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VYTAUTO AINIAI
lididumo ir pasigėrėjimo jaus

mas įslenka į kiekvieno lietuvio 
širdį, kai jis nevilties valandą pa
galvoja, jog jo gyslose teka Vy
tauto ainių kraujas, to paties Vy
tauto, kuris vadinamas Didžiuo
ju, kurio kovas, gyveninių ir sie
kius garbiname ne tik mes, bet 
ir svetimieji.

Su pagrindu sakoma, kad isto
rijos didingieji lapai turi tęsti
numų, kad didvyrių tautos yra 
amžinos, nes jų giliosios praei
ties žygiai visada lydi anūkų ir 
proaanūkų veiksmus ir darbus.

Ir argi nėra žavėtina ir nuosta
bu vadintis lietuviu, kai žinai, 
kad tavo senuoliai buvo garbingi, 
narsūs, nuveikę milžiniškus dar
bus ir sukūrę anais laikais galin
giausių ir modernausių valstybę, 
su kuria skaitėsi visos kitos šalys 
ir rytuose, ir vakaruose, ir pie
tuose.

Vytauto Didžiojo, kuris prieš 
530 metų turėjo vainikuotis anuo- 
laiku vienas iš galingiausių šalių 
karaliumi, atmintis mūsų tautų 
lydėjo visais sunkiausiais akimir
ksniais.

Dar daugeliui mūsų atmenamų 
Nepriklausomybės kovų aidai kilo 
taip pat Vytauto Didžiojo didvy
riškumo paunksmėje, o ir nepri- 
klausomųjį perijodų vis ir nuola
tinai lydėjo didingoji Vytauto 
dvasia. Mūsų institucijos, mokslo 
įstaigos, net prekybinės įmonės 
mėgo vadintis Vytauto Didžiojo 
vardu, mūsų nepriklausomose 
aikštėse, turgavietėse dygo Vy
tauto Didžiojo paminklai, mūsų 
Seklyčias puošė jo paveikslai, o 
svečiams pateikiamus albumus 
gražino jo žygdarbių vaizdai.

Ir šiandienų svečioje šalyje 
mūsų sambūriai vadinami jojo 
vardais, mūsų jaunimo organiza
cijos dažnai mato didingąjį jojo 
vardo įrašų savo organizacijų vė
liavose, sambūrių pavadinimuose 
ir t.t

Nereikia manyti, kad tatai są
moningos propogandos vaisius. 
Tatai greičiau spontaniškas tau
tos dvasios pasireiškimas, gaiva
lingas prieraišumas pre įsivyravu
sios tautoje tradicijos, kurios ir 
nuožmiausias priešas žiauriausio
mis priemonėmis negali išrauti iš 
tėvynainių sielų ir širdžių.

Tikėkime, kad ir tie lietuviai, 
kuriuos parudę svetimieji dirvo
nai pasiglemžė sovo kasdienybės 
pilkuman, kurie nutolo nuo Vy
tauto Didžiojo puoselėtos Lietu
vos prikėlimo ir išgarsinimo di
dybės, vis dar savo širdyse sune
rimsta ir suvirpa, kai neišpildo 
tikro ir nuoširdaus lietuvio pa
reigų. ,...

Tikėkime, taip pat, kad nebe 
pagrindo mūsoji išeivijos spauda 
dažnai padejuoja apie jau blės
tančių lietuviškos veiklos kibirkš
tėlę tremtyje, kai dalis lietuvių 
Savo neveikioje ir rezignaciniame 
pasyvume tolsta ir tolsta nuo 
tautos siekimų vieningai atkurti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Tautos Šventė taigi ir yra toji 
diena, kurioje vėl atnaujinami 
širdžių pažadai ir paskatinamas 
ryžtas aktingiau ir reikšmingiau 
įsijungti j bendrųjų Tautos ko
vų, kuri tęsiama retų pasišventė
lių čia ir pavergtųjų tautiečių 
okup. Krašte.

Senovės lietuvių karių, Nepri
klausomybės kovų dalyvių ir nau
jųjų laikų didvyriškųjų partiza
nų žygdarbiai negęstančia ugne
le jaudina kiekvieno tikro ir nuo
širdaus lietuvio jausmus. Ir va
lia mums kiekvienam darbo ir 
maldų protarpiuose pamediduoti 
ir Tėvynės meilės mintimis, pa
svajoti apie praeitį, pasižadėti ak
tingiau jungtis dabarties kovų 
sūkurin ir pasiryžti kovingąją! 
ateičiai, kuri, nežiūrint žiaurio
sios politinės diskriminacijos Eu
ropos Rytuose ir mūsų Tėvynėje, 
vistiek vėliau ar anksčiau vėl su
spindės gaivia nepriklausomo gy
venimo liepsna.

Pilkoji kasdienybė su savo niū
kiais rūpesčiais ir rūškanota sun
kių darbų našta negali gi visiškai 
paglemžti mūsų dvasinių polėkių 
paskirties savajai tautai išlaikyti 
ir nepriklausomybei savajame 
protėvių krašte atkurti. Nereikia 
tikėti ir asimiliaciniam svetimojo 
krašto teigimui, kad mes čia šimt
mečiams pasmerkti, kad mūsų 
krašto Jeruzalė jau nepasiekiama

K. Zd.

KOLONIALIZMO SUTEMOS
XVII ir XVIII amžiuose, kada 

Europos Valstybės lenktyniauda- 
mos užiminėjo užjūrio kraštus, 
paversdamos savų metropolijų ko
lonijomis ir panaudodamos tų 
kraštų turtus savo valstybių ger
būviui ir tolimesniems užkariavi
mams, veikė tarptautinės teisės 
dėsnis, kad kolonijas tik tada ga
li laikyti savomis, kai jas išnaudo
ja efektingai. Bet paprastai tas 
efektyvumas pasireikšdavo iškėli
mu atitinkamos valstybės vėlia
vos, kariuomenės įgulomis, įtvir
tinimų statyba ir grobimu. Pir
miausia į jas žengė karys, paskui 
jį pirklys, o po to sekė atitinka
mos tikybos misionieriai, kurių 
kebli padėtis sunkėjo dar ir dėlto, 
kad jie skelbė baltųjų ateivių Die
vo, visai priešingą tų ateivių dar
bams, mokslą. Kolonialinių vals
tybių galybė atrodė neribota, bet 
kolonijose apsigyvenę europiečiai, 
pamatė, kad besivaidydami patys 
galės laisviau ir geriau gyventi, 
pamažu išsilaisvino iš savo globė
jų globos. Taip atsirado J. Am. 
Valstybės, Argentina, Brazilija ir 
kitos laisvos bei nepriklausomos 
valstybės užjūriuose.

Smarkų smūgį kolonializmui su
davė pirmas Pasaulinis karas. Po 
jo kai kurios tautos atgavo ar iš
kovojo nepriklausomybes, nors 
daugelio jų pastangos vis dėlto 
nuėjo niekais. Kaikurios gi jei ne 
ginklu, tai bent kitais būdais jieš- 
kojo progos nusikratyti koloniali
nių valstybių globa. Vokiečių im
perijai žlugus, jos kolonijos buvo 
atimtos ir kaikurios jų buvo Tau
tų Sąjungos atiduotos kitoms val
stybėms valdyti mandato teise. 
Tokių kolonijų statusas pakitėjo, 
nes Tautų Sąjunga galėjo teore
tiškai bent mandatus atšaukti.

Galutinį smūgį kolonializmui su
davė antrasis Pasaulinis karas ir, 
gal tatai keistokai skambėtų, prie 
to darbo prisidėjo daugiausia Hit
leris. Vokiečiai, norėdami sugriau
ti D. Britanijos imperiją, varė 
propogandą priešų kalonijose ir 
joms palankiuose kraštuose, ragin
dami kovoti dėl laisvės, tam ir pa
naudodami visas galimas priemo
nes, net paremdami falsifikuotais 
anglų svarais. Tatai, suprantama, 
turėjo pasekmes, nes daugelis Af
rikos ir Azijos tautų iškovojo sau 
nepriklausomybes bent puse šimto 
metų anksčiau, nei normaliai ga
lima būtų tikėtis. Jau karo metu 
Churchilis yra pareiškęs, kad jis 
nenorįs būti duobkasiu anglų im
perijai, bet, kaip matome, tatai 
atlikti teko kitiems. Šiandie Afri
kos ir Azijos primityviosios tau
tos tapo nepriklausomomis valsty
bėmis, kitų valstybių pripažįsta
mos ir priimamos į Jungt. Tautų 
Organizaciją, kurioje jau dabar 
jos sudaro apie vieną trečdalį da
lyvių.

Naujose valstybėse Sovietų Są
jungos įtaka yra žymi. Jos tiks
las — ne tų valstybių nepriklau

ir kad mūsų jaunasis atžalynas 
būsiąs laimingesnis, jei apsispręs 
amžinai tremtinio kelionei, ši tei
sė tepalieka tiems, kurie tremti
nio laikinųjų buveinę laiko Sava 
tėviške ir savo protėvių žeme, 
bet tik ne lietuviui nuo gražiųjų 
Nemuno krantų.

Mūsų mintys, norim ar neno
rim, vis lekia ten, kur kadaise 
baltu žirgu skrajojo Vytautas Di
dysis ir kur šiandienų žiauriojoj 
priešo okupacijoj kenčia milijo
nai mūsų brolių.

Jv.

somybė, bet jų sukomunistinimas, 
sudarymas sunkumų Vakarų vals
tybėms ir Jungt. Tautų organi
zacijai. Paskutinieji įvykiai Kon
ge parodė Sovietų Sąjungos norą 
bet kuria kaina įkelti koją į Afri
ką. Tik Jungtinių Tautų organi
zacijos taktika nepanaudoti di
džiųjų valstybių kariuomenės 
Kongo saugumui patikrinti su
maišė jos planus.

Atrodo, kolonializmas turėtų 
išnykti visur. Tuo tarpu kolonia
lizmas nyksta ten, kur kolonijas 
turi Vakarų valstybės, o didžiau
sioji kolonialinė valstybė lieka 
Sovietų Sąjunga. Jeigu caristinė 
Rusija buvo vadinama tautų ka
lėjimu, tai Sovietų Sąjunga drą
siai galėtų būti sunkiųjų darbų 
kalėjimu pavadinta. Kokie pasi
keitimai įvyko Sovietų Sąjungo
je, parodo paskutinis gyventojų 
surašymas.

Sovietų Sąjunga, toliau tęsda
ma tik dar daugiau rafinuotomis 
priemonėmis caristinės Rusijos 
imperialistinę ir kolonialinę po
litiką, stengiasi kaip galima dau
giau tarpusavyje sumaišyti tau
tas, iškeldinėdama iš nuolatinių 
gyvenamų vietų žmonių mases, o 
kartais mažesnes tautas perkelda
ma kitur gyventi, kaip pvz., karo 
metu Pavolgės vokiečius, ar po 
karo Krymo totorius ir kai kurias 
Kaukazo tautas. Ištremtos iš sa
vo gyvenamų vietų žmonių gru
pės, suprantama, nustoja ryšio su 
savo tauta, susimaišo su kitomis 
ir greičiau nutautėja, ypač pate
kusios į didelius pramonės mies
tus, kur kaip tirpdinimo katile 
iš įvairių tautų mišinio gaunasi 
rusas.

Nuo 1939 m. ligi 1959 m. visuo
tino gyventojų surašymo rusų 
priaugo 15,7%, atsižvelgiant į tai, 
kad bendras gyventojų skaičius 
per tą laiką Sovietų Sąjungoj pa
didėjo tik 9,5%, žinant, kad kai- 
kurių tautų biologinis veržlumas 
yra daug didesnis negu rusų. Tai
gi matome, kad rusų tautos prie
auglis yra ne gimimų prieauglio 
išdava, bet rusinimas kitų tautų, 
ypač ukrainiečių, baltgudžių ir 
lenkų, nes ukrainiečių per tą pat 
laiką priaugo tik 1,3%, o baltgu-

POLITIKA IR
MASKVA KALTINA 

AMERIKIEČIUS TURISTUS 
ŠNIPINĖJIMU

Ryšium su š.m. rugp. 17 d. įvy
kusiu amerikiečių lakūno Powers 
teismo procesu, Maskva pastipri
no propagandą prieš tariamuosius 
Amerikos šnipus — turistus. Mas
kva stengiasi sudaryti tokią nuo
taiką, lyg Sov. Sąjungą būtų už
plūdę amerikiečių šnipai. Visa tai 
tėra Maskvos propagandos manev
ras, kurio tikslas — dramatizuoti 
Powers bylos procesą. Paskuti- 
niom dienom keliems Amerikos 
turistams buvo įsakyta apleisti 
Sov. Sąjungą. Jie kaltinami foto
grafavimu sovietinių uostų, tiltų 
bei geležinkelių ir pan.

FABRIKAI GAMINA BROKĄ

"Ekonomičeskaja Gazeta” š.m. 
liepos 29 d. nr-je patalpino Sov. 

džių skaičius net sumažėjo. Ofi
cialiai rusai sudaro dabar 54,8% 
visų Sovietų Sąjungos gyventojų 
skaičiaus. Iki šiam laikui oficia
liai jie sudarė mažiau pusės visų 
gyventojų, o praktiškai ir dabar 
jų yra mažiau, nei kitas tautas 
drauge paėmus. Dėl tikslingai ve
damos kolonizacinės politikos ir 
rusų privilegijuotos padėties, pa
didėjo rusų skaičius vidurinėje 
Azijoje ir sąjunginėse respubliko
se. Taip Lietuvoje dabar priskai- 
toma 8,5% rusų, o Latvijoj net 
26%.

Nutautinimo procesas apima ne 
tik mažesnes, bet ir didesnes už 
ukrainiečių ir baltgudžių tautas. 
Pabaltijo valstybių rusifikacija 
buvo dar Stalino laikais praves
ta, gi Chruščiovas pastoviai ir 
stipriai stumia čiabuvius iš vidu
rinės Azijos naujų žemų kulty- 
vavimu ir pramonės tose srityse 
plėtimu. Pabaltijo valstybių pa
vergimas ypatingai ryškus, kai 
siunčiama ten kariai ir tarnau
tojai kitataučiai. Lietuvoje pri- 
skaitoma dabar 18.000, o Latvijoj 
net 29.000 ukrainiečių. Prieš 
aneksiją vargu buvo jų ten ke
lios dešimtys. Statistiniai daviniai 
rodo, kad demografinio proceso 
veiksnys yra politika.

Taigi didžiausioji kolonialinė 
valstybė Sovietų Sąjunga ne tik 
ekonomiškai išnaudoja jos užgrob
tas svetimas žemes, bet rusinimu, 
prievartavimu, maišymu tarpusa
vyje, trėmimais, siuntimais kitur 
į darbus, sudarymu geresnių gy
venimo sąlygų tam tikrose srity
se, stengiasi nutautinti, surusin
ti kitas tautas, kad ateityje ne
kiltų jų išvadavimo klausimas. 
Juk ir lietuvių tremtinių dalis, 
kurie nors ir galėdami grįžti pa
silieka savo tremties vietose dėl 
geresnio gyvenimo sąlygų, o bū
na atsitikimų, kad, negavę darbo 
tėvynėje, grįžta atgal į Sibirą.

Daug gražių žodžių sakoma dėl 
tautų laisvės, bet praktiškai nie
ko nedaroma, o Jungtinių Tautų 
Organizacijoj iš pareigos akli 
atstovai didžiausio XXa. kolonia
lizmo nemato. Gražūs jų žodžiai, 
tai tolygūs tik moralės skaity
mams katinui Krylovo pasakėčioj.

KASDIENYBĖ
Rusijos prekybos ministerio D. 
Pavlovo straipsnį, kuris pilnai nu
sako šio meto visos Sov. Sąjungos 
ekonominę situaciją. Per 6 pir
muosius šių metų mėnesius gyven
tojų pirkimo galia padidėjo 9%, 
palyginus su pereitais metais, ta
čiau pozityvią šio reiškinio pusę 
pasitinka labai bloga prekių ko
kybė. Fabrikai rinkon leidžia bro
ką pvz., visos baldų gamybos 
penktadalis yra su defektais. Kas 
penktas TV aparatas, vadinamas 
“Ruby, MK 102”, neveikia. Po 
trumpo laiko mopedas, vardu 
“Vjatka”, nebetinka naudojimuisi. 
Nailono kojinės “Kapron”, kurios 
kainuoja 40 rbl., po dienos, o kar
tais ir po kelių valandų, išira. 
Trūksta prekių paskirstymo orga
nizacijos. Vienose vietovėse gali
ma gauti tik plonų adatų, kitose 
— tik storų. Atsarginės auto ir 
motociklų dalys yra labai didelė 
retenybė.
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Tegul ir šiemet mus sustiprina Rugsėjo 8-toji — didingoji Tautos 
Šventės diena.

Mintyse skriejame j savo tautos istoriją, kad Vytauto Didžiojo 
galybės ir išminties aidas praskaidrintų pilkąsias mūsų tremties die
nas.

Džiaugdamiesi lietuvių tautos gyvastingumu ir ištverme amžių 
kovų kryžkelėse, neužsimirškime, kuo buvome ir kuo esame.

Visas savo jėgas aukokime Lietuvai tėvynei!

A.L.B-NĖS KRAŠTO VALDYBA 
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NE VIEN KARDAS SKINA KELIUS I LAISVĘ, MODERNIAIS 
AMŽIAIS IR SPAUDA VAIDINA RYŠKŲ VAIDMENĮ TAUTŲ KO
VOJE DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS.

“MŪSŲ PASTOGĖ” ŠIA TAUTOS ŠVENTĖS PROGA LINKI 
MIELIEMS SAVO SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS IR RĖ
MĖJAMS IŠTVERMINGAI TESĖTI RAŠYTO LIETUVIŠKOJO ŽO
DŽIO PALAIKYMO ĮSIPAREIGOJIMUS, KAD NETOLIMA ATEI
TIS PRASKAIDRINTŲ MŪSŲ TĖVYNĖS DEBESUOTĄJĄ PA
DANGĘ.

“M.P.” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

SOVIETINIAI TECHNIKAI APLEIDŽIA PEKINĄ 
t

Pirmieji' konkretūs įrodymai, 
kad Maskvos ir Pekino santykiai 
yra įtempti, yrą straipsniai, pa
sirodę kinų spaudoje apie sovie
tinių technikos ekspertų išvykimą 
iš Kinijos. Tuo pačiu metu so
vietinė spauda suaktyvino savo 
puolimus, nukreiptus prieš kinie
čių kairiojo sparno nukrypėlius. 
Maskva ėjo taip toli, kad visus 
tuos, kurie pritaria Pekino iš
reikštoms nuomonėms, vadina 
“kvailiais arba dogmatininkais” 
(Maskvos “Izvestija”). Mažiau, 
nei dviejų savaičių bėgyje, “Iz
vestija” net trečiu kartu užsipuo
lė Pekiną. Matomai, kad ir sovie
tinių technikų išvykimas iš Peki
no nėra be sąryšio su aštria Mas
kvos ideologine polemika prieš 
Pekiną. Šiame kontekste gali būti 
tik dvi prielaidos: arba Maskva 
atitraukė savo technikus, arba 
Pekinas atsisakė Maskvos patar
navimų.

Tikslus sovietinių ekspertų skai
čius Kinijoje nėra žinomas; ma
noma, jų galėtų būti apie 5.000. 
Žinoma tik (oficialiais Kinijos 
duomenimis), kad paskutinių 10 
metų bėgyje, tam tikriems ne vie
nokio ilgio tarpams, į Kiniją bu
vo nusiųsta 10.800 ekonominių 
kultūrinių ir auklėjimo ekspertų. 

ALIEJINIS DARBAS

Dail. Pr. Repšio

Skaičius gi tų, kurie buvo ap
mokomi Sov. Sąjungojė, yra žy
miai didesnis; 1959 — 1958 metų 
tarpe jis siekė 38.000. Yra keletas 
varijantų, aiškinančių sov. tech
nikų išvykimą iš Kinijos. Vienas 
iš jų gali būti tas, kad Kinija ne
nori būti per daug priklausanti 
Maskvos direktyvų. Taip pat Ki
nija, atrodo, nenori pagal Mask
vos pavyzdį tvarkytis ūkiškai: ji 
nori lygiai tiek pat dėmesio skir
ti žemės ūkio kėlimui, kaip ir 
sunkiajai pramonei, šitai Maskvai 
negalėjo patikti: Maskva nenori 
skirti didelių kapitalų nesibaigian
tiems Kinijos reikalavimams.

Tačiau visos nesantaikos pag
rinde stovi Maskvos ir Pekino ide
ologiniai nesutarimai.

Sovietinių specialistų išvykimą 
iš Kinijos praneša ir kiti infor
maciniai šaltiniai. Pavyzdžiui, Ju
goslavijos laikraščio “Borba” ko
respondentas rašo, kad kasdieną 
specialūs traukiniai su sovietų 
technikos specialistais ir patarė
jais apleidžia Kiniją. Jugoslavijos 
specialistų nuomone, Maskvos ir 
Pekino santykiai yra apsunkinti 
ne vien tiktai ideologiniais skir
tumais. Yra ir daugiau nesklan
dumų, kurie netolimoj ateity tu
rėtų iškilti į viršų ir išryškėti.
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MOŠŲ PASTOGt 1960 m. rugsėjo 2 d.

II
Augusto laikais, trumpai prieš 

Kristaus gimimą, Europoje apy
tikriai gyvenę tik 3 milionai gy
ventojų. Didžiausias pasaulyje gy
ventojų padaugėjimas yra vykęs 
per paskutinįjį šimtmetį, kuris pa
grįstai vadinamas mokslo ir tech
nikos amžiumi. 1650 metais Euro
poje gyveno 103 milionai žmonių, 
1750 m. — 144 milionai, 1850 m. 
— 274 milionai, 1900 m. — 423 
milionai, gi 1950 m. Europa turė
jo jau 593 milionus gyventojų. 
Visam pasaulyje 1650 m. buvo 470 
milionų gyventojų, o 1950 m. 
2.454 milionai. šiuo metu, be abe
jo, Žemės planeta artėja prie tri
jų miliardų gyventojų skaičiaus, 
nors tikslių duomenų visdėlto mes 
dar neturime — Azijos ir Afrikos 
kontinentų gyventojų statistika 
yra tik apytikrė.

Gyventojų augimo skaičiai aiš
kiai byloja, kad toks žymus žmo
nių per paskutinį šimtmetį pa
daugėjimas pasaulyje, o ypač Eu
ropoje sietinas su pakitusiomis 
medicinos mokslo, socialinėmis ir
ekonominėmis-politinėmis sąlygo
mis. Lietuvių tautos, palyginus, 
toks nežymus paūgėjimas per tą 
patį laiką aiškintinas rusų 
okupacija, kuri truko 
nuo 1795 m. iki šio šimtmečio 
pradžios, t.y. iki 1918 m. Pati 
Rusija buvo atsilikęs agrarinis 
kraštas, ilgiausiai už visus kitus 
Europoje išlaikęs baudžiavinę že
mės ūkio formą. Ir pati baudžia
va, palyginus su kitais kraštais, 
buvo labai sunki, kaikuriose vie
tose reikalavusi dvarui dirbti 5 ar 
6 dienas per savaitę. Baudžiava 
pagaliau 1861 m. buvo panaikin
ta, ir po to prasidėjo pastangos 
kraštą supramoninti. Ypatingai 
ryškiai to buvo siekiama finan
sų ministerio Wittes programoje 
(1892 — 1903 metų). Ukrainoje 
išaugo Doneco anglies ir Krivoj 
-Rog geležies rūdos kasyklos, gi 
prie Kaspijos jūros komerciškais 
pagrindais ėmė veikti Bakų naf
tos šaltiniai. Tik visa tai maža 
tešildė lietuvių tautą. Tiesa, 20 š. 
pradžioje gyvenimas pagerėjo 
plačiosioms lietuvių masėms, bet 
pačioje Lietuvoje, neskaitant Šiau
lių odos pramonės, neišaugo jo
kios žymesnės įmonės, kur miesto 
ir kaimo mažažemių proletariatas 
būtų galėjęs susirasti pragyveni
mo šaltinį. Namuose neištenkąs 
lietuvių jaunimas vyko į Rusijos 
pramonės centrus arba emigravo 
į J.A.V.

Kita ilgos rusų okupacijos žala 
lietuvių tautai buvo krašte vyra
vusi tamsa: labai menkas 
mokyklų tinklas, Vilniaus univer
siteto ir medicinos akademijos 
uždarymas, lietuviams spaudos lo
tyniškomis raidėmis draudimas, 
griežta spaudos ir bendruomeni
nės veiklos cenzūra. Sąmoningai 
kraštas buvo laikomas tamsoje, 
o todėl gera dirva burtams, prie
tarams, šundaktariams. Gydytojų 
tik retai kur didesniuose mies
tuose tebuvo. Nors gimimų skai
čius ir nemažas, bet kūdikystės 
ir vaikystės ligos išpjaudavo žy
mų prieauglio skaičių, kai tuo 
tarpu vakarų Europoje su tos rū
šies tautos giltine jau sėkmingai 
kovota. Vakarines lietuvių tau
tos etnografines žemes valdė 
vokiečiai. Tilžės, Klaipė
dos, Gumbinės ir Ragainės mies
tai buvo visai arba labai vokiški, 
o tik kaimai per 500 okupacijos 
metų išliko grynai lietuviški. 
Taigi ir tame lietuvių tautos gy
venamame rajone nebuvo palan
kių sąlygų tautai augti. Vokieti
nimas 19 š. pasidarė šiame rajo
ne valstybinė politika, ir lietu
viškas elementas vietoj augti ėmė 
mažėti.

Palankesnės sąlygos tautai aug
ti turėjo pasidaryti po 1918 me
tų —-. atkūrus nepriklausomą val
stybinio gyvenimo formą. Tačiau 
žinomas faktas, kad pirmaiseiais 
nepriklausomybės metais neatlai
kėme žymiai stipresnio lenkų kai
myno puolimo ir netekome dide
lės dalies etnografinių lietuviškų 
sričių su pačia Vilniaus sostine, 
ty. su pačiu didžiausiu krašto 
miestu. Tegu Vilniaus kraštas ir 
nepasižymi derlingomis dirvomis,

A. ZUBRAS

TAUTOS AMŽIUS
bet pats miestas su savo kad ir 
peperreikšmingiausia pramone 
būtų turėjęs įtakos tautos augi
mui. Lenkams gi valdant šį kraš
tą, miestas virto trečiaeiliu centru 
Lenkijos valstybėje. Tegu tikrąjį 
to krašto lieuviškąjį elementą len
kams ir nepavyko sulenkinti, tai 
aplenkėjusįjį tikrai sulenkino, bet 
neatlietuvino.

Iš Vokietijos lietuviams nepa
vyko po I-jo Pasaulinio karo at
sikovoti visų lietuviškų sričių, iš
skyrus vadinamąjį Klaipėdos kraš
tą. Vokiečių šimtmečių valdymo 
laikas buvo palikęs savo pėdsakus, 
ir atlietuvinimo darbas tik sun
kiai tevyko. Trukdė tam reikalui 
autonominis Klaipėdos krašto sta
tutas, miestuose išlikęs tikros vo
kiečių kilmės buržuazinis sluogs- 
nis, o taip pat mūsų pačių nesu
gebėjimas bei nepasiruošimas to
kiam plačios apimties ir gilaus 
turinio atlietuvinimo darbui. Ne
užmirština ir toji aplinkybė, kad 
laiko teturėjom vos dvidešimtme
tį, o jau ir tuo metu iškilo lietu

“Pabaigtuvėse” Apsilankius
Barasi mūsų vyresnieji ant 

tremties atžalos — jaunimo, kad 
jis šioks, kad jis toks, niekam 
nederąs, maža veikiąs, tik į tele
viziją nosis sukišęs, o į kultūrinį 
darbą jo nejprašysi.

Šit praeitą sekmadienio vakarą 
praeidamas Bankstowne pro “Dai
navos” Namus, išgirstu:

Alaus, alaus
Duos Dievas daugiau*, 
Nes vakar dienelė 
Alum lijo...
Na, sakau, jei jau alum lijo 

gal dar ir man teks... Užsukau 
pažiūrėti. O čia, brolau, alaus nė 
kvapo, tik mūsų atžalyno rimtai 
dirbama ,— tai ALB Bankstowno 
Apylinkės Kultūros Tarybos su
burtas Sydnėjaus lietuviškasis 
jaunimas repetuoja P. Pilkos “Pa
baigtuves”, kurias visuomenė pa
matys pastatytas šiuose pačiuose 
namuose rugsėjo 10 d.

Pasikalbėjus su pastatymo ad
ministratorium A. Bučinsku, pa
aiškėjo, kad darbas pradėtas jau 
prieš kelis mėnesius — sukvies
tas jaunimas, kurio čia dalyvau
ja netoli 30 asmenų, talkinama 
vieno kito vyresnio amžiaus as
mens, nors jų čia ir nedaug. Vei
kalą režisuoja mums gerai pažįs
tamas aktorius S. Skorulis, dai
noms vadovauja A. Plūkas, tau
tinių šokių moko A. Alčiauskas, 
talkinamas M. Osinaitės. Dekora
cijos — lietuviško paežerės vien
kiemio vaizdas — irgi jaunosios 
kartos dail. J. Onuškevičiaus — 
Jacynos darbas.

Grakščiai nardo šokėjos ir šo
kėjai, atrodo, niekur nieko nei 
pridėt nei atimt, bet budri režiso- 
riaus akis vis dar randa šį ar tą 
pataisomo, pagerinamo. O tau 
prieš akis driekiasi tolimos tėviš
kės gyvenimo toks mielas frag
mentas — pabaigtuvės. Ir neju
čia įsigyveni į jį ir vėl atrodo, 
kad ir pats tik tik ką dalgį pa
stogėje į kreklus pakabinai. O čia 
išdykę talkininkai ir talkininkės 
šeimininkus rugių juosta ir vaini
ku apdovanoja:

— Kad duonelės nepristigtų, 
gyvulėliai grūdą gautų ir svete
liai sotūs namo trauktų!

Linksmai barasi šeimininkas 
Grigas (J. Jarmalavičius), apjuos
tas rugių juosta: V

— O, kad jūs baloj sudegtumėt, 
ką tik kaip, skruzdėlės nepertrau- 
kėt, o alaus stiklai tai ir be dai-i 
nos putoja. Na, vyrai^ kad nereikt 
daug prašyti.,. : i

t . ’ ■ ’
Seka scena po scenos. Prislen

ku prie režisbriaus S. Skorulio — 
nors jis ir be galo užsiėmęs. Pa
klaustas kaip sekasi nusišypso:

— Tai... judame! Sąlygos ne
lengvos, bet...

O akyse linksmi žiburiukai. Kad 
ir nepavargsta! Kai pasižiūri, 
kaip jis lengvai užšoka ant scenos 
ir kaip dar lengviau rodo jaunie
siems aktoriams kas duryti — tik
rai nusistebi. Režisoųiui vėL nu

viams nepalankus ir Klaipėdos 
kraštui nuolat grasinantis vokiš- 
kasai nacizmas. Klaipėda tačiau 
augo: iš nedidelio žvejų uosta
miesčio virto reikšmingu Lietuvos 
valstybės uostu, gyventojų beveik 
padvigubėjo, o lietuviškas ele
mentas žymiai sustiprėjo.

Nepriklausoma Lietuva su lai
kinąja Kauno sostine buvo beveik 
vienos lietuvių tautos gyvenama 
valstybė — 55.670 kv. kilometrų 
ploto. Lietuviai sudarė 80,6%, gi- 
mažumų stambiausia buvo žydai 
— 7.15%. Tame plote 1923 m. 
gyveno 2.170.616 žmonės, gi 193B 
m. — 2.575.000. Kasmet tat ne
priklausomais laikais priaugdavo 
tarp 30.000 — 25.000 žmonių. Tai 
visai natūralus prieauglis.

Etnografinėmis lietuvių žemė
mis skaitytinas plotas apie 100.000 
kv. kilometrų, kuriame normalio
mis Sąlygomis šiuo metu būtų gy
venę vien tik lietuvių per 3 milio
nus. Stipriausios mažumos tokio 
etnografinio lietuvių ploto būtų 
buvę žydai ir slavai.

skubėjus prie aktorių, prisitaikau 
prie administratoriaus, nors ir jis 
užimtas — mat jis drauge eina ir 
režisoriaus padėjėjo pareigas. Su
žinau, kad veikalas bus neužilgo 
— rugsėjo 25 d. — kartojamas 
liet, jaunimui Sydnėjuje, o vė
liau, jei sąlygos leis, gal būt bus 
daromos išvykos ir į tolimesnes 
N.S.W. vietoves.

Po tautinių šokių scenos pasi
gaunu ALB Bankstowno Apylin
kės Kultūros Tarybos pirm. G. 
Hornienę, kuri ir pati šiame pa
statyme dalyvauja:

— Atrodo nedidelis dalykas pa
statyti, kad ir mažesnės apimties 
veikalą, bet kiek čia įdedama dar
bo, kiek pastangų, kiek nervų, c, 
be to, ir be pinigo sunkoka — tą 
žino tik tie, kurie tai dirba. Bet 
ne visi tai supranta — atsidūsta 
G. Hornienė!

Be reikalo vyresnieji mūsų jau
nimą pabara. Jaunimas pagal esa
mas sąlygas dirba. Tik duokite 
jiems vadovų, tik parodykite ke
lią. Tektų susirūpinti ir šio taip 
gražiai pradėto darbo tesėjimu, 
kad susidaręs gražus ansamblis ir 
po šio veikalo patatymo neiširtų, 
bet ir toliau gyvuotų, džiuginda
mas mus savo daina, šokiais ir 
vaidyba.

Man išeinant iš “Dainavos” sa
lės palydėjo jaunų balsų sutarti
nė:

Namo, broliukai,
Namo jaunieji,
Namo darbelio dirbti...
Ir man dingtelėjo vėl mintis — 

tegul tie, kurie galvoja, kad mū
sų jaunimas nedirba, ateina ir 
pasižiūri. Gal “Pabaigtuvės” ir 
juos įtikins!

Vyt. Šiaury*

DR. S. BAČKIS AMERIKON
Dr. S. Bačkis, ligšiol ėjęs Lie

tuvos atstovo Prancūzijoje parei
gas, birželio mėn. 15 dieną išva
žiavo į Vašingtoną, kur užims 
Lietuvos pasiuntinybės patarėjo 
vietą.

Nuo tos dienos Lietuvos atsto
vavimą Prancūzijoje perėmė Lie
tuvos Diplomatijos šefas S. Lozo
raitis, kuris periodiniai važinės iš 
Romos į Paryžių. Lietuvos pasiun
tinybėje Paryžiuje toliau dirbs 
patarėjas prof. J. Baltrušaitis, 
kuris min. Lozoraičiui nesant rū
pinsis diplomatine veikla, ir sek
retorius A. Liutkus. Prie pasiun
tinybės personalo priklauso taip 
pat pulk. J. Lanskoronskis.

f BA ndi>s...!
I DELICATESSEN |
£ ANGLO RD., CAMPSIE,
•:■: prieš Beamish St.

Pirmos rūšies kontinentali- :į: 
niai delikatesai, rūkyta mė- į- 

:$ sa, sūris, estų juoda ir kitų 
•:•: rūšių kmyninės duonos.
:■:• Pristatoma į „namus...........

LSS KORESPONDENCINIS SUVAŽIAVIMAS
LSS Tarybos Pirmija nuo šių 

metų rugsėjo mėn. 1 dienos šau
kia Korespondencinį Sąjungos Su-
važiavimą. Suvažiavimui praves
ti Pirmija pakvietė šios sudėties 
KSS Prezidijumą: v.s. Adolfas 
Venclauskas — Pirmininkas, s. 
Antanas Giedrius — Giedraitis — 
Iždininkas, ps. Ida Šimulynaitė — 
Sekretorė. Suvažiavimo dalyviai 
registruojasi šiuo Pirmininko ad
resu: A. Venclauskas, 138 Wood
land Str., Worcester 10, Mass., 
U.S.A.

KSS turi išrinkti šiuos LSS or
ganus:

A. Visuma:
a) 6 Tarybos narius ir 2 kan

didatus,
b) 3 Kontrolės Komisijos na

rius ir 2 kandidatus,
c) 3 Garbės Teismo narius ir 2 

kandidatus.

B. Skautų Brolijos Sueiga:
a) 6 Tarybos narius ir 2 kan

didatus,
b) Vyriausiąjį Skautininką ir 

Vyr. Skautininko Pavaduotoją,
c) Brolijos Garbės Gynėją.

C. Skaučių Seserijos Sueiga:
a) 6 Tarybos Nares ir 2 kan

didates,
b) Vyriausiąją Skautininką ir 

Vyr. Skautininkės Pavaduotoją,
c) Seserijos Garbės Gynėją.

D. Rajono Vadovų Sueiga — 
Ęajono Vadą.

KSS atstovais laikomi: a) rink
ti vienetų vadovų-vių atstovai- 
vės: tuntai ir vietininkijos renka 
po vieną atstovą. Vienetu laiko
ma draugovė, laivas, atskiroji 
skiltis, atskiroji valtis, atskirasis 
būrelis. Esant nelyginiam viene
tų skaičiui, nenelyginis skaičius 
prilygsta sekančiam lyginiam.

b) rinkti Skautininkų Ramovių 
atstovai, po .vieną nuo Ramovės.

c) iš pareigos (ex-officio): Są
jungos Tarybos, Sąjungos Garbės 
Teismo, Sąjungos Kontrolės Ko
misijos, Brolijos Vadijos, Seseri
jos Vadijos, Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Centro Valdybos Nariai, 
Seserijos ir Brolijos Garbės Gy
nėjai, Rajonų Vadai, Rajonų Va- 
deivos-ės, Tuntininkai-ės, Vieti- 
ninkai-ės Akademikių Skaučių 
Draugovės ir korp. Vytis Pirmi- 
ninkai-ės.

d) Sąjungos aktyvūs skautinin- 
kai-ės.

KSS atstovai turi būti apsimo
kėję sąjunginį nario mokestį už 
1958, 1959 ir 1960 metus ir vie
netai, kuriuos suvažiavime atsto
vaus jų rinkti atstovai, būtų tin
kamai atsiskaitę iš nario mokes
čio už 1959 ir 1960 metus.

Australijos Rajono atstovai re- 
gistruodamiesi siunčia 1 dolerio 
ekvivalentą registracijos mokes
čio. šiame suvažiavime bus aptar
ti ir svarbūs organizacijos klau
simai. Tokie suvažiavimai šaukia
mi kas treti metai ir išrinktų są
jungos organų kadencija tęsiasi 
tris metus. Suvažiavimo šauklius 
ir jo nuostatus gauna vienetai 
per Rajono Vadą, Seserijos Va-

| BALTIC STORES LTD.
X ' 421 Hackney Road
:: LONDON, E. 2. ENGLAND.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
X MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir 

gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito-
X kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos.
X Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavus.
;; Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus.

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

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!
♦♦»♦»♦♦♦+♦♦♦»♦+♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ »♦♦♦♦♦♦♦+ ♦♦♦»»+♦

deivę ir Brolijos Vadeivą. Turį 
teisę raginami aktingai šiame su
važiavime dalyvauti. (sk*)

0 r

| Hansa Trading Co.
0 MELBOURNE - w? Flemington rd., n.i, 
g TEL. 30-3347
ft i

ADELAIDE — 18 torrens ave., fullarton, ;
TEL. U-3626

ft : i
GEELONG — 38 WALSGOTT ST., GEELONG nth. į

I j I

ft .v.- T• Mes persiunčiame J ūsų pačiu 
g paruoštus siuntinius į Sov.

Sąjungą ir kitus Europos 
kraštus — iki 44 svarui.

| DĖMESIO! Siuntiniai iki 11
:Į svari) išsiunčiami paštu kas-

dien.v
H • Taip pat priimami užsaky
tu mai: maisto, medikamentu ir
g kiti) dalyki) siuntiniams. Už-
g sakymai išpildomi 3 — 4 sa-
§ vaičiu bėgyje. :
ft

DARBO VALANDOS MELBOURNE: :: i ■
g KAS DIENĄ 10 — 7,30 VAL., ŠEŠTADIENIAIS 9 — 3 V AL.

Pasidarysit sau ir vaikams džiaugsmo, 
pirkdami

HEINZELMAN DESSERT 
visose gerosiose delikatesų parduotuvėse. 
Kepimui vartokite: Heinzelman vanilijos 

cukrų ir kepimo miltelius.

LAFITTE
VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 
Tel. UJ 5727

Jei norite pirkti CANBERROJE
| NAMUS arba BIZNĮ, i
X Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins t

| CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS I
GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T. ♦
Telef. J 4785 privatu* J 2943

į J. Strautins i;
: 5-TH FLOOR

j 306 The Causeway <;
Į MELBOURNE į;
■ XXX
! SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ IĮ 

.v.w.v.’.v.’.w.vavavw
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RAŠO: VINCAS KAZOKAS '

Šiandie gyvename permainingą 
laikotarpį: senoji karta, kuri mil
žiniškomis pastangomis atkūrė 
nepriklausomą Lietuvą ir padėjo 
pagrindus jos kultūriniam gyve
nimui, jau baigia savo dienas. 
Vienas po kito miršta senieji mil
žinai. Tačiau nei tie, kurie jau 
mirė, nei tie, kurie dar tebegyve
na, nepalaidojo vilčių: jų išaugin
toji karta su ne mažesniu kūry
bingumu ir meile savo tautai tę
sia jų pradėtąjį darbą. Poetai 
yra tikrieji tautos gyvastingumo 
ir jos kūrybingumo liudytojai.

Šalia Vaižganto, Krėvės, Vie
nuolio, Vaičiūno ir kitų ano meto 
lietuviškos kultūros ramsčių ri
kiuojasi ir Vincas M y k o 1 a i- I 
tis — Putinas. Eidamas 
šešiasdešimt aštuntuosius metus 
jis vis tebesidarbuoja su nepa
laužiamu atkaklumu, stengdama
sis praturtinti mūsų tautos kul
tūrinį lobyną tiek savo kūryba, 
tiek ir moksliniais darbais. Lietu
voje šiuo metu baigiama leisti jo 
raštų rinkinys dešimtyje didžiu
lių tomų, tačiau reikia tikėtis, 
kad šitas skaičius žymiai pašoks, 
jeigu ne padvigubės, turint minty 
jo dabartinius projektus ir užsi
mojimus. Galimas daiktas, kad jis 
savo projektus ir įgyvendins, nes 
šiuo metu jam sudarytos bent 
materialinės sąlygos gana palan
kios. Žinoma, laikas dirba jo ne
naudai: nors palyginus dar neper- 
didelė metų našta, tačiau jo svei
kata yra žymiai apirus, ypač po 
1957 m., kada jis sunkiai sirgo 
plaučių uždegimu.

Putinas kaip žmogus
Menininkų tarpe yra labai ne

didelis procentas tokių, kurie be 
savo kūrybos rūpintųsi ir savo as
menybe. Daugelis jų, kaip tie Ais
čio apdainuoti perlų narai, neria 
į gyvenimą, ragaudami šilto ir 
šalto, siekdami stiprių išgyveni
mų, patirties, emocijų. Daugelis 
tokių iškyla su saujomis nuosta
bių perlų, tačiau dar daugiau pa
skęsta arba išnyra tuščiomis ran
komis ir kupina širdimi kartėlio 
bei nusivylimo. V. Mykolaičio — 
Putino gyvenimas yra gilaus as
ketizmo ženkle. Sakytumei, jis vi
są laiką vadovavosi principu: ne 
iš gyvenimo semtis, bet gyveni
mui duoti. O duoti tegali tik tas, 
kuris pats turtingas tiek savo kū
rybinėmis galiomis, tiek vidine 
kultūra. Kaip iš jo plačios kūry
binės apimties matyti, Putinui tų 
kūrybinių galių netrūko, o savo 
vidinę kultūrą susidaryti turėjo 
jis pats tiek giliomis studijomis, 
tiek kietu darbu, kas ir sudaro jo 
plačią ir šakotą asmenybę. Tačiau 
asmenybei susikurti pagrindinis 
dalykas yra pastovumas savo prin
cipuose. Nors Putinas niekur tie
siai nepasisako nei pasiskundžia 
griuvus jo idealams, vykstant jo 
vidiniams perversmams, kurių jis 
turėjo greičiausiai ne vieną, bet 
gi jis išliko nepajudinamas vie
ninteliu! principui, kuriam jis pa
šventė visą gyvenimą — poeto pa
šaukimui. Šito pašaukimo vardan 
jis traukėsi iš visuomeninio gyve
nimo, vengė politinių įsipareigo
jimų, suko iš kelio viskam, kas 
galėjo sutrukdyti arba pakenkti 
jo kaip poeto misijai. Šituo atžvil
giu Putinas tegali būti palygina
mas tik su R.M. Rilke, kuriam 
poetinė kūryba buvo visos jo eg
zistencijos atrama ir prasmė.

Paviršutiniškai jis atrodo užsi
daręs, išdidus ir tiesiog nepriei
namas savo išdidžia, aristokratiš
ka laikysena. Bet taip atrodo tik 
tiems, kurie jo arčiau nepažinojo. 
Iš tiesų Putinas yra paprastas 
ir labai nuoširdus. Šito jis tikė
josi ir laukė iš kiekvieno, kuris 
siekė ir jieškojo su juo kokio nors 
kontakto. Viešumos ir oficialumų 
jis vengė. Net namuose nerengė 
jokių didesnių priėmimų nei po. 
kylių, nors jo poezijoj dažnai nu
skamba pokylio bei puotos moty
vas, kuris negali būti priimtas 
kaip jo gyvenimo atošvaistė, bet 
tik kaip simbolinis ar alegorinis 
įvaizdis. Net ir Pulgis Andriušis, 
iš kurio žvilgsnio nepasprunka 
jokia reikšmingesnė detalė, pa
klaustas apie Mykolaitį — Putiną, 
taip atrašė: “Apie Putiną aš ne 
eilutės negalėčiau parašyt, nes jo 
asmeniškai beveik nepažinojau, su 
juo nė stiklinaitės nesu gėręs, jis 
nevalkatavo, nebaliavojo, net ka

poezija savo esme ir yra tik as
meninė, tačiau Putinas nėra iš tų 
poetų, kurie išlieja savo jausmus, 
sau jokių kitų reikalavimų nesta
tydami. Putino asmeniškumas po
ezijoje pereina grynai j žmogiš
kąją plotmę plačiausia apimtimi: 
jis kaip asmuo ir žmogus jieško 
santykio su visata, su jos kūrėju, 
su tauta ir su žmogum.

Savo poezijoje Putinas įvairus 
tiek tematika, tiek ir formomis, 
nors principe jis laikosi klasikinės 
eilėdaros formų, kuriai jis paliko 
ištikimas ligi paskutinių dienų. 
Būdamas didelis estetas, Putinas 
labai atsargiai atrenka žodį, ats-

vinėn neužsukdavo, ką jau bešne
kėti apie karčiamas.” Šio straips
nelio autorius tepažįsta Putiną tik 
iš ji kūrybos ir 1939-42 m. pas
kaitų metu universitete ir egza
minuose, neskaitant vieno kito 
privataus susitikimo po paskaitų 
pasikalbėjimuose, kurių jis su 
studentais nevengė. Gal dėl to ir 
šitos pastabos, liečiančios Putino 
asmenį, yra daugiau atitrauktinio 
pabūdžio, neturinčios intymumo 
bruožų.

Putinas — Poetas
Jeigu Putinas šykštus žinių apie 

save biografijoje, tai jis visu at
virumu atsiskleidžia poezijoje. Ir 
kai skleidi jo neseniai išleistų 
Raštų pirmąjį tomą, kuriame chro
nologine eile surinkti visi jo ei
lėraščiai nuo pirmojo (1911 m.) 
ligi paskutinio (1959 m.), tai taip 
ir matai visą intymųjį Putiną su 
visom jo šviesiom ir rūškanom 
nuotaikom, su jo abejonėm, vi
dinėm grumtynėm, pralaimėji
mais ir tragiką, pesimizmu ir su
sitaikymu. Čia Putinas ir idealis
tas kovotojas, ir desperatiškas pe
simistas, ir prometėjiškas maišti
ninkas ir švelnus meilės dainius 
— lyrikas. Kokia plati jo poetino 
amplitudė! Koks turtingas Pu
tino vidaus pasaulis! Ir stebėti
na: priešingai daugeliui mūsų 
reikšmingų poetų, Putinas ligi šios 
dienos savo lyrikoje nesijaučia 
išsisėmęs. Net ir paskutinio meto 
kūriniuose šalia intelektualinio 
prado pirmoj eilėj jaučiamas emo
cionalius pergyvenimas. Tiesa, 
trūksta jiems ano spontaniškumo, 
kuriuo paženklinti jo ankstyves
nieji eilėraščiai, bet, ypač pasku
tinio dešimtmečio posmuose, min
tis gili, pilnai išnešiota, žodis rū
pestingai atrinktas ir atsvertas, 
ir todėl jo pastarojo meto eilė
raščiai panašūs į sočiai prinoku
sius vaisius vėlybam rudeny.

Daugelis Putiną laiko asmeni
nės poezijos atstovu. Iš tiesų, pati I

verdamas jį sąskambio, prlasmės 
ir spalvos atžvilgiais. Kai kas ban
do Putiną priskirti prie tų, kurie 
atstovauja principą “menas me
nui", tačiau jis yra labai toli nuo 
to. Nors jis ir pašventė yisą savo 
gyvenimą literatūrai ir poezijai, 
tačiau poezija jam niekados nebu
vo pati sau tikslu; greičiau ji tė
ra Putinui kaip priemonė atskleis
ti patį save, per ją įprasminti sa
vo būtį.

Putinas — beletristas
Po ankstyvųjų bandymų belet

ristikoje (“Medūza”, “Šviesūs še
šėliai”, “Vienu pabučiavimu"), 
kurie nebuvo pirmaeiliai kūriniai 
ir kuriuis pats Mykolaitis, laiky
damas menkaverčiais, kaip jis sa
kosi, išbraukęs iš savo kūrinių są
rašo, ilgą laiką šito žanro nelie
tė. Ir tik 193L33 m. jis išleidžia 
kapitalinį trijų dalių romaną “Al
torių šešėly”, su kuriuo jis pra
dėjo naują epochą mūsų beletris
tikoje. Beveik visa lietuvių anks- 
tyvesnioji proza tarnavo tautinės 
sąmonės žadinimui arba ribojosi 
tik lietuviško kaimo buities vaiz
davimu. Su šiuo veikalu, kaip sa
ko P. Naujokaitis, Putinas išvedė 
mūsų literatūrą iš formalistinio 
klaidžiojimo ir siauro liaudišku
mo. 1957 m. šis romanas išverstas 
į rusų kalbą. Kiek žinoma, šis vei
kalas verčiamas į vokiečių, latvių, 
estų ir čekų kalbas. 1938 m. jis iš
leido antrą romaną “Krizė”, ku
ris jau neturėjo tos kūrybinės jė
gos, kaip “Altorių šešėly”. Po be
veik dvidešimties metų pertrau
kos 1957 m. Putinas išleido “Su
kilėlių” pirmąjį tomą, kur auto
rius vaizduoja 1861-63 m. sukili
mą. Neteisinga būtų daryti kokį 
sprendimą, nes veikalas pilnumo
je dar neišleistas, tačiau jau iš 
pirmojo tomo galima spėti, kad su 
šiuo kūriniu autorius gali suvai
dinti panašų vaidmenį, kokį jis su
vaidino lietuvių literatūroje su 
savo “Altorių šešėly”.

Putinas savo kūrybines jėgas 
bandė ir dramoje, tačiau, atro
do, jam, kaip iš prigimties lyri
kui, ši meno šaka nebuvo labai 
dėkinga. Čia paminėtini: “Valdo
vo sūnūs”, kurią vėliau perdirbo 
į “Valdovą”, “Žiedas ir moteris” 
ir misterija “Nuvainikuotoji vai
dilutė”. 1944 m. pradėjo Kūrybos 
žurnale spausdinti dramą “Opera
cijos”, tačiau ji taip ir paliko ne
užbaigta.

Be savo kūrybos Putinas yra 
davęs visą eilę puikių vertimų. 
Stambiausi iš jų yra A. Mickevi
čiaus “Konradas Valenrodas" ir 
“Ponas Tadas".

Redaktorius

PULGIS ANDRIUŠIS

Paskutines giesmės 
žemei

Dienos pasviro į rudenį, — 
Gerves padangėj girdėjau. 
Kam gi tu vėl mane budini, 
Rudenio sutemų vėjau?

Buvo jaunystė kerėtoja, 
Buvo saulėlydžių žaros.
Kam gi dalioj iškentėtoje 
Tuščia ir alkana daros?

Veltui tu vėl mane žadini, 
Rudenio prieblandos vėjau: 
Savo gyvenimo radinį 
Juodu žodžiu užkerėjau.

Krito kaip žvaigždė gyvenimas — 
Sukosi, šėlo ir blūdo.
Būsiu velėnoje penimas 
Rudenį sėjamo grūdo.

Būsiu dirvonų arimuose 
Merdinti pasėlio sėkla.
Stūgaus man raudą užkimusią 
Speigo pasmėlusi šmėkla.

Baigsis rūstus raganavimas 
Mirusio kūno ir kraujo.
Grūdas velėnoje žavimas 
Kelsis gyventi iš naujo.

Kelsiuos ir aš savo žodyje, 
Tapusiu siela ir kūnu.
Saulė stebuklą parodys, 
Grūdas velėnoj nežūna.

Garbinu žemę maitintoją, 
Saldžius pavasario syvus. 
Dulkės buity atgaivintoje 
Būsiu per amžius aš gyvas.

1947.

VINCAS MYKOLAITIS - PUTINAS 
APIE SAVE

(IŠTRAUKOS IŠ JO AUTOBIOGRAFIJOS, TIL- 
PUSIOS KNYGOJE “TARYBŲ LIETUVOS RA

ŠYTOJAI”, VILNIUS, 1957 M.)
“Gimiau 1893 m. pagal metri

kus sausio 13 d., o iš tiesų sausio 
6 d. per Tris Karalius.

Mano gimtasis Pilotiškių kai
mas yra šiauriniame-rytiniame 
Gudelių parapijos pakraštyje, ne
toli nuo Marijampolės — Prienų 
vieškelio.

Su lietuvių poezija pirmiausia 
supažindino mane daina, muzika. 
Nuo pirmosios gimnazijos klasės 
buvau uolus choristas. Iš chorve
džių, dirigentų, geriausiai atsime
nu Tomą Žičkauską-Linkį, aušri
ninką. Atsimenu bene ant
roje ar trečioje klasėje pa
rašęs du kūrinius: eilėraštį apie 
Lietuvos girias ir alegorinį vaiz
delį apie Nemuną. Daugiau gim
nazijoj būdamas nieko nepara
šiau, nes visą atliekamą laiką 
užimdavo kita tų laikų mano aist
ra — paišyba ir pjaustymas 
“lobziku” iš lentučių.

Apie lietuvių literatūrą gimna
zijoje mes, žinoma, nieko negir
dėjome. Lietuvių kalbos šiek tiek 
mokė P. Kriaučiūnas. Jis kartais 
prasitardavo apie vieną kitą laik
raštį, rašytoją, papasakodavo apie 
Petrą Arminą — Trupinėlį, pa
skaitydavo kai ką iš jo nebaigtos 
versti “Gražinos”. Patikimeenius 
mokinius pasikviesdavo į butą ir 
duodavo knygelių pasiskaityti.

Baigęs Marijampolės gimnazi
jos keturias klases, 1909 m. turė
jau stoti į Seinų seminariją. Atsi
menu, mano klasės draugas Pet
ras šalčius tarsi atkalbinėjo mane 
nuo to žingsnio. Rodosi, to pat 
pasikalbėjimo metu jis man pa
rodė Maironio “Jaunąją Lietuvą" 
ir kai ką iš jos paskaitė, bene 
“Jau slavai sukilo”. Knygelę aš 
įsigijau ir, važiuodamas namo, 
vežime godžiai ją skaičiau. Netru
kus po to nusipirkau "Pavasario

V. Mykolaitis — Putinas

UŽGESO ŽIBURIAI
UŽGESO ŽIBURIAI, NUTILDĖ MŪSŲ PUOTĄ, 
NUDRASKĖ VIESULAS GIRLIANDŲ VAINIKUS. 
TAURĖ NEIŠGERTA, DAINA NEIŠDAINUOTA, — 
UŽGESO ŽIBURIAI PRO DŽIAUGSMĄ IR JUOKUS.

UŽGESO ŽIBURIAI, — IR VĖL MES TYLŪS, RŪSTŪS 
IR LIŪDESIU NYKIU. IR BAIME NEŠINI.
BE ATGARSIO DVASIA AR MELSTŲSI, AR SKŲSTŲS: 
UŽGESO ŽIBURIAI — IR MES VIENI VIENI.

UŽGESO ŽIBURIAI — IR PASLĖPTO TROŠKIMO 
NEI AŠ NEATDARIAU, NEI TU NEATDAREI. 
METU PUIKIŲ SAPNŲ, TYLAUS JAUSMŲ ŽAIDIMO 
UŽGESO ŽIBURIAI, UŽGESO ŽIBURIAI.

1918.

EROICO
(Iš ciklo “Parafrazės”)

Aš noriu laisvę šlovinti 
Ir prievartą prakeikti.
Tegu prasmenga žemėje tironai ir vergai, 
žavu man sekti laisvą paukštį 
Plačioj padangių erdvėje, 
Ir audros sūkuriais gėrėtis, 
Ir neramių bangų žaismu.

Yra sunkių kaip šaltas švinas žodžių, 
Yra aštrių kaip peilis žvilgsnių, 
Yra stiprių kaip plieno grandys rankų, 
Yra klastingų kaip angis troškimų. > 
Tačiau nėra tokių pasauly varžtų, 
Kurie pasmaugtų laisvės troškulį.

Jaučiu ir aš krūtinėj naują jėgą, 
Kaip tas padangių laisvas paukštis, 
Kaip audros vėjas, keliantis bangas. 
Susitvenkė širdy audringas geismas — 
Jis prasiverš kaip srautas 
Laisvais harmonijos garsais.
Ir plis daina kaip žydros jūros bangos, — 
Ir vėjas ją nešios kalnais ir kloniais, 
Ir paukščiai skrisdami čiulbės, 
Kad nėr pasauly laimės didesnės, 
Kaip laisvė.

1957.

balsus”, paskui “Raseinių Mag
dę”, ir Maironis tvirtai įsišaknijo 
mano vidaus pasaulyje.

1911 m. seiniškis “šaltinis” iš
spausdino pirmąjį mano eilėraš
tį “Vai eičiau, aš eičiau”. Po to 
ėmė rodytis jų ir daugiau “šalti
nyje”. “Draugijoje”, “Ateityje”. 
Tačiau tikru savo įvesdinimu į 
lietuvių literatūrą laikau pasiro
dymą pirmajame lietuvių litera
tūros žurnale — “Vaivorykštėje” 
1913 m.

čia noriu dar keliais žodžiais 
pažymėti, kokią didelę reikšmę 
mano vidaus gyvenime turėjo mu
zika. Mano pasiruošimas muzikos 
srityje yra labai menkas. Semi
narijoje susipažinau šiek tiek su 
muzikos teorija ir elementariniais 
harmonijos dėsniais, pramokau 
pagroti fisharmonija ir vargonais, 
pasidariau, nesant geresnio kan
didato, seminarijos choro vedėju 
ir vargonininku. Geros muzikos 
išgirdau tik nuvykęs į Petrogra
dą. Pirmoji mano girdėta opera 
— “Faustas”, pirmasis simfoni
nis kūrinys — “šecherezada”. 
Abudu padarė didžiulį įspūdį. Pla
čiau susipažinau su muzika tik 
Miunchene. Čia išgirdau Bethove
no “Devintąją”, Bacho fugas, 
Vagnerio operas ir daugelį kitų 
reikšmingų kūrinių. Nemoku žo
džiais konkrečiai to pasakyti, bet 
esu įsitikinęs, kad muzika yra 
giliai paveikusi ir apvaisinusi vi
są mano literatūrinę kūrybą. Aš 
seniai žinojau Verleno mestą poe
zijai šūkį: “De la musiųue avant 
touse chose” (Pirm visa ko — 
muzikos). Bet ne šitas šūkis sie
ja mane su muzika, žodžio meno 
garsinės priemonės yra visai ki
tokios negu muzikos, ir vargu ar 
mes galime čia ko iš jos pasimo
kyti. Muziką ir poetą sieja vidi
nis turinys, emocijos, lyriniai ir 

dramatiniai išgyvenimai ir kai ku
rios kompizicinės priemonės te
mos rutuliojimo atžvilgiu. Muzi
kinės kompozicijos formos, vari- 
jacijos, pakartojimai, finalai, di
namika, tempai ir daug kitokių 
dalykų giminiuoju muzikos ir li
teratūros meną. Aš žinau, kad 
mano poezijoje maža dainiškumo, 
ir kompozitoriams ji medžiagos 
neduoda. Bet ne vien dainiškumu, 
kaip minėjau, reiškiasi šių dvie
jų meno šakų santykis. Manau, 
kad ir mano poezijoje ir prozoje 
atsiliepia idėjiniai ir kompozici
niai muzikinių įspūdžių pradme
nys.

Svarbų vaidmenį mano gyveni
me suvaidino V. Krėvė. Malonu 
man prisiminti, kad jis mane mė
go. Dažnai pas jį atsilankydavau. 
Jo paskatintas, perėjau dirbti į 
Humanitarinių mokslų fakultetą, 
ir ne per stiprūs ryšiai su klieri- 
kalinėmis sferomis netrukus galu
tinai nutrūko. Jo dėka gavau 1931 
m. rudens semestrą atostogų, ku
rių metu galėjau rašyti romaną 
“Altorių šešėly”. Jis pirmas labai 
teigiamai atsiliepė apie šį roma
ną, dar rankraštyje jį perskaitęs, 
skatino pirmąjį tomą tuojau iš
leisti ir toliau rašyti. Jo palanku
mą ir domėjimąsi mano likimu 
jaučiau ir toliau.

Po eilėraščių rinkinio “Keliai 
ir kryžkeliai”, išleisto 1936 m., 
trejettą metų poezijos visai ne
rašiau. Tik 1939 m., tarsi paža
dintas antrosios pasaulinės ka
tastrofos nuojautų, ėmiau rašy
ti niūrios nuotaikos eilėraščius. 
Jie išspausdinti rinkinyje “Poezi
ja” 1956 m. Yra tai apžvalginis 
mano poetinės kūrybos rinkinys.

Antrojo pasaulinio karo audrą 
išgyvenau iš dalies Vilniuje, iš 
dalies kaime, Vabalninko rajone, 
žmonos tėviškėje. Ten praleidau 
ir išvadavimo kovų frontą. Ligi 
pasirodant Raudonajai Armijai 
slinko kupinos nerimasties die
nos. Praėjus frontui ir palengvė- 
jus susisiekimui, 1944 m. spalio 
mėn. pirmomis dienomis grįžau į 
Vilnių ir pradėjau tą patį darbą 
kurį dirbau anksčiau Vilniaus 
Universitete ir Mokslų akademijo
je. Nė vieną momentą nesigailė
jau ir dabar nesigailiu pasilikęs 
Lietuvoje."
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APIE AUSTRALUS
RAŠYTOJUS

RAŠYTOJŲ DIRBTUVĖS
Sekdami amerikiečių kolegų 

pavyzdžiu, australų rašytojai nuo 
1954 metų rengia sueigas, vadina
mas dirbtuvėmis. Susivažiavę j 
kurių pajūrio vasarvietę, apsimo
kėję nebrangiai už išlaikymų, pra
leidžia savaitę rimtai dirbdami sa
vo profesinj darbą. Naujokai ir 
profesionalai draugiškoje aplinko
je skaito viešai savo kūrinius, 
klauso žymių autorių paskaitas, 
dalinasi patirtimis, informuojasi 
dėl rinkų savo raštams, svarsto 
rašymo techniką, žiūri specialius 
filmus.

RAŠYTOJO PADĖTIS
Bet joki sąskrydžiai australų ra

šytojams neduos to, ko jiems la
biausiai reikia — vietinės rinkos 
jų raštams. Yra liūdnas faktas, 
kad šiandien Australijoje straips
niams ir apysakoms rinką tesu
daro 16% to, kas buvo 1926 m. 
Tat dalinai atsitiko dėl to, kad 
šiuo laikotarpiu užsidarė daugy
bė žurnalų, bet svarbiausia prie
žastis — sindikatinių raštų antp
lūdis iš Amerikos.

Paimkim j rankas bet kurį mū
sų didžiojo tiražo leidinį ir tuo
jau pamatysim, kad 80% jame 
spausdinamų apysakų bei straips
nių jau buvo tilpę Amerikos ma
gazinuose, kaip, pavyzdžiui, “Sa
turday Evening Post”.

Australų rašytojai, kurie yra 
pasiryžę rašyti tol, kol bet kur 
pasauly dar jų raštams pasitaikys 
rinka, priversti parsidavinėti 
Amerikai. Aš esu vienas iš tokių. 
Man dar nėra pavykę tenai susi
rast tikrai pelningų rinkų, tačiau, 
antra vertus, amerikiečiai už bet 
kokj parduotą dalykėlį man nėra 
sumokėję mažiau, kaip 100 dole
rių.

Finansiniu atžvilgiu tai yra la
bai patenkinama, bet norint apsi
drausti beveik visas amerikieti- 
nes rinkas, reikia savo kūrybą 
"palenkti” jų reikalavimams, ku
rie daugumai apysakų atims joms 
būdingą australinį charakterį ir 
tuo nė kiek neprisidės prie aus
tralų literatūros ūgdymo.

Bet visų pikčiausia, kai nusiun- 
ti savo apysaką australų žurnalui,

DAR KAI KAS APIE PUTINĄ
Putinas, beprofesoriaudamas 

Universitete, mėgo artimesnius 
ryšius palaikyti su gabesniaisiais 
studentais — jaunaisiais litera
tais. Juos kviesdavosi pas save 
į taip vadinamas “literatūrines 
arbatėles”, į kurias lankydavosi 
vyresnieji rašytojai, Valstybinio 
Teatro artistai, muzikai bei meno 
mėgėjai. Studentų pažiūros, įsi
tikinimai, tikyba jam neturėjo 
jokios reikšmės. Svarbiausia — 
asmenybės taurumas, darbštumas, 
sugebėjimas. Taip auditorijoje, 
taip privatiškame gyvenime Pu
tinas pasižymėjo dideliu toleran
tiškumu. Visą laiką stovėdamas 
nuošaliai politikos, nepasidavė jo
kios partijos įtakai, todėl niekas 
netrukdė ir visus studentus trak
tuoti vienodai. Minimose arbatė
lėse prie vieno stalo susėsdavo 
įvairiausių pažiūrų rašytojai, ar
tistai, muzikai bei studentai. Ir 
visiems pas Putiną buvo jauku 
ir gera. Draugiškumas niekuo
met nebūdavo pažeidžiamas nei 
skaitomųjų kūrinių temų įvairu
mu, nei pastabomis, nei gilesne 
kritika. Svarbiausias dalykas — 
kad pats kūrinys būtų geras. Ne 
vienam iš jaunesniųjų jis buvo 
nuoširdus patarėjas ir paskatin- 
tojas. Viena rašytoja, buvusi jo 
studentė, rašo: “Putinas man vi
suomet (nuo studentavimo laikų) 
šviečia, kaip kokia kelią rodanti 
žvaigždė. Juo gėrėjausi, jį gar
binau, kaip ir daugelis studentų 
(studentės į Putiną ne juokais 
įsimylėdavo, apie ką rašo ir Spa
lis savo knygoje “Alma Mater”).

Ne vienas pradedantysis litera

Žąsies Plunksnos Klubas (The 
Quill Club of Australia) olimpi
nių metų proga pradėjo rašytojų 
suvažiavimus - konvencijas. Tai 
graži proga plunksnos broliams 
pabėgti nuo suknistos kasdieny
bės ir sustiprėti dvasioje. Pirmo
joj konvencijoj Seaforde dalyva
vo 50 rašytojų, ne mažiau suva
žiavo ir Adelaidės meno festiva
lio metu. Šių metinių sąskrydžių 
tikslas yra ne profesinis pasito
bulinimas, bet australo rašytojo 
paskatinas, kad jisai nemestų 
rašyti, nors ir tam sąlygos šiame 
krašte nėra palankios.

kuris ją atmeta kaip netinkamą, 
paskui tą pačią apysaką nusiunti 
Amerikon, ten ją priima ir iš
spausdina, o po keleto mėnesių 
pamatai, kad anas australų žur
nalas tą pačią tavo apysaką pa
naudoja kaip sindikatinę medžia
gą (prenumeratos būdu masiniai 
siuntinėjamą už pigią kainą viso 
pasaulio spaudai. Red.).

Ši sistema nėra būdinga vien 
tik Australijoj. Tas pats vyksta 
ir daug kur kitur, neišskiriant ir 
Anglijos. Visa tai reiškia, kad 
Amerika pasiryžusi užkariauti pa
saulinę rinką tam tikro populia
raus pobūdžio literatūrai, kaip 
kad ir jai pavyko tai padaryti fil
mų srityje.

Duokite mūsų rašytojams šio
kią tokią rinką skirtingai austra- 
linei kūrybai ir visi kiti klausimai 
savaime išsispręs. — H. A. LIND
SAY (S.A.).

PATI DIDŽIAUSIA IR PATVARIAUSIA PASAULYJE REVO
LIUCIJA ĮVYKO TĄ AKIMIRKĄ, KAI VISI ŽMONĖS PAGALIAU 
ĮSISĄMONINO TURI PASKIRĄ, INDIVIDUALIAI REIKŠMINGĄ 
SIELĄ. ŠIOS NAUJOSIOS SĄMONĖS ATSIRADIMAS IŠ PAGRIN
DŲ PAKEITĖ ŽEMĖS VEIDĄ. BET REIKIA KAD DAR VIENAS 
ETAPAS BOTŲ PERŽENGTAS. KUOMET ŽMOGUS BUS GALUTI
NAI ĮSISĄMONINĘS, JOG MINTIS YRA JO BRANGIAUSIAS TUR
TAS, TUOMET BUS ĮVYKĘS DAR ESMINGESNIS PASIKEITI
MAS. ŠI REVOLIUCIJA JAU PRASIDĖJUS. JOKIA SISTEMA, 
KURI PAREMTA POLICIJA BEI PRIEVARTA, NEGALI ILGAI 
TVERTI. IR AŠ PATS SKIRIU VISAS SAVO JĖGAS ŠIO REVOLIU
CINIO TIKSLO TARNYBAI. ŽMOGIŠKOJO ASMENS MINTIS 
PRIVALO BOTI LAISVA. JI TOKIA IR BUS.

John Steinbeck

tas laikė “geru ženklu” pakliūti 
pas Putiną į “literatūrinę arba
tėlę”.

Putinas mėgsta muziką ir pats 
neblogai skambina. Nuo jaunų 
dienų ypač jo mėgiama prancū- 
ziškoji-revoliucionieriškoji Marse
lietė. Sunku atspėti, kas sieja ty
lų ir kuklų poetą Putiną su tuo 
audringuoju prancūzų revoliucio
nierium — Marselietės kūrėju —

IŠ VINCO MYKOLAIČIO — PUTINO 
BIBLIOGRAFIJOS

“Polėkių” sąlygomis neįmanoma duoti pilnos V. Mykolaičio — 
Putino bibliografijos. Vis tik norėtųsi skaitytojui paminėti bent 
stambesnius jo veikalus:

1. Raudoni žiedai. Pirmasis Putino eilėraščių rinkinys 1917 m. 
Petrapily. Be eilių čia tilpo ir poema “Kunigaikštis Žvainys”.

2. Putino raštai, I tomas. Eilėraščiai, 1921 m.
3. Putino raštai, II tomas. Drama “Valdovo Sūnūs” ir novelės. 

1921 m.
4. Solovjovo estetika, dizertacija prancūzų kalba, Friburge 

1923 m.
5. Tarp dviejų aušrų. Eilėraščiai, Kaunas, 1927 m.
6. Altorių šešėly, romanas trijose dalyse, Kaunas, 1931-33 m.
7. Keliai ir kryžkeliai. Putino poezijos rinktinė, Kaunas 1936 m.
8. Vydūno dramaturgija, mokslinis darbas, išspausdintas žurna

le “Darbai ir Dienos” 1935 m.
9. Naujoji lietuvių literatūra, I tomas, 1936 m.

10. Literatūros etiudai, paskaitų ir sraipsnių rinkinys, Kaunas, 
1937 m.

11. Krizė, romanas. Kaunas, 1938 m.
12. Sveikinu žemę, eilėraščiai, 1950 m.
13. Sukilėliai, romanas, I tomas, 1957 m.
14. Poezija, apžvalginis eilių rinkinys 1956 m.
15. Raštai, Putino poezijos, beletristikos ir mokslinių darbų rin

kinys dešimtyje tomų. Pradėta leisti 1959 m. Vilniuje. Ligi 
šiolei pasirodė šeši tomai.

Daug stambių mokslinių darbų ir straipsnių įvairiais literatūri
niais bei estetiniais klausimais skelbė ir tebeskelbia įvairiuose lietu
viškuose žurnaluose bei periodikoje, kuriuos suregistruoti esamomis 
sąlygomis šiandie neįmanoma.

KĄ SKAITYTŲ 
ROBINZONAS?

“Prašau pasiūlyti knygų sąrašą 
Robinzonui Kruzui?” Taip krei
piasi vienas skaitytojas į žinomą 
australų publicistą prof. Walter 
Murdoch, turėdamas galvoje tokį 
atsitikimą, kad mes, patekę ne- 
gyvenamon salon be nieko, gau
tum progą užsisakyti pačias svar
biausias pasaulyje knygas. Prieš 
perduodami žodį profesoriui, ne
pamirškime, jog jis yra gryna
kraujis anglas ir dar škotas. Štai 
ką jis mums prisiųstų į negyve
namą salą:

Pilną Šekspyro raštų rinkinį, 
pilną Miltoną; geriausias Words
worth ir Browning atrankas ir 
Oxford Book of English Verse. 
Po to: Keturios evangelijos, Mon
taigne apybraižos (mano protinei 
lygsvarai palaikyti); Emersosono 
apybraižos (dėl jų giedrios iš
minties) ir Carlyle “Sartorius Re- 
sartus”. Bairono ir Lamb laiš
kai, Rousseau” Išpažintys” ir 
nuoširdžiausia iš visų knygų — 
Boswell’io Johnson’as.

Romanai: Karas ir taika, Nusi
kaltimas ir bausmė, Eugenie Gran- 
det ir Trys Muškietininkai. Ir, 
grįžtant į Angliją, — Rob Roy, 
Tom Jones, David Copperfield, 
Vanity Fair, The Egoist ir, jei dar 
būtų vietos, — Wuthering Hei
ghts. O iš Amerikos — The Scar
let Letter ir, gal būt — Portrait 
of a Lady.

O kas atsitiktų, jei Robinzonas 
.būtų pilnakraujis lietuvis ir ne
mokėtų jokios svetimos kalbos? 
Ir prašytų jam nusiųsti pačias 
svarbiausias lietuviškas knygas 
bei lietuviškus pasaulinės litera
tūros vertimus? Metai ir Anykš
čių šilelis, mano nuomone, būti
nai įeitų į tą sąrašą. O kas dau
giau? Iš lietuviškųjų vertimų aš 
būtinai pasiųsčiau Odisėją, Kale
valą, Don Kichotą ir Kaimiečius.
Ką daugiau? Argus

C.J. Rouget de Lisle. Gal kūry
biškoji ugnis, improvizacija, polė
kio galingumas...

Kaip žmogus — Putinas yra di
delis humanistas, jautrus sociolo
gas, morališkai ir materiališkai 
daug paramos teikęs ir tebetei- 
kiąs Lietuvos jaunimui, studentų 
kultūrinėms organizacijoms bei 
savo artimiesiems, giminėms. Jo 
remiami ir globojami keturi gi
minaičiai pasiekė aukštąjį moks
lą.

M.S.

APIE R. SPALIO KŪRYBA
RAŠO A. KRAUSAS

Romualdas Spalis — Giedraitis 
tremties jaunimo ir senimo pa
mėgtų knygų “Gatvės Berniuko 
Nuotykiai” ir “Ant Ribos” auto
rius. Mokėsi Kauno “Aušros” 
Gimnazijoje, studijavo literatūrą 
Vytauto Didžiojo Universitete, o

REDAKCIJOS PASIŪLYMAS:
Pritardami p. Argam provokaci
jai, kviečiame visus grožinės lite
ratūros mylėtojus prisiųsti mums 
lietuviškų originalių bei verstinių 
knygų sąrašų, kuris neturėtų dau
giau, kaip dešimts atskirų pava
dinimų, nes, vaizduokimės, kad 
pašto susisiekimas su tariamuoju 
lietuvišku Robinzonu yra labai 
sunkus ir apkrautas dideliais mui
tais (panašiai, kaip siuntiniai į 
okupuotų Lietuvų). Sudarant są
rašų, pageidaujama prie kiekvie
nos knygos pridėti suglaustų pa
aiškinimų, kodėl būtinai ši, o ne 
kita knyga rekomenduojama mū
sų nežinomam tautiečiui, atsidū
rusiam negyvenamoje saloje. An
ketos atsakymai bus su padėka 
išspausdinti sekančiame POLĖ
KIŲ priede, kuris išeis kariuome
nės įsteigimo minėjimo proga lap- 
kričio pabaigoje. Laiškus prašo
me prisiųsti nevėliau, kaip iki 
lapkričio 5 d.

Kaip anglams
... jie nusileido Vilniuje papie

tauti. Keleiviai išsipylė žąsele iš 
lėktuvo ir žemais metaliniais laip
tais nulipo į aerodromo taką, ku
ris, nors ir buvo neseniai atmėž- 
tas, bet jau spėjo vėl apsidengti 
šviežio sniego eilute. Beveidis ho
rizontas tiesėsi tolumose. Nema
tyti nė angarų, nė jokio judėjimo, 
tiktai keletas žmonių.

Lyg ir atsiteisdamas už nykią 
žiemos tylą ir kapitalistinio triu
kšmo stoką iš pagrindinio aerod
romo pastato radijas bliovė pra
monės gamybos procentus. Besie
lis balsas liejosi tykiame ore, per 
tuščius takus, sveikindamas nau
jai atvykusius svečius į Sovietų 
Sąjungą.

O šie pastarieji spaudėsi viens 
prie kito, pajutę staigų šaltį po 
šiltai prikūrento lėktuvo ir visi 
glaudžiu būriu skubiai žygiavo į 
tą pusę, iš kur bliovė balsas. Pu- 
siaukely juos pasitiko iškilmingas 
nedidelio ūgio vertėjas ir lydėjo 
iki pat didžiulio bei puošnaus ae- 
roporto pastato, kuriame eilės 
marmurinių kolonų rėmė aukštas 
mozaikų lubas.

— Kaip vulgaru! — pastebėjo 
Miss Bagshot. Ji stovėjo viduje 
prie dvigubų durų ir rūpestin
giausiai apžiūrinėjo raudonas 
pliušines langų užuolaidas, kūjo 
ir pjautuvo emblemas sienų kar- 
nyzuose, gaisingas statulas, suri
kiuotas aplink marmuro kolonas.

—Ir, prisiminus, jog tai naujas 
pastatas, kaip visa tai senamadiš
ka! Aš maniau, kad Sovietų Są
junga bus nepaprastai moderniš
kas kraštas, per stiprus ir per drą
sus mano skoniui. Ir ką gi ma
tau, — juk tai ne kas kita, kaip 
Viktorijos laikai?

Mrs. Hoskins nesėkmingai 
kvarktelėjo, išgirdus šią drąsią 
pastabą, bet tiktai Horace Cleg
horn rimtai pasiryžo atremti Miss 
Bagshot priekaištus.

Jisai buvo jauniausias iš visų 
septynių delegacjos narių, ir iki 
šiol mažai tesireiškė. Bet, kaip 
vienintelis komunistas visoj kom
panijoj, jisai išgyveno džiaugsmo 
akimirkas, pirmą kartą gyvenime 
palietęs sovietinę žemę ir jautė 
pareigą paveikti savo bendrake
leivius, idant ir jie imtų teisingai 
vertinti tarybinę santvarką.

— Vilnius, kaip sovietinės Lie
tuvos sostinė, dar tik neseniai 
prijungtas prie S.S.S.R. — prabi
lo jis. — Prieš karą Lietuva, ži
noma, buvo tipingas, atsilikęs 
buržuazinis kraštas ir, be abejo, 
dar matyti senų tradicijų lieka
nos, nepaisant pažangiojo sovieti

baigė humanitarinius mokslus Vil
niaus Universitete. Tiek Lietu
voj, tiek tremty beveik visą laiką 
mokytojavo. Lietuvoj jis buvo 
mokytoju Kaune, Zarasuose, o 
tremtyje — Detmolde ir Grevene. 
įsikūręs Anglijoje, jis taip pat 
nuo 1956 metų mokytojauja val
stybinėje anglų gimnazijoje Ha
lifax. Dirbdamas pedagoginį dar
bą, turėjo geros progos susipa
žinti su jaunimo psichologija. Be 
to, nuo mažens skautaudamas ge
rai įsijautė į įvairaus amžiaus 
jaunosios kartos gyvenimą.

Romualdas Giedraitis savo be
letristine kūryba pasirodo spau
doje nuo -939 nietų, bendradar
biaudamas “Lietuvos Aide, Aka
demike. Tremtyje, gyvendamas 
Detmolde, leido žurnalą “Tėvynės 
šešėlyje”, grožine kūryba ir 
straipsniais bendradarbiavo Lie
tuvių Žodyje, Britanijos Lietuvy
je, Europos Lietuvyje, Dirvoje, 
Laisvoje Lietuvoje, Tremtyje, 
Drauge ir kt. Iki šiol yra pasiro
dę spaudoje šie leidiniai: Trylika 
Nelaimių, Didžiosios Atgailos — 
1952 mt., Gatvės Berniuko Nuo
tykiai — 1952 mt., Ant Ribos — 
1954 mt. Gatvės Berniuko Nuo
tykiai yra išversti latvių kalbon 
ir išleisti. Kalbamas veikalas ver
čiamas į anglų ir kitas kalbas. 
Lietuvių Tremtinių Rašytojų 

atrodo Vilniaus aerodromas
nio kaimyno išganingosios įtakos.

— Prieš karą, jaunas žmogau, 
Lietuva buvo labai pažangi ir mo
derni valstybėlė — sausai atrėžė 
Miss Bagshot. — Aš čionai esu 
buvus 1926 metais ir gyvenimas 
neatrodė taip skurdžiai, kaip da
bar.

Tai sakydama, jinai mostelėjo 
lietsargiu į didžiulę granitinę Le
nino stovylą su išskėsta ranka, ir 
po to nusekė vertėją į valgomąjį 
kambarį.

— Bet vieno dalyko aš negaliu 
suprasti, — tarė Emlyn Richards 
švelnia vali jiečių tarme, — bū
tent, kodėl jinai nori kritikuoti šį 
puikų pastatą. Tai didingas pas
tatas. Daug erdvės, šaunios rižuo- 
laidos. Nemaža pinigo išleista.

Mr. Richards atstovavo anglia
kasių profsąjungą ir atrodė toks 
nuoširdus, jog niekas nebandė 
jam prieštarauti.

James Bailey, į kurį jis kreipė
si kaip į dailininką, kad ir šisai 
pasakytų savo nuomonę apie šį 
puošnų pastatą, tiktai nejaukiai 
pasikrapštė savo barzdą.

— Aš visiškai sutinku, — tarė 
jis. — Nemaža pinigo išleista.

Visa kompanija nukrypo į val
gomąjį, kur Miss Bagshot jau bu
vo įsikūrusi prie ilgo stalo, ap
krauto taurėmis, sidabriniais in
dais ir puošniai paveiksluotomis 
lėkštėmis.

— Lietuvoje maistas seniau bu
vo vienas iš geriausių pasaulyje, 
— aiškino ji susirinkusiai kompa
nijai. — Nuostabūs hors d’oeu- 
vres, skaniausi pyragaičiai. Aš 
manau, visi esam galutinai išalkę. 
Pasižiūrėkim į menu (valgių są
rašą).

Pasirodė, jie jokio menu netu
rėjo. Tiktai trijų patiekalų pie
tūs, kuriuos sudarė tam tikros ko
pūstų atmainos. Pirma, kopūstų 
sriuba, jau gerokai ataušus, pil
na riebalinių pinigėlių. Po to mė
sos kukuliai ir ryžiai, įvynioti 
vandeninguose kopūstlapiuose.

— Ir jeigu pasaulyje būtų toks 
pudingas, kurį galima būtų paga
minti iš kopūstų, — tarė dr. 
Clark. — tai aš drįstu tvirtinti, 
jog jį mes taip pat dabar valgy
tum.

Po ilgos kelionės lėktuvu dele
gacijos nariai buvo labai pavar
gę ir todėl linkę visur ieškoti 
priekabių. Jiems lyg ir grįžo gera 
nuotaika, kai trečiam patiekalui 
atnešė Anglijos vaikų darželiuose 
taip mėgiamas slyvas.

Rusų bendrakeleiviai jau seniai 
buvo išgaravę. Net gi vertėjas 

Draugija, įvertindama jo kūrybą 
ir įnašą mūsų literatūrai, nuo 
1952 metų priėmė savo draugijon 
nariu.

Rašytojas R. Spalis, dirbdamas 
visą amžių su jaunimu, labai įsi- 
jaučia į jaunimo psichologiją ir 
yra vaizdingas ir patrauklus sa
vo kūryboje. Jis pasiryžo patiekti 
visą ciklą veikalų, vaizduojančių 
vienos kartos istoriją. Savo vei
kale “Gatvės Berniuko Nuoty- 
kiai” patraukliai atvaizdavo ne
priklausomos Lietuvos vaikų gy
venimą, mūsų laikinosios sostinės 
Kauno miesto fone. Antroje to 
ciklo knygoje “Ant Ribos” jis 
spalvingai atvaizdavo bręstančio 
jaunimo laikotarpį besimokančio 
gimnazijoje laisvosios lietuvių 
tautos aplinkoj. Trečioje — ne
trukus pasirodysiančioje to ciklo 
knygoje “Alma Mater” — rašyto
jas gyvai pristato akademinį lie
tuvių studentų gyvenimą, besi- 
reiškaintį nepriklausomybės laiku.

Romualdo Giedraičio kūryba 
yra labai reikšminga lietuvybės 
išlaikymui jaunimo tarpe tremty. 
Ji yra lyg tiltas, surišęs mūsų 
jaunimą su nepriklausoma Lietu
va. Jaunieji skaitytojai, nebepri
simeną Lietuvos ar svetur gimu
sieji, skaitydami R. Spalio veika
lus, puikiai gali įsivaizduoti lais
vosios Lietuvos gyvenimą ir būti 
paveikti jaunosios kartos idealiz
mo ir entuziazmo. Tiek jaunimo, 
tiek senimo anksčiau pasirodžiu
sios knygos buvo sutiktos su dide
liu dėmesiu.

dingo be žinios, kai prasidėjo pie
tūs. Tiktai einksmos, apskritavei
dės padavėjos, kurios ateidavo nu
rinkti nebaigtų valgių nuo stalo ir 
politbiuro portretai ant sienų pri
minė keleiviams, kur jie randasi.

Anglai, nukabinę nosis, sėdėjo 
abiejose stalo pusėse garsiai šne
kėdami, nors ir truputį irzlūs, 
jausdami, jog jų pirmoji pažintis 
su Sovietų Sąjunga nebuvo per 
daug sėkminga.

Ne kas kitas, bet Miss Bagshot 
geriausiai vėl išryškino visos kom
panijos nuotaiką.

— Dar aš niekuomet savo gy
venime nesijaučiau, kad taip ne
būčiau užsienyje, kaip dabar, -- 
tarė ji, dėdama ant stalo suglam
žytą popierinę servietėlę. — Tai 
yra visiškas tautinio arba indivi
dualaus prado nebuvimas, kas 
man sudaro įspūdį, jog mes esam 
nukritę į tuščią duobę.

— Aš, žinoma, nelaukiau ku
nigaikščių ir troikų, — pastebėjo 
James Bailey. — Bet aš tikėjausi 
keleto komisarų, kurie vaikščiotų 
aplink kolonas ir svarstytų penk
mečio planus, o taip pat ir jų už
grūdintų draugų, kurie tuos pla
nus vykdo. Turėtų gi būti bent 
koki gyvybės ženklai šiame aero
drome, bet, šiuo hiomentu, aš pri
sipažįstu, esu visiškai izoliuotas 
ir dėl to turiu būti tikru angltf.

Lyg ir atsakydamas į jų neri
mą, mažasis vertėjas prasiskleidė 
pro visas pliušines užuolaidas ir 
stojosi jų visų akivaizdoje.

— Atsižvelgiant į išimtinai 
dominuojančius pustymus kelionė 
lėktuvu išbraukiama iš tvarkaraš
čio, — pranešė jis vadovėline ang
lų kalba. — Aeroportas nėra tin
kamai pasiruošęs apnakvydinti 
keleivius., bet mes stengsimės pa
daryti tai, ką galim. Mes atnešim 
sudedamas lovas į vestibiulį.

šis pranešimas buvo taip ne
įsivaizduotai nelauktas, kad visi 
keleiviai ėmė šnekėti iš karto.

— Bet ar gi negalėtum gauti 
susisiekimo priemonių į miestą, 
viltingai paklausė dr. Clark.

— Ar, manai, mes visi turėsim 
drauge miegoti laukiamajame 
kambaryje? — suriko Mrs. Hos
kins.

Jie praleido pirmąją naktį So
vietų Sąjungoj ant stovyklinių 
lovelių. Mrs. Hoskins gulėjo to
liausiai nuo vyrų ir demarkaci
jos linija tarp dviejų lyčių buvo 
didelė granitinė Lenino stovykla 
su išskėsta ranka, tyliai laiminan
čia Miss Bagshot.'

IŠ A. TELESCOMBE
“Mis* Bagshot goes to Moscow”.
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V. KAZOKAS

ROJAUS VARTAI
Pulgis Andriušis, Rojaus 
▼ a r t a i, Apysaka. Nidos 
Knygų Klubo Leidinys Nr. 28. 
1960. 198 psl.

Nuo Donelaičio ligi Pulgio An- 
driušio mūsų literatūroje lietuviš
kasis kaimas buvo ir tebėra pa
grindinis rašytojo kūrybos šalti
nis. Daugybėj atvejų šisai šaltinis 
atrodė išsekęs, net banalybių 
maurais užėjęs, bet tai tik dėl to, 
kad daugelis sėmėsi iš vienos ir 
tos pačios duobutės, nebandyda
mi atverti naujų to paties šalti
nio versmių. Pulgis Andriušis at
rado naują versmę, kuri tik jam 
vienam tepriklauso. Šios versmės 
vanduo gaivus, turįs ligi šiolei 
negirdėtų mineralų prieskonį, ku
rio cheminė sudėtis yra vieno pa
ties Andriušio paslaptis. Davė 
Andriušis šitos šventos versmės 
šventinto vandens mažais gurkš
neliais paragauti savo pirmoje 
knygoje “Anoj pusėj ežero”, ir 
mes pasijutome lyg apkerėti: 
klausydamiesi jo ramaus pasako
jimo, mes jame girdėjome ir dai
ną, ir muziką ir drauge matėme 
seniai pažįstamus vaizdus, tačiau 
naujoje šviesoje, tarytum krišto
liniam atspindy. Ir supratome: 
koksai galingas burtininkas tasai 
Andriušis, kokia kerinti galia jo 
žodyje! Nežinia, ar jis savo vira
lą šiek tiek žiupsneliu kokių drus
kų persūdė, ar išsiblaškęs ką nors 
pamiršo įmaišyti, tačiau antroji 
jo knyga “Sudiev, kvietkeli” ne
turėjo tokio visuotinio žavesio, 
kaip pirmoji. Jos stiprybės buvo 
jieškoma stiliuje, kalbos žodingu
me, sakinio muzikalinėje kon
strukcijoje, gamtovaizdžių apra
šymuose,'bet ne visumoje. įtar
tini žvilgsniai, ypač po “Tipelio”, 
bandė matyti Andriušį kasdieniš
koje aplinkoje, be raganiaus ap
siausto.

Su knyga “Rojaus vartai” P. 
Andriušis vėl pasirodo savame 
elemente. Jeigu “Anoj pusėj 
ežero” autorius buvo tik frag- 
mentarinis, tai čia jis išsitiesia 
visu savo ūgiu — jis patiekia pil
nai atbaigtą meno kurinį su pui
kia kompozicija ir atbaigtomis de
talėmis.

“Rojaus vartuose” Andriušis su 

P. ANDRIUŠIS

Ištrauka iš knygos “Rojaus Vartai”
Tą rytą, saulei jau visur lygiai išsidalinus po dar neapsilapoju

sių obelų šakas, Bailokas, Narba ir Juza, besikapstydami kluonienos 
prievartėje, — beneužklups kur jau besikalant šiųmetį diegą, — 
žiūri — guli iš gūžtos iškritęs žvirbliukas. Nuogas kaklas, galvos 
daugiau, negu jo viso paties, kartkartėmis pasispardo laibom, ilgom 
kojelėm, tiesiai prašos katino. Nedaug likę gyventi.

— Tu greičiau bėk žardavietėn ir iškask duobę! — įsako Bailo
kas Narbai.

— Ar didelę? — klausia šis.
— Gana bus sprindžio... — atsako Baliokas ir, palikęs žvirb

liuką vieno Juzos apsaugai, bėga namo, po valandėlės grįžta prisi
krovęs pilnas rankas gražiausių daiktų.

Ką Juza tuo trumpu metu darė ar nedarė, bet Baliokas, išpylęs 
daiktus ant pernykščių lapų, mato — paukščiukas jau nebetrūkčio- 
ja, tik guli atmetęs didelę galvą, nebematydamas naujo pavasario 
kluonienoj.

— Darei jau ką? — klausia Baliokas.
— Pūčiau... — tirtėdamas atsako Juza.
— Ar nežinojai, kad kvapu apipūstas paukščiukas tuoj mirš

ta?
— Nežinojau...
Neleidžia širdis Baliokui toliau bartis ant Juzos, jis gi ir pats, 

pirmą kartą paėmęs ant delno, buvo prikišęs burną paklausyt, ar 
dar gyvas, nors ir kaip stengėsi neapleist kvapu.

— Vieną kart žmogaus rankom apčėploti anys visi miršta... — 
lyg ir gailėdamas sako Baliokas, jau iš anksto pasiruošęs laidotu
vėms. — Ja jau kas mirė, tas po žemėm!

Grįžus duobkasiui Narbai, Baliokas švariai išvalo kartoninę 
skrynelę nuo siūlų, kluonienon atskuba Palionė, net gi Baltrų Jad- 
vygiotė su Viktule, — negirdėti neregėti dyvai, — jos tuč tuojau 
perima darbus į savo rankas, vis bėginėdamos namo, atsineša baltus 
lėlių marškinėlius, švelniai įvelka žvirbliuką, pakiša jam minkštą pa- 
duškaitę po negyva galva, perjuosia raudonu kaspinėliu.

— Jų čia darbas, tegul... — sako Baliokas, pasitraukdamas į 
šalį, akim sekdamas mergų judesius, greitus, taiklius.

Pašarvojus numirėlį it lėlę ir uždarius karsto antvožą, Baliokas 
-nustumia šalin mergas, liepia Narbai dar subėgiot namo, o kai šis at
neša anglio, ant dangtelio išpiešia tiesų kryžių. Po to, atsinešęs iš 
paklojimės grėblį, pririša ant šiekštos pagaliuką, ir paprastas bedan
tis grėblys staiga pavirsta tikru kryžium, kaip ir per Kryžaunas 
Dienas einant į kaimo kapines. Ir šisai daiktas, Balioko įsakymu,

atitenka nepaprastai nudžiugusiam Juzai, pirmas toks svarbus darbas 
gyvenime.

— Tik man laikyk aukštai! — sako Baliokas.
Išsirikiuoja ant kluonienos tako, pirmas Juza su kryžium, paskui 

Baliokas, Narba, abudu surėmę pečius, sunkiai nešdami karstą, o mo
terys, kaip priimta, per gerą žingsnį atsilikę padriku būreliu, — 
visi vienan balsan rėkdami, plačiai atvėrę burnas.

— Aj-joj-juj-jaui-juji-jieji...
Juzai tirpsta rankos, bet jis kuo aukščiau kelia grėblį, vis besi

dairydamas, ar visi jį mato, jis čia šiandien pats vyriausias.
įpusėjus kelionę žardavietėn, tik susiplaka basos kojos į sijoną, 

pro eiseną susiūščioja lėkdama uždusus Kasčiuvienė, pastveria Ju
zai iš rankų grėblį, nuriša pagaliuką, juo dar škepšteri per blauz
das, sviedžia viską paklojimėn, be atvangos šaukdama:

— Nevalia švento kryžiaus niekint, man šventą kryžių jūs...
Krenta žemėn karstas su nabašninku, atšoksta antvožėlis, lai

dotuvininkai metasi už pašalėlio, atgavę kvapą, kiša kalvas iš užu 
sąsparos, o Kasčiuvienė, pasilikusi su mergiotėm, barasi jas gėdyda
ma.

— Pusė mergų jau, ir da pristojat vaikus, ai gražu! Ir da ne 
savo kluonienos dalioj!

Baltraus mergiotės net pritupia iš baimės, pagautos nusikaltimą 
atliekant svetimoj dalioj, o Vincų Uršuliotė atatupsta traukias pa- 
kalnėlėn prie savo obelų, kur Kasčiuvienė nebebus pavojinga, — 
taip jos tėvų įmokytos nekelt kojos, kur ne jų žemė!

— Nu jau, nebijokit, mergiotėlės, matau, čia berniokų darbas... 
— lyžta Kasčiuvienė, pati apsigandusi, nes neturi valios į svetimus 
vaikus, lenk Dieve, dar gali užsikabint Vinčienei ant liežuvio...

Tad jinai pakelia nuo žemės kartoninę skrynelę, ima gėrėtis 
puošnybėmis, šypsosi, matyt, prisiminus savo vaikystę, ir sako:

— Gerai, mergytės, kad mylit paukščiukus, ir anys nuo Die
vo...

Vyrams už pašalėlio tokia pabaiga labai nepatinka, Baliokas pik
tai subamba.

— Va dabar, ko gera, ims vilkt marškinėlius...
Pasigrožėjus {kapinėmis, Kasčiuvienė' nupūsčioja namo.
Sušokę iš užu pašalėlio, vyrai skubiai tvarko karstą, dirba to

liau pertrauktą darbą be moterų, kurios visuomet ženklina nelaimę, 
jei jau kartą įsisuka kluonienon! Ant dviejų ilgų šiaudų persvėrę 
karstą, nuleidžia jį atsargiai duobėn, beria žemes atgal, o Juzai lie
pia verkt; šis kumščiukais ima trint akis, bet ašarų neištraukia. 
Tik prisiminęs, kaip jis išdidžiai pirmą kart savo gyvenime nešė 
kryžių ir kaip jam motina staiga pagriebė iš rankų, jisai praplium
pa tikrom, graudžiom ašarom.

— Dabar tai kas kita, verki kaip vyras! — pagiria Baliokas, 
rankom lygindamas kapą. — Tik kryželio trūksta...

Tačiau, atsiminę Kasčiuvienės sijono pūsčiojimus, laidotuvinin
kai pasitenkina apskleidę kapą pernykščiais vyšnialapiais, ant viršaus 
užritina akmenį, i Baliokas suranda ir pasiteisinimą.

— Ag anas gi nekrikštytas...

didele meile ir nepaprastu subti
lumu puslapis po puslapio atsklei
džia vaikystės pasaulį ir jame pa
leidžia tris vaikus, šis pasaulis 
nedidelis: erdvi gero ūkininko 
kluoniena, kurios patvoriuose įsi- 
veisę avietynai ir dilgėlynai ir 
kurią skiria nuo kiemo dideli var
tai. čia auga vienas kitas vaisme
dis, ir nors pati kluoniena yra 
trijų brolių ūkininkų bendra sa
vastis, tačiau medžiai priklauso 
skirtingiems savininkams. Balio
kas, Narba ir Juza iš skirtingų 
kiemų bet jie dar tokioje nekalty
bėje, kad neskiria “kur mūsų ir 
kur jūsų”. Ir čia, šiame uždara
me rojaus kampelyje tie berniu
kai praleidžia ištisus metus. Čja 
jų žemė, čia jų laisvė. Suaugu
sieji turi kitą pasaulį ir jų vaid
muo vaikų karalystėje beveik ne
jaučiamas: jie yra tarsi įstaty
mas, kuris iškyla aikštėn_tik ta
da, kada pažeidžiamas. Andriušis 
suaugusius įveda į akciją tik tais 
atvejais, kada vaikus reikia draus
ti arba taikinti. Visą vasarą jie 
kluonienoje, žiemą gi ant pečiaus, 
tačiau ir ant pečiaus besitrindami 
jie neišleidža kluonienos iš min
čių ir akių, šioje knygoje pagrin
dinis veikėjas yra laikas. Su savo 
sezoninėm permainom jis apspren
džia ir padiktuoja vaikams jų nu
tikimus ir darbus. įsidėmėtina 
ypač veikalo kompozicija: auto
rius, vaizduodamas vaikus viduje 
arba ant pečiaus žiemos metu, jis 
staiga pasakojimą nutraukia ir 
čia pat išveda vaikus pavasario 
saulėje į kluonieną. Ir taip kon
trastiniais fragmentais, dėdamas 
žiedelį prie žiedelio vis iš priešin
go metų laiko, Andriušis nupina 
spalvingą vainiką ir apėjęs ratu 
užbaigia ten, kur pradėjęs. Šitoks 
veikalo komponavimas yra muzi- 
kalinis rondo, kur vainiku pinamos 
dvi melodijos pagal formulę: a b- 
a c a b a. Muzikinis pradas And
riušio kūrinių kompizicijoje jau 
buvo jaučiamas ir “Anoj pusėj 
ežero”, bet tai buvo greičiau 
užuominos arba nedrąsus bandy
mas. šioje gi knygoje muzikalinę 
kompoziciją pravedė su visomis 
detalėmis, ir tai yra pirmas toks 
veikalas greičiausiai ne vien tik 
lietuvių literatūroje.

V. KIKILIS

LIETUVIS RAŠYTOJAS IŠEIVIJOJ
Literatūra yra viena iš meno 

šakų, kuri labiausiai reprezentuo
ja savo tautos kūrybą ir kurioje 
ryškiausiai atsispindi tautos dva
sia. Dar daugiau: literatūra yra 
neginčijamas tautos gyvastingu
mo rodiklis — tauta gyva ir kū
rybinga, ir jos literatūra klestėte 
klesti; tauta užguita, karų išvar
gina arba merdinti, drauge ir jos 
literatūra smunka, šito viso ne
galėtume pasakyti imdami dėme
sin kitus menus. Tiesa, kiekvie
nas menas yra savotiškas tautinės 
kultūros reprezentantas, tačiau 
ne tokiu mastu ir ne tokia apim
timi, kaip literatūra.

PULGIS ANDRIUŠIS Jeigu literatūra tarp kitų meno
(šaržas)

Nors autorius vaizduoja vaikus 
ir vaikų pasaulį, tačiau pasakoja 
suaugusiems, ir, būtent, tiems su 
išprususiu estetiniu skoniu. Vai
kus ir jų psichologiją autorius ne
ginčijamai pažįsta ir juos per
pranta. Ne vien tik jų vaikiškus 
samprotavimus atskleidžia su jų 
žaidimais, pokštais bei išdaigom, 
bet net ir dialogai trumpi, kon
kretūs ir taiklūs, kad autoriui, 
mėgstančiam ilgą ir melodingą 
sakinį, atrodo, nebuvo labai leng
vas uždavinys. Vaizdavimo būdas 
realistinis ir griežtai konkretus. 
Andriušis vengia abstraktybių. 
Net tokių žodelių kaip “kažkas”, 
“kur nors”, “kadaise” ir pan. jo 
plačiame žodyne neužtiksi. Tokiu 
savo konkretumu Andriušis iš kar
to laimi skaitytojo pasitikėjimą 
ir palankumą.

Bet kodėl Andriušio šios knygos 
herojai vaikai, nors pati knyga 
savo visa apimtimi netaikyta vai
kams? šitam uždarame kluonie
nos peizaže labiausiai jie ir tiko, 
ir būtent, tokie vaikai, kuriems 
neįdomu, kas yra už tvoros. Gir
dėjo jie, kad įsilipus į Raudonąją 
Grūšnę pamatysi trijų parapijų 
bažnyčias ir penkis ežerus, bet jie 
nesiveržė j augštį nei į šalis ty
rinėti, o buvo laimingi ir paten
kinti tuo, ką jie turėjo. Tokiu 
būdu autoriui ir pavyko nedalo
mame vienume išlaikyti vaizduo
jamą pasaulėlį, ko jis niekados 
nebūtų pasiekęs su suaugusiais. 
Iš kitos gi pusės autorius, siekda

šakų yra išimtinoje padėtyje san- 

mas glaudesnio kontakto su skai
tytoju, bandė ir jį patį aktyviai 
įvesti į knygos vyksmą. Vaikai 
visais laikais ir visur daugiau ar 
mažiau vienodi: jie jau savaime 
turi visuotinumo bruožų, jie dar 
ne individai, ir todėl skaitytojas, 
sekdamas akimis Balioko, Narbos 
arba Juzos išmones, tuo pačiu 
juose mato ir savo vaikystę. Ir 
vienu ir kitu atveju autorius tik
rai laimi, bet nieko nepraranda.

Be jau minėtų atvejų, kurie li
teratūros kūriny eina vienodu 
mastu,, vis tik Andriušio stiprybė 
ir galia glūdi jo pasakojime ir 
kalboje. Jau patsai Andriušio sa
kinys savaime yra atskiras kūri
nėlis. įsiklausykime tiktaį į jo me
lodiją, į jo išradingus ir origina
lius palyginimus, į atskirus žo
džius, kurie taip rūpestingai at
rinkti ir pritaikinti, kad sakinio 
konstrukcijoje vien tik savo pras
me ir skambesiu išreiškia savai
mingą vaizdą, čia yra stilius ir 
čia yra Andriušis. Nebūtų And
riušis, jeigu jis vienur kitur ne
pabarstytų skaidraus sąmojaus, 
bet taip saikingai, kad juo neuž
gožia šalimais esančio vaizdo ar 
minties. Pabaigai norėtųsi tik tiek 
pasakyti, kad “Rojaus vartai” yra 
viena iš tų retų knygų, kurią per
skaitęs skaitytojas nenumes į pa
šalį, bet nuolat ir nuolat grįš prie 
jos, ir kiekvieną kartą vis joje 
atras ką nors naujo, šviežio ir sa
vo. 

tykyje su tauta ir jos kultūra, 
tai lygiai tokioj išskirtinoj padė
tyj stovi ir jos kūrėjas — rašy
tojas. Jis yra tampriausiai su
rištas su savo tauta, ir tasai ry
šys yra tautos kalba. Nei muzi
kui, nei skulptoriui, nei tapyto
jui nereikia vertėjo, ir todėl ši
tiems menininkams mažiausiai ga
lioja etnografinės ribos. Tuo 
tarpu rašytojas negali išeiti į pa
saulį be tarpininko, kuris nors 
ir su geriausiais norais jo kūri
nį žaloja, ir jo kūryba, perėjusi 
per vertėjo rankas, jau nebėra 
toji, kokia ji yra originale. Pa
galiau ir kūrybinė rašytojo lais
vė palyginus su kitomis meno ša
komis yra gerokai suvaržyta: jis 
neatplėšiamai prikaltas prie gy
venamosios realybės, kuri yra 
jam drauge ir kaip kūrybos med
žiaga ir kaip įkvėpimo šal
tinis. Jį varžo net ir žo
dis, kaip kūrybos priemonė, nes 
juk žodis turi prasmę, ir jis pri
valomai turi su ja skaitytis, ki
taip niekas juo nepatikės. Rašy
tojas kuria savo pasaulius, ku
riais skaitytoją turi įtikinti, kad 
jie tikrai yra nemeluoti, o kad 
skaitytojas jam įtikėtų, jis pir
miausiai turi jį suprasti, štai dėl 
ko rašytojas negali taip laisvai 
žaisti fantazija savo kūryboje, 
kaip, sakysim, toksai tapytojas. 
Kaip mes matome iš šių dienų 
tapybos, dailininkas gali savo kū
ryboje išsižadėti ir prasmės, ku
ri kitose meno epochose taip bu
vo esmingai vertinama, gali at
sisakyti ir objekto, kuris kaip 
prasminga priemonė galiojo kaip 
raktas į dailininko pasaulį — 
šiandie jam paliko tik spalva, ku
ri yra jam ir priemonė ir pati 
sau tikslas, ir jis žaidžia ja nesi
rūpindamas nieku daugiau. Rašy
tojas priešingai — jam visais lai
kais žodis galiojo ir tebegalioja 
kaip prasminga priemosė jo min
ties pastatui, ir tasai kūrinys ne
išvengiamai perlietas jo tautos 
kultūros ir gyvenamojo laiko 
dvasia.

šitas įžangines pastabas imda
mi dėmesin, pažvelkime dabar į 
lietuvį rašytoją, kuris šiandie yra 
ne tarp savųjų savame krašte, 
bet svetimoj aplinkoj ir tuo pa
čiu svetimos kultūros tiesiog įta
kojamas. Ar jo kūrybinis poten
cialas kyla ar krinta? Kiek jis 
yra paveiktas tos kultūros, kurio
je šiandien gyvena ir ar jis ei
na pėda pėdon su pačia laiko dva
sia? Kokios jo ateities perspek
tyvos?

Atsakydami į šituos klausimus 
mes turėsime ne tik lietuvio ra
šytojo kaip kūrėjo vaizdą, bet 
drauge ir mūsų literatūros išei
vijoje pagrindinius bruožus. Jei
gu mes imsime rašytoją kaip 
žmogų, tai jo dalia niekuo nesi
skiria nuo kiekvieno eilinio emi
granto, tik gal su tuo skirtumu, 
kad jis daug jautriau ir sąmo
ningiau išgyvena už kitus šitą 
kiekvienam žmogui tragišką iš 
kultūros į kultūrą transplantaci
ją. žmogus, augęs ir brendęs vie
noje aplinkoje ir savanoriškai ar
ba priverstinai perėjęs į kitą kul
tūringą aplinką nustoja kultūriš
kai vystęsis ir jis palieka tame 
pačiame laike, kada jis apleido 
savo kraštą. Jam laikas sustoja, 
jam gyvenimas sustoja, ir jis 
pats sustoja. Pažvelkime tik pa
tys į save: mes Lietuvą teįsivaiz- 
duojame tik tokią, kokią pažino
me tenai begyvendami ir kokią 
paskutiniu momentu palikome. 
Mes neįsivaizduojame ir netiki
me, kad per šiuos penkiolika me
tų ir Lietuvoje gyvenimas vystė
si ir kito, kad ten įvyko gigan
tiškų permainų, ir teigiamų ir 
neigiamų, bet mūsų sąmonėje ši
to atgarsio nėra, nes šias visas 
žinias priimame nesuinteresuo
tai, kaip kažkokį laikraščių pa
duotą įvykį, įvykusį kažkur sve-. 
timame krašte, ne Lietuvoje. Iš 
kitos pusės ir šioje, naujoje ap
linkoje mes nepritampame: mūsų 
pažiūros skirtingos, negu vietinių, 
mūsų skoniai nesutampa, mes 
viską kritikuojame, nors gal iš 
tikrųjų nėra pabaisa tai, ko mes 
bijome. Tačiau svarbiausias daly

kas ir emigrantui nenugalima 
kliūtis yra tai, kad emigrantas 
gyvena vakar diena, tuo tarpu 
visi kiti aplink jį gyvena šiandie, 
šis mažas nukrypimas analizės 
vardan buvo padarytas vien dėl 
to, jog ir rašytojas kaip emigran
tas gyvena tomis pačiomis nuo
taikomis ir dvasia kaip ir kiti jo 
likimo dalininkai. Vargu ar gali
ma būtų pasakyti, kad duodamės 
naujos kultūros įtakojimui. Prie
šingai, mes daug uždaresni bet 
kokiai svetimai įtakai būdami čia, 
negu kad gyventume savame 
krašte. Rašytojas, aišku, griebiasi 
savo žanro knygų: jis laimingas, 
kad pramokęs kalbos gali skaityti 
ir gėrėtis originaliniais veikalais, 
kurie kitu atveju gal tebūtų buvę 
prieinami tik per vertėją. Tačiau 
ar jo kūryboje jaučiama kokia 
specifinė to krašto įtaka? Mano 
atsakymas būtų griežtai neigia
mas. Tiesa, įtakų yra, tačiau tos 
įtakos nepasireiškia specifiniai, 
kaip galima būtų emigrantiniame 
gyvenime tikėtis: jos vyksta ir 
vyko normaliu keliu, nesvarbu, 
ar mūsų rašytojas būtų palikęs 
namie, ar šiandie atsidūręs išei
vijoje. Pagaliau jie, t.y. mūsų ra
šytojai daugumoje ir išemigravo 
jau būdami subrendę ir savo kū
rybinėse normose bei stiliuje nu
sistovėję. Tokiu būdu galima drą
siai teigti, kad lietuviui rašyto
jui emigrantinis gyvenimas di
desnės įtakos nepadarė. Tiesa, jis 
kaip menininkas negalėjo praeiti 
pro viską užsimerkęs: svetimi 
kraštai ir naujos kultūrinės ap
linkos praplėtė jo dvasios horizon
tą, pažintieji autoriai ir jų kū
ryba daugiau ar mažiau apvaisi
no jo paties kūrybinę mintį, ta
čiau visa tai neišmušė jo iš nu
sistovėjusių vėžių, ir nepasuko 
nauja kryptimi. Kad svetimos 
kultūrinės aplinkos įtaka lietuvio 
rašytojo visai nepalietė arba jei
gu kokia nors ir yra tai visai ne
juntama, liudija jau tas faktas, 
kad visi mūsų rašytojai, nors pa
sklidę po įvairias šalis, renkasi 
tačiau sau temas ir semiasi sau 
medžiagos iš vakar Lietu
vos gyvenimo. Išimtį šioje vietoje 
sudaro tik Antanas Škėma, 
kuris bando permesti tiltą tarp 
vakar ir šiandie, tačiau neskai
tant jau eilinio skaitytojo net 
daugumas jo kolegų rašytojų jo 
pastangų neįvertino ir nesuprato. 
Nežiūrint to, ši knyga laikytina 
viena iš drąsiausių ir talentingai 
parašytų mūsų išeivijos literatū
roje knygų. Dar daugiau: autorius 
šiuo savo veikalu bando išgriauti 
nuo neatmenamų laikų nusistovė
jusią kinų sieną, kad be lietu
viško kaimo ir jo herojaus kai
miečio nebėra lietuvių literatū
ros. Kiti, kaip Aloyzas Baronas 
arba Jurgis Gliaudą arba Balys 
Gražulis daugiau ar mažiau pasi
gauna išgyvento laiko arba karo 
išgyvenimų temų, tačiau jų dar
bai yra daugiau literatūrinė žur
nalistika arba teziniai įrodinėji
mai (be išimties A. Barono raš
tai arba J. Gliaudos Namai ant 
smėlio). Taigi, be vienos kitos 
išimties emigracija mūsų išeivijos 
literatūrai didesnių permainų ne
atnešė, nors, atsižvelgiant į ap
linkybes ir išgyventą laiką, galė
tume tikėtis naujovių tiek pačioj 
tematikoj, tiek ir problematikoj. 
Ir jeigu šito nėra, tai tik dėl to, 
kad lietuvis rašytojas išeivijoje 
lygiai kaip ir mes visi, neina pė
da pėdon su gyvenimu, bet gyve
na praeitimi. Ir pasirinktos temos 
yra daugiausia, imtos iš idiliškos 
buities dar tų lakų, kada mes ra
miai ir saugiai gyvenome šiaudi
nės pastogės prieglobstyje.

Kad nebūčiau palaikytas tik 
tuščiu spėliotoju, aš čia noriu su
minėti tik keletą pirmaeilių rašy
tojų, kurie savo kūryba ir auto
ritetu turi nemažos reikšmės ir 
svorio mūsų literatūriniame pa
saulyje. Lietuvių Rašytojų Drau
gijos sąrašuose yra suregistruo
ta apie šimtą draugijos narių, iš 
kurių apie pusė yra prozaikų. 
P. Andriušis, išeivijoje iškilęs į 
literatūrines augštumas, vis dar 
tebegyvena anoj pusėj ežero Viš- 
čių kaime.

(Bus daugiau)
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pasauly DANGORAIŽIO DEKORAVIMAS - JOS TRIUMFAS
The News (11/8/60) apie architektę 'R. Reisonaitę

ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO
Vladas Šlaitas, Ant Saulėgrąžos 

vamzdžio. Eilėraščiai — 1959. 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos Leidinys. Psl. 43. Knyga, 
pereitais metais laimėjusi Lietu
vių Rašytojų Draugijos literatū
ros premiją.

Poezija visados buvo ir tebėra 
atsakymo neturinti mįslė: bando 
ją įminti poetas, atsakydamas sa
vo kūriniais, bando jos prasmę 
atsekti ir skaitytojas, skaitydamas 
tuos poeto kūrinius. Tačiau poe
zija yra kaip tiesa: nepasiekiama 
ir neišsakoma. Poetas jos neišsa
ko’, bet tik per ją pats save at
skleidžia.

Vladas Šlaitas poeziją dar ki
taip supranta: jam poezija yra 
jo buities atrama. Be jos poetas 
nepakeltų savo didelio sielvarto, 
savo vienatvės ir kančios. Poeto 
desperacija tokia klaiki, kad tik 
viena poezija jį sulaiko nuo pas
kutinio žingsnio.

Jau prieš dešimt metų Vladas 
Šlaitas savo “žmogiškose psalmė
se” (išleista 1949 m.) atskleidė 
savo abejones gyvenimo verty
bėmis. Po dešimties metų, saky
tume, tos abejonės privedė jį prie 
beviltiškos beprasmybės. Knyga 
“Ant saulėgrąžos vamzdžio” yra 
viena iš pačių pesimistiškiausių 
mūsų poezijoje. Vladas Šlaitas 
šioje knygoje daug nekalba: at
rodo, net ir kalbėti neverta. Grei
čiausiai jis ir nekalbėtų, jeigu jo 
kalba nebūtų poezija.

Palyginus abi autoriaus knygas 
ašikėja, kad Vladas šlaitas ne
daug kuo pasikeitė. Formaliniu 
atžvilgiu jis vienodas abiejose 
knygose, tik gal kiek kondensuo- 
tesnis paskutinėje: mintis glaus
tesnė, žodis taupiau pavartotas. 
Eilėraščių forma knygoje “Ant 
saulėgrąžos vamzdžio” gana nuo
bodoka: ta pati metrika, tas pats 
skaldomų sakinių baltasis eiliavi
mas, netgi perdažnas to paties 
motyvo vartojimas (iš dvidešimt 
septynių eilėraščių šešiuose pasi
kartoja mėnulis). Tematiniu atž
vilgiu šičia jis dar lygesnis: ta 
pati prasmę praradusio žmogaus 
nuotaika tas pats susidūrimas su 
daiktais ir dužimas. Nesinorėtų

P. ANDRIUŠIS

Naujas australas iš 
pragaro 
(FELJETONAS)

Australų Imigracijos Departa
mento direktorius, išleisdamas sa
vo įgaliotinius į užjūrio kraštus, 
tarp kitko pareiškė:

— Nors ir iš peklos, bet kad 
man pristatytumėt kuo daugiau 
naujųjų australų!

Vienas įgaliotinis, pasisukalio
jęs po Europos kraštus ir nieko 
nepešęs, prisiminė direktoriaus 
atsisveikinimo žodžius ir nuvyko 
tiesiai į pragarą.

Liucipierius jį liepsningai pri
ėmė savo šiltoj įstaigoj ir, išklau
sęs reikalą, beviltiškai sušmešė- 
lavo uodega, sakydamas:

— Labai gaila, misteri, tuo tar
pu tegalėsiu duoti tik vieną kan
didatą. Tamsta jį rasi mūsų var
tininko raštinėje.

Australų įgaliotinis, padėkojęs 
Pragariškajai Ekscelencijai už 
šiltą priėmimą, nuėjo pas varti
ninką ir ten radęs belaukiant ap
šepusį kipšiuką, išsitraukė popie
riaus lakštą, plunksną ir ėmė tar
dyti:

— Pavardė?
— Balabiesas!
— Užsiėmimas?
— Sieros ir smalos žaliavų tie

kimo viršininkas!
— Gerai, užrašysim: juodadar

bis. ..
— Ne, misteri, aš buvau tikru 

bosu, tiktai po to, kai išeikvojau 
tris tonas sieros bei smalos miši
nio, mane atleido iš tarnybos ir 
dabar nori manim visai atsikra

tikėt, kad poetui stigtų būdų iš
sireikšti: daugely vietų jis gana 
originalus tiek siužetiniu, tiek ir 
vaizdiniu atžvilgiu. Poeto siauru
mas vaidenasi greičiausiai tik dėl 
to, kad jo žvilgsnis ypa paskuti
nėje knygoje perdaug gal būt su
kauptas į vieną tašką.

ab.

METMENYS Nr. 2
LEIDŽIA: METMENŲ 

BENDROVĖ. REDAGUOJA:
VYT. KAVOLIS.

KAINA: 1.50 DOL.
Algimanto Mackaus “Ties’ Ne

priklausomybe ir ties Žemėn Ne
jaugusia Karta”, J. Meko “Aš, 
Amerika ir Lietuva” ir Vytauto 
Kavolio “Lietuviai, Komunizmas 
ir Tautinis Charakteris” — tie 
trys antrajam METMENŲ nume
ry telpantys straipsniai, o taip 
pat ir K.K. Almeno “Geltonas 
Biuikas” ir Liūnės Sutemos “Ne
bėra nieko svetimo”, verčia skai
tytoją pripažinti, kad leidėjų de
klaracija, jog “kiek jie yra jau
nosios kartos — sakykime, tarp 
dvidešimties ir keturiasdešimties 
— galvojimo organas, tiek jiems 
visada iškils svarbiausias intelek
tualinis šios kartos rūpestis: išsi
aiškinti savojo lietuviškumo reikš
mę, turinį ir tikslus: kas jame es
minga, kuo jis šiandieniniam žmo
gui svarbus, kur link jisai kreip
tinas” nėra tik tušti, pirkėjų ir, 
svarbiausia, mecenatų prisivilioji
mui žurnale patalpini žodžiai. V. 
Kavolio įžvalga į tautinį lietuvių 
charakterį, pagal kurią “tvirčiau
sias jo elementas yra apsauginis 
kiautas, kuris kaip ežio spygliai, 
pakyla kiekvieną kartą, kai kas 
nors jėga į lietuvį skverbiasi” ir 
A. Mackaus pasakymas, jog nepri
klausoma “Lietuva tapo šneki. Ji 
apsisiautė ištaigingais kailiais, 
išėjo į savo miniatiūrinių miestų 
gatves, ir jose kartojo Paryžių ir 
Berlyną su Petrapilio priemaiša, 
neretai koketiškai deklaruodama 
tėvynės meilę, daug šnekėdama, 
bet mažiau dirbdama” patrenkė 
šviežiu vėju mūsų išeiviškoj, sen- 

tyti. ..
— Bus viskas tvarkoje, Mr. 

Balabies, du metus turėsi atidirb
ti kontraktą ten, kur paskirs dar
bo įstaiga, o paskui tokiems svei
kiems velniams, kaip tu, mūsų 
krašte šimtai galimybių!

Po to australas paaiškino, ko
kiais keliais pasiekti Neapolį, kur 
jau laukia naujo transporto lai
vas.

— Tuo jau nesirūpinkit, miste
ri, aš pats susirasiu ten kuo trum
pinusį kelią!

Paskirtą dieną Balabiesas su 
čemodanu išniro iš Vezuvijaus 
ugnikalnio dūmų ir, nusišluostęs 
nuo naujo kostiumo sieros pele
nus, oru atskrido prie emigran
tų laivo, kuris netrukus ir išplau
kė Australijon. Kipšiuko arklinė
se ausyse vis dar skambėjo Liu- 
cipieriaus atsisveikinimo žodžiai:

— Na, Balabiesai, Australija — 
tavo paskutinis šansas, jei ten 
nieko nenuveiksi mūsų garbei, 
mes tave nurašysim į nuostolius. 
O dabar dink man iš akių!

'Iš Bonegilos stovyklos Balabie- 
są nugabeno į Port Adelaidę ir 
tenai paskyrė į sieros rūgšties 
fabriką.

Nors ir būdamas blogu velniu, 
Balabiesas vis tiek liko velniu. 
Jau iš pat pradžios neturėdamas 
jokių kalbinių sunkumų, pirmiau
siai pabandė seną velnių numerį: 
išmokyti australų darbininkus... 
keiktis! 

timentų, panegirikos ir parapiji
nių rietenų apipainioto j spaudoj. 
METMENYSE, iš tikrųjų, rašo ir 
bendradarbiauja jaunoji karta. Ir 
daug kam iš mūsų tarpo, žodžiu 
ir raštu lig šiol bent iliuzoriškai 
atstovavusius išeivijos visumą, 
teks su ja dabar jau nori-nenori 
susipažinti. Ir ne tik su ja, bet, 
taip pat ir su pačiu lietuviu, 
koks jis šiandien, po 15-kos metų 
kelionių, yra, ką daro, ko ieško 
ir ilgisi.

Iš užsieniuose ir krašte išei
nančios perijodikos METMENYS 
dar ryškiai išsiskiria ir savo ma
žu formatu, patogiu traukiny), 
taipgi labai tinkančiu į mūsų kuk
lias lentynas. Meniškas žurnalo 
apipavidalinimas nėra, tačiau, nei 
skoningas nei originalus. Pirmame 
puslapyje telpantis turinys galėjo 
būti atspausdintas kiek stambes
niu šriftu ir netaip suglaustai. 
Turiniui apžvelgti skaitytojas ne
turėtų dėti pastangų. Nežiūrint 
šito mažo trūkumo, bendrą spaus- 
tuviniai technišką žurnalo planą 
reikia skaityti pavykusiu. MET
MENYS — vakarietiškas leidinys. 
Kaip tik šito redakcija, atrodo, 
ir siekė. J.J. .

Remkim ir rinkim RINKTINĘ
Nidos Knygų Klubas nuostabiu 

būdu išsiliko kaip pati pastoviau
sia grožinės literatūros ir perijo
dikos leidykla, štai kad ir RINK- 1 
TINĖ, kuri be “techniškų kliū
čių” jau išeina 5-ju numeriu pa
žymėta. *Ir tai ne koks bloznelis, 
bet 80 puslapių su viršeliais pati
kimas žurnalas, kaip bitelė, sune- 
šus laikraštinį medų savo avilin.

Šios laidos turinyje ilgiausias 
ir autoritetingiausias J. Budrio, 
dabartinio Lietuvos gen. konsulo, 
Klaipėdos sukilimo organizato
riaus straipsnis “Klaipėdos mies
to paėmimas”. Be valio-poezijos, 
be sentimentalinio herojizmo pro 
mus praslenka taip spalvingas bei 
reikšmingas istorinis įvykis. Ra
šytojas S. Būdavas šiltai prisime
na susitikimus su poetu-drama- 
turgu P. Vaičiūnu atsiminimų 
pluošte “Petras Vaičiūnas ir ma
no namelis”. V. Sruogienė patie
kia istorinių žinių apie miglotą 
karaliaus Mindaugo žmoną praei
ties tyrimų saujoj “Morta, Lietu-

Pietų pertraukos metu, srėbda
mas sierą, kurią dėl publikos akių 
buvo pavertęs australiška arba
ta, Balabiesas jau buvo vienam 
australų darbininkui bepradedąs 
šnabždėti ausin, bet, gerą valan
dėlę pasiklausęs, patsai užsikim
šo sau arklines ausis.

— Jūsų Prakeiktybe, — nubė
gęs į telefono būdelę skambino 
vyriausiam pragaro buhalteriui, 
— aš visiškai atsisakau gundyti 
australus blevyzgoti. Jie mane 
patį, seną velnią, sugėdino! Ne, 
ne, Jūsų Prakeiktybe, geriau pa- 
veskit man kitą gundymų sritį, 
sakysim, moterystę; kažkada bu
vau pasižymėjęs šioj įdomioj 
branžėj...

Balabiesas atsargiai prisimeili
nęs ištardė visus sieros rūgšties 
darbininkus ir paaiškėjo, jog gy
vena tokį sujauktą vedybinį gyve
nimą, kad nebežinia, kas kieno 
vyras, kas kieno žmona, kas kieno 
vaikai, kas kieno tėvai ir ar iš 
viso yra tėvai, nors ir yra vaikai.

Velniams dratiniai plaukai nie
kuomet neatsistoja ant galvos, 
nes jie atpratę bet kuo stebėtis, 
bet Balabiesas pirmą kartą per 
milijonus metų pajuto, kaip jo 
pakaušyje ėmė šiauštis čiupra, iš
girdus tokį moterystės balansą!

Jisai net nebedrįso skambinti 
Jo Prakteiktybei, — juk vis tiek 
pragare niekas tuo netikės, tik jį 
patį apkaltins neveiklumu bei iš
sisukinėjimu. Na, vis dėl to, iš
gėręs drąsai smalos kaušelį, susi
jungė su vyriausiu buhalteriu, at
raportavo patirtus moterystės da
vinius, išklausė grėsmingus pa
peikimus ir, pagaliau, gavo griež
tą įsakymą išvystyti Australijoj 
girtuoklystės propagandą. Bala
biesas, tatai išgirdęs, jau norėjo 
trenkti telefono ragelį ant paka
bos.

— Jūsų Juodybe, — karščiavo-

— Dekoratyviniu apdorojimu 
Australijos Viešbutis (Adelaidė
je) įgavo puikų vidaus vaizdą dė
ka žmonių, kurie suliedino puoš
numą ir ekzotiką su paprastumu 
bei geru skoniu, niekur neperžen
giant proporcingų ribų.

Pavyzdžiui, pažvelgus į viešbu
čio foję, akį pagauna begaliniai 
sienų plotai, traktuojami vien 
auksu, kai tuo tarpu kitur vyrau
ja sidabriniai paviršiai.

Tačiau , labai santūriai naudo
jant šią spalvą (specialūs sienų 
apmušalai, apdulkinti auksu bei 
sidabru), išvengiama perkrovimo.

VLADAS ŠLAITAS

RUDIENIO DIENA
Nebuvo nei tikro džiaugsmo, nei liūdesio: 
buvo tik šiaip sau danguj atskiri debesėliai 
tai vienur, tai kitur išmėtyti.

Ir nebuvo ko širdžiai laukti: tie patys medžiai 
amžinai toj pačioj akvarelėj per dangų traukė. 
Buvo šiaip sau tiktai rudens atskiri debesėliai, 
netvarkingai širdy išmėtyti.

vos karalienė”. Buv. pasaulio lie
tuvių sąjungos pirmininkas adv. 
R. Skipitis įdomiai rašo apie 1935 
m. Kaune įvykusį pasaulio lietu
vių kongresą, datą, kuomet gimė 
Lietuvoje krepšinis, virtęs tauti
niu sportu. Be to: Šeduva (F. 
Andriūnas), 1919 metai (P. Liau- 
kevičius), Šaulių Sąjungos kūri
masis (A. Kelmutis), Riteriai (S. 
Sužiedėlis), Petras Vaičiūnas žmo
gus, poetas, dramaturgas (Stasys 
Santvaras), Antanas Vanagaitis 
atsimisimuose (Pranas Narvydas), 
Laurynas Ivinskis (A.P. Bagdo
nas), Mūsų politinės srovės (Jo
nas Bilėnas), Rambyno Joninių 
laužai (J. Peteraitis), Lietuvos 
Maisto bendrovė (J. Miškinis), 
Lietuvos žvėrys (B. Zinkus pagal 
J. Valantiną) ir visa eilė vad. 
smulkmenų.

Visa tai liečia tiktai Lietuvą. 
Bendruomenių veikėjams, paskai
tininkams, žurnalistams, lituanis
tams tai yra Dievo duota medžia
ga. Prenumeruokime šį leidinį, 

si jisai, — atsiųskite patį Liuci- 
pierių į šį kraštą ir aš, velniaži, 
garantuoju, ar jis suras bent vie
ną negeriantį australą! Girtuok
lystė čionai yra taisyklė, o blai
vybė — reta išimtis, paveskit man 
kokios tik norit nuodėmės pro
pagandą, tiktai ne girtuoklystės!

— Tavo likimas užantspauduo
tas, Balabiesai! — pasigirdo 
griausmingas balsas iš anapus, 
kad net telefono vielos pasmirdo 
siera. — Gana išsisukinėti, gauni 
paskutinį uždavinį — paleistuvin- 
gą akių papiktinimą, jeigu tu to 
neišpildysi, tai eik po dievų!

Balabiesas, užuot skambinęs 
telefonu, atsinešė į namus Ade
laidės dienraščius bei žurnalus, su 
žirklėmis iškarpė nuogų modelių, 
filmos žvaigždžių, televizijos ar
tisčių paveikslus, sukišo į voką ir 
oro paštu pasiuntė Pragaro Cen
zūros Skyriui, apačioj prirašęs 
asmenišką pastabą: Kas man po 
viso to belieka daryti?

Port Adelaidės kipšukas ilgai 
laukė atsakymo, bet jo niekuomet 
negavo, pragaras tylėjo kaip nu
miręs.

Baigęs kontraktą ir dar keletą 
metų laisvai pagyvenęs šioj ma
lonioj šaly, Balabiesas galutinai 
įsitikino, kad čia jam kaip vel
niui iš viso nėra šansų, todėl vie
ną dieną, atsiprašęs sieros rūgš
ties fabriko bosą, nuvažiavo į 
Imigracijos Departamentą ir pa
davė prašymą australų pilietybei 
gauti.

Kai, praėjus reikalingam lai
kui, buvo pakviestas į Port Ade
laidės rotušės didžiąją salę ir kai 
grandiniuotas burmistras paspau
dė Belabiesui ranką kaipo teisė
tam australų piliečiui, pragaro 
kadrų skyriausi sekretorius juodoj 
smaloj padažyta plunksna išbrau
kė jo vardą iš didžiosios knygos:

— Nurašyt į nuostolius!

ORIGINALUMAS

Daug kur pastebime ir kitų ori
ginalių dekoratyvinių polėkių, 
kaip sienų erdvės, grindų bei lu
bų traktavimas, niekur neper
kraunant.

Pavyzdžiui, įspūdingai panaudo
jama pintų nendrių (iš Kinijos) 
paviršiai, o taip pat ir Japonijos 
rafijos raizginiai. Dėka tokių už
pildymų atkrenta reikalas dažyti 
didžiules paviršių erdves. Tam pa
čiam tikslui tarnauja ir apihuša- 
liniai sienų popieriai miegamuo
siuose.

darykime rinkinius, čia vis atsi
joti informaciniai straipsniai, ne- 
išlaužti iš piršto.

Kaina: Nidos Klubo nariams — 
0.2.6, o nenariams — 0.3.6. Už
sakyti: Nidos Knygų Klubas, 1, 
Landbroke Gardens, London, 
W. IL

AKADEMINĖS 
PROVOKACIJOS

Viename Australijos universite
te Humanitarinių Mokslų fakulte
tas užsisakė savo bibliotekai lie
tuvių kalbos etimologinį žodyną, 
leidžiamą Goetingene. šis reikš
mingas kalbotyros mokslo Veika
las, kurio redagavimą buvo kaž
kuriam laikui nutraukus dr. 
Fraenkelio mirtis, dabar tęsiamas 
toliau naujų lituanistikos žinovų, 
įdomu kad šį žodyną Adelaidės 
universitetui rekomendavo čia be
studijuojąs vokietis...

Lietuviams džiugus faktas su
kelia kaikurių viltingų minčių. Ar 
mūsų studentai ,sekdami vokiečio 
studento pavyzdžiu, negalėtų sa
vo australinėms Alma Matris pa
siūlyt tokių mokslinių veikalų, 
kaip Alseikaitės-Gimbutienės pro- 
istorės tyrinėjimai, Pikūno psi
chologiniai leidiniai, Baltrušaičio 
meno istorija, Kolupailos hidro- 
metrija, Ramūno knyga apie fizi
nį auklėjimą ir t.t. Tai vis veika
lai, kurie vartojami kaip savo sri
čių vadovėliai Amerikos mokyklo
se arba pripažinti kaip autorite
tingi kūriniai vakarų pasaulyje. 
Periodinių leidinių tarpe prašosi 
priimami į universitetines biblio
tekas Lituanus ir Knygų Lenty
na. Mokslo veikalų bei periodikos 
sąrašą bei adresus galima būtų 
gauti iš Lituanus redakcijos. Tik, 
vyrai, pajudinkim žemę!

★
Australų universitetai, beieško

dami priemonių nutiesti tiltus į 
visuomenę, turi suorganizavę vi
są eilę draugijų, kuriose gali da
lyvauti aktyvūs ir neaktyvūs aka
demikai, o taip pat tam tikra mo
kslo sritim susidomėję “pasaulie
čiai”. Teisės draugija, Goetės 
draugija, Dantės draugija, kalbo
tyros draugija, istorijos draugija 
ir t.t. Paprastai tokioms draugi
joms vadovauja atitinkamos spe
cialybės profesorius arba lekto
rius, studentai ir šiaip jau publi
ka, skaitomos paskaitos, vedamos 
diskusijos, rodomi filmai, groja
mos plokštelės, geriama arbata, 
susipažįstama asmeniškai, paflir
tuojama. čia neoficialioje nuotai
koje australai ir svetimšaliai iš
siaiškina daug tokių klausimų, 
kuriais taip atkakliai nesidomi 
šio krašto vad. populiarioji spau
da.

Pažįstu vieną tautienę teisinin
kę, kuri lankosi į teisės draugijos 
sueigas, aktyviai dalyvauja dis
kusijose ir pati jau yra turėjusi 
pranešimą apie Lietuvos teisinę

Vyrauja pasteliniai atspalviai 
išdažymuose, išskyrus tuo's atve
jus, kur tyčia ar netyčia matyti 
Adelaidės futbolo klubų spalvos, 
kaip kad viename iš viešbučio ba
rų!

Milžiniška lubų erdvė vienoje 
salėje įvairinama, panaudojant po
liruotus medinius balkius, kuriuo
se paslėpti taip pat ir šviesų ži
diniai. Visur šviesiniai šaltiniai 
įtverti lubų nišose.

Australijos medžiai, kaip kalnų 
uosis, riešutas ir eukaliptų atran
ka, o taip pat keletas ir impor
tuotų rūšių, kaip raminas iš Ma
lajų, panaudojama čia su nuosta
biu efektingumu. Kitų puošmenų 
efektų pasiekiama pavartojant 
lankstytą geležį.

Naujojo viešbučio papuošimas 
yra tikras triumfas vienos jau
nos moters, kuri prieš 11 metų 
čionai atvyko iš Lietuvos.

Tai — panelė Renata Reisonai- 
tė, tarnaujanti Lucas, Parker & 
Partners įstaigoje.

P-lė Reisonaitė, gavusi laisvas 
rankas pareikšti savo talentui ne 
tik braižybinėj lentoj, bet ir prak
tikoj, kaip vidaus įrengimų deko- 
ratorė žavėtinai sėkmingai atliko 
savo uždavinį.

Viešbučio apstatymas reikalau
ja gražios pusiausvyros tarp este
tiškai malonaus įspūdžio akinis 
bei patvarumo. Tai ypač svarbu 
parenkant kilimus ir kitokį grin
dų padengimą.

Pagalvokime tiktai, kokia as
meniškai sunki atsakomybė, kaip 
ir šiuo atveju, užsakyti 5.000 jar
dų kilimo, kuris maloniai nuteik
tų akį dienos šviesoje ir taip pat 
dirbtiniame apšvietime, o, antra 
vertus, tam tikrą amž.ių išsilaiky
tų mindžiojamas tūkstančių kojų.

P-lė Reisonaitė didžiuliams vieš
bučio salių grindų plotams pa
dengti išsirinko Wilton’o kilimus 
su mozaikiniais raštais, mėlynais 
atspalviais tamsiame dugne.

Šešios siuvėjos ir šeši darbi
ninkai tris mėnesius dirbo vien 
tik beklodami kilimus.

Kaip tik buvo galima įeiti vi
dun, p-lė Reisonaitė įsirengė stu
dijinius miegamuosius kambarius 
ir pradėjo eksperimentuoti apsta
tymo bei dekoravimo projektus.

P-lės Reisonaitės pirmasis tokio 
didelio masto bandymas vidinio 
dekoravimo srityje ypač pagirti
nas, kad jinai pati, atvykusi kaip 
emigrantė į Australiją, turėjo 
pradėti darbą padavėja viename 
Albury viešbutyje.

praktiką. Toki žaidiniai mūsų 
“prievarta pasitraukusiems į pen
siją” akademikams yra gera pro
ga atsišviežinti intelektualiniai 
patiems, o taip pat supažindinti 
kitataučius su tuo, kas tam tik
roje mokslo srityje buvo sukurta 
originalaus bei skirtingo mūsų 
universitetuose.

★
Be individualaus dalyvavimo 

įvairiose akademinėse draugijose, 
dar gražiau būtų, jei kuriame 
Australijos universitete pabaltie
ms profesorius arba lektorius (to
kių, ačiū Dievui, jau yra!) imtųsi 
suorganizuoti baltų kultūros (ar 
kitokiu pavadinimu) draugiją, 
asmeniškai sudomintų vieną kitą 
australų akademiką, studentą ir 
šiaip jau šviesų australą. Tokio
je akademinėje pastogėje prisi
glaustų lietuviai, latviai, estai, 
studentai, o taip pat buvę aktyvūs 
intelektualai. Padedant mūsų stu
dentų sąjungoms ir tautinėms 
bendruomenėms, prie šios draugi
jos galima būtų sukaupti vienon 
vieton gausi anglų ir kitomis kal
bomis mokslinė literatūra apie 
Pabaltės kultūrą ir tai būtų ver
tingas įnašas tam australų uni
versitetui, kuris priglaustų tokią 
draugiją. Tai būtų lygi ir Vokie
tijoj veikiančio Pabaltės Institu
to atšaka tik su anglišku atspal
viu. Čia tektų prenumeruoti Com- 
mentationes Balticae, žodynus, 
enciklopedijas ir kitą studijinę 
periodiką.

Jeigu tokią draugiją, suorgani
zuotų mūsų studentų sąjunga, 
susitarusi su latvių bei estų kole
gomis, jinai tuo pasistatytų -sau 
didingą paminklą.

a.r. (Canberra)

j
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ŽVILGSNIS I ATEITI
t »

Daugumas Australijos lietuvių 
sporto klubų pereitais ir šiais 
metais atšventė savo gyvenimo 
veiklos dešimtmetį, žengiant į 
antrų dešimtmetį, "daugeliui atei
na mintis, ar mūsų lietuviški spor
to klubai pajėgs sulaukti 20-čio 
sukaktį. Sunku tiksliai atsakyti į 
šį klausimą. Klubų ateitis daugu
moje priklausys nuo mūsų pačių, 
nuo lietuviškos visuomenės. Esa
momis sąlygomis dauguma klubų 
dvidešimtmečio sukakties tikrai 
nesulauks. Gal būt tada dar išliks 
kur nors komanda, žaidžianti ku
rioje nors sporto šakoje klubo 
vardu, bet tai jau nebus organi
zuotas vienetas — sporto klubas. 
Priežastys, dėl kurių likviduosis 
sporto klubai, bus įvairios. Pirmo
ji jų — stoka vadovų ir antra — 
stoka pačių sportininkų. Pirmoji 
išsuks antrą, kas jau dabar kaip 
kuriuose klubuose reiškiasi.

Atrodytų, kad vadovų neturėtų 
trūkti, jaunesnieji turėtų užimti 
pasitraukiančių eiles, o vis dėlto 
taip nėra. Anksčiau buvę gabūs 
sportininkai ir atrodę sporto my
lėtojais, baigė savo žaidimo kar
jerą ir su mažomis išimtimis iš 
sportinės veiklos visiškai pasitrau
kė. Nesutinka jie eiti į vadovau
jančius postus arba treneriais ir 
kratosi visko, kur reikia nors tru
putį pasiaukoti. Dažniausiai jie 
taip griežtai “nusiima” iš spor
tinio gyvenimo ir net neateina 
kaip žiūrovai į rungtynes, žino
ma, tuojau pamiršta nario parei
gas ir mokestį ir iš viso iškrenta 
iš klubo narių tarpo, šio atšalimo 
priežasčių yra daug, bet daugu
moje jos visos subėga j vieną taš
ką — “svaro kultą” — savanau
diškumą.

Jeigu klubai būtų pajėgūs mo
kėti treneriams algas, jų atsiras
tų labai daug, su geromis kvali
fikacijomis. Nepajėgiant šito, tie 
asmens nepajudina nė piršto spor
to klubų gerovei. Taigi jiems lie
tuviškų sporto klubų likimas vi
siškai nesvarbus, ši negerovė — 
savanaudiškumas bujoja ne tik 
sportininkų, bet ir plačios visuo
menės tarpe. Kiekvienas klubas 
dar turi po keletą sporto “fana
tikų”, kurie dirba jau eilę metų, 
tačiau reikia abejoti, kaip ilgai 
pajėgs jie aukotis sporto ir tau
tiškumo idėjų palaikymui jauni
mo tarpe. Nors iš lėto, bet užtik
rintai visuomenės, o kartais ir 
Sportininkų abejingumas jų auko- 
jimuisi, atšaldys juos.

Iš čia brendusio jaunimo pa
mainų vadovams labai maža yra. 
Daugelis jų mokosi ir dėlto kra
tosi bet kokių pareigų, nor^“bit- 
nikų” subuvimams laiko ir suran
da. Kai mokslai baigiami, tai jie 
visiškai pasitraukia iš bet kokios 
lietuviškos veiklos, kad vėl nesu- 
sitrukdytų svariukams kalti. Ne
turint trenerių, neįmanoma pri
trauki jaunių — prieauglio, nes 
nėra kam juos mokyi, suburti ir 
organizuoti. Taigi nesant prieaug
lio, klubų dienos bus suskaitytos. 
Šias negeroves išugdyti padėjo ir 
visa mūsų visuomenė, nedarant 
išimties ir vadovaujantiems. Spor
to klubai ir sportinė veikla vi
suomenei buvo ir dabar yra ant
raeilis dalykas. Ji žino, kad yra 
toki sporto klubai, bet nieko ne
daro jų veiklai sustiprinti arba 
nors esamai išlaikyti. Ši svarbi 
jaunimo organizacija palikta sa
vo valiai ir ateičiai.

Apie klubų reikšmę jaunimui 
ne tik fiziniame auklėjime, bet 
ir lietuviškumo išlaikyme, atro
do, nereikėtų kalbėti ir aiškinti. 
I šią organizaciją jaunimas yra 
lengvai patraukiamas, kai tuo tar
pu į kitas turi būti tėvų varu va
romas. Tačiau klubų dirbtasis dar
bas tautiškumo išlaikymo labui 
bus gal būt suprastas tik jiems 
Susilikvidavus. Be visuomenės pa

ramos ir nuoširdaus pritarimo (ne 
žodžiu), klubai negali egzistuoti. 
Tose vietovėse, kur Apylinkių 
V-bos, (pav. Adelaidėj) parodo 
truputį daugiau supratimo klubų 
atžvilgiu, ten ir klubai laikosi 
stipriau.

Neužtenka klubų veiklą tik tole
ruoti, o reikia ateiti su nuošir
džia parama ir stengtis visuomenę 
kreipti ta linkme. Kritišką šių die
nų klubų padėtį dar gal galima 
būtų pataisyti, jeigu vadovaują 
visuomenės organai atkreiptų į tai 
reikiamą dėmesį. įsigyjami namai 
ir bažnyčios, ginčijamasi ir rieja
mas! dėl jų svarbos, o mažiausiai 
kreipiamas dėmesys į mūsų jau
nimą! Vyresnei kartai, kuri per
ka namus ir bažnyčias nutautėji
mas negresia, o jaunimas jau da
bar nutautėja didele sparta, tai 
kodėl gi neateinama į pagalbą 
jaunimo organizacijoms. Gal būt 
po kokio dešimties metų bus iš
siaiškinta, kurie namai yra svar
besni, skolos bus už juos sumo
kėtos, bet tuose namuose jaunimo 
jau nebus. Nesakau kad namai yra 
nereikalingi, tačiau jeigu nebus 
laiku atkreiptas dėmesys į jauni
mo organizacijas, tai tikrai grei
tai lietuviškumo išlaikymui jie 
nebus reikalingi.

Sporto klubams j pagalbą turi 
ateiti visi iki vieno! Sportinėje 
veikloje nėra partijų ir “niekeno 
žemėje” gali dirbti jaunimo la
bui visų pakraipų ir partijų lietu
viai, kuriems tikrai rūpi lietuviš
kumo’ išlaikymas, o ne savos par
tijos.

Šiai paramai statoma tik sąly
ga: sporto klubai nenori matyti, 
jokių partijų ir pakraipų savo or
ganizacijoje. Tokių atsiradimas 
pražudytų klubus greičiau, negu 
kas kitas. Čia reikalingi tik lietu
viai, nes partijų ir pakraipų rau
gas būtų labai žalingas jaunimui.

Taigi jeigu visuomenės veikla 
ir pastangos bazuosis ne tik pri
tarimu, bet aktyvia parama ir 
darbu jaunimo organizačijoms, 
tai jų tarpe ir sporto klubai galės 
ilgiau gyvuoti ir burti jaunimą 
lietuviškon šeimon. Kitu atveju 
— spraga tarp čia augusio jau
nimo ir dar veiklios vyresnės kar
tos milžiniškais šuoliais didės. 
Susilikvidavus jaunimo organiza
cijoms, jų tarpe ir sporto klu
bams, visas dabartinis veikimas 
lietuviškumui išlaikyti bus berei
kšmis ir veltui įdėtas darbas.

Šių metų pabaigoje į Sydnėjų 
suvažiuos Bendruomenės atstovai, 
kur jie svartys lietuviškos veiklos 
reikalus. Tikėkimės, jog pagaliau, 
nors ir pavėluotai, bus ateita 
sporto klubams į pagalbą ne žo
džiais, bet realiais darbais. Jeigu 
per minimą suvažiavimą bus tik 
ginčijamasi, tai toks suvažiavi
mas bus bereikšmis ir nereikalin
gas vaidinimas. Jaunimas, maty
damas, kad juo rūpinamasi, paro
dys daugiau energijos ir iš jų tar
po galima bus išugdyti vieną kitą 
trenerį ir vadovą, laiduojantį to
limesnę sporto klubų veiklą. Jei 
bus mestos visos viuomenės pas
tangos ir parama jaunimo orga
nizacijoms, tai tatai atneš vaisių, 
ir jaunimas ilgiau išsilaikys ne- 
nutautėjęs. Paliekant gi jaunimą 
savo valiai, bus išneštas mirties 
sprendimas jų organizacijoms ir 
jų tautiškumui. Susilikvidavus 
sporto klubams, kita kuri orga
nizacija jų nepavaduos. Daugumo
je visos kitos organizacijos čia 
augusiam jaunimui yra nesupran
tamos ir svetimos, jų visiškai ne- 
viliojančios.

Taigi sporto klubų gyvavimo 
ilgumas priklausys ne nuo pačių 
sportininkų, bet nuo visos lietu
viškos visuomenės, kuri yra atsa- 
kominga už vienokį arba kitokį jų 
likimą.

B. Nemeika

prie Campsie stoties 
kasdieną pateikia Jums šviežią paukštieną 

ir puikų BAR. B.Q. CHICKENS.
Gamina prityrę ekspertai.

JAU PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR KALĖDOMS. 
Tel. 78-1951.

Melburne
VARPAS I — KODU 54-38

Kodu — estų komanda, netu
rėdama pamainų ir pelnydama 
taškus tiktai iš po krepšio turėjo 
nusileisti, ūgiu augštesniems ir 
geriau mėtantiems Varpo žaidė
jams. Taškai: Š. Urbonas 17, V. 
Soha 14, A. Vaišutis 11, R. Vai
šutis 8 ir A. Plečkauskas 4.

VARPAS (mot.) — ROVERS 
25-20

Nors neturėdamos savo tarpe 
A. Lazutkaitės, Varpo merginos 
nugali iš toli bandančias mėtyti 
Rovers žaidėjas. Pastebėtinas 
Varpo merginų nesusižaidimas ir 
blogas kamuolio valdymas. Drib- 
linguojant mūsų merginos nemato 
kitų žaidėjų, tiktai kamuolį. Var
po merginoms reikalinga išvystyti 
didesnį judėjimą prie priešo krep
šio. Taškai: A. Kalvaitytė 7, 
Kalvaitytė 5, D. Urbonaitė 2, 
Grigaitytė ir A. šilvaitė 0.

vojama dėl prestižo išlaikymo, 
dėl pačio sporto.

Rusija tikisi laimėti kelioliką 
aukso medalių vien tik gimnasti
koj, imtynėse ir šaudyme, kai 
amerikiečiai daugiau vilties deda 
į plaukimą, šokimus į tolį ir augš- 
tį, bėgimą ir boksą.

Pagal amerikiečių sporto žur
nalistų pranašavimus, aukso me
daliai pasiskirstys: Amerika, Ru
sija, Australija, Vokietija (vaka
rų ir rytų), Japonija, Italija ir kt.

V.B.

no

G.
D.

VARPAS I — A.M.P. 45-40
V. Sohos ir A. Plečkausko de

riniai išgelbėjo Varpą nuo pralai
mėjimo. Žaidimas gana lėtas. Taš
kai: V. Soha 16, A. Plečkauskas 
14, A. Vaišutis 8, S. Urbonas 7, 
ir N. Jomantas 0.
VARPAS II — LIEBERTS 30-48

Jauniai gavo gerą pamoką, ką 
reiškia lankymas treniruočių ir 
tarpusavio susiklausymas bei žai
dime bendradarbiavimas. Taškai: 
J. Valiukevičius 7, A. Kazlauskas 
6, R. Vaišutis 5, N. Jomantas 
G. Žvinakis 4, V. Kuncaitis 3 
R. Kazlauskas 0.

* Adelaidėje
VYTIS I MERGAIČIŲ — SOUTH 

ADELAIDE 27-19 (11-12)
Šios rungtynės buvo sužaistoj 

geriausiai iš viso šių metų sezo
no. Priešininkių komanda yra iš 
pirmaujančio ketvertuko ir pirma
me rate vytietės buvo smarkiai 
prieš ją pralaimėję. Puikaus lai
mėjimo ir žaidimo paslaptis buvo 
labai gera gynyba ir didelis ko
vingumas. Laike šių rungtynių be
veik nedaryta klaidų, jeigu ne
skaityti blogo baudų mėtymo. 
Taškai: M. Kelertaitė 9, Andriu- 
šytė 8, šiukšterytė 4, Kitienė 3, 
D. Radzevičiūtė 2 ir Pečiulytė 1.

Antroji mergaičių komanda pa
tyrė pralaimėjimą prieš Crusaders 
komandą.

ŠACHMATAI
Vyties I-ji šachmatų komanda 

padarė labai didelę 
laimėdama 3-2

5, 
ir

IŠ OLIMPIADOS
Olimpiniuose žaidimuose Aus

tralija tikisi laimėti trečią vietą 
aukso medalių pasiskirstyme. Tarp 
Rusijos ir Amerikos vyksta di
džiausia propagandinė kova. Ru
sija, norėdama užsitikrinti pirma
vimą žaidimuose, atsigabeno 371 
sportininkus. Amerikos atsakymas 
324 sportisinkai. čia daugiau ko-

Scde &£( ftte l/ccvt lout

COTTONS

Town Hall Bargain Centre

• , “ M“ , CRYSTAL PALACE ArCAOE

590 GEORGE STREET - SYDNEY

GALIMA UŽSISAKYTI IR LAIŠKAIS

DRAUGIŠKAI JUMS APTARNAUS

laiminti

staigmeną, 
prieš meisterių 

Matison komandą, ši komanda 
yra keli metai iš eilės
pirmenybes ir šis pralaimėjimas 
buvo jiems pirmas per tris metus. 
Mūsiškiai žaidė be savo meisterio 
R. Arlausko, nors priešininkai 
taip pat neturėjo savo meisterio 
L. Endzelinš. Mūsų kimandai per
galę pasiekė ir taškus pelnė M. 
Pocius, B. Sliamanas ii- P. Save- 
nis — po 1 taiką. J. Kleinauskas 
su R. Umeriu pralaimėjo. Antroji 
komanda taip pat pasiekė laimė
jimą 3-2 prieš University II ko
mandą.

Geras vyrų ir moterų KONTINENTALINIO STILIAUS siuvėjas

B. Maksimovic,
6 John Str., (II-as augštas) Cabramatta, tel. UB 3877 

siūlo geriausių medžiagų kostiumus pigiomis kainomis.

I MURRAY’S I
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.)

TEL.: 21-4254 arba BA-4254
Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti siuntinius 

TIESIAI į ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS 
KITAS USSR RESPUBLIKAS.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus 
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.

Mes siunčiame siuntinius .KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2 i mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už į svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.

AGENTS:
SYDNEY: M. & N. l’EKIC, GROCER, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta. UB 2082.
Olympic Surplus Store,, 293 Church St., Parramatta, YD 9728 
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Bankstown Trading Co., 332 Chapel Rd., Bankstown, UY 5328 
K. & N. Disposals, 107 Wentworth St, Port Kembla, J 1372 
Gringila Disposals, 5 Hand Street, Gringila. Tel.:
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street 
Newcastle, N.S.W. TeL: B3596.
MELBOURNE, VIC.: CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel
bourne MF 8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St., Perth, 
BA 7842
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd,., Hendon

J 2829

J 1372

CA54-55

CALTEX
Sior Service Stotion

Kampas Cabramatta Rd. & Hume Highway, 
CABRAMATTA, tel. UB 2173

GEORGE ALLOTTA

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

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

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

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

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

A.C.T. Builders Pty. Ltd.
Sičio visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.

Telef. J 4094,

DOVANINIUS SIUNTINIUS
— PAČIŲ PORUOTUS AR STANDARTINIUS — 

SIŲSKITE I USSR PER FIRMĄ
NYMAN & SCHULTZ

Ši firma veikia jau 100 metų Stockholme, Švedijoj ir dabar 
atidarė savo skyrių Sydnėjuje, N.S.W.

Siuntiniai yra pilnai apdrausti ir už juos gavėjas nieko ne- 
nrimoka.

MES ESAME LICENZIJUOTI INTURISTO AGENTAI ir 
Jtūs galite siųsti pačių pokuotus siuntinius iki 44 sv. svorio per 
Švediją arba užsakyti standartinius iš Švedijos.

Informacijų prašoma kreiptis adresu:
NYMAN & SCHULTZ, 56 Cooper St., Surry Hills, N.S.W.

Atidaryta ir šeštadieniais nuo 9 iki 11.30 ryto.

u S
J.E. KAZĖNO

Elvios Espresso Kavine
SU UŽKANDŽIAIS IR ŠALTAIS GĖRIMAIS.

ATIDARYTA nuo 9 ryto iki 12 nakties 
SEKMADIENIAIS — nuo 3,30 iki 12 nakties

744B GEORGE ST., CITY, 
Tel. MA 1463

KONTINENTALINIS 
vyrų ir moterų drabužių siuvėjas 
HEINZ Mc K A Y, 

385 Cabramatta Rd., Cabramatta (prie Golf klubo) 
pasius Jums puikiausius kostiumus pigia kaina. 

Kalba vokiškai. Autobusas sustoja prie durų.
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8 MOŠŲ PASTOGĖ 1960 m. rugsėjo 2 d.

MUŠK PASTOGE
MELBURNAS ADELAIDĖ

SUSIRINKIMAS TARYBOS 
ATSTOVAMS RINKTI

š.m. rugsėjo mėn. 18 dieną 13 
vai. 30 min. St. John’s parapijos 
salėje (East Melbourne) šaukia
mas A.L.B. Melburno Apyl. vi
suotinas susirinkimas

šia dienotvarke:
1. Susirinkimo atidarymas, 2. 

Mandatų Komisijos sudarymas, 3. 
Dienos Pirmininko rinkimas, 4. 
Atstovų j Krašto Tarybos suvažia
vimą rinkimas, 5. Einamieji rei
kalai ir 6. susirinkimo uždarymas.

Paskirtu laiku nesant kvorumo, 
ten pats šaukiamas sekantis su
sirinkimas 14 vai. ta pačia dieno
tvarke, kuris bus teisėtas.

A.L.B. Melburno Apyl. Valdyba

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

šiais metais Tautos šventės mi
nėjimas įvyks rugsėjo mėn. 11 d. 
Lietuvių Namuose. Šventę norima 
pradėti pamaldomis Katedroje, o 
Lietuvių Namuose iškilmės pra
sidės 4 vai. popiet. Programoje 
numatyta paskaita ir meninė da
lis. šventei pritaikytą paskaitą 
skaitys Pr. Pusdešris, o meninę 
programos dalį atliks Lituania 
choras, tautinių šokių grupė, so
listai p. G. Vasiliauskienė ir p. 
P. Rūtenis.

Pažymėtina, kad šiemet Tautos 
šventės minėjimas numatyta pra
vesti ir per TV. Tai įvyks rugsėjo 
18 d. per Chanel 9. Tikimasi, kad 
dalyvaus choras, tautiniai šokiai, 
solistai Vasiliauskienė ir Rūtenis.

Jei neužteksią laiko baigti stalo 
tenisą reikiamu laiku, tinklinio 
rungtynės bus nukeltos į rugsėjo 
24 d. Malonu, kad šios dvi jauni
mo organizacijos pradeda skinti 
takus Bankstowno Lietuvių Namų 
veiklos pagyvinimui. Reikia tikė
tis, kad šį pavyzdį paseks ir kitos 
lietuvių organizacijos.'

Į pirmąsias' rungtynes kviečia
mi visi Sydnėjaus lietuviai.

LITUANISTINĖ BIBLIOTEKA 
PADIDĖJO

Laiks nuo laiko spaudoje litua
nistinė biblioteka patiekia viešą 
atskaitomybę, šį sykį tikrai ma
lonu tą atskaitomybę čia patiek
ti, nes įnašas yra stambokas.

Lituanistinei bikliotekai dova
nojo:

1. “Lietuvių Dienų” adminis
tracija — 25 žurnalus,

2. V. Šliogeris — 43 žurnalus,
3. V. Saudargas — 71 žurnalą 

lietuvių ir anglų kalba,
4. B. Daukus — 5 nygas (mo

nografijas),
5. D. Šleževičienė, gyv. J.A.V. 
knygą (monografiją),

6. V. Sirvydas, gyv. J.A.V., 
knygą (monografiją),
7. Krašto Valdyba — £ 15 bei 
knygą ir
8. p. Skierys — kelis nr. “Gel-

longo Lietuvio”.
Visiems dovanojusiems nuošir

dus

i

i

St, O’Connor, Canberra ir VI. 
Jakutį, 14 Thistle St, Pascoe Vale 
Sth., Vic. Žurnalo kaina 15

Valdyba

CABRAMATTA

Sil.

PASKUBĖKIM UŽSIRAŠYTI 
STOVYKLOMS

Vykstantieji Kalėdoms į Sidnė
jaus tautinę skautų stovyklą už
sirašo pas budintį pareigūną rug
sėjo 10 d. tunto sueigos proga 
Lietuvių Namuose. Paskutinis 
terminas užsirašyti rugsėjo 11 d. 
po pamaldų mažojoj šv. Jono pa
rapinėj salėj. įmokama £ 3 rank
pinigių. Visa stovykla su kelione 
kaštuos apie £ 10. Ankstyvas už- 
sirašymas reikalingas todėl, kad 
reikia užsisakyti vietas traukiny
je.

Tunto stovykla nevykstantiems 
ir visiems, neturintiems 12 am
žiaus metų, ruošiama nuo sausio 
2 d. iki 12 d. toje pačioje vietoje, 
kur ir pernai — prie Yarros upės, 
Worry Yallock. Užsirašyti tunto 
sueigos metu ir sekmadieniais 
mažojoj bažnytinėj salėj iki spa
lių 16 d. Užsirašant sumokama 
£ 2 rankpinigių.

Tunto Adjutantai

DR. N.O. ŠURNAITĖ 
PRIVAČIOJ PRAKTIKOJ

Adelaidėje medicinos mokslus 
baigusi jauna lietuvaitė N.O. šur- 
naitė pradėjo verstis privačia 
medicinos praktika su gero gydy
tojo vardą turinčiu dr. H. Schud- 
mak. Jų gydymo kabinetas yra 
įrengtas 354 Anzac Highway.

TAUTOS ŠVENTĖ JAUNIMUI
Liet. Tautos Šventės minėjimas 

jaunimui įvyks š.m. rugsėjo 18 d. 
5 vai. vak. Bankstowno lietuvių 
Dainavos salėje.

Meninę dalį išpildo Bankstow
no ir Camperdowno savaitgalio 
mokyklos ir pavieniai asmenys.

A.L.B. Baskstowno
dyba vaikus iki 15 m. amž. pavai
šins coca-cola ir saldum^iais ne
mokamai, o tėvai ir svečiai galės 
patys pasivaišinti alumi ir vais
vandeniais, kurių galima "bus gau

bti vietoje.
Kviečiame visą lietuvišką visuo

menę juo skaitlingiau dalyvauti 
minėjime.

Bankstowno Apyl. Valdyba

Apyl. Val-

SYDNEJUS

PRANEŠIMAS
A.L.B. Melburno Apyl. V-ba 

kviečia visus tautiečius dalyvauti 
rugsėjo 8-tos Tautos šventės mi
nėjime, kuris įvyks š.m.'rugsėjo 
11 dieną tuoj po pamaldų St. 
John’s parapijis salėje.

A.L.B. Melburno Apyl. V-ba

PASKAITA LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Lietuvių Kultūros Fondas pra
dėjo paskaitų ciklą Lietuvių Na
muose. š.m. rugpiūčio 20 d. LKF 
pirmininkas A. Mikaila pristatė 
Lietuvių Namuose susirinkusiems 
klausytojams prelegentą Davį Bi
tę, bebaigiantį studijas jauną ar
chitektą. Paskaitininkas D. Bitė, 
nurodęs architekto savybes ir jo 
darbui statomus reikalavimus, 
plačiau kalbėjo apie šių dienų ar
chitektūrą bei joje besireiškian
čias idėjas. Paskaita buvo pailius
truota šviesos paveikslais, A. 
Staugaičio rodytais.

Po paskaitos prie kavos puode
lio ir LKF ponių Klupšienės ir 
Antanaitienės paruoštų skanėstų 
gausus jaunųjų ir vyresniųjų bū- 
3rs pasidalino mintimis dėl iš- 

ausytos temos. Paskaitai pasi
baigus LKF pirmininkas A. Mi
kaila padėkojo prelegentui ir pri
minė apie būsimas paskaitas, vi
sus kviesdamas jas lankyti.

Melburno Lietuvių Klubo pir
mininkas Z. Budrikis pasidžiaugė 
LKF pradėtuoju darbu ir iš savo 
pusės, kaip Lietuvių Namų šeimi
ninkas, padėkojo paskaitų organi
zatoriams, drauge pažymėdamas, 
kad Lietuvių Namai mielai vyki
na savą paskirtį, suteikdami sąly
gas kultūrinei veiklai bendruome
nėje, visiems atverdami duris.

Po paskaitos-kavutės skirstyta- 
si nenoriai. Gera, kad tokių pro
gų paskaitai išklausyti bei paben
drauti savoje pastogėje rasis dau

giau: LKF tokias progas sudarys 
kas mėnesį. Kita paskaita, LKF 
pirmininko A. Mikailos primini
mu, bus rugsėjo 17 d., 5 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. Skaitys dr. Iz. 
Kaunas tema "Iš šių dienų hi
gienos”.

I

g

INŽ. V. KMITAS GRIŽO I 
VALSTYBINĘ TARNYBĄ

Inž. Vytautas Kmitas šiomis 
dienomis buvo paskirtas projek
tavimo inžinierium asistentu Vie
šųjų Pastatų (Public Buildings) 
departamente. v

Inž. V. Kmitas, kuris Kaune 
pradėtus inžinerijos mokslus bai
gė Vokietijoj, jau anksčiau dirbo 
valstybinėse įstaigose, tačiau prieš 
kiek laiko buvo perėjęs vadovau
jančiam darbui į privačią inžine
rijos firmą.

BANKSTOWNAS
PUIKUS VAKARAS

Liet. Katal. Kultūros Dr-ja 
“Dainavos” salėje surengė šokių 
vakarą š.m. rugpjūčio 27 d. šis 
pobūvis buvo skelbtas dainos my
lėtojų vakaru, kuo dalyviai ir ne
apsivylė. Programą išpildė mūsų 
dainos mylėtojai: p.p. Belkienė ir 
Pūkas duetu padainavę “Sesė ant 
grėblio parymus”, “Eina garsas 
nuo rubežiaus”, o pakartojimui 
dar “Kur bakūžė samanota”; to
liau duetu p.p. Apynienė ir Zigai- 
tienė padainavo “Kaip gi gražus 
gražus rūtelių darželis”, “Per ru
gius takelis”, ir nesustojant plo
ti — “Nerasi tu laimės”. P.p. 
Belkienė ir šurkienė vėl dviese 
padainavo “Aš atsimenu namelį”, 
“Tylus vakarėlis” ir “Galiūnas”. 
Programą užbaigė trio: p.p. Apy
nienė, Zigaitienė ir Zigaitis, pa
dainuodami “Nakties keruose” ir 
“Leidžias saulė”.

Tikrai buvo labai malonu ma
tant minėtuosius dainos mėgėjus 
scenoje, kurie, išskyrus p. Pūką, 
jau antrą kartą pasirodo “Daina
voje”. Taigi dr. A. Mauragio žo
džiais: “Atrodo, kad mums trūks
ta meninių pajėgų Sydnėjuje, bet 
tikrumoje mes jų turime ir jų ne
trūksta, tik reikia jas surasti. 
Reikia tikėtis, kad šie dainos my
lėtojai dar ne vieną kartą perkels 
mus su savomis dainomis į tolu
mas, nes jų populiarumą patvirti
no karštos katutės ir malonus 
publikos priėmimas.

Visiems solistams akompanavo 
nenuilstamas Sydnėjaus muzikos 
ir meno darbuotojas A. Plūkas. 
Malonu, kad jis visur suspėja ir 
padeda, kur tik suskamba lietu
viškos muzikos melodija...

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Iškilmingas Tautos šventės 
nėjimas šiais metais ruošiamas 
visų bendromis jėgomis. Cabra- 
mattos, Bankstowno ir Sydnėjaus 
apylinkių valdybos deda visas 
pastangas, kad šis minėjimas bū
tų įspūdingas ir turėtų įdomią 
programą.

Minėjimas įvyks š.m. rugsėjo 
11 d. ir pradedamas iškilmingo
mis pamaldomis 12 vai. 45 min. 
St. Benedict’s bažn., Broadway. 
Pamaldas laikys kun. P. Butkus, 
giedos “Dainos" choras, vadovau
jant K. Kavaliauskui. Pasibaigus 
iškilmingoms pamaldoms, tos pa
čios bažnyčios salėje minėjimas 
bus tęsiamas toliau. Minėjimui 
pritaikytą paskaitą šiemet skai
tys jaunosios kartos veiklus Syd
nėjaus lietuvis Antanas Laukai
tis. Programoj pasirodys “Dai
nos” choras, vadovaujamas K. 
Kavaliausko ir geriausieji Syd
nėjaus menininkai bei savaitgalio 
mokyklų mokiniai.

Pasibaigus minėjimui, toje pa
čioje salėje vyks rinkimai atsto
vų į Krašto Tarybos suvažiavimą.

V.A.

mi-

ačiū!
Lituanistinės bibliotekos 

vedėjas
PAMALDOS

Pamaldos už Tėvynę
Minint Tautos šventę pamaldos 

už Tėvynę rugsėjo 11 d. — sek
madienį St. Benedict’s bažn. 
Broadway 12 vai. 45 min.

Bus tik šios vienos iškilmingos 
pamaldos, kuriose lotyniškas mi
šias ir lietuviškas giesmes išpil
dys “Dainos” choras, ved. muz. 
K. Kavaliausko, j kurias kviečia
mi visi Sydnėjaus lietuviai.

Išpažintys nuo 11 vai. prieš 
pamaldas. Nuo 12 vai. išpažinčių 
klausys ir svečias kunigas St. Mi
ka slavų, vokiečių ir anglų kal
bomis.

Su apgailestavimu turiu praneš
ti, kad Tėvas L. Paltanavičius yra 
iškeltas į Hobart — Tasmaniją.

Kadangi yra antrasis mėnesio 
sekmadienis, tai kartu bus ir vai
kučių mėnesinė Komunija.

Kviečiami visi, o ypač jaunimas 
kuo daugiau priimti šv. Komuniją, 
aukojant ją už Tėvynę.

Per pamaldas bus renkamos au
kos (II-ji rinkliava) Adelaidės 
šv. Kazimiero koplyčiai.

Rugsėjo 18 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendans bažnyčioje 
10 - - - -------

RINKSIME TARYBOS 
ATSTOVUS

Remiantis A.L.B-nės Krašto 
bos bendraraščiu ir A.L.B-nės 
Statutu, Cabramattos Apyl. Val
dyba š.m. rugsėjo 18 d. (sekma
dienį) 3 v. p.p. šaukia visuotinį 
apylinkės susirinkimą p. Povilo 
Aleknos namuose, 9 Hill str. Cab- 
ramattoje.

Darbotvarkėje numatyta:
Prezidiumo sudarymas, mandatų 

komisijos rinkimas, Krašto Tary
bos atstovų rinkimas ir susirin
kimo uždarymas.

Po oficialiosios dalies numaty
tas bičiuliškas pasilinksminimas, 
kuriame bus ir alaus šulelė.

Susirinkiman kviečiami visi apy
linkės lietuviai. Valdyba

ŠIRDINGAI DĖKOJAME
Cabramattos Apyl. Valdybos 

ruoštasis Cabramattos ir Banks
towno apylinkių lietuvių susiarti
nimo balius Dainavoje dėka pro
gramos dalyvių ir rengėjų ener
gijos praėjo su pasisekimu.

Šia proga nuoširdžiai dėkojame 
vienu ar kitu būdu prisidėjusiems 
prie baliaus pasisekimo p.p. Ber
notienei, Vilnonytei, Kiveriui, 
Plūkui, Rožyčių oktetui, Deikui, 
Skirkai, Balkui, J. Statkui, Žygie- 
nei ir visiems kitiems, neišski
riant nė baliaus svečių, dalyvau
jančių jame.

v-

Paskutiniame savo posėdyje 
Valdyba baliaus pelną paskirstė 
šiuo būdu: Vasario 16-tos gimna
zijai — £10, Vokietijoje pasitiku
siems seneliams — £5, sporto aikš
telėms prie Dainavos salės įruoš
ti — £5, Sydnėjaus Soc. Mot 
Globos Draugijai — £5 ir skautų 
“Aušros” tuntui — £5.

Valdyba

PADĖKA
š.m. rugpjūčio 20 d. mūsų šei

mą itiko skaudi nelaimė — mirė 
mūsų mylima močiutė ir senelė 
Olga Gustienė, gimusi 
1887 m. sausio 1 d. Raseiniuose. 
Ilgesnę savo amžiaus dalį ji išgy
veno Šėtoje ir buvo 13 vaikų mo
tina.

1941 metais, gelbėdamosi nuo 
raudonųjų teroro, su gausia šei
ma pabėgo į Vokietiją, kur dėl 
sunkių gyvenimo sąlygų džiova 
mirė jos vyras.

Iki savo mirties Olga Gustienė 
gyveno Perthe pas dukterį Ma
riją.

Jos mirtį skaudžiai pergyvena 
ir liūdi: duktė, sūnus, žentas, 
marčios (kitas sūnus Adolfas žu
vo auto katastrofoje), anūkai ir 
proanūkai.

Naudodamiesi “Mūsų Pastogės” 
patarnavimu, nuoširdžiai dėkoja
me draugams ir pažįstamiems, ku
rie pareiškė mums užuojautą, da
lyvavo mirusiosios laidotuvėse ir 
palydėjo velionę amžinam poilsiui 
į kapines.

Dėkojame ir ALB-nės Pertho 
apyl. valdybai už padėtą ant mi
rusios kapo vainiką. .

Klimaičių ir Gultų šeimos

RANKINUKUS ir PIRŠTINES visada gausite pas

Finlay’s
293 BEAMISH ST. (kampas Evaline St.), CAMPSIE 

Draugiškai aptarnaujame ir kalbame vokiškai.
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JAUNIMAS SPORTUOS
Rugsėjo 17 d. “Dainavos” sa

lėje jaunimas ruošia sporto rung
tynes, kad išbandytų savo jėgas 
skautų “Aušros” Tunto ir ateiti
ninkų Arkv. J. Matulaičio kuo
pos nariai. Pradžia 2.00 vai. Pra
sidės stalo teniso turnyru, o po to 
seks išbandymas jėgų tinklinyje.(A)

A.L.B. BANKSTOWNO KULTŪROS TARYBA

š.m. rugsėjo 10 d. (šeštadienį) 7.00 vai. DAINAVOJE 
stato

P. PILKOS

“PABAIGTUVES”
Po vaidinimo bus šokiai ir veiks bufetas. Spektakliui 

bilietai rezervuoti. Kainos: 12/-, 10/- ir 8/-. Bilietus iš anksto 
maloniai prašome užsisakyti pas A. Bučinską, 31 Pyramid 
Ave., Padstow. Telf.: UU9174, darbo metu — YB0133 Ex
tention — F7-496.

Įį:

PAPILDYMAS
Pranešime dėl Krašto Tarybos 

Atstovų rinkimo buvo per klaidą 
praneštas netikslus laikas — 2 
vai. p.p. Turi būti š.m. rugsėjo 
11 d. 3 vai. p.p. (pasibaigus Tau
tos Šventės minėjimui, St. Be
nedict’s bažn. salėje, Broadway.)

Papildomai pranešame tautiečių 
žiniai, kad pagal ALB Statuto 
69-75 straipsnius, renkant Tary
bos Atstovus, turi teisę balsuoti 
kiekvienas Bendruomenės narys, 
suėjęs 18 metų amžiaus ir sumo
kėjęs Australijos Lietuvio mokes
tį. Atleisti nuo Australijos Lietu
vio mokesčio (nedirbantieji), taip 
pat turi teisę balsuoti.

Sydnėjaus Apyl. Valdyba

vai. 45 min. K.P.B.
IŠRINKTA NAUJA 

"SVIESOS” VALDYBA
Š.m. rugpjūčio 27 d. įvykusia

me Sydnėjaus "Šviesos” skyriaus 
susirinkime buvo išrinkta nauja 
valdyba, kuri pasiskirstė pareigo
mis: pirm. — D. Kairaitis, vice- 
pirm. — K. Ankus, sekretorė — 
N. Liutikaitė, iždin. — J. Krau
sas ir valdybos narys — A. Ga
rdis.

Revizijos komisiją sudaro — A. 
Gasiūnas ir V. Patašius.

Valdybos pirm. D. Kairaičio ad
resas: 26 Bindea St., West Como.

Darant praeitų metų veiklos 
ataskaitinį pranešimą paaiškėjo, 
kad metų eigoje buvo sušaukti du 
susirinkimai, skaitytos trys viešo 
pobūdžio diskusinės paskaitos, su
rengta drauge su Canberros sky
riumi savaitgalio iškyla į Bate- 
man’s Bay, du muzikos vakarai, 
prieškalėdinis pobūvis ir bohemi
nis "Beatnikų” vakaras.

Pereitais metais į “šviesos” or
ganizaciją įstojo 8 nauji nariai.

Po oficialiosios susirinkimo da
lies buvo pasiklausyta lietuviškų 
plokštelių muzikos.

Ateities planuose naujoj i-valdy
ba yra numačiusi daugiau išvys
tyti savo veiklą. Be kita ko, už
simota paplatinti ir lietuviškoji 
spauda, šiuo metu skyrius yra 
gavęs gražiai leidžiamą ir ilius
truotą jaunosios lietuvių kartos 
Amerikoj “Metmenų” žurnalą pla
tinimui. Jį galima užsisakyti pas 
Sydnėjaus skyriaus valdybos pir
mininką D. Kairaitį, o, be to, pas 
P. Pilką adresu: 29 Westgarth
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BLANCHE MILLINERY
CIVIC CENTRE CAMPSIE

Geras skrybėlių ir moterų apatinukų pasirinkimas.
Malonus aptarnavimas kiekvieno klijento.

Mes kalbame vokiškai.

+ ♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦<
Perkant sukneles, paltus ir kostiumus aplankykite

EVA LOJVES
201 BEAMISH STR., CAMPSIE

Palankus ir mandagus dėmesys bus kreipiamas.

NAUJA VADOVYBĖ!

Station Butchery
CABRAMATTA, PRIEŠAIS STOTI, ŠALIA "ROTOS”.

Pigi kaina šviežios ir visų rūšių rūkytos mėsos.

Kalbama vokiškai.

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
(IŠ KINGS CROSS)

f. JS

VISŲ MELBURNIŠKIŲ LAUKIAMAS

TRADICINIS
MELBURNO LIETUVIŲ NAMŲ

BALIUS
'. įvyks š.m. rugsėjo 30 d. (penktadienį)

1 BRUNSWICK TOWN HALL

Balius tęsis nuo 7 vai. vakaro iki 1.30 vai. ryto
• Gros 7 muzikantą puiki kapela.
• Normaliomis krautuvių kainomis stiprieji gėrimai, 

Nesivarginkite ir nesineškite į balių 
■akydami staliukus pareiškite kokių 
daujate.

• įvairių ir skanių užkandžių bufetas,
• Daug visokių prašmatnybių.

ATSIMINKITE, TOKS PUIKUS BALIUS
TUOSE! NEDELSKITE IR UŽSISAKYKITE STALIUKUS 

PATOGESNĖ! VIETOJ.

persikėlė Į NAUJAS
patalpas

gėrimų. Užsi- 
gėrimų pagei-

■ ► Vienintelė firma Australijoje turinti leidimą siųsti maisto ir 
drabužių siuntinius tiesiai į Estiją, Latviją, Lietuvą ir USSSR.

♦♦♦*

Printed by MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydnty 
(Tel.: 75 7094), for the Publisher Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N-S.W.

646 George St., Sydney
(KAMPAS LIVERPOOL ST..) 

TEL.: 21-4254 arba BA-4254 
NUO 1960 M. RUGSĖJO 4 D

NUOSAVUS NAMUS

TIK KARTĄ ME-

« 1 Staliukai užsisakomi telefonais: Inž. Z. Budrikis
“» FU 3416, A. Krausas — FU 8382, A. Alekna — XB 2155, J.

Cervinskas — JJ 3691 ir prie lietuvių bažnyčiis sekmadieniais 
-• pas J. Valį.

M.L.K. TARYBA

įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTOR1AI. 

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.
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