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Puodas Katilą Vanoja...
KOMUNISTŲ PARTIJOS SUVAŽIAVIME MASKVOJE CHRU- 

ŠCEVAS AŠTRIAI PUOLĖ STALINĄ, PAKALTINDAMAS JĮ DI
DELIAIS NUSIŽENGIMAIS PARTIJAI, SOVIETŲ LIAUDŽIAI 
IR VISAM KRAŠTUI. PILNAS ŠIOS KALBOS TEKSTAS TA
ČIAU TIK DABAR ATSKLEISTAS. VAKARIEČIŲ AGENTAI 
TURĖJO DIDELIŲ SUNKUMŲ JĮ IŠGAUTI IŠ KOMUNISTŲ VA
DŲ.

LIETUVOS DRAUGAI
Australijos Senatoriai Re
mia Lietuvos Laisvinimo 

Kova

JAV vyriausybė, gavusi Chruš- nant. Tačiau Pekingas niekada ne- 
čevo kalbų, atydžiai jų išstudijavo 
ir tik dabar paskelbė jos pilną 
tekstų. Manoma, kad šios kalbos, 
kuri buvo išsiuntinėta tik augš- 
tiems Sov. Sųjungos ir užsienių 
komunistų partijos vadams, teks
tas į vakariečių rankas pakliuvo 
iš Lenkijos.

Chruščevas savo kalboje Stali
nų pakaltino daugeliu nusikalti
mų. Svarbiausi tačiau yra šie:

Stalino maniakiškas kišimasis į 
karinius reikalus, Vokietijos — 
Sov. Sųjungos karo metu; kaštavo 
šimtus tūkstančių sovietinių ka
rių gyvybių.

Stalinas buvęs nepajėgus vado
vauti karui, bet jis nekreipęs dėme
sio j karinės vadovybės patari
mus, dėl ko vos nepralaimėtas ka
ras. Ypač didelė atsakomybė ten
ka Stalinui už pragaištingą Char
kovo apsupimo mūšį, o taip pat ir 
dėl neišnaudojimo sėkmingai pra
dėtos sovietų ofenzyvos prie Mask
vos, kada, vokiečiams pradėjus 
trauktis, Stalinas neleidęs išnaudo-

nusilenks Maskvai, šitai mato, ir 
iš Azijos kylantį pavojų aiškiai 
jaučia, tiek Chruščevas, tiek ir ki
ti Sov. Sųjungos vadai. Ir jie ži
no, kad Maskva jau darosi nebepa
jėgi išsilaikyti vadovautojo pozi
cijoj jos pačios sukurtuose komu
nistiniuose kraštuose. Iš čia tad 
ir garsios kalbos apie “vadžių at
leidimų”.

Ryškus ir užkrečiatis pavyzdys 
Jugoslavijos Titas, paskatinančiai 
veikia kitų satelitinių kraštų ko
munistų vadus, nes šiandien Ju
goslavija iš draugystės su Vaka
rais turi apčiuopiamos naudos, o 
Kremliaus “tūzai” buvo priversti 
nusilenkti “atskalūnui”.

Liūdnojo birželio sukaktys — 
Lietuvos okupacija ir deportacijos 
Sibiran — kiekvienais metais pla
čiai nuskamba per laisvojo pasau
lio spaudų, radijus, o įtakingi po
litikai, valstybių vyrai, žymūs vi
suomenininkai aštriais žodžiais pa
smerkia Sov. Sųjungos įvykdytų 
Lietuvos pavergimų ir tebevykdo
mų mūsų tautos naikinimų — ge
nocidų.

Lietuvos draugų eilės kasdien di
dėja. Jų daugiau įgyjame ir Aus
tralijoje. štai Australijos Darbo 
Partijos — A.L.P. Anti Commu
nist vadai
Manus ir F.R. Sully, — birželio 
tragiškųjų įvykių sukakties proga 
per “Mūsų Pastogės” redaktorių 
prisiuntė tokių telegramų:

“Mes reiškiame giliausių užuo
jautą Jūsų tautiečiams, kenčian
tiems nuo komunistinės tironijos, 
ir sykiu užtikriname mūsų didžiau
sią paramą kovoje dėl Jūsų Tė
vynės išlaisvinimo.”

— senatoriai F.P. Mc-

Suverenumo Padidinimas
TEORIJOJE IR PRAKTIKOJE

traukus, Stalinas neleidęs išnaudo- LNA, — Birželio pirmomis die- 
ti laimėjimo, nes jis nepasitikė- nomis Maskva pasigarsino “padi- 
jęs maršalu Žukovu. Stalinas ta- dinanti sąjunginių respublikų su- 

. da skelbęs, kad Žukovas nepajėg- j verenumų”, tai yra, perduodanti 
siąs pravesti ofenzyvos, nes jis respublikų ministerijoms valdyti 

visą eilę įmonių, kurios ligi šiol 
buvo valdomos centrinių ministe
rijų. Tačiau cemento, šiferio, žė
ručio, azbesto, celiuloizės, pople- 
rlo, spirito hydrolizavimo, dirbti
nio pluošto, dirbtinės odos, tech
nikinių audinių Ir lengvosios bei 
maisto pramonės mašinų ir jų da
lių gamyklos ir toliau pasiliks 
centrinių ministerijų tiesioginėje 
kontrolėje. Tad Lietuvoje vieti
nėms ministerijoms valdyti ati
teks tik cukraus, maisto ir žuvų 
konservų fabrikai. Sunkioji pra
monė ir toliau lieka tiesioginėje 
Maskvos ministerijų kontrolėje.

žymiausi to “suverenumo padi
dinimo” pasėka Lietuvoje bus tik 
ta, kad į vietinių ministerijų kom- 
petencijon perkeliamas įmones bei 
pačias ministerijas atsikels iš 
Maskvos atitinkami valdininkai — 
direktoriai. “Reformos” paaaiški- 
nimuose yra įsakmiai pabrėžta, 
kad dėl pertvarkymo iš centrinių 
ministerijų aspalaidojamiejl parei
gūnai “turi būti įjungti į tiesio
ginį vadovavimą gamybai”.

Ministerijų pertvarkymai (ku
rie sovietinėje sistemoje yra be
velk taip dažni, kaip kortų mai
šymas lošime) Lietuvoje mažai te
atsilieps. Didžiausia permaina te
bus, kad bus įsteigta nauja Grūdų 
ministerija ir jai bus perduotas 
grūdų duoklių rinkimo punktų 
tinklas, o mėsos, pieno, kiaušinių, 

į ir odų duoklių rinkimas, at
rodo, bus perduotas Valstybinių 
ūkių (sovehozų) ministerijai. Be 
to, Lietuvoje bus įsteigta Upių 
laivyno valdyba, o Autotransporto 
ir Plentų ministerija nuo šiol bus 
kontroliuojama ne to paties vardo 
maskvinės ministerijos, kuri pa
naikinama, o Maskvoje steigia
mos naujos Kelių tiesimo valdy
bos. Teriošino valdoma Tekstilės 
ministerija Lietuvoje greičiausiai 
nebus panaikinta, nes tokios mi
nisterijos respublikose gali būti 
paliktos, nors Maskvoj ta minis
terija, įsteigta pernai, dabar įjun
giama atgal į Lengvosios pramo
nės ministeriją.

nenorįs kovoti. Stalinas, sako 
Chruščevas, sųmonlngai melavęs.

Stalinas planingai naikinęs pa
sižymėjusius revoliucionierius — 
savo senus partijos draugus jis 
apkaltindavęs išgalvotais nusikal
timais ir atiduodavęs likviduoti 
slaptajai policijai. Jis norėjęs atsi
kratyti ir Molotovo, ir Mikoyno, 
ir Žukovo, kurį karui pasibaigus, 
ištrėmęs į provincijų.

Stalinas ’užsienio politikų tvar
kęs nevykusiai ir todėl Sov. Są
jungos pozicijos tarptautinėj are
noj buvę labai susilpnintos.

Vakarų politiniai komentatoriai, 
kaip rašo “New York Times”, reiš
kia nusistebėjimų ne tiek dėl mes
tų Stalinui kaltinimų, klek dėl 
Chruščevo grubių žodžių bei šiur
kštaus tono. Chruščevas yra pa
veldėjęs Stalino postų ir yra pir
masis komunistų partijos sekreto
rius. Jo kalbos stilius rodo jį bu
vus gabų Stalino mokinį.

Politiniai stebėtojai rodo didelį 
susidomėjimų ta jo kalbos vieta, 
kur Jis nurodo, kad jau pasaulio 
komunistų vadų konferencijoje 
Varšuvoje jis yra pareiškęs, jog 
dėl Stalino kaltės vos nenutrūkę 
santykiai tarp Sov. Sųjungos ir 
kom. Kinijos.

Chruščevo ir Co. pradėtoji anti- 
stalininė akcija aiškinama įvairiai, 
bet vyrauja nuomonė, kad šitai 
reiškia Chruščevo ir jo šalininkų 
norų pirmiausiai “staliniškai” įsi-, 
tvirtinti užimtose pozicijose, o tai 
esu tegalima tik sugriovus Stalino 
“genialumo” mitų.

Grįžtant prie Chruščevo Stalinui 
mesto kaltinimo, kad dėl ano “bu
kaprotiškumo” vos nenutrūko san
tykiai tarp Maskvos ir Pekingo, 
tegalima būtų pasakyti, kad Chru
ščevas visai pagrįstai yra susirū
pinęs Kinijos komunistais, kurie 
jau ir Stalino valdymo laikais, 
pasirodo, nenorėję paklusti Krem
liaus. O šiandien kom. Kinija, 
kaip įvykiai rodo, su rusų komu
nistais tiek tebendrauja, kiek tai 
neišvengiama kaimynystėje gyve-

• LNA. —’Atskiru įsaku Mas
kvoje tapo panaikinta viesasąjun- 
ginė Teisingumo ministerija. Res
publikose veikiančios teisingumo 
ministerijos tuo būdu virsta gry
nai respublikinėmis, iš Maskvos 
kontroliuojamomis tik per vieti
nes ministerlų tarybas. Tačiau 
“suverenumas” nuo nepadidėja, 
kadangi šių ministerijų kompeten
cijoje yra tik vietinių teismų ad
ministravimas. Prokuratūra ir 
bausmių vykdymas lieka ir toliau 
kontroliuojami tiesiogiai iš Mask
vos.

EISENHOWERIS SVEIKSTA

JAV prezidento sveikata po ope
racijos sparčiai gerėja. Gydytojų 
teigimu, operacija nesudarys kliū
čių Eisenhoweriui ir toliau akty
viai dalyvauti politiniame gyve
nime. Manoma, kad jis leis išsta
tyti savo 
prezidento

Ryšium 
tas gauna
sų pasaulio kraštų.

AR VYKS KARALIENĖ 
MASKVON

‘.ų j vilnų
1 rodo.

PLANAS JAU VYKDOMAS
Lietuviai Jaunuoliai Keliauja... Sibiran

rašo “Kamjaunimo Tiesa”, todėl 
visi sunkumai būsią įveikti ir “su- 
klestėsiąs gyvenimas naujais tur
tais pertekusiame Sibire ir Ka
zachstano stepėse”.

Spauda ir radijas viską sten
giasi pavaizduoti taip, tarsi ir 
okup. Lietuvos jaunimas šimtais 
veržte veržtųsi j Sibiro taigas ir 
Uralo kasyklų požemius.

Sov. Sąjungoje pradėtoji akci
ja, šūkiu “jaunimo vieta, kur nu
rodys partija”, palies apie pusml- 
lionj sovietų Rusijos, kitų respub
likų ir okup. Lietuvos jaunimo. 
Šita akcija vykdoma siekiant pa
rūpinti darbininkų Donbaso ang
lies kasykloms, fabrikų statyboms 
Sibire, ir jau veikiančiai sunkia
jai pramonei įvairiose Tolimųjų 
Rytų vietovėse.

Birželio 2 d. Augščiausios tary
bos posėdžių salėje (Maskvoje), 
susirinkus 2000 abiejų lyčių jau
nuolių, kurie turėjo išvykti pir
muoju transportu į Sibirą, prezi
diume sėdėjo Chruščevas Ir kiti 
vadai. Buvo pasajcyta Jaunuolių 
entuziazmui sužadinti kalbų, gra
žiausių žodžių apie “laimingų 
jaunystę” ... partijai vadovau
jant; priminta, kad jau dešim
tys tūkstančių “patriotiško jauni
mo” atsiliepė į partijos kvietimų 
ir t.t.

Ir Vilniaus radijas skelbia, esą, 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiau
lių, Kėdainių ir kitų miestų jau
nuoliai “šimtais prašosi siunčiami 
ten, kur reikalinga jų rankų’. To
kių "savanorių” Vilniuje užsirašę 
400 — jie jau ir vyksta į pasky
rimo vietas, o 300 Klaipėdos jau
nuolių ’’labai prašęsi” pasiunčia
mi į Pavlodaro aliumini jaus kom
binatą — ir šiems “leista” išvykti. 
Toks Klaipėdos uoste dirbęs Fig- 
linas, arba “Aušros” kojinių fab
riko darbininkė Michailova viešai 
reiškė padėkų ir labai džiaugėsi, 
kad Ir juos pasiuntė į ...” tė
vynės kūrybos darbų.”

Na, siunčiamieji švelniai įspė
jami, kad jie naujose darbovietė
se sutiks didelių sunkumų, bet 
liepiama to nebijoti, kadangi at
renkami geriausi patriotai, kaip

Užiniaužtas Sukilimas 
Argentinoje

Perono šalininkai Argentinoje 
mėgino nuversti dabartinę vyriau
sybę, bet sukilimas likviduotas. 
Vyriausybės parėdymu, sukilėlių 
vadai buvo šaudomi vietoje be jo
kio teismo. Vėliau karinių teismų 

įsakymu sušaudyta apie 50 karinin
kų ir civilių. Neoficialiais duome
nimis, Argentinoje ryšium su su
kilimu sušaudyta apie 200 žmonių. 
Areštuota apie 2000.

PAJUDINTAS IR KAGANOVICH

Nepriėmė Maskvos 
kvietimo

dar 
da-

Prezidentas Eisenhoweris 
tebegulėdamas ligoninėje, kur 
bar atliekami administraciniai 
darbai, atmetė Sov. Sųjungos ofi
cialų kvietimų JAV štabų virši
ninkams (žemyno, laivyno ir oro 
laivyno) dar šį mėnesį atvykti į 
Maskvų. Prezidentas pareiškė, kad 
vienu metu tegalės vykti tik 2 
jungtinio štabo nariai, bet ir tai 
tik tuo atveju, jeigu iškils konk
retus reikalas. Vien pasisvečiuoti 
JAV štabų viršininkai nevyksiu į 
Maskvų.

JAUNIMO KONGRESAS
PARYŽIUJE ->■

Birželio 1-3 dienomis Paryžiuje 
įvyko jaunimo iš anapus geležinės 
uždangos — iš Rytų ir Vidurio 
Europos kraštų — antrasis kong
resas. šiame, laisvajame pasauly
je gyvenančio pavergtųjų kraštų, 
jaunimo krongrese lietuvių tauti
nę delegaciją sudarė R. Bačkys, 
K. Jasutytė, P. Klimas, M. Mace
vičiūtė, Norkaitis (jun.), dr. Z. 
Brinkis, Jakš-tyris ir kt.

GEDULO ŠYDU SUJUNGTOS VĖLIAVOS
PABALTIJO TAUTŲ TRAGEDIJOS MINĖJIMAS SYDNĖJUJE.

Sydnėjaus Pabaltiečių Komite
to surengtas liūdnųjų birželio įvy
kių — 16 metų okupacijos ir 15 
metų masinių deportacijų — su
kakties minėjimas įbyko birželio 
16 d. Assembley Hali.

Scenos šonuose nusvirusios Ang
lijos ir Australijos vėliavos, o jos

kandidatūrų būsimuose
rinkimuose.
su operacija preziden-
daug sveikinimų iš vi- , gilumoje, ant sienos, susiglaudu-

liečia Sov. Sąjungos šių dienų po
litikų ir Chruščevo grupės taria
mai naują linijų, kuri tačiau tėra 
nauja tik savo metodais ir tak
tika, bet nepakitusi savo esme — 

I siekime komunizmui laimėti visų 
pasaulį. Chruščevo politinė linija 
savo pagrinde yra ta pati, kaip 
ir Stalino, tik daug suktesnė ir 
pavojingesnė. Chruščeve J.M.

Latvijos Ir Estijos tautinės vė
liavos.

Per 500 lietuvių, estų ir latvių, 
dar būrys kviestinių svečių. Gili 
rimtis ir susikaupimas liudijo 
skausmą.

Pabaltiečių Komiteto pirminin
kas trumpoje kalboje primena tra
giškuosius įvykius: pabaltiečių tė
vynių okupaciją, kurių įvykdė Sov. 
Sąjunga sulaužydama draugišku
mo, nepuolimo ir savitarpinės pa
galbos sutartis su Lietuva, Esti
ja ir Latvija, raudonosios armijos 
pagalba — jėga užgrobdama šių 
šalių laisvę ir nepriklausomybę. 
Jis kalba apie įvykdytas ir tebe
vykdomas deportacijas — nuola
tinį genocidą, kurio konvenciją 
yra pasirašiusi ir Sov. Sąjunga.

Pakviečiamas tarti žodį pik. J. 
M. Prentice — žinomas radijo po
rinis komentatorius, žurnalistas. 

Jis trumpai pamini Pabaltijo tau- 
nę pakviesti Maskvon. Spėliojama, tų pavergimo faktą ir kalba apie 
kad karaliene gal ir sutiks kitais j komunizmo, ypač rusiškojo grėsmę 
metais vizituoti Sov. Sąjungą. Dėl laisvajam pasauliui. Savo puikio- 
atsakymo Vorošllovui nurodoma, Ije kalboje J.M. Prentice iš esmės 
kad tai yra įprastinė atsakymo j nagrinėja ideologinius ir poliri- 
forma valstybių galvoms. j niuss aspektus, tačiau plačiau pa

Prezidiumo
Vorošllovo 

įteikė vizi- 
Vorošilovas

D. Britanijos, Australijos ir ki-‘ 
tų kraštų spauda įsidėjo Anglijos 
karalienės atsakymų į Sov. Su
jungęs Augščiausio 
pirmininko maršalo 
laiškų, kurį karalienei 
to metu Bulganinas,
savo laiške reiškė viltį, kad Sov. 
Sujungus vadų vizitas pasitarnau- 
siųs dviejų kraštų draugystės su
stiprinimui. Taip pat Jis persiun
tė “Sov. Sųjungos piliečių, Augš
čiausio Prezidiumo ir savo sveiki
nimus bei linkėjimus karalienei.”

Karalienė atsakymų pasirašė: 
“Your good friend. Queen Eliza
beth”. Sov. Sųjungos “Tasso” agen
tūra šį atsakymų persiuntė visiems 
laikraščiams.

Britų spauda skelbia, kad So
vietai aiškinasi galimybes karalie
ne nakviesti Maskvon Sinėliolan.n '

sios , juodu kaspinu perjuostos 
bendro likimo seserų — Lietuvos, Prentice pramato žiauresnį ir kie- 
r ofvi:.,c I- fToHino „s tesnį diktatorių ir už Staliną.

J.M. Prentice palietęs “taikios 
koegzistencijos” klausimą pabrė
žė, kad apie tai galima bus 
bėri tada, kai pavergtosios 
Rusijos Pabaltijo ir Balkanų 
tos atgaus nepriklausomybę, 
jeigu šių valstybių nepriklauso
mybių atstatymas neįmanomas 
taikiu keliu — reikia jį įvykdyti 
ginklu.

Baigdamas savo puikią kalbą J. 
M. Prentice kvietė pabaltiečius 
neprarasti viltį, ruošti tragiškų
jų įvykių minėjimus ir glaudžiai 
bendraujant kovoti dėl didžiųjų 
laisvės Idealų; puoselėti savo tau
tinas — kultūrines vertybes.

Meninėje programoje Sydnėjaus 
Lietuvių “Dainos” choras, vado
vaujamas Alg. Pluko, pianinu pa
lydint Br. Kiveriui, gražiai padai
navo tris dainas. Dailiais tauti
niais drabužiais buvo pasipuošu
sios mūsų moterys. Latvis solis
tas padainavo dvi dainas, estų 
vyrų choras, vadovaujamas H. 
Molder, padainavo 3 estų liaudies 
dainas.

je kalboje J.M. Prentice iš esmės

kal- 
Sov. 
tau- 

Gi

Iš Maskvos pranešama, kad La
zar Kaganovich, “Stalino dešinio
ji ranka”, pasitraukė iš raktinės 
pozicijos — jis vadovavo darbo Ir 
atlyginimų komitetui, šis komite
tas įsteigtas pernai, kada Chruš- 
čėvas įsigeidė pakelti produkcijų.

Kaganovičlus pasilieka ir toliau 
ministerio pirmininko pavaduoto
ju.

Kaganovičlaus vieton paskirtas 
Aleksandr Petrovich Volkov, komu
nistų partijos centro komiteto na
rys.

DAIL. V. KASIULIO PARODA 
PARYŽIUJE

Po šio karo dail Vyt. Kasiulis 
apsigyveno Paryžiuje. Čia jis su
ruošė kelias savo kūrybos paro
das. š.m. birželio 7 d. C.G. Stiebei 
meno galerijoje atidaryta jo nau
jausių darbų meno paroda sukė
lė Itin didelį susidomėjimų publi
kos ir meno kritikų. Vyt. Kasiulis 
Paryžiuje yra susidaręs kaip dai
lininkas gerų vardų ir apie jį pa
lankių atsiliepimų apstu ne tik 
prancūzų, bet ir amerikiečių ir ki
tų kraštų spaudoje.

• Singapūro pirmasis mln. 
Marshall atsistatydino. Jo vietų 
užėmė Lim Yow Hoch, darbo par
tijos narys, populiarus darbininkų 
tarpe profesinių sąjungų organi
zatorius, buv. Sigapūro profsąjun- 
gų tarybos pirmininkas. Spaudos 
konferencijoje jis pareiškė, kad 
jo vyriausybė sieks Singapūro ne
priklausomybės.
• Liuksemburge įvykusiame 

X-me tarptautinės krikščionių de
mokratų oolitinių partijų sųjun
gos kongrese dalyvavo 30 tautų 
atstovai. Lietuvių delegacijų su
darė E. Turauskas su žmona, dr. 
P. Karvelis, kun. dr. L. Gronls 
ir stud. A. žemaitis.
• Maskvos laikraščiai ir “Tas

so” žinių agentūra skelbia apie 
“visasąjunginės" žemės ūkio paro
dos atidarymų Maskvoje, šiemet 
parodoje pirmų kartų parodytas 
ir okup. Lietuvos sunkiosios pra
monės augimas, o taip pat eks
ponuota tekstilės, popieriaus ir ki
ti pramonės gaminiai bei žemės 
ūkio ir gyvulininkystės produktai, 
kurių, deja, yra parodai, bet trū
ksta žmonėms.

• Pasaulinio garso amerikie
tis poetas T.S. Eliot po širdies 
atakos, kuri jį ištiko ant laivo 
Queen Mary, skubiai nugabentas 
į Londono ligoninę. Birželio 12 d. 
Reuterio pranešimu, Eliot sveika
tos būklė pagerėjusi.
• Ukrainiečiai Londone sakosi 

gavę žinių, kad apie 180.000 uk
rainiečių jaunimo norima permes
ti į Suomių — Karelų respublikų, 
prie Archangelsko, pačių šiaurę.

Buvo platinama Pabaltijo tautų 
tragedijai atžymėti skirti spec, 
leidiniai.

Minėjimas buvo gerai organizuo
tas, praėjo gilaus susikaupimo 
nuotaikoj, tik apgailestautina, kad 
dalyvavo labai mažai mūsų tau
tiečių.

1



2 Mošų pastogė 1956 m. birželio 20 d.

TAIP!.. IR NEL
H LAIŠKAS IŠ ČIKAGOS

Svečiais — bedarbiais čia teiš
buvome vos trejetą dienų. Ketvir
tąją jau stvėrėmės kasdieninės 
duonos mūsų... Darbai, lyg ir pa
tys pasisiūlė. Ne iš laikraščių, ne 
iš darbo biržų ir ne iš darbo ran
kų jieškančių fabrikų skelbimų 
lentų, bet per giminių protekciją. 
Vadinasi, ir Amerikoje protekci

jos, darbo pažymėjimai, geros ates
tacijos. yra madoje.

Taigi, taip ir neteko man dar iki 
šiol susipažinti su taip ir Austra
lijoje išgarsintu amerikiniu darbo 
tempu, kuriam labai uoliai savo 
organizmą pratinau amerikiečių 
“Sanbeam” fabrike. Patekau, mat. 
per protekciją, visai atsitiktinai, j 
milioninės firmos dažų formulavi
mo, tyrinėjimo bei gamybos laba- 
ratoriją, dirbti ne produkcijai, o 
reklamai, čia dažnokai gražina- 
mės, kampus švariname, konferuo- 
jame, paskaitų klausomės, paga
mintus eksponatus lėtai dėliojame 
nuolatinių vizitierių — biznierių 
akiai pasotinti, pasigrožėti, čia 
darbas taupomas, judesiai apgal
votai lėtinamai — daugiau intelek
tualais nei darbininkais jaučiamės 
... Net ir golfas kai kada darbo 
valandomis žaidžiamas bei kito
kių išdaigų prasimanoma.

O močiai, tai didelei Amerikos 
garbintojai, kitaip nutiko. Ji pa
teko pas tūlą kriaučių Kupenhei- 
merį vyriškus švarkus adata už- 
baiginėti — lyg ir pagal Austra
lijoje įgytą specialybę darbą ga
vo. Ir čia, galbūt, daugiau ji nu
sivylė ne dėl gabalinio darbo spar
tos, bet dėl sijonuotų bosų atšiau
rumo, nuo kurių jai ir teko ginti 
laisvojo žmogaus teises, šioje va
dinamoje didžiausių laisvių šalyje.

— Veizėkit, kokia smarkuolė 
ta australiokė: su bose kertasi, 
kaip sau lygia...

— Taigis, štai, atsirado “pro- 
fesarka”, bosus komanduoti! — 
bailiai šnibždėjosi senosios ameri
kietės, net po 20-30 metų su ada
tomis išdirbusios ir dar laisvojo 
žmogaus teisių nepažinusios, kai 
australiokė močia, netekus kant
rybės, tramdė lenkės stačiokės 
priekabų elgesį...

» * «
Pradinę gūžtą, pakildami net į 

trečią augštą, susisukom “Dėdės 
Tomo trobelės” ainių Ir Izraelio 
vaikų kaimynystėje. Toji gūžta, 
iš pirmo žvilgsnio nors Ir ne taip 
miela, kaip paliktoji Australijoje, 
atrodė mums labai priimtina, nes 
daug erdvesnė, su trimis miega
maisiais ir daugybe senai nenau
dotų patogumų, pat pašonėje mū
sų darboviečių, netoli vaikų gim
nazijų, bažnyčios ir mūsų gimi

RAšO
PAULIUS SIRGEDAS

ją... čia nesaugu... žydai parda
vinėja namus negrams...

— Mums trūksta draugų lietu
viukų, — sučiulbo suulbo dar ir at
žalynas.

Ir taip, sakytumei kokie sąmo
kslininkai, močia su vaikais puo
li mane, klostė nesugriaunamus ar
gumentus už kėlimąsi, privertė 
keisti gūžtą. O gal, pagaliau, ir 
jų tiesa, tik nenorėjau pripažinti, 
nes žinojau, kad vėl reikės tam
pytis su pagausėjusiais klumše- 
liais, nutolti nuo darboviečių ir 
porą — trejetą dešimčių dolerių 
daugiau išleist nuomai.

* * ♦
Mūsų “sponsorius” greitai atpa

laidavę nuo už mus duotų krašto 
valdžiai darbo ir buto garantijų, 
pradėjome žvalgytis į kitus nau
jojo kontinento privalumus, pa
pročius, gyvenimo būdą, atseit, 
pradėjome lukštenti amerikinę ci
vilizaciją ir kultūrą, žinoma, vis 
australiškomis akimis, mąstu. O 
čia dažnai pasimetame, išsiblaško
me ir jaučiame tūlą nusivylimą.. .

Į sutiktų senų bičiulių ir naujų 
pažįstamų “negriškus klausimus”:

— Kaip Jums sekėsi Australijo
je, koks krokodilų kiaušinių, gy
vačių liežuvėlių pašteto skonis, ar 
“lalkinate” Ameriką? — atsakinė
jome pagal nuotaikas ir aplinky
bes. Tačiau jau dabar tvirtiname^ 
kad Čikaga, materialinio žmogaus 
aprūpinimo atžvilgiu, miestas Nr 
1!... tik, gal būt čia perdaug kun

nių "televiženo”. Buto tuštumą 
tuojaus pripildėme baldais ir ki
tais priedėliais, įsivedėm telefoną, 
net ir “vizitkas” ant pašto dėžu
čių priklijavome! žodžiu, ką pali
kom Pietų Kryžiaus kontinente, 
be gailesčio ir sentimentų iššvais- 
tėm, čia vėl greitai su kaupu at- 
gavom, puošniau apstatėm. Todėl 
negėda būtų dabar pas save pri
glausti bei pernakvinti betkurį 
mūsų pakeleivingą bičiulį... net iš 
tolimosios Australijos.

Bet žmogus, vieną kartą iški
lęs iš gimtosios pastogės, atrodo, 
ir gyveni tam, kad keliautum, kad 
niekur ilgiau nepasėdėtum, kad vis 
j ieškotum ko tai, sakyčiau, nesu
randamo. O jeigu tik mėginsi ap
situpėti, tai tavo močia ar vaikai 
ar gal, sakykim, uošvė, kurią die
ną ir tars, kaip šį kartą mano 
močia:

— Tėvai, palikime tą Juodukų 
karalystę, kelkimės į lietuviškąją 
“širdį” — Margaret Park koloni-

kuliuojančio didmiesčio svaigo ir 
netikslaus žmogaus laisvių naudo
jimo!?

Palyginti ramus Sydnčjaus gy
venimo pulsas bei kiti anie nerū
pestingi porelškiai, sentimentai bei 
įsigyvenimai verčia manyti, kad 
mums reikės pagrindinio smegenų 
apiplovimo, persiauklėjimo, idant 
pamėgtume tą nepakenčiamą, bet 
ir nepakeičiamą naujojo didmies
čio svaigų, tvanką ir kiekvieno 
savo viešo žingsnio netikrumą. 
Čia nuolat jauti pavojų: ar tai 
skersai pereidamas gatvę dėl mil
žiniško automobilių spietimo, ai
tai pritemus keletą žingsnių da
rydamas, ar tai užmiršęs ir dienos 
metu buto duris devyniais užrak
tais užrakinti ir pan. Nuolatinai 
dažnos sirenos: policijos, greito
sios pagalbos bei ugnegesų — dil
gina nervus, verčia žmogų visada 
būti parengties stovyje, lyg anais 
senais laikais Europoje, ameriki
niams bombonešiams Vokietijos 
erdvę raižant...

* * *
Su jaukiu malonumu prisimenu 

garsųjį Sydnčjaus alų, didžiulius, 
nors ir sauskimšus bei triukšmin
gus barus, kuriuose prie “altorių” 
tekdavo su bičiuliais parymoti, go
murį suvilglus dienos temomis pa
plepėti. Bet čia, nors “tavernų, 
saliūnų” kiekviename skdrgatvy- 

je, tačiau vengiu į Jas užeiti. Ne 
todėl, kad daugiau ant skilvio rie
balų užauginau, bet, kad tų kar- 
čiamų maskuota išorė ir aptemdy- 
.tas, tarai orinio pavojaus metu, vi
dus slegiančiai veikia, lyg šios už
eigos padugnių reikalui, tamsiems 
planams tarnautų. Todėl čia retai 
pastebėsi padoriau apsirengusį 
žmogų. Skaitlingiausi klientai čia 
yra juodadarbiai, juodaodžiai, kar
tais dar pamatysi ant augštų tri
kojų taburečių užsirioglinusias 
moteriškas būtybes — pilkąsias 
nakties plaštakes — ir policijos 
albumus savo nuotraukomis pa- 
puošusių piliečių veidus. Alus čia 
geriamas iš mažų stiklinačių, ar 
tiesiog Iš 12 uncijų butelių, ai- 
skardinių. Sekmadieniais šios kar- 
čiamos atlieka ir bankines opera
cijas — iškeičia savo klientams 
čekius, nes Čikagoje atlyginimai 
už darbą išmokami ne grynais, bet 
čekiais. Ir tai daroma, žmonės sa
ko, saugumo dėliai...

(Kitos savaitės numeryje rasi
te apie televizijos seansus ir 
‘‘gyvąją televiziją” gatvėje, apie 
amerikinius rekordus ir Čikagos 
griovybas bei statybas, baltuo
sius ir juoduosius negrus bei 
kitokius "stebuklus". Red.)

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI I TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ".

MOKSLO KELIU
Adv. Stasys Čibiras

Stasys Čibiras, 32 m. amžiaus 
vilnietis lietuvis, atlikęs reikalin
gą teisininkui praktiką ir Išlaikęs 
Adelaidės teisių fakultete egzami
nus, įgijo advokato teises. Tai pir
mas lietuvis, baigęs teisės moks
lus šio krašto universitete.

St. Čibiras, karo audrų atblokš
tas į Vokietiją, apsigyveno Kase- 
lyje, kur 1946 m. baigė lietuvių 
gimnaziją. 1947 m. Eichstete stu
dijavo filozofiją. Australijoj (at
vyko 1947 lapkričio 28 d.), atlikęs 
dviejų metų darbo sutartį, 1950 
m. įstojo į Adelaidės universiteto 
teisių fakultetą. Dvejus metus dir
bo ir studijavo. Dirbo naktimis 
Adelaidės dujų jmūnėje, kad tu
rėtų laisvas dienos valandas stu
dijoms. Tai nebuvo lengva, o atos
togų metu, kad užsidirbus daugiau 
pinigo, dirbo net labai sunkiai prie 
cemento darbų. Vėliau, kai reikė
jo atlikti stažą, atsisakęs gerai 

versitete dvejus metus lanke ka
rininkų kursus ir 1955 m. įgijo 
aviacijos ats. leitenanto laipsnį.

Stasys Čibiras sukūrė ii- gražią 
lietuvišką šeimą —• vedė D. Pyra- 
giūtę (žinomo lakūno — sklandy
tojo Jono pyragiaus dukrą).

Jaunajam advokatui ir sykiu 
jaunajai porai palinkėkime ge
riausios sėkmės.

J. Kalvaitis.

apmokamo, bet nesuderinamo dėl 
laiko, darbo įstojo į vieną teisi
ninkų kolegiją, kur atliko ir būti
ną teisininkui praktiką. Po ketu
rių metų stažavimo, išlaikęs visus 
egzaminus, š,m. balandžio 30 d. St. 
Čibirui buvo suteiktos advokato 
eisės. Adelaidės lietuviai su džiau
gsmu sutiko jauną lietuvį advo
katą, kietu darbu ir pasiryžimu 
nugalėjusį visas kliūtis besiekiant 
užsibrėžtojo tikslo.

St. Čibiras nevengė darbo ir 
lietuvių bendruomenėje. Dar stu
dijuodamas jis gyvai reikšdavosi 
visuomeninėje veikloje: ar tai 
skaitydamas paskaitas, ar tai at
likdamas kokias kitas pareigas, o 
visuomet dalyvaudamas susirinki
muose, minėjimuose, šventėse. Jis 
kelis metus buvo Lietuvių Studen
tų Sąjungos Adelaidės skyriaus ir 
vienerius metus Australijos Lie
tuvių Studentų Sąjungos Centr. 
V-bos pirmininkas. Jis yra ALB 
Krašto Garbės Teismo narys, Bal
tų Tarybos pirmininkas ir ALB 
Adelaidės Apylinkės Valdybos 
pirmininkas.

Studijuodamas Adelaidės uni

Adelaidės Universitete
28 LIETUVIAI STUDENTAI
“M.P.” Nr. 21 atspausta žinutė 

apie Adelaidės universiteto lietu
vius studentus, tačiau tesuminė- 
ta buvo tik keliolika pavardžių, 
gi šiame universitete studijuoja 
žymiai didesnis skaičius lietuvių.

ALSS-gos Valdybos žiniomis, 
šiame universitete studijuoja 28 
lietuviai: architektūrą — R. Rei- 
sonaitė (ne R. Reisonienė, kaip 
buvo klaidingai anoje žinutėje at
spausta), I. Naujelis, A. Navakas 
ir L. Urmonas; ekonomiją — J- 
Arminas; kalbas — A. Snarskytė 
ir A. Gavelis; inžineriją — A. 
Dunda, D. Dunda, A. Galatiltis, 
V. Navakas, I. Reisonas, R. Ur
monas, T. žurauskas, A. Snars- 
kis; mediciną — V. Dainius, V. 
Glruckas, A. Jankauskas, S. Mar
tiniais, gyd. Maželienė, E. Pet
rikaitė, N. šurnaitė, R. Varneckai- 
tė ir gyd. Mikužienė; matemati
ką — V. Dundienė; farmaciją — 
A. Bajorūnas; odontologiją — V. 
Aleksandravičius ir N. Ilgūnienė.

Adelaidės universitetą yra bai
gę šie lietuviai: mediciną — dr. 
J. Mikužis, odontologiją — V. 
Aleksandravičienė, inžineriją — 
L. Garbaliauskas ir Pocius, teisę
— S. Čibiras.

Dalis dabar studijuojančių yra 
baigę gimnaziją Lietuvoje arba 
Vokietijoje, keletas jaunesniųjų
— Australijoje, o kiti yra baigę 
studijas Lietuvoje, bet pagal šio 
krašto įstatymus negali verstis 
praktika ir todėl kartoja nustaty
tą universiteto kursą.

DĖMESIO!
LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS, 

SLYVINĖ 
ZUBROVKA

— pageidautini kiekvienuose 
lietuviškuose namuose.

šie gėrimai gaunami
SYDNĖJUJE, MELBOURNE, 

ADELAIDĖJE.

Erstan Bottling Co Ltd

Mes 
ir

DEŠIMTMEČIAI
Toli paliko vaikystės dienos ir 

vos, lyg per rūką prisimenu, kad 
tąsyk atėjo germanai. Nuo jų bė- 
gau per kalnelius, per alksnynus
— tiesiai į beržyną.

Baigiantis mano pirmam de
šimtmečiui, mano gimtinės kalne
lius ir paupius užplūdo raudoni
— “svieto lygintojų” gaujos. Juos 
vyti lauk išėjo mūsų vyrai, taip 
girdėjau porinant seną motulę 
prie verpstelio ir tėvelį kalbant su 
kaimynais.

Prabėgo dešimtmetis. Paūgėjęs, 
išniręs iš vaikystės kiauto stojau 
gyvenimo vieškelin. Pamažu pra
dėjau suprasti politinius įvykius. 
Bet likimas nelėme dalyvauti avan
garde, kaip daugelis mano gerų 
draugų.

Vėl praslinko dešimtmetis. Ma
no tėvynės klonius ir kalnelius ir 
vėl užplūdo raudonųjų ordos, gin
kluotos iki dantų: lėktuvais, tan
kais, kulkosvaidžiais. Bdt tąsyk 
į garbingą tėvynės gynybos kovų
— į lemiantį mūšį — mūsų vyrai 
neišėjo. Vėliau daugelis jų krito 
nelygiose partizaninėse kovose. 
Tačiau tąja neįsivaizduojamo kar- ' 
žygiškumo kova nelaimėta mūsų 
valstybės nepriklausomybė. ,Tojl 
kova ir laisvė buvo žiauraus prie
šo užgniaužta.

Kai kas mėgsta teisintis — mes 
buvom pernelyg maži ir bejėgiai 
prieš raudonąjį slibiną. Bet per
skaitykit Daumanto “Partizanai už 
geležinės uždangos”, — kurie ne- f 
paliko tėvelių namų, tie kovėsi ir 
mirė sunaikinę priešų dešimtis...

Mes esam pernelyg maži prieš 
juos!

Jei tąsyk mūsų vyrai būtų Išėję 
į lemiantį mūšį, tai šiandien trem
ty, atseit užnugary, būtų mūsų ne 
70.000, o 500.000 tūkst., o gal ir 
daugiau.

Slenka dešimtmečiai. Mūsų jė
gos mažos, o ir tos pačios gerokai 
susiskaldžiusios. Priešas koncent
ruotas, kerta apgalvotai ir gud
riai.

Ar mes atsilaikysim?
Turime ir privalome atsilaikyti!

Ir jei norime dar kada nors iš
vysti mūs ųtėvynės slėnius ir kal
nelius, turime belstis į pasaulio 
sąžinę ir laukti, kol susipjaus di
dieji ir ginklas nulems pasauliui, 
taigi ir mūsų tėvynei, laisvę ar 
vergiją.

Gal praeis ir vėl dešimtmetis, 
bet mes ištvtrsime!

S.P.

A. ZUBRAS

MARKSIZMAS IR
Rusiškasai Komunizmas

(Žiūr. Nr. 23)
Rusijos komunizme labai žymu asmenybės vaidmuo. Mes tačiau 

iš Rusijos pavyzdžio negalime pasiduoti, iliuzijai, kad iš viso istoriją 
kurią tik asmenybės: nei Leninas nei Stalinas nieko panašaus nebūtų 
atsiekę, jei būtų jie gyvenę JĄV, Anglijoje ar Prancūzijoje. Iš 
didžiųjų Europos valstybių tik Rusijos aplinkoje galėjo įsigalėti 
“mokslinė” marksistinė socialinė “religija”. Ir taip Lenino atmiešta- 
sai marksizmas, gavęs marksizmo — leninizmo vardą, yra pasidaręs 
Rusijoje valstybiniu mokslu, vletintele pripažinta filosofija, kuria pa
grįsta neklaidinga ir visuotina pasaulėžiūra. Kertiniu akmeniu visą 
laiką Išlieka tačiau Markso raštai, nukrypstant tik aiškinimais ir 
tai drąsiau praktinio reiškimosi srityje. Leninas jokiu būdu negali
ma laikyti teoretiku vakarų Europos nusistovėjusia prasme: jis buvo 
veiksmo žmogus, politinio meno strategas. Leninas savo raštuose 
bando teoretiškai pagrįsti Rusijos revoliuciją, tik jo samprotavimai 
yra kilę iš praktikos, iš rusiškosios realybės ir todėl nukrypstant 
nuo gryno teoretiko racionalisto Markso. Pasigendame pav. pas Le
niną marksiškojo tariamojo mokslinio pagrindo dėsningajame social- 
ekonominiame reiškinyje. Šiuo klausimu Lenino pirmtakūnais tenka 
laikyti vadinamuosius narodnikus, nors šiaip jau jie bolševikų dog
matikų ir buvo pasmerkti. Pabaigoje XIX š. T k a č e v jau skelbė 
mažumos diktatūrą ir atmetė marksistinę “kapitalizmo pribrendimo” 
mintį. Šiuo keliu nuėjo Leninas ir jo bolševikinė srovė. Bet tai juįį 
yra atmetimas “mokslinio socializmo”. Markso autoriteto slogutis 
bus tačiau veikęs Leniną, ir jis bus jautęs veikęs nekantriai: jis pats 
ėmėsi politinio auklėjimo uždavinių, to reikalavo iš partinio elito. Tai 
reikalinga “neprinokusioje padėtyje”, idant būtų išvengta šuolio pa
sekmių socialiniame vyksme. Leninas taip pat tvirtai tikėjo, kad 
“prinokę” Vakarai, ypač Vokietija, paseks Rusijos pavyzdį ir įgy
vendins socializmą, o iš ten jis manė gausiąs paramos savo mark
sistinių vystyklų socializmo, perankstyvai gimusiam kūdikiui Rusi
jos ūkio, palyginus su Vakarais, atsilikimas kėlė nerimo, o Vakarai 
neskubėjo nei hėgeliškosios antitezės keliu, nei manė Markso dėsnių 
paklusti. Taip Leninas ir ryžosi Rusijoje toleruoti ribotą privatų ūkį, 
gimė garsusis NEP — naujoji ekonominė politika. Tai buvo oficialus 

pripažinimas riboto privataus ūkio neišvengiant žemdirbystės, pre
kybos Ir pramonės srityse, pabrėžiant, kad tai daroma tik pereina
mam laikotarpiui. Kad tai buvo grįžimas atgal į senąją ūkio formą, 
pripažino ir Leninas. 1924 m. mirė Leninas ir nuo to laiko, nors ir 
ne be trinimosi, ypač 1934-35 m., bolševikinės Rusijos vairas buvo 
Stalino rankose. 1935-37 m. Maskvos procesais pavyko Stalinui opo
ziciją partijos rėmuose sunaikinti ir visiškai paglemžti politbiurą. 
Taip Stalinas pasidarė vienintelis Rusijos ir jos pavergtų tautų val
dytojas, visiškai išryškėjo vieno asmens diktatūra, užtrukusi iki jo 
mirties, 1953 m. Postalininiais laikais, taip pat ne be trinimosi, grįž
ta prie partijos politbiuro diktatūros, iš tikrųjų — prie naujo vardo 

■— 9 asmenų prezidiumo taigi siauro kolektyvo diktatūros, šiaip jau 
nei vidaus nei užsienio politikos linijose nenutolstant nuo Stalino, 
tuo mažiau nuo oficialiojo Marksizmo-Leinlnizmo “mokslo”. Po Sta
lino mirties atsisakyta gen. sekretoriaus titulo — vyriausias parti
jos pareigūnas dabar vadinasi pirmuoju partijos sekretoriumi.

Stalino eroje panaikinta būVo kritika bolševikinės komunistinės 
partijos ribose, kuri apilaisviai buvo praktikuojama Lenino laikais. 
Vieno asmens diktatūra ir visiškas opozicinės minties užgniaužimas 
neseka iš Markso dvasios. Marksizmas, tiesa, kalba apie revoliuciją 
ir diktatūrą, bet revoliucija čia turima galvoje kaip natūralus visuo
menės daugumos valios aktas, gi diktatūra — tos daugumos dikta
vimas mažumai. Markso mintyse lengva įžvelgti tos revoliucijos hu
manistinius tikslus ir proletariato valdžios porevoliucinių laikų de
mokratinę formą. Asmens diktatūros keliu buvo pasukęs jau Leni
nas, tik ji nebuvo taip išryškėjusi, kaip staliniškė.

Vienu atveju Stalinas artimesnis Marksui už Leniną. Leninas 
buvo šalininkas etnografinių Ir kalbinių, apskritai kultūrinių varia
cijų socialistinėje tautų bendruomenėje, ši pažiūra taip pat yra ki
lusi iš rusiškosios realybės, ir politinio meno stratego Lenino buvo 
sėkmingai išnaudota senajam Rusijos rėžimui nuversti ir revoliucijai 
vadovavusiai bolšševikų partijai įsistiprinti, ūkininkų sūnums karei
viams pažadėjęs žemės, Leninas ir jo bolševikų kadrai sugriovė ru
sų kariuomenę, pažadėjęs laisvę caristinės Rusijos pavergtoms, ru
sinamoms ir pravoslavijon verčiamoms tautoms, pribaigė caristinę 
kariuomenę. Nekantraudamas iš kariuomenės veržėsi, ginklą metė 
ūkininkas, nes norėjo laiku suskubti ir gauti mintyse numatytą dva'- 
ro žemės gabalą; lenkas, lietuvis, latvis, kaukazietis, ukrainietis 
skubėjo namo padėtį atsikurti savo kraštui. Pažadant tautoms nepri
klausomybę, griaunamas buvo carų ir Dostojevskio didžiosios, šven
tosios Rusijos idealas, o tuo buvo palaužtas ir biurokratijos tikėji
mas. Leninui ir jo partijai liko tik vaisius nuskinti. Marksas su ne

pasitikėjimu žiūrėjo į tautines skirtybes ir propagavo tarptautinius 
lydinius. Stalinas ir jį rėmusieji ėjo tuo keliu: po antrojo pasaulinio 
karo labai ryšku pastangos išsklaidyti ar išnaikinti tautas, ypač 
gyvenančias pakraščiuose ar strateginiu atžvilgiu reikšmingose vie
tose. Bet tas lydinimas vyksta ne internacionalizmo dvasioje, kaip 
norėjo Marksas, o rusifikacijos. Labai aiškų rusifikacijos pavyzdį 
duoda rašmenų suvienodinimo žygis. Iki 1934 m. visoje SSSR buvo 
smarkus posūkis į lotyniškąjį raidyną — jis buvo vadinamas spalių 
revoliucijos alfabetu, šitas reiškinys baigėsi su 1937 m. Rusiškasai 
raidynas išstūmė 1937 m. lotyniškąjį iš vogulų, ostijakų, lapių, ja- 
kutų, Krimo totorių, šiaurės osetų, ingušų, kabardų ir eilės kitų 
kalbų; 1938 m. — iš* kalmukų Ir buriat-mongolų kalbų; 1940 m. — 
iš azerbeidžianiečių baškyrų, kirgizų, turkmėnų, uzbekų kalbų; 1941 
m. rusiškasai raidynas įvestas ingrų ir vepsų kalbose. Net 1940 m. 
Iš Suomijos aneksuotoje ir naujai sukurtoje socialistinėje tarybinė
je karelų respublikoje buvo įvestas rusiškasai raidynas. Po II-jo Pa
saulinio karo Pabaltijo universitetai ir akademijos buvo atskirta nuo 
vietinių švietimo ministerijų ir pavesti tiesioginei Maskvos vadovy
bei. Tik prijungus 1940 m. Lietuvą prie SSSR, iš viduriniųjų mokyklų 
programos buvo išbraukta Lietuvos istorija, ir Jos vietoje buvo mo
koma SSSR tautų istorijos, iš tikrųjų — Rusijos Istorijos. Panašiai 
buvo padaryta ir kitose prie SSSR prijungtose ar iš prijungtų terito
rijų naujai sudarytose sąjunginėse respublikose. 1941-42 mokslo me
tams paruoštose pradžios mokyklų programose dainų pamokose buvo 
įsakyta mokyti verstinių rusų dainų. Visiškas sąjunginių respublikų 
sulydinimas į vieną ekonominį kūną matomas iš ūkinės programos. 
Visas ūkinis gyvenimas pakliautas Maskvai: ji administruoja net 
atskiras įmones, net pasėlių rūšys bei atmainos padiktuojamos mask
viškių agronomų ir žemės ūkio politikos žinovų. Nors ir neįprasta 
atrodo, bet SSSR uniforminimo darbui, rusifikacijai po II-jo Pasau
linio karo įkinkyta ir stačiatikių bažnyčia. Nuo Lenkijos atskirtose 
teritorijose unitai dvasininkai buvo suimti, o jų vietoje atsirado 
Maskvos patriarcho klausą stačiatikių dvasininkai. Maskvos patriar
chatui buvo pajungtos ir satelitų kraštų Rytų apeigų bažnyčios. Da
linė tolerancija religijai buvo karo metu bėdos reikalas: tuo padary
ta nuolaida “tamsiai”, bet karui vesti reikalingai liaudžiai, o taip 
pat norėta tolerantais pasirodyti sąjungininkų užsieniečių akyse. 
Tiesa, partijos nariams Ir dabar draudžiama priklausyti betkuriai 
bažnyčiai, pavojinga priklausyti tarnautojams ar šiaip i karjeros 
žmonėms — tiems sluogsniams, ty. “pažangiesiems” yra marksis
tinio materializmo religija.

(Bus daugiau)
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NAUJA GADYNE
Mačiau aš griūnančių Lietuvą, degančius miestus; 
Duobkasiai laidojo viltį ir vakarykščią dieną, 
Pakelės ravuosna užkasinėjo tėviškės gynėjų kaulus, 
Pilkapių vietoje traktoriai ruošė dirvą bulvienojams.

Įtūžusi gauja įsiveržė senelio vyskupo katedron, 
Pavarė Kryžių Ir Dievą nuo altoriaus;
Aikštėje rinkosi palinkusi, tyli minia, 
Nešė naujus dievus, pasmeigtus ant žaginių.

Kai aš, vos pasmilkdamas, slinkau naujos gadynės trotuarais 
Rudens audrų draskomi krito lapai man po kojų;
Tik vėjas giedojo egzekvijas istorijai,
Tik radijas springdamas gaudė naujos gadynės maršą.

Gatvėse buvo tuščia ir nyku —
Pirmasis audros siautulys buvo praūžęs;
Kaimas susigūžė pamiškėj po samanotu stogu, 
Rudens purvu atsitverė miesto ir plentų,

Ir kai aš prakalbinau pirmą sutiktą žmogų,
Išgirdau: — Aš tavęs nepažįstu, skubu duonos. 
Gatve važiavo tankas, šypsojosi mongolas;
Moterėlė varstė rožančių, dūsavo dangaus.

Pasijutau liekas šioje žemėje: —
Nemunas pasuko vagą į Rytus;
Tik plieno garsiakalbiai mirtį spjaudė iš nasrų, 
Tik raudonų vėliavų kraujas skelbė naują gadynę.

NEMO
Melbourne, 1955 m.

PAS BASHILIO LIETUVIUS
Sydnėjišklai yra girdėję apie! 

skaitlingą ir gražiai besireiškian
čią Bass Hill lietuvių koloniją, 
žinoma ir tai, kad čia gyveną tau
tiečiai yra tarsi viena šeima: tal
kauja vieni kititms namus sta
tant, kartu gegužines pamaldas 
ruošia, gieda rožančius, turi vai
kų chorą, veik visi susirenka į 
vestuves, naujagimį krikštyjant 
ir t.t.

Norėdamas apie baskiliečius 
skleidžiamas kalbas patikrinti, iš 
arčiau šios kolonijos žmones pa
žinti, išsirengiau vieną pavakarį 
į jų gegužines pamaldas.

Žingsniuoju sau gatve, kurioje, 
girdėjau, apie 40 lietuviškų atža
lyno galvų priskaitoma, kur, sa
ko, kiekvienu metu sutiksi savait
galio mokyklos mokinį, skautą, 
jaunių teatro aktorių ar kitaip
besireiškiantį lietuviuką. Gi ma
žiausią pipirą, sako, gali drąsiai 
užkalbinti lietuviškai, ir jis tau 
atsakys, kad jo vardas Kęstutis, 
Birutė, Danguolė, Vytautas gal 
kitoks, bet tik lietuviškame kalen
doriuje aptinkamas. Nespėjau 
šiuos gandus apie Bashilio jauni
mą patikrinti, kai girdžiu:

— Joniene, ar jau laikas į pa
maldas?!
. — Jau! Bet aš turiu dar Danu
tę užmigdyti, — atskrenda balsas 
skersai gatvę. Toliau, prieblando
je, matau grupelę vaikų — mėgi
na dainuoti. Plaukia žodžiai: "Su
tems tamsi naktužėlė...” Buvau 
panūdęs Ir pats prie dainininkų 
prisišlieti, bet mamyčių pašaukti 
jaunikliai nuskubėjo ruoštis pa

maldoms.
Žingsniuodamas toliau galvoju: 

jei vietoj eukaliptų matytum čia 
berželius ir gluosnius, tartum lie- 
tuviškan sodžiun pakliuvęs. Na, 
dar pasigestum gal kaimenės iš 
lankos grįžtančios ir šviežio pieno 
kvapo...

Nebaigtame Belkių name įreng
tas gražus altorius, čia kiekvieną 
vakarą visi susirenka gegužinių
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SIUNTINIAI Į VISA 
PASAULI

Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, šilko ir vilno. 

skaros, avalynė, vaistai, maistas.

10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai garantuoja 
. geriausią patarnavimą Jūsų giminėms ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas

Didžiausi išsiuntimo namai Europoje

TAZAB & CO. LTD.,
TAZAB HOUSE, 22 ROLAND GARDENS, 

LONDON, S.W. 7. ENGLAND.

pamaldų. Suaugę, jaunuoliai ir 
vaikai gražiai sutelpa kaimyno 
name. Kun. P. Butkus pamaldas 
pradeda pamokslu. Vėliau giedama 
litanija ir Sveika Marija. Pamal
dos baigiamos tautos himnu.. Įdo
mu, kad vaikai visi moka lietu
viškas giesmes, balsais neužsileid- 
žia vyresniesiems. Kažkas paaiš
kina, kad tai B. Genio nuopelnas 
— jis juos moko giedoti.

Eidamas namo galvojau, — kad 
daugiau šitokių lietuviškų sodžių, 
nes tai ir yra tikrieji lietuvybės 
igdytojai, natūralios tautinės tvir- 
tovėlės, kurių gyventojai ilgiau
siai išsaugos tautines tradicijas, 
papročius, o priaugančioji karta 
ilgiausiai nepasiduos svetimoms 
įtakoms ir neužmirš tėvų kalbą.

Atvykėlis.

IR MANO ŽODELIS
“Dvisieli” Baltramiejau!

Perskaičiau Tavo užra
šus “Mūsų Pastogėje” ir sėdau 
kelis žodžius parašyti. Sakau, pri
dėsiu ir aš savo dvylekį.

Tamstos nepažįstu, Baltramie
jau, nežinau, senas ar jaunas esi, 
spėju tačiau, kad barzdą, skutiesi- 
senokai, nes Tamstos “pirmoji sie
la” Tamstą verčia iš lovos ir liepia 
padėti žmonai skalbti paklodes. 
O jeigu turi pačią, vaikų, be to, 
rašinėji laikraščiui, skaitai paskai
tas, užsakinėj! sales, tai vis ženk
lai, kad esi sumitęs vyras.

Tiesą pasakė “pirmoji siela,” 
kad paskaitą reikia gerai paruoš
ti, nes tokių, kurie norėtų žmo
gų, ypač paskaitas skaitantį ir 
kitaip besireiškiantį viešajame 
bendruomenės gyvenime, nuskan
dinti šaukšte, buvo, yra ir bus. 
Kas Jie tokie? Koks jų tikslas, ko 
Jie siekia? _— šventą tiesą sako
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OLIMPIADA IR TAUTINIAI ŠOKIAI
Jau tikrai paaiškėjo, kad Mel
bourne skautų tautinių šokių gru
pei teks dalyvauti pasaulinės olim
piados programoje. Yra tai di
delės reikšmės viešas lietuvių 
pasirodymas, turįs propagandinės 
reikšmės pačiai tautai, todėl svar
bu gerai pasirodyti. Pirmiausia 
svarbu dailus, gracingas ir kultū
ringas šokis. Grupės vadovas A. 
Karpavičius šį "reikalą aiškiai su
pranta Ir deda visas pastangas 
parinkti tinkamiausius šokius ir 
su grupe pasiekti augštesnio me
ninio lygmens. Gerai, kad vadovui 
šioje srityje sutiko talkautl su 
patarimais patyręs tautinio šokio 
mokovas J. Petrašiūnas. Galėtų 
čia daug padėti ir išraiškos šokio 
menininkė E. Kepalaitė.

MELBOURNO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ Nuotrauka Vyt. Vasario.

tavo “pirmoji”, kad tai tamsios 
sielos žmogėnai. Jų nėra daug ir 
jie vieną dieną patys išsigąs sa
vo juodo šešėlio Drūčiai abejoju, 
Baltramiejau, ar Jie yra verti bro
lių vardo...

Baltramiejau, jei Tau mokslus 
eiti gelbėjo lietuviai, reiškia bu
vai vertas — jie ir dabar yra su 
tavim. Galvoju apie visus tuos, 
kuriems pirmiausiai lietuviškieji 
reikalai, bendras darbas rūpi. Pa
tamsių “špūkai” tesiterlięja alum 
atskiestame intrygų if melžtų 
velniaraistyje!

Atrodo, kad pačiam kova su 
“antrąja siela” nėra lengva, ypač, 
kad ir Tavo pati yra linkusi tą 
“antrąją” paremti, patylučiais jai 
net pritaria. Kartais, kaip pavyzd
žiai rodo, tinka senas dainos pos
mai:
Neveski vaikine, neveski pačios, 
Neteksi vaikine liuosybės saldžios. 
Už būvį, tėvynę priseis kovot — 
Pati Išsišiepus ims tuojau rūgot...

Kadangi jau esi vedęs, tad lai
kykis ir elkis taip, kaip tau “pir
moji” pataria, prisiminus Tavo 
motinos žodžius, kad ne piniguose 
laimė, bet laimingas yra tas, ku
rio sąžinė yra rami. O sąžinė ra
mi, Baltramiejau, niekada nebus, 
jeigu Lietuvos žemė verks dėl sū
nų palaidūnų...

Atsimenu, skaičiau kadaise apie 
1863 m. sukilimą prieš rusų pa
vergimą. Stojantiems į sukilėlių 
armija naujokams jų vadas Mac
kevičius taip kalbėdavo: “Ar ži
nai, kas tavęs laukia?

Kasdien būsi alkanas, miegosi 
ant plikos žemės, vaikščiosi daž
niau basas negu apsiavęs; jei ta
ve sužeis — pagaus maskoliai ir 
pakars... Ar turi šeimą? — pasa
kyk jai, kad tave iškarto aprau
dotų. Mūsų daliny niekas negauna 
atostogų, nebent tik į kapus. Sa
vųjų tu jau nebepamatysi... Aš 
nenoriu tave apgauti — tu eini į 
mirtį...”

O mūsų dienų narsus partiza- 

Kitas" reikalas, taip pat labai 
svarbu, tai efektingi, meniški šo
kėjų rūbai, šiam reikalui daug 
galima padaryti gerai. reikalą or
ganizuojant. Šokėjų daugumas įs
tengia patys įsigyti savo rūbus, 
ir jie reikalingi tik patarimo, kad 
individualus skonis derintųsi su 
grupės visumos rūbo harmonija, 
šioje srityje šokėjoms ir šokėjams 
talkauja tautinių rūb.ų žinovė, Mel
bourne universiteto meno dalykų 
studentė D. Giedraitytė, kuri pati 
tautinius rūbus ir audžia. Vyriški 
rūbai, kurių mes istorinių neturi
me ir tik dabar kuriame, reikalin
gi pagyvinimo ii- paįvairinimo. 
Nėra teisinga, kad vyriški rūbai 
turi būti tokie, kokiais vilkėjo 
mūsų šieno pjovėjai ar rugių kir
tėjai. Tegu pagrindas ir būtų 

nų vadas Kostas Kalinauskas, su
žeistas sugautas, kankinamas ir 

visaip terorizuojamas neprašė pa
sigailėti, bet tarė šiuos atsimln- 
tinus žodžius: “Lietuva niekad ne
bus rusiška!” Jis neprašė pasigai
lėjimo ii- 1954 m. kovo 19 d. buvo 
viešai pakartas Luklškio aikštėje, 
Vilniuje.

Taigi, mielas Baltramiejau, anais 
metais sukilėliai prieš carinį ru- 
sisškąjį okupantą, gi mūsų dienų 
partizanai prieš rusiškojo komu
nizmo pavergimą kovodami nebojo 
vargo, nepriteklių ir mirties pa
vojaus. Jie neturėjo laiko, jiems 
neateidavo net į galvą, kad Jų lie
tuviškame kūne gali tilpti kokia 
.dar kitokia, svetima siela. Užtat 
sukilėliai prieš “caro galybę”, kaip 
ir šių dienų lietuviai partizanai, 
pakėlę ginklą prieš nauju vardu 
prisidengusį imperialistą, turi mū
sų pagarbą, dėkingumą — jie įgi
jo šlovę, savo darbais karžygiš
kais pasistatė sau paminklą už 
granitą tvirtesnį.

Mano galva, Baltramiejau, ta 
savo “sielą antrininkę” vyk 1 
“bušą”, nes jeigu tu dribsėdamas 
lovoje ir toliau tebevesl su ja mei
lius pašnekesius, tai vieną dieną, 
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OPTIKAS
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819
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PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cių.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotis. . Tel.: LW 1220
_ Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

imamas iš šios rūšies vasarinio 
mūsų kaimo vilkėto vyriško rūbo, 
tačiau scenai jis turėtų būti pa- 
gtažintas.
Rūbų efektingumui padidinti rei
kalinga, žinoma, plačiau suorga
nizuotos paramos, nes vieni patys 
šokėjai, tik tėvų remiami, šį užda
vinį vargu išspręs. Yra ir tokių, 
kurie patys neįstengia rūbus įsi
gyti. Tiems reikalams yra susida
ręs Melbourne skautų tautinių 
šokių grupės olimpiados pasiro
dymui paremti komitetas, kuriam 
pirmininkauja V. šalkūnas, gi vi
suomenė prašoma ateiti komitetui 
į talką. Piniginė parama siųstina 
komiteto pirmininko adresu: V. 
Šalkūnas, 240 Lygon St., Carlton, 
Vic.

Grupės Rėmėjas.

nė pats nepajusi, kaip ji tavo at
penėtame kūne apsigyvens nuola
tinai ir neiškraustomai... Gi ži
nai šio krašto įstatymą — ir labai 
įgrįsusį įnamį esti labai sunku iš
krapštyti. Viensielis Jovaras.

PADĖKA
Gautingo Sanatorijoje besigy

dančių lietuvių vardu, širdingai 
dėkojame Adelaidės Lietuvių Ben
druomenės Moterų Sekcijai (33 
Kent Tee, Kent-Town, S. Austra
lia), už mums šventų Velykų pro
ga, per p. R. Kalvaitienę prisiųs
tą piniginę pašalpą, sumoje £ 
23.18.11.

Brangios tautietės, nežiūrint to, 
kad Jūs esate likimo nublokštos 
į tolimą Australiją, Jūsų širdys 
nenustojo plakusios kilnaus lietu
viško duosnumo dvasia. Kad Jūs 
prisimenate savo tautiečius, pris
lėgtus sunkios ligos, mumyse su
kelia šviesesnio rytojaus vilčių ir 
suteikia naujų jėgų siekti pasvei
kimo.

Linkime Jums geriausios kloties, 
sveikatos ir sėkmės Jūsų gyve
nime.

PLB Gautingo Apyl. V-ba.
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ĮVYKIAI c
* Adelaidiškiams gerai pažįs

tamas dail. B. Milaknis, prieš ku
rį laiką su šeima išvykęs įoAme
riką, dalyvavo ten suruoštoje re
liginio meno parodoje. B. Milak
nis dirba Mūsų Vyčio — skautų- 
čių vadų Ir akademikų skautų lai
kraščio redakcijoje. Adelaidėje Mi
laknis buvo ASS narys.

* Juozas Tininls, “Mūsų Pas
togės” skaitytojams gerai pažįs
tamas Iš spausdintų jo legendų 

— novelių ir įdomių laiš
kų iš Amerikos, gyvena Los An
geles. Jis dirba Lietuvių Dienose 
literatūros skyriaus erdaktorium. 
Prieš kurį laiką J.T. literatūros 
vakare Los Angeles skaitė "savo 
naujausią novelę.

* Iš Brisbano į Sydnėjų gyven
ti persikėlė Alf. Alčiauskas.

* Juozas Baltrušaitis, gerai pa
žįstamas Sydnėjaus lietuviškam 
jaunimui, ypač sportininkams, nu
vykęs į Ameriką baigė studijas 
ir įgijo inž. diplomą. Prieš keletą 
dieną vedė. Laisvas-nuo darbo va
landas su žmona prasėdi mo
derniškame “Forde”.

* J. Abramas, buv. Adelaidės 
apyl. valdybos narys, uolųp Vasa
rio 16 gimnazijos rėmėjas (pri
klausė 70 būreliui), prieš kurį lai
ką atvyko Sydnėjun ir apsigyveno 
St. Marys.

* Prieš dvejus metus į JAV nu
vykęs sydnėjiškis Jagutis apsive
dė ir su savo žmonos tėvais sėk
mingai šeimininkauja pelningoj 
“tavernoj” — restorane. Žada sa
vo restorano rūsyje sušaukti “aus
traliečių” Amerikoje sąskrydį.

* Grupė jaunų medžiotojų (V. 
Delkus, studentai — —Stakaus^ 
kas, Daukus ir Migevičius) iš Syd
nėjaus buvo išvykę “ant šernų". 
Jie mašina sukorė apie 400 mylių 
ir “ant menčių” paguldė dvi lau
kines kiaules. Apie 40 kg. šernio- 
kų parsivežė, o senis, esą, į au
tomobilį netilpęs.

Taikliausias šaulys šioje med
žioklėje buvo A. Migevičius, iš 80 
Jardų atstumo pataikęs paukščiui 
i akies lėliukę, šaudyta kuvo ir 
į kengūras, ir j gyvates, ir kito
kias šio krašto pabaisas.

*• Viena sydnėjiškė gavo laišką 
iš Kauno, kuriame prasitariama 
apie greitą pasimatymą. Numato
ma, kad į olimpiadą Melbourne 
atplauks iš okup. Lietuvos keli 
žinomi žmonės.

* BankstowniSkls V. Gilius pas
totuoju metu pradėjo rimtai ruoš
tis boksininko karjerai. Turėda
mas boksininko duomenis ir treni
ruodamasis pas gerą trenerį, Vu 
Gilius gali vieną dieną iškilti rin-c 
ge.

* Sydnėjaus universiteto krep
šinio rinktinė laimėjo Australi
jos universitetų krepšinio pirme
nybes. Sydnėjaus univ. rinktinėje 
pagrindiniais žaidėjais buvo med. 
stud. K. Protas ir techn. stud. K. 
Kemežys. Adelaidės univ. žaidė 
stud, techn. R. Urmonas.

* Sydnėjiškiai Alb. Kutka, V. 
Mickevičius ir vienas australas 
sudarė statybos bendrovę. Staty
bas vykdo mieste ir provincijoj. 
Turi daug darbo.

* Gegužio 22 d. Londone mirė 
Kazimieras Adomavičius,, baland
žio 22 d. Sherwood ligoninėje — 
Juozas Tamulynas. Į Angliją juo
du atvyko po II Pasaulinio karo. 
Abu buvo sąmoningi bendruome
nės nariai.

Lietuviai Studentai 
Vokietijoje

Vokietijos lietuvių studentų var
du per radiją perduotas sveikini
mas į pavergtąją tėvynę. Studen
tų centras yra Bonoje. Studentai 
lietuviai savo tarpe sugyvena pa
vyzdingai, taip pat palaiko gerus 
santykius su kitų kraštų studentų 
organizaciniais centrais.

Iš visų pabėgėlių studentų su
daryta sąjunga apima 18 tautybių 
studentų sąjungas ir 5 vietines. 
Sąjungos vadovybės nariu yra ir 
Lietuvių Studentų Sąjungos Vo
kietijoje pirmininkas.
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SYDNEJUS
BIRŽELIO TRĖMIMŲ ’ 

MINĖJIMAS CAMPERDOWNE
Lietuvių Rezistencijos buv. po- 

llt. kalinių komitetas ir šiemet 
rengia birželio trėmimų minėjimų 
Sydnėjaus lietuviams, kuris įvyks 
birželio 24 d. Camperdowne. Mi
nėjimas pradedamas pamaldomis, 
kurių metu giedos “Dainos” cho
ras.

“Dainos” choras paruoš simbo
linį karstų prie altoriaus, kuris 
primins žuvusius brolius ir seses 
Sibiro tremtyje ir okup. Lietuvoje. 
Prie karsto budės tautiniuose dra
bužiuose lietuvaitės ir skautai.

Po pamaldų minėjimas bus tę
siamas parapijos salėje, kur pa
skaitų skaitys dr. A. Mauragis. 
Po paskaitos trumpa meninė prog
rama.

Visi Sydnėjaus lietuviai kvie
čiami kuo skaitlingiausiai daly

vauti tragiškojo birželio sukakties 
minėjime, kurio metu visi savo 
mintimis stipriau susijungsime su 
kenčiančiais broliais ir su nauju 
pasiryžimu tęsime kovų už savo 
Tėvynės laisvę.

LRBPK Komitetas.

STUDIJŲ VAKARAS

Birželio 23 d., šeštadienį, Syd
nėjaus lietuviai studentai ruošia 
įdomų studijų vakarų, kuris įvyks 
Bankstowne, mažojoj Capitol sa
lėje..

Programoje Vyt. Patašiaus re
feratas, tema: “Spaudos apžval
ga”, po kurio įvyks Sydnėjaus lai
kraščių teismas. Kaltintojas R. 
Daukus, gynėjas — R. Stakaus- 
kas, teisėjas Alfredas Olšauskas. 
Bus apklausti liudininkai.

Studijų vakaro pradžia 7.15 vai. 
vak. Po teismo bus alutis ir šo
kiai. ALS-gos Sydnėjaus skyriaus 
valdyba kviečia šiame parengime 
dalyvauti Jaunimų ir senimų.

Tų pačių dienų 6 vai, mažojoj 
Capitol salėje įvyks studentų su
sirinkimas. R.D.

DARBAS TĘSIAMAS TOLIAU
Iš Sydnėjaus Lietuvių Namų 

Tarybos pirmininko pareigų pasi
traukė V. Šliogeris. Nauju pirmi
ninku išrinktas buv. vicepirminin
kas R. Venclova. V. Šliogeriui už 
atliktų darbų ir gražias pastangas 
pareikšta padėka.

Iš Tarybos pasitraukus F. Si
pavičiui ir B. Daukui, jų vieton 
pakviesti kandidatai VI. Šablevi
čius ir Juozas Ilčlukas.

Birželio 15 d. posėdyje Taryba 
svarstė tolimesnio lėšų telkimo ir 
galimai greitesnio namų įsigijimo 
klausimų. Paaiškėjus, kad ant nu
matytojo Bankstowne sklypo (Cros 
gatvėje) savivaldybė neduoda lei
dimo statyti bendruomenės reika
lams atitinkamus namus, o banks- 
towniškiams atsisakius referendu
mo keliu nutarti bendrųjų namų 
Vietų, Taryba sutarė jiškoti tinka
mo abjekto arčiau centro, pato
giausioje susisiekimo vietoje. Su
daryta terhnikiniams reikalams 
tvarkyti komisija: pirm. J. Kedys, 
nariai: A. Kutka, P. Grosas ir P. 
Alekna.

Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta
rybos iždininko adresas: Vt. Ja- 
rembauskas, 28 Pomeroy St., Ho
mebush, N.S.W.
SKAUTŲ BIČIULIŲ VAKARAS

D.L.K. Kęstučio D-vės Skautų 
.Tėvų Būrelis š.m. liepos 21 d. 
Bankstowne ruošia skautų bičiu
lių vakarų, kurio pajamos skiria
mos “Aušros” tunto (buv. Sydnė
jaus vietinlnkijos) vasaros sto
vyklos bei sporto įrankiams įsi
gyti. Programų išpildys geriausios 
skautų-čių bei jų bičiulių pajėgos. 
Pati programa bus trumpa, bet 
įdomi. Daug įvairenybių vakaro 

metu. Samdomas geras orkestras.
Vėlesniuose pranešimuose “M. 

P.” bus nurodytos vakaro detalės 
bei kur galima įsigyti pakvieti
mus, norint ne tik pasilinksminti, 
bet ir paremti mūsų vienų ju
driausių jaunimo organizacijų — 
skautus. B.Z.

CANBERRA
KIEK MOS IR KAIP MES 

GYVENAME
Canberroje lietuviškų sielų yra 

per 170. Prie šeimyniško židinio 
šildosi apie 48 šeimos, viengun
gystėje gyvena — 13.

Daugumas susikarustę į valdžios 
duotus namus. Juos gauna šeimos 
išlaukusios dvejus metus. Yra pa
sistačiusių nuosavus ir namus, o 
kiti pradėjo pirkti iš valdžios 
tuos namus, kuriuose ikšiol gyve
na. Namų iš valdžios įsigyti labai 
lengva, nes depozitui tereikia £ 
100-400.

Tautiečiai čia yra neblogai įsi
kūrę, o nesant būtino reikalo su
kišti visų uždarbį namams 
įsigyti, sutaupęs investuojamos į 
“judantį turtų" — tad ir važinė
jasi 27 nuosavais automobiliais, 
kiti sunkvežimiais ir motociklais. 
Telefonų knygoje įrašyta 14 lietu
viškų pavardžių, o greitu laiku 
tikisi iš savo namų pasikalbėji
mus pradėti su kaimynais ir kita 
tiek, nes be automobilio garaže ir 
telefono namuose — koks čia ir 
gyvenimas lietuviui žmogui kon
tinento sostinėje.

Yra tačiau ir benamių — dvi 
šeimos dar tebegyvena privačiuo
se butuose. Viena, regis, neperse- 
nai iš Sydnėjaus atsikėlusi.

Dirbantieji tautiečiai yra maž
daug taip išsiskirstę: įstaigose 
yra sutūpę 43, savarankiškai “biz
niauja” — 7, įvairių specialistų 
— 16, patarnautojų (domestic) — 
6, krautuvėse pardavėjų — 3 ir 
darbininkų (be specialybės) tik 2.

Mūsų šeima didėja, nes gimsta 
daugiau negu miršta, arba į vi
sokias amerikas išvažiuoja.

—PP—
MOTERS EMANSIPACIJA

Birželio 29 d. šviesos Samkūrio 
parengime R. Jarašienė skaitys 
paskaitų, tema “Moters emansi- 
pacija”. Po. paskaitos diskusijos 
ir arbatėlė. Parengimas įvyks C. 
W.C. salėje, 7.30 vai. vak. —Z—

GEELONGAS
PASIKEITIMAI GEELONGO 
LN STATYBOS KOMITETE
Geelongo Lietuvių Namų tech

nikinių reikalų vedėjui J. Pe- 
lenauskui prieš kurį laikų persi
kėlus gyventi į Melbournų ir dėl
to esant sunkumų glaudžiam ben
dradarbiavimui, šias pareigas su
tiko eiti S. Cesikas.

J. Pelenauskas yar paruošęs na
mų projektų, rūpinęsis statybai 
leidimų gauti Ir pačios statybos 
vykdymu, už kų jam priklauso vi
sų geelongiečių padėka. Daug sėk
mės S. Ceslkui. (as).

ATITAISOMOS KLAIDOS

“M.P.” Nr. 23 korespondencijo
je apie Soc. Globos Moterų Sek
cijų iš Geelongo, įsibrovė korektū
ros klaidų.

Atspausta: "... pravesta rink
liava davė £ 14.10.0.” Turėjo būti: 
“... pravesta rinkliava davė £ 
74.12.0”. šita pinigų suma ir pa
siųsta į Vokietijų,

Be to, klaidingai atspauta Soc. 
Globos Moterų Sekcijos iždininkės 
pavardė — iždininkės pareigas ei
na ne p. Varanauskienė, bet p. Va- 
rankienė. Redakcija atsiprašo.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

[ELENOS KEPALAITĖS 
Išraiškos Šokio Rečitalis

Melbourne
Gegužio 31 d. d. Melbourne lie

tuviai turėjo progos pasigėrėti 
Elenos Kepalaitės menu. Elena 
Kepalaitė yra žinoma kaip tapy- 
toja-menininkė ir šokėja.

Puikūs kostiumai — labai gra
žiai padaryti ir spalvingi — ro
dė, kad kūrėja labai dimisi spal
vomis ir jų derinimu.

Pirmas programos šokis "Pri
siminimai” ir to šokio kostimas 
atrodė iškilmingai. Čia mes matėm 
daugiausiai gražius rankų jude
sius. Du sekantys šokiai, “Skun
das” ir “Beviltiškumas”, su Šo
peno muzika, buvo panašūs išpil
dyme. Jie publikos buvo šiltai 
priimti. Hadžiatūrino “Vaikystės 
prisiminimai“ ir Harrhy “Muziki
ne dėžutė”, buo linksmi šokiai ir 
gražūs kostiumai, šokis “šeštadie
nio popietė” (muzika Debussy), 
savo kostime parodė kubizmo įta
kų ir gražų spalvų derinį.

Antroji programos dalis buvo 
pradėta Jokūbėno “Blogio” šokiu. 
Tai įdomus šokis, kuriame galėjo 
būti gal daugiau charakteringų 
blogio elementų. Ramūs judesiai 
bei skulptūrinės formos buvo iš
ryškintos “Angelus” šokyje. Įdo
mus šokis buvo Brahmso “Varg
še (atliktas su kauke) — tai už
miršto vargšo žmogaus šokis. 
"Gamtovaizdžio šokio kostiumas 

buvo įpatingai įdomus — savo for
ma bei spalvomis. Jis buvo pada
rytas iš mažų medžiagos gabaliu
kų, įvairiausių spalvų, kurios buvo 
meniškai suderintos. Rečitalis bu
vo užbaigtas šokiu “Polichinelle”.

Gėlės ir katutės parodė, kad 
menininkę publika šiltai priėmė.

Melbourne oras tų dienų buvo 
labai nepalankus keliauti.

(tk).

BALIUS IR TAUTINIAI ŠOKIAI
Birželio 9 d. Melbourno studen

tai turėjo savo balių. Pobūvis bu
vo jaukus ir kultūringas. Gaila tik, 
kad taip' maža žmonių buvo, ypač 
vyresniųjų. O turėjo Jie būti. Stu
dentai pagrįstai gali jaustis, kad 
vyresnieji jų neremia ar yra abe
jingi. Salėje buvo peršalta.

Baliaus proga tautiniams šo
kiams remti komiteto pirm. V. 
Šalkūnas, gavęs studentų sutiki
mų, pravedė rinkliavų. Surinkta 
£ 16. Tai gera pradžia “Atžalyno” 
šokėjų rūbų reikalui. (x)

PADĖKA
Vyrui ir tėvui mirus, p. 

A. Bernotaitei, surinkusiai Sydnė
jaus tautiečių tarpe £ 9.0.0 ir p. 

M. Galliūnui Wollongonge £ 8.17.0, 
o taip pat Sydnėjaus Lietuvių 
šalpos Komitetui, per kurį ši au
ka mums buvo įteikta, sykiu ir 
visiems maloniems aukotojams, 
tariame nuoširdų dėkui.

Natalija Celkienė ir dukros.

Išnuomojami kambariai
Išnuomojami 2 dideli kambariai, 

su atskira virtuve — dviem vien
gungiam arba šeimai. Dėl baldų 
susitarsime. 3 min. nuo Nth. 
Strathfleldo gelež. stoties.

Kreiptis: 18 Brussel St, Home
bush, Sydney.

RETA PROGA!
M. LUCAS & CO.

BUILDERS & CONTRACTORS (REG.) 
(Savinirikas Mečys Lukauskas)

56 YARRARA RD., PENNANT HILLS. TEL. WJ 2272
Norėdami skubiai įsigyti namų, kreipkitės į Lucas & Co. 

Statome ant savų ir Jūsų sklypų.
TURIME PARUOŠTAS PASKOLAS — SKAMBINKITE DAR- 

ŠIANDIEN.
Kreiptis: iki 8 vai. ryte ir po 6 vai. vakare tel. WJ 2272, 

dienos metu — tel. BM 3719 (Mr. Thomas).

NEWCASTLIS
PAGERBTOS MOTINOS

Nesant Newcastlyje nuolat gy
venančio lietuvio kunigo, motinos 
dienos minėjimų teko atidėti bir
želio 27 d., kada į Newcastle at
vyko kunigas iš Sydnėjaus.

Ryte ALB Newcastlio Apylin
kės Valdybos narys padėjo gėles 
ant dviejų lietuvių motinų kapų 
Sangate kpinėse. 11.45 vai. įvyko 
pamaldos, kurias atlaikė ir pa
mokslų pasakė kun. S. Gaidelis. 
Mišių metu St. Žukas smuiku iš
pildė Avė Maria.

Po pamaldų mokyklos salėje 
įvyko trumpas informacinis apy
linkės susirinkimas. Pranešimų 
padarė valdybos sekr. P. Brūzga 
ir kasos stovį referavo valdybos 
ižd. Vacį. Liūgą.

Motinos dienos minėjimų atida
rė Apylinkes Valdybos pirm. V. 
Petrėnas, pasveikindamas susirin
kusias motinas. Pagrindinę pas
kaitų skaitė dr. M. šeškus. Apie 
Motinų — Lietuvę paskaitų skaitė 
B. Liūgą, o kun. St. Gaidelis kal
bėjo apie motinos vaidmenį šeimo
je.

Susikaupimo minute pagerbtos 
mirusios motinos, kurių kapų šian
dien negalima aplankyti Ir gėlė
mis papuošti. Nepamiršta pagerb
ti ir gyvosios motinos — didžiau
sių vaikų motinoms (V. Barštie- 
nei ir O. Llūgienei) įteiktos gė
lių puokštės. Motinai invalidei Vo
kietijoje, turinčiai 3 mažamečius 
vaikus, surinkta £ 3.14.11.

Meninėj programoj Z. Baršty- 
tč, J. Nekrašienė ir B. Zakaraus- 
kaitė padainavo dvi daineles, sa
vaitgalio mokyklos mok. B. Liū- 
gaitė padeklamavo eilėraštį, A. 
Petrėnas paskaitė laiškų motinai 
tėvynėje. Z. Barštytės vadovauja
ma taut, šokių grupė (Z. Barsty
tė, D. Skuodaltė, B. Zakarauskai- 
tė, J. Nekrošienė, Henrikas, Čes
lovas ir Julius Zakarauskai ir J. 
česnaitls, akordeonu palydint V. 
Nekrošiui), pašoko Rugelius ir 
Lenciūgėlį.

Nežiūrint kad dienų buvo auto
busų streikas, minėjime dalyvavo 
skaitlingas būrys Newcastlio lie
tuvių. Valdyba dėkoja meno gru
pei, paskaitininkams ir savaitga
lio mokyklai už gražia talkų.

—V.P.—

Adelaidės
LIETUVIŲ SĄJUNGA 
š.m. liepos mėn. 6 d., 

Kings Ballroom salėje, 
King William St.

rengia linksmų ir įdomų

BALIŲ
Gros gera kapela. Veiks Moterų 
Sekcijos bufetas. Bus įvairių gė
rimų.

Baliaus pradžia 7.30 vai. vak. 
Tautiečiai, savo atsilankymu pa- 
remsite Adelaidės lietuvių namų 
įsigijimų — tad visi į balių!

Adelaidės Lietuvių Sąjungos
Valdyba.

Lietuvių Kultūros Fondo Geelongo Skyriaus Pirmininkų

DOMĄ PALIULĮ,

motinai Lietuvoje mirus, giliai užjaučia

LKF Australijos Valdyba-
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS 
(

Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimų.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND 

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias 

MEDŽIAGAS. RŪBUS. AVALYNE.
VAISTUS

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymų su kainoraščiu 
Jūsų gimtųja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).

‘SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIETUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
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Religinė Informacija
Birželio tragiškų įvykių minėji

mų užbaigsime birželio 24 d. Cam
perdowne malda ir susikaupimu. 
12 vai. šv. mišios aukojamos už 
išvežtuosius, bei mirusius ištrėmi
me. (Nuo 10 vai. klausoma išpa
žinčių). Po šv. mišių bus gieda
ma Libera.

Kitur tų sekmadienį lietuviškų 
pamaldų nebus — visi maloniai 
kviečiami savo artimųjų ir tautos 
kančių atminimų sujungti su mal
da į Tų, Kurio galioje yra pakeisti 
likimų tautos ir kenčiančių brolių. 
Po pamaldų minėjimas parapijos 
salėje.

Liepos mėn. 1 d. lietuviškos pa
maldos Bankstowne St. Brendans 
bažnyčioje.

Liepos 8 d. Cabramattos lietu
viams pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 10 vai.

SUTVIRTINIMU 
SAKRAMENTAS

Yra gautas dvasinės vyriausy
bes sutikimas ir susistarta su 
Sydnėjaus vysk. J.E.P. Francis 
Lyons, kad šiais metais būtų tei
kiamas Sutvirtinimo sakramentas 
vien lietuviams Camperdowne. Vi
si norintieji priimti Sutvirtinimo 
sakramentų, o ypač suaugusieji, 
kurie dėl kurių nors priežassčių 
iki šiol nėra jo priėmę, prašomi 
tuojau registruotis asmeniškai ar
ba laišku (Rev. P. Butkus, Chris
tian Brothers, Lewisham, tel: 
LM 1297) ir suteikti šias žinias: 
vardas, pavardė, kada ir-kur krikš
tytas, tėvų vardai, adresas. Beto, 
pasirinkti naujų Sutvvirtinimo 
vardų ir Sutv. tėvų — berniu
kams, motinų — mergaitėms. J. 
E. vysk. P. Francis Lyons atvyks 
į Camperdownu ir tieks Sutvirti
nimo sakr. š.m. rugpjūčio 26 d., 
bet Išrašyti kortelės ir pasiruošti 
reikia iš anksto. K.P.B.

Pajieškojimai
* Elvira Pogirskienė, jieško 

dukterų: Joanos Pogirskytės — 
Drukteinienės ip Irenos Pogirsky
tės. Rašyti: Vilnius — žvėrynas, 
D. Poškos g-vė 2-2, E. Pogirskie- 
nei.

* Jurgis Pridotkas su žmona ir 
dukrele Odeta prieš > keletu metų 
atvykę iš Prancūzijos į Australi- 
jų, prašomi atsiliepti adresu: Mr. 
Juozas Sakadolskis, 2451 W. 45 St.,
Chicago, U.SA.

* Povilas Martūzas, kilęs iš 
Panevėžio apskr., arba žinantieji 

jo adresų, prašomi rašyti: Mr. Vyt. 
Bliumfieldas, 57 1/2 Harisson St., 
Worcester, 4, Mass., U.S.A.

* Kostas Vilkaitis, DRK Kran- 
kenhaus, St. VIII, (23) Bassum 
bei Bremen, jau penktus metus 
gulįs plaučių ligoninėje, vieninte
lis lietuvis ligoninėje, nori susi
rašinėti su tautiečiais ir ypač jau
nimu, norinčiu pasikeisti pašto 
ženklais.

* Kostui Stančikui, gyv. Syd- 
nėjuje yra laiškas iš motinos. 
Kreiptis į St. Statkų, 3 Oak St. 
Hawthorn, Victoria.

BANKSTOWNO 
LIETUVIAMS

I ALB Bankstowno Apylinkės 
Valdyba ir šiemet praves rinklia
vų Vokietijoje likusiems lietu
viams bei Vasario 16 Gimnazijai 
paremti. Rinkliava bus vykdoma 
birželio 24 d.

Patirta, kad suaukoti dėvėti dra
bužiai labai ilgai išlaikomi uos
tuose, tad kol pasiekia paskyri
mo vietas supelija ir dažnai nus
toja vertės — esti nebetinkami 
dėvėti. Turint tai galvoje, šiais 
metais bus pravesta tik piniginė 
rinkliava.

Birželio 24 d. kiekvienų Banks
towno apylinkės ribose gyvenančių 
lietuvių šeimų aplankys Valdybos 
įgaliotiniai aukoms rinkti, tad 
prašome mielus tautiečius įteikti 
jiems aukas, skirtas vargstan
tiems broliams Vokietijoje ir Va
sario 16 Gimnazijai. Nepašykštė- 
kimo svaro — kito, nes mūsų au
ka palengvins senelio ar ligonio 
sunkias dienas, įgalins jaunimų 
siekti mokslo, semtis žinių, pažin
ti lietuvių literatūros lobynų, mū
sų tautos garbingų praeitį iš ne
suklastotų šaltinių, kaip tai da
bar daroma okupuotoje Lietuvoje.

Mūsų pareiga paremti tuos, ku
rie dėl susidėjusių aplinkybių pri
klauso kitų dosnumo. Mes, gyve
nę Vokietijoje, atsimename už
jūrio brolių mums teiktų paramų 
— dabar ateikime į pagalbų ir 

įmes.
Gautuose padėkos i laiškuose iš 

Vokietijos perduodama visiems 
geros valios tautiečiams dėkingu
mas už Ištiestų pagalbos rankų 
broliui lietuviui bei mokslo sie
kiančiam jaunuoliui. Tik mūsų au
komis jie šiaip taip ir išsilaiko.

Neužmirškime: geriau duoti — 
nei imti. Tad ištieskime duosnių 
rankų vargstančiam broliui.

ALB Bankstowno Apylinkės
Valdyba.

Ponia Alida vėl garsėja
Birželio 7 d. melkourniškiame 

‘•‘Argus” Alida Nurka, pagal laik
raštį “attractive” lietuvaitė (at
spausta ir jos nuotrauka), kalba 
apie išvietintuosius asmenis.

Alida Nurka, kaip rašo laik
raštis, yra buvusi IRO tarnauto
ja, dirbusi prie “screeningo” dar
bų. Jos pareiškimu, buvę tiek me
lo ir dokumentų klastojimo, tiek 
bandymų papirkti komisijas, kad 
laikraštis, pasirėmęs jos informa
cijomis, prieina išvados, jog į Aus- 
tralijų bus privažiavę daug DP 
būtybių — kolaborantų su naciais, 
kriminalistų bei kitokių “tipelių”, 
kuriuos, jei valdžia žinotų, reikėtų 
deportuoti atgal.

Ar p. Alida Nurka, jaučia, ko- 
t klų ji ssavo apibendrintais tvir- 
1 tinimais yra padariusi žalų iš Eu- 
I ropos kontinento atvykusiems nau
jiesiems australams, jų tarpe ir 
lietuviams? Vargu, nes ji taip ne
būtų kalbėjusi. Atrodo, kad atsi
ras būdų naujiesiems austrlams 

už netinkamai, neapgalvotai ir 
šmeižiančiai padarytus pareiški
mus išsiaiškinti su pareiškėja 
teisminėje procedūroje.

Mums, lietuviams šios ponios pa
reiškimai juo nemalonesni, kad ji 
ir vėl, kaip ir pagarsėjusioje sa
vo skyrybų byloje (istorija su vi
somis privataus gyvenimo smulk
menomis plačiai buvo aprašyta 
“Truth”) vis “garsina” lietuvių 
vardų.

Screeninguotas D.P.
— ★ —

MEZLIAVOS
— Besisvečiuodami p.p. Sejonų 
namuose Bass-Hill tautiečiai, su
dėjo £ 2.11.0 ir perdavė kun. P. 
Butkui persiųsti į Vokietijų ligo
niams ir seneliams lietuviams. B

— Melbourno tautinių šokių gru
pei olimpiados pasiruošimui, p.p. 
Narbutų namuose (Sydnėjuje) be
sisvečiuojant pravesta mezliava 
davė £ 1.10.0. Pinigus persiųsti 
paprašytas "M.P.” redaktorius. S.

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

4


	1956-06-20-MUSU-PASTOGE_0001
	1956-06-20-MUSU-PASTOGE_0002
	1956-06-20-MUSU-PASTOGE_0003
	1956-06-20-MUSU-PASTOGE_0004

