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ŽODIS VISIEMS LIETUVIAMS
Verta gyventi ir kovoti dėl žmogaus ir tautu teisių, dėl žmonijos švie

sesnės ateities ir dėl Lietuvos nepriklausomybės. “Kova už Lietuvos laisvę 
bus vedama iki laimėjimo.”

BROLIAI IR SESĖS, LIETUVIŲ TAUTOS VAIKAI VISAME PASAULYJE!

Minėdami Vasario 16 dienos ke
turiasdešimt trečiųjų Lietuvos ne
priklausomybės sukakti, sveikina
me Jus, kurie kenčiate rusiškojo 
komunistinio imperializmo okupa
cijų pavergtame krašte, ir Jus, 
kurie Tėvynės pasiilgę ir išblaš
kyti po visų pasaulį, tvirtai jau
čiatės lietuviais esu, pasiryžę lie
tuviais išlikti patys ii- išlaikyti to
kiais savo jaunesnes ir pačias jau- 
nųsias kartas, pasiryžę puoselėti 
meilę Lietuvai ir ryžtų išlaisvinti 

' jų iš svetimųjų vergijos, prisie
kę siekti savo Tautai laisvės ir 
Lietuvai tikros valstybinės nepri
klausomybės.

Tų tikslų siekiant mes nesame 
palikti vieni. Amerikos Jungtinės 
Valstybės, Didžioji Britanija, Ka
nada, Australija, Filipinai ir ki
tos valstybės per savo atstovus 
Jungtinėse Tautose, kai ten pe
reitų metų pabaigoje buvo Švais
tomas kolonializmo klausimas, kė
lė faktų, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija yra Sovietų Sųjungos jėga 
užgrobtos, sulaužius tarptautinę 
teisę, pasižadėjimus ir sutartis, ir 
dabar laikomos kolonialiniai pa
vergtos. Buvo pareikšta, kad So
vietų Sųjunga turėtų joms laisvę 
grųžinti, jei nori įrodyti savo ge
rų valių teisėtumui ir pastoviai 
taikai pasaulyje įgyvendinti.

Atsakydamas į tai Chruščiovas 
Jungtinėse Tautose daužė į stalą 
kumščiu ir batu, tuo demonstruo- 

. damas, kad Sovietų Sųjunga nė 
nemano jos pavergtosioms tau
toms laisvę grųžinti, mėgindamas 
visus įtikinti, kad tik Afrikos ir 
Azijos tautų kolonialinė priklau
somybė yra pavergimas, bet Lie
tuvos ir kitų Rytų Europos tautų 
sovietinis pavergimas yra “išlais
vinimas”. Ir net daugiau, naujau
sias komunistinių partijų mani
festas, paskelbtas Maskvoje 1960 
m. gruodžio mėn. 5 dienų, ir vė
liau Chruščiovo kalba, paskelbta 
1961 m. sausio mėn. 6 dienų, aiš
kiai pasako, kad komunizmas įžu 
liai siekia viso pasaulio užvaldy
mo ir kad tai įvyks artimiausioje 
ateityje arba, anot Chruščiovo, 
žmonijos dabartinės kartos anūkai 
jau gyvens viso pasaulio komunis
tinėje santvarkoje.

To atsiekti Chruščiovas tikisi ne 
karine jėga, bet koegzistencija, 
laisvąjį pasaulį užliūliuodamas, jo 
budrumų užmigdydamas, stiprin
damas jame defetistines nuotai
kas ir mintį, kad kito kelio nėra: 
arba kapituliuoti prieš komuniz
mą arba žūti atominio sunaikini
mo kataklizme.

Laisvajame pasaulyje visad bu
vo žmonių, kurie pasiduodavo de- 
fetistinėms nuotaikoms ir, vieto
je kovoję su blogiu, prieš jį ka
pituliavo, tardami, kad tai darą 
taikos išsaugojimui ir net žmoni
jos nuo sunaikinimo išgelbėjimui. 
Tokių nuotaikų įsivyravimas 1939 
metais atidavė Europą Hitlerio ir 
nacių terorui, tokių nuotaikų skie- 
pinimas šiandien gali įstumti pa
saulį "į naują katastrofą.

Maskva pasiryžusi daryti viską 
Europoje (Berlynas ir Vokietija), 
Afrikoje (Kongo), Azijoje (La
os), Pietų Amerikoje (Kuba), pa
čiose Jungtinėse Tautose jas 
griaunant, kad tik keltų tarptauti

nę netvarką, didintų sumišimą 
laisvajame pasaulyje ir brandintų 
jame visuotinas defetizmo nuo 
taikas savo tikslams pasiekti.

Mūsų pačių lietuviškoje išeivi
joje pradėjo atsirasti pavienių as
menų, kurie yra linkę bendrauti 
su Sovietų Sąjungos patiektiniais 
lietuviškais kvislingais, vardan 
kultūrinių ir kitokių ryšių su lie
tuvių tauta okupuotame krašte. 
Jie vadina tai “tilto” statymu į 
Lietuvą.

Visi duomenys rodo, kad toks 
“tiltas” yra tik į vieną pusę: ko
munistinei propagandai gabenti į 
vakarus ir skleisti ją tautinei, pa
triotinei, idealistinei nusistačiu- 
sios lietuvių išeivijos tarpe. Mas
kva ir jos lietuviškieji pakalikai 
siekia sunaikinti lietuviškoje išei
vijoje pasipriešinimo komunizmui 
ir Maskvai dvasią.

Broliai ir sesės lietuviai! Jei ga
lima būtų pastatyti iš laisvojo pa
saulio į Lietuvą tiltą, per kurį 
galėtume susisiekti laisvai su sa
vo tauta, bet ne su Maskvos Lie
tuvai primestais komunistiniais 
prisilaižėliais, jei per tokį tiltą į 
Lietuvą galėtų keliauti laisva min
tis, laisvas žodis ir tiesa ir švie
sa, mes visi kaip vienas prie to 
tilto statybos prisidėtume. Bet kol 
tiltas yra statomas pagal komu
nistų iš anapus patiektus planus ir 
turi tarnauti tik jų tikslams, tai 
yra, mus tarp savęs kiršinti, 
skleisti mūsų tarpe defetizmą ir 
griauti Lietuvos laisvinimo dar
bus, esame priversti smerkti pa
našių “tiltų” statytojus ir visus 
tuos, kurie prie tokios “statybos” 
darbo prisideda.

Tvirtai tikime ir žinome, kad 
pasaulio grumtynėse tarp laisvės 
ii- komunistinės tironijos pergalė 
bus laisvės pusėje. Gali Maskva 
žvanginti ginklais Afrikoje, Azi
joje, Lotynų Amerikoje ar ku
riuose kituose žemės kamuolio 
užkampiuose. Tatai neturi lemian
čios reikšmės. Visų sprendimų 
raktas yra Vakarų Europos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių ran
kose. Vakarų Eūropa yra ryžtin
gai nusistačiusi nekapituliuoti 
prieš Maskvą, o naujasis JAV 
prezidentas John Fizgerald Ken
nedy savo inauguracinėje kalbo
je prisiekė:

“Tegu žino kiekviena tauta, vis- 
tiek ai- ji mums gero ar blogo 
linkėtų, kad mes mokėsime bet 
kurią kainą, pakelsime betkuriuos 
sunkumus, sutiksime kęsti betku
riuos nedateklius, remsime kiek
vieną draugą, priešinsimės kiek
vienam priešui, kad patikrintume 
laisvės išsaugojimą ir jos klestė
jimą.”

Šiuos atsakingiausio šiandien 
pasaulyje valstybės vyro žodžius 
mes norime dėti pagrindan Lie
tuvos laisvinimo darbų išeivijoje ir 
lygiai pagrindan mūsų sesių ir 
brolių išsilaisvinimo vilčių pa
vergtoje tėvynėje.

Kaip ilgai besitęstų naktis, ry
tas išauš!
' Susikaupę minime šviesią at
mintį visų tų, kurie žuvo kovose 
dėl Lietuvos laisvės, visų tų, ku
rie kentėjo ar kenčia dėl jos ka
lėjimuose, sovietinėje tremtyje 

ar dar kaip kitaip dėl Lietuvos 
nukentėjo.

Reiškiame pagarbą visiems lie
tuviams, kurie išgarsino ar gar
sina Lietuvos ir Lietuvių tautos 
vardą per mokslą, menus, per tie
sos skelbimą, per tautinį apašta
lavimą.

Aukštai vertiname Lietuvos 
Diplomatinės ir Konsularinės Tar
nybos, Amerikos Lietuvių Tary
bos, Lietuvos Laisvės Komiteto, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdybos ir JAV, Kanados, 
Europos, Pietų Amerikos, Austra
lijos kraštų bendruom. valdybų, o 
taip pat visų kitų lietuviškų orga
nizacijų bendradarbiavimą ir tal-

NUOTYKIAI
TARP LIETUVOS IR SIBIRO

Rašo A. Garmus “Eltos” Informacijom*
Birželis, 1947 metai. Paskuti

nieji egzaminai universitete ir 
atostogos.

Kaip paprastai prieš egzaminus 
nervai yra įtempti, neima miegas. 
Guliu lovoje ir svajoju. Už lango 
lietus su perkūnija. Užmiegu. 
Anksti keliuos su skaudančia gal
va ir stengiuos pakartoti visą me
džiagą. Laikrodžio rodyklė rodo 
8.20, imu greit portfelį, studento 
knygelę ir marš.

Gatvėje, 50 metrų nuo mano 
namo, mane sulaiko du civiliai ap
sirengę vyrai. Klausia mano pa
vardės. Atsakau. “Jūs mums ir 
esate reikalingas”, sako jie.

— Kame reikalas — klausiu.
— “Paeisite su mumis, viskas 

išsiaiškins” ir nepažįstami asme
nys mane paėmė į vidurį.

Širdis sudrebėjo, kai iš krypties 
supratau, kad einame į saugumo 
namus. Ir ten viskas prasidėjo. 
Palikau didžiausiu priešu, nors 
tikrumoje padėjau tik mano pažįs
tamam įsigyti nelegaliai pasą.

Gyniausi kaip galėjau ir kaip 
mokėjau, tačiau viskas pasiliko be 
rezultatų. Tuo pačiu laiku buvo 
iššifruota studentų požemio orga
nizacija “Kęstutis”. Aš tik žino
jau apie jos egzistavimą. Buvau 
nuteistas už bendradarbiavimą su 
“tėvynės išdavikais” ir gavau 10 
metų laisvės nustojimo, 5 metams 
atimant pilietines teises (po atsė- 
dėjimo tų 10 metų).

Apie tardymą bei buvimą kalė
jime parašysiu, galimas dalykas, 
vėliau. Norėčiau dabar aprašyti 
savo pergyvenimus ir įspūdžius iš 
kelionės į lagerį.

1948 m. vasario 16 d. (taip 
mums brangią datą) turbūt apie 
600 asmenų išvesta iš kamerų į 
kiemą. Kalėjimo viršininkas mums 
pranešė,-kad šiandieną išvažiuo
jame į darbo stovyklą, kad ten ga
lėtume savo sąžiningu darbu iš
pirkti kaltę. Pastebėjo, kad būsi
me smulkmeniškai patikrinti, ir 
visi tie, kurie stengsis su savimi 
paimti kokius nors geležinius da
lykus ir su jų pagalba bandyti ke
lionės metu grindyse bei sienose 
daryti skyles tikslu pabėgti, bus 
griežtai nubausti pagal atitinka
mą saugumo ministerijos įsakymą. 

ką Lietuvos laisvinimo darbe, lė
šų telkimą laisvinimo reikalams, 
tautinių ir kultūrinių darbų vyk
dymą, lietuvybės stiprinimą ir jau
nesnėse kartose išlaikymą.

Didžiai branginame visos lietu
vių visuomenės organizuotą ir pa
vienį dėjimąsi į Lietuvos laisvi
nimo veiklą sugestijomis, darbu, 
lėšomis, bet ypač tai, kad ji išlai
ko šviesias viltis, kurias perduoda 
savo vaikams ir vaikaičiams, kad 
verta gyventi ir kovoti dėl gėrio, 
dėl žmogaus teisių, dėl tautų tei
sių, dėl žmonijos šviesesnės atei
ties, dėl lietuvių tautos teisių, 
dėl Lietuvos nepriklausomybės, 
dėl jos ateities šviesaus ideali 
laisvėje.

Broliai ir sesės lietuviai, abie
jose geležinės uždangos pusėse! 
Kova už Lietuvos laisvę bus ve
dama iki laimėjimo.

VYRIAUSIOJO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO 

PREZIDIUMAS

1961 m. vasario mėnuo.

' Ir krata ištikrųjų buvo smulk
meniška. Mūsų visų maistą taip 
susmulkino, kad iš viso to pasida
rė mišinys duonos, lašinių, svies
to ir t.p.

Toji didelė grupė kalinių susi
dėjo beveik išimtinai iš lietuvių. 
Buvo keletas lenkų, nuteistų už 
dalyvavimą AK (Armija Krajowa) 
bei keletas rusų.

Prisimenu šiandieną vieną as
menį, lietuvį, kuris labiausiai man 
krito į atmintį. Buvo tai sūnus 
karininko (vadinsime jį Povilu). 
Aukštas, gražus jaunmetis, turįs 
labai įdomią biografiją. Jam, kaip 
retai kam pasisekė net du sykius 
pabėgti iš rusų darbo stovyklos 
bei kalėjimo.

Pirmą sykį, kaip nepilnametis, 
buvo nuteistas 10 metų lagerio už’ 
priklausymą pogrindžio organiza
cijos teroristinei grupei. Sėdėjo 
kažkur Rusijoje, ežerų salose. Iš 
ten, dėka smulkmeniško pasiruo
šimo ir drąsos, kartu su draugu 
vieną tamsią rudenio naktį pabė
go. Grįžo į Lietuvą. Neilgai vie
nok buvo jam lemta naudotis lais
ve. Traukinyje tarp Kauno ir 
Klaipėdos papuolė vėl. Buvo jau 
pilnamečiu ir gavo 25 metus ka
lėjimo. Būtų jį, be abejo, sušau
dę, tačiau tuo laiku nebuvo mir
ties bausmės.

Sėdėdamas jau po teismo kalė
jime ir laukdamas etapo į Rusi
ją, vėl pradėjo galvoti apie pabė
gimą. Ir jam pasisekė. Kokiu bū
du?

Kalėjimo kieme buvo vedami 
kanalizaciniai darbai. Iš lauko pu
sės, už tvoros, jau buvo iškastas 
gilus griovys. Reikėjo tai padaryti 
tik kalėjimo kieme. J kiemą buvo 
išleidžiami tik kaliniai, kurie bu
vo teisti už kriminalinius nusikal
timus ir ne ilgam laikui. Jie ir 
dirbo prie tų darbų. Sėdėdamas 
kameroje, antrame aukšte, Povi
las smulkmeniškai studijavo visą 
padėtį. Ir padarė planą. Turėjo 
pats mėlynas kelnes, kokias ne
šioja rusų karininkai, nuo vieno 
draugo paėmė žalią “gimnastior- 
ką”, padarė antpečius, keletą 
žvaigždučių iš skardos bei nuo 
antro draugo pilotę ir viskas tvar-

(Nukelta į 8 psl.)

TU DIDVYRIŲ ŽEME
— “1945 metų gegužės mėn. 15 d., Alytaus apskritis. Kal

niškių miške įvyko mūšis, kuriame dalyvavo 84 lietuviai prieš 
2000 rusų enkavedistų. Rusų pusėje žuvo 380, o lietuvių — 43, 
jų tarpe trys moterys, iš jų viena mokytoja, netekusi abiejų 
kojų, kovojo kol pristigo šaudmenų.

— "1945 m., balandžio mėn. 10 d., Būdininkuose Marijam
polės apskrityje — mūšis, kuriame dalyvavo 116 lietuvių ir 700 
rusų enkavedistų. Užmušta rusų — 94, lietuvių — 3 ir 6 sužeista.

— “1945 m. rugsėjo mėnuo. Raseinių apskrityje susikovė 
138 lietuviai ir 900 rusų. Kautynės truko 20 valandų. Žuvo 73 
lietuvių partizanai, jų tarpe ir vieneto vadas. Rusų buvo už
mušta 430.

— “1945 m., liepos mėn. Panevėžio apskrityje. Žaliojoj 
Girioj susikovė 150 lietuvių partizanų su 2000 rusų enkavedis
tų. Buvo užmušta 35 partizanai ir 240 rusų.

— “1946 m. balandžio mėn. Kėdainių apskrityje vyko mū
šis. 3000 rusų enkavedistų puolė 70 lietuvių partizanų. Kovoje 
krito 12 partizanų ir 108 enkavedistai.

— “1946 m. birželio 1-2 d.d. Marijampolės apskrityje 2000 
rusų enkavedistų užklupo 23 lietuvių partizanus. Vienas lietu
vis buvo užmuštas ir vienas paimtas į nelaisvę. Rusų žuvo 12.”

(Iš Lietuvos Vyriausiojo Atstatymo Komiteto 1947 m. bir
želio 7 d. raporto “Nepaskelbtas karas Lietuvoje).

IŠ PRAEITIES TE STIPRYBĘ SEMIA...
— Nuošali geografinė padėtis 

lėmė, kad lietuviai tik apie 1200 
metus Kristui gimus įžengė į is
torinius laikus. Istorijos priean
gyje atskirų baltų tautų bei kil
čių likimas buvo nevienodas. Ne- 
visos baltų tautos ar kiltys buvo 
pajėgios ir atsparios. Vakariniai 
baltai, susiskaldę į daugelį sričių, 
istorinių laikų pradžioje kryžiuo
čių ordino buvo užklupti nesusi
organizavę į valstybinį vienetą. 
Jie tapo pavergti, išnaikinti ir 
suvokietinti. Latviai taip pat ne
įstengė atsispirti livoninei ordino 
šakai — kalavijuočiams. Atspa
riausi iš visų baltų yra buvę lie
tuviai. Nors jie rytuose buvo ne
tekę didelių plotų ir ten tapo sla
vų bangos užlieti, bet istorinių 
laikų pradžioje buvo pakankamai 
susiorganizavę. Todėl visai ne
nuostabu, kokiu milžinišku jėgų 
įtempimu ir didžiausiu atkaklumu

... TEGU MEILĖ LIETUVOS.
— Ir kaip mišrios šios (parti

zanų) eilės: studentai, gimnazis
tai, tarnautojai, ūkininkaičiai ir 
darbininkai. Nesvetimi jų eilėse 
nei dvasiškiai, nei vyresnio am
žiaus inteligentai, nei Nepriklau
somybės laikų kariai, čia rasi ir 
ne vieną Nepriklausomybės laikų 
savanorį. Visus juos subūrė ta pa
ti Tėvynės meilė ir pareiga ginti 
tėvų žemę ir savo seses-brolius 
nuo beatodairinio rytų barbaro 
teroro. Ginti ir gintis, jaučiant 
didįjį laisvės ir žmogiškumo troš
kimą ir suprantant begalinį šios 
kovos sunkumą; ginti ir gintis, vi
siškai atsižadant savo asmeniško 
gyvenimo, kol kas pasitikint tik 
savo jėgomis ir budrumu, paslap
čiomis rusenant vilčiai, kad paga
liau tie, kurie dar taip neseniai 
kalbėjo apie teisingą pokario su
tvarkymą, pagaliau pajus atsakin- 

Jūs žuvot už laisvę garbingoj kovoj, 
Gimtosios šalies sakalai.
Per amžius lietuviai minės jus dainoj, 
Garbė jus lydės amžinai.

(Lietuvos partizanų daina).

kovota su išoriniais priešais, ku
rie kėsinosi atimti jiems laisvę. 
Atkakliai kovota ir su prievarti
niu krikščionybės įvedimu. Ne ga
na to, lietuviai buvo dažni, nema
lonūs svečiai ir rusų žemėse. Iš 
kur gi toji stiprybė? Ji glūdi dar 
priešistoriniuose laikuose. Kaip 
galima spręsti iš tankaus piliakal
nių tinklo, Lietuvos politinė kon
solidacija vyko jau priešistoriniais 
laikais. Piliakalniai yra buvę ne 
tiktai to meto tvirtovės, bet di
desnieji — politiniais sritinių val
dovų centrais. Taigi, Lietuvos val
stybės kūrimosi pradmenų, be jo
kios abejonės, tenka ieškoti prieš
istoriniuose laikuose. Deja, tų pir
mųjų Lietuvos valstybės kūrėjų 
bei vienytojų vardai nežinomi. 
Mindaugas tėra pirmasis istoriškos 
suvienytos Lietuvos valdovas.

(Prof. J. Puzinas)

gumą prieš žmonijos ateinančias 
kartas ir pašalins barbariją...

— Juose negęstamai rusena ta 
pati nemarioji prabočių dvasia, 
šimtmečiais istorijon nusitęsusi, 
mūsų laisvės sargyboje stovėjusi.

(Juozas Lukša — Daumantas — 
Skrajūnas, vienas iš vadovaujan
čių partizanų Lietuvoje savo kny
goje “Partizanai už geležinės už
dangos”).

— 1950 m. iš Vakarų (kuriuos 
buvo 1947 m. pasiekęs) išvyko at
gal į okupuotąją Lietuvą. Pa
klaustas kartą, ar tas jo grįžimas 
yra prasmingas, kai jo paties liu
dijimu, aktyvioj rezistencijoj, net 
ir po laiminga žvaigžde gimęs, il
giau, kaip dvejis metus negali iš
silaikyti, Juozas nedvejodamas at
sakė: “Turiu grįžti. Kitaip jaus
čiaus dezertyras. Verčiau žūti ko
vojant, nei gyventi sulaužius duo
tą žodį”.

1
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MUSU KULTŪRINĖS VEIKLOS APIMTIS 
IR JOS ATEITIES GALIMYBĖS

S. Kovalskio paskaitos, skaitytos ALB Krašto
# Tarybos suvažiavime, Sydnčjuje 1960.12.29 d., sau- 

trauka.

Dešimt metų esame Australijo
je. Nebegyvename trumpo lauki
mo nuotaikomis, turėtomis pir
mais išeivijos metais Vokietijoje. 
Jaučiamės turį prievolę tvarkyti 
savo gyvenimų taip, kad ir šičia, 
naujam krašte įsikūrę, būtume pa
jėgūs ne tik išlaikyti savo tauti
nes vertybes, savų tautinį charak
terį, bet kad ir esamose sųlygose 

• būtume stiprūs ir pajėgūs kurti 
naujas kultūrines vertybes. To
kiam darbui reikalinga ne tik dva
siniai pasiruošti, bet ir organiza
ciniai atitinkamai susitvarkyti.

Praeitas dešimtmetis buvo iš
naudotas organizaciniam tvarky- 
muisi — pačiai organizacijai tobu
linti, jos veikimo būdams gerin
ti, kad sudarytume visas galimas 
sųlygas mūsų kultūrinei veiklai 
suklestėti. Praeitoji ALB Krašto 
Tarybos sesija 1958 m., priimdama 
ALB statutų, užbaigė, galima tar
ti, organizavimosi metų, šioji 
Krašto Tarybos sesija pradeda 
naujų laikotarpį — kultūrinio 
darbo suaktyvinimo perijodą. Tu
rime gerų to darbo pradžių: pirmų 
kartų Krašto Taryba į savųjų dar
botvarkę įtraukė kultūros ir jau
nimo reikalų svarstymų, paskirda
ma visų dienų tiems klausimams. 
Už tai priklauso padėka p. I. Jo
naičio pirmininkaujamai Krašto 
Valdybai.

Kultūriniai reikalai yra labai 
svarbus veiksnys mums patiems 
išlikti tautiniu požiūriu: tik gyva, 
kūrybinga kultūrinė veikla įgalins 
mus išlikti lietuviais. Mes turime 
nepaliaujamai siekti augštesnio 
kultūros laipsnio, nes nesame tiek 
primityvūs, kad galėtume pasiten
kinti vien tiktai materialinių rei
kalų tenkinimu.

Visų lietuvių išeivių svarbiau
sias bendras uždavinys yra lietu
vybės išlaikymas, kur lietuvybė 
suprantama plačiausia prasme. 
Kaip lietuviai mes turime tūks
tantmetinių kultūrinių vertybių, 
ir jas turime ne tik išlaikyti, bet 
ir praturtinti. Kultūra, nėra koks 
pastovus ir nekintamas daiktas ar 
koks muziejinis eksponatas, laiko
mas po stiklu. Gyvoji kultūra kin

VINCAS RAMONAS

. (Tęsinys iš “M.P.” 5 Nr.)

— Kur gi nei1 štai kas! Grau
dint atvažiuos. O jūs verkit. Pa
buskit pirmiausia. Jūs vis lyg mie
gūstas. Pabuskit ir treptelkit ko
ja. Plaukus ne Daukšiuos — Ma
rijampolėj apsikirpkit. Marijam
polės restorane prie visų ne deg
tinės stiklų, o vyno stiklų išger
kit. Du išgerkit ir pamatysit, kas 
bus. Einat Daukšiuos per švento
rių... devyniolikinės maldakny
ges atsivertę, o jų akys paskui 
jus... ir...

Daugiau ji nepajėgė kalbėti. 
Prikando apatinę lūpų, o jos akys 
ly padidėjo. Lyg nuo karščio žibė
jo jos akys. Ji žiūrėjo į Varnagi- 
rio veidų, o josios rankos nežy
miai drebėjo.

— Nereikia man tų devynioli
kinių, — numojo jis ranka.

Rūškienė nukaito, galvų atlošė 
prie sienos ir užsimerkė.

— Tai bent nešnekėkit, kaip 
mažas vaikas, — lyg ir pyktelėju
si tęsė ji. — Jūs tikrai, kaip ma
žas. Ir akys, kaip vaiko.

Varnagiris pažvelgė į jų ir šyp
telėjo:

— Jūs labai gera.
— O pyragų aš nekepsiu. To tai 

jau ne, kaip jūs sakot.
— Iš tikro... Gal ir nereikia. 

Gal geriau būtų, kad sesuo visai 
neatvažiuotų. Hm... Tai tokios 
anokios. O aš pakalbėsiu su dėde, 
su Kielium.

Rūškienė išlydėjo jį. Dabar jis 
eina per pievų. Aukštas, tiesus. 
Koks švelnus jis ir atviras.

Ji ilgai Žiūrėjo į Varnagirio tro

ta, auga, vystosi drauge su žmo
nija, tauta, bendruomene. Pasiek
tieji kultūriniai laimėjimai, o taip 
pat ir šalia esančios kultūros įta
kos panaudotini naujiems laimėji
mams apipavidalinti, savitam tau
tiniam charakteriui išryškinti. Ne
kinta tiktai išnykusių tautų kul
tūros (Egiptas, senoji Graikija, 
senoji Roma), gi gyvoji kultūra 
kinta.

Mes sakomės esu vakarų kultū
ros žmonės, ir šalia bendrųjų tai 
kultūrai bruožų turime ir savųjų: 
kalbų, papročius, tradicijų, praei
tį — taigi, esame ir lietuviai. Kul
tūra nėra, kaip minėta, nekintan
ti. Antai, ir mes amžių bėgyje bu
vome veikiami įvairių, mus supan
čių ar iš kitur atėjusių itakų, ku
rios veikė, keitė ir ugdė mūsųjų 
kultūrų. Tačiau savos kultūros pa
grinde išlaikėme ir sau vieniems 
būdingus bruožus, savitumų, origi
nalumų — tai, kas charakterizuo
ja lietuviškumų.

Amžių bėgyje iš kitur atėjusios 
įtakos mūsų kultūrai buvo įvai
rios. Ligi kryžiuočių puolimų tos 
įtakos ėjo beveik išimtinai iš Ry
tų. Algirdas ir Algirdaičiai, už
valdę slavų žemes, santuokomis, 
bičiulystėmis ar ii- kivirčais buvo 
suėję j artimų sųlytį su rytų sla
vų kultūra ir, be abejo, to sųly- 
Čio išdavoje lietuvių kultūra bu
vo rytų įtakų veikiama. Kryžiuo
čiams įsikūrus mūsų pašonėje ir 
pradėjus mus pulti, imta ieškoti 
Vakarų sųjungos. Pradėta siųsti 
didikų vaikus į vakarietiškąjį už
sienį, kviesta vakarų amatininkai 
ir menininkai statyti ir puošti 
Lietuvos miestus, didikų dvarus. 
Rūpintasi vakarų raštija. Jogailos 
personalinė unija su Lenkija su
jungė mus su lenkais, vakarų kul
tūros veikiamais, ir suvedė į ry
šį su katalikybe. Nuo to laiko mus 
ėmė veikti Vakarai. Vakarų kultū
ros įtaka reiškėsi mūsuose tiesio
giniai ar per lenkus, kartais pla
čiau, kartais siauriau.

Vakarų kultūros įtakos lietuviš
kojo charakterio nesužlugdė: lie
tuvio prisiimta kritiškai tai, kas 
jam tiko, kas atitiko jo dvasių — 

bas, į apšepusius stogus, į lentų 
krūvų, sukrautų gale kluono. Žiū
rėjo į arklius, priraišiotus pievoj, 
į gražias karves, kurias piemuo 
varėsi per kalniukų. Pribėgo Sta
siukas, pasakojo jai kažin ką, bet 
ji negirdėjo. Stipriai priglaudė jo 
galvų prie savęs, glostė, glostė 
ir šnibždėjo:

— Kų pasakys Kielius? Kų jis 
pasakys? O, Viešpatie, kad tik jis 
būtų žmogus...

Varnagiris susitiko Kielių pava
kare paežerėj. Juodu susėdo ant 
plačio akmens ir valandėlę žiūrė
jo į žalias nendres. Kielius išsi
ėmė pypkę, iškratė jų ir rūpestin
gai kimšo tabakų. Kimšo lėtai, 
stipriai pirštu paspausdamas ir 
žiūrėdamas, kad nė truputis taba
ko nenubyrėtų ant žemės. Pri
kimšęs porų kartų patraukė — pa
tikrino, ar ne per stipriai prikimš
ta. Tada, graibydamasis po kiše
nes degtukų, prašneko:

— Tai kų, Antan? Neri’msti? 
Girdėjau ir pats mačiau. Ak, lai
kas obuoliui kristi, tik žiūrėk, kad 
nenukristum į dilgėles. Aš ir ne
peikiu tavęs už tai. Laikas. Šitoks 
ūkis, šitokia žemė. O pievos! Nė 
ožkabarzdžių, nė samanų, tik 
piauk šienelį ir Dievų garbink. 
Tik trobos apleistos, bet lentų 
turi per akis. Gerai, kad dairaisi, 
bet Rūškienę tu išmesk iš galvos. 
Išmesk. Taip, va, imk pakratyk 
galvų, kad jos ten nė šešėlio ne
liktų.

— Et, kų čia jūs, dėde...
— Tam aš ir dėdė, kad pypkę

atseit, vakarietiškos kultūrinės 
vertybės buvo persijotos ir tai, 
kas tiko, buvo įjungta savos kul
tūros lobynan. Tai yra natūralus 
sveikos tautinės kultūros gyvavi
mo procesas. Todėl ir šiandienų 
didžiuojamės ne savo dūminėmis 
pirkiomis, bet Vilniaus meno še
devrais, Kauno moderniosios ar
chitektūros kūriniais, kurie yra 
lietuviški ii- kurie, be svetimųjų 
įtakų, vargu ar būtų įmanomi su
kurti. Sveikos, gyvastingos tautos 
sugeba prisiimti tokias svetimųjų 
kultūrų įtakas, kurios visų tauti
nę kultūrų stiprina, padaro jų ga
ja ir dėlto tampa tos kultūros ne
atskiriama dalimi.

žinia, kartais iš svetur ateinan
ti įtaka būna tokia stipri, kad ji 
ima žudyi tautinį individualumų. 
Tada kyla reikalas gintis nuo pra
žūtingos įtakos. Taip ilgainiui nu
tiko ir Lenkijos įtaigojamai Lie
tuvai. Augštesnio kultūros laips
nio pasiekusios Lenkijos įtaka 
Lietuvai buvo tokia stipri, kad di
delė Lietuvos šviesuomenės dalis 
prarado lietuviškos kultūros bruo
žus.

Tačiau esminė tautos gyvybė vi
suomet yra tokia stipri, kad iš 
tokios grėsmės tautinei kultūrai 
imama ieškoti išeities, dažniausia 
atsigręžiant į savas pirmaprades 
šaknis, panaujinant bei išryški
nant savųsias pagrindines verty
bes, puoselėtas praeityje. Taip, 
pavyzdžiui, iš viduramžių stagna
cijos rasta išeitis per renesansų 
— atsisukant į tolimų graikų pra
eitį. Ne dėlto, kad Europos re
nesansas būtų atsisakęs iš barba
riškų tautų judėjimų išaugusios 
savitos kultūros, užmetęs krikščio
nybę ir grįžęs prie Olimpo dievų 
garbinimo, vergų darbo ar ietimis 
kariavimo būdo. Renesansas pasi
laikė tai, kas buvo pasiekta naujo
je krikščionybės eroje, tačiau jis 
jų atnaujino grįžimu į graikus. 
Renesansas iš graikų senovės pa
siėmė jų pažiūrų į žmogų, kaipo 
centrinį, svarbų ir gražų pasaulio 
tvarinį, — iš to kilo modernioji 
filosofija. Renesansas pasisavino iš 
graikų entuziazmų ieškoti, pažin

rūkyčiau ir tave mokyčiau. Ak, ji 
dar nesena, reikia sakyti teisybę, 
ir pažiūrėti yra į kų, bet... žmo
gau, Antan, argi tu imsi svetimų 
vaikų auginti? Vėl, juk ji elgeta! 
Kų žmonės, kų giminės pasakytų, 
kur tu akis dėtum! Ak, ji meilintų, 
labai meilintų tokiam ūky save 
rankom samtį paimti, bet... žmo
gau, Antan, savo vaikus augink! 
Tu būk vyras, būk ūkininkas, o 
ne koks valsčiaus raštininkas. Tas, 
jei tik parfumų užuodė, gėlių sau
jų ant skrybėlės pamatė, jau tik 
sparnais ploja, dainas rašo ir gi
tarų perka. Našlė, Antan, tai kaip 
alaus butelis iki pusės nugertas ir 
rytojui paliktas. Dar gali gerti, 
bet jau putų nėr. Tu pro rūtų 
darželį eik!

— Et, dėde...
— Tam aš ir dėdė, kad patar

čiau ir pabarčiau, o patarsiu aš 
tau ve kų. Gerai šerk abu bėrius. 
Avižų negailėk. Paskui duok per
dažyti bričkų. Nendrę nusipirk. 
Tavo kaduginiai botkočiai geri, tie
sūs, bet vis tiek nendrės reikia. 
Už kokio mėnesio važiuosim.

— Kur?
— Važiuosim už Daukšių. Ru

gienių žinai? Penkios dukterys. 
Vyriausia jau dvidešimt penkerių. 
Ona. Jų ir griebsim. Jauna dar, 
graži. Pinigų daug negausi, bet 
užtat kai į bažnyčių nuvažiuosi, 
nekikens pusberniai po liepom su
stoję. Ve kas. Savo vaikus augin
si ir ilgai gyvent norėsi. O sve
čiuos niekas tavęs nesodins prie 
pačių durų. Ve kas.

Parėjęs namo, Kielius neišken
tė ir pasigyrė žmonai:

— Varnagirį jau vedu į gerų ke
lių. Išgelbėsiu nuo sarmatos.

★

Varnagiris pas Rūškienę jau ne
silankydavo. Net arklių perkelt į

ti, taip pat apvaldyti medžiaginį 
pasaulį — iš to prasidėjo banga 
išradimų, pradėta kelionės nau
jiems kraštams atrasti, kilo stai
gus nepaprastas praktiškųjų mo
kslų sužydėjimas. Renesansas pri
siėmė iš graikų ir meilę harmonin
gai formai, iš kurios išsiskleidė 
neprilygstami visų meno šakų kū
riniai.

Ir Lietuva, besigelbėdama iš 
Lenkijos įtakos, atsisuko praeitin 
— į kunigaikščių gadynę ir savam 
gyvenimui pagrindu paėmė taškų, 
kur mažiausia buvo pasireiškę 
svetimųjų įtaigojimų. Ji grįžo pra
eitin, kad atstatytų primirštus pa
grindus savai kultūrai, kad duotų 
jai panaujintų akstinų savitumui 
ir gyvastingumui pasireikšti. Ryš
kiausias lietuviškojo renesanso su
žydėjimas laikytinas nepriklauso
mybės laikais. Atsigrįžimas į pri
mityvų, bet grynai lietuviškų kai
mų neatgaivino dūminių pirkių 
statybos bei patriarchalinės san
tvarkos, bet sukūrė pasididžiavi
mo vertus, E'uropos šedevrus pri
lygstančius, tačiau grynai lietu
viškus grynojo meno kūrinius, to
kius, kokius mums davė Čiurlio
nis, Krėvė-Mickevičius ir kiti ir 
sužadino pažangų visose gyvenimo 
srityse.

Šiandienų, gyvendami Austra
lijoje, esame veikiami šio krašto 
kultūros. Pati Australija labai ne
senai pradėjo kurti savo tautinę 
kultūrų ant senos ir gilios britų 
kultūros pagrindų. Jos kultūros 
ypatingumai yra apspręsti Austra
lijos geografinės padėties ir iš is
torinių sųlygų išaugusio jos tau
tinio charakterio, tačiau pagrinde 
glūdi britų kultūros atsiekimai bei 
laimėjimai.

Europinė kultūra Australijon 
ateidavo netiesioginiu keliu, per 
britus. Gi dabar, imigracijai iš 
Europos vykstant, europinės kul
tūros įtaka reiškiasi netarpiškai. 
Patys australai — mes tai visi 
pastebime — tos betarpinės įta
kos nesibaido: anaiptol, jie jų pa
sisavina, derindami bei pritaikin
dami savai tautinei kultūrai stip
rinti.

Atsivežėme ir mes savo kultū
rinių vertybių, savų tautinį cha
rakterį, praeities prisiminimus, ir 
radomės esu apsupti ir veikiami 
stiprios svetimos kultūros. Tikėji
mas, kad mes čia gyvendami gal 
dar kokį dešimtmetį ar net ir vi
sai pastoviai įsikurdindami, gali
me atmesti Australijos kultūrų ir 
atsirubežiuoti nuo jos įtaigojimų, 

pievų ties trobele neateidavo — 
atsiųsdavo pusbernį.

O Rūškienė jau pati pradėjo 
išeiti į žmones. Jei kur laidotu
vės — Rūškienė jau ten. Sėklyt
ėms grindis išmazgojo, langus nu
plovė, iš palių parnešė pušų skujų 
ir iškaišė palubes. Krikštynos — 
Rūškienė pyragus minko, ligonei 
arbatų verda. Viena bėda — Sta
siukas. Jis visur lenda, visko klau
sia, čiauška ir juokiasi. Rūškienė 
nuveda jį prie daržo, pastato prie 
lysvės ir sako:

— Būk čia ir žiūrėk, kad vištos 
daržo neiškapstytų.

— Tai Rūškienė, tai protas, — 
džiaugiasi moterys.

Grįžta ji su pintine. Pintinėj 
sūris, sviesto lėkštelė, desėtkas 
kiaušinių ir pora butelių pieno.

O Žaliaduonis į trobelę užsuk
davo vis dažniau ir dažniau. Iš
gerdavo giros ir pasakodavo il
giausias istorijas apie apylinkės 
gyventojus. Stasiukui jis atnešė 
nuostabų malūnėlį. Kai jo sparne
liai sukdavosi, tai prie kito ašies 
galo pritaisytas diedas linksėda
vo — lentas plaudavo. Malūnėlis 
suksis visų dienų, diedas visų die
nų linkčios. Rūškienei atnešė gra
žių sūrinę.

— Vis retkarčiais kokį sūrį su
griebsi. O kad taip turėtum savo 
karvę.. . Aš turiu karvę, bet kas 
man iš to? Sakyčiau, kad mano 
karvė būtų tvartely, būtų kas ki
ta. Ne tik pieno turėtum, bet ir 
sviesto. O sūrius tik džiovini. Kaip 
tu manai, Rūškiene?

Rūškienė suprato, kur jis tai
kosi su savo karve, ir tylėjo.

Vienų šeštadienį, jau rudeniop, 
vežimas sustojo ant kelio ties tro
bele. Iš vežimo išsirito žaliaduo
nis. Iššokęs iš vežimo galo, išsi
kėlė geltonų skrynių ir užsivertė 

būtų "Štrauso politika”. Tai būtų 
ne realybės išvengimas, bet tiktai 
atsisakymas tųjų realybę matyti.

Prieš mus yra du keliai, iš ku
rių vienas mums reikia pasirink
ti: laikytis aklai to, kų turime, 
sudėti tas kultūrines vertybes po 
stiklu kitiems pasižiūrėti ir ... 
kultūriškai mirti, arba — antra 
galimybė — paimti pagrindan tu
rimas tautinės kultūros vertybes, 
leistis būti veikiamiems kitų kul
tūrinių įtakų, pritaikinti jas mū
sojo gyvenimo būdui bei mūsų 
charakteriui ir tuo pačiu metu 
kurti naujas lietuvių kultūrines 
vertybes, atseit — kurti Australi
jos lietuvių kultūrų, kurti ne toli 
nuo mūsų likusiai Lietuvai tėvy
nei, bet sau patiems, mūsų ben
druomenei ir mūsų ateičiai.

Pasirinktinas, aišku, antrasis ke
lias. Nes tas kelias įprasmina 
kiekvieno iš mūsų turimų siekimų 
išlikti lietuviu ir pateisina mūsų 
bendruomenės egzistavimų.

Šioje vietoje, kalbant apie gali
mybę kurti Australijos lietuvių 
kultūrų, užsimenant apie mūsų 
kultūros ateitį, iškyla santykis 
tarp vad. senimo ir jaunimo. Atei
tis, be abejo, rūpi visiems, tačiau 
reikia pripažinti, kad toji ateitis 
yra jaunimo rankose. Tai nereiš
kia, kad jaunimas sudaro kokių 
atskirų kategorijų ar jis atrube- 
žiuojamas nuo vadinamo senimo, 
kaip kad pernelyg dažnai esame 
linkę daryti. Tokio atsirubežiavi- 
mo visiškai nėra. Žmonių gyveni
me visokio amžiaus grupės natū
raliai keičiasi, viena su kita lieja
si •— tai nėra koks išimtinas mū
sų išeiviškojo gyvenimo ypatin
gas pasireiškimas. Ir pas mus, 
kaip ir kiekvienoje bendruomenė
je, yra kūdikių, vaikų, paaauglių, 
jaunuolių, suaugusių, pusamžių, 
senų. Išskirti jaunuolius į kokių 
tariamai atskirų “grupę” ar pri
skirti jiems kokių išimtinų padėtį 
bei kokius ypatingus nusiteiki
mus nėra jokio pagrindo. Visame 
mūsų bendruomenės darbe šalia 
vyresnių matome ir jaunų, ir jų 
skaičius tolydžio auga. Visur iš 
visos masės tik mažoji dalis išeina 
vadovais ar pasišventusiais ben
druomenės darbuotojais. Aplamai, 
jaunimo nėra kuo kaltinti: jis yra 
normalus ii- gyvybingas — tuo 
tereikia džiaugtis. Gi vyresnioji 
karta turėtų įsisųmoninti, kad mū
sų bendruomenei reikalinga nauji 
keliai, o taip pat ji turi suprasti, 
kad tuos kelius jaunimas greičiau 
suras.

Sunkiausias, gal net tragiškas, 

ant pečių.
— Ai- namie mama? — šūktelė

jo Stasiukui iš tolo. Skrynių jis 
nešė Rūškienei.

— Aš jau seniai sumečiau, kad 
gale lovos reikia skrynios. Tu tu
ri vienų savo audeklams, bet sve
timus verpalus sumeti ant suolo. 
Kai tos dėdienės ateis ir pama
tys, kad jų verpalus laikai skry
nioj, ėhė, sakyčiau, bus visai kas 
kita.

Skrynia buvo gražiai išmargin
ta. Margi vazonai apačioj, tuos 
vazonuos dar margesnės gėlės, o 
tų gėlių viršūnėse tupėjo plačia- 
uodegiai paukščiai. Būt/ lyg ge
gutės, būtų lyg ir povai.

Rūškienė j skrynių žiūrėjo iš 
karto nustebusi, paskui susimųstė 
ir nuliūdo.

Už kokios valandos Žaliaduonis 
jai kalbėjo:

— Antose, smilga prie smilgos 
glaudžiasi, varna šaltyje gretinasi 
prie kitos varnos, tik tu, kaip pa
šauta stirna, nuo viso svieto sle
piesi. Jau nė nedainuoji. Gaila 
net. O tu imk ir nusijuok, imk ir 
uždainuok. Tegu pučia žiemių vė
jas, o mes langus užsidangstom 
ir kūrenam sau ugnelę. Aš iš palių 
žagarų prinešiu, iš pačio paliij vi
durio. Aš pagausiu didžiausias eže
ro žuvis. Eisiu, dirbsiu, pilnas ki
šenes sidabrinių parnešiu. O kur 
dar karvė?

Rūškienė nenoroms šyptelėjo.
—• Juokis, o kai bartis reiks, 

barkis, bet šitoks tavo gyvenimas 
tai ne gyvenimas. Varnagiriui ir
gi nieko nereikėjo, o dabar žiū
rėk — už dviejų savaičių eina prie 
altoriaus.

Rūškienė krūptelėjo ir galva at
sirėmė į sienų.

— Seniai reikėjo, — ištarė ji 
vos girdimai po valandėlės.

(Bus daugiau)

momentas mūsų bendruomenės 
gyvenime yra mūsų staigus peršo
kimas iš kaimo į didmiestį. Jei ga
lima kalbėti apie kokius jaunimo 
ir senimo nesutarimus, tai nebent 
priėmus dėmesin aplinkybę, — p. 
E. žižienės išryškintų “Mūsų Pas
togėje”, — kad jaunimas išėjo į 
naujų gyvenimų mieste, o senimas, 
kad ir mieste gyvendamas, yra 
pasilikęs ir dažnai nori dvasiškai 
pasilikti kaime. Tačiauj jei prisi
minsime, kad visa mūsų tautos is
torija ėjo priekin ne ramiu, nenu
trūkstamu žingsniu, bet staigiais 
šuoliais, tai ir su dabar įvykusiu 
“šuoliu” į “miestų”, bus lengviau 
skaitytis ir suprasti tariamo ne
sutarimo šaknis. Nebesame kaime. 
Didmiesčio gyvenimų reikia pri
imti, nes jo nei pakeisti, nei nuo 
jo pabėgti ir neįmanoma ir nega
lima. Antai, mūsų seneliai, jodinė
jo žirgeliais, gi šiandienų mūsų 
vaikai važinėja automobiliais. Tai 
normalu. Neįmanoma, o ir negali
ma būtų, pavyzdžiui, Sydnėjaus 
George gatvės judėjime praves
ti lietuviškų laidotuvių procesijų; 
apie tai, tiesa, niekas ir nemano 
galvoti. Gyvenant naujoje aplin
koje, neišvengiamai turi keistis 
ir mūsų papročiai, įprastinis gy
venimo būdas. Reikalinga tiktai 
ieškoti tinkamų formų, suderintų 
su savąja lietuviškąja dvasia.

Siekiant kultūrinių vertybių kū
rimo, atkreiptinas dėmesys į sa
votiškų, dažnai neigiamų, kultū
ros supratimą. Dažnai kultūra va
dinama tik menas, kuris, tiesa, 
yra augščiausia kultūros reiškimo
si forma, tačiau jis neapima pilno 
kultūros turinio. Ir materialinio 
gyvenimo pažanga, ir medžiaginių 
vertybių kūrimas yra kultūra. Me
no suklestėjimas įmanomas tik 
ten, kur ekonominio gyvenimo ly
gis yra augštas, todėl drųsintina, 
skatintina ir palaikytina versli
ninkai, amatininkai ir visi tie, ku
rie darbuojasi geresnių medžiagi
nių sųlygų sudarymui. Iš jų tarpo 
atsiras ir kiekvienos meno šakos 
klestėjimui reikalingieji mecena
tai — rėmėjai. O kultūra reiškiasi 
ir kasdieniniame gyvenime, ir na
mie, ir darbe, todėl už josios lygio 
kėlimų yra atsakingi ne tik meni
ninkai, bet ir kiekvienas žmogus.

Padėka ir įvertinimas reikšti
nas ir tiems mūsų bendruomenės 
nariams, kurie mūsų bendruome
nėje atlieka “juodų”, dažnai ne
maloniausią — organizacinį dar
bų. Mūsų visa bendruomenė jau 
dabar yra kultūrinio darbo bei me
no globėja, rėmėja. Be josios dar
bo bei paramos mūsų tautinis išsi
laikymas būtų sunkus, kaip ir pas
tangos savai kultūrai palaikyti bei 
jai ugdyti. O kad bendruomenės 
veikla eitų sklandžiai, reikia sta
tutų, paragrafų, aiškinimosi ir mil
žiniškos naštos nematomo, dažnai 
neįvertinamo darbo. Todėl be pa
grindo kalba tie, kurie sako, kad, 
esą, paragrafai nereikalingi, orga
nizacinių dalykų svarstymas nusi
bodęs. Jie pamiršta, kad be šito
kio nematomo ir neįdomaus darbo 
ir viešieji kultūriniai pasirodymai, 
kurie vyksta šiuo metu Sydnėjuje, 
būtų negalimi.

Mūsų bendruomeniniame gyve
nime šiuo metu atskleistas naujas 
lapas. Esame susiorganizavę, turi
me Kultūros Tarybos institucijų, 
pašauktų kultūriniam mūsų reiški- 
muisi gyvinti bei derinti, turime 
kultūrines organizacijas, rašyto
jus, menininkus, kultūros darbuo
tojus. Tai yra veiksniai, kurie savo 
darbu gali užtikrinti kultūrinio 
reiškimosi tęsimą, planingai drau
gėje eidami į plačiąją bendruo
menės masę. Esama galimybių su
organizuoti ir bendruomeninį ska
tiką kultūrinei veiklai remti.

Mūsų norai yra geri, siekimai 
kilnūs, planai tikslingi ir, svar
biausia, nestokojame sąmoningo 
lietuviško jaunimo, žodžiu, turime 
visa, kas esamose sąlygose šiuo 
metu įmanoma turėti, kad šin kraš- 
tan atsineštąją savų kultūrą ne tik 
išlaikytume, bet ii- jų praturtintu- 
mėm, suradę reiškimosi formą, 
katra užtikrintų ne tik auginių, 
bet ir mūsų kultūros žydėjimų. 
Tuo uždaviniu — lietuviškos kul
tūros augimu ir žydėjimu turi rū
pintis kiekvienas lietuvis. Tuo bū
du sava stipria kūrybinga kultū
rine veikla pajėgsime savo įnašu 
veikti Australijos tautinės kul
tūros kūrimą, o ne tik būti jų 
kultūros veikiami.

Santrauką paruošė V.J. ir E.Ž.
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Juozas Almis Jūragis

TĖVIŠKĖ
NUVESK, ŠIRDIE, MANE J DŽIAUGSMO SODĄ, 
KUR SENOS VYŠNIOS ŽYDI ŠVIESIAI, ŠVIESIAI... 
TENAI SUGRĮŽĘS IR Aš PATS, MAN RODOS, 
KAIP TULPĖS ŽIEDAS SKAISČIAI PRAŽYDĖSIU.

ESU PADARĘS APŽADUS ŠVENTUOSIUS, 
KAD NEPRIGYS1U MŪRUOS ŠALTŲ MIESTŲ...
NIŪRIAS NAKTIS ŠVIESŲ ŽAIBAI APJUOSIA, 
O LAUKUOSE MAN PILNATIS PAŠVIESTŲ..........

MĖNULIO PILNATIS, KAIP GERO TĖVO VEIDAS, 
PRO BERŽYNŲ ŠAKAS Į GIMTĄ NAMĄ ŽIŪRI... 
LAKŠTINGALŲ GIESMĖ ... JOS ILGESINGAS AIDAS 
MAN ŠIRDĮ ILGESIU, NERAMUMU UŽBŪRĖ...

TUO TĖVIŠKĖS LAUKUS ARGI GALIU PAMIRŠTI?
BALTŲ RAMUNIŲ SROVĖS PIEVOM PLAUKIA, 
IR MANO SIELĄ LIEČIA VĖJO PIRŠTAI 
TARSI GELSVŲ RUGIŲ DIDŽIULĮ LAUKĄ.

KUR TIK EINU, ESU TOJ ŽEMĖJ SAVAS, 
ŽIEDŲ KVAPAI MALONIAI APSVAIGINA... 
PAVĖSIU APGAUBIA LYG BROLIS SENAS KLEVAS 
O VAKARAI RAMYBĖS LIEJA VYNĄ...

ŽVAIGŽDŽIŲ LIETUS RUGSĖJO TYLIĄ NAKTĮ
LYG DEIMANTO LAŠAIS PRIPILDO LAIMĖS TAURĘ, 
IR PRADEDA ŠIRDIS KAIP DŽIAUGSMO LAUŽAS DEGTI, 
KAI SPINDULIAI PAŠVAISTĖS ŽĖRI ŠIAURĖJ..........

MUSŲ BENDRADARBIAI
ANDRIUS BALTINIS, baigęs 

Telšių kunigų seminariją, būda
mas tremtiniu Vokietijoje Wūrz- 
burgo * universitete gavo filozofi- 
jos daktaro laipsnį, kapelionavo ir 
mokytojavo lietuvių mokyklose, 
1950 m. apsigyveno Amerikoje, 
Aiduose ir kituose leidiniuose iš
spausdino eilę studijinių straips
nių filozofinėm, visuomeninėm bei 
literatūrinėm temom.

*
DR. JONĖ DEVEIKĖ baigė V.D. 

Kauno universitetą, po paskutinio 
karo nuvyko į Paryžių, studijavo 
Sorbonos universitete, tenai įsi
gijo istorinių mokslų doktoratą, 
išvertė į lietuvių ir prancūzų kal
bas Lietuvos Statutą, kuris bus 
išleistas universiteto lėšomis (apie 
1500 puslapių!). Dabar ji lekto- 
riauja Sorbonos universitete, ra
šo į tarptautinius istorijos žurna
lus, dalyvavo tarptautiniuose Ro
mos ir Stockholmo istorikų kon
gresuose, skaitydama paskaitas 
lietuviškais klausimais, be to at
važiuoja iš Paryžiaus dėstyti Lie
tuvos istorijos į Vasario 16 gim
naziją Vokietijoje.

GAISRAS LIETUVOJE DAIL. V. RATAS

PAULIUS RŪTENIS, baigęs rež. 
Monkevičiaus vad. vaidybos stu
diją, buvo priimtas į Kauno Di
dįjį Teatrą, debiutavo muzikinėje 
dramoje “Maž. Rūmų Koncertas", 
taip pat vaidino Ibseno “Laukinėj 
Anty”, K. Inčiūros “Gimtojoj Že
mėj” ir kit. 1943 m. išvyko į Vie
ną, kur studijavo dainavimą kon
servatorijoje, o taip pat išklausė 
universitete teatrologijos kursą 
pas prof. Kindermann. 1945 m. 
debiutavo, gerais rezultatais Inns- 
brucko Landesteater operoje, dai
nuodamas Trubadure grafo Lunos 
partiją, taip pat dainavo ten pat 
Hofmano Pasakose ir kit., rengė 
solo koncertus. Persikėlęs j Štut
gartą, tenykštėj konservatorijoje 
specializavosi vokiškų lieder kla
sėje, be to koncertavo vokiečiams 
ir tautiečiams tremtinių stovyklo
se. 1948 m. atplaukė Australijon, 
baigęs darbo sutartį, dainavo Will- 
iamsono trupės pastatyme “Nor
vegijos daina”, pastoviai dainuo
ja Adelaidės radiofone, vadovavo 
Adelaidės Lietuvių Mėgėjų Gru
pei, rengė koncertus australų vi
suomenei; taip pat iki šiol daly
vauja lietuvių švenčių programo-

“POLĖKIAI”
Jau antri metai “Mū»ų Pastogė

je” didžiosiomis mūsų tautinių 
švenčių progomis rodosi meno ir 
literatūros priedas “Polėkiai”.

Būdami neskaitlingi ir neišgalė
dami leisti atskiro literatūros bei 
meno perijodinio leidinio, su 
džiaugsmu sutikome pirmuosius 
“Polėkių” priedo numerius, ku
riuos redaguoja žinomasis mūsų 
rašytojas Pulgis Andriušis.

Skaitytojai savo atsiliepimuose 
ir laiškuose sakosi, kad “Polėkių” 
jie laukia, o kaikurie reiškia pa
geidavimą, kad šis priedas rody
tųsi dažniau.

Kaip matėme iš praėjusių "Po
lėkių” laidų, šis skyrius, minėda
mas didžiąsias mūsų tautos su
kaktis, nesikabina nuoboduliu 
dvelkiančio trafereto, o jieško ke
lių, kad nauja literatūros forma 
ir kūrybinga dvasia atžymėtų ta
tai, kas mums brangu ir atminti
na. Žodžiu — “Polėkiai” sukak
tuvinių minėjimų turinį įvelka į 
naują, literatūriniu požiūriu ori
ginalų apipavidalinimą ir teikia 
skaitytojui gilų įsijautimą bei in
telektualinį pasigėrėjimą.

Suprantama, ir čia, kaip ir vi
sada, neapsieinama be priekaištų 
ir tūlo nepasitenkinimo. Tačiau 
“Polėkių” redakcija, ir toliau tęs 
savo pasirinktąjį būdą, kuris gi
lia, sultinga ir turtinga kalba savo 
laidose duos ne sausus faktų for
mulavimus, bet giliai ir prasmin
gai pavaizduos mums lietuviško
sios praeities įvykius bei pateiks 
ir šios dienos aktualijų meno bei 
mokslo pasaulyje — ir lietuviš
kajame ir kitatautiškame.

Kiek savaitraščio resursai leis, 
“Polėkių” redakcijai bus stengia
masi įvairiopai pagelbėti: reikalui 
esant leisti dažniau šiuos priedus, 
o ir skirti daugiau lėšų meninėms 
iliustracijoms, kurios pavaizduotų 
mūsų kultūrinį ir meninį reiški
mąsi šiame krašte, nes “Polėkiuo
se” atspaustosios apžvalgos apie 
mūsų menininkus, rašytojus ir iš
kilesnius kultūrininkus tebūnie ne 
tik jųjų moralinei satisfakcijai, 
bet ir istorinės svarbos fiksavimui, 
nušviečiančiam, ką mes čia vei
kiame, ką kuriame ir ką sukuria
me. “M.P.” Redakcija

se. Jau 3 metai, kaip yra Adelai
de Theatre Group vaidybos mo
kyklos direktorius ir Stanislavskio 
sistemos dėstytojas, 1959 m. tame 
pačiame teatre surežisavęs F. G. 
Lorca “Kraujo Vestuves”, vaidi
nes A. Čechovo “Uncle Vanya” ir 
“Anoj Kareninoj”.

M.P. LITERATŪROS IR MENO PRIEDAS Nr.5
Redaktorius: pulgis Andriušis

ANDRIUS BALTINIS

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS PRASMĖ
(SVARSTYMAI VASARIO 16-TOSIOS PROGA)

Iš tikro, laikai keičiasi ir mes 
keičiamės su jais. Tik klausimas, 
kas turi keistis ir kiek turi keis
tis. Nes, nors viskas keičiasi, nors 
mums atrodo, kad šie pasikeiti
mai yra tokie dideli, kad liečia 
pačius mūsų gyvenimo pamatus, 
esmėje tačiau jie yra maži ir ne
reikšmingi, sulyginant juos su 
žmogaus gyvenimo pagrindiniais 
reikalavimais, kurie yra likę nepa
sikeitę nuo neatmenamų laikų, nes 
jie remiasi pačia žmogaus prigim
timi. Todėl kalbant apie Lietuvos 
laisvės kovų prasmę, pirma turime 
išsiaiškinti, kokiu atžvilgiu ir ko
kiais kriterijais mes norime šį 
klausimą spręsti.

Norime šį laisvęs kovų prasmės 
klausimą spręsti keturiais atžvil
giais. Pirma, iškeldami, kad buvo
me jau įkūrę savo nepriklausomą 
valstybę ir tuo įprasminę laisvės 
kovą, antra, kad žmonijos politi
niai ir visuomeninio gyvenimo 
idealai atitinka mūsų laisvės ko
vas, trečia, kad istorija vystosi 
tautų atstatymo kryptimi ir, ket
virta, kad laisvės kovų paneigimas 
reiškia dorinį primityvizmą bei 
mūsų pažeminimą.

Dėl laisvės visais amžiais daug 
kovota, daug kentėta, daug kilnių 
gyvybių paaukota, daug kraujo 
pralieta. Į šias laisvės kovas ryž
tingai įsijungė ir mūsų tauta. 
Giliai įsitikinę laisvės kovų teisin
gumu ir jų prasmingumu, mes pa
siekėm savo didįjį tikslą: išlaisvi
nome savo tautą iš tarnavimo ki
toms tautoms, įkūrėme ir sutvar
kėme savo valstybę — tai mus 
žavėjo ir pilni vilčių žvelgėme į 
ateitį. Mums atrodė, kad istorija, 
pradėjusi eiti teisingumo ir dori
nio tobulumo keliu, negali susto
ti, žengti atgal ir kristi į barba
rizmą. Todėl su ypatingu pasitikė
jimu žvelgėme į kultūros pažan
gos priekyje žengiančias Vakarų 
Europos valstybes, iš kurių pasi
savinome idėjas ir joms tarnavo
me visa siela, būdami dažnai eu- 
ropietiškesni už pačius vakarų eu
ropiečius. Nors turėjome tam tik
rų trūkumų ir dažnai aiškiai vieni 
kitus kritikavome, tačiau visumo
je buvome savo valstybe paten
kinti ir galėjome ja net didžiuo
tis. Tai pripažino ir užsieniečiai 
ir net mūsų priešai. Vokiečių ant
ropologas ir sociologas Uexkuel 
rašo šveicarų laikrašty D i e 
Tat: “Trys baltų tautos, ku
rios 1918 m. atgavo savo ,nepri
klausomybę ir kurias 1940 m. S. 
Sąjunga neteisėtai okupavo, netu
ri gėdytis dėl savo laisvės per 
dvidešimt metų. Tautų apsispren
dimo teisių skelbėjus jos pateisi
no labiau, negu kitos Wilsono me
tu įkurtos valstybės. Jos pražydo 
tiek politiškai, tiek ūkiškai, tiek 
kultūriškai... Šių trijų Pabaltės 
valstybių ūkiškas pražydėjimas 
yra stebuklas, jei prisimename, 
kokiose nepalankiose sąlygose jis 
prasidėjo. Pirmasis karas joms 
buvo palikęs tik neturtą ir su
naikinimą. Be to, joms trūko na
tūralaus užnugario ir prekių pir
kėjos Rusijos. Vienintelis išsigel
bėjimas buvo eksportas į Vakarus 
ir ši galimybė buvo energingai bei 
sėkmingai išnaudota. Sekė ūkiš
kas pražydėjimas amerikonišku 
tempu. Visame pasauly Baltijos 
valstybės turėjo geriausią vardą, 
kaip prekybos partneriai. Jei dar 
Rusija būtų atdara kaip žaliavų 
šaltinis ir prekių pirkėja, tai šis 
pražydimas būtų buvęs greitesnis 
ir įspūdingesnis”.

Tačiau ne tik ūkišku, bet ir tei

sės ir sociališkumo atžvilgiu mes 
buvom pralenkę daugelį valsty
bių. Ypač socialinių įstatymų ir 
socialinio teisingumo atžvilgiu mes 
buvome arti skandinavų ir pra- 
lenkėm daugelį kraštų, ką dabar 
aiškiai matome patekę į sociališ- 
kai atsilikusius kraštus. Visos mū
sų valdžios rūpinosi, kad sociali
nės neteisybės būtų pašalintos ir 
nebūtų žmonių, kenčiančių neda- 
teklių ir badą. Todėl pas mus ne
buvo nei didelių turtuolių nei di
delių vargšų, ir gerovė buvo vi
suotina. Ir tautiniu atžvilgiu pas 
mus buvo teisingumas bei toleran
cija. Tai pripažįsta ir Uexkuel: 
“Labiausiai stebino tai, kad Bal
tijos valstybės elgėsi tolerantiškai 
ir išmintingai su tautinėmis ma
žumomis. Mažumos turėjo savo 
mokyklas ir bažnyčias, galėjo da
lyvauti seimo reinkimuose ir būti 
išrinktais. Dvarų išdalinimas ne
buvo toks radikalus ir be atlygi
nimo, kaip dabartinėje “liaudies 
demokratijoje”, tačiau buvo neiš
vengiamas ir davė gerų vaisių” 
Panašių pripažinimų užsienio spau
doje būtų galima rasti daug. Jie 
visi rodo, ka<J mūsų meilė savo 
kraštui ir mūsų kovos dėl laisvės 
nėra iliuzija, bet turi objektyvų 
pamatą bei gilią prasmę.

Mūsų tikėjimą gėrio laimėjimu 
ir laisvės kovų prasmingumu pa
žeidė Hitlerio riksmai radiofone, 
kai jis į visas puses skleidė melą, 
neapykantą ir grasinimus, o minia 
ekstazėje jam pritarė. Mums at
rodė keistai, kad tokia tauta kaip 
vokiečių, kurią mes laikėme kul
tūringa, galėjo pritarti tokiems 
nežmoniškiems darbams, kurie bu
vo daromi nacių valdymo metais. 
Daugelis pradėjo galvoti, kad Va
karuose iš tikro yra kai kas ne
tvarkoje ir mes, mėgdami Vakarų 
kultūrą, klystame.

Rusų pirmoji okupacija buvo 
baisus smūgis mūsų tautai, bet jis 
mūsų nenustebino ir nepribloškė, 
nes mes nieko gera iš rusų ne
laukėme. Mes rusus gerai pažino
me ir žinojome, kad turime reika
lo su barbarais, kuriems svetimi 
Vakarų kultūros idealai, ir kurie 
buvo specialiai lavinti nežmonišku
me. Todėl nežiūrint į viską, mes 
likome tvirti ir tikėjome, kad iš 
vakarų ateis pagelba ir mūsų ne
laimė tik laikina. Radijo žinios, 
kad Vakarai mums padarytą prie
vartą aštriai pasmerkia ir nepri
pažįsta, mus moraliai labai stip
rino, ir viltis išsilaisvinti darėsi 
nepalaužiama. Ir iš tikro, pagelba 
atėjo iš Vakarų, ir vokiečiai mums 
ją atnešė. Tačiau vakariečiais 
mums teko skaudžiai nusivilti. Pa
sirodė, kad naciai' yra labai pa
našūs į bolševikus, tik su tuo skir
tumu, kad buvo labiau išdidūs ir 
nereikalavo iš okupuotų tautų su 
džiaugsmu juos pripažinti, kaip 
tai darė klastingieji azijatai visur, 
kur tik įžengė. Tačiau tai dauge
liui buvo didelis moralinis smū
gis, tikėjimas į laisvę ir gėrį bu
vo pažeistas — pasėta abejojimo 
dvasia ir nuodinga mintis — ar 
iš viso verta tikėti idealams ir 
kovoti dėl laisvės. Jei tokia kul
tūringa tauta, kaip vokiečiai, ku
rie skleidė idealizmo ir laisvės 
idėjas, patys kitų laisvę sumin
džiojo.

Taip suabejoję Vakarų kultū
ros idealais ir laisvės kovų pras
me, mes atsidūrėme tremtyje. Kad 
Vokietija karą pralaimės, visiems 
buvo aišku. Tačiau buvo stiprios 
viltys — Vakarai. Buvo juk pasi
rašyta Atlanto charta visų ketu

rių didžiųjų. Keistai tik veikė tai, 
kad mes nors dideliais pavojais 
klausėme Londono radiją, tačiau 
tai nė vienu žodžiu neprisiminda
vo, kad trys Pabaltijo tautos yra 
pavergtos ir naikinamos azijatų 
valdžioje. Pergalės džiaugsmas 
nustelbė pavergtųjų šauksmą. Pa
gal seną barbarišką principą, atei
ties laimės rūmą buvo bandoma 
statyti ant nekaltai naikinamų la
vonų.

O ilgieji tremties metai, kurie 
savo nuotykiais ir išgyvenimais 
prilygsta šimtmečiams, mus savo
tiškai nuteikė. Iš vienos pusės mū
sų gyvybė buvo išlaikyta, kas ro
dė, kad Vakarų žmoniškumas ir 
idealizmas dar nėra visai žlugęs, 
bet ši malonės duona turėjo daž
nai labai storą plutą. Duodami 
mums išlaikymą, priskyrė mus prie 
mažaverčių žmonių, moraliai pa
žemino ir padarė mums didesnių 
ar mažesnių skriaudų.

Taip mums, nukritusiems į vi
suomenės sluogsnio žemiausią ly
gį, pasaulis atsiskleidė visai kito
kioje šviesoje, negu anksčiau, ir 
mes pamatėme tokių dalykų, ko
kių anksčiau visai nepastebėjome. 
Čia mes įsitikinome, kad ir mo
derniame amžiuje vyrą vertina pa
gal kepurę, apdarą, piniginės sto
rumą, pagal populiarumą, išorinį 
spindėjimą, reklamą, o ne pagal 
turinį ir asmeninę vertę, čia 
mums atsiskleidė Vakarų kultūrų 
gilusis materializmas bei pirkliš
kumas, pagal kurį labiausiai ver
tinama tai, kas teikia malonumą 
ir medžiaginį berbūvį, kurio siek
ti yra moderniojo žmogaus turi
nys ir uždavinys. Ir aišku, kad mū
sų idealai, mūsų ankstyvesnės pa
žiūros, kad reikia rūpintis dau
giau savo tauta ir jos laisve, ne
gu asmeniška gerove, buvo pačiais 
pagrindais pažeista.

ŽMONIJOS IDEALAI IR 
MŪSŲ LAISVĖS KOVA

Užtenka tik pasekti žmonių vie
šai pasakytas mintis ir oficialius 
pareiškimus, ir mums išryškėja, 
kad yra didelis sutarimas dėi 
žmonių politinių ir visuomeninių 
idealų. Pirmoje vietoje statoma 
laisvė. Modernioji mūsų dienų fi
losofija — egzistencializmas — es
mėje yra žmogaus laisvės fi
losofija. žmogus nenori būti ver
gas, nenori prievartos bei paver
gimo, nori laisvai gyventi ir vy
kinti savo gyvenimo reikalavimus. 
Kadangi šie laisvo gyvenimo rei
kalavimai gali būti įvykdomi tik 
tada, kai tauta yra laisva, kuriai 
žmogus priklauso, tai visi žmonės 
kovoja dėl savo tautos laisvės. Ko
va tat dėl tautos laisvės kyla iš 
pačios žmogaus prigimties ir to
dėl visada yra 'prasminga, kaip 
prasmingas yra pats gyvenimas. 
Antra, žmogus nori gyventi savo 
dvasiai artimoje visuomenėje, ku
rį vartoja tą pačią kalbą, turi 
tuos pačius papročius ir moralės 
reikalavimus, tuos pačius idealus, 
tą pačią praeitį ii- ateities tiks
lus, žodžiu žmobus nori gyventi 
savo bendruomenėje, savo tautoje, 
dalyvaudamas jos kultūros kūri
me ir jai būdingų vertybių ugdy
me. Tačiau, kad žmogus be to dar 
nori būti pavalgęs, apsirengęs, tu
rėti pastogę, šie reikalavimai pa
prastai , stovi paskutinėje vietoje 
ir normaliose sąlygose yra savai
me suprantami. Iškilti į pirmą 
vietą ir nustelbti kitus idealus šie 
reikalavimai galimi tik nenorma-

(Nukelta į 6 psl.)
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V

(APIE LIETUVOS DVIVALDĄ)
Iš THE SLAVONIC REVIEW, London.

Lietuvos istorijoje žinome dvi 
dvivaldas (diarchijas). Pirmoji tę
sėsi nuo 1345 iki 1440 metų kaip 
pasėka brolių Algirdo ir Kęstučio 
savitarpio susitarimo, pagal kuij 
skiriamoji siena ėjo iš šiaurės į 
pietus; ir antroji (1432-1452) — 
kaip pasėka Švitrigailos ir Zig
manto nesantaikos, išvedus sienų 
iš vakarų į rytus.

Gediminas, dar būdamas gyvas, 
savo milžiniškų karalystę išdali
no sūnums, prie savęs pasilikda
mas tiktai nepilnametį Jaunutį. 
Tėvui mirus, Jaunutis paveldėjo 
sostų Vilniuje ir kaip Lietuvos ka 
ralius tapo šeimos galva. Tačiau, 
neturėdamas valdovo gabumų, jis 
vos neprivedė valstybės prie be
dugnės krašto. Tiktai broliams Al
girdui ir Kęstučiui susitarus, buvo 
išgelbėta padėtis.

Visuotinu pritarimu 1345 m. 
Kęstutis nušalino Jaunutį nuo 
Lietuvos sosto. Jo “mylimiausias" 
sūnus Vytautas yra mums palikęs 
šio įvykio atpasakojimų:

—■ "Prieš mirtį mūsų senelis 
perdavė vyriausiųjų valdžių Vil
niuje Jaunučiui. Algirdui, Jogai
los tėvui anasis atidavė valdyti 
Vitebsku, o gi mūsų pačių tėvui 
Kęstučiui atidavė valdžių Trakuo
se. Ir kadangi mūsų abieji prano
kėjai, Algirdas bei Kęstutis, iš pat 
mažumens gyveno didėj draugys
tėj ir taipogi buvo patyrę tam 
tikrų skriaudų iš Jaunučio rankų, 
tad anie abudu vyru susitarė užim
ti Vilnių ir Jaunutį išvaryt lauk. 
Juodu nuskyrė dięną, kada priva
lės abu susieiti netoli Vilniaus, ir 
mūsų tėvas Kęstutis atsirado pa
ženklintų dienų priešais Vilniaus 
pilį, ir kunigaikštis Algirdas betgi 
negalėjo atjoti, ir mūsų tėvas ku
nigaikštis Kęstutis paėmė Vilnių 
ir išvijo lauk Jaunutį. Visi krašto 
žmonės jam pritarė ir visos tvir
tovės jam pasidavė. Neilgai lau
kus atjojo ir kunigaikštis Algir
das pas mūsų tėvų Vilniun, ir mū
sų tėvas, pripažindamas anam vy
resniojo brolio tiesas, atidavė 
anam aukščiausiųjų valdžių. Juo
du abudu pasidalino kitas žemes 
bei tvirtoves lygiai per 
pusę, be to gi susilabindumi, 
jogini visa, kų ateityje juodu pa
siims valdžion, bus pasidalyta 
tuom pačiu būdu. Suskaičiavę tvir
toves bei žemes, katras anie turė
jo Rusijoje, taip pat gi pas i- 
dalino lygiai per 
pus ę, ir po to gyveno didėj 
bičiulystėj vienas su kitu.’’

Nors ir šios sutarties originėlo 
ir teksto neturime, bet visi kiti 
istoriniai šaltiniai tiktai patvirti
na šį faktų. Pasinaudodami Vy
tauto atpasakojimu, galime jau 
padaryti kai kurias išvadas:

1) Dinastija buvo įsteigta 1345 
m. Visa valstybė buvo padalinta į 
dvi lygius dalis — rytinę Algirdo 
valdžioj, vakarinę Kęstučio val
džioj. Šis padalinimas pergyveno 
jo autorius; bet patogumo sume
timais čia vadinsime dvi vienos 
karalystės puses pagal valdovų 
vardus-algirdinė rytų Lietuva ir 
kęstutinė vakarų Lietuva.

2) Pagal sutartį buvo numatyta 
pasidalint visos naujai įsigytos 
žemės į dvi lygias dalis, vadinasi, 
dvivaldos principas buvo įvestas 
ir j naujai įgytas žemes, net gi į 
paskirus miestus bei tvirtoves. Ši 
sąlyga buvo griežtai vykdoma.

3) Valdų padalinimas buvo ne 
vien tiktai teritorinis, bet taip 
pat ir politinis, administracinis, 
karinis ir ūkinis.

Dvivaldos įvedimas buvo visais 
atžvilgiais didžiausia Lietuvoje 
reforma prieš 16 šm., ar, geriau 
pasakius, iki 1563 ir 1566 mm. re
formų. Tai buvo taip pat vienas 
iš įdomiausių įvykių teisiniu po
žiūriu Viduramžių Europoje. Aiš
kinti tokių reikšmingų valstybinę 
reformų vien tiktai nepaprasta 

dviejų brolių bičiulyste, žinoma, 
būtų labai naivu. Juo mažiau Vy
tauto tvirtinimu: “Visi krašto 
žmonės jam pritarė ir visos tvirto
vės jam pasidavė” (unde di lant- 
lutte all hilden sich an jn, ur.d 
alle ander huzer gaben sien jn). 
Galime visai pagrįstai manyti, 
jog šeimyninė sutartis buvo lygiai, 
o, gal, dar labiau reikalinga, ne
gu būtinybė įsigyti krašto žmo
nių palankumų. Jogailos ir Len
kijos Jadvygos vestuvių dokumen
tai tam yra geras įrodymas. Ta
čiau dvilipių Lietuvos valdovų as
meninė bičiulystė taip veikė am
žininkų ir vėlesnių kartų vaizduo
tę, jog tatai aptemdė pagrindines 
priežastis, kurios paskatino steig
ti dvivaldų.

14 šm. Lietuvoje pastebime dvi 
tendencijas: jungti rusiškąsias 
gentis po Gedimino dinastijos 
sparnu, vadinasi, nesulaikomas 
veržlumas į rytus; antra, pastan
gos decentralizuoti karalystę, jų 
padalinant tos pačios dinastijos 
nariams. Šiedu polėkiai buvo suly
dyti į vienų. Tikintis suvienyti 
visus rusus, o taip pat sėkmingai 
kariauti su dviem vokiečių ordi
nais, buvo sukurta valstybinė ma
šina, tuo pačiu laiku vieninga ir 
drauge decentralizuota. Dvivaldos 
įsteigimas buvo logiška tuometinės 
politinės padėties išdava.

Gediminui senstant ir vienam 
pačiam negalint susidoroti su to
kios milžiniškos karalystės vald
žia, pagaliau teko jų padalyti sū
nums.
Šio įvykio data (1345 m.) nekelia 
jokių abejonių. Tačiau kas liečia 
dvivaldos gyvavimo amžių nieko 
tikslaus iki šiol nebuvo rašoma. 
Manyta, jog viskas baigėsi 1382 
m., kuomet mirė Kęstutis. Tuo pa
siremiant ir buvo tiek daug klai
dingai rašoma apie Lietuvos vals
tybės likimų, girdi, po tų 
metų Jogaila tapo neaprėžtu jos 
valdovu. Giliau pastudijavus do
kumentus, kurie liečia dvivaldų, 
galime tvirtinti, jog jinai gyvavo 
ilgiau, negu jos pradiniai valdovai, 
o politiniu atžvilgiu jinai baigėsi 
tiktai 1440 m., išrinkus į Lietuvos 
sostų Kazimierų, Jogailos sūnų. 
Administraciniu požiūriu mes dar 
randame aiškias dvivaldos lieka
nas didžiųjų 16 š. reformų išva
karėse. Tuo metu tai buvo tiktai 
anachronizmas, tačiau įrodęs šios 
santvarkos gajumų. Vadinasi, dvi- 
valda (diarchija) gyvavo Lietuvo
je ištisus 95 metus, iki pat 1440 
m.; ir dar gi jinai visiškai neiš
nyko net po dviejų šimtmečių — 
maždaug apie 1563 m. 1

Šios dvilypės vyriausybės įstei
gimas 1345 m. nereiškė visos ka
ralystės padalinimo į dvi puses, 
kaip tat atsitiko Romos imperijai 
4 šm. pabaigoje. Vienybė buvo 
palaikoma ir toliau, nes Kęstutis 
pripažino savo brolio vyriausiųjų 
galių, šisai gi, būdamas galingiau
siu savo šeimos nariu, vertė ir ki
tus tatai pripažinti. Susirašinėji
muose su svečiomis šalimis, pav. 
su kryžiuočiais, Algirdas buvo mi
nimas kaip rex, totius 
regni dominus (visos 
karalystės viešpats). Bet kasdie
niame gyvenime ir dažnai doku
mentuose abudu broliai reiškiasi 
kaip lygūs, ir Prūsijos kronikinin
kai kalba apie juos kaip roges 
L i t u a n o r u m (Lietuvos 
karaliai). Savose karalystėse jie 
buvo visiškai nepriklausomi, ne
sikišdami į vienas kito reikalus, 
nei sprendimus. Prireikus stoti į 
bendrų karų, jų paslaugumu bei 
savitarpine pagelba teko tik ste
bėtis.

Dvivaldos įsteigimų ir išlaiky
mų lengvino tas faktas, kad Lietu
va turėjo dvi sostines — senųjų 
Trakuose ir naujųjų (įst. 1323 m.) 
Vilniuje. Čia nestigo nieko, kas 
pagal to amžiaus reikalavimus ga
lėtų valdovams suteikti praban

gos bei patogumų. Kiekvienoje 
sostinėje buvo karališkasis dvaras, 
bet centrinė administracija buvo 
padalinta į dvi dalis, ir kiekvie
name mieste veikė nepriklausoma 
vyriausybė ir kariuomenė.

Laiko bėgmėje dviejų padalinių 
skirtumai didėjo. Jų geografinė 
bei politinė padėtis, jų santykia
vimai su kaimynais ir kitos prie
žastys tuos skirtumus vis didino. 
Nepaliaujamas Vak. Lietuvos ka
ro stovis su kryžiuočiais, nors ir 
retesni bet daug lemtingesni ka
rai rytuose ne tiktai veikė admi
nistracijų, o taip pat ir bajortj 
— karių verbavimą, ir net gi mo
kesčių rinkimų.

3) Vilniaus karališkajame dva
re gyvenimas buvo gana uždaras, 
nors ir čia retkarčiais atsidurda
vo vienas kitas rusų arba totorių 
didžiūnas kaip karo belaisvis arba 
pasiuntinys. Nors ir Gediminas 
Vilniuje buvo jau pastatęs keletą 
katalikiškųjų bažnyčių, bet Algir
do žmonos (pirmoji ir antroji) 
buvo provoslavės rusės, o jisai 
pats kaip ir jo. valdiniai pasiliko 
stabmeldžiais. Apskritai Vilniuje 
pravoslavų bažnyčia ir kultūra vy
ravo Algirdo rūmuose bei sosti
nėje.

Trakuose buvo visai kas kita. 
Pravoslavija čia visai buvo neži
noma. Pilėnai ir apylinkių žmo
nės gyveno amžinoje budėjimo 
būklėje. Visos Europos riteriai da
lyvaudavo kryžiaus žygiuosfe, ku
riuos organizuodavo kryžiuočių 
ordinas prieš paskutinius šio že
myno stabmeldžius. Vokiečiai, 
prancūzai, italai ir net anglai vyk
davo į Baltijos jūros krantus pa
sižymėti ir gauti nuodėmių atlei
dimų. Karališkoje Trakų pilyje 
visą laiką viešėdavo gausūs bū
riai V. Europos riterių. Tai buvo 
arba karo belaisviai, arba moks
lininkai, arba diplomatai, arba ar
chitektai — pilių statytojai. Nuo
lat bendraujant su Vakarais, Tra
kų karališkojo dvaro kultūrinis 
lygis buvo kur kas aukštesnis, ne
gu Vilniuje. Patsai Vytautas pa
gal to amžiaus lygį buvo gerai iš
simokslinęs, kai tuo tarpu Jogai
la ir jo broliai pasiliko beraščiais. 
Naujausi ginklai, kuriuos kryžiuo
čiai pavartodavo prieš lietuvius, 
po metų arba vėliausiai po dviejų 
būdavo pagaminami Trakuose ir 
paleidžiami apyvarton. Pagal tų 
laikų įsitikinimą, ir mes žinome, 
jog tai yra tiesa, Kęstutis buvo 
paskutinis pagoniškosios Lietuvos 
gynėjas; bet čia pat reikia pa
stebėti, kad nė vienas kitas pa
goniškojo krašto valdovas nebuvo 
taip gerai susipažinęs su kataliky
be arba lotyniškąja civilizacija. 
Dvivaldos metu buvo keturius kar
tus pasiūlyta apkrikštyti Lietuvą, 
ir vis tai buvo Kęstučio pasiūly
mai.

Dviejų dvivaldų gadynėje Lietu-- 
va išplėtė savo ribas iki aukščiau
sio laipsnio. Ir per visą tą laiką 
susitarimas pasidalinti naujai įgy
tas teritorijas lygiai per pusę bu
vo taip sąžiningai vykdomas, kad 
šį istorinį pavyzdį, gal pakartojo 
tiktai sąjungininkai po antrojo 
pasaulinio karo! Tie teritoriniai 
laimėjimai atvėrė naujus mokes
čių ir muitų šaltinius. Valstybinis 
iždas, o taip pat slapti archyvai 
buvo laikomi Trakų pilyje, kurią 
iš visų pusių supo ežeras. Jie čia 
buvo laikomi iki 16 šm.

Jeigu istorikai didžiai stebisi 
brolių-valdovų darniu bendradar
biavimu, to ne visada galima bū
tų pasakyti apie jų žmonas bei 
dvariškius. Religinės, kultūrinės 
bei medžiaginės priežastys dažnai 
įžiebdavo smulkmeniškas varžy
bas. Nesusipratimų įvykdavo ir dėl 
teritorinių sumetimų, nes rytinė 
Lietuva visų laiką veržėsi į rytus, 
dažnai negaudama pagelbos iš 
Kęstučio ir jo kariuomenės. Bet 
ši kasdienė trinytis nesuardė dvi

valdos principų. Dvilipė adminis
tracija, kartais net gi vienuose ir 
tuose pačiuose miestuose bei tvir
tovėse per 32 metų laikotarpį ga
lėjo būti pakankama priežastis ne
susipratimams, kurie kilo mirus 
Algirdui (1377), o paskui po pen
kių metų mirus Kęstučiui kalėji
me ir jo “mylimiausiam” sūnui 
taip pat patekus į kalėjimą. Ta
čiau pastarasis pabėgo ir prisi
glaudė pas kryžiuočius. Visa Kęs
tučio šeima buvo išblaškyta ir, va
dinasi, nebebuvo kliūčių vėl įves
ti Lietuvon vieno karaliaus prin
cipo.

Bet Jogaila, Kęstučio mirties 
kaltininkas, vis labiau buvo nemė
giamas Lietuvoje. Įsivyraujant 
netvarkai, senosios dvivaldos pa
trauklumas ir autoritetas kasdien 
stiprėjo. Administracinė mašina 
vis dar sėkmingai veikė ir Jogai
la nedrįso jos sugniuždinti. Dar 
daugiau, po Kęstučio laidotuvių 
apeigų jis buvo priverstas paskir
ti Lietuvos dvilipių valdovu Skir
gailą savo “mylimiausi” brolį, bet 
ne Vytautą, “mylimiausį” Kęstu
čio sūnų, kaip kad buvo pradinių 
dvikaralių suplanuota. Tuo būdu 

. dvivaldos įstaiga buvo tęsiama to
liau, bet dabar dviejų brolių vie
toj dviejų pusbrolių, ši padėtis 
tęsėsi iki 1385 m., kada Jogaila, 
dabar tapęs Lenkijos karalium, 
grįžo Lietuvon atversti savo kraš
tą į krikščionybę (s u a s t e r- 
r a s, kaip Krėvos vestuvių ak
tas 1385 m. tai vadina), vadinasi, 
algirdinę rytų Lietuvą. Jogaila, 
dabar būdamas svetimos valstybės 
karalium, negalėjo pasilikti Lie
tuvos karalium ir Gedimino dinas
tijos galva, tatai jis turėjo per
leisti kuriam nors šeimos nariui. 
Juo buvo Skirgaila.

Tų pačių metų pavasarį buvo 
griebtasi žygių suvienyti vyriau
sybę. Faktus randame Skirsnemu
nės sutartyje. Štai jos turinys:

(I) Karalius Vladislovas (Jogai
la) šiuomi praneša, jog susitarus 
su savo broliu Skirgaila, anas 
priima katalikybę. Tad gi, dabar 
būdamas krikščionium, jisai pasi
žada apsaugoti visas jo brolio 
valdas Lietuvoje ir ypač Trakų 
kunigaikštystę; ir jokiu priedan- 
gsčiu neatimti iš jo viršminėtųjų.

(II) Jisai pasižada toliau neti
kėti jokioms apšmeižoms bei tuč
tuojau jam pranešti betkokias, 
kurios tik pasieks jo ausis; \jisai 
gerbs jį didžiau, negu visus kitus 
jo brolius ir rūpinsis juom di
džiau, negu visais broliais bei 
draugais: pagaliau, jisai pasižada 
ginti jį ir apsaugoti per teismus 
prieš visus tuos, kurie panorėtų 
jam arba jo žmonėms pakenkti, 
neatsižvelgiant kas jie bebūtų.

(III) Prie Skirgailos valdų Lie
tuvoje buvo primesta didžiuliai 
plotai Rusijos žemių-pirmiausiai 
Minskas. Sutarties dalis, kurioje 
kalbama apie dvivaldų, čia patie
kiama ištisai.

— “Rusų pusėje, visą Minsko 
miestą, priklausantį Vilniaus val
dovui; visus gyventojus, visas jo 
žemes, jo duokles, mezliavas ir 
vasalus — visą šitą šalį valdys 
mūsų brolis (Skirgaila);

“taipogi Bobruiską bei jo pri- 
durklus, jo duokles, drauge ir že
mes, gyventojus” ir visas mezlia
vas; i

"taipogi visą ištisai Riežicą, jos 
duokles bei mezliavas;

“taiposgi visą Liubečių, podraug 
su jo gyventojais, žemėmis, pilnu
tinėm mezliavom bei duoklėm;

"taiposgi Propoteską perdėm, ir 
jo gyventojus, jo žemes ir visas 
mezliavas;

“taiposgi Lubočanus su visom 
duoklėm, gyventojais, žemėm bei 
mokesčiais iki paskutinio grašio;

"taiposgi Igumeną, jos duokles 
ir gyventojus, žemes bei visus 
mokesčius;

“taiposgi Logojeską ištisai;
“taiposgi Svisločiaus apygardą 

su visom jo žemėm, gyventojais 
ir visais mokesčiais”.

Išskaičiavęs šias rusų žemes, 
Jogaila kalba apie šv. Ivano pro- 
voslavų bažnyčią, kurią įsteigė 
Skirgaila, pabrėždamas šiuos žo
džius: “Tegu būna prakeiktas am
žinai tas, kuris padarys skriaudų 
šitai bažnyčiai!”

Taigi pagal šią sutartį Skirgai
la paglemžė valdžių iš visų kitų 
savo brolių, gaudamas tas pačias 
teises, kaip Algirdas ir Jogaila 

atžvilgiu kitų savo šeimos narių. 
Tais pačiais metais (1387) turėjo 
perduoti savo lietuviškosios val
džios likučius ir Skirgaila tapo dc 
facto Vilniaus kunigaikščiu, 
vadinasi, tuo pačiu ir visos Lietu
vos valdovu. Vieno asmens mo
narchijos (vieno karaliaus) princi
pas vėl iškilo aikštėn, bet Skirgai
la neturėjo tų pačių karališkųjų 
teisių, kaip kad jo pranokėjas: 
abiejose karalystės pusėse jisai 
tebuvo valdovu iš Jogailos malo
nės. Kas dar svarbiau, Skirgaila 
buvo menkai išsimokslinęs žmogus 
ir savo motinos įtakoje buvo pri
sirišęs prie pravoslavybės. Jis at
sisakė priimti katalikybę. Tuo 
Lietuva buvo pastatyta į labai keb
lių padėtį: rytinė Lietuva, tik kų 
atversta į katalikybę, ir tuo tar
pu kęstutinė Lietuva, besilaikan
ti pagoniškojo tikėjimo, valdoma 
pravoslavo Skirgailos!

Tuo pasinaudojo Vytautas, pri
ėmęs katalikybę ir po penkių me
tų tapo visos Lietuvos valovu. 
Jo padėtis taip pat nebuvo tvirta. 
Nors ir jis paveldėjo savo tėvo 
Kęstučio Vak. Lietuvą, tačiau Jo
gailos Rytų Lietuvos žemėse vieš
patavo tiktai iš Jogailos malonės, 
kaip tatai buvo pabrėžta Vilniaus 
sutartyje 1401 m., pagal kurią 
Lenkijos karalius Vladislovas (Jo
gaila) pirmąjam perveda savo ry
tines lietuviškąsias valdas tiktai 
iki gyvos galvos, vadinasi, laikinai. 
Šis sutarties punktas čia imamas 
iš tokio teksto,_ kurio nei originalo 
nei tikslios kopijos istorikai ne
žino. Jeigu remsimės tuo šaltiniu, 
tai vargiai bus galima tikėti Vy
tauto galybe, kuri ne tiktai Lie
tuvoje, bet ir pačioje Lenkijoje 
buvusi kur kas didesnė, negu pa
ties Jogailos, kaip tatai nurodo 
Dlugošas. Bet šis sutarties punk
tas iš antros pusės iškalbingai pa
brėžia dvivaldos principų, ' t.y. 
faktą, kad Jogaila negalėjo nieko 
daugiau Vytautui pervesti, kaip 
tiktai terras suas (savąsias že
mes) .

Ilgo viešpatavimo laikotarpiu 
(1392-1430) Vytautas stengėsi pa
naikinti dvivaldų. čia pažymėtini 
1413 metai. Pagal Horodlės uniją 
dvi nepriklausomos Vilniaus ir 
Trakų kunigaikštystės buvo galu
tinai panaikintos ir jų vietoje įs
teigtos vaivadystės. Vytautas, ne
siskaitydamas su naujais padali
nimais, stengėsi atstatyti vienin
gos monarchijos principą, ir jisai 
valdė Lietuvą, neatsižvelgdamas į 
jokias dvivaldos tradicijas.

Po jo mirties (1430) Lietuvos 
sostą paveldėjo Jogailos brolis 
Švitrigaila. Tai buvo didelių ga
bumų vyras, bet ne toks lankstus, 
kaip Vytautas. Jo asmeninė elg
sena, aukštųjų pareigūnų kaita
liojimas, naujieji favoritai — visa 
tai giliai įžeidė buvusius Vytauto 
bendradarbius. Kita vertus, jisai 
iš pat pradžios stengėsi sau išsi
rūpinti karališkąjį vainiką. Šitie 
jo žygiai gyvai pažeidė Vytauto 
brolio Zigmanto teises, o dar la
biau jo sūnaus Mykolo ambiciją 
Vak. Lietuvoje, ir taip pat Rytų 
Lietuvoje pažeidė Jogailos, geriau 
pasakius, jo septynmečio sūnaus 
Vladislovo ir penkiamečio Kazi
miero interesus.

Etnografinėje Lietuvoje (Litua- 
nia propria) visi nekentė Švitri
gailos ir, po dviejų viešpatavimo 
metų jisai prarado bet kokį pa
sitikėjimą; bet gi rusiškose val
dose, kur buvo įsigijęs nepapras
tą autoritetą, jam puikiai pavyko 
išlaikyti valdovo galią, čionai pa
gal dvivaldos tradiciją jisai įsis
teigė Lucke Vilniaus pavyzdžio 
karališkąjį dvarą. Nors jo gyve
nimo papročiuose bei elgsenoj ma
tome daug tuštybės, tačiau savo 
viešpatavimu dar kartų įtvirtino 
dvivaldos principų.

Švitrigailai pasitraukus į pietus, 
visa Lietuvos valstybė buvo vėl 
padalinta į dvi dalis; bet šį syki 
skiriamoji siena nėjo iš šiaurės į 
pietus, kaip tai buvo anksčiau, o 
iš vakarų į rytus. Šiuo žygiu Lie
tuvos teritorija per aštuonius me
tus turėjo dvigubų dvivaldų. To 
pasėkoje Švitrigailos įpėdinis Vil
niuje Vytauto brolis Zigmantas 
pasijuto dukart keblesnėje padė
tyje, palyginant su jo pirmtakais.

Zigmantui atėjus į valdžių, mes, 
istorikai, turime visi patikimų do
kumentų, kurie liečia Lietuvos 
dvivaldų. Tai yra visa eilė sutar
čių dėl lietuviškosios dvivaldos 
atstatymo. Tie gausūs ir sparnuoti 

dokumentai nusako atskirų valdo
vų teises mokesčiams rinkti, o 
taip pat nustato tų dvivaldžių 
monarchų konstitucingumų.

Zigmantui mirus, jo sūnus My
kolas nebebuvo prileistas prie val
džios. Vietoj jo nepilnametis Jo
gailos sūnus Kazimieras buvo pa
sodintas į Gedimino sostų ir 1440 
m. vainikuotas Vilniaus katedroje. 
Jo paskyrimas Lietuvos valdovu 
galutinai panaikino Algirdo ir 
Kęstučio teritorinę dvivaldų. Ta
čiau administraciniu atžvilgiu dvi
valdos papročiai dar laikėsi ilgai. 
Skirsnemunės sutartis mums pa
kartotinai parodo, kaip 14 šm. į- 
steigtoji lietuviškoji dvivalda bu
vo mums gyvybiškai svarbi ir rei
kalinga reforma, o taip pat pa
vaizduoja, kad ši mintis dar ga
liojo net gi 16 šimtmety, sukelda
ma kartais net gi nesusipratimų. 
Štai to fakto istorinės liekanos:

(I) 1550 m. Aleksandras, Kazi
miero sūnus ir D. Lietuvos Kuni
gaikštis išleido įsakymų mokėti 
mokesčius šitokiais žodžiais:

"Mūsų prefektams, aukštesnie
siems luomams bei gyventojams, 
katrie randami viršutiniame Dnie
pro baseine; ii- mūsų apygardoms 
Svisločiuje, Lubačanuose, Bob- 
ruiske — jųjų dviems “dalims”, 
būtent, vilniškei bei trakiškei...”

(II) 1520 m. viename dokumen
te randame tokį įrašų:

“— bei gi mūsų tarnautojai iš 
Vilniaus neprideri skverbtis (t.y. 
reikšti valdžios) vidun, idant im
tų mokesčius, ar jau duokles Lu- 
bočanų apygardoje”.

(III) 1533 m. atstovai iš dviejų 
Bobruisko “dalių” (vilniškės bei 
trakiškės) atvyko pas Zigmantų 
Senąjį su skundais.

žinodami, kaip senosios Lietu
vos valstybinė administracija bu
vo visų laiką prisirišusi prie savo 
tradicijų, mes dabar galime pri
leisti, jog tokia santvarka tęsėsi 
iki didžiųjų 1563-1566 reformų, 
vadinasi, ištisus du šimtmečius.

Suglausdami, kas pasakyta, da
bar galim patiekti pagrindines 
išvadas. Algirdo ir Kęstučio įsteig
toji dvivalda gyvavo devyniasde
šimt penkis metus, ir dar vienu ki
tu pavidalu išsilaikė virš dviejų 
šimtmečių.

Pagal 1434 metų aktus (kai bu
vo vedamos derybos dėl Jogailos 
išvykimo į Lenkiją ir kai jisai 
buvo tenai išlydėtas iš Lietuvos) 
lietuviškoji dvivalda buvo pasie
kusi savo viršūnę. Gediminaičių 
dinastija davė leidimą jam išvyk
ti iš Lietuvos ir vesti svetimtautę, 
kai buvo susitarta dėl jo tėvūni
jos, tai yra dėl Vilniaus ir Vitebs
ko kunigaikštysčių. Tai buvo val
dos, kurias Krėvos sutartis vadino
terras suas L i t u- 

aniae et Russiae (sa
vosiom Lietuvos bei Rusijos že
mėm) ir kurios savo plotu maž
daug buvo lygios visai Lenkijos 
karalystės teritorijai.

Ir kita iš to išvada. Be Jogailos 
tėvūnijos, prijungtos prie karūnos 
ir Lenkijos karalystės gyvavo kęs
tutinė Vak. Lietuva, kuri niekuo
met nebuvo pasirašiusi jokios su
tarties su Lenkija. O gi Vakarų 
ir Rytų Lietuva savo teritorija 
buvo šešis kartus didesnė, negu 
Lenkija.

★ Dailininkai ii Lietuvon. Pran
cūzų laikrašty “Arts” išspausdin
tas straipsnis “Chugal”. Jo auto
rius Pierre Cabanne mini dailinin
kus, atvykusius į Paryžių iš Lie
tuvos: 1910 m. atvyko Lipšic ir 
Sutinąs, kurie su kitais garsiais 
menininkais sudarė “Paryžiaus 
mokyklų”.

★ Ellen Puiris, Cibcroje, U.S.A, 
gyvenanti lietuvaitė dailininkė, 
daugiau besireiškianti komercinia
me mene, paruošė laiškams po
pieriaus lapus, su vaikelio Jėzaus 
siluetu per visą lakštų ir su mal
delės tekstu, kad Kalėdų dienų 
būtų palaiminti mūsų artimieji. 
Įstaigoje, kur dirba ši lietuvaitė 
menininkė, beveik visi šiame Ka
lėdų laikotarpy naudoja tuos lakš
tus savo korespondencijai.

★ L. Dambriūno “Lietuvių kai. 
bos veiksmažodžių aspektai” jau 
išspausdinti. Šį, “Aidų” premija 
laimėjusį, veikalų išleido Lietuviu 
Enciklopedija. Knyga turi 110 psl. 
Kaina 4 dol.
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Kaip ir kuone visuose Vakarų 
kraštuose, taip ir Australijoje te
atrų būtina skirti į dvi grupes — 
komercinį ir meninį teatrų.

Prieš apžvelgdami komercinio 
teatro poreiškius šiame krašte, 
pirmiau išsiaiškinkime jo sąvoką. 
Anglų dramos kritikas W.A. Dar- 
lingtonas savo knygoje Tarptauti
nis Teatras, aptardamas Londono 
komercinį teatrą šitaip nusako jo 
esmę:

— Komerciniu nebūtina 
vadinti menkos meninės vertės 
teatrą. Šis pavadinimas atsirado 
daugiau patogumo sumetimais, 
pabrėžiant organizatorių tikslą 
duoti visuomenei spektaklius, vi
siškai nesigilinant į jų meninę 
vertę, bet siekiant kuo didžiausio 
pelno, beveik visada išvengiant 
nuostolių, šios rūšies teatruose 
kartais galime pamatyti ir labai 
aukštos meninės vertės spektaklių, 
tačiau jų didžiausia yda yra ta, 
kad jie tarnauja išimtinai publikos 
skoniui, nestatydami sau uždavi
nio ir visiškai nesiryždami bent 
dalinai auklėti visuomenę esteti
nės teatrinės kultūros plotmėje. 
Jei publikos skonis yra žemas, ko
mercinio teatro vadovai nė kiek 
nesijaudindami statys meniškai 
menkaverčius veikalus, nešykštė
dami pinigo jų įscenizavimui, ti
kėdamiesi riebaus pelno”.

Australijoje komercinį teatrą 
atstovauja kelios firmos, kurių 
seniausia ir didžiausia yra J.C. 
Williamson Theatres Ltd. šios fir
mos įsteigimo data siekia 1874 
metus. Jinai turi gana sudėtingą, 
nemažą administracinį aparatą su 
savo atstovais kiekvienoje valsti
joje bei užjūriuose, ypač Angli
joj ir Amerikoj. Šiam sėkmingai 
veikiančiam aparatui vadovauja 
neseniai karalienės pakeltas į ri
terius (už nuopelnus menui) Sir 
Frank Tait.

Firmos vyriausioji būstinė įsi
kūrusi Melburne, jai priklauso du 
didžiuliai Viktorijos sostinės te
atrai, o taip pat jų turi ir kitų 
valstijų didžiuosiuose miestuose.

Be valdomojo personalo firma 
pastoviai išlaiko dirigentą, kuris 
vadinamas muzikiniu direktorium, 
režisierių, baletmeisterį ir dar ke
letą scenos personalo darbininkų.

Kadangi australų publikos dau

PULGIS ANDRIUŠIS

PIRMA IR PASKUTINĖ
(NOVELĖ)

Birštono autobusas šiandien ve
žasi Kaunan snaudulingą nuotaiką 
ir nepilną vasarotojų krovinį. Šo
feris, matyt, autobusų stotyje iš
metęs keletą stikliukų laimingai 
kelionei, važiuojant miškeliais, 
stengėsi pasikeisti sąmojais su ar
timiausiais keleiviais, tačiau nesu
laukęs atgarsio, patsai pasidavė 
visuotiniam grauduliui, kuris gau
bė kauniečius, turėjusius vieną 
kartą pertraukti tingias vasarvie
tės svajones ir grįžti vėl į kasdie
nybės prozą.

Prisiminus Birštono gydomąjį 
pobūdį, nenuostabu, jog autobu
so keleivių tarpe vyravo senesnio 
amžiaus poilsiautojai: trejetas ka
rininkų, prasisegusių savo kietas 
apykakles, aptukęs kunigas, visas 
įsitraukęs šventknygėn, pora žy
dų su katiliukais ant galvų, pas
kendusių užrašų knygutėje, kele
tas juodai apsirengusių moteriš
kių, viena iš jų dar pasipuošusi 
baltu nėrinių perkakliu, na, ir 
šiaip solidūs laikinosios sostinės pi
liečiai, valdininkai, rangovai ir 
namų savininkai, kuriems buvo 
pats metas susirūpinti kaulų gėla, 
reumatizmu, pasilpusia širdim ir 
skilvio kataru. Tad ir autobuso 
gembės bei stiklinės lentynos buvo 
apkrauta neaprašomų paskirčių 
ortopedinėmis priemonėmis ir pa- 
dėklėmis.

Tik prie vieno lango nuošaliai 
visų sėdėjo jauna, geltonplaukė

PAULIUS RŪTENIS

TEATRO PADĖTIS
AUSTRALIJOJE

guma mėgsta muzikinę komediją 
bei operetę, tad šios firmos di
džiausiu rūpesčiu ir yra šio leng
vojo žanro veikalai. Čia jie nie
kada nerizikuoja, pasirinkdami tik 
vad. pasaulines premjeras. Fak- 
tinai tai yra tik Londone arba 
New-Yorko scenose jau su dideliu 
finansiniu pasisekimu statytieji 
šios rūšies veikalai: Oklahoma, 
Kiss me Kate, South Pacific, Can 
-can, May fair lady (sumaitota
B. Shaw socialinė komedija Pyg
malion). Tai mėgiamaiusias fir
mos arkliukas.

Šių blizgutinių veikalų paruo
šimas kaštuoja didelį pinigą, to
dėl ir čia praktikuojami metodai 
mums, pažinusiems europinį te
atrą, gal, kiek neįprasti.

Nusprendus naują veikalą pa
tiekti australinei publikai, apsi
rūpinus pastatymo teisėmis, trys 
keturios savaitės prieš premjerą 
konkurso keliu atrenkami choris
tai, šokėjai ir mažesnių rolių at
likėjai. Juos, dažniausia, atrenka 
firmos muzikinis direktorius ir 
specialiai šiam pastatymui pa
kviestas iš Anglijos arba Ameri
kos režisierius, kuris jau buvo 
prikišęs rankas prie to paties vei
kalo įscenizavimo Londone arba 
New-Yorke.

Šie visi atsijotieji vietiniai vai
dintojai repeticijų metu, kurios 
kasdien trunka aštuonias ir dau
giau valandų, gauna tiktai puse 
sutartosios savaitinės algos. Pilna 
alga, kuri mažai skiriasi nuo juo
dadarbio darbininko algos, prade
dama mokėti tik nuo premjeros. 
Tad nenuostabu, jog firmai daž
nai sunku privilioti dainininkus 
su patyrimu arba vaidybiniais ga
bumais, daugiausia tesužvejojami 
žaliūkai, pirmą kartą besirodą sce
noje aktoriai. Pagrindinėms ro
lėms, kaip taisyklė, visuomet atsi
gabenami anglų arba amerikiečių 
vaidintojai, kartais gana abejoti
no talento žmonės, o kai kada ir 
visai vykusiai parinkti. Importuo
tieji artistai, kurie čionai Austra
lijoje įgyja “žvaigždžių” teises, yra 
aktoriai, turėję ryšių su statomuo
ju veikalu, kartais vaidinę tas pa
čias roles išvykose į provincijos 
teatrus, antrininkavę pradiniame 
pastatyme, o kartais tik dainavę 
chore. Orkestras repetuoja tik ke

mergaitė, pasipuošusi dailiai mėgs
ta žydriai mėlyna suknelė, ir skai
tė prancūzišką romaną, kartkar
tėmis pažvelgdama į rudenėjan
čius beržynėlius ir pievas. Vėlybo 
sezono saulė, išsukus iš girios, 
linksmai žaidė josios šviesiose gar
banose, visu grožiu išryškindama 
vasaros nudegintą veido apvalai
nį. Ant gembės kabojo plačiai iš
skleistas užsieninio siuvimo ap
siaustas, matyt, po juo kampe bu
vo sukrauti kelionės reikmens, o 
tinklinėje pūpsojo budriai apjuo- 
sinėtas didžiulis lagaminas. Ant 
savo kelių gražuolė buvo užsiklo
jusi nematytais raštais papuoštą 
kelionmarškę. Geltonplaukė mer
gaitė buvo tikra autobuso pažiba, 
vienintelė gėlė tarp apvytusių sta
garų...

Prienuose stovėjom neilgai, 
tiek, kiek reikėjo apsukriam šo • 
feriui stačiomis išgerti porą bo 
kalų garsaus vietinio alučio ii- pri
imti naujus keleivius. Prieš pat 
pajudėjimą autobusan įšoko nedi
delio ūgio studentas su visom kor- 
porantiškom puošmenom, pasišo
vęs šį šeštadienio vakarą į i n i- 
t i u m s e m e s t r i ar į ko
kias kitas pramuštgalvystes. Greit 
vakarėjančios dienos saulėje tik 
sublykčiojo kepurės auksinės rai
dės, per pažastį prikabinta juos
telė, šviežiai iškrakmolyta apyka
klė, jauno, sveiko veido kraujas 
bei pienas! Prienai išvažiuoja nu

lis kartus, nes surenkamas kelias 
dienas prieš pačią premjerą. Ge
rokai prieš premjerą paleidžiamos 
visos propogandinės patrankos. 
Vyriausių veikėjų pavardės spaus
dinamos sieksninėmis raidėmis 
milžiniškuose skelbimuose. Ko
mercinė spauda prigamina gausy
bę straipsnių, komercinių dienraš
čių “kritikai” apiberia žvaigždes 
epitetais, kelia į padanges pasta
tymo puošnumą, nepamiršdami pa
brėžti, jog australinis pastatymas 
jeigu ir nėra prašokęs Londono 
ar Broadwayaus pastatymų, tai 
bent nėra nė kiek neblogesnis.

Sezonas trunka mėnesius, o 
kartais metus. Pirmas vaidinimas 
visuomet įvyksta firmos nuolatinė
je būstinėje Melburne. Po sezono 
uždangos nuleidimo Melburne ren
giamos išvykos į visą kraštą, kar
tais vienam kitam australų akto
riui leidžiant pasireikti vyresnė
je rolėje. Pasibaigus sezonui viso
se valstijų sostinėse aktoriai be 
nieko paleidžiami namo. Melburne 
jau kiti pastatymai, kiti paruošia
moje stadijoje, vėl konkurso bū
du renkami vaidilos, ir taip dai
na be galo. Firmai visiškai nerū
pi samdytis aktorius nuolatiniam 
darbui, o šie, netekę duonos kas
dieninės kąsnio, ieškosi jo fabri
kuose, krautuvėse, svajodami apie 
progą vėl pritapti prie naujo pa
statymo.

Firmos spektakliai dažniausia 
yra abejotinos vertės, tačiau šiuos 
trūkumus atperka scenos efektai, 
trenksmingos šviesos, puošnūs 
drabužiai, nusinuoginimai, gražios 
dekoracijos.

Be muzikinių, lengvai virškina
mų parengimų firmą taip pat pa
tiekia salioninių pjesių bei kome
dijų, gerokai atmieštų kriminalis
tika bei seksualistika’ čia taip pat 
pagrindiniams vaidmenims kvie
čiamos Londono bei New-Yorko 
komercinės žvaigždės.

Nors ir retokai, bet protarpiais 
ši įmonė susirūpina ir vad. inte- 
lektuališkuoju žiūrovu, net gi ma
žai pelnydama, rizikuoja išsirašy
ti aukštos teatrinės klasės viene
tus, kaip Karališkąjį Londono ba
letą, Old Vic dramą, Paminklinį 
Šekspyro Teatrą Stratford-on- 
Avone, italų operą bei kitus me
ninius ansamblius. Tai, žinoma, 

kariauti Kauno!1
Šoferis apsidžiaugė, pagaliau, 

suradęs tokį šmaikštų pašnekovą 
ii- parodė netoli savęs tuščią vie
tą. Tačiau Prienų akademikas, 
prieš atsisėsdamas, nukariautojo 
žvilgsniu permetė visą publiką ir, 
pakeliui užkliuvęs ties geltonplau
ke, staiga neteko visos savo kor-' 
porantiškos puikybės, atpakalia 
ranka pamojo šoferiui nutilti, ku
kliai prisiartino prie mergaitės ir 
paprašė leidimo atsisėsti gretimon 
laisvon vieton. Jinai, atitrūkus nuo 
knygos, neženkliai linkterėjo gal
vą, pastebėjusi:

—■ Nereikalingas klausimas, juk 
autobusas priklauso visiems, kurie 
tik turi bilietus!

Studento veidąs, tik ką buvęs 
pienas ir kraujas, dabar neberodė 
jokių pieno pėdsakų, buvo raudo
nas iki pat ausų. Vos tesumojo 
prašvabždėti:

— Ir vis dali to, maniau, jog 
tatai nepakenks...

— įvertinu mandagumą, kad ir 
nereikalingą... — padrąsinamai 
tarė žydrioji keleivė. — Tik ne
mėgstu įpareigojamo mandagu
mo... Na, kur važiuojat?

Paskutinius žodžius ji ištarė 
taip atvirai, draugiškai, jog Prie
nų puošeiva tuč tuojau pajuto, 
kad čia jo nukariautojiški gink
lai visiškai nereikalingi, kaip kad 
manė pradžioje, ypač greitomis 
pastebėjus prancūzišką romaną ant 
jos kelių, bagažą ir skoningą ap
rangą. Studentas, atgavęs spalvą, 
dabai1 šnekėjo kaip su sena pažįs
tama.

Išsipašakojęs dzūkišku polėkiu 
apie šį vakarą rengiamą korpora

įvyksta švietimo ministerijai ar 
kokiai kitai kultūrinei valdžios 
įstaigai prašant, o kartais net pa
žadant paramą, jei susidarytų pi
niginių nuostolių.

Williamsono įmonė yra nemaža 
padėjusi pernai mirusio Borovan- 
skio baleto teatrui. Susidomėjimas 
sceninio šokio menu Australijoj 
gana didelis, tad ir firma nesigai
lėjo investuoti pinigo į šį palygi
namai aukštos klasės sambūrį, ta
čiau jį išlaikyti kaip nuolatinį te
atrą nesiėmė finansinės rizikos. 
Borovanskio ansamblis ir toliau 
pasiliko kaboti ore.

Apskritai komercinis teatras 
Australijoje yra giliai įleidęs šak
nis, ir, nepaisant didelių trūku
mų, jį kol kas reikia pripažinti 
reikšmingu veiksniu krašto teatri
nės kultūros srityje.

Tuo tarpu meninio teatro pa-' 
dėtis, kad ir čia matyti tam tikrų 
prošvaisčių, iki šiol nėra pavydė
tina.

Ligi 1954 m. šio teatro likimas 
buvo išimtinai mėgėjų rankose. 
Australų mėgėjai, nesigailėdami 
laiko, energijos ir savo nuosavų 
kišenių, kirtosi džiunglėse kelius, 
vis besitikėdami susilaukti pasto
vaus profesinio teatro, tačiau vie
ni su kitais rungtyniaudami, ne
sugebėdami nuslėpti tarpusavio 
pavydo, ambicijų, užuot vieningai 
siekę tikslo, ėmė skaldytis ir tad 
gi nenuostabu, jog šiandien kiek
vienos' valstijos sostinėje rasime 
ne po keletą, bet po kelioliką “ne
priklausomų” teatrėlių. Dalis jų 
teisina savo ekzistenciją ir toliau 
tikėdamies vįsuotinio pripažinimo, 
kiti gi, pamėgdžiodami komercinį 
teatrą, smagiai praleidžia laisva
laikį ir... fabrikuose sunkiai už
dirbtus pinigus.

1947 m. darbiečių partijos lyde
rio, tuometinio Australijos minis- 
terio pirmininko, B. Chiefley rū
pesčiu buvo atkviestas Australi
jon žymus anglų režisierius Ty- 
ron Guthrie tirti tautiniam aus
tralų teatrui galimybes. Šiuos sa
vo nuotykius su gera humoro prie
maiša anglų svečias aprašo auto
biografinėje knygoje “Mano gyve
nimas teatre”. Išstudijavęs teatri
nius poreiškius Australijoje, kad 
ir suradęs daug talentingų akto
rių, tačiau įžiūrėjęs stoką tinka
mos teatrinės organizacijos, stoką 
teatro kultūros tradicijose išauk
lėtos publikos,’stoką rimtų dramos 
kritikų, vadinasi, buvęs privers
tas pareikšti, jog tautinio austra
lų teatro klausimas dar nėra pri
brendęs.

šis jo pareiškimas australų kul
tūrininkų tarpe sukėlė daug gin
čų, nepasitenkinimo ir gyvo susi
domėjimo teatru. Ir po kelerių 

cijos balių, šaunusis Prienų aka
demikas, iš pirmo žvilgsnio pami
lęs šią ekzotinę gražuolę, apipylė 
ją klausimais, degdamas smalsu
mu sužinoti kuo daugiau apie ją, 
pagatavas sulėtinti arba visai su
stabdyti autobusą, kuris neišven
giamai lėkė į kelionės galą.

— Studijuojat, panele...? — 
paklausė, žvelgdamas į prancūziš
ką knygą.

— Taip, studijuoju... gyveni
mą! — atsakė jinai, liūdnai nusi
šypsojusi, pasitaisiusi nukritusią 
auksinę garbaną ant bronzinio 
veido.

Matydama, kaip studentas įtem
ptai tiria akimis jos lagaminą, ap
klijuotą spalvotais užsienių vieš
bučių popieriukais, mergaitė ėmė 
pasakoti apie keliones po Europą, 
suskambo dzūkų bažnytkaimio vai
kino ausyse garsieji kurortų var
dai Viduržemio Jūros krantuose, 
Alpių kalnynuose, švarcvaldo miš
kuose. ..

Mūsų korporantas, nebuvęs to
liau Karaliaučiaus ir Rygos, anų 
tolimų, poetiškų vardų užkerėtas, 
susmuko sėdynėje, matydamas, 
jog jo sparnai per trumpi tokiems 
polėkiartis, jo tėvo, Prienų krau
tuvininko, ištekliai teleido jam 
šiaip taip stumti studijų dienas 
Kaune...

Autobusas pralėkė Garliavą, 
kirkindamas žydų vištas, ėmė stab
dyti greitį prieš didžiąją Alekso
to pakalnę, studentui reikėjo veik
ti greitai ir ryžtingai, kad ši įdo
mi pažintis nepasiliktų vienos ru
deninės kelionės tiktai... saldžiu 
atsiminimu.

— Pirmoji pažintis, gal, ir nė

metų kultūrininkų iniciatyva, biz
nieriams ir dalinai vyriausybės 
įstaigoms remiant, buvo įsteigta 
“Elžbietinis Teatro Trestas” (Eli
zabethan Theatre Trust), šiai įs
taigai vadovauti buvo pakviestas 
anglų režisierius, Londono Old 
Vic teatro direktorius Hugh Hunt. 
Nors ir padaręs nemaža klaidų ad
ministracinėje bei meninės orga
nizacijos srityje, tačiau par pen
kerius vadovavimo metus jisai iš
varė platų teatrinės kultūros ba
rą. šiandien šio tresto žinioje 
yra:

1) The Elizabethan Theatre 
Sydney (Newtown) — triesto 
nuolatinis teatras ir administra
cija. Reikia pastebėti, jog admi
nistracinis aparatas yra net ir per 
daug sudėtingas, jo išlaikymui eik* 
vojama nemaža pinigo, vyrauja 
nuomonė, kad čia, kaip ir komer
ciniame teatre, stinga idealistų, 
kiekvienas suinteresuotas kuo 
daugiau išspausti pinigo.

Šiame teatre rampos šviesą yra 
išvydę aukštos kokybės veikalai, 
kaip pagarsėjusi Ray Lawler, aus
tralų dramaturgo, pjesė “Septy
nioliktosios vasaros lėlė”, o taip 
pat visa eilė Šekspyro, B. Shaw, 
O’Neill ir kitų dramos meistrų kū
rinių. Be tiesioginio administravi
mo darbo Hugh Hunt yra sureži
savęs “Medėa” su pasaulinio gar
so australų tragike Judith Ander
son (išsivietinusia į užjūrius). 
Hamlet:}, Dvyliktąją Naktį, Julių 
Cezarį ir prieš išvykstant Angli- 
jon, — T.S. Eliot žmogžudystę 
Katedroje. Dabar trestui vado
vauja buv. Radio Komisijos Vyr. 
režisierius Neil Hutchinson.

2) Union Theatre Repetory 
Company Melburne, kurį be tres
to remia ir vietos universitetas, 
šiam teatrui vadovauja anglas 
John Summer. Veikalai, kaip jau
no anglų dramaturgo Arnold Wes
ker (Šaknys), H. Melville (Moby 
Dick) ir kiti, rodo šio vieneto 
aukštą kūrybinį pajėgumą.

3) Trust Players (Tresto Vaidi
los) — išvykinis dramos ansamb
lis, kuriam vadovauja gabus aus
tralų režisierius Robin Lovejoy. 
Ši grupė buvo sudaryta specialiai 
siekiant ansamblinės vaidybos. 
Šios grupės patiekti aukšto lygio, 
meniškai apipavidalinti pastaty
mai yra tikri deimančiukai aus
tralų jaunoje teatrinėje kultūro
je. O’Neill’io “Lono dieninė kelio
nė į naktį” (Lono journey into 
the nibht), Sheridan’o “Konkuren
tai” (The Rivals) drąsiai gali pri
lygti garsiems europietiniams an
sambliams.

4) Grand Opera, kurios veikla 
pastaruoju metu dėl finansinių 
išteklių ribotumo yra sušlubavus, 

ra pakankama priežastis... — 
pradėjo jisai, norėdamas ją pa
kviesti šio vakaro studentiškan 
baliun, tačiau mergaitė nedavė 
jam užbaigti sakinio, graudžiai nu
sišypsojo ištarė:

— Pirmoji pažintis kartais bū
na ir paskutinė...

Jaunuolis pašoko ant kojų, pa
siryžęs protestuoti, bet autobusas 
jau buvo besukąs į galutinę Se
namiesčio stotį, keleiviai stumdėsi, 
kraustė pundus, vilkosi paltus, 
sagstėsi, dabar buvo veiksmų, ne 
žodžių metas. Korporantas manda
giai pasisiūlė pagelbėt mergaitei 
išnešant jos daiktus į stoties kie
mą, tačiau jinai, nepajudėdama 
iš vietos, ryžtingai atsakė:

— Ne, ne, jūs pirma išlipkit, 
ir kieme, gal, man padėsit, o čia 
šoferis padės išsinešt!

Jos šypsenoj dabar įsivogė lyg 
ir pašaipos niuansas, kurio stu
dentas nebeturėjo laiko pastebėti.

Jisai nekantriai laukė kieme, kol 
triukšmingai išsikraustė visi iki 
paskutinio keleiviai ir tik po to 
pasirodė autobuso duryse jo iš
svajotoji, likimo paskirtoji mer
gaitė... »u dviem kriukiais pažas
tyse.

Šaunusis Prienų akademikas, — 
dovanokim jam, geras vaikinas!, 
— nebepajėgė žaibo greičiu įsigy
venti naujon padėtin ir pasidavė 
pirmam impulsui — bėgti! Bėgo 
neatsigręždamas, alkūnėm skirda
mas kelią per minias keleivių, bė
go iki Vilniaus gatvės, įšoko 
miesto autobusan, ir tik Laisvės 
alėjoj, kaip geras vaikinas, ėmė 
gailėtis savo žygio, kurį atitaisyti 
jau buvo vėlu.

tačiau praeityje džiuginus austra
lų publiką Menotti “Konsulo”, 
Beethoveno “Fidelio”, Mocarto 
“Don Giovanni”, Wagnerio “Lo- 
hengrino” bei kitais įspūdingais 
pastatymais.

5) Young Elizabethan Players 
(Jaunieji Elžbietiniai Vaidilos) — 
išvykinis jaunimo teatras, kuris 
savo spektakliuose savotiškai in
terpretuoja Šekspyrą.

6) Peter Scriven’s “Tintookies” 
— išvykinis lėlių teatras, europie
čio režisieriaus Igor Hyczka pas
tangomis pasiekęs gana aukšto ly
gio.

7) National Institute of Drama
tic Art (Tautinis dramos meno 
institutas), remiamas tresto, Sid- 
niejaus universiteto ir radio ko
misijos, — vienintelis profesinis 
dramos institutas Australijoje.

7 a. Be šių visų įstaigų tres
tas reiškia didelį susirūpinimą aus
tralų dramaturgija kaip labai 
sbarbiu veiksniu meninio teatro 
sklaidoje. Rengiami piniginiai kon
kursai, o mėgėjų grupės, statyda- 
mos australų dramaturgų veika
lus, iš tresto pusės visuomet gau
na paramą. Patys tresto teatrai 
yra jau sįatę eilę australinių dra
mų, kaip R. Benyon “Shifting 
Heart” (Nepastovi širdis), Peter 
Kena “Slaughter on St. Teresos 
Day”, Douglas Stewart “Ned Kel
ly” ir kitas. Pasak kritiko Max 
Harris australų dramaturgija žen
gia pirmyn ir netrukus galinti iš
sikovoti sau prideramą vietą pa
saulinėje arenoje. Alan Seymour 
savo knygoje “Viena diena metuo
se”, svarstydamas tautinio austra
lų charakterio klausimus, įdomiai 
patiektame dramatiniame fone iš
ryškina australų dramaturgų 
aukšti} pajėgumą.

Tačiau visi šie teatriniai viene
tai, brandinti ir puoselėti anglų 
dramos tradicijose, australų ak
toriui nepatikrina pastovaus, nuo
latinio darbo. Dar ir šiandien dau
gelio australų akyse vaidilos ama
tas yra pašaipos bei paniekos tai
kinys. Pati organizacija ir toliau 
reikalinga milžiniškos medžiaginės 
bei moralinės paramos.

Hugh Hunt, pernai pasitraukęs 
iš vadovo pareigų, išvykdamas 
Anglijon skaitė seriją vad. Kath
leen Robinson paskaitų Sidniejaus 
universitete, šios paskaitos išleis
tos atskira knyga “The Making 
of Australian Theatre” (Australi
jos teatro gimimas), kur, aptaręs 
tautines teatro funkcijas, apibrė
žęs aktoriaus sąvoką, nurodęs te
atro vietą kultūriniame gyvenime, 
autorius dėl visų tautinio austra
lų teatro nepasisekimų kaltina ko
mercinį teatrą, mėgėjų grupes bei 
australų jaunimą nesidomėjimu 
gero skonio teatru. Jaunimą jisai 
vadina paprastąja publika (lost 
audience) ir baigdamas pataria 
švietimo ministerijai rimtai susi
rūpinti tuo skauduliu.

Ši knyga susilaukė gausių ko
mentarų. Australai pokariniais lai
kais buvo užversti patarimais iš 
garsių teatralų, viešėjusių įvai
riausiom progom šiame žemyne, 
kaip gi pagaliau sukurti tautinį, 
savą teatrą, štai, anglų romanis
tas, dramaturgas J.B. Priestley 
yra pareiškęs, girdi, kol australai 
neįsisąmonins, kad teatras, lygia: 
kaip ir viešoji skaitykla, meno ga
lerija, muzėjus, universitetas yra 
kasdienė būtinybė ir šia prasme 
nebandys veikti valdžios organų, 
tol teatro reikalai bus ilgam pa
kibę ore.

Tačiau Max Harris, australų po
etas, rašytojas, teatro kritikas, 
kultūrinių žurnalų redaktorius 
reiškia kitokią nuomonę. Jo ma
nymu, apie vieną, nuolatinį dra
mos teatrą kol kas negali būti ir 
kalbos, atsižvelgiant j didelius 
nuotolius, per mažą gyventojų 
skaičių ir stoką teatrinės kultū
ros visuomenėje. Jo nuomone, val
džios parama atmestina, nes val
dinių įstaigų pilnai išlaikomas te
atras gali virsti vienos ar kitos 
valdančiosios partijos politiniu 
įrankiu ir, aišku, tuo atveju me
ninis teatras prarastų savo pras
mę. Vietoj to jis siūlo nedidelio 
masto intelektualinį teatrą kiek
vienoje valstijos sostinėje. Pana
šiai mano ir kitas australų reži
sierius ir teatralogas Wall Cherry 
šiuo klausimu pasisakęs 1960 me
tų kultūriniame Overland žurna
le.

(Nukelta į 6 psl.)
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LIETUVOS LAISVES KOVOS PRASME
(Atkelta iš 3 psl.)

KULTŪRINĖ KRONIKA
liosc sąlygose, kokios yra tremtis, 
bet tai yra praeinantys dalykai 
ir nėra pagrindo prie jų čia ilgiau 
sustoti.
Žmonijos visuomeninio ir politinio 
gyvenimo idealai tad bendrais 
bruožais nesunku nustatyti. Ne
sunku taip pat suprasti, kad ka
rai labiausiai trukdo šių idealų 
įvykdymą. Ieškodami tų priežas
čių sociologai randa, kad jos glū
di tautinėje ideologijoje. Atskiros 
tautos, norėdamos užtikrinti savo 
ekzistenciją ir gerbūvį, puola ki
tas tautas ir sudaro nuolatinius 
karus.

Tie, kurie mėgsta radikalius 
sprendimus, mano, kad karams 
išvengti reikia paneigti tautinį 
principą, sunaikinti visus tautinius 
skirtumus, visas tautas pavesti 
vienai valdžiai, ir bus pasiekta am
žina taika.

šį metodą tačiau sugriauna pats 
byvenimas. Pagal jį veikė tokie 
vyrai, kaip Hitleris, Stalinas ir 
dar tebeveikia dabartinis Chruš
čiovas. Jie mėgino pateisinti tau
tų pavergimą kilniu tikslu: pa
siekti amžiną taiką, sujungiant 
tautas po viena valdžia. Nors es
mėje noras sujungti visas tautas 
po viena valdžia yra ne kas kitas, 
kaip tautų pavergimas ir jų pa
jungimas kokiai nors vienai galin
gai tautai, tačiau ir taip pada
rius, karai neišnyktų.

Nereikia ilgai galvoti, kad su
prastum, jog pat* tautų pavergi
mą* reiškia ilgą ir bai*ų karą. Kad 
(ujungtų tauta* po viena valdžia, 
vokiečiai tukėlė du bailiu* karu*. 
Jų viltis tačiau sugriuvo. Bolše
vikai yra pralieję daug kraujo ir 
pavergę daug tautų. Ar su tuo 
jie artinosi prie taikos? Deja, nė
ra nieko panašaus. Dar nėra pa- 
aibaigę* jų kara* *u tautomia, kai 
viduje vykata dar baiacania karaa: 
valdančioaioa grupėa prie* valdo- 
muoaiua, kurį vadina klaaių kova. 
Jei pavyktų tauta* ir klaie* iu- 
naikinti, reikėtų nuolato* budėti 
ir kariauti, kad neatairaitų nau
jo* tauto* ar kla*ė*. Taigi, kovo* 
prie* at*kira* tauta* nepanaikin
tų karo, bet padarytų jį dar bai- 
■c*nj ir nuolatinį.

Kiek Sov. Sąjungos piliečiai pa
tenkinti savo valdžia, apie tai liu
dija faktas, kad jie turi milžiniš
ką politinės policijos armiją, kuri 
kulkosvaidžiais, tankais ir lėktu
vais palaiko meilę “didžiajai tė
vynei”. Jei tik ši priespauda su- 
silpsta, tuoj pradeda griūti impe
rija. Kai užėjo vokiečiai, tai uk
rainiečiai, baltarusiai, totoriai, 
kaukaziečiai, nekalbant jau apie 
Pabaltijo tautas, stengėsi išsilais
vinti, tik nacių neprotingoji poli
tika sulaikė šios imperijos griu

vimą.
Tokios pat ir irimo tendencijos 

matomos ir kitose imperijose: iš 
Britų imperijos tik faktiškai be
paliko nepriklausomų valstybių 
grupė, Prancūzija, Olandija ir 
Italija netenka savo kolonijų, ir 
arabai laisvinasi iš savo pavergė
jų. Taigi, kovos dėl tautų laisvės 
vyksta ir šiandien pilnu tempu, to
dėl ir kova dėl Lietuvos laisvės 
įsijungia j šią bendrą srovę ir tuo 
tampa giliai prasminga ne tik mū
sų tautiniu, bet ir plačiu pasauli 
niu mastu.

LAISVĖS KOVŲ DIDINGUMAS
IR MODERNIEJI LAIKAI

Po to, kai jau išaiškinta, kad 
kovos dėl tautų laisvės sutampa 
su moderniojo žmogaus gyvenimo 
politiniais ir visuomeniniais idea
lais, lieka dar klausimas, ar fak
tiškoji istorijos eiga eina laisvės 
kovų kryptimi ar atsisuka prieš 
jas. čia vyksta įdomūs dalykai. Iš 
vienos pusės matome, kad iš tikrų
jų yra vietų, kur tautų laisvė už- 
gniaužiama ir naikinama, šios vie
tos sutampa su S. Sąjungos įtakos 
sferomis. Ten prievarta tautos pa
vergiamos ir laikomos rusiškojo 
nacionalizmo priespaudoje.

Visai priešingą reiškinį matome 
ten, kur nėra prievartos, kur gali 
pasireikšti natūralūs tautų troš
kimai: ten jos laisvinasi iš sveti
mų valdovų ir kuria savo nepri
klausomas valstybes. Tai vyksta 
visur, kur iki šiol buvo ar Angli
jos, ar Prancūzijos, ar Olandijos, 
ar kitų valstybių valdžia. Ir šis 

paskutinis reiškinys, yra svarbes
nis ir būdingesnis, nes siekia pla
čiau ir yra spontaniška tautų lais
vės troškimų išraiška. Todėl ga
lime tvirtinti, kad mūsų laikotar
pis nėra tautų laisvės nykimo ar 
jų atmetimo laikotarpis, bet, prie
šingai, jų pražydimo laikotarpis. 
Tautų pavergimo planai neatitin
ka nei žmogaus giliųjų troškimų, 
nei objektyvių vertybių normų. 
Jie reiškia visų žmogaus idealų 
pavergimą.

Iš visų priekaištų tautų laisvei 
ir savarankiškumui galioja tik tai, 
kad šių laisvės troškimų perdėji
mas gali vesti prie nesantaikos 
tarp tautų ir karų. Todėl jau Eu
ropoje ir yra prasidėjęs labai gy
vas judėjimas dėl valstybių su
verenumo apribojimo ir visų vals
tybių sujungimo tarsi po viena 
valdžia. Šis suverenumo apriboji
mas, kiek galima pramatyti, lies
tų tik ypatingas valstybinio gy
venimo sritis, turinčias reikšmės 
tarptautiniams santykiams, bet 
visus vidujinius reikalus paliktų 
tvarkyti pačioms tautoms.

Negalima įsivaizduoti, kad Eu
ropos jungtinės valstybės galėtų 
išsivystyti pagal Š. Amerikos pa
vyzdį, nes Europoje yra kitos są
lygos: atskiros valstybės čia kartu 
yra ir etnografiški vienetai, su sa
vo kalba, šimtmetine istorija ir 
tradicijomis, kai tuo tarpu Ame
rikos Jungtinės Valstybės buvo 
daugiau ar mažiau vienodos, todėl 
ir susijungimas galėjo vykti leng
viau ir giliau.

Tikrumoje karams išvengti Eu
ropai šiokios sąjungos visai ne
reiktų, nes jos visos yra jau pa
siekusios gerbūvį, aukštą kultūrą 
ir nori tik ramiai gyventi ir nau
dotis kultūros laimėjimais. Jos yra 
taiką mylinčios ir apie naujus už
kariavimus nei nori, nei gali sva
joti, jos net laisvai atsisako kitas 
Liūtas valdyti, kai jos tos valdžias 
nebenori. Tai ypač ryškiai matyti 
Britanijoje, kuri atsisakė nuo Ai
rijos ir kitų senų kolonijų, bet pa
našiai daro ir kitos Europos vals
tybės. Europos jungtinės valstybės 
daugiau turėtų apsigynimo bruo
žus, ir rusai teisingai žiūri į jas, 
kaip prieš juos nukreiptas, nes tik 
rusai šiandien grasina pasaulinei 
taikai. Taigi, Europos apjungimo 
planus skatina visai specialios są
lygos, bet jokiu būdu ne pažiūrų 
pasikeitimas dėl tautų vertės, dėl 
galimybės gyventi tautoms nepri
klausomą gyvenimą. Tautų laisvės 
idėja yra tokia pat stipri, kaip vi
sada, gal dar tvirtesnė. Šia pras
me, kaip dvasinė vertybė, kaip 
žmogaus gyvenimo pilnatvės rei
kalavimas, tautinės laisvės princi
pas yra ryškus ir tvirtas, ir todėl, 
jei įvyktų Europos jungtinių tau
tų kūrimas, galime būti tikri, jog 
bus viskas padaryta, kad tautinės 
laisvės vertė nebūtų uaneigiama. 
Išvengti karui iš agrį^vių tautų 
pusės užtenka kitų apsaugos prie
monių, o visai nėra tam reikalo 
aukoti tautinės laisvės principų.

Dažnai yra iškeliami kiti moty
vai prieš tautų laisvę: būtent Eu
ropos gerovė, jos ūkio išplanavi
mas ir jos gyventojų medžiaginės 
gerovės pakėlimas. Ekonominis 
motyvas vartojamas, kaip patei
sinimas tautų laisvės pavergimui. 
Šis motyvas juk yra rusiškojo bol
ševizmo teoretiškojo pateisinimo 
motyvas. Pasiryžęs būti žmonijos 
geradariu, įvesdamas ekonominės 
sistemos pakeitimą, komunizmas, 
nežiūrėdamas nei išorinio, nei vi
dujinio pasipriešinimo, nori prie
varta visiems primesti savo siste
mą.

čia tai iškyla pagrindinis prin
cipinis klausimas: ar iš tikro ūkiš
kieji tikslai gali turėti tokią svar
bą ir reikšmę, kad galėtų būti pa
teisinama, jog jiems aukotų ne tik 
kelių žmonių, bet ištisų tautų lais
vę ir gyvybę? Šių tikslų galima 
pasiekti kitais žmoniškais būdais 
ir galima įrodyti, kad ramiu būdu 
jie daugelį kartų buvo pasiekti, 
nes Vakarų kultūros pasauly pa
prastas darbininkas geriau gyve
na, negu “žemiškojo rojaus” ribo
se. Ar visa tai aiškiai nerodo, kad 
kova prieš tautų laisvę ir jų pa
vergimas nėra pažangos ženklas, 
bet kritimas atgal į senuosius prie
vartos bei despotizmo principus?

TAUTOS LAISVĖS KOVŲ 
NEIGIMO ETINIS 
PRIMITYVIZMAS

Nesunku suprasti, kad visuose 
tautos laisvės neigimuose išryškė
ja nepaprastas etinis primityviz
mas. Žmogus čia nėra niekas ki
tas, kaip ekonominis veiksnys — 
ar dar grubiau — j jį žiūrima kaip 
į pilvą, kaip į maišą, kurį reikia 
prikimšti. Tai nėra pripuolama, 
kad šios teorijos prigijo, ypač Ru
sijoje, nes rusas visada yra buvęs 
alkanas. Tik labai nenormaliose 
sąlygose šios teorijos gali rasti 
pritarimą. Bado metu dėl duonos 
kąsnio žmonės gali vienas kitą 
užmušti. Tačiau šiomis nepapras
tomis sąlygomis negalima remti 
ekonominių teorijų ir į jas atremti 
visą gyvenimą. Tai gerai žino ir 
šių ekonominių teorijų šalininkai, 
todėl daro visa, kad gyvenimo są
lygos nepagerėtų.

Panašiu doroviniu primityvizmu 
remiasi visi tie, kurie nors ir nė
ra komunistai, tačiau norėtų, kad 
tautinės laisvės principas būtu 
užgniaužtas, kad patogiau galėtų 
tvarkyti ūkiškąjį gyvenimą. Ir čia 
ekonominis veiksnys pastatomas 
aukščiau už žmogiškąją vertybę 
ir todėl galutinėje išvadoje veda 
prie nežmoniško gyvenimo, kuria
me j žmogų žiūrima, kaip į prekių 
vartotoją. Didiesiems pirkliams 
nepatinka, kad yra daug įvairių 
valstybių su įvairiais žmonėmis, 
kurie turi savo ypatingų reikala
vimų, prie kurių reikia prisitaiky
ti ir jų pažinimas reikalauja lai
ko, darbo ii- išlaidų. Daug pato
giau būtų, kad būtų tik vienodi 
žmonės — gamyba ir pardavimas 
būtų daug paprastesnis ir patoges
nis. Iš šių dviejų šaltinių tat kyla 
visos kalbos apie tautų laisvės ko
vų beprasmiškumą ir raginimą at
sisakyti nuo jų. Čia prileidžiama, 
kad pasaulis ir tautų bendruome
nė neturi kito tikslo ir prasmės, 
kaip tik būti milžinišku fabriku 
medžiaginėms gėrybėms gaminti, 
kuriabie žmonės yra tik darbo 
įrankiai.

Iš tikro, ko gi mes norime ko
vodami dėl savo tautos laisvės? 
Tikrumoje ši kova niekad nėra bu
vusi agresinga, nukreipta prieš ki
tas tautas. Mes kovojame dėl savo 
valstybės tik todėl, kad nenorime 
būti prievartos aukomis, nenorime 
kas valandą būti verčiami meluo
ti ir save prievartauti, bet norime 
gyventi žmoniškai, kuriant savo 
gyvenimą tokį, kokio reikalauja 
giliausieji mūsų įsitikinimai, gy
venimo pajautimas ir mūsų nusi
statymai, nes kitaip mes būsime 
degraduoti savo žmoniškume ir 
nepajėgsime gyventi žmogaus ver
to gyvenimo. Ar tai būtų tokie ne
teisėti reikalavimai, kurie turėtų 
būti mums paneigti? Ar mes ne
turime teisių į žmonišką gyveni
mą, kuris anapus savo tautos ir 
valstybės yra neįmanomas, kas 
mums tremtyje visiems paaiškėjo?

žmogus nėra akmuo, kurį gali
ma perkelti nuo vienos krūvos į 
kitą, bet organiška būtybė, kuri 
leidžia šaknis i gali gyventi pilnu
tinį gyvenimą tik suaugęs su sa
vo fizine ir kultūrine aplinka. Tik 
šiose sąlygose jis gali kinti ką 
nors vertingo ir pagerinti visos 
žmonijos kultūrą. Perkeltas į sve
timą žemę, tikrumoje jis yra ny
kstantis svetimšalis, ir tokiose są
lygose paprastai lieka kelios imi
grantų kartos, nes suaugimas su 
nauja aplinka nepareina nuo gerų 
norų, bet reikalauja ilgo laiko, o 
per šį laiką reikia būti mažaver
čiu žmogumi svetimoje aplinkoje.

Iš to matome, kad pagal objek
tyvią pažiūrą nėra jokių motyvų, 
kuriais būtų galima paneigti mūsų 
teises j laisvą savo tautos gyveni
mą. Todėl mūsų kova dėl Lietuvos 
laisvės ir šiandien yra giliai pras
minga. Mūsų laisvės kovų idealas, 
nepriklausoma valstybė — jau bu
vo pasiektas, tai principe galima. 
Jo pasiekimo galimybę padidina 
dar ir tai, kad jis atitinka politi
niams šių dienų žmonijos idea
lams ir istorinio vyksmo reidą ir 
remiasi mūsų prigimties giliausiais 
troškimais. Laisvės kovų vertę ir 
prasmę yra patvirtinę tūkstančiai 
lietuvių, paaukodami savo gyvy
bę dėl šių idealų kovos lauke ar 
Sibiro plotuose. Atsisakymas nuo

HENRIKAS ŠALKAUSKAS 
IR VĖL PAKVIESTAS 

TARPTAUTINĖN DAILĖS 
PARODON

Po Venecijos Bienalės, svar
biausia pasaulinė meno paroda 
vyks Brazilijoje šiais metais rug
sėjo — gruodžio mėnesiais, Sao 
Paulo mieste Moderniojo Meno 
Muzėjuje (6-ji Sao Paulo Biena
lė). Paskutinėje toje parodoje da
lyvavo 50 valstybių. Australija ten 
dalyvauja pirmą kartą.

Australiją reprezentuos toje 
parodoje dvidešimts dailininkų, 
jų skaičiuje ir mums visiems ge
rai pažįstamas dailininkas Henri
kas Šalkauskas.

Stebėtoja*

★ Lietuvių Kolekcionierių Me
no Paroda Čikagoje, Jaunimo 
Centre, praėjo su gražiu pasise
kimu. Čia buvo išstatyti paveiks
lai dilininkų: A. Varno, A. Žmui
dzinavičiaus, Br. Puodžiaus, A. 
Aleksandravičiaus, Č. Janušo, J. 
Šileikos, K. Šimonio, V.K. Jonyno, 
P. Kaupo, a.a. Kiaulėno, J. Pau
kštienės, V. Petravičiaus, P. Puzi- 
no, A. Rūkštelės, K. šklėriaus,

* Jono Meko pastangomis ne
seniai buvo įkurta “New Ameri
can Cinema” draugija New Yorke. 
Ji apjungia 22 “naujųjų” filmų 
gamintojus. J. Mekas yra vienas 
iš oficialių vadovybės narių, ta
čiau tikrumoj jis yra sąjungos tik
rasis variklis. Jono Meko parašy
tas, surežisuotas ir pastatytas nau
jasis filmas “Guns of the Tress” 
yra baigtas sukti ir šiuo metu re
daguojamas. Mekas jau gavo kvie
timą į Venecijos Tarptautinį Fil
mų Festivalį šiems metams.

* A.V. Dundzila yra parašę* 
įdomų <traipsnį “Lietuvybės aspi
racijų šviesoje”, kur lietuvybės 
likimas tremtyje augančiose kar
tose sprendžiamas su nauju, Ame
rikoje mokslus ėjusio žmogaus, 
patyrimu. Straipsnis yra išspaus
dintas “Mūsų Vytis” Nr. 4 (1960 
m.) ir su juo naudinga susipažinti 
mokytojams ir auklėtojams bei 
kitiems, lietuvybės išlaikymu be- 
sisielojantiems.

★ J. Narūne* eilėraščių knygo* 
vaikams “Jaunieji daigeliai’ ant
ra pataisyta ir papildyta laida jau 
išspausdinta. Išleido Liet. Knygos 
Klubas. Knyga turi 55 pusi., ati
duota į rišyklą. Eilėraščiai apima

TEATRO PADĖTIS AUSTRALIJOJ
(Atkelta iš 5 psl.)

Palikę šiuos ginčus bei nuomo
nes nuošaly, trumpai peržvelkime 
kai kuriuos mėgėjų vienetus.

Sidniejuje veikia Doris Filton 
vedamas Independent Theatre 
(Nepriklausomųjų Teatras), be 
pertraukos išsilaikęs virš 30 metų 
ir N.S.W. sostinės kultūriniame 
gyvenime išsikovojęs pirmaujan
čią vietą. Kitas “Ensemble Theat
re”, neseniai įsikūręs, bet jau pa
garsėjęs visoj Australijoj kaip sa
vito veido “Arenos teatras”, ku
riam vadovauja amerikietis akto
rius, režisierius • Hayes Gordon, 
Stanislavskio sistemos sekėjas, 
garsios amerikiečių Lee Strasberg 
dramos mokyklos studentas. Mel
burne — Mažasis Teatras, Theat
re 60 Company,' Arts Theatre ir 
eilė kitų. Adelaidės avangardiniu 
mėgėjų vienetu reikia pripažinti 
Adelaide Theatre Group, kuriam 
vadovauja Francis Flannagan 
(1960 m. Arthur Miller “Vaizdas 
nuo tilto” pastatymas Colin Bal- 
lantyne režisūroje prilygęs Londo
no ir New-Yorko to pačio veikalo 
pastatymą, pasak Adelaidės uni
versiteto lektoriaus žmonos Anne 
Kinloch straipsnį, tilpusį 1961 m. 
25 sausio d. “Woomen’s Weekley, 
pavadintą” Dėl ko amerikiečiai 

kovos dėl Lietuvos laisvės, būtų šių 
kankinių išdavimas ir savęs pas
merkimas. Tik eidami jų pėdomis - 
kovodami dėl Lietuvos laisvės ir 
išlaikydami savo lietuvišką sąmo
nę, mes šias kovas įprasminsime 
laisvo gyvenimo ir nepriklausomos 
valstybės atstatymu. 

vaiko pasaulį nuo lėlių iki Lietu
vos. Labai gausiai iliustruota vai
kų nuotraukomis, mūsų dailinin
kų kūrinių reprodukcijomis.

★ Emilija Alicija Tumaitė, Vaiž
ganto giminaitė, iš Sibiro trem
ties persikėlė į Lenkiją. Varšuvo

NAUJA ALGIO BUDRIO KNYGA
IŠTRAUKA Iš E. ŠULAIČIO STRAIPSNIO “DRAUGE”

“New York Times” dienraštis 
skyrelyje “Books Published To
day” įsidėjo tokią žinutę:

“PAPERBACK ORIGINALS. 
Fiction: ROGUE MOON, by Al
gis Budrys (Gold Medal Book), 
35 cents”.

Taigi čia kalbama apie naują 
knygą, kurią parašė Lietuvos gen. 
konsulo New Yorke Jono Budrio 
sūnus — Algis. Kaip ir ankstesnės 
šio mūsų tautiečio knygos, taip ir 
ši yra išleista patogiame, kišeni
niame formate, minkštais virše
liais. Knyga, kuri turi 176 pusla
pius, yra skiriama plačiai skaity
tojų masei, todėl nebrangi — tik 
35 centai.

Tai nėra vienas iš “sex” roma- 
niukų, kuriuos mes dažnai matome 
spaudos kioskuose ar knygynuose 
ir į kuriuos paaugliai autobusuose 
yra įkišę galvas. Tai gilesnės min
ties knyga, vaizduojanti neeili
nius žmones jo sukurtame — fan
tastiniame pasaulyje.

Kaip ir ligšiolinėse savo knygo
se, taip ir šioje Algis Budrys mo
ka pagauti skaitytojo dėmesį ir 
jį išlaikyti iki pat paskutinio pus
lapio. Jis yra taupus žodžiuose, 
bet aiškus mintyse. Tad dar neno
rėtume pasakyti, jog ši knyga yra 
taip lengvai skaitoma, kaip aukš
čiau minėto tipo romaniukai. Ne. 
Čia reikia vietomis ir susimąstyti 
ir pergalvoti, bet tas kaip tik kny
gai priduoda daugiau vertės, nes 
jis kalba ne apie kasdieniškus da
lykus.

Knygoje, kaip ekrane pro skai
tytojo akis prabėga mokslo dakta
ro Edward Hawks paveikslas, pa
įvairintas kitais — Sam Latouret- 
te, Vincent Connington, Al Bar
ker, Clair Pack, Elizabeth Cum
mings ir kt. Paskutiniai du cha
rakteriai yra moterys, tačiau jos 
čia tik padeda pagrindiniams vei
kėjams, o ne valdo juos ir neprie
vartauja skaitytojo.

Australijoje jaučiasi kaip na
mie”). Be šios grupės veikia Uni
versity Theatre Guild (šiais me
tais stato Aristofano Lysistratą), 
Art Studio Players ir, žinoma, vi
sa eilė kitų; Brisbanėje iš žymes
nių grupių minėtinos Art Theat
re, 12th Night Theatre, panašios 
grupės veikia Hobarte ir Canber
ra j e, o taip pat ir eilėje mažes
niųjų australų miestų.

Čia suminėtieji teatrėliai dau
giausia rūpinasi rimtosios dramos 
veikalais, be šių visų kiekvieno
je valstijoje yra vienetai, kurie 
rengia operų spektaklius (Adelai
dėje aukšto lygio kamerinių ope
rų teatras “Intimate Opera 
Group”), muzikines komedijas, 
baletus, operetes, taip pat speci
fikai angliškas Gilbert ir Sullivan 
operas.

Kuone visos mėgėjų grupės sa
vo darbo metodais primena komer
cinio teatro metodus, žvaigždinis 
-tipinis (atsižvelgiant į ūgį, am
žių, balsą) vaidmenų paskirsty
mas, veikalų parinkimas taikstan
tis publikos skoniui, nesirūpinimas 
ansambline vaidyba, per greitas 
rolių paruošimas retai teduoda ge
rų rezultatų, dažnai net atbaido 
žiūrovą nuo teatro. 0

Administraciniai šios grupės 
tvarkosi panašiai, kaip ir visos ki
tos visuomeninės sąjungos, kas
met renkamas pirmininkas, iždi
ninkas, sekretorius ir t.t., tik tas 
skirtumas, kad greta anų organų 
dar sudaromas meno komitetas, 
kurio uždavinys kasmet parinkti 
režisierius, aktorius ir veikalus — 
4-5 statomiems vaidinimams. Reta

je pasiekė filosofijos magistrės 
laipsnį, kaikurį laiką dirbo vienoje 
redakcijoje, parašė lietuvių kal
bos vadovėlį lenkiškoms mokyk
loms. Taipgi yra parašiusi trum
pą lietuvių literatūros istoriją, ap
žvalgą. Dirba vienoje mokslo įs
taigoje Varšuvoje.

Algio Budrio “skridimas mėnu
liu” idėja yra gerokai kitaip in
terpretuojama, kaip kad girdime 
iš mokslo žmonių. Tačiau jis, ži
noma, ir nesiskverbia į išradėjo 
pasaulį; jam pakanka, jog jis su
geba sukurti bent laikinę nuotai
ką, kuri skaitytojui tuo momentu 
galėtų atrodyti “tikra”. Šioje sri
tyje jis yra tikras meistras, nors, 
kaip rašytojas, ir neturintis il
gesnio stažo.

Kad “Rogue Moon” romanas 
yra tikrai įdomus, įrodo tas fak
tas, jog jį specialiai autoriaus pa
ruoštoje sutrumpintoje formoje 
patalpino ir “The Magazine of 
Fantasy and Science Fiction” 
žurnalas 1960 m. gruodžio mėn. 
numeryje, čia šis kūrinys užima 
daugiau negu pusę žurnalo — 
88 puslapius.

Kaip minėjome, Algis Budrys 
jau spėjo prasimušti į geriausiųjų 
jo parinktos literatūros srities au
torių tarpą. Jo viena fantastinė 
apysaka yra įdėta į prieš kelias 
savaites pasirodžiusią DELL lei
dyklos išleistą knygą “Six Great 
Short Science Fiction Novels”, 
čia A. Budrys pateko į 6 autorii; 
tarpą su savo apysaka “Chain 
Reaction”.

Šioje knygoje jo apysaka uži
ma 35 puslapius, o be to, ten pat 
telpa knygos redaktoriaus Groff 
Conklin trumpas įvadas į A. Bud
rio kūrybą ir trumpa autoriaus 
biobrafija. čia rašoma, jog Algir
das Jonas Budrys yra gimęs 1931 
m., yra laisvos Lietuvxos valdžią 
atstovaujančio diplomato sūnus; 
Amerikoje gyvenantis nuo 1936 m. 
ir šiuo metu turintis laisvos Lie
tuvos pilietybę. Rašoma, jog savo 
literatūrinę karjerą pradėjęs 1952 
m., o per sekančius 8 metus yra 
pardavęs apie 200 apysakų ir 5 
romanus, kurių dauguma yra 
“science fiction” pobūdžio.

grupė turi pastovų vaidilų ansam
blį, nes aktoriai lyg kokie čigo
nai dažniausia keliauja iš vieno 
mėgėjų teatrėlio į kitą, ieškodami 
“riebesnių” rolių ^>ei didesnio pri
pažinimo.

Baigiant šias bendro pobūdžio 
mintis, reikia pasakyti, kad Aus
tralija kol kas dar neturi teatro 
pilna to žodžio prasme, kaip jis 
suprantamas Europoje. Teatras 
šiame didžiuliame žemyne tėra 
atsitiktinis, sezoninis, tačiau tvir
tinti, jog čia nieko vertinga ne
galima pamatyti, būtų klaidinga. 
Mokant susigaudyti šiame savotiš
kame teatriniame labirinte, mo
kant skirti grūdus nuo pelų, tiek 
eiliniam, tiek ir išprususiam žiū
rovui nesunku bus surasti širdžiai 
bei protui vertingų spektaklių. 
Pastaruoju metu rengiami meno 
festivaliai, ypač turiningai pra
vestas festivalis Adelaidėje (kiek 
girdėti, čia jie bus pravedami kas 
du metai), gal, daugmaž priartins 
prie teatro ir tuos australus, ku
rie juo menkai tesidomėjo. Tauti
nė ambicija, nors pasirodyti už
sieniečiams gali ir surambėjusius 
teatrinės kultūros atžvilgiu aus
tralus paveikti tiek, kad vaidybi
nio meno renesansas suspindės 
čionai visa savo galia, o reikia 
dar kartą pabrėžti, još šioje sri
tyje talentingų žmonių yra aps
čiai.

Ir kaip australams kultūrinin
kams skaudu, kai gabūs jų vaidi
los, dainininkai, šokėjai, palikę 
savo kraštą, ieško pripažinimo bei 
duonos svetur, kartais visai nebe
galvodami grįžti tėvynėn! Max 
Harris’o žodžiais tariant, jie virs
ta savo krašto atžvilgiu “išsivieti- 
nusiais, beklasiais, betaučiais me
nininkais, ... kaput!1”.
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MUSŲ SPORTO GYVENIMO 
KREIVĖ

Taip jau yra sutvertas žmogus, 
kad nuo pat gimimo jis turi judė
ti ir savo judesiu kovoti dėl ge
resnės padėties. Dėka judesio, 
įgaunamas pusiausvyros, greičio, 
atstumo, aukščio ir net bendravi
mo pajutimas. Dėka šio jutimo 
žmogus pradeda eiti, bėgti, šokti į 
tolį, šokti į aukštį ir dalyvauti 
įvairiausiose sporto varžybose. 
Ėjimas, bėgimas ir šuoliai ir yra 
pagrindiniai sportinio darbo ele
mentai, kuriuos lavinant atsiranda 
geresnės pasekmės ir pranašumas.

Dar nesubrendus, o esant dar 
mokyklose, laike fizinio lavinimo 
ir sporto pamokų yra bandoma vi
sapusiškai išlavinti jaunuolio rau
menų sistemų ir fiziniai jį paruoš
ti tolimesniam gyvenimui. Mankš
tos, įvairūs žaidimai, sportinės 
varžybos ir pastoviai reikalauja
moji drausmė, kaip fiziniai, taip 
ir dvasiniai sutvardo jaunuolį ir 
automatiškai įskiepina jam pilnu
tinio žmogaus jausmų. Baigus mo
kyklų, noras judėti ir lyginti sa
vo fizinį pajėgumų su kitais ne
sibaigia, ko pasėkoje jaunuolis 
jieško kelių, kur karts nuo karto 
ir toliau jis galėtų išbandyti sa
vo pajėgumų.

Čia ir iškyla sporto klubų rei
kalingumas, kur jaunuolis galėtų 
įsijungti į sporto klubo gyvenimų 
ir tęsti lavinimųsi savo pamėgtoje 
sporto srityje, siekiant pažangu
mo.

Gyvendami išeivijoje ilgesnį lai
kų, spėjome nusistovėti ir kiek 
pastoviau įsikurti. Daugumoje 
tautiečiai apsigyveno didesniuose 
Australijos miestuose, sukurdami 
gražias tautines bendruomenes. 
Kiekviena vietovė turi visų eilę 
kultūrinių institucijų, iš kurių ir 
sporto klubai gražiai reiškiasi. Ne
perseniausiai buvo surengta XI 
Australijos lietuvių Sporto šven
tė, į kurių sugūžėjo tikrai gražus 
jaunimo būrys, atstovaudamas 
įvairių vietovių lietuvių sporto 
klubus. Australijos Lietuvių Ben
druomenė turi savo savaitinį laik
raštį, kuriame jau kelinti metai 
nemaža vietos užima sporto sky
rius, informuodamas apie visos 
Australijos lietuvių sporto klubų 
veiklų. Beskaitant šiame skyriuje 
telpančius straipsnius susidaro 
vaizdas, kad mūsų sporto klubai 
Australijoj gražiai ir aktyviai vei
kia ir kad pagrindinis klubų tiks
las yra pasiruošti metinei sporto 
šventei. Žinoma, jeigu kur pasitai
ko kokia nesėkmė arba atsiranda 
koks trūkumas, tai kalti būna tos 
vietovės sporto veteranai, kurie, 
išbuvę 20 arba 30 metų aktyviais 
sportininkais ir tiek pat metų pa
sišventę sporto klubų veiklai, ra
do reikalo pasitraukti iš aktyvių
jų tarpo. Norėtųsi mintimis grįž
ti atgal bent dešimtį metų ir pri
siminti, kaip Sydnėjuje, Adelaidėje 
arba Melburne į vietines pirmeny
bes išeidavo žaisti vietinė lietu
vių krepšinio arba tinklinio ko
manda. Nepatikėsit, kad tuo metu 
lietuvių žaidimų stebėdavo 100 ar
ba net 200 lietuvių ii- su didžiau
siu užsidegimu remdavo savųjų 
veiksmus. Nepatikėsit taip pat, 
kad nebuvo pirmenybių rungtynių, 
kur lietuviai nepasiektų finalų ir 
jų žaidimo lygiu grožėdavosi net 
ir australai. Ne tik žaidimu, bet 
ir išvaizda bei laikysena lietuviai 
išsikovodavo sau draugų. Kiekvie- 
non valstijos rinktinėn kasmet pa
tekdavo du ar net daugiau lietu
vių ir savo žaidimu bei sugebėji
mais šie tautiečiai lietuviui gėdos 
tikrai nepadarydavo. ‘

Grįžkime į šiandienų ir paban
dykime suskaičiuoti tautiečius, 
ateinančius pasižiūrėti mūsų spor
tininkų rungtynių. Paskaičiuokim, 
kiek mūsų sportininkų šiandienų 
įeina į australų rinktines ir paly
ginkime šių dienų mūsų sporti-

ninku pasiruošimų ir pajėgumų. 
Žinoma, į šiuos klausimus atsiras 
įvairiausių atsakymų, bet tiks
liausi atsakymai bus duodami tų 
“nebetikusių” veteranų, kurie ga
lės Jums pasakyti, kiek šimtų va
landų jie yra praleidę sporto aikš
telėse besitreniruodami h’ be atsi
kalbinėjimų klausydami trenerių 
nurodymų bei pamokymų.

Daugkas pasakys, kad šie vete
ranai turėtų ir toliau treniruoti 
vietinį jaunimų ir perduoti jam 
turimas žinias. Kada turėtų baig
tis šis veteranų pasišventimas mo
kant jaunimų, niekas nežino ir 
atrodo, kad taip turėtų būti iki 
veteranų mirties. Tuo tarpu ne
daug kas žino, kad nėra veterano, 
kuris būtų iš karto nutraukęs sa
vo sportinę karjerų ir kuris nebū
tų eilę metų pasišventęs šiems rei • 
kalams, bemokydamas savo pase
kėjus, kol toks treneris įsitikina, 
kad jo darbas ir pasišventimas nė
ra tinkamai įvertinamas.

Vieni sako, kad nauji laikai, 
nauji žmonės ir nauja galvosena, 
o tavo, veterane, galvosena yra 
pasenusi ir ne man tau pasakoti, 
kaip reikia šį reikalų atlikti. Kiti 
sako, jeigu ne taip mokinsi, kaip 
aš noriu, tai daugiau treniruočių 
nelankysiu; treti sako, kad jeigu 
neduosi žaisti, tai tų driliavimų 
man jau nebereikia ir t.t. Šito
kiomis ir panašiomis replikomis 
šiandieninis jaunimas yra persi- 
sėmęs ir priemonių jį sudrausmin
ti nėra, nes pasirinkimas sporti
ninkų toks mažas, kad vos sudaro
ma komanda. Tie žaidėjai, kurie 
sudaro komandų, žinodami esamų 
padėtį, net ir nemano lankyti tre
niruočių arba atsilankę į jas ne
rodo širdies reikalaujamam daly
kui. štai kodėl ir nesimato pažan
gos ir štai kodėl šiandien mūsų 
sporto žaidimai yra smukę kaip 
techniškai, taip ir taktiškai. Kol 
neatsiras pakankamas skaičius 
jaunimo, kad būtų lengvai galima 
pasirinkti reikiamų sportininkų, 
tol mūsų sportinio pajėgumo lygis 
bus žemokas. Tik varžybos ir kon
kurencija gali pakelti šiandieninį 
mūsų sporto lygį ir kol neatsiras 
rimtesnė konkurencija, tol sunku 
bus pakelti sportininkų pasiruo
šimo laipsnį. •

Remiantis čia pasakytu, atrodo, 
kad mūsų sporto klubai nedelsiant 
turėtų išplėsti savo veiklų, ypa
tingai atkreipiant dėmesį į jauni
mo įtraukimų į sportinius paren
gimus. šį reikalų įgyvendinti tik
rai nėra reikalingi sporto vetera
nai, bet reikia kiek daugiau pasi
šventimo iš sporto klubų valdybų. 
Daugumoje sporto klubai turi nuo
savas būstines ir nuosavas sporto 
aikšteles. Tenka tik numatyti ats
kiras valandas jaunimo parengi
mams ir pasistengti, kad kas nors 
iš valdybos būtų paskirtu laiku 
ir prižiūrėtų jaunimo veikimų. Ne
sunku būtų priprašyti atskirų 
sporto šakų žaidėjus eilės tvarka 
ateiti į šiuos jaunimo parengimus 
ir jiems suteikti reikiamų žinių.

Kada bus pakankamas skaičius 
norinčio sportuoti jauninto, tada 
ir veteranai neatsisakys ateiti į 
pagelbų, nes per metų metus įgy
ta meilė sportui ne taip lengva 
yra iš sųmonės išbraukti.

ELBE

Paskutiniųjų kelių sporto šven
čių metu buvo atrinkti mūsų ge
riausi krepšininkai ir iš jų suda
ryta Australijos Lietuvių Krepši
nio Rinktinė- Tokia rinktinė ne 
tik pačių sportininkų, bet ir vi
suomenės tarpe buvo šiltai sutik
ta. Paskutinėje sporto šventėje 
Sydnėjuje mes matėme pirmų kar
tų ir lietuvaites, kovojančias su 
viena iš geriausių N.S.W. krep
šinio rinktine. Visų nustebimui — 
tiek vyrai, tiek ir mūsų merginos 
atsiekė po gražų laimėjimų.

Džiaugėsi visi mūsų jaunuolių 
atsiektais laimėjimais, tačiau ne 
vienam krito į akis mūsų rinkti
nių nevienoda uniforma. Kaip ži
noma, kiekviena vienoda apranga 
duoda didesnį efektų ne tik pačiai 
rinktinei, bet taip pat daug pasa
ko apie pačius sportininkus, jos 
šalininkus bei rinktinės kilmę.

Šį trūkumų pastebėjo ii' sporto 
klubų vadovybės ir todėl įpareigo
jo ALFAS valdybų pagaminti vie
nodų vyrams ir moterims unifor
mų. Ilgai svarsčiusi, valdyba nu
sprendė priimti šių aprangų: marš
kinėliai ir kelnaitės — žalios spal
vos su geltonais numeriais ir ant 
krūtinės lietuviška trispalvė su 
įrašu — “Lithuanians”.

Šiai aprangai pagaminti reika
linga lėšų, kurių ALFAS valdyba 
visai neturi. Ji yra priversta kreip
tis pirmiausia į sporto klubus ir 
į visų Australijos lietuvių ben
druomenę, kad paremtų mūsų re
prezentacinę lietuvių vyrų 
terų rinktinę jų aprangos 
mo reikale.

Visas pinigines aukas
siųsti ALFAS valdybos iždininkui 
šiuo adresu: A. Merūnas 45 Mor
ley Rd., Seaton Park, S.A.

tralais. Ypatingai visi laukia mo
terų susitikimo tarp šių 
kur adelaidiškiai vėl galės 
tyti geriausias Australijos 
Vaičių krepšinio komandas.

A.M.

klubų, 
pania- 
lietu-

VYTIS — VOLGA (Orini.) 
15-8; 14-16; 15-13;

Vytis žaidė pirmų setų gerai, 
bet perdidelis pasitikėjimas savi
mi privertė dar žaisti ii- trečių se
tų, kuris buvo labai įdomus, nes 
priešas visuomet lipo ank kulnų. 
Už Vytį žaidė: Visockis, Rakaus
kas, Daugalis, Kapočiūnas, Pyra
gius, Gumbys ir Ignatavičius.

VYTIS — LION (Orini*) 
14-16; 6-15 '

Mūsų mergaitės pirmų setų tu
rėjo progos laimėti, bet antram 
sušlubavo ir davė priešininkėms 
perdaug starto. Komanda žaidė be 
savo kapitonės M. Kelertaitės, ku- 

turėjo mažų operacijų. Už Vy- 
žaidė: Pečiulytė, šiukšterytė, 
ir R. Andriušytės, O. Kelertai- 
ir viena svetimtautė.

ri 
tį 
L. 
tė

VYTIS I — WEST TORRENS 
(Krepšini*) 33-35

Rungtynes priešas sunkokai lai
mėjo, nes visų laikų ligi paskuti
nės minutės ėjo apylygiai. Tik 
viena galima pastebėti, bad vytie- 
čių mėtymai buvo daug blogesni 
negu priešo. Tai ir buvo mūsiškių 
minusas.'Taškus pelnė: Gumbys 
9, Ignatavičius 7, Lapšys 6, Vi
sockis 5, Alkevičius 4, Gudelis 2.

ir mo- 
įsigiji-

prašau

Adelaidėje
RINKTINIŲ PASIRODYMAS
Kaip teko patirti, Velykų šven

čių metu j Adelaidę draugiškoms 
rungtynėms atvyksta Geelongo 
Vyties vyrai ir moterys. Bus rung
tyniaujama krepšinyje ir tinkli
nyje.

Jeigu tik bus gauta salė dvejoms 
rungtynėms, tai matysime mūsų 
abiejų klubų vyrų ir moterų krep
šinio rinktines žaidžiant su aus-

VYTIS II — WAIGAL OVAL 
58-29

Antroji Vyties komanda padarė 
staigmenų, lengvai įveikdami stip
rų priešų. Po ilgos pertraukos ge
rai žaidė Romas Pocius, kuris pel
nė 15 taškų, Ramonaitis 17. Mo
rfinas 10, R. Urbonas 6, Dauga- 
lis 4 ir Rakauskas 3.

Vyties jauniai pralaimėjo be 
kovos, nes komanda nesusirinko. 
Vyties klubo valdyba kviečia vi
sus jaunius, kurie dar nežaidžia 
krepšio, atsilankyti į krepšinio tre
niruotes sekmadieniais Forestvil
le krepšinio stadione, nuo 1 vai. 
po pietų, kur bus supažindinti 
su šia sporto šaka ir padės ilgiau 
išsilaikyti australų tarpe, nes be 
jaunių ilgai klubas negalės išsi
laikyti. Taip pat kviečiamos ir 
mergaitės. Edą*
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$ THE IMPERIAL I
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

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

Tarifas

Del

Picture Theųtres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

įskaitant butų, maistų ir patarnavimų £ 7.7.0 savaitei.
Vaikams nuolaida, 

smulkesnių sųlygų prašoma rašyti arba skambinti.

SIUNTINIŲ TARNYBA Į USSR
Jei nori pigiai, greitai ir tikrai pasiųsti savo standartinį 

ar paties supirktų siuntinį per 100 metų senumo Švedijos firmų, 
tai kreipkis į:

NYMAN & SCHULTZ, Sydney
56, COOPER STREET, SURRY HILLS, N.S.W.

Tel.: 31-3335

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

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

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

Telef. J 4094.

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — 

sųžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklų mirusia
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

MODERNI KONTINENTALINĖ MOTERŲ KIRPYKLA

LYDIA
Plaukų kirpimas, sudėjimas, dažymas, 

sena ir nuspalvinimas.
Adresas: Friaina Chamber*, 359 Chapel

Tel. UY 4279. Kalbame įvairiomis

pusmetinė šukuo-

Road, Bankatown, 
kalbomis.

Ū 
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KELIO SPORTO KARALIENEI
Lengvoji atletika, kurtoji viso 

pasaulio sportų mylinčių tautų 
yra pavadinta SPORTO KARA
LIENE, kantriai laukia eilės būti 
įtraukiama j Australijos Lietuvių 
Sporto švenčių programų. Tiki
mės, kad naujoji Australijos Lie
tuvių Sporto valdžia ras galimy
bių bent sutrumpintai įtraukti 
kelias lengvosios atletikos varžy
bas į mūsų didžiųjų Sporto Šven
tę, kad šioji įgautų svaresnę pras
mę ir apimtį. ELBE

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES 

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

TEL.: 21-4254 arba BA-4254
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

Vienintelė firma Australijoj jau 12 metų sudariusi kon
traktų su Inturistu, kuri turi teisę SIŲSTI SIUNTINIUS 

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

MES PRIIMAME SIUNTINIUS 11 Ibs IR 22 1b. SVORIO.
Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus 

visoms prekėms. Suskaites 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 — 2i 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 viskų, kų Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.
AGENTS:

SYDNEY: M. & N. PEKIC, GROCER, 143 CabramatU Rd., 
Cabramatta. UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Bankstown Quality 
Tel.: UY 8089.
K. & N. Disposals, 
Gringila Disposals,
NEWCASTLE, N.S.W. 
Newcastle, N.S.W. Tel. 
MELBOURNE, VIC.: 
bourne MF 8498 arba 63-8498. 
BRISBANE, QLD.s E. JURKA, 10 Vale Street, Red Hill, 
Brisbane, Queensland. ,

PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St., Perth, 
BA 7842 
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale «toti*. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181’Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išaimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

::::

88
« ------------------------------------ -------,------------------------ ...
§ Tel.: J 2879. g

Centre, 5 Kitchener Pde., Bankstown

107 Wentworth St., Port Kembla, J 1372
5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372 

: Fry’* Delicatessen, 557 Hunter Street, 
.: B 3596.
CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel-

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ Iš PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

M. PETRONIS,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-
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MŪSU PASTOGĖ
SYDNfiJUS

VASARIO 16 PAMALDOS
Vasario 16 minėjimas Sydnėjuj 

bus sekmadienį — vasario 19 d.
Iškilmingos pamaldos už Tėvy

nę St. Benedict'* bažn. Broadway 
12 vai. 45 min., kuriose giedos 
"Dainos” choras, ved. muz. K. 
Kavaliausko. Visos organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su savo vė
liavomis.

Bus tik žios vienos pamaldos 
visiems Sydnėjaus lietuviams 
(Bankstowne pamaldų nebus).

Išpažinčių klausys ir svečiai 
kun. S. .Miką jau nuo 11 vai. 30 
min. prieš pamaldas (slavų, vokie
čių ir anglų kalbomis).

Kviečiama visus dalyvauti šiose 
pamaldose už Tėvynę, o ypač kuo 
daugiau priimti Šv. Komunijų.

Po pamaldų minėjimas ten pat 
salėje.

Bažnyčioje bus renkamos iu- 
kos (II-ji rinkliava) Šv. Kazimie
ro Kolegijai Romoje.

rt.p.B.

PRANEŠIMAS
Cabramattos, Bankstowno ir 

Sydnėjaus Apylinkių Valdybos 
deda visas pastangas, kad šiais 
metais Lietuvos Nepriklausomy
bės — Vasario 16-sios minėjimas 
būtų kiek galima iškilmingesnis. 
Ypatingas dėmesys yra kreipia
mas į mūsų jaunimų, kuriam šių 
metų minėjime bus skirta trumpa 
paskaita — paaiškinimas apie 
Lietuvos dabartini gyvenimų. Tai 
padarys neseniai j Australiją at
vykęs jaunas lietuvis.

Prašome tėvus atvežti savo vai
kus j šį minėjimų, nes visų mūsų 
pareiga sudaryti sąlygas mūsų 
jaunimui, kad jis suprastų Nepri
klausomybės šventės reikšmę.

Ateitininkai, skautai ir sporti
ninkai dalyvaus organizuotai su 
savo vėliavomis iškilmingose pa
maldose ir minėjime.

Kaip jau anksčiau buvo praneš
ta Lietuvos Nepriklausomybės — 
— Minėjimas prasidės vasario 19 
d. iškilmingomis pamaldomis St. 
Benedict’s bažnyčioje, Broadway, 
12 vai. 45 min. Po pamaldų minė
jimas bus tęsiamas toliau prie 
bažnyčios esančioje salėje.

Tikėkime, kad tėvai tikrai su
pras Nepriklausomybės šventės 
reikšmę ir nepaliks savo vaikučių 
namuose, bet atsiveš juos drauge 
j minėjimų.

V.A.

STUDENTAI RENGIA 
DISKUSINĘ PASKAITA

š.m. vasario 18 d. (šeštadienį) 
7 vai. vak. Centriniuose Liet. Na
muose Redferne Sydnėjaus liet, 
studentai rengia viešų diskusini 
vakarų, kur bus skaitoma paskai
ta tema: "Ar studento tikslas tik 
įsigyti diplomų?”

Maloniai kviečiame į šių pas
kaitų studentai, fuksai, abiturien
tai ir svečiai.

Studentų Valdyba

Nuotykiai tarp Lietuvos ir Sibiro
(Atkelta iš 1 psl.)

koje. Darė tai, be abejo, laikyda
mas viskų didžiausioje paslaptyje. 
Kada buvo viskas tvarkoje, laukė 
tik progos. Atėjo ta diena. Jis pa
prašė sargybinio, kad išleistų jį 
trumpam į kiemų, pasakė, kad 
nors ir turįs tų politinį straipsnį, 
tačiau nuteistas esųs trumpam 
terminui. Sargybinis patikėjo ir 
išleido jį į kiemų, būdamas, be 
abejo, tikras, kad niekur nepasi
dės. Kalėjimo rajonas buvo ap
tvertas aukšta tvora su spygliuo
ta viela ir gana gerai saugojama.

Povilas išėjęs į kiemų tuojau 
prisidėjo prie grupės dirbančiųjų 
prie kasimo darbų. Esųs ten sar
gybinis pasiklausė, kuriuo straips
niu yra nuteistas. Tas, žinodamas 
beveik visų kodeksų, atsakė jam, 
kad sėdįs pagal tokį ir tokį strai
psnį, žinoma padavė patį leng
viausių. Sargybinis leido jam pa
dirbėti. Turėjo laimės. Sargybinis 
kažkur nuėjo, o tvora jau čia pat. 
Stojo pirmas ir dėdamas vigas jė
gas pradėjo kastis toliau ir štai 
prieš jį pasirodė skylė. Kaip ra
šiau, iš antros pusės buvo griovys 
jau iškastas. Tas truko labai 
trumpai. Momentaliai prisisegė ka
rininko antpečius, išsitraukė iš ki
šenės pilotę ir, kaip katė, vienu 
šuoliu atsidūrė kitoje pusėje tvo-

MELBURNAS
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 

bus vasario 19-tų — sekmadieni, 
tuoj po pamaldų — St. John’s pa
rapijos salėje, East Melbourne.

Paskaitų skaitys p. J. Petrašiū- 
nas. Meninę dalį atliks mūsų jau
nimas.

Apyl. Valdyba

RUOŠIAMASI STUDENTŲ 
SAVAITGALIUI

Studentų ruošiamas Akademi
nis Savaitgalis įvyks š.m. vasario 
mėn. 25-26 dienomis Wald Heim 
vasarvietėj, Bayswater, prie Mel
burno.

Studentai, abiturijentai ir visas 
lietuviškas jaunimas (virš 16 m. 
amž.) kviečiami naudingai ir gra
žiai praleisti laikų.

Užsirašoma tuojau pas Kristi
nų česnaitę — tel. 20-4358, 250 
Jooronga Rd., East Howthorn, o 
ir kituose miestuose pas vietinius 
ALSS sekretorius, apmokant iš 
anksto 1 sv. depozito. Likusieji 
trys sv. 4 šil. sumokami nuva
žiavus.

Traukiniais važiuojantieji, ren
kamės vasario 24 d. (penktadie
nį), 6 vai. 30 min. vakarų prie 
Flinders stoties.

ALSS ir Melburno skyriaus 
Valdyba

GRAŽUS KONCERTAS 
MELBURNE

Pereitų metų gruodžio mėn. vi
duryje Melburno Dainos Sambū
ris buvo suruošęs savo metinį dai
nos koncertų, į kurį svečiais buvo 
pakviesti Morningtono gimnazijos 
mergaičių choras, vadovaujamas 
latvių muziko p. Nunavo ir Mel
burno lietuvių akordeonistas p. 
Zabiela.

Apie šį koncertų buvo skelbia
ma abiejuose mūsų laikraščiuose 
ir net prie bažnyčios didelis pla
katas visus ragino ateiti ir pasi
klausyti per aštuonis mėnesius 
choro atsiektų darbo vaisių, šia
me koncerte Melburno lietuvių 
dainininkai norėjo savo tautie
čiams padainuoti visas tas dainas, 
kurios buvo įtrauktos j pirmųjų 
Australijos Lietuvių Dainų šven
tės programų ir patikrinti save, 
kiek gerai yra pasiruošta.

Kad ir buvo prisirinkusi pilna 
koncerto salė klausytojų, deja, 
mūsų tautiečiai sudarė tik ketvir
tadalį šios auditorijos, o visi kiti 
buvo latviai ir australai. Buvo ma
lonu matyti salėje net kelis žino
mus australų muzikos kritikus, 
kurie su malonumu išklausė visų 
koncertų ištisai.

Pakilus uždangai. Melburno lie
tuvių Dainos Sambūris gražiai už
pildė visų scenų ir savo tautinių 
rūbų margumu suteikė akiai ma
lonų reginį. Pasirodo, kad Sam
būrio moterys ne tik kad rimtai 
mokėsi dainų, bet ištisus aštuonis 
mėnesius kruopščiai tvarkė savo 
tautinius rūbus. Malonu buvo ma
tyti visų eilę moterų su visai nau
jais kostiumais, kurie ne tik kad 

ros. Nepastebėtas, greit iššoko iš 
griovio ir ramiu žingsniu, kaip 
rusiškas karininkas, nuėjo gatvė
mis. Norėjo ir kiti bėgti, tačiau 
juos pastebėjo sargybiniai, esan
tieji budelėse ant tvoros.

Ir tuo kartu neilgai lemta buvo 
mūsų Povilui naudotis laisve. Bu
vo suimtas kaip rusų karininkas. 
Ir vėl teismas ir vėl 25 metai. 
Tada mes ir susipažinome, prieš 
išvažiuojant į Sibiru.

Važiavome prekiniuose vago
nuose, po 40 asmenų viename. Ke
lionė truko dvi savaites. Atvažia
vome į Kizimų, geležinkelio sto
tis, esanti Vielsko rajone, Archan
gelsko srityje. Du kilometrai nuo 
stoties buvo lageris. Mūsų Povi
las, kaip labiausiai pavojingas, 
žygiavo išdidžiai galvų pakėlęs 
aukštyn, pirmoje gretoje, nei to
kioje padėtyje nepalūžęs.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
"MOŠŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATĄ ADRESU:
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.
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buvo gražiai išsiuvinėti, bet ir 
pritaikyti savo krašto charakte
riui.

Vyrai, kaip ir visada, savo juo
dais vakariniais rūbais visam , 
chorui teikė daug iškilmingumo. |

Toks skoningai gražus choro iš- | 
orinis vaizdas iššaukė šiltų ovaci
jų, kas rodo, kad klausytojai krei
pia dėmesio ir į choro išvaizdų.

Pirmoje koncerto dalyje sklan
džiai ir užtikrintai nuskambėjo 
šešios lietuvių dainos, po ko sekė I 
keturios Morningtono mergaičių i 
choro dainos. Tikrai gaila, kad 
taip neskaitlingai lietuviai buvo ! 
atsilankę j šį koncertų, nes Mor
ningtono gimnazijos mergaitės 
davė tai, ko Melburso lietuviai dar • 
nebuvo turėję progos išgirsti. Ma
nau, nesuklysiu pasakęs, kad dau
gelio šių mergaičių sugebėjimai 
priminė garsųjį Vienos berniukų 
chorų, kurios taip pat, kaip ir šie 
berniukai, savo nekaltai skamban
čiais balsais lengvai sugebėjo už
kariauti klausytojų širdis.

Ypatingai antroje koncerto da
lyje, kai šios mergaitės taisyklin
gu latvišku tarimu padainavo vie
nų iš latvių liaudies dainų, buvo 
aišku, kad klausytojai yra nuga
lėti, nes bisavimas tol nenutilo, 
kol šioji daina nebuvo dar kartą 
pakartota. Savo programą Mor
ningtono mergaičių choras užbaigė 
prancūzų dainele Vive L’amour.

Šia proga norisi pabrėžti, kad 
šio koncerto svečias — Morning
tono gimnazijos mergaičių cho
ras 1960 metais yra laimėjęs Vik
torijos gimnazijų chorų konkursą, 
todėl ir nenuostabu, kad jų dai
nos skambėjo taip gražiai ir jau
tėsi kiekvienos dainos gražus už
baigimas. Aišku, kad chorą pa
ruošti iki tokios aukštumos gali 
tik rimtas ir geras muzikas ir šiuo 
atveju šio choro pasisekimo nuo
pelnas priklauso žinomam latvių 
muzikui Karliui Nunavui, kuris 
jau treti metai dėsto muziką ir 
dainavimą Morningtono gimnazi
joje.

Koncerto paįvairinimui Bene
diktas Zabiela akordeonu pagrojo 
overtiūrą iš operos Sevilijos Kir
pėjas. Koncerto rengėjai, įvertin
dami Benedikto Zabielos nuopel
nus Melburno lietuvių muzikinia
me gyvenime, norėjo, kad melbur- 
niškiai pamatytų, ką gali padaryti 
žmogus, turėdamas didelį norą ir 
užsispyrimų. Gaila, kad p. Zabiela 
pasirinko tokį ilgą ir sunkų daly
kų, ką net seni ir patyrę akordeo
nistai vargu ar drįstų groti kon
certe.

Paskutinėje programos dalyje 
mūsų choras darniai ir jausmin
gai išpildė dar devynias dainas, 
iš kurių pirmąsias dvi dainavo vie
nos moterys, jaunai pianistei pa
nelei Rūtai švambaraitei palydint.

Nesigilinant į pavienes dainas, 
norisi susumuoti Melburno Dainos 
Sambūrio atsiekimus šiame kon
certe ir iškelti faktus, kurie yra 
reikšmingi perduodant dainą klau
sytojams.

Labai malonų įspūdį paliko dai
nininkų aiškus žodžių tarimas, ko 
pasėkoje lengvai buvo galima sek
ti dainos turinį. Aiškus ir gražus 
dainos žodžių tarimas padeda ne 
tik suprasti dainos turinį, bet ir 
išlygina bendrų choro balsų skam
besį. Viena iš australių klausyto
jų po koncerto pareiškė, kad ji 
būtų galėjusi stenografijos būdu 
surašyti visus dainų žodžius, nors 
jų ir nesuprantanti.

Šis koncertas įrodė, kad mel- 
burniškiai dainoriai yra tikrai 
daug dirbę.

Dėka dirigento Alberto čelnos 
sugebėjimo kiekvienai dainai pa
gal jos charakterį priduoti jaus
mingumo, visas koncertas nebuvo 
monotoniškas, bet įvairus ir išraiš
kingas.

Krito į akį choro dalyvių draus
mingumas ir susiklausymas, kas, 
žinoma, nemaža prisidėjo prie 
koncerto pasisekimo.

Pasibaigus koncertui, daugybė 
gėlių užtvenkė sceną, o Melb. 
Bendruomenės Valdybos pirminin
kas šiltais žodžiais padėkojo pro
gramos vykdytojams už malonų 
koncertų ir palinkėjo gražios sek
inės Melb. Dainos Sambūriui Dai
nų Šventėje Sydnėjuje. Po to se
kė bendra vakarienė koncerto da
lyviams, kurios metu buvo pasida
linta koncerto įspūdžiais ir atsi
sveikinta su maloniais svečiais.

ELBE

CANBERRA
ĮSPŪDŽIAI APIE JUNGT. 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 

GYVENIMĄ
į Paskutiniu metu, kaip jau bu- 
| vo minėta, visa eilė mūsų tautie

čių, kurie prieš kurį įaiką išvyko 
Amerikon, vėl grįžta Australijon 
dėlto, kad, jų nuomone, ten gyve
nimas esąs ir kitoniškesnis ir sun
kesnis ekonominiu požiūriu.

Čia pateikiame "M.P.” skaity
tojams ištrauką iš p. S. Mikučio- 
nienės įspūdžių, kuriuos ji susi
darė 7 mėnesius viešėdama Jungt. 
Amerikos Valstybėse.

“C.Ž.B.”, kurio redakcija turė
jo su p. Mikučioniene pasikalbė
jimą, tarp kita ko, maždaug ši
taip nušviečia jos viešnagės įspū
džius:

Šių metų sausio mėn. 18 d. iš 
septynių mėnesių viešnagės Ame
rikoje grįžo p. S. Mikučioniene, 
kuri papasakojo labai įdomių 
Amerikos gyvenimo nuotrupų.

S. Mikučioniene Amerikon iš
plaukė liepos mėn. 4 d. Kartu su 
ja nuolatiniam apsigyvenimui 
plaukė dar viena buvus Canber- 
ros lietuvių šeima — p.p. Augu
čiai. Laive visi jautėsi labai ge
rai, nes buvo gerai aptarnaujami. 
Pirmas įspūdis Amerikos krantus 
pasiekus nebuvo geras. San Fran- 
cisko gatvių nešvarumas, daugy
bė juodukų, slampinėjančių ir mie
gančių gatvėse, lyg ir nežadėjo 
nieko įdomaus. Žinotina visiems, 
važiuojantiems į Ameriką, kad 
važiuoti per Amerikos kontinentą 
yra daug pigiau ir patogiau lėk
tuvu arba autobusu. Geležinkeliu, 
kuriuo į Worcester vyko p. Mi- 
kučionienė, esanti varginanti ke
lionė ir dvigubai brangiau kaš
tuojanti, nei autobusu.

S. Mikučioniene didžiumą lai
ko praleidusi Worcester Mass., 
kuris yra 250.000 gyventojų pra
monės miestas. Jame gyveną apie 
15.000 lietuvių. Didesnę tautiečių 
dalį sudarą senieji emigrantai. 
Organizavo lietuviško gyvenimo, 
išskyrus parapijas, Worcesterio 
lietuviai beveik neturį. Daugumas 
naujųjų ateivių vaikų esą visai su- 
amerikonėję. Gyvesnis lietuviškas 
gyvenimas vykstąs tik Čikagoj, 
kui- lietuvių esą apie visą pusmi- 
lijonį.

Worcesterio lietuviai įsikūrę 
normalaus amerikoniško darbinin
ko gyvenimo lygyje. Veik visi dir
bą fabrikuose ir drebą būti atleis
ti iš darbo. Gyveną, su mažom iš
imtim, miesto centro ribose, trijų 
keturių butų namuose.

Vienabutį namą Amerikoje ga
lį įsigyti ir išlaikyti tik turtinges
ni žmonės. Tokie namai, kaip 
Canberroje gyveną mūsų tautie
čiai, Amerikoje esanti svajonė.

Uždarbiai esą geri ir liuksusi
nės prekės pigios. Pirkti galima 
esą viską be jokių depozitų ir 
veik visa Amerikos tauta perkan
ti viską išsimokėjimui. Nuo vž- 
darbo 80 dol. savaitėje atskaitą 
virš penkiolikos dol. taksos. Viso
kiausi draudimai ir mokesčiai esą 
labai brangūs ir todėl ir iš nema
žų pajamų pragyvenimui ir tau
pymui nedaug telieką. Savo ma
lonumui canberiškiai daug dau
giau sau leidžią. Veik visi Ameri
kos lietuviai savo laiką esą su
skirstė į darbą, televiziją ir mie
gą. Tautietis, užėjęs pas tautietį, 
nesąs kviečiamas svetainėn, bet 
reikalas atliekamas karidoriuje 
arba tarpduryje.

Moterys Amerikoje esą rengia
si labai paprastai bet įvairiai.

Savo gerumu ir daugumu stebi
ną Amerikos keliai, prieš kuriuos 
Australijos didieji plentai atrodą 
lyg šunkeliai. Tarp New York’o 
ir Worcester 200 mylių kelias nak
tį esąs apšviestas geriau, negu 
Civic’o pagrindinė gatvė Canber
roje.

Žmonės nesą draugiški, apie 
Australiją galvoją klaidingai, 
ypač senosios emigracijos tautie
čiai neįsivaizduoją ir netikėję p. 
Mikučionienės pasakojimais, kaip 
mes čia gyvename. Daugumas 
maną, kad Australija dar žalias 
“bušas” — be miestų, traukinių, 
mašinų, tik su vorais, kengūro
mis, vienas net paklausęs, ar triu
šiai jums nenuėdę ausų.

AVnerikoje sirgti esą brangoka. 
Tokių ligonių fondų, kaip čia, ne
są, o už dieną ligoninėj reikią 
mokėti po 25 dolerius. Taip pat 
daktarai imą už paprasčiausią vi
zitą nuo 5 iki 50 dolerių. Sveikiems 
jauniems žmonėms esą lengviau 
ir su darbais, bet 40 metų sulrfb- 
kusiam darbą gauti ir jame išsi
laikyti esą gana sunku.

Žiemą Worcester esanti gili ir 
šalta. Dažnai taip užpustą, kad 
mašinas tenką atsikasti (o pasitai
ką atsikasti ir ne savo), nes ma
šinos paliekamos gatvėse. Garažus 
retai kas turį.

Tautiečiai, išvykę iš Australi
jos, nesidžiaugią Amerika.

VYNAS, PUIKUS MAISTAS, ŠOKIAI RESTORANE

BALALAIKA -
133 DARLINGHURST RD., KINGS KROSS 

Tarptautinė garsenybė — VLADIMIR KOSTROMIN
tavo akordeonu suteiks Jums tikrą malonumą.

RINKTINĖ VIRTUVĖ.
Rezervuojant vietas — skambinti tel. 35-5722

X-

APDOVANOJIMAI 
VASARIO 16-TOS PROGA

LSS Tarybos Pirmija Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės proga 
apdovanojo augščiausiuoju Gele
žinio Vilko Ordinu v.s. Faustą 
Kiršą, Lietuvos rašytoją ir nuo
širdų skautijos rėmėją ir veikėją, 
švenčiantį 70-ties metų amžiaus 
sukaktį.

S. VI. Vijeikis, Vidurio Rajono 
Vadas, išleidęs tris monumenta
lius albumus Lietuvos ir lietuvių 
kultūros reprezentaciniams reika
lams, apdovanotas Padėkos Ordinu 
su rėmėjo kaspinu.

V.S. R. Giedraiti* — Spalis, bu
vęs Elbės Rajono Vadas bei pir
masis Anglijos Rajono Vadas, iš
leidęs kapitalinę trilogiją — “Gat
vės Berniuko Nuotykius”, “Ant 
Ribos” ir “Alma Mater”, taip pat 
apdovanotas Padėkos Ordinu su 
rėmėjo kaspinais.

UŽBAIGĖ STUDIJAS
V. si. J. Mikalajūnas baigė me

dicinos studijas labai sėkmingai 
ir įsigijo gydytojo teises. Kaip ga
bų ir sėkmingai baigusį, Melbur
no universitetas jį siunčia Angli- 
jon pasipraktikuoti gydyme pasi
naudojant plastika (plastic surge
ry). Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Melburno skyrius savo nariui Sen. 
J. Mikalajūnui, MBBS pagerbti 
š.m. vasario mėn. 12 d. ruošia Lie
tuvių Namuose kavutę. Gydytojas 
J. Mikalajūnas yra veiklus sąjun
gos narys. Ėjo jūros valtininko, 
Rajono Užsienio Skyriaus ryšinin
ko pareigas. 1959 m. buvo tėvūnu 
ASS Melburno Skyriaus. Linkime 
naujam gydytojui sėkmės savo 
profesijoj ir asmeniškam gyveni
me.

J. sk. Arvydas Krausas baigė ko
munikacijos inžineriją ir atliko

BANKSTOWNAS
KAZIUKO MUGĖ

A.L.K. Kultūros D-ja kartu su 
jaunimo organizacijomis yra nu
tarusi ruošti Kaziuko Mugę š.m. 
kovo 5 d., sekmadienį, tuoj po 
lietuviškų pamaldų Bankstowno 
Dainavos salėje ir prie jos esan
čioje aikštėje.

Visas mugės pelnas numatomas 
paskirti sporto aikštelei įrengti. 
Jau kelinti metai, kaip turime nu
pirkę žemės sklypą, tačiau vis dar 
neįstengiame surinkti reikiamos 
sumos pinigų tai aikštelei įreng
ti. Jaučiame pareigą prisidėti ir 
kviečiame visus šį darbą nuošir
džiai paremti, kad greičiau galė
tume matyti jaunimą sportuojant 
savoj žemėj.

Bus renkamos aukos ir loterijos 
fantai, todėl, prašome kas kuo ga
lite — paremkite. Be to, norime 
suorganizuoti savos lietuviškos 
gamybos eksponatų parodą. Praei
tais metais Kaziuko muge buvo 
didelis susidomavimas, todėl rei
kia manyti, kad šiais metais bus 
dar didesnis. Todėl ir gamybiniai 
eksponatai, kurie čia bus demon
struojami, galėtų susilaukti dides
nio dėmesio ir įvertinimo.

Visais mugės reikalais prašome 
kreiptis į p. A. Mauragį — telSf. 
UU 6707 ir LL 5549. Aukų ir fan
tų reikalais kreiptis į p. Br. Genį, 
81 Horton st. Yagoona.

Rengimo Komitetas

Geležinkelio valdininkui
SKUBIAI

REIKALINGAS BUTAS 
ARBA KAMBARYS

su virtuvės naudojimusi Quean- 
beyane, vienam asmeniui. Pagei
daučiau apsigyventi pas lietuvius 
arba prašyčiau vietinius lietuvius 
tarpininkauti šiuo reikalu.

Pasiūlymus prašau nedelsiant 
siųsti, nurodant nuomos dydį, A. 
Kramiliui, 49 Clarke street, BASS 
HILL, N.S.W. 

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažą depozitą,

X

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS 
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

M. LUCAS & CO.
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

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

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

vienerių metų praktiką Sydnėjaus 
televizijos stotyje. Jis aktyviai 
reiškiasi jaunimo organizacijų 
veikloj. Be skautiškos veiklos, 
dirbo Studentų Sąjungoje, buvo 
Melburno Skyriaus Valdybos na
riu. Šiuo metu yra “Šviesos” sam
būrio Sydnėjaus Skyriaus Valdy
bos nariu. Linkime komunikaci
jos inžinieriui Arvydui Krausui 
sėkmės įsigytoje profesijoje ir 
laimės asmeniškame gyvenime!

KELIAS Į HOLYWOODĄ
“Džiugo” Tunto vyr. skautė 

Irena Verbylaitė vieši Ameriko
je. Smarkiai veržiasi į filmų žvai
gždes. Jau yra išlaikiusi sėkmin
gai du patikrinimus. Greičiausia 
jos “Džiugo” Tuntas nebesusi- 
lauks, nes ji labai susižavėjusi 
filmų žvaigždėmis ii- turi pasiseki
mo mūsų jaunuolių tarpe Ameri
koje. Tikėkimės, gal sesę Ireną 
pamatysime ekrane. •

VYČIO {ŽODIS
“Džiugo” Tunto vyčiai turėjo 

sausio mėn. 29 d. Gembrukan iš
vyką, kur tris dienas gamtoje pra
leido skautaudami. Du vyčių kan
didatai V. Kemėšis ir A. Rama
nauskas davė sk. vyčio įžodį gra
žiame miške. įžodį pravedė nau
jasis vyčių būrelio vadas K. Kaz
lauskas su tuntininko pavaduoto
ju s.v.v. Adomavičium. įžodžio 
apeigose dalyvavo gražus vyčių 
būrelis. V.s. A. Krausas įžodį da
vusiems pasakė prasmingą žodį ir 
palinkėjo garbingai vyčiauti, ne
vartoti svaigalų, gyventi ir elgtis 
garbingai ir duoti gražų pavyzdį 
jaunesniesiems. Tenka pastebėti, 
kad “Džiugo” Tuntas turi apie 20 
sk. vyčių, kurie visi yra jaunes
nio amžiaus.

(sks)

VIEŠAS LAIŠKAS
"MŪSŲ PASTOGĖS” 

REDAKTORIUI
“Mūsų Pastogės” bendradarbio 

reportaže iš Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos Atstovų 
suvažiavimo pasigedau klausimo, 
rūpimo man, manau, ir visiems 
Australijos lietuviams, kuris ne
paminėtas, Būtent: ar buvusis iž
dininkas Simas Grina grąžino jo 
pasisavintus bendruomeninius pi
nigus, t.y. ar jis savo padarytą 
kaltę bendruomenei išpirko ar pe?

Neigiamu atveju, kokių žygių 
imtis suvažiavimas įpareigojo 
naują Krašto valdybą?

Iš anksto dėkoju, Pone Redak
toriau, už atsakymą.

J. Simaitis

REDAKCIJOS PRIERAŠAS: Iš 
“M.P.” pajamų — išlaidų sąmatos 
visi Krašto Tarybos atstovai su
važiavime matė, kad buvęs iždi
ninkas reguliariai moka savo sko
lą. Teliko išmokėti tik vienas 
trečdalis skolos, kuri, tikimasi, 
iki š.m. pabaigos bus iki paskuti
nio peno atsiteista.

“M.P.” redakcija

Pajieškojimai
★ Pajieškomas Prana* Padvois- 

ki*, maždaug 36 metų amžiaus, 
kilęs iš Kauno — Šančių. Pajieš- 
ko p. A. Ankudavičienė.

Jis pats ar žinantieji apie jį, 
prašomi rašyti adresu: J. Kedys, 
93 A Argyle Str., Parramatta, 
NSW.

* Pajieškomas Juozas Kriau
čiūnas, kuris, manoma, gyvena 
Sydnėjaus apylinkėse.

Žinantieji apie jį, prašomi ra
šyti adresu: Vincas Shopis, 138 
Amy Str., Regents Park, NSW.
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