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NEPRIKLAUSOMYBĖ
Nepriklausomybė yra magiškas 

žodis, kuris linksniuojamas rie tik 
paskirų individų buityje, bet dar 
labiau tautų ir valstybių gyveni
me.

Kiek siekia istorijos žinios, vi 
sais amžiais žmonija siekė nepri
klausomo gyvenimo, pradžioje gal 
daugiau gindamosi nuo gamtos 
jėgų stichijos, o jau vėliau — vie
na žmonių kiltis nuo antrosios 
antpuolio. Pavergimas ir nepri
klausomybė yra priešingybės, ku
rios amžių bėgyje keikia viena ki
tą, kovoja viena su kita iki skaus
mingo išsisėmimo. •

Lietuvių tauta, kaip mus moko 
istorijos faktai, jau pirmaisiais 
šimtmečiais turėjo įtempti visas 
savo jėgas, kad išsilaikytų toje 
žemėje, kurių jų protėviai pasi
rinko sava. Priešai iš visų šalių, 
net ir per Baltijos jūrą jietuviš- 
kosioms gentims ilgus šimtmečius 
kalė grandines, kad jas pavergtų 
ir sunaikintų. Tačiau gilus mūsų 
protėvių laisvės ir nepriklausomy
bės pajautimas nesileido panemu- 
nėsna svetimųjų, nors ir su mil
žiniškomis aukomis, savęs atsiža
dėjimu, tačiau ne su baime, bet 
su drąsa širdyse.

Žvelgiant į istorijos puslapius, 
tikrai didžiuotis reikia didvyriš
kaisiais lietuvių darbais, beginant 
savojo krašto ir savo individuali
nę nepriklausomybę.

Po ilgesnių nepasisekimo lai
kotarpių, kai keliariopai gausesni 
priešai pavergdavo ar atplėšda- 
vo vieną ar kitą mūsų šalies' sri
tį, mūsoji tauta vėl susikaupdavo 
nepriklausomybės troškimui, visa 
savo ištverme ir galia smogdavo 
įsibrovėlį, nors sukraudavo laisves 
aukuran neišsakomai skaudžių 
aukų.

Kada mūsų tautą pavergė carų 
Rusija, išlaikiusi ją priespaudoje 
per šimtą metų, daugkam rodėsi, 
kad ta išdidžioji senovinės kalbos 
saugotoja jau bus išbraukta iš že
mėlapio. Padėtis buvo tikrai tra
giška ir beviltiška. Dvarininkiš- 
koji Lietuvos inteligentija buvo 
sulenkėjusi, mes dar neturėjome 
savos raštijos ir tik lietuvių kal
bos žodžių lobynas, saugomas mū
sų kaimo, buvo vienintelis gink
las, vis . dar žymįs, kad Nemuno 
krašte gyvena savita tauta. Ta
čiau kai gyvos medžio šaknys, tai 
pradeda želti ir vešlieji želmenys. 
Iš lūpinės kaimo kalbos, nors ir 
priespaudoje, išsivystė ilgainiui 
Prūsuose mūsoji raštija, kuri ne
numaldomai, nebojant visų per
sekiojimų, smelkėsi j Rusijos oku
puotą Didž. Lietuvą. Lietuvis ūki
ninkas, kuris savo kietumu ir 
sunkiu darbu sugebėjo medžia
giškai aukščiau pakilti net už val
dančiosios Rusijos valstietį, pra
dėjo siųsti savo vaikus į mokslus 
ir gana greitai susilaukėme sa
vos inteligentijos.

Tada ir prasidėjo ryžtinga ko
va dėl savo tautos laisvės ir val
stybinės nepriklausomybės. Rusų 
valdžia pamatė, kad beprasmis 
lietuviškojo rašto draudimas, nes 
jis vis tiek ateina iš Vokietijos 
ir godžiai visos tautos skaitomas, 
todėl pagaliau leido spaudą ir 
Didž. Lietuvoj. Su spauda prasi
dėjo tikrasis atgimimas ir aštri 
laisvės kova.

Kai pribrendo mūsų tautos iš
silaisvinimo momentas, pasaulio 
politinė padėtis pasidarė taip pat 
mažiau ar daugiau palanki pas
kutiniajam žingsniui — kovai už 
nepriklausomą valstybę. Kada 
I-jo Pasaulinio Karo išdavoje ėmė 
byrėti Lietuvos kaimynai — Ru

sija ir Vokietija — mūsų valsty
bininkai, tebesant Lietuvai dar 
vokiečių okupuotai, 1918 metų va
sario 16 d. jau išdrįso paskelbti 
Nepriklausomybės Aktą. Jo pas
kelbimas, suprantama, dar neda
vė tautai laisvės. Buvo nedelsiant 
pradėta iš pradžių politinė, pro
pagandinė, o labai greitu laiku ir 
ginkluota kova. Išvarginta, nua
linta, šimtmečius niekinta tauta, 
tarsi nesulaikomas uraganas, ko
vėsi su iš trijų pusių puolančiais 
priešais. Pakili dvasia, laisvės 
geismas ir mirties baimės neboji
mas pagaliau visdėlto nugalėjo, ir 
Lietuvos žemėse įsiviešpatavo 
Nepriklausomybės palaima.

Grįžtant į dabartį, norėtųsi bent 
trumpai žvilgterti į tas perspek
tyvas, kurios žymėtų kelius į ar
tėjantį Lietuvos išsilaisvinimą iš 
bolševikinės vergijos. Daugis mū
siškių tremtyje jau pradeda pul
ti neviltin, netikėdami šviesesniu 
Lietuvos rytojum. Tokios nuotai
kos yra nerealios ir nepagrįstos. 
Nepriklausomybės metu išgyven 
tasis laikotarpis, nors jis ir tikrai 
neilgas buvo, prikėlė mūsų tautą 
amžinam gyvenimui, nes mes da
bar čia tremtyje, o ir tėvynėje 
turime dešimtis tūkstančių išmo
kslintos inteligentijos, šimtus sa 
vų laikraščių bei žurnalų, mūsų 
bibliotekos gali būti gausios savo
mis knygomis. Juridiškai visas 
Vakarų pasaulis nepripažįsta Lie
tuvos okupacijos, karo įtampa ne
slūgsta, viltys vakarietiškojo fron
to sustiprėjimo nemažėja, kultū
ringojo pasaulio sąžinė darosi vis 
budresnė. Daugelis davinių rodo, 
kad netoli toji diena, kai bus pa
reikalauta ir Rytų Europos pa
vergtoms šalims laisvės, kokią 
gauna viena po kitos Azijos ir 
Afrikos tautos.

Mes, tremtiniai, turėtume su
kaupti visi vieningai savas pastan
gas tam momentui priartinti, nes 
politinių tremtinių užduotis — ne 
kurtis svetimų kraštų amžinybei, 
bet savo energiją, darbą' ir reikia
mą auką atiduoti kovai dėl Lietu
vos Nepriklausomybės.

BANDYMAI IŠSAUGOTI 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Rašo: K.Z.

Ar galimas buvo priešvokiškas frontas?
Mūsų Pastogės 4 Nr. paminėta 

apie buv. Lenkijos Karo Atstovo 
pulk. L. Mitkiewicz atsiminimus. 
Pirmoji atsiminimų dalis liečia 
bendrus įspūdžius kurie parašyti 
gana objektyviai ir duoda charak
teristiką aukštųjų Lietuvos kari
ninkų, su kuriais jam teko susi
durti. (Apie tai skaitykite “Po
lėkiuose” — 4 psl. “M.P.” — 
Red.). Lenkų leidžiamame Pary
žiuje žurnale “Kultūra” 1959 m. 
gruodžio mėn. numeryje išspaus
dinta tolimesnė tąsa anksčiau 
spausdintų tame pat žurnale at
siminimų ir yra' įdomesnė, nes čia 
liečiami bandymai sudaryti (daly
vaujant Lietuvai) priešvokišką 
frontą. Pasikalbėjimai buvo pra
dėti 1938 m. pabaigoj ii’ buvo tę
siami 1939 m.

Šiuos pokalbius pradėjo Latvijos 
Karo Attache pulk. Deglavs, ma
noma, ne savo, bet jo viršininkų 
iniciatyva, iškeldamas reikalą pra
dėti karinį Pabaltijo valstybių 
bendradarbiavimą su Lenkija, kad 
išdirbtų bendrą (vokiečių ar So-

PAGRINDINIS SŪKIS:

VISUOTINAS TAUTU IŠLAISVINIMAS
I

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
atsišaukimas Vasario šešioliktosios proga

BROLIAI IR SESĖS-
LIETUVIAI!

Keturiasdešimt antrąsias Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo 
metines minime apkartinta šir
dim. šiemet sukanka dvidešimt 
metų nuo Lietuvos okupavimo, 
įvykdyto 1940 m. komunistinės So
vietų Rusijos, pasėkoje susitarimo 
su nacine Vokietija dėl įtakų sfe
rų pasidalinimo Pabaltijo erdvė
je.

Po dvidešimt metų svetimos 
okupacijos ir pavergimo, kovos ii 
kančių, milžiniškų aukų krašte ir 
nenuilstamų pastangų išeivijoje 
Lietuvą išlaisvinti ir jos valstybi
nę nepriklausomybę atstatyti, 
Lietuvos išlaisvinimo horizontai 
šiandien yra aptemdyti.

Agresyvusis Rusijos komuniz
mas, užgrobęs Pabaltijį ir Rytų ir 
Centrinę Europą, neketina daryti 
jokių nuolaidų savo viešpatavimui 
ten nutraukti. Priešingai, Chruš 
čiovas klastingai perša Vakarams 
besąlyginį visuotiną nusiginklavi
mą, paliekant pavergtąsias tautas 
Sovietų Sąjungos malonei ir per 
būsimas viršūnių konferencijas su 
Vakarais siekia dar kitų nuolaidų 
naujiems komunizmo laimėjimams 
pasaulyje patikrinti.

Mes pavergtieji, siekdami savo 
tautų išlaisvinimo, esame giliai 
įsitikinę, kad besąlyginis visuoti
nas nusiginklavimas be visuotino 
teisingumo ir teisės neatneš pa
vergtoms tautoms laisvės, ir nepa 
šalins konfliktų priežasčių. Mes 
esame įsitikinę, kad tik kolekty
viniai vykdomas teisingumas ir tei
sė tarptautiniuose santykiuose įga
lins užtikrinti visoms tautoms lais
vę, pašalins karų priežastis ir sa
vaime prives prie visuotino nusi
ginklavimo.

Mūsų pagrindinis šūkis lietuvių 
ir visoms' kitoms nelaisvėje esan
čioms tautoms yra: visuotinas tau- 

vietų S-gos pradėto karo atveju) 
veikimo planą. Jam rūpėjo, kad 
būtų pradėti pasikalbėjimai tarp 
Pabaltijo valstybių ir Lenkijos ka
riuomenės štabų. Jo nuomone, 
lietuvių tarpe buvę žmonių, kurie 
jau tuojau norėję pradėti dery
bas.

Beveik analogišką pasiūlymą 
gavęs ir pulkininkas Mitkiewicz is 
Sovietų S-gos Karo attache majo
ro Korotkich, kuris padaręs svar
bų pasiūlymą liečiantį Pabaltijį, 
Lenkiją ir Sovietų S-gą. Jis nu
švietęs tuometinę politinę padėtį 
ir aiškinęs, kad Vokietija pirma 
puls Lenkiją ir Prancūziją, o tik 
vėliau Sovietų S-gą, kad užimtų 
Ukrainą. Jis siūlęs sudaryti tokias 
politines sąlygas, kurios neleistų 
vokiečiams daryti tolimesnių ag
resijos žygių ir sulaikytų juos nuo 
karo. Jis siūlęs suorganizuoti an
tifašistinę koaliciją, nukreiptą 
prieš Vokietiją ir jos sąjunginin
kus, į kurią turėtų įeiti Prancū
zija, Anglija, U.S.A., Sovietų S-ga 
ir Lenkija. Lenkijos uždaviniu tū

tų išlaisvinimas, kaip pagrindinė 
sąlyga pastoviai ir teisingai taikai 
pasaulyje pasiekti.

Lietuvių tauta krašte ir išeivijo
je mini šiemet Vasario šešioliktą
ją visa rimtim, pasiryžimu ir tvir 
ta valia tęsti kovą už nepriklauso
mą Lietuvą ir už savo prigimtinę 
ir žmogišką teisę būti laisva bet 
kuriose pakitėjusiose sąlygose. Jei 
Vakarai, Maskvos viliojami ir tikė
damiesi išsaugoti taiką nuolaidų 
Sovietams keliu, pradeda nutylė
ti pavergtųjų (autų išlaisvinimą, 
mūsų pavergtųjų pareiga yra savo 
teisėtą ir gyvybinį reikalą vis ryž- 

ILIUSTRACIJA “LIETUVAITĖ"
Telesforo Valiaus medžio raižinys.

retų būti — suburti apie save ir 
kitas vidurio Europos ir Pabalti
jo valstybes. Tačiau Sovietų S-gos 
būtinos sąlygos buvę — Lenkijos 
sutikimas įvedant Sovietų S-gos 
kariuomenę į Pabaltijo valstybes, 
kaip tik pasirodys pirmos vokie
čių agresijos žymės, (vėlesnėse 
derybose su Prancūzija ir Angli
ja pasirodė, kad Sovietų S-ga pa
ti norėjo nustatyti agresijos api
brėžąs, atseit— savo terminu ta
riant — užimti Pabaltijo valsty
bes). Sovietai dar pageidavę, kad 
būtų jiems leista naudotis Vilniaus 
bei Lvovo. bazėmis ir susisiekimo 
mazgais, praleidžiant jų kariuo
menę tuose punktuose.

Toliau sekęs pasikalbėjimas su 
mūsų kariuomenės štabo II skyr. 
v-ku pulk. Dulksniu, kuris ta te
ma noriai kalbėjęs, bet pasakęs, 
kad tolimesni žygiai galės būti da
romi gavus vyriausybės sutikimą. 
Jis pažadėjęs apie tai tuoj pain
formuoti gen. Raštikį. Tuo tarpu 
jis galįs pareikšti, kad štabas 

tingiau ir garsiau kelti ir nuolat 
priminti visam pasauliui, kad tei
sybės ir teisės tarptautiniuose san
tykiuose vengimas stato tautas ir 
žmonija į nuolatinį pavojų.

Tegu tvirtas pasiryžimas ir va
lia Lietuvą išlaisvinti lydi kiekvie
no lietuvio pastangas ir darbus per 
šį sunkų tautai laikmetį.

Tegu meilė Lietuvai didina kiek
vieno lietuvio ryžtą aukotis ir au
koti didžiajam tautos tikslui.

Visi kaip vienas siekim — lais
vės Lietuvai!
Vasario 16, 1960 m.

• VLIKo Prezidiumas.

esąs teigiamai nusistatęs ir su
pranta susitarimo su visomis Pa
baltijo valstybėmis ir vėliau su 
Lenkija apsigynimo nuo eventua-. 
lauš agresoriaus reikalą. Sąlygos 
susitarimui ar panašioms sąjun
goms turinčios turėti absoliutinę 
garaitiją Lietuvai ir kitoms Pabal
tijo valstybėms, kad būtų išlaiky
ta šių valstybių pilna politinė ne
priklausomybė ir esama teritori
ja. Kalbant apie Sovietų S-gos 
kariuomenės eventualias operaci
jas, pulk. Dulksnys pasisakęs, ne
turįs įgaliojimo tuo reikalu kalbė
ti.

Po kiek laiko (1939.III.iod.) 
gen. Raštikis pareiškęs pik. Mit
kiewicz, kad esą reikalinga ne
delsiant susitarti su Lenkija prieš 
vokiečių grėsmę ir pareiškęs no
rą vizituoti Varšuvą, iš ko Mit
kiewicz supratęs, kad Lietuva su
tinka sudaryti karinę sutartį su 
Pabaltijo valstybėmis ir Lenkija, 
Vakarų valstybių ir Sov. S-gos 
garantuotą.

Dar daug lietuvių Sibire
Eltos Informacijų gautomis 

žiniomis dar ir šiuo metu įvai
riose Sibiro ir Altajaus vietovėse 
tebelaikoma lietuvių tremtinių, iš 
Lietuvos ištremtų prieš dešimtį ir 
daugiau metų. Nors sovietai yra 
skelbę amnestiją, tačiau tos am
nestijos, pasirodo, toli gražu pa
lietė ne visus ištremtus. Gautomis 
žiniomis, kai kuriose Sibiro vieto
vėse lietuviai tremtiniai tebedirba 
prie miškų kirtimo, kur sunkiai 
bepakeliamus darbus bedirbdami 
tose vietovėse ankstesniais metais 
nemaža mirė lietuvių tremtinių, 
kiti tapo invalidais. Taip yra lie
tuvių tremtinių šeimų, priverstų 
dirbti vietos sovchozuose bei vadi
namuose tarybiniuose ūkiuose. 
Pasirodo, kad sovchozuose dir
bantieji anksčiau turėjo teisę iš
silaikyti vieną karvę. Chruščiovi
niais patvarkymais pastaruoju me
tu Sibiro sovchozuose dirbantie
siems uždrausta laikyti karvę. 
Tasai draudimas žymiai pasunki
nęs Sibiro sovchozuose dirbančių 
lietuvių tremtinių būklę.

Kitomis informacijomis tremti
nių, pastaraisiais metais grįžusių 
į maskvinę priespaudą nešančią 
Lietuvą, būklė pavergtoje tėvynė
je taip pat dažnais atvejais sun
ki. (Pasitaiko, kad grįžusieji ne
randa savo turėtų namų arba tie 
namai būna apgyvendinti. Vienur 
vietos . administracinių reikalų 
tvarkytojai mažai rodo atžvalgu- 
mo į grįžusiuosius tremtinius ar
ba tiesiog visiškai jais nesirūpina. 
Ypač palaužta sveikata grįžusieji 
tokiais atvejais priversti ieškotis 
pagalbos artimųjų, jei tokių turi, 
ar pažįstamųjų. Tačiau taip pat 
pasitaiko atvejų, kad grįžusiems 
grąžinami nacionalizacijos nepa
liesti gyvenamieji namai, o taip 
pat sudaromos sąlygos gauti vie
nokio ar kitokio darbo. z

Nors pavergtosios Lietuvos ko
munistinėje spaudoje ir Vilniaus 
radijo pranešimuose pastaraisiais 
metais pateikiama duomenų apie 
žemės ūkio gaminių pagausėjimą, 
tačiau tasai pagausėjimas darbo 
neturinčių senelių bei gausias 
šeimas turinčių ir mažus atlygini
mus gaunančių darbininkų nešil
do. Dėl kainų aukštumo mažas at-, 
lyginimas nesudaro sąlygų tokiem 
žmonėm išbristi iš nesibaigiančių 
trūkumų. O žemus atlyginimus 
gaunančių darbininkų nemaža ir 
daug jų gana sunkiai verčiasi.

Taip gausu Lietuvoje elgetau
jančių. Tai, galima sakyti, kasdie
ninis reiškinys. Elgetauja dirbti 
negalį seneliai. Nestinga elgetau
jančių nepilnamečių vaikų. Tokie 
klausiami .dažniausiai pasako, kad 
priversti elgetauti susirgus moti
nai ar kitam šeimos išlaikytojui. 
žodžiu, padėtis Lietuvoje nėra 
tokia, kaip kad vaizduojama ko
munistinės propagandos.

Greit po to vokiečiai užėmę 
Klaipėdą ir po šio įvykio gen. 
Raštikis pareiškęs, kad Lietuva 
lenkų-vokiečių konflikto atveju 
užims ginkluoto neutralumo padė
tį ir kad nuo paskutinio pasikal
bėjimo daug ne tik Pabaltijo val
stybėse, bet ir visoj Europoj pa
sikeitę.

Apie čia minimus bandymus su
daryti karinę sąjungą ar susitari
mą su Lenkija lietuvių spaudoje 
man neteko skaityti. Pulk. Dulks
nys, bolševikams Lietuvą užėmus, 
buvo tuojau suimtas ir dingo. 
Gen. Raštikis savo atsiminimuo
se, rodos, apie tai visai neprime
na, o jam juk tatai labai gerai 
žinoma. Būtų patarnauta istorijos 
tiesai, jei būtų paskelbta mūsoji 
tų pasitarimų versija.
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TARPTAUTINĖ SKAUTŲ KONFERENCIJA 
INDIJOJE

Rašo: A. KRAUSAS

I 

B S

MODERNIAUSI SPYRUOKLINIAI 
ČIUŽINIAI (MATRACAI)

7. Išvyka i Agrą
Rugpjūčio mėn. 2d., sekmadienį, 

indų skautai suorganizavo konfe
rencijos delegatams labai įdomių 
išvyką į senovės indų sostinę Ag- 
rą. Ji istoriniu atveju yra labai 
svarbus Indijos miestas, 124 my
lios nuo Delhi, pastatytas ant 
Yamunos upės kranto.

Ankstybą rytą atsikėlę, išvyko
me į geležinkelio stotį, kur mūsų 
jau laukė specialus, vėsinamas 
traukinys. Sėdėdami prie lango 
stebėjome pro mūsų akis praslen- 
kančius kaimus, miestelius, miš
kus. Čia viskas skirtinga, viskas 
kitoniška. Paukšteliai raudonais, 
žaliais, margais švarkeliais apsi
rengę. Jų tarpe išdidžiai vaikšti
nėja Indijai būdingas povas. Ne 
maža matėsi pro langą naminių ir 
laukinių gyvulių. Medžiuose kars
tėsi didesnių ir mažesnių beždžio
nių, kurios Indijoj taip pat labai 
populiarios. Kiek atsižiūrėję pra
lekiančiais vaizdais, susipažinome 
arčiau su bendrakeleiviais. Į mūsų 
skyrių, kuriame aš su v.s. dr. Če
pu sėdėjome, atsilankė vienas in
dų skautininkas, inžinierius iš Ke- 
ralos valstybės. Jis apsidžiaugė su 
mumis susipažinęs ir sužinojęs, 
kad aš gyvenu Australijoje. Mat, 
jo sūnus studijuojąs taip pat Aus
tralijoje, Sydnėjaus Universitete. 
Jis dovanojo mums po gražią in
dišką atmeną. Gerokai įsitraukus 
į pasikalbėjimą, į mūsų skyrių 
atsilankė dar pora keleivių. Ku
wait sultana to atstovas, sužinojęs, 
kad mes lietuviai, išvardino gra
žiai visus didesniuosius Lietuvos 
miestus ir nustebino mus neblo
gomis žiniomis apie mūsų tėvynę. 
Paklausus jo, iš kur visa tai suži
nojęs, jis pareiškė, kad esąs geo
grafijos mokytojas.

Mūsų pasikalbėjimas nukrypo 
į religinius klausimus. Būdinga, 
kad mūsų tarpe buvo atstovų šių 
religijų: du katalikai, ir po vieną 
budistų, mahometonų ir hindų. 
Labai nuoširdžioje nuotaikoje su 
tolerancija kits kitam susipažino
me su pagrindiniais kiekvienos re
ligijos bruožais ir jų skirtingu
mais. Palietėm jų ir socialinius as 
pektus ir galutinoj išvadoj priėjo
me, kad visos religijos veda.} tą 
patį tikslą. Įdomu, kad šis pasi
kalbėjimas religiniais klausimai* 
praėjo be pasikarščiavimų ir su 
didele pagarba kiekvienai religi
jai.

Štai ir Agra! Indų skautai ir 
skautės špaleriais išsirikiavę pasi
tinka mus. Pasveikinimo šūkiai, 
dainos ir pasirodymai. Stoty už
kandžiai. Pasisotinę autobusais 
vykstame į Agrą, labai senovišką 
miestą, kuris jau Krišnos ir Maha- 
bharatos laikais apie 3000 metų 
pr. Kr. buvo žinomas. Vėliau įvai
rių Indijos imperatorių perstaty
tas ir praplėstas, ypač garsaus val
dovo Agbaro XVI-me šimtmetyje 
po Kr. labai papuoštas. Privažiuo
jame kalvą, į kurią veda daugybė 
akmeninių laiptų, saulutė nežmo
niškai kaitina, o mes lipame augš- 
tyn. štai vartai j didelį karaliaus 
dvarą, o tie vartai nepaprasti, bet 
didingas architektūros kūrinys. 
Juos praėję išvystame gražią alė
ją ir didingą sodą su tvenkiniais 
ir kiparisų miškeliais. Iš toli jau 
pamatome Taj Mahal, kaip baltą 
gulbę ant Yamunos upės kranto 
atsitūpusią. Prie jos keturių kam 
pų šauna į dangų aukšti minare
tai. Tai baltojo marmuro sapnas, 
nuostabus pasakiškas pastatas In 
dijos valdovo Shah Jahano (1627- 
1658) pastatytas. Tas nepaprastas 
mauzolėjus jo mirusiai žmonai 
Mumtaz Mahal atminti. Statybos 
darbai tęsėsi 17 metų ir buvo su
organizuota 20,000 darbininkų, ku
rie atliko nepaprastą darbą, kai
navusį valdovui apie 5 milijonus 
sterlingų. Valdovas buvo pasikvie
tęs geriausius architektus ir me
nininkus iš Persijos, Arabijos ir 
Turkijos. Pats pastatas yra balto 
šlifuoto marmuro, stovintis ant 
raudono smėlakmenio keturkam 
pio pagrindo, šalia mauzuolėjaus 
kiti mažesni pastatai, mečetės, 
svečiams priimti salės. Nuostabus 
vaizdas. Sodas su gėlėmis, įvai
riais žolynais, didingi kiparisai, 
kelią savo smailias viršūnes į mė

lyną dangų, atsimušą tvenkinių 
veidrody sudaro visumą ir nuosta
bią darną. Mauzolėjaus sienoje iš
rašyti aukso raidėmis žodžiai: • 
“LA ILLAHA ILLA, LLAH MU
HAMMED RASUSLU, LLAH” —

tą, kuris svarbus architektūros 
paminklais. Jį įkūrė didysis ma- 
hometų imperatorius Agbaras, ku
ris globojo ir puoselėjo indų me
ną. Šiandien šis miestas lyg ap
miręs. Nemaža jame ii- griuvėsių,

Indijos mauzolėjus Taj Mahal, Agroje

“SLEEPMAKER’’
ČIUŽINIAI YRA:

88 John Str., 
Cabramatta, N.S.W.

Tel. ŪB 2899

galima gauti pas 
lietuvius prekybininkus:

CABRA-VALE HOME
FURNISHING,

yra prikimšti solidžiu sluogsniu specia- 
fibro medžiagos.PATVARUS

PATOGŪS

nes
Uos

abi pusė* įvilktos į minkštą medvilnėsnes
pamušalą, kas leidžia maloniai išsimiegoti.

*■*■■■■#■*><* ICIIAITRAC ne* aptraukti gražiu Damasko šilko apval- PUIKIOS IŠVAIZDOS kalu su apvaliais kampais. .

čia nėra dievų, bet Dievas ir Ma- 
homedas, jo pranašas. Tame 
mauzolėjuje ilsisi ir paties staty
tojo palaikai. Vidus labai išpuoš
tas, sienos brangakmeniais išklo
tos.

Tą dieną buvo nemaža lankyto
jų ir visas kiemas knibždėjo ir 
pleveno margais indžiu rūbais. 
Buvo ir tvarkos prižiūrėtojų — po
licininkų, kurie dėvi raudonas ke
pures ir turi skėčius nuo saulės 
karščio apsiginti. Apžiūrėję visus 
karaliaus dvaro įdomius architek
tūros pastatus nuvykome į patį 
Agros miestą, kur patogiai ir so
čiai pavalgėme, vėsintuvams mus 
gaivinant. Miestas turi 459.528 gy
ventojus. Miestas gražiai..sutvar
kytas, turi vandentiekį, elektrą. 
Būdingas kilimų gamyba ir batų 
fabrikais. Jame yra nemaža ir au
dimo fabrikų, pažymėtina namų 
pramonė, pasižyminti šilko ir auk
so siuvinėjimais, inkrustavimo ir 
pjaustinėjimo darbais. Marmuro 
ir alebastro meno išdirbiniais Ag
ra užima Indijoje pirmaujančią 
vietą.

Grįždami į New Delhi pakeliui 
užsukome į Fatehpur Sikri, 25 
mylios nuo Agros, pergalės mies-

dėl vandens stokos labai sunykęs, 
bet savo kai kuriais gerai išsilai
kiusiais architektūros pastatais 
yra liudininkas garsios praeities.

Čia užkandžiavome lauke, par
ke. Šeimininkai buvo paruošę sta
lus su baltom staltiesėm, bet 
mums valgyti stengėsi įkyriai tal
kinti muselės, o karšta saulė ne
žmoniškai kepino, čia teko arčiau 
susipažinti ir su kaimiečiais, did
žiais būriais jaunimo bei vaikais. 
Jų didesnė dalis vaikščiojo basi. 
Mus, svečius iš kito krašto apspi
to, siūlėsi su įvairiom paslaugom, 
stengėsi įpiršti įvairių marmuro, 
vario atmenu. Kartais išsitiesdavo 
į mus ranka prašydama išmaldos. 
Matėme ir jaunų motinų su vai
kais, kurios dėvėjo ausikarus ir 
nosikarus, o taip pat ir ant kojų 
metalinius žiedus.

Vakarop, nuvargę nuo dienos 
karščių ir daugybės įvairių įspū
džių, sugrįžome į geležinkelio sto
tį ir išvykome atgal į New Delhi, 
kurį pasiekėme apie vidurnaktį. 
Viešbučio vėsinamas kambarys 
mane maloniai sutiko ir priglau
dė miegui ir sapnams apie marmu
ro rūmus, mečetes ir Indijos ka
ralius.

ŠVEDIJOS PABALTIEČIŲ ŽYGIAI 
Į TARPTAUTINES INSTITUCIJAS

Pabaltiečių komitetas Stockhol- 
me buvo suruošęs spaudos konfe
renciją, kurioje paaiškėjo, kad ko
mitetas artimiausioje ateityje 
ruošia naujus žygius į tarptauti
nes institucijas perskirtų pabal
tiečių šeimų sujungimo klausimu. 
Būsią kreiptasi į Jungtines Tau
tas, Tarptautinį Raudonąjį Kry
žių, Tarptautinę Juristų komisiją 
ir kitas institucijas, prašant pa
veikti Maskvą, kad išleistų iš Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos asme
nis, kurių šeimos dalis yra Švedi
joje ir dėl kurių išleidimo jau 
seniai yra paduota tūkstančiai 
prašymų. Komiteto pirmininko 
prof. Birger Nerman pareiškimu, 
Švedijoje gyveną 30.000 Pabaltie
čių kilmės žmonių, 3.000 pabal
tiečių šeimų esą palikę sovietų 
valdomuose kraštuose savo arti
mus šeimos narius. Vienų metų 
bėgyje Švedijos pabaltiečiai patei
kę netoli 1.000 prašymų Maskvai 
išleisti jų šeimų artimuosius, ypač 
senus ir paliegėlius, persikelti į 
Švediją. Po tarptautinių .institu
cijų intervencijų Maskva iš pra
džių rodžiusi didesnį palankumą 
tokius prašymus patenkinti. Ta
čiau tikrovėje pereitais metais 
buvo leista iš Pabaltijo į Švediją 
išvykti tik per 30 asmenų. Rude
nį sovietų įstaigos žadėjusios iš
leisti dar apie 120 pabaltiečių, bet 
reikalas nepajuda iš vietos. Šve
dijos pabaltiečiai tad ir nutarė 
kreiptis į tarptautines institucijas 
ir prašyti reikalą pastūmėti gry-

nai žmoniškumo sumetimais, tuo 
labiau, kad ir Sovietų Sąjunga 
yra pasirašiusi tarptautinę žmo • 
gaus teisių konvenciją.

Kokius sunkumus sovietų įstai
gos daro pabaltiečiams išvykti 
pas gimines, rodo toks pavyzdys, 
apie kurį spaudos konferencijoje 
taip pat buvo pranešta: Kol My
kolui Baugui pavyko persikelti iš 
Pabaltijo j Švediją, jo giminės 
Švedijoje turėję parašyti šimtus 
laiškų ir padaryti įvairių išlaidų 
apie 12.000 švedų kronų.

Kaip praneša “Eltos Informa
cijų” Skandinavijos bendradar
bis, Pabaltiečių komitetas Stock- 
holme informavq švedų spaudą ir 
visuomenę taip pat apie naujau
sius įvykius Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, kur vykdoma sustip
rinta kampanija prieš “naciona
listines tendencijas”. (E.)

GRASINO IŠSPROGDINTI 
“LAVIJOS” REDAKCIJĄ

“Latvija” sausio 9 d. laidoje 
pranešė, kad komunistų agentai 
pakartotinai rašę grasinančius 
laiškus šeimininkui namų, ku
riuose yra "Latvijos” redakcijos 
ir leidyklos patalpos. Nežinomi 
laiškų rašėjai patarė namų savi
ninkui nutraukti nuomos sutartį 
su “Latvijos” leidykla, grasindami 
priešingu atveju susprogdinti na
mus.

Įvairių spalvų pasirinkimas, geriausios išsimokė j imo 
sąlygos, tautiečiams žymi nuolaida. Užsisakius pri
statoma visur, kur pageidaujama.

KELIAI IR KLYSTKELIAI
SUSIRINKIMŲ BELAUKIANT

Pastarųjų metų bendruomenės 
susirinkimai Melburne buvo itin 
gyvi. Gaila tik, kad tas gyvumas 
reiškėsi ne ta linkme. Kad juose 
būtų-buvę svarstomi einamieji 
bendruomenės reikalai, buvo gin
čijamasi (ir gana karštai) dėl 
“gaidžio plunksnų”. Tarpais net 
taip jie įsiliepsnodavo, kad ne
būdavo galima visai susikalbėti: 
vieni šaukė, kiti trypė kojom; 
vienas veržėsi prie mikrofono, 
kitas stūmė jį šalin; vienam davė 
balsą, o kitam — ne, kadangi jo 
pusės žmonės jau esą kalbėję. Tik
ras vargas, kai bendruomenės su 
sirinkimas paverčiamas partijų 
kermošiumi. Buvo daug tautiečių, 
kurie, apleisdami salę, tvirtino, 
kad daugiau į tokius susirinkimus 
nebeateis.

Nejaugi negalima įsisąmoninti, 
kad yra tik vienas visų mūsų 
priešas — komunizmas. Kam dar 
jieškoti priešų savųjų tarpe. Yra 
vienas kelias į visų bendrą tiks
lą. Kuriam galui grūstis ir kitus 
dar tempti dešiniąja ar kairiąja 
jo puse, kai tuo tarpu vidurys vi
sai laisvas. Kur dingo lietuviškas 
nuosaikumas ir tolerancija? Juk 
reikia jieškoti, kas mus jungia, 
o ne kas mus skiria.

PRIEŠRINKIMINĖ AKCIJA

Viena ir kita pusė Melburne 
jau sukruto jieškoti kandidatų į 
būsimą apyl. valdybą. Ir sunku 
žmogui, norinčiam dirbti visuome
ninį darbą, pasirinkti, kada neži
nai iš anksto, kuri pusė laimės. 
Gi susirinkime balsuojamą tik už 
savo sąrašą, kuris iš anksto jau 
yra prisiųstas. Nesvajok būti iš
rinktu, jei nesi kuriame sąraše, 
nors tavo pavardė ir didžiausiom 
raidėm būtų užrašyta priešais 
stovinčioje lentoje. Kam šposau- 
ti? Kas gi šposauja? čia juk ve
dama tikra kova dėl nesamo sos
to, dėl valdžios...

Juokas juokais, bet ar nebūtų 
geriau, jei kandidatai į valdybą 
būtų išstatyti pačių susirinkimo 
dalyvių? šiuo būdu būtų galima 
surasti nuosaikesnių žmonių, ku
rie savo pozityviu darbu bendruo
menę sustiprintų. Juk netrūksta 
ir jaunų inteligentų, kurie baigę 
čia mokslus jau dirba savo profe
sijoje. Laikas ir jiems įnešti indė
lį į tautinės bendruomenės veik
lą. Suprantama, tie jaunieji ne
turėtų būti įtaigoti vyresniųjų'

partiškumo.

BENDRUOMENĖ IR BAŽNYČIA

Ne paslaptis, kad daugelis ak
tyvių lietuvių veikėjų savo verž
lumu nueina per toli. Įsibrauna
ma ne į savo daržą. Nejaugi 
Kristaus pamokymas, kad atiduo
ti — “ciesoriui kas ciesoriaus ir 
Dievui kas Devo” — jau paseno? 
Niekas negali užginčyti, kad lie 
tuviška bažnyčia ir parapija yra 
didelis veiksnys lietuvybės išlaiky
mo vyksme, tačiau taip pat nie
kas neturėtų prieštarauti, kad 
bažnyčia ir parapija negali ats
toti bendruomenės. Senos davat
kiškos pažiūros, kad lietuviška 
veikla galima tik per tautinę baž
nyčią ir parapiją, šiandien jau 
daug kam nepriimtinos, ne vien 
tik dėl to, jig daug kas tada pri
klausytų nuo kunigo malonės, bet 
kad Bendruomenė yra žymiai pla
tesnės apimties, nes jai priklau
so ne tik kitaip tikintieji, bet ir 
daug tų, kurie nuo religijos jau 
yra nutolę. Be to, bendruomenės 
ir bažnyčios yra visai skirtingi 
tikslai. Tai labai ryškiai pavaiz
duoja atstikimas su lietuvių tau
tine parapija Californijoje. Kai 
tos vietos lietuviai kreipėsi į kar
dinolą, prašydami atstatyti para
pijos tikrą padėtį (grąžinti iš te
ritorinės į tautinę), tai jiems bu
vo paaiškinta, kad bažnyčia ir 
parapija yrą Dievo garbei ir kad 
čia nėra vietos tautiniams jaus
mams. Su tuo turėjo sutikti ir 
vietinis lietuvis klebonas. Kaip 
ten bebūtų, lietuvių bažnyčia pil
nai gali rasti savo vietą bendruo
menėje kaip ir bet kuri kita orga
nizacija. Niekas nieko neturi prieš 
lietuvį kunigą, kuris rūpinasi tik 
bažnyčios bei religiniais reikalais 
ir talkauja . lietuviškame darbe 
bendruomenėje, nesiverždamas 
tapti jos nepakeičiamu vadu. Lie
tuvių bažnyčia ir parapija ben
druomenėje, bet ne atvirkščiai. 
Kūrimas parapijos už bendruome
nės ribų kenkia 'lietuviškam dar
bui. Kai kiekvienas laikysis sa
vojo daržo, ginčų ir barnių tik
rai nebus.

SVEIKINIMAI

“Įžymūs” žmonės pasveikino 
“įžymų” laikraštį “įžymaus” ju
biliejaus — sulaukus 2Q0-jo nume
rio — proga. Patartina būtų, kad 
tokie sveikinimai vyktų kas 10- 
tas numeris, nes tatai ne tik pa-

IŠSKUTO ŠLIUPĄ IŠ 
“ŠLIUPTARNIŲ”

A. Margeris iš Chicagos, perei
tą vasarą vykdamas Lietuvon, 
nusivežė ir savo “šliuptarnius”. 
knygą apie Šliupą ir jo laikus 
Amerikos lietuvių tarpe, manyda
mas, kad tenai pavyks išleisti 
naują laidą.

Pavykti tai pavyko, knyga jau 
išleista, netgi romanu pavadinta. 
Tik ji nebevadinama “šliuptar- 
niais”, o pavirto į “Už jūrų ma
rių”, ir knygoje nieko nebeliko 
apie Šliupą, o tik apie angliaka
sių gyvenimą, apie kapitalistų go 
durną ir darbininkų išnaudojimą 
Amerikoje.

Jonas Šimkus, recenzuodamas 
knygą, mandagiai pasako, kad 
Margeris romano rašyti nemoka. 
Esą, charakteriai menkai vystomi, 
jų būdas ne pavaizduojamas, o tik 
atpasakojamas. Bet Šimkaus pa
žiūros į romanų rašymą irgi pa
sirodo nedaug toliau nuo Mar 
gėrio tepažengusios. Pavyzdžiui, 
jis, nors ir nepasigenda Šliupo 
vaidmens, kuris iš originaliojo 
teksto tapo “išskustas”, bet pasi
genda, pav., kodėl Margeris savo 
“romane” nepavaizdavo “demago
go ir kapitalistų šlykštaus tarne- 
lio”... Pijaus Grigaičio!

LNA

keltų skaitytojų skaičių ir jų nuo
taikas, bet ir “sustiprintų” patį 
laikraštį, o, be to, dar palengvin
tų ir redaktoriaus darbą. Sveiki
nimai gana “taiklūs”. Patėmyki- 
te: Moterėlės net drįso užgiedo
ti, kad “tai vienintelis laikraštis, 
kuris yra nepartinis”. Taigi, tai 
vietintelis visame pasaulyje! O 
dėl partiškumo — juokiasi puo
das,. kad katilas juodas.

Vienos tautietis besveikindamas 
taip įsismagino, kad nėt tris kar
tus pasveikino: valdybos, kiosko 
ir savo “įžymiosios” asmenybės 
vardu. Sviestu košės juk nepaga 
dinsi!

Tačiau buvo ir tokių, kurie at
sisakė redaktoriaus kvietimo pa
sveikinti. Tai niekadėjai! Argi ga
lima atsisakyti paremti katalikiš
ką spaudą?

O Akivarą iš to didžio džiaugs
mo, lyg anas Servanteso Don-Ki- 
chotas, pasibalnojo “Tėviškės Ai
dus” ir išjojo vaduoti į getto su
vytų katalikų, atkišdamas laisva
maniams vieton ieties — špygą, 
šaunus riteris! Gaila būtų, jei 
vargšelis pakliūtų po malūno 
sparnais...

MIGLA
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NEIŠMESI FAKTU IS ISTORIJOS
Tas pats faktas 

lietuviškai
— Tuo tarpu mūsų Vilniaus 

veikėjai, nesulaukdami iš vokie
čių leidimo prašytai konferenci
jai, 1917 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 
patys susirinko Vilniuje (5 vilnie
čiai ir 16 atstovų iš kitų Lietu
vos vietovių) ir sudarę organiza
cinį komitetų, pagaliau iš vokie
čių išgavo leidimų platesnei kon
ferencijai sušaukti. Suvažiavo 214 
kviestų j (j atstovų (keli buvo ir iš 
užsienio) ir tarėsi nuo rugsėjo 
mėn. 18 iki 22 d. Nuotaika buvo 
pakili, jautėsi karo pabaigos artė
jimas ir drauge dideli pasikeiti
mai pasaulio politikoje. Konferen
cija pasisakė už demokratinę ne
priklausomų Lietuvos valstybę et
nografinėmis sienomis, kurioje 
tautinėms mažumoms būtų patik
rintos tinkamos jų kultūros rei
kalams sųlygos. Steigiamasis sei
mas turėjo būti sušauktas Vilniu
je.

šiems nutarimams vykdyti bu
vo išrinkta 20 asmenų Lietuvos 
Taryba. Tarybos pirmininku buvo 
išrinktas A. Smetona.

— 1918 m. sausio mėn. 8 d. 
JAV prezidento W. Wilsono pa
skelbti garsieji 14 punktų padarė 

' didžiausio įspūdžio visam pasau
liui, o mums, kaip ir kitoms pa
vergtoms tautoms, jų apsisprendi
mo dėsnis suteikė šviesių vilčių, 
kėlė tikėjimų į geresnę ateitį. 
Nors tarptautinė būklė buvo dar 
labai miglota, taip pat labai ne
aiški ir Lietuvos ateitis, Lietu
vos Taryba, susirinkusi 1918 m. 
vasario 16 d. sostinėje Vilniuje, 
ryžosi pasirašyti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo aktų, ku
ris tapo kertiniu akmeniu nepri
klausomai Lietuvos valstybei. Ta
rybos vardas buvo pakeistas į 
Lietuvos Valstybės Tarybų, priim
tas Lietuvos valstybės ženklas — 
Vytis, vėliava (geltona, žalia rau
dona) ir tautos himnas.

— 1918 m. gruodžio mėn. 27 d. 
ministeris M. Sleževičius ryžosi 
išleisti J Lietuvos piliečius lieps
ningų atsišaukimų:

“...Vokiečių kariuomenei atsi
traukiant, jau įsibrovė Lietuvon 
svetimoji Rusijos kariuomenė. Ji 
eina, atimdama iš mūsų gyvento
jų duonų, gyvulius, mantų. Jos pa
lydovai — badas, gaisrų pašvais
tės, kraujo ir ašarų upeliai. Tad 
ginkime Lietuvę! Parodykim, kad 
esame verti amžiais kovotos lais
vės, šiandien Lietuvos likimas mū
sų pačių rankose...”

— Vyriausybės atsišaukimas 
padarė didžiausio įspūdžio visoms 
lietuviškoms širdims. Iš tikrųjų 
jaūni vyrai “būrių būriais ėjo iš 
kaimų, viensėdijų, miestų ir ėjo 
su" savo maistu ir savo ginklais — 
čia iš vokiečių pirktais, čia jų pa
mestas ar slapta iš Rusijos atsi
vežtais ėjo iš visų Lietuvos kraštų 
laisvės ir Tėvynės ginti” — įs
taigose, mokyklose (savanoriais 

. -išėjo ne tik mokytojai, bet ir vy
resniųjų klasių mokiniai) pasiliko 
beveik vien moterys ir seniai, pa
liegėliai.

Dr. V. Daugird*itė»-Sruogie- 
nėi Lietuvos Istorija, Chicago 
1956 m.

-Bolševikiškai — rusiškai
— Darbininkai ir valstiečiai ga

lutinai įsitikino, kad smetoninė 
Taryba yra Vokietijos imperialis
tų agentūra Lietuvoje. Išsigandu
si stiprėjančio liaudies masių ju
dėjimo, Lietuvos buržuazija ėmė
si naujų priemonių liaudžiai ap
gauti.

— Ji pasiūlė okupantams pas
kelbti Lietuvos nepriklausomybę 
ir tuo lozungu apgauti darbo 
žmones. Su tokiais planais Lietu
vos buržuazijos atstovai vysk. K. 
KareviČifls ir kun. K. Olšauskas 
nuvyko j Berlyną ir čia lankėsi 

pas Vokietijos militaristų vadus 
Hindenburgų ir Ludendorfų, taip 
pat pas kanclerį Hertlingų. Lie
tuvos buržuazija tikėjosi, kad ta
riamosios nepriklausomybės prie
dangoje ir jai teksiųs šiek tiek 
žymesnis vaidmuo, tvarkant Lie
tuvos gyvenimų.

— Vokietijos imperialistai pa
laikė Lietuvos buržuazijos pasiū
lymų. Jie taip pat tikėjosi, kad 
žodis “nepriklausomybė” pridengs 
jų grobikiškus darbus nuo darbo 
žmonių pasipiktinimo ir sulaikys 
jų pasipriešinimų. Kad atitrauktų 
darbo žmonių dėmesį nuo gruod
žio 11 d. deklaracijos, smetoninė 
Taryba 1918 m. vasario 16 d. pri
ėmė nutarimų, kurį pavadino ne
priklausomybės aktu. Tame akte 
apie Lietuvos prijungimų prie Vo
kietijos nebuvo nė žodžio. Tačiau 
darbo žmonės gerai suprato, kad 
vasario 16 d. aktas yra tik naujas 
klastingas buržuazinių nacionalis
tų manevras, skirtas apgauti liau
dies masėms.

— Atsakydamas į Lietuvos bur
žuazijos prašymą, yokietijos kai
zeris 1918 m. kovo 23 d. paskel
bė dekretų, kuriuo’sakėsi “pripa
žįstąs” Lietuvos valstybę” Lietu
vos Tarybos 1917 m. gruodžio 11 
d. nutarimo pagrindu”. Taigi ir 
Lietuvos buržuazija, ir Vokietijos 
imperialistai vieningai susitarė ir 
vieningai pripažino Lietuvos pri
jungimų prie Vokietijos pagal 
1917 m. gruodžio 11 d. deklara
cijų-

— Lietuvos buržuazija buvo 
mėginusi sudaryti ir “savus” ka
rinius dalinius, šaukdama vadi
namuosius savanorius. Tačiau tuo 
būdu buržuazijai pavyko sutelkti 
tik kontrrevoliucinių karininkų 
grupes ir nedidelį buožinių ele
mentų bei įvairių tamsių gaiva 
lų skaičių; šie buržuaziniai sava
noriai buvo tokie negausingi, jog 
jie jokios karinės reikšmės netu
rėjo ir buržuazinė valdžia juos 
daugiausia naudojo kaip baudžia
mųjų jėgų prieš darbo žmones.

PULGIS ANDRIUŠIS

Išsikišo tais metais ankstyvas 
pavasaris. Grįžęs namo Velykų 
atostogoms, radau sniegų jau nu 
varytą, tik Pagrabių skardžiuose, 
virtusiuos į žiemius, dar bolavo 
susislėgė j ę lopai, be šilto lietaus 
iš ten neiškrapštomi iki pat Sek 
minių.

Į aukštą dangaus skliautų gara
vo piliakalnėliai, tėkmės, paežiai 
ir darymai, kuriuos saulė staiga 
užklupo nuogut-nuogutėlius, kai 
jie be žiemos nugulėtų paslėpsnių 
neturi kuo gražiau pasirodyti. 
Tiktai pakiliuose gojuose beržų 
tošys svaidėsi blykčiais per dirvo
nėlių pilkumas.

Iš autobusų stoties eidamas na
mo, stabteriu ant Pagrabiškio, iš 
kur keleivį pirmą kartą pasveiki
na Silio ežeras. Ledaplėšys jau 
ėjo galan, ties Didžiolaukių mel
dynu dar laikėsi pavienės krygos, 
įaugę pernykštėse nendrėse, pa
čiuose plotuose užsiskersinęs plo
davo su ledais išplėštas liūno ga
balas, neapsisvarstęs kurion pu
sėn sukti, šiais metais būsiu pa
vėlavęs į skausmingąsias ežero 
apeigas, negirdėsiu prislopintų 
trenksmų, nematysiu, kaip nuo 
kranto ligi kranto žaibo juostom 
peržegnoja įsisenėjusį ledų, pas
kui smulkina rezginėmis, paskui 
ima čežint krygą į krygą, įsitveria 
aplinkui priklus ūkas, girdėtas ku
riant pasaulius, jei buvo tada kam 
girdėti.

Kad ir pieva, skirianti Grabelio 
bei Silio ežerus, priklauso dviem 
kaimam, tačiau jų vadina bendru 

Vėliau, jau 1919 m. kovo 5 d., 
Lietuvos buržuazinė valdžia pa
skelbė prievartinį dviejų metų 
naujokų ėmimą į kariuomenę, bet 
ir tas nesudarė reikšmingesnės 
karinės jėgos, ypač kad darbo 
jaunimas visaip vengė stoti į bur
žuazinę kariuomenę ir labui de
zertyravo iš jos.

Iš Lietuvos TSR Istorijos (Nuo 
seniausių laikų iki 1957 metų, re
dakcinė kolegija: K. Jablonskis, 
J. Jurginis, R. Šarmaitis, J. Žiugž
da — vyriaus, redaktorius). Val
stybinė politinės ir mokslinės li
teratūros leidykla, Vilnius —1958.

Tarptautiškai
— Vokiečių kariuomenė, oku

pavusi Lietuvą 1915 m., čja pasili
ko virš trijų metų. Rekvizicijos 
bei sunaikinimai buvo labai sun
kūs. Lietuvių kalbos vartojimas 
griežtai suvaržytas. Jau pirmai
siais okupacijos mėnesiais buvo 
suorganizuotas slaptas tautinis 
penkių žmonių komitetas, kurį 
sudarė A. Smetona, .J. Šaulys, 
Stankevičius, S. Kairys ir P. Kli
mas. Vokiečių valdžios pareigū
nai, statydami sąlygą kuone prisi
jungti prie Vokietijos, pagaliau 
sutiko leisti sušaukti lietuvių kon
ferencijų 1917 m. Ši grupė išsi
rinko 20 asmenų Tautinę Tarybų, 
vadovaujamų Antano Smetonos, 
kuri 1918 m. vasario 16 d. paskel
bė Lietuvos valstybės nepriklau
somybę.

— Naujai sukurta lietuvių ka
riuomenė išvijo lauk Bermondt 
Avalavo “šaulius”, tačiau lenkai 
ir bolševikai vis dar nesiliovė pul
dinėję pietų bei rytų Lietuvą.

— Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenė buvo suorganizuota pas
kutiniais 1918 metų mėnesiais 
tikslu išvaryti iš savo teritorijos 
bolševikų, vokiečių bei lenkų ka
rines jėgas.

Ii ENCYKLOPEDIA BRITAN- 
NICA, 1951 m. laida.

Bikelio Darymo vardu. Dėl įsuk
to pradalgio čia niekas neerštau- 
ja, nes ežia išeina upeliu, kuris 
pavasariom ir rudeniom sujungia 
abiejus vandenis, sako, net žuvys 
pasikeičia tada vietomis. Iš seno 
jau taip suderinta, kad nuo čia 
kartą pasitraukęs ledaplėšio pot
vynis, nebegrįžta iki pat rudens 
didžiųjų liūčių, tuo duodamas pie
vai ženklą pradėti ruošos darbus, 
o jų pats pirmasis — iškloti purie
nų kilimą.

Nusileidęs pakalnėn prie upelio, 
net krūpterėjau.

Nuo Straskiškių Salos iki vaje- 
siškinio kelio, nuo Didžiolaukių 
iki Pagrabiškio panuovalių buvo 
permesti neapžvelgiami purienų 
tiltai, visas Darymas degė saulėje 
gintaru.

Vasarą pieva dirba daug išmo
ningiau. Kraujažolių pulkelin pa
maišo dobilų, parikiuoja varpelių, 
padraiko žirnikais, o čia gi, žmo
gau, — varsnų, varsnas nugulė 
vien tiktai purienos, gaubtais žied
lapiais samstydamos pavakario 
saulę ir, susišildę, vėl jų paleis- 
damos taip, kad -viršum Darymo 
viskas kibirkščiavo, liepsnojo.

Mačiusiam, kaip purienos buvo 
kasdien glėbis po glėbio klojamos, 
'pirma — abipus išsiliejusio upelio, 
paskui vis platyn kedenant į pra
pūstus panuovalius, atrodytų, visa 
tai — eilinis pavasario darbas, ta • 
čiau man, dabar lyg iš dangaus 
numestam ant tiltelio buvo per 
daug to gera, per daug iš karto, 

(Nukelta į 4 psl.)

AUSTRALŲ 
BRŪZGYNUOSE

Jie ir vėl buyo žiauriai susipy
kę, Someris ir Karieta; jie su
stojo vienas prieš antrų taip bai
siai įsiutę vienas prieš antrų, jog 
jiedu beveik vienas antrą naikin- 
fe — naikino. Jisai nebegalėjo 
pakęsti jos artumos, tad gi ėmė 
žygiuoti į brūzgynus. Buvo žiema, 
bet oras saulėtas, ir eiti buvo la
bai karšta. Jisai vis kopė keliu 
aukštyn ir aukštyn pro tirštus, 
Įdrėkusius brūzgus, sužėlusius pa
kalnėj bei staigioj viršukalnėj, 
kurių buvo užsibruožęs pasiekti. 
Keisti paukščiai leido klaikius, 
metalinius garsus. Papartmedžiai 
stiebėsi į viršų savo karpytais, 
lieknais kamienais, ir stambūs sa- 
manykščiai pyniojosi tarp papras
tų krūmokšnių. Viršum galvos tie
sėsi gumamedžiai, daiktais išmetę 
aukštyn savo nuogas, negyvas ga
lūnes, daiktais iškėlę rankas lyg 
pušys.

Jis prakaitavo aukštyn staigia 
pakriūte, kol pagaliau prikopė 
viršūnę. Jis ėjo tol įkainiui, kol 
iš ten galėjo laisvai aprėpti aki
mis apačioj pasilikusį pasaulį. Ta
čiau jis daugiausia žiūrėjo po sa
vo kojomis, į tirštą pakriūtės 
augmenijų. Į milžiniškus, slopiai 
žalius papartmedžių vainikus ir 
gauruotus kopūstpalmių pluoštus. 
Kažkur geltonavo ilgas vijoklių 
kilimas, prikaišiotas vandeningų 
gėlių. Gumamedžiai kilo dangun 
kepurėmis. Pirmykštis pasaulis! 
Anglio gadynės pasaulis. Vienišas, 
vienišas pasaulis, kuris, atrodą, 
turėjo laiko laukti nuo pat anglio 
gadynės. Tie visi senybiniai, plo- 
kščiaviršūniai papartmedžiai, tos 
visos suveltos palmės lyg mazgo
tės. Kokia prasmė stengtis būti 
čionai budriu, sąmoningu žmogu
mi? Tai neįmanoma. Atgal, atgal 
kaip ir į prieblandą, atgal į be
vardę praeitį, žilą senovę, kuria 
pažymėtas šis kraštas. Keisti, se
noviniai jausmai bunda sieloje: 
seni, nežmogiški jausmai. Ir se
nas, senas abejingumas, apatija 
užtvindo sielų. Senobinė prieštva
ninių slibinų apatija. Kieno bus 
pergalė? šalis apibarstyta name
liais lyg cukraus gabaliukais. Pal
šose jūrose raitosi juodi laivų dū
mai, baltais debesėliais kyla aukš
tyn anglio kasyklų garas tarp slo
piai žalių medžių. Ar tas kraštas 
pabudęs iš miego? Ar žmonės pa
budins iš miego šį senobinį kraš
tą, ar kraštas juos vėl užmigdys,

Lietuva tėvynė mūsą, pilką kryžių krašte, 
Kokią duoklę, kokią auką šiandien tau atnešti? 
Argi negana prie Vorkslos ir Sibire dūli, 
Snieguos dūli šventų kaulų, Lietuva motule7 
Keliasi Velykų naktį, ir jų voros tankios 
Per girias, pušynus, pelkes tėvų žemėj lankos.
Žengia griaučiai, žėri griaučiai, spindi kalavijai, 
Begi Žalgirį, kur žygį ją žiedais nulijo.
Regi Vilnią degant žvaigždėm tyloje didžiulėj, '
Su aušra atgal sugrįžta — vėl pusnynuos gula.
Guli dūli ir sapnuoja pilką kryžių žemę, 
Kurią debesys aptraukė ir naktis aptemo. 
Mes žadėjom sėst ant žirgo balto pabalnoto, 
Vartuos kirst vargus, nukirst slibiną besotį. 
Vargą kertam tik tam kartui, tiktai savo labui, 
Katras kaip kitaip pratartą — užkalam į grabą.
Lenkiamės stabams svetiesiems, o savo smūtkeliai 
Nuo lietaus ir šiurpią vėją skeldėja prie kelio.
Už pilną stalą susėdę >—• tokie darbštūs, taurūs, 
O po rūbais, po blizgučiais sieloj liula mauras.
Nežinau, nesugodojau, ką tau dovanoti
Už ilgąją amžią kančią, tėvą žeme motin? 
Kaip ramunė šalia kelio, nuotaka baltoji, 
Laukdama raitąją pulko vakarais godoji. 
Tyliai Nemunas srovena, tyliaai suka vingį, 
Dygsta žvaigždės, dega žvaigždės tylumoj ruimingoj. 
Link sodybą plaukia rūkas, liula — dingsta svirtys. 
Ką dūmoja vargo žmonės, 'eisiu ten patirti.

vėl grąžins į prieblandos pasaulio 
miegūstą nesąmoningumą?

Someris pajuto apatijos antplū
dį savyje. Jis vis ten pat stovinė
jo, žiūrėdamas apačion, ir niekas 
jam neberūpėjo. Kaip giliai, kaip 
suveltai jis niekuo nebesirūpino. 
Nebelieka jokių problemų sielai, 
kada jinai patenka į užtemusių, 
plačiai atsivėrusią apatijų. Pasau
liai gimsta, pasauliai pragaišta; 
net gi ištisi pasauliai. Ir kai pa
partinio pasaulio sena, sena įta
ka užplūsta žmogų, kaip jis be
gali kuo rūpintis? Jisai ima kvė
puoti paparčiais ir slenka atgal, 
tamsos apglėbtas tampa pusiau 
augalu, prarasdamas bet kokius 
rūpesčius. Net amžinai budrus ly
tinis veržias nuskęsta į kažkokias 
tamsumas, kur kas nesudėtinges- 
nes, nebegalinčias niekuo rūpin
tis: kaip medžių lytinis gyveni
mas. Tamsusis pasaulis, kol dar 
nebuvo gimęs sąmoningas atsakin
gumas.

Keistas paukštis tupėjo susi
kūprinęs per kelis žingsnius ant 
šakos čia pat apačioje; paukštis 
lyg senų skudurų pundelis, su 
tamsios uodegos skudurėliu ir pū
kuotu pelėdiniu kuodeliu, kaklą 
apjuosęs lyg ir nėrinių vainiku. 
Jo snapas buvo ilgas, aštrus, pa
vojingas. Bet jis taip pat buvo 
pasinėręs j neapsakomą apatijų. 
Kukabūra! Kažkoks instinktas 

pranešė jam, kad jį—stebi Some
ris, tad krustelėjo ant šakos ir 
nusigręžė nuo stebėtojo, ir po to 
viską galutinai pamiršo. Someris 
sekė paukštį ir stebėjosi. Po to 
sušvilpė. Jokio judesio. Po to jis 
suplojo rankomis. Paukštis pa 
žvelgė pro petį lyg ir netikėda
mas. Ką? — jis, atrodė, sako. Iš 
kur čia gyvas? Iš kur gyvas kas 
Čia? Jo veidas buvo gana gražus 
su puikiu,ilgu durkliniu snapu. 
Pamažėle jis apsiprato su Some- 
riu. šisai vėl suplojo rankomis. 
Su didelėm pastangom paukštis 
išskleidė gana plačius sparnus ir 
kažkaip suktai nuskrido į kitų ša
ką už keliolikos žingsnių. Ir čia 
jis vėl sustingo.

Viskas gerai, mąstė Someris, 
gyvenimas toks didelis, ir jame 
sutelpa žilosios prieblandos pro- 
pasauliai. Ir kaip dar žmogus ga
li kuo nors ypatingu rūpintis!

Jis vėl grįžo namo, ir jis buvo 
visiškai pamiršęs šeimyninius gin
čus ir buvo pamiršęs vedybas ir - 
revoliucijas ir viską: jis grįžo at
gal į žilų propasaulį, kadk žmo
nės neturėjo jausmų ir asmeni
nio sąmoningumo, bet buvo kaip 
pavėsingi medžiai, ir bendrai — 
tylūs, pritildytais smegenimis ir 
nejudrūs ir didžiai abejingi.

Iš D.H. Lawrence romano
KANGAROO
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1960 m. vasario 12 d.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA BUV. PRIEŠO AKIMIS
PIRMASIS LENKIJOS KARO ATSTOVAS KAUNE PRISIMENA NETOLIMĄ PRAEITĮ

Paryžaius lenkų žurnalas KUL
TŪRA (liepos-rugpjūčio num. 
1959 m.) spausdina pulk. Leon 
Mitkiewicz ilgokų straipsnį “Iš 
mano atsiminimų Kaune 1938-39 
metais”. Tai mums atmintini me
tai, kada Lenkijos’ vyriausybė 
įteikė Lietuvai ultimatumų, reika
laudama užmegsti diplomatinius 
santykius, priešingu atveju grų- 
sindama pasiųsti kariuomenę “žy
giui į Kaunu”. Lietuva išgyveno 
didelės įtampos akimirkas, vyriau
sybė paskelbė visuotinę mobiliza
cijų, kariuomenė pajudėjo prie 
buv. demarkacijos linijos, pakvipo 
paraku, tačiau ultimatumas buvo 
priimtas, ir balandžio mėn. pabai
goje Kaune Metropolio viešbuty
je įsikūrė pirmosios Lenkijos Pa
siuntinybės personalas su minis- 
teriu Charwat’u priešaky, o taip 
pat ir čia patiekiamų atsiminimų 
autorius pulk. Leon Mitkiewicz —, 
pirmasis Lenkijos Karo Attache 
Lietuvai. Tad paskaitykime, kų jis 
byloja, dabar toks pat pabėgėlis, 
kaip ir mes visi:

— 1938 metų balandžio mėn. pa
baigoje ir gegužės pradžioje aš, 
kaip Lenkijos Karo Atstovas tu
rėjau pagal pareigų oficialiai ap
lankyti lietuvių kariuomenės pa
reigūnus, kad galėčiau tinkamiau 
susipažinti su man pavesta sritim. 
Pirmiausia vizitavau Lietuvos Ge
neralinio Stabo II Skyriaus Vir
šininkų, pulk. S.G. Dulksnį. Tai 
buvo ne tik mano pirmasis susi
tikimas su Lietuvos Kariuomenės 
atstovu, bet ir apskritai pirmasis 
lenkų karininko susidūrimas su 
lįetuvių karininku nuo 1920 metų.

— Balandžio 23 d. rytų, 1938 m., 
porų dienų pabuvojęs Kaune, pa
prašiau pasiuntinybės tarėjų p. 
Zaleskį, per vienų mėnesį viešna
gės Kaune jau spėjusį susipažinti 
su vietos papročiais, kad jis dar 
tų pačių dienų suorganizuotų vi
zitų pas II Skyriaus Viršininkų. 
Taip pat prašiau p. Zaleskį, kad 
jis iš Lietuvos Generalinio štabo 
parūpintų vadovų ir atsiųstų i 
Metropolio viešbutį, nes nenorė
jau dar kartų paklysti Kaune, kaip 
tatai atsitiko vakar. Neilgai lau
kus, pas mane atėjo p. Zaleckis 
ir pranešė, jog Lietuvos štabas 
paskyrė man vizitų šiandien' dvy
liktų valandų ir kad manęs pasi
imti atvažiuos mašina į Metropo
lį II Skyriaus karininkas.

— Be penkiolikos dvyliktų vieš
bučio durininkas telefonu man

pranešė, jog žemai manęs laukia 
karininkas šutys. Paprašiau jį pa
kviesti į mano kambarį. Karinin
kui šučiui įėjus vidun, pas mane 
sėdėjo taip pat ir tarėjas Maciej 
Zaleski, mūsų pasiuntinybės sek
retorius. Karininkas Šutys elgėsi 
labai korektiškai, kariškai, bet iš 
visko sprendžiant, buvo nepap
rastai susijaudinęs ir savo parei
gų palydėti Lietuvai jėga primes
tų Lenkijos karo atstovų aiškiai 
laikė “Dievo bausme”. Tų akimir
kų ir mes su tarėju Zaleskių ne
kaip jautėmės.

— Karininkas Šutys nemokėjo 
nė žodžio lenkiškai, rusiškai arba 
prancūziškai. Bet už tat mokėjo 
puikiai vokiškai ir šia kalba mes 
užmezgėm pošnekį, nors ir man 
reikėjo labai laužyti liežuvį. 
Ėmiau linksmai pasakoti savo va 
karykščius nuotykius po Kaunu 
beieškant Metropolio viešbučio, ir 
baigdamas pastebėjau, jog laikau 
labai reikšmingu ženklu ateičiai 
tų faktų, kad štai dabar Lietuvos 
sostinėje pirmuoju vadovu gaunu 
lietuvių karininkų. Tačiau nebu
vau tikras, ar kar. šutys iš viso 
suprato mano užuominų, nes jis 
visų laikų tik kartojo mano žo
džius. šiame pošnekyje buvo daug 
kalbinių sunkumų, nes ir mano ir 
p. Zaleskio vokiečių kalba nepa
sižymėjo tobulumu. Kar. Šutys 
mano kambaryje jautėsi labai ne
jaukiai, buvo lyg sugautas, tai ba
lo, tai raudo, be to, jo veidą išpy 
lė prakaitas.

— Prieš pat dvyliktų su kar. 
šučiu didžiule karine mašina, vai
ruojama puskarininkio, išvažia
vom į Lietuvos štabų. H Skyrius 
įsikūręs nedideliuose vienaaukš
čiuose mūriniuose namuose Lais
vės Alėjos gale, netoli buv. pra
voslavų soboro, dabar paversto 
įgulos katalikų bažnyčia. Į Lietu
vos Generalinio. Štabo U Skyriaus 
raštinę lipame senamadiniais, nuo
lat girždančiais laiptais pirman 
aukštan, pirmiausia patenkame į 
erdvų prieškambarį, po to — į 
didžiulę laukiamąją salę, įrengtą 
labai paprastai ir kukliai: aptrauk
ta sofa, priešais jų stalas su pas
kleistais dienraščiais, atrodo, lie
tuviškais, keletas kėdžių, sienose 
kažkoki aliejiniai paveikslai; jo
kių kilimų, jokių langų užuolaidų. 
Spartietiška! ir kariškai! Mums 
įėjus vidun, jau ten laukė pagyve
nęs, žilsterėjęs lietuvių karinin
kas. Labai mandagiai mane pas

veikino, kalbėdamas rusiškai, ir 
paprašė valandėlę palaukti: pulk. 
Dulksnys jau žino apie mano atvy
kimą ir netrukus ateis pats. Tas 
karininkas, kapitonas čemakis, bu
vo II Skyriaus adjutantas. Visa 
savo išore bei elgsena jisai gyvai 
priminė man Lenkijos Generalinio 
Štabo II Skyriaus adjutantą, ka
pitoną Dziedzicki, Virtuti Milita- 
ri ordeno kavalierių, pirmojo karo 
veteraną ir ilgametį, visų mėgia
mą, savim pasitikintį adjutantą, 
specialiai išmokslintą priiminėti 
užsienio valstybių karo atstovams. 
Tas lietuvių kapitonas buvo taip 
pat savim pasitikįs vyras, gerai 
žinojo, ką ir kaip šnekėti su už
sieniečiu, o ypač dar su lenku, 
pirmą kartą atsilankiusiu į Lietu 
vos šstbų. Man labai patiko, kad 
savo trumpame pošnekyje su ma
nim jisai neparodė jokio susijau
dinimo, ar nervingumo; kapito
nas čemakis mane šnekino lyg ir 
kiekvienų kitą užsienių karininką.

— Reikiamu momentu į laukia
mąjį įėjo pulk. Dulksnys. Pirma
sis įspūdis susiduriant su man vi
siškai svetimu žmogum, su kuriuo 
teks turėti labai daug reikalų, 
man buvo nepaprastai svarbus, 
tad stengiausi kiek galėdamas įsi-' 
teikti pulk. Dulksniui. Juk jo pa
galba teks naudotis vykdant man 
pavestus nelengvus uždavinius 
Lietuvoje!

— Pulk. Dulksnys man patiko 
iš pirmo žvilgsnio; jame yra kaž
kas, kas išsyk palenkia interesan
tus. Jo akysę slypi kažkokia mag
netinė jėga, kuri patraukia. Pulk. 
Dulksnys nedidelio ūgio, gana pe 
tingūs vyras, gana apvalus žemiau 
juostos, tamsiaplaukis; jo akys ug
ningos, gražios, pietietiškai juo
dos, judrios, kiek nervingos ran
kos; apvali galva su labai aukšta 
kakta; veido bruožai proporcingi. 
Pulk. Dulksnys dar gana jaunas 
vyras, tikriausiai dar neperžengęs 
ketvirtos dešimties. Tuojau maty
ti, jog jame nėra jokių lietuviui 
būdingų bruožų — ir iš kur čia 
Lietuvoje galėjo atsirasti toks pie
tietiškas tipas?

— Supažindinimas vyko prancū
zų kalba, o po to perėjom į jo ka
binetą. Susėdom į fotelius ir užsi- 
rūkėm. Šnekėjom prancūziškai. 
Pulk. Dulksnys buvo pastebimai 
susijaudinęs ir nervingas. Jo vei
das buvo pabalęs, kaktoje išsiver 
žė prakaito lašai, o bedegant papi
rosų, jo ranka nežymiai drebėjo.

Bešnekant su manim, jo balsas 
taip pat nelygiai skambėjo. Ta
čiau visą laiką puikiai valdėsi ir 
elgėsi kaip tikras šeimininkas savo 
namuose — įspūdingai, be jokio 
priekaišto. Ii' vis dėl to mūsų šne
ka mezgėsi gana sunkiai, nors aš 
pats stengiausi pereiti į laisvą to
nų ir įnešti humoro nuotaiką (ir 
su kokia nežmoniška kančia tai 
dariau, nes ir pats buvau labai su
sijaudinęs ir sukrėstas!). Lietėm 
tokias temas, kurias galima pava
dinti pašalinėmis apie mano kelio
nę automobiliu iš Varšuvos į Kau 
ną, apie įspūdžius Kaune ir kitką. 
Po keleto tokioj nuotaikoj pa
reikštų nuomonių pulk. Dulksnys 
patsai pasiūlė man tolimesnių ka
rinių, vizitų planą. Po kelių dienų 
mane turi priimti generolas Raš
tikis, Lietuvos Kariuomenės Va
das, paskui gen. Černius, Lietu
vos Kariuomenės štabo Viršinin 
kas. Pulk. Dulksnys paaiškino, kad, 
abudu generolai dabar išvykę ir 
grįš- Kaunan tik po keleto dienų: 
šią žinią priėmiau su tariamu pa
sitenkinimu, nors žinojau, jog tai 
neatitinka tiesai, — mat, buvo ma
noma, kad Lenkijos karo atstovui 
dar per anksti, tik ką po ultima
tumo išJenkų pusės, vizituoti Lie
tuvos Kariuomenės vadovybę. Po 
to paklausiau pulk. Dulksnį, ar jis 
nemanytų, jog turėčiau vizituoti 
taip pat ir Lietuvos krašto apsau
gos ministerį gen. Rėklaitį. Jis 
tam pritarė. Paskui pulk. Dulks
nys man pasakė trumpų prakalbą, 
kurioje prašė mane gerai jaustis 
Lietuvoje, naudotis visiška laisve, 
be jokių varžymų visur keliauti au
tomobiliu, gelžkeliais ir pėsčiam, 
girdi, jisai visuomet pasirengęs 
man patarnauti ir padėti, jei atsi
ras kokių kliūčių, ir tikisi, jog 
mes ateityje dažnai matysimės. 
Taip bešnekėdamas, pulk. Dulks
nys visiškai nurimo ir tapo natū
ralūs bei laisvas. Jame atslūgo 
paskutiniai nervingumai ir nejau
kumo pėdsakai. Pastebėjau tuo
met, kad jis apdovanotas įgimtu 
gabumu bendrauti su žmonėmis, 
ir tik išimties atveju, — pirmą 
kartų mums susitikant po lenkų 
ultimatumo Lietuvai, — vizito 
pradžioje buvo kaikurių nesklan
dumų. Pulk. Dulksnio šypsena ne
girdėtai maloni, pavergiama, nors 
mano pirmojo vizito metu retai 
tesišypsojo.

— Po 15 minučių, atsisveikinau 
ir išėjau. Įspūdžiai? Pulk. Dulks-

Daiktai, kuriuo* mes turime, namai, knygos, fabrikai, žemė arba 
idėjos, nuomonės, kurias mes laikome savo “nuosavybe”, tam tikra 
prasme "laiko” mus. Jie grąso mus pavergti bei praryti. Žmonės, ku
rie atsideda “turėjimui” yra nuolatos pavojuje tapti pavergtomis sie
lomis, atitrukusiomis nuo kitų žmonių ir neatsiliepiančiomis į jų 
"esimą”. Jie yra susirgę esimo nepriteklium arba “ontologiniu išsi
sėmimu”. Jie yra pametę esimą. Jie šneka ir šneka, ką tau padarys, 
bet nelaimės akimirką jie nėra “esami”, vadinasi, tau nepasiekiami. 
Sis nepasiekiamumas, tam tikros rūšies susvetimėjimas veda į atsiža
dėjimą bei išdavystę. Užpuolimo ar pavojaus atveju jie tariasi nema
tą tavęs, jie išduoda tave.. . “Turėjimo” pavergti žmonės yra pra
radę buvimą ir serga “ontologiniu išsisėmimu”. Jie jaučia buvimo 
šauksmą. Žmonės, kurie prarado savo substanciją ir centrą ilgisi bu
vimo, tai yra, gyvenimo pilnatvės arba savisklaidos.

Gali būti daug kitų žmonių tame pačiame kambaryje su manim, 
ir vis dėlto jie drauge gali būti “neesami”. Kita vertus, geras drau
gas kitame pasaulio žemyne gali būti man “esamas”. “Būti esamu” 
reiškia “būti betarpiškame sąlytyje su”, “atsiliepti j”, “būti pasie
kiamu kam”. “Neesimas” turėtų būti pakeistas “esimu”, išdavystė 
— ištikimybe, atsižadėjimas nuoširdumuir neviltis — viltim.

Gabriel Marcei.

PULGIS ANDRįUŠIS

PASKENDUOLĖS
(Atkelta iš 3 psl.)

nebegalėjau sudorot patirties ant
plūdžio, nusprendžiau palikti tai 
kitai dienai, geniau apsipratus šu 
tėviškės kvapu.

Baigiant kopt įkalnėn, akyse vis 
dar šokinėjo tamsūs rutuliukai. 
Atsigręžiau atgal. ' ,

Nebent kas būtų nuleidęs rojų 
ir tykiai jį padėjęs ant Bikelio Da
rymo!

Rytojaus dienų lapseno leisgyvis 
vasaris. Nerasdamas ko užsika
binti giedriame danguje, jisai dir
bo pažemiuose.

Per jaunų beržynėlį keliūte išsi
mušęs ant Didžiolaukių kalno, pa
mačiau tik sapnuose įmanomų re
ginį: ten, kur vakar buvo Bike-- 
lio Darymas ir purienos, dabar 
saulėje mėlynavo ežeras! Kaip aš, 
taip ir Grabelis su Siliu buvo iš
ėję į pievų pasigerėti purieno
mis.

Ne, ne sapnas!
Nusileidžiu pakalnėn. Statų Ei- 

kelio Darymo panuovalį tikrai te
liūškuoja gerbenėtos Vilnelės, lin
guodamos pernykščių meldų, alks- 
nialapių bei negyvenamų geldelių 
sanplovas.

Iš žiemos stovyklos atpalaidavau 
valtį, praplaukęs Straškiškių Salų 
smaugtu Prieupiu įšliaužiau Bi 
kelio Daryman, kur šiltos nakties 
priedangoje iš paežerėse sustum
tų, tirpstančių ledų ar Pagrabių 
skardžių paduotas vanduo čionai 
dabar siekė ligi geros juostos ir 
buvo toks vaiskus, jog mano lai
vas, atrodė, skrenda oru viršum 
pievos, dugnu nepaliesdamas pu
rienų, kietai įsikibusių į velėnas

bei kimsus, smurtu plačiai pražio- 
dytų, žemyn atlaužtais žiedlapiais, 
nelaimės valandoj išsiskleidusių 
neįprasta skaistybe.

Iš pasklidusios pievos dugno, 
betarpiškai nesueinančio su saule 
sklido toks trankus švitėjimas, jog 
pačiame vidūdieny reikėjo nuolat 
kovoti su medžiaga, iš kurios ga
minami sapnai. Tiktai paįstrižai 
užlūžęs irklas, tiktai valtį besive
janti čiurkšlė, tiktai priartėjęs pa
nuovalis, kurian tiesiu siūlu įsipjo
vęs vanduo, laikinai grųžina vie
tos nuovokų.

Sklandau nuo Salos iki vajesiš- 
kinio kelio, nuo Pagrabiškio ligi 
Didžiolaukių, pro kepurę kaitina 
viršugalvį, kvepia lauku. Apačioj, 
po mano skrajojančiu kilimu pu
rienos,. purienos be krašto, be ga
lo. Taip turėjo atrodyti marių 
dugnas tų dienų, kai Perkūnas su
trupino Jūratės pilį.

— Ar ne žuvis luokysi, bro 
gi? — trumpai suskamba dar ne
įdainuoti laukai, balsas, užkliudęs 
vandenį, paįstrižai lūžta kaip irk
las. »

Užsikaboriavęs ties Pagrabiškio 
krantu, matau gi, iš alksnynėlio 
per akmenis smulkiai bešokuojant 
nedidelio ūgio, petingą žmogų su 
kirviu už kailinių juostos. Jo užan
čiai buvo plačiai atvėpę, tačiau 
krūtinę dengė kunigiškai tamsi 
liemenė su uždarū kaklu, nuo 
Adomo obuolio ligi sterblės nusa- 
guota šikšniniais bumbuliukais, 
ilgo vartojimo nužvilgįntais, apie 
vidurį vienas ištrūkęs, jo vietoj 
■pritvirtintas pagaliukus, kad ne

prasiveržtų drobiniai marškiniai. 
Tarp juodo kaškieto su aptrupin- 
tu snapeliu ir stačiai įžabotos mi
linės apykaklės švitėjo, švariai nu
gramdytas veidas be ūsų, be nie
ko, tiktai po kairiuoju žandikau
liu buyo giliai įsipjovę vagos, sa
kytum, jisai visuomet juoktųsi. 
Tačiau, atsisėdęs panuovaly ant 
įkaitinto akmens, anas ėmė šne
kėti visai nesirengdamas juokau
ti. Matydamas, kad žiūriu į jo 
kirvį, pradėjo teisintis:

•— Dykam laikui išsikišus, ai- 
siu, rokuoju, gal, Prieupy leda- 
plėšys bus kur užpjovęs alksnio
kų, sukaposiu kūleliams, nes’mė- 
tys man pievoj, bro gi, nes’ken- 
čia, kai nuvėjęs šieno pjaut, nes
pėji mainyt dalgių, ja ir kur da
bar jų priimsi tiek tokioj bepini
gėj! Ir da, rokuoju, Daryme pa- 
rinkėsiu akmenis tuo pačiu poky
liu, kol anys man aikštėj... kad 
tu suburbėtum!

šiuos žodžius tardamas, griebės 
pajuostin, maniau, trauks taboką 
kaip pirmos pažinties ženklą, bet 
tuo žygiu jisai už penčio paėmė 
kirvį ir kotu mostelėjo į žvilgan
čius vandenų plotus.

— Va tau ir pritaisė! — širsda- 
mas kalbėjo toliau, dvi raukšlės 
pažandėj gilėjo, atrodė, ims ir 
prapliups juoku. — Pieva tavo, ja 
ineit nelaidžia, kad tu sukirmy
tum! Matė kas, kad ledaplėšiui 
išėjus, jau pupurienom pa’kėlus, 
šič vėl pasemtų, lyg ir ežerui ne
gana vietos tarp Piliakalnio ir 
Didžiolaukių; ne, matai, anas, ro- 
kuoja, da pajuoks Bikelį! Ir man 
sus’dėk taip, kai atskyriau šiulint 
dvi telyčiotes, pati narakinė jau, 
gal, man!

Bikelis, — dėkui jam už pasisa
kymą, nepažinojau, — pakilo nuo 
akmens, vis dar besimojuodamas 
kirvakočiu į vandenis, priėjo prie

valties, batu pasirėmė ant briau
nos, plūdosi toliau:

— Ledą plėšiant arba rudeniom 
— ataduodu valią, darykit su ma
no pieva ką norit, ale gi, bro, kai 
ana jau gyva — apipilt pamaz
gom! Atminime da taip nebuvo, ja 
jau penktų pervirtau pernai prieš 
patį Petrų. Man jau dabar pjaus
to tarpupirščius rūdų apneštų 
viksvų ašmenys! Grausmas mane 
čia da nešė, būčia lig šianapjūtės 
ramia galva bent pagyvenęs!

Niekuo kita negalėdamas Bike- 
lipi padėti, pasiūliau užsirūkyti.

— Kažna gi, prie pirktinių ne
pratęs, ja ir taip nelabai insma- 
kęs...

Užsikišo kirvį pajuostin, atsi
sėdo valties prieky ant skersinio, 
ilgai šluostės vis dar drebančias 
rankas į drobinių kelnių šlaunis 
ir, atpalaidavęs žandines raukšles, 
tarė:

— Jeigu jau taip užsipuoli...
Jam belipant, laivas atšoko nuo 

panuovalio ir, pašliaužęs keletu 
žingsnių, vėl pakibo viršum gel
mės.

Giliai užsitraukęs, Bikelis ėmė 
kosėti, paskui tyliai rūkė jo bur
nai per mažą krominį papirosą, 
vis žiūrėdamas į dugną, kur da
bar, saulei nusistojus ilguos pa
vakariuos, vandeniui be vėjo visiš
kai nurimus, purienų tvaskėjimas 
buvo nebesuvaldomas.

Įsižiūrėjęs į švies jūrių gelmes, 
nieko nebešnekėjo, net nepasige
do, kai nejučiomis čirkštelėjo ne: 
baigto rūkyt papiroso tūtelė, min
kštai palietusi vandens paviršių, 
o paskutinio gyvo dūmo striūgelė 
išsivaikščiojo pažemiais, net nepa
kilusi į orų.

— Dėl to gi, bro, gražu... — 
atsiduso Bikelis, neatplėšdamas 
akių nuo paskendusių purienų.

nio susijaudinimas, nejaukumas ir 
nervingumas tai yra jausmai, ku
rių lydimas, ir aš įvažiavau į Lie
tuvą, — čia visai nuoširdžiai pri
sipažįstu, — kurių lydimas vykau 
į pirmų oficialų po dvidešimties 
metų vizitą į Lietuvos II Skyriaus 
Šefo įstaigą. Lietuviams tie jaus
mai tuo gilesni, nes jie turi iš
gyventi didelę skriaudą, tokia for
ma užmezgant santykius su Len
kija. Lietuvos viešoji opinija ne
žinojo aiškiai visų tų priežasčių, 
dėl kurių nebuvo pasiekta susita
rimo su Lenkija, tačiau tai, ką 
žinojo, visiškai pakako priešiškai 
nusiteikti lenkų atžvilgiu: dvide
šimt metų neišspręsto ginčo dėl 
Vilniaus,’ kuris vis dėl to buvo

senovinės Lietuvos sostinė, ir ta 
neapykantos atmosfera, daugiau
sia iš lietuvių pusės, turėjo labai 
rimtas pasėkas. Įsivaizduodamas 
pulk. Dulksnio padėtį, aš jį pui
kiai supratau. Ir nepaisant to vi
so, jisai priėmė Lenkijos karo at
tache, Lenkijos ginkluotų jėgų 
atstovą su pilna kurtuazija, nie
kuo neparodydamas, kad lenkų 
karinis atstovas akiplėšiškai pats 
save užsiprašė į svečius Lietuvo
je. Tad gi pirmasis susitikimas 
su Lietuvos II Skyriaus viršinin
ku man padarė bendrai teigiamą 
įspūdį ir taip aš pranešiau į Var
šuvą.

(Bus daugiau)

LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ 
KILMĖ

PAGAL LIETUVOS IR ŽEMAIČIŲ DIDŽIOSIOS
KUNIGAIKŠTYSTĖS METRAŠTĮ

(Vertimas iš

...Ciesoriui Tiberijui mirus, cie
soriumi buvo Gajus, o po Gajaus 
— Klaudijus, o po Klaudijaus 
viešpatavo jo sūnus Neronas. Tas 
gi Neronas buvo žiaurus ir ūmus 
valdovas, kad net tikrųjų savo mo
tinų ir savo žymiausių daktarų 
Seneką be jokios priežasties pa
smerkė myriop ir keletą kartų 
įsakė padegti Romos miestų ne 
kuriuo kitu tikslu, bet. vien tik 
tam, kad tuo gėrėtųsi ir džiaug
tųsi, o Romos kunigaikščius ir po
nus, bajorus ir liaudį labai skriau
dė ir engė. Dėl jo tokio žiauru
mo ir ūmumo nebuvo todėl nė 
vienas pavaldinys tikras ir sau
gus ne tik dėl savo tėvonijos ar 
turto, bet ir dėl savo gyvybės. 
Ir taip daugelis, palikęs savo tė
vonijų ir turtų, bėgo į įvairius 
kraštus, ieškodami teisingumo ir 
ramybės.

Vienas Romos kunigaikštis, var
du Palemonas, kuris buvo cieso
riaus Nerono giminaitis, išsiren
gė su savo žmona ir vaikais, il
su savo pavaldiniais, ir turtais, o 
su tuo kunigaikščiu penki šimtai 
bajorų taip pat su žmonomis ir 
vaikais ir su didele kariuomene, 
ir, paėmę su savim vieną astrono
mų, kuris nusimanė apie žvaigž
des, išplaukė laivais mariomis sau
lėlydžio kryptim, norėdami sau 
susirasti žemėje tinkamą vietą, 
kur galėtų įsikurti ir ramiai gy
venti, o su jais buvo keturios žy
miausios bajorų giminės, vardais: 
Kitaurų Dausprungas, Koliumnų 
Priešporas, Rusios Julijonas, Ro
žių Hektoras. Ir taip šie žmonės, 
nemažai laiko jūra plauke ir pri
plaukė Viduržemio jūrą, ir. pasie
kė Šurnos upę, o tąja upe Šurna 
(išplaukė) į jūrų-okeaną ir jūra 
-okeanu atkeliavo į upės žiotis, 
kur Nemunas įteka į jūrų-okea- 
ną, ir paskui nuplaukė Nemunų 
upe aukštyn iki Mažosios jūros, 
kuri vadinasi Nemuno jūra, o Ne
muno jūra vadinasi dėl to, kad į 
tų jūrų Nemunas įteka dvylika 
vagų, kurių kiekviena turi savo 
vardą, o viena vadinasi Gilija. Ir 
nukeliavo tomis žiotimis aukštyn, 
ir pasiekė patį Nemunų, kur jis

gudų kalbos)

jau visas viena vaga teka. Ir 
plaukdami Nemunu aukštyn, pa
siekė Dubysos upę. O įplaukę į tų 
Dubysos upę, rado prie jos aukš
tus kalnus ir (tuose kalnuose) di
džias lyguma^ ir puikius ąžuolus, 
įvairių gėrybių pripildytus — vi
sokios rūšies žvėrių, pirmiausia, 
taurų, stumbrų, briedžių, elnių, 
stirnų, lūšių, kiaunių, lapių, vove
rių, šermuonių ir įvairių kitų rū
šių, ir taip pat upėse didelę gau
sybę nepaprastų žuvų, ir ne tik 
tų žuvų, kurios veisiasi tose upė
se, bet daugybę įvairių ir nuosta
bių žuvų, atplaukiančių iš jūros 
dėl to, kad netoli, Nemuno žiotys, 
kur Nemunas į jūrų įteka. Prie 
tų upių — prie Dubysos ir prie 
Nemuno, ir prie Jūros —ten įsi
kūrė ir pradėjo plėstis, ir tasai 
gyvenimas prie tų upių labai 
jiems patiko, ir praminė tą žemę 
Žemaitija.

Iš .Lietuvių Literatūros Istori
jos Chrestomatijos, Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Lietuvių Kal
bos ir Literatūros Instituto leidi
nio 1957 m. Vilniuje.

★
... O tuo metu, kai Kernius vieš

patavo Užvilijo krašte, jo žmo
nės, tie, kurie už Vilijos įsikūrė 
grojo ąžuoliniais trimitais, ir pra
minė Kernius tą pakraštį, kur jo 
žmonės kuriasi, savąja kalba — 
lotyniškai litus, o vamz
džius, kuriais groja, — tuba, 
ir suteikė vardą tiems žmonėms 
savąja kalba — lotyniškai 1 i - 
t u s b a , sujungęs krantą su 
vamzdžiu. Ir paprasti žmonės ne
mokėjo vadinti lotyniškai ir pra
dėjo vadinti Lietuva, ir nuo to 
laiko pradėjo vadinti Lietuvos 
valstybe, ir plėstis nuo Žemaičių.

(Ten pat)

A- Antano Giedriaus knyga “Luk- 
šiujai” jau išėjo iš spaudos ir gau
nama pas platintojus. Knygoj 
lengvu beletristiniu stiliumi pasa
kojama vieno Žemaitijos kaimo 
istorija. Išleido Liet, knygos klu
bas.

Nesubrendę poetai pamėgdžioja; subrendę poetai 
vagia; blogi poetai sužaloja tai, ką pasiima iš kitų, 
ir geri poetai tat perkūria į daug geresnes vertybes 
ar' benjt į visiškai skirtingesnes.

T.S. Eiiot.
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ANT PAKELĖS AKMENIO ELZĖ RATAISKIENĖ

BEKZAI
Ahasveras, amžinasis žydas, nė 

menkiausios akimirkos negalėjo 
nusėdėti ant pakelės akmenio; 
nerimo botagas jį vis gindavo to
lyn, atsipūtęs valandėlę trumpą, 
vėl griebdavo lazdą j rankas ir, 
pakėlęs dulkinus skvernus, vėl 
bėgdavo nežinion. Tai nerimas 
kiekvieno tremtinio. Dar kažkas 
nepadaryta, dar šimtai pareigų 
laukia. Atrodo, visos lietuvybės 
naštos sukrautos ant tavo vieno 
pečių. Balsas šaukia būti visur: 
šeimoj, bendruomenėj ir net diplo
matijoj, ir ne vien būti, bet ir 
drauge budėti riteriu visuose 
frontuose su aštriai išgaląstu kar
du. Sąžinės policininkas tau nuo
latos kiša panosėn anketą: ar ta
vo vaikai auga tikrais lietuviais, 
ar dalyvauji laiku, talentu bei pi
nigais bendruomenėje, ar . keli 
Lietuvos bylą svetimtaučių būry
je? Krupavičius savo knygelėj 
karštai įrodinėja, kad nutautėji
mas yra teologinė nuodėmė, dr. 
J. Grinius Aiduose išveda, jog 
tautinis pasimetimas yra psicho
loginė nuodėmė, žmogaus men
kysta. Niekada lietuvis nejautė 
tokio spaudimo. Kaip tas Ahasve
ras jis nebežino, kas yra poilsis.

Ši "dangus griūva”’ nuotaika 
pragaištingiausiu būdu atsiliepia 
tremties kultūrininkui, ypač ak
tyviam kūrėjui — dailininkui, ak
toriui, muzikui, rašytojui, publi
cistui. Jisai pateko tarp dviejų 
girnapusių: iš vienos šalies ben
druomenė prispirtinai reikalauja, 
kad jis savo gyva kūryba įneštų 
ramybės ir tvarkos tan nervingan 
tremties chaosan, o iš antros ša
lies reikalauja infliacinės kieky
bės, nepaisydama kokybės, tuo 
skaudžiai nualindama kūrėją ir 
tuo pačiu pati persisotindama 
dažnomis kultūrinėmis plokštybė- 
mis. Nenormaliai gausi spauda, 
išsiskirsčiusi ideologiniais vienkie
miais, tėra suinteresuota kaip už
pildyti savo tuščius laukus, nesi
rūpindama sėklos kokybe.

Vyksta paini, susukta sanvei- 
ka. Bendruomenės organizatorių 
akimis žiūrint lietuvis kūrėjas tu
rėtų džiaugtis, kad jo paklausa 
tokia didelė, net gi didžiuotis, pa
lyginus su australų ar amerikie
čių kolegomis, kuriuos retai kas 
kviečia rodytis viešumoje. Tačiau 
australas ar amerikietis turi tą 
pirmenybę, kad jis privalo pirma 
prasimušti pro kietą kritikos už
dangą, ir tik po to gali patekti 
labai uždaron rinktinių “kultūros 
vanagų” kompanijon. Tad gi ne
nuostabu, jog ir mūsų rimtieji 
menininkai, neradę kritiško įver
tinimo savoj bendruomenėj, ver
žiasi pro australinę arba ameri- 
kietinę uždangą. Patriotiškai pa- 
sakytumėm, nusigręžia nuo mūsų, 
ieškodami svetur tikresnio mora
linio bei medžiaginio atpildo už 
savo kūrybą.

Vadinasi, mūsų bendruomenė 
dažniausia iš kūrėjo tereikalauja 
populiarių, visiems suprantamų 
mėgėjiškų vertybių. Prisiminkim 
jauno dramaturgo A. Liandsber- 
gio paskutinės dramos PENKI 
STULPAI TURGAVIETĖJ isto
riją. Dauguma laikraščių šį vei
kalą apšaukė kaip Lietuvos par
tizanų iškoneveikimą, antilietu
višką šmeižtaraštį. Vien dėl to, 
kad talentingas autorius pažiūrė
jo į mūsų laisvės kovotojus ne iš 
to taško, kurį mėgėjų prirašoma 
spauda jau spėjo paversti oficia
liu šablonu. Galima vaizduotis, 
koks tai buvo meškos patarnavi
mas iš mūsų grafomanų pusės ga
biam rašytojui! Atžagareiviški 
rūkštelinės dvasios straipsniai 
apie meną, užplūdę, mūsų spau
dą, blogai pasitarnauja naujam 
dailininkų prieaugliui patogiai 
jaustis mūsų tarpe.

Girnapusės mala toliau. Ahas
veras šoka nuo pakelės akmens, 
šimtai nerimo balsų jį veja tolyn, 
šimtai bendruomeninių balsų šau
kia ir mūsų menininką-kūrėją, ki
ša jo galvą po girnom.

O, kaip matom praktikoj, tiktai 
tas kūrėjas — tremtinis pasiekė 
savo talento aukštybių, kuris stip
rios asmenybės dėka sugebėjo iš
trūkti iš to visuotinio triukšmo, 
numetęs amžinojo žydo lazdą ša
lin. Tylus susikaupimas, sėklos 
grūdo brandinimas reikalingas 
vienumos. Kas gi būtų atsitikę, 
pavyzdžiui, su mūsų “suiarptau- 

tėjusiais” dailininkais, kaip A. 
Galdikas, J.V. Jonynas, Kasiulis, 
Moneys, Vesulas, Elskus ir dau
giau kitų, jeigu jie, užuot pasi
traukę į tyrus, būtų buvę renka
mi įvairių organizacijų iždinin 
kais, vicepirmininkais, sekreto 
riais? Jeigu nebūtų ramiai atsisė
dę ilgesniama laikui ant pakelės 
akmenio?

Girdime nusiskundimų, kad 
prieš dešimtmetį Australijos ben
druomenėse kultūrinis gyvenimas 
kunkuliuote-kūnkuliavo, visi šoko 
kalvelį, visi dainavo, jog net ka
minai lingavo. Ar tada buvo ge
riau, ar dabar, kai ne visi dainuo
ja ir šoka, o tiktai tie, kurie ge
rai dainuoti ir šokti moka? Kultū
rinė veikla nėra matematinė sta
tistika, net ir nepriklausomoj Lie
tuvoj nebuvo nustatyta, kiek kul
tūrinių kalorijų, turi sunaudoti 
per metus Marijampolės miestelė
nas. Jeigu būtų aiškiai, tiksliai 
nurodytas metinis planas, tat ga
le metų, buhalteriams sumušus 
rezultatus, gautum teigiamą ar 
neigiamą balansą, nubaustumėm 
sabotažininkus ir prisiektum ki
tais metais įvykdyti planą 100 
nuošimčių! Forsavimas ir skubo
tumas pačiu žalingiausiu būdu at
siliepia į kultūrinių vertybių kū
rybą. Stovyklinis gyvenimas Vo
kietijoje per trumpą laiką kieky
biškai prigamino šioj srity dau
giau produktų, negu mūsų užjūri- 
nis dešimtmetis, tačiau pastarasis 
kokybiškai toli praneša pirmąjį. 
Šia linkme buvo nukreiptas ir kū
rybingųjų kultūrininkų “nuosjnū- 
kio” atsišaukimas, pasmerkęs in
fliacinę spaudą, kui' per pelus 
nebesimato grūdų. Ši tema, per
leista pro margaplunksnių žurna
listų malūnėlį, keistu būdu išsi
pylė tokiomis varijacijomis, apie 
kurias atsišaukimininkai nė negal
vojo, susidarant įspūdžiui, kad 
mūsuose tikrai įsivyravo kultūri
nis nuosmukis. Mano manymu, tuo 
nuosmūkiniu ženklu labiausia bu
vo pažymėtas stovyklinis, o ne 
dabartinis laikotarpis, nors ir kur 
kas kiekybiškai menkesnis. Tiesa, 
vokietinis laikotarpis daugeliui 
mūsų kūrėjų buvo “sėklos bran
dinimo” metas (Freiburgo meno 
mokykla, universitetai), vėliau už
jūriuose atnešęs džiaugsmingų 
vaisių.

Šios mums prasmingos šventės 
išvakarėse bandykime pakelti sa
vo mintis į bendra]ietuviską plot
mę, pažvelkime į kultūrinius reiš
kinius kaip į nenutrūkstamą sro
vę nuo Mažvydo katekizmo iki 
begalybės. Toje srovėje buvo ir 
bus seklumų, duobių, bet jinai 
amžinai tekės, kol bus lietuviškai 
kalbama. Nenuleiskime akių nuo 
to, kas kuriama okupuotoj Lietu
voj, sekime domingai, kas vyksta 
tremtyje. Jau yra pakankamai 
davinių tvirtinti, jog dabartinėje 
Lietuvoje pasiekta daug laimėji
mų kultūrinėje srityje, ypač mu
zikoje, teatre, kinematografijoje, 
senovinių raštų, archeologinių pa
minklų tyrimuose, bendrai litua
nistikoje, gamtos moksluose. Bet 
už tat okupantas atsiėmė žiaurią 
duoklę kitų kultūrinių vertybių 
kaina, visiškai nusmukdė poeziją, 
tapybą ir dalinai prozą, skulptūrą, 
bendrai apžlugdė humanitarinius 
mokslus (į ką panaši jų vad. Lie
tuvos Istorija!). Iš antros pusės 
tremtis mums davė jau ir, reikia 
manyti, dar duos džiuginamus ta
lentus poezijoj, tapyboj, skulptū
roj, grafikoj, humanitariniuose 
moksluose, vadinas, kaip tik tose 
srityse, kurias sužalojo Lietuvos 
pagrobikas. Nesugriaunamas mū
sų tremtinių kultūrininkų gaivu
mo įrodymas yra Lietuviškosios 
Enciklopedijos leidimas, Skar
džiaus, Joniko, Dambriūno kalbo- 
tyriniai veikalai, Sruogienės Lie
tuvos Istorija, o taip pat visa ei
lė knygų apie Lietuvą anglų, ita
lų, vokiečių, ispanų, švedų kalbo
mis, Pabaltės Institutas Vokieti
joje ir jo moksliniai darbai (Ivins- 
kas, Maceina, Rėklaitis, Deveikė), 
Gimbutienės proistorės veikalai 
anglų kalba, Zobarsko Liet. Pa
sakos ir Liet. Rinktinės Novelės 
anglų kalba, Lingio moksliniai li
tuanistiniai straipsniai švedų aka
deminiuose leidiniuose, I. šei
niaus kūryba švediškai, Čibiro — 
Verax, kun. Patalavičiaus, Goš
tauto veikalai ispaniškai, Salio — 

Senn’o redaguojamas lietuvių 
kalbos žodynas, pradedant Kolų 
paila ir baigiant jauniausios kar
tos lietuvių mokslininkų įsislieji- 
mas į Vakarų pasaulio intelektu- 
ainę sritį, Čiurlionio galerijos 
įsteigimas Čikagoje ir visa ilga ei
lė kitų kultūrinių reiškinių.

Juo mes dažniau iš parapinės 
gūžtos pakilsim į bendralietuviš- 
ką plotmę, tuo mums bus leng
viau gyventi, galėsim ilgesnei aki
mirkai prisėsti ant pakelės ak
mens, atsipalaiduoti iš to amžino 
nerimo ir “dangus griūva” nuo
taikos. Kad neprarastum savim 
pasitikėjimo turime visą laiką sek
ti tą didžiąją srovę. Dvasinės ka
pituliacijos bei nuosmukio nuotai
kos dažniausia kyla dėl nežino
jimo. Tad skaitykime mūsų rim
tuosius žurnalus — Literatūros 
Lankus, Aidus, Darbą, Lituanus, 
kurie atsijoja pelus nuo grūdų, 
sekime leidinius okupuotoje Lie
tuvoje ir Vakaruose, svarstykime 
jų vertę pavieniui ir būryje reng
dami paskaitas su ginčais, ir tik 
tuomet pasijusim įsukti ton gaivi- 
namon srovėn.

P.A.

VIENU LITERATU 
DAUGIAU

ANTANAS GAVELIS gimė 
Kaune 1921 metais. Lankė Klai
pėdos Vytauto Didžiojo gimnazi
ją, o vokiečiams užėjus, persikėlė 
į Palangos gimnaziją, šią baigda
mas 1940 metais. (Įdomu paste
bėti, jog tai buvo paskutinioji 
Laisvosios Lietuvos laida). Tais 
pačiais metais įstojo į Vytauto 
Didžiojo universiteto humanitari
nių mokslo fakulteto germanisti
kos skyrių Kaune. Universitetą 
uždarius, lankė pedagoginius vo
kiečių kalbos kursus gimnazijos 
mokytojams. Pasitraukęs iš Lietu
vos Vokietijon, karui pasibaigus, 
p. Gavelis kurį laką dėstė anglų 
kalbą Seedorfo stovyklos lietuvių 
gimnazijoj. Tarp 1946-48 m. klau
sė pedagogiką, vokiečių ir anglų 
kalbas Georg-August Universiat 
Gottingene.

1949 m. emigravo Australijon 
ir naujasai gyvenimas buvo pra
dėtas darbininko prievole — tar
navo elektros reikmenų urmo fir
moj.' Atlikęs sutartį ir sutaupęs 
pinigo, 1956 m. įstojo į Adelaidės 
universiteto humanitarinį fakul
tetą. Nepasitenkinęs Gottingeno 
germanistika, Adelaidės univer
sitetas p. Gaveliui užskaitė tik 
vienus metus anglistikos. 1959'm. 
sėkmingai baigė studijas, įsigy
damas bakalauro laipsnį su spe
cialybe germanistikoj. Atsiradus 
galimybėm tęs mokslą toliau, 
ruošdamasis magistro laipsniui. 
Nuo pat atsvykimo Australijon, p. 
Gavelis dėstė lietuvių kalbą šeš
tadienio mokykloj, o vėliau litua
nistikos kursuose.

Jo diplominiame darbe svarsto
ma vokiečių rašytojo H. Hessė’s 
pedagoginiai romanai, ypač “De- 
mian”.

D.M.

DAUGUVIEČIUI IR PAMINKLĄ 
PASTATĖ

Sausio 17 d. Vilniuje, Dramos te
atro kieme (Gedimino g. 6) vaL 
džia pastatė paminklą B. Daugu
viečiui, buvusiam Dramos režiso- 
riui Kaune Lietuvos nepriklauso
mybės laikais, bolševikmečiu pa
virtusiam ir “tarybiniu dramatur
gu”, t.y., rašiusiam teatrui bolše
vikinės propagandos, vaidinimus.

“Tarybiniai” teatralai labai uo
liai prikaišioja priešbolševikinių 
laikų Lietuvos dramos teatrui, kad 
jame buvę perdąpg pataikavimo 
žemam publikos skoniui, kad buvę 
vaidinama perdaug menkaverčių 
veikalų. Borisas Dauguvietis buvo 
kaip tik daugumos tų kartais ir 
tikrai menkaverčių veikalų “kepė
jas”. Dėl to jis buvo smerkiamas 
ir net nekenčiamas gabesniųjų ii' 
jaunųjų aktorių tarpe, kurių vie
nas, Juozas Rudzinskas, dabar jau 
užėmęs Dauguviečio vietą (vyriau
sias dramos teatro režisorius) ati
darant paminklą sakė prakalbą, 
pasakojo savo atsiminimus apie 
Dauguvietį ir jį be saiko gyrė...

L.N.A.

Karštas vasaros vidurdienis. 
Mėlyname danguje kur ne kur su
kiojasi debesų nesimetriški luitai, 
vietomis, lyg voratinkliai išsikars-. 
tę”, dengia kalnų viršūnes, pro 
juos šauna karšti saulės spindu
liai ir, atsimušę į negyvus plikus 
eukaliptų kamienus, grįžta ir ieš
ko gyvybės aplink. Apgaulinga 
toji gyvybė: matai žalius plotus 
tolumoj, galvoji, jog ten kalnai 
rūtomis žaliuoja... Bet pažvelgi 
iš arti —lyg mirusi toji žaluma; 
rodos, dirbtina žolė, dirbtini med
žių lapai. Laukuose riogso bega
lės baltų nuogų eukaliptų pasty- 
rusių kamienų, lyg mirusiųjų 
griaučiai išstatyti veltui belaukiu 
prisikėlimo. Ir žemė ne juoda — 
pilna gyvybės sulčių, bet ruda — 
saulės išdeginta, suaižėjusi. Ieš
kau akimis kažko, lyg stebuklo; 
bene pamatysiu ką nors, kas, man 
tėviškę primins? Ir štai saulės 
spindulys perveria tris baltus ber
žų kamienus, kurių šakos kelia 
dangun, lyg prinokusią vasaros 
atnašą, žalių lapų vainikus, šalia 
priąiglaudusios melsvos' eglės, to
liau keli juosvi kiparisai lyg svy
ruojantys gotikos bokštai stiepia
si aukštyn.

Beržai! Ak, kaip širdį sugėlėt 
jūs, svetimieji baltmarškiniai ber
žai! Ne valia man jus pamilti, ne 
jums savo širdgėlą porinti... Ne 
broliai jūs mano žaliojo krašto 
beržų, kur varvina sulą, lyg 
krikštolines ašaras, šviesiomis va
saros naktimis. Jie verkia ir de
juoja, jų daina rūsti ir graudi, 
kai# ir mano sielvartas. Šlama 
žalieji vainikai, lanksto baltąsias 
šakas audra, žaibai degina viršū
nę, aižo žalią beržų širdį.

Buvo dienos jaukios, jaunos ir 
saulėtos. Pavasaris prikviesdavo 
eiles giesmininkų žaliojon vasa
ros puoton, priberdavo pilnus lau
kus saulės ir žiedų. Ir žmonių, 
lyg bičių spiečiai, ūždavo po pie
vas, vasarojus ir rugius. Vakarais

Ignazio Silone

SUNKUS DIALOGAS
X

Ar įmanomas rytij-vakarij. kultūrinis 
bendradarbiavimas?

Sovietų valdžios pareigūnai lei
džia savo rašytojams dalyvauti 
tarptautinėse sueigose tik tuo at
veju ir ta sąlyga, kad tokių su
eigų organizatoriai tikrai garan
tuotų, jog bus vengiama liesti bet 
koki politiniai klausimai. O jie 
kaip tik laiko politika bet kokias 
užuominas dėl rašytojų gyvenimo 
sąlygų, cenzūros, kūrybinio vyks
mo, kalėjimo bausmių ir deporta
cijų už nusikaltimą turėti savo 
nuomonę.

Štai faktai. Europos Kultūros 
Sąjunga, įsikūrusi Venecijoje, 
prieš sušaukdama vieną iš savo 
konferencijų ii’ norėdama, kad jo
je dalyvautų kuo daugiau^ rusų 
rašytojų, kaip tiktai apsvilo pirš
tus dėl minėtosios sąlygos. Uolus 
sąjungos narys J.D. Bernai net 
nuvyko į Maskvą specialiai mal
dauti, kad būtų palankiai priimti 
jau išsiuntinėti pakvietimai. At
sakingi sovietų pareigūnai jam 
pareiškė, jog jie visuomet linkę 
leisti rusų (rašytojams (parink
tiems) sueiti į asmeninius santy
kius šu savo vakariečiais kolego
mis, tačiau su sąlyga, kad nebus 
ten svarstomos politinės temos, 
ši keista sąlyga buvo atmesta. Ir, 
žinoma, venecinė sąjunga tai at
metė ne blogos*valios diktuoja
ma, bet dėl to, kad rengėjams bu
vo fiziškai neįmanoma sutrukdyti 
kuriam nors dalyviui konferenci
jos metu iškelti istorinio, visuo
meninio arba politinio pobūdžio 
klausimą. Buvęs komuniątinis pa
keleivis Jean-Paul Sartre; pain
formuotas dėl tokio nepaprasto 
sovietų reikalavimo, tučtuojau su
formulavo priešingą reikalavimą: 
jisai neįkels kojos į Venecijos su
važiavimą, jeigu jau nuo pat pa
čio pirmojo posėdžio nebus pra
dėta svarstyti naujai susidariusi 
kultūrininko situacija po Vengri
jos įvykių 1956 m.

Laiškų pasikeitimas tarp Vene
cijos ir Maskvos, paskelbtas žur
nale (sąjungos organe) COMP- 

skambėdavo tyliai ten varpai, 
lenkdami visų galvas vakaro mal
dai. Auksinės saulės žaros degda
vo lyg panakčių. Naktigonėn iš
jodavo broliai, pakvipdavo karš
tuose pelenuose kepamos bulvės, 
atsimerkdavo baltosios dangaus 
akys; dažnai ir mėnuo atkeliau
davo į svečius. Ir, prasidėdavo ža
lioji vasaros nakties pasaka. Kiek 
ten veikėjų, kiek vardų, kiek mu
zikos žalios ir paslapčių! — štai 
vandenės su vaivorykščių ritiniais 
krykšdamos atlinguoja ežeran, 
girdi jų juoką, vėjo draikomus 
palaidus plaukus (ir kokios jos 
nuostabiai žavios!)

O čia kast Lyg gausti vidurnak
ty kas ima? A-a, Skapiškio tai 
aidi nugrimzdę varpai, jiems pri
taria aimanos paskenduolių, nelai
mingo Kastyčio nuo Baltijos kran
tų. Ir ima rinktis vis daugiau bū
tybių: sulinkę ir sušalę pareina 
Sibiro tremtiniai, sušilti svajonių 
nakty, grįžta tylūs ir žvanginda
mi grandines. Ii- balti seni seni 
vaidilos pakyla, ir krivaičiai kank
lėmis nešini. Tolumoj suspinksi 
liepsna — vaidilutei užkuria 
šventąją ugnį Rambyno kalne. Pa-, 
bunda ir rūstūs kunigaikščiai iš 
kapų, atjoja ir Vytautas su pul
kais, šarvais pasipuošusi Gražina. 
Minių minios ateina, vieni tylūs 
susimąstę, kiti rūstūs, degančiais 
veidais...

Aprimsta ežeras, nutyla vėjas; 
vienos tik žvaigždės lyg žvakės 
plevena. Prabudusi Aušrinė paža 
dina saulę, padangių paukščius 
ir rytas ima švisti toks giedras, 
gaivinantis. Rasa, kaip pamirštos 
paslaptingos nakties ašaros, tvaska 
— mirga. Bunda medžiai, rąžosi 
mieguistos šakos, atsimerkia ir 
beržai, baigę nakties dyviną sap
ną.

Ak, tie beržai! Jiems pavydė
davo net kiti jų žalieji draugai. 
Beržai verkdavo savo ilgomis nu
karusiomis šakomis, beržai siaus

RENDRE, mums atskleidžia ir ki
tas svarstytinas keistenybes. Ar 
galima leisti, kad privati kultūros 
žmonių sąjunga vestų derybas su 
vyriausybėmis arba jų komisarais 
dėl klausimų, "kurie teliečia anų 
vidinį gyvenimą? Tuo tarpu Eu
ropos Kultūros Sąjunga net gi 
pažadėjo pasiųsti Maskvon savo 
pirmininką Ponti, lydimą dviejų 
kolegų, tartis su sovietų kultūros 
tvarkytojais dėl rytų-vakarų rašy
tojų suvažiavimo dienotvarkės. 
Ar jiems reikėjo kreiptis ii' į ki
tų valstybių vyriausybes? Jei jie 
susirašinėja su Vakarų rašytojais, 
aplenkdami Foreign Office, Quai 
d’Orsay arba Chigi Rūmus, dėl ko 
jie nereikalauja tų pačių teisių 
šolochovui ir Pasternakui? Buvo 
dar blogiau. Europos Kultūros Są
jungos gen. sekretorius savo -laiš
ke, rašytame Uja Ehrenburgui, 
norėdamas įsiteikti adresatui, ne

( L.D. PAKALNIS

TAU, TĖVYNE, MANO MINTYS
TAU, TĖVYNE, MANO MINTYS
LIŪDNOS TREMTINIO DIENŲ, 
KAI SVAJONĖS IMA PINTIS, 
SU TAVIM AŠ GYVENU.

LAISVĖ TAU DAR NEPRAŠVITO,
• DAR NIŪRI DIENA.

TU NEMIEGI, LAUKI RYTO 
PANČIUOSE VIENA. ,

TAVO SŪNŪS IŠBLAŠKYTI
PO VISUS KRAŠTUS,
BET KAI PRIEŠĄ REIKĖS VYTI, 
JIE VISI SUKRUS!

KELSIESI TADA Iš NAUJO, 
IR GRANITO TVIRTUMU 
DĖL PRALIETO BROLIŲ KRAUJO 
ŽENGS PULKAI TAVŲ SŪNŲ.

IR SUGRĮŠ TADA TREMTINIAI
į IŠ VISŲ PENKIŲ ŠALIŲ, — -,

VĖL ATGIMSTANČIOJ TĖVYNĖJ 
LAISVĖ ŽENGS PLAČIU KELIU.

davo, beržai sprogdavo net iš 
juoko. Beržai puošdavo Dievo bu
veinę, beržai Sekminių vainikuo
se, beržai gegužinėse... Rudenys 
juos nudažydavo auksiniai, šiau
rys vėjas pravirkdydavo ir lietus 
negailestingai šaltomis srovėmis 
čaižydavo pageltusius lapus, kol 
tie, lyg didžiulės auksinės snai
gės, atsikabinę nuo šakų lekioda
vo, sukdavosi vėjuje ir pagaliąs 
lyg pašauti paukščiai, krisdavo 
žemėn. Beržai likdavo apnuogin
ti, ir taip sustingę ir rudens 
įskaudinti laukdavo pirmųjų šal 
čių. Žiema sušaldydavo jų žalią 
kraują ir širdį, ir apmirę beža
džiai, lyg užburti, styrodavo bal-' 
tose žiemos naktyse, kol pavasa
rio pranašas pradėdavo budinti 
žemę iš šalto miego. Ir tie gai
vieji pavasario srautai pažadinda
vo vėl užšalusią jų širdį ir juo
dos žemės gaivios sultys vėl lyg 
kraujas imdavo tekėti į jų širdį. 
Beržai sukaupę visą galią ir ša-' 
kas saulėn nusukę imdavo sprog
dinti pumpurus, skleisti jaunus 
kvepiančius lapus. Gyvenimas vėl 
imdavo virti: vėl daina šimtabal- 
sė padangėj suskambėdavo, vaka
rai liedavosi saldžiausiais noktur- 
nals, beržai išsipuošę siausdavo 
klegėdavo. Ir mano širdis būda
vo laimės pilna, ir juokas veržda
vos iš jaunos krūtinės, ir laimė 
upėmis imdavo tvinti. Mylėjau 
beržus, mylėjau aprogstančius pa
vasarius, žaliąsias brandžias va
saras su auksiniais saulėlydžiais. 
Tariau — tai laimė, kurios niekas 
neatims!..

Deja, atėjo vagys ir žiauriai 
apiplėšė mane; mano pavasarius 
ir vasarų derlių išvogė. Liko ir 
mano žalieji pasakų beržai. De
juodama ir verkdama atsisveiki
nau su jais. Liko jie rudeniu nu
sidažę ir ašaromis apsipylę. Su
mainėm savo sielvartą ir skausmą 
— aš ir mano tėviškės beržai. 
Kai aš verkiu atsidususi toli toli 
nuo jų — jie tyli tada, klauso 
vėjų atnešto mano dejavimo ai
do. Kai aš nutylu ir aprimsta šir
dis — pravirksta jie likę vieni, 
rudens ir darganų prausiami, kol 
žiema užšaldo žaliąsias jų ašaras 
ir kraują.

turėjo gėdos net pasigirti, jog jis 
atmetęs pasiūlymą pasmerkti so
vietinę intervenciją po vengrų 
darbininkų ir intelektualų sukili
mo. Toksai vergiškas nusižemini
mas- prieš rusų pareigūnus vis dėl
to nepasiekė tikslo.

— Literatūros ir meno nepoli- 
tiškumas, kuriuo dangstosi sovie
tų rašytojai nuvykę į vakarus, 
tėra banali apgaulė, skirta eks
portui, nes principai, kuriems jie 
ir dabar pavergti namie, yra 
griežtai, skirtingi. Tarp “socialis
tinės stovyklos” ir “imperialisti
nės stovyklos” nėra jokių perei
namųjų pozicijų* neįmanoma jo
kia priešybių sintezė, neįmanomas 
net gi bet koks kūrybinės patir
ties savitarpinis pasikeitimas ar
ba dialogaas: tai dvi skirtingos 
savo esme realybės, du indai, ku
rie nesusisiekia. Laikas nuo laiko 
vis atnaujinami nešvankūs puldi
nėjimai prieš B. Pasternaką rodo, 
kad sovietų literatūros pareigū
nus siutina ne istorinės užuomi
nos DR. ŽIVAGO romane, bet jo 
veikėjų visiškas nepolitiškumas.

(PREUVES)
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GROŽINĖS ANGLŲ LITERATŪROS REMTINOS PASTANGOS

PIRMOJI DALIS

Lietuviams pramokus angliškai, 
pravartu pamąstyti, ką gi reikia 
skaityti, idant galėtumėm pasidi
džiuoti, jog esame šiek tiek susi
pažinę su rimtąja arba grožine 
anglų literatūra. Jeigu išsilavinu
siam australui ar anglui pasisa
kysime, jog mes skaitome Read
er’s Digest “gatavai suvirškintas” 
knygas, jog mes nepraleidžiame 
nė vienos “geriausios” mėnesinės, 
iš kurių gaminami holyvudiniai 
filmai, domimės “geriausiais” ner
vų dirgintojais, — tai geriau mes 
nesisakykim, jog skaitom grožinę 
literatūrą. Mes skaitome daugiau
sia bespalvę pilkybę, kurią komer
cinė propaganda iškelia j ‘ geriau
sią mėnesio knygą”, jau tuo pačio 
pabrėždami, kad kitą mėnesį ji 
jau nebus geriausia, turės užleisti 
vietą kitai "dar geresnei”. Šių, 
daugiausia Amerikos komercinių 
leidyklų turgavietiškai rėksminga 
reklama, puikiai suorganizuotas 
platinimas per visur esančius kios
kus, įvairūs skaitytojų klubai, aki 
plėšiški knygų viršeliai, brangiai 
apmokėti skelbimai vietiniuose 
neva literatūriniuose laikraščių 
prieduose nekritiškam skaitytojui 
sukelia klaidingą įspūdį, jog tai 
ir yra geriausia literatūra, jeigu 
taip masiškai perkama. Greta šio 
isterinio pamišimo anglosaksų pa
saulyje tyliai leidžiamos vertin
gos grožinės literatūros knygos, 
kurios išlieka ne tik vieną mėne
sį, bet dešimtmečius, šimtmečius. 
Tiesa, apie jas niekas nerėkia tur
gavietėse, jų kritikas terasime ne
gausiuose kultūriniuose žurnaluo
se, jos tykiai — ramiai atsigula 
viešųjų bei universitetų bibliote
kų lentynose, ir skaitytojas jų 
paprašęs nevisuomet gaus, nes 
jos visą laiką esti paimtos. To
kios knygos mums atskleis dabar
tinio anglo dvasinį pasaulį, gyve
nimo prasmės ieškojimus, privers 
mus susimąstyti, duos progos pa 
lyginti angliškąjį žmogų su lie
tuviškuoju, be to, suteiks mums 
daug estetinio pasigrožėjimo, pa
matysime kokiomis priemonėmis 
bei naujovėmis tas pasigrožėjimas 
sukeliamas.

Kad lietuviškas skaitytojas ge
riau susigaudytų turtingoje an
glų grožinėje literatūroje šio M. 
P. priedo redakcija čionai patie 
kia dvidešimtojo šimtmečio pirmo
sios pusės žodinės kūrybos apžval
gą. Paskutinieji devyni mūsų am
žiaus metai, kurie čia neliečiami, 
neišūgdė tokių garsių vardų, jog 
apie juos turėtumėm papildomai 
išsitarti, čia yra ne orginalus 
straipsnis, bet santrauka J. ISA
ACS šešių paskaitų (An Assess 
ment of Twentieth Century Lite
rature), skaitytų Londono BBC 
vad. treciojoj programoj (kultū
riniai klausimai). Dėl geresnio 
susigaudymo autorių ir knygų var
dai paliekami angliški. Visą šią 
literatūrą galima nemokamai gauti 
Australijos didmiesčių viešose bib
liotekose (public libraries), bet 
kadangi geros knygos dažniausia 
esti paimtos, tai patartina susi- 

- radus kataloge norimą autorių ir 
knygos pavadinimą, užsisakyti iš 
anksto, užpildant tam tikrą formą.

★
Mūsų liečiamas laikotarpis pra

sideda 1903 m. su Gyvybės Polė
kiu (bergsoniniu Elan Vital) G. 
B. Shaw dramoje Man and Super
man ir baigiasi modeminiu Mir
ties Polėkiu; prasideda sociologi
niu — biologiniu ir baigiasi psi
chologiniu amžium, kuris tęsia
mas ir dabar.

Naujasis šimtmetis praskamba 
nauja gaida. Viktorijiečių iškil
mingumą pakeičia G. B. Shaw žais
mingumas. L. Tolstojus rašo G. 
B. Shaw’ui dėl šio dramos Man 
and Superman:

— Pirmasis knygos trūkumas 
yra tas, kad jūs nesate pakanka
mai rimtas. Negalima kalbėti 
linksmai apie tokias temas, kaip 
kad gyvenimo prasmė, apie žmo
gaus iškrypimą ir blogį...

Oscar Wilde komedija Impor
tance of Being Earnest sudavė 
tolesnį smūgį praeitojo amžiaus 
išpūstam rimtumui, bet ne savo 
turiniu, o daugiau linksmu dėsty

APŽVALGA
(NUO 1900 IKI 1950 METŲ)

mo tonu bei humoru. 1903 m. 
Thomas Hardy išleido eilėraščių 
rinkinį The Dynasts, kuriame pa
žvelgia į pasaulį kaip į mechaniz
mą, amžiną vyksmą, o ne kaip j 
maloningosios dievybės kūrinį. 
Dar prieš tai išėjęs to paties T. 
Hardy romanas Tess of the d’Ur- 
bervilles sukėlė visuotiną pasipik
tinimą Anglijoje dėl to, kad au
torius Dievą pavadino Nemirtin
gųjų Prezidentu. Minėtosios eilių 
knygos prakalboje rašytojas at
meta asmeninį Dievą, įvesdamas 
Pirmosios Energijos sąvoką (ne
pamirškime, jog to meto Europos 
protus valdė Bergsono kūrybinės 
evoliucijos teorijos).

Ankstyvasis XX a. ypač daug 
skoljmgas istorikui) pr'opogandi- 
ninkui ir romanistui H. G. WeR- 
s’ui, kuris pirmas įvedė grožinėn 
prozon seksualines temas, o taip 
pat išplėtė romano veiksmo ribas. 
A Modem Utopia (1905) romane 
jis diskutavo laisvą meilę ir abor
tus. H. G. Wells kitas romanas 
Ann Veronica (1909) sukėlė tie
siog skandalą visuomenėje, mat, 
vyriausia veikėja meilės reika
luose reiškė asmeninę inicijatyvą, 
kas buvo labai nepadoru Viktori
jos amžiuje.

Kaip literatūrinis teorikas, H. 
G. Wells kovojo prieš senąjį ro
maną.

— Tradiciniame romane, — ra
šo jis, — būdingos charakterio iš
orinės reakcijos buvo viskas, bet 
idėjų susikirtimai bei pasikeitimai 
veikėjo smegenyse buvo perdėm 
ignoruojami.

1911 m. jisai paskelbė Diskusi
nio .Romano manifestą:

— Mes pasiryžę svarstyti poli
tinius, religinius ir socialinius 

‘klausimus. Mes negalim vaizduoti 
žmogaus, neturėdami laisvų ran
kų šioje neaprėpiamoje srityje 
Kas iš to, jei pasakojam žmogaus 
gyvenimo istoriją, o tuo tarpu ne 
galim laisvai svarstyt religinių 
įsitikinimų ir organizacijų, kurios 
kontroliavo arba nepajėgė sukon
troliuoti žmogaus?

Romanas tampa ne charakterių 
vežimas, bet diskusija, kaip pats 
manifeste autorius vaizduoja savo 
kūrinyje The Portrait of the Ar
tist.

Rašytoja Virginia Woolf šiuo 
sakiniu apibūdina tuometinę lite
ratūros padėtį:

— 1910 metais, maždaug apie 
gruodžio mėn. žmogaus charakte
ris perdėm pasikeitė.

Neaišku, ką ji turėjo galvoje, 
bet 1910 m. gruodžio mėn. svar
biausias Londone kultūrinis įvy
kis buvo garsioji poimpresionistų 
meno paroda Graftono galerijoje, 
kur buvo išstatyti Manet, Van Go
gh, Gauguin, Matisse, Picasso ir 
Cezanne paveikslai. Lankytojai 
kvatojosi pilvus susiėmę, subliovė 
visi asilai. Tiktai romanistas Ar
nold Bennett liko nuoširdus ir 
tuoj po parodos rašė:

— ... o jeigu atsiras koks rašy
tojas ir pabandys kurti žodžiu 
tai, ką šitie vyrai sukūrė dažais, 
tai, reikia manyti, man teks tik 
pasišlykštėti ta visa modernine 
literatūra; o, gal, ir man pačiam 
vertėtų viską pradėti iš nauja. 
Šio koktaus eksperimento, aišku, 
man neteks griebtis, tačiau tat 
gali ateiti į galvą už mane jau
nesniam rašytojui. Kaip ten be
būtų, visdėlto įdomu apie visa tai 
pagalvoti.

*
Poimpresionizmas,-kubizmas, fu

turizmas ir ekspresionizmas pa
darė didžiulės įtakos anglų gro
žinei literatūrai. Nors ir tikslus 
ryšys nenustatytas, tačiau faktas 
pasilieka. Kur kas ryškesnis po
veikis atėjo iš rusų literatūros. 
Tai buvo dvasinis priešnuodis 
prancūziškajam materializmui bei 
jo atstovams G. Flaubert, E. Zo
la ir De Goncourts. 1912 m. pa
sirodė pirmą kartą Dostojevskio 
Brolių Karamazovų angliškasis 
vertimas, ši knyga Anglijoje pra
dėjo visuotinės isterijos laikotarpį, 
kuris truko visą pirmojo pasauli
nio karo metą, supurtydamas an
glų literatūrą smarkiau, negu bet 
koks iki tol parašytas pačių anglų 
veikalas.

Šiai karštligei sąmoningai prie
šinosi John Galsworthy (Nobelio 
laureatas), 1922 m. parašęs tra
dicinį anglų romaną The Forsyte 
Saga, tačiau nesąmoningai vei
kiamas taip pat ruso Turgenevo. 
Vieno laiško prieraše J. G. pastebi:

— Prakeikti jaunuoliai, kaip jie 
prisisprogę Dostojevskio!

Dostojevskis anglų literatūrą 
panėrė dar iki tol nežinomas žmo
gaus pasąmonines gelmes, kurios 
telaukė mokslinės sankcijos.

Kaip minėjom, XX amžius pra
sidėjo iš vienos pusės Bergsono 
Gyvybės Polėkio filozofija (pasi
savinta G. B. Shaw), o iš antros 
pusės — Z. Freud’o psichoanali- 
tiniais tyrimais. Šio veikalai An
gliją pasiekė prieš pirmąjį pasau
linį karą. Psichoanalizė prisijun
gė prie Dostojevskio įtakos. Su 
šiais autoriais anglų jaunimas ėjo 
į apkasus. D. H. Lawrence 1913 
m. parašė freudinį romaną Sons 
and Lovers, nors ir patsai nebuvo 
skaitęs Z. Freudo. Tatai kabojo 
ore. Po karo psichoanalizė pasi
darė savaime suprantamu įrankiu 
pašytojo pabūklų sandėlyje.

1910-1914 metų fermentacija 
davė nuostabų vyną, 1922 m. pa
sirodė spaudoje Virginia Woolf 
“kubistinis” romanas Jacob’s 
Room, James Joyce’o “ekspresio
nistinis romanas Ulysses, poim- 
presionistinė T.S. Eliot (Nobelio 
laureatas) poema The Waste 
Land ir balsas iš praeities — J. 
Galsworthy trilogija The Forsyte 
Saga. Su V. Woolf, J. Joyce ir 
T.S. Eliot’u iškilo paviršiun upė, 

P. PILKA — PILKALNIS

SUTEPTOS RANKOS
IŠTRAUKA IŠ 4 VEIKSMŲ VAIDINIMO

Veikėjai:
TEISUTIS (Studentas, vėliau daktaras) 
JONAS (Studentas) 
GINTIS (Studentas) 
AUDRA (Studentė) 
DANUTĖ (Studentė) 
VALĖ (Studentė)

II. VEIKSMAS
Labai skurdus palėpėje Teisučio kambarys. TEISUTIS guli lovo

je su parišta ranka ir skaito. Padėjęs knygą žiūri pro langą. 
TEISUTIS: Tikras kalėjimas... Visos, nelaimės, atrodo, žiaurios, bet 

sunkiausia pernešti, kada netenki jėgų... Kalėjime žmonės nors 
po celę gali vaikščioti... Še tau ir egzaminai ir vasaros dar
bas... (klauso) Jonas atbilda.

JONAS: Sveiks, Teisi.
TEISUTIS: Girdėjau tave jau laiptais lipant. Ko šiandie toks lai

mingas?
JONAS: Nuo tavęs nieko nepaslėpsi, nors ir raukiaus kaip kempinė 

prieš įeidamas. Tu kaip raganius viską kiaurai matai. Ach, Tei
si, norėčiau aš šiandie visus išbučiuoti.

TEISUTIS: Na, kas gi nutiko, kad šokinėji kaip Gintis ant vienos 
kojos?

JONAS: Atleidžiu Tau palyginimą, šiandie aš visiems viską atleis
čiau. Jei būčiau prezidentu, visus kalinius iš kalėjimo paleis
čiau.

TEISUTIS: O manęs iš šito kalėjimo vistiek nepaleistum. Prieš tau 
ateinant galvojau, kad man žiauriau, negu kalėjime.

JONAS: Tiesa, Tavo nelaimė didelė, bet nenusimink, žiūrėk, pavasa
ris jau visiškai išsiskleidė ir šuoliais eina gražyn!

TEISUTIS: O mano egzaminai stovi vietoje. .
JONAS: Tas tiesa. Su pavasariu jie neina, bet tu vistiek išlaikysi. 

Girdėjau, fizikas žadėjo pats pas tave koliokvijumo ateiti.
TEISUTIS: Jau geriau. Kai tik galėsiu tas nelemtas kojas pavilkti, 

mėginsiu pats eiti. Gaila tik paskaitų, turėsiu praleisti.
JONAS: Niekai! Kas nežino, kad tu kalikas.
TEISUTIS: Medicinos neužtenka suprasti, pamėgti, ją reik išmokti. 

Reik iškalt kiekvieną sąnarėlį, kiekvieną gyslelę. Na, o dabar 
sakyk, kas tave tokį laimingą padarė, Audra?

JONAS: TrenK mane perkūne, nuo tavęs nė minčių negali paslėpti. 
TEISUTIS: Visi įsimylėjusieji paslaptis viešai saugo.
JONAS: Bet aš net ir judviems neprasitariau.
TEISUTIS: Tu visa savo būtybe pasakojai. Audrė puiki mergina. Ji 

verta tavęs. Man ji taip pat patinka, bet tu laimingesnis.
JONAS: Teisi, kitos tokios visame pasauly nerast. Aš jau nekalbu 

apie jos grožį, kuriam nei viena neprilygsta, bet tu nežinai, ko 
kios gilios ir taurios sielos. Man sunku išpasakoti, bet ji tokia 
tyra, kaip šaltinio vanduo.

TEISUTIS: Kartais ir šaltinio vandeny varlių atsiranda. .
JONAS: Žinoma, tu rasi ką nors pridėti. Bet Audra, Audra, žinai, 

puikus vardas tik prasmė jai netinka, aš ją vadinsiu Ramybe. 
TEISUTIS: Tai kaip tas įvyko.
JONAS: Kas? "
TEISUTIS: Kas daugiau? Prisipažinimas.
JONAS: Ach, tai romanas. Romantiškiau, negu romanuose. 
TEISUTIS: Tai ant kelio priklaupęs prašei jos širdies ir rankos? 
JONAS: Tau juokai iš to. Iš viso tu pro tuos kaulelius ir narvelius 

nematai jokios moters, jokio grožio. Merginos dėl jo alpsta, o 
jis kaip sienoje vinis, lyg jų visai pasaulyje nebūtų.

FOTO NUOTRAUKŲ PARODA 
ADELAIDĖJ

Didžiųjų metinių atostogų nuo
baigoms Adelaidės Foto Mėgėjų 
Būrelis p-ipuošė Lietuvių Namų 
sienas juodai baltais paveikslais, 
kurie iškalbingai papasakojo, ką 
vietinė bendruomenė veikė, kuo 
sielojosi per visą paskutinį de
šimtmetį.

Susidaro įspūdis, jog daugiau
sia sportuota (gausiausia duokle 
atiduodama VYTIES klubui), pas 
kui vaidinta (Adelaidės Teatro 
Mėgėjų Grupės ir Teatro—Stu
dijos palikti pėdsakai)', paskui 
dainuota (V. Šimkaus giedotojų 
nepertraukiamai atkakli veikla), 
paskui skautauta (kasmetinės sto
vyklos, nušviestos laužų pašvais- 

kuri tam tikrą laiką tekėjo pože
myje. J. Joyce’o romanas A Port
rait of the Artist as a Young Man 
buvo išspausdintas 1916 m. Ame
rikoje, nes anglų leidėjai nepra
leido pro savo cenzūrą kai kurių 
knygos vietų, H.G. Wells taip at
siliepia apie šią knygą:

— Kalva dažniausia sproginėja 
akinamais blykščiais, skaitytojas 
jaučia virpulius, lyg kas jį visą 
apipliekstų, panašiai kaip būdavo 
pirmomis kinematografijos dieno
mis... šios knygos teisė į anglų 
literatūra yra tokia pati, kaip Gu- 
livero Kelionių paskutinė knyga.

Romanistas Arnold Bennett, 
perskaitęs J. Joyce’o Ulysses, pa
brėždamas tam tikras veikalo vie
tas, rašė:

—... nieko geresnio nesu skai
tęs ir, abejoju, ar iš viso esu skai
tęs ką nors lygaus.

Šitaip pasveikino modernizmą 
du tuometiniai anglų literatūros 
popiežiai. 

tėm), paskui šokta (nuolatinis 
J uškevičiutės-Lapšienės ansamb
lis, dalyvaujantis taip pat ir aus
tralų parengimuose mieste bei 
provincijoje, pakviestas šokti 
Adelaidės meno festivalyje bei 
televizijoje; nepamirštas ir Baro- 
naitės-Grėbliūnienės “savaitgali- 
nukų” ansamblis), koncertuota 
(solistų A. Gučiuvienės, G. Vasi
liauskienės, Uknevičiūtės, P. Ru- 
tenio, P. Matiuko, R. Plokštytės 
pasirodymai), mokslinta (savait
galio mokykla, vaidinimai, išvy
kos, Kalėdų seneliai), prakaituo
ta (Caritas vasarnamio ir Lietu
vių Namų talkos), gerbta (am
žiaus sukaktuvininkai abu Gučiai, 
Statnickas, Šimkus, Požėla, P. 
Andriušis, Plokštys), priimta (J. 
Bačiūnas, vysk. Brizgys), išleis
ta (dr. kun. P. Jatulis), krikšty
ta, laidota, melstasi, linksmintasi, 
liūdėta. Kaip matome, ši paroda 
nebuvo fotografinio meno akcen
tavimas, bet gryna įvykių istori
ja. Rengėjai pasiruošę ateityje iš
stoti viešumon su meniniais lai
mėjimais. Iš šios pirmosios paro
dos eksponatų F.M. Būrelis mano 
sudarytit didelio formato albumą 
ir jį perleisti bendruomenės glo
bai. Parodos galyviai: Vosylius, 
Budrys, Borjeras, Šatkus, Ged. 
Andriušis. Šiame fotografijos me
no amžiuje tokios pastangos la
bai aktualios.

J. Maž.

VIENO ŽMOGAUS MUZIEJUS
Toji mūsų karta, kuri asmeniš

kai dalyvavo laisvos Lietuvos kas
dienybėje, per penkioliką nebuvi
mo metų taip pat smarkiai apža- 
lojo savo atmintį, nebeveikiamą 
betarpiškai gamtos, žmonių ir 
daiktų. Ką jau bešnekėti apie jau
nimą, kuris nei gamtos, nei auten-

TEISUTIS: Tam dar bus laiko, o juoktis aš iš tavęs visai nesijuo
kiu, bet romanuose taip prisipažinimus aprašo.

JONAS: Man tas, viskas šventa lyg relikvija. Gali juoktis, bet aš 
per daug laimingas, kad iškęsčiau tau nepapasakojęs.

TEISUTIS: (pasiruošęs klausyti). Tiesa, dar pažadu laikyti paslaptį, 
nors tu vistiek pats visiems išpasakosi.

JONAS: Be patyčių mes negalim kalbėtis. Jau suaugome į vyrus. 
Studentai esame, bet lygiai taip pat kaip ir gimnazijoje. Liau
kis špilkas leidęs, šiandie aš noriu rimtai su tavim kalbėtis.

TEISUTIS: Aš esu tam pasiruošęs.
JONAS: Šiandie rytą sutikau aš ją prie studentų valgyklos. Kartu 

pusryčiavome. Ji man ir sako: “Pavasaris, Jonai, gražus pava
saris. “Aš irgi gyriau pavasario grožį. Tu, Teisi, nujautei, tur 
būt, kad Audra man patinka?

TEISUTIS: nenujaučiau, bet žinojau. *
JONAS: Besišnekučiuojant ji pasiūlė eit į Pajesį žibučių rinkt. Ne. 

pasakosiu tau visų detalių, bet tu neįsivaizdini, kaip mes puikiai 
diskutavom tik ką pasirodžiusį Vizgirdos novelių rinkinį. Kokia 
ji gili, kaip puikiai apsiskaičiusi!

TEISUTIS: Mes, rodos, ją jau ketveri metai kaip pažįstame, o tu 
man pasakoji lyg aš jos dar nematęs būčiau.

JONAS: Kad čia krūtinėje kaž ko perdaug prisirinko ir aš taip no
riu viską išlieti, o su kuo aš kitu galėčiau dalytis savo džiau
gsmu, jei ne su tavim, (girdėti kažką laiptais ateinant.) Tai jau 
Gintis atbilda!

TEISUTIS: Gerai, nereiks tau visos istorijos antrą kartą pasakot. 
GINTIS: (pabeldžia ir nelaukdamas įeina). Sveiki vyrai, oras kaip 

krištolinis. Vakarykštis lietus nuplovė visas dulkes, tai jau skai- 
drumėlis — kaip ragučio alus.

TEISUTIS: Gražus dangus, Motiejau, tik ne visiems.
GINTIS: Tu neimk į galvą taip smarkiai, plaukai ištins. Tiesa, o 

kaip tavo sveikata? Manau, kad greit ir tu galėsi pavasariu 
džiaugtis.

TEISUTIS: Egzaminais daugiau džiaugčiaus.
GINTIS: Na taip, tau tik egzaminai, paskaitos, vyraiti, jau tu ir 

taip be laiko pasenęs, o kas bus iš tavęs toliau.
JONAS: Rimtas, su dideliu pasisekimu daktaras.
TEISUTIS: Kažin, ar kas beišeis?
GINTIS: Na, kam jau kalbėti, tik ne tau!
JONAS: Nuo kada centrinė ašis pradėjo savim abejoti?
TEISUTIS: Ši mano nelaimė suardė man visus planus.
JONAS: Dievas diktuoja, žmogus planuoja, o kipšas juos griauna, 

na, bet pasiduot tam pragaro išperai ne” tavo būdas.
GINTIS: Bet tu pagysi.
JONAS: Egzaminus išlaikyti tau problemos nėra.
TEISUTIS: Malonu, vyrai, matyti, kad jūs jaudinatės dėl mano rei

kalų, net Jonas apie savo laimę pamiršo. •
GINTIS: Kokia čia priežastis, po galais, įsimylėjai, ar ką?
TEISUTIS: Ne aš.
JONAS: Teisis be reikalo tokių dalykų neplepės, matyt, yra rimta 

priežastis, tik aš neįsivaizdinu, kas galėtų tave nuo tavo pa
grindinio tikslo nukreipti.

TEISUTIS: šį kartą jau tikslui neberandu priemonių.
GINTIS: Na tai kas? Mes turim žinoti. Pats gerai žinai, kad aš — 

mes viską esame pasiruošę daryti viens dėl kito.
TEISUTIS: šiuo atveju nei jūs negalite padėti.
GINTIS: Po galais, man visai neaišku!
JONAS: Man netelpa ga’voje, kas tai per priežastis.
TEISUTIS: Jei taip jau norit: Septynius metus,.tai yra nuo to pat 

laiko, kai mes susitikome trečios klasės suole, išsiverčiau pats. 
Nebuvo lengva, bet dabar jau išsekau.

GINTIS: Pinigai, ach tu naivus Teisuti! Visai nebūtų klausinio, jei 
tu ne toks ožys būtum.

JONAS: Dalysimės visi, ką turime.
GINTIS: Mano tėvas kiek kart jau siūlė. Aš tuoj mušu telegramą 

ir visas biznis baigtas.
(Nukelta į 7 psl.)

tiškų žmonių (svetimėjimo nepa
liestų) nebepažįsta. Abiejoms kar
toms telieka raštiniai, vaizdiniai
ir gyvo žodžio paminklai. Adelai
dės gyventojas Jonas Pyragius 
pasirinko labai specialę vaizdinių 
paminklų sritį — nepriklausomos 
Lietuvos medalių, ordinų, pinigų, 
žymeniu ir ženklų kolektavimą, 
savo namuose įsirengęs vieno žmo
gaus muziejų, eilės metų darbo 
vaisių.

Čia mums stojasi akyse apčiuo
piami (šeimininkas leidžia ranko
mis paliesti eksponatus) netoli
mos praeities simboliai, geresnių 
ir ne taip jau gerų menininkų 
įkūnyti metale lietuviški siekiai, 
sielos polėkiai, valstybingumo, 
tautinės garbės idealai, pasiekti 
kariniai, ūkiniai, kultūriniai, reli
giniai laimėjimai, užsimojimai, 
nusipelniusių žmonių pagerbimai, 
reikšmingesnių įvykių pažymėji
mai, gausingų organizacijų šūkiai. 
Šio reto, tur būt, didžiausio lais
vame pasaulyje rinkinio pamoka 
labai akivaizdi, palieka gaivinamą 
įspūdį, mes tariamės pirštu palie
tę nepriklausomybės laikotarpį ir 
senesnes gadynes, nes kolekcijoje 
randame ir Napoleono žygį Vil
niun, Vilniaus universiteto įstei
gimą, Muravjovo Koriko medalį 
už sukilimo malšinimą.

Šiuose metaliniuose ženkluose 
matome įvairiausius stilius, pra
dedant pseudoklasicizmu, baigiant 
modernizmu, matome įvairią atlie- 
jimo ir kalimo techniką, kuri ėmė 
tobulėti prie “Spindulio” įsteigus 
kalyklą.

Šio “vargo muziejaus” ateitis 
nėra aiški. Kiek teko patirti, savi
ninkas J. Pyragius sutiktų jį per
leisti lietuvių organizacijai su pa
stoviomis patalpomis ir lėštemis 
didinti eksponatų skaičiui. Ar čia 
negalėtų ateiti į pagalbą kultūros 
fondai ir lietuvių namai?.

j.m.b.
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BEREIKALINGAS 
APGAILESTAVIMAS

Paskaitęs Sporto Skyriuje š. 
m. sausio 8 d. “Mūsų Pastogėj” 
Nr. 1-2 straipsnelį “Krepšinis Mel
burne”, pasirašytą “Algio”, aš 
čia noriu duoti paaiškinimų į ten 
keliamus klausimus ir nuomo
nes. Į klausimą — “Kodėl 
nėra lietuvių, žaidžiančių šio
se komandose?” (turima galvoje 
A.L.S. ir Budapest), vis dėlto at
sakysiu, nors toks klausimas ir 

'neapgalvotas bei iš viso nerimtas. 
Kadangi A*.L.S. ir Budapest yra 
krepšinio komandos iš Adelaidės, 
tai ir iškeltas klausimas yra tai
komas Adelaidės sportininkams. 
Pirmiausia noriu pasakyti, kad tos 
varžybos buvo ne rinktinių, bet 
komandų. Gal būt, gerb. Algiui 
yra žinoma, kad Adelaidėje yra 
lietuvių sporto klubas “Vytis”, ir 
visi lietuviai žaidžia už savo klu
bą, bet ne už svetimus. Argi Al
gis norėtų matyti mūsų krepši
ninkus, žaidžiančius už latvius ar 
vengrus, kada yra savo “Vyties” 
trys vyrų krepšinio komandos? 
Kad ne “atrodytų”, tai Algis turi 
žinoti, jog “Vytis” žaidžia toje 
pačioje klasėje (I-ma vyrų), kaip 
ir minėtis A.L.S. ir Budapest ko
mandos. Nors latvių treneris Erik 
Erkins ir “apšvietė” Algi apie 
mūsų krepšinio stovį, aš taip pat 
trupučiuką apšviesiu apie latvius 
ir vengrus, kad nereikėtų mūsų 
skaitytojams skaityti tik latvių 
nuomonė apie mus. Vengrų ko
manda turi keturis puikius žaidė
jus: Les Hody, John Hody, An
dreas Eiler ir Jeno Hoyck, be jų 
dar žaidžia estas Ted Sąar ii' po
ra silpnų pamainų, ši komanda 
yra puikiai susižaidusi ir tikrai ge
rai žaidžia, nors dažnai pralaimi 
dėl stokos pamainų. Kadangi prie
auglio neturi, tai jau dabar žen
gia pakalnėn ir jos žydėjimo lai
kas baigiasi. Latviai Adelaidėje 

Suteptos Rankos
- (^Atkelta iš 6 psl.)

TEISUTIS: Galėjau lažintis, kad šitą išgirsiu. Ačiū, vyrai, bet mūsų 
susitarimas galioja visam laikui. Man j ūš” brangesni už pini
gus. ~ . ' ; . x A

GINTIS: Niekus šneki, mes tada dar vaikai buvome.
TEISUTIS: Bet labai rimtai į gyvenimą pažiūrėjome, padarydami 

tokį sprendimą. Aš manau,- kad mus tas tik taip tvirtai ir su
rišo, nors per tuos mūsų draugavimo metus vistiek aš vienas 
jūsų malonumais daugiausiai naudojaus.

JONAS: Aš bent jaučiuos tau skolingu.
GINTIS: Už visus tėvo turtus tokio draugo nenupirkčiau.
JONAS: Tu viską pinigais matuoji.
TEISUTIS: Užteks pagyrų. Geriau, Joni, baik tu savo istoriją. Nuo-a 

taiką prablaivinsi.
JONAS: Ne! Šio reikalo taip nepaliksim. Mudu su Ginčiu jau turi

me sąžinėse, po dėmę, kad leidome tave prie darbo, dėl kurio ir 
ši nelaimė įvyko. Tau taip pat čia Visagalio pirštas, kad kakta 
sienos nepramuši.

GINTIS: Kiek tau reik į mėnesį? Tėvas tikrai duos. Jis tave dau
giau vertina, negu mane patį.

JONAS: Kad vertesnis ir yra.
TEISUTIS: Ne, vyrai! Iš jūsų aš nieko neimsiu. Mano jau nuspręs

ta. Metus padirbsiu ir, jei gerai seksis, tęsiu toliau. Kaune dar
bo, atrodo, negausiu. Reiks pavažiuoti į provinciją.

GINTIS: O mus paliksi, kaip tau ne gėda! Ne, vyruti, to tai jau 
nebus. Nulaužyk savo ožiui ragus, o mano tėvas reikalą sutvar
kys. -

JONAS: Palik tu tą savo tėvą ramybėje. Mes labai gerai apie jį ži
nome ir esu tikras, kad jis neatsisakytų padėti, bet mes jau 
į vyrus suaugome ir turim patys kokią nors išeitį rasti.

TEISUTIS: Be reikalo ginčijamės.
JONAS: ša! šiuo atveju tavo numeris trečias, Kiek tu, Ginti, gauni 

iš tėvo kas mėnesį?
GINTIS: Ne vienodai, kartais du, kartais tris šimtus.
JONAS: Iš to užsimoki už butą ir maistą?
GINTIS: Ne normalus tų! Tai tik kišenpinigiai.
JONAS: Ministerišką algą tau tėvas moka. O su kiek tu, Teisi, pra

gyvendavai?
TEISUTIS: Tas visiškai jums nesvarbu.
JONAS: Aš klausiu, už kiek tu pragyveni? Mes pirmą kart šiuo 

klausimu kalbamės ir tu privalai atsakyt.
TEISUTIS: Jei taip įdomu, su šimtu dešimt litų visai karališkai ver

čiuos. Šiais metais mano buvo apsiskaičiuota ir neištekau.
JONAS: Užtenka. Reiškia, tu apseini dar pigiau, negu aš. Man tė

vas veik pusę savo algos skiria.
GINTIS: Vyrai, kodėl jūs tokie ožiai? Mano tėvas taip įvertina mū

sų draugystę ir tik reik jam žodis tarti.
JONAS: Suglausk savo armoniką! Mes tryse tarpusavyje turim išeitį 

rasti. Klausykit, bus taip. Aš iš savo išteklių daugiau negaliu

kaip 20 litų. Tau, Ginti, reiks viso 100 atsisakyti į mėnesį, bet 
su sąlyga, kad nieko daugiau iš tėvo nereikalausi.

GINTIS: Bus sunku, bet reiks bandyti.
TEISUTIS: Ačiū vyrai, aš sujaudintas jūsų nuoširdumu, bet...
JONAS: Tylėk! Tu, Ginti, išsivers: taip, kaip ir mes išsiverčiame. 

Nešvaistysi pinigų į balą, o tau mes tų pinigų neduodame, bet 
paskoliname, supranti? Dabar iki galo semestro veik trys mė
nesiai. Aš manau, kad tavo kišenė jau senai skylėta,, tad šiais 
metais tris mėnesius gauni iš mūsų paskolą. Po atostogų vėl 
pažiūrėsim.

TEISUTIS: To vyrai iš jūsų nesitikėjau. >
GINTIS: Taip šnekėdamas užgausi mus. Aš sakiau, kad mes viską 

viens kitam galim padaryti, nors man ir labai bus sunku vers
tis.

JONAS: Gal, prie knygos prisėsi, kai mažiau pinigų turėsi. Tai, 
reiškia, sutarta.

TEISUTIS: Dar ne, palaukit. Aš statau dar vieną sąlygą. Tikiuos, 
kad per atostogas pavyks man užsidirbti ir aš jums tad tuojau 
grąžinsiu.

GINTIS: Aš visai grąžinimo nereikalauju.
JONAS: Menkas biznis, Teisi, kitąmet vėl neturėsi, o be to, tau lai

kas būtų nors vieną vasarą ir pailsėti, o ypač dar po šito atsi
tikimo. Dėl atidavimo, tai kai jau būsi daktaru, tai galėsi už 
vizitus nieko neimti.

TEISUTIS: Dėkui! Tokiom sąlygom aš iš Jūsų nieko neimu. Pats 
sakei,kad skolinat, o dabar vėl malonę siūlai. Kitais metais vėl 
mėginsiu, gal, pasiseks stipendija gauti, o skolą jums tuoj po 
atostogų grąžinsiu.

GINTIS: Žinot ką, man geniali mintis šovė į galvą.,Mudu su Jonu 
steigiam stipendijos fondą ponui daktarui Teisučiui Pranačiui. 
Stipendijos mokame po 120 litų į mėnesį, su sąlyga, kad baigęs 
mokslus dešimties metų laikotarpyje stipendiją privalo grąžinti.

JONAS: Tu, Ginti, teisus. Ir tau šią mintį tikrai pats nelabasis 
tur būt pakišo. Pats nebūtum sugalvojęs. Taip it užprotokoluo- 
jam, kad kai jau Teisis bus daktaru, tik tada galės pradėt 
mums stipendijos grąžinimą.

JONAS: Tu gulėk ir sveik. Rengies pats daktaru būti, o gydytojo 
nurodymų nesilaikai, (išsiėmęs piniginę), štai mano dalia už ši 
mėnesį.

GINTIS: (Taip pat išsitraukia pluoštą palaidų banknotų, iš kišenės. 
Atskaitęs, paduoda Teisučiui. Likusius suskaito) Tik trisdešimt 
penki litai. Velniai žino, kaip reiks išsiversti.

JONAS: Gėdykis aimanuoti! Valgyti nepristigsi, o alų tegu tau 
draugai dabar perka, už kuriuos lig šiol mokėjai.

TEISUTIS: Daug tiesos turi rusų patarlė, kad geriau turėti šimtą 
draugų, negu šimtą rublių.

JONAS: Nepradėk ašaroti. Senai mums reikėjo tai padaryti, tai ir 
nelaimė nebūt atsitikusi.

GINTIS: Aš ne kartą siūliau.
JONAS: Ne savo, o tėvo.
TEISUTIS: Dar kartą dėkui, vyrai, man atrodo, kad ir koja netaip 

jau skauda. Dabar tu, Jonai, pasakok toliau apie savo laimę.
UŽDANGA.

yra daug gausingesni, negu mes, 
ir turi du sporto klubus A.L.S. ir 
Ventą. A.L.S. anksčiau turėjo ge
rą komandą ir iš likučių G. Dan- 
cis pateko j Olimpinę rinktinę. Iš 
senų žaidėjų dar kartais sužiba 
T. Tiliks ir J. Ozolins, šiuo metu 
jie mėgina įvesti naujųjų jaunų 
žaidėjų, bet pakol kas naujų 
“žvaigždžių” nematyti. Venta tu
ri labai gerą žaidėją I. Freiden- 
felds, kuris ir neša viską ant savo 
pečių. Apskritai Ventos komanda 
yra silpna ir dažnai gauna pylos. 
Kada abi šios komandos sudaro 
rinktinę (kaip buvo Melburne), 
tai pasidaro pajėgi ir gerai žai
džianti rinktinė. Reikia pripažinti, 
kad latviai, kaip ir mes, gal būt 
jau vėlokai, bet atkreipė dėmesį 
į jaunius ir greitai turės pamai
nų šioms senstančioms koman
doms. Latvių trenerio akimis žiū
rint, aišku, mes krentame smar
kiai žemyn. Bet taip blogai vis 
dėlto nėra. Mes turime nebloges- 
nio prieauglio, kaip ir kiti, nors 
mūsų skaičius ir mažesnis. Apsi
rinkama, kai minimas krepšinio 
lygis su tais laikais, kai tik atvy
kome į Australiją.

Anais laikais mes turėjome ke
letą gerų žaidėjų, kurie daugumo
je dabar jau nežaidžia. Kiti, kad 
ir silpni žaidėjai, tais laikais bu
vo aukšto lygio, kadangi austra
lai tada tikrai buvo žemo lygio. 
Dabar reikalai keičiasi australų 
naudai. Krepšinis Australijoje la
bai išpopuliarėjo ir iš australų 
masių atsirado gerų žaidėjų, ku
rie pasivijo mūsų lygį. Mes, lie
tuviai, juk negimstame krepšinin
kais ir neesame šioje sporto ša
koje viršžmogiais. Norint turėti 
“žvaigždžių”, reikia didelės at
rankos, ko mes pasigendame. Šių 
dienų sportuojantis jaunimas, jei
gu jam sudaromos tinkamos sąly-

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

DIDŽ. GERB. REDAKTORIAU!
Tamstos redaguojamo laikraščio 

Nr. 5 p. Pilkos — “Viešnagė Ade
laidėje” — aprašyme pastebėjau 
keletą klaidų, kurias maloniai pra
šau atitaisyti.

1. “G. Gruzinskas per šventės už
darymą buvo atžymėtas, kaip jau
niausias šventės dalyvis” — turi 
būti G. Grudzinskas.

Gruzinskas Adei, sporto klubo 
narys, o Grudzinskas Sydnėjaus. 
Perskaičius kiekvienas supras, kad 
adelaidiškis buvo atžymėtas;

2. “ALFO atstovas p. Aleksan
dravičius” — turi būti V. Augus- 
tinavičius.

Dėkodamas, kad būsiu tinkamai 
suprastas, lieku,

reikšdamas pagarbą
S.L.S.K. “Kovas” Sekretorius

V. Augustinavičiua

VISIEMS SPORTO KLUBAMS
Buvusiam A.L.F.A.S. Valdybos 

pirmininkui V. Daudarui pavedus, 
pranešu visiems sporto klubams, 
gavusiems Jubiliejinį X-čio leidi
nį, kad už gautuosius egzemplio
rius, parduotus ar neparduotus, 
turi būti atsiskaityta iki šių metų 
kovo mėnesio 1 dienos, pinigus 
siunčiant mano adresu: A. Laukai
tis, 35 James St., Fairfield, NSW.

gos, tikrai nėra blogesnis už anų 
dienų jaunimą. Kaip kitų miestų 
lietuvių sporto klubai, taip ir Ade
laidė anksčiau ėjo neteisingu ke
liu, nesirūpino prieauglio pakaita, 
šitokia veikla laikui bėgant at
nešė neigiamų rezultatų. Dabar 
ši klaida baigiama atitaisyti ir 
turime neblogo prieauglio, kuris 
jau šiandieną atstovauja lietuvius 
įvairiose P. Australijos rinktinė
se. Algis, vietoje kad apgailestau
tų, galėtų suburti Melburno jau
nimą į Varpo klubą, kas tikrai 
duotų daugiau naudos, nei apgai
lestavimai. Užtenka mums pata
rimų ir apgailestavimų, geriau 
parodykime savo darbais ir pavyz
džiais kelią jaunimui į mūsų pa
mėgtą krepšinio sportą. Neverkš
lenkime, nes tatai visai nepadeda 
krepšinio lygio kėlimui.

B. -Nemeika

j BALTIC STORES LT(L d
* 421 Hackney Road . — * *
:: LONDON, E. 2. ENGLAND. ' ; Į

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 pasiunčiami pareikalavus.
■; Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus. ’;

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik- “ 

;; lo rėžtukai ir kt. “

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!

X-SIOS JUBILIEJINĖS AUS
TRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO 
ŠVENTĖS KAIKURIE KREPŠI
NIO VARŽYBŲ STATISTINIAI 
DAVINIAI

Vyrų komandos sekančia tvar
ka įmetė — gavo krepšių bei bau
dų:

Adelaidės “Vytis” 330-173 krep
šių, 64 baudas; Melburno “Var
pas” 222-192 krepšių, 63 baudas; 
Geelongo “Vytis” 193-178 krepšių, 
76 baudas; Sydnėjaus “Kovas” 
203-251 krepšių, 78 baudas; Ho 
barto "Perkūnas” 188-342 krepšių 
ir 62 baudas.

Daugiausia taškų pelnė savoms 
komandoms:

A. Ignatavičius 98 (Adelaidė), 
A. Andrikonis 91 (Hobartas) ir 
S. Urbonas 74 (Melburnas).

Moterys:

Adelaidės “Vytis” 183-65 krep
šių, 50 baudų; Geelongo “Vytis” 
173-70 krepšių, 47 baudas; Sydne- 
jaus “Kovas” 46-159 krepšių, 29 
baudas ir Melburno “Varpas” 52- 
168 krepšių ir 28 baudas.

Moterys, pelniusios daugiausia 
taškų:

L. Jonušaitė 66 (Geelongas), 
L. Šimkutė 55 (Geelongas) ir M. 
Kelertaitė 38 (Adelaidė).

Geelonge
VYTIS — PLANETS 

24-11 (12-10)
Viktorijos moterų krepšini# pir

menybėse, baigiantis pirmam ra
tui, Vytis susitiko su gana kietai 
žaidžiančia Planets komanda. Pir
mame kėlinyje vytietės žaidė ga
na nevykusiai, nesugebėjo laiku 
išvesti kamuolio ir pasuotės šlu
bavo, tačiau antrame kėliny žai
dimas šiek tiek pasitaisė — buvo 
padaryta keletas gražių užbėgimų 
ir ypatingai gerai sužaista gyni
me. Priešininkės įstengė įmesti 
tik vieną tašką iš baudos.

Taškai: L. Jonušaitė ir L. Šim
kutė po 8, N. Bratanavičiūtė 5, 
Buckytė 2, L. Cooke 1, R. Ake- 
nytė 0 ir G. Valaitienė 0.

VYTIS — IAMA 62-19 (23-7)
Prasidėjus 1960 metų Viktori

jos sezono krepšinio pirmenybėms, 
Vytis jau žaidė vienas rungtynes 
prieš italų komandą. I\ors pora 
Vyties žaidėjų išėjo žaisti tik grį
žę iš Perth’o h' jautė šiek tiek 
nuovargį, tačiau mūsiškiai pasiro
dė gana gerai. Italų komanda, 
kuri paprastai pasižymėdavo ko
vingumu, sužaidė gana silpnai ir 
nepajėgė uždengti greitų Vyties 
puolėjų.

Taškai: A. Šimkus 23, R. Zen
kevičius 22, A. Bertašius 7, Ed. 
Lipšys 6, K. Starinskas 2, A. Ka
ladė 0. Dalyvis

VYTIS — SOUTHERN CROSS 
(moterys) 12-15 (6-9)

Š.m. sausio 27 d. Vytis susitiko 
su pirmaujančia South. Cross ko
manda. Abu penketukai pasižymė
jo ypatingai kietu dengimu ir re
zultatas buvo gana žemas. Vik
torijos pirmenybėse dėl didelio 
dalyvaujančių komandų skaičiaus 
laikrodis nestabdomas nei įmant 
minutes nei kitiems susitrukdy- 
mams. Priešininkės, nors ir buvo 
techniškai geresnės, tačiau nepa
jėgė pasiekti augštesnio rezulta
to dėka gero vytiečių dengimo. 
Mėtant baudas, mūsiškes lydėjo

J. Strautins
5-TH FLOOR

XXX
SIUNTINIAI’ J LIETUVA

306 The Causeway 
MELBOURNE 

nesėkmė: iš gautų mesti 20 bau
dų buvo išnaudota tik 8. Taškai: 
L. Cooke 4, L. Jonušaitė ir L. 
Šimkutė po 3, Ed. Buckytė ir N. 
Bratanavičiūtė po 1.

Adelaidėje
VYTIS I — UNIVERSITY 

65-58 (27-21)
žaista buvo labai prastai, gali

ma sakyti, bėgiota be galvos ir tik 
Ignatavičiaus mirtinai tikslūs mė
tymai iškovojo pergalę. Taškai' 
Ignatavičius 36, Gumbys 13, Pet- 
kūnas 8, Lapšys 6 ir Alkevičius 2.

VYTIS II — POSTAL 
51-45 (13-17)

Pradėtos rungtynės silpnokai ir 
kamuolys niekaip negalėjo rast! 
krepšio. ■ Antrame puslaikyje žais
ta geriau ir mėtyta tiksliau. La
bai gerai žaidė V. Klimaitis. 
Taškai: Klimaitis 21, Gudelis 9, 
Merūnas 7, Pyragius 5, Kalibatas 
4, Statnickas 3 ir Rakauskas 2.

VYTIS III — COL, LIGTH, 
GDNS. 24-28 (12-12) 

žaisdami be pamainų, mūsų 
jaunieji žaidėjai sukovojo labai 
gerai, nors rezultatai abiejų pu
sių žemi. Nepajėgdami pralaužti 
priešo zonos, beveik visus taškus 
pelnė iš tolimų metimų. Taškai: 
Daugalis 20, Kapočiūnas su Dun
da po 2.

VYTIS I (MERGAIČIŲ) — 
TORRENS 29-39 (18-13)

Priešininkių komanda šiuo' lai
ku užima antrą vietą ir joje žai
džia trys Pietų Australijos rink
tinės žaidėjos. Vytietės šioms 
rungtynėms vos pajėgė išstatyti 
penketuką ir neturėjo pamainų. 
Visų nustebimui mūsų merginos 
žaidė kovingai ir pirmavo ligi 
antro puslaikio pusės. Nuovargiui 
palaužus jų jėgas ir prieš pabai
gą aikštėje likus tik trims, preši- 
ninkės pajėgė laimėti. Taškai: M. 
Kelertaitė 9, Kitienė su šiukšte- 
ryte po 7, O. Kelertaitė 6. Ilgą 
laiką nežaidusi S. Visockienė, pa
sirodė gana gerai, žaisdama gyny
boje.

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balston St., St. KiMa, Vic.

Tel. LB 4083.

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimuL Mes kalbame vokiikaL

į EUROPIETIS SPECIALISTAS ----- -
optikas F::

“ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių A
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., ylJfvLC •
šeštad. 9-13 vai. 'j I 1 ■

- ■ 8 th Floor, Capitol House, 109 Swanaton St., I f •'
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) y ‘

” Tel. 62-2231 J
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MŪSŲ PASTOGE 1960 m. vasario 12 d.

IA<»SU PASTOGĖ
ADELAIDĖ

ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS METINIS 

SUSIRINKIMAS

Sekmadenį 1960 m. vasario mė
nesio 28 dieną, 3 vai. p.p. Lietu
vių Namuose, 6-8 Eastry St, 

^Norwood, šaukiamas visuotinas — 
metinis Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos (Incorp.) narių susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

1. Susirinkimo atidarymas; 2. 
Prezidiumo sudarymas; 3. Praeito 
visuotino-metinio susirinkimo pro
tokolo skatymas; 4. A.L. S-gos 
Valdybos veiklos apyskaita: a) 
bendra — pirmininko pranešimas, 
b) finansinė — iždĮninko prane
šimas, c) statybinė — vice-pirmi- 
ninko inž. K. Reisono pranešimas;
6. Revizijos Komisijos praneši
mas; 6. Diskusijos dėl pranešimų;
7. A.L.S. Valdybos veiklos tvir
tinimas; 8. Nario mokesčio 1960 
metams nustatymas; 9. A.L. S-gos 
Valdybos rinkimai; 10. Revizijos 
Komisijos rinkimai; 11. 1960 me
tams A.L.S. Valdybos veiklos met
menys; 12. Klausimai bei suma
nymai ir 13. Susirinkimo uždarys 
mas.

Nariams dalyvavimas būtinas. 
Prašoma su savim atsinešti NA
RIO KORTELES 19§0 metams, 
kurios bus reikalingos balsuojant. 
Narys, negalįs susirinkime daly
vauti, gali įgalioti kitą narį jį 
atstovauti, įteikdamas jam savo 
nario kortelę. Tačiau niekas ne
gali turėti daugiau įgaliojimų, 
kaip vieną.

Nariai, dėl nesumokėto nario 
mokesčio negavę kortelės, galės, 
apsimokėję skolas, atsiimti nario 
korteles prieš susirinkimą salėje.

Maloniai kviečiami susirinkime 
dalyvauti ir visi kiti Lietuvių Ben
druomenės nariai, nes čia bus 
progos nuodugniai susipažinti su 
A.L. S-gos veikla ir jos atlieka
mais darbais.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
Valdyba

GEGUŽINĖ -

Adelaidės Lietuvių Sąjunga š. 
m. vasario mėn. 21 d. (sekmadie
nį) 1 vai. p.p., National Parke, 
įprastoj vietoj, ruošia gegužinę, 
į kurią prašome visus lietuvius at
vykti ir praleisti keletą valandų 
gražiame parko slėnyje. Kaip 
įprasta, gegužinėj bus įvairių gė
rimų ir veiks Moterų Sekcijos bu
fetas.

Tikimės, kad šį kartą lietus ge
gužinės nesutrukdys, kaip praeitą 
kartą.

A.L.S.V.

BANKSTOWNAS
MOKYKLA PRADEDA DARBĄ

š.m. vasario 21 d. (sekmadienį) 
12 vai., tuoj po lietuviškų pamal
dų, Bankstowno Liet. Namuose 
“Dainava” įvyksta Bankstowno 
Lietuvių savaitgalio mokyklos 
naujų mokslo metų pradžia.

Kviečiame visus Sydnėjaus lie
tuvius atvykti drauge su vaikais 
į naujų mokslo metų, atidarymą.

Taip pat prašome visus moky
tojus, kurie gyvena Sydnėjuje ar 
Sydnėjaus apylinkėse (ir iki šiol 
dar nebuvo prisidėję prie mokyk
los darbo) atvykti j mokyklos ati 
darymą ir kiek kas gali prisidėti 
prie mokyklos darbo, t.y. uždėti 
savo širdies šviesos kybirkštelę 
į tą lietuvišką aukurą.

Tėvų Komitetas

’’HAVAJŲ VAKARAS” 
PAVYKĘS

Bankstowno apyl. valdyba š.m. 
sausio 30 d. pirmą kartą Banks
towno liet. “Dainavos” salėje bu
vo suruošus! vad. “Havajų vaka- 
ką”.

Vakaras vyko linksmoj nuotai
koj, kur dalyvavo skaitlingai mū- 
sasis jaunimas, o vyresnieji, kiek 
vėliau sužinota, tik todėl buvo 
nelabai skaitlingi, nes supratę, jog

vakaras ruošiamas specialiai jau
nimui. Ateičiai reikia įsidėmėti, 
kad skelbiama moksleiviams nuo
laida dar nerodo, jog vakaras yra 
rengiamas specialiai jauniesiems.

šia proga nuoširdžiai dėkojama 
p-lėms M. Padagaitei ir L. Jurk- 
šaitytei už pagalbą gaminant už
kandžius bei p.p. Jantauskui ir 
Dambrauskui už nuoširdų padėji 
mą bufete.

Čia primenama, kad po vakaro 
salėje rasti 2 skėčiai ir vienas da
lyvis yra pametęs savo auksinį 
(rankinį) “Titus” firmos laikro
dį. šiais reikalais prašoma kreip
tis pas A. Kramilių, 49 Clarke 
St., Bass Hill arba skambinti te
lefonu YX 9062 B. Stašioniui.

Bankstowno Apyl. Valdyba

SYDNĖJUS
IŠKYLA IR ŠVENTĖ 

WOLLONGONGE

Jau šį sekmadienį — vasario 21 
d. Camperdown mokyklos, tėvelių, 
draugų ir visų norinčių pabuvot 
gamtoj ir draugystėj ruošiama iš
kyla į Wollongongo pajūrį.

Wollongongiškiams kviečiant ir 
patariant iškylos vieta pakeičia
ma: tai bus North Wollongong, 
Stuart Park.' ,

Važiuojant nesukti Bulli Pass, o 
važiuoti tiesiog Mt. Ousley Rd. 
Įvažiavus vėl į Princes Highway 
sukti dešinėn link Wollongongo. 
Kai kelias perkerta geležinkeli 
— Ajax Ave. sukti kairėn — per
važiavus tiltelį — prasideda Stu
art Park. Lietuviai skautai nuro
dys iškylos vietą — stebėkit juos.

Kadangi ir labai stengiantis 
sunku judėjime išvengti, kad ne
būtume išsklaidyti — tai vyksime 
mažomis grupėmis po 2-3 mašinas 
tiesiog į iškylos vietą, taip, kad 
ten būtume apie 11-12 vai.

Gaivinančių gėrimų bus vietoj, 
bet pasiimti savo užkandžių, o, 
be to, žaidimų įrankius, muzikos 
instrumentus ir kt.

4 vai. po pietų renkamės prie 
Wollongong Katedros pamaldoms 
už Tėvynę. Toliau jau būsime 
globojami Wollongongo Apylinkės 
Valdybos.

PAMALDOS

Vasario 21 d. bus tik vienos lie 
tuviškos pamaldos Sydnėjaus lie 
tuviams Bankstowne St. Bren
dan’s bažn. 10 vai. 45 min.

Vasario 28 d. būsiu išvykęs 
į Newcastelį. Pamaldas įprasta 
tvarka atlaikys svečias kun. St. 
Gaidelis, S.J.

Pamaldos Wentworthville Kar
melitų bažn. 10 vai. 45 min.

Pamaldos Camperdowne St. Jo
seph’s bažn. 12 vai. Prieš pamal
das bus klausoma išpažinčių.

K.P.B.

PERTHAS
IŠVYKO VEIKLUS LIETUVIS

Vladas Knistautas buvo tikrai 
aktyvus bendruomenės narys, net 
pakartotinai buvęs išrinktas į Fet 
tri apyl. valdybą. Visa širdimi jis 
dėjosi čia prie kiekvieno lietuviš
ko darbo ir savo dosnia auka rėmė 
kiekvieną lietuvišką pastangą.

P.p. Knistautus visada būdavo 
galima matyti lietuviškuose Pertho 
pobūviuose ir susirinkimuose, kur 
jis vis būdavo aktyvus ir naujų 
idėjų pilnas.

Gal šios priežastys ir buvo svar
biausios, kad p.p. Knistautams, kai 
jie pakilo į Ameriką, buvo Pertho 
lietuvių š.m. sausio 23 d. River- 
vale R. Katalikų bažnyčios salėje 
surengtos išleistuvės, kuriose ge
riausių linkėjimų žodžius tarė 
Pertho apyl. pirmininkas p. Ka 
zokas ir Petrtho liet, kapelionas 
kun. L. Kemėšis. ,

Sausio 30 d gausus tautiečių 
būrys p.p. Knistautus atsisveikino 
geležinkelio stotyje, linkėdami 
sėkmė* naujai pasirinktame kon
tinente.

KREPŠININKAI TOLIAU 
VEIKIA

Pertho lietuviai krepšininkai, 
nors ir nėra perdaug gausūs, vis 
dar savo pamėgtojo sporto neme
ta ir kartais rungtyniauja net su 
stipriomis australų komandomis.

Štai, ir šiemet vasaros turnyre 
mūsų krepšininkai įdomiai sužaidė 
su YMCA komanda. Nors pačia
me žaidime lietuviai, atrodė, žy
miai pranašesni ir žaidimą vedė, 
tačiau dėl nesėkmės teko jiems 
pralošti dviejų taškų skirtumu ir 
tuo būdu užimti antrąją vietą.

B.B.

CANBERRA
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Š.m. vasario 21 d. 3 vai. p.p. 
I.W.C.A. salėje, Civic Centre, 
ruošiamas Vasario 16-osios minė 
jimas.

Minėjimo programa:
Tą pačią dieną (sekmadienį) 

11 vai. ryto Bradono bažnyčioje 
pamaldos už pavergtą kraštą ir 
žuvusiuosius, 3 vai. paskaita, mu
zikinė dalis bei deklamacijos ir 
lietuviškų plokštelių muzika bei 
tradicinė arbatėlė su Ponių atsi
neštais užkandžiais.

Vasario mėn. 20 d. (šeštadienį) 
toje pačioje bažnyčioje bus klau
soma išpažinčių.

Canberros visuomenę prašome 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti pa
maldose ir minėjime.

A.L.B. Canberroi Apylinkes 
Valdyba

MELBURNAS
MELBURNO DAINOS 
SAMBŪRIO VEIKLA

Jau kuris laikas, kaip tyliai, 
kas savaitę Dainos Sambūrio na
riai renkasi į savo būstinę; ir 
prie nuosavo pianino mokosi nau
jų bei kartoja jau anksčiau išmok
tas lietuviškas dainas.

šešioliktojo Vasario proga su
ruoštame minėjime buvo sudai
nuota kelios dainelės ir tautiečių 
gilus choro įvertinimas dar kartą 
įrodė, kiek artima yra lietuviška 
daina ir kaip jautriai ji mus vei
kia.

Gauta visa eilė naujų gaidų ir 
būtų galima pradėti ruošti naują 
repertuarą. Dėja, choro dirigen
tui pakeitus darbovietę, bent 
trims mėnesiams teks nutraukti 
repeticijas, kol bus išlaikyti eg
zaminai.

Per šį trijų mėnesių laikotarpį 
bus bandoma papildyti sambūrio 
gretas naujomis jėgomis, nes šiuo 
metu aiškiai jaučiamas tenorų

trūkumas. Ne prošalį būtų papil 
dyti sopranų ir bosų sąstatą. Dėl
to dar kartą kreipamasi į Mel
burno lietuvių visuomenę prašant 
neatsisakyti jungtis į dainorių 
gretas.

Neperseniausiai, po tarptautinio 
penkių chorų koncerto, kuris įvy
ko Melburno Universiteto Vilsono 
salėje, buvo pagaminta “Micro
groove” plokštelė, į kurią sutilpo 
visų chorų repertuarai. Be vokie
čių, lenkų, australų ir latvių vy
rų chorų, šioje plokštelėje yra 
ir trys lietuvių Dainos Sambūrio 
įdainuotos liaudies dainelės. Šio
ji plokštelė rinkoje nėra parduo
dama, bet, norintieji tokią plokš
telę įsigyti, kreipiasi į Sambū
rio administratorių p. L. Baltrū
ną, pas kurį dar yra keli tuzinai 
minimų plokštelių. Šių plokštelių 
kaina — £ 2. (be persiuntimo iš
laidų).

Paskutiniame Sambūrio pasita
rime buvo nutarta daryti žygių 
atsikviesti Adelaidės lietuvių cho
rą, kuris paskutiniosios sporto 
šventės Adelaidėje metu, davė la
bai gražų ir pasisekusį koncertą. 
Tokiu būdu gal pasisektų Melbur
no dainoriams atsilyginti už ne
paprastai vaišingą melburniškių 
priėmimą laike Dainės Sambūrio 
išvykos Adelaidėn.

Džiugu girdėti, kad ir sidnėjiš- 
kiai smarkiai dirba ir tralialiuoja 
ir, jeigu Aukščiausias padės, gal 
ir išvysime tris Australijos lietu
vių chorus patiekiant mūsų vi
suomenei trijų chorų jungtinį kon
certą.

ELBE

GEGUŽINĖ WOLLONGONGE

Wollongongo apyl. valdyba š.m. 
vasario 21 d. (sekmadienį) gra
žioje pajūrio vietovėje — Stuart 
Park, North Wollongong — ruo
šia linksmą lietuvių gegužinę.

Tos pačios dienos vakarą (5 v. 
vak.) bus Vasario 16-tos proga 
lietuviškos pamaldos Wollongongo 
Katedroj, o po jų šventės minė
jimas parapijos salėje. Veiks bu
fetas.

Taigi iki pasimatymo pietų pa
jūryje!

Wollongongo Apyl. Valdyba

VAŽIUOJATE Į SYDNĖJŲ IR 
NEŽINOTE KUR APSISTOTI
Tokiais atvejais skubiai rašyki 

te šiuo adresu — Mr. K., 3 Bar
won Road, Mortdale, N.S.W. arba 
skambinkite — 57-7375 (vakare 
arba savaitgaliais). Privatus na
mas, aplinkui gražus sodas, gėly
nai, netoli jūra, ypatingai pato
gu sustoti šeimoms su mažais vai
kais. šeimai dvigubas kambarys, 
viengungiui atskiras kambarys. 
Elektrinė virtuvė, vonia, telefo 
nas, šaldytuvas ir kiti patogumai. 
Viengungiams už kambarį 1 sv. 
dienai, šeimai — dvigubas kam
barys — 2 sv. dienai. Patalinė pa
rūpinta. Galima apsistoti ne il
giau kaip viena; savaitei. Maistu 
pasirūpina patys. Susitariama ir 
sumokama iš anksto.

S DĖMESIO! DĖMESIO!_ DĖMESIO! |
b i I

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! 
— MELBURNE —

Nelauk, kol Tavo gėrimų rezervai bus išbaigti iki pasku- 
tinio lašo! Būk tinkamai pasiruošęs priimti netikėtą svečią. $

Papildyk savo gėrimų spintelę, užsakydamas gėrimus per H

i

s

a

Leoną BALTRŪNĄ
telef. J.A. 3284.

Užsakyti gėrimai pristatomi į namus nurodytu laiku, lei- 
kiami patarimai darant užsakymus. Padedama parūpinti sta
lus, staltieses, stiklus ir indus.

i

s

ALB-NĖS SYDNĖJAUS MOT. SOC. GLOBOS DRAUGIJA 

š.m. VASARIO 20 D. (ŠEŠTADIENĮ) 7 V.V. RUOŠIA

TRADICINĮ UŽGAVĖNIŲ

BLYNU BALIU
X t

SYDNĖJAUS LIET. CENTRINIUOSE NAMUOSE REDFERNE

Grot gera muziko* kapela, veik* puiku* bufetą* su blynai*, 
šiltai* ir šaltai* užkandžiai*.

Įėjimas tik 15 šil., įskaitant ir blynus.

MALONIAI KVIEČIAMI VISI ČIA ATVYKTI IR UŽSIGAVĖTI

VALDYBA

ATSISVEIKINIMAS SU KALĖDŲ SENELIU 
REDFERNE

Nutilo kalėdinių giesmių aidai, 
nudžiūvo puošniosios eglutės, už 
gęso spalvoti žiburėliai, mažosios 
vaikučių rankutės sudėliojo gra
žiuosius spindulius į kardonines 
dėžes — uždarė, paslėpė iki kitų 
Kalėdų.

Kalėdos praėjo, kalėdinis džiau
gsmas pasibaigė.

Bet štai maloni staigmena: 
šmėkštelėjo gandas, kad lietuviš
kasis Kalėdų Senelis dar neiške
liavęs į tolimąjį, gržųjį šiaurės 
kraštą, tačiau gerokai nukankin
tas australiškų karščių, pasijuto 
tikrai per ilgai čia užtrukęs, nu
tarė galutinai atsisveikinti Sydne- 
jaus mažuosius lietuviukus įpras
tinėj aplinkoj — prie papuoštos 
eglutės. Apie savo atsisveikinimą 
jis prasitarė, kaip ir pridera, 
Liet. Moterų Soc. Globos Draugi
jos pirmininkei p. Simniškienei.

— Puiku! — šūktelėjo ponia 
pirmininkė. Sukviesti vaikučius, 
iškelti šventę, pavaišinti, apdo
vanoti!

Ji tuojau apie tai paskelbė 
laikrašty, kviesdama mažuosius su 
tėveliais į atsisveikinimą su Ka
lėdų Seneliu.

šventė įvyko sausio 31 d. 3 v. 
p.p. tikrai jaukioje Sydn. Lietu
vių Namų salėje Redferne. Tik 
įėjus į salę, nosį pakuteno malo
nus, nuo skanumynais apkrautų 
stalų, pasklidęs kvapas. Pro gra
žias užuolaidas įlindęs vėjelis 
dvelkė vėsuma. Arti pianino stovi, 
lyg kokia artistė, graži, skoningai 
išpuošta eglutė. Visą šią iškilmin
gą nuotaiką mažieji tuojau pa
verčia į triukšmingą žaismą, į 
džiaugsmingą krykštatvimą. Lai
mingi tėveliai šypsosi, lyg prieš 
jų akis būtų nedidelė pievutė, 
pilna gražiausių margaspalvių 
drugelių.

Rūpestingos šeimininkės, kaip 
kokius savo brangiausisus svečius, 
vaikučius su tėveliais maloniau
siai sodina prie stalų ir stropiau
siai vaišina savo pačių pagamin
tais skaniausiais ir gausingais 
valgiais ir kokakola. Tėveliams 
nepagailėta ir skanios tikros ka
vos.

Ant vaikučių stalo gerybės pra
dėjo byrėti kaip iš gausybės ra
go: Visi vaikučiai tuojau buvo pa 
puošti gražiomis šventiškomis ke
puraitėmis, juoką keliančios kau
kės pridengė jų akutes, vienas po 
kito pradėjo j viršų kilti įvairia

spalviai didžiuliai balionai, o sa
lė suskambėjo įvairiausiais dūde
lių garsais.

Krykštavimas ir juokas.
Tas džiaugsmas dar padidina

mas kiekvienam vaikučiui įtei
kiant po žaisliukų ryšulėlį.

Aš nustebinta tokiu vaišių gau
sumu, nutaikius progą, pradėjau 
kvosti ponią pirmininkę, iš kur 
tos visos gėrybės. Juk prie tos 
šventės vaikučių tėveliai nepridė
jo nė vieno peno. Ir čia paaiškė
jo paslaptis: tai darbščiųjų bite
lių (kaip kad jos kažkieno taikliai 
pavadintos) — Soc. Globos Drau
gijos ponių pasišventimas, darbš
tumas ir sumanumas. Kiekvieną 
savaitgalį pačios pluša dirba L. 
Namų virtuvėje, kad keleriopu bū
du padėjus savo tautiečiams: ir 
skanūs lietuviški pietūs bei vaka
rienė, ir kultūringos pramogos, 
ir didelis šalpos darbas. Kiek pa-. 
guosta, kiek materialiąi paremta 
ligonių ir nelaimėn ar vargan pa
tekusių lietuvių-brolių! Ne vien 
tik savojoje bendruomenėje, bet 
ir Vokietijoje. Artimiausioje atei
tyje bus ištiesta dosni pagalbos 
ranka ir skaudžiąją vergiją nešan
tiems mūsų tautiečiams.

Mūsų bendruomenė turėtų uo
liai paremti ir savo aukomis šias 
darbščiųjų moterų pastangas.

Manau nesuklysiu tvirtindama, 
kad visi tėveliai, dalyvavę minė
toje vaikučių šventėje, jaučia 
joms gilų dėkingumą už taip di
delį vaikučiams suteiktą džiaugs
mą, neįkainojamą darbą ir nuo
širdų pasišventimą.

šios kilnios, darbščios organi
zacijos dabartinę valdybą sudaro 
ponios: P. Simniškienė (pirminin
kė), O. Olšauskienė (vice-pirm.), 
A. Virgininkienė (sekr.), V. Ka
minskienė (ižd.), K. Narbutienė 
(ūkio reik, ved.), A. Obelavičie- 
nė (ligonių lankytoja) ir O. Čel- 
kienė (ypat. reikalams). Nuolati
nės įvairiausios ruošos talkinin
kės: p.p. Bačiulienė, Daukienė, 
Jančiauskienė, Janušauskienė, Ja- 
gučiauskienė, _Jurkšaitienė, Rad
zevičienė, Stanevičienė, Osinienė.

Šioms visoms ir visoms Sociali
nės Globos Draugijos ponioms 
apskritai, nenuilstančioms savo 
tautiečių geradarėms, linkėtina 
kuodidžiausios ištvermės ir sėk
mės jų kilniuose darbuose.

M. SI.

Daktarai OSCAR RYCHTER, M.D. Paryžiuje, 
N.B. ir B.S. — Sydnėjuje, priiminėjęs pacijentu* 

761 Darling Str., Rožele, N.S.W., 
SPECIALISTAS CHIRURGIJOJ IR GENEKOLOGIJOJ,

nuo š.m. kovo 2 d. pradės priiminėti ligonius visais trečiadieniais 
nuo 4.p.p..iki 7.p.p. ir šiuo adreiu:

2 BELLAMBE LANE, BELLAMBE, N.S.W-

BANKSTOWNO LIET. NAMŲ VALDYBA 

š.m. vaiario 20 d. (šeštadienį 7 v.v. 
salėje

tt

ruošia

ŠOKIU VAKARA
t

labai pigiomis kainomis.

Įėjima*: ponam* — 8 šil., poniom* — 5 šil., moksleiviam* — 
4 šil.
Gros geras orkestras, veiks bufetas ir bus įvairių kitų malo
numų.

KVIEČIAMI VISI VĖL APSILANKYTI “DAINAVOJE’.

VALDYBA

i

įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & C0.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. •’ 

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS. !
Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro.

Printed by Minti* Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, Tel. 
WB 1758), for the Publisher Australian — Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
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