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Revoliucijos atgarsiai
Speciali Jungtinių Tautų Orga

nizacijos komisija, Vengrijos re
voliucijos aplinkybėms ir Sov. Są
jungos ginkluotai intervencijai 
aiškinti, jau paskelbė savo rapor
tą. Patiekti faktai iššaukė negir
dėtą pasipiktinimą dėl rusų rau
donosios armijos įvykdytų žiau
rumų ir Maskvos iš anksto pla
nuoto vengrų tautos naikinimo.

JAV-bių dejųgatas Jungtinės© 
Tautose (Henry Cabot Lodge) 
pereitą savaitę buvo sušaukęs 24 
tautų delegatų pasitarimą. Visi 
delegatai pasisakė už nepaprastą 
Jungtinių Tautų visumos susirin
kimą, kurame pasauliui būtų ati
dengtas Maskvos nusikaltimas. 
Ypatingai aktyvus šiame reikale 
yra Australijos delegatas Jungti
nėse Tautose dr. E. Ronald Wal
ker.

Kokių rezultatų galima laukti? 
] šį klausimą cinišką atsakymą 
duoda vienas diplomatas. Jis pa
sakė: “Kokia iš to nauda, ar mes 
susirinksime dabar ar rugsėjo 
mėn. (paprasta J.T. sesija. Red), 
jei rezultatas bus vistiek tas 

pats” .
“The New York Times” rašo: 

“Raportas sunaikins visus Mask
vos melus ir išgalvotas pasiteisi
nimo pirežastis, kuriomis jie dan
gsto ar mėgina pateisinti savo

Raudonieji nesutaria
Pastarosiomis dienomis Krem

lius ir vėl išgirdo jam nemalonių 
žodžių, šį kartą iš Pekingo ir Bel
grado.

Kom. Kinijos min. pirm. Mac 
Tse-tung padarė pareiškimą apie 
Kinijos kom. partijos politinę li
niją. Iš jo žodžių aiškėja, kad 
kom. Kinija yra pasiryžusi eiti sa
varankišku keliu ir nesirengia po- 
klusti Kremliaus bosų. Mao savo 
kalboje padarė užuominų ir dėl 
Sov. Sąjungos klaidų Rytų Euro
poje, ypač Vengrijoje ir Lenkijo
je. Jis patikino, kad Kinijos kom. 
partija šituo keliu neis, nes tai 
priešinga demokrati J.

Tuojaus po premjero pareiški
mo, kom. Kinijos oficiali žinių 
agentūra — New China News 
Agency — paskelbė gen. Lung 
Yun, Kinijos tautinės gynybos ko
miteto vicepirmininko parešikimą, 
kuriame šis aštriai kritikavo Sov. 
Sąjungą, ypač jos ekonominę po
litiką, siekiančią Kinijos eksploa
tacijos.

Užsienio spauda šiuos pareiški
mus komentuadama daro išvadas, 
kad Kinijos kom. vad».i nori glau
desnio bendradarbiavimo su ma
sėmis ir tuo pačiu siekia komu
nizmo sustiprėjimo. Ir tai jie vyk
dą savais metodais, neatsižvelg
dami Maskvos interesų.

Pereitą savaitę rūsčiu tonu pra
bilo ir Jugoslovijos prezidentas 
Titas. Kalbėdamas darbininkų ta
rybų kongrese, Titas pareiškė, 
kad Jugoslavija pastaruoju metu 
ir vėl tapo kitų komunistinių 
kraštų kritikos taikinu. Jis nurodė, 
kad pagal šį “naują metodą 
draugiški kritikai” apie Jugosla
viją pradėję kalbėt pradžioje sa
ką, kad Jugoslavijoje esama ir ge
rų dalykėlių, bet visada užbaigtą, 
kad visumoj viskas yra bloga, 
nes Jugoslavijoj vi<>špatauja anar
chizmas ir kapitalizmas.

Jis prštu nenurodė iš kur tokia 

kriminalinius nusikaltimus Ven
grijoje. Raportas apnuogins sovie
tų moralę ir nušvies pasauliui 
Sov. vyriausybės niekšiškus nusi
kaltimus, kokių neužtinkama kru
viniausiuose carinės Rusijos isto
rijos puslapiuose”.

Visa laisvojo pasaulio spauda 
ištisus puslapius skiria raportui 
ir komentarams. Visi sutaria, kad 
Maskvos nusikaltimas turi būti 
pilnai atidengtas ir pareikalauta, 
kad Sov. S-gos vyriausybė Jung
tinių Tautų forume duotų viešus 
pasiaiškinimus. Tačiau beveik nie
kas netiki, kad šitai pakeistų re
žimą Vengrijoje ar Maskvos poli
tiką okupuotuose kraštuose. Vie- 
nintėlis rezultatas bus tai, kad 
komunizmui bus suduotas skaudus 
moralinis smūgis ir jų prestižas 
gerokai nukentės.

Raporto atspausta 30.000 egz. 
Skelbiama, kad tai geriausią pa
sisekimą turinti knyga, kuri tie
siog grobstyte grobstoma.

“Voice of America” pradėjo 
bombarduoti SoV. Sąjungą kiek
vieną dieną vis naujomis raporto 
detalėmis. Maskvos radijas kiek
vieną dieną šiam reikalui skira 5 
minutes.

J.T. komisija apklausinėjo 111 
liudininkų Europoj ir Amerikoj.

krtika kyla, bet visiems buvo aiš
ku, kad jis taiko Maskvai.

Jo kalbos klausėsi ir Rusijos 
delegatas Grishin, Sov. Sąjungos 
darbininkų unijų tarybos pirmi
ninkas.

Šitai rodo, kad Jugoslavijos — 
Sov. Sąjungos draugystės atnau
jinimas vyksta labai sunkiai. At
rodo, kad pažangos veik ir nepa
daryta, nors prieš keletą savai
čių tas pats Titas skelbė, kad 
Maskvos kampanija prie Jugosla
vija yra baigta.

— ★ —

Raudonieji Kiniečiai
APŠAUDĖ QUEMOY SALĄ

Iš Formozos pranešama, kad 
kom. Kinijos pakrančių baterijos 
perieltą savaitę apšaudė naciona
listų valdomą Quemoy salų grupę. 
Per 27 valandas į salas nukrito 
1.889 patrankos sviediniai. Apie 
100 sviedinių sprogo Quemoy sa
loje. Nacionalistai atsakę savo 
patrankų salvėmis. Jie esą sunai
kinę vieną raudonųjų radijo stotį. 
Abiejose pusėse nuostoliai užmuš
tais nežymūs.

GAUSIM ATOMINIŲ BOMBŲ

Iš Londono pranešama, kad 
Anglija yra pasiūliusi aprūpinti 
atominėmis bombomis Australija, 
Kanadą ir N. Zelandiją. Tai esą 
įeina į Anglijos naujojo gynybos 
planavimo programą. Šį planą 
svarsto Londone ministerių pirmi
ninkų konferencija.

VLIKo Posėdžiai
Trečioji VLIKo sesija įvyko ge

gužio 31 d. ir birželio 1-2 dieno
mis New Yorke. Sesijoj dalyvavo 
visų 9 Vlikų sudarančių grupių 
atstovai.

Dešimties Konferencija
Birželio 26 d. Londone prasidėjo 

Britų ąąjungos valstybių ministe
rių pirmininkų konferencija. Aus. 
tralijai atstovauja ministeris pirm. 
Menzies.

Posėdžiai truks visą savaitę, čia 
bus paliesti Vid. Rytų, Europos, 
ir kitos politinės problemos, o 
taip pat ekonominiai klausimai. 
Bus kalbama ir apie nusiginkla
vimą.

Konferencijoje atstovaujama 
dešimt tautų — arti 600 mil. žmo- 
nių. Konferencijai pirmininkauja 
Anglijos min. pirm. Harold Mac
millan.

AUGSTA LAISVĖS KAINA

Prezidentas Eisenhoweris, kal
bėdamas Williamsburgc (Virgini
joje) pareiškė, kad evoliucijos 
vyksme neišvengiamai išsilaisvins 
Rytų Europa ir bus sutriuškintas 
despotiškasai komunizmas. Bet jis 
įspėjo, kad per tą laiką žmonės 
tuose kraštuose patirs daug skaus
mo ir nevilties.TRUMPAI

★ Keturi Jordano piliečiai pa
karti . kaip Izraelio šnipai.

★ Egipte ypatingasis teismas nu
teisė kelis egiptėnus ir 5 anglų 
piliečius sunkiomis kalėjimo baus- 
mėmis už šnipinėjimą “svetimai 
valstybei”. Jiems byla sudaryta 
ryšium su britų — prancūzų in
vazija į Egiptą.

★ Vak. Vokietija nori užmegsti 
glaudesnius prekybinius ryšius su 
kom. Kinija. Vak. Vokietijos pra
monininkų ir prekybininkų delega
cija vyks į kom. Kiniją.

★ Austrijos min. pirm. Figl 
įteikė protesto notą Vengrijos vy
riausybei, kai du vengrų sargybi
niai, atsiriję kitą vengrą sargy
binį nušovė Austrijos žemėje, o jo 
lavoną nusinešė į Vengriją.

★ Tarp anglų ir amerikiečių 
pasirašyta sutartis, pagal kurią 
abu kraštai pasikeis atominiais iš
radimais bei patobulinimais tai

kos reikalams.
★ Prezidentas Eisenhoweris 

pareiškė, kad Amerika, turėdama 
galvoje atominių bombų sprogdi
nimų radioaktyvių kritulių pavojų 
žmonijai, sutiktų atsisakyti toliau 
jas bandyti, jeigu būtų visuotinai 
uždrausta jų panaudojimas atei
ties kare. Antraip Amerika negali 
atsilikti.

★ šiomis dienomis įvyko N.S. 
W. Darbo partijos konferencija. 
Buvo aštriai diskutuota šios vals
tybės gubernatoriaus, "Sir John 
Northcott, pensijos klausimas.

Pasitraukiančiam gubernatoriui 
skiriama £ 3000 metinė pensija.

šioje konferencijoje nutarta, kad 
suprojektuotieji Sydnėjaus operos 
rūmai statytini ir prie šio reikalo 
turėtų prisidėti vyriausybė. Mano
ma, . kad dabar bus einama prie 
operos rūmų projekto realizavimo.

★ Lietuvos paviljonas ir šiais 
metais veikia vėl atidarytoje vi
sasąjunginėje žemės ūkio parodo
je Maskvoje.

★ “Pirmasis Lietuvos respub
likos festivalis” įvyks Vilniuje lie
pos 13-14 dienomis. Mažesnio mas
to festivaliai įvyko jau visoje ei
lėje Lietuvos vietovių. Parengime 
Vilniuje dalyvaus tie kolektyvai, 
kurie provinciniuose festivaliuose 
bus geriausiai pasirodę.

VISKAS EINA RUSAMS...
Laiškas iš Kauno

šiomis dienomis gautas laiškas iš Kauno, siųstas ne paprastu sovietiniu paštu, bet aplinkiniais 
keliais iš kitos valstybės. Laiško autorius jaunas vyras, subrendęs bolševikinėj okupacijoj, naudoda
masis šimtaprocentine proga laišką persiųsti necenzūruotą, rašo atvirai. Dėl sunprantamų priežasčių, 
iš šio laiško daug ką, kaip tai, pavardes ir kt. neskelbiame, o kalbą paliekame originalo.

vą (geltona-žalia-raudona)i žmo
nės susiorganizavo ir iš kapinių 
pasipylė minia gatvėmis, kuri nu
ėjo per visą miestą prie Vykdomo
jo Komiteto (Buv. Taupomųjų Ka
sų rūmai, prieš Miesto Sodą), rei
kalauti daugiau laisvės, čia mili
cija jiems užtvenkė kelią ir, su 
nuogais ginklais, grąsindami, lie
pė išsiskirstyti. Labiausiai nuken
tėjo studentai ir jaunimas. Buvo 
suimta ir nuteista kelios dešimtys 
žmonių.

Laisvės stovykla, Nežinomojo 
Kareivio kapas, kryžiai ir pamink-

Jis rašo: “Apie mūsų gyvenimą. 
Tarybų Sąjungoje nieko gero ne-. 
galima pasakyti. Vargstame, 
skurstame... Aš, būdamas specia
listu uždirbu iki 1000 rbl. į mė
nesį, ir pav. vidutinis kostiumas 
irgi tiek kainuoja (tik medžiaga), 
o kur pragyvenimas — jis kainuo
ja nuo 500-600 rbl. mėnesiui vie
nam žmogui. Darbininkai uždirba 
apie 600-800 rbl. grynais ir jų gy
venimas ypač su šeimomis yra 
sunkus. Uždirbant 1000 rbl. mė
nesiui maždaug 1 atskaito visokių 
mokessčių: pajamų, profsąjungai, 
viengungių, valstybės paskolų ir 
kt. ir gauni apie 750 rbl. Žmonės 
čia prastai rengiasi ir blogai val
go Anksčiau krautuvėse nebuvo 
net sviesto ir cukraus ir tik maž
daug prieš metus laiko jo pradėjo 
atsirasti, tačiau irgi nevisuomet 
būna. Žinoma, krautuvių vedėjai 
ir jų draugai pirmiausiai apsirū
pina. Sviestas dabar kainuoja 28 
rbl., cukrus 9, duona Iš, lašiniai 
30 rbl., miltai 3-5 rbl. kilogramui. 
Dešros nuo 16-35 rbl. kg., kiauši
niai 8 rbl. už 10 štukų. Tad pa
skaičiuok kiek pinigų reikia išleis
ti mėnesiui vien maistui! Rūbų, 
avalynės ir kt. dalykų kainos la
bai didelės ir pasirinkimas men
kas.

Gyvenimas liūdnas. Pas mus vi
si bijo savo šešėlio, žmonės dirba 
be energijos. Nėra meilės darbui, 
o svarbiausia tai, kad viskas eina 
į rusų rankas. Tiesa, Lietuvoje 
dabar yra nemaža fabrikų, kurie 
gamina daug dalykų, kokių se

niau čia negamino. Yra elektro mo
torų, turbinų, grąžtų, metalo stak
lių, tekstilės ir kt. fabrikai. Bet 
ką jie pagamina, mes nematome. 
Viskas yra išvežama į Rusiją.

Jūsų siuntiniai, labai daug pa
deda, ypač medžiagos. Dabar, dė
ka siuntinių ir laisvoje rinkoje 
medžiagų kainos krito ir krautuvė
se jų pradeda po truputi daugiau 
atsirasti.

Pas mus 1947 m. 1948 metais 
buvo stiprūs žmonių trėmimai į 
Sibirą. Naktimis žmonės buvo su
renkami ir užkaltuose, gyvuliniuo
se vagonuose tremiami į Krasno
jarsko, Tomsko ir kt. Sibiro sritis. 
Dabar, dalis yra paleisti ir grįžę, 
bet dar nemažu yra likę. Grįžusie
ji yra be sveikatos, paliegę, nema
ža invalidų visam gyvenimui. Yra 
parvykusių ir iš Argentinos ir 
Brazilijos. Jie griaužia nagus, nes 
ten daugelis turėjo savo namus, 
mašinas ir neblogai gyveno, o čia, 
atseit, grįžo į “Laisvąją Tėvynę” 
ir, pamatė koks “saldus” yra ko
munistų rojus. Ne vienas tiesiog 
išėjo iš proto, o daug net nusi
žudė. Jei rašyti dėl kovų už lais
vę, tai lietuviai vis dar nepasi
duoda, ir kovoja kaip kas gali, 
dėl savo ir vaikų gerbūvio; bet ką 
žmogus gali padaryti, kai rankose 
nieko neturi. Vengrijos įvykiai 
mūsų žmonėms turėjo įtakos. Per 
pereitas Vėlines (1956 m). Kauno 
kapinėse susirinko labai daug 
žmonių ir prie Kritusiems už Lai
svę kapo, kuris dar išliko neiš
griautas, giedojo ir meldėsi. Kapi
nes apsupo milicija, bet vidun eiti 
nedrįso. Minia augo, sklido Tau
tos Himnas. Kažkas iškėlė vėlia

PIRMAS
DEŠIMTMETIS
ANGLIJOS LETUVIAI 

REIKALAUJA SAVO TAUTAI 
LAISVĖS

Birželio 8-10 d.d. Londone įvy
ko Didž. Britanijos Lietuvių Są
jungos metinis skyrių atstovų su
važiavimas, o Sekminių pirmą die
ną, birželio 9 d. Lietuvių Sody
boje, netoli Londono, buvo at
švęsta tos pat sąjungos dešimt
mečio sukaktis. Ta proga ten bu
vo pašventintas naujai pastatytas 
lietuviškas kryžius — Rūpintojė
lis, padarytas pagal dipl. inž. ar- 
chit. A.J. Daugino projektą.

Iškilmėse dalyvavo keli šimtai 
lietuvių, suvažiavusių iš visos Ang
lijos. Esant gražiam orui, pamal
dos buvo atlaikytos po atviru dan
gumi, po to sekė iškilmingas ak
tas, o po pietų — tautinių šokių 
dviejų grupių pasirodymas ir ben
dras pasilinksminimas.

Suvažiavimo oficialioje dalyje 
buvo išrinkta nauja sąjungos val
dyba, Lietuvių Namų akve. b-vės 
direkcija ,ir priimtas planas atei
ties veiklai. DBLS-gos valdybon 
išrinkti: pirm. M. Bajorinas, na
riais: kun. P. Dauknys, J. Vilčin
skas, S. Nenortas, T. Grikinas, F. 
Neveravičius ir P. Benderius.

Suvažiavimas, išklausęs prane
šimą apie tarptautinę padėtį, vien
balsiai nutarė kreiptis į D. Brita
nijos min. pirmininką su specia
liu'raštu, kuriame Jos Didenybės 
vyrią^<*je yra prašoma, kad 1) 
Galimose detybose su Sov. Sąjun
ga, būtų primygtinai reikalauja
ma, kad Lietuvos ir kitų Baltijos 
kraštų laisvė ir nepriklausomybė 
būtų atstatyta; ir 2) būtų pasi
ruošta prie pirmos progos iškelti 
pavergtųjų Europos valstybių — 
jų tarpe Lietuvos — bylą Jungti
nių Tautų asamblėjoje, tikslu su
mobilizuoti pasaulio viešąją opini
ją, kad per tarptautinį politinį, 
ūkinį ir moralinį spaudimą Sovie
tų Sąjunga būtų priversta atitrau
kti iš pavergtųjų kraštų savo ka
riuomenę, taip kad tuose kraštuo
se tarptautinėje kontrolėje, galė
tų būti vykdomi laisvi rinkimai.

Didž. Britanijos Liet. S-ga 1956 
metais pajamų turėjo 1.365 sva
rus .išlaidų 1.140 svarų. Kartu su 
ankstesnių metų likučiais kasoje 
skyrių ir centro iš 1955 m.. 1957 
metams liko 562 svarai. Apyskai
ta tačiau nepilna, nes ne visi sky
riai centrui laiku pranešė duo
menis.

lai, kurie buvo Karo Muziejaus 
sodelyje, 1949 m. buvo barbariš
kai išsprogdinti .

Šių metų pradžioje prasidėjo 
kalbos, kad Vasario 16 dieną bus 
sukilimas. Atėjus dienai buvo pil
na visur milicijos, tiesiog negali
ma buvo sustoti gatvėje net dviem 
žmonėm pakalbėti ar pasidairyti. 
Tai buvo didelis nusižengimas: 
prieidavo ir varydavo į miliciją, 
kur reikėjo įrodyti, kad tu esi ne 
diversantininkas ir Lt. Jau vien tai 
jums gali pasakyti, kas darosi 
Lietuvos žemelėje. Laimingi jūs, 
kurie išsisukote nuo vergijos pan
čių ir kaip sunku mums pasiliku- 
siems.

Tat prašau jūsų, kur tik galite 
aiškinkit, kad pas mus, Tarybų 
Sąjungoje, gyventi blogai, jog nė
ra nei trupučio laisvės, o žmonės 
kenčia po 10 metų kalėjime vien 
už tai, kad turėjo savo prakaitu 
užsidirbtą ūkelį, ar namelius.” 

šitokios žinios ateina pas mus 
iš Kauno.

Penkeri metai
LIETUVIŠKŲ TRANSLIACIJŲ 

PER ROMOS RADIJĄ

Lietuviškos transliacijos prie 
Romos radijo buvo pradėtos 1952 
m. gegužio 4 d. Ištisus penkerius 
metus be pertraukos kasdien iš 
Romos radijo kalbama lietuviškai 
į Lietuvą, atskleidžiant tiesos ir 
laisvės žodį.

Nuo pat pradžios lietuviškų 
transliacijų vedėjas yra dr. Juo
zas Gailius. Gimęs Darbėnuose 
(1920 m. rugpjūčio 31 d.), išėjęs 
vidurinius ir augštuosius mokslus 
Italijoje (1950 m. įgijo Romos 
un-te ekonomijos mokslų dr. lai
psnį), gerai pažįsta Italijos san
tykius ir mūsų lietuviškus rūpes
čius.

Šiuo metu per Romos radiją yra 
kasdien transliuojama lietuviškai 
nuo 20 vai. 50 min. iki 21 vai. 10 
min., vidurio Europos laiku: 41,15 
ir 50,34 metrų trumpomis bango
mis. E.

Nieko sau algelės
Iš Canborros pranešama, kad 

augštiesiems valstybės- tarnauto
jams algos pakeltos £ 500 me
tams. Po šio padidinimo departa
mentų valdytojų algos sieks £ 
6000, kiek žemesnių — 4500-5000 
svarų metams.

Galvojama, kad ryšium su_ de
partamentų augštųjų pareigūnų 
algų padidinimu bus keliamos pa
pildomai ir ministerių algos. Šiuo 
metu, po nesenai įvykusių pakė
limų, ministerių algos yra 5100- 
5528 svarų metams. Taigi, minis
terijų departamentų direktoriai 

dabar gaus daugiau, negu minis
terial. Logiška būtų, jeigu minis
terių algos būtų didinamos.

* Anglijoje pagamintas seru
mas, kuris, manoma, bus sėkmin
ga priemonė prieš taip vadinamą 
“Azijos gripą”, pastaruoju metu 
nusiaubusį ne tik Azijos valsty
bes, bet plačiai paplitusi veik vi
same pasaulyje. ,

1
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TENDENCINGA 
PROPAGANDA

KĄ RAŠO “DIE SOWJETUNION HEUTE”. KLAIPĖDA IR ŠIAU
LIAI — DIDŽIAUSI LIETUVOS UOSTAI...

Sovietų Sąjungos ambasada 
Bonnoje (Federalinėje Vokietijo
je) jau kuris laikas leidžia pro
pagandinį leidinį vokiečių kalba: 
“Die Sowjetunion heute”. Jame 
būna propagandinių rašinių (su 
iliustracijomis) ir apie Pabaltijo 
kraštus. Š.m. balandžio 10 dienos 
numeryje buvo atspausdintas A. 
Baryševo straipsnis apie “Estų 
socialistinę sovietinę respubliką", 
o to paties leidinio gegužio 1 die
nos numeryje rašoma apie Lietu
vą. Straipsnis be autoriaus para
šo, iliustruotas astuoniomis nuo
traukomis iš Vilniaus, Kauno ir 
kitų vietovių.

Kad straipsnis apie Lietuvą pa
rašytas ne lietuvio, o kurio nors 
ruso, Lietuvos nepažįstančio ar 
mažai tepažįstančio, matyti iš to
kio kurjoziško teigimo, kad “Klai
pėda ir Šiauliai yra svar
būs uostai prie Baltijos jūros pa
kraščio”. Klaipėda tai taip, bet 
Šiauliai yra juk daugiau kaip šim
tą kilometrų atstu nuo Baltijos 
pajūrio Ir nebent tik iš Maskvos 
žiūrint atrodo esant prie Balti
jos.

Straipsnio pradžioje trumpai nu
šviečiama geografinė ir geologi
nė Lietuvos padėtis. Suskaičiuo
jant Lietuvos žemės turtus, mini
ma: sulfatai, kreida, kalkakme
nis, įvairios molio rūšys durpės, 
geležies rūda (!) ir fosforitai. 
Lietuvos socialistinė sovietinė res
publika esanti “viena iš 15 suve
reninių (!) sąjunginių respubli
kų”.

Sovietiniame leidinyje teigia
ma, kad gyventojų Lietuvoje da
bar esą 3 milionai, iš kurių 80% 
esą lietuvių tautybės. Be jų, Lie
tuvoje esą dar rusų, gudų, žydų 
ir lenkų. Sostinė Vilnius turinti 
dabar 200.000 gyventojų. Vilniaus 
aerodrome kasdien sustoja tuzi
nai lėktuvų iš užsienio pakeliui 

į Maskvą. Pramonė sudaranti 63% 
viso Lietuvos tautos ūkių (Estijo
je, pagal tą patį šaltis 80%). 
Po karo esą įkurta apie N)0 nau
jų stambių įmonių. Apie Nemuno

P. PILKALNIS.

(JONINIŲ LEGENDA)

Kai Jonas pasiekė miestą, ku
riame gyveno šalies karalius, prie 
augšta mūro tvora apvesto miesto 
vartų stovėjo sargyba. Jonas ži
nojo, kad jei jis pasisakys norįs 
gydyti karalaitę, tai sargybiniai 
jo j miestą neįleis. Tad jis paaiš
kino, kad norįs tik miestą apžiū
rėti.

Patekęs į miestą bernaitis nužy
giavo prie karaliaus rūmų, čia 
jis vėl rado sargybinius. Jonas 
drąsiai kreipėsi į sargybos virši
ninką ir paprašė pakviesti kara
liaus rūmų vyriausiąjį tvarkdarį. 
Žinoma, sargybos viršininkas apim
tai ir girdėti nenorėjo, o sargy
biniai tik šaipėsi iš Jono prašy
mo. Tada Jonas ,kad kiti negirdė
tų, Sargybos viršininkui taip pa
sakė:

— Sveikas čia nesišaipyk, o 
greičiau įvykdyk mano prašymą, 
nes jei to nepadarysi ,tai turė
siu visiems paskelbti, kad praei
tą naktį iš rūmų slaptai išleidai 
grafą, kuris turėjo būti šiandien 
nubaustas.

Sargybos viršininkas abstulbo. 
Jis niekaip negalėjo suprasti, iš 
kur šis jaunas vyras gali žinoti 
jo nusikaltimą. Bet nebuvo kaip 
aiškintis, todėl skubiai pasiuntė 
vieną sargybinį, kad pakviestų 
vyriausiąjį rūmų tvarkdarį.

— Ko nori?! — rūsčiai paklau
sė atvykęs storas vyras, piktai 
žiūrėdamas į Joną.

— Noriu pagydyti valdovo duk
terį, — drąsiai atšovė Jonas.

Visi, kurie aplink stovėjo, iš
girdę šiuos žodžius Juokėsi, kad 
pet ūsai drebėjo, o vyriausias

jėgainės pastatymą prie Kauno 
rašoma jau kaip apie įvykusį fak
tą, nors iš pačios sovietinės 

spaudos dažnų pranešimų žinoma, 
kad tos jėgainės statyba vyksta 
tik pamažu ir toli gražu dar nė
ra įpusėta. Tikrai Įsakant, pati 
statyba dar nėra nė pradėta, o 
vykdomi tik žemės paruošimo 
darbai. Giriamasi, kad pramonės 
gamyba, palyginus su prieškari
niais laikais, padidėjusi bemaž 
penkis kartus, nors nei šiuo at
veju, nei kituose Sovietų pana
šiuose pranešimuose nepatiekiami 
tikri gamybos skaičiai.

Kalbant apie Lietuvos žemės 
ūkį, šitame užsieniui skirtame lei
dinyje- nė vienu žodeliu neminimi 
kolchozai, Jyg jų Lietuvoje visai 
nebūtų, arba lyg jais neturima 
kaip pasigirti. Tik pažymima, kad 
Lietuvos žemės ūkis specializuo
jąs į pieno ir mėsos gamybos ūkį. 
šeštame penkmetyje esą numato
ma mėsos produkciją pakelti 90%, 
pieno produktų 2,2 kartų, grūdų 1 
4,2 kartų, cukrinių runkelių 3,9 
kartų, linų 70%.

Akivaizdoje tokių pasakojimų, 
kuriuos būtų galima pavadinti pa
sakomis užsienio vaikams, nenuo
stabu, kad tame Sovietų ambasa
dos propagandiniame leidinyje 
yra ir skyrelis: “Sugrįžėliai tėvy
nėje randa laimę”, čia minimas 
Zenonas Krasauskas, kuris perei
tų metų spalio mėnesį iš Vakarų 
Vokietijos grįžęs į Lietuvą, o da
bar dirbąs auto remonto įmonėje 
Kaune, toliau Bronius Pocius, ku
ris prieš ketvertą mėnesių grįžęs 
iš Prancūzijos, ir Tamerlanas Ma- 
kaveckas, kuris pereitais metais 
grįžęs iš JAV-bių. “Daug sugrį- 
žėlių” (bet nemini, kiek iš viso 
tokių sugrįžėlių yra) gavę darbo 
savo profesijose, šitam “rojui” 

priešpastatomas “nepaprastai skur 
dus gyvenimas prieš karą”. Vien- 
tik Kaune iš 120.000 gyventojų 
1927 metais apie 30.000 gyvento
jų gyvenę “kraštutiniame skur

de”. Toliau dar riebiau: “Dešim
tys tūkstančių išbadėjusių žmo

tvarkdarys griausmingu balsu su
šuko:

— Nešk sveiką kailį, kol nevė
lu! Atsirado, mat, gydytojas...

— Nesikarščiuok, gerbiamasis,
— drąsiai atšovė Jonas, — gal aš 
turiu pačiam priminti, kad už
miršai pastatyti sustiprintą sar
gybą prie antrųjų miesto vartų 
ir pakelti tiltą? Juk toks buvo 
karaliaus įsakymas, ar ne?

Vyriausias rūmų tvarkdarys pa
balo — jis tikrai buvo užmiršęs 
šį įsakymą įvykdyti.

— Vargas man, vargas man, — 
jis dejavo. Paskui įsakė sargybi
niams bernaitį įleisti į rūmus, gi 
pats nuskubėjo pranešti, kad yra 
atvykęs kažkoks burtininkas, ku
ris viską žinąs, ir norįs pagydyti 
karalaitę.

Rūmuose Joną pasitiko kara
liaus patarėjas ,rimtas žilagalvis 
ponas, kuris jam paaiškino, jog 
karalaitė jau senai serganti, kad 
Ją mėginę pagydyti garsiausi ša
lies daktarai, bet nė vienam ne
pasisekę, todėl karalius labai nu
siminęs ir pasidaręs žiaurus. Kiek 
vienam, kuris pagydys jo dukrą, 
jis yra pažadėjęs didelį atlygini
mą, o nepajėgusiam to padaryti
— kartuves.

— Veskite, prašau, pas karalai
tę, nes ji vargšė jau ir taip ilgai 
kentėjo, — nė akim nemirktelė- 
Jęs drąsiai atsakė Jonas.

Žilagalvis ponas pasižiūrėjo į 
Joną stebėdamasis jo drąsa ir ne
palaužiamu savim pasitikėjimu.

Eidamas šalia didiko, Jonas

nių traukė iš vienos vietos į ki-
tą, j ieškodami darbo. 1940 metais 
Lietuvoje buvę 70.000 bedarbių! 
Tokiu propagandiniu jovalu apie 
Lietuvą Sovietų ambasada Bonno
je “šviečia” užsienį.

Dar yra skyrelis apie Lietuvos 
miškų žvėris. Žvėrims veisti esą 
pavesta 300.000 ha rezervatai. Esą 
užveisti briedžiai ir smulkesni 
žvėreliai iš Altajaus, Kanados 
nercų veislės, lokiniai šunys ir kt. 
Briedžių skaičius padidėjo iki 300. 
Padidėjęs ir elnių bei stumbrų 
skaičius. Elta.

PASLAPTINGAS
LAVONAS

Nesenai prie Chichester 
(Anglijoj), apie 12 mylių nuo tos 
vietos, kur stovėjo sovietiniai ka
ro laivai, kada į Londoną pernai 
buvo atplaukę oficialaus vizito 
Bulganinas su Chruščevu, žvejai 
surado be galvos ir rankų lavoną. 
Apie radinį buvo pranešta polici
jai, ši skubiai painformavo kari
nę vadovybę, kurios įsakymu lavo
nas buvo paimtas tyrimui ir da
bar jokių žinių apie jį vie
šumai neduota.

Anglų karo laivyno atsargos 
Itn. Crabb, atplaukus į anglų uos
tą sovietiniams laivams, spėjama, 
mėgino apžiūrėti kaip jie atrodo 
vandenyje. Crabb dingus pasi
keista notomis tarp Anglijos ir 
Sov. Sąjungos vyriausybių. Buvo 
skelbiama, kad jį sovietai pagrobė 
ir nusigabeno į Maskvą, spėliota, 
kad jis galėjo žūti arba būti nu
žudytas. Faktas, kad Crabb lavo
nas nebuvo surastas, ir dabar, 
nors ir smarkiai sužalotas 1F be 
galvos rastas naro lavonas, kėlė 
įtarimą, kad tai gali būti Crabb 
lavonas.

Nurodoma, kad prieš kurį laiką 
tame sektoriuje tarptautiniais' 
vandenimis yra praplaukę keli so- 1 
vietiniai laivai. Be to, sovietų po
vandeniniai laivai ir daugeliu ki
tų atvejų buvo pastebėti netoli 
Anglijos pakrančių. Prileidžiama,’ 
kad jie galėjo išmesti nužudyto 
Crabb lavoną.

Anglų laikraščiai rašė, kad 
Crabb dirbo JAV žvalgybai.

Dabar pranešama, kad turima 
aiškių davinių, jog tai esąs Crabb 
lavonas.

kalbėjo:
— Taip, karalaitė dar šiandien 

bus sveika ir galės dalyvauti puo
toje.

Pagaliau Jonas buvo atvestas 
pas karalaitę. Jis nusilenkė jai 
ir tarė:

— Karalaite, jei norite būti 
sveika, tai turite paaukoti savo 
gražiąsias kasas.

Karalaitei labai gailėjo kasų, 
bet dar labiau ji norėjo būti svei
ka. Ji pati viena nedrįso nuspręs
ti, tad prašė pakviesti karalių, 
kuris, išklausęs Jono žodžių, ta
rė lemiamą sprendimą:

— Daryk, kas reikia, kad ka
ralaitė pasveiktų! Bet atmink, 

kad mirsi žiauria mirtimi, jei ne- 
pagydysi!

Tai taręs karalius norėjo išei
ti, bet Jonas paklausė, ar valdo
vas nenorėtų pasilikti ir pats bū
ti karalaitės staigaus pagijimo 
liudininku.

Karalius didžiai nustebo, žino
ma, jis norėjo būti šio didelio įvy
kio liudininku, bet ikšiol nė vie
nas, kuris tik mėgino jo dukterį 
gydyti, niekam, net pačiam kara
liui neleisdavo pasilikti karalaitės 
kambaryje.

— Gerai, o gal ir kiti čia esan
tieji gali pasilikti, — jau minkš
tesniu balsu tarė valdovas.

— Taip, visi, kas tik nori ir 
kam tik leisi, valdove, — atsakė 
nusilenkdamas Jonas.

— Atrodo, kad esi didelis bur
tininkas, — dar pasakė karalius.

— Aš nesu burtininkas, valdo
ve, bet žinau, kaip pagydyti ka
ralaitę, tai ir viskas, — atsakė 
Jonas, čia jis keripėsi į vieną 
dvariškį, prašydamas atnešti ašt
rias žirkles, o vyriausiam tvark
dariui liepė užkurti krosnį.

Kada buvo išpildytas reikalavi
mas, Jonas, karaliui ir dvariš
kiams stebint, viena ranka suėmė

0 MELBOURNE VIS DĖLTO GRAŽU
Salė atrodo nedidukė, bet talpi

na netoli 500 dūšių. Renkasi mel- 
boumiškiai ne tik “senojo choro” 
pasiklausyti, bet ir naujo — jau
nųjų daininkų. Visiems įdomu, ką 
parodys tie, kurie visur suspėja
— ir į savaitgalio kursus, ir spor
tuoti, ir į tautinius Šoklus, ir į 
ateitininkų, ir į skautų sueigas. 
Laikas pradėti, galvoja laiku at
vykę, laikas pradėti, galvoja ir 
choristai, malšydamiesi už uždan
gos po sceną. Bet kaip gi pradėsi, 
kad pro duris vis virsta ir virsta 
žmonės.

Pagaliau prasidada. Iš pat pra
džios choras pasisako savo ideolo
giją, pasaulėžiūrą, įsitikinimus: 
“Lietuviais esame mes gimę — 
lietuviais norime ir būt”. Daina 
nutyla, ir publika ploja. Bet san
tūriai .Choristai prie to įpratę — 
reikia trijų — keturių dainų, kol 
publika “įšyla”. O publika? Kai 
kas gal dar neišsijungė iš kas
dieninių rūpesčių, kai kas per pir
mą dainą dar gromuloja tik prieš 
koncertą išgirstą naujieną, o kai 
kas iš viso po šios dainos neploja
— kaip po himno. Ag, buvo gi tai 
Mažosios Lietuvos himnas — jam 
ir dabar tas vardas tinka, tik nebe 
ta — anų laikų, o dabartine, šių 
dienų prasme — Mažosios Mel
bourno Lietuvos himnas, ar Syd- 
nėjaus ,ar Toronto. Nes kur lie
tuvių saujelė gyvena, ten ir mūsų 
mažoji Lietuva, ten lietuviais no
rime ir būt.

Keičiasi dainos — gražios me- 
lodintos mūsų dainos, sugrą-
žindamos mus i praeitį, vj.rMnie- 

via nrimindamną.. _
siems vis primindamos, o jaURle- 
siems parodydamos buvusią Lie
tuvos buitį, čia ir pranešėja vienu 
antru taikliu žodžiu ar posrifii pri
sideda. Publika vis šilčiau ir šil
čiau dainas priima, o tuo pačiu 
dainnkams vis smagiau ir sma
giau. Po mišraus choro dainų į 
priešscenį išeina vakaro solistė 
p-lė Irena Zableckytė. Tai viena 

1 iš tų devyndarbių, kur ir kontoroj 
"dirba, ir konservatorijoj skambin

ti mokosi, ir sportuoja, ir jaunimo 
chore dainuoja. Ji truputį nedrąsi
— juk tai jos debiutas! Pranešėja 
ją pristato publikai, čia pat prie 
scenos sėdi “jaunųjų choras”, ku
ris antroj daly pasirodys scenoje.

šilkines karalaitės kasas, kita — 
čikšt — nukirpo jas ir skubiai 
sviedė į krosnį.

Kambaryje esančių akys pra
džioje buvo įsmeigtos į karalaitę, 
kuri, vos kasas nukirpo, lengviau
atsiduso ir atsisėdo lovoje. Paskui 
visi sužiuro į krosnį, kur čirškėjo 
jos puikiosios kasos. Ir koks iš
gąstis visus apėmė, kai iš lieps
nos liežuvių išnirus plona gyva
čiukė skubiai vingriavo į karalai
tės lovą. Bet Jonas tik ir laukė 
jos pasirodant — vienu šuoliu jis 
prišoko prie gyvatės ir nukirpo 

(galvą.
— Karalaite, jūs esate sveika 

ir galite keltis, — ramiai tarė 
Jonas.

Karalius ir visi dvariškiai, vy
riausias rūmų tvarkdarys ir kiti 
tarnai, kuriems taip pat buvo leis
ta būti kambaryje, žado netekę 
žiūrėjo čia į karalaitę, čia į 
krosnyje sugruzdėjusius plaukus 
ir auksine nugara gyvačiukę. Ir 
taip visiems bespoksant, taip did
žiai besistebint, iš lovos iššoko 

graži karalaitė ir puolė tėvui ant 
kaklo. Ji krykštavo, o jos juokas 
priminė Jonui upelio čiurlenimą.

— Tėveli, aš sveika, aš sveika,
man taip lengva, aš visiškai svei
ka, — čiauškėjo ji be paliovos.

Senasis valdovas pabučiavo duk
terį. Išsivadavęs iš jos glėbio 
žengė prie lango, idant paslėptų 
nuo dvariškių ir tarnų džiaugsmo 
ašaras, riedančias raukšlių išva
gotais skruostais į jo vešlią baltą 
barzdą. Bet visi matė, kad kara
lius negali sulaikyti ašarų: ir vi
si žinojo, kad su ašaromis išteka 
jų valdovo liūdesys ir rūstybė, 

nuo kurios ir jie daug kentėdavo. 
Ir džiaugėsi todėl visi ir pamiršo 
tą, kuris Jiems tą džiaugsmą su
teikė, kuris jų karalaitė išgydė.

(Tąsa kitą savaitę)

Jie susodinti lyg smuikai simfoni
niame orkestre, bet įtempimo juo
se nejust — nė kiek nesijaudina, 
tarp dainų šnekučiuoja, ir nė vie
no žodžio angliškai. Toliau salė 
pilnutėlė, ir beveik pusę ar net 
daugiau publikos sudaro jaunimas. 
Kas sakė, kad mūsų jaunimą rei
kia nurašyti? Niekados! Bent jau 
ne Melbourne. Pranešėja pasi
džiaugia, kad dar viena jauna jė
ga įsijungia į lietuvišką meno dar
bą, o visa publika karštais ploji
mais Jai pritaria. Kur nepritars.

Irena paskambina Šuberto ir 
Reberio dalykus gražiai, nuotai
kingai, ir bendras įspūdis labai 
malonus.

Po švelnios smulkios Irenos i 
sceną sugarma vyrai. Turbūt su
garma, skubėdami, paragindami 
vienas kitą, kad publikai nereiktų 
ilgai laukti, bet uždangai pakilus 
matome juos tvarkingai sustoju
sius. “Op, op, kas ten? Nemunėli, 
ar tu mane šauki?” — klausia jie, 
o atrodo, kad kiekvienas iš mūsų 
galėjo tą posmą parašyti. Su ant
rąja daina — staigmena. Ir kokia 
maloni — taip saldžiai ir mielai iš
siskiria iš choro Paškevičiaus bal
sas solo partijoj. Tai ir nežinota 
mūsų koks balsas čia 
mūsų tarpe maišėsi! 
Paškevičius ir choras 
Trečia daina t— ir vėl 
tikėtumas. Programoj nė šnipšt 
nebuvo paminėta apie solistus. 
Dabar solistas Petras Morkūnas. 
Jį jau iš seniau pažįstam, žinom, 
ko iš jo galima tikėtis. Ir nenusi- 
viliam. Ir Morkūnas “Baltas gė- 
Įso" turi M8ti:

Pertrauka — laikas užkąsti (o 
tai dėka tų darbščių bitelių, ku
rios visur mus pastiprina), pasi
dalinti įspūdžiais, naujienų pasi
klausyti, senus draugus sutikti. 
Ar ne keista, kad šis koncertas 
atviliojo net tokių žmonių, kurie 
Melbourne gyvendami per 4 metus 
nebuvo Niekur nosies iškišę. Tiems 
tai keista, kad per tą laiką tiek 
gražaus jaunimo priaugo. Tikrai 
gražaus.

Va, atsidaro scena, ir dalis to 
jaunimo tenai. Ir ne tik jaunimas 
gražus, bet ir gražu, kad jie iš 
įvairių organizacijų į vieną krūvą 
suėjo — visi, kurie myli dainą. 
Tuoj po “senių” choras sueina ir 
sustoja sparnais — atrodo, lyg ir 
globoja juos, lyg ir užstoja kelią, 
kad neišbėgiotų... Leonas Baltrū
nas pasveikina naują jauną chorą 
ir jo dirigentą p. Morkūną ir per
duoda “kūdikį” visuomenei — my
lėti ir globoti.

visą laiką 
Neišsisuka 
nekartoję, 

naujas ne-

Jaunatviškai ir skaidriai prade
da jaunimas dainuoti. Gražiai dai
nuoja. Ir kokios nuostabiai gra
žios dainos,— tikros senoviškos 
liaudies dainos, o dar niekur kon
certuose negirdėtos. Ta antroji — 
Gieda gaideliai, rylioja — tokia 
lyg liūdna, lyg “gadzinkinė”, o 
taip gražiai pina, taip tikra Lie
tuva kvepia. Kartais dingtelia min
tis — ar jie patys supranta tą 
dainą, ar įvertina tą grožį — juk 
jie jauni ir kitame tempe išaugę, 
kitokiu ritmu kasdien gyvena. Bet 
paskui manai — o jeigu ir nesu
pranta ,tai jaučia. Turi jausti. 
Kitaip nedainuotų. Publika prašo 
kartoti. Ir trečią dainą vėl prašo 
kartoti. Ne, nereikėjo Leonui nė 
prašyti, kad publika jaunųjų chorą 
mylėtų. Matyt, kad patys laisvu 
noru myli, ir net labai. Bet ar glo

UŽJŪRIO SIUNTINIU TARNYBA

O D B A
Naujas Adresas

6-A ELIZABETH STREET, MELBOURNE C. I.

(Šalia Imigracijos Departamento)
Telef. MF 6178, po darbo valandų — JJ 2630.

Siuntiniai siunčiami iš Anglijos: Lietuvon, Rusijon, Latvijon, 
Ukrainon, Estijon, Baltgudijon. Oro ir paprastu paštu. Sumažintos 
kainos: 1957 metams. Prekių pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstai
goj. Kainoraščiai — pareikalavus.

IŠTAIGA ATIDARYTA: darbo dienomis nuo 9 vai. ryto iki 6 
vai. p.p. Šeštadieniais 8.30 vai. iki 1 vai.

bos?
Jaunimas lengviau atsidūsta 

pabaigęs savo dalį — kitą kartą 
jiems jau drąsiau bus. Išėjusi iš 
scenos, užkulisy viena iš jaunųjų 
chorisčių paspaudžia ranką į sce
ną besirenkančio moterų okteto 
dainininkei: “Aš jau savo atpy
liau, mama, — dabar tu.”

Uždanga pakyla, ir jos šaukiasi 
savo mamos, tenai toli palikusios. 
Ir publikoj ne viena ašara nurie
da. Bet jos pačios mamos — taip 
sako pranešėja — ir todėl jos ima
si "savo amato” dainų. Liejasi 
Mocarto lopšinė, o p Balčiūnienė 
dar įberia į ją deimančiukų. Pas
kui vėl staigmena (kad tau bala 
— tas choras publikai ani pa- 
snaust neduoda): čelna, pasirodo, 
ne tik dirigento lazdelę, bet ir 
smuiką bevaldąs, ir kartu su p. 
Zableckyte prie fortepijono ir p.p. 
Milvydiene ir Baltrūniene liūliuo
ja I rsupa visus. Ir gražiai liū
liuoja. Ir tas balsų duetas taip 
gražiai dera. Aišku, turi kartoti. 
Ir vėl visas oktetas — nuskamba 
“O naktuže dievina”, pilna svajo
nių, pilna ilgesio.

Vėl mišrus choras, ir kažkaip 
gaila, kad jau paskutinis “nume
ris”. Na, dar septynios dainos. O 
publika ne tik įšilus, bet net įkai
tus. Linksmai, nuotaikingai pra
žygiuoja savanoriai, lyg pasišokė
dami ; pasišneka, pasiūturiuoja 
berneliai ir mergelės anoj pusėj 
ežero; pašniokščia tamsios žalios 
girios; ritmingai nuaidi jūreivių 
maršas. Ir vėl » to giedraus rit
mo kaip amžinas refrenas prasi-

“uet£™; JiiaHB šiaurės 
pašvąįste!” O po to lyg malda, lyg 
šauksmas visam pasauliui, lyg rei
kalavimas — Laisvės! Tėvynei 
laisvės! Choras su šia daina ati
duoda viską. Ir publika priima vis
ką. Ir gražu klausytis tos dainos, 
ir Šiurpu. Ir gerai, kad pabaigai 
išgirstam vėl seną populiarią, o 
taip mėgiamą “Pajūriais, pama
riais”. Ir po koncerto publika ne
skuba galvotrūkčiais namo, o dar 
delsia, dar stoviniuoja, dar dali
nasi Įspūdžiais. Ir visi kažko pa
tenkinti atrodo.

O dabar, kai visa para praėjo, 
ir galiu iš perspektyvos pažiūrėti, 
manau, kad Melbourno bendruo
menė ramiai gali pasakyti:
“Sakė mane šiokią, sakė mane to
kią, sakė mane užusnūdus, darbe
lių nemokant — ogi va, ir netie
sa!”

TETA ROTA.

JAV-bės
DAINOS IR GIESMĖS 

KONKURSAS

Kun. J. Pranskio globojamam 
dainos ir giesmės konkursui buvo 
pristatyti 22 kūriniai. Jury komi
sijai pirmininkavo prof. Vladas 
Jakubėnas. Viso premijoms buvo 
paskirta 500 dolerių. Už pasau
lietiško pobūdžio dainą premija 
buvo paskirta dainai vyrų chorui, 
vardu “šilainė” (kun. Bruno Mar- 
kaitis). Prisiųstų religinių giesmių 
tarpe jury komisija nerado nei 
vienos, kuri būtų tikusi vieninte
lei premijai. Tad pusė sumos (125 
dol.) paskirta kūriniui “Mišių 
giesmės” (Juozas Gaubas), 75 dol. 
paskirti Br. Markaičio giesmei 
“Eik kentJc” ir 50 dol. Juozo 
Strolios kūriniui “Marija”.
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A. ZEBRAS.

MAIRONIS
1862 — 1932.

MAIRONIO GYVENIMAS. Prof, 
prel. kun. Jonas Mačiulis, 
literatūroje pažįstamas Maironio 
slapyvardžiu, gimė turtingų rasei
niškių ūkininkų žemoje. Mokėsi 

jis Kauno gimnazijoje, metus stu
dijavo literatūros mokslus Kipvo 
universitete, baigė Kauno kunigų 
seminariją, studijavo Petrapilio 
akademijoje. 25 metus yra buvęs 
Kauno kunigų seminarijos profe
sorius ir kartu tos pačios semina
rijos 23 m. rektorius, 15 m. buvo 
Petrapilio dvasinės akademijos 
profesorius, o įsikūrus Kaune uni
versitetui, buvo ir( to universiteto 
teologijos ir filosofijos fakulteto 
profesorius. Mirė 1932 m. birželio 
28 d. ir palaidotas sale vysk. Mo
tiejaus Valančiaus Kauno katedros 
rūsyje. Šiemet tat yra suėję 25 
m. nuo Maironio mirties, toks lai
ko tarpas yra jubilėjinis, ir vi
sos tautos tokiomis progomis grįž. 
ta prie savo didžiųjų sūnų, kurie 
savo darbais įveikia mirtį.

MAIRONIO RAŠTAI. Populia
riausi Maironio raštų yra lyrikos 
rinkinys “P avasario Bai
sa i”, kurių pirmasis leidimas p. 
sirodė 1895 m. ; iki šiam laikui 
yra susilaukę 18-kos leidimų. KadLYRINIAI KŪRINIAI

ro metu) Maironis išlieka tolimas 
realizmui. Galima dar tikrai tvir
tinti, kad savo retoriniu iškalbin
gumu, patosu, bet ir apvaldytu 
jausmingumu ir poetinių priemo
nių grakštumu ir formos tobulumu
Maironis yra artimas graikų ir 
romėnų klasicizmui. Ir visdėlto, 
Maironio lyrikoje dominuoja jaus
mas, bet ne fantazija ir intelktas.
Kalbant literatūriniu požiūriu 

apie visą Maironio kūrybą, tenka 
ją suskirstyti į 3 didelius posky
rius* tautinės-visuomeninės, asme
ninėj ir religinės tematikos. Pa
tys vokalų pavadinimai nusako 
tematikos pobūdį: jau minėtasis 
lyrikos rinkinys “Pavasario bal

sai”; lyriškai epinės poemos “Jau
noji Lietuva” ir “Mūsų vargai”, 
satyrinė poema “Raseinių Magdė”; 
dramos “Kęstučio mirtis”, “Vy
tautas pas kryžiuočius”, “Didysis 
Vytautas kaarlius” ir istorinis 
prozos veikalas “Lietuvos istori
ja”.
“Jaunosios Lietuvos” 
poemos yra 9 giesmės, gražiausia 
6-ji giesmė, kur vaizduojama pa- 

I vasaris gamtoje ir tautoje. Ir čia 
motyvai panašūs kaip ir “Pavasa
rio balsuose”: Idealizavimas pra
eities, tikėjimas Dievo Apvaizda 

|ir šviesesne ateitimi, vienybės rei
kalas. Naujas motyvas — tai bajo
rijos tautinis sąmonėjimas. Mai
ronis matė, kad tautinio atgimimo 
pionieriai buvo iš valstiečių kilę 
šviesuoliai, bet jis žinojo ir neto
limos pareities bajorijos vaidme
nį: jis norėjo matyti ją ir dabar 
žygiuojant tautos priekyje, tikėjo 
ją susiprasiant. Kad Maironis ba
jorija nusivylė, matome iš jo vė
lesnės “Mūsų V a r g ų”po- 
emos, šiaip jau nenusisekusio kū
rinio. Maironio poemų asmens nė
ra gyvybe trykštančios asmenybės, 
bet tik priemonės intrygai pinti, 
paties kūrėjo mintims išreikšti.
“Raseinių Magdė” 
yra trumputė poema, bet literatū
riniu požiūriu stipresnė už “Jau
nąją Lietuvą”. Poema prasideda 
žodžiais: “Mylėk, lietuvi, tą bran
gią žemę”. Fabuloje vedybų pro
blema. Raseinių bajoraitė Magdė 
Buivydaitė kažkada buvo ištekėju

Poetiniu požiūriu stipriausi — 
Maironio lyriniai kūriniai yra 
“Užmigo žemė”, “Vasaros naktys”, 
”Nuo Birutės kalno” ir “Vakaras 
ant Keturių Kantonų ežero”. La
bai gražūs eilėraščiai — ”Ant 
Drukšės ežero” ir ’’Minija”. Po
puliariausi yra pasidarę tie, ku
rie imta dainuoti: “Lietuva bran
gi”, “Kur bėga Šešupė”. Jei pir
masis yra ir didžios ,meninės ver
tės kūrinys, alsuojąs tėvynės šilu
ma, tai antrasis yra realios tik
rovės kopija. Ir visdėlto “Kur bė
ga Šešupė” yra brangi lietuviui: 
tai dėl to, kad skambi, kad joje 
sutinkame mielą lietuvišką ’ gam
tovaizdį. ši daina taip panaši dail.
A. Žmuidzinavičiaus relistiniams 
varsotiems Lietuvos peizažams. 
Toli tačiau būtų tiesos, kas šią 
Maironio dainą ir A. Žmuidzina
vičių priskirtų grubiajam ar senti
mentaliajam realizmui: abiejų kū
rėjų darbai dvelkia meile Lietu
vos gamtovaizdžiui, jis yra ide
alizuotas. Ir šis Maironio kūrinė
lis yra romantinės autoriaus dva
sios išraiška, nors ir būdingomis 
realistams priemonėmis sukurtas. 
Veltui, mums atrodo, okupuotos 
Lietuvos vilniškė Maironio raštų 
1956 m. laida L. Gineičio 
įžanginiu žodžiu bando teigti: 
“Tiek kūryba, tiek pažiūromis 
Maironis buvo griežtas klasikinės 
realistinės literatūros šalininkas, 
tuo suvaidinęs nemažą, iki šiol 
dar nepakankamai ištirtą vaidme
nį, tvirtinant realizmo tradicijas 
lietuvių literatūroje”. Realistinį 
Maironio kūrybos pobūdį autorius 
yra priverstas kelti, nes reikia nu
silenkti valdžios aprobuotam mar
ksistiniam realizmui. Tos pačios 
įžangos kitose vietose aiškiai pa
brėžiama Idealistinis ir tautinis 
romantinis autoriaus kūrybos cha
rakteris ir nusiteikimas Mūsų tra
dicinė pažiūra, skyrusi Maironį 
tautiniam romantizmui, sunku su
griauti: idealizavimas praeities ir 
pomėgis į ją pabėgti, tautinės 
vienybės idėja ir sandara tarp 
luomų aiškiai už tai byloja. Net 
visai publicistiniuose eilėraščiuo
se (Nepriklausomybę atgavus, Pir
myn į kovą, Lietuva Didžiojo ka

Maironis savo lyrika toks artimas 
ir suprantamas lietuvių masei, tai 
dėka sklandžios formos ir minčių 
kiekvieno širdžiai artumo. Mykolas 
Biržiška štai kaip rašo 
apie Maironio lyriką: “Nėra čia 
mistinių gylybių, tik sveikos min
tys. natūralūs jausmai, aiškūs 
vaizdai, lengva forma, skambi gai
da — štai Maironio poezijos po
puliarumo paslaptys” — Lietuvių 
Tautos Kelias, 2. t., 71 p. Septy
nioliktąjį leidimą redagavęs B. 
Brazdžionis, atsižvelg
damas eilėraščių turinio, Maironio 
lyriką yra suskirstęs į šiuos pos
kyrius: 1. Poezija — poetas kū
rėjas, jo santykiai su pasauliu, su 
žmonėmis, su gyvenimu, laiku, iš 
šio skyriaus ryškiausiai išskaito
me ir asmeninę Maironio pasaulė
žiūrą; 2. Ten, kur Nemunas ban
guoja — patriotinė tematika; 3. 
Vasaros naktys — gamtos moty
vai; 4. Dienų sielvartai — tai 
eleginė (liūdesio) gaida skambą 
eilėraščiai ; 5. Malda — religi
niai motyvai; 6. Kaikam — saty
riniai eilėraščiai. 7-jam poskyry 
atspaustos Maironio baladės. 8-ta- 
me poskyryje “Iš indų Rigvedų” 
— senosios indų poezijos šešetą 
laisvų sulietuvinimų.

si už lenko ir paniekinusi savus 
papročius ir savo lietuvišką buitį. 
Tai Magdei buvusi pastatyta ir 
statula — lyg simbolis lietuvių- 
lenkų politinei unijai, žmonėse, 
tačiau, Magdės vardas likęs pajuo
ka visiems tiems, kurie išsižada 
ir niekina tai, kas yra sava. 
Raudonojoj Lietuvoj “Raseinių 
Magdė” yra labiausiai kritikuoja
mas Maironio kūrinys, šiuo, mat, 
kūriniu autorius paliečia ir mark
sistinio socializmo klausimą. Pa
čioje poemos pradžioje pavaizduo
tas pažangus šviesuolis Baltrus 

Bandūra, kuris senelio lietuvio lū
pomis pavadinamas Raseinių Mag
de, nes jis rusuose užsikrėtęs 
marksizmo idėjomis. Maironis tik
rai buvo priešiškas socializmo re
voliucinėms idėjoms, kvietė ne
skelbti “tarp luomų prakeikto ka
ro”.
Maironio baladžių geriausios yra 
“Jūratė ir Kasty
tis” ir “Čičinską s.” 
Baladė yra pasakojamoji daina, 
esmiškai priešinga lyrinei arba 
nuotaikos dainai. Bet ji nėra ir 
epas. Tai tarpinis laipsnis tarp 

tų dviejų tradicinės poezijos rūšių. 
(Šį baladės nusakymą esame pa
ėmę iš L. Enc. II t.). Baladei bū
dingas tragiškas įvykis ir stiprus 
dramatinis momentas. Matome, 
kaip tiksliai šių klasinių reikala
vimų laikosi Maironis, kurdamas 
savo balades. “Jūratė ir Kastytis” 
yra pirmoje eilėje lyrinis kūri

nys, bet sutinkame čia ir fantasti
nę fabulą ir tragišką pabaigą. 
Epiškiausia ir stipriausia drama
tinė, su dialogais yra “Čičinsko” 
baladė.

(Tąsa 4 psl.)

Maironis 
Gyvas

Maironis yra populiariausias 
mūsų tautos poetas. Jo garso pas
laptį daug kas mėgina atspėti. Jis 
rašė tai, ką jautė žmonės, ko il
gėjosi, kuo tikėjo. Jis mokėjo už
degti širdis. Ir šiandien paskai
čius jo eilėraščius, kyla viltis, o 
su Ja ir mūsų galvos.

Maironis mūsų literatūros isto
rijon atėjo su dideliu įnašu. Iš tų 
laikų poetų jis išsiskyrė atnešda
mas naują eiliavimo būdą, pagilin
damas eilėraščių prasmę. Jo gi
lios mintys byloja ir šiandien, jo 
meniški Lietuvos gamtos vaizdai 
įveikia laiko dulkes. Savo laiko lie
tuviškosios poezijos kuklybėje su
žibėjo Maironis lyg žvaigždė.

Maironis buvo tautos žadintojas 
priespaudos laikais, žavėjo savo 
garsu nepriklausomą gyvenimą ir 
stiprino mūsų tėvynės kultūrinius 
pradus. Lietuvai vėl praradus ne
priklausomybę, Maironio eilėraš
čiai ir dainos įgauna naujo patrau
klumo. Maironis atgyja. Atsiranda 
rašytojų, kurie kritikuoja šį tau
tos dainių. Sako jo patriotinė kū
ryba esanti nevertinga, esąs pase
nęs. Vadina dar jį Lietuvos gam
tos fotografu. Bet Maironį mes 
taip lengvai suprantame be jokių 
aiškinimų, be jokių pagelbinių kny
gų. Dėl fotografijos? Dėkui Mai
roniui, nes mes norim pažinti Lie
tuvą bent iš fotografijos. Maži 
buvom, kai išvažiavom, vos per 
miglas prisimenam sentėvių kraš
tą.

Algis Kazlauskas.

šis Jaunimo Kviealys yra skir
tas Maironio 25 metų mirties su
kakčiai atžymėti. Medžiagą šiam 
numeriui parūpino p. A. Zubro va
dovaujami Melbourne Lituanisti

niai kursai.
Už gražią talką nuoširdus ačiū.

Red.

JAUNOSIOS LIETUVOS
VALSTIEČIAI IR BAJORAI

Maironis visoje savo kūryboje 
skelbė vienybės idėją. Jos tikrai 
ir buvo reikalinga, kovojant sun
kią kovą dėl tautinio atgimimo, 
dėl Lietuvos neprikalusomybės at
kūrimo. Maironis žinojo anksčiau 
visam viešajam gyvenimui vado
vavus bajorus, kurie tačiau jo 
laikais buvo lietuvių tautos ir jos 
siekimų atitolę, linko prie Varšu
vos, kalbėjo lenkiškai, kiti gi pa
taikavo Maskvai. Tautos žadina
mojo darbo ėmėsi valstiečių sū
nūs. Bet Maironis negalėjo tikėti 
bajorus visą laiką liksiant nuoša
lėje: “Jaunojoj Lietuvoj” Mairo
nis ir ryžosi parodyti mums visų 
Lietuvos socialinių sluogsnių vie
ningą tautinį pavasarį.
Centrinis asmuo yra Atkaičių 

Juozas Rainys. Juozo tėvai, kaip 
ir daugelis valstiečių, gyvena pa
siturinčiai. Tėvas buvo labai dar
bštus ,vikriai tvarkė savo ūkį ir 
įstengė sūnų siųsti į gimnaziją. 
Kaip visi ano meto tėvai, ypač 
motinos, svajojo dėl savo Juozelio: 
“Bent po metų kitų sulaukti tos 
brangios valandos, kada mišias 
prie altoriaus pirmąkart užgiedos”. 
Kodėl gi tokių vilčių nepuoselėti, 
Juk Juozo būta gabaus, bet ir pa
maldaus, ir jo mokytojai sakė: “O, 
išlėks tas augštai”! Pabaigęs pen
kias klases, ir pats Juozas sva
jojo apie kunigų seminariją. Tė
vas tačiau prieš mirdamas buvo 
įsakęs baigti klases: šį sumanymą 
senajam Rainiui įkalbėjo Juška, 
kurį Rainys taip gerbė. Ne pras
čiokas jis mat buvo, bet bajoras; 
vedęs vienturtę didžponių Bielaza- 
rų dukterį, valdė nemažą ūkį. Mai
ronis šitaip Jušką apibudina:

— Buvo gera* tai ponas. Nesiskun
dė kaimynai,

Kad ką būtų nuskriaudęs; tik 
maž ūkio žiūrėjo;

Svečią vaišinti mėgo; jo aplin
kui beržynai

Rudeny ir per žiemą nuo me- 
džioklių skambėjo.

Ir vėl:

— I mokslą augitesnį tėvui leist
įkalbėjo,

Nes tada tas galėsiąs net ir vys
kupu būti.

Kartais, lyg primiršęs, Juška Juo
zą ir žentu pavadindavo, tačiau 

jo bajorė žmona nepamiršdavo sa
vo Bielazarų kilimo, “kurie lenk
tis nepratę”, čia tuoj pastebime 
tą skirtumą, tą prarają tarp bajo
rų ir valstiečių. Nors turtu ir ly
gūs, kartais net vargingesni už 
valstiečius, tačiau luomo skirtu
mas tebejaučiamas širdy ir kelia 
puikybėn. Į valstiečius bajorai žiū
rėjo iš augšto. Net lietuvių kalba 
pasidarė perprasta — vien tik 
prasčiokų kalbama. Lenkų gi atro. 
dė poniškesnė, ir, be to, mada po
nams lenkiškai šnekėtis.
“Jaunojoj Lietuvoj” sutinkame ir 
daugiau tokių bajorų. Panašus yra 
Goštautas, kurį Juozui teko lanky-

MAIRONIS NESALINAMAS 
\ 

Viena Kauno centrinių gatvių bu
vo pavadinta Maironio vardu. Mai
ronio vardo gatvių turėjo daugelis 
Lietuvos miestų ir miestelių. Kau
ne daugumas gatvių pavadinimų, 
kurių vardai primindavo Lietuvos 
kunigaikštijos ar nepriklausomo 
gyvenimo laikus, pakeista. Laisvės 
alėja pavadinta Stalino prospek
tu, Vytauto prospektas — Leni
no pr., Kęstučio gt. Gorkio gt Se
nais vardais tebevadinamos Mai
ronio, Donelaičio, Daukanto gat
vės.

MIEGA BOČIŲ ŠALIS

Taip sako Maironis. “Jaunosios 
Lietuvos” įžangoje. Bočius, boče- 
lis yra slavybė, kilęs iš šaknies 
bat-, batiuška. Lietuviškai reikia 
sakyti sentėvis, seno
lis, senelis, prose
neliai. Slavybė yra ir anū
kas; reikia sakyti vaikai
tis, dukraitė. Vartoja
ma dar to paties Maironio nauja
daras ainiai — tai nevykęs nauja
daras; sakytina p a 1 i k o n y s. 

ti. Goštautas tai vienas stambiau
sių bajorų — dvarininkų; ant Ven
tos kranto stovi rūmas švarus — 
išbaltintos sienos, rausvi kaminai. 
Jo ūkyje šeimyna kaip skruzdė
lės kruta, darbuojasi. Dirvonai 
aparti, takai nuravėti. Bet jo są
lygos kietos: valdė geležine ran
ka, todėl ir pasisekimas. Jis tai 
ne Juška; netinginiavo nei jo vien
turtė duktė nesėdėjo rankų su
dėjusi. Ji pati sodindavo su tar
naitėmis jurginų kerus, pati jiems 
grėbliu ežias išakėjusi. Tačiau 
Jadvygai Goštautaltei pamilus 
Juozą ir jos broliui netyčia išsi
tarus, kad visi žmonės lygūs, Goš
tautas apsiniaukęs griežtai sudrau
dė savo dukterį: liepė nepamiršti, 
kad tarpas tarp Juozo Ir jos esąs 
begalinis.
Kelios mylios nuo Goštauto dvaro 
gyvena neturtingi Sokaičių bajo
rai — šlėktelės, apie kuriuos Mai
ronis sako:

— Sokaičių bajorai nors arti
nemoka, 

avitarpy ponais paliokais vadinas.

O tik prašnekink juos lietuviškai, 
tai tyli barzdą išpūtę. Jų moterys 
dirbti tingi, net austi nemoka:

— Bet polką po aslą patrypdamos
! šoka

Ir išeigai perkelio jupomia puošia*.

Valstiečių merginų tai nepalygin
si. Nėra joms laiko kaip bajorėms 
tinginiauti: vien skuba ritinti 
džiūstantį šieną, o ir kitų darbų 
be galo. Prislegia ir valstiečius 
sunkios valandos. Taip atsitiko ir

MAIRONIS IR LIETUVA
Kai Maironis kūrė savo gražiau

sius darbus, tai Lietuva tebebuvo 
pavergta carų Rusijos. Tais lai
kais stiprybės Jis sėmėsi iš gar
bingos tautos praeities. Grįžta jis 
į tuos laikus, kada garsioji šalis 
varė savo vilnis lig Dono ir Marių 
Juodųjų; kada Vytautas Didis gar
siai viešpatavo ir mušė kryžiuo
čius piktus; kada bočiai už laisvę 
tiek amžių kariavo; kada ne vien 
tik politine galybe garsėjo Lietu
va, bet ir savuoju žmoniškumu. 
Idealizuota praeitis kelia poetui 
norą prikelti praeitį iš kapų, bent 
pasisemti iš jos įkvėpimo, o ir 
stiprybės dabarties uždaviniams 
vykdyti.

Tačiau toji garsią praeitį tu
rinti gražioji šalis kenčia pries
paudą ir vargą. Iš didingų pilies 
griuvėsių, garsių praeities liudi
ninkų, bangos išplauja bokšto ak
menis ,o nutilusios sienos apleistos 
visų, be sargo, ginklų ir žmonių. 
Lietuvą dengia naktis tamsiais rū
bais. Bet pabudę paukščiai pagi
riais jau šneka. Kryžius — 1 m-

TREMTINYS IR MAIRONIS
Ko nors brangaus netekus, min

timis dažnai grįžtama prie jo. 
Tremtinys. yra netekęs brangiau
sios savo dalies — savo tėvynės, 
kur sentėvių kapai, kur jis gimė, 
kur laisve džiaugėsi ir savųjų su
pamos šilumos užuovėjoje gyveno. 
Lietuvis žinojo Lietuvoje upes dėl 
Jo tekant, Lietuvos girias dėl jo 
ūžiant, Baltijos jūrą dėl jo vaito
jant. Kaip šilta ir malonu, kai ži
nai, kad visas kraštas tavo, kad 
dirvose rugiai dėl tavęs noksta, 

miestuose fabrikai tau dirba, šven
tovės bokštai dėl tavęs į dangų 
tiesiasi.

Tremtinio išgyvenimus yra pa
tyręs ir Maironis: Ir jam teko net 
15 metų pragyventi Petrapilyje, 
nors ir studijuojant ir profeso
riaujant, bet visdėlto toli nuo tė
vynės, svetimųjų sostinėje. Tuo 
metu jis sukūrė ir savo geriau
sius darbus: ten gimė “Pavasario 
Balsai”, ten ir “Jaunoji Lietuva”. 
Tėvynės ir laisvės ilgesys pagim
dė švelniausius Maironio posmus. 
Kai šiandien mes mintimis grįž
tame į Lietuvą, į jos Dubysos 
Nemuno pakrantess, toks jauku
mas ,tokia šiluma dvelkteli mūsų 
dvasioje! Tokios pat mintys kilo 

su Rainių šeima, kurie besisteng
dami išmokslinti Juozą, patys į 
skolas įpuolė. Gi Juozui senai Jad
vyga susuko galvą, ir tik kaip 
vedus ją tegalvojo. Taigi naudos 
ūkiui iš jo tikėtis nebebuvo kas. 
Pabaigęs klases, Juozas kibo į kai
mišką darbą, kad užsidirbtų pini
gų. Tačiau kūnas nepratęs, jėgos 
greit palūžta, ir perbalęs lovoj ai
manuoja. Goštautas, nors ir atjau
čia Juozą, tačiau išleisti Jadvygos 
už jo nesutinka. Kartą jis net su
šunka:

— Ar leisti už tamstos galiu vien
turtę, 

Kuriai net didikų netrūks!

Tokį didelį skirtumą randame tarp 
valstiečių ir bajorų Maironio lai
kais. Bet Maironis pranašauja 
permainą. Vienoje vietoje jis sa
ko, kad laikai mainosi stačiai aky
se, kad tie patys vardai gauna 
kitą prasmę, kitaip imama jausti. 
Juozas tačiau nevedė Jadvygos, 
bet visą savo jaunatvės energiją 
paskyrė kitai sužadėtinei — Lie
tuvai tėvynei. Susirgęs džiova jis 
mirė. Jo darbą ėmėsi tęsti Jadvy
ga. Goštauto Vilniaus rūmai tapo 
lietuviškosios veiklos centras., Gi 

Goštauto sūnus Motiejus vedė Juo
zo seserį Onutę, kurią taip pami
lo ir senasis Goštautas.
Tokį tat Lietuvos socialinio skir
tingumo ledo tirpimą pavaizduoja 
Maironis “Jaunojoj Lietuvoj”. Bet, 
iš tikrųjų, tai daugelis bajorų, 

ypač dvarininkų, liko nuošalėje ir 
nvįsijungė į tautinį lietuvių dar
bą. Nusivylęs Maironis jiems “pa
minklą” pastatė “Mūsų Varguo
se”. Tačiau didelė dalis mūsų 
smulkiosios bajorijos, ypač žemai
čiuose, nuėjo Maironio keliais.

Danutė Butkeviciute.

čia gyvatą žada, ir Maironis, ti
kėdamas Dievo Apvaizda, prana
šingai mato kančios aureolės žen
kle laisvės ir šviesios ateities ry
tą. Prisideda ir bajorų apaštala
vimas. Teigiamais bajorų ir didi
kų pavyzdžiais jis nori patraukti 
savo meto sulenkėjusią aristokra
tiją prie bendro tautinio darbo. 
Laisvės troškimas išvirsta galin
gu pavasario sriautu, griaujančiu 
priespaudos užtvankas, užverda 
idėjų kova. Maironis šaukte šau
kia tėvynę nusimesti rūbą, kuri 
užvilko svetimieji. Su jaunimu už
traukia Maironis naują giesmę, 
su jaunimu jis drįsta žengt į ko
vą, lyg maršalas su neįveikiama 
armija.

Poetas žino, kad pirmosioms 
gretoms tenka pralaužti ledus, 
tenka nugalėti milžiniškus sunku
mus: reikia tada eiti kovotojams 
petis j petį suglaustomis eilėmis, 
dirbant visokių įsitikinimų veikė
jams vienybėje ir susiklausant.

Antanas Fišeris.

ir Maironiui, kai Petrapilyje jis 
rašė:

— Graži tu, mano tėvyne,
šalis, kur miega kapuos didvyriai.. 
Ten susimąstęs tamsus Nevėžis 
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas.

Arba vėl, jau kitais žodžiais, 
Maironis grįžta į kraštą:
— Kur žemčiūgai, žalios rūtos, 

kur raiba gegutė,
Ten tėvynė, ten sodybos, 

ten sena močiutė.

Išėjai, būdavo, vakarą pasivai
kščioti:

— Ramios, malonios vasaros nak-
jfy- 07 tys;
Medžio užmigęs nejuda lapas;
Viskas nutilo, viskas nurimo, 
Vienos tik žvaigždės mirkčioja, 

dega...

šiandien mums tepasiliko vil
tis — tremtinio paguoda. Mairo
nio dvasia su mumis. Tikėkime, 
kad pamatysime dar Lietuvą, kad:
— Išaus kita gadynė;

Prašvis laikai,
Pakils jauna tėvynė.

Rata Jakutytė,

3
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Ten, kur į Nemuną įteka Neria, 
yra susidaręs smailus trikampis, 
santaka vadinamas. Toje vietoje 
jau senaisiais laikais yra prasidė
jęs kurtis Kauno miestas. Santa
koje, prie pat Neries kranto, te
beriogso Kauno pilies grūvėsiai. 
Pačiame smaigalyje yra kunigų 
seminarija. Jos sodelio tvoros šlie*

TRYS
DIDIEJI

MAIRONIO REIKŠMĖ TAUTAITrys Didieji ir nesisvečiuodavo 
vienas pas kitą. Jakštas labai ger
bė Maironį, laikė Ji paveikslu ki
tiems poetams, bet Maironis nela
bai tesižavėjo poetu Jakštu, nors 
didžiai gerbė prelatą Dambraus
ką. Noolituanai pasikvietė savo 
garbės nariu Maironį, jaunalietu
viams parašė jis himną. Ateiti
ninkas Jakštas-Dambrauskas tu
rėjo pagrindo šnairuoti į Kauno 
kunigų seminarijos rektorių: iš 
seminarijos jis laukė naujų kuni-

jųjų laikų, žymus mokslininkas, 
bet ne mokslininkas, garsus po- 

ictos, bet ne poetas, griežtas kriti- 
josi Maironio namai. Tai erdvus kaS| bct ne kritikas. Ir visdėlto 
didelis, dviein aukštu. renesanso1 žymiausias lietuvių tautos žmo

gus, stovįs greta Valančiaus, Ba
sanavičiaus, Kudirkos, Maironio, 

ir Vaižganto. Jokių augštybių ne- * gųf uolių ateitininkų rėmėjų. Vaiž- 
siekė Jakštas, kažin ar kas matė gantas ,sukinėjosi visur — ir tarp 
prelatą Dambrauską su prelatiš- 
ku žiedu.
Gyveno tat čia santakoje, sena- ' 
miestyje tarp penkių bažnyčių • 
trys naujosios Lietuvos Didieji.1 
Bet niekad neteko Jų matyti kar
tu: senamiesčio aikštėje, pačiam 
vidury išsiskėtusi tupėjo gulbės *

didėlis, dviejų augštų, renesanso 
stiliaus pastatas, kurį Maironis 
buvo nusipirkęs ir kuriame visą 
laiką gyveno. J seminariją jis ga
lėjo patekti visai neišeidamas į 
gatvę: iš jo kiemo sodėlio buvo

MAIRONIS

varteliai į kunigų seminarijos so
delį. Tai rektoriaus varteliai.

Toje pačioje santakoje, nuo Ne
muno kranto stiepėsi Vytauto baž* 
nyčia. Nebuvo ji nei didelė nei la
bai graži — pretendavo į kuklų 
gotikų. Garsi ji: Vytautas ją sta
tydinęs, ir daug Nemuno vandens 
pro jos palanges yra nuplaukę. 
Naujausiais laikais ji išgarsėjo 
kanauninko Tumo-Vaižganto vieš
patavimu joje. Nepriklausomo gy
venimo didžiausią dalį išgyveno 

jis sale jos, iš savo kabineto lan
go žvelgdamas į vadinamąjį Per
kūno namelį. Si aplinkybė ne kar
tą jį yra erzinusi. Jėzuitai mat tą 
senąją stabmeldišką liekaną “re
montavo'*. Na, ir pakeitė veidą 
bjauriau kaip rusai Kudirkos til
to. Pats girdėjau: paburnodavo 
Vaižgantas, kad ir prieš savo kon- 
fratrus! Bet, iš tikrųjų, tai tiek 
to namo ir perkūniškumo turė
ta. Ot, nekaltai apkalbėjo žmonės 
ir tiek. Meistrai prišmallino bokš
tų bokštelių, o žmonėms ir pasi
rodė: jei ne Dievo, tai kieno čia 
būta šventyklas? — Perkūno. Bet 
pyko tai su pagrindu Vaižgantas: 
kam remontuoti gražų daiktą, jei 
nieko apie grožį neišmanai.

čia pat santakoje daug metų 
karaliavo su šv. Kazimiero pagel
ta ir trečias didysis .— prel.

tautininkų; krikščionis-demokratag 
Dambrauskas nuėjo opozicijon tau
tininkams. Ką kritikas Jakštas- 
Druskius peikė, tą gyrė kritikas 
Vaižgantas, šv. Kazimiero drau
gija buvo Lietuvos katalikybės 

. tvirtovė, griežtas, dogmatiškas bu- 
---- „ -------------- «------  vo ir kunigas prelatas Aleksand- 

pavidalo Kauno rotušė, lyg pasi-1 ras Dambrauskas. Jei kas be iš
šovusi trijų Didžiųjų nesuleisti pažinties, be formalumų norėjo 

susituokti, tai eidavo pas kanau
ninką Juozą Tumą. Sutuokdavo 
Jis ir gana lengvai mišraus tikė
jimo Jaunavedžius. Ir sakė todėl 
prel. Dambrauskas apie savo kai
myną: “Tumas pats Nemuno pa
krantėmis vaikščioja ir gaudo 
skęstančias žuveles“.

šovusi trijų Didžiųjų nesuleisti pažinties, be formalumų 
krūvon. Maironį tik labai retai te- ' 
sutikdavai — jis užsidaręs buvo! 
savo rūmuose. Jei praeiviui, ir 
metų metais kaimynystėje gyve
nant, nusišypsojo laimė Maironiui 
pakelti kepurę, tai tas įvykis mi
nėta savaitėmis. Maironį patikę, 
kepurę kėlė visi — pažįstami ir 
nepažįstami. Vaižgantui galėjai ir 
ranka pamojuoti, kai jis rytais 

atidarydavo langą ir stabtelėdavo 
gryno oro plaučiams įkvėpti. Jei 
tu nepastebėjai Vaižganto, ui jis 
tau šūktelėjo. Galėjai jį vasaros 
popietėj© sutikti ir rotušės aikštė
je, besėdinti ant suoliuko, o ant 
kelių ar aplinkui šokinėjo jo tak
siukas. Surasdavo jis visad ir tau 
žodį, o sutikus autobuse, prašne
kėdavai su juo visą kelią, kartais 
net pravažiuodavai ir reikiamą su
stojimą. ' 
Jakštą sutikdavai kinksnojantį ar 
stovinėjantį, bet visados knygon 
akis įbedusį. Tik jei tu turėjai 
tikdavo toje pačioje aikštėje, Bal- 
drąsos, galėjai jį prašnekinti, ir 
tada jis valandėlę skirdavo pasi
kalbėti su tavim. Ir visa tai nu- 
tosios Gulbėss akivaizdoje.

VAIŽGANTAS

Trys Didieji ir po mirties pasili
ko gyventi Nemuno ir Neries san
takoje: Maironis atgulė vyskupų 
katedroje, kurios sosto gyvam, ma
nė .pagailėjo jam draugai. Ten 
pat atsigulė ir Jakštas-Dambraus
kas, nors visai tokios garbės ne
pretendavęs. Vaižgantas pasikasė 
po savo Vytauto, Marijos vardo 
bažnyčios pamatais, ne šventosios, 
tik kunigaikščio statytojo vardu 
išgarsėjusios. Vaižganto pasira- 
šydintas antkapio įrašas, be kitu 
titulų, skelbia: “Čia ilsisi kan. 

Juozas Tumas-Vaižgantas.......... .
šiaip jau tretininkas“.

NEMO

(Tąsa iš 3 psl.)

Maironis yra vienas pačių didžių
jų atgimimo laikotarpio asmeny
bių. Jis yra buvęs lyg vaidyla, 
savo kanklėmis žadinęs lietuvių 
tautinę sąmonę. Visa dar dabar 
tebegyvenanti vyresnioji karta 
ryškiai prisimena Maironio įtaką 
ir nevienam ji padėjo susirasti sa
vo lietuvišką lytį. Jau prieš I-jį 
Pasaulinį karą, karo metu ir pir
maisiais nepriklausomo gyvenimo 
metais nei vienas lietuviškas po
būvis neišsivertė be Maironio dek
lamacijų bei dainų. Kompozitoriai 
Naujalis ir Sasnauskas yra įvilkę 
muzikinėn formon skambiausius 

Maironio deimančiukus. “Užtrauk
sim naują giesmę, broliai” taip 
elektrizuojančiai veikdavo, kad iš 
pobūvių grįžę vaikai nusisukdavo 
nuo tėvų, jei išdrįsdavo jie prakal
binti juos kuria nors svetima kal
ba. O buvo tuo metu daugelis Šei
mų, kitos mišrios, kur namuose 
prie stalo girdėdavosi lenkų ar ru
sų kalbos. Ir toji pasipriešinimo 
senimui nuotaika darydavosi va
linga, net grūmojanti, nes tas 
pats Maironis ją sukeldavo:

— Nebcužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; 
Nebsulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir baisu.

Maironis, būdamas visą laiką 
Kauno kunigų seminarijos rekto
riumi ir dėstydamas dar universi
tete, išaugino šimtus tautiškai są
moningų kovotojų kunigų. Tačiau 
šioje darbo srityje Maironio įta
ka klierikams nebuvo tiesioginė
— jo artumas ir jo poeto garsas 
veikė Jaunuosius klierikus bei ku
nigus, nes šiaip jau pedagogas 

Maironis buvo formalus ir šaltas 
pareigos žmogus. Koks didelis yra 
suvaidintas šioje srityje Maironio 
vaidmuo, paryškės tik tada, jei 
prisiminsim, kaip smarkiai buvo 
sulenkėjusi mūsų kunigija, kokia

lenkinimo banga sklido per baž- literatūros lapus, 
nyčias.
Pasakojama, kad Maironis paša-

Dambrauskas — Jakštas.
Pragyveno jis čia santakoje di
džiausią gyvenimo dalį — 39 me
tus: Čia mokėsi kunigystės, Čia 
mokė kitus to paties, Čia ir pasi
mirė. Nedidukas, palinkęs kupre- 
lėn, visad akiniuotas, aptriušusia 
sutana — tokį pažinom Aleksand
rą Jakštą. Namuose, — namų jis 
neturėjo — šv. Kazimiero drau
gijos pilkam dviaugštyje namūkš- 
tyje sutikai Jį visad pasilenkusi 
prie knygos, bet visad turėjo jis 
laiko ir svečiui. Tuose namuose 

buvo ir šv. Kazimiero spaustuvė, 
ir leidyklos raštinė, ir knygynas. 
Negalima būtų net įsivaizduo
ti tų visų reikalų pradininką ir 
amžiną pirmininką gyvenant kur 
nors kitur.
Kas gi, iš tikrųjų, buvo tas Jakš
tas ir ką jis dirbo? Jakštui toks 
klausimas netinka: klauskite, kas

ĮVYKIS ADELAIDĖJE
LEONO ŽYGO TAPYBOS PARODA

JAKŠTAS

jis nebuvo ir ko jis nedirbo. Šir
dingiausias lietuvis, paprastutis 
kunigas, prelatas, dvasinių moks
lų profesorius, Kauno universiteto 
dvejopas garbės profesorius, dve
jopas to paties universiteto garbės 
daktaras, katalikų mokslų akade
mijos pirmininkas, poetas, mate
matikas, filosofas, teologas, -lite
ratūros kritikas, kalbininkas, re
daktorius rimtų rimčiausių kuni
giškų ir pasaulietiškų žurnalų, bet 
redaktorius ir juokų laikraščio 
“Garnio“ ir jaunimo žurnaliukų. 
Ir dar ne viskas: krikščionių de
mokratų partijos steigėjas, ateiti
ninkų steigėjas ir jų himno auto
rius, tarptautinio bendravimo 

skatintojas. Prirašė daugybę kny
gų ir nesuskaitomai straipsnių 
žurnalams ir laikraščiams. Buvo 

profesorius, o profesoriavo tik pen
kerius metus ir tai jaunystėje. Nuo 
1906 metų laisvas paukštis, bet 
visus kultūros barus apskraidąs. 
Buvo labai griežtas katalikas, dar 
griežtesnis literatūros kritikas, 
bet labai liberalus filosofas, gin- 
čijęsis su šv. Tomu Akviniečiu ir 
reikalavęs jį prisiderinti prie nau-

“Atrodo, kad menininko susiža
vėjimui savo jėga praėjus, ir iš
sisėmus jo sąmonėje eksperimen
tiniams feierverkams, emocinės 
refleksijos Leono Žygo asmenyje 
Autralijal duos žymų menininką“. 
Taip apie lietuvio Leono žygo pa
rodą atsiliepė “Th< Advertiser” 

meno kritikė Elizabeth Young.
Leono Žygo tapybos parodą 

Royal S.A. Society of Arts gale
rijoje, Adelaidėje, š.m. birželio 18 
d. atidarė Henry Kripps, Pietų 
Australijos simfoninio orkestro 
dirigentas.

Pat pradžioje, 54 aliejinių dar
bų ir 3 skulptūrų jauno meninin
ko parodą tenka laikyti bene vie

nu iškiliausiu kultūrinių įvykių as
tuonių metų Adelaidės lietuvių 

istorijoje. Nekalbant jau apie fak
tą, kad tai yra pirmoji vieša lie
tuvio dailininko paroda Adelaidė
je, reikia pabrėžti, kad dailininko 
darbo kriterijumas yra rimtas ir, 
kaip augščiau minėtoji konserva
tyvios ir atsakomingos meno kri
tikės citata rodo, yra laikoma ne
kasdieniniu įvykiu.

Paroda sukelia įspūdžio, kad tai 
ne vieno dailininko darbų esama. 
Pradedant roprezentatyvinio me

no pavyzdžiais ,per impresionizmą, 
ekspresionizmą, neatsisakant nei 

fauveistinių ir kubistinių elemen
tų, matome ir absoliutaus abstrak- 
tizmo darbų. Dailininkas paklaus
tas, ar toks jo kūrybos įvairumas 
nereiškia savęs nesuradimą, paaiš
kino, kad ir didžiausieji modernūs 
dailininkai per savo gyvenimą yra 
perėję po kelis kūrybinius perio
dus. “Jokiu būdu netvirtinsiu, kad 
man jau viskas aišku ir, kad jau 
esu save susiradęs. Nesu a priori 
nusistatęs prieš jokį “izmą“, jeigu 
tik jame yra tikro meno,” kalbėjo 
dailininkas ir nusišypsojęs pridė
jo: “Reprezentatyvinio meno, tai 
tiesiog neapkenčiu.“ Paklaustas 

kodėl, su dar didesne šypsena at
sakė: “Mat piešimo klaidas leng
viau pamatyti“.

Leonas Žygas — dailininkas sa
vamokslis. Nelankęs jokios forma
lios meno mokyklos, Jis jau septy- 
neri metai uoliai ir nuoširdžiai ta
po ir studijuoja. Jo produktyvumas 
yra tiesiog stebėtinas. Pastarųjų 
metų bėgyje jis yra nutapęs per 
100 paveikslų. Jau prieš kelis me
tus buvo pasirodęs vienoje kitoje 
viešoje parodoje, bet kritikos buvo 
atmestas, kaip pernelyg mėgėjiš
kas. Tas jo neatbaidė, tik dar la
biau paskatino sistematingai ir 
uoliai dirbti. Iš tikrųjų, mačiu
siam jo darbus prieš metus ir da
bar, pažanga yra labai iyški.

Silpniausias L. Žygas, atrodo, 
kaip tik ir yra rvprezentotyviniuo- 
se savo darbuose. Pavyzdžiui, jo 
nature morte “Gėlės“ galėtų būti 
ir gabaus gimnazisto tapyba. Nors 
jo “Rafaelinė Madona” yra tikrai 
dėmesio vertas realistinis darbas. 
Gi “Parkas mano gimtame mies
te“, tapytas impresionistine ma
niera, nei biržiečiui primins jo 
gimtą miestą, nei patenkins im
presionizmo teoretiką. Matisse’iški 
“Still Life”, ’’Karalius”, "Vaza”; 
Leger’iški “Tendencija bijoti“, 
“Let the Poor be Guilty”, “Kom
pozicija”; galų gale ir žygiški “The 
Menace’’, “Kylimas”, “Vasara Eu
ropoje“ — visi yra savaimingi. 

Žygas nebijo pasimokyti iš didžių
jų modernistų, jis juos moka per
leisti per savo emocinę ir intelek
tualinę prizmę ir jie įgauna jau ti
pišką Žygo antspaudą. Jo kalori- 
tas yra drąsus, dažnai net rėkian
čiai kontrastingas, tačiau visur 
save tapybiškai pateisinąs. Jo 
“Pieta“, “Primityvus ritualas“ ar
ba “Freudian Charms” kartais tie
siog skausmingai žaidžia pagrin
dinių spalvų kontrastais .kompo
zicinį momentą nustumiant į ant
rą planą. “G-Moll” ir “Rūta”, tai 
savotiška lyrika viename tone. 
Ypatingai įdomi “Rūta“, kur tra
diciniai lietuviški motyvai jaukiai 
derinasi aboridženlškam primity-

vizme. Impresionistiškai nuoširdūs 
peisažiukai “Kent Town” ir “Už 
kampo”. Didele jėga į mus kalba 
miniatiūrinis “Portretas No 1“ ar
ba “Paskaitininkas”.

Mr. Henry Kripps atidaryda
mas parodą paminėjo, kad teigia
ma kritika ir malonūs sveikinimai 
vis dėlto nėra dar pilnutinis dai
lininko įvertinimas. Dailininko kū
ryba pilną prasmę teįgauna tada, 
kai jo darbai kabo auditorijai pri
einamoje vietoje. Geriausia — 
kultūringų žmonių butuose.

Žinant itin konservatyvią dau
gumos lietuvių pažiūrą į vaizduo
jamąjį meną, sunku tikėtis, kad 
daug lietuvių ryžtųsi įsigyti ge
riausius Leono žygo darbus. Kar
tais ir taip vadinami lietuviai me
no žinovai spaudoje giria pseudo- 
meniškus saldumynus, o tikrai me
niškai nemeluotus darbus, nors 
tingiai galvosesnai ir nesupranta
mus, pasmerkia tylos sąmokslui...

Tačiau, lietuviui dekoruojant 
savo butą, visdėlto reikėtų prisi
minti menininko Žygo sąžiningu
mą ir neabejotiną Jo talentą.

R.E. MAZILIAUSKAS.

kęs klierikui neturint jį pašauki
mo, kuris kreipėsi į rektorių ne
galėdamas susimokėti už mokslą 
ir bendrabutį. Gal ir teisus buvo 
Maironis. Jaunuolis, kurį parapi
jiečiai pažindavo ir iš jo tikėda
vosi gero kunigo, beveik visad su
silaukdavo paramos iš vietinio 
klebono ir parapijiečių, jei tokia 
parama būdavo reikalinga. 
Didžiausia reikšmė tačiau Mairo
niui priskirtina poezijos srityje. 
Su Maironiu mūsų poezija pasida
ro ir gilesnė ir gražesnė. Mairo
nio poezijoje yra meniškai suau
gusi forma su turiniu, t.y. turi
niui parinktos atatinkamas eilia
vimo būdas: ritmo greitis, eilutės 
ilgis, posmų skaičius. Jis yra pra
šokęs visus savo pirmtakus ir am
žininkus vaizdo plastingumu ir 
subtylumu, poetiniu žodynu pla
tumu. “Miškas ūžia, verkia, gaud
žia“ šiandien mums atrodo labai 
paprastas pasakymas. Tačiau ko
kį girdimąjį įspūdį tie gerai pa
rinkti žodžiai sukelia, .jei tik jie 
teisingai, su deramu balso valdy
mu bus tariami. Gaila, mūsų trem
ties jaunimas, nebeturėdamas Lie
tuvos rudens miško išgyvenimo, 
niekad nebepajaus šių eilučių me
ninio veikimo galios. Jei Mairo
nis būtų rašęs rusų ar lenkų kal
bomis, tos kalbas Jis labai gerai 
mokėjo, būtų patekęs į pasaulinės

LIETUVIAI SKAUTAI 
.Išsikovojo Tarptautines 

Teises
Lietuvių Skautų brolija numoto 

pasiųsti gausų lietuvių skautų 
skaičių į jubiliejinį skautų džam- 
borę, skautų vyčių sąskrydį ir 
vadovų sueigą, š.m. rugpjūčio 1- 
12 dienomis Anglijoje susirinks 
viso pasaulio skautų atstovai. Po 
didelių pastangų lietuviams, kar
tu su kitais tremtiniais skautais, 
pavyko išgauti leidimą atstovauti 
savo kraštų skautiją savistoviai, 
savomis vėliavomis. Tarptautinia
me Skautų Biure kurį laiką vyra
vo mintis, kad tremtiniai skau
tai įsilietų'į gyvenamųjų kraštų 
skautų organizacijas. Lietuviai 
skautai šiais metais išsikovojo 
teisę netik savarankiškai dalyvau
ti jubiliejiniuose sąskįrydžiuose, 

bet ir siųsti savus delegatus į 
tarptautinę skautų konferenciją, 

kuri įvyks Cambridge š.m. rugpjū
čio 13-16 d.d. Tinkamu lietuvių 
skautų pasirodymu bus išgarsin
tas ir Lietuvos vardas. Lietuvių 
skautų dalyvavimas tačiau parei
kalaus ir daug išlaidų. Lietuvių 
skautų atstovavimas atseis virš 
1500 svarų. Nežinia, ar bus įma
noma visą tą sumą surinkti. Tad 
skautai kreipiasi į lietuvių visuo- 
menę Ir Jos organizacijas, prašy
dami paramos. Vyriausias Lietuvių 
kontingento vadovas yra V. Fid- 
leris (48, Henry Rd. West-Bridg- 
fort, Nottingham, England). 
Džamborės fondo iždininkas: Alf. 
Pocius (43, Paddington Ave, Lon
don Ont. — Canada).
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Siuskite Siuntinius 
PIGIAUSIU KELIU!

Mes esame VIENINTELĖ autorizuoto agentūra Australijoje, 
galinti siųsti

SIUNTINIUS TIESIOG JOSŲ GIMINĖMS I LIETUVĄ.

TIESIOGINIS KELIAS YRA 
GREIČIAUSIAS KELIAS.

Jūs mokate tik vienas persiuntimo išlaidas iš Australijos už 
siuntini Jūsų giminėms į USSR: tai kaštuoja tik £ 1.0.7 11 sva. 
rų siuntiniui.
Suplrldte prekes kur Jums patinka, pirkite kų norite ir atneš
kite (ar pasiųskite paštu) mums, pridėdami pirkimo kvitus 
(maksimalus svoris 11 svarų).
Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius tučtuojaus. Visus kaštus su
mokate vietoje ir siuntinio gavėjas absoliučiai nieko nemoka.
Mes garantuojame, *kad siuntinys saugiai pasieks adresatų per 
2-3 mėnesius.
NĖ VIENAS SIUNTINYS NĖRA PRAŽUVĘS PER 11 METŲ.

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Rd., Kings Cross, Sydney.

TEL. FA 5195
——g

Tačiau Mairo
nis ryžosi dainuoti lietuvio su

vargusiai sielai, nes čia anuomet 
didesnio reikalo būta. IŠ kitos pu
sės, kažin ar Maironis būtų įsten
gęs prabilti svetimiesiems poetiniu 
genijum? Jaučiame, kad Maironis 
tegalėjo lietuviui dainuoti ir tai 
tik, kol lietuvis vargo, kol Mairo
nis ilgėjosi laisvės. Bet ir lietuvio 
suvargusi siela atdaresnė Mairo
niui, kaip maldai po kryžiumi pa
laužto žmogaus. Esame tikri, kad 
suvargusių kolūkininkų trobelėse 
skamba graudžios ir melancholiš
kos Maironio dainelės ir pasitikė
jimas Dievui. Tikime taip pat, 
mes net tikrai žinome, kad kaiku- 
rių tremties įmantrių “kritikų” 
niekinamoji daina “Pirmyn į ko
vą“ uždega raudonosios Lietuvos 
Jaunimą ryžtis:

— Už mūsų žemę numylėtą. 
Už bočių milžinų kapus, 
Už brangų vardą paveldėtą,

Palaimink, Viešpatie galingas, 
Lietuvių pastangas teisingas.

Ir ryžtamasi ir dirbama dėl tė
vynės, dėl žemės Lietuvos, už ku
rią ir jų vaikai kovos.
Kaip Vėl teisingai kalbėjo Mairo
nis “Nedaugei Mūsų": rvdos, lyg 
Jis nujautė, kad dalis lietuvių pn- 
sklis po pasaulį, atsidurs net Aus
tralijoj :

—Nors mūsų, broliai, nedaugei yra, 
Tačiau tvirti, jei riš vienybė;
1 darbų rtokim vyrs i vyrų: 

Sujungtos rankos suteiks stipryb*.

Kultūros Fondui auka 
— Lietuvybei atrama!

cosmos
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
SIUNČIAME l LIETUVĄ BEI 
RUSIJĄ JOSŲ PAČIŲ SUPA
KUOTUS SIUNTINIUS.
Siuntinius prašau prisiųsti arba 
pristatyti mūsų adresu, {pakavi
mą atliekame patys.
Jūsų supirktų prekių siuntinio svo
ris padidintas iki 22 1b*. Persiun
timo išlaidos tos pačios.

•APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apdraudžiame.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
ADRESATAS GAUNA 

siuntinį per 2į — 3 mėnesius 
nieko neprimokėdamas.

Laukiame Jūsų bu siuntiniais bet 
kuriuo laiku ir savaitgaliai*:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, 
VIC. (važiuoti ii Elizabeth St., 
Essendon tramvajum, iki 44 su
stojimo Glass St.).

Taip pat:
300 Little Collins SL, Melbourne 
C. 1. TeL: Central 1270. VaL: 
11 ryto — 6 vakaro, šeštad. 9 ry
to — 1 p.p.

Sekantis laivas išplaukia liepos 
1 d. Siuntiniai išsiųsti šiuo laivu 
pasieks adresatą spalio pradžioje.

SKYRIAI 
SYDNĖJUJE:
1. A. MAURAGIS

18 Crinan St., Hurlstone Park, 
N.S.W.

Darbo dienomis nuo 1 vaL iki 
6 vai. ir šeštadieniais nuo 10 vai. 
iki 6 vai.

Sekmadieniais ir darbo dieno, 
mis vakarais kreiptis: 82 Victor 
Ave., Picnic Point

2. J. STATKUS
"ROTA’’ Delicatessen, 92 Broom
field St., Cabramatta, N.S.W. Tel. 
UB 3498. Vai.: 7 ryto — 7 vaka
ro, kiekvienų dienų.

ass
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irKalbėjo apie savo namus ir ( s—->--------- ------- <■----------
Sydnėjaus lenkai. Ilgai, oi ilgai priežastys, dėl ko nebuvo nupirkta 
jie kalbėjo. Pagaliau vieną dieną ' lietuvių reikalams numatytas na-
stojo j varžytynes ir nupirko gra
žų daktaro namą Ashfielde. Jie 

-laimėjo varžytynes nurungę Ash- 
fieldo Bussnismenų klubą, pasiū
lydami už namą £ 500 daugiau. 
Sumokėjo bene £ 18.000.

Aną dieną Ashfieldo valdyba 
savo posėdyje svarstė Sydnėjaus 
lenkų prašymą. Svarstė, svarstė 
ir vienbalsiai nutarė, kad lenkai
Čia negali turėti savo klubo.

Kodėl? Nagi todėl, kaip paaiš
kėjo Iš aldermano Mr. Frederick 
Brown pareiškimo posėdyje, kad 
“negalima toleruoti religinių, po
litinių ar rasinių klubų.” Pažod
žiui jis taip išsireiškė: “Jie nepri
valo organizuoti savo mažų gau
jų, kaip jie tai daro čia ir kituo
se pasaulio kraštuose”.

Na, dar buvo patiektas 351 aah- 
fieldišklo pasirašytas protesto pa 
reiškimas, paaiškinant, kad tai 
trukdys ramybę ir t.t.

O lenkų nupirktas namas ir 
gražioj vietoj, ir arti stoties, ir 
komenciniame rajone.

•
Sakau, “Tėv. Aidų’* vyrai neduo

da man nė savaitėlės ramiai pa
gyventi. Ir dažniausiai vis ben
dravardžiai negailestingai kimba į 
pakinklius.

štai Nr. 22 Jurgis Kalnas džiau
giasi, kad aš skaitąs ne tik ant
raštėles, bet ir kas po jomis jo 
laikraštyje atspausta; pyksta, kam 
aš nurodęs “T. Aidų” katekizmo 
paklaidas; vadina mane užkietėju
siu demagogu, prikergia man ir 
kitokių epitetų.

Jurgeli, sakyk, ko dabar purkš
tauji, it kačiukas j miltus isokęs?

Juk kiekvienas, kas skaito “M. 
p.» jr o't.a.”, mato, kad pats no
rėdamas užtušuoti savo paklaidas, 
norėdamas pasiteisinti prieš skai
tytojus, tūžmasties apimtas, klas
toj! mano mint], išrauni iš saki
nio žodj, sujauki sąvokas ir paro
diniuose straipsniuose savo min
čių mišrainę patieki skaitytojui, 
laukdamas, kad jis tai priims už 
gryną pinigą.

Broli, padėk ranką ant krūti
nės ir pasakyk, argi aš kada tau 
piktą žodj tariau pirmas ,argi aš 
tave kursčiau eiti klaidingu ke
liu? Juk tu žinai, mano broli, kad 
tu pirmas pradėjai maigyti sveti
mas nuospaudas ir kelti ergelį, 
skelbdamas išgalvotus dalykus, 
del ko ir aš tariau žodeli. Ir už 
tai apšauki mane “užkietėjusiu de
magogu”, kuo ne pragaro kamš
čiu padarai. Fe, kaip negražu.

Sakyk, Jurgeli, argi krikščioniš
ka taip elgtis, taip savo artimą 
plūsti? Kasnors dar pagalvos, kad 
apie kitus sprendi pagal save. 
Arba, kaip žemaičiai sako: kuo 
pats kvep, tuo ir kitą tep.

Mielas Jurgi, nors ir gaila man 
tave palikti klystkeliuose, bet lai
kinai nutrauksiu pašnekėsius su 
tavim, nes matau, kad esi didžiai 
supykęs ir netekęs lygsvaros, o 
tavo raštuose nerandu nė kruope
lytės, kas sužadintų artimo mei
lę. Tai liečia netik mane, bet ir 
eilę kitų žmonių, kuriuos atsivė
dėdamas pats koneveiki.

Tad palauksiu, kol apsiraminsi...
•

Užbaigai pora žodžių dėl “Tėv. 
Tidų” Jurgiu Juškos pasisakymų. 
Jis rašo (T.A. Nr. 23), jog mano 
str. yra “M.P. nuomonės reiškė
jai”.

Vyrai, nekrėskit juokų: kaip 
čia senai vienas Jurgis (Kalnas) 
mane padarė etatiniu “tautininkų 
organo” komentatorium, o dabar 
kitas — nori būtinai padaryti ma
ne šio laikraščio redakcijos nuo
monės rešikėju.

Žmonės, turėkit saką: negaliu 
gi aš vienu metu sėdėti ant kelių 
kėdžių. Be to, kaip matote, aš čia 
tik gyvenimo iškarpėles tepatie- 
kiu — kur man ten laikraščio nuo
monę reikšti, arba komentarais už
siiminėti. Netinku toms pareigoms, 
užniuškit, bet netinku!

JURGIS DAUBA

PRANEŠIMAS
SYDNĖJAUS L.N. RĖMĖJAI!

Prieš kurį laiką skaitėte prane
šimą, kuriame buvo paaiškintos 

mas Aleksandrijoje. Po to prane
šimo visuomenėje pastebimas lyg 
ir tam tikras nusivylimas. Kaip 
spaudoje, taip ir privačiuose bei 
viešuose pasikalbėjimuose girdimi 
balsai, kad Sydnėjaus centrinių 
namų taryba per ilgai delsia nie
ko konkretaus nepadarydama; vie- 

| nas kitas netgi siūlo jungtis su 
’Bankstownu, kiti vėl kitaip tarybą 
kritikuoja.

Šia proga norime pareikšti, kad 
taryba i visą šitą kritiką žiūri per 
objektyvią prizmę ir gerąsias jos 
puses priima dėmesin, padidinda
ma savo pastangas narių norus 
bei pageidavimus greičiau paten
kinti. Tačiau kitą dalį kritikos, 
kuri tarybos veiklą ne skatina, 
bet ją siekia paraližuoti, taryba 
griežtai atmeta ir nekreipia jo
kio dėmesio.

Tamstos besirūpindami įsigyti 
namus savo šeimos reikalams, ir 
jau turėdami reikalingą pradinę 
sumą (depozitą), važinė jote pas 
agentus, laukėte advokatų (soli- 
citorių) įstaigose ir, kol savo tiks
lą pasiekdavote, praeidavo (lai
mingu atveju) 6 mėn., o kartais 
užtrukdavo ir iki metų, kol gau-' 
davote raktą. Tai faktas, kurį ži
no kiekvienas šio krašto gyvento
jas.

Dabar visą šį uždavinį perkel
kite penkiolikos narių tarybai, ku
ri dėl kiekvieno svarbesnio klausi
mo turi posėdžiauti ,visus ėjimu* 
daryti nepaprastai atsargiai, tad 
nėra ko stebėtis ir reikalauti, kad 
taryba nenuperka namų per kele
tą mėnesių. Juo labiau, kad jai 
tenka netik tinkamus namus su
rasti, bet ir pinigų rinkimo naštą 
pakelti. Gi, kaip dosniai pinigai 

10% PAPIGINTAS MUITAS SIUNČIANT JŪSŲ PAČIŲ SUDARY
TUS SIUNTINIUS LIETUVON IR KITUR PER MOŠŲ FIRMĄ:

Betonia Trading Co.
99 HENRY STR., WINDSOR, MELBOURNE. TEL. WIN. (LX) 3880.

Darbo vai. kasdien 2-9 vai. vakare. Arba susitarus — visuomet. 
Imamas muitas: nuo medžiagų 40%, už gatavus drabužius 65%, ko
jines, batus, odas 65% ir Lt.

Siuntiniai išsiunčiami kas savaitę ir pasiekia adresatą per du- 
tris mėnesius. Siuntinių svoris 19 Ibs Netto.

Užsakymai ir siuntiniai priimami: paštu, telefonu arba asmeniš
kai pristačius: BETONIA TRADING CO., 99 Henry St., Windsor, 
Melbourne, arba į Firmos skyrių:

LEONAS BALTRŪNAS, 295 Hoddle St., Ab- 
bo ta f or d, tel. JA 3284. Darbo vai. kasdien iki 8 vai. vakaro, arba iš 
anksto susitarus visuomet.

Siuntinių pristatymą garantuojame ir gavėjas neturi nieko pri
mokėti.
♦***♦**♦♦♦♦*****4r*■*•■*--* *♦**♦♦+*+**■«♦***

duodami, ir kiek kartų jau pas 
kiekvieną iš Tamstų buvo apsilan
kyta h* laiko sugaišta, labai gerai 
žinot** ir patys.

Vadinasi, jeigu taryba šiandien 
dar nėra įgijusi namų, tai čia vi
sai natūralu, nes taryba veikia 
labai atsargiai ir apgalvotai, o 
tam reikalinga ir ilgesnio laiko. 

Vienok čia pat pranešame, kad ta
ryba tinkamo objekto jieško visu 
intensyvumu ir jau keletą yra su
radusi. Dabar rūpestingai tiria
mos techniškos ir teisinės pirki-
mo pusės. Kai tik bus nutarta, 
kuris namas pirkti, apie tai tuč 
tuojaus būsite painformuoti.

Toliau. Norime patikinti visus, 
prie Sydnėjaus lietuvių namų pir
kimo prisidėjusius pinigus, kad 
jūsų įnašai bus panaudoti tik tam 
tikslui, kuriam jūs juos skyrėte 
— Sydnėjaus lietuvių namams 
pirkti. Visi surinkti pinigai šiuo 
metu yra laikomi keliuose ban
kuose ir visiškai saugūs.

Paskutiniuoju punktu dar nori
me pabrėžti, kad visuomenės pa
geidavimą įgyti gerus namus ir 
geroje vietoje, ne kurnors “šia
me”, tarybai dar trukdo ir per 
maža pinigų suma, kurą ji šiuo 
metu galėtų panaudoti depozitui.

Taigi, tarybai suradus geresnį, 
pastatą ir geroje vietoje, seks dar 
viena sąlyga, tik šiuo atveju ne
be tarybai, o visiems tautiečiams, 
kurie iki šiol dar labai mažai prie 
namų įsigijimo prisidėjo, arba 
dar ir visai nieko nėra davę, kad 
šį svarbų darbą konkrečiai ir rea
liai pinigais paremtų.

Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba.

19. 6. 1957.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

Redaguoja Antanas Laukaitis.
Adresas: 237 Sydenham Rd., MarrickviUe, N.S.W.

SPORTINIS PRIEAUGLIS
šiais metais Geelonge mes švę

sime aštuntąją Australijos lietu
vių sporto šventę. Džiugu, kad ir 
tremtyje mūsų sportininkai laiko
si lietuviškųjų tradicijų, yra susi
būrę j savo klubus ir lietuvio spor
tininko vardą garsina australų ir 
kitų svetimtaučių tarpe. Jeigu 
sportininkai asmeniškai kiekvie
nais metais turi progą dalyvauti 
vis kitaone mieste ruošiamoje šven
tėje, kas leidžia arčiau pažinti da
bar gyvenamąjį kraštą, ką kitais 
atvejais būtų daug sunkiau pada
ryti, tai mūsų vyresnieji sporto 
mėgėjai, stebėdami lietuvių spor
tininkų pasireiškimus, gali tik 
džiaugtis ir gėrėtis.

Lietuviai sportininkai daug dir
ba ir gražiai veikla, nenutoldami 
nuo bendrojo lietuviškojo gyveni
mo. Iš anksčiau buvusių krepšinio 
pirmenybių išaugo didesnio masto 
sporto šventės. Bendrai žvelgiant, 
sportinis lietuvių gyvenimas Aus
trai! i joje ne smunka, bet kyla.

Džiaugdamiesi šiais reiškiniais, 
mes susiduriame su pagrindine ir 
prieš akis iškylančia Australijos 
lietuviams sportininkams proble
ma, tai mūsų sportiniu pireaugliu. 
Nors sporto šventės ir išsiplėtė, 
pritraukdamos vis naujų jėgų, bet 
priaugančio sportinio jaunimo 
klausimas dar tūli gražu nėra iš
spręstas ir kelia rimto susirūpini
mo. Pažvelgus į bendrąjį aktyvių 
sportininkų skaičių, krinta į akis, 
jog patį jų pagrindą sudaro dar 
Lietuvoje ar Vokietijoje pradėję 
sportuoti asmenys. Laikas gi krau
na savo metų naštą šiems spor
tininkams ir jie pamažu pasitrau
kia iš aktyviosios sportinės veik
los, savo vietose palikdami ne jau
nąją pamainą, bet kartais dideles 
spragas. O kur gi yra mūsų Aus
tralijoj subrendęs ir bręstas lietu
viškasis jaunimas?

Krepšinis
Iki šiol visi Australijos lietuvių 

sporto klubai įvairiausiais būdais 
stengiasi pritraukti kuo didesnį 
skaičių šių jaunuolių. Vienur se
kasi geriau, kitur blogiau, nors 
bendras skaičius galėtų būt kelis 
kartus didesnis. Vienas kitas iš 
jaunųjų sportininkų jau atstovavo 
savuosius klubus spurto šventėse. 
Adelaidės Vyties Jaunasis krepši
ninkas A. Lapšys padarė nepap
rastą pažangą ir niekuo nesiskyrė 
paskutiniosios sporto šventės me
tu Sydnėjuje nuo kitų “senųjų 
krepšinio vilkų”. Jo sugebėjimai 
jam pranašauja gražią sportinę 
ateitį. Canberros jaunieji studen
tai, pirmą kartą pakeitę sostinės 
krepšinio veteranus, nors ir neat
siekė didelių laimėjimų, bet paro
dė jauną žaidimo dvasią, pilną 
energijos ir noro. Gevlongo vyrų 
ir moterų krepšinio pagrindą su
darė taip pat jauniai, kurie, jei ir 
toliau taip žengs į priekį, greitai 
pasidarys nenugalimi Australijos 
lietuvių čempionai.

Šie girtini jaunių prasiveržimai 
nėra visose sporto šakose vienodi. 
Jeigu Adelaidė, Melbournas, Gee- 
longas ir Canberra turi jaunių 
krepšininkų prieauglį, tai Sydnė- 
jus, nors ir daro įvairiausias pas
tangas, nesugeba sudaryti jaunių 
komandos ir krepšinio pireauglis 
čia yra labai menkas. Kodėl gi taip 
yra, argi ne tie patys lietuviai 
Sydnėjuje gyvena? J šį klausimą 
būtų galima atsakyti labai leng
vai. Miestas yra labai išsiplėtęs 
ii* lietuviai gyvena gana toli nuo 
centro kur ir vyksta visos sporti
nės žaidynės. Sąlygos krepšiniui 
Sydnėjuje yra labai geros, reikia 
tik noro ir paramos iš tėvų ir ki
tų jaunimo organizacijų, kurių 
daugiausiai padėti galėtų skautai, 
pravesdami savo jaunųjų narių 
tarpe mažytę sportinę propogan- 
dą. Taip pat reikšmingą ir svarų 
žodį galėtų tarti savaitgalio mo
kyklų mokytojai ir, susitarę su 

sportininkų vadovybe, karts nuo 
karto pravestų sporto ar gimnas
tikos pamokas.

Stalo tenisas ir tinklinis
Jeigu krepšinis Australijos lie

tuvių sportininkų tarpe dar turi 
nemažą prieauglį, tai kitos spor
to šakos yra blogesnėje padėtyje. 
Stalo tenisas ,atrodo, užmigdytas 
pačių šio sporto veteranų, labai 
mažai, išskyrus Sydnėjų, savo ei
lėse turi jaunimo. Su gailesčiu 
paskutiniaisiais metais teko atsi
sakyti nuo moterų iki šiol buvusių 
stalo teniso pirmenybių, nes tik 
Sydnėjus turėjo savo komandą. 
Stalo tenisininkų, tiek vyrų, tiek 
moterų, prieaugliu jau pats lai
kas būtų susirūpinti Melbourno, 
Adelaidės, Geelongo ir Canberros 
sporto klubams.

Ne geresnėje padėtyje yra ir 
tinklinis. Stebint iki šiol buvusias 
vyrų bei moterų pirmenybes, at
rodė, jog žaidžiama tik tam, kad 
įeikia žaisti. Matėsi visiškai že
mas žaidimo lygis, o apie prie
auglį tai nėra ko ir kalbėti.

šachmatai
Nors šachmatais daugiau įdo

maujasi ir žaidžia vyresnieji, bet 
tas nereiškia, jog mokytis ir pra
dėti žaisti turi taip pat tik vyres
niojo amžiaus žmonės, kurie dau
gumoje ir žaidė iki šiol buvusiose 
pirmenybėse. Visuose lietuvių klu
buose Australijoje, galima sakyti, 
nėra šachmatinio prieauglio, nors 
besimokančio jaunimo, kuriam 
daugiausiai tiktų šis “protinis 
sportas” mes turime daug.

Iieškant priežasties Australijos 
lietuvių mažo sportinio prieauglio,

DĖMESIO !
Neužmirškite švenčiu ir kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

(Honey Liąeur)
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS. 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augštos ko
kybės ir pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite
Ernstan Bottling Co. Ltd.

gamybos gėrimų su Amerikos 
ereliu etiketėje.

Sydnėjuje gėrimų reikalu raštu 
telefonu ar asmeniškai kreiptis:

HILLCREST TRADING CO., 
Wine and Spirit Merchants

81 Hillcrest Avenue, Hurstville 
tel. LU 4464.

ERNSTAN BOTTLING CO. LTD. 
2 Murray St., W. Mitcham, S.A.

'?2525čS25BSB5a5č5č525č5č5č5č52Sa5č5a5aSČ5č5B525Z5a5t!S25a5Z5a5a5? J
> EUROPIETIS SPECIALISTAS — į 
g OPTIKAS Į A Ę
H Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių I n
nl akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., C
S šeštad. 9-13 vai. ! C
K 9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef. I f r
p] (Priešais Melbourno Town Hall.) f r
Įfl Centr. 1819 r

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ
C

PIGIAUSIAS IR SAUGIAUSIAS KELIAS PER N. BUTKŪNĄ

9 Cowper St., St. Kilda South, Vic. Telef. UL 6671.

KAM SUKTI GALVĄ JIEŠKANT GERIAUSIĄ FIRMĄ?
Mes jieškome ir esame suradę geriausius bei pigiausius kelius 

jūsų siuntiniams ir mielai jums patarnaujame be atlyginimo, siųs
dami kainoraščius, instrukcijas, atsakydami į klausimus.

Užsakyti ar jūsų pačių sudaryti siuntiniai vaistų, drabužių ir 
maisto iki 11 ar 22 1b garantuotai pristatoma papr. ar oro paštu kur 
pageidaujama, — pigiau negu kur kitur.

Mūsų naujas skyrius: M. Gudelienė, 53 Hamilton St., Essendon, 
W. 6, Vic. Tel. FX 4401 (Tram. 49.59 vykti iki 51 sustojimo).

galima būtų prieiti išvados, jog 
jaunimas ras savo tėvų geresnį 
pritarmą ir pats nuoširdžiau jung
sis prie bent kokio lietuviškojo 
sportinio veikimo tada, kai paski
ruose miestuose atsiras savi lietu- 
viškeji namai, kuriuose, be kitų, 
organizacijų, ras sau nuolatinę 
vietą ir sportininkai ir nereikės 
baimintis ,kad kas nors neišmestų.

Kas kaltas?
Antra, gal būt ir pagrindinė, 

mažo jaunių skaičiaus priežastis, 
tai yra pačios Australijos lietuvių 
sporto vadovybės kaltė. Jeigu no
rime turėti jauniu savuose klu
buose ,tai mes turime jiems šį tą 
ir duoti. Kodėl gi iki šiol sporto 
metu nebuvo suruošta ir jaunių 
iki 18 metų pirmenybės ar bent 
parodomosios rungtynės įvairiose 
sporto šakose?

šiaurės Amerikoje, kur taip pat 
vyksta visų lietuvių, įskaitant ir 
Kanados, sporto šventės, tik daug 
platesniu mastu negu Australijo
je, visuomet būna ir Jaunių pir
menybės, išrenkami geriausi žai
dėjai. ir sudaromos tų metų jau
nių rinktinės. Vyt. Grybauskas, 
buvęs garsiosios Kovo krepšinio 
komandos Vokietijoje vadovas ir 
šiuo metu Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinės treneris, yra pa

reiškęs, jog Amerikos, lietuvių jau
nių rinktinė galėtu žaisti parodo
mąsias rungtynes su visais Euro
pos kraištais ir jie būtų geriausi 
krepšinio reprezentantai.

Visi Australijos lietuvių sporto 
klubai turėtų atkreipti ypatingą 
dėmesį į jaunimą, nes tik jis ga
lės tęsti ir toliau mūsų pradėtąjį 
sportinį gyvenimą čia. Duokime 
progos, dar nevėlu tai padaryti ir 
šiais metais Geelonge, pasireikšti 
mūsų jauniams, kurie jau i nusi
stovėjusią ir šiek tiek priblėsusią 
sportinę vagą, įneš gyvumo, naujų 
idėjų, o tuo pačiu pakeis ir pasi
traukiančius senuosius sporto ve
teranus, kurie kitu reikšmingu 
darbu, o jo tikrai daug yra, galės 
pasitarnauti mūsų lietuviškajam 
sportui Australijoje.

A. L-TIS
SPORTAS OKUP. LIETUVOJE

Lietuvos bokso pirmenybėse 
Kaune lengvinusiame svoryje pir
moji vieta atiteko vilniečiui Uo
siui, kuris taškais nugalėjo Bog- 
danovą. Puslengviame svoryje per- 
eitų metų Lietuvos čempionas 
Krepševičius (Kaunas) pralaimėjo 
prieš vilnietį Avricevičių. Sekan- 
či«»se dviejose svorio kategorijose 
kaunietis Arlauskas nugalėjo vil
nietį Radavičių, o kaunietis Ma
ziliauskas vilnietį Sorokiną. Pus- 
vidutiniame svoryje nugalėtoju 
tapo Rugys (Vilnius). Pirmojo 
vidutinio ir pussunkaus svorio 
čempionais pripažinti kauniečiai 
Tamulis ir Murauskas. Antrame 
vidutiniame svoryje vilnietis Sko- 
pas laimėjo prieš Vitkauską (Šiau
liai). Iš dešimties praėjusių metų 
respublikos čempionų tą vardą ap
gynė tik vienas Murauskas, o kiti 
9 čempionai nauji, į pirmąją vie
tą iškilę tik šiais metais.

5
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SYDNĖJUS
“DAINOS" CHORAS

pastaruoju metu vėl suintensy
vino savo darbą. Liepos 13 d. cho
ras vyksta j Wollongongą, kur 
giedos per pamaldas lietuviams 
katroje ir vėliau padainuos ke
lias dainas baliuje.

NEUŽMIRŠKIME ARTIMO 
SAVO

Atsitinka, kad ligos ar kitokios 
nelaimės atveju lietuvis, jei jis ne
turi čia artimųjų, patenka ligo
ninėn ir niekos juo nesirūpina, 
niekas jo neaplanko ir pagalbos, 
dažnai labai reikalingos, *niekas 

jam neteikia.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų 

Soc. Globos Draugija yra pasi
rengusi kiekvienam nelaimės ištik
tam tautiečiui suteikti medžiagi
nę ir moralinę paramą. Ji tad ir 
prašo, kad žinantieji apie sergan
čius, ar šiaip pagalbos reikalingus 
lietuvius, jai praneštų. Rašyti 
Draugijos pirmininkei: O. Dainie
nė, 24 Pitt St, Parramatta, arba 
skambinti tel. YL 9153.

VYT. DONTELA

išvykęs j Vak. Vokietiją gilina 
filozofijos studijas Freiburgo uni
versitete. Atostogų metu Vyt. Do- 
niela lankėsi Prancūzijoj, Šveica
rijoj ir apkeliavo veik visą Vak. 
Vokietiją.

STUDIJŲ VAKARAS

Liepos 13 d., šeštadieni, Syd
nėjaus lietuviai studentai ruošia 
studijų vakarą. Bus skaitomas V. 
Donielos parašytas referatas “Vel
niai lietuvių mitalogijoje” ir vie
šam forume bus diskutuojama te
ma: “Moterys, pasiekusios lais
vės, verkia”.

Parengimas įvyks Milsons Point 
salėje. Pradžia 6 vai. vak. įėji
mas visiems laisvas.

MEZLIAVA “M.P.” PAREMTI

Ponų Jaudeglų namuose, Herne 
Bay, Šeimyninio pobūvio metu 
pravesta mezliava bendruomenės 
laikraščiui paremti. Surinkta £ 

2.4.0.

JŪSŲ REIKALAMS 
naudokitės lietuvišku

Express Taxi Truck
Skambuti UY 4727

■wwiiiiiiiimwiiBMBWiiimiiiiiiiwiiiiriiiiiiiiiiE
JŪROS
Ir Pajūrio Vakaras

MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DR-JOS SYDNĖJAUS SKYRIUS

i.m. liepos 13 d., šeštadienį, 

MASONIC HALL, BANKSTOWNE, 

(prieš paštą), rengia linksmą 

PAJŪRIO VAKARĄ

Tarp šokių įdomi, nematyta programa. 
Gera muzika. Bufetas. Pradžia 7 vai. — pabaiga 12 vai.

Stipriausias Laisvės Ginklas — Spauda!
SUSTIPRINSIME $| GINKLĄ ATSILANKYDAMI Į TRADICINĮ

Spaudos Baliu Melbourne 
BALIUS ĮVYKS Š.M. LIEPOS 5 D.

RICHMOND TOWN HALL.
Puiki kapela gros šokiams. Bufete užkandžiai ir gėrimai. 

Pradžia 8 vai. vak., pabaiga 2 vai. ryto.
Pakvietimai pas bibliotekos vedėją Z. Geštartą ir telefonu (UY 4452) 

užsakomi pas V. Vasarį ir V. Bosikį — WM 6032.
L. KULTŪROS FONDO 

MELBOURNO SKYRIAUS VALDYBA.

MELBOURNAS

Kultūringa .Proga 
Kultūringam Reikalui 
Liepos 7 d., sekmadienį, A.L.

Kultūros Fondo Valdyba ruošia 
didžiulį meno vakarą. Programą 
atliks iš Adelaidės atvykusi solis
tė Genovaitė Vasiliauskienė, pia
nistė Dorothy Oldham, smuikinin
kas Albertas čelna, palydimas 

Irenos Zableckytės, išraiškininkės 
šokėjos seserys Emilija ir Julija 
Kesminaitės ir abu mūsų chorai, 
talkaujant Alenai Karazijienei.

Pelnas skiriamas M.K. Čiurlio
nio leidiniui atspausti. Tikimasi 
visus melbourniškius lietuvius, kas 
tik sveikas tą dieną jausis, į šį 
koncertą ateisiant.

Koncertas įvyks 313 Punt Rd., 
Prahram, Šopeno salėje. Pradžia 
6 vai. vak.

ATIDEDAMAS MAIRONIO 
MINĖJIMAS

Planuotas birželio 30 d. Maironio 
25 metų mirties sukakties minėji
mas atidedamas liepos 28 dienai. 
Tą vertė padaryti nenumatytos 
kliūtys: šv. Jono parapinė salė 
birželio 30 d. yra reikalinga tos 
parapijos australų katalikams.

MONASH NAMAS PARDUOTAS
Lietuvių Klubo Taryba pusmetį 

su viršum derėjosi nupirkti žydų 
bendruomenės Monash vardo na
mą Carltone. Nuo £ 15.000 savi
ninkai buvo nusileidę iki £ 11.500. 
Taryba gi buvo pasiūliusi £ 10. 
500. šiomis dienomis namas par
duotas kažkam kitam, taigi mū
siškiams nepavyko jis nupirkti. 
Namas turėjo didoką salę apačio
je ir mažesnę antrame augšte. 
Mūsų reikalams jis būtų 'atatikęs. 
Buvo ir trūkumų: neturėjo kiemo 
ir nevisai tiko jaunimo reikalams, 
reikalingas buvo remonto. Klubo 
Taryba yra užmezgusi ryšį su 
Carlton miesto savivaldybe pirkti 
jos buvusias savivaldybės patal
pas. Tas reikalas tačiau, dar nėra 
pasistūmėjęs, šiuo metu ryškėja 
ir kita mintis: jieškoti sklypo su 
namuku, kur būtų galima pasista
tyti salę.

PAPILDOMA
Korespondentas atsiprašo kad 

aprašant birželio 7 d. studentų 
vakarą, buvo praleista L. šešta- 
kauskaitės sumaniai ir sklandžiai 
surimuotas inicium semestri Hei
delberge. Jvyko tai dėl žmogiškos 
atminties sušlubavimo.

siMnainiioinwaiw
DIENA

BANKSTOWNAS
REIKŠMINGAS POBŪVIS

Š.m. birželio mėn. 23 d. įvy-! 
kušlame Bankstowno L. Namų 
rėmėjų pobūvyje dalyvavo gausiai 
ne tik banfcstowniskiai bet ir kitų 
apylinkių prisidedą lietuviai. At
vykusieji prmiau apžiūrėjo staty
bą. Ant užpakalinės namo dalies 
jau uždėti lubų balkiukai, o atei
nantį savaitgalį čia būsiąs uždė
tas ir stogo medis. Salės sienos 
bus baigtos liepos mėn. pradžioj. 
Jau užsakyti stogo rėmai.

Pobūvį prie ponių paruoštų sta
lų atidarė Al. Mauragis, kviesda
mas dalyvaujančius vaišintis ir 
pasisakyti lietuviškų namų reika
lu. Namų vald. pirm. J. Rama
nauskas, savo kalboj apžvelgęs 
namų statybos eigą skatino visus 
susikaupti ir, pažadus išpildant, 
be Jokių pertraukų varyti statybą 
toliau, kad labiausiai reikalingoj 
vietoj kuo greičiau jie atsirastų, 
ir dar šiais metais galėtume jais 
naudotis. Bankstowno Apyl. Vald. 
pirm. St. Pačėsa plačiau apžvel
gė lių namų atsiradimo eigą. Jis 
pasisakė, jog, kaip ir kiti banks-( 
towniškiai, yra įmokėjęs įnašų ir 
Sydnėjaus L. Namams, bet dabar > 
juos pervirsiąs Bankstowno L. 
Namams, kviesdamas ir kitus pa
sekti jo pavyzdžiu.

Kasininkas A. švedas padarė 
finansinę apžvalgą. Iš viso iki šiol 
turėta pajamų £ 3.187.13.6. Išlai
dų padaryta £ 2.418.6.0. Tuo tar
pu kasoje yra £ 769.8.6. Pasku
tinis pinigų vajus davęs £ G41.10.0 
Pinigų rinkimas dabar vykdomas 
kas savaitgalį. Po penkiasdešimt 
svarų įnašus jau yra įmokėję šeši 
asmenys. Artimiausioj ateity ža
da įmokėti po £ 50 visa eilė kitų 
narių. Pinigų rinkėjai Jau dabar 
retai kur nedraugiškai sutinkami. 
Kiti į namus atneša pinigus, o 
besilankant, mielai sutinkami ir 
tušti neišleidžiami. Bankstowno L. 
Namų Valdyba gauna tautiečių 
laiškų — pranešimų, jog jų kitur 
įdėtus pinigus pervedą Bankstow
no L. Namų statybai.

Kalbėtojai iš tolimesnių vietovių 
entuziastiškai vertino atliktus 
darbus, gražų sutarimą ir, pasi
siūlę būti rinkėjais savo rajonuo
se, pasiėmė pinigams rinkti kny
geles.

Nuoširdžiai pabendravę, aptarę 
tolimesnius statybos darbus, išsi
kalbėję ir padainavę, jausdamiesi 
vienos šeimos nariai, skirstėsi su 
pasiryžimu bendrąjį darbą vienin
gai tęsti toliau.

Kasininko adresas: A. švedas, 
142 Rose St, Yagoona, N.S.W.

(r)

PADĖKA

Buv. politinių kalinių Australi
jos skyrius nuošrdžiai dėkoja vi
siems prisidėjusiems prie Tragiš
kojo Birželio įvykių minėjimo pa
ruošimo.

ALB Krašto Valdybos pirminin
kui p. S. Kovalskiui, kun. P. But
kui, geradariui, padariusiam Lie
tuvos žemėlapį su kryžiumi, 
“Dainos” choristams ir vadovui p. 
A. Plūkui, Camperdowno savait

galio mokyklos mokytojoms ir mo
kiniams bei mokinių tėveliams, 
skautų vadovams ir skautams, p. 
Grosienei, p-lei Irenai Grosaitei, 
A. Jasaičiui, B. Stelmokaieiui, ir 
visiems skaitlingai dalyvavusiems 
minėjime, tariame mūsų nuoširdų 
ačiū.

Valdyba.

PADĖKA

A.L.S.K. “Vyties” V-ba reiškia 
padėką p.p. S. Jaunutienei ir O. 
Kelertienei už paaukotus tortus 

š-m. birželio 8 d. vakaro — baliaus 
proga. Ir visiems kitiems parė- 
musiems balių rengiant V-bą dar
bu ar atsilankymu sportiškas 
ačiū.

A.L.S.K. “Vyties” Vaidyba.

ČIURLIONIS AUSTRALIJOJ
A.L. Kultūros Fondo Valdyba 

yra nutarusi Sydnėjuje išleisti M. 
K. Čiurlionio kūrinių leidinį su 
meno žinovų anglišku įvadu. Tam 
uždaviniui įvykdyti yra palanki 
aplinkybė: dail. Ratas yra atsive
žęs Čiurlionio paveikslų klišes ir 
sutinka jas paskolinti. K. Fondo 
Valdyba yra paprašiusi dail. Ratą 
būti to leidinio redaktoriumi. No
rima išleisti taip, kad jis būtų 
puošmena lietuvio bute. Turėsime 
progos lietuvio menininko vardą 
Ir plačiau paskleisti — toks leidi
nys tiks padovanoti ir kultūrin- 
gesniems svetimtaučiams, o ypa
tingai meno srities žmonėms.

Tokios rūšies leidiniui išleisti 
reikia pinigų. A.L. Kultūros Fon
do Valdyba tiki, kad visi lietuviai 
supras reikalą ir ateis jai talkon. 
Laukiama organizuotos ir pavie
nės medžiaginės paramos.

M.K. Čiurlionis yra žymiausias 
lietuvių dailininkas simbolistas. 
Būdamas ir muzikas, tapyboje 
naudojo muzikinius simbolius. Jo 
paveikslai yra mistiškai pasaulė
žiūriniai. Reta.m menininkui yra 
pavykę apipavidalinti kosminės 
apimties turinį, šia prasme jis 
panašus Dantei. Išskiria jį iš dau
gelio kitų menininkų — sugebė
jimas paveikslui suteikti judesio 
įspūdį, šį tvirtinimą geriausiai pa
vaizduoja “Jūros sonata”. Čiur
lionio paveikslas yra kartu ir gili 
mistinė knyga, ir filosofinis me
tafizinis veikalas.

Stovėdami ties Čiurlionio pavei
kslu jaučiame, kad žemė yra tik 
menkutė Visatos dalelytė, kad gy
vybė yra nugalėjusi mirtį, kad 
viskas yar amžinai judąs.

A. Zubras, 
A.L. Kultūros Fondo V-bos vardu.

VILKAS ĖRIUKO KAILYJE
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 16 d., Brodmeadow ka
talikų salėje, Jungtinis Baltų Ko
mitetas suruošė birželio trėmimų 
sukakties minėjimą, į kurį atsi
lankė gausiai lietuviai, latviai, es
tai, kviesti svečiai australai bei 
kitų tautybių žmonės.

Minėjimą atidarė ir įžanginę pa
skaitą skaitė to komiteto pirm. V. 
Cinitis (latvis). Jis kalbėjo ang
liškai, supažindamas susirinkusius 
su Pabaltijo tautų tragedija ir so
vietų vykdomu genocidu. Paskaita 
baigta reikalavimu — atsišaukimu 
į laisvąsias tautas, kad būtų su
stabdytas Pabaltijo tautų naikini
mas ir grąžinta šioms tautoms lai
svė.

Toliau kalbėjo lietuvių (E. Vis- 
kauskas), latvių ir estų atstovai, 
o po kiekvienos kalbos buvo gieda
mas tos tautos himnas.

Lenkų ir ukrainiečių atstovai 
savo kalbose reiškė solidarumą 

pabaltiečiams.
Australai kalbėtojai pasakė 

daug teisingų žodžių mūsų tautos 
pavergėją vadindami tikruoju var
du ir pabrėždami, kad Maskvos 
įvykdytas Pabaltijo tautų paver
gimas tebevykdomos deportacijos 
rodo, kiek sovietai gerbia tarp
tautinius susitarimus. Sykiu tai 
yra pamoka visiems, kurios nega-

SKAUTIŠKAS POBŪVIS
SYDNĖJAUS SKAUTŲ “AUSROS ’ TUNTAS 

i.m. liepos mėn. 6 d., ieitadieni, 
rengia skautams ir skautų bičiuliams viešą

SKAUTŲ VAKARĄ — SKAUSTISKĄ POBŪVĮ, 

kuris įvyks NEW PROTESTANT HALL, Bankstowno. 
Pradžia 7 vai. vak. Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

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

ROSE

38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.
Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen SL, St. Marys, N.S.W. 

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

“Tazab“ Sydneįuįę
Ar žinote, kad siunčiant į Lietuvą, Sibirą ir kitus kraštus dova

nų siuntinėlius per TAZAB & Co. Ltd. firmą sutaupysite kelius sva
rus, arba už tą sumą galėsite pasiųsti daug vertingesnę dovaną.

UŽINTERESUOTI APLANKYKITE “TAZAB” |BAU0TIN|
VLADĄ MINIOTĄ, GYVENANTI 18 BRUSSELS ST., HOMEBUSH 
(5 min. nuo Nth. Strathfield stoties), kuris parodys Jums kaino
raščius, prekių pavyzdžius ir suteiks visus patarnavimus.

Skubūs siuntinėliai adresatą pasieks iš Sydnėjaus oro paštu per 
20 dienų ir susidarys nedidelis skirtumas persiuntimo išlaidose.

“TAZAB” firma parūpina įvairiausius ir geriausius vaistus ir 
medžiagas. Taip pat rūbus, avalynę, lakrodžlus, akordeonus ir kit.

Jūsų užsakymai paimami iš namų, tik parašykite ar kitu kuriuo 
būdu praneškite ir mūsų atstovas atsilankys į Jūsų namus.

Kainoraščiai lietuvių kalba prisiunčiami pareikalavus.
Siuntiniai yra pilnai apdrausti ir žuvimo atveju siuntėjui grą

žinami pinigai arba skubiai išsiunčiamas kitas toks pat siuntinys.

NEWCASTLYJE

11 pro pirštus praleisti ir austra
lai, nes vilkas, prisidengęs ėriu
ku kailiu, ir čia tyko “pro užpa
kalines duris” įįgyvendinti raudo
nąjį režimą, pasmaugti demokra
tiją šiame laisvės krašte.

Minėjime kalbėjo Newcastlio 
viceburmistras W.O. Skelton, Ge
rųjų Kaimynų Or-cijos pirm. T. 
Colhonn. Lake Macquarie Caun- 
cillor G. Stonton, Geležies pra
monės unijos organizatorius N. 
Nolan.

Meninėje programoje pasirodė 
prieš pora mėnesių Stasio Žuko 
suorganizuotas, bet jau gerokai 
pralavintas choras, padainavęs 4 
dainas, latvių solistė (p. Ozulinš) 
padainavo dvi latviškas dainas, 
J. Juškevičiaus sukurtas gyvasis 
paveikslas vaizdavo bolševikų te* 
rorą 1940 m. Gyvąjį paveikslą 
angliškai aiškino E. Liūgą. Jis 
paskaitė ir eilėraštį. O. Bajelytė 
pranešinėjo programą.

Prieš minėjimą lietuviams pa
maldas už žuvusius ir ištremtuo
sius į Sibirą atlaikė ir pamokslą 
pasakė S. Gaidelis S.J. Baltų ko
mitetas prie žuvusiems australų 
.ariams paminklo padėjo gyvų gė
lių vainiką.

(K).

KAIMYNAI KVIEČIA
Liepos 13 d. ALB Wollongongo 

Apylinkės valdyba organizuoja 
lietuvių dieną ir maloniai kviečia 
atsilankyti sydnėjiškius ir kitua 
vandenyno pakrantėse gyvenančius 
brolius ir seseris.

KAS GI ĮVYKS TĄ DIENĄ 
WOLLONGONG E?

4.30 vai. pamaldos katedroje. Šv. 
Mišias už Darių ir Girėną, tragiš
kai žuvusius Atlanto nugalėtojus, 
atlaikys kun. P. Butkus. Pamaldų 
metu giedos Sydnėjaus “Dainos” 
choras.

Tuoj pa pamaldų krepšinio var
žybos tarp Illavara krepšinio klu
bo ir Sydnėjaus Kovo. Rungtynės 
įvyks Wollongongo Technical Col
lege. Pradžia 5.30 vai.

Atlanto nugalėtojų Dariaus ir 
Girėno 24-jųjų mirties metinių 
trumpas minėjimas įvyks Corri- 
mal Hali, Corrimal. Renkamės 7 
vai. vak.

Po minėjimo vakaras — balius, 
čia ir vėl girdėsime “Dainos” cho
rą.

Bufete gėrimai ir užkandžiai. 
Gera kapela gros šokiams.

Kviečiame liepos 13 d. visus pa
jūriais — pamariais atvykti į Wol- 
l'»ngongą ir gražioj lietuviškoj 
draugystėj praleisti šeštadienio 
popietę.

ALB Wollongongo Apylinkės 
Valdyba.

KVIETIMAS
Newcastlio Lietuviams

Liepos 6 d. 8 vai. vak., Lawson St. 
Hamilton,

Government Transport Hall, 
įvyks pasilinksminimas

ŠOKIŲ VAKARAS

Kviečiame mielus tautiečius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti, turėsi
te progos vakarą praleisti lietu
viškoje nuotaikoje, taip pat padė
site valdybai siekti užsibrėžtų 
tikslų.

Šokiams gros italų kapela. Alu
tis bufete. Užkandžius malonėkite 
atsinešti.

ALB Newcastlio Apyl. Valdyba.

Apie Sikspensus
Apie ALB Krašto Valdybos nu

tarimą sudaryti švietimo ir kul
tūros reikalams ekonominį fondą, 
kuriam lėšos telkiamos renkant 
sikspensus, kaip pridedamąjį mo
kestį prie parengimų bilietų kai
nos, atžymėjo Eltos biuletenis, pri
durdamas, kad “Tai pavyzdys, ku
rį galėtų pasekti ir kitų kraštų 
lietuvių kolonijos”.

Ikšiol jau kelios ALB apylinkių 
valdybos ir paskiros organizacijos 
yra prisiuntusios surinktus siks
pensus, kurie pervesti j šio fondo 
sąskaitą, šiuo keliu surinktos lė
šos tebus naudojamos Australijos 
lietuvių bendruomenės švietimo ir 
kultūros reikalams.

SUSIRGIMAI DIFTERITU

Pastaruoju metu Sydnėjuje už
registruota keletas susirgimų dif
teritu. Fairfielde vienas vaikas 

mirė ir 4 paguldyti ligoninėn. Su
sirgimai ir mirties atvėjis palie
tė naujųjų ateivių šeimas. Svei
katos departamentas nurodo, kad 
šie nelaimingi atsitikimai įvykę 
tik todėl, kad vaikai nebuvę pa
skiepyti. Manoma, kad naujieji 
ateiviai, dėl kalbos sunkumų ar 
kitų priežasčių, galėję nežinoti 
kur kreiptis, todėl sveikatos de
partamento pareigūnai aplankys 
Fairfielde gyvenančių naujųjų 

ateivių šeimas ir duos reikalingų 
patarimų, žadama pravesti pla
taus masto akciją ir skiepijimą 
nuo difterito visame Sydnėjuje, 
pirmiausiai priemiesčiuose.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
(TeL WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simniškis,- as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. (TeL MX 2120).
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