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POLITINĖ PASAULIO PADĖTIS PASKUTINĖMIS DIENOMIS TAPO ITIN ĮTEMPIA. SOV. 
RUSIJOS PREMJERO IR CP PIRMOJO SEKRETORIAUS N. CHRUŠČIOVO PASIŪLYMĄ — 
SUŠAUKTI VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJĄ ŽENEVOJE — AMERIKA IR D. BRITANIJA ATME- 
TĖ. CHRUŠČIOVAS IR NASSERIS NEDVIPRASMIŠKAI GRĄSINA VAKARAMS.

Amerikos dalinių išsikėlimas 
Lebanonan ir Anglijos — Jorda- 
nan, pasaulio politinių stebėtojų 
beveik vieninga nuomone, nebu
vo tik šių valstybių nepriklauso
mybės saugojimo laidas, bet vyks
tančio Irako sukilimo likvidavi
mas. Pirmu akimirksniu atrodė, 
kad ir amerikiečiai, ir anglai 
pradės žygį į nafta turtingą Ira
ko šalį, kur buvo nuversta vaka
riečiams palanki vyriausybė, iš
žudyta buvusieji krašto vadovai 
ir paskelbta karinė diktatūra, so
lidarizuojanti su didžiausiu ara
bų pusiasalio autoritetu Nassc- 
riu, dėja, šiuo akimirksniu ne
permaldaujamu Vakarų politikos 
priešu.

Tačiau ir čia, kaip dažnai pas
taraisiais metais, didžiosios Va
karų demokratijos nesiryžo le
miamam žygiui: jos sustojo pu
siaukelėje, neidamos gelbėti sa
vo nuoširdaus sąjungininko' — 
buvusios Irako vyriausybės ir 
jos provakarietiškos politikos.

Kyla , klausimas, kurios priežas
tys pastojo šiam tikslui kelią? 
Ar tatai tėra tik paprastas de
mokratinių laisvių demonstravi
mas, kad nesikišamą į kitų vals
tybių vidaus reikalus, jei nėra tų 
valstybių vyriausybių kvietimo, 
ar paprasčiausia baimė sukelti 
visuotinį karą?

Šiuo atveju beveik tikra, kad 
antroji alternatyva vaidina pa
grindinį vaidmenį.

Anglija, kaip žinome iš praei
ties, o dalinai — ir dabarties įvy
kių, Kipre, Kenijoj ir kitur dėl 
savo uždavinių nedaro didelių 
sentimentų su kitais. Ji mokėjo 
ir moka paspausti ten, kur reika
linga jos gyvybiniams interesams, 
tačiau ji savo šaltu galvojimu ne
šoka greitai į tokias politines 
apystovas, kurios gali sukelti vi
suotinį gaisrą.

Amerika iki šiol iš viso netu
rėjo aiškios politinės linijos Ar
timuosiuose ir Viduriniuosiuose 
Rytuose, šiai tiesai patvirtinti ga
lima atsiminti Sueso kanalo kri
zę, kada buvo bene pats aukš
čiausias laikas patvarkyti Arabi
jos valstybes, nušalinant neaiš
kių užmačių Eigipto diktatorių, 
kai, jau karo veiksmams vyks
tant, įsikišo Amerika, liepdama 
anglų ir prancūzų daliniams ap

ANSAMBLIS 
LAISVAJAM 
PASAULY

Sovietų kultūros ministerija 
Maskvoje iš Rumunijos grįžtan
čiam švedo ansambliui pranešė, 
kad esąs gautas ansambliui kvie
timas koncertuoti Čekoslovakijoj, 
Prancūzijoj ir Italijoj. Dar nenu
statytas išvykų laikas,- tačiau jau 
žinoma, kad rugpiūčio mėnesį to 
ansamblio dalis drauge su kitais 
Sovietijos meno kolektyvais kon
certuos pasaulinėj parodoj Briu
sely. (Rumunijoje irgi buvo ne 
visas ansamblis).

Iš to fakto galima daryti išva
dą, kad Sovietijos kultūros mi
nisterija siųstų tą ansamblį ir į 
Ameriką, jeigu Amerikos vyriau

leisti užimtąsias sritis...
Šį gi kartą ir Amerika surizi

kavo pradinį žygį — iškėlė savo 
dalinius į Lebanoną ir Turkiją. 
Tačiau šiuos veiksmus ji vykdė 
nepaprastu lėtumu, skelbdama 
visas išsikėlimo smulkmenas, nu
rodydama iškeltų dalinių dydį ir 
apginklavimą. Savaime aišku, kad 
šitokiom operacijom, jei jos būtų 
vykdomos norint rimtai užkirsti 
kelią agresijai, net ir eilinis žmo
gus nepatikėtų...

Juo labiau joms nepatikėjo nei 
Nasseris, nei Irakas, nei rafinuo
tas komunistas N. Chruščiovas. 
Kai jie pamatė, kad šie “baugūs" 
išsikėlimai skaičiuojami tik ke
liomis tūkstantimis ir sužinojo, 
kad naujoji Trako vyriausybė lyg 
ir pripažįstama de facto, kuri 
šiuo metu duoda visą eilę vaka
riečių norus glostančių pažadų (ir 
toliau tiekti jiems naftą), iš kar
to pradėjo iš savo pusės grąsini- 
mo ir įbauginimo propogandą.

So v. Sąjungoje ir visuose sa
telituose, pagal įsakymą, prasi
dėjo masinės demonstracijos prie 
Amerikos ir Anglijos pasiuntiny
bių ir konsulatų. Kadangi šias 
demonstracijas daro ne sponta
niškas gyventojų protestas, o iš 
anksto organizuoti, kitaip tariant 
— suvaryti komunistai su aiškiai 
apibrėžtu tikslu, tai jokių rimtes
nių įvykių, be plakatų,' šūkių ir 
vieno kito išdaužyto lango, ne
įvyko.

Tačiau šias demonstracijas se
ka N. Chruščiovo, visos komunis
tų spaudos ir Eigipto diktato
riaus Nasserio grąsinimai visuo
tinu karu.

Kada, atrodo, ir Amerika ir 
Anglija nori padaryti žingsnį at
gal, žadėdamos ir iš Lebanono, ir 
Jordano tuč-tuojaus pasitraukti, 
jei UNO pasiųs savo, nors ir ne
ginkluotus, dalinius “tvarkai pa
laikyti” šiuose kraštuose, tai ko
munistinio bloko riksmas dar la
biau didėja.

Sovietų diktatorius N. Chruš
čiovas, naudodamasis šia proga, 
sumanė pravesti jau senai perša
mą planą — sušaukti vad. Viršū
nių Konferenciją Ženevoje, kur, 
neva, būsią aptarti šios krizės 
reikalai ir pasaulis išgelbėtas 
nuo katastrofos. Kaip žinome, 
Viršūnių Konferencija iki šiol 

sybė Lietuvos politinio statuso 
atžvilgiu priimtų panašią pozici
ją, kokia Prancūzijoje ir Italijo
je savo laiku buvo priimta (ir 
formaliai pasiliko) Petaino i r 
Mussolinio vyriausybių.

TIESA išsivertė ir paskelbė 
rumunų *meno kritiko M. Marine- 
scu-Sandu atsiliepimą apie lietu
vių ansamblio koncertą, kur ša
lia priminimų, jog tas koncertas 
tai “Lietuvos, klestinčios respub
likos tarybinių respublikų šeimo
je, sveikinimas”, taip rašo:

“Koncertas truko daugiau kaip 
dvi valandas. Mes matėme tauti
nius lietuvių drabužius — tokius 
puošnius, jog kiekviena mergina 
atrodė kaip karalienė. Drabužių 
spalvos visada santūrios — gel
tona, raudona, mėlyna, žalia. 

neįvyko tik todėl, kad vakarie
čiai į jos darbotvarkę norėjo 
įtraukti okupuotosios Rytų Euro
pos tautų laisvo apsisprendimo 
klausimą.

Taigi Chruščiovas, kaip minė
ta, norėdamas išnaudoti šį vaka
riečių žygį į Vid. Rytus, panoro 
Šia proga, savaime aišku tik pro- 
pogandiniais sumetimais, atsiras
ti toje Viršūnių Konferencijoje, 
nes jis galvojo, kad šiuo kartu 
vakariečiai tikrai nekels Ryt. Eu
ropos išlaisvinimo klausimų. Be 
to, jis dar turėjo ir kitą tikslą — 
grynai propogandinį: pademon
struoti pasauliui apie savo “tai
kius norus”.

Kažkaip šį kartą Amerikos prez. 
gen. Eisenhoveris parodė gražų 
ryžtumą: Viršūnių Konferencijos 
mintį Ženevoje atmetė, o iš savo 
pusės pasiūlė susitikti vad. vir
šūnėms Jungtinėse Tautose, ku
rių darbų rėmuose esą galima ir 
tartis. Sis pasiūlymas, supranta
ma, nedaug keičia esmę, tačiau 
jau rodo šiokį tokį savarankišku
mo poreiškį ir iš vakariečių pu
sės. Anglija šiai Eisenhoverio 
propozicijai taip pat pritaria, kai 
tuo tarpu Pranczūija pareiškė, 
kad ji sutinka su Chruščiovu kal
bėtis ir Ženevoje.

Tačiau dabar Chruščiovas, pa
jutęs vakariečių nuolaidas ir aiš
kiai matydamas, kad didž. vaka
rų demokratijos nesiryžta kie
tiems žygiams, o juo labiau — 
visuotinam karui, visu balsu šau
kia ir vargu ar priims pastarąjį 
pasiūlymą.

Išvadoje laimi sovietų globoti
nis Eigipto diktatorius Nasse
ris, gana greitu tempu jungda
mas į vienalytę valstybę visą ara
biškąjį pasaulį, žingsnis po žin
gsnio skina laimėjimus ir, gal 
būt, netolimoj ateityje visos va
kariečių kompanijų rankose esan
čios Art. ir Vid. Rytų valstybių 
naftos versmės bus nacionalizuo
tos, kaip prieš tūlą laiką įvyko 
su Sueso kanalu.

Išnagrinėjus vakariečių laikyse
ną, šiuo tarpu nesimato jokių 
ženklų, kad jie būtų rimtai pasi
ruošę kariauti, o sovietai juo la
biau karo bijo, nes jį laimi no 
“nuskurę ir alkani vargšai, bet 
išdidūs turtuoliai”.

J. V.

Mes klausėmės lietuviškų dainų, 
keistai skambančių žodžių su pa
sikartojančiais priebalsiais ir iš
tęstais balsiais, primenančiais ra
mų alsavimą. Mes matėme muzi
kos instrumentus iš geltono, kaip 
medaus, medžio, kurių ansamblis 
skamba taip poetiškai ir taip ra
miai. Choras, kurį sudaro 15 mo
terų ir 13 vyrų, nuostabiai vie
ningas. Atrodo, kad tik vienas 
balsas atsako dirigentui Eduar
dui Pilypaičiui, kuris vadovauja 
chorui puikiai, subtiliai, stebėti
nai ramiai.

Mes matėme lietuviškus šokius: 
lėtąją “Kepurinę” ir vyriškąjį 
“Džigūną”, linksmą ir juokingą 
"Lenciūgėlį” ir rimtąją “Sadutę” 
— nuotakos šokį. Antroje koncer
to dalyje publika reikalavo pa-

NASSERIS IR
Anglams, prancūzams ir ame

rikiečiams kovojant dėl įtakos 
Viduriniuose lytuose, sovietai įsi
brovė į Egipto nacionalistų tarpą 
ir palenkė Nasserį savo pusėn.

Nasserio padėtis stiprėja ir va
kariečiams kas dieną kelia naujų 
rūpesčių bei politinių problemų.

Vakarų sąjungininkai, bijoda
mi Hitlerio, pamiršo komunistinį 
pavojų ir, nutraukdami nuo sa
vęs, sustiprino kariškai ir ekono
miškai raudonojo komunizmo im
periją.

Dabar tie patys sąjungininkai, 
kovodami tarp savęs už didesnę 
alyvos koncesijų dalį, nevykusia 
politika įstūmė Egiptą į raudo
nojo voro — sovietų — politines 
pinkles.

Gerai atsimename, kaip keis
tai elgėsi sąjungininkų kariuo
menė, užėmusi Vokietiją. Visus 
vokiečius laikė naciais. Turėjo 
praeiti daug laiko, turėjo nuken
tėti dauganekaltų žmonių, kol są
jungininkams visiškai paaiškėjo, 
kad jie darė didelę klaidą. Kaip 
būtų viskas įvykę kitaip, jeigu 
demokratiškieji sąjungininkai 
būtų kūrę pogrindžio judėjimą 
askirai nuo komunistų ir suėję į 
kontaktą su prieš nacius mirš
tančiais vokiečiais. Be to, ir ka
ras prieš vokiečius būtų buvęs 
baigtas žymiai anksčiau ir sovie
tai nebūtų atžygiavę taip toli į 
Europos širdį, žinoma, kas pra
ėjo, nebegrįš, bet gaila, kad poli
tikai taip dažnai užmiršta pasi
mokyti iš padarytų klaidų.

Egipto likimas yra tampriai su
rištas su sovietų politika. Dau
geliui kyla klausimas, kaip tai 
atsitiko, kad tikintieji mahome
tonai nuoširdžiai susibičiuliavo 
su bet kuriuo tikėjimo priešu 
komunizmu ir visiškai nesugrįžo 
nuo demokratiškų vakarų ? Egip
to kelias į komunistų pusę prad
žioje buvo paviršutinis. Valdant 
kraštą Farukui, paprasto egip
tiečio gyvenimas buvo ne tik sun
kus, bet ir beviltiškas. Anglija pa-

SPAUDA DĖL
GEN. SEROVO

Britų spauda išpopuliarino ge
nerolą Serovą, kai D. Britanijo
je lankėsi Chruščiovas ir Bulga
ninas, o Serovas buvo atsiųstas 
pasirūpinti jų saugumu. Anuomet 
britų spaudos ir visuomenės pa

kartoti kiekvieną numerį. Salėje 
šaukė “bis” po linksmos dainos 
“Pempei pempei Kuodotoji”, po 
šokio “Kregždė” (argi merginos 
neskraidė scenoje kaip kregždu
tės?), po choreografinio paveiks
lo “Dobilas”, po linksmo “Lietu
viško kadrilio”, po “Klumpako- 
jo”, kbrį šokėjai sušoko ne tik 
choreografiškai puikiai, bet ir la
bai komiškai) po “Gaidžio”. Ar 
tenka abejoti, kad lietuvių an
samblis paruošė mums daug siur
prizų?

Kiekvienas numeris buvo mums 
malonus netikėtumas. Santūrūs 
lietuviai pasirodė esą ne tik ta
lentingi, bet ir labai sąmojingi, 
jie įtraukė į savo turtingą reper
tuarą rumunų liaudies dainą “Te
gu tave velniai”, hamronizuotą 
Viktoro Popescu, ir padainavo ją 
lietuviškai. Bisavimui — naujas 
siurprizas — choristai šypsoda
miesi padainavo tą dainą gry
niausia rumunų kalba.”

LNA
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laikė gerus santykius su Faruku 
ir jautėsi tvirtai stovinti Viduri
niųjų Rytų žemėje, naudodama 
pigiai jos natūralius turtus.

Anglija mažai kreipė dėmesio, 
kai pasibaigė antrasis Pasaulinis 
karas; nors vokiečiai ir pralaimė
jo, bet jų nacionalizmas visai ne
lauktai pasklido po visą pasaulį 
ir ypač spalvotose ir primityviose 
tautose, kurios stovėjo baltojo 
žmogaus valdžioje.

Pažadintas egiptiečių naciona
lizmas buvo toji ugnis, kurią la
bai stropiai ėmėsi kurstyti so
vietai. Anglai bandė Egipto na
cionalizmą ignoruoti, vėliau nu- 
slėpinti jėga. Dėl to egiptiečiai 
pasuko į Sovietus, kurie parodė 
Egipto politinių ir ekonominių 
reikalų supratimą.

Jeigu anglai ir amerikiečiai bū
tų supratę egiptiečių tautinio pa
budimo svarbą ir atitinkamai bū
tų pritaikę savo politiką, nesiim
dami patys jėgos keliu įkurti Iz
raelio valstybę, tai Šiandien Vi
durinieji rytai būtų nesugriauna
ma Vakarų karinė bei ekonominė 
bazė.

Šiandien nei Anglija, nei Ame
rika negali Nasserio paklupdyti. 
Taikymas ekonominių sankcijų, 
kuriomis vakariečiai bandė Nas
serį priversti derėtis, nieko tei
giamo nedavė ir Egipto ekonomi
niam gyvenimui neturi jokios rei
kšmės. Egipto politiniai ir ūki
niai interesai pateko ant Krem
liaus despotinės meškerės, ir Nas
seris vyniojamas sovietų politinė
se pinklėse. Nasseris, viešėdamas 
Sovietų Sąjungoje, sugrįžo su 180 
milionų dolerių paskola. Tą skel
bia viso pasaulio spauda, bet ko
kius Nasseris Kremliui išdavė 
vekselius, turbūt niekas nežino. 
Galimas daiktas, kad Nasseris 
siekia aiškaus tikslo — tapti Vi
duriniųjų Rytų diktatorium. Jei
gu jis to nesieks, tai Kremliaus 
despotai jį privers. O jeigu tas 
įvyktų, tai Nasseris pasidarytų 
visų alyvos šaltinių kontrolierium.

sipiktinimas privertė jį grįžti na
mo, nespėjusį atlikti savo uždavi
nio. įdomu ir būdinga, kad net ir 
dabar kiekvienas šio generolo 
krustelėjimas, jei tik susijęs su 
britais, nepraleidžiamas tylomis 
britų spaudos.

štai birželio 27 d. Manchester 
Guardian laiškų skyriuje šitaip 
rašė;

“Pone, “Pravda” skelbia mums, 
kad britų ambasados priėmime 
Maskvoje, ruoštame birželio 2 d. 
Karalienės gimtadienio garbei, 
tarp svečių buvo ir generolas I. 
A. Serov.

“Ar tai jau būtina, kad Jos Di
denybės atstovas turi pagerbti 
Sovietų Sąjungos ir visų jos pi
liečių Ypatingąjį Budelį? — Jūsų 
Igor Vinogradoff, 10 Gower St., 
W. C.l.”

O kitas laikraštis, Daily Tele
graph, birželio 28 d. šitaip ko
mentavo tą faktą straipsnyje 
“Per daug diplomatiška”.

“Girdėjau, kad garsusis gen. 
Serov buvo tarp rusų svečių, da
lyvavusių Britų Ambasados birže
lio 12 d. suruoštame priėmime at
švęsti Karalienės gimtadieniui.

“Bet, žinoma, šiuo atveju pro
tokolo galėtų būti nesilaikoma, 
aiškiau nepakenkiast anglų — so
vietų santykiams.

E.Ų.I.

Savaitės Žinios
★ KASDIENĄ VIS AŠTRĖJANT 
VID. RYTŲ KRIZEI, Amerika ir 
Anglija stiprina savo pajėgas ta
me regijone.

Paskutinėmis žiniomis Ameinka 
dar padidino 30-Čia karo laivų 
jau ir taip didžiulį Viduržemio 
jūros laivyną. Prijungiami ir pre
kybos laivai.

Vėl atplaukė iš Neapolio į Le
banoną didžiulis Amerikos lėk
tuvnešis su malūnsparniais ir ki
tais lengvais lėktuvais.

Pranešama, kad amerikiečių 
kariuomenės operacijos Lebano- 
ne nesutinka pasipriešinimo, be 
vieno — kito pasislėpusio sukilė
lio šūvio. Aukų nesą.
★ SUVIENYTŲ TAUTŲ ADMI
NISTRACIJA, NEŽIŪRINT SO
VIETŲ ATSTOVO SOBOLEVO 
PROTESTŲ IR VETAV1MŲ, vis 
dėlto ruošia 2000 ginkluotų vyrų 
kontingentą į Lebanoną ir Jorda
ną, kur norima pakeisti ameri
kiečių ir anglų dalinius UNO ka
riuomene.
★ AUSTRALIJOS VYRIAUSYBĖ 
MIN. PIRM. MENZIES LŪPO
MIS PASKELBĖ PER RADIJĄ 
savo pritarimą Amerikos ir Ang
lijos politikai Art. Rytuose.

Kieta savo kalba premjeras 
Menzies pareiškė, kad visų pasau
lio neramumų šaltinis — yra 
Maskva su savo propogandinio 
pobūdžio grąsinimais ir kursty
mais.

“Ir šį kartą”, — pareiškė jis, 
— “Chruščiovas bando žvejoti 
drumstame vandenyje”.
★ N. CHRUŠČIOVAS IR TO
LIAU PLEČIA SAVO ĮPRASTI
NĘ ĮBAUGINIMŲ AKCIJĄ.

Pasakytoj Lenkijos atstovybėj 
Maskvoje kalboje jis, tarpe kita 
ko, pasišvaistė šitokiais “deiman
čiukais”: “Kylantis Arabų nacio
nalizmo potvynis sutriuškins Va
karų imperialistus. Amžiaus le
dynas pradėjo judėti, ir jis laužo 
ir triuškina viską savo kelyje. 
Mes esame revoliucionieriai, mes 
esame marksistai ir mes džiau
giamės, kada kolonialės tautos 
kyla ir trauko savo nelaisvės re
težius.”
★ Iš JORDANO PRANEŠAMA, 
kad Irake per sukilimą buvo nu
žudyti du Irako ministerial, • ku
rie ten tuo metu svečiavosi pas 
senąją vyriausybę.

Irako karalius per radiją žada 
pradėti karinę akciją prieš nau
juosius žudikus.
★ DAUG UŽSIENIŲ SPAUDOS 
PRANAŠAUJA, kad Vid. Rytų 
britų protektoratas Kuvait grei
tai deklaruos prisijungimą prie 
Arabų Respublikos.

Kaip žinome, prieš kelias die
nas šios anglų kolonijos šeichas 
lankėsi Bagdade ir matėsi-su Nas- 
seriu.

Anglija rimtai dėl to susirūpi
nusi ir stiprina savo kariuome
nės įgulas Adeno srityje.
★ KIPRO SALOJE BRITŲ SAU
GUMO ORGANAI DARO MIL
ŽINIŠKOS APIMTIES AREŠ
TUS.

Tik vakar buvo suimta 1250 
graikų ir 50 turkų tautybės pi
liečių.

Areštai esą vykdomi “norint 
apsaugoti gyvybes ir išvengti pi
lietinio karo”.
★ ANGLIJOS PRINCESĖ MAR- 
GARETA KELIAUJA PO KA
NADĄ. Ji lanko įstaigas, įmones 
ir ligonines. Vizitas esąs priva
taus pobūdžio.
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KAPITALISTAI RUSIJOJE LIETUVIAI INŽINIERIAI IR ARCHITEKTAI

Sovietų Sąjungos vadai skelbia, 
kad ten visi žmonės yra lygūs: 
nėra vargšų nė turtuolių, o visi 
gyvena gana gražiai, pasiturin
čiai, besisildydami Chruščiovo 
“saulėje”. Tačiau iš tikrųjų taip 
nėra ir ten, ypatingai po Stalino 
mirties, pridygo nemažai kapita
listų, kurių vien tik Maskvoje 
priskaitoma daugiau 60.000. Jų 
tarpe yra apie 780 tikrų milionie- 
rių, žinoma, iš valdžios malonės.«

TRYS KAPITALISTŲ GRUPĖS
Pagal. “Vision” žurnale tilpusi 

straipsni, tuos Maskvos kapitalis
tus galima suskirstyti į tris gru
pes.

Pirmąją grupę sudaro augšti 
partijos, vyriausybės ir kariuo
menės pareigūnai. Nors šių parei
gūnų alga nėra labai didele — 
nuo tūkstančio iki dviejų tūks
tančių rublių mėnesiui, tačiau, jie 
turi daug kitų privilegijų, pvz. 
prabangius namus gyvenimui, au
tomobilius, nemokamą maistą vai
kams, dideles sumas reprezenta
cijai ir- kt. čia galima nurodyti 
G. Malenkovą, kai jis dar buvo 
savo ankstesnėje pozicijoje ir 
reprezentacijos reikalams per mė
nesi gaudavo iki 7,500 rublių.

Šios grupės generolai yra dar 
specialiai atlyginami už turimus 
medalius ar ordinus po 100 rublių 
per mėnesi už kiekvieną; kaiku- 
rio už juos gaudavo per metus 
iki 100,000 rublių. Kiti jų turi ir 
daugiau pajamų: pvz. maršalai 
Konev ir Budiony savo pinigus 
yra investavę i lenktyninius ark
lius, kurie jiems atneša nuo pu
sės iki vieno miliono rublių per 
metus.

Antrąją rusiškųjų milionierių 
grupę sudaro mokslo bei pramo
nės žmonės, kurių atlyginimai yra 
pasakiški. Prof. A. L. UsseviČ, 
buvęs Stalino gydytojas, dabar
tinis Maskvos universiteto tyrimų

SUGRĮŽUS IŠ PACIFIKO (24)

LOS ANGELES VIEŠNAGĖSE
JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS, MIHIGAN

Į Los Angeles atskridome va
sario 17 d. Gaila, kad dėl to ne
begalėjau pataikyti į Vasario 16 
minėjimus, kuriuos tą savaitga
lį ruošė ALTA Sąjungos ir AL 
Tarybos Los Angeles skyriai, ir 
juo labiau nebegalėjau pataikyti 
į prieš savaitę ruoštą Liet. Ne- 
prik. Talkos Los Angeles atsto
vybės minėjimą.

Susitvarkiau tame pačiame Bilt
more viešbutyje, kaip ir per pir
mą mūsų apsilankymą. Netrukus 
nuvykau pasimatyti su Lietuvių 
Dienų leidėju A. Skiriumi ir re
daktorium B. Brazdžioniu. Kaip 
buvau žadėjęs, nuvežiau jiems 
kiek nuotraukų iš australiškos 
kelionės ir savo įspūdžių. Jie ta
tai žadėjo panaudoti‘savo žurnale 
ir, iš tikrųjų, visai gražiai pa
naudojo.

Telefonu iš viešbučio buvau 
susisiekęs su savo bičiuliu Bro
nium Raila, su kuriuo pasitarė
me, kaip būtų geriau galima pra
leisti tas kelias dienas, kurias čia 
ketinome pasilikti. Kitą dieną nu
važiavau jį aplankyti, ir ta proga 
per tris valandas plačiai kalbėjo
mės tiek apie mano patirtus įspū
džius Australijoje, tiek dalinomės 
Amerikos lietuvių gyvenimo nau
jienomis., Nors labai skubiu būdu 
gaudavau lietuviškų laikraščių, 
ypač Dirvą, dar Havajuose nebu
vau nutrūkęs nuo įvykių, bet vis 
dėlto per tris mėnesius nebuvus 
savo kontinente, atsirado eibės 
naujų temų. Dėkoju p. Railienei 
už vaišes—lietuviškai prancūziškai 
gamintus pietus, kurie buvo tikrai 
skanūs ir labai sveikai paruošti.

Popiet vykdamas į darbą, B. 
Raila nuvežė mane pas prof. My
kolą Biržišką, nes turėjau jam ati
duoti glėbį linkėjimų iš Australi
jos, kuriuos jam siuntė, tarp kitų, 
prof. Žemkalnis ir iš N. Zealandi- 
jos C. Liutikas. Maloniuose pašne
kesiuose greit prabėgo apie pora 
valandų, ir man buvo laikas grįžti 
viešbutin. Vakare čia atvyko J. 
Rudelis su žmona, suvalgėm vaka

direktorius, gauna apie 90,000 
rublių metinės algos, neskaitant 
pajamų iš privačios medicinos 
praktikos, kuri atneša irgi ne vie
ną tūkstantinę per mėnesį. Dr. 
V.M. Buhalov, turis širdies ligų 
kliniką, kuria naudojasi tik “iš
rinktieji žmonės”, gauna daugiau 
negu 400,000 rublių pajamų per 
metus. Nemažiau pajamų turi mo
kslininkai Lysenko, Mičiurin, Ka- 
pica ir kiti.

Trečioje šių žmonių grupėje 
telpa rašytojai, artistai, muzikai 
ir kiti įvairūs menininkai. Žur
nalistas ir rašytojas Uja Ehren
burg turi iki 10,000 rublių paja
mų per mėnesį. Rašytojas ir dra
maturgas Konstantin Seminov 
gauna už savo veikalus apie 500, 
000 rublių metinių pajamų. Taip 
pat jis turi prabangius namus 
Maskvoje, vilą Kryme, tris auto
mobilius ir nemažą būrį tarnų. 
Panašiai apvalias sumas turi ir 
kompozitoriai Aram Kačaturjan, 
Genadij Rozdesvenskij, šokėjos 
Galina Uljanova, Raisa Strucova, 
Olga Lepečinskaja ir kt.

Apie sovietinių kapitalistų gy
venimą nemažai pasakoja vokie
čiai karo belaisviai, gyvenę Ru
sijoje ir dabar grįžę į Vokietiją.

Vienas tokių belaisvių — Ru
dolf Lein, kuris yra buvęs sovie
tinio pono P. Ponomarenko šei
mos tarnū, nušviečia, kaip šis 
“draugas” praleisdavo savo die
ną. Jis paprastai keliasi 9 — 10 
vai., o po to pusryčiauja lovoje 
ir įstaigon ateina po 11 vai. Pa
vakariais jis grįžta į namus, daž
niausiai su grupe draugų, ir čia 
valgo daugiau 15 patiekalų vaka
rienę. čia būdavo geriami geriau
si vietiniai ir importuoti gėrimai.

šie sovietiniai kapitalistai, 
nors jie išreiškia savo bendradar
biavimą bei palankumą liaudžiai, 
tačiau su ja nesibičiuliauja, o 
laikosi gana atokiai. Jie turi sa-

rienę, paskui dar nuvažiavom į jo 
rūmus. Juostose jis turi užrašęs 
daug lietuviškų kalbų ir dainų. 
Buvo labai įdomu mums kaiką pa
siklausyti, ir nepajutome, kad jau 
po vidurnakčio...

XXX
Berods, trečiadienį ir man pasi

taikė staigmena Los Angeles mies
te. čia žiemos saulė kartais spirgi
na, kaip vasarą, bet pasitaiko ir 
pokštų. Tą rytą pradėjo smarkiai 
lyti. Aš buvau išėjęs iš viešbučio 
įvairiais reikalais, bet kai po poros 
valandų norėjau pėsčias sugrįžti 
— nebuvo galima pereiti per gat
vę — didžiausias potvynis, į gatvių 
sankryžas nuo kalniukų veržiasi 
vanduo. Ilgai laukiau, kol dasika- 
siau savo viešbutį. Grižęs radau p. 
Railą su žmona belaukiančius, be- 
siplepančius su mano “Generolu” 
ir bežiūrinčius nuotraukas iš mūsų 
kelionės. Laiko daug nebebuvo, ta
čiau buvau painformuotas, kas 
mane labiausia iš Los Angeles lie
tuvių nori matyti, kada turėsime 
dalyvauti ALTSąjungos Los Ange
les skyriaus ruošiamame pobūvyje 
ir t. t. Ta proga sumanėme, kad 
man, kaip ūkininkui bus naudinga 
aplankyti Knott’s Berry Farmą.
B. Raila su žmona ir viena dukte
rimi atvyko prie Biltmore viešbu
čio, kur mes jau laukėme ir tuo
jau Santa Anna greitkeliu išdun
dėjome į Knott’s Berry Farmą, 
maždaug už 25 mylių.

ši farma, ar tiksliau pasakius, 
jų šeimininkai yra šiandien visoje 
Amerikoje garsūs, galima ir žur
naluose rasti straipsnių apie jų 
savotišką biznį, kaip jis prieš 50 m 
čia pradėjo iš nieko, nuo mažos 
pašiūrėlės, kurioj prie kelio pra
dėjo pardavinėti savo keptus že
muoginius pyragaičius su kava, 
paskui biznelį plėtė, gerino ir šian
dien, kai jau jų vaikai perėmė, tai 
išaugo daugmilioninis biznis su 
didelėmis nuosavybėmis. Tūkstan
čiai žmonių kasdien, o ypač sa
vaitgaliais čia atvyksta pietums 
ir vakarienėms (specialybė — viš

Šiuo pavadinimu kuris laikas 
redaguojamas didžiulis kultūri- * 
niai — istorinis lietuvių inžinie
rių ir architektų šeimos veikalas 
jau pradėtas spausdinti Tėvų 
Pranciškonų vienuolyno spaustu
vėje, Brooklyn, N.Y.

Veikalas pradedamas liet. inž. 
ir architektais kovotojais ir žu
vusiais už Lietuvos ir kitų Tautų 
laisvę nuo 1792 metų.

Toliau aprašoma inžinierių val
stybinė ir kūrybinė talka Lietu
vos Nepriklausomybę atstatant, 
administracines įstaigas organi
zuojant, krašto apsaugą stipri
nant, pramonės įmones kuriant, 
susiekimo kelių, miestų ir žemės 
ūkio statybą vykdant.

Patiekiama technikos mokslų 
mokymo eiga bei pažanga Lietu
vos aukštosiose ir aukštesniosiose 
technikos mokyklose, Vilniaus 
Akademija (1579) pradedant ir 
dabar veikiančiu Kauno Politech
nikos Institutu baigiant, čia duo
dama ir Vokietijoje veikusių tech
nikos mokyklų apžvalga.

Dar toliau: liet, inžinierių, ar
chitektų, technikų, matininkų, 
kultūrtechnikų ir studentų tech
nikų organizacijų veikla Lietuvo
je, o ir organizacijų bei virš 1000 
liet inžinierių ir architektų lais
vajame pasaulyje visokeriopa vei
kla bei jų periodinė spauda.

Suregistruota inžinierių ir kitų

vo grupes ir į liaudies eiles atei
na tik per įvairias demonstraci
jas ar minėjimus. Tai tokia “ly
gybė” yra Sovietų Sąjungoje — 
“darbininkų rojuje”. Jeigu paim
sime eilinio ruso maždaug 200 
rublių mėnesinį uždarbį ir paly
ginsime jį su privilegijuotos kla
sės atstovo bent keletą tūkstan
čių rublių siekiančiu uždarbiu, tai 
pamatysime tikrąjį tos “lygybės” 
vaizdą.

“D”

čiukai ir steikai, na ir Farmos pro
duktai). Patrauklumą ir pramogą 
sudaro įruoštas atviras muzėjus, 
kuriame rodomi praėjusio šimt
mečio pionierių kolonistų vežimai, 
jų įrengimai, senos autentiškos 
krautuvėlės, karčiamos ir visos ki
tokios tolimųjų Vakarų gyvenimo 
išdaigas. Viskas tai paprasta, bet 
vis dėlto sugabenta čia gausybė 
autentiškų eksponatų. Žmonėms, 
kurie neturėjo progų susipažinti 
su Amerikos vakarų praeities gy
venimo būdu, čia yra ko pamatyti. 
Ką mačiau toje farmoje, tai esu 
nekartą matęs plačioj Amerikoj 
dar ir dabar, ypač pietinėse val
stybėse, o kartais dar ir šiaurinėje 
Amerikos dalyje. Jeigu nuklysite 
dar kur į tolimus užkampius, į 
miškingąsias vietas, tokį primityvų 
gyvenimo būdą galima dar ir šian
dien ten užtikt.

Visi pavalgėme farmos vištienos 
ir kitokių standartinių priedų ir 
laimingai grįžome į Los Angeles, 
nes mano šoferiui jau artėjo lai
kas vykti į savo kasdieninį darbą.

XXX
šeštadienį prieš pietus atėjo 

Jonas Uždavinys (Vinco brolis) 
su žmpna pas mus į viešbutį, tikrai 
buvo malonu • asmeniškai sueiti, 
nes per ilgus metus mes tik susi
rašinėjome. Pasikalbėjome visais 
lietuviškais klausimais ii’ apie 2 
vai. išsiskirstėme. Uždavynis atne
šė pilną dėžę džiovintų grybų... 
širdingai dėkui už juos, kurios 
parsivežę namon turėjome ne vie
ną balių...

Savaitgalis gi buvo visas mūsų, 
ir abi dienas turėjome tirštą prog
ramą.

Apie trečią valandą popiet B. 
Raila paėmėy mus iš viešbučio ir 
nuvykome aplankyti pp. šeštokų. 
Vytautas šeštokas su žmona savo 
laiku atvyko iš Vokietijos su mano 
affidevitais į Tabor Farmą, vėliau 
kurį laiką dirbo Benton Harboi, 
Mich. Dar vėliau sveikatos sume
timais jiedu persikėlė į Los Ange
les, kur dabar gerai ir laimingai 
gyvena, šeštokai buvo užpirkę na
mus, juos pataisė ir su pelnu par
davė. Dabar įsigijo stambesnę 
dviejų butų nuosavybę ir patys 
gražiai įsirengė, šeštokai yra nuo
latiniai Dirvos skaitytojai ir pas
toviai aukomis paremia tautinius 
darbus. Visada džiaugiuosi suti

lietuvių išradimai, technikinių 
mokslo sričių knygos bei straips
niai ir kitos informacinės žinios.

Patiekiama mirusiųjų ir žuvu
siųjų inžinierių, architektų ir 
technikų nekrologai, 1945 metais 
pradedant.

Kai kurioms veikalo apžval
goms dar trūksta šių svarbių ži
nių, t.y. apie: Aukštesniąsias 
technikos mokyklas Vilniuje ir 
Schwaebisch Gmuendėje; Lietu
voje veikusias: kultūrtechnikų — 
matininkų; technikų (Kauno 
ATM baigusių) ir studentų tech
nikų (STD)j organizacijas. Reika
lingas ir švietimo Vadybos pot
varkis, pagal kurį buvo pavesta 
ATM Kaune, AKGM Kėdainiuose 
ir Aukštųjų Karininkų kursų 
technikos specialybes baigusiems 
suteikti inžinieriaus vardą. Taip 
pat būtų gera gauti VDU Tech
nologijos fakultetų ATM Kaune 
ir AKGM Kėdainiuose pilnos mo
kslo programos.

Spausdinimo mėtų minimalinė 
ir vienkartinė veikalo prenumera
ta iki 1959.1.1 — 3.00 US dole
riai, o nuo šios datos 5.00 US 
doleriai.

Visus mielus inžinierius, archi
tektus ir technikus prašoma pa
remti veikalo išleidimą siunčiant 
prenumeratą, aukas, aukščiau 
minėtas trūkstamas žinias ir 
trumpas biografijas šiuo nauju 
adresu:

Mr. K. Krulikas,
93-11 114 St.
Richmond Hill 18, N.Y., USA.

SPAUDOS 
BALIUS

MŪSŲ PASTOGĖS spaudos ba
lius šiemet įvyks rugpjūčio mėn. 
30 d., šeštadienj, Cabramattos 
miesto savivaldybės salėje.

kęs tuos, kurie prąvažiavo Tabor 
Farmą ir paskui jau savo iniciaty
va mokėjo gerai susitvarkyti.

Prieš šeštą valandą visi išskubė
jome į kitą miesto pusę, Studio 
City, anapus Hollywoodo kalnų, 
kur pp. Žilinskų naujuose namuo
se mudviem buvo ruošiama priė
mimas — pobūvis. Žilinskai turi 
gražią pastogę — didesnius na
mus, o jų esančiam bute galima 
banketus rengti, čia Amer. Liet. 
Tautinės Sąjungos Los Angeles 
skyriaus valdyba, daugiausia tal
kininkaujant šeimininkėms pp. Ži
linskienei ir Vaitekienei, mudviem 
surengė tikrą balių.

Susirinko gal per 30 asmenų. 
Paprašytas, susirinkusiems plačiau 
papasakojau savo įspūdžius iš ke
lionės — gal ne tiek pačius įspū
džius, kiek išvadas iš tų patirtų 
įspūdžių. Paminėjau, kad visada 
džiaugiuosi sumaniu lietuvių įsi
kūrimu Australijoje, Amerikoje, 
Kanadoje, ar kitur, bet be abejo, 
lietuviui to dar neužtenka. 
Lietuvių ekonominis įsikūrimas tik 
tada bus pilnai pateisinamas ir 
vertingas, jeigu iš to bus 
nauda netik vienam asmeniui 
ir jo šeimai, bet ir mūsų lie
tuviškai bendruomenei, lietuvių 
visuomeniškai veiklai, kultūros 
darbų rentimui. Be to, būtų gerai, 
kad tolimąsias lietuvių kolonijas 
bent kartą per metus kas iš Ame
rikos aplankytų, ne tik kaip turis
tas ar asmeniškų malonumų jie- 
škotojas, bet kaip brolis lietuvis 
iš Amerikos. Siūliau, kad pav., į 
Australiją kitais metais gal pava
žiuotų gerb. Dr. J.J. Bielskis, ku
ris dabar pensijoje turi daugiau 
laisvo laiko ir svarbiausia, kad iš 
Amerikos jam arčiausia ligi Aus
tralijos. Tik perplaukti Pacifiką 
nuo vieno kranto ligi kito, ir 
viskas

Vėliau dar ligi vidurnakčio da
linomės įspūdžiais ir nuomonėmis, 
fotografavomės, šviesų lemputė
mis “apšaudomi” čia iš vienos, čia 
iš kitos pusės mūsų jaunojo filmi- 
ninko P. Jasiukonio, kai kurie sti
prinosi “kietais” gėrimais, visi bu
vome patenkinti ir labai geros 
nuotaikos.

Tik po dvyliktos nakties p. Rai
la mus parvežė į viešbutį poilsiui.

(Bus daugiau)

TEMOS ir PROBLEMOS
Akivarą

KAI KAS '

Dirbam, kenčiam už tėvynę, 
Po plačias tremties lankas, 
Dėvim avinėlio minas, 
Mes ne vienas čia kai kas.

Mirštam salėj už vienybę, 
Laužom, lankstome rankas, 
O kišenėj rodom špygą, 
Mes ne vienas čia kai kas.

Kito akyje aguoną,
Veik kiekvienas greitai ras, 
Bot savoj nešiojam buomą, 
Mes ne vienas čia kai kas.

— Tu tik kaltas! Aš teisingas!
— Grieko pas manė neras!... 
Nors saviems odos pristingant 
surašyt ne vienas kas...

RAGINA MINĖTI ŽALGIRIO 
MŪŠIO SUKAKTI

Docentas B. Dundulis, Vilniaus 
universiteto istorijos katedros 
vedėjas, primena, kad 1960 me
tais sueis 550 metų nuo Žalgirio 
mūšio, ir ragina tą sukaktį ati
tinkamai paminėti, būtent, “išna
grinėti vakarinių lietuvių — prū
sų istoriją, ordino įvestą žiaurą 
tvarką užkariautose žemėse, vie
tinių gyventojų nepaliaujamą 
priešinimąsi pavergėjams, lietu
vių karinę organizaciją ir gyny
binę sistemą, pastangas atgauti 
pajūrį ir jūrą, parodyti tas jėgas, 
kurios atlaikė didįjį agresorių 
veržimąsi į rytus”. Ta .proga siū
lo išleisti atitinkamus istorinius 
ir kitokius leidinius.

Prieš keletą metų miręs P. Pa- 
karklis yra daug dirbęs toje sri
tyje, tačiau tik dalis jo darbų 
tepaskelbta. Po Karaliaučaus sri
ties prijungimo prie Rusijos, jos 
visiško surusinimo (apgyvendin
ta beveik vien rusais, visi vieto
vardžiai pakeisti irgi grynai ru
siškais), apie tą sritį Lietuvoje 
nekalbama. Pastaruoju laiku jau 
kalbama apie lietuvių kovas su 

*********************  c *************************** 
DĖMESIO! DĖMESIO!

Jeigu norite Jūs pirkti namą, farmą ar biznį 
(bet kokią rūšį kiekviename priemiestyje)

GOODLANDS REAL ESTATE CO.
gali padėti Jums. Pinigai parūpinami. Yra namų su mažu 
depozitu.

CENTR. ĮSTAIGA: kambariai — 4, 10 ir 11 Concourse, 
Wynyard Ramp, Sydney.

Kreiptis į p. J. Kernoczy Telef. BX 1141.

į MURRAY’S HEALTH FOOD STORES 3

į 91 Darlinghurst Road., Kings Cross, S 
į Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195 ?
"■ Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti- 5 
■i nius tiesiog Jūsų giminėms j Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. ■,
■ J Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais, ij
5 SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ ? 
į GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JOS PASIŲSITE. j!
■! Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito. j!
■ J Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs ij
J J galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių. ,Į 
J> Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG Ji 
į Į U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS j| 
J J TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos. x ||
■ J Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GRE1- i]
į ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per J> 
J* 2-2$ mėnesio. J J
Ji Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU. Ji 
į ORO PAŠTO PRIMOKĖJIMAI TIK 14 ŠIL. UŽ i LBS, PLUS j| 
• J KITOS IŠLAIDOS. j|
■ J Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. J ;
S MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ Ji 
j! ARTIMIESIEMS Į U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO ji 
j! MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys. ji 
į JOSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes j 
«J ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas). •

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne J 
Ji LAIVAIS. Mes neturimo ryšio nei su Londonu nei su Švedija. J 
S Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!’! J 
j! Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. J
į šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai. Ji

■! AGENTAI: ;
JĮ SYDNEY: M. & N. PEKIC. 143 CABRAMATTA RD., CAB- ! 
!; RAMATTA, N.S.W. TEL. UB 2082 !
I; NEWCASTLE: FRY’S DELICATESSEN, 557 RUNSER ST., ! 
j! NEWCASTLE, N.S.W. TEL. B 3596 J
■I PERTH: S. & L. FURNISHERS, 229 NEWCASTLE ST., ;

Ilgus straipsnius sulipinę, 
Nusiplauname rankas, 
Kitam vardą užkabinę, 
Mes ne vienas čia kai kas.

Retkarčiais, pavarčius spaudą, 
Brukasi mintis pikta, 
Kad iš jos pasemti naudą, 
Sau galėtų tik Maskva.

Taip ir “veikim”, kaip lig šiolei, 
Sekim partijų gaires, 
Būsime tikri graboriai, 
Mes ne vienas čia kai kas.

Ne tiek linksma, kiek juokinga*, 
Gal žalinga — kas supras? 
Bet “kovotojų” nestinga,- 
Nebe be vienas toks .kai kas.

kryžiuočiais, būtinai visur pabrė
žiant ir rusų lemiamą talką), bet 
apie dabartinę tos Mažosios Lie
tuvos dalies padėtį neužsimena
ma.

šiuo atveju B. Dundulis prū
sus pavadina “vakariniais lietu
viais”. Kitais atvejais tuose kraš
tuose gyvenusios gentys mini
mos, lyg maža ką bendra su lie
tuviais teturėjusios, arba tiesiog 
giminingesnės slavams, negu lie
tuviams.

PATRIA
OVERSEAS PARCEL SERVICE 

131 HAMPSHIRE RD., 
SUNSHINE, VIC.

Pigiausias ir garantuotas siunti
nių persiuntimas. Mokėti nieko 
nereikia kol siuntinys pasiekia ad
resatą.
Darbo vai. nuo 9 vai. ryto, iki 9 
vai. vakaro.
Laivas išplaukia: 25-to birželio 
ir 9-to liepos.

TĘL.: MM 2791.
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A. ZUBRAS

VAIŽGANTO ASMUO
1867 — 1933

Vaižgantą pažino visa Lietuva. 
Ir tikriausiai ne raštai kalti dėl 
populiarumo. Raštai nelengva 
skaityti — trūksta dėmesį pagau
nančios fabulos, apysunkis stilius, 
ypač dėl rytietiškų tarmiškumų. 
Bet užtat Vaižgantas buvo pats 
savo asmeniu gyvai patraukli, 
nuotykinga knyga, ypač nuošird
žiai pamiltas kauniečių.
Vaižganto buvo pilnas Kaunas. 
Pasakykite, kurios reikšmingesnės 
organizacijos valdyboje jo nebu
vot Didesni suvažiavimai, reikš
mingesni posėdžiai sodinosi Vaiž
gantą į garbės prezidiumą, rinko
si garbės nariu. Jį galėjai sutikti 
operos bei dramos premjerose, žy
mesniuose pobūviuose, — visur ne 
vieną, o būrio apstotą, gyvai be
kalbantį ir sąmojus bežarstantį. 
Ir pasakydavo jis, kad lepesnė au
sis galėdavo parausti. Tik Vaiž
gantui tai tiko, niekas tuo nesis
tebėjo. Apie jį nuolat girdėjai 
Kaune nuotykių nuotykėlių, įvy
kių įvykėlių. Vaižgantas sumaišęs 
j susirinkimą atskubėjo dviem va
landom anksčiau. Teatre protar
pio metu atsistojo ir išdrožė kalbą 
vyriausybei dėl pirmojo Lietuvos 
prezidento suareštavimo. Vaižgan
tas dėl to nubaustas para namų 
arešto. Vaižgantas basas eina pa
sivaikščioti per Nemuno tiltą j 
Aleksotą, į užmiestį. Kai beposė- 
džiaujantieji Vaižganto bute su
sikerta, šeimininkas kreipiasi j sa
vo drauges kanarėles: jos pra
gysta, jų klausytis turi visi, ir 
nuotaikos atlyžta. Taksiukai Kau
ne paplito, nes Vaižgantas šios 
giminės šunų atstovą savo paly
dovu pasirinko.

Prireikė kam greitomis ’susi
tuokti, pas Vaižgantą skubėjo: 
ryžosi jis be užsakų ir indultų 
gyvenimui palaiminti. J jo šven
tovę mišių ir pamokslo ateidavo 
ir tie, kurie tikėjimui atšalę ro
dėsi, jo prašydavo vaiką pakrikš
tyti.

Vaižgantas kunigas, kanaunin
kas, universiteto docentas, poli
tikas, publicistas, recenzentas, 
literatūros kritikas, redaktorius, 
pagaliau svarbiausia — grožinės 
literatūros kūrėjas. Ir visose sri
tyse žvaigždė — pirmūnas. Nesi- 
spyrė jis, iš universiteto pasi
traukęs, ir į gimnaziją ateiti mo
kytojauti. Kaip čia prašomas at
sisakysi! Tiesa, neilgam. Bet gim
nazija laimėjo: išeidamas atvilko

VAIŽGANTĄ PAŽINUSIEJI
AISTIS
Poetas rašytojas J. Aistis, auto
rius “Imago mortis” ir daugelio 
kitų poezijos leidinių, labai gerai 
pažino Vaižgantą. Kaikurį laiką 
yra buvęs kartu su Vaižgantu 
Lietuvių Rašytojų draugijos val
dyboje. Šiuo metu J. Aistis gy
vena U.S.A. Prieš kelis metus 
Čikagoje buvo išleista jo knyga 
“Apie Laiką ir žmones”, kur jis 
aprašo ir Vaižgantą. Paklausyki
me, kaip Aistis susipažino su 
Vaižgantu. Ta? įvyko pirmaisiais 
nepriklausomybės metais Kaune. 
Buvo.suruoštas mitingas, ir į mi
nią kauniečių iš Baltosios Gul
bės, miesto savivaldybės namo 
balkono prabilo Vaižgantas. Klau
sykime tdiau paties Aisčio žo
džių:
— Kai jis prabilo, visa aikštė 
mirtinai nutilo, bet jautėsi, ji vi
sa kybojo ant plonytės ir iki ga
lo įtemptos gijelės, kad ji galėjo 
sugriauti kiekvienu momentu. Po 
kelių sakinių, visai aikštės kam
pe, prie pat miesto ligoninės vais
tinės, pasigirdo silpni ir tolimi 
pirmieji paskiri “valio!”. Tie 
šauksmąi daugėjo ir kilo, blaškė
si ir nešėsi, kaip uraganas ar ug
nis, siūbuodami nuo vieno aikš
tės krašto iki kito; tai visa aikš
tė pavirsdavo į kurtinantį griaus
tinio ar didelių vandenų ūžimą, 
tai akimirksniui prigesdavo, kad 
vėl visu smarkumu dardėdama 
neštųsi galvotrūkčiais, kaip Eli- 

visą glėbį savo parašytų knygų, 
kiekvienoje gražus įrašas, pado
vanojo bibliotekai. Tegu bent 
tuo sumažins nusivylimą, neten
kant dėstytojo!
Vaižgantas Vytauto bažnyčios 
rektorius. Ir tiko jam būti šios 
istorinės šventovės aukuro atna
šautojo, nes savyje slėpė gražiau
sius naujųjų laikų kunigo ir se
nųjų laikų išminčiaus pradus. 
Svajojo jis Vytauto bažnyčią pa
versti tautos panteonu. Tegu 
tuo ji ir neišvirto jam gyvam 
esant, tačiau pasipuošė vertingais 
lietuvių meninkų paveikslais, ši 
Lietuvos upių karaliaus Nemuno 
pakrantės šventovė apjungė se
nosios ir naujosios Lietuvos did
vyrių dvasias — Vytauto ir Vaiž
ganto. Tokia ji išliks ateities am
žiams. Juk po jos pamatais Vaiž
gantas ir atgulė poilsiui po darbų. 
Vaižgantas universiteto lietuvių 
literatūros dėstytojas. Jo audito
rija sausakimšai pilna, net sėdin
čių ant katedros laiptų ir tarp
duryje stovinčių. Kalba jis gyvai, 
todėl pagaunančiai ir įspūdingai. 
Ne mokslininkas Vaižgantas, tik 
uždegti sugeba studentus, tik pa
kreipti juos lietuvių kultūrai tir
ti, tik sužavėti ir apdulkėjusiu 
praeities paminklu.
Vaižgantas deimančiukų jieško- 
tojas. Jo spausto žodžio laukia 
naujokai rašytojai.ir rašeivos. Ir 
vis dėl ko nors V'aižgantas ras
davo progos pagirti. Deimančiu
kų pribarstė jis ir savo raštuose, 
deimančiukų prigraibstė jis ir lie
tuvių visuomenei — šekit jums 
Gintarą, Napalį, Vizgirdą, Dara
tą! Ir miestelio šiukšlynuose 
Vaižgantas surado deimančiukų. 
Valkatą Gustį Darata grąžino 
gyvenimui.
Tumų paskutinysis nuo švento
sios upės kranto, Svėdasų Juozu
kas išėjo į pirmuosius lietuvių 
tautoje rankiodamas ir barsty
damas deimančiukus, pats išvirto 
didžiuoju Vaižganto deimantu 
Lietuvos vainike. Aukso jis nepa
liko, o praturtino giminaičius. 
Paliko rašytinį lobį ne tik gro
žiui, bet ir universitetų kated
roms. Jo giedri nuotaika ir nepa
laužiamas tikėjimas gėriui — tur
tas ne mirusiųjų karalystei. Vaiž
ganto deimantas šviečia suspau
dimo dienomis lietuviui pavergtojo 
tėvynėje ar nublokštam į sveti
mus kraštus. Netiesa, kad Vaiž
gantas mirė.

jaus ratai debesyse.
Jis taip kalbėjo visą valandą. Mi
nia tai tylėjo, kaip perkūno nu
trenkta, tai šaukdama ir grūmo
dama maurojo, jog atrodė, kad 
vien nuo to balso nuvirs aikštę 
supusių namų sienos. Tumas, be
kalbėdamas ir bemojuodamas ran
komis, nejučiomis paėmė gudo 
pirštinę (prieš jį buvo kalbėjęs 
Lietuvos gudų atstovas Zajac ir 
stovėjo balkone, Red.) ir pradė
jo ją gniaužyti ir ja mostaguoti. 
Ir staiga, plačiai užsimojęs, svie
dė ją į minią. Buvo įspūdis, kad 
jis tai padarė mašinališkai ir vi
sai netyčia, nes dar pirštinei ne
nukritus žemėn, jis sumišo ir, at
sigrįžęs į gudą, patraukė pečiais, 
bet tasai taip ranka numojo, lyg 
būtų pasakęs: miestus praradom, 
tai ką čia dabar ta pirštinė... Ir 
iš tos nebylios scenos balkone ki
lo aikštėje toks furoras, kokio 
ta aikštė greičiausiai niekad ne
buvo mačiusi ir niekad nematys. 
Aikštė kriokė ir ūžė, kaip Nia
garą'" protarpiais prasiverždavo 
kly* tis moters balsas, kaip 
ac e vėtros spiegimas. Minia 
ka -kė ne dėl pirštinės, bet tą 
mostą lydėjusių žodžių. Ir mane 
apėmė baisus šiurpulys: man ne
tilpo galvoje, kad mūsų žemė ga
lėjo pagimdyti tokį žmogų, bet 
aš nežinojau, kas jis yra, dėl to, 
kiek miniai aprimus, paklausiau 
šalia stovėjusio žmogaus:

— Kas tas žmogus? Kas tas

kunigas?
Jis su panieka į mane pažvel

gė ir tarė:
— Gėda, vaike, Tumo nepažįs

ti ir dar mokinys esi!

MERKELIS
Žurnalistas A. Merkelis yra para
šęs didžiulį Vaižganto biografi
nį veikalą. Vokietijoje išleistų 
“Pragiedrulių” įžangoje A. Mer
kelis rašo:

— Pažangus žmogus Vaižgan
tas: jis visuomet pirmose eilėse 
tų, kurių žvilgsnis nukreiptas į 
priekį, kuriems priklauso ateitis, 
kurie gaivališkai veržiasi prie 
šviesos ir laisvės, kurių drąsios 
širdys liepsnoja kūrybine ugni
mi. Savo neramiame gyvenime 
Vaižgantas ne sau, bet savo tau
tai laimės siekė, ir septyniasde
šimtus metus kopdamas, galėjo 
su pasitenkinimu tarti, kad ki
tiems laimės jieškodamas, pats 
laimingas tapęs. Tik Vaižganto 
siekiamoji laimė ne žmogiškuoju 
pasitenkinimu matuojama, o kū
rybiniais laimėjimais, prie kurių 
jo nerami dvasia tolydžio veržėsi.

SRUOGA
Tas pats A. Merkelis “Pragied
rulių” įžangoje rašo Balį Sruogą 
taip kalbėjus apie Vaižgantą:
— šviesus žmogus, visomis gys
lomis lyg šaknimis jaugęs į tėviš
kės žemelę, kaip ąžuolas plačio
mis šakomis, mosuojąs ir prieš 
audrą, ir pavėjui, ir taikiam pa
keleiviui, ir pasaulio valkatai, vi
siems lygiai, visiems vienodai, vi-

šį Jaunimo Kvieslį paruošė: A. ZUBRAS

VAIŽGANTAS
1933 — 1958IŠ JO KŪRYBOS

PRAGIEDRULIAI
Pragiedruli* yra kilę* nuo žodžio 
giedrėti, giedra. Kai dangų* ap
siniaukęs, tai tarp debesų pasi
rodo kartais plyšeliai, pro kuriuos 
veržiasi daugiau šviesos, o kar
tais ir visas pluoštas saulės spin
dulių. Tai ir yra pragiedruliai, 
kurie pranašauja niūkų orą grei
tai baigsiantis ir ateisiant gied
rą.
Vaižganto “Pragiedruliai” yra 
simbolinės prasmės — tai pra
giedruliai Lietuvos gyvenimo. 
Vaizduojama čia pobaudžiavinė 
19 š. pabaigos Lietuva, kur dar 
daug tamsumo, bet pasirodo ir 
pragiedrulių. Pats Vaižgantas šį 
savo kūrinį dar vadina “Vaizdais 
kovos dėl kultūros”. Kultūra čia 
suprantama dvasinė ir medžiagi
nė, kurios apvaisinančiai veikia 
viena antrą. Kultūrėjimas Lietu
vos pavaizduota? einąs drauge su 
tautiniu sąmonėjimu ir politiniu 
laisvėjimu. Dvasinė* ir medžiagi
nė* kultūros pionieriai yra įvai
rių sluogsnių ir įvairių pažiūrų 
žmonės: varpininkas liberalas gy
dytoja* Gintautas, katalikų kuni
gas Vizgirda, vokiškos kultūros 
gydytoja Darata Vidmantaitė, 
menininkas gimęs Napalys šeše- 
vilkis, beraštis seni* šeševilkis, 
evangelikas Vilius Vidmantas, 
maironiskai sulietuvėjęs aristo
kratas Sviestavičius, žydai Zelig- 
mana* ir Šumacheris ir kiti. Lie
tuvių literatūros prof. V: Myko
laiti* sako: “Ir visi Pragiedru
liai pagaliau tai neišsemiamas 
tautinių grožybių lobynas...”. 
Vaižganto biografas žurnalistas 
A. Merkelis “Pragiedrulius” lai
ko vieninteliu veikalu, “kuriame

taip plačiai vaizduojama* viso* 
Lietuvos gyvenimas, kuone visų 
luomų, profesijų ir amžiaus žmo
nės, jų išgyvenimai ir darbai, ku
riame keliama tiek daug idėjų ir 
sprendžiama mūsų tautai tiek 
daug aktualių klausimų”. Atgims
tančios Lietuvos dvasiai pažinti 
nė vienas istorinis veikalas nega
lės konkuruoti su Vaižganto “Pra
giedruliais”.
Tremtyje, dar Vokietijoje, buvo 
išleisti visi “Pragiedruliai”: du 
pirmieji tomai — Gondingos kraš
tas, tretysis — Vaduvų. šio laik
raščio puslapiuose pažinkime šį 
pagrindinį Vaižganto veikalą bent 
iš nuotrupų. Važiuojame trauki
niu į Gondingos kraštą — į Že
maičius.

“189... m. kovo mėn. 24 die
ną pusasmeninis pusprekinis trau
kinys senos žydės spartumu šlep
sėjo iš Vilniaus Liepojos link. 
Tekiniai riedėjo tingėdami, bar- 
damiesi tarp savęs, aičiodami, gi 
kaikada net buforų iltimis su- 
grieždami.
— Kad tave, kad tave, kad ta
ve...
Šlubavo vagonai, lyg sausgėlos 
varginami, sąnarius geliami.
— č-č-čia vėl kitas, vėl kitas, 
vėl kitas...
Barėsi už tai, kad garvežiui ne
lygiai traukiant, paskutinieji grū
das ant pirmutiniųjų.
— Kur lendi, kur lendi, kur len
di. ..
Ramino juos, įtikinėdami: ar ne
paspės!?
— Kur-kur-kur, kur-kur-kur, kur 
-kur-kur...

sus šios žemės brolius vienodai 
mylėjo, visais vienodai džiaugėsi.

VAIŽGANTAS 
APIE SAVE
Pats Vaižgantas savo autobiogra
fijoje rašo:
— Ir tapau savosios, lietuviškos 
visuomenės tarnas; ne, dar dau
giau — jos vergas, dėl jos metų 
metais nebematąs, kaip skaisti 
saulutė šviečia ir džiugina. Kur 
tik kas man liepia eiti, ėjau ne
atsiklausdamas, kas jį įgaliojo 
man liepti — bet tik visuomenės 
labui. Ėjau ir dirbau be atodai
ros, laiku nesumetęs, ar aš tam 
darbui kvalifikuotas.

MYKOLAITIS
Lietuvių literatūros profesorius, 
pats didelio masto poetas ir ra
šytojas, Vincas Mykolaitis-Puti
nas, rašydamas “Dėdžių ir Dė
dienių” apysakai įžangą, taip iš
sitaria apie Vaižgantą:
— Noriu atkreipti skaitytojų dė
mesį tik į vieną Vaižganto gyve
nimo ir kūrybos atžvilgį, atatin- 
kantį ir vieną vyriausių jo būdo 
savybių: šviesų optimizmą, džiau
gsmą, pasitikėjimą geru ir iš to 
einantį teigiamų vertybių Jieško- 
jimą gyvenime ir literatūroje.
I Šitą kelią įstatė mane pats 
Vaižgantas, kai vieną sykį aš jį 
atlankiau, norėdamas sužinoti, 
ką, būtent, jis pats laikytų rei
kalinga savo skaitytojams pa
brėžti. Ir šita kalba užkliuvo už 
“deimančiukų”. Kas žino, ką reiš
kia Vaižganto deimančiukai! Vi- 

Įsibėgėjusius tekinius ramino ir 
pats garinis, nes bėgti Lietuvoje, 
iš tikro, nei buvo kur, nei ko: 
ir netoli, ir reikalų ne pervirš. Gi 
pajutęs ir savo vyrišką ramybę 
nedaug teveikiant,
—C-c-cit!
Sušvilpė nemitęs ir sustojo sto
telėje.
Traukinys dar nekėlė dulkių; vis- 
dėlto vagonuose jau pradėjo būti 
trošku. Paišinas pečkurys, nenu- 
jėgdamas tvarkos ir kas darosi 
ore, prikūrino vagoną, lyg suma
nęs keliauninkus vanoti. Mėgino 
jie bent vienus langus nuleisti; 
tik langai tebebuvo užkalti, nes 
geležinkelių įstatymai tebeskelbė 
žiemą. — Gera tiems įstatymams! 
Važinėjasi salonvagonais, nejau
čia spūsties. O tu, paprastas ke
liauninke, trokšk ir šusk štai už
kimštomis nosimis”.

LEPUK IR PERDUK
I* Vilniaus, iš Sviestavičiau* dva
ro varžytinių grįžta du bajorė
liai. Juo* sutinkame dar trauki
nyje. Tai nedingę tautai sūnūs 
— i* JŲ pabudusi lietuvių tauta 
susilauk* Margių ir žiburių. Ak, 
ir jų žemė* gi neparduodamos, jie 
dar prisiperka.

“L. Margevičius ir F. Žibure- 
vičius buvo šlėktelės. Nuo pap
rastų valstiečių tesiskyrė barzde
lėmis, lenkų kalba, kurios tačiau 
tesigriebė kaip išeiginės, šventa
dieniais su svečiais ar viešėdami 
pas dvarininkus; pagaliau mokė
jimu šiaip taip apsieiti dvariškai. 
Abiejų vienasėdžiai, po pusket
virto valako, buvo gretimai. Kie
mai ir trobos vos per pusvarstį, 
sustatyti tiesiai prieš kits kitą, 
nors iššauk. Visdėlto, nei Margc- 
vičiai su Žiburevičiais, nei Žibu- 
revičiai su Margevičiais, per tiek 
metų gyvendami gretimai ir nesi
pykdami, nesigiminiavo, net nesi- 
kūmavo. Priešingumų tarp jų pa
kako. Buvo dėl ko iršti. Tik iršo 
patylomis, svietui neišsiduodami. 
Pirmieji arčiau susibičiuliavo 
paskutiniosios Margevičių ir ži- 
burevičių išdavos, Leopoldas su 
Ferdinandu, vienatūriai, dabar 
jau seni, 40 metų kavalieriai.
Jiedu, kaip juos gyvus matai, 
niekur nesiskyrė. Bajorai juos ir 
jų draugavimąsi mėgo už akių 
gardžiai pašiepti ir kitaip neva
dino, kaip tik — Lepuk ir Per- 
duk. Tačiau akyse vadino juos 
dailiai — pan Leopold ir pan 
Ferdynand; visur juodu kvietė 
draugėn ir visados abudu kartu: 
niekam nė galvon nepareidavo 
juodu išskirti, kaip Dobčinskį nuo 
Bobčinskio...

sų pirma kritikoje. Vaižgantas 
mėgsta paskaityti kiekvieną nau
ją literatūros knygą. (Kai Myko
laitis taip rašė, Vaižgantas tebe
buvo gyvas. Red.) Ne tik mėgs
ta, bet ir myli — ypač jaunųjų, 
vos pradedančių autorių. Ir jeigu 
jis randa knygoje ką nors gero, 
tai neiškenčia savo džiaugsmu 
nepasidalinęs ir viešai spaudoje. 
Daro jis tai sulig savo tempera
mento, tikrai entuziastiškai: vy
rai, juk tai deimančiukai!

ŠEŠEVILKIS 
IR

VIDMANTAS
1 Gondingą, į Sviestavičiau* dvar
vietę, atsikelia iš paprūsės Vi
dmantas su Karaliaučiuje medici
nos mokslu* išėjusia dukterimi 
Darata, o iš Augštaitijo* — Pa
švenčių Seševilkiai. Tai 19 s. pa
baigoje savo prakaitu praturtėju
sių lietuvių ūkininkų atstovai, 
kurie užimą vietą nusmukusių 
dvarininkų. Dabartinių Lietuvos 
“globėjų” tarnai, tiesa, leidžia 
Lietuvoje naują Vaižganto raštų 
laidą, bet jų literatūros žurnalas 
‘Tergalė” Vaižgantą vadina bū
dingu buržuazinės Lietuvos ats
tovu. Tai tikra teisybė, bet be 
Vidmantų ir Šeševilkių Lietuvo
je nebūtumėm susilaukę gražių, 
čerpėmis raudonuojančių sodybų, 
išsipuščiusių miestų ir miestelių, 
naujų fabrikų, plentų ir gelžke- 
lių. Tikrai, blogai darė Vidmantai 
ir Šeševilkiai, ne* nuo 19 š. pa
baigos iki 1940 metų Lietuvos 
veidas kaip kirviu nukirstai atsi
skyrė nuo kolchoziškai papilkėju
sio Baltgudijo* vaizdo. Susipa
žinkime tačiau su seniu šeševil- 
kiu ir seniu Vidmantu:

“Visas Vidmantas šeševilkiui 
labai patiko, ir jis savo mintyse 
jau ryžos juo sekti, kaip apdaru, 
taip ir laikymusi. Tokių pat daik
tų įsitaisyti buvo lengva; tik jis 
nebuvo tikras, ar mokės pasekti 
Vidmanto regima ramybe, drąsu
mu, žmonių nebijojimu ir nesu
laužomu pasikliovimu savimi. 
Augštaitis buvo bukštus, nedrą
sus ir netikras savęs, nors taip 
pat turtingas, nė nuo ko nepa
reinąs, niekam nesilenkiąs.

šeševilkį bent kiek ėmė pavydas 
ir jis piktai žvilgsėjo į Vidman
tą, kam jis visur ima viršų ir vi
sam kam randa protingą pateisi
nimą. Tad buvo nors tiek paten
kintas, kad prūsas — bent ne
tikros vietos, nevieta. Augštaičio 
kataliko, kitų "tikėjimų be rusų 
nemačiusio nuomone, tai buvo ne
dovanotina, ir jis tvirtai paketino 
jį bent tame dalyke pažeminti. 
Ilgai nedrįso paklausti, ką Vid
mantas tiki ir kaip savo tikėjimą 
pildo, jei nesižegnoja ir poterių 
nekalba? Tik taip knitėjo, kad ne
beiškentęs ėmė ir pašaipos mina 
paklausė. Ir čia užsivylė. Vidman
tui akys ūmai prigeso, šypsenos 
duobutės skruostuose išsilygino, 
ir jis šaltai, per dantis, šalin 
pro langą žiūrėdamas, lyg ten to
lybėje savo marčią matydamas, 
atsakė:

— Dievas vienas. O tarnauti 
Jam galima visaip. Nebus mūsų 
bažnyčios ir kunigužio, vaikščio
si va su dukreče į jūsų bažnyčią, 
klausysiva jūsų kunigužio pa
mokslų.
Atsakė ir tuoj pradėjo kitą kal
bą. Ir šeševilkis suprato, kad dėl 
tikybų su kaimynu gintis nebe
teks. Liuterio pasiruošimas vai
kščioti j katalikų bažnyčią šeše
vilkiui labai patiko ir žymiai jį 
atvėsę...
Ir jam dabar darėsi aišku, su 
Vidmantais jis jau galėsiąs būti 
santarmėje, nors vienas taboką 
rūkydamas, antras uostydamas, 
vienas alaus gerdamas, antras 
degtinės, vienas šio tikėjimo, ant
ras to. Nieko nepadarysi: “genys 
margas,-svietas dar margesnis.”

NAPALYS GAMTOJE
Napalį šeševilkioką Vaižgantas 
su ypatinga meile lydi per savo 
knygos puslapiu*. Ir Napaly* gi 
paskutinysis šeševilkių šeimoje, 
kaip paskutinis dešimta* vaikas 
buvo Vaižgantas Tumuose. Napa
lyje atkuria Vaižgantas patį sa
ve, save jaunystėje, kai jis Sve- 
dasiškiuose augo. Napalys yra 
poetinė* sielos, sudvasintai išgy
veną* gamtą. Napaly* lietuviško
je pievoje:

"Pavasarį Napalys rūpestingai 
taikino vaikščioti vien tik išmin
džiotomis vietomis, kad be reika
lo nenuskaudus želmens. Dabar 
tyčiomis drąsiai nemandagiai 
brenda; brenda, kur tik tankiau 
ir augščiau. Jis dabar nori ap- 
sibristi grožiu, kaip girtuoklis 
apsigena alkoholiu. Atsistos —

(Tęsinys 4 psl.)
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BODŽIAI
Policijos pareigūnų, psicholo

gijos profesorių ir Įvairių socia
linių organizacijų atstovų tvirti
nimu šių laikų iškrypusių jau
nuolių kriminaliniai darbai nėra 
tokie žiaurūs ir dažni, kaip kad 
yra buvę dieduko jaunystės lai
kais. Nežiūrint to, šių padaužų 
darbai ir elgesys yra pastatęs 
Australijos gyventojus prieš au
gančių svarbių problemų, kuri 
turės būti greit išspręsta, šiame 
straipsnelyje nfėginsiu skaitytojų 
supažindinti su bodžiu — padau
ža jaunuoliu, jo elgesiu. Kaip ir 
kodėl jis toks pasidaro?

Bodžis mėgsta apsirengti gra 
žiais rūbais, dėvėti ryškių spalvų 
marškinius, kelnes, kojines, ap
siauti nenormalaus storumo padų 
batus ir kirptis neįprastu stiliu
mi plaukus. Jis šitaip atrodo tik 
šeštadieniais ir sekmadieniais; 
paprastom savaitės dienomis jis 
yra darbštus fabriko bei žmonės 
darbininkas.

šis jaunuolis susitinka su pa
našiai apsirengusiais draugais ka
vinėse ar vaisvandenių krautuvė
se ir tiktai tada pasidaro padau
ža. čia, kaip visi jaunuoliai jo 
amžiaus — apie 18 metų, pajuo
kauja, padraugauja, gal moder
niškos muzikos pasiklauso, o gal 
ir pašoka, šitokia grupė kartų 
Įsismaginus, pridaro eibių: tai 
autų paima pasivažinėti, tai Įsi
laužia i kokius namus, tai užka
binėja praeinančius keleivius, ra
šinėja nepadorius žodžius bažny
čiose ir ant žymiųjų žmonių pa
minklų, tai dūksta vidurnakčio ki
nuose, išplėšia teatro sėdynes, iš 
vietų mėto, daužo jas, ligi polici
ja atsiranda ir sustabdo.

Jei kas nors užkabina šiuos 
jaunuolius gatvėje, tyčiojasi iš jų 
rūbų ir bendros išvaizdos, gauna 
gintis, nes nei vienas žmogus ne
nori, kad kiti iš jo juoktųs. Kai 
bodžiai susikivirčija tarp savęs, 
tai išeina didžiausios muštynės,

VAIŽGANTAS
1933 — 1958 

IŠ JO KŪRYBOS

žolė jam siekia kuone ligi juos
tai. Ir jam rodos, pats esąs viena 
dalelė to Dievo bukieto: tulipo- 
nas, narcyzas, skiauterė, kara
liaus lazda ar kitas žolynas. Jam 
rodos, tasai bukietas be jo ne
būtų gražus, kad ir turtingas, 
kaip nesti gražus bukietas be 
Šiukštų barzdų ir kitokių smil
gų. *
Atsiguls ir tyčia vartos ritinėjas, 
norėdamas visais pajautimais jus
ti pievos gauruotumų; ne tik 
akim žiūrint, kojom braidant, 
dar šonais nugara gulint, ausim 
klausant...
Ai, kaip graži Lietuvos pieva 
apie šv. Jonų!”

PROTAI NAUJIENOS
Vadovų krašte, trečiam “Pragied
rulių” tome, sutinkame studen
tu* Taučių Aleksį ir Niaurų Jo
kūbų. Abiejų tėvai norėjo juo* 
išleisti į kunigus, bet šiem pasi
priešinus, Vaižgantas iš jų ruo
šia pasauliečius šviesuoliu*. Iš
ryškėja ir nuomonių skirtingumai 
— politinės bei kultūrinės srovės. 
Vaižgantas tuo nesipiktina, prie
šingai — džiaugiasi. Ramybę jis 
laiko sustingimu, abejingumu. 
Žinoma, tik Vaižganto nera
mybė yra kūrybai skatinantis 
pradas, o tok* jis turi būti 
kultūringas, neužgaulus, nenieki
nantis žmonių, tik susikertanti* 
su nuomonėmis, šviesi Vaižganto 
asmenybė nepakentė šmeižto, 
melo ir demagogijos. Vaižgantas 
džiaugėsi kiekviena naujove, kiek
vienu kūrybiniu pasireiškimu, 
kiekvienu lietuvišku darbu ir pik
tinosi tais, kurie norėjo vieno 
galvojimo, vienos pažiūros, vie
no* srovės priespaudos.

“Šiaip jau gana lengva buvo 
numatyti, kokie aitvarai bus 
Aleksys ir Jokūbas: Aleksys bus

Tai buvo vienatinis mergelių 
džiaugsmas: tų vienai vienų va
landų, kada stulpas pirkelėje 
švietė, jos nebeverkė. Kaip su
žavėtos, būdavo, įsižiūri mergai
tės, kaip šviesios šviesios spar
nuotos dulkelės, pirmiau neregi
mos, dabar šoka, mirga, lakioja, 
viena iš lengvo slenka žemyn, tai 
vėl, susimąsčius, strikteli augš- 
tyn ir vėl slenka, leidžiasi, kaip 
voras per neregimų siūlų. Moste
lėsi rankele, ir iširo visa tvarka. 
O kad papūtei, kas tada ima da
rytis, tai sunku apsakyti! Viskas 
sumišo, sudriko, sujudo, šen šo
ka, ten šoka, bėga aplink kits 
kitų, bėga lenktynių, eina minty- 
nių, vieni stulpeliai žemyn, kiti 
augštyn. Ir kūdikiai krykštauja, 
kvatojas, rankelėm mojuoja, kak
lelius ištiesdami, pučia...”

GINTAUTAS 
DAKTARAS

Pagrindini* “Pragiedrulių” hero
jų* yra daktaras Gintautas. Jo 
portretui nupiešti Vaižgantas bu* 
turėjęs galvoje “Varpo“ redakto
rių, Tauto* himno autorių Vincų 
Kudirkų. Ji* protas naujiena 
snaudžiančiuose Žemaičiuose, jis 
praktiško proto ir gyvenimiškas 
žmogus, jis lietuviškojo darbo or
ganizatorius savo apylinkėje — 
Gondingoje. Jis gydo ne tik že 
maičių kūną, bet ir sielų. Jo pa
stangomis subankrutavusio aris
tokrato Sviestavičiau* dvaro že
mes superka lietuviai, jo pastan
gomis dvasiškai palūžęs naujam 
gyvenimui prisikelia Sviestavi- 
čius, dabar jau Šviesėtus. Gintau
tas organizuoja spaudos platini
mų ir savo pirtyje (ruošia slaptų 
lietuviškos spaudo* skaityklų. Pa
saulėžiūros jis tipingas ano laiko 
liberalas, šaltas ir abejingas jis 
sulenkėjusiai klebonijai ir klebo
nui Kumstevičiui, bet širdingai 
susibičiuliauja su naujai' į Gon
dingą atkeltu kun. Vizgirda. Ne
sunku Vizgirdoje pamatyti paties 
kun. Tumo-Vaižganto nors ir 
blankų paveikslų. Leiskime kalbė
ti pačiam Vaižgantui:

“Kviečiamas palikti prie uni
versiteto lektorium, buvo palikęs. 
Tik kilo naujų vėjų. Jame atsi
liepė, per jį ėmė reikštis bundan
čios Lietuvos dvasia. Ta nera
mintoja, nors nelaukta, nekvies
ta, prarijo visų jo esmę. Mylėjo 
ir mėgo jis savo knygas, savo ka
tedrų sakyklų, savo auditoriją 
klausytojus. Atiduodavo jiems vi
sų savo protų. O širdis vis buvo 
kitur. Lietuvoje, toje įmigdytoje 
karalystėje, kur piliečiai baigia 
pragulėti šonus. Gal pradėjo Lie
tuvai skaudėti, kad ji ėmė iš sa
vęs duoti neramių, nerimstančių 
sielų; kad ėmė jiems sprausti į 
rankas ilgus, balsius trimitus, kė
lė juos prie lūpų ir liepė pūsti iš 
visos galios, einant nuo krašto į 
kraštų, šitie tautos rinktiniai sa
vo valios neturi, kaip ne savo va
lia iš stiebo išplaukia ir viršū
nėje skaisčiai ir kvapniai išske
čia žiedus.

Kitas pašaukimas pasiėmė Gin
tautų savo galybėn. Jis nė neat
mena, kaip persiskyrė su univer
sitetu. Rodos, nė sesiskyrė. Ėmė 
ir išnyko iš sostinės, visa pali
kęs nesutvarkytų, kitam savo vie
tos neužleidęs, visų jam pride
ramų pelnų neatsiėmęs. Nelabai 
tenujėgė, kokie vėjai jį atpūtė 
ir kokie sustabdė pačiame vidu
ryje Žemaičių, iš kur pasiekia
ma, nors ne arti, Prūsai.

Ir čia Vaižgantas leidžia Gin
tautui susukti Kudirkos “Varpo“ 
balsu:

— Kelkite, kelkite, lietuviai! Jau 
senai metas. Jau senai kaimynai 
išėjo savo dirvonų artų.”

DAKTARO GIMINĖS
Spaudo* draudžiamaisiais lai

kais Vaižgantas, gyvendamas įvai
riose žemaičių vietovėse, tikrai 
bus patyręs savo slaptam spaudos 
darbui nemažos paramos ir iš 
žydų. Žydai caristinėje Rusijoje 
buvo antros eilės piliečiai, jiems 
tebuvo leidžiama gyventi buvu
siose Didž. Lietuvos gubernijose 
ir Lenkijoje. Nemėgdami rusų, 
jie ne vienoje vietoje talkavo lie
tuvių tautiniam slaptam darbui.

kuriose dažnai nukenčia ir nekal
ti žmonės. Kada reikia policijai 
pasiteisinti, niekas’neišduoda pra- 
dėjėjo vardo, ir tais atvėjais no 
kų tegali padaryti ir policija.

Šie padaužos retai kada tebū
na namie, nes su tėvais nesugy
vena. Gal ir tėvas dažnai girtas, 
ar tėvams sūnaus elgesys ir drau
gai neįdomūs. Jaunuoliui geriau 
būti su savo draugais, tarp kurių 
jis yra pasižymėjęs gudrumu, 
narsumu bei jžulumu. Bodžiai ne
mėgsta jaunimo organizacijų ats
tovų ir policijos, nes visi jie tik 
nori sumažinti jų galią ir narsu
mų žmonių ir draugų akyse.

Šie jaunuoliai taip rengiasi ir 
elgiasi todėl, kad nori pasižymė
ti tarp žmonių ir būti jų pripa
žinti. Pripažinimo norų kiekvie
nas žmogus turi, bet neina krimi
nalisto keliais patenkinti tų norų. 
Tiktai tie vaikai ir jaunuoliai, 
kurių tėvai yra juos gerai išauk- 
lėję, taip daro. Jeigu namie tė
vas ir motina vaikus gerai prižiū
rėtų, domėtųsi jų darbais bei 
draugais, kritikuotų, bet ir pa
girtų jų atsiekimus, tai vaikai 
jaustųsi svarbūs asmenys. Jie 
jaustųsi svarbūs tėvams ir žmo
nėms. Bijodami būti pažeminti, jie 
stengtųsi būti geresni, susilaiky
tų nuo blogų darbų, daugiau kon
troliuotų savo veiksmus.

Dažnai bodžiškumu vadinama 
tai, kas tėra tik paauglių charak
terio pasireiškimas. Aštuoniolik
mečiai veržiasi iš perdidelės na
mų globos, jieško draugystės, sie
kia kitos lyties dėmesio sau, jau
čiasi patys esą sau žmonėmis. Jie 
pradeda nemėgti motinos maloni
nių ir mažybinių kreipinių, daro
si atšiaurūs bei šiurkštūs. Psicho
logams ir mokytojams tokie reiš
kiniai yra senai žinomi ir supran
tami. Tai nėra joks specialus 
bodžiškumas, bet persilaužimas 
iš vaiko padėties j vyro.

Karoli* Kazlauskas

literatas, gal poetas, gyvenimo 
dabinto jas; Jokūbas bus visuome 
ninkas, gal filosofas, gyvenimo 
lygintojas. Katram Dievulio bu
vo duota kitokia dovana, kitokia 
neramybė, kitoks impulsas dirbti 
žmonijai.

Neramybė! Ją'peikia ir kone
veikia; ramybės laukia kaip lai
mės, o nenumano, jog ramybė — 
mirties, bent sustingimo šešėlis. 
Kol viskas Lietuvoje buvo ramu, 
jų kirmėlės ėdė, visokios musės 
ant jos baubė, kaip ant kokios 
dvėselinos. Nejaugi Lietuva būtų 
neturėjusi jokių dantų parazi
tams iškramtyti iš savo gaurų, 
jokios uodegos pašmaukštėti, vi
sokioms “musėms” nubaidyti? 
Turėjo, tik ta šlovinamoji ramy
bė neleido jai savo narių pavar
toti sau apsiginti”.

I PRAEITI GRIŽUS
> > }

Tikrai šiurpio* yra Vaduvų kraš
to Alijaušo pasako*. “Kvailiu 
ašarose“ Aleksio dėdė Alijaušas 
pasakoja apie baudžiavos laikus, 
apie vienų baudžiauninkų trobe
lę ir apie dvi mažas, apleistas 
baudžiauninkų dukreles, kurios 
būdavo užrakinamos trobelėje, 
kai tėvas ir motina išeidavo į 
dvarų darbams. Trobelė buvo ma
žutė, be kamino .— dūminė. Tro
belė turėjo du langelius, aprū
kusius, juodus.

“Vis dėlto tie langeliai tai bu
vo vienatinis paįvairinimas to 
tamsaus juodumo, vienatinė gra
zna: jie leido nors truputį pilkos 
šviesos, o saulei leidžiantis vaka
rop, pro vienų įt^ykšdavo, nors 
neilgam, ir visai gražus spindu
lių stulpas. Jis nušviesdavo ne
regėtų daugybę dulkių pirkelėje 
ir skersai nusileisdavo gražiai, 
per visų pirkelę lig pat palovio 
ir pečeliaus.

Žydai buvo gabūs kontrabandai 
gabenti, o tuo keliu ėjo į Lietuvų 
iš Prūsų draudžiamosios knygos. 
Iš to ir pelno jie turėjo.

Vaižganto “Pragiedrulių” I-am 
tome sutinkame du simpatingus 
žydus — Zeligmanų ir šumache- 
rį. Kai Gondingoje grėsė krata, 
tai jiedu talkavo daktarui Gin
tautui ir kunigui Vizgirdai, pas
lėpdami lietuviškus raštus žydų 
kapinėse. Susitikime su jais. Jio 
dėvi senovišką žydų ilgą apdarą 
— balachonus.

“Daktaro giminėmis Gondingos 
žemaičiai te vadino du pačiu tur
tinguoju savo miestelio žydu: ga- 
lenterininkų ir mėsininkų. Su 
jiem dviem Gintautas atvirai “te- 
sigimiavo”. Mūsų ar žydų švent
vakariais, kada Sviestavičiaus ne
buvo, miestelėnai vis matydavo 
juodu daktaro gonke besėdint ar 
girdėdavo pro langų valgomaja
me kambaryje prie virtuvo be- 
alermuojant...

Milžinas Šumacheris neūžaugų 
Zeligmanų vedžiojos!, tikrai, kaip 
karvė veršiukų, ir užpuldinėjo jį, 
kaip tikras mėsinėtojas, kimbąs 
su peiliu tučtuojau patraukti jam 
per kaklų ir išdaryti. Šumache
ris žengė skersomis, vienų savo 
skvernų kišdamas pirmyn, antru 
lyg savo pėdsakus šluodamas pas
kui; pats visu kūnu kvempės ant 
žemo Zeligmano, idant visa savo 
barzda, ne vien tik burna, galė
tų kalbėti savo draugui stačiai 
į veidą. Zeligmanas visai skendo 
šumacherio balakono skevmuose 
ir ėjo taip pat skersomis, kiek 
tik begalėdamas, grįždamas jam 
nugarą, idant turėtų alsuoti oro.

Kai sėdomis abudu šnekėjosi, 
Zelikai nebuvo lengviau: Šuma
cheris šaukė dar balsiau, net sei
lės jam tiško; ir tokiuo įniršimu 
savo barzdų kratė, kad net akys 
jam raudo nuo kraujo užplūdimo 
j galvą, ir kas minutė šokinėjo 
į Zelikų jam prie pat nosies pri
sikišti. Zelika tada rodės nebete
kęs paskutinio vieko, vos vos be- 
pakeliąs savo ranką ir silpnučiu 
balseliu betęsįs geruoju prašyti: 
— Setzch, setzech! Sėskis, sės
kis!”

SVIESTAVIČIUS
— SVTESČIUS

Buvęs Gondingos Santeklių sa
vininkas dvarininkas Sviestavi
čius grįžta traukiniu iš Vilniaus, 
kur ii varžytinių bankas parda
vė jo dvarą. Priėjo prie jo bajo
rėlis vertelga, šunaptiekorius 
Viadorelli susipažinti, tai Sviesta- 
vičius, išdrožęs visus savo titu
lus, tęsė:

“Geriausia bus, jei aš Tamstai 
įteiksiu vizitinę savo kortelę: ne
paklysi ištardamas ar rašydamas 
ir drauge turėsi tamsta pamink
lėlį šios dienos mūsų pažinties; 
duok, Dieve, ne vienai šiai die
nai draugystėje, kaimynų santar- 
mėje.

IŠDAVIKAI
ir Ąžuolai

Sviestavičius, Gintauto gydo
mas, pasveiko ir virto Sviesčiumi, 
susigriebė gelbėti, kas dar buvo 
likę turto ir pradėjo vėl žmoniš
kai gyventi. Pasidarė Gintauto, 
Vidmantų ir šeševilkių draugas. 
Bet štai, kaip Vėdarėlis — Vioda- 
rellis skundžia daktarą Gintautą 
rusų žandarams:

“Kas tokias inteligentiškas ko
respondencijas rašo iš Gondin
gos? Baltrus vargonininkas ? 
Kaipgi! I “Tėvynės Sargą” aišku: 
kun. Vizgirda, tai klerikalų laik
raštis. O kas į “Varpų”? A? Per 
tris numerius yra parašęs apie 
Lietuvos kolonizavimą? Kas šau
kęs nepasiduoti ir Sviestavičius 
patiems nupirkti? Kas su žemai
čiais važiavo į Vilniaus licitaci- 
ją ir jiems padėjo nupirkti? Kas 
visomis išgalėmis bus aprašęs 
anųjų metų visuotinę kratą ir net 
oficialius dokumentus išrašęs? 
Kas taip pyksta ant rusų val
džios už Mendelio išsiuntimų į 
Rusiją be jokio teismo ir tardy
mo? Visur stovi parašas “Tautos 
Gynėjas”. Aš manau tai tą patį 
esant, kaip ir Gintautas."

Bet štai ką Vaižgantas įdeda į

ruso Lifono lūpas apie Gintautą, 
tikriau apie patį Vincą Kudirką:

“Aš jums, ziemliakai, štai ką 
pirmiausia pasakysiu. Jei kuomet 
Lietuva sukils prieš Rusiją ir 
jos vienvaldžius carus, tai Gin
tautas bus jos vadas ir preziden
tas.

Bet skundikai savo pasiekė. 
Gondigą užgriuvo nelaimės:

“Napalį ir Daratą susodino į 
du atskiru vežimu. Iš šalies pri
sėdo katram po žandarą, iš prie
šakio atsisėdo po antrą. Ir išbil
dėjo į Gondigą kaip šėtonai ar 
viduramžių teisėjai, pasigavę 
kandidatų į pragarų. Paskui juos 
nubildėjo Santeklių ir Sakalynės 
lydėtojai.

Gondingoje į trečią vežimą, į 
tarpų dviejų žandarų, įsodino 
Gintautų. Visa didžiausia minia 
kaip vienas nusimovė kepures, 
kaip kunigui su švenčiausiu pasi
rodžius. Nutilo visa. Net ir ark
liai tų akimirką nebetrypė ir ne- 
bevirpino pašto skambalėlių.

— Sudiev, kaimynai! Laukite, 
dar sugrįšime! — balsiai šūkte
lėjo Gintautas, pasistodamas ve
žime ir augštai iškeldamas miniai 
savo skrybėlę.”

Bet Gondinga neliko našlaitė. 
Nujausdama* areštą, Gintautą* 
tolimesni darbą tęsti buvo įgalio
ję* kun. Vizgirdą — patį Vaiž
gantą:

“Taigi ant tavęs dabar sukris 
bent trejopos pareigos: ir tai, ką 
pats buvai dirbęs, ir visa tai, ką 
mes — aš, Darata ir Napalys — 
buvome dirbę. Dirbk, drauge, 
atstovauk mums šioje vietoje drą
siai ir energingai. Atmeni drau
go V. Kudirkos:

— Jeigu audra ištikus verstų 
stulpą vienų...
šių eilių autografą gausi iš ma
nęs kaip ženklą, kurį parodęs, bū
si mūsų organizacijos aprūpinta.* 
visu kuo reikiamu...
— Pasižadu, apsiimu!”

Skaitome ištarus Iran. Vizgir
dą. Nėra nei liberalų nei klerika
lų, o tik lietuviai, kai reikia dar
bo Lietuvai.

“Sietinietis ir sargietis apsika
bino, pasidarė viena, sulieję šir
dis į tautą.

ŽEME
MAITINTOJĖLg

Visuose Vaižganto raštuose 
trykšta gili Lietuvos žemės mei
lė. Vaižgantas yra labiausiai su
augę* su gimtojo krašto slenks
čiu, negu kuri* nors kita* mūsų 
rašytojų. Toji meilė žemei yra 
tiesiog mitologiškai metafiziška. 
Taučiuvienė meldžiasi žemei: 
“Juoda žemė, šventa žemė! Aš 
tave nužemintai bučiuoju: tu ma
ne nešioji, tu mane peni, tu mane i

linksmini.
“Žemelės Maitintojos” vaizde

li* yra atspausta* su “Dėdžių ir 
Dėdienių” apysaka. Kaziuko tė
velis mirė, ir jis liko vyriausia* 
tarp našlaičių su motute. Jauną 
jj pašaukė pareigoms žemelė mai
tintoja. Iš pradžių nesisekė, bet 
vėliau pramoko, įgavo patyrimo 
ir pasidarė tikra* šeimininkas. 
Gyvenimas užgrūdino: ir iš tokių 
Kaziuku išaugo “Pragiedrulių” 
seni* Vidmantas, Vaduvų kraštui 
seni* Seševilki*. Leiskim kalbėti 
pačiam Vaižgantui:
“— O kišęs jis visur, sekė bet- 
kurį mažmožį, visko stvėrės pats, 
ką jau tęsėjo ir ko dar netęsėjo 
dirbti, savo uolumu atstodamas 
savo nemokėjimą; jis šoko — bė- 
go, kaip sudegęs, savim duoda
mas darbams tempų; barės-tvar- 
kė, kaip galios turįs, iš tikrųjų, 
kaip šeimininkas.
Antras, kurs Kaziuką de jure 
pripažino šeimininku, buvo pats 
valsčius, vyrija.
— Moč, iš tamstos ūkio nebesti 
vyrijoje žmogaus, niekas nebal
suoja, o kvorumui to reikia, — 
prašom siuntinėti ką nors ar pa
ti vaikščioti į posėdžius! — rei
kalavo viršila.
Motutė supyko ir smarkiai pasi
sukinusi atšovė:
— To betrūko, kad aš, moteriš
ka, per visų dieną stumdyčiaus 
tirštame vyrų būryje. O mano 
karvės, mano kiaulės, mano pau
kščiai; pagaliau, mano vaikai liks 
neėdę-nevalgę ir nesutvarkyti? O, 
kad jūs nesulauktumėt! Vyrų 
man nėra. Tas vienas Kaziukas. 
Norite, imkitės jį; nenorite ne
pilnamečio, nieko negausite.
Ir piktai tarkštelėjus katilo lan
ku, aitvaru nuskrido į tvartą su 
gėralu veršeliams.
— Pašėlusi boba! — Burbtelėjo 
sau viršila. — Moteriška, o ūkis 
eina neblogiau už kitų.
Ir pasiūlijo vyrijai Kazimierą į 
posėdžius.
Kaziukas tapo Kazimieras; taip 
jj ėmus vadinti vyrijai, ne kitaip 
bešaukė ir kaimas. Tai buvo ne
paprasta, reta garbė trylikos me
tų vaikiūkščiui. Jau buvo bepra
dedą naujam “Kazimierui” suk
tis galvoje; jau jau buvo bepra
dedąs jis riesti noselę ir būtų vis
ką pagadinęs, tapdamas vaikiškai 
juokingas. Bet išgelbėjo vargas. 
“Kazimiero” ir “šeimininko" var
dai sunkiai teko pateisinti dar
bais. Ir jis dirbo ne sulig savo 
amžium.
Dvejais metais anksčiau už kitus 
nusitvėrė arklio ir dalgės; krovė 
vėžimus ir vertė juos pats vie
nas. Ėmė rastis pagalėjimo, o su 
juo vis didėjo energija ir darbš
tumo įkarštis, kad net kaimynai 
ėmėx stebėtis, kas čia darosi* ir 
net pavyzdžiu nebedrįso Jo imti 
savo vaikams: jis buvo virš bet- 
kurių pagyrimų, jis buvo viena- 
tinis. sau”..

KADA ŽMONES 
ĮSIKŪRĖ LIETUVOJ
)

Kada žmogus apsigyveno Lie
tuvoje, sunku tiksliai pasakyti. 
Seniausi žmonių gyvenimo pėdsa
kai priskiriami viduriniajam ak
mens amžiui — 8500-4000 m. prieš 
Kristų.

Tuo metu Lietuvoje gyventojų 
turėjo būti nedaug. Jie buvo kla
jokliai, sustodavo dideliuose smil
tynuose netoli upių, ežerų, kur 
buvo maisto. Be to, upėmis ir 
vandenimis patogiau buvo keliau
ti. šio laikotarpio stovyklų aptik
ta daugiausia pietinėje Lietuvoje 
— Nemuno, Merkio, Ūlos, Katros 
pakrantėse ir paežerėse nuo Ly
dos iki Alytaus. Panašių gyven
viečių rasta Kauno apylikėse ir 
Kuršių Neringoje.

Jie nešiojo kailinius drabu
žius, gi pačius kailius išdirbdavo 
titnaginių gremžtukų ir peilių pa
galba. Nei žemdirbystės, nei gy- 
vulinkystės dar nežinota. Vienin
telis prijaukintas gyvulys buvo 
šuo.

Naujojo akmens amžiuje, 4000 
-1700 prieš Kristų, jau atsiranda 
nauji darbo įrankiai. Žmonės iš
moko plauti ir šlifuoti akmenį Ir 
iš jo gaminti daug patogesnius

darbo įrankius. Antrasis šio nau
jojo akmens amžiaus išradimas, 
kuris atskyrė senąjį akmens am
žių nuo naujojo, yra molinių puo
dų lipdymas.

Naujajame akmens amžiuje jau 
tobuliau apdirbamas ir titnagas. 
Jis smulkiai nuskaldomas nudaili
namas. Tuo metu peiliai, strėlės 
pasižymi formų įvairumu. Tokių 
radinių rasta Rudnios, Kašėtų, 
Grybošos, Varėnos srityse ir kito
se to laiko stovyklose.

Puodai puošiami daugiausia vir
vutės ornamentais, nuo ko jie 
gavo virvelinės karamikos vardą, 
ši keramika buvo plačiai. papli
tusi vidurio ir rytų Lietuvoje.. 
Panašių puodų rasta ir Kuršių 
Neringoje.

Nors ir buvo patobulėjusi įran
kių technika, bet žmonės dar te
begyveno prie upių, ežerų, ne
įtvirtintose stovyklose.

šiam laikotarpiui priklauso ir 
seniausi Lietuvoje rasti papuo
šalai: — tai gintariniai dirbiniai: 
kabučiai, žmonių figūrėlės. Rasti 
Juodkrantėje, Lūžoje ir Palango
je. Jie padaryti dar su titnagi
niais peiliais. (A. K.)
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Sydnėjuje
KAS GALI ATSAKYTI?

Sporto Skyrius paskutiniuoju 
laiku gauna daug laiškų iš įvai
rių Australijas vietovių, kuriuose 
pavieniai akmenys ir net klubų 
valdybos klausia ir prašo žinių 
apjo naujųjų A.L.F.A.S. valdybų 
ir esamų jos pirmininkų?

Negalėdamas atsakyti j pavie
nius laiškus, pranešu, kad iki šiol 
“M.P.” Sporto Skyrius nėra ga
vęs jokio oficialaus pranešimo iš 
Melbourne, kas liestų naujų j i 
A.L.F.A.S. pirmininkų ar valdy
bų. Prieš kurį laikų man teko 
skaityti “Tėviškės Aiduose”'trum
pų žinutę, jog naujuoju pirmi
ninku yra išrinktas plačiai žino
mas sportininkas M. Katilius. Rei
kia tikėtis, kad dar prieš ateinan
čių sporto šventę melbourniškiai 
sportininkai painformuos kitus 
savo kolegas apie naujųjų A.L.F. 
A.S. valdybų ir josios sųstatų.

Sp. Sk. Redaktorių*

ŽENKLO KONKURSAS
1959-jų metų Australijos Lie

tuvių X-čio Sporto šventei atžy
mėti, Adelaidės L.S.K. “VYTIS” 
yra numačiusi pagaminti ženkle
li, kurio projektui skelbiamas 
KONKURSAS.

Šiame konkurse kviečiami daly
vauti visi menininkai, sportinin
kai ir kiti suinteresuoti. Ženkle
lio projektus prašome siųsti iki 
1959-jų metų liepos mėn. 31 die
nos adresu: B. Nemeika, 70 Cu
ming St, Mile-End, S.A.

Laimėtojui nustatyti bus suda
ryta komisija ir laimėjusis gaus 
premijų.

PAVYKĘS BALIUS
Liepos mėn. pradžioje /Sporto 

Klubas “Kovas”, kartu su Cab- 
ramatos Apylinkės valdyba su
ruošė puikų balių gražioje ir jau 
lietuviams gerai žinomoje Cabra- 
mattos miesto rotušės salėje. Ba
liaus metu meninę programų iš
pildė iš Melbourno atvažiavusi 
jaunoji baleto šokėja J. Valytė, 
kuri, palydima sportininkų bičiu
lio muz. Br. Kiverio, su nepa
prastu judesių švelnumu ir aukš
ta baleto šokėjos technika, pašo
ko keturis solo šokius, padariu
sius labai gražų įspūdį visiems 
baliaus svečiams.

šiame baliuje buvo renkama 
gražiausioji šiais metais Sporto 
Klubo “Kovo” narė — gražuolė, 
kuria buvo išrinkta jaunoji krep
šininkė Irena Penkaitytė, nesenai 
pradėjusi žaisti krepšinį ir akty
viai dalyvauti Sydnėjaus sporti
nėje veikloje. '

GAUTAS SVIEDINYS
šiomis dienomis Kovo pirminin

kas S. Jūraitis gavo naujų krep
šinio sviedinį iš Juozo J. Bachu- 
no, Sodus, Michigan, U.S.A., ku
rį, besilankydamas Australijoje, 
buvo prižadėjęs atsiųsti Sydnė
jaus lietuviams krepšininkams.

Kovo valdyba ir visi sydnėjiš- 
kiai sportininkai taria nuoširdų 
sportiškų AČIŪ ponams BACHU- 
NAMS ir tikisi, jog šis, pats ge
riausias, krepšinio sviedinys, bus 
labai sėkmingas ir atneš jiems 
daug gražių pergalių ateityje.

NARIO MOKESTIS
Kovo valdyba praneša visiems 

savo nariams ir rėmėjams, jog, 
įžengus į antrąjį metų puslaikį, 
būtų pravartu pagalvoti ir apie 
savo nario mokesčio susimokėji- 
mų už 1958-sius metus. Atrėjant 
Šių metų sporto šventei Melbour
ne, kurioje dalyvaus ir didelis 
skaičius koviečių, valdyba susi
duria su didelėmis piniginėmis iš
laidomis, kurias, apsimokėję sa
vąjį nario mokestį, bent dalimi 
sumažinsime ir palengvinsime vi
sos valdybos darbų.

Nario mokestį renka klubo iž
dininkas K. Adickas.

Adelaidėje
VYRŲ I — STUKT 73:57 (38:32)

Pirmasis puslaikis neparodė vy- 
tiečių didelės persvaros, gal būt 
dėlto, kad buvo naudojama zoni
nis desgimas ir nelabai vykusiai. 
Antrame puslaikyje, padidinus 
spartų ir perėjus į individualų 
gynimų, buvo pradėta žaisti daug 
geriau ir laimėjimas atsiektas 
užtikrintai. Taškai: Ignatavičius 
27, Petkūnas 16, Jaciunskis su 
Gurskiu po 8, Klimaitis su Pet- 
ruška po 6 ir Kitas 2. A. Ignata
vičius ir šiais metais yra daugiau
siai sumetęs taškų ir yra išrink
tas į P. Australijos rinktinę.

VYRŲ II—NORTH 45:41 (20:19)
Šios rungtynės vytiečiams bu

vo itin svarbios, nes priešininkų 
komanda, iki šiol stovėjusi pirmo
joj lentelės vietoj, po savo pra
laimėjimo prieš vytiečius, pir
mavimų užleido jiems, šias rung
tynes vytiečiai žaidė labai kovin
gai ir gerai, nors ir be pamainų. 
Pradžioje buvo pasireiškęs puoli
mo skubotumas, ko pasėkoje ne
buvo įmesta keletos “tikrų” krep
šių. Labai gerai gynime žaidė R. 
Urmonas, nors neatsiliko ir jo 
brolis L. Urmonas. Taškus pelnė: 
Lapšys su R. Urmonu po 12, 
Merūnas 10, Gumbys 9 ir L. Ur
monas 2. šios komandos jaunieji 
žaidėjai dabar laiko kaip ir krep
šinio egzaminų, prieš perkeliant 
juos į I-jų komandų.

M .STATNICKAS — P. AUSTR. 
JAUNIŲ RINKTINĖJE

Jaunių komandos žaidėjas M. 
Statnickas žaidė atrenkamosiose 
rungtynėse, per kurias labai ge
rai pasirodė ir tapo išrinktas į 
Pietų Australijos jaunių rinktinę 
Mindaugas pradėjo žaisti nelabai 
senai, bet padarė labai puikių pa
žangų ir išsiskyrė iš kelių šimtų 
P. Australijos jaunių kaip pui
kus puolėjas. Vyties I-ji koman
da greitu laiku iš jo susilauks 
sau puikaus žaidėjo. Sveikinant 
šį gražų M. Statnicko pasiekimų, 
tenka palinkėti jam ir toliau gra
žios sėkmės.

Jaunių komanda keletu savai
čių rungtynių neturės.

MERGINŲ I —NTH. ADELAIDE 
26:32 (11:16)

Merginos rungtynes pradėjo la
bai giažiai: puikus gynimas, kai 
puolėjos sėkmingai triuškino prie
šininkių zonų. Vedant mūsiškėms 
šešiais taškais labai nevykusiai 
pakeičiamos iš kart dvi žaidėjos, 
kas mums ir atneša pralaimėji
mų. Priešininkės netik išlygina 
rezultatų, bet ir užmeta penkiais 
taškais pirmojo puslaikio pabai
goje. Antrąjį puslaikį mūsų mer
ginos dėjo visas pastangas rezul
tatui išlyginti. Pasiekiamas dvie
jų taškų skirtumas, bet pasireiš

kęs nuovargis neleidžia santykio 
visiškai išlyginti ir rungtynės 
tampa pralaimėtos, šios rungty
nės buvo aukšto lygio, nors aikš
tės teisėjai ir leido vienašališkai 
kietai žaisti mūsų nenaudai. Taš
kai: M. Kelertaitė su Kitiene po 
9, Pečiulytė 4, O. Kelertaitė su 
Ignatavičiene po 2. šiukšterytė 
0 ir O. Gumbytė 0.

JAUNĖS — GLENELG
29:28 (14:18)

Jaunės labai gerai sukovojo su 
vadovaujančioje ketveriukėje 
stovinčia australių komanda. 
Pirmajame puslaikyje buvo labai 
blogas gynimas. Jį vėlesniojo 
rungtynių eigoje sutvirtinus, 
rungtynių bendras rezultatas pa
krypo mūsų pusėn. R. Andriuse- 
vičiūtė jau kelintų kartų pasiekia 
aukštų taškų skaičių. Ji yra gera 
centro puolėja, nors reikalinga 
taisyti “driblingų”, • kuris yra per 
žemas ir pradėti daugiau koman
diniai žaisti. Ištaisius šias klaidas 
ir padėjus daugiau pastangų, Ra
sa bus pirmaujanti centro puolė
ja. Šiose rungtynėse pirmų kar
tų žaidė ir R. Šulcaitė. Taškai: 
Andriusevičiūtė 23, D. Radzevi
čiūtė, Bartminaitė ir L. Radzevi
čiūtė pi 2. J. Jaunutytė gerai 
žaidė gynime.

B.N.
ainniii
Medžiagos — vaistai — maistas

Geelonge
VYTIS — ESTU KODU 

48:36 (22:22)
Š.m. liepos 5 d. Melbourno es

tų krepšininkai viešėjo Geelonge 
ir žaidė draugiškas rungtynes su 
Vyties komanda.

Nors vytiečiai ir viršijo savo 
priešininkus ūgiu, bet, lėisdami 
žaisti jauniesiems krepšininkams, 
neįstengė padengti gerai mėtan
čio estų centro, baigė pirmų pus
laikį lygiomis. Antrame puslaiky 
Vyties pirmasis penketukas gra
žiais deriniais greit pralaužė 
priešininkų dengimų ir gana leng
vai laimėjo rungtynes. Iš jaunų
jų krepšininkų gerai pasirodė 
puolėjas Adomavičius. Taškus 
įmetė: A. Šimkus ir Adoma
vičius po 13, R. Zenkevičius 
ir D. Kairaitis po 6, A. Bertašius 
8, Kaladė 2.

Po rungtynių estų krepšininkai 
buvo pakviesti į Bendruomenės 
balių, kur draugiškoj nuotaikoj 
praleido vakarų.

ŠACHMATAI
Geelongo miesto komandinėse 

šachmatų pirmenybėse Vytis įvei
kė stiprių vengrų ^komandų 3-1.

A. Bratanavičius (0), J. Jonu
šas (1), B. Giedrys (1), J. Mali
nauskas (1).

— Dalyvis —

Melbourne

BUSINESS HOUSE — DAINA 

62:52 (30:32)

Vos tik prasidėjus rungtynėms, 
latviai, turėdami tikrai smarkų 
tempų, sugebėjo išnaudoti mūsiš
kių laisvąsias vietas, kur pirma
sis puslaikis pasibaigė jų naudai, 
dviejų taškų skirtumu. Bet ant
rajam puslaiky jaučiasi, kad kai
mynai pailsę, kur mūsiškiai, ga
na pamokančiais perėjimais, grei
tu apgalvojimu, lengvai išlygino 
taškų skirtumų, ir tikrai gražiu 
susižaidimu laimi rungtynes 10 
taškų skirtumu. Taškus pelnė: 
Dargis 12, Kuncaitis 4, Soha 10, 
Fegent 2, Carr 16, Waitzer 18.

Vyt.

Hobarte
SPORTININKAI VEIKIA

Nors per paskutiniuosius šešis 
mėnesius sportinėje spaudoje ir 
mažai žinių buvo apie. Hobarto 
perkūniečių sportinę veiklų, ta
čiau mes čia dar neužmigome ir, 
per daug nesireklamuodąmi, dir
bame. Nuo paskutiniosios lietuvių 
sporto šventės Geelonge “Perkū
no” sporto klubas yra padaręs 
labai didelę pažangų. Vietiniuose 
turnyruose dalyvauja viena krep
šinio ir dvi stalo teniso koman
dos. Varžybose nesame pirmieji, 
bet, žinoma, toli ir nuo paskuti
niųjų. Prieš kurį laikų buvo pra
dėta treniruotis lauko tenise ir 
tinklinyje.

Be aktyviosios sportinės veik
ios kiekvieną trečią savaitgalį 
yra daroma pasilinksminimai — 
šokiai.

J

t
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USSR ir kitus kraij***

REIKALAUJANT IŠSlv.lČlAMI 
KATALOGAI

■niiiiiiiiiiiuiiiiniM

DOVANTNIAI SIUNTINIAI BE
MUITO

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

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

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

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

Minimalūs mokesčiai PAČIŲ PAKUOTIEMS SIUNTINIAMS, kurie 
siunčiami TIESIAI į RUSIJĄ.

NEWAUSTRAL CO.,
„„Am™ C. . . iri CANBERRA: Mr. P. SARAIT-SYDNEY: 76, P.tt St, let. Floor. jąjUK, C1VJC
ADELAIDE: 118, King William GEELONG., Vic.: Mr. L. ROMA-
St., 3rd. Floor. NICH, 112, Moorabool St.
PERTH- 10 Pi., COOMA, NSW: Mr. Fr. ERPICH,PERTH. 19, Pier Street po. EUCUMBIENE.

••BRISBANE: 165, Elizabeth St., C/- Mr. BULINSKI.
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"THE CHLORE”
OVERSEAS PARCEL SERVICE

10 GREY ST., EAST MELBOURNE, VIC.
VALANDOS: Darbo dienomis
Savaitgaliais ...........................

6 — 8 vai. vakaro.
— 4 vai. vakaro.

g

Skyrius Hobarte:
V. AUGUSTAUSKAS, 179 Easton Ave., W. Moonah. Tas.

X

PRANEŠAME KLIJENTŲ DĖMESIUI, KAD JŪSŲ PAČIŲ 
SUPIRKTUS SIUNTINIUS SIUNČIAME IR TOLIAU Į LIE
TUVĄ, BEI KITUS KRAŠTUS.

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS DVI SAVAITĖS.
Siuntinius malonėkite siųsti į North Richmond 

geležinkelio stotį.

AUGSTA KOKYBE ŽEMOS KAINOS 1
GERIAUSIAS ANGLIŠKAS IR AUSTRALIŠKAS MEDŽIAGA S, ĮVAIRIŲ RŪSIŲ ODAS IR 

URMO KAINŲ.AVIKAILIUS PARDUODAME ŽEMIAU

kostiuminės medžiagos 
paltinės ......... ............
viršutinė oda .............

26/- iki 44/- yardns 
20/- iki 48/- yardas 

. nuo 2/3 kv. pėda

S

HANSA IR TOLIAU SIUNČIA 11; 22; 33 IR 44 SV. SIUNTINIUS 
LIETUVON IR SIBIRAN

SIUNTINIAI APDRAUDŽIAMI IR JŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS. 
GAVĖJUI NIEKO NEREIKIA MOKĖTI.

Taip pat priimame užsakymus paštu. Rašykite — prisiusimoHANSA TRADING CO.
WAREHOUSE & OVERSEAS 

PARCEL SERVICE.

pavyzdžius.

Iš Lonsdale St.,

prieš MYERS

i

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“ '
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032

| “RUTA“
| Gift Parcel Service |
IĮ; 92 BROOMFIELD STREET, CABRAMATTA, N.S.W. Ž 
!'! TEL.: UB 3498 |

X Gerbiamiems pakietų siuntėjams pranešu, kad aš ir toliau X 
X siunčiu pakietus iki 44 sv. svorio.
*1* t LAIVAS IŠPLAUKIA RUGPIOČIO PIRMOJE PUSĖJE. 4x -J:

•Į NESIELVARTAUKIE DĖL ŠVEDIJOS! :Į

i; SIUNTINĖLIAMS Į LIETUVĄ ■!
■I NAUDOKITĖS IŠBANDYTU, TRUMPIAUSIU, GREIČIAUSIU
į , IR TIKRIAUSIU BEI GARANTUOTU KELIU ;!j LONDONAS - LENINGRADAS ||
į TIESIOGINIO SUSISIEKIMO LAIVAIS. • į

■ J Čia jums geriausiai ir žemiausiomis kainomis patarnaus šios ? 
ij rūšies specialistai, viena iš seniausių ir labiausiai prityrusių Ji 

firmų ■ *i

I; LITHUANIAN DEPT. ;!

P. & B.
SUPPLY CENTRE LTD. |

I; 8a Thurloe Place, ‘Į
!; London, S. W. 7. '■

S Turime didžiausį pasirinkimų visų į Lietuvą siunčiamų prekių. į

Rašykite lietuviškai. Kreipkitės į mūsų agentus į
«; AUSTRALIJOJE; S
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MŪSŲ PASTOGĖ 1958 m. liepos 28 d.

. SIDNĖJUS
PASIKEITIMAI 

KRAŠTO VALDYBOJE
Pradėjus redaguoti “Mūsų Pas

togę”, iš ALB Krašto Valdybos 
pasitraukė J. Vėteikis.

Vakuojančių Valdyboj vietą 
užėmė Inž. Izd. Jonaitis, kuris 
praeito Tarybos suvažiavimo me
tu buvo išrinktas Krašto Valdy
bos nariu — kandidatu.

STUDENTŲ ŽODŽIO” 
REDAKTORIUS

Australijos lietuvių studentų ei
lės nuolat gausėja. “Mūsų Pasto
gė”, kaip žinoma, jau dviejuose 
savo numeriuose yra dėjusi įdo
mius Sydnėjaus Lietuvių Studen
tų Sąjungos naritį rašinius, ta 
proga įvesdalna specialų skyrių, 
pavadintą “Studentų Žodis”.

“Mūsų Pastogės” redakcija, tu
rėdama žinių, kad ir kitų Aust
ralijos miestų lietuviai studentai 
ruošiasi besdradarbiauti “Studen
tų žodžio” skyriuje, mano, jog 
yra tikslu, jei šį skyrių ves kuris 
studentas, kaip savystovus redak
torius.

Todėl šiam tikslui buvo pakvies
tas Sydnėjaus Studentų Sąjungos 
pirmininkas R. Daukus, kaip 
“Studentų žodžio” redaktorius.

Jam maloniai sutikus, "M.P.” 
redakcija prašo visų Australijos 
miestų studentų sąjungas ir pa- į 
vienius kolegas, siųsti “Studentų 
žodžio” skyriui medžiagą netar-' 
piškai naujo skyriaus redakto
riaus adresu: R. Daukus, 273 
Cooper Rd., Yagoona, NSW.

50 METŲ SUKAKTIS
šio mėn. 12 d. nuolatinis “Mū

sų Pastogės” skaitytojas, Cabra- 
mattos lietuvis A. Kecorius savo 
draugų ir kaimynų tarpe gražiai 
atšventė 50 metų sukaktį.

Ta pačia proga buvo pašven
tinta ir p.p. Kecorių namas. Šven
tinimo ceremonijas atliko Sydnė
jaus lietuvių kapelionas kun. P. 
Butkus.

Jaukioje nuotaikoje buvo pra
leista keletas malonių valandų, 
o jubiliatui palinkėta ląimingo ir 
gražaus gyvenimo ateityje.

BOHEMINIO POBŪDŽIO
VAKARAS

Pereitą šeštadienį sambūris 
“šviesa” drauge su studentais 
surengė Boheminį Vakarą. Tatai 
pirmas tokio pobūdžio parengi
mas Sydnėjuje.

Sprendžiant iš dalyvių nuotai
kos, vakaras tikrai nusisekė. Ki
taip ir būti negalėjo, nes jau tik 
įėjus pro duris, minkšta žvakių 
šviesa, gražiai sudėti prancūziš
kos nuonos kepalai ant stalų, 
prietemyj žybčiojančios cigare
tės, margaspalviai jaunimo megs- 
tiniai, karoliai ir auskarai — tuo
jau sukėlė mūsų įsivaizduojamą 
Paryžiaus Montmartre nuotaiką.

Salė buvo pilnutėlė, ir visi at
rodė pakilioj nuotaikoj. Coli. An- 
kaus dėka, šokių muzika grojo 
be pertraukos, ir, kas norėjo, ga
lėjo šokti visą vakarą, o nešo
kantiems vyno, gerų užkandžių 
ir kitokių linksmybių netrūko.

Vakaro dalyviai tikrai turėtų 
dėkoti coli. Šalkauskui už šį įdo
mų ir originalų vakarą — balių.

J.K.

BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
NAMŲ

PRANEŠIMAI
XXX

Bankstowno Lietuvių Namuose 
prasidėjo grindų dėjimas. Malo
niai prašomi staliai prisidėti prie 
šio darbo šeštadieniais ir sekma
dieniais.

XXX
Š.m. rugpjūčio mėn. 3 d. 12 

vai. (tuoj po lietuviškų pamaldų 
Bankstowne) šaukiamas visuoti
nis Bankstowno Lietuvių Namų 
narių

SUSIRINKIMAS, 
kuris įvyks savuose namuose. 
Darbotvarkėje: 1) Valdybos pra
nešimas, 2) Rev. Komisijos pra
nešimas ir 3) Einamieji reika
lai.

Nesusirinkus reikiamam skai
čiui, po valandos susirinkimas 
bus pradėtas ir laikomas teisėtu.

XXX
Bankstowno Lietuvių Namų 

sporto aikštelė jau suplanuota, 
šiame pasitarime dalyvavo inži
nieriai p.p. Jonaitis su Vazgele- 
viČium ir skautų atstovas Sydnė
jaus Tunto adj. A. Dudaitis. 
Sporto atstovas neatvyko.

Sklypo ir aikštelių dekoravimą 
maloniai sutiko tvarkyti agr. E. 
Barkus.

XXX
Ponui V. Beiteliui už paaukotas 

300 plytų tariame nuoširdžią pa
dėką.

Baskstowno Liet. Namų 
Valdyba

MINĖJIMAS
Sydnėjaus Liet. Sporto Klubas 

“Kovas” š.m. rugpjūčio 3 d. 2 v. 
30 min. p.p. Sydnėjaus Lietuviu 
Namuose (18-20 Botany Rd., Red
fern) ruošia

DARIAUS — GIRĖNO 25 m. 
didvyriškos mirties sukakčiai at
žymėti viešą

MINĖJIMĄ.
Bus A. Laukaičio paskaita: 

“SPORTAS KULTŪROS ISTO
RIJOJ”. Po to seks šventiškas 
pasilinksminimas.

Įėjimas laisvas visiems ir to
dėl kviečiama visa Sydnėjaus lie
tuvių visuomenė.

ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS
Liepos 20 d. Sydnėjaus ateiti

ninkai turėjo susirinkimą p.p. 
Vilnonių bute. Dr. A. Mauragio 
paskaita “Ateitininkų ideologija” 
ir I. Vilnonytės referatas “Atei
tininko pareiga” dalyvių buvo 
diskutuojami. Vykusiam susirin
kimui pirmininkavo E. Lašaitis.

Ačiū p.p. Vilnoniams už vaišes 
visų dalyvių vardu.

Sekantis susirinkimas įvyks 
pas A. Bučinską, 31 Pyramid Ave. 
Padstow, rugpjūčio 10 d. 2.30 vai. 
Visi nariai maloniai kviečiami da
lyvauti.

RUOŠIAMAS VAKARAS
Ateitininkų Valdyba rugpiūčio 

17 d. (sekmadieny) ruošia šokių 
vakarą Dulwich Hill parapijos 
salėje. Šokiams gros p. K. Au
kaus HI-FY muzika. Programoje 
pasirodys su nauju repertuaru 
Ateitininkų Dainoriai. Kitko vis
ko irgi nestigs. Jaunimas malo
niai laukiamas atsilankant. 

Tel. UJ 0289; iŽdininktr— Myko
las Petronis, 152 Liverpool Rd., 
Enfield. Tel. UJ 5727; ūkio rei
kalų vedėju ir namų valdytoju — 
Kazys Adickas, 20 Botany Rd., 
Redfern. Telef. MX 3043;

Lietuvių Namų telef. ’numeris 
MX 3043.

ADELAIDĖ
PERTVARKYMAI LIETUVIŲ 

NAMUOSE
Nors Adelaidės lietuviai jau 

daugiau kaip pusmetis naudojasi 
savais namais, tačiau dar jie nėra 
pilnai pritaikyti visiems reika
lams. Sąjungos Valdyba, norėda
ma namus padaryti pilnai tinka
mus lietuvių reikalams, bando 
tuos patobulinimus padaryti tal
kos būdu. Paskutinioji talka, ku
ri buvo kviesta š.m. liepos 19 
dienai, buvo tikrai sėkminga. Į 
talką atvyko 40 energingų tal
kininkų, kurie išardė seną netin
kamą sceną, sudėjo naujai pra
plečiamai -scenai grindis, naujais 
dažais suvienodino salės sienas ir 
lubas, sutvarkė salę skiriančias 
suveriamas duris, sutvarkė sta
lus, iškirto reikiamą bufetui an-

Tačiau nežiūrint tikrai gausaus 
ir entuziastiškai dirbamo talki
ninkų būrio, tebuvo atlikta tik 
pusė reikalingų patobulinimų. 
Reikės dar vienos taip pat gau
sios talkos, kad būtų įrengta sce
na ir užbaigta b vidaus dažymo 
darbai. Pertvarkymams vadovavo 
inž. Reisonas, o dažymo darbams 
— p. Jaunutis. Naują talką Są
jungos Valdyba numato organi
zuoti artimiausiomis dienomis. Ta 
proga ji nuoširdžiausiai dėkoja 
visiems liepos 19 dienos talkinin
kams ir tikisi, kad lietuviai gau
siai dalyvaus ir numatomoj nau
joj talkoj, kad būtų galima sa
vus namus tikrai sutvarkyti.

PERKAMO PIANINO 
REIKALU

Korespondencijoj “Aplink Lie
tuvių Namus” buvo pranešta, kad 
choras “Lituania” perka pianiną 
Lietuvių Namams. Ištiktųjų, cho
ras pianiną perkasi sau. Jis tik 
bus laikomas Lietuvių Namuose 
ir juo galės pasinaudoti kitos or
ganizacijos, rengdamos progra
mas. Tačiau šio pianino nebus ga
lima naudoti per balius ar pasi
šokimus. . Norima, kad pianinas 
būtų išlaikytas tinkamoj formoj 
meninėms programoms. 

GEELONGAS
/ BENDR. BALIUI PRAĖJUS

Apyl. V-ba nuoširdžiai dėkoja 
visiems dalyvavusiems Bendruom. 
Baliuje. Jūsų dalyvavimas buvo 
įrodymas, kad Jūs mūsų pastan
gas supratote ir mūsų nuoširdų 
kvietimą priėmėte. Su džiaugsmu 
galime pranešti, kad balius davė 
apie £ 70 gryno pelno, kas tikrai 
pagreitins Liet. Namų užbaigimą. 
Stalo loterija davė apie £ 16, Bu
feto užkandžiai apie £ 10.

Apyl. V-ba nuoširdžiai dėkoja

ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBA IR 
BANKSTOWNO LIET. NAINIŲ TARYBA 

š.m. rugpiūčio 9 d. (šeštadienį) 7 vai. vakare 
gražioje, moderniškoje “MELANA” salėje Bankstowne ruošia

ŠOKIŲ VAKARĄ
GROS GERA KAPELA, VEIKS TURTINGAS BUFETAS SU 

GAIVINANČIU ALUČIU IR UŽKANDŽIAIS
VISUS KVIEČIAME

Tad iki pasimatymo “MELONA” salėje!
(arti geležinkelio stoties)

ALB Bankstowno Apylinkė, ir
Bank.towno Liet. Namų Valdybe.

visiems, prisidėjusiems ir padėju
sioms šį balių suruošti. Ačiū p. 
čerekavičienei ir p. Valodkienei 
už parengimą bufeto valgių ir 
patarnavimus baliaus metu. Dėko
jame p.p. Č. ir L. Valodkams ir 
p. Mažyliui už tuos patarnavimus, 
kurie buvo atlikti taip sklandžiai 
ir pareigingai. Mes turime atsi
prašyti ankstyvųjų svečių, kad 
jiems skirta pirmoji baliaus va
landa, nebuvo atlikta taip, kaip 
mes numatėme.

Geel. Apyl. V-ba

LOTERIJA
Geelongo Liet. Social. Globos 

Moterų komitetas, norėdamas tęs
ti šalpos darbą, reikalingas lėšų. 
Tam reikalui komitetas leidžia lo- 
terijon gražų sieninį laikrodį. Bi
lietų kaina tik vienas šilingas. 
K-tas prašo neatsisakyti nupirkti 
keletą bilietų, išbandyti savo lai
mę išlošti gražų laikrodį, tuo 
pačiu paremiant socialinę k-to 
veiklą.

LIETUVIŲ NAMAI

. Statybos k-tas su malonumu 
turi pranešti, jog Lietuvių Na
mų darbai gana sparčiai eina į 
priekį.

Pereitą savaitgalį buvo baigtos 
kalti lubos, dar liko užkalti juo
stas ir šis darbas bus galutinai 
baigtas. Taip pat jau galutinai 
sutvarkyti visi vandens nubėgimo 
takai ir dar už dviejų savaitga
lių bus baigti klozetai. Ta proga 
k-tas dėkoja p. Šileriui, kuris 
prižadėjo jas ištinkuoti, ir šį 
darbą jis jau, iš tikrųjų, pradėjo.

Dėl neturėjimo pakankamai sa
vo tarpe tinko specialistų, pačių 
namų ištinkavimą tenka atiduoti 
rangovui.

Kad šis darbas kiek galint pi
giau kainuotų, buvo nutarta jį 
atiduoti varžybos keliu. Australų 
spaudoje paskelbtos darbo sąly
gos ir atėję rangovai, vietoje ap
žiūrėję, davė savo pasiūlymus.

Šiuo metu k-tas svarsto jų są
lygas ir sekančią savaitę vienam 
iš jų bus pavestas darbų vykdy
mas. Kadangi už šį darbą reikės 
sumokėti (apie £ 150), todėl k-tas 
praneša, kad šis sprendimas ne
buvo padarytas lengvu nutarimu, 
bet tik kaipo geriausia išv£3a po 
ilgų svarstymų bei diskusijų, ku
riose dalyvavo ir Bendr. Valdy
bos nariai.

šis darbas, kaip'ir elektros ins
taliacija, reikalingas žinovų, ku
rių mums, deja, trūksta, todėl 
esame bejėgiai patys jį padaryti.

RŪBŲ RINKLIAVA
Rūbų rinkliava Vokietijoje li

kusiems seneliams ir ligoniams ei
na prie galo. Tie Geelongo lietu
viai, kurie pažadėjo aukoti dra
bužius, arba kurie dar nebuvo ap
lankyti, prašomi pristatyti aukas 
p. čerekavičienei 4 Walsgott St, 
North Geelong’.

Soc. Globo* Moterų K-tas

ŠOKIŲ BALIUS MELBOURNE
Po' ilgos pertraukos melbour- 

niškiam vėl sudaroma proga gra
žiai ir linksmai praleisti savait
galį. Sporto Klubas Varpas ren
gia savo metinį šokių balių, kurio 
pelnas skiriamas Klubo būstinės 
įrengimui. Tikimasi, kad tautie
čiai parems šį parengimą ir gau
siai atsilankys, nes, kaip ir visa
da, sportininkų pobūviuose, liū
dėti netenka.

Balius įvyks š.m. rugpiūčio 
mėn. 8 d. Richhmond Yown Hali 
salėje.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Š.m. liepos mėn. 20 d. savo na

muose (18-20 Botany Rd., Red
fern) įvyko Sydnėjaus lietuvių 
klubo “Lietuvių Namai” visuoti
nas metinis narių susirinkimas.

Pirmojo aukšto patalpose, dar 
gerokai prieš susirinkimą, man
datų komisija pagal klubo narių 
kartoteką registravo ir išdavinėjo 
balsavimo korteles susirinkiman 
atvykusioms nariams bei neatvy
kusių narių atsiųstiems įgalioti
niams. Ir taip susirinkimo prad
žiai tvarkingai paruošton, Vytim 
bei buvusių valstybės prezidentų 
portretais papuošton, salėn sugū
žėjo per šimtą susirinkimo daly
vių. Mandatų komisijos pirminin
ko Vytauto Simniškio praneši
mu, susirinkimo dalyviai sudarė 
per du trečdaliu turinčių teisę 
balsuoti narių.

Susirinkimą pradėjo klubo ta
rybos pirmininkas V. Skeivys, pa
kviesdamas susirinkimui vadovau
ti L. Karvelį, jam pavaduoti — P. 
Protą ir sekretoriauti — Vyt. 
Narbutą.
Susirinkimo pirmininkas L. Kar

velis, dėkodamas už plojimais 
reiškiamą prezidiumui pasitikėji
mą, pasidžiaugė gausiu dalyvių 
skaičiumi bei rodomu savo orga
nizacijai ir jos reikalams susido
mėjimu, tačiau išreiškė ir liūde
sį, kad ne visiems lemta dalyvau
ti pirmame visuotiname susirin
kime nuosavuose namuose, ne vi
siems lemta pasidžiaugti atliktais 
darbais, o taip pat svarstyti ir 
ateities planus. Susirinkusiųjų 
tarpe pasigendame savo narių: 
šviesios atminties kultūrininko, 
mūsų laikraščio redaktoriaus Jur
gio Kalakausko — Kalakonio ir 
aktyvaus nario Henriko Šerkšnio. 
Jie atsiskyrė amžinai. Mirusiųjų 
atmintis pagerbta atsistojimu ir 
tylaus susikaupimo minute.

Vykdant dienotvarkę, tarybos 
pirmininkas V. Skeivys patiekė 
Klubo tarybos atliktų darbų ap
žvalgą, iždininkas K. Adickas pra
nešė apie piniginę padėtį, gi re
vizijos komisijos pirmininkas R. 
Venclovas paskaitė kruopštų ir 
smulkiai detalizuotą revizijos ak
tą, revizijos Komisijos vardu pra
šydamas susirinkimą tarybos apy
skaitą patvirtisti. Į paklausimus, 
ryšium su apyskaita, atsakė ta
rybos pirmininkas, o paaiškini
mus davė kaikurie tarybos na
riai, kurie smulkiau buvo susipa
žinę, tą ar kitą darbą vykdyda
mi. Tokiu būdu buvo sudarytas 
pilnas vaizdas klubo veiklos, ir 
apyskaitą susirinkimas vienbal

' Dėl "Mūsų Pastogės” redaktoriau*
JURGIO KALAKAUSKO — KALAKONIO 

netikėtos mirties, liūdi
M. Lukauskas

“Mūsų Pastogės” redaktoriui

JURGIUI KALAKAUSKUI — KALAKONIŪI
mirus, liūdi
ALB Wollongongo Apyl- Valdyba

“Mūsų Pastogės” redaktoriui
JURGIUI KALAKAUSKUI — KALAKONIŪI 
mirus liūdi

Bankstowno Apyl. Valdyba
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siai patvirtino.
Iš apie 30 pasiūlytų kandida

tų naujon Lietuvių Klubo tary- 
bon slaptu balsavimu išrinkti: K. 
Adickas, P. Alekna, A. Danta, V. 
Danta, A. Dočkus, P. Doniela, P. 
Grosas, A. Jasaitis, S. Jūraitis, 
E. Kolakauskas, M. Petronis, 
Sporto klubas “Kovas”, A. Šid
lauskas, J. Vizbaras ir Wollon- 
gongo Apyl. Valdyba. Kandidatais 
liko: Sydnėjaus Apyl. Valdyba, J. 
Mickėnas, V. Skeivys, S. Osinas, 
Mensonas, A. Kutka ir Stačius.

Revizijos komisijon išrinkti: A. 
Adomėnas, Vyt. Simniškis ir R. 
Venclovas, kandidatai — J. Ke- 
dys ir B. Mazgelis.

Klausimų ir sumanymų metu 
buvo iškelta įvairių projektų bei 
sugestijų. Ypač namų tvarkymo 
reikalais, kuriuos teks spręsti 
naujai tarybai.

Pabaigai susirinkimo pirminin
kas padėkojo buvusiai tarybai už 
atliktus darbus, susirinkimo da
lyviams už taip gailsų atsilanky
mą ir aktyvų dalyvavimą reikalų 
svarstyme, gi naujai išrinktai ta
rybai palinkėjo sėkmingai tęsti 
darbą toliau.

P. Jablonskienės pasiūlymu, 
kaip anksčiau besinaudojant sve
timomis patalpomis, švaros bei 
patalpų sutvarkymo išlaidoms su
sirinkimo dalyvių buvo sumesta 
14 svarų.

Dalyvi*

PAJIEŠKOJIMAI
* Pajieškomas Liudas šiaušta, 

apie 50 m. amžiaus, kilęs iŠ Urvių 
kaimo, Mažeikių apskr. Rašyti ad
resu: V. Juškaitė, 3017 s Lowe 
Ave., Chicago 16132, USA.

* Pajieškomas Kacucavičiu* 
Vlada*. Rašyti adresu: Lithuania 
— USSR, Kaunas, Suomių g-vė 
4-1, A. Biziginskienė.

>★ Pajieškomas Julijonas Nc- 
krošas, apie 60 m. amžiaus, išvy
kęs iš Kauno 1944 m. Rašyti “M. 
P.” administracijon.

ATIDARYTA NAUJA 
DELIKATESŲ KRAUTUVĖ 

PRIE BANKSTOWNO PAŠTO

N. BALIS
Parduodama papigintomis 

kainomis rūkytos ir šviežios deš
ros, kumpiai, sūriai, varškė ir ki
ti europietiški delikatesai.
Aplankykite mus — mes kalbame 
lietuviškai ir Jus mielai aptar
nausime.

STUDENTŲ DĖMESIUI!
Norima priminti visiems Sydnė

jaus studentams, kad rugpiūčio 
9 d. yra rtfošiamas Pabaltijos 
Studentų vakaras, į kurį visi stu
dentai prašomi gausiai atsilaiky
ti.

Nutarta tą vakarą ruošti bohe
miniu būdu. Prašome, kas gali 
atitinkamai apsirengti.

Daugiau žinių patieksime se
kančią savaitę.

Valdyba

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Naujoji Sydnėjaus Lietuvių 

Klubo “Lietuvių Namai” taryba 
tuoj po visuotino susirinkimo tu
rėjo trumpą posėdį, kuriuo metu 
išsirinko vadovybę.

Tarybos pirmininku išrinktas 
Aleksandras Danta, 66 Cross St., 
Guildford. Tel. YU 8422; pirmi
ninko pavaduotoju — Alfonsas 
Šidlauskas, 51 Boronia St., Gran
ville; sekretorium — Povilas Do- 
niela, 9 Orchard St., Croydon.
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