jis panaudoja 
tuos geriausius savo gyvenimo 
metus?

Senoji Skirgailienė (jau našlė 
romano pradžioje) teturi vienų 
tikslų — saugoti garbingas šeimos 
tradicijas, nors ir autorius mums 
nepasako, kuo buvo pagarsėjęs 
šisai šeimos medis. Už jaunuoliš
kus paišdykavimus (nelaimingai 
pasibaigusių dvikovų dėl mylimos 

dvie,juose tomuose)
das savo brolvaikiui Kristupui, — 
kad esu atlikęs pareigų ir kad 
Tavyje matau pilietinių dorybių 
įkūnijimų.

Istorijos įvykiai ir paskiras žmo
gus. Tais neramiais laikais Lietu
vos — Lenkijos pilietis teturėjo 
du pasirinkimus: eiti su rusais 
(Targovicos konfederacija) arba 
mušti rusus (Baro konfederaci
ja), bent taip galvoja autorius. 
Vadinasi, pasirinkti arba juoda 
arba balta. Taip susiaurinus pa
sirinkimo skalę, Skirgaila nebūtų 
romano didvyris, jeigu jis nebūtų 
apsisprendęs už Baro konfederaci
jų, būtų pasilikęs išdaviku. Lyg 
ir tai nujausdamas, autorius pa
baigoje prataria Gerardo lūpo
mis: “Netekau pasitikėjimo bajo
rija. Taip! Aš, nuo amžių per 
kartų kartas bajoras, praradau 
tikėjimų savo luomu!”. Nėra me
niško pateisinimo taip kalbėti ak
tyviam Baro konfederatui, kurių 
šūkis buvo ginti senųjų Lietuvos 
-Lenkijos politinę ir tikybinę san
tvarkų, palaikomų bajorų luomo. 
Savo veiksmais Gerardas nepa
tvirtina maištingųjų žodžių.

Romano stipriausios vietos — 
Užgavėnių važiuočių, dvikovės, 
balių, kautynių, o ypač medžiok
lių vaizdavimai. įtampa, spalvin
gumas, galantiškumas neduoda 
atsiplėšti nuo to sultingai margo 
spektaklingumo. šiais judriais, 
charakteringais aprašymais F. 
Neveravičius meistriškai atsklei
džia mums bajorinės praeities la- 
pų, taip skurdžiai vaizduotų mū
sų grožinėje prozoje. Kaip bebū- 
tumėm nusiteikę tos praeities at
žvilgiu, tačiau gi turime ir jų 
pažinti ne iš lenkiškų, bet iš sa
vų šaltinių. Autorius čia yra tik
ras pionierius, per dvi solidžias 
knygas pavedžiojęs mus po Že
maitijos dvarus-dvarelius, paro
dęs, kas dėjosi anapus kaštonme- 
džių bei liepų. F. Neveravičius 
neįklimpsta į ilgus gamtos apra
šymus, sezonų pasikeitimai vienu 
kitu brūkšniu gyvai stojasi aky
se, tuojau skubant prie veiksmo, 
nuotykio, pav., Baltrimo blūdiji- 
mas girioje.

Nenuilstamas NIDOS KNYGŲ 
KLUBAS šiuo savo 27-ju leidiniu 
padovanojo (atsižvelgiant į pi
gių kainų) mums brangių knygų.

Fabijonas Neveravičius, BLAŠ
KOMOS LIEPSNOS.

Nidos Knygų Klubo leidinys 
Nr. 27, 1959, London, W.10.

mergaitės, etiketo nesilaikymų) 
jinai Gerardų žiauriai primuša, 
paskui atima paveldėjimo teisę 
aunesniojo sūnaus Juliaus naudai. 
Nesusitaikydamas su pažeminta 
padėtimi savo gimtajame dvare, 
Gerardas pabėga į Paverpinę pas 
savo geraširdį dėdę, liberalų ir 
patriotų, šio įkalbėtas, patraukia 
su baudžiauninkų būreliu į Slo
nimu prisijungti prie Baro kon
federatų, kuriems vadovauja ku
nigaikštis Oginskis. Jo šauniame 
dvare, vietoj karinių mankštų 
vyksta prancūziško stiliaus lėba- 
vonės, romantinės širdžių kauty
nės, tad nenuostabu,. jog kardų 
kautynėse su rusų kariuomene 
Lietuvos-Lenkijos auksinis jauni
mas tučtuojau praskysta. Pavo
jingai sukapotas, baudžiauninko iš 
po lavonų ištrauktas Gerardas 
globojamas viename palivarke 
gražios mergaitės, kurių karštai 
įsimyli, bet nakties tamsoj įsiver
žę plėšikai, sudegina namus ir 
mylimųjų. Patsai, stebuklingai iš
sigelbėjus, grįžta Paverpinėn, 
miršta dėdė, palieka jam dvarų 
valdyti.

Prie mirties patalo susitaikęs 
su savo motina, jisai paskiriamas 
gimtosios Imbarės globėju, nes 
brolis Julius, jau vedęs, su dviem 
sūnais, visiškai nesirūpina ūkiu, 
o, pagaliau, audringų naktį ne
grįžtamai pabėga iš namų. Gyva
našlė brolienė Jieva ir Gerardas 
abipusiškai įsimyli, bet kadangi 
tai yra nuodėminga meilė, tai, su
sirgus jaunesniajam sūnui ir jį 
išgabenus gydytis į Romų, moti
na įstoja vienuolynan, toliau nuo 
pagundų, o, ligoniui mirus, Ge
rardas pasilieka Imbarės ir Pa- 
verpinės ir vyresniojo brolvaikio 
Kristupo globėju.

Po pakartotinų nepasisekimų 
meilėje, jau žilsterėjęs Gerardas 
nutaria nebevest:, pasilaikydamas 
atminty tiktai gyvai pasilaidoju
sios brolienės paveikslų, paskirda
mas savo jėgas Kristupo aukly- 
bai, dvarų reformoms (vietoj la
žo įvesdamas činšų) ir tėvynės iš
laisvinimui. Pakartotinai bet ne
sėkmingai muša rusus, o romano 
pabaigoje narsiai dalyvauja Ja
sinskio pulkuose išlaisvinant Vil
niaus miestų, šturmuodamas mas
kolių hauptvachtų miesto rotušė
je.

— Galiu džiaugtis nebent tuo, 
— rašo pabaigoj romano Gerar-

Ne Kudirka kaltas
— šį Kudirkos kūrinį (Tautiš

koji Giesmė) 1905 — 1907 metų 
revoliucijos laikotarpiu lietuvių 
buržuazija paskelbė savo himnu, 
siekdama jame skelbiamais tėvy
nės meilės ir “tautinės vienybės” 
šūkiais atitraukti liaudies mases 
nuo klasių kovos, pajungti darbo 
žmonių revoliucines nuotaikas sa
vo interesams. Užgrobusi Lietu
voje valdžių, buržuazija paskelbė 
“Tautiškų giesmę” valstybiniu 
himnu, iškraipydama šio kūrinio 
idėjinę prasmę.

— Lietuvos buržuazija, paėmu
si valdžią Lietuvoje, politiniais 
tikslais spekuliavo Kudirkos “Tau-

KETVIRTOJI
• RINKTINĖ

šis numeris daugiausia paskir
tas mūsų iškiliesiems žmonėms, 
o ypač V. Kudirkai (net keturi 
straipsniai), be to, prisimenami 
T. Kosciuška ir Vaižgantas, apie 
juos visus patiekiant naujų fak
tų, atsiminimų, čia net randame 
mūsų gabaus dramaturgo K. Ost
rausko sceninį vaizdelį “šaltkal
vį", kuris tiks vaidinimams Ku
dirkos minėjimų progomis. įdo
mios istorinės apybraižos, parem
tos naujais duomenimis apie Lie
tuvos totorius (Rimvydas) ir ka
rališkas laidotuves pagoniškoj 
Lietuvoj (J. Jakštas), čia taip 
pat randame vertingus ne taip to 
limos praeities įvykių aprašymus: 
Lietuvos Laisvės Varpas (Dr. K. 
Drangelis), Lietuvos kariuomenė ir 
amerikiečiai (Dr. J. Bielskis), 
Pirmasis moterų suvažiavimas 
Lietuvoje (O. Krikščiūnienė), Vil
niuje tarp didžiųjų (A. Kelmu
tis). Be to, visos rieškučios vad. 
Smulkmenų apie Vyties Kryžių, 
Lietūkį, laivininkystės užuomazgą 
ir gimtųjų kalbų.

Šisai pirmasis tokio pobūdžio 
lietuviškas žurnalas išeina kas 
trys mėnesiai, jį leidžia Nidos 
Knygų Klubas, kaina 2/6 (na
riams) ir 3/6 (nenariams), užsi
sakyti: Nida Press, 3, Southern 
Row, London, W.10, gaunamas ir 
pas vietinius spaudos platintojus. 
RINKTINĖ ypač rekomenduotina 
tiems, kurie negauna kitų žurna 
lų, nes čia atrenkami patys ge 
riausi visoj tremties spaudoj pasi
rodę rašiniai.

RINKTINĖ. Nr. 4. Nidos Kny
gų Klubo, leidinys, 1959.

P.A. 

tiška Giesme” ir jo satyrų antiru- 
siškais bei antisemitiniais momen
tais, nutylėdama tuos Kudirkos 
kūrybos momentus, kurie nukreip
ti prieš despotizmų, tironijų, poli - 
cinį režimų, kurie propoguoja de 
mokratines teises ir laisves. Bur
žuaziniai nacionalistai, tarnaujan
tieji Vakarų imperialistams, šian
dien stengiasi panaudoti savo pro- 
pogandai Kudirkos literatūrinį pa
likimų, išpūsdami jo nacionalisti
nius ribotumus bei nukrypimus ir 
tokiu būdu siekdami kiršinti lietu
vių liaudį prieš rusų ir kitas tary
bines tautas (nepamirškime, jog 
čia cituojame Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos Lietuvių Kalbos ir 
Literatūros Instituto leidinį! 
Red.).

Dėmės Maironio saulėje
— Poemoje (Mūsų Vargai) pa

rodoma, kaip Vatikanas globojo ir 
įkvėpė lietuvių buržuazinius vei
kėjus kovai prieš Tarybų valdžių 
Lietuvoje 1918 — 1919 m. Tačiau 
šiuos įvykius Maironis savo poe
moje vaizdavo nacionalistiniu — 
klerikaliniu požiūriu, priešiškai 
žiūrėjo į lietuvių liaudies pastan
gas pasukti socializmo keliu, pa
sisakė už buržuazijos valdžių.

— Poemoje (Raseinių Magdė) 
lenkų tauta ir jos kultūra neski
riama nuo lenkų feodalų ir jų kul
tūros, joje reiškiamos šovinistinės 
nuotaikos. "Raseinių Magdėje" 
Maironis taip pat reiškė ir griež
tai priešiškai socializmui savo pa
žiūras: ragino neskelbti “tarp luo
mų karo", smerkė pažangiuosius 
lietuvių studentus, susipažįstan
čius Rusijoje su marksizmo idėjo
mis.

Ir be aiškinimo 
suprantama

— Apysakų “šiauries sostinėje” 
Lastauskienė — Lazdynų Pelėda 
galutinai parengė spaudai jau ta
rybiniais metais. Tad supranta
ma, kad joje žymiai labiau išryš
kintos revoliucinės tendencijos.

O kaip buvo netarybiniais 
laikais

— Tačiau daugeliu atvejų ji 
(Lazdynų Pelėda) nukrypdavo 
nuo gilaus, kritiško tikrovės at
skleidimo j paviršutiniškų jos vaiz
davimų, nebūdingų reiškinių kėli
mų, o kartais ir j visiškų tikrovės 
iškraipymą, ypač vaizduodama re
voliucinį judėjimų.

Ir Vydūnas socialistas!
— Dramatizuota pasaka “Varg

šas ir Besotis” rodo, kad Vydūnui 
nebuvo svetimi ir kai kurie sociali
nės nelygybės motyvai, nors so
cialinės kovos idėjų rašytojas iš
reiškė tik abstrakčia pasakos for
ma.

Pleirytė- Vaidilutė 
sumaišė sąvokas

— "Tėviškėje” yra daugiau epi
zodų, atspindančių 1905 — 190" 
metų revoliucijų, nors autorė ne
teisingai vertina kai kuriuos to 
meto įvykius, pav. Vilniaus lietu
vių seimų ji taip pat laiko revo
liuciniu reiškiniu.

Pagaliau teisybę pasakė!
— Nors studento paveikslas ro

mane (Lindės — Dobilo “Blūde”) 
nupieštas gana teigiamai, o jo su
ėmimo aprašymas sukelia net tam 
tikrų simpatijų suimtajam ir pa. 
niekų reakcijos atstovams, tačiau 
patys mitingo dalyviai romane pa
vaizduoti kaip “žydukų” ir pusiau 
kriminalinių elementų bei girtuo
klių minia. Tad rašytojas, atrodo, 
sugestijuonuoja, jog atskiri revo
liucionieriai, kad ir kaip nuošir
džiai jie buvo atsidavę savo idėjai, 
negalėjo nieko laimėti, nes jų ne 
rėmė liaudies masės.

Žinome be jūsų !
— Tačiau ir šioje dramoje pasi

reiškė buržuazinės — liberalinės 
Žiliaus (J. žiliaus — Jonilos) pa
žiūros į revoliucijų. Revoliurijos 
tikslai ir siekiai dramoje (Jono 
vaikai) suvedami vien į nacionali
nį išsivadavimų, į kovų dėl Lietu
vos nepriklausomybės. 1905 — 
1907 metų revoliucija nekėlė Lie
tuvos nepriklausomybės šūkių.

ŠIS BEI TAS
A Nuo pirmo lietuviško spektak

lio Lietuvoje šįmet suėjo 60 metų. 
Tai įvyko Palangoje Tiškevičiaus 
daržinėje. Buvo suvaidinta J. Vii 
kutaičio — Keturakio 3 veiksmų 
komedija "Amerika pirtyje”.

A Grafikas Jurkūnas Leipcigo 
tarptautinėje knygų apipavidali
nimo parodoje už savo darbus ga
vo sidabro medalį. Medalis pa
skirtas už iliustraliejas K. Done
laičio knygai “Metai”. Bronzos 
medaliu apdovanota Kauno Požė
los vardo spaustuvė.

P. PILKA — PILKALNIS

SUTEPTOS RANKOS
IŠTRAUKA IŠ 4 VEIKSMŲ VAIDINIMO
Veikėjai:

TEISUTIS (Studentas, vėliau daktaras)
JONAS (Studentas) 
GINTIS (Studentas) . 
AUDRA (Studentė) 
DANUTE (Studentė) 
VALĖ (Studentė)

I. VEIKSMAS
Puošnus Ginčio kambarys KAUNE

GINTIS: (Kampe pritūpęs kažką krapšto) Po velnių... (apsidairo) 
Anelė, tur būt, į bažnyčių išbildėjo. Atseit galima ir nusikeikt. 
(Pareina per kambarį) Tai būtų gražus pokštas! (Vėl krapšto) 
Ne, niekas neišeina... Bet kur tie visi dingo, jau laikas būtų 
rinktis jiems. Nuobodu laukti, (sėdasi ant minkštasuolio, pusiau 
gulom.) Tingiu net tingėti. A — jau atbilda, tikriausia, Jonis, 
(įeina Jonas) Tai kur jūs dabar dingot, aš barzda apžėliau be
laukdamas.

JONAS: Pirmiausia, manyčiau, kad reik pasisveikint. Sveiks, kolega, 
o tada bartis. Būk pasveikintas Vardo Dienoje.

GINTIS: Nepradėk pamokslų, palik juos Teisučiui. Jo amatas visus 
mokyt.

JONAS: Jis visada teisus.
GINTIS: Žinoma, žinoma. Jis visad teisus, kaip ir tu savo filosofi

joje. Ne be reikalo humanitaras...
JONAS: Studijuoju tai, kas man patinka, o nepaisydamas kitų nuo

monės, tikiuos daugiau kraštui naudos, ne taip kaip...
GINTIS: Aš net nemanau slėptis, kad studijuoju...
JONAS: Sena pasaka... Teisutis sakė vėliau ateisiąs.
GINTIS: Dar kaulelius tebeskaičiuoja.
JONAS: Ką beveiktų, bet užsiėmęs ir negali laiku būti, o pranešt 

vistiek nesugebėjo.
GINTIS: žinoma, kad jis visiems ir visur angelas. Taip buvo gimna

zijoje, taip yra ir dabar...
JONAS: Kaip matau, tu čia visų pokylį suruošei.

GINTIS: Koks čia pokylis... Žinai, prisikviečiau fuksių, jei visis 
ateis — jų bus septynios, o mes tik trys. Senų gimnazijos lai
kų geležinis trejetas. Nei vieno daugiau!

JONAS: Taip, taip. Geležinis trejetas. Aš dažnai galvojau, kas taip 
mus tampriai surišo. Juk mes nuo antros klasės. Tada dar buvo

me vaikai. Mūsų tėvų socialinė padėtis — tai laiptų pirmoji, 
vidurinioji ir paskutinė aukščiausia pakopa. Mūsų būdai — tai 
Krilovo pasakėčios gulbė, lydys ir vėžys.

GINTIS: Tai kuris iš mūsų ta gulbė būtumėm.
JONAS: Nė vienam netaikau, tik manau, kad gana ryškiai palygi

nau, o tu jau žinoma, tai tik gulbe norėtum būti.
GINTIS: Visai ne, juk judviejų akyse aš visad žemiausiai stovėjau 

ir man kartais kyla klausimas, kas juodu prie manęs riša?
JONAS: Nesityčiok! Jau ne kartą esi įsitikinęs, kad ne tavo pini

gai.
GINTIS: O vis dėl to be pinigų negerai, šis mėnuo man labai sun

kus.
JONAS: Nemėtyk jų į balų, galėtum dar susitaupyti.
GINTIS: Be pamokslų jūs nei vienas, nei antras neapsieinate. Susi

taupyti... Po galais, kada gi jūs suprasit, kad aš gimiau pini
gus išleisti, o ne juos uždirbti arba taupyti!

JONAS: Kartais ir giliausi šuliniai išsisemia.
GINTIS: Nesąmonė! Mano tėvo įmonė, duodanti kasmet tiek pelno, 

neišsems tėvo kišenės. Galų gale, kas gi tuos jų pinigus ir iš
leistų, jei ne vienintelis sūnelis.

JONAS: Gyveni kaip karaliukas. Užsimanytum, tai tau ir gulbę pa- 
milžtų, o nepagalvoji, kad daug kam juodos duonos neužtenka. 

GINTIS: Bet ar aš tuo kaltas. Skaitau, jei jau Visagalis taip pa
saulį rėdo, taip turi būti. Turi būti vargšai, nes jie vargšais 
jau gimsta, turtuoliai — turtuoliais.
Pavyzdžiui, nei vienas garbingiausias ar mokyčiausias žmogus 
negali tapti karalium juo negimęs.

JONAS: Tavo tėvas ne turtuoliu gimė, o šiandie veik milijonierius. 
GINTIS: Tėvas turi galvą ir prasimušė, o be to jaunystėje saulės ne

matė, bet aš jau gimiau turtuoliu ir tokiuo jau liksiu. Kada čia 
kurią dieną vienas karininkėlis man ir sako. “Puikus vyrukas. 
Paūžt mėgsta. Gražus, smarkus, merginos alpsta jį pamačiusios, 
bet jau tos algelės tai vos iki penkto siekia. Ką aš čia norė
jau tau sakyti:...

JONAS: Tur būt meluoti.
GINTIS: Ne. A, atsiminiau... Tai jis ir sako "Mane Dievas irgi su

tvėrė ponu būti, tik užmiršo pinigų duoti”.
JONAS: O tau pinigų neužmiršo, bet protelio pagailėjo.
GINTIS: Ko jūs prie to proto kimbate, kitų už tokį komplimentą 

laukan išprašyčiau. Baigiau gimnaziją, studijuoju.
JONAS: Studentauji, geriau sakytum.
GINTIS: Kad ir taip, tai mano reikalas.
JONAS: Nepradėk pykti. Susirinks fuksės, o žinai, kad pyktis į gro

žį neina.
GINTIS: Vyruti, mums reik baigt ruoštis. Po šimts perkūnų, su ju

mis tai tik prasiginčiji dėl niekų, kartais tokias geras valandėles 
pražiopsodamas.

JONAS: Diskusijos yra mokslo šlifas. (Paima knygą).

GINTIS: Jonai, atnešk stikliukus! (Jonas šnairai pasižiūri). Žinau, 
žinau, jūs man draugai — ne tarnai. (Su pašaipa.) Kolega, gal 
malonėtumėt atnešti stikliukus.

JONAS: Žiūrėk, tu man, Šilerį nusipirkai.
GINTIS: Pirkčiau aš, dovanų gavau!
JONAS: Gera knyga. Vertėtų ir tau perskaityti.
GINTIS: Gali pasilaikyti sau, jei patinka.
JONAS: Nuo dėdės!
GINTIS: Jis gerai žinojo, kad man tas dvivamzdis patinka, kurį iš 

Čekoslovakijos parsivežė, bet, matai, knygpalaikę nupirko.
JONAS: Tai vertinga knyga.
GINTIS: Pasiimk, o ne — tai vistiek išmesiu.
JONAS: Nemesk, aš, atėjęs pas tave, turėsiu ką veikti.
GINTIS: Nebus laiko. Ginčysimės, kaip visuomet. O kada Teisutis 

ateis?
JONAS: Po dešimtos.
GINTIS: Na, gražiausia, ką mudu veiksime su septyniom.
JONAS: Tų patį, kų ir tryse būtume veikę, o tu jau tikras, kad 

visos ir ateis. (Beldžiasi į duris.)
GINTIS: Prašau.
AUDRA: Sveiki, kolegos!
GINTIS: Tu vis kaip pavasaris.
JONAS: Pagarba kolegei, mes kaip tik vilkes minėjome, o jos jau 

už durų.
GINTIS: Audre, tu viena?
AUDRA: Leisk pirmiausia pasveikinti Tave. Auk didelis, būk grei

tas, klausyk mamytės, o čia, nors tu gėlių ir nemėgsti, bet 
leisk įmerksiu, šita gėlė tai Uli siunčia kartu su sveikinimais.

GINTIS: Aičū, Uli neateis?
AUDRA: Ne.
GINTIS: O kur kitos?
AUDRA: Zina, Ada, Gražina ir Aldona taip pat neateis. Mamos ne

leidžia... Nekokį vardą susidarei, kolega. Gimnazijoje geresnį 
turėjai. Jei mano mama čia būtų, turbūt irgi neleistų.

JONAS: Tai tau ir septynios!
GINTIS: Nėra iš ko juoktis. O Valė kur?
AUDRA: Valė, tai, žinoma, ateis, bet tur būt dar nespėjo su vei

drodžiu atsisveikint. Nenusimink, berneli, Valė žadėjo atsivest 
ir savo puseserę.

GINTIS: Geriau negu nieko. O kas ji tokia, nieko sau?
AUDRA: Graži kaip pasaka, tik truputį dar provincija atsiduoda.' 

Laiko eksterno egzaminus.Kitamet žada odontologiją pradėti.
GINTIS: Tai neblogai, o kada jos ateis, nesakė?
AUDRA: Kantrybės, kantrybės, kolega!
JONAS: Manau laikas ir stikliukus atnešti. (Išeina).
GINTIS: Aš, Audrūt, tikėjaus, kad tu mane švelniau, nuoširdžiau 

pasveikinsi.
(Perkelta į 5 psl.)
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TEMPORA MUTANTUR ET NOS...
Banga po bangos ateiviams vis 

plūstant j šio krašto krantus, at- 
sivežant savo keistus europietinius 
papročius bei svetimą gyvenseną, 
patys šeimininkai australai sukru
to svarstyti klausimą, kas gi yra 
jie patys, ar jie turi pakankamai 
ryškų, stiprų tautinį stuburkaulį, 
kad sugebėtų atsilaikyti prieš 
“kontinentalines” įtakas?

Tuo susirūpinęs ir australų ži
nomas kalbininkas Sidney J. Ba
ker, neseniai išleidęs knygą The 
Drum, kur jis kedena savo tautie
čio charakterį, stengdamasis su
rasti gembę, ant kurios sukabin
tos pagrindinės, tiktai australui 
būdingos savybės, o antroj leidi
nio daly patiekia skaitytojams vie
tinio žargono žodyną. Pasak laik
raštinių apžvalgininkų, tai esanti 
labai provokuojanti knyga, vaiz
dingai nusakanti, kuo yra skir
tingas australas nuo anglų, o ypač 
nuo europiečių, vadinasi, ir mūsų 
— lietuvių.

Rūpintis yra kuo. Jei tuo pačiu 
tempu vyks svetimtaučių antplū
dis, tai po dvidešimtmečio kas 
trečias Australijos gyventojas bus 
kas tik nori, tik ne australas pa
gal kraują bei papročius, ne ka
torgininkų palikuonis.

Beieškodamas australinio cha- 
rakteriaus, The Drum autorius 
plačiai aptaria vyro-moters san
tykiavimus šiame krašte (in hoc 
signo vincesl). Girdi, viešuose ar
ba šeimyniškuose pobūviuose aus
tralų vyrai ir moterys laikosi ats
kirais būreliais, nerasdami jokios 
bendros kalbos. Priežastis: abipu
sis drovumas ir stoka pasikalbė
jimui reikalingų temų. Jeigu ne
turi apie ką šnekėti, iš kur gi at
siras drąsumas! Vyras, kuris vie
šoj sueigoj ilgėliau įsitraukia kal- 
bon su moterim, girdi, kombinuo
ja ją vesti arba yra trenktas žmo
gus. Taigi, vengimas mišrios drau
gystės esąs vienas būdingiausių 
australo tautinių bruožų.

O mums kas darbo tie australi- 
niai šnekalai. Tegu jie sveiki kap
stosi savame skiedryne!

*

Po vieno dešimtmečio nesava- 
norinės viešnagės šiame pradžioj 
labai keistame krašte, mes paste
bime ir savo bendruomenėj, kaip 
teisus Sidney J. Baker, kurio ap
rašomi papročiai braunasi j jokias 
pylimais neapsaugotą ir mūsų 
tvirtovę, • jei ji dar verta to var
do. Ir lietuviškuose pasisvečiavi
muose šeimininkė bei viešnios ne- 
besuslaukia brangių svetelių nuo
latinio dėmesio ir kavalieriško pa
slaugumo arba pastangų "užimti” 
damas įdomiais pasakojimais, įspū
džiais iš perskaitytų knygų, kon
certų, teatrų, kinų, linksmais gy
venimo atsitikimais. Moterų aki
vaizdoje natūralistinis kartojimas, 
ką fabrike pasakė supykęs bosas, 
kaip per smarkiai važiuojant su
stabdė mašiną policininkas ir 

“grynai australiškai” iškoliojo, — 
nėra per daug maistingas patie
kalas prie šventadieniškai nusi
teikusio stalo. Tad nė kiek ne
nuostabu, kai mūsų vyrams pradė
jus svaidytis dviaukščiais-triaukš- 
čiais žodžiais, šeimininkė ir vieš
nios staiga “išgaruoja” iš salio- 
no...

*

Lietuvos tradicinio kaimo ben- 
drautiniai papročiai senesniajai 
tremtinių kartai pasilieka kaip 
negrąžinamas idealas. Sueigos, 
vaišės buvo pakeltos į religinių 
apeigų plotmę. Prie seklyčioje pa
rengto stalo, po žaliais vainikais 
moterys ir vyrai, mergaitės ir vai
kinai išgyvendavo dvasios “poky
lio” ceremoniją, kaip kad seno
vės graikai rinkdavosi į simpozi- 
jumus. Paprastai, dažnai neraštin
gi artojai mokėdavo taip “užim
ti” savo damas, jog ilgai po to jas 
minėdavo, kad ten kalbos buvo 
“kaip krekcno”. Pokylio dvasia- 
šeimininkė iki paryčių nenuilsta
mai budi, kad nekam nieko ne
stigtų, visur įkišdama savo trigra
šį, linksmindama, kviesdama val
gyt ir gert, jei dar kas pajėgia, 
pasistengdama tinkamai jvietinti 
per daug pailsusius, labam rytui 
atnešdama ąsotėlį alaus. Kaip 
bažnyčioje, taip ir pokylyje per
daug sparnuotas žodis neišskris iš 
burnos.

Taip, mūsų tėvai gyveno grakš
tų gyvenimą, apie kurį (gracious 
living) dabar tiek daug rašo ang
losaksų spauda kaip tiktai turtuo
liams tepasiekiamą idealą!

Kad mes, tremties tėvai, galė
tum savo augančiam jaunimui pa
demonstruoti tokį gyvenimą!

*

Jei Lietuvos kaimietis bendra
vo su moteriškais partneriais na
tūraliai, tai miestietis savo eti
keto evangelijon buvo įrašęs pir
muoju punktu visokeriopai gerbti 
seną žmogų ir moterį. Svečiuose 
šeimininkė buvo stabas nr. 1, ku
riam priklauso gėlės, komplimen
tai, nepertraukiamas dėmesys, 
gražbylystės vaisiai. Juo kavalie- 
riškesnis vyras, tuo populiariškes- 
nis mišrioj sueigoj. Nelikdavo sko
linga ir dama.

★

Dar po kito dešimtmečio Sid
ney J. Baker knyga bus lygiai ak
tuali ir mums.

J. ZELENIUS

Lietuvi* sykį užkalbinę* Pinčiu
ką: — Ko sėdi pelkėse?

— Tai kad apiipratau! — atsa
kė anas.

A. Mickevičius

TREMTIES SIELVARTO
DAINUOTOJAS

J. Riekus gimė 1910 m. Pane' 
vėžio apskrityje, Rozalimo vals
čiuje, Juškonių kaime. Baigęs 
gimnaziją Kėdainiuose, įstojo 
Dotnuvos Ž. O. Akademijon, ku
rią baigė agronomo-ekonomisto 
diplomu. Netrukus buvo paskirtas 
Jaunojo Ūkininko redaktorium, 
be tiesioginio darbo redakcijoje 
su paskaitomis bei literatūriniais 
parengimais lankydavo Jaunųjų 
Ūkininkų ratelius visoje Lietuvo
je. Šiose pareigose išbuvo iki 1940 
m. Pirmąjį poezijos rinkinį Jau
nystė Arimuose išleido 19,36 m., 
spausdino savo eilėraščius N. Žo
dy, J. Kartoj, Kultūroj, Akademi
ke ir kituose žurnaluose. Nuo 
1944-1949 metų gyveno su žmona 
(taip pat agronome) ir sūnum 
Osnabruecke tremtinių stovyklo
je, o prieš dešimtmetį apsigyve
no P. Australijos sostinėje Ade
laidėje, kur dabar pelnosi duoną 
kasdieninę kaip krautuvės savi
ninkas.

c/įrgi ne tu ?
ŽMOGAU DIDYBĖJE APAKĘS, 
PUIKIAUSIAS ŽEMĖS TVARINY, 
NUO KO APRAIBO AKYS, 
KOKIAIS KELIAIS IR KUR EINI?

ŽMOGAU, PAVARGĘS IR NUBALĘS
TARP ŽEMĖS ŪKANŲ ŠALTŲ,
AR ŠVIEČIA TAU DAR LAIMĖS ŠALYS, 
KAI PŪGOS ŪŽČIOJA RATU?

ŽMOGAU, KURS ALKANAS IEŠKOJAI 
TIESOS TAKELIAIS IR KELIAIS — 
KOKIAIS BALSAIS PRABILS RYTOJAI, 
KOKIAIS ŽIEDAIS JIE IŠSISKLEIS?

ŽMOGAU, KURS VIEŠPATI NESYKĮ
ANT KRYŽIAUS VIENĄ PALIKAI,
AR NEŽINAI, KO PAUKŠČIAI KLYKIA, 
KO SKAUSMU DRUMSČIASI LAUKAI...?

IR SIAUBIA ŽEMĘ KARAS, BADAS-------
ŽMOGAU, KŪRĖJAU NUOSTABUS!
ARGI NE TU, SAVE PRARADĘS, 
STATAI IR GARBINI STABUS?

ŽMOGAU, PUIKYBĖJE APAKĘS,
DANGAUS IR ŽEMĖS TVARINY, 
NUO KO APRAIBO TAVO AKYS, 
KOKIAIS KELIAIS IR KUR EINI?...

TU NEAPYKANTĄ PASĖJAI
IR ŽMOGUS ŽMOGŲ PLĖŠĖ, ŽŪDĖ-------
TAU AMŽIAI RAŠĖ EPOPĖJĄ
IR GYRĖ TAVO KEISTĄ BŪDĄ.

TU PRISTEIGEI VERGŲ KACETŲ
IR UŽDAREI TEN MIRČIAI ŽMOGŲ. 
PASAULI, KAIP TAVE MYLĖTI 
AISTRINGĄ, PURVINĄ IR BLOGĄ?

TU IŠBLAŠKEI TAUTAS IR ŽMONES, 
SUNAIKINAI PILIS IR MIESTUS.
NE SAULĖ!... ŪKANOS RAUDONOS
PRO SŪTEMAS TAU IMA ŠVISTI.

BLAŠKAIS TU VĖTROMIS UŽKIMĘS, 
NUO TAVO DULKIŲ RAIBSTA AKYS. 
MATAU KAIP DEGA HIROSIMA... 
AR JI TAU NIEKO NEPASAKO?

KELIAS
I VAKARUS

Balta žuvėdra klykia, 
Net sukasi galva — 
Tena namai paliko, 
Paliko Lietuva.

J. RACKUS 
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Čia patiekiame skaitytojams 
kelis J. Rackaus eilėraščius iš 
spaudai paruoštos knygos Laivai 
be Uosto.

PUŠIS PRIE NEMUNO

žaliavo ant Nemuno kranto, 
Žaliavo ir ošė pušis — 
Kas norą mylėt ir gyventi, 
Kas skausmą širdies aprašys?

Skambėjo ji vėtroj kaip styga, 
Su vėtromis žaidė jinai, 
Nei oro, nei saulės nestigo, 
Nei skambančio juoko jaunai...

Vainikais žaliais vis dabinos,
Vėjelis šukavo kasas, 
Ir stebino savo kaimynes 
Ji ūgiu ir grožiu visas.

Bet kartą, kai blaškė giružę 
Atklydę gandai negeri, 
Pušis neatlaikė ir... lūžo 
Jaunystės pačiam vidury.

Ir sukrėtė viesulas pirkią, 
Subildo perkūnas kalnuos, 
Ir ąžuolas senas pravirko 
Pagailęs kaimynės jaunos.

Ir liūdna prie Nemuno kranto 
Audrų nukamuotom širdims, 
Bet noras mylėt ir gyventi 
Atgis dar, liepsnos ir nerims!

AŠ TAVĘS NEMYLIU 
I '

PASAULI, Aš TAVĘS NEMYLIU, 
NORS TU IR VIEŠPATIES SUTVERTAS! 
TU NUBLOŠKEI UŽ ŠIMTŲ MYLIŲ 
ŽMOGŲ NUO TĖVIŠKĖS JO VARTŲ------

TU PASTATEI KELIUOS SARGYBAS, 
RUBEŽIŲ SAUGOJA PATRANKOS. 
IŠ BAIMĖS AKYS TAVO ŽIBA, 
IŠ PYKČIO DREBA TAVO RANKOS.

Ten rūpesčiais artojų 
Linguoja ąžuolai 
Ii- tu, šalie artojų, 
Lig drobė nubalai.

Palinko sesės liepos, 
Močiutė obelė, 
Giliai jausmus paslėpę 
Ir ąžuolai žili.

Ten gluosniai nusiminę 
Ar saulę bematys?
J vakarus vilkstinė 
Nusineša viltis...

Žaliuokit rūtos, mirtos, 
Siūbuok, pušie laisva, 
Speiguose kad nemirtų 
Mūs vargo Lietuva.

Kai vėjai tils užkimę, 
Trauks paukščiai į namus, 
Gal būt, ranka likimo 
Pasuks atgal ir mus.

Balta žuvėdra klykia, 
Net sukasi galva... 
Tenai namai paliko, 
Paliko Lietuva.

Suteptos Rankos
(Atkelta iš 4 psl.)

AUDRA: O aš maniau, kad aš visad nuoširdi...
GINTIS: Galėjai nors pabučiuoti.
AUDRA: Pabučiuoti? Lyg tau tas svarbu. Tu juk visada tvirtini, 

kad pabučiavimui reikšmės nepriduodi.
GINTIS: Na, žinoma. Aš neesu senų pažiūrų, kad bučkį laikyčiau 

šventu dalyku.
AUDRA: O jis man kai kuriais atžvilgiais — šventas.
JONAS: (Įėjęs su stiklais). Atnešiau tavo visoms viešnioms. Galėsi

me ir už jas išgerti.
AUDRA: (Užsukusi patefoną). Jonai, pradėkim pokylį.
GINTIS: Priderėtų man pirmas šokis su pirmąja viešnia.
AUDRA: Tu taip pat daug ko nedarai, kas tau priderėtų. (Įeina Va

lė ir Danutė).
VALĖ: (Puola Ginčiui ant kaklo.) Sveikinu, sveikinu, pasisekimo, 

laimės, būk kaip liūtas. Tokie vyrai man patinka, tiesa, būkit 
pažĮstami, mano giminaitė Danutė, o čia Gintis, šis Jonas, Aud
rą jau pažįsti.

GINTIS: Malonu, malonu, (Palikęs Valę prieina prie Danutės). Jaus
kitės kaip namuose, kolege. Esu laimingas Jus čia matydamas.

DANUTĖ: Leiskit ir man Jus pasveikinti ir atsiprašyti už įsibrovi
mą, bet tai daugiau Valės kaltė.

JONAS: Šito tai jau Gintis tikrai neatleis, nes iš jo sukviesto būrio 
nedaug kas ateis.

GINTIS: Tau tai tik kandžiotis. Kolege Danute, saugokitės šito žmo
gaus, jis labai aštrius dantis turi.

DANUTĖ: Neatrodo, kad toks jau piktas būtų ir kandžiotųsi.
AUDRA: Nereik nuomonių iš pasakojimo susidaryti. Pažinsi pati. 

Juodu iš geležinio trejeto, tiesa, o kur gi Teisutis?
JONAS: Po dešimtos ateis.
GINTIS: Tur būt pasimatymą turi, jei taip ilgai užtruko.
AUDRA: Savu mastu nematuok kitų. Pažįstame visi. Jei Teisutis 

jau neateina — reiškia turi rimtą priežastį.

VALĖ: Tai pasimatymą skaitai nerimtu reikalu?... Pamėgintų kas 
nors man neateiti arba suvėluoti, nežinau ką padaryčiau.

JONAS: Na, dar nemačiau Valės piktos, reiks kada nors apstatyti.
VALĖ: Na, na (pagrūmoja). Pamėgintum!
DANUTĖ: Koks puikus paveikslas. Ir dar dail. Virbalo originalas. 

Kiek žinau — vienas iš jo geriausių darbų.
GINTIS: Patinka? Galit jį pasiimti. Mielai jo vietoje aš norėčiau 

matyti kabant tikrą suomišką durklą, arba normandų darbo me
džioklės ragą.

DANUTĖ: Atrodo, jūs senienų mėgėjas, o įsigijote paskutinės ma
dos šedevrą.

GINTIS: Motina padovanojo, o Anelė, mano tarnaitė, pakabino. Jis 
manęs nei šildo, nei šaldo. Tikrai padarytumei man malonumą, 
jį pasiimdama.

DANUTĖ: Ačiū, bet per brangus dalykas, ir dar motinos dovanotas. 
JONAS: Jis tik blizgesį vertina. Vertingi meno kūriniai, geros kny

gos pas jį nesilaiko. Dalina kam pakliūna, jei kas pas jį pasitai
ko. Ir kas be ko, atsiranda tokių, kurie mielai ima jo nesupra-

- timą išnaudodami, pasakyčiau net piktam.
GINTIS: Tai mano dosnumą vadini nesupratimu?
JONAS: Žinoma! Dar šiandien man siūlei aną knygą, nors ir žino

jai, kad aš neimsiu. O kiek tavo duotų knygų Kogano knygy
nas už paskainę nupirko.

GINTIS: Man visai nesvarbu, kaip kas elgiasi su mano dovanotais 
daiktais.

AUDRA: Lygiai kaip ir sveikas nevertini tau dovanoto daikto, jei 
jis tau neatatinka skonio. Reiktų gerbti nors tuos žmones, kurie 
tokias brangias dovanas perka...

GINTIS: Tie žmonės labai gerai žino, kas man patiktų, bet visad 
visokį šlamštą kiša. Užteks apie tai ginčų. Paragaukit vyno. 
Jis visai neblogas. Prie kavos surasiu prancūziško likerio.

JONAS: Aš alum širdį gaivinsiu.
GINTIS: Jei Teisutis būtų, tai kavą gertų.
VALĖ: Mane visai kolegos užmiršo, aš noriu šokti.
GINTIS: Tuoj, brangute, bet dabar iki dugno prašau. (Į Danutę) 

Kolege.

DANUTĖ: Aš negeriu.
VALĖ: Nieko, pradės. Įsitikins, kad negerti, nerūkyti, nesidažyti, 

tai atsilikusių jų pažiūros.
GINTIS: Bet, kolege, jūs įžeistumėt mane, neparagaudama šito vy

no, kurį dar mano senelis gamino. Tikrai puikus, paragaukit
DANUTĖ: Aš matau gaivą, tai mano mėgiamiausias gėrimas. 
GINTIS: Bet vistiek turit nors vieną stiklą išgert į mano sveikatą. 
DANUTĖ!* Jūs gi negalit mane priverst pamėginti ir gerti vyną, 

kaip kad aš jūsų negaliu priversti kitaip vertinti dail. Virbalo 
paveikslą.

JONAS: Valio, kolege!
AUDRA: Pasirodo, Dana nepėsčia esi.
VALĖ: Ginti, užstatyk tango, eime šokt.
GINTIS: Jūsų patarnavimui, kolege, (Beldimas į duris. Jonas tarp

dury su kažkuo kalbasi. Gintis su Vale šoka.) (Jonas sugrįžęs 
sustabdo patefoną)

VALĖ: Na, kas čia dabar, leisk šokti.
JONAS: (Prislėgtas). Atleiskit man. Aš turiu eiti. Vargšas Teisutis! 

Šiandie jis pradėjo dirbti kaip darbininkas statyboje popietinėje 
pamainoje. Dabar pranešė, kad įvyko nelaimė. Krisdami pasto
liai sužeidė kelis darbininkus. Jų tarpe ir Teisutį.

AUDRA: Viešpatie! Ir aš einu.
DANUTĖ: Tikra nelaimė.
GINTIS: O kas vertė jį dirbti?
JONAS: Tu nutilk. Teisutis iš nieko nepaprašys, o jau antra savai

tė, kaip pusbadžiu gyvena.
GINTIS: Tai po galais ir atrado laiką? Dabar tik pradėjome, o juk 

viskas paruošta.
DANUTĖ: Manyčiau, kad nevertėtų linksmintis, kada vienas iš jūsų 

trejeto kenčia skausmus.
JONAS: Iki kolegos, aš skubu.
AUDRA: Palauk, ir aš einu (Abu išeina).
DANUTĖ: Padėkosiu ir atsiprašysiu.
GINTIS: Palikit, kolege.
DANUTĖ: Ačiū — labanakt.

UŽDANGA.
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PRAMONINIS IDIJOTAS, 
AR ŽMOGUS?

— ... o mechaninė pažanga reiš
kia dar didesnę darbo specializa
cijų bei standartizacijų, reiškia 
dar daugiau gatavai pagamintų ir 
nuasmenintų pramogų, reiškia as
meninės iniciatyvos bei kūrybiš
kumo susmukdymų, reiškia dar 
didesnį intelektualizmų ir kaskart 
vis didėjančių atrofijų visų gyvy
binių bei esminių pradų žmogaus 
prigimtyje, reiškia vis didesni 
nuobodulį bei nerimų, pagaliau, 
reiškia tam tikrų individualinį pa
mišimų, kuris tegali baigtis socia
line revoliucija. Kaip begalve turn, 
bet karai ir revoliucijos yra neiš
vengiami, jeigu padėtis ir toliau 
bus tokia, kokia ji yra dabar.

— Vadinasi, problema pati sa
vaime išsispręs? — tarė Pilypas.

— Tiktai pati save sunaikin
dama. Kai žmonija bus sunaikin
ta, aišku, nebeliks nė problemų. 
Bet, atrodo, toks spreidimas nėra 
vienas iš pačių gerųjų. Aš tikiu, 
kad galės būti ir kitokių sprendi
mų net gi dabartinės sistemos rė 
muosc, kai sistema bus palaips
niui keičiama galutinio sprendimo 
kryptimi. Viso blogio šaknis glū
di individualinėje psichologijoje; 
vadinasi, nuo čia, nuo individua
linės psichologijos ir turįm pra
dėti. Pirmas žingsnis būtų privers 
ti žmogų gyventi dvilipiškai, dvie
jose plotmėse. Vienoje plotmėje
— kaip supramonintų darbininkų, 
o antroj plotmėj — kaip tikrų 
žmogų. Kaip idijotų ir kaip ma
šinų astuonias valandas iš dvide
šimt keturių paroje ir kaip tikrų 
žmogų likusių paros dalį.

— Ar gi dabar kitaip yra?
— Aišku, dabar taip nėra. Žmo

nės gyvena kaip idijotai ir kaip 
mašinos visų laikų — ir darbo ir 
laisvalaikio metu. Kaip idijotai ir 
kaip mašinos, tačiau jie vaizduo
jasi, jog gyvena lyg civilizuoti 
žmonės, net lyg dievai. Pivmieu- 
sia reikėtų juos įtikinti, kad jie 
yra idijotai ir mašinos darbo va
landomis. — Kadangi mūsų civi
lizacija yra tokia, kokia ji yra,
— turite jiems kartoti, — tai jūs 
privalote aštuonias valandas iš 
dvidešimt keturių praleisti kaip 
idijoto bei siuvamosios mašinos 
mišinys. Tai labai nemalonu, aš 
gerai žinau. Tatai pažemina jus, 
sukelia koktumų jumyse. Bet taip 
yra. Jūs priversti tai daryti: ki
taip visas mūsų pasaul-o pasta
tas susmuks ir mes visi turėsim 
mirt badu. Vadinasi, atlik savo 
darbų idijotiškai ir mechaniškai, 
o laisvalaikio valandas praleisk 
kaip tikras, pilnutinis vyras arba 
moteris. Bet nesumaišyk tų dvie

ALDOUS HUXLEY

jų gyvenimų vienon krūvon; su
pilk tarp jų vandens nepaplauna
mų pylimų. Tikro žmogaus gyve
nimas laisvalaikio valandomis yra 
tavo esminis tikslas. Antrasis gy
venimas gi yra tik nešvankus dar
bas, kuris turi būti atliktas. Ir 
niekuomet nepamirškite, jog tai 
yra nešvankus darbas ir, išskyrus 
tų vienų sumetimų, kad jis maiti
na jus bei palaiko nepaliestus vi
suomenės pamatus, — visiškai ne
svarbus, visiškai be ryšio su tik
ru žmogaus gyvenimu. Nesiduo
kit apmulkinami veidmainių niek
šų, kurie šneka apie pramoninio 
darbo šventumų ir apie tai, kad 
fabrikantai, suteikdami artimui 
darbo, atlieka krikščioniškų pa
reigų. Visa tai — melas. Jūsų 
darbas yra tiktai šlykštus, nešvan
kus darbas, kurį jūsų protėvių 
beprotiškumas nelaimingu būdu 
padarė neišvengiamai reikalingų. 
Jie supylė mėšlo kalnų ir jūs da
bar priversti jį kuopti, kad smar
vė jūsų mirtinai nęužtroškintų, 
kuopti tam, kad išliktumėt gyvi, 
drauge keikdami atmintį tų mani- 
jakų, kurie pramanė visų tų ne
švankų darbų, pavestų jums atlik
ti. Bet nebandykit ramintis nu
duodami, jog šlykštus mechaninis 
darbas yra kilnus darbas. Jis toks 
nėra; ir vienintelė tokios nuomo-

AUSTRALIJOS LITERATŪROS FONDAS
PLEČIA SAVO VEIKLĄ... IR RAUDONUOJA

Federalinės vyriausybės Lite
ratūros Fondo sekretorius nese
niai pranešė, kad Fondo komite
tas 1960 metams paskyrė tris 
£ 1000 stipendijas šiems rašyto
jams: Hal Porter’iui, kuris šiemet 
išleido knygų A Handful of Pen
nies, dabar rašo istorinį romanų 
apie žinomų Tasmanijos katorgi
ninkų, da'lininkų Wainwright, Roy 
Connolly'ui, Southern Saga au
toriui, rašančiam naujų romanų 
iš Queenslando buities ir F.B 
Vickers’ui, The Mirage autoriui, 
kūriančiam naujų veikalų apie 
anglų imigranto šeimos rūpes
čius.

Sekretorius Mr. Cumming pa- 
reiškė spaudai, kad L. Fondas pa
siryžęs sekantiems metams išleis
ti £4000 australų literatūros pas 
kaitininkų kelionėms po Viktori
jos ir N.S.W. miestus bei provin
cijų. šių L.F. nuolat remiamų pa
skaitų tikslas skatinti Australijos 
literatūrų.

Taip pat nutarta pakelti pini
ginė parama vertingiems literatū

nės bei įsitikinimo išdava yra ta,
kad jūs numušat savo žmogiškumą 
iki paties nešvankaus darbo lyg
mens. Jeigu tu pats imsi tikėti 
pramone kaip tau kitų daroma 
malone ir pramoninio darbo šven
tumu, tai tik patsai patapsi me
chaniniu idijotu visas dvidešimt
keturias valandas dvidešimt ketu
rių valandų paroje. Geriau prisi
pažink, jog tai yra nešvankus dar
bas, užsikimšk nosies šnerves ir 
dirbk aštuonias valandas, o po to 
susikaupk ir būk tikru žmogum 
laisvalaikio metu. Tikru, pilnuti
niu žmogum. Ne laikraščio skai
tytoju, ne džazo klausytoju, ne 
radijo pamišėliu. Pramonininkai, 
kurie aprūpina mases standarti
zuotomis, gatavai pagamintomis 
pramogomis, stengiasi kiek įma
nydami tave' paversti mechaniniu 
idijotu taip pat ir laisvalaikio me
tu. Bet tu nepasiduok jiems! Sten
kis būti tikru žmogum —

— Štai kų jūs turit sakyti žmo
nėms, štai ko turit mokyti jauni
mų. Jūs turit įtikinti kiekvienų, 
jog visa ta didingoji pramoninė 
civilizacija yra ne kas kita, kaip 
šlykšti smarvė ir kad tikrų gyve
nimų galima gyventi tiktai ana
pus jos ribų. Praeis daug laiko, 
kol padorus gyvenimas ir pramo
ninė smarvė galės būti suderinta. 
Gal būt, tie du dalykai iš viso ne
suderinami. Tai reikia dar įrodyt. 
Tuo tarpu bet kokia kaina turim 
kuopti mėšlų ir kęsti smarvę šal
tai, ir bandyt gyventi tikro žmo
gaus gyvenimų.

Ištrauka iš vad. idėjų romano 
Point Counter Point.

riniams rankraščiams atspausdin
ti. ši parama pakeliama nuo buv. 
£ 2500 iki £ 4000 per metus. L. 
Fondas sutiko paremti spausdini
mų dviejų stambesnių veikalų, bū
tent H.M. Green’o monumentali- 
nės History of Australia! Litera
ture ir CHristopher Brennan raš
tų, kuriuos redaguoja prof. A.R. 
Chisholm. Tarp 20 kitų rankraš
čių, gavusių paramų, yra Raw- 
ling’o Life of Charles Tarpui- ir 
P. Australijos literatūros antolo
gija, kuri pasirodys Adelaidės 
Meno Festivalio proga.

Komitetas taip pat svarstė vis 
daugėjančių literatūrinių žurnalų 
prašymus paremti juos pinigiškai, 
tačiau nutarta ir toliau remti tik
tai du — Southerly ir Meanjin, 
jau visų eilę metų gavusius pa
šalpų. Iš viso 1960 metams vyriau
sybė L. Fondui paskyrė £ 20.00(1

Kitas rimtas kultūrinis žurnalas 
Quadrant, taip pat kelis metus iš 
eilės prašęs pašalpos ir jos nega
vęs, mano, kad L. Fondo, nors ir 
valdinio, skirstytojai yra smar
kiai paraudonavę...

LENKŲ RAŠYTOJAS
APIE LIETUVOS

IR LENKIJOS 
DIPLOMATUS

Kėdainių apskrityje gimęs Čes
lovas Milošas, vienas reikšmin
giausių dabarties Lenkijos poetų 
ir romanistų, gyvenus kaip emi
grantas Paryžiuje, išeivių žurna
lo Kultūra redakcijos na
rys, prancūzų intelektualinio žur
nalo P r e u v e s nuolatinio 
bendradarbis, gavęs premijų 
Prix-Europeen už ro
manų La prise du pouvoir, para
šęs labai šiltomis spalvomis roma 
nų iš irstančios Lietuvos bajori
jos gyvenimo D o 1 i n a 1 s s y, 
mūsų didžiojo poeto Oskaro Mila
šiaus brolvaikis, prieš paskutinį 
karų dažnai lankęsis Lietuvos pa 
siuntinybėje, kur jo dėdė dirbo 
kaip patarėjas, čia patiekiame tų 
dažnų apsilankymų įspūdžius, kaip 
jis aprašo spaudai rengiamoj 
prancūzų kalba knygoje Euro- 
pe n a t a Te (Gimtoji Euro
pa):

— Lietuvos pasiuntinybė buvo 
įsikūrusi Malesherbes aikštėje. 
Štai kokiomis aplinkybėmis per 
visų 1934-1935 metų žiemų aš te
nai būdavau gana dažnas svečias. 
Pagaliau, nors ir pavėluotai man 
buvo pavykę įkūnyti senų troški
mų — nuvažiuot į Paryžių. Kaip 
jau neturtingų kraštų piliečiams 
įprasta, man reikėjo gauti valdi
nę paramų ir po to jų pateisinti 
savo stropumu bei darbštumu: aš 
turėjau baigti teisės mokslų stu
dijas. Patogumo sumetimais man 
buvo nepatartina niekam prasi
tarti apie savo asmeninius susi
tikimus su Malesherbes aikštės 
personalo nariais; tarp ^Lenkijos 
ir Lietuvos, tuomet abiejų nepri
klausomų valstybių, nebuvo jokių 
diplomatinių santykių, ir būtų 
buvę tuščios pastangos apeliuoti 
į sveikų protų, aiškinant, jog Kli
mas, lietuvių atstovas Paryžiuje, 
ir aš pats buvom gimę ne tiktai 
tame pačiame krašte bet ir tame 
pačiame valsčiuje, arba, dar tiks
liau, per- tris kilometrus vienas 
nuo kito; išdaviko vardas, tuo
met turėjęs tokių plačių apyvar
tų, galėjo būti taip lengvai ir man 
pritaikytas.

— Gi iš tikrųjų, nepaisant kal
bos skirtumų, Lietuvos pasiunti
nybėje mane priimdavo ramiai, 
taikingai ir demokratiškai, ir ta
tai man būdavo tikra paguoda, 
prisimenant, kaip mane priimdavo 
lenkų ambasadoje. Vos tiktai ten 
(lenkų pasiuntinybėje) įžengda
vai prieškambarin, tučtuojau pa
dvelkdavo paniekos vėjas kiekvie
nam, kuris neturi visuomeninės 
reikšmės, ir šį įspūdį dar labiau 
sutvirtindavo, kai susieidavai ar
čiau su lenkų diplomatinės tarny-

UOSTO 
ŽIBURIAI

Laikas ir tolis neįstengia atšal- 
dyt tikros draugystės. Ir šiandien 
mintimis kaip beprotis klajoju 
tarp jūsų, įvairiaspalviai žiburiai! 
Jūs vieni suprantate mano skaus
mų, nes matėte mano laimę, jūs, 
uosto žiburiai...

Ten ir tada neturėjau nei drau
gų, ne draugių. Nežinau ko
dėl, nors mano virdis at
vira kiekvienam žmogui. Ma
no draugais buvo uosto žiburiai; 
ir tie, kurie išdidžiai laikė atlapus 
vartus Kopgalyje ir tie, kurie nu
rodinėjo duris j Naujųjį Uostų, j 
gilų Dangės labirintų, kurie sau
gojo senąjį žvejų Prieglobstį, ir 
tie, kurie tvarkė Kuršių Mares, — 
visi buvo mano draugai. Jų virši
ninkas Didysis švyturys taip pat 
buvo mano geras bičiulis. Būdavo, 
ar džiaugsmas be reikalo, ar liū- 
dėsys be priežasties, ar sielvartas 
be pagrindo, — buvau tada jau
nas, — įsiskverbs į mane, aš tik 
ir laukiau, kuomet pradės darbų 
mano draugai. Vienam žodį ištari, 
antram žvilgsnį meti, kitiems ran
ka pamoji, — ir džiaugsmas pri
pildydavo Melnragės, Girulių pu
šynus, pasiekdavo Karklininkų, 
, Juodkrantės ir net Nidos kran
tus; liūdėsys gi ir sielvartas čia 
pat paskęsdavo tarp molų akmenų.

Vienų kartų, kai ruduo vargino 
Baltijų, Kuršių Mares, Dangę, tik
rai buvo sunku, — sunku tiems, 
kurie neturėjo draugų. Aš, ankš
čiau kaip visada, skubėjau pas ar
timiausi draugų, žalių beržynų

A. MICKEVIČIUS APIE RUSIJĄ
O šiandien negyvas, tylus kraštas šitas. 
Tarytumei lapas -dar neprirašytas — 
Ar Dievo ranka tam lape parašys 
Ir žmogų išaukštins parašymas šis? 
Ar Jis šventų tiesų panūs įrašyti, 
Kad meili turėtų žmonijų tvarkyti, 
Kad laikos pasaulis malda ir auka?
O gal Dievo priešo niekšiška ranka 
Kardu iškapos šioje knygoje mintį, 
Kad reikia grandinėm žmonijų rakinti, 
O žmogų nekaltų botagais kankinti?

Iš A. Mickevičiaus Kelias į Rusiją, 
vertė Just. Marcinkevičius.

bos žmonėmis. Ambasada buvo tikdavau kultūrinių reikalų atašę, 
prikimšta puikiausių tituluotų idi-poetų, kuris teikdavosi kartais 
jotų ekzempliorių, pasirengusių pakviesti mane pietų j savo ele- 
šokinėti prieš svetimšalius, tačiau gantiškų paryžietinj butų, nors, 
išpuikusių arogantų santykiuose deja, mes nerasdavom jokios ben- 
su savais piliečiais. Tarp jų su-droš pasikalbėjimų temos.

' F. SIPAVIČIUS

Svajonė pakeitė tikrovę. 
Taip lėmė jau dalis gaili. — 
Lieki širdies mano valdove, 
Nora ir esi toli, toli... -

žalvarni švyturį. Ten sutikau jų, 
be draugių, be draugų, vienų jų... 
Aš dabar nežinau, kų jai sakiau,— 
greičiausia ir tada nežinojau, — 
ji tik pasakė “taip, uosto žibu
riai”... Nuo tada žiburių skaičius 
padidėjo, mudu suspindome lai
me. Nuo tada tapome neatskiria
ma Uosto Dvasios dalis greta 
ūžiančių krantinių, dūsaujančių 
prikrautų laivų ir klykiančių žu
vėdrų...

Mūsų svečiai buvo laivai. Pasi- 
tikdavom, palydėdavom. Kuris 
plaukė j tolimus kraštus vakare, 
lydėjom iki švyturio. Susėdę, be
siplakančių bangų supami, siun- 
tėm išplaukiančiam geros kelionės 
linkėjimus j tamsių bedugnę, ku
rioj laivas nyko pamažu.

— Laikas namo, — pasakyda
vau aš, ar ji.

— Laikas namo, — buvo atsa
kymas.

Bet kaip gi eisi namo, jei laivo 
žiburiai vis dar matyti?

Kartų nuo švyturio grįžau vie
nas. Laive, kurį lydėjau, išplau
kė ji. Nuliūdau aš, nuliūdo visi 
žiburiai, bet jų skaičius nepasikei
tė: laimės vietoje sužibo naujas 
ilgėsio ir sielvarto žiburys mano 
širdyje — .

Tai buvo seniai ir toli.
Ir šiandien mintimis kaip bepro

tis klajoju tarp jūsų, įvairiaspal
viai žiburiai. Ten jų sutikau, ten 
jų palydėjau, jūs vieni suprantate 
mano skausmų, nes matėte mano 
laimę, jūs uosto žiburiai...

ELZĖ RATAISKIENĖ

MĖLYNOJI BARONESĖ
Slinko dienos. Pavasaris supėsi 

ir čiulbėjo sprogstančiose medžių 
šakose, sodai balo nue obelų ir 
vyšniažiedžių, pakelės nuo ievų. 
Igno sveikata žymiai pablogėjo. 
Daktaro liepiamas ir mano pra
šomas išvažiavo tėviškėn. Po ku
rio laiko nuvažiavau jo aplankyti. 
Radau pablyškusį ir smarkiai pa
irusių nervų. Mane pamatęs lyg 
vaikas apsipylė ašaromis.

— Lydia, kaip gerai, kad tu at
važiavai! Man labai trūksta ta
vęs!

Ir pasilikus pora savaičių slau
giau jį, kaip bejėgį kūdikį.

— štai jau ir mūsų piliakalnis! 
Iš lėto užlipom viršūnėn, kur jau
na žolė viliojančiai kvepia, pri
berta įvairių margiausių žiedų.

Ignas atsigulė aukštielninkas, 
pasidėdamas rankų po galva ir 
Užsimerkė, lyg kų galvodamas ar 
norėdamas kų svarbaus prisiminti.

— Žiūrėk, Ignai, koks dyvinai 
mėlynas dangus šiandien, nė ma
žiausio debesėlio, kas drumstų jo 
spalvų.

— Lydia, prašau tavęs, nekal
bėk ir neminėk man niekad mels
vos spalvos! Supranti, neapkenčiu 
jos, biauriuosi tuja spalva; džiau
giuosi, kad tavo akys ne mėlynos, 
kitaip nerasčiau niekur ramybės. 
Mane slegia, mane lyg prakeiktas 
šešėlis persekioja visur: mėlyna, 
melsva... Ak, kur man pabėgti ir 

kaip atsikratyti tos mėlynos šlyk
ščios senės? Lydia, padėk nors tu! 
Aš jaučiuosi bejėgis. Šitos ran
kos... kruvinos mano rankos ne
duoda man ramybės, štai — mėly
nas kraujas žymu ant mano pirš
tų...

— Ignai, kas tau nutiko? Nusi
ramink, kų tu dabar kliedi! Klau
syk, kaip šnera aplink pavasaris, 
kaip kvepia jo žiedai; ir vėjas 
toks gaivinantis.

Aš stebėjau jo pilkas, neramiai 
degančias akis ir pablyškusius 
skruostus, kurie dabar degė. At
rodė, jis karščiuoja. Akys tokios 
neramios, tartum lakstytų po di 
džiulius tuščius praeities namus, 
jieškodamos ten kažko bauginan
čio, paslėpto. Raminau jį, norėda
ma nukreipti jo mintis kur kitur: 
ateitin, jo kūrybon, meno sritin, 
manydama, kad tai jo nusilpusios 
sveikatos išdava, bet ne kažkokia 
žiauri jį slegianti tikrovė.

— Lydia, būk mano draugė, 
mano kunigas ir mano teisėjas. 
Noriu tau išpažinti savo kaltę, 
persekiojančių mane visur ir visa
da nuo mano grįžimo valandos. 
Jei tu mane suprasi ir nepasmerk
si, gal palengvės man toji perse
kiojanti nelaimė. Lydia, prašau, 
išklausyk mane iki galo...

Aš savo rankomis nužudžiau 
moterį — senę, turtingų, gyveni
mo drumzlėmis persisotinusių Pa

ryžiaus baronesę Mile Myrthec 
Lerux.

— Ignai, tu...
.— Nepertrauk manęs, aš tau pa
pasakosiu viskų, kų bandžiau slėp 
ti metus laiko vienas savyje, štai 
mano trumpa, bet juoda gyvenimo 
dalis, prabėgusi aname didmies
tyje...

Kambarį susiradau skurdžiame 
miesto kvartale pas vienų našlę 
skalbėjų. Gyvenau pačioje palė
pėje ir džiaugiaus, kad mano lan
gas buvo kažkieno sodo pusėje, 
kur turėjau pakankamai saulės 
šviesos ir nedaug dulkių. Už tų 
pačių kambario nuomų ji mane ir 
apskalbdavo; maitintis teko pa
čiam. Pinigų pertekliaus nebuvo, 
taigi nutariau susirasti šiokį tokį 
darbų. Radau viename naktinia
me klube šlaviko vietų anksti ry
tais. Iš ten dažnai tiesiai skubė
davau akademijon. Palengva su
siradau draugų, daugiausia iš už
sieniečių, kurių vienas buvo ar
timiausias. Tai mano profesorius, 
vokiečių kilmės dr. Friedrich. Ar
čiau su juo susipažinau pripuola
mai po vienos paskaitos, būreliui 
studentų bediskutuojant moder
niosios Vakarų skulptūros link
mę.

Dienos slinko. Vienų rytų, be- 
šluojant kabareto patalpas, kone 
uždususi įbėgo jauna mergina. 
Tamsių akių, šviesiaplaukė, graži, 
bet jos apdaras rodė esant ne iš 
pasiturinčiųjų. Pastebėjus mane, 
ji pribėgo ir paklausė, ar aš ne
radęs piniginės su pinigais, ku
rios vakar naktį, kaip ji spėjanti, 

čia turėjus pamesti. Deja, nieko 
negalėjau padėti, nes nieko nebu
vau radęs. Besikalbant ji pasipa
sakojo esanti rusaitė — senos bal
tarusių emigrantų šeimos. Būda
ma vos 3 metų amžiaus, atklydu
si su tėvais Prancūzijon, gyvenę 
Marseille ir, tėvui mirus, su mo
tina persikėlusios Paryžiun. Jau 
kuris laikas, kaip nutraukusi stu
dijas ir dirbanti padavėja ir drau
ge šokėja šitame kabarete. Die
nomis tenkų ruoštis namuose — 
prižiūrėti sergančių motinų. įsi
žiūrėjęs į jų pastebėjau nuovar
gį jaunose akyse. Lyg ir pamir
šus savo pamestus pinigus, ji ėmė 
teirautis šio ir to apie mane, ir 
tarsi, pajutome vienas antram šil
tų simpatiją ir draugystę. Baigęs 
darbų, išskubėjau Akademijon, pa
likdamas jų laukti, kol atsiras kas 
iš savininkų.

Kiek laiko praslinkus, susitariau 
su vienu iš draugų aplankyti ma
no šluojamąjį kabaretų, knietėjo 
pamatyti Tamarą.

— Žavi mergiote ir puikiai šo
ka, — pastebėjo mano draugas. 
Po programos susitikau su ja ir 
abu su draugu prisėdom prie jos 
aptarnaujamo staliuko. Tamara 
man patiko. Prisipažinsiu, mud
viejų tarpe užsimezgė draugystė, 
gal geriau pasakius — meilė. Ji 
buvo puiki ir didmiesčio nesuga
dinta; jos švelnumas ir amžina 
šypsena atstojo man tada namus, 
net ir tave. Ir ėmiau sukti gal
vą, kaip jai padėti, nes blogėjanti 
motinos sveikata čiulpė paskuti
nius jos centus. Bet ir aš pats 

galą su galu vos tik suvesdavau 
(nes dalį pinigų atiduodavau į na
mus, kaip "perteklių”). Buvau jau 
gerai susidraugavęs su prof. Frie- 
drich’u. Su juo lankydavau žy
mesnes Paryžiaus ir apylinkių vie
toves, muziejus, galerijas. Sekma
dieniais kartais prie mūsų prisidė
davo ir Tamara, atitrūkdama nuo 
darbo. Sykį įsikalbėjau su juo 
apie naktini Paryžiaus gyvenimų, 
klubus, apie mano pažintį su Ta
mara. Profesorius pasiūlė man su 
juo aplankyti vieną savotiškų ka
baretų; įdomus jis esąs savo pub
lika: jaunais vyrukais ir turtin
gomis Paryžiaus senėmis.

Ir prisimenu kaip šiandien: Ta
tai buvo gana gerame miesto 
kvartale puikiai įrengta kavinė. 
Didelė, raudonu aksomu išmušta 
salė, išraizgyta kolonomis, nišo
mis. Rausva šviesa dūžta liustruo- 
se, keistai apšviesdama ten sėdin
čiuosius.

Visai nesirinkdami vietos atsi
sėdome pačiame kampe, netoli or
kestro. šokio metu krito į akis 
šokančiosios poros: prašmatniau
siai apsitaisiusios senos moterys 
su jaunais ir gana kukliai apsi
rengusiais vyrais. Man stebint 
publiką, profesorius užsakė gėri
mų ir, akimis apžvelgdamas salę, 
paklausė, kaip man patinka.

— Truputi keista, — atsakiau, 
— kas gi tos moterys — tokios 
puošnios ir beveik visos pagyve
nę, kitos visai senos; jaunų be
veik nesimato?

— Tai mirti dar nenorinčios 
anų dienų Prancūzijos baronesės, 

turtuolės našlės, senos panos, ka
čių bei šunų “motinos”... Pastu
dijuok nors vienų iš arčiau, jos 
veido bruožus po dažų maske, pe
rukų ir tų pilkšvų šypsenų, pri
dengtų dirbtinų dantų. Jos nusi
perka sau vakarui šokėjus — part
nerius ir taip patenkintos sėdi, 
šoka ir geria, kol pagaliau tarnai 
išvežioja namo.

Staiga žvilgterėjau į šonų -- 
atsilošusi kėdėje sėdėjo melsvuo
se rūbuose ir melsvais plaukais, 
išdžiūvusi ir vanago nosimi senė. 
Man atsigrįžus, pasižiūrėjo ino- 
nokulį prisidėjus, šyptelėjo ir ėmė 
raustis pirštinuota ranka po ran
kinukų. Tuo tarpu profesorius, 
pamatęs kažkokį pažįstamų, nuė
jo ir aš likau vienas. Po sekundės 
prie manęs jau stovėjo kelneris 
su laiškučiu ir melsvu banknotu. 
Nesuvokdamas kų daryti, lyg ne
savomis rankomis išėmiau paauk
suotais kraštais kortelę su įrašu:

— Kitų sykį laukiu jūsų prie 
man rezervuoto nr. 3 staliuko. 
Priedo — mažytis avansas.

Kitoj pusėj auksinėmis raidėmis 
mirgėjo:

Mlle Myrthee Lerux.
Nežinojau, kų daryti? Paimti ir 

padėkoti ar laukti grįžtančio pro
fesoriaus ar dėti viskų atgal lėkš
tutėm tegu grųžina siuntėjai. Kor
telę pasiėmiau, bet pinigus įdė
jęs vokan grąžinau atgal be pa
aiškinimo. Tol nebeatsisukau, kol 
profesorius sugrįžo. Kvaila min
tis ėmė lysti galvon: kaip lengvai 
uždirbamas pinigas ir tu, štai, jo 
atsisakei... (Bus daugiau)
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Venclova Ii, V. Augustinavičius 
1, J. Kvietkauskas 1, J. Masčins- 
kasj, A. Dargužis 0 ir J. Damb
rauskas 0.

Kaip žinome, Sydnėjuje turime 
daug gerų šachmatininkų, bet 
iki šiam laikui jokiu būdu nepajė
gėme sudaryti komandos, kuri 
galėtų žaisti Sydnėjaus miesto 
turnyre, nors visos kitos tauty
bės turi jas, išskyrus mus ir lat
vius. šiuo metu, kaip tik yra da
romi žygiai sudaryti lietuvių ko
mandų ir tikima, kad po Naujų

Mes gyvesame šalyje, kur ir jau
nas ir senas mėgsta sportų ir su 
juo nesiskiria, šis kraštas turi 
daug pasaulinio masto žaidėjų, 
trenerių ir vadovų, pasižyminčių 
gera žaidynių ir varžybų organi
zacija. Mes, stebėdami australų 
sporto gyvenimų, turėtume iš jų 
daug ko pasimokyti, ypatingai 
tvarkingumo, drausmingumo ir 
punktualumo, kas pas mus tikrai 
šlubuoja. Man teko daug kur da
lyvauti pačiam ir matyti įvairias 
sportines varžybas Lietuvoje, Vo
kietijoje ir dabar Australijoje. 
Paskiros varžybos ir sporto šven
tės, atsižvelgiant į esamas sąly
gas, buvo čia geriau, čia blogiau 
suorganizuotos, švenčių geras pa
ruošimas ir jų įvykdymas dau
giausia pareina nuo rengėjų ir pa
čių šventės dalyvių sportininku, 
kurie, nesilaikydami švenčių va
dovybės surodymų, apsunkina or
ganizatoriams darbų ir ardo tvar
kų.

J kai kuris šventes ir kaikurie 
sportininkai suvažiuoja ne tiek 
sportuoti, kiek susitikti savo senų 
draugų ir su jais praleisti laiką. 
Mano manymu, geras sportininkas 
pirmiausiai turėtų kreipti visų 
dėmesį į savo klubų spalvų gyni
mų, o tik po to galėtų sau links
mumų ieškoti. Pvz. Geelongo ir 
Melburno sporto šventėse paaugę 
jaunuoliai tuoj po rungtynių sku
bėjo į barų "atsigaivinti", kai ne
užilgo prasidėdavo ir vėl rungty
nės, į kurias jie ne tik pavėluo 
davo, bet, jau atėję iš baro, ir 
kovingumų prarasdavo, nes prieš 
rungtynes išgertas (nors ir ma
žiausias) alkoholio kiekis sporti
ninko judesius lėtina, sukelia per 
dideli prakaitavimų ir atima ko
vingumų. Šiuo reikalu turėtų susi
rūpinti švenčių rengėjai ir bent 
kokį alaus ar kitokio alkoholio 
gėrimų išrauti su šaknimis sporto 
varžybų metu. Kiek teko girdėti 
iš Jubiliejinės šventės rengėjų, 
šios šventės metu būsiu ypatingai 
laikomasi tvarkos ir punktualumo.

Kiekvienas sportininkas, vykda
mas į sporto šventę, turi žinoti: 
1. Kad ši sporto šventė yra jo ir 
kad nuo jo pareina visas šventės 
pasisekimas; 2. kad sportininkas 
yra blaivus, tvarkingas, punktua
lus ir garbingai kovoja už savo 
klubo garbę.

Tvarkingumo pavyzdžiu Mcl- 
burio šventės metu galėjo būti 
Hobarto perkūniečiai, kurie, bū
dami patys jauniausi mūsų sporti
ninkai, padarė gėdų kitiems jau 
senesniems mūsų klubams. Labai 
nesportiškas ir negražus elgesys 
krenta į akis, kai prieš rungtynes 
ar pertraukų metu žaidėjai, daž
nai ir publika, bando aikštėje pa
mėtyti krepšį, kai jų lūpose kabo 
cigaretės. Toki ir panašūs reiški-

:: SPECIALIAI” 
:: i ::
:: LIETUVOS TSR
j; Daug sutaupysi, užsakyda- ;; 
;; mas dabar.
- ■ Pristatymas garantuotas ‘ 1 

20 sv. cukraus £ 6 ”
'; 20 sv. kiaul. taukų £ 11 ”

-: SPECIALUS *iunt. 3 £ 16 ”
: 1 klg. degintos kavos, 1 klg. ;; 

' ’ grynos olandų kakavos, 1 • •
• • klg. kiaul. taukų, 1 klg.
;; griet. sviesto, 3 klg. refine- jj 
;; rijos cukraus, i kg. Ceilono ;;
• ■ arbatos, i kg. olandiško šo- ■ 
•: kolado, J kg. sūrio (45% rie- j 1 
U bumo), 1 kg. aukštos koky- ” 
:: bės ryžių, i kg. džiovintų ■ -
• ■ persikų ir 200 amerikoniškų
■ ■ cigarečių. • I
:: Prašant išsiunčiame mūsų ;;

; pilnus maisto, medžiagų ir -.
• - vaistų siuntinių katalogus. j I

; ■ GRAMERCY — Dept. A—2 • ■ 
118 Ea*t 28th Street,

:: New York 16, N.Y., U.S.A. ”

niai: pvz. žaidynų metu ginčai su 
savais žaidėjais, vadovais ir teisė
jais, yra nesportiški ir juos mes 
turime visais galimais būdais nai
kinti. Tegul Jubiliejinė šventė bū
na mūsų sportiškumo pavyzdys, 
jrodųs, kad mes savose šventėse 
mokame išlaikyti ir vykdyti visus 
kilniuosius sporto gyvenimo ir 
auklėjimo idealus.

A. Merūna*

Sydnėjuje
PABALTIECIŲ ŠACHMATŲ 

TURNYRAS
šiais metais pabaltiečių šach

matų turnyre dėl pereinamos tau
rės Sydnėjaus liet, šachmatinin
kams teko pasidalinti antra vieta 
su estais. Pirmame susitikime su 
latviais buvo pralošta 4į — 1J 
taškų skirtumu latvių naudai, ši
tokios pergalės nesitikėjo nei pa 
tys latviai, nes jautėsi silpnesni 
už mus.

Lošdami su estais, mūsų šach
matininkai laimėjo 4-2, tokiu bū
du latviai tapo šių metų taurės 
laimėtojai, laimėję 7 taškus, kai 
lietuviai ir estai turėjo pasitenkin
ti antra vieta, laimėję po 5-1 taš
ko.

Už S.L.S.K. "Kovas” žaidė ir 
laimėjo (taškais) šie šachmati
ninkai: V. Koženiauskas Ii, G.

Metų galėsime pradėti lošti. Be 
to, yra gautas pasiūlymas suda
ryti bendrą komandą iš latvių ir 
lietuvių šachmatų komandų. į šį 
pasiūlymą turime duoti atsakymą 
dviejų mėnesių laikotarpyje. Tai
gi nesusidarius reikalingo skai
čiaus iš mūsiškių gal teks sudary
ti bendrą komandą su latviais.

Sydnėjaus lietuvių tarpe dažnai 
diskutuojama, kas šiuo metu yra 
geriausias šachmatininkas. Sunku 
būtų tatai nustatyti, nepravedus 
bendro turnyro, kuris numatytas 
po sporto šventės Adelaidėje.

Tuo pačiu pranešame, kad spor
to šventėje Adelaidėje sutiko da
lyvauti vienas iš mūsų geriausių 
šachmatininkų—V. Koženiauskas.

V.A.

Adelaidėje
Dovana*, skirta* žieme* turny

ro geriau*iem* krepšininkam* — 
kėms už surinktus tašku*, kurie 
buvo duodami už kiekvienas rung
tynes, Vytiečiai gaus šie:

I-ma vyrų — Ignatavičius. Po 
jo sekė Gumbys ir trečiuoju Pet- 
kūnas. Il-ra vyrų — Visockis. Se
kė Merūnas ir Alkevičius. III-čia 
vyrų — Daugalis. Sekė Kalibatas 
ir Zablovskis.

I-raa mergaičių — M. Keler- 
taitė, antra O. Kelertaitė ir tre
čia I. Prima. Il-ra mergaičių —

THE MPERAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre,
Tarifas

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. I

įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei. 
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

R. Andriušytė. Visiškai arti buvo 
Dalia ir Laima Radzevičiūtės. Ge
rą taškų skaičių surinko taip pat 
šios komandos narsioji gynėja R. 
Šulcaitė.

Pravestose baudų mėtymo var
žybose laimėtojai bus taip pat ap
dovanoti, laimėję pirmas vietas. 
Vyrų varžybas laimėjo Ignatavi
čius, antru liko M. Statnickas. 
Mergaičių pirmą vietą laimėjo Vy
ty žaidžianti estukė I. Prima. 
Antrą vietą pasidalino Ignatavi
čienė su šiukšteryte.

AIKŠTELĖ BAIGIAMA 
ĮRENGTI

Aikštelės prie Lietuvių Namų 
įrengimas eina į pabaigą ir gruo 
džio 6 dieną numatoma tą aikštelę 
iškilmingai atidaryti.

ĮTEIKS VĖLIAVĄ
Adelaidės Apylinkės Valdyba 

padovanojo Sporto Klubui vėlia
vą, kuri numatoma pašventinti ir 
įteikti Klubui laike aikštelės ati
darymo. Ta pačia proga bus pa
minėta ir Vyties Sporto Klubo de
šimties metų veiklos sukaktis. 
Galvojama ta proga surengti 
draugiškas rungtynes tarp savų 
komandų. Tikimės labai gausaus 
tautiečių atsilankymo.

BENDRAS POSĖDIS
Vyties Sporto Klubas turėjo 

bendrą posėdį su kitomis organi
zacijomis, kurios yra tiesioginiai 
surištos su būsimos Sporto šven
tės organizavimu. Organizacijų 
atstovai pažadėjo rimtai padėti 
šventę organizuoti.

SPORTO KLUBŲ SEKRETORIŲ 
DĖMESIUI

A.L.S.K. “Vytis” prašo suteik-

Lietuvis 
šaldytuvų mechanikas 
Skambinti tel. UY 7345

NERIZIKUOKITE!
CALTEX STAR SERVICE 

STATION e

s

ž

a.

Pilnas specialus mašinų tepimas, kurį atlieku asmeniškai 
arba tatai daro specialiai paruoštas personalas tiesioginėj ma
no priežiūroj.

Tepimą atlieku visą šeštadienį, sekmadienį ir kiekvieną 
vakarą iki 8 vai.

Laike tepimo Jūsų automobilis būna pagrindinai patikrintas. 
Padangas ir baterijas galite gauti išsimokėjimui.
Kreipkite* pa* lietuvių draugą savininką

G. ALLOTTĄ, tel. UB 2173, Hume Highway ir 
Cabramatta Rd., gatvių sąnkryžoje.

PŪKINĖS KALDROS

8 8
II 
g

0
8 
t

PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpila! ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

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

ė-H- ♦♦♦> ė-ėė+4 ąą-ą-H-
EUROPIETIS SPECIALISTAS 

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

Tel. 62-2231

ti sekančias žinias, liečiančias X- 
sios Jubiliejinės Sporto Šventės 
organizavimo reikalus:

1. Ar Jūsų Klubas turės savo 
vėliavą?

2. Klubo spalvos eilės tvarka 
(pavz., Adelaidės “Vytis": gelto
na — žalia; geltona viršuje, žalia 
apačioje).

3. Ar šachmatininkai galės at
sivežti žaidimo laikrodžius ir 
kiek?

4. Kokiomis priemonėmis spor
tininkai atvyks į Adelaidę ir ka
da?

Kaip į šiuos klausimus, taip ir 
j visus išsiųstuosius raštus prašo
me atsakyti juo greičiau ir visų 
raštų nuorašus pasiųsti A.L.F.A.S. 
Valdybai.

A.L.S.K. “Vyti." Valdyba

tynių, leidžiant priešui stipriai at
siplėšti pirmame puslaikyje. Ant
rame puslaikyje parodyta buvo 
pastangų kovoti ir rezultatas iš
lygintas ligi dviejų taškų skir
tumo. Priešui padėjus daugiau 
pastangų ir parodžius daug geres
nį kovingumą, prieš galą rungty
nių rezultatas vėl stipriai nusviro 
mūsų nenaudai. Žaista buvo vis
pusiškai blogai. Labai blogi ka
muolio perdavimai, jokio veržlu
mo, marios nereikalingo ir kenk
smingo driblingo, blogas kamuolių 
nuiminėjimas ir dar visi kiti blo
gumai bei netikslumai.

Žaidėjai po tokių pralaimėjimų 
turėtų padaryti išvadas ir taisyti 
savo nuolatos kartojamas klaidas. 
Taškai: Gumbys 15, Lapšys su Vi
sockiu po 12, M. Statnickas 5, 
Urmonas 3 ir Alkevičius 1.

vytis i — SOUTH
48 — 61 (20 — 32)

Vasaros turnyrą Vytiečiai pra
dėjo labai silpnai ir silpnu sąs- 
tatu. Ignatavičius pakol kas va
saros turnyre nežaidžia ir Petkū- 
nas yra išvykęs į provinciją ir iki 
Kalėdų švenčių negalės žaisti.

Pralaimėta buvo pradžioje rung-

VYTIS II — WEST
28 — 67 (14 — 33)

Jauna priešo komanda parodė 
gerą žaidimą ir mūsiškiai negalėjo 
rimčiau pasipriešinti geriau žaid
žiančiam priešui. Taškai: Rakaus
kas 10, Gudelis 8, Pyragius 5, 
G. Statnickas su Kalibatu po 2, 
ir Ramonaitis I.

WARD BROS. I
INSTALIACIJOS TARNYBA |

ORO REGULIAVIMO ĮRENGIMŲ SPECIALISTAI X
1401) 47 Chatham Road, We.t Ryda, N.S.W. (WL1401) £

;
Y KODĖL JUMS KĘSTI KARŠTĮ IR GYVENTI NEPATO- ?

GIAI VASARĄ, O ŠALTI ŽIEMĄ? ĮSIRENKITE TAIP, KAD A 
ORO TEMPERATŪRA BOTŲ KONTROLIUOJAMA JOSŲ NA- X 
MUOSE.

X X
❖ Tikrai prieinamomis kainomis mes parduodame ir įrengia- ••• 
X me visus oro kontroliavimo (air conditioning) aparatų mode- X 
X liūs, be to, pas mus galite gauti saldymo aparatų, ventiliatorių, >* 
•į saulės uždangas ir veneciškas užuolaidas.
*£ Susitarkite lietuviškai, skambindami tel. WL 1401,
X krepdamiesi j p. B. Andrėkutę. < X
•f. ♦>

SUTEIK 
DŽIAUGSMO, 

siųsdamas pinigus i 
Lietuvos TSR 
Pristatoma express 

perlaidomis per 2 savaites. 
Pilnai garantuota, kvitai 

gaunami.
Specialios keitimo 

ratos:
10 RUBLIŲ UŽ $1.

SVARBU:
Viskas išmokama pilnai, be 
jokių atskaitymų. Jūs galite 
siųsti betkokią sumą net ir 
vienam asmeniui.
Persiuntimo išlaido*: 
Iki S 50.Q0 
Iki $ 100.00 
Iki $150.00 
Iki $ 200.000

Didesnėm* lumom* 10%

JUSU PINIGAI
SAUGUS

t 
$ 
* 
t

5.00 
10.00 
15.00 
20.00

GRAMERCY — Dept. A—2 
744 Broad Street, Newark, 

New Jersey, U.S.A.

Vienintelė licenzuota firma, 
kuriai Bankų ir Draudimo 
Departamentas yra pavedęs 
šią tarnybą.
Mūsų 16 darbo metų paten
kino tūkstančius klijentų 
visame pasaulyje.

yra
BANK OF

NEW SOUTH WALES
ĮSTEIGTAME 1817 m.

TURTAS VIRŠIJA i 500,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
telkia draugišką ir paslaugų patarnavimą viri 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos valsty
bėje, N. Itlandtjoje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir Lon
doną

Rašyk ar atallankyk artimiausiame Skyriuje ir 
paprašyk brošiūros “A Complete Banking Service".

Jus maloniai priima —

BANK OF
NEW SOUTH WALES

(IM OHI'llM ą 11 l> I*. nKV V *1*7,1 U At 1 S U If if I IMI 11 I* t I \ IUI 11 > I

Bendras ir taupos 
skyriai

MaMWiL|

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney Road 

LONDON, E. 2. ENGLAND.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS 
MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir 
gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito
kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos.

Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai patiunčiami pareikalavus.
Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus. Ą

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ. 1 
Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik
lo rėžtukai ir kt

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!

7



4 MOŠŲ PASTOGĖ 1959 m. lapkričio 20 d.

MŪSU PASTOGE
ŠEIMOS PADĖKA

Brangios mums atminties Sta
nislovui Pankevičiui mirus, vi
siems, pareiškusiems užuojautą, 
dalyvavusiems šv. Mišiose ir paly- 
dėjusiems j žemiško poilsio vietą, o 
ypatingai p. V. Kuncaitienei, p. E. 
Tamošaitienei ir p. J. Dudėnui 
reiškiame nuoširdžią padėką.

Adelaidės Savaitgalio Mokyklos vedėjui, maloniam kolegai
V. S T A T N I C K U I, . V

liūdinčiam dėl brangios Motinos mirties, reiškiu gilią 
užuojautą.

A. Krausas, 
ALB KULTŪROS TARYBOS 

LITUANISTINES SEKCIJOS VADOVAS

ĮSPŪDŽIAI IŠ SYDNĖJAUS “DAINOS” CHORO 
KONCERTO

I Sydnėjaus “Dainos” choro, 
diriguojamo p. K. Kavaliausko, 
š.m. lapkričio 14 d. ruoštą tradi
cini koncertą atsilankė gražus 
būrys tautiečių — dainos mėgė
jų. Reikia pripažinti, kad jie ne
buvo apvilti.

Choras išpildė net 16 dainų. Pir
moje dalyje mišrus choras daina
vo: Iš rytų šalelės — J. Juzeliū
no, Ko liūdi putinėli — J. Nau. 
jalio, Vakarinę dainą — St. Šim
kaus, Tykus buvo vakarėlis — St, 
Šimkaus, Už jūrių marių — K.V. 
Banaičio ir Meno dainą — J. Tal- 
lat-Kelpšos.

Antroje dalyje vyrų choras: 
šviesią naktį — J. švedo, lygioj 
lankelėj — J. Švedo ir Ramovėr.ų 
maršą — E. Gailevičiaus.

Moterų choras: Ateisiu, berne
li — D. Andrulio, Saulelė raudo
na — A. Budriūno.

Pagaliau vėl pasirodė mišrus 
choras su dainomis: Kalvelis — 
K.V. Banaičio, Pradės aušrelė 
aušti — Br. Budriūno, Karvelėli 
— C. Sasnausko (čia solo partiją 
atliko p. M. Bernotienė), Užmigo 
žemė — C. Sasnausko, Pasveikini
mą iš operos “Pilėnai” ir virš 
programos Maršas iš operos 
"Faustas”.

Koncertas buvo pradėtas “God 
save the Queen”, o užbaigtas Tau
tos Himnu. Pianinu palydėjo p. 
I. Vilnonytė.

Nebūdamas muziku, drįstu vis- 
dėlto kaip eilinis klausytojas pa
reikšti savo didelį pasitenkinimą 
už choro suteiktą malonumą. 
Choras yra padaręs labai žymią 
pažangą nuo praėjusių metų. Ypač 
gražiai skambėjo mišraus choro 
dainos. Aiškiai matosi, kad cho
ras nuoširdžiai dirbo bei tobulino
si, todėl ir atsiekė didelių rezul 
tatų. Kad mūsų tautiečiam, ku
rių atsilankė apie 250 asmenų, 
dainos patiko, liudija triukšmingi 
plojimai, šypsenos ir gera nuotai
ka.

SYDNfiJUS
VERSLININKŲ SUSIRINKIMAS 

šiuo metu Australijoj,- ypač 
Sydnėjuje, lietuvių verslininkų 
(prekybininkų ir gamintojų pra
moninkų) skaičius yra gerokai pa
augęs. Malonu konstatuoti faktą, 
kad mūsų tautiečiai vis daugiau 
pradeda verstis savystoviais vers
lais, nepriklausydami nuo sveti
mųjų ir kurdamiesi sau gražesnę 
medžiaginę ateitį.

Šia proga tenka painformuoti, 
kad š. m. lapkričio 29 d. 2 vai. 
30 min. po pietų Sydnėjaus Liet. 
Verslininkų iniciatorių grupė Syd
nėjaus Liet. Namuose Redferne 
šaukia lietuvių verslininkų susi
rinkimą aptarti lietuviškųjų vers
lų reikalus.

Yra nuomonių, kad mūsų vers
lininkai jau seniau turėjo susi
burti į savąją organizaciją, kad 
galėtų aptarti savos profesijos 
reikalus ir gal net pagelbėti vieni 
kitiems savais patarimais ar net 
medžiagine parama, nes organi
zuotas veikimas visada yra našes
nis ir naudingesnis.

Taigi iniciatorių grupė maloniai 
kviečia minėtame susirinkime vi
sus verslininkus skaitlingai daly
vauti. M. P. I.

PADĖKA
ALB-nės Sydnėjaus Liet. Mot. 

Socialinės . Globos D-jos Valdyba 
skelbia papildomą sąrašą asmenų, 
aukojusių liet, ligonių šalpai.

P. Simniškienės iš viso surink
ta — £ 114.7.0. Spaudoje dar ne
skelbti aukotojai: J. docentas — 
1.10.0, p. Lizdenis — 0.10.0, p.p. 
Nagiai — 2.0.0, p. Ivinskienė — 
1.0.0, J.A. Gazoliai — 1.0.0, A. 
Danta — 1.0.0, C. Protienė — 
1.0.0, Z. Vičiulienė — 1.0.0, 
A. Alčiauskas — 0.10.0, A 
Giniūnas — 1.0.0, P. Pakalnis — 
1.0.D, p. Radzevičienė — 1.0.0 ir 
p. Mikalauskas — 1.0.0.

Kiek silpniau pasirodęs vyrų 
choras dar turėtų padirbėti ir, ži
noma, būtų labai gerai, kad dai
ningi tautiečiai sustiprintų jo ei
les. Turint galvoje iki šiam lai
kui padarytą pažangą, manau, 
ateinančiais metais ir vyrų cho
rą išgirsime pasirodant pilnoje 
aukštumoje.

Man atrodo, kad choro pasirink
toji salė (Newtown Police Boys 
Club) koncertams mažai tinka. 
Salė didelė ir labai aukšta. Skam
besys joje kažin koks keistas — 
gadina garsą bei jį iškreipia, tar
si jis kažin kur pasiklystų, šią 
aplinkybę reikia skaityti dideliu 
minusu.

Ar nebūtų buvę gerau, jei kon
certas būtų suruoštas Bankstow- 
no “Dainavos” gražiai atbaigtoje 
salėją? Tiek, kiek į koncertus 
lankosi žmonių, jie toje salėje pil
nai tilptų. Garso sklidimas ten 
yra geras. Be to, juk tai yra mū
sų lietuviškoji salė, pastatyta mū
sų pačių kultūriniams pasirody
mams. Tiesa, “Dainavos” salė dar 
neturi “fojė” — bufeto, tačiau ir 
esamų patalpų būtų užtekę.

Po koncerto vyko pobūvis, ku
ris buvo tikrai linksmas, nes šo
kiams vietos buvo net perdaug.

Gaila, kad i koncertą neatsi
lankė tiek žmonių, kiek pav. į 
Spaudos Balių, o tikrai verta bu
vo. Manau, kad išreikšiu visų į 
koncertą atsilankiusių dainos mė
gėjų nuomonę, tardamas tikrai 
nuoširdžią padėką mielam dirigen
tui p. K. Kavaliauskui, mieliems 
choristėms-ams už jų ilgą pasi
šventėlių darbą ir mums tą vaka
rą suteiktą ir kitomis progomis 
dažnai teikiamą džiaugsmą ir ma
lonumą.

Kitais metais, reikia tikėtis, žy
miai skaitlingiau atsilankysime ir 
išgirsime dar puikesni mūsų “Dai
nos” chorą.

V. Šliogeris

P. žygienės iš viso surinkta — 
£ 53.10.0. Nepaskelbta: K. Makū
nas — 1.0.0, p. Sijonas — 1.0.0. 
p. Gilandienė — 1.0.0, p. Osinie- 
nė — 0.10.0, p. Adomėnienė — 
0.10.0 ir M.J. Kaliavos — 5.0.0.

P. Cibulskienės iš viso surinkta 
— £ 41.0.0. Nepaskelbtieji auko
tojai: p. Donėlienė — 1.0.0, V. 
Kardelis — 1.0.0, J.J. Kedžiai — 
1.0.0 ir J. Šerkšnys — 1.0.0.

Soc. Globos D-jos Valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems, kurie su
prato šios rinkliavos reikšmę ir 
parėmė šalpos reikalinguosius.

Jeigu kas dar galėtų savo auka 
prisidėti, prašome siųsti tiktai 
šiuo adresu: p. Sininiškienė, 779 
Elizabeth Str., Zetland, N.S.W.

LITUANISTŲ POBŪVIS
š. m. lapkričio 27 d. (penkta

dienį) 7 v. v. Sydnėjaus Lituanis
tinių Kursų auklėtiniai pirmųjų 
savo mokslo metų pabaigai Banks- 
towno Liet. Namuose rengia me
ninį pasirodymą — pobūvį.
Po meninės dalies vyks šokiai 
ir jauki bičiuliška kavutė.

I šį mūsų jaunuomenės pasiro
dymą kviečiami visi atsilankyti: 
visas lietuviškasis jaunimas, stu
dentai, tėvai, mokytojai ir visi ki
ti, kuriems rūpi lietuviškojo jau
nimo mokymo ir auklėjimo 
reikalai.

Įėjimas nemokamas, tačiau pa
geidautina, kad suaugusieji atsi- 
neštų vaisvandenių ir sumuštinių. 
Arbata bus visi pavaišinti vietoje.

■ Rengėjai

“AUŠROS” SKAUTŲ TUNTO 
VADUOS PRANEŠIMAS

Pranešame, kad š.m. Tunto ruo
šiama stovykla įvyks Kalėdų šven
čių metu skautų stovyklavietėje, 
Lot 12, Bensley Rd., Ingleburne, 
N.S.W.

Ji tęsis nuo š.m. gruodžio 26 
d. iki I960 m. sausio 19 d.

Stovyklos mokestis — £ 6.0.0 

asmeniui. Vykstant dviems šeimos 
nariams po £ 6.0.0 ir daugiau ne
gu dviems — po £ 4.0.0.

Stovyklauti gali ir ne skautai.
Kviečiamas Sydnėjaus bei jo 

apylinkių, o taip pat Woilongon- 
go, Newcastelio ir Canberros lie
tuviškasis jaunimas.

Registruojasi pas skautų viene
tų vadovus.

Vėliau “M.P.” tilps smulkesnių 
informacijų. Tunto Vadija

MELBURNAS
SAVAITGALIO MOKYKLŲ 

VEDĖJAMS
Prašau visus savaitgalio mokyk

lų p. p. Vedėjus netrukus man 
pranešti, kiek kuriai mokyklai 
reikalinga atsiųsti mokyklos bai
gimo pažymėjimų. Juos siunčia
ma nemokamai.

Užsakyti ALB Kultūros Tary 
bos Lituanistinės Sekcijos vado
vo adresu:

A. Krausas, 4 Grandview Ave, 
Maribyrnong, Vic.

RENGIAMA POPIETĖ
Š.m. gruodžio 6 d., sekmadieni, 

p.p. Meiliūnų name, 15 Jeka St., 
WEST PRESTON’E, ruošiame 
mūsų tradicinę kavutę — 
popietę.

Važiuosime tuoj po pamaldų 
nuo lietuvių bažnyčios, arba iš 
Collins St. 10 ir 11 tramvajais į 
West Preston iki 50 sustojimo. Iš 
ten tik pusė min. paeiti.

Panelė Rasa Jakutytė skaitys 
referatą socialiniais klausimais, po 
to maža programėlė ir vaišės. Vi
sos Melburno Ponios ir Panelės, 
draugijos narės ir jų viešnios su 
vyrais kviečiamos dalyvauti.

Soc. Glob. Mot. D-jos 
Melburne Valdyba

Mielus klubo narius
GIEDRĘ KAIRAITYTĘ 

ir
ANTANĄ KALADĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina 
ir daug laimės linki.

Geelongo Lietuvių Sp. Klubas “Vytis”

VISI Į CANBERIŠKIŲ RUOŠIAMĄ t 
PASILINKSMINIMĄ!

: ALB CANBERROS APYLINKĖS VALDYBA
:: ir MOTERŲ SOC. GLOBOS SEKCIJA ”
; š.m. lapkričio mėn. 27 d. 8 v.v. Manuka Servis Hut salėje ; 

ruošia

KARTŪNO BALIU- ■ I « •
; Bus skiriamos ir premijos: poniai ar panelei už gražiausią 

suknelę ir porai už geriausiai sušoktą šokį.
Gros geras orkestras, bus turtinga loterija ir bufetas įvai- ■ ■ 

;; riaušių valgių ir gėrimų, įskaitant alų ir stipresniuosius gėri ; 
■ mus.

PELNAS SKIRIAMAS ŠALPOS REIKALAMS.
;; Įėjimas, įskaitant ir šaltus užkandžius, tik 10 šilingų as- '■ !
• ‘ meniui. ; ■

ALB Canberros Apylinkės Valdyba - - 
ir Moterų Soc. Globos Sekcija

J S.L.S. Klubas “Kovas” , ?
v !♦!š.M. LAPKRIČIO 28 D. (ŠEŠTADIENĮ) 7 V.V. *5
i LIETUVIŲ NAMUOSE REDFERNE 5 J

rengia -ę. i*
$ «

Šokiu vakara 1 '
į Gros gera kapela. Programoje numatyta “Aktualijos” iš Syd-
£ nėjaus lietuvių gyvenimo, kurios bus įdomios visiems, ir daug
£ kitų staigmenų. J

£ KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI — SPORTININKAI J
£ JŪSŲ NEAPVILS.

>♦: v
Įėjimas tik 5 šilingai. %,

’’
S S.L.S. KLUBAS “KOVAS” >;

| ■ B

Žmona Staaė, sūnus 
Emanuelis ir marti Bronė

BANKSTOWNAS
KONCERTAS BANKSTOWNE

Gruodžio 5 d. (šeštadienį) Ban 
kstowno Liet. Namuose A.L.B. 
Bankstowno Apylinkės Kultūros 
Tarybos iniciatyva ruošiamas ben
dras Sydnėjaus lietuvių meninin
kų koncertas.

Paruošiamieji šio koncerto dar
bai jau baigiami. Savo sutikimą 
jau yra davę ir koncerte daly
vaus—Sydnėjaus liet, choras "Dai
na”, vad. K. Kavaliausko, “Rožy 
čių” dvigubas kvartetas, vad. A. 
Plūko, Tautinių šokių Grupė, vad. 
A. Alčiausko, solistai — p. Ber
notienė ir E. Vilnonis, pianistė — 
I. Vilnonytė ir kiti, su kuriais dar 
tariamasi.

I koncertą, kurio pelnas skiria
mas kultūriniams reikalams, tiki
masi, atvyks didelis skaičius tau
tiečių net ir iš tolimesnių vieto
vių. Todėl tie, kurie nori įsigyti 
geresnes vietas, prašomi nusipirk
ti bilietus iš anksto. Bilietai jau 
platinami ALB Bankstowno Apyl. 
Kult. Tarybos narių ir daugelio ki
tų asmenų — talkininkų. Jų taip 
pat galima įsigyti Camperdowno 
spaudos kioske prieš ar po pamal
dų.
Platesnė informacija koncerto 
reikalu tilps sekančiame “Mūsų 
Pastogės” numery.

Išnomuojami kambariai
Išnomuojami 2 kambariai su 

atskiru virimu ir įėjimu.
32 Robertson St., Guildford, 

N.S.W.

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad po ilgų ir sunkių 
ligų Vilniuje š.m. spalio 22 d. mirė vilnietis musikas-kompozito- 
rius

JULIUS S I N I U S.

Palaidotas Vilniuje, iš šv. Mikalojaus bažnyčios, Antakalnio 
kapuose.

Prašom pasimelsti už Jo vėlę.

Giminės

“MOŠŲ PASTOGĖS” 
ADMINISTRACIJA

VĖL P R A S O...
Mieliems "Mūsų Pastogės” skai

tytojams pakartotinai prinemana- 
nie, kad paskubintų susimokėti 
laikraščio prenumeratą.

Ilgas delsimas apsimokėti savą
ją skolą, labai apsunkina admi
nistracijos darbą, o ir pačius lei
dėjus — šiuo atveju Krašto Val
dybą — pastato keblion, padėtin, 
kai planuojama laikraščio didini
mas ir jo tobulinimas.

Bendruomenės savaitraštis, kaip 
visiems gerai žinoma, nejieško jo
kio pelno, o tenori savo skaityto
jams pateikti daugiau ir turinin
gesnių žinių.

Jau prieš Kalėdų šventės bus 
išsiuntinėtas visiems apsimokėju
siems “M. P.” prenumeratą skai
tytojams nemokamas “M. P.” prie
das — spalvotas ir gausiai ilius
truotas 1960 metų kalendorius. 
Jau vien ši apylinkybė turėtų pa
skatinti juo greičiau atsiteisti už
sigulėjusią lakraščio skolą ir nau
jai jį užssakyti sekantiesiems me
tams.

Pinigus prašoma siųsti čekiais, 
money orderiais ar postai notėmis 
adresu: “Mūsų Pastogė”, Box 
4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

Redakcijos prierašas: Pirmuoju 
bandymu didinant ir tobulinant 
“Mūsų Pastogę” šis nomeris išėjo 
8 psl. Jame skaitytojas ras tik
rai įdomų turinį ir ypač POLE-

VEDYBŲ - | 
jj tikslu, vidutinio amžiaus, su jj 
jį geru amatu ir kapitalu vy- jį 
jj ras nori susipažinti su pane- jj 
jj le ar našle iki maždaug 35 jj 
jj mt. amžiaus. Vardo paslap- jį 
jj tis, pagal susitarimą garan- -j: 
jj tuojama. Foto — nebūtina, jj 
jj Rašykit tarpin. Mr. Butkū- jj 
jj nas, 9 Cowper st., St. Kilda, jj 
jj Vic. Bus atsakyta tik į rim- jj 
jj tus laiškus. jj 

T A Z A B , Lietuvių Skyrius 
GREITAI IR SĄŽININGAI PASIUNČIA SIUNTINIUS I 

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
Siuntinys pasiekia adresatą per 5 — 6 savaites.

Dėl smulkesnių informcaijų, kainoraščio ir pavyzdžių galite 
kreiptis pas mūsų atstovą Australijoje

-M. PETRONĮ,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, SYDNEY. Tel..- UJ 5727

Kreiptis kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 9 — 1. Kitu laiku — susitarus.

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažą depozitą, ‘ ’ 

. GREITAI, TVARKINGAI ;;
IR GRAŽIAI j j 

PASTATO JUMS 

b M. LUCAS & CO. ii
DRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. X 

MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. ? 
(RUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS.

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
ti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro. Į;

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tek 
WB1758), for the publisher Australian — Litruanian Com
munity, P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

KIŲ literatūrinis priedas galės 
įtikinti, kad bendruomenės savait
raštis, be politinio ir lietuvškojo 
gyvenimo aktualijų, yra pasiryžęs 
duoti skaitytojams ir savųjų rašy
tojų bei menininkų kūrybos. Šio 
skyriaus perijodiškam pasirody
mui tetrūksta tik vieno dalyko — 
stropesnio "Mūsų Pastogės” pre
numeratorių atsiteisimo su admi
nistracija.

Reikia tikėti, kad šis paragini
mas bus nuoširdžiai suprastas ir 
išklausytas.

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Me
tų proga sveikinimų, kuriuos de
da "M.P.” įmonės, visos organi
zacijos ir paskiri tautiečiai, redak
cija laukia jau dabar, nes iš 
anksto nori apskaičiuoti, kiek rei
kės padidinti šventinį laikraščio 
numerį. Sveikinimų tekstai siun
čiami redaktoriui.

"M.P." redakcija 
ir administracija

PAKEITĖ I 
ADRESĄ |

I. DIZGALVIS, LL.B, Ž 
BARISTER & SOLICITOR, ? 
praneša, kad nuo pirmadie- y 
nio, 1959 m. lapkričio 23 d. J- 
jo naujas adresas yra: X
4 aukštas, Electrolytic Zinc X 

Building namuose T 
390 LONSDALE STREET. ?

MELBOURNE, C.l. X 
Laikinas Telefono | 
Numeris MU 9479 ?

| SIUNTINIAI | 

Į LIETUVĄ
’fį Pigiai — Gerai — Greitai '.į,

X N. Butkūnas, 9 Cowper st.,X 
į St. Kilda, Vic. Tel.: XJ 4671? 
? A. Klimaitis, 313 Bulwar st.,Ž 
X Perth, W.A. Tel.: 282315-X 

.*•

8
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