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Prabėgo ištisas dešimtmetis, 
kaip mes gyvename Australijoj. 
Tatai nebuvo lengvi metai, nes 
mes čia atvažiavome be turto ir 
išteklių. Kūrimosi perijodas pa
reikalavo iš mūsų sunkaus darbo 
ir kieto taupymo.

Bet ir šiuo sunkiu laikotarpiu 
mes nepamiršome lietuviškųjų 
reikalų. Trumpais laisvalaikiais 
dauguma mūsų dalyvavome lietu
viškoje veikloje, aukojome vargs
tantiems broliams Vokietijoje, 
siuntėme brangius siuntinius savo 
giminėms ir artimiesiems Lietu
von. skyrėme nemažą dalj savo 
santaupų lietuviškiesiems namams 
ir kitoms kultūrinėms bei visuo
meninėms organizacijoms.

Tačiau, vis dėlto, reikia apgai
lestauti, gal truputi ir primiršo- 
me VLIKO įsteigtų ir vadovauja
mų Tautos Fondų, kuris įpareigo
ja mus visu* be išimties mokėti 
tautinį solidarumo mokestį. Ta
tai juk visiškai liesi skatikai, ku
rių solidarus atidavimas nei vie
nam nebūtų sunkenybė, bet efek
tyviai prisidėtų prie svarbiausio
jo mūsų, kaip politinių tremti
nių, tikslo — greitesnio Lietuvos 
išlaisvinimo.

Lietuvių Bendruomenės Char- 
toje yra įsakmiai pasakyta: 
“Tautinio susipratimo ir lietuvių 
vienybės ženklan kikvienas lietu
vis moka nuolatinį tautinio soli
darumo įnašą”.

VLIKO vadovaujamo Tautos 
Fondo lėšos yra esmingiausias 
veiksnys, kurio pagalba atlieka - 
m| šie svarbūs Lietuvos laisvini
mo darbai:

Lietuva informuojama oro ban
gomis apie tai, kas vyksta pasau
lyje. šioji informacija atliekama 
kasdien lietuvių kalba per keletą 
radijo stočių. Tautiečiai Lietuvo
je girdi mūsų balsą. Jis yra jiems 
vienas svarbiausių ryšių su lais
vuoju pasauliu.

Laisvasis pasaulis informuoja
mas spausdinu žodžiu įvairiomis 
kalbomis, patiekiant žinių iš Lie
tuvos ir apie lietuvius visame pa
saulyje. Niekad nebuvo taip svar
bu, kaip dabar, rasti ir turėti 
kuo daugiau draugų kitų tautų 
tarpe, kurie netik susipažintų su 
Lietuvos reikalais, bet ir remtų 
tarptautinėje plotmėje.

Laisvojo pasaulio lietuviai per 
“Eltos Informacijas” ir kitais bū
dais sužino, kas vyksta tėvynėje 
Lietuvoje ir kas daroma laisvaja
me pasaulyje Lietuvos reikalais.

Apie padėtį Lietuvoje kasdien 
gaunama žinių užrašant Vilniaus 
radijo stoties transliacijas, o taip 
pat ir iš kitų šaltinių.

Visi tie darbai ir užsimojimai 
reikalauja daug išlaidų. Lėšos 
surenkamos pačių lietuvių visuo
se pasaulio kraštuose sudedamo
mis aukomis.

Tautos Fondo Vadovybė ypa
čiai džiaugiasi, kad šiais metais 
jau ir Vokietijos lietuvių ben
druomenė įsipareigojo rinkti so
lidarumo mokestį, nors tame kraš
te mūsų tautiečiai yra patys 
bėdiniausi.

Mes Australijoj, ačiū Dievui, 
gyvename, sočiai ir gražiai, todėl 
per š.m. Tautos šventės minėji
mus nepagailėkime keleto skati
kų Tautos Fondo aukai ir sąži
ningai susimokėkime Apylinkių 
Valdyboms Lietuvių Chartos įpa
reigotą solidarumo mokestį.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ SU DĖMESIU SEKA ŠIĄ SAVAITĘ AMERIKOJ VYKSTANTI PASAULIO 
LIETUVIŲ SEIMĄ, KURIAME YRA SPRENDŽIAMA ESMINGIAUSI LIETUVIŲ TAUTOS IR LIETUVOS VALSTY
BĖS REIKALAI.

TIKĖDAMAS, KAD ŠIO VISUOTINO PASAULIO LIETUVIŲ ĮGALIOTINIŲ SUVAŽIAVIMO IŠDAVOSE SUKLESTĖS VIE- 
NINGA MOŠŲ TAUTOS VALIA IR DAR DIDESNIS RYŽTAS IŠLAISVINTI BRANGIĄJĄ PANEMUNIŲ SALI, ALB-NĖS LAIK
RAŠTIS NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS I SEIMĄ SUSIRINKUSIUS ATSTOVUS, LINKĖDAMAS GRAŽIAUSIOS SĖKMĖS.

“MOŠŲ PASTOGĖS” REDAKCIJA

KELIOS AKTUALIJOS
APIE NIKITOS SLĖPTUVES IR 

NUSAVINTUS IŠRADIMUS
“Adatos maiše nepaslėpsi” — 

yra gilios tiesos liaudies posakis. 
Tatai galima drąsiai taikyti ir 
Sov. Sąjungos taip stropiai saugo
moms karinėms paslaptims. Ne- 
persenai “M.P.” puslapiuose esame 
rašę apie sovietų statomus atomi
nius miestus Sibire, dabar Vakarų 
spauda jau atidengė didžiąją 
Chruščiovo paslaptį — 400 mylių 
nuotoly nuo Maskvos visomis at
sargumo priemonėmis per keletą 
metų baigtą Volgos kilpoje milži
nišką požeminę rūsį, kurioje van
denilinio karo atveju būsianti Ru
sijos diktatoriaus, karo vadų ir po
litinių lyderių būstinė.

Apie ją išpasakojo Maskvos li
goninėje širdies liga mirštąs Bul
garų mokslininkas Dr. Goloff, tą 
požeminę buveinę projektavusių 
ir jos statybai vadovavusių moksli
ninkų grupės pilnateisis narys.

Jo žiniomis, tas nepaprasto gi
lumo požemis, esą visiškai pato
giai talpinsiąs apie 200 Sov. Sąjun
gos hierarchijos narių, kur esanti 
didžiulė posėdžių salė, patogūs 
normalia temperatūra apšildomi 
miegamieji ir mažiausia 6 mėn. 
paruoštos maisto ir gėrimų atsar
gos. Iš paviršiaus tos požeminės 
rūsys, esą, negalimos pastebėti, 
nes 10 mylių spinduliu visur įtai
sytos gražiausios farmos, kuriose 
dirba ištikimiausi enkavedistai, va
dovaujami pulk. Brykovo, tiesio
ginio Berijos žudiko. Tačiau vyr. 
statybos ir priežiūros viršininkas 
esąs pats NKVD viršininkas gen. 
Serovas.

Statybą vykdę įvairių tautų 
mokslininkai ir ištremtieji darbo 
vergai į tą vietą buvę suvežti ne
permatomu stiklu lėktuvais ir, bai
gę darbą, nebuvę paleisti, o išvežti 
vad. “atominių miestų” statybai 
Sibiran.

Iš sovietų mokslininkų šiai pože
minių rūsių statybai vadovavę Jū
rius Maksarevas ir Michailas Lav- 
rentinas. Didžioji posėdžių salė 
esanti panaši į Maskvos požeminių 
traukinių salės modelį..

Per antrąjį pasaulinį karą tar
navusios Stalinui slėptuvės Krem
liuje dabar esančios taip pat at
naujintos ir sustiprintos, tačiau 
abejojama, ar jos galėsiančios at
laikyti atominių bombų puolimo 
pavojų.

Vakarų geologai mano, kad

Iš DIDELIO DEBESIO — 
MAŽAS LIETUS

Pagal šį mūsų liaudies išmin
tingą posakį pasibaigė UNO pil
naties sesijoj Art. ir Vid. 
Rytų klausimo sprendimas. Vien
balsiai buvo priimta Arabų vals
tybių bloko patiektoji rezoliucija: 
Libane ir Jordane sustiprinamos 
UNO ekspertų misijos, kurios pri
žiūri taiką, o britų ir amerikiečių 
daliniai turi apleisti šiuos kraštus.

Kad už šitokį sprendimą balsavo 
sovietinis blokas — yra supranta-

Chruščiovas pasirinko tinkamą vie
tą savajai slėptuvei, nes šiame Vol
gos regi jone (netoli nuo Kazanės 
miesto su 400.000 gyv.) upės 
krantų uoliena esanti nepaprasto 
stiprumo, tačiau vis dėlto keliama 
abejonių, ar iš viso yra įmanoma 
apsisaugoti nuo milžiniško pajėgu
mo vandenilinių bombų, ypač dar 
tuo atveju, kai slėptuvės vieta yra 
tiksliai žinoma. Jv.

1955 m. Pirmosios Gegužės 
šventėje Maskvos karo parade Va 
karų diplomatus ir karo misijų at
stovus nepaprastai nustebino pa
dangėmis praskriejęs milžiniškas 
bombanošys “Meška” ir nepap
rasto greičio sprausminių naikin
tuvų eskadra. Vakariečių aviacijos 
žinovai susijdomavo šiais naujais 
sovietų atsiekimais, apie ką jie dar 
tik teplanavo. Po to gana greitai 
sovietai pasigamino ir kitokio tipo 
milžiną — 12.000 arklio jėgų stip
rumo, turbininiais varikliais varo
mą, transportinį lėktuvą.

Deja, šie visi aviacijos srities 
atsiekimai, kaip ir daugelis kitų, 
nėra sovietų mokslo išradingumo 
išdava, o pagrobtų vokiečių mo
kslininkų projektai ir gamyba.

Kaip žinome, 1946 metais so
vietai išmontavo Rytų Vokietijoj 
Junkerio ir Bavarian — Motors 
fabrikus ir juos išvežė į Kujbyše- 
vą. Po to greitai enkavedistų 
gaujos prievarta sugaudė šimtus 
vokiečių mokslininkų bei specia
listų ir ’’savanoriškai” su jų šei
momis taip pat išvežė į tą patį 
Kujbyševą. čia durtuvų pagalba 
buvo diktuojama juo skubiau su
montuoti fabrikus ir, pagal atras
tus planus, gaminti minėtus ne
paprastuosius lėktuvus. Ir štai, 
8-rių metų vergų darbo išdava 
— modernieji lėktuvai, kurių tur
binos izoliuotos “paslaptinguoju 

vidaus pamušalu” iš bronzos, ang
lies ir grafito mišinio, kuris įga
lina išvystyti ir nepaprastą grei
tį ir begaliniai stiprią rezistenci- 
j«-

Šias reveliacijas atidengė į Va
karus grįžęs vokiečių inžinierius 
Branderis, pats vadovavęs šių iš
radimų gamybos procesui.

Taigi, kaip matome, sovietai 
žymiai geriau sugebėjo išnaudoti 
vakariečiais nusivylusius Vokieti
jos specialistus. Vidm.

ma, tačiau Amerikos ir Anglijos 
politika šiuo būdu buvo žymiai su
silpninta šiame regijone ir gal tik 
prestižas buvo šiaip taip išsaugo
tas.

Išvadoje: Arabų pasaulio padė
tis liekasi ta pati, kaip ir prieš už
ėmimą Jordano bei Libano. Irake 
pasiliko pronasariška vyriausybė, 
o ir šiuose dviejuose kraštuose, 
manoma, pasitraukus vakariečių 
kariuomenes daliniams, įsivyraus 
Naseriui palankūs rėžimai.

PAVERGTŲJŲ SAUKSMAS
PAVERGTOSIOS EUROPOS TAUTOS 

TELEGRAMOMIS BOMBARDUOJA 
JUNGTINES TAUTAS

Pavergtųjų Europos Tautų 
(PET) Bendrųjų reikalų komite
tas akivaizdoje dabartinių tarp
tautinių derybų bombardavo pre
zidentą Eisenhower), min. pirmi
ninką Macmillaną, Jungtinių Tau
tų pilnaties pirmininką L. Munro 
ir Jungtinių Tautų gen. sekre
torių Hammerskjoldą, kad jie, ir 
Artimųjų Rytų problemas narp
liodami, neišleistų iš akių Vidurio 
ir Rytų Europos problemų, nes 
tos abiejos problemos yra vieno 
ir to paties planingo sovietinio 
imperializmo rezultatas. Veltui 
bus pastangos likviduoti pasek
mes, kol bus užsimerkiama prieš 
jų priežastį. PET pritaria J V žy
giams dėl Art. Rytų, vertindamos 
juos kaip realią laisvojo pasaulio 
kontrakciją prieš sovietinį impe
rializmą.

Susirenkant Jungtinių Tautu 
generalinei asamblėjai, PET pa
siuntė laisvųjų tautų delegatams 
Saugumo taryboje tokią telegra
mą:

“Saugumo Tarybai susirinkus 
svarstyti pasiūlymą skubiai su
šaukti nepaprastą JT generalinės 
asamblėjos sesiją, Pavergtos Eu
ropos Tautos prašo toje sesijoje 
svarstysimus klausimus taip su
formuluoti, kad būtų galima Vi
duriniųjų Rytų padėtį diskutuo
ti platesnės ir daug reikšminges
nės tiesioginės bei netiesioginės 
agresijos, privedusios prie nepri
klausomybės ir laisvės praradimo, 
problemos rėmuose.

Tokios diskusijos turi būtinai 
apimti Vidurio ir Rytų Europos 
pavergtųjų tautų problemą. Jos 
paryškins vieną pagrindinių tarp
tautinės įtampos priežasčių: So
vietų politinį, karinį ir ekonomi
nį rytinės Europos dalies paver
gimą, įvykdytą ar tai jėga anek
suojant Estiją, Latviją' ir Lietu
vą, ar tai jėga ar klasta prime
tant sovietams vergaujančius re
žimus Albanijoj, Bulgarijoj, Če
koslovakijoj, Lenkijoj, Rumuni
joj ir Vengrijoj.

Tos diskusijos taip pat paneigs 
melagingus sovietų premjero tei
gimus, kad, esą, komunistiniai 
režimai Rytų Europoje buvę įves
ti laisvu atitinkamų tautų pasi
rinkimu ir todėl turį būti laiko
mi teisėtais. Tatai duos Jungi
nėms Tautoms jau ir taip gero
kai pavėluotą progą svarstyti pa
saulio įtampos priežastis ir tuo 
būdu patarnauti taikos reikalui.

Sovietų kaltinimų svarstymas, 
kai Maskva nesiliauja tyčiotis iš 
Jungtinių Tautų rezoliucijos dėl 
Vengrijos, kai nieko .nėra pada
ryta dėl JT Specialiosios komisi
jos liepos 14 dienos raporto toli
mesnės eigos, Pavergtųjų Euro
pos Tautų manymu, tik sustiprin
tų ir taip jau plačiai pasklidusį 
įspūdį, kad Jungtinėse Tautose 
egzistuoja moralės ir teisės dve
jopas mastas, kurio pasėkos ne
įmanoma perdėti.”

ŽYGIAI I SAUGUMO TARYBĄ 
IR | LAISVŲJŲ TAUTŲ DELE
GACIJAS JUNGTINĖSE TAU
TOSE.

Įtemptoje pasaulio politikos at
mosferoje, įvairių tarptautinių 
derybų įkarštyje, Vyriausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
ir kiti laisvinimo veiksniai budi 
Lietuvos interesų sargyboje ir da
ro žygius, kad tarptautinių pro
blemų sprendėjai neužmirštų ir 
Lietuvos klausimo. Lygiagrečiai 
veikia ir kitų pavergtųjų tautų 
atstovai, derindami savo žygius 
vieni su kitais, arba pasiroikšda- 
mi kolektyviais žygiais.

Kai iš Maskvos taip įkyriai siū
lomos ’’viršūnių konferencijos” 
kol kas niekas neišėjo, New Yor
ke greitomis buvo sušaukta Jun
gtinių Tautų Saugumo taryba. 
Nors jos posėdžių darbotvarkėje 
yra pirmoje vietoje Artimųjų Ry
tų klausimai, kurie ypač paaštrė
jo po perversmo Irake ir po iš
laipinimo amerikiečių ir anglų 
kariuomenės Libane ir Jordane, 
vis dėlto yra visiems aišku, kad 
bet kokiuose pasitarimuose tarp 
Rytų ir Vakarų neišvengiamai iš
kyla ir prisiminimas sovietinės 
agresijos Pabaltijo valstybėse ir 
kitur. Tad ir VLIKas, susirenkant 
Saugumo tarybai, įteikė raštą, 
keldamas Lietuvos reikalą ir sie
damas jį su bendrąją Lietuvos 
problema.

Susirenkant Jungtinių Tautų 
nepaprastai sesijai, VLIKas vėl 
įteikė notą laisvųjų kraštų dele
gacijoms. Rašte atkreipiamas de
legatų dėmesys į neišspręstą Lie
tuvos valstybės ir Lietuvos lais
vės klausimą. Primenamas Mask
vos agresijos faktas 1940 metais, 
kada Lietuva buvo sovietinių ka
ro pajėgfų okupuota ir iki šian
dien tebelaikoma sovietiniame 
junge, laužant Jungtinių Tautų 
chartą ir visus tarptautinės tei
sės nuostatus. Sovietų Sąjunga, 
tiek nusikaltusi tarptautinei tei
sei, begėdiškai dabar apsimeta 
arabų tautų gynėja. Laisvė ir 
taika nėda dalomos. Valstybė, ku
ri laiko vergijoje Lietuvą ir ki
tas tautas, negali tuo pačiu būti 
Artimųjų Rytų tautų nepriklau
somybės gynėja. VLIKo rašte pri
menamas ir JAV prezidento ir 
Didž. Britanijos premjero 1954 
m. birželio 29 dienos bendras pa
reiškimas nedalyvauti jokiame su
sitarime, kuriuo būtų sovietams 
pratęsiamas pavergimas tų Vidu
rio ir Rytų Europos tautų, kurios 
anksčiau buvo nepriklausomos. 
Jungt. Tautų delegatai prašomi 
savo svarstymuose ir sprendimuo
se atsižvelgti į ypatingą Lietu
vos padėtį ir padėti Lietuvai at
gauti laisvę.

SIOLOMA IŠPLĖSTI SVARSTY
MUS I RYTŲ IR VIDURIO EU
ROPOS TAUTŲ LAISVĖS AT
STATYMO KLAUSIMUS.

Savaitės Žinios
* Visoj Prancūzijoj vyksta al- 

Žyriečįą vykdomi teroro aktai, 
šiuo būdu protestuojama prieš de 
Gaulle propagandinę kelionę dėl 
konstitucijos pakeitimo. Pagal pro
jektuojamą konstituciją, Alžyras 
būtų “nedaloma” Prancūzijos da
lis.

Dakare, Vakarinės Prancūzų Af
rikos sostinėje, senagaliečiai neg
rai pasitiko propaganduojantį de 
Gaulle su šauksmu: “Grįžk grei
čiau namo”!

* Sovietų mokslininkai patiekė 
Vakarų meterologistų organizaci
jai savo projektą, kuriame siūloma 
sutirpdyti šiaurės Poliaus ledynus 
ir Rusijoj, Anglijoj bei Amerikoj 
padaryti visiškai šiltą, vasarišką 
klimatą.

* Tolimuose Rytuose, kai Komu
nistinė Kinija jau visą savaitę ap
šaudo ir bombarduoja nacionalistų 
laikomas Quemoy ir Matsu salas, 
padėtis nuolat tempiasi.

Amerikos 7-tas is laivynas nuolat 
stiprinamas ir pradeda didelio 
masto manevrus Formozos sąsiau
ry. šiuose manevruose, be ameri
kiečių pajėgų, dar dalyvauja Ja
ponijos ir čiangkaišeko laivynų 
vienetai.

Nors Amerikoje, po pakartotinų 
min. F. Dulles pareiškimų, mano
ma, kad raudonieji kiniečiai pa- 
būgs okupuoti šias jų pakrantėje 
gulinčias saleles, tačiau yra ir pe
simistų, kurie tiki, kad raudonieji 
jas atsiims, o Amerika ir vėl pri
pažins faktinę padėtį.

čiangkaišeko artilerija atsaki
nėja komunistams, o Formozos vy
riausybė skelbia, kad jas užpuol
us prasidės visuotinas karas, nors 
prez. Eisenhoveris paskutinėj sa
vo kalboj negarantavo jų nelie
čiamumo.

* Australija gamina nepapras
to greičio oro raketą. Ji bus nau
dojama sunaikinti priešo lėktu
vams, nors jie skristų greičiau, 
nei garsas.

* Iš Belgijos pranešama, kad 
apie 300 Briuselio parodos lanky
tojų, atvykusių iš už geležinės už
dangos, paprašė azylio teisių.

Pasirašė 9 pavergtųjų tautų, o 
taipogi partijų, laisvųjų profesi
nių sąjungų, internacionalų ir so
cialistų unijos atstovai. —

Dar pažymėtina, kad PET pa
siuntė Jung. Tautų delegatams 
pareiškimus, siūlydamos nepripa
žinti Vidurio ir Rytų Europos so
vietų primestųjų režimų atstovų 
kredencialus ir jų delegatams ne
leisti dalyvauti Jungtinių Tautų 
posėdžiuose.

Atviru laišku “New York Times” 
redaktoriui reaguota į paskutinįjį 
Chruščiovo laišką JAV preziden
tui, kiek tame laiške yra paliesti 
pavergtieji kraštai.

Jungtinėms Tautoms posėdžiau
jant, lygiagrečiai pagal reikalą 
posėdžiauja ir PET generalinis ko
mitetas ir nutaria, kurių žygių 
imtis.

Nors, kaip žinoma, dabartinė 
Jungt. Tautų nepaprastoji sesija 
turi labai aprėžtą dienotvarkę ir 
nors mažai yra vilties šiuo metu 
visoje apimtyje iškelti Rytų Euro
pos klausimus, vis dėlto svarbu, 
kad jie visur ir visuomet prime
nami.

(E) ;
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I PENKTA DESIMTI » v t

(LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS SUKAKTIES PROGA)

DĖL MŪSŲ DAINŲ PADAUŽOS

Keturi paskutinieji dešimtme
čiai — mūsų Sąjungos nueitas 
kelias. Vieniems vyresniesiems 
vadovams — tai ilgas žygis, retai 
kada sustojant pailsėti. Kitiems
— mūsų jauniesiems — tai tik 
istorija. Tačiau ir vieni ir antri 
šiandien tose pačiose gretose žy
giuoja, kiekvienais metais pat
raukdami naujus mergaičių ir 
berniukų būrius. Tai judėjimas 
dėl laimės ir džiaugsmo įgyven
dinimo, dėl laimės ir džiaugsmo 
žemėje, bet ne žemiško; tai -ju
dėjimas, skiepijąs idėją tarnauti, 
atsižadėti, aukotis, jei reikia, 
kentėti... ir, vis dėlto, šypsotis. 
Ir, tur būt, pirmiausia dėl to mū
sų Žalioji Vėliava nešama tvirtai 
aiškiu B.-P. nurodytu, beveik vi
sų pasaulio tautų išbandytu ke
liu. Tur būt, dėl to kasmet atei
na jaunų širdžių, naujų jėgų, 
karštesnių rankų.

Pirmuosius du dešimtmečius A. 
Panemunėj, reto grožio tėvynės 
pušyne, kėlėme Tautinės Stovyk
los vėliavas, su visa laiminga ir 
neišblaškyta tauta džiaugdamiesi 
savosios valstybės žydėjimu.

Kad ji namuos benamė pasida
rė. teskelbia mūsų IV-ji Tautinė 
Stovykla emigraciniame Vidurio 
-ajone, teskelbia visos stovyklos 
kituose rajonuose lig pat Austra
lijos.

Veržlios gyvybės ženklais, ne 
pasislėpusios medžio lapynuose, 
lietuvių skautų gretos parneš Le
lijos žiedą su įrašu: Dievui, Tau
— Tėvyne, ir Žmonijai!

Trečiojo dešimtmečio pabaigti 
rinkomės žiauraus karo išvargin
toj, sugriautoj Vakarų Europoj 
jau ne savų šilų, kaip liudininkai 
didžio neteisingumo, sunkiai be- 
atitaisomos skriaudos paliestieji. 
Prie šviesiosios Baltijos krantų, 
didingų Alpių viršūnėse suplevė
savo Trečiosios Tautinės stovyk

los vėliavos, šaukiančios ne tiek 
džiaugsmui, kiek darbui, naujiems 
žygiams ir kietai kovai.

šiais metais renkamės ketvir
tą kartą laisvoje Amerikos šaly
je, patys didelėmis laisvėmis galį 
naudotis, Naujojo pasaulio nau
jaisiais gyventojais tapę.

Nueitas kelias vingiuotas, su 
kalnais ir pakalnėm, su kryžke
lėm ir kliūtimis. Ir koks jis be
buvo — jis jau nueitas. Ketvir
toj Tautinėj Stovykloj trumpai 
sustosime, pailsėsime savos šei
mos didžiuliame rate ir penktam 
dešimtmečiui pasiruošime.

Kai idėja veda, eiti sunku, bet 
dar sunkiau vietoje stovėti. Eiki
me, jei norime būti dar gyvi sa
vos tautos seserys ir broliai.”

(Skautų Aidas)

IŠ AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
VEIKLOS

— Akad. Skautų Sąj. šią va
sarą pravedė savo tradicinę jau 
7-ją vasaros stovyklą. Stovykiau- Į 
ta 2-se vietose: “Žaliakalnio” t 
stov. prie Michigano ežero ir j 
“Pašlaitės” stov. prie Los Ange- ' 
les. “Žaliakalny” stovyklavo 118,1 
o “Pašlaitėje” *— 15 akad. skau- 
tų-čių.

— Akad. Skaučių Dr-vė kores- 
pondenciniu būdu naujai kaden- | 
cijai ASD centro v-bon išrinko: 
pirm. — t.n. M. Grigaravičiūtę, j 
narėms — fil. N. šalkauskaitę ir 
t.n. D. Stanaitytę. Revizijos k- j 
jon išrinktos: t.n. A. Avižienytė, 
t.n. J. Gelažiūtė ir tn. Dalia Ta-1 
llat-Kclpšaitė. Garbės Gynėja — 
fil. Birutė čaplikaitė — JCožicic-1 
nė.

— Korespondenciniuose rinki- 
mouso Korp! Vytis centro v-bon 
išrinkti ir pasiskirstė pareigomis: 
senj. J. Liubinskas — pirmin., 
senj. š. Milišauskas — vice-pirm.,

Mėgdamas lietuvišką dainą, i 
matau reikalinga atkreipti Syd-j 
nejaus lietuvių studentų dėmesį 
j dainas, kurias gana dažnai dai
nuojame įvairiuose parengimuo
se, iškylose ar šiaip, kur didesnis 
būrys jaunimo susirenka.

Daina yra būdas, kuriuo žmo
gus išreiškia savo jausmus: džiau
gsmą, liūdesį arba ilgesį. Iš dai
nos taip pat galima spręsti apie 
žmonių kultūringumą.

Paskutiniu laiku, dalyvaujant 
keliose Sydnėjaus lietuvių paren
gimuose, teko pastebėti, kad mū
sų įprastinėmis dainomis tapo | 
“čigonai” ir “sukilimas negrų 
buvo”.

Viename parengime, jau gero-

senj. S. Banaitis — sekr., senj. J. 
Grina — junjorų tėvūnas ir fil. 
A. Marchertas — iždin. Naujas 
Korp! Vytis CV adresas: Juozas 
Liubinskas, 927 W. 18th Place, 
Chicago 8, Illinois.

IR AFRIKOJ VEIKIA SKAUTAI
Pastaruoju laiku vis sulaukia

me nejaukių žinių iš Afrikos 
kraštų. Bet štai Skautų Aide pra
nešama apie Tuniso skautus, ku
rie ranka rankon žengia su pasau
lio skautybe. Daugelį metų veikc 
Prancūzijos skautų globoje, 1956 
m. kartu su Tuniso nepriklauso
mybe to krašto skautai tapo sa
varankiška organizacija, šiandien 
jie turi 20,000 narių. Pernai Tu
niso skautai stovyklavo pasauli
nėje jubilėjinėje džiamborėje, 
Anglijoje.'šiemet rugpiūio mėn. 
Tuniso skautai rengia džiamborę 
visiems arabų kraštų skautams. 
Pernai jie turėjo antrąjį tautinį 
suvažiavimą, kuriame dalyvavo 
apie 2,000 jų atstovų, krašto vy
riausybės pareigūnai ii- Tarpt. 
Skautų K-to atstovai.

REMIA SKAUTUS VOKIETIJOJ
Vokietijos rajono Baltijos lai

vas per Skautų Aidą reiškia pa
dėką Chicagos Baltijos Jūros tun
tui už atsiųstą 40 dol auką. To
mis lėšomis vienas mūsų jūros 
skautų Vokietijoje lanko buriavi
mo mokyklą. Tapęs specialistu, 
jis perduos savo žinias jaunesnie
siems.

(SKS) 

kai įsilinksminus, pasiūliau kole
gai užtraukti kokią kitą linksmą 
lietuvišką dainą, bet, deja, atsa
kymą gavau:

“Ne visi mokam žodžius, o 
ypač esame primiršę paskutiniuo
sius punktelius.”

Kai nebuvo dainuojama kas ki
ta, tai ir vėl su kolega traukėme 
toliau: ...“kyšo peiliai iš jų pil
vų...”

Abi šios paminėtos dainos yni 
gana smagios, bet jos yra sveti
mos. Jos turi visai svetimas me
lodijas, kurios niekuomet negalė
tų pakeisti mūsų gražių, melodin
gų liaudies dainų.

Kodėl mes negalime parinkti 
paprastų, bet skambių ir ritmin
gų savo dainų, kaip: “Kas suba- 
tos vakarėlį” ar “ Vai kur buvai 
bobut mano? ar kt. Jeigu kai ku
rie iš mūsų jau esame primiršę 
jų žodžius, tai dainuojant vėl 
prisiminsime.

Paskutiniame lietuvių, latvių ir 
estų studentų boheminiame pasi
linksminime ir vėl užtraukėme 
savo “himną” — “sukilimas neg
rų buvo”...

Mano manymu, ypatingai tada, 
kai reprezentuojame save kita
taučių tarpe, būtų net mūsų pa
reiga pasirinkti skambią lietuviš
ką liaudies dainą, o ne kažkokią 
svetimą ir žodžiais, ir melodija.

Jurgis Bliekas

ROBOTŲ MOKYKLA. Vilniaus 
radijas pranešė, kad nuo rugpjū
čio 1 d. prasidėjo jaunimo pri
ėmimas į specialias amatų, tech
nikos, kalnų pramonės, statybos 
ir kitas mokyklas. Sovietų Sąjun
goje numatyta priimti daugiau 
kaip 175.000 jaunuolių. Kiek iš 
to skaičiaus bus Lietuvos jauni
mo, neskelbiama. Pažymėtina, 
kad į tas mokyklas mokiniai pa
tenka ypatingos atrankos būdu. 
Pavyzdžiui vaikai paimami iš vai
kų namų ir 12 m. mokymo laiku 
išugdomi į tikrus “robotus”, kurie 
nuo šeimos gyvenimo visiškai at
pranta.

S. NERIES MEMORIALINIS 
MUZIEJUS ŠIEMET BUS ATI
DARYTAS PALEMONE, tame 
name, kur ilgą laiką poetė gyve
no. Poetės vyras, skulptorius Bu
čas, pažadėjo muziejui padova
noti poetės asmeninius daiktus, 
knygas, rankraščius ir kt.

Sveikintinas p. K. Kazlausko 
straipsnis “BodžiaĮ” (žiūrėk “M. 
P.” Nr. 30), nes ši problema jau 
pradeda darytis aktuali ir lietu
vių tarpe. Aš taip pat norėčiau 
pasisakyti dėl to straipsnio- min
čių ir pridėti keletą savo sampro
tavimų, kadangi p. K. Kazlauskas 
išnagrinėjo šį klausimą ne visai 
išsamiai.

Ne visada, mano manymu, ga
lima spręsti apie padaužas iš jų 
drabužių. Dažnokai ir standarti
nio apsirengimo jaunuoliai ėsti 
padaužomis. Tiesa, kai kurie jų 
seka itališkas bei prancūziškas 
vyrų madas, bet dažniausiai ren
giasi nevykusiai, nedarniai, o 
kažkokiu neskoningu marginiu, 
šališkoji australų spauda ir pri
kergia užsienio madas išimtinai 
padaužoms, norėdami sulaikyti tų 
madų skverbimąsi į šį kraštą.

Remiantis policijos daviniais 
(buvo skelbta Adelaidės laikraš
ty “The Advertiser”), manau, 
kad padaužų problemą šiame 
krašte iškėlė pats Australijos gy
venimo būdas. Jaunuoliai jau mo
kyklos suole pradedami maitinti 
įvairiais komikais, kur jau ir duo
dama pradžia auklėjimo nenorma- 
lybėms. Tatai bus pastebėję ir 
mūsų savaitgalių mokytojai. VaiJ 
kas, prisiskaitęs visokio šlamšto, 
pradeda pamėgdžioti tuos taria
mus didvyrius ir — jau pirmas 
žingsnis yra žengtas chuliganizmo 
keliu. Antra, visokio tipo krimi
naliniai filmai turi tikrai neigia
mos įtakos jaunimui. Keistoka, 
kad vyriausybė nepersijoja pana
šių filmų, kurie dažniausiai im
portuojami iš USA, ir įtakuoja 
jaunuolius į tolimesnį iškrypimo 
laipsnį.

Trečia ir pati svarbiausia prie
žastis — tai permenkas tėvų dė
mesio kreipimas į savo vaikų el
gesį ir jų bendravimą su kitais 
vaikais. Juk patarlė sako: “Su 
kuo sutapsi — tuo ir pats tapsi”.

Taigi, vaikas, prisiskaitęs ko
mikų, prisižiūrėjęs kriminalinių 
filmų, pradeda sau lygių tarpe 
rungtyniauti išdaigomis. Kiekvie
nas jaunuolis nori būti pranašes
nis už kitus ir kaip nors išlieti 
savo energiją, šiuo atveju — 
mėgdžiojamą blogo elgesio porei
kiai ir įsijungiama į chuliganiz
mo sferą.

Stebiu mūsų jaunus skautus, į 
kurių eiles ir mano sūnus įsijun

gęs; kiekvienas jų nori būti ge
resnis ir stengiasi rungtyniauti 
gražiose tarpusavio varžybose. 
Malonu, kad jiemfc net nejaučiant 
skautų vadovai kreipia juos tin
kama linkme. Manau neklystu 
tvirtindamas, kad tie lietuviukai, 
kurie lanko skautų sueigas, yra 
ir geresnio elgesio ir neblogai 
kalba lietuviškai. Taigi, mano su
pratimu, kiekvienas lietuvis tė
vas, kuriam rūpi vaikų .ateitis, 
turi leisti savo vaiką į lietuviš
kas savaitgalio mokyklas ir į 
skautų organizacijos padalinius. 
Jau ir australai yra pastebėję, 
kad europiečių — emigrantų vai
kai yra geresni, drausmingesni 
ir gabesni jau vien dėl to, kad 
kalba dviem kalbom ir šeštadie
niais ar sekmadieniais lanko sa
vo tautybių mokyklas. Taip yra 
rašęs laikraštyje “The Adverti
ser” — Mr. Daugins Wilkie ir čia 
cituoju jo žodžius:

— Jaunuolis, pasiekęs 17-18 
metų amžiaus ir apleidęs mokyk
lą, stengiasi užsidirbti keletą 
svarų. Gal tas ir gerai, bet blo
gybė glūdi tame, kad būdamas 
per jaunas jau darosi savystovus, 
atseit — per anksti palieka mo
kyklos suolą.

Gerai, jei toks jaunuolis pri
klauso kurioms nors jaunimo or
ganizacijoms arba sporto klubams 
ir turi savaitgaliais rimtą užsi
ėmimą. Tačiau tas, kuris niekur 
nepriklauso, pradeda savaitga
liais nuobodžiauti, ir jieškoti nau
jų pažinčių ir draugų. Energijos 
toks jaunuolis turi pakankamai, 
tik kur ją išlieti? Vasaros metu 
— tai būna pajūryje, o kurgi žie
mos metu? Todėl kinuose ir laužo 
suolus bei prasimano kitokių iš
daigų.”

Sumuojant tektų pasakyti, kad 
svarbiausias veiksnys čia būtų 
gera tėvų priežiūra ir globa. Jie 
turėtų sekti, ką vaikai skaito, su 
kuo draugauja, kokius filmus lan
ko ir, svarbiausia, nukreipti jų 
energijos perteklių naudinga lin
kme. Reikšmingiausios šia prasme 
priemonės — skautų organizaci
ja, lietuvių savaitgalio mokyklos 
ir sporto klubai.

Manau, kad p. K. Kazlausko iš
kelta problema yra labai aktuali 
ir būtų gera, kad ir daugiau tau
tiečių pasisakytų šiuo klausimu.

Ju. Ra.

KARJEROS KLAUSIMU
(FELJETONAS)

Neišvengiama kiekvieno tėvo 
gyvenime valanda, kai tenka 
spręsti painus sūnaus karjeros 
klausimas. Nesigirsiu sakydamas, 
kad skirtingas esu; taigi ir aš, 
užsižiebęs pypkę, pradėjau zulin
ti šį opų reikalą.

Medicinos profesija, savaime 
aišku, pirmiausia krito į galvą. 
Tačiau neturiu noro matyti savo 
sūnų skęstantį žmonių klasėje, 
kuri klauso vulgarių sutvėrimų 
širdžių plakimo, arba, baksnoda
mi į šonkaulius, klausinėja ar 
skauda. Taip pat nenoriu būti 
priverstas stovėti ant vienos ko
jos su pražiotam žiaunom ir gar
galiuoti a-a-a bei atlikinėti kitus 
daktariškus šposus, kuriuos turė
čiau prisiimti, jei savo sūnui me
dicinos šaką parinkčiau.

Žinoma, aš galėčiau padaryti 
jį teisininku. Jis net talentą ra
do šitoj šakoj. Pavyzdžiui, jis 
grįžta namo jau astronomiškose 
valandose iš ryta, tačiau su ta
kiais plieniniais pasiaiškinimais, 
kad net mano žmona negali su
rasti plyšio šiame logiškų žodžių 
paplūdimyje. Ir koks tada būna 
jo iškalbingumas! Atrodo, čia jau 
tikrai šeimos paveldėjimas.

Bet geriau ne! Aš nemėgstu tei
sininkų, nors jie yra visai tvarkoj, 
kai lindi savo vietoje, tačiau yra 
tikra bėda, kad į tą savąją vietą 
jie tik po mirties tenueina...

Lieka dar bažnyčia. Kažkodėl 
nemanau, kad jis tenai tiktų. Ki
taip pasakius — jis dar neišgirdo 
šioje srityje pašaukimo balso, 
čia ir yra viena iš keleto jo, silp
nybių — apkurtimas pašaukimo 
balsui. Kiekvieną rytą aš turiu 
nueiti į jo kambarį ir nutraukti 
antklodes, kol mano sūnelio gy

vybės ženklas tampa pastebimas. 
Neskaitant jau to, kad jo moti
na, bekeldama jį rytais, sugadino 
savo neblogą sopraną ir nubyrino 
nuo miegamojo durų visus dažus, 
daužydama jas kumštimis — tai
gi, rodosi, ir bažnyčiai jisai ne
tiktų.

Jis kartais gali būti tikras me- 
dingalvis, neįdomus ir be vaizduo
tės, kai niūri nuotaika jį užvaldo. 
Savu laiku buvau pradėjęs pla
nuoti jam pilietybę ir karjerą 
armijoj, tačiau mano viltys buvo 
išblaškytos, kai atsiminiau, jog 
jis pilnapadis.

Galėčiau, aš manau, uždėti jam 
kietą apikaklę, padovanoti pa
auksuotus kaklaraiščius, įžiebti 
dantysna ilgą cigarą, prikišti vi- 
sosna kišenėsna plunksnakočių, 
tuo būdu išstumdamas jį į komer
cinį pasaulį, iš kur jis po keleto 
metų iškoptų, kaip sėkmingas biz
nierius. šią mintį rimtai apgal
vojau, tačiau, pasiėmęs pieštuką 
ir popierio, sudėjau jo turimų 
kaklaraiščių bei plunksnakočių 
kainas, ir nusprendžiau, kad ši 
šaka bus labai išlaidinga ir todėl 
netiks...

Esu skaitęs apie tėvus, kurie 
pavaro savo sūnus į pasaulį su 
šilingu vienoj rankoj ir su antau
siu dešinėn, o daugybe patarimų 
kairėn ausin. Ir tie sūnūs, esu 
skaitęs, dažniausiai patampa mie
stų burmistrais, policininkais ar 
net parlamento nariais.

Tačiau ir šitai mano sūneliui 
netiks, nes karjeristinė kliūtis — 
tas nelemtasis jo poetiškas pomė
gis. Matot, jis — įsimylėjęs! Jis 
visada įsimylėjęs — daugiau ar 
mažiau, šiuo kartu aš irgi įta
riau, kad kažkas netvarkoj, nes 

jis pradėjo valyti savo dantis kas 
valandą, nuolat tėplioti plaukus 
alyva ir vaikščioti po namus iš- 
tysusiomis kojomis, kad nesu
glamžytų savo kelnių išprosyto 
kanto... Aš paprašiau žmonos 
duoti jam česnako užvalgyti, ir 
kai jis nuo to griežtai atsisakė, 
nors akys žibėjo ir iš burnos sci
lės varvėjo, aš jau žinojau, apie 
ką reikalas sukasi.

“Sūnau”, tariau, glamžydamas 
jo margą kaklaraištį, “kokią vėl, 
šlakuotą ir kreivakoję, ožką bū
si susiradęs?”

“Tėve, kaip gali išdrįsti kal
bėti tokiais žodžiais apie mano 
būsimą žmoną?”

Atsakymas mane visai parbloš
kė: nesitikėjau, kad po 22-jų ve
dybinio gyvenimo 'metų žmogų 
būtų galima nustebinti, bet šie 
žodžiai vis dėlto net nupurtė.

“Sūnau,” tariau, valdydamas 
savo nervus, ’’žinai, kad aš senas 
ir ligotas žmogus. Vieną gražią 
dieną tos rankos, kurios tave pe
nėjo, nebegalės dirbti. Ir tu iš
drįstum...” surikau dramatiškai,
— “palikti savo seną tėvą parda
vinėti iš vežimėlio sūdytus rie
šutus su beždžione ir armonika, 
kad pats galėtum išlaikyti mote
rį, kurią privalėsi apkrauti įvai
riom skrybėlaitėm, odekolonais, 
prancūziškais šunyčiais ir dar ki
tokiais prasimanymais?”

“Tėve, — nykiai atsiliepė sū
nus, — žinai, kad aš tavęs sun
kioje valandoje neapleisiu ir, tik 
atsižvelgdamas į tave, sužadėtu
ves laikinai atidėsiu.

Paleidau sūnaus kaklaraištį ir 
atsidusau.

“Bet, tėve, — tyliai tęsė sūnus,
— už tai gal gali paskolinti sva
ri ūką?

Nulenkęs žilą galvą, ištraukiau 
piniginę, nors ir gerai žinojau, 
kad jo skolos grąžinimo galimy

bė tolygi nepasiekiamam sfink
sui ar kitam kokiam nuostabiam 
monumentui...

Paskendęs j liūdnus apdūmo
jimus, priėjau išvados, kad tėvai 
šiais laikais turi mažai reikšmės 
saviesiems vaikams. Prisiminiau, 
kad viskas būdavo kitaip mano 
vaikystės dienose, kai tėvas buvo 
šeimos galva. Mano motina, bū
davo, visada paklausdavo, ko jis 
norėtų pietums, ir kas buvo liep
ta — buvo ir gauta. Aš klausy
davau savo tėvo ir vertinau jo 
nuomonę. Tatai buvo dienos, kai 
tėvai buvo tėvais. Dabar gi tėvas 
tik pinigintinklis. Kada jis pra
byla, norėdamas išgirsti savo bal
so skambesį, jo šeima patraukia 
pečiais ir sumurma:

“Ko tas senas ožys dar nori?”
Vienintėlė dar liko vieta, kur 

tėvas gali savo nuomonę pareikš
ti, tai — alaus baras. Taigi šių 
sunkių problemų kvaršinamas, ir 
pasukau į barą, kad paskandin
čiau jas alaus stikle. Beeinant pa
mačiau ir naująją sūnaus simpa
tiją: antai, stovėjo jinai — tik
rasis cheminio mokslo triumfas!..

Putojantis alaus stiklas skam
biai atsimušė į šlapio bufeto vir
šų. Aš paėmiau jo draugišką 
rankeną ir su šypsniu pakėliau 
prie lūpų, trokšdamas, kad šis 
aukso spalvos gėrimėlis nuplautų 
visus rūpesčius. Padėjau bokalą 
tuščią ir atsidusau: tai buvo vie
nas iš tų pasitenkinimo atodūsių, 
kurie sukuria užmiršties būseną. 
Pamažėle pradėjo žiebtis šviesos 
spindulėlis mano sujauktam pro
te: juk nųfno sūnelis dar jaunas, 
tad kam gi man jaudintis dėl jo 
karjeros? Su palengvinta širdimi 
išgėriau dar vieną stiklą, nutar
damas sūnaus karjeros klausimą 
palikti spręsti jam pačiam.

Romas Stakauskas

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
(IŠ ELTOS, VILNIAUS RADIJO IR KITŲ ŠALTINIŲ)

BRIEDŽIAI ŽEMAITIJOJE 
ESĄ PASIDARĘ LABAI JAU
KŪS, kartais net per kaimus per- 
žygiuoja, eidami iš vieno miško 
į kitą. Ties Laukuva, Tveriais, 
Rietavu, siekiant apsaugoti nyks
tančius žvėris ir paukščius, su
daryti dideli draustinių girių plo
tai. Neblaškomi ir nenaikinami 
čia veisiasi retieji miško gyven
tojai.

MINERALINIS VANDUO 
“DRUSKININKAI” ŠIAIS ME
TAIS PRADĖTAS VĖL EKSPLO
ATUOTI PLATESNIU MASTU. 
Pirmoji mineralinio vandens par
tija su etikete “Druskininkai” iš
leista rugpiūčio mėnesį. Birštono 
šaltinio vanduo “Vytautas” jau iš 
seniau skleidžiamas netik Lietu
voje, bet ir už jos ribų.

VALSTYBINIO OPEROS IR 
BALETO TEATRO KOLEKTY
VAI BUVO NUVYKĘ GASTRO
LIŲ I LENINGRADĄ. Ten paro
dyta lietuvių kūriniai: Klovos 
opera “Pilėnai”, to paties opera 
“Vaiva”, Juozeliūno baletas “Ant 
marių kranto”, Indros “Audro
nė”. Be ta, pastatytos operos 
“Traviata” ir kitos. Gastrolės 
vyko Leningrado pramoninės ko
operacijos technikumo salėje, ku
rioje telpa 2.000 žiūrovų.

PATOBULINTA MASINA 
RAŠTAMS AKLIESIEMS SPAU
SDINTI. Ją sukūrė Kauno “Per
galės” turbinų gamyklos inž. Jo
nas Bareika. Tąja mašina galima 
atspausdinti per minutę 60 pus
lapių tekstą akliesiems. Galima 
spausdinti įvairiomis kalbomis, 

tarptautine Braillės šrifto siste
ma. Lietuvos aklųjų draugija nu
mato išleisti mėnesinį žurnalą ak
liesiems.

LIETUVOJE RUOŠIA SAVA
NORIŠKUS PARAŠIUTININ 
KUS. Tai vykdo “Laisvanoriška 
draugija armijai, aviacijai ir lai
vynui remti”, kurios respublikinio 
komiteto plenumas įvyko liepos 
paskutinę dieną Vilniuje. Draugi
ja ruošia ir įvairius technikus ka
ro reikalams, skleidžia karinę 
propagandą ir pan. Visoje Lietu
voje veikia skyriai. Vien tik kai
mo rajonuose pastaruoju metu 
įsteigta 112 naujų pirminių orga
nizacijų. Plenumo posėdyje iškel
ta draugijos veiklos trūkumai ir 
numatyta priemonės karinį gy
ventojų apmokymą dar labiau pa
gerinti. Kaip žinoma, tai yra tie
siai Maskvos vadovaujama orga
nizacija. Lietuviškojo komiteto 
pirmininkas yra komunistinis vei
kėjas žiburkis.

LIETUVOJE LANKĖSI GRU
PĖ LENKIJOS LIETUVIŠKŲJŲ 
MOKYKLŲ MOKYTOJŲ. Klaipė
doje jiems buvo suorganziuota 
vieno mėnesio pasitobulinimo kur
sai. Jie lankėsi, be to, Vilniuje 
ir kitose vietovėse. Ypatingą įs
pūdį jiems padaręs Baltijos pajū
ris, kurio daugumas dalyvių ne
buvo matę. Seinų apskrities švie
timo skyriaus, vedėjo pavaduoto
jas radijo korespondentui pareiš
kęs: “Mes žymiai praturtinome 
lietuviškąją tematiką ir, grįžę į 
darbovietes, visa tai panaudosime 
savo pedagoginiame darbe”.
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Pernai Lietuvoje miręs rašyto

jas Antanas Žukauskas — Vie
nuolis buvo vyskupo Antano Ba
ranausko giminė. Vienuolio sene
lis, motinos tėvas, Jonas Bara
nauskas buvo vyskupo brolis. Kol 
vyskupas tikėjosi Žukauskų Juo
zą eisiant j kunigus, tai jis rėmė 
jj ir mokantis Liepojaus gimna
zijoje. Žukauskas, žinome, j ku
nigus nenuėjo, o išmoko vaisti
ninko darbo. Iš savo senelio Vie
nuolis buvo paveldėjęs ir senąją 
Baranauskų sodybą su Baranaus
ko klėtele. Tai graži vieta prie 
pat šventosios upės, kitoj upės 
pusėje pats Anykščių miestelis. 
Baranauskų sodyboje Vienuolis 
buvo ir palaidotas — taip, ma
tyt, jis buvo prašęs. Vienuolis ti
kėjosi, kad ir vysk. A. Baranaus
ko palaikai kada nors bus iš Sei
nų atvežti j Anykščius.

Jau po Vienuolio mirties buvo 
išleistas paskutinis rašytojo vei
kalas “Iš mano atsiminimų’’. Ke
lios ištraukos iš prisiminimų apie 
vyskupą Antaną Baranauską:

— Dirbamos žemės Baronai 
įsigijo tik kelias dešimtines, visa 
kita buvo krūmai, dirvonai, pa
grioviai ir paversta servitutais, 
bendra ganykla —" Eglėkalniu. 
Šitas Eglėkalnis ir šiandien vie
na gražiausių Anykščių apylinkės 
vietelių, o ypač rudenį, kai pra
žysta jo dirvonuose viržės ir čio
breliai. ..

Ne Rumšiškės raštininkų mo
kykloje, ne Vainute, ne Skuode, 
ne Varnių seminarijoje ir ne Pe
terburgo dvasininkų akademijoje 
išėjo Antanas Baronas poetų mo
kyklų, o šitame Eglėkalny, gany
damas Užupiečių banda. Specia
lizavosi gi poetas Anykščių šile
ly — gamtos meno akademijoj 
uogaudamas, grybaudamas ( ir 
paukšvanagiaudamas, o Valauky 
slyžiaudamas.

Atmenu, kad aš, jau būdamas 
gimnazistas, vienų kartą paklau
siau savo motinos, ar nebuvo ma
no senelis, Skuodo raštininkas, 
pasipiršęs K. Praniauskaitei, ji 
mane suniekino ir tik pasakė, kad 
K. Praniauskaitė buvo pasišven
tusi visą gyvenimą išgyventi “pa
nystėje”, o A. Baranauskas tik 
apie dvasiškio stoną tesvajojęs.

Metęs raštininko darbą, Anta
nas Baranauskas išėjo Į kunigus. 
Buvo jis Kauno kunigų seminari
jos profesorius, pavyskupis Kau
ne, o vėliau Seinų vyskupas. Kar
tą panoro jis pamatyti savo glo
botinį Žukauskų Antaną. Anta
nas kaip tik tais metais buvo li
kęs ketvirtoje klasėje antriems 
metams. Pats vyskupas Baranaus
kas tuo metu jau buvo sulenkė
jęs, katalikybę visiškai suplakęs 
su lenkybe, todėl visai nebesupra
to naujojo lietuvių judėjimo. 
“Litvomanais” lenkai vadindavo 

-visus lietuvių šviesuolius, kurie 
norėjo lietuvių kalba knygas 
spausti, lietuviškai bažnyčiose 
melstis, kurie norėjo matyti Lie- 

' tuvą lietuvišką. Pasiklausykime 
apie jaunojo Vienuolio susitiki
mą su vyskupu Baranausku:

— Skaitydamas pažymius, vys
kupas gūžčiojo pečiais ir stebėjo
si, kad tokių neturtingų tėvų 
vaikas būtų toks “hultai” ir “le- 
niuch” (išdykėlis ir tinginys). 
Paskiau, atidavęs man pažymius, 
gan piktai pradėjo rėžti, kad, kai 
ponų vaikai, tai ir augštesniuo- 
sius mokslus eidami pasilieku to
kie pat geri katalikai, o mužikų 
— jau ketvirtoje klasėje išvirstą 
į litvomanus, bedievius, pradedą 
neapkęsti lenkų kalbos ir savo ar
timo. Aš pradėjau verkti ir per 
ašaras pamačiau, kad už kapelio
no stovįs liokajus Juozas ir pirš
tais, ir galva rodo man į vys
kupą ir vis bučiuoja sau čia vie
ną, čia kitą ranką. Aš susipratau 
ir puoliau prie vyskupo rankų. 
Mano senelis tuojau suminkštė
jo: pastebėjo, kad visdėlto aš tu
rįs keturis penketukus, kas reiš
kia, kad netinginiavęs, o kad pa
silikęs antriems metams, tai gal 
sirgęs, kad daug pamokų pralei
dęs. Pagaliau, kai aš pasisakiau, 
kad vyskupui mišioms patarnau
ti neišdrįsęs, nes norėjęs pirma 
pasižiūrėti, kaip kiti patarnauja,

REDAGAVO KAROLIS KAZLAUSKAS

— mano senelis ir visai suminkš
tėjo ir net pagyrė mane, kad ne
sikeliąs į puikybę, ir net lietu
viškai pasakė, kad “puikybė — 
visų griekų močia”.

Lietuviškai anais laikais kalbė
jo tik pats žemiausias ir vargin
giausias mūsų krašto sluogsnis — 
valstiečiai. Kas dvarelį turėjo, 
kas mokslo buvo ragavęs, griebė
si lenkų kalbos: tai buvo požy
mis išsiveržimo iš niekingojo luo
mo. Kadangi per lenkus buvome 
gavę katalikybę, tai “ir bažnyčia 
uoliai lenkino kraštą, nes dauge
liui lenkų kilmės ar jų sulenkin
tų lietuvių kilmės kunigams lietu
vių kalba atsiduodavo pagonybe. 
Tačiau dvasios gelmėse vis dėlto 
vyskupas A. Baranauskas buvo 
išlikęs lietuvis. Paklausykime, 
kas atsitinka, kai vyskupas lieka 
vienas savo kambaryje.

Senelis Juozapas — tai pas 
vyskupą karšinčiumi gyvenęs jo 
brolis. Vienuolis savo motinos tė
vo brolius vadina senelio vardais.

— Vakarais mane ir savo brolį 
Juozapą pasikviesdavo pas save į 
viršų jo naujai sudėtų šventų 
giesmių giedoti. Aš turėjau men
ką balsą, ne kokį senelis Juoza
pas, bet vyskupas ir tokio netu
rėjo. Giedodavome, pritariami 
fisharmonijos, kurią maigydavo 
pats vyskupas. Už vis geriau sek
davosi mums senos dainos, kaip 
K. Kairio “Dienelė brėkšta ir 
giesmės, paties vyskupo parašy
tos: “Sudiev, Lietuva”, “Anykš
čių šilelis”, dainos iš jo “Kelionės 
Peterburgan”... Ypač mums sek
davosi “Sudiev, Lietuva”. Vys
kupas giedodavo ją ekstazėje: 
prisimerkęs, pakėlęs galvą ir visa 
savo siela ir esybe siekdamas į 
nepasiekiamas augštybes. 0 kai 
prieidavome prie žodžių “kažin 
ar grįšiu, gal ten supūsiu”, re
gėdavos, kad ir pati fisharmonija 
pradėdavo verkti žmogaus balso 
tembru ir kutendavo mums šir
dis.

Vysk. A. Baranauskas buvo la
bai gabus ir labai darbštus žmo
gus. Tyrinėjo ir aprašinėjo lietu
vių tarmes, rengė lietuvių kalbos 
gramatiką, bandė nustatyti lietu
vių kalbos rašybą. Vėliau, užlei
dęs kalbotyros sritį, atsidėjo vi
sas matematikai. Jo matematikos 
darbų yra ir atspaustų, tačiau di
delės reikšmės jie neturi. Tarėsi 
jis suradęs naujus matematikos 
dėsnius, bet, pasirodė, jie senai 
matematikams buvo jau žinomi. 
Matematikos pagelba bandė jis 
spręsti kaikurias teologines ir fi
losofines problemas, bet tai vis 
nevykę bandymai, nes pačiam Ba
ranauskui truko gilesnio akade
minio matematinio pasiruošimo. 
Į senatvę jis vėl grįžo prie lietu
vių reikalų — ėmė versti šventa- 
raštį į lietuvių kalbą. Apie tai 
rašo Vienuolis:

— Vyskupas keldavosi labai 
anksti — 5 vai. rytą. Kalbėdavo 
poterius, o paskiau versdavo šv. 
Raštą. Rašydavo jis arba atsi
klaupęs prie stalo, arba ant jo 
užsigulęs ir retai kada sėdėda
mas. ..

Apie 7 vai. eidavo į bažnyčią. 
Eidavo kalbėdamas rožančių. Aš 
su seneliu ir liokajus sekdavome 
paskui. Parėjęs iš bažnyčios, lai
kydavo mišias namie savo koply
tėlėje, o aš jam patarnauda
vau.

Pas vyskupą Seinuose gimna
zistas Antanas Žukauskas viešna
gėje prabuvo tris savaites. Parū
po jam važiuoti ir namo:

— Nuėjęs atsisveikinti, vysku
pą radau didžiojoj salėj, apsitai
siusį išeiginiais rūbais, susijuosu
sį plačia šilkine juosta, rankoje 
laikantį naują baltų pirštinaičių 
porą ir visai jau pasiruošusį va
žiuoti į viešbutį revizituoti gu
bernatoriaus. Atrodė jis labai iš
kilmingai, labai gražiai, kaip pa
veiksle, ir lyg pajaunėjęs. Vysku
pas mane peržegnojo, pabučiavo

A. ZUBRAS

ŠIMTAMETIS ŠILELIS
šiemet sueina 100 metų nuo Baranausko “Anykščių šilelio”, 

pirmosios dalies gimimo; antrąją poetas parašė 1859 m. 1904 m. 
“Anykščių šilelis” buvo išverstas į lenkų kalbą.

Šimtas metų knygai yra daug: ji pasensta, gyvenimo atsilieka, 
atsiduoda pelėsiais. Tik patys gerieji veikalai įveikia šimtmečius ir 
visad lieka įdomūs ir patrauklūs. Didelės reikšmės turi kalbos gyve
nimo vyksmas. Kalba, mat, yra žmogaus dvasios ir apskritai žmo
gaus' gyvenimo atspindys. Kitose sąlygose gyveno žmonės prieš 
šimtmečius, kitaip jautė, kitaip galvojo. Visa tai atsispindi rašy
tiniuose paminkluose.

Laimingesni yra mirusių kalbų paminklai — graikų ir lotynų 
kalbų, nes jie liko lyg užkonservuoti, lyg muzėjinės retenybės. 
Šiaip jau gyvųjų kalbų šimtmetiniai paminklai tik tada išlieka skai
tomi, jei tikrai parašyti geniališkai, o tokių nedaug. Prie jų reikia 
priskirti itališkai parašytą Dantės “Dieviškąją komediją”, ispaniškai 
— Servantės “Don Kichotą”, angliškai — Miltono “Prarastąjį ro
jų” ir Šekspyro veikalus, o taip pat keletą kitų tautų veikalų.

Mūsų literatūroje šimtmetinės dulkės ir praeities kandys neįs
tengia įveikti Donelaičio “Metų” ir Baranausko “Anykščių šile
lio”. Nors jie ir nėra pasaulinio garso literatūriniai kūriniai, bet jie 
yra mūsų lietuviškos pažibos, mūsų lietuviškieji literatūros perlai.

REZISTENCIJA

Baranausko poetiškai sudvasintas Lietuvos miškas, jo grybai, 
uogienojai ir paukščiai kaip tik mums šiandien, gyvenant atitrūku
siai tėviškės, labai jau mieli širdžiai. Nuo Melburno iki Sidnėjaus 
neprivažiuoji nė vieno tikro miško: tik pakelėse pabalę bei apsvilę 
eukaliptai, lyg šmėklos, tiesia į dangų savo belapes šakas.

Iš rezistencinių motyvų juk ir užgimė Baranausko “Anykščių 
šilelis”. Varnių kunigų seminarijos literatūros dėstytojas kun. Gab- 
šys, aiškindamas Adomo Mickevičiaus “Poną Tadą”, išsitarė, kad 
taip gražiai poetiškai aprašyti gamtą tegalima esą lenkų kalba; lie
tuvių kalba to, girdi, negalėtų pasiekti. Klierikas Antanas Bara
nauskas pasiryžo sugriauti mokytojo tvirtinimą: tą ir padarė, para
šydamas “Anykščių šilelį”. Atrodo, kad Baranauskui pavyko dides
nis dalykas, negu A. Mickevičiui. Paskutinysis ramus, objektingas, 
tiesiog klasiškas Lietuvos gamtos ir jos buities tapytojas, perdėm 
bajoriškų tradicijų ir estetinių manierų. Palyginkim kad ir grybų 
karalystę.

A. MICKEVIČJUS:
“Antai ant miško pievos patiesalo žalio
Rikiuojasi lyg eilės įvairių indelių:
Spalvingos ūmėdės bekyšą prie lazdydo, 
lyg taurės kupinos įvairiaspalvio vyno, 
kazlėkas, tartum dugnas apversto indelio, 
Čia voveruškos stiebias kaip liekni stikleliai, 
Ten apskritos baltikės glaudžiasi iš vieno, 
Kaip trapūs puodeliukai, pripildyti pieno”.

(Putino-Mykolaičio vertimas).

A. BARANAUSKAS:

“Ant žalio, rausvo, balkšvo dugno taškai grybų 
Tarp medžių marguliuoja iš savo sodybų.
Voveruškų leikelės kur nekur pro plyšį
Iš po samanų marškos sarmatlyvai kyši. 
Čia paliepių torielkos po mišką išklotos, 
čia kiauliabudės pūpso, lyg pievos kemsotos...”

Abiejų autorių siliabinis ritmas, tik A. Mickevičiaus daug ra
mesnis, lyg Nemuno tėkmė, gi A. Baranausko sriaunesnis, greites
nis. Abiejų čia nupiešti realistiniai peisažai, tik pirmojo palaikytu- 
mėm būdingai klasiniu, gi antrojo priskirtumėm impresionizmui ar 
kuriai panašiai srovei. Baranausko gamta yra labiau sugyvinta, su
dvasinta. čia bus .turėjęs įtakos lietuvių liaudies dainų animizmas, 
apskritai lietuvio pomėgis sudvasintai sutikti gamtos reiškinius. 
Ryškiausiai “Anykščių šilelis” skiriasi nuo “Pono Tado” tai savo ly
riškumu. Tas lyriškumas trykšta jau iš pirmųjų eilučių:

“Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožei senobinei tiki?
Kur toji puikybė jūsų pasidėjo?
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo, 
Kai balto miško lapeliai šlamėjo 
Ir senos pušys siūravo, braškėjo?... 
Visa prapuolė, tik ant lauko pliko 
Kelios pušelės apykreivės liko...”

ŠILELIO TURTAI

Stebuklingai Lietuvos gamta sugeba užgydyti žaizdas. Kai dau
gelis mūsų buvome priversti palikti Lietuvą, šilelis vėl buvo toks, 
kokį Baranauskas tematė tik fantazijos akimis senovėje. Ak, jis gi 
ir vėl buvo išauginęs beveik šimtametes pušis! Klausykime, kaip 

į galvą ir lietuviškai įsakė man 
mylėti poną Dievą, tėvus, tėvynę 
ir ne neapkęsti lenkų kalbos ir 
artimo, kuris ta kalba kalbąs.

Žmonės miršta, ir užuomaršties 
dulkės uždengia jų atmintį. Lietu
va daug turėjo kilmingų ir puoš
nių grafų, vyskupų, bet reta ku
rio ir vardas beprisimenamas. 
Pusšimčio metų užtektų ir Bara
nausko vardui išblėsti —• mirė 
jis 1902 m. Bet Antaną Bara

nauską ir šiandien pažįsta visa 
lietuvių tauta. “Anykščių šileliu” 
dar daug daug Šimtmečių grožė
sis lietuvis, jo vardas spindės li
teratūros istorijoje, garsės ir 
Anykščiai, pagimdę didįjį dainių. 
Ne vyskupas, ne matematikas yra 
garsus Baranauskų Antanas, bet 
poetas. “Anykščių šileliu” pasta
tė jis sau šimtmečius įveikiantį 
paminklą.

Paruošė A.Z.

Baranauskas dainuoja ausiai girdimai, akiai pagaunamai, nosiai 
užuodžiamai apie senųjų laikų šilą, o jau ir apie tą, kurį mes pa
likome prie šventosios, prie Anykščių:

“Miškan būdavo eini, tai net akį veria;
Vat taip linksmina dūšią, ažu širdies tveria, 
Kad net širdžiai apsalus, ne kartą dūmojai: 
Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj? 
Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna! 
Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina!
Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia!”

Štai vėl Lietuvos miško pirmas mūsų poezijoje tokio subtylumo 
ir patrauklumo sudvasintas vaizdas:

“Vidunaktį taip tyku, kad girdi, kaip jaunas 
Lapas arba žiedelis ant šakelių kraunas.
Girdi, kaip šakoms šnibžda medžių kalba šventa, 
Kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa krinta.”

Ar tai tik supuolimas, ar Baranausko nusiklausęs Maironis vė
liau kurs vasaros nakties vaizdą, tik visiškos ramybės, visiškos ty
los:

“Ramios malonios vasaros naktys,*
Medžio užmigęs nejuda lapas;
Viskas nutilo, viskas nurimo,
Vienos tik žvaigždės mirkčioja, dega.”

Vidurnakčio girios menine pagava Baranauskas iškyla į pačias 
žodžio dailininkų viršūnes: čia ne įmantrus išsireiškimas, ne stebin- 
nanti žodinė impresija, bet tikra jausminė pagava. Meninis reiški
nio suvokimas ir atgaminimas tuo ir būdingas, kad prie jo priei
nama jausmu, netrukdant protavimui ir patirčiai. Menininkas čia 
labai priartėja vaiko aplinkos reiškinių pagavai, kuri esmėje animis- 
tinė, gi ekspresijoje pirminių ir pačių būdingųjų formų charakteri
zuojama, pav.: “Buū bučiuoja margę” — jautis laižo juodmargės 
karvės galvą; “Ant kamino buvo atsitūpęs kakarikuū” i— suprask, 
vaikas matė iš kamino išsiveržiant ugnies kamuolį. Mums jaunystė
je, ypač naktį, atrodė, kad vėjeliui dvelkiant medžiai kalbasi, kad 
žvaigždelės lyg drugeliai plevena?

Žinoma, Baranauskas ar šiaip kitas didelis menininkas yra vai
ko amžių praaugęs, tik reiškinio pagavos momentu jis suvokia lyg 
kūdikis, kurio nesaisto protas ir patirtis ir šių pastarųjų mūsų dva
sios kontrolinių galių nepaveiktai pertiekia vaizdais, žodinėmis bei 
spalvų ar linijų priemonėmis. (Kitas reikalas su vadinamais idėji
nės kūrybos poetais.)

Baranausko vidunakčio girios pagavai palyginti patiekiame iš
trauką iš anglų poeto Rupert Brooke “Great Lover”:

“Rainbows, ant the blue bitter smoke of wood;
And radiant raindrops crouching in cool flowers;
And flowers themselves, that sway through sunny hours, 
Dreaming of moths that drink them under the moon...”

Ir toliau:
“The benison of hot water; furs to touch;
The good smell of old clothes; and other such — 
The comfortable smell of friendly fingers, 
Hair s fragrance, and the musty reek that lingers 
About dead leaves and last year s ferns...

Palyginti mes čia galime tik vaizdų pagavos ir perteikimo bū
dą, nes turiniu ir forma abu poetai labai skiriasi. Brooke turinys 
universalus, antroje dalyje aiškiai jaučiama miesčioniškoji kultūra, 
tuo tarpu Baranausko “Anykščių šilelyje” akį duriamai išskaitome 
rašytoją esant kaimo kultūros vaiką, gi patys piešiami vaizdai pil
nai tepagaunami tik lietuviui, nes perdaug jau lietuviškas visas 
“Anykščių šilelis”.

GERASIS BIČIULIS

Mylėjo lietuviai savo mišką, mylėjo kaip brolį, kaip gerąjį bi
čiulį, nes ir miškas rūpinosi vargšu baudžiauninku, štai Baranaus
ko suasmenintas miško ir lietuvio santykis:

“Ir nė vieno liemenio lietuviai nekirtę,
-Jėg tik stuobriai papuvę savaime išvirtę, 
Nes ir miškas lietuvį, kaip tiktai galėjęs, 
Taip visados raminęs, visados mylėjęs: 
Žvėrims, paukščiais ir vaisiais dengęs ir penėjęs, 
Ir neprietelių mušti griūdamas padėjęs.”

Kai senaisiais laikais dar baudžiavą ėjusį lietuvį ištiko nederlius 
ir su juo badas, tada miškas šokęs pagelbon:

“Miškas žmonių pasgailęs, rasa apsiverkęs, 
AugŠtas savo viršūnes debesin įmerkęs 
Ir sušukęs: “Broliukai, ginkitės nuo bado! 
Palaiminta toj ranka, kur kirvį išrado!”

Ak, gi ir naujaisiais laikais miškas ne kartą lopydavo biudžeto 
nedateklius ir padėjo nepriklausomai Lietuvai prisitiesti gelžkelių, 
plentų, prisistatyti puošnių rūmų ir jaukių ūkininko trobesių. Kai 
von Ribbentropas Lietuvos žemes Molotovui pardavinėjo, tai Judo- 
šiaus grašius sumokėti verčiamas buvo Lietuvos miškas. Raudona
jam rusų okupantui užplūdus Lietuvą, miškas slapstė tuos, kuriems 
miestas ir kaimas atsakė pastogės. Bet kas žino, kas liks iš Lietu
vės miško, iš Anykščių šilelio, kai šių dienų krašto “šeimininkai” 
bus priversti išsikraustyti iš lietuvio žemių? Ar nebus, kaip seniau:

“Ir liko šitie kalnai pliki ir kelmuoti, 
Aplaistyti ašaromis, giesme apdainuoti. 
Ir giesmė nebaigta: kai širdis apsopo, 
Ant dūšios labai sunku ir neramu tapo. 
Mat, toj galybė, kur miškus sugniaužė, 
Širdį, dūšią apgriuvo ir giesmę nulaužė.”

Taip jau likimas lėmė, kad lietuvių sutiksi ir Čikagoje, Niujor
ke ir parudavusioje Australijoje. Bet kas Lietuvos miško ir nema
tė, tą Baranauskas pavedės, nes:

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., 
šeštad.' 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

“Nors jau dabar lietuvis plikuos plotuos gimsta, 
Giesmėj mišką užgirdęs, be jo neberimsta.”
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BAUDŽIAVA
Kai Antanas Baranauskas gimė 

ir'kai jis “Anykščių šileli’’ suku* 
rė, tai Lietuvoje dar tebebuvo 
baudžiava. Antano tėvas Jonas 
Baronas — Bernabinskas kilmės 
buvo bajoras, vėliau išvirtęs ka
rališku valstiečiu, dar vėliau pa
sidaręs bežemis bernas. Apsigy
venęs Anykščių apylinkėje, vedė 
anykštietę valstietę Teklę Pavi- 
lionytę, nuo Anykščių tik švento
sios upės skiriamame Užuppiečių 
kaime nusipirko žemės, ir čia gi
mė jiems sūnus Antanas. Okj Ba
ranauskai valdė karališkųjų vals
tiečių teisėmis, taigi nereikėjo 
eiti j dvarą lažo, o už naudojimą
si žeme mokėjo pinigais.

BAUDŽIAVOS ĮŠITEISINIMAS

Baudžiava neatsirado ir neįsi- 
galėjo per porą dienų ar metų, 
bet užtruko apie penkis šimtus 
metų ligi to laiko, kada ji pasie
kė tą mums geriau pažįstamą 
formą 15 š. Baudžiava yra dar
bas dvarui — lažas: baudžiaunin
kas yra pririštas prie žemės ir 
turi be jokio užmokesčio dvarui 
dirbti tiek dienų, kiek nustaty
ta.

Lietuvoje baudžiava atsirado 
įvairiais būdais. Dažniausiai stip
resnieji užgrobdavo kitų žemes 
ir priversdavo gyventojus jiems 
dirbti. Arba vėl patys ūkininkai, 
patekę į skolas, nebegalėdami 
mokesčių sumokėti ir i karą sto
ti, parduodavo savo laisvę, ati
duodami savo žemes ir teises ar
timiausiam ponui, kad jis už juos 
kariautų ir juos globotų. 14 š. 
pabaigoje jau labai išryškėjo ba
jorų turtėjimas ir iškilimas augš- 
čiau paprastų valstiečių, nes didž. 
kunigaikštis dalino savo pasižy
mėjusiems bajorams ir didikams 
žemes ir miškų plotus. Apie treč
dalis Lietuvos buvo didžiojo ku
nigaikščio nuosavybė. Oficiali 
baudžiavos pradžia laikytina nuo 
Jogailos ir Alšėnų kunigaikštys
tės sūnaus Kazimiero, šv. Kazi
miero tėvo. Kai jis 1447 m. buvo 
išrinktas ir Lenkijos karaliumi, 
tai Lietuvos bajorams davė jis 
raštą, vadinamą privilegija bajo
rams. Toje privilegijoje valstie
čiai buvo pririšti prie bajoro že
mės, ir jiems nebebuvo leidžia
ma palikti žemę ir išsikelti kitur 
ar j didž. kunigaikščio dvarus. 
Dėl to, žinoma, sustiprėjo bajo
rai ir feodalizmas, o didž. kuni
gaikščio reikšmė ūkiniame gyve
nime labai sumažėjo. Ir taip pra

BARANAUSKO POLITINĖS IDĖJOS
Socialines ir politines idėjas ryškiausiai išsakytas sutinkame 

“Kelionėje Peterburgan”, “Dainų Dainelėje" ir “Pasikalbėjime gies
mininko su Lietuva". Kaip ir “Anykščių šilelyje", taip ir šiuose kū
riniuose atsispindi jaunojo Baranausko aiškiai tautinė lietuviška są
monė. “Kelionėje Peterburgan", parašytoje 1858 m., Baranauskas 
sako:

“Anei rašto, anei druko 
Mum* turėt neduoda. 
Tegul, sako, bus Lietuva 
Ir tamsi ir juoda."

Šiomis eilutėmis išreikštas lietuvio šviesuolio nepasitenkinimas 
dėl ano meto ruso okupanto lietuviams priešiškos kultūrinės politi
kos. Spauda, tiesa, lotyniškomis raidėmis oficialiai tebuvo uždraus
ta tik 1865 m., bet visas kultūrinis gyvenimas imta smarkiai var
žyti ir spaustas žodis cenzūruoti jau po 1831-32 metų sukilimo. Dėl 
nepasidavimo rusų okupantų norams, dėl pasipriešinimo okupanto 
rusinimo užmačioms griebtasi trėmimo. Apie tai “Kelionėje Peter
burgan" rašo jaunasis poetas:

“Ne taip skamba akmenėliai
Patkavom daužyti,
Kaip vaitoja mūsų broliai
Šiaurėn nuvaryti.”

Socialinius'motyvus sutinkame ilgokame “Dainų dainelės" kū
rinėlyje, išvirtusiame beveik liaudies daina. Romantikams būdingai 
vaizduojama praeities kunigaikščių Lietuva, sunki dabartis ir .vilčių 
sukelianti ateitis. Seniau, didžiosios kunigaikštystės laikais, pagal 
Baranauską:

“Žmonės laimingi buvo turtingi,
Niekur nebuvo vergijos."

Istorinė tikrovė tegu ir kita, tačiau Gedimino, Kęstučio, Algir
do ir Vytauto laikais luomų skirtumai tikrai buvo labai nežymūs. 
Vergai tebuvo tik karo belaisviai, o šiaip jau visi kiti buvo laisvi 
didž. kunigaikščio valdiniai. Buvusi, Baranauskas sako, ir tada val
džia, bet žmonės “saldžios klausė jų valdžios”. Laikams bėgant, ki
taip virtę Lietuvoje:

“Augo didžiūnai, augo galiūnai,
Žmonės vergijon pakliuvo."

Baranauskas nelaiko, kaip Donelaitis kad darė, luominį pasi
skirstymą, turto ir socialinės padėties nelygybę Dievo valia, bet jis 
ir nepranašauja su Strazdeliu ginklą išlyginsiant gyvenimo neteisy
bes. Geresnių, teisingesnių dienų jis tikisi iŠ Kristaus Bažnyčios, 
nes per ją:

“Dievas gelbėjo ir pažadėjo, 
Kad nebus ponų ir dvarų."

Tikėti Dievo apvaizda galima buvo, bet pažadėti panaikinti po
nus ir dvarus aniems laikams buvo labai naujoviškos ir revoliucio-

džioje bajorai turėjo tiek jėgos 
bei jtakos, kad kai 1529 m. buvo 
išleistas pirmasis Lietuvos statu
tas — įstatymų rinkinys, tai jau 
ir įstatymas valstiečius pavertė 
baudžiauninkais — pusvergiais.

Kai Lietuvoje įsigalėjo feoda
lizmas su baudžiava, tai tokia pat 
santvarka buvo ir visuose kituose 
Europos kraštuose: Anglijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje, Prancū
zijoje, Italijoje ir kitur. Italijo
je ji buvo žiauriausios formos ir 
išsilaikė ilgiausiai — iki 19 š. vi
durio. Labai vėlai baudžiava bu
vo panaikinta Rusijoje, taigi ir 
Lietuvoje — tik 1861 m. caro 
Aleksandro II laikais.

BAUDŽIAUNINKO
SUNKUS GYVENIMAS

Aš su ašarom sausą duoną ryju. 
Mano pražintė tokia kaip galvijų. 
Jonas tur aukso ant kojų, ant 

pirštų, — 
Aš be skatiko gyvenu ir mirštu.

Dionyzas Poška

Valstiečių — baudžiauninkų gy
venimas buvo labai sunkus, štai 
vienas baudžiauninkas rašo skun
dą valdovui dėl mokesčių: “Ašei, 
maloningasis Valdove, Algirdo 
nebeatsimenu, bet atsimenu didį
jį kunigaikštį Vytautą, tavo dė
dę, o taip pat, Valdove, atsime
nu, kad mes duodavome 50 kiau
nių didžiajai kunig. Vytautienei, 
po vieną kiaunę nuo dūmo (sody
bos) ir rugių duoklę, po 3 gra
šius, o virtuvei po vieną vištą, 
po 10 kiaušinių ir po pusę gra
šio". Ši citata paimta iš V. Sruo
gienės “Lietuvos Istorijos" 329 
p. Kiaunę čia reikia suprasti kiau
nės kailiuką. Skundo rašytojas 
prisimena Vytauto laikus, žino
ma, palyginimui — tuo nori pasa
kyti, kad tada buvę gerai, o da
bar gyvenimas pasunkėjęs, mo
kesčiai bei prievolės padidėję.

Zigmanto Augusto laikų liudi
ninkas štai kaip aprašo valstiečių 
-baudžiauninkų gyvenimą: “Vals
tiečiai kenčia didelius turtingųjų 
persekiojimus. Kai ponas ant sa
vo pavaldinio dėl ko nors supyks
ta, tai jį muša ir skriaudžia, api
plėšia, iš jo namų kartais visą 
mantą pasiima, kad vargšas pas
kui su žmona ir vaikais neturi ko 

paimti j burną; kasdien atlieka 
sunkią tarnybą, o kai pasitaiko 
koks reikalas pas poną, tai neeik 
be dovanos. 5 dienas dirba po
nui, o 6-tą, pirmadieni, sau, bet 
ir sekmadieni nedykinėja, nes 
kaime niekas nešvenčia: aria, 
akėja, pjauna, kulia, sėja ir kt. 
Taip pat ponams kasmet sunkius 
činčus moka, duoną valgo labai 
rupią, su pelais". V. Sruogienė, 
Lietuvos istorija, 494 p.

Nuo sunkių prievolių valstie
čiai bėgo i Prūsus ir j šiaurės 
Suduvą, bet ir ten buvo nege
riau. šiuose kraštuose kryžiuo
čiai buvo prispaudę baudžiaunin
kus. Valstiečiai turėjo jų, o taip 
pat klebonų ir vyskupų dvarus 
dirbti su savo arkliais ir Įran
kiais, kad papildytų jų kasas, iš
tuštėjusias dėl pralaimėto Žalgi
rio mūšio.

VALAKŲ SISTEMA
Vėliau Lietuvoje buvo įvesta 

valakų sistema. Tos reformos 
1557 m. ėmėsi paskutinysis Jo
gailaitis — did. kunig. Zigman
tas Augustas. Didž. kunigaikščio 
žemėse valstiečiai buvo apgyven
dinti kaimuose, žemės kiekvienam 
duota po lygiai — po valaką, 
nors valako dydis kiek ir skyrėsi 
pagal žemės rūšį, visa gi kaimo 
žemė buvo suskirstyta į tris lau
kus: žiemkenčiams, vasarojui ir 
pūdymui, kur buvo ruošiamasi 
sėti kitiems metams žiemkenčiai. 
Priskyrimas valstiečiui valako ir 
apgyvendinimas kaimais pradžio
je buvo įgyvendinta didž. kuni
gaikščio žymite, bet vėliau tuo 
pasekė ir privatūs dvarininkai bei 
bajorai.

Valakų sistemos baudžiaunin
kas už žemę turėjo mokėti ne na
tūra, o pinigais, bet turėjo eiti 
ir lažo į dvarą — dvi dienas per 
savaitę, atlikti 12 talkų per me
tus ir, reikalui esant, eiti gvol- 
tų, t.y. eiti į dvarą su visa šei
ma betkokią dieną dėl kokio 
svarbaus reikalo. Visdėlto didž. 
kunigaikščio žemių baudžiaunin
kams, ypač po valakų sistemos 
įvedimo, gyvenimas buvo lengves
nis, negu bajorų dvaruose. Jų, 
mat, buitis buvo įsakų nustatyta, 
o bajoro žemėse su jais buvo el
giamasi taip, kaip kuriam ponui 

nieriškos mintys. Kaip tas galėtų įvykti, Baranauskas nepasako; 
jam, greičiausiai, ir pačiam nebuvo aišku, tačiau liepė pasitikėti 
Dievu, nes Jis:

“Kad ’bus mums sunku, duot savo ranką
..Mum* kožnam karte ketino.”

Tačiau Dievas savo valiai įvykdyti pasirenka tarpininką žmo
gų, žmones, o tokie reformatoriai užgimsta ir subręsta kovų ir aud
rų sūkuriuose, pasiekia augštesnio sąmoningumo:

“Ožia šileliai, kriokia upeliai
Ir kalnai staugia tarp vėjų;
Pievos žaliuoja, girios linguoja —
Auklėja kelio vedėją."

Kelio vedėją Baranauskas Čia aiškiai supranta svieto lygintoją, 
naujo politinio ir socialinio gyvenimo vadą. “Pasikalbėjime giesmi
ninko su Lietuva" tokiu naujuoju vadu pasišauna giesmininkas — 
išminčius, štai lietuviško varpininko žodžiai:

“Viso svieto mokslus lietuviam* paduosiu, 
Viso svieto rastus, knygas lietuviškan versiu...
Mokės žemę dirbti, kaip už marių dirba:
Mažiau arę, mažiau sėję, turės daugiau duonos...”

Lietuva, kurios lūpomis pats Baranauskas savo žodžius kalba, 
atsako, kad knygose nesą tikrosios išminties, nes ten daugybė esą 
prieštaravimų, kad tereikią rūpintis dangaus karalyste. Vargu mes 
šiandien sutiksime su Baranausku, kad lietuviai “tegul meldžias, 
vargsta ir vargdieniais miršta". Jaučiame, kad Baranauskas vėliau 
yra lyg ir išsigandęs savo anksčiau “Dainų dainelėje" pasakytų žo
džių. Tačiau teisus yra Baranauskas, sakydamas: “Daugel sviete 
yra mokslo sugadinto”. Turėtumėm čia tik Baranauską patikslinti, 
kad neteisingas dalykas, “sugadintas” nėra mokslas. Mokslas yra tik 
tada, kai j ieškoma nesavanaudiškai tiesos, kai tiesa aiškinama. Aiš
kus pavyzdys dangstymosi mokslo skraiste yra vadinamasis “leniniz- 
mas-marksizmas". Bet ar taip jau sunku įžvelgti jojo propagandos 
skraistė? Kalbant tačiau apie Lietuvos ūkinę bei politinę struktū
rą, teisingus žodžius yra pasakęs Baranauskas:

“Senobiniai amžiai šito medžio šaknys;
Mūsų amžiai — liemuo, šakos; o rytdienio — lapai...
Visa krūvoj žiedus krauna ir sirpina vaisių.”

Baranauskas čia kalba apie medį — lietuvių tautą. Tautos pra
eities atsirėmusi išmintis yra tas mokslas, kuris turi lietuviams nu
šviesti politinį bei socialinį kelią ateičiai. Turėjome trumpą tuo keliu 
eitą dabartį: iš liaudies kilę mūsų šviesuoliai, sąveikoje su pačia 
praregėjusia liaudimi, buvo atkūrę socialinio teisingumo siekiančią 
Lietuvą, kur nebebuvo dvarų, kur, laikui bėgant, būtų išnykę ir po
nai. Tik svetimieji, pakirtę lietuvišką medį laisvai augti, sutrukdė 
mums pažangos keliu eiti.

Senas Baranauskas, Baranauskas vyskupas yra jau mums visai 
svetimas. Sutinkame jį tada jau susižavėjusį Lietuvos-Lenkijos uni
jos idėjomis, suplakusį lietuvybę su katalikybe, o per ją ir su len
kybe, su lenkiškai kalbančiu Lietuvos dvaru ir ponu. A.Z.

patiko. Jei bajoras kokį baud
žiauninką užmušdavo, jį retai kas 
sudrausdavo. Baudžiauninkas bu
vo labai panašu vergui — vienas 
daugiau ar mažiau, kam čia svar
bu. Baudžiauninko darbas buvo 
gana sunkus, nes dirbti reikėjo 
nuo saulės tekėjimo iki nusileidi
mo. Jei kuris baudžiauninkas ne- 
atvykdavo dirbti ir neturėdavo 
gero pasiaiškinimo, tai jis būda
vo botagu nuplakamas.

Tokia tat buvo vargšų padėtis: 
niekam jie negalėjo pasiskųsti, 
nes niekas jų nenorėjo užtarti. 
Jie turėjo kentėti sukandę dan
tis, galėdami dėl savo dalies pa
siguosti tik Dievui.

šiaip jau valakų sistemą reikia 
laikyti didele pažanga senojoj 
Lietuvoj, ypač didž. kunigaikščio 
žemėse. Pasaulinėje rinkoje tuo 
metu, mat, kilo grūdų pareikala
vimas, valdantieji todėl ir susirū
pino pakelti žemės našumą. Val
stiečiai buvo mokomi naujesnių 
ir geresnių ūkininkavimo metodų, 
įvedami geresni darbo įrankiai, 
pav. geležinis plūgas vietoj medi
nio arklo. Bet valakai buvo 
skirstomi tarp įpėdinių, ūkiai, lai
kui bėgant, mažėjo ir skurdas di
dėjo.

RUSAMS ATĖJUS

Po trečiojo padalinimo, 1795 
m., rusams užvaldžius Lietuvą, 
baudžiauninkams laikai dar pa
blogėjo, nes Rusuose baudžiau
ninkas dar sunkiau gyveno. “Di
džiojo kunigaikščio dvarai atiteko 
rusų didikams, o jie įvedė ir sa
vo papročius bei baudžiavos tei
ses. Baudžiauninką buvo galima 
parduoti, prakortuoti, Sibiran iš
siųsti. Iš rusų šiomis naujybėmis 
užsikrėtė ir vietiniai bajorai. 
Anksčiau pav. pareigos atlikinė
ta ir duoklės bei mokesčiai mokė
ta nuo sodybos, t.y. nuo valdomos 
-Žemės, rusų laikais imta mokes
čiai nuo žmogaus, nuo dūšios. 
Dvarininkas atiduodavo baudžiau
ninką į rekrūtus, į kariuomenę: 
tarnauti reikėjo 25 metus"; A. 
Zubras, Lithuanicum Nr. 4, 25 p.

Baudžiava, jau buvo minėta, 
panaikinta buvo 1861 metais. 
Svarbiausia baudžiavos panaiki
nimo priežastis buvo ūkinė. Grū
dų vis daugiau buvo reikalauja
ma pasaulinėje rinkoje, o prie
vartinis baudžiavos ūkis, pasiro
dė, nėra našus. Panaikinus bau
džiavą, atkuto ir valstietis: ėmė

A. Kazlauskas

Su Napaliu Susitikus
Vienas įdomiausių ir skaidriau

sių “Pragiedrulių" tipų yra Napy- 
lys Seševilkis. Jis visuomet link
smas ir pilnas energijos, jo asme
nybė gi šakota ir patraukli. Visuo
se jo veiksmuose vyrauja švelni 
menininko dvasia. Nuo mažens jis 
stebi gamtos grožį, myli jos sutvė
rimus ir jaučia sielos pasitenki
nimą, kuris kyla iš betarpiško su
sitikimo su gamta. Pavasarį Napa
lys rūpestingai taikino žengti vien 
tik išmindžiotais takais, kad be 
reikalo nenuskaudus želmens. Na
palio meniški gabumai pasireiškė 
ir mokantis.

Jis gražiai piešė ir lipdė, o vė
liau išmoko griežti smuiką ir pūs
ti fleitą. Tačiau besimokydamas 
per šešerius metus, jis keitė kursą 
tris kartus. Nors gabumų jam 
nestigo kiekvienai sričiai, nei 
vienas tačiau dalykas nepajėgė 
išlaikyti jo dėmesio ilgiau kaip 
metus. “Napalys nieko perpus 
nedirbo: į kiekvieną darbą dėjo 
visą sielą arba nieko nedėjo", sa
ko Vaižgantas.

Bet Napalys nevien tik svajoto
jas — jis ir sumanus ir praktiškas. 
Tėvo ūkyje, matydamas derlingą 
pievą apverstą ledynų akmenimis, 
nerimsta, kol nesugalvoja, kaip 
tų akmenų atsikratytu Tėvui sta
tant malūną, jis pasisiūlo už atly
ginimą tuos akmenis suvežti. Tuo 
būdu sutaupo pinigų tėvui ir pats 
užsidirba.

Besimokydamas Napalys jau 
skaitė draudžiamąją lietuvišką 

turtėti, ėmė šviestis pats ir vai
kus į mokslą leisti. Visuotina lai
svė klestėjo ir krašto gerbūvis 
augo, atgavus Lietuvai nepriklau
somybę. Bet bolševikams naujai
siais laikais okupavus mūsų kraš
tą, vėl prasidėjo baudžiava. Yra 
įvesti kolūkiai — tai naujų laikų 
baudžiavos forma. Dabartiniai 
baudžiauninkai privalo visus savo 
žemės darb<y vaisius atiduoti ap- 
soliučiam ponui — vai s t y- 
b e i, o patys savo ūkio visai ne
turi. Nėra kam pasiskundžia, nes 
tėra vienas visagalis ponas — 
valstybė, o jos vardu dirba pa
reigūnai, partija ir teismas, šio
ji baudžiava ūkiniu požiūriu visai 
prilygsta vergijai.

ANYKŠČIŲ ŠILELIO 
LEIDINIAI

Mažai trūko, kad “Anykščių 
šilelio” rankraštis ir kiti Bara
nausko kūriniai būtų mums visai 
žuvę. 1863 metais Lietuvoje ir 
Lenkijoje sukilta prieš rusų oku
paciją. Tuo metu Antanas Bara 
nauskas, dar jaunas kunigas, stu
dijavo Vokietijoje, Muencheno 
universitete. Antano Baranausko 
rankraščiai buvo likę Anykščiuo
se pas tėvus, paslėpti klėtelėje. 
Antanas, bijodamas, kad tų rank
raščių nerastų rusų policija ir 
dėl to nenukentėtų jo namiškiai, 
rašė tėvams, kad “nevalgytų ža
lių žieminių obuolių”, o juos iš
keptų, nes “nesveiki yra čėsai”. 
Žieminiais obuoliais buvo vadina
mi Antano eiliuoti rankraščiai 4 
kurie buvo saugomi šiandien va
dinamoje Baranausko klėtelėje. 
Tokie, mat, buvo laikai: už at
rastą lietuvišką knygą, tuo labiau 
už rankraštį rusai ištremdavo 
žmones į Sibirą.

Tėvai tačiau sūnaus patarimo 
nepaklausė, ir motina sukilimo 
metu poeto rankraščius išnešioju
si užantyje. Tiesa, “Anykščių ši
lelis”, policijos kiek apibrauky- 
tas, buvo jau pasirodęs 1860 ir 
1861 metų Ivinskio leistuose ka
lendoriuose. Du sekantieji poemos 
leidimai galėjo pasirodyti tik už
sienyje: vienas Prahoje, kitas 
Weimare. Autoriui gyvenant, iš
ėjo keturi “Anykščių šilelio" lei
dimai. Iki šiam laikui yra išėję 
15 “Anykščių šilelio" leidimų; po 
paskutinio karo 3 leidimai Lietu
voje ir vienas išeivijoje. 1947 m. 
“Anykščių šilelis” buvo išverstas 
į rusų kalbą. Gal išeivijoje atsi
ras, kas išvers šį mūsų literatū
ros perlą į vokiečių, prancūzų ii 
anglų kalbas?

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE. 

spaudą. Grįžęs namo, jis ir toliau 
pats skaitė ją ir organizavo laik
raščių platinimą savo apylinkėje.

Napalys, nors ir turtingo ūki
ninko sūnus, nebuvo išdidus. Vi
suomet linksmas, sumanus pajuo
kauti, patiko jis draugams. Ypač 
patraukė jis merginų dėmesį savo 
skaidriu balsu ir dainų mokėjimu. 
Ir siautėdamas su jaunimu, Na
palys tai darė su užsidegimu, su 
visa savo energija. Kai jis pamilo 
mergaitę, tai ir toji meilė apėmė 
visą jo būseną. Jis mylėjo idealiai, 
iš visos širdies. “Linko susitikti, 
žiūrėti kits kito, neatsižiūrėti"... 
Nelabai tik suprantamas Napalio 
siela vimasis įsimylėjus Daratą. 
Sąžinę jam pradeda graužti vogti 
pabučiavimai. “Akys jam įdubo ir 
juodai apsibrėžė, veidas apvyto. 
Matyti didžiulė kova". Pagaliau 
Napalys pasipasakojo motinai, o 

*ji gauna iš jo pažadą: kad
niekados nepabučiuosi moteriškos, 
kol pirma tikrai nenuspręs! jos 
pasisavinti.” šitoje ’vietoje suau
gęs į vyrus Napalys mums turėtų 
atrodyti juokingas, jįei jieprisi- 
mintumėm ano meto lietuvių grie
žtų Šiuo reikalu pažiūrų. Gi ir pats 
Napalio autorius buvo visdėlto 
kunigas.

Napalio charakteris spalvotas ir 
gyvas. Malonu sutikti Vaižganto 
Napalį. Jis tikrai skautiškas jau
nuolis. — Malonus jis draugijoje, 
malonus būtų jis ir taip jau drau
gas.

Algis Kazlauskas

AUSTRAIS! 
PARKE

Vieną vėlų žiemos vakarą mes 
septyniese ėjome pro Fitzroy par
ką. Naktis buvo šalta ir tamsi, 
tačiau mes buvome linksmi ir 
triukšmingi. Staiga, pačiame par
ko vidury, išgirdome girtuoklio 
dainavimą. Sumanėm nueiti su 
juo pajuokauti.

Sėdėjo jis ant suolo, o prieš jį 
ant žemės stovėjo buteliai gėra
lų. Jis buvo apdriskęs ir nešva
rus, vidutinio amžiaus girtutėlis 
žmogus, kuris linksmai sau vie
nas dainavo. Jo dantys buvo di
deli ir tamsoj net žibėjo. Mes jį 
apspitom ir kalbinom. JkTjuoka
vo, protarpiais užgerdamas. Vie
nas mūsiškių jo paprašė duoti 
paragauti gurkšnį. Jis atsakė i 
mielai duosiąs, jeigu jam leis už- — 
traukti porą cigaretės dūmų. Taip 
mums’ bejuokaujant, alkoholikas 
vėl ėmė dainuoti “When your 
feeling blue"... Mes jam prita
rėm ir visi taip garsiai uždaina- t 
vom, kad nuaidėjo per visą par
ką. Staiga pamatėm iš netoliese 
esančių krūmų išslenkant kakžo- 
kią žmogystą, kurią, matyt, mū
sų “choras” prikėlė iš miego, ši 
žmogysta nebuvo panaši nei į 
vyrą, nei į moterį: veidas raukš
lėtas, ranka parišta purvinu sku
duru, rūbai — vieni skarmalai, 
amžius neapibrėžiamas.

Tuo tarpu mūsų “draugas dai- 
norius" nutilo ir neramiai žiūrėjo 
j atslenkančią žmogystą. O ji jau 
iš tolo, užkimusiu balsu šaukė:

— Nelieskit jo! Neužgaukit! 
Jis alkoholikas ir dėl to neatsa- / 
kingas už save!

Iš nepažįstamojo balso supra- 
tome, kad tatai vis dėlto mote
ris. Prisiartinusi ji kalbėjo to-, 
liau:

— Jis — mano vyras! Prašau 
eikit, nes jis nežino, ką daro... 
Prašau eikit, jis mano vyras!

Mes pamatėm, kad moteris ne
buvo girta. Dabar jos vyras pra
dėjo nedrąsiai atsikalbinėti:

— O ko tau reikia? Netruk
dyk čia mums. Tu visad atsiran
di tada, kai tavęs nereikia. Gar 
dini man nuotaiką!

— O tu? Kur tavo vaikai, kas 
jiems gadina nuotaiką? Tu neturi 
gėdos, girtuokli!

Mus prislėgė sunki nuotaika, 
ir mes pasijutome labai nejau-, 
kiai. Supratome, kad čia vyksta 
gili šeimos tragedija, kurios liu
dininkais netyčia tapome. Munv 
nueinant, moteris vis šaukė:

— Ačiū, kad einant, ačiū! 3 
mano vyras! Jis alkoholikas ne
žino, ką daro...

a:2Ht» i
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ASUTRALIJOS LIET. IX-JI SPORTO ŠVENTE
IX-ji Australijos Lietuvių Spor

to Šventė įvyksta š.m. gruodžio 
mėn. 27, 28„ 29, 30 ir 31 dieno
mis Melbourne.

Šventės programoje numatoma 
šios sporto šakos:

1. Tinklinis (moterų ir vyrų),
2. Krepšinis (moterų ir vyrų),
3. Lauko tenisas (mot. ir vyr.),
4. Stalo tenisas (mot. ir vyr.),
5. šachmatai (vyrų).
IX-ją Australijos Lietuvių 

Sporto šventę organizuoja ir 
praveda Melb. Lietuvių Sporto 
Klubas Varpas.

Skelbimai ir įvairu^ praneši
mai, liečiantieji IX-ją Australijos 
Lietuvių Sporto šventę bus talpi
nami A.L. Bendruomenės oficio
ze — Mūsų Pastogėje, 
todėl visų sporto klubų Valdybos 
prašomos sekti Mūsų Pastogės 
Sporto Skyrių.

Šiuo raštu aukščiau paminėti 
lietuvių sporto vienetai nuošird
žiai prašomi iki š.m. rugpjūčio 
mėn. 31 d., pranešti Melb. Lietu
vių Sporto Klubo Varpas Valdy
bai sekantį:^

1. Kuriose sporto šakose viene
tas numato dalyvauti ir

JAUNIMO
' KVIESLYS

(Tęsinys iš 4 psl.)

KRONIKA
LITUANISTŲ POBŪVIS

Rugpjūčio 30 d. mėnesinis li
tuanistinių kursų pobūvis buvo 
skirtas Antano Baranausko “Any
kščių šilelio” šimtmečiui paminė
ti. Tam reikalui kursų vedėjas su 
mokiniais buvo paruošęs montažą 
iš “Anykščių šilelio”. Ta pačia 
proga buvo prisiminta ir kursų 
šešerių metų sukaktis. Referatė- 
lį apie A. Baranausko asmenį pa
skaitė Karolis Kazlauskas.

DOVANA LITUANISTAMS
Dabartinis Melbourne Lietuvių 

Klubo pirmininkas p. L. Barkus 
lituanistų ir skautų kambariui pa
dovanojo 5 irėmuotas serijas retų 
Lietuvos pašto ženklų, jų tarpe: 
Dariaus ir Girėno seriją, Lietuvos 
dvidešimtmečio sporto Olimpia
dos, Vilniaus atgavimo ir Lietu
vos pavergimo serijas.

P. Liudas Barkus Lietuvoje yra 
buvęs pašto viršininkas, o atga
vus Vilnių, vadovavo Gedimino 
sostinės paštui.

ĮVAIRENYBĖS
Brangiausia knyga pasaulyje — 

pirmasis Gutenbergo biblijos lei
dinys. Vienas Amerikos muzėjus 
nupirko jį už 200.000 dolerių. Se
niausioji lietuviška knyga yra 
Mažvydo katekizmas, atspaustas 
prieš 400 metų. Jo vieną egzem
pliorių, turi Kauno universiteto 
biblioteka.

Uždaviniai:
1. Turime 8 vienodo dydžio ru

tuliukus, bet vienas jų yra tru
putį sunkeslesnis. Panaudodami 
senoviškas su dviem lėkštėm 
svarstykles, per du svėrimus su
raskite sunkėlesnįjį rutuliuką.

2. Keliu žygiuoja du kupranu
gariai. Jie neša cukraus maišus.

— Paimk iš manęs 2 maišu, aš 
pavargau”, sako vienas.

— Negaliu. Aš ir taip dviem 
maišais už tave daugiau nešu. 
Jei paimčiau iš tavęs tik 1 vai
są, tai jau neščiau dvigubai dau
giau už tave”.

Po kiek maišų nešė kupranuga
riai? - .

LIETUVI, 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI I PASTĄ 

SU “MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

2. Kokios spalvos yra vieneto, 
žaidėjų uniforma.

Be to, iki- š.m- spalio mėn. 31 
d. prašoma prisiųsti Šventėje da
lyvaujančiųjų sportininkų pavar
des ir vardus.

IX-sios Australijos Lietuvių 
Sporto Šventės rengėjas — Spor
to Klubas Varpas, — tiki, kad 
visos Australijos lietuviškasai 
jaunimas supras šitokio parengi
mo plačiąją reikšmę ir visomis 
išgalėmis pradės ruoštis savo pa
mėgtoje sporto šakoje, kad atvy
kus į žaidynes, jaustųsi ir fizi
niai ir dvasiniai pajėgūs stoti į 
draugišką, sportišką kovą savo 
sportinio pajėgunv palyginimui 
su kitų vietovių lietuviškuoju 
sportiniu jaunimu. Taip pat, Var
pas tiki, kad visų vietovių spor
tiniai vienetai draugiškai *ir nuo
širdžiai sutiks talkininkauti orga
nizuojant šią jaunimo’ Šventę, 
kad visi parengimai sklandžiai ir 
vykusiai pasisektų.

Reiškiame sportišką nuoširdžią 
pagarbą Jūsų

Leonas Baltrūnas, 
Varpas Valdybos Vardu

Syįnejuje
KULTŪRINĖS JAUNIŲ
_ VARŽYBOS

Š.m. rugsėjo 21 d. (sekmadie
nį) Sydnėjąus Sporto Klubas 
“Kovas” Lietuvių Centriniuose 
Naumose, 18-20 Bbtany Rd., Red- 
ferne, rengia pirmąsias Sydnė- 
jaus jaunių (iki 17 metų am
žiaus) Kultūrines Varžybas se
kančia dienotvarke:

1. Pranešimas apie jaunių vei
klą Sydnėjuje ir

2. Varžybos žiniomis iš lietuvių 
kalbos, Lietuvos istorijos ir gėo-
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiim

AUSTRALIA — RUSIJA
MES SIUNČIAME:

★ Jūsų nuosavus daiktus
— jie turi būti nauji — apdraustu paštu tiesiai į Rusiją
★ Siuntiniai išeina du kartu, į savaitę, nedelsiant
★ Nėra laivų perkrovinėjimų — normali pašto tarnyba
★ Visi mokesčiai sumokami — mūsų įstaigoje. Jūsų giminės 
už gautus siuntinius nieko neprimoka.

* VISI SIUNTINIAI YRA PILNAI GARANTUOTI.
CONTAL CO.

DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 
DEPARTAMENTAS

387 Little Bourke St., 
MELBOURNE, VIC.

Tel. MU 1608 & MU 3627 
po darbo: JB 5368

Darbo dienomis: 9.30 v.r. — 7 p.p.
Šeštadieniais: 9 v.ryto — 1 p.p.

KLAUSYKITE CONTAL
kiekvieną sekmadienį, 3 GL nuo

^iiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

COSMOS TRADING CO
VAITIEKŪNASS A V. A.

Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius Lietuvon ir Sibiran. 
SEKANČIAI SIUNTAI PRIIMAME SIUNTINIUS IKI 21-MO 
RUGSĖJO. ŠIS TRANSPORTAS YRA KALĖDINIS!!! PASKU
BĖKITE IŠSIŲSTI KALĖDINES DOVANAS SAVO GIMI
NĖMS ŠIUO TRANSPORTU.

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, iki 44 Ibs. svorio.
Oro pašto tarifas 12/6 už kiekvieną 2 1b. svorio. Taip pat pri
imame užsakymus vaistams. '

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin
kelio stotį prekine važta:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 
Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukštas)
TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais).

SKYRIAI:
SYDNĖJUJE: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, 

N.S.W., Tel. LL 5549
ADELAIDĖJE: J. Lapšya, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
BRISBANĖJE: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. 

Tel. U 5827.
PERTH:, M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
HOBARTE: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave.,.” ’ m

(Trolley busu nuo G.P.O. Strickland Ave. iki 20 sustojimo).
1Hobart, Tasm. £ 

£ lrroiiey ousu nuo vr.Jtr.w. ouncKiana Ave. nd 20 sustojimo), y 
Š GEELONG: J. Ciruli., 241 Yarra St., South Geelong, Vic. $ 
ji PAS MŪSŲ AGENTUS GALITE GAUTI PIGIŲ IR GERŲ | 
I VILNONIŲ MEDŽIAGŲ SIUNTIMUI. £

i

$

t
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grafijos.
Kovo valdyba visiems laimėto

jams yra numačiusi gražias ir 
vertingas dovanas. Kultūrinių 
varžybų eigai vadovaus dabarti
nis jaunių krepšinio treneris Vla
das Daudaras.

Kovo valdyba prašo tėvus, kur 
yra šio amžiaus berniukų ar 
mergaičių, drauge su savo vaikais 
dalyvauti šioje pirmoje kultūri
nėje pramogoje, kas ateityje pa
lengvins jauniesiems lavintis li
tuanistiniuose dalykuose.

Varžybų pradžia 3 Vai. p.p.

KREPŠINIO TRENIRUOTĖS
Kovo krepšininkai jauniai 

(merginos ir berniukai) pradėjo 
savo treniruotes naujai atremon
tuotoje Newtown’o Police Boy’s 
salėje — Erskineville Rd., New
town (kur vyksta sporto šven, 
tės).

Tatai puiki salė, kur yra krep
šinis, bilijardas, bobro ringas, 
skaitykla, puikūs nusirengimo 
kambariai ir kita.

Kovas gali naudotis šia sale 
kiekvieną šeštadienį nuo 1 iki 3 
vai. p.p. ir už vieną valandą mo
ka 30 šit, todėl visi prašomi rink
tis labai punktualiai. Jauniai no
rį žaisti krepšinį, prašomi atvyk
ti tiesiai į treniruotes sportinėj 
aprangoj. Berniukų treneris — 
žinomas sportininkas Vladas Dau
daras, mergaičių — Algis Bačiu
lis.

SPORTO ŠVENTĖ IR JAUNIAI
Kovo valdyba savo posėdy nu

tarė prašyti ALFAS pirm. M. Ka
tilių ir Varpo valdybą, kad per 
šių metų sportininkų suvažiavimą 
Melbourne, šalia vyresniųjų spor
tininkų, būtų leista ir jauniams 
susivažiuoti ir rungtyniauti bent 
atskirose sporto šakose.

ši galimybė būtų tikrai vertin
gas įnašas į jaunųjų sportininkų 
parengimą.

Tikimasi, kad praeitų sporto 
sąskrydžių klaida, neįjungiant 
jaunių, šiais metais bus atitaisy
ta.

PRENUMERUOKITE 
“MŪSŲ PASTOGĘ”

OVERSEAS RELIEF
SERVICE

362 SOUTH TERRACE 
(tuoj prie Woolworths)
BANKSTOWN, N.S.W.

Tef. UY 6882
RADIJO PROGRAMŲ 

2 vai. p.p. iki 2,30 p.p.

i

X

X

Adelaidėje
VYITS I — TORRENS 

53:60 (27:25)
Rungtynės buvo pradėtos labai 

gerai ir pirmą puslaikį žaista 
pakenčiamai. Prieš antro puslai- 
kio pabaigą vytiečiai vedė penkių 
taškų skirtumu, bet priešas pada
rė kietą spaudimą ir mūsiškiai 
neatsilaikė. Vytiečiams trūko ko
vingumo ir veržlumo, antrame 
puslaikyje reikėjo pereiti į indi
vidualų gynimą. Puolimas turėtų 
mėginti kartais veržtis per bau
dos aikštelės centrą. Taškai: Ig
natavičius 20, Klimaitis 12, Ja- 
ciunskis 8, Petkūnas su Gurskiu 
po 6, Rakauskas 1.

VYTIS II — POSTAL 30:0
Priešininkui neatvykus, vytie

čiai laimėjo be kovos, ši koman
da stovi pirmoje vietoje ir ka
dangi tepaliko žaisti dvejos rung
tynės, tai yra užtikrinti, jog, žais 
finaluose. Vasaros turnyrui šios 
komandos sudėtis pasikeis. Keli 
buvę jauniai pereis žaisti už Vy
tis I-mą, o į šią komandą bus 
perkelti keli vyresni žaidėjai iš 
Vytis I-mos.

VYTIS JAUNIAI UNIVERSITY 
44:30 (24:14)

Jauniai žaidė be krašto puolė
jo M. Statnicko. M. Statnickas, 
kaip P. Australijos jaunių rinkti
nės žaidėjas, tą vakarą žiūrėjo 
specialiai rinktinei rodomų {fil
mų. Komanda, nors ir silpnesnia- 
me sąstate, žaidė labai gerai.

Labai gerai žaista komandiš- 
kai, nors kartais truputį patingi
niauta. Taškai: Gudelis 25, Kali- 
batas 9, Andriušis 6, G. Statnic
kas 4. Rudzenskas su R. Stanke
vičium gerai žaidė gynime.

VYTIS MERGAITĖS —
GLENELG 26:25 (12:12)

Mergaitės šias rungtynes žaidė 
pusiau miegodamos, be jokio ver
žlumo ir kovingumo. Rungtynių 
pabaigoje, matydamos jog gali 
pralaimėti, trupučiuką susiėmė ir 
išspaudė laimėjimą vieno taško 
skirtumu. Pats rezultato žemu
mas rodo apie žemą rungtynių ly
gį. Merginos visuomet gerai su
žaidžia prieš stiprias priešininkes 
ir silpnai prieš silpnas. Taškai:

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balston St, St Kilda, Vic.

Tel. LB 4083.

“Sayi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA ĮSTAIGA, PER KURIĄ JŪS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS Į LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA ĮSTAIGA YRA: RAŠYKITE — BALTIC STORES LTD., 
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS-TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU.

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsakę ramia sąžine laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, nes už siuntinį atsako 
BALTIC STORES-BENDROVĖ.

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokius siuntinius, bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos sutei
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MŪSŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda- 
mos-grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui.

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrimų” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuvįu.

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAVININKAS Z. JUKAS)

421, HACKNEY BD„ LONDON, E. 2. ENGLAND.

SPORTO ĮVAIRENYBES
• Kauno “Žalgiris” TSRS, 

krepšinio pirmenybių turnyre 
užėmė šeštą vietą. Antrajame 
turnyro rate jie tepralaimėjo 
trejas rungtynes. Laimėtojais ta
po Rygos ASK komanda. Sov. 
S-gos krepšinio rinktinės dalyvio 
S. Stonkaus nuomone toks žal
giriečių nukritimas yra dėl silp 
nos kondicinės paruošties, į ką 
buvo per mažai dėmesio kreipta.
'• Broliai A. ir M. Rudzihskai 

laimėjo čempionų vardą ir aukso 
medalius, pasiekdami pergalę dvi
viete baidare 1000 metrų distan
cijoje. Pirmenybės vyko TSRS 
baidarinio-kajoninią irklavimo 
varžybose. Jie yra taip pat Euro
pos čempionai keturviete baida
re.

• Lietuvos jojimo čempionai 
yra: V. Zarauskas, L. Navickas 
ir A. Juodžbalis.

• B. Zalagaitytė TSRS ieties 
metimo čempionė (anksčiau buvo

O. Kelertaitė 8, Kitienė 7, M. Ke- 
lertaitė 6, Pečiulytė 3, šiukštery- 
tė 2. Ignatavičienė 0. Geriausiai 
žaidė gynėja M. šiukšterytė.

VYTIS JAUNĖS — SOUTH 
21:45 (13:23)

Jaunės, susitikę su pirmaujan
čia komanda, patyrė pralaimėji
mą. Gynimas buvo silpnas ir cen
tro puolėja perdaug solo žaidė. 
Taškai: R. Andriusevičiūtė 14, L. 
Radzevičiūtė 3, D. Radzevičiūtė 
2 ir B. Wallis 2.

B.N. 

| PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI
1 SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

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

TEL. WM 6032
.................................... nun... dininnnninnnininiiiiniinininininiiniiiniiiiiiiniiiiinniiiiiiiiiiiniiiiuuiiiiiiiiiniiuiiiniiuniiiS

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai 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 išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

latvė Jaudzėme, kuri laimėjo 
olimpiadoj Melbourne) pasiekė 
rezultatą 53" m. 97 cm. Pasaulio 
rekordas priklauso būv. Lenkijos 
olimpinės rinktinės dalyvei, kuri 
po Melbourne olimpiados liko 
Australijoj ir dabar gyvena Ade
laidėj, A. Pažėrai, numetusiai 
57 m. 46 cm,

• J. Pipynė, tapęs trečią kar
tą TSRS čempionu, nubėgo 1500 
m. nuotolį per 3:49,6.

• Jaunių, berniukų TSRS šuo
liu nuo tramplyno varžybose nuo 
1 ir 3 metų nugalėtojo — čem
piono vardą gavo P. Ziapkus. Jis 
yra 14 metų amžiaus.

• Lietuvos lauko teniso Čem
pionai yra M. Sližytė ir A. Pal
tarokas.

• Greitu laiku Vilniuje bus 
pradėta statyti moderniška spor
to halė, kuri talpins 6000 žiūro
vų.

• B. Plečkaitytė ir A. Macas 
buvo pakviesti į TSRS tinklinio 
rinktinę.

• Vilniuje baigiama statyti 
specialūs parašiutininkams bokš
tai, nuo kurių bus mokinami šok
ti jaunieji parašiutizmo mėgėjai.

B.N.

VILNIAUS STUDENTŲ AN
SAMBLIS Į GRUZIJĄ, AZER- 
BEIDŽANĄ, ARMĖNIJĄ IŠVY
KO rugpiūčio 2 d. Kelionėje išbus 
1 mėnesį. Duos 20 dainų ir šokių 
koncertų Kaukaze ir kitur.

5
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VILHELMINA JONAITIENĖ
Kai negailestinga mirtis pakar

totinai įsilaužia- į mūsų artimųjų 
tarpų, kai ji mums vėl atima lie
tuviškų sielų, dažnai apkarsta 
mūsų tremties dienų realybė. Ta
da dažnas jautresnės sielos mū
siškis pagalvoja: kodėl mes ne
žengiame Lietuvos laisvės keliu 
visi vieningai, kodėl mes dažnai, 
atrodo, tejieškome progų įžeisti 
savo artimų — savo brolį lietuvį.

Šį kartų š.m. rugpiūčio mėn. 
22 d. iš sydnėjiškių eilių mirtis 
vėl išplėšė sųmoningų lietuvę pa
triotę Vilhelminų šnapštytę — 
Jonaitienę, žinomo lietuvio inž. 
ir Krašto Valdybos nario Izido
riaus Jonaičio žmonų, gyv. Bel
more j e — Sydnėjuje.

Velionė Vilė gimė 1913 metais 
balandžio mėn. 25 d. Rygoje. 
Didž. karo metu su tėvais gyve
no Rusijoje, tremtyje. Grįžusi 
Radviliškin, baigė vidurinę mo
kyklų, o vėliau ir Kauno “Saulės” 
gimnazijų. Po to valdininkavo 
Kauno ir Vilniaus savivaldybėse.

II-jo Pasaulinio Karo metu 
dirbo provincijoje ir 1944 m. nuo 
bolševikų bangos išvyko į Vokie
tijų. Čia ji aktyviai dalyvavo 
Lietuvos Raudonajam Kryžiuj, 
savo nuoširdumu ir sųžiningumu 
padėdama nukentėjusiems tautie
čiams.

Atvykusi Australijon ir išlai
kiusi egzaminus, a.a. Vilhelmina 
visų eilę metų dirbo Liverpulio 
ligoninėje, Sydnėjuje, kaip sesuo 
operaciniame skyriuje. Būdama 
jautrios širdies, ji ypač daug pa
dėjo saviesiems- ir gal jau čia I

nusilpino savo trapių sveikatą.
Prieš pastarųjų negalavimų 

poreiškius, velionė dirbo Wool- 
worth’o raštinėje, tačiau paskiau
siu metu jau buvo namuose.

Mirė staiga ir netikėtai, palik
dama liūdintį vyrų, sergančių mo
tinų Lietuvoje, brolį Amerikoj ir 
tikrai daug draugų bei artimųjų.

Vilhelminos taikus būdas, nuo
latinė skaisti šypsena ir mokėji
mas džiaugtis smulkmenėlėmis 
suartino su ja labai daug tautie
čių, kaip tikrų )r prieraišių drau
gu-

Todėl ir amžinatvės kelionė jai 
buvo gausi palydovais, nusagsty
ta vainikais bei gėlių puokštėmis 
ir aplaistyta artimųjų ašaromis.

Kaip visada, Sydnėjaus lietuvių 
mylimas kapelionas kun. P. But
kus atlaikė gedulingas pamaldas 
ir pasakė poetiškai jautrų pamo
kslų. Jo žodžiai smigo į skaitlin
gai Camperdowno parapijos baž
nyčion susirinkusių lietuvių šir
dis ir sielas, nes jo mintys buvo 
pamokomos ir nuoširdžios.

Tikrai gražias ir iškilmingas 
laidotuves organizavo Cabramat
tos lietuvių (K. Butkaus ir Co.) 
Laidotuvių Biuras, o prie gėlių 
kalnų apkrauto kapo ypač jaut
rias atsisveikinimo kalbas pasakė 
ALB-nės pirmininkas S. Kovals
kis — Krašto Valdybos, Inž. B. 
Daukus — Inžinierių Sąjungos ir 
p. Cibulskienė — Soc. Moterų 
Globos D-jos vardais.

Ilsėkis ramybėje, mieloji Vile, 
nes tavo artimieji visada Tave 
gerti žodžiu ir malda minės!

GIRTINAS SYDNĖJAUS APYL.
MOTERŲ UŽSIMOJIMAS

Sydnėjaus Apylinkės ponios su
siorganizavo šių metų rugsėjo 
mėn. 7 d. Tautos šventėj iškilmių 
dalyvius pavalgydinti ir pravesti 
daiktinę loterijų.

Atžymint Tautos šventę, subu
vimas įvyks pirmų kartų Sydnė- 
jaūs Lietuvių Namuose. Gamina
mi valgiai, kurie tikrai primins 
lietuviškus patiekalus — tai barš
čių ir rūgščių kopūstų sriubos, 
balandėliai, kaldūnai ir kugelis 
su grietinės ir spirgučių padažu 
— kaip pas mama.

Be to, kava ir pyragaičiai. Ruo
šiamasi aptarnauti apie pora šim
tų žmonių.

šiais metais jau nebereikės 
skubėti namo arba jieškoti kur 
kitur alkį numalšinti.

Tikrai gražus ir sveikintinas 
ponių užsimojimas ir talka, ku
rios gal kai kada ir pasigęsdavo 
apylinkės vyrai.

A.

TAISOSI
Edv. Stašys, Sydnėjaus lietu

vių knygų platintojas prie Cam
perdowno parapijos bažnyčios po 
sėkmingos operacijos gerėja.

Tikimasi, kad po kelių savai
čių jis vėl pradės lietuviškosios 
spaudos platinimo darbą.

SYDNĖJUS

PAMALDOS
PAMALDOS UŽ TĖVYNĘ

Vėl artinasi Marijos ir Tautos 
šventė — rugsėjo 8 d., kurių šiais 
metais švęsime sekmadienį — 
rugsėjo 7 d. St. Benedict’s baž
nyčioje ir salėje Broadway.

Iškilmingos — giedotinės šv. 
mišios prasidės 12 vai. 45 min. 
“Dainos” choras, vedamas muz. 
K. Kavaliausko, išpildys lotyniš
kas mišias bei specialiai šiai šven
tei paruoštas lietuviškas giesmes.

Išpažinčių klausys svečias ku
nigas Tėvas Leonardas Paltana
vičius St. Benedict’s bažn. nuo 
11 vai. prieš pamaldas.

Maloniai kviečiami visi tikin
tieji jungtis šioje bendroje mal
doje už Tėvynę ir mūsų kovojan
čius — kenčiančius brolius, o 
ypač kuo gausiau priimti šv. Ko
munijų — prašant laisvės Lietu
vai.

Bankstowne pamaldų nebus.
Rugsėjo 5 d. — pirmasis penk

tadienis. Išpažintys Bass-Hills 
parapijos bažn. nuo t vai. vak.

Rugsėjo 14 d. Cabramattos lie
tuviams pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 10 vai.

K.P.B.

LIETUVIŠKAS VAKARAS
š.m. rugpiūčio 17 d. buvo su

ruoštas Sydnėjaus ateitininkų va
karas — pobūvis, į kurį susirin
ko apie 120 jaunimo ir vyresnio
sios kartos atstovų.

Savo paskaitoje — “Lietuvy
bės išlaikymo problemos tremty
je” — Dr. A. Mauragis išsamiai 
apžvelgė visų eilę klausimų, kaip 
geriau ir tiksliau išlaikyti mūsųjį 
jaunimų lietuviais. Prelegento 
nuomone, svetimoji aplinka dar 
nesudaro galutino pavojaus, kad 
mūsų jaunimas nutautėtų, jei mes 
patys liksime savo tautos sūnu
mis ir savąjį jaunimų vesime lie
tuviškais keliais, čia jis ypatingai 
pabrėžė šeimos lietuviškumo rei-

kšmę savo vaikų tautinės sąmo- 
.nės ugdymui. Tėvai turėtų dėti 
visas pastangas įžiebti savo vai
kuose Tėvynės meilės kibirkštėlę 
ir sudaryti jiems tokias sųlygas, 
kad toji lietuviškoji ugnis vis 
šviesiau ir skaidriau užsižiebtų. 
Šių lietuviškųjų ugnį, prelegento 
nuomone, palaiko ir stiprina lie
tuvių savaitgalio mokyklos, jauni
mo organizacijos, bendruomenė ir 
bažnyčia.

Po paskaitos buvo trumpos dis
kusijos, o meninės dalies prog
ramoje Danutė Andriejūnaitė ir 
Jonas Šarkauskas padainavo “Oi, 
berneli, vientury”. Po to ateitinin
kų kvartetas (E. Lašaitis, V. La- 
šaitis, B. šarkauskas ir J. šar
kauskas), akomponuojant I. Vil- 
nonytei, sudain^o net 3 dainas. 
Pobūvio dalyviams karštai. plo
jant, vienų dainų privalėjo pa
kartoti.

Po oficialiosios dalies sekė K. 
Ankaus HI-FI muzikai grojant, 
šokiai ir vaišės. Svečiai ragavo 
pyragų ir skanių lietuviškų su
muštinių.

■ Iš geros dalyvių nuotaikos 
sprendžiant, vakaras ■— pobūvis 
buvo tikrai nusisekęs.

D. Grosaitė

PADĖKA
Sydnėjaus ateitininkai nuošir

džiai dėkoja Dr. A. Mauragiui už 
gražių ir prasmingų paskaitų, 
Kęstučiui Ankui už muzikų, salė
je, kun. P. Butkui ir ponioms 
šarkauskienei ir Grosienei už lo
terijai paaukotas dovanas.

Taip pat didelis dėkui padėju- 
siems šį pobūvį ruošti: p. Vilno- 
nienei, p. Jūraitienei, p. Osinai- 
tei, p. Bučinskui, p. Baravykui, 
ateitininkų tėveliams už maistų ir 
visiems mieliems svečiam®, savo 
dalyvavimu parėmusiems vakaro 
pasisekimą.

Valdyba

T A Z A B
Lithuanian Department

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON W 11, ENGLAND.

Persiunčia siuntinius į Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir kitus kraštus 

be jokių trukdymų.
SIUNTINIAI PASIEKIA ADRE
SATUS PER 4-6 SAVAITES.

Kainoraščius galite gauti ir 
pavyzdžius matyti pas mūsų 
atstovą Australijoje

M. P E T R O N I.
i

152 LIVERPOOL RD.,
ENFIELD (SYDNEY), N.S.W.

Tel.: UJ 5727
Darbo valandos nuo 9 iki 6 darbo 
dienomis, šeštad. nuo 9 iki 1 yal. 
Kitu laiku susitarus.

PRANEŠIMAS 
MELBOURNIEČIAMS
Tautos šventės minėjimas įvyks 

šių metų rugsėjo mėn. 7 d. (sek
madienį) šv. Jono parapijos salė
je, tuojau po pamaldų 1 vai. po 
pietų.

Paskaitų skaitys p. Valentinas 
čižauskas.

Meninėje dalyje dalyvauja:
1) Smuikininkas p. Gabrelavi- 

čius,
2) Solistė, viešnia iš Amerikos, 

p. Gasiūnienė,
3) šokėjos p.p. Valytė ir Klei- 

naitytė,
4) P. Balčiūnienė ir p. žiedie- 

nė (duetas).
Taip pat prieš Tautos Šven

tę rugsėjo mėn. 5 d. (penktadie
nį) Brunswick Town Hall salėje 
įvyks Tradicinis Tautos šventės 
Balius (apie balių smulkiau žiūr. 
skelbime).

Visi lietuviai, tiek minėjime, 
tiek baliuje maloniai prašomi da
lyvauti.

A.L.B. Melbourno 
Apyl. Valdyba 

: I
ADELAIDĖ

LIETUVIŲ NAMŲ 
PAŠVENTINIMAS

Š.m. rugsėjo 8-tosios dienos 
minėjimas Adelaidėje rengiamas 
gana iškilmingai atšvęsti. Iškil
mių centre bus Lietuvių Namų 
pašventinimas ir jų oficialus ati
darymas.

Minėjimas bus pravestas sek
madienį, rugsėjo 7 d.

Katedroje per iškilmingas pa
maldas 12.30 min. giedos Litua- 
nia choras ir solistai. 4 vai. po 
pietų iškilmės prasidės Lietuvių 
Namuose. Pašventinimą atliks pa
rapijos klebonas kun. Kungys, o 
po jo. kalbės apylinkės pirminin
kas J. Vasiliauskas ir Lietuvių 
Sąjungos pirmin. V. Raginis.
Ypatingai turininga ir plati me

ninė programa seks po šios trum
pos oficialiosios dalies. Be choro 
Lituania ir tautinių šokėjų gru
pių, programoj pasižadėjo daly
vauti visi Adelaidėje gyveną me
nininkai.

Baigus meninę programą, kul
tūros Fondo pirmininkas L. Mar- 
tinkus čia pat atidarys Adelai
dėje gyvenančių lietuvių daili
ninkų parodą, kurioje numatyta 
išstatyti apie 80 paveikslų. Iškil
mes filmuos Ilgūnas.

PRANEŠIMAS
Dalis vietos gyvenimo kronikos 

ir užuojautų į šį “M.P.” numerį 
dėl vietos stokos negalėjo įtilpti, 
kas bus atspausta kitam numery.

“M.P.” redakcija

bu gilia širdgėla budėdami dėl
A.A. VILH. JONAITIENĖS MIRTIES, 

jos vyrui — ALB-nės Krašto Valdybos Nariui —

Inž. IZD. JONAIČIUI

reiškiame širdingiausių užuojautų
ALB-nės Krašto Valdyba

Poniai V. Jonaitienei mirus, 

dipl. inž. IZD. JONAIČIUI 

gilią užuojautą reiškia

Austr. Liet. Inžinierių D-jos 
Valdyba ir nariai
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SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

VISI J MELBOURNO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
TRADICINĮ TAUTOS ŠVENTĖS

BALIU
ĮDOMI PROGRAMA:
★ 7 žmonių kontinentalinis “George” orkestras,
★ Socialinės Moterų Draugijos bufetas ir
★ Įvairūs gėrimai.

BALIUS ĮVYKS BRUNSWICK TOWN HALL SALĖJE 
Š.M. RUGSĖJO MĖN. 5 D.

Pradžia 8 vai. vak. Pabaiga 1.30 vai. ryto.

X
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PAKVIETIMAI GAUNAMI: sekmadieniais po pamaldų 
bibliotekos salėje. Kitomis dienomis užsakomi iki 6 vai. vak. 
telef. Nr. LW 6460, nuo 6 vai. vak. telef. Nr. XB 2155.

A.L.B. Melbourne Apylinkės 
Valdyba

$
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I
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GIFT PARCELS SERVICE
SAV. S. NARUŠIS

36 BERRILLE RD., BEVERLY HILLS, NSW. Tel. LF 7014 
(3 min. nuo Narwee stoties)

Pranešu gerb. dovaninių pačių pokuotų pakietų siuntė
jams, kad su garantija galiu persiųsti juos Jūsų giminėms ir 
pažįstamiems tomis pačiomis palengvintomis sąlygomis, kaip ir 
anksčiau.

Siųskite paštu arba atneškite pas mane visomis dienomis 
(išskyrus penktadienius ir šeštadienius) nuo 8 v. r. iki 3 v.p.p. 
LAIVAI IŠPLAUKIA RUGSĖJO MĖN. 13 IR 19 DIENOMIS

Kam arčiau ir patogiau, kreipiasi šiais adresais:
1. M. PETRONIS, 152 Liverpool Rd.,y Enfield (Sydney).
Tel. U J 5727;.
2. DUVET Trading Co., 24 Lovoni Str., Cabramatta, NSW.

Dipl. arch. IZIDORIŲ JONAITĮ, 
jo žmonai Vilhelminai, mūsų mielai Moterų 
Draugijos narei, mirus, nuoširdžiai užjaučia 
ir drauge liūdi

Sydn. Mot. Soc. Glob. 
Draugija

Maloniam “Mūsų Pastogės” bendradarbiui
Inž. IZD. JONAIČIUI

dėl jo žmonos V. Jonaitienės mirties 
giliausią užuojautą reiškia

“M.P.’’ redakcija ir 
administraciją

«

Mielam Bankstowno Lietuvių Namų nariui 

inž. IZIDORIUI JONAIČIUI, 
dėl jo mylimos žmonos netikėtos mirties, 
reiškiame gilių užuojautą-

.Bankstowno L.N. Valdyba

Gerb. Inž. IZIDORIUI JONAIČIUI, 
jo mylimai žmonai mirus, gilią užuojautą 
reiškia

Sydnėjaus Liet. Namų 
Taryba

Sporto Klubo Kovo Nariui-rėmėjui
IZIDORIUI JONAIČIUI,

jo mylimai žmonai Vilhelminai mirus, reiškiame 
gilių užuojautą

Sydnėjaus Sporto Klubo 
Kovo Valdyba

Mielų prietelių
Dipl. inž. arch. IZIDORIŲ JONAITĮ, 

jo žmonai a.a. Vilhelminai išsiskyrus su šiuo 
pasauliu ir palikus liūdėti brangų vyrą, my
limą motiną, brolį ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučia

V.R.R. Ratai, R.R.M. Cibulskiai 
ir Vaidauskas

Mūsų mielam bičiuliui, ALB-nės Krašto Valdybos 
nariui

Inž. IZD. JONAIČIUI,
jo mylimai žmonai VILEI mirus, giliausių užuo
jautą reiškia

Kovalskių šeima

A. f A.

mirus p. V. Jonaitienei, jos vyrui ir giminėms 
giliausią užuojautą reiškia

Šliogeriu šeima

Mielam prieteliui
IZIDORIUI JONAIČIUI,

jo mylimai žmonai VILEI mirus, 
gilią užuojautą reiškia

Elena, Audrius ir Jonas 
Laurinaičiai

Inž. IZIDORIUI JONAIČIUI,
mirus jo žmonai Vilhelminai Jonaitienei, gilią 
užuojautų reiškia

V. ir O. Vazgelevičiai

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), the publisher Vytautas Simniskis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (Tel. MX 2120).
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