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KOMUNISTAI

Skaldo Kremliaus Pamatus
LIŪDNOSIOS SUKAKTIES

MINĖJIMAS AUSTRALIJOJ
ITALIJOS, ANGLIJOS, PRANCŪZIJOS, AMERIKOS IR KITŲ 

ŠALIŲ KOMUNISTAI KALTINA CHRUŠČEVĄ IR KITUS KREM
LIAUS TŪZUS, KAM ŠIE LEIDO SIAUTĖTI STALINUI.

daugelio dalykų, bet jie mano, kad 
kalti ir tie, kurie prie to prileido, 
kurie jam gelbėjo veiklą vykdyti.

R. Vokietijoj
čia komunistų partija viešo pa

reiškimo nepaskelbė, bet teisisn- 
gumo min. Hilde Benjamin pa
reiškė, kad nuo dabar R. Vokieti
jos gyventojai galės reikšti kri
tiškas pastabas dėl komunistų par
tijos ir vyriausybės veiklos, nebi
jodami, kad už tai bus baudžiami. 
Nurodoma, kad pakeičiami įsta
tymai, ypač numatoma sušvelnin
ti bausmes už taip vadinamus nu
sikaltimus “prieš valstybę”.

Anglijoj ir Amerikoj
Chruščevui pradėjus kelti Sta

lino niekšybes, turėjo pasitraukti 
Anglijos komunistų vadas Pollitt. 
Jo vietą užėmė prochruščevlško 
nusistatymo John Gollah. Pollitt 
turi daug šalininkų — visa seno
ji gvardija eina su juo ir stato 
klausimą: “Jei mes paseksime 
Chruščevo linija dabar, tai už ku
rio laiko, gal ir netolimoj ateity, 
kai vėl bus perrašoma Sovietų is
torija, mes būsime vėl apšaukti 
kaltais”.

Anglijos komunistai išgyvena vi
dinę krizę ir netikrumą. Dabar
tinė Sov. Sąjungos komunistų va
dovybė čia turi daug nepatikimų, 
net labai prieš ją nusistačiusių 
žymių komunistų.

Lenkijoj, Čekijoj ir 
Kinijoj

Panaši situacija ir Amerikoje. 
Partija viduj yra skilusi. Chruš
čevas čia neras daug paramos ir 
jo autoritetas yra smarkiai kri
tęs.

Iš Pragos, Varušuvos ir kitų 
vietų pasiekusios žinios rodo, kad 
visur nyksta pasitikėjimas Krem
liaus vadovybe. Togliačio žodžiai: 
“Mes negalime toliau sekti sovie
tus”, sklinda lyg maro bacilos 
komunistų partijose.

Kom Kinija dėl Sov. Sąjungos 
pradėto Stalino mito griovimo vie
šai nieko nesako. Mao Tsetungas, 
atrodo, ir negirdi, ką Chruščevas 
ir kiti apie Staliną šneką. Stali
no portretas, didesnis už Lenino ir 
Markso, kabėjo gegužio pirmosios 
iškilmėse Peklnge — buvo iškeltas 
žymiausion vieton. Kinijos komu
nistų vadai, gaunasi įspūdis, vi
sai Ir nesirūpina politiniu rūgimu 
Kremliuje, nes Kinijos komunis
tai yra savarankiški.

Pekingas žiūri savo rei
kalų ir nesiklausia Maskvos pata
rimo.

Užsienio spauda, politiniai ko
mentatoriai kelia klausimą: Ar ši
tai sukrės tarptautinio komunizmo 
vienalytį frontą iki pat pamatų, 
neatstatomai, ar Chruščevo mesti 
kaltinimai Stalinui grįžę bume
rangu ir jį patį “nenutrenks iš 
augštybių”?

Šiandien šie klausimai tebestu- 
dijuojami, bet šiandien jau yra vi
siškai aišku, kad Toglačio, pran
cūzų komunistų partijos politinio 
biuro ir kitų šalių komunistų va
dų pasisakymai, Chruščevui ir ki
tiems sute’ikė galvas sprogdinantį 
rūpestį, didesnį, negu savo laiku 
Jugoslavijos Tito.

Neteisinga tačiau būtų galvoti,

Pirmas prabilo italų komunis
tų vadas Palmiro Togliatti, kuris 
11.000 žodžių straipsnyje, ats
paustame Italijos komunistų or
gane ‘Unitą”, reikalauja Chruš- 

čevą paaiškinti pasauliui, atskelei- 
džiant Sovietų Sąjungos komunis
tų partijos sistemos klaidas, ko- 

. dėl Stalinui buvo duota galimybė 
tapti tironu.

Togliatti sutinka, kad Chrušče- 
vas ir kiti sovietiniai vadai sako 
tiesą apie Staliną, nes jie, kaip 
artimiausi jo padėjėjai geriausiai 
jį pažino ir žino visas jo šunybes. 
Bet kodėl, klausia Togliatti, buvo 
leista Stalinui taip elgtis, kodėl 
jo niekšybės nebuvo iškeltos jam 
gyvam esant, kodėl leista susi
kurti vieno' asmens genialumo mi
tui, kuris šiandien stengiamasi 
sumaišyti su purvais.

— Apie faktus, kuriuos šiandien 
Chruščevas atskleidžia, mes netu
rėjome jokios nuovokos.

— Vienu metu Viskas, kas bu
vo padaryta gero, buvo priskiria
ma viršžmogiui, visos teigiamos 
charakterio ypatybės taip pat — 
dabar, viskas, kas yra blogiausio, 
lygiu užsidegimu priskiriama vėl 
tam pačiam asmeniui.
. — Vįjjnu iį kitu atveju mes esa
me už kritiško svarstymo Ir spren
dimo ribos — rašo Togliatti.

Toliau jis sako, kaip galėjo at
sitikti, kad įsigyveno tokie meto
dai ir Sovietų Sąjungos gyveni
mas taip nutolo nuo demokratijos 
ir teisėtumo, priveduslo iki dege
neracijos, tikro idėjinio išsigimi
mo.

Togliatti mano, kad iškilę So
vietų Sąjungos sistemos luošumo 
faktai neturėtų sumažinti solida
rumo ir pasitikėjimo tarp paski
rų šalių komunistų partijų, ta
čiau Kremlius nustoja pasitikėji
mo kaip vadovaujantis centras. 
Situacija reikalauja paskirų kraš
tų komunistų partijas būti dau

giau nepriklausomomis savo spren
dimuose, saugojant demokratinį 
kelią.

Togliatti pareiškimai padarė 
sprogusios bombos įspūdį visame 
pasaulyje. Tai buvo pirmas vlešaš 
užsienio komunistų vado pasisa
kymas dėl Chruščevo kalbos 20- 
me Sovietų Sąjungos komunistų 
kongrese Maskvoje.

Togliatti yra vienas žymiausių 
komunistų vadų Europoje, o Ita
lijos komunistų partija yra did
žiausia už geležinės uždangos.

Tš Italijos pasiekusios žinios 
skelbia, kad Togliattis po šio 
straipssnio atspausdinimo pasis
lėpęs. Jis esą saugomas 5 vyrų 
su sekretore ir podukra išvykęs 
nepranešdamas naujo adreso. Ke- 
liarius metus Togliattis yra gyve
nęs Maskvoje.

Šiaušiasi ir Prancūzijos 
komunistai

Prancūzų komunistų partijos 
vadovybė, tarsi susitarusi su Tog- 
liačlu, paskelbė pranešimą, kuria
me sakoma, kad “paaiškinimai dėl 
Stalino klaidų yra nepatenkina
mi”. Toliau sakoma, kad yra “ne
teisinga vien tik Stalinui prikerg
ti viską, kas tik yra neigiamo Sov. 
Sąjungos komunistų partijos veik
loje”. Prancūzijos komunistai su
tinka, kad Stalinas yra kaltas dėl

kad pasaulinis komunizmas taip 
lengvai sugsius, arba nutruks 
glaudus ryšys tarp paskirų kraštų 
komunistų partijų.

Labiau tikėtina, kad susilpnės 
tik Kremliaus įtaka paskirų kraš
tų kom. partijose ir jos pasidarys 
daugiau savarankiškos, bet ne ma
žiau agresyvios ir kovingos, kaip 
iki šiol. Tikėtina dar ir tuo, kad 
komunistai keis taktiką, kovos me
todus, bet nenukryps nuo pagrin
dinio savo tikslo.

Reikia laukti, kad rusiškosios 
meškos dirbtinė šypsena dar padi
dės, jeigu komunistų partijos už
sieniuose dar labiau pasišiauš 
prieš Kremlių, bet neužmirština, 
kad tai bus rusiškoji meška Ir to
kia pat, kaip ir Stalino dienose.

J. K-nis.

TRUMANAS APIE 
KOM. ŠYPSENAS

Buv. JAV prezidentas H. Tru- 
manas šiuo metu keliauja po Eu
ropą. Pereitą savaitę jis atvyko 
į Angliją. Londone spaudos konfe
rencijoje Trumanas pareiškė, kad 
Jis negalįs pasitikėti Chruščiovu, 
tikėti jo žodžiams apie draugystę 
ir talkų sugyvenimą bei bendra
darbiavimą su Vakarais, kada tas 
pats Chruščevas dar taip nesenai 
yra vykdęs, arba padėjęs vykdyti, 
Stalino politiką.

Dėl atominių bandymų Truma
nas pareiškė, kad jie turėtų būti 
vykdomi ir toliau. Paklaustas dėl 
Vokietijos sujungimo perspektyvų, 
Trumanas atsakė, kad šitai gali 
įvykti labai greitai.

Šiurpi lėktuvo nelaimė
Birželio 20 d. Venezuelos ke

leivinis lėktuvas, pakilęs iš New 
Yorko aerodromo su 64 keleiviais 
ii- 10 žmonių įgula, po dviejų va
landų nukrito į Atlanto vandeny
ną, apie 30 mylių į pietus nuo 
New Yorko, ir paskendo. Žuvo visi 
žmonės.

Nuskendusis lėktuvas skrido į 
Venecuelos sostinę Carcas. Lėktu
vo motorui užsidegus pilotas pa
suko atgal, tikėdamasis pasiekti 
aerodromą, bet vėliau motoras už
sidegė ir lėktuvas iš 8000 pėdų 
augščio sukdamasis nėrė žemyn. 
Atsitrenkęs į vandenį užsidegė ir 
akimirkoj paskendo. Į nelaimės 
vietą atskubėję laivai tesurado tik 
dviejų žmonių lavonus ir lėktuvo 
nuolaužų.

Ši lėktuvo avarija yra viena iš 
daugiausiai pareikalavusių žmo
nių gyvybių pasaulyje. 1950 me
tais prie Kardlfo, Wales, lėktu
vui sudužus žuvo 80 futbolo en
tuziastų.

Adelaidė
Tragiškųjų birželio įvykių su

kaktį minėjome miesto rotušės 
salėje. Jį suruošė Pabaltlečių Ko
mitetas, tad ir dalyvavo jame lie
tuviai, latviai ir estai. Atsilankė 
skaitlingas būrys ir australų.

Džiugu, kad randama galimybės 
j šiuos minėjimus pakviesti ir su
dominti įtakingus australus, kurie 
įsijausdami į mūsų tautos trage
diją, tampa Lietuvos draugais. 
Tai ryškėjo ir šiemet iš jų kalbų. 
G.S. .McDonald teisingai pastebė
jo, kad jei mes čia atvažiavome, 
tai tik todėl, kad mes branginame 
laisvę.

Meninėje programoje girdėjome 
A. Pruul vadovaujamo estų choro 
tris liaudies dainas. Solo dainavo 
latvė E. Egllte — Veikerte, estė 
Meta Pruul, estas tenoras Lambit 
Harm Ir mūsų G. Vasiliausikenė, 
kurios puikiai išpildytos J. Nau
jalio, J. štarkos ir J. Strollos 
dainos žavėjo visus. Geras buvo 
Mėtos Pruul ir Lambit Harm due
tas. Didelis ir stiprus latvių cho
ras, vadovaujamas K. Švenne, pa
dainavo tris latvių dainas. Po to 
sekė Pabaltijo tautų himnai: es
tai giedojo estų, latviai — savo, 
o lietuviai... Gerai dar, kad sa
lėje buvo daug brolių latvių, — 
jie tad ir išgelbėjo mus giedoda
mi mūsų tautos himną.

Žiūrint į sceną, atrodė, kad lie
tuvių jau nebėra Adelaidėje.

Atleiskite, bet negaliu nekons
tatuoti, jog mūsų tautinio išsilai
kymo kovoje šitai reiškia pirmąjį 
didžiojo pavojaus skambutį.

Mes turime puikų dirigentą mu
ziką Šimkų, bet neįstengiame su
sirinkti į choro repeticijas. Turi
me pasišventusių ir energingų vi- 
suomeninkų, bet jie dažnai palie

kami vieni. Atseit, mes nesidedame 
prie bendro darbo, kratėmės 
pareigos, nors viešai visi mėgsta
me pakalbėti, pasigirti patriotais 
esą — žodiniais patriotais tad ir 
paliekame.

Šis minėjimas tebūnie karti pa
moka ir paskatas ateities darbui.

J. Kalvaitis.

Melbournas
Siaubingieji 1941 m. birželio mė
nesio įvykiai — masinė rusų bol
ševikų įvykdytoji pabaltiečlų de
portacija — Melbourne buvo pami
nėta dviem atvejais. Jungtinis 
Baltų Komitetas birželio 14 d. mi
nėjimą Assembly Hall — dalyva
vo apie 500 žmonių, kurį pravedė 
to komiteto pirmininkas Arturs 
Berztiss. Dalyvavo vietinės vald
žios atstovų, parlamento narių, 
lenkų atstovas. Kalbėjo australai 
ir mūsiškiai. Priimta rezoliucija, 
smerkianti rusų bolševikų okupa
ciją ir jos siaubingus okupacinei 
valdžiai išlaikyti metodus.
Birželio 17 d. šv. Jono parapijoje 
lietuviai turėjo atskirą tų įvykių 
minėjimą, kuris prasidėjo pamal
domis bažnyčioje. Minėjimą salė
je pravedė bendruomenės valdybos 
pirm. Silvestras Balčiūnas. Pa
gerbti žuvę kovoje su raudonuoju 
rusiškuoju okupantu. Lietuviško
sios rezistencijos prasmę ir kelius 
paryškino kun. dr. P. Bašinskas. 
Bendruomenės, valdybos vardu S. 
Balčiūnas paaiškino naująją bol
ševikų taktiką ir ragino laikytis 
atsargiai dėl korespondencijos ir 
kitokio bendravimo su kraštu. Re
zistencinio pobūdžio susirinkimą 
žodžiu sveikino antikomunistinės

KALBA. NASSER
Egiptas atšventė britų išsikrau- 

tymą iš Sueso kanalo zonos. Egip
to min. pirm. pik. Nasser šventės 
metu Kaire pareiškė pasitenkini
mą, kad britai įvykdė sutartį ir 
numatytu laiku savo kariuomenę 
Išgabeno iš Egipto žemės. Nasser 
priminė, kad Egiptas nori gerų 
santykių su D. Britanija, kaip ir 
kiekviena kita valstybe, todėl mie
lai priima ir Sov. Sąjungos išties
tą ranką.

Naujasis Sov. Sąjungos užsie
nių reikalų mirtisteris Dimitri 
Shepilov , kada jis pasirodė Res
publikos aikštėje, Kaire, skirtoj 
svečiams estradoje, egiptėnai jam 
sukėlė ovacijas. Shepilovas turėjo 
keletą valandų trukusį pasikalbė
jimą su Nasser ir po to spaudos 
atstovams pareiškė, kad "viskas 
tvarkoj".

• Suomių “Iltalehti” žiniomis, 
tarp Rygos ir Baltijos jūros pro
jektuojama augščiausioj vietoj iš
kasti kanalą, kuriuo būtų palai
komas susisiekimas laivais,

Viktorijos darbiečių partijos va
das, parlamento narys F. Scully. 
Eilėraščių padeklamavo Lituanis
tinių Kursų lankytojai — V. Šal- 
kūnas, G. Bulokaitė, V. Relmeris 
ir K. Kazlauskas. Kitą dalį prog
ramos atliko skautų grupė, vado
vaujama pask. A. Karpavičiaus Ir 
ateitininkų — V. čižausko. 
Paskaityta Krašto Valdybos raš
tas, raginąs susimokėti solidaru
mo mokestį. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Salėje buvo apie 
400 lietuvių.
Šio minėjimo pagrindinė mintis 
buvo — esme kovojančios lietuvių 
tautos dalis ir todėl, keičiant ru
sų bolševikams taktiką, neturime 
nei pabūgti nei duotis suviliojami 
ar užliūliuojami. Kol kitaip nega
lima, kurkime mažąją Lietuvą sa
vos bendruomenės ir savos šeimos 
ribose. (x)

Newcastlis
Birželio 17 d. Newcastlio Pabal- 

tiečių Komiteto suruoštą minėjimą 
atidarė Cinitis. Pagrindinę kalbą 
pasakė svečias australas Stenton, 
pabrėždamas, kad naujųjų ateivių 
aktyvus įsijungimas j australų vi
suomeninį gyvenimą, būtų reikš
mingas faktorius kovoje prieš šio 
krašto komunistus.

Pabaltlečių bendruomenių pirmi
ninkai (Petrėnas, Kalot ir Pipste) 
pasakė kalbas lietuviškai, latviš
kai ir estiškai. Po kiekvienos kal
bos buvo giedamas tos tautos him
nas. Būdinga, kad paskiros tautos 
himną giedant prisijungdavo ir 
kitų tautybių žmonės. Pastebėta, 
kad didelė dauguma pabaltiečlų 
moka visų trijų Pabaltijo tautų 
himnus.

šiltu žodžiu pabaltiečlus pasvei
kino tragiškųjų įvykių sukakties 
proga minėjime dalyvavęs ukrai
niečių bendruomenės atstovas.

Meninėje programoje buvo lat
vių deklamacijos ir gražiai pasi
rodė Juškevičius su savo artistais 
nėgėjais (Petrėnienė, Juškevičiūtė, 
Juškevičius (junr); Mickevičius, 

Jazbutis (junr.) ir Liūgą (senr.) 
įdomiame gyvajame paveiksle 
“Birželio 14-ji Pabaltijo valsty
bėse, 1941 metais”.

Minėjime dalyvavo apie 120 žmo
nių. Ant nežinomojo kareivio ka
po padėtas vainikas.

V.L.

TARP KŪJO IR 
PRIEKALO

KIPRO SALOS PROBLEMA DAR 
LABIAU KOMPLIKUOJASI
Sąjungos su Graikija šalininkai 

Kipre tebevykdo teroro veiksmus 
ir retai kurią dieną nenužudomas 
britų karys ar civilis. Į vieną sos
tinės restoraną teroristų {sviesta 
bomba užmušė JAV vicekonsulą. 
Britų kariams persekiojant tero
ristus, kurių grupėje spėjama bu
vęs ir jų vadas generolas Grivas, 
už kurio galvą yra paskirta £ 12. 
500, buvo padegtas miškas. Ugny
je žuvo 19 kareivių.

Reuteris iš Londono . praneša, 
kad Turkija yra įteikusi ultima
tyvią notą Anglijos vyriausybei, 
įspėdama šią, kad jeigu Anglija 
leis Kiprui prisijungti prie Grai
kijos, tai Turkija prisijungimą su- 
kliudysianti jėga. Notoje nurodo
ma, kad Turkija yra pasiruošusi 
tokiu atveju į Kipro salą įvesti 
savo kariuomenę. Kipro salą nuo 
Turkijos skiria apie 40 mylių van
dens juosta.

Kipras yra britų kolonija. Bri
tai salą valdyti pradėjo 1878 m. 
pagal sutartį su Turkija. 1914 m., 
Turkijai kariaujant prieš Angliją, 
britai šią salą aneksavo. 1931 m. 
prasidėjus akcijai už prisijungimą 
prie Graikijos, buvo suspenduota 
gyventojų rnkta krašto taryba, o 
1954 m. Jungtinių Tautų Organi
zacijoj buvo svarstomas Graikijos 
pretenzijos j Kiprą. Manoma, kad 
keturi penktadaliai šios salos gy
ventojų (išviso yra per 500.000) 
yra už prisijungimą prie Graiki
jos.

• Maršalas Titas, po savo 
triumfalinės 18 dienų kelionės po 
Sov. Sąjungą, birželio 20 d. vaka
re traukiniu grįžo atgal į Bel
gradą.
• Australijos iždo valdytojas 

Sir Arthur Fadden pareiškė, kad 
Australija Amerikoj užtraukė nau
ją 25.000.000 dolerių (£ 11.000. 
000) penkiolikai metų 4i% pas
kolą.
• Birželio 21 dieną buvo trum

piausia šių metų diena Australi
joje. Saulė tekėjo 7 ir nusileido 
4.53 vai.
• Australijos mlnisteris pirm. 

Menzies lankėsi Prancūzijoj ir 
Austrijoj. Vienoje turėjo pasikal
bėjimus su Austrijos min. pirmi
ninku Leopold Figl ir kancleriu 
Juliu Raab. Menzies vyks dar į 
JAV, Vokietiją, Kanadą Ir Japo
niją.
• Britų tautų sąjungos miniš- 

terių pirmininkų konferencija pra- 
sisdėjo šią savaitę. Joje dalyvauja 
Anglijos, Australijos, Kanados, 
N. Zelandijos, Pietų Afrikos, Cey- 
lono, Indijos Ir Rhodezljos — 
^lyasalando ministerial pirminin
kai.

• Australija ir JAV vyriau
sybės susitarė pasikeisti atomo 
išradimais, kurie bus panaudoti 
taikos reikalui. Manoma, kad iš 
šito susitarimo Australija susi
lauks iš Amerikos žymios paramos 
dėl atomo pritaikymo pramonei.

• Tarptautinės valstiečių Są
jungos išleistas spec. H. Blazo 
str. “Komunistai žygiuoja ekono
minės agresijos keliu” atspaudas 
angliškai ir sykiu su kitu leidinių 
“Ekonominis Sovietų bloko veiki
mas laisvajame pasaulyje” (pra
nešimas JAV kongresui), pasiųs
tas keliems sšlmtams įtakingų as
menų, organizacijų vadovams ir 
laikraščių redakcijoms į Art. Ry
tus ir Aziją, kaip medžiaga skelb
ti ar pasinaudoti.

1
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VEIDAI IR VAIZDAI Amerikoje
(ŠALKAUSKO — ŠIMKŪNO

Viešai pasirodydamas meninin
kas išduoda save — pasako savo 
“credo”. Jis leidžia norėti ir pra
šyti, grožėtis ir nusisukti. Jo sie
los kūdikis — meno kūrinys tam 
tikra prasme tampa bendra nuo
savybe. Gera, kad šioji nuosavy
bė yra mūsų, kad menininkai yra 
lietuviai ir, didžiam mūsų džiaugs
mui, mes žinome savo tarpe turį 
žmonių, kurie pajėgia, drįsta ir 
nori atsiduoti kūrybai.

Kas gi matyta?
Menininkas, kūrėjas aplamai, 

mums mirtingiesiems kartais esti 
tikrai sunkiai prieinamas. Jam gy
venimas yra, kartojant Brazdžio
nio žodžius, “Dangaus žvaigždy
nuos ir skruzdžių takuos”. Todėl 
nenuostabu, kad H. Šalkausko 
Trys moterys judesio galioje pa
jaučia horizonto siurumą, pamato 
esančios uždarytos į kanarėlės 
narvų, o žemė joms tik mažytis 
bokso ringas.

Atrodytų, kad Šalkausko ranka 
linoleumo negerbia. Su savo pasi- 1 
rinkta medžiaga jis nebičiuliauja. 
Todėl jo bruožas sunkus, didelis, 
kietas. Į šonų palinkusi galva 
(Dviese kažkada 52), ranka ant 
peties, laužytam judesy/ sustingę 
akys — atlikta sunkiom, sakyčiau, 
skausmo iškreiptom linijom, o vi
suma maloniai jauki ir supranta
ma, nes neperdaug ir neperdėta.

Taip pat didelio įspūdžio atsie
kta Regatoje. Paprastučiai — pa- 
prastutėlia! vienoje plokštumoje 
trys laivukai... ir Šalkauskas ne
sprendžia kiek augštas yra dan- 
kus, kiek gilūs vandenys. Jis tik 
klausia. I

Daug sunkesni eiliniam žiūro-' 
vui Šalkausko abstraktieji darbai. 
Juose daug kur siužetas išnyksta, 
užleisdamas vietų linijai, palikda
mas laisvę vaizduotei.

A. Šimkūnas yra kitoks. Kitoks 
savo pasirinkta tema, jos išpildy
mu, turiniu bei forma. Jo siužetai 
yra čia, žemėje, pasiekiami mūsų 
rankomis.

Galgota įdomi tuo, kad kryžiaus 
simkolio suprastinimas (palikta 
tik dešinė Nukryžiuotojo ranka) 
yra naujas, originalus, pagaunan
tis.

Pikto Barnio (Angry Quarrel) 
raižinys parodo, kad Šimkūnas 
žmogaus nesigaili. Paprastas, gal 
net žemas žmogus yra jo tema.

Modeliuodamas gyvenimo’ reiš
kinius Šimkūnas kartais vaizdą 
perkrauna. Pavyzdžiui Poilsio va
landoj (Rest Hour) žmogaus ir 

mašinos palyginimas, sakyčiau, ne
reikalingas. žmogus mašiną pasi
darė savo patogumui... šiltai, at
leistais sąnariais susirangęs žmo
gus, maisto dėžutę naudodamas 
pagalvės vietoje, būtų galėjęs bū- 

, ti keliautojas, darbininkas, prin
cas ar elgeta, o mes vistiek bū
tume žinoję kad jis ilsisi. Trak-

PARODOS ĮSPŪDŽIAI)

torius tad lyg nereikalingas grioz
das.

Ten, kur Šimkūnas yra šiltesnis, 
kur suspindi meilė (Boy, Ex Lib- 
ris ir kt) ten jis tikrai malones
nis dienos rūpesčių nukankintam 
žiūrovui.

žiūrovas gerbia menininko lais
vę. Ne jo valioje menininkui už
drausti jieškoti naujų išraiškos 
formų, idėjų, naujos interpretaci
jos. Jieškojimas yra vienas būdin
giausių elementų kūrėjo būtyje. 
Bet žiūrovas, dažniausiai tik vy
damasis ir sekdamas kūrėją, gali 
įtarti jį kartais esant nenuošird
žiu, bandantį prigauti ir, dėl vie
nos ar kitos priežasties, neparo- 
dantį tikrojo savo veido. Ir žiū
rovas bus teisus, nes jie abu taip 
pat tik žmonės.

AGA.

H. Šalkausko lino raižinys.Trys moterys.

* LNA, gegužio 23. — Tarp 
gegužio 13 d. valstybinės paskolos 
pasižadėjimus pasirašiusių Vil
niaus operos teatre minimi: Juo
zas Grybauskas, operos vyriau
sias režisorius, Stumbras — rėžis, 
padėjėjas, Jovaišaitė (Olekienė), 
baleto solistė.

— Ryšium su Lenkijos tautine 
švente, minima gegužio 3 d., JAV 
užsienių reikalų ministerijos pa
reiškime sakoma, kad lenkų tauta

JAV ir Kanados lietuvių kultū
ros kongresas ir dainų šventė 
įvyks š.m. rugsėjo mėn. 1-3 die
nomis Čikagoje. Dainų šventėje 
dalyvauti užsiregistravo apie 40 
chorų su 1500 dainininkų. Kong
reso darbai garsinami taip pat 
tarp amerikiečių ir kandiečių — 
pasiųsti laiškai JAV prezidentui 
Eisenhoweriui, senatoriams, kong
reso nariams, spaudai. Dainų šven
tė bus perduodama per radiją ir 
televiziją.

JAV ir Kanados liet, jaunimas 
aktingai dalyvauja kongreso ir 
dainų šventės paruošime. Akade
minio jaunimo sekcija dalyvaus 
kongreso darbuose.

— I JAV buvo nuvykęs lenkų 
gen. Andersas, kurį priėmė pre
zidentas Eisenhoweris ir užsienių 
rejkalų ministerijos augšti parei
gūnai.

įsakmai prašoma nenustoti vilties 
ir nepasiduoti propagandai, mėgi
nančiai suklaidinti, kad esą Lenki
ja esanti užmiršta. Tai nėra tie
sa, sakoma pranešime, nes gegu
žio 3-ji yra ta diena, kurią, tiek 
JAV, tiek Lenkija dar daugiau 
pareiškia savo abipusį tikėjimą į 
laisvę ir dar daugiau sutvirtina 
tarpusavio draugiškumo ryšius, 
abu kraštus jungiančius net Ir per 
geležipę uždangą.

PAULIUS SIRGEDAS

RAMESNIO RYTOJAUS BELAUKIANT
Giminės, laukdami mūsųj įsitai

sė televizijos aparatą — sutiktu
vėms staigmeną. Todėl pirmąsias 
svečiavimosi dienas, beveik ištisai 
ir prasėdėjome įsmeigę akis į mums 
nematytą “stebuklą” — televizijos 
ekraną. Ir ištikrųjų, televizija 
bene ir bus vienas reikšmingiau
sias Amerikos kultūrinio bei civi
lizacinio gyvenimo poreiškis, tie
siog užkerėjęs tautą. Tų kerų ir 
mes paragavome, tik pritardami 
kaikurių vietos auklėtojų rūpes
čiui dėl žalingos “televiženo” įta
kos į jaunąją kartą ir aplamai 
žmogaus nervus, bei sutrumpėjusį 
dėl kurdinimosi tempo laiką, mes 
kolkas atsisakėme įsigyti tą vilio
jančią namų pramogą, retkarčiais 
ją pasiskolindami iš kaimynystė
je gyvenančių giminių, šiuo rei
kalu, manau, bus įdomios Infor
macinės nuotrupos iš mūsų mies
to dienraščio.

Per 10 metų Amerikoje televi
zijai išleista 16 miliardų dolerių, 
maždaug 3 miliardai daugiau ne
gu mokyklų statybai ir jų išlai
kymui. šiandien jau turime 600 
T.V. stočių. Kadangi Joks kitas 
išradimas per tokį trumpą laiką 

, neįstengė taip paplisti ir paverg
ti publiką, tai televizija pajungta 
daugiau biznio reklamai, o ne kul
tūros bei civilizacijos reikalui.

Amerikoje televizijos aparatus 
turi jau 32 miilonai šeimų. Jau
nimas iki 15 metų amžiaus prieš 
televizijos ekarną prasėdi po 3-4 
valandas mokyklos dienomis, o dar ■ 
ilgiau laisvomis — beveik daugiau 
negu mokyklose praleidžia.

i Apie 80% programos užima 
kaubojų, erotiniai, kriminaliniai, 
nešvankių komedijų filmai. Rim
tesnei programai tad lieka ne
daug vietos ir laiko.

t Kartą, po televizijos seanso pas 
' gimines, tik grįžę į savo gūžtą, 
stebėjome jau “gyvąją televiziją” 
— gatvėje augaloti policininkai 
tvarkė kelis jaudukus ir apjuosė

1 jų rankų riešus plieninėm apy
rankėm. Tos pačios gatvės “ek
rane” dar matėme po automobiliu 
staiga "atsigulantį” žmogų ir nu- 
kaukusį greitosios pagalbos auto
mobilį. .. {vykiai keitėsi lygiai 

, taip greitai, tokiu pat tempu, 
kaip ir giminių “televiženo” ek
rane. ..

III LAIŠKAS Iš ČIKAGOS

raižių prekybinį centrą — kon- 
centruodamasis į 
člo pasaulį.

Čikaga kasdien 
pu keičia savąjį 
lenktyniaudama ir užkariaudama 
kitų pasaulio didmiesčių pasireiš
kimų, pasididžiavimų rekordus: 
vis didžiau ir plačiau, vis skaitlln- 
giau ir turtingiau, vis judriau ir 
skubiau, vis naujau ir kitoniškiau 
ir t.t.

Čikagoje auga ir vis didinama 
sunkioji pramonė, plečiasi reky- 
ba bei kitos biznio šakos teikda
mos progos gerai uždirbti, išleis
ti, rizikuoti, iškilti ir sužlugti. O 
vsa tai ir gimdo naujus rekordus, 
skatina pasitempti, kombinuoti, 
machinuoti, planuoti ir... nepasi
sekus bankrotuoti.

Didžiausias pasaulyje aerodro
mas yra Čikagoje. Čia baigiamas 
įrengti ir didžiausias užjūrio lai
vams dirbtinis uostas. Čikagoje 
nugriaunami ištisi kvartalai na
mų — naujos autostrados veda
mos per miesto širdį. Statomos 
naujos gatves, kurios milžinišką 
miestą sukapos į kvadratus pasau
lio šalių kryptimis: pietus ir šiau
rę, vakarus ir rytus. Sako, tai pa
lengvinsią orientuotis ir keliauti 
per miestą be planų... Ilgų gat
vių pakraščiuose jau nebesutelpa 

I “naktigultui" pastatomi liuksusi
niai automobiliai, o gyvenamųjų 
namų statyba vyksta milžiniškais 
tempais — į šį žmogaus ekonomi
nio gerbūvio fabriką plūsta masės 
žmonių. Darbo pasiūla privilioja 
tūkstančius ir vislių tamsiaodžių 
iš skurdessnių pietinių valstybių. 
Tai vėl nauja problema baltajam 
žmogui, nes juodukai pasitenkina 
žemesniu gyvenimo štandartu ir 
dirba pigiau, gyvena butuose glau
džiau ir veisiasi greičiau. Be to, 
jie, kaip viendieniai vaikai: nesi
rūpina rytojum, švaisto uždirbtus 
pinigus gėrimams, puošniems rū
bams, luksuslniams automobiliams. 
Šios tamsiaodžio žmogaus silp
nybės labai malonios baltaodžiui 
biznieriui, ypač izraelių valkams, 
kurie mielai negrams parduoda sa
vo rajonuose namus, kitaip “pa
deda” įsikurti, pinigą išleisti... 
Na, o čia tokia mada, kad negrų 
kaimynystės nemėgsta baltaodis ir 
fodėl jis nešdinasi į kitą rajoną, 
į kitą vietą, o į jo namą — į kai
myninį, paskui vėl j gretimą — 
juodi žmonės, kol visą kvartalą 
baltiesiems išsikrausčius juodieji 
negrai užima. Taip atsiranda kom
paktine mase apgyventi negrų 
kvartalai, kur baltajam, sako, mai
šytis ir nepatartina ... nesau
gu...

Čikagoje viskas vertinama Bil
ijonais: uždirbama milionai — mi- 
lional prageriama, iššvaistoma,

išorinį didmies-

pašėlusiu tem- 
veidą, veržliai

iš 
uždaro giminių ratelio.

I Čikagą įsispraudėme be di
desnio triukšmo, be — apsigarsi- 
nimų laiškais ir spaudoje, tenorė
dami ilgėliau kurtis bei stebėti 
naujojo krašto gyvenimą ir jo pa
raiškas ramiai, koncentruotai 
siauro, 
žodžiu, geidėme dar keliaujančio 
per pasaulį žmogaus žvilgsniu ver
tinti naująją aplinką, susikurtąją 
būseną. Todėl kiekvieną laisvą va
landą Išnaudojau iškyloms po did
miesčio gatves, daugiausiai nu- 

I krypdamas į “downtowną”, dango- 

žiogas, kuriam nevalia žiop- 
saviškai koreguoti, orientuo- 
nes didmiesčio svaigas tave 
nesulaikomai, neleisdamas sp-

milionai dulkių, bacilų, medžių; 
milionai ir dar milionai. Ir tu, 
žmogau, tarp šių milionų esi men
kas 
loti, 
tis, 
neša
sidairyti, susikaupti, tempą sulė
tinti. Ir todėl pirmuosius 3 mėne
sius čia mes ne ramiu australiš
ku žingsniu pražygiavom, bet bliz
gančiais bičiulių automobiliais pra- 
ūžėm, nespėdami , neįstengdami 

. ankstyvesnių planų, įsipareigoji
mų pilnai atlikti, vis tikėdamies 
ramesnio, laisvesnio rytojaus...

(Kitą savaitę skaitysime apie 
senuosius ir naujuosius ameri
kiečius, kurių tarpe surasime ir 
savo gerus pažįstamus. Red.)

LINKEJIMAI 
LIETUVOS 

SOCIALISTAMS
Socialistų Internacionalo pirmi

ninkas Morgan Philips ir gen. 
sekretorius Julius Branthal atsiun
tė Lietuvos Socialdemokratų parti
jos Užsienių Delegatūrai 60-ties 
metų nuo partijos įsteigimo su
kakties proga sveikinimą, kuria
me, be kita ko, pažymima, kad 
Lietuvos Socialdemokratų Partija 
įsisteigė istorinėje Vilniaus kon
ferencijoje 1896 m. gegužės 1 d. 
Jos steigėjai, tarp kitų, buvo dr. 
Andrius Domaševičius ir Alfonsas 
Moravskis. Tuo laiku Lietuva bu
vo carinės Rusijos imperijos dalis. 
Socialdemokratų partijos steigia
moji konferencija priėmė partijos 
programą, kurioje pareiškė ištiki
mybę demokratiniam socializmui Ir 
pasiryžimą atstatyti nepriklauso
mą, demokratinę Lietuvos respub
liką.

“Stepono Kairio vadovaujama, 
Jūsų partija stovėjo avangarde 
kovoje dėl socialinės demokrati
jos ir Lietuvos valstybinės nepri
klausomybės. Ji suvaidino taip pat 
didelį vaidmenį 1905 metų revoliu
cijoje ir tautiniame — rezisfen- . 
ciniame sąjūdyje nacių okupacijos 
Lietuvoje metu.

Jūsų Partija įstojo g Soctelistų 
Internacionalą 1923 metais, Ham
burgo Kongreso metu. Ji visuomet 
ištikimai laikėsi principų, už ku
riuos pasisakė prieš šešiasdešimt 
metų”, sakoma sveikinime.

Latvių socialdemokratų Stock- 
holme leidžiama “Briviba" gegužės 
mėn. numeryje nušvietė Lietuvos 
S.P. nueitą per 60 metų kelią ir 
palinkėjo jiems sėkmės. Latvių so
cialdemokratai seniai bendradar
biauja su Lietuvos socialdemokra
tais. šiltai prisiminti tie laikai, 
kai K. Bielinis dirbo Rygoje. Lat
vių socialdemokratų vadovybė už
sienyje pasiuntė prof. J. Kamins
kui sveikinimo telegramą. Elta.

A. ZUBRAS

VALDŽIA IR PARTIJA 
rusiškajam komunizme

(Žiūr. Nr’. 25 “Marksizmas ir rusiŠkasai komunizmas.”
Paskutiniojo karo metu, sunkiausiai karo naštai gulant ant pa

grindinio rusiškojo kamieno, buvo padaryta didelių nuolaidų rusiš
kajam tautiniam jausmui: spaudoje, kalbose pasigirdo motinos Rusi
jos, tėvynės vardai. Ruso tautinę sąmonę glostė ir glosto caristinės 
Rusijos valdytų kraštų pakartotinas aneksavimas, satelitų susikūri
mas, įtakos sferų išplėtimas, raudonosios armijos įžengimas Berly
nan, Pragon, Budapeštan, Vienon. Apie tai bus sukurta dainų, atsi
ras legendų apie herojus, apie šiuos raudonosios armijos žygius jau 
šiandien patetiškai byloja mokyklinės knygos, kalba mokytojai ir 
komjaunimo vadai. Rusifikacijos vaizdui atbaigti tenka paminėti ir 
Rytprūsių dalies prie centrinės rusų tarybinės respublikos priskyri
mas ir rusų toje srityje įkurdinimas, o taip pat Pabaltijo gyventojų 
labai žymus atmiešimas rusiškuoju elementu. Ar šitaip vaizdavosi 
Marksas tarptautinius lydinius, tai antros eilės klausimus, ket reikš
minga tai, kad maskviškiai bolševizmo vadai, norėdami ar nenorėda
mi, nuėjo tuo keliu, kurį jie anksčiau vadindavo imperialistiniu, šo
vinistiniu, kolonialiniu Ir kitais smerkiančiais vardais. Laimėtas ka
ras vertė pasirinkti iki tam laikui teoretiškai nenusakytus ir gai
rėmis nenusmaigstytus kelius. Raudonosios Maskvos galutinis tiks
las visad buvo ir tebėra tikslas -r- pasaulinis komunizmas. Bet tai 
teoretinė bazė. Ar tas tarptautinis raudonasis kūrinys turėtų būti 
viena valstybė su centrine vadovybe, ar tik tautinių valstybių są
junga, tas, atrodo, dar nėra aiškiai išspręsta. Kelias, kuriuo Maskva 
pasistūmėjo ir stumiasi naujaisiais laikais, yra pirmoje eilėje stip
rinti politiškai ir ūkiškai SSSR, suteikiant vienalytį rusišką charak
terį, rusifikuojant ir prijungtuosius kraštus, gi didesnius, Rusijai sa
vo dvasia mažiau ar daugiau svetimus etninius vienetus paversti 

ūkiniais ir politiniais satelitais, paliekant kultūrinę autonomiją. Tai 
yra gyvenimo realybės diktuoti sprendimai. Maskva, — žinoma, gali 
siekti dar artimesnio prisijungimo slaviškųjų kraštų, dėl kurių jau 
svajojo Dostojevskis, bet žymiai kitos rūšies santykiai ar jungtis bus 
su raudonąja Kinija arba, jei taip atsitiktų, su kitais Rusijos sienų 
nutolusiais, bet komunizmo keliu nuėjusiais kraštais. Jau Jugoslavi
ja, matome, nors ir būdama slaviškas kraštas, bet gyvendama ato
kiau Rusijos, nepasidavė satelito padėčiai. Satelitais Maskvai talkiu 
keliu niekad neišyirstų savo kultūra ir etniškai skirtingos šių dienų 
vakarų Europos valstybės. Yra labai galimas daiktas, kad tarptau
tinio konflikto metu raudonoji armija ir komunizmas užlietų visą 
Europą, bet sunku tikėti, kad šie plotai ilgesnį laiką galėtų 'išlikti 
Maskvos politinėje vadovybėje, žinoma, karinė okupacija, kai nebe
liktų arti organizuotos priešiškos politinės ir karinės pajėgos, kaiku- 
riam laikui būtų galima, bet tik neilgam. Rusijos komunizmo dar 
didesnis išplitimas Europoje, būtų ir jo galas ai deformavlmasis.

Teoretiškai rusiškasai komunizmas dabartine savo konstitucija 
valdžios principą kildina iš liaudies valios. Augščiausiu valdžios or
ganu konstitucijos prg. 30 nusako esant Visasąjunginę Vyriausiąją 
Tarybą. Dabar veikianti konstitucija buvo priimta 1936 m., kuri pa
keitė 1924 m. konstituciją. Pati pirmoji komunistinės Rusijos kons
titucija buvo įvesta 1918 m., kuria valstybė tebuvo tik miesto ir 
kaimo proletariato ir vargingesniųjų ūkininkų’ institucija. Raudo
noji armija, pirmoji konstitucija nusako, taip pat tik iš tų kategori
jų piliečių teorganizuojama ir tik jų Interesams ginti. Daugeliui Ru
sijos gyventojų buvo paneigta balsavimo teisė ir teisė priklausyti ar
mijai. 1936 m. konstitucija, pabrėždama, kad senosios buržuazinės 
santvarkos likučiai essą išnykę, įvedė visuotiną balsavimo teisę. Tuo 
įstatimiškai pabrėžta, kad revoliucinis laikotarpis yra išgyventas, 
proletariato diktatūros fazė panaikinta ir pradedamas naujas, tikrai 
demokratinis laikotarpis. 1936 m. konstitucija buvo dar papildyta 
1947 m. ir tokios formos ji dabar sudaro TSRS valstybės juridinę 
bazę. Iš tikrųjų, tai ir paskutiniosios konstitucijos rusiškojo komu
nizmo valstybei kaip tik trūksta pagrindinio demokratijos bruožo — 
valdžios Išsirinkimo laisvų rinkimų kelių ir iš to sekančios ataskai
tos; Konstitucija teoretiškai tai garantuoja laisvus, tiesioginius ir 

lygius rinkimus, žodžiais konstitucija garantuoja ir kalbos, spaudos 
ir susirinkimų laisvę. Tačiau toje pat konstitucijoje yra įvestas ir 
Trojos arklys: parag. 2 nusako TSRS politinį pagrindą, kilusį iš 
proletariato diktatūros laimėjimo; parag. 126 konstituciniu keliu įtei
sina komunistų-bolševlkų partiją ir, nei šiame nei kituose konstituci
jos paragrafuose nieko neminint apie politinio grupavimosi laisvę, 
teisiškai yra įkurta vienos partijos valstybė, vienos partijos diktuo
jama valstybė. Valstybinės teisės požiūriu, rusiškasai komunizmas 
valdžios prerogatyvą greičiau gali kildinti Iš revoliucijos laikų, iš pa
vykusio perversmo, kas visai aiškiai parag. 2. ir padaryta. Dabartinė 
rusų valstybinė forma yra perėmusi iš revoliucijos laikų pagrindini 
dalyką — kariškai disciplinuotą organizaciją, kuri buvo pilietinio 
karo metu būtinybė. Iš tos perspektyvos darosi mums suprantama 
partijos suplakimas su pačia valstybe ir vykdomąja valdžia, beato
dairiškumas, bekritiškumas, valdžios galios išplėtimas kontroliuoti 
dvasios pasireiškimą mene, moksle, filosofijoje ir religijoje, iš viso — 
kontroliuoti visą individo egzistenciją. Karinė organizacija būtinai 
siekia sumasinlmo ir yra nepakanti asmenybei. Karinė organizacija, 
pasiglemžusi valstybines funkcijas ir. galias, būtinai išvirsta valdžios 
šaltiniu ir sau tikslu, taigi sukuria autokratišką valstybinę būseną.

Netoisinė rusiškojo komunizmo 'valstybės santvarka kilo ne vien 
tik iš marksizmo, bet yra ir tęsinys autokratinių carų laikų, nes li
beralinė konstitucinės monarchijos era Rusijoje tebuvo labai trumpa 
ir negalėjo palikti tautoje gilesnių pėdsakų. Inertinė tamsi masė, o 
tokia ji tebebuvo Rusijoje šio šimtmečio pirmaisiais dešimtmečiais, 
valdžios reikalą laiko persunkiu sau dalyku ir savotiškai yra paten
kinta, jei tos pareigos ant jos pečių neužkraunamos. Apskritai, ne
laisvė yra žymiai lengvesnis dalykas negu laisvė, nes ji reikalauja 
svarstymo, sprendimo ir atsakomybės. Nebus perdėta, kad rusų ma
sė valdžią visad laikė lyg svetimu kūnu savo tarpe. Rusų rašytojas 
ir filosofas hvanov 1909 m. rašė apie savo tautą: “Kraštas visad žiū
rėjo į valdžią, lyg į kažką dieviškos Apvaizdos jam uždėtą ir dėl 
to šventą dalyką, bet daugiau lyg į kiautą, negu į kažką jam pa
čiam esmingą, nuo 18 š. net kaikurlais atžvilgiais lyg kažkaip' sve
timą." *) (B.D.)
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SYDNfiJAUS 
LN TARYBOS

Pranešimas
Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta

ryba, š.m. birželio mėn. 15 d. po
sėdyje, nutarė paskelbti visuome
nei dėl bendrųjų Sydnėjaus lietu
vių namų ir artimiausios savo 
veiklos šių informaciją:

1. šalia Sydnėjaus Lietuvių Na
mų Tarybos įsisteigus dar kitai 
— B anksto wno Lietuvių Namų 
Laikinaljai Tarybai, Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenėje atsirado 
žalingas susiskaldymas. Sydnė
jaus LN Taryba yra pasiryžusi 
įgyti lietuvių namus ten, kur dau
guma tautiečių nutars, gi banks- 
towniškė — tik Bankstowne.

. Sydnėjaus LN Taryba, siekda
ma vienybės ir eidama susitarimo 
keliu, padarė žygių, kad būtų įsi
gyjami vieneri namai ir’todėl, su
radus abiems taryboms priimtiną 
sklypą Bankstowne (Cross St.) 
norėjo’ jį nupirkti ir š.m. gegužio 
mėn. Sydnėjaus LN Tarybos šauk
tame nepaprastame narių susirin
kime buvo iškelta mintis vietos 
klausimą nuspręsti referendumo 
kyliu, suteikiant galimybę kiek
vienam Sydnėjaus lietuviui, prisi
dėjusiam savo įnašu prie namų 
įsigijimo, pareikšti savo nusista
tymą raštu. Referendumo minčiai 
pritarė susirinkime dalyvavę ir 
Bankstowno atstovai.

Šiomis dienomis gautas iš Ban
kstowno miesto savivaldybės raš
tas, kuriuo atmestas mūsų prašy
mas — ant šio sklypo neleidžiama 
statyti tokio pobūdžio namus, ku
rie atitiktų mūsų bendruomenės 
reikalui. Gi turimas Bankstowno 
sklypas, Sydnėjaus LN Tarybos 
nuomone, ir pereitų metų visuo
tinio susirinkimo tarimu, Sydnė
jaus lietuvių bendruomenės na
mams netinka. Be to, ikšiol dar 
nėra raštiško leidimo ir ant šio 
sklypo statyti namus, kuriuose 
galėtų būti įrengta salė šokiams 
ir panašiems parengimams.

2. Š.m. birželio 3 d. Banks
towno lietuvių namų susirinkimo 
paskelbtoji rezoliucija pakaltino 
Sydnėjaus LN Tarybą, bet nieko 
nepasakė dėl referendumo ir pa
kartojo anksčiau skelbtąjį nuta
rimą, kad namai bus statomi Ban
kstowne. šis bankstowniečlų be- 
kompromisinis nutarimas tegali
ma vertinti kaip noras savo valią 
primesti kitiems, didesnei Sydnė
jaus lietuvių bendruomenės daliai, 
gi Sydnėjaus LN Taryba tebėra 
nuomonės, kad vietos klausimą 
nusprendžia dauguma. Todėl Syd
nėjaus LN Taryba kviečia v i - 
sus Sydnėjaus lietuvius prie 
bendrųjų namų įsigijimo — sudė
jus pinigus, vienon kason vietą ta-’ 
da tiems namams nutartų nariai 
referendumo keliu.

3. Sydnėjaus LN Taryba, žino
dama dabartini bankstowniečlų nu
sistatymą ir turėdama galvoje, 
kad 83% Sydnėjaus Lietuvių Na
mų narių gyvena ne Bankstowno 
apylinkėje, yra pasiryžusi ener
gingai jleškotl tinkamo objekto 
arčiau centro. Todėl kviečiame vi
sus tautiečius talkon, pranešant 
apie parduodamus didesnius na
mus, viešbučius (Licensed' Guest
house, reception house ir pan.) su 
didesniais sklypais, arba laisvus 
sklypus. Pranešimus siųsti prašo
me šiais adresais: R. Venclovas, 
9 Leninas St., Homebush, N.S.W. 
J.P. Kedys, 91 A Argyle St., Pa
ramatta, N.S.W.

4 Naujų narių įtraukimas ir pi
nigų rinkimas nutarta suaktyvin
ti, kad sukėlus reikalingas lėšas, 
sykiu bendrajam reikalui apjun
giant visus tautiečius. Tarybos 
nariai ir įgaliotiniai aplankys 
tuos tautiečius, kurie dar nėra ap
lankyti, bet labai gražu būtų, jei
gu nelaukdami beldimosi į duris 
siųstume pinigus Sydnėjaus LN 
iždininkui šiuo adresu: S. Jarem- 
bauskas, 28 Pomeroy St., Home
bush, N.S.W.

Sekmadieniais namų įsigijimui 
pinigus galima įmokėti Camper- 
downe prie bažnyčios Tarybos na
riams P. Grosui, M. Petroniu! ir 
įgaliotiniui, spaudos kiosko vedė
jui p. Stašiui.

Sydnėjaus LN nario įnašas yra 
£ 5. Pereitais metais susirinkimas 
tarė, kad namų įsigijimą pasku
binus nariai padidina įnašų skai
čių iki £ 15.

■' Sydnėjaus LN Taryba kvie-

Atostogauti Einasi Gerai
KAZIMIERAS GRIGOŠAITIS PRADĖJĘS ATOSTOGŲ KELIO

NĘ R. VOKIETIJOJ, VIENU ŠUOLIU ATSIDŪRĖ AUSTRALIJOJ

Sovietams okupavus Lietuvą, 
1941 m. K. Grigošaitis, pasinau
dodamas repatriacine spraga, iš
slydo į Vokietiją, čia dirbo fab
rike kol pasibaigė karas ir raudo
noji armija okupavo tą Vokietijos 
dalį, kurioje gyveno K. Grigošai
tis.

Prasidėjo “nauja gadynė” — 
Grigošaitį pakvietė į rusų komen
dantūrą. Jam aiškino, kad tūks
tančiai “savanorių” jau grįžo į 
išlaisvintą tėvynę ir įsijungė į kū- 
dybinį darbą, todėl ir jis su žmo
na turįs vykti į Lietuvą.

Dabar leiskime kalbėti pačiam 
K. Grigošaičiui.

— Apsipratau su tais šaukimais 
ir pradėjau nebeeiti komendantū
rom Abudu su žmona buvome per- 
sirltę šeštąją dešimtį, tad nelabai 
ir bijojome — ką gi jie pelnys 
mus į Sibirą išvežę.

Bet vieną dieną atėjo griežtas 
įsakymas, kad būtinai vyktume 
pas "draugą” komendantą. Neat
vykus grąsino jėga pristatyti. Ne
buvo kas daryti — nuvykome abu 
su žmona, pasiėmę visus doku
mentus, idant galėtume kuo nors 
nuo ruselių gintis. Vos tik peržen
gėme slenkstį, rusų komendantas 
puolė mus kaip vilkas, klausda

mas, kodėl mes taip ilgai negrįž
tame į tėvynę.

Po visų išgyvenimų, po tų nuo
latinių grąsinimų ir raginimų, 
nervai buvo įsitempę kaip pančiai, 
tad kraujas užvirė Ir drąsiai at
rėžiau, kad čia yra mano tėvynė. 
Paklojau ant stalo dokumentus, 
kuriuos peržiūrėjęs “draugas” ko
mendantas nusikeikė, apšaukė mus 
“bradiagom” ir sviedęs man doku
mentus pasakė, kad dar pagalvo
siąs, ką su mumis daryti. Grįžo
me pamo susirūpinę, bet daugiau 
į komendantūrą mus nebekvietė.

Praėjus keliems metams man 
buvo paskirta senatvės pensija, bet 
iš jos buvo labai sunku pragyven
ti. Išskyrus duoną ir miltus, visi 
kiti maisto produktai ir drabu
žiai buvo pardavinėjami pagal 
korteles.

Buvo didelis vargas. Visko sti
go. Maisto prisipirkti nebuvo ga
lima, nes ir ūkininkai nieko netu
rėjo. Pav. 50 margų ūkininkas tu
rėdavo valdžiai pristatyti 27 cent
nerius kiaulienos mėsos ir visus 
grūdus, nekalbant apie kitus pro
duktus.

Man dar taip bloga nebuvo, nes 
prisiųsdavo pinigų ir siuntinėlių 
duktė Džiugellenė ir sūnūs iš Aus-
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KAIP ADRESUOTI

tralijos. Bet mirė žmona. Likęs, 
vienas baltagalvis senis, neturėda- I 
mas jokios užuovėjos ir artimo I 
žmogaus pašonėje, nutariau rizi
kuoti: nuėjau pas policijos virši
ninką ir prašau leidimo vykti į 
Vak. Vokietiją aplankyti ten gy
venančią dukterį. Policijos virši
ninkas labai nustebo. Pasirodo, aš 
buvau pirmas, kuris tokio leidimo 
prašo —‘ kiti be jokių leidimų ke
liaudavo į vakarus...

Leidimą davė, visam mėnesįui. 
Žinoma, jei būčiau buvęs jaunes
nis, nebūtų davę, nes jauni vyrai 
buvo varomi prie darbų, arba tu
rėdavo tarnauti kariuomenėje. Bet 
tokiam kaip aš, 64 metų “papu- 
niui”, kliūčių nedarė. Gi be leidi
mo mano senos kojos nebūtų įvei
kę išnešti mano silpną kūną per 
6 kilometrų mirties zoną ir dviejų 
metrų augščio spygliuotų 'vielų 
tvorą, skiriančią rytinę nuo vaka- 
inės Vokietijos. Išvykdamas “ato
stogų” turėjau palikti visą savo 
turtelį — toks jau “zokanas”, 
nieko nepadarysi.

Prie “sienos” rusų sargybiniai 
smulkiai iškratė ir aš atsidūriau 
Vak. Vokietijoj, kur, vos koją įkė
lęs, pasijutau įžengęs kitan pa
saulin. Pirmiausiai, žinoma, vy
kau pas savo dukterį. Grįžti į rus- 
klų valdomą Vokietijos zoną ne
beteko, nes vaikai kvietė atvykti 
pas juos į Australiją.

Taip 11 metų išgyvenęs raudo
nųjų valdžioje, iškentęs daug var
go ir baimės, gavęs dokumentus 
sėdau j lėktuvą (kelionę apmokė
jo vaikai) ir po 86 vai. atldūz- 
giau į Mascoto aerodromą Sydnė
juje, o iš čia įšokau j kitą lėktuvą
— dar vienas šuolis ir Newcast
le aerodrome susitikau su savo 
vaikais, kurie įsodinę į automo
bilį nusivežė pas save.

Taip prasidėjo mano atostogos: 
Iš Ryt. Vokietijos iškulniavau pės
tute, truputį paskridau, paskui au
tomobiliu važiavau, o dabar kiū
tinėjo pajūriais ■— pamariais, te
gul ir svetimais, bet savųjų tar
pe ramiai gyvenu. Nuo dabar tad 
ir prasidėjo mano tikrosios atos
togos Ir atostogauti einasi gerai
— baigė savo kelionės įspūdžius 
prieš kurį laiką į Australiją atvy
kęs Kazimieras Grigošaitis.

V. PETRĖNAS.

KREPŠINIS ADELAIDĖJE
Moterys. Vytis — North II 34:23

30.5.56. Vytletės, žaizdamos dau
giau komandiniai, pagal naujo tre
nerio V. Klimaičio patarimą, jau 
po keletos minučių iniciatyvą tu
rėjo savo rankose. Puikiais meti
mais santykis buvo didinamas ir 
pasiektas gražus laimėjimas. Taš
kus pelnė: M. Kelertaitė 14, O. 
Kelertaitė 10, D. Užubalytė 10.

Vytis — Vest Adelaide 13:17
6.6.56. Vytietės pradžioje turė

jo persvarą ir geriau žaidė už sa
vo priešininkes, bet antrame pus- 
laikyj tik O. Kelertaitės metimas 
buvo sėkmingas, nors visos mėtė 
daug, tačiau ir iš po krepšio svie
dinys skrisdavo j “dausas”. Ant
ram puslaiky mūsų moterys atro
dė tarsi pirmą kartą būtų atsidū- 
rusios aikštėje, čia tad ir išryš
kėjo treniruočių nelankymo rezul
tatas, o kalkurių žaidėjų beato
dairiškas mėtymas ... pro lentą 
rodė stoką susiderinimo.

Taškus pelnė Užubalytė 6, M. 
Kelertaitė 5 ir O. Kelertaitė 2.

Vytis — Port Adelaide
69:41 (39:13)

7.6.56. šias rungtynes vytiečiai 
žaidė be kapitono A. Ignatavi
čiaus, kuris buvo išvykęs į Mel- 
bourną, su kitais olimpinės ko
mandos kandidatais — krepšinin
kais treniruočių, tačiau rungtynes 
užtikrintai laimėjo.

Šis Vyties laimėjimas yra vie
nas gražiausių šiais metais. Port 
Adelaide yra pajėgi komanda. Jo
je žaidžia lietuvių, net Jos kapi
tonas yra lietuvis — Talanskas.

Taškus pelnė: R. Petkūnas 23, 
E. Pyragius 16, S. Visockis 14, 
P. Alkevičius 5, K. Jačiunskis 2, 
Gurskis 8 ir A. Kitas 1.

Moterys. Vytis — Marion 
40:32 (27:27, 32:32)

13.6.56. Vyties moterys per dve
jus metus prieš Marion krepšinin
kes nėra pralaimėjusios nė vienų 
rungtynių, bet šį kartą buvo “pri

spaustos”, ypač po antro pratęsi
mo kai po 5 baudų turėjo Išeiti 
Užubalytė. Tačiau po antro pra
tęsimo kapitonė J. Gumbytė pui
kiais metimais davė savo moterims 
laimėjimo viltį, o pergalę užtikri
no gražiu metimu O. Kelertaitė.

šiuo laimėjimu vytietės pasiekė 
geriausio rezultato, o J. Gumbytė 
— M. Kelertaitės rekordo, per 
vienas rungtynes surinkusi 22 taš
kus.

Iš 10 dalyvaujančių komandų 
Vyties moterys yra ketvirtoje 
vietoje.

Taškus pelnė: J. Gumbytė 22, 
O. Kelertaitė 11, M. Kelertaitė 6, 
Petkūnienė 2.

Vytis — Glenelg 67:54
14.6.56. Vytiečiai prieš austra

lus laimėjo nesunkiai. Gražiai žai
dė Jačiunskis, E. Pyragius, toli
mais tiksliais metimais visus ste
bino Gurskis.

Taškus pelnė Ignatavičius 17, 
Gurskis 14, Pyragius 11, Jaciuns- 
kis 10, Petkūnas 9, Visockis 6.

Jauniai. Vytis — Postai 41:40
18.6.56. Kaip daug kartų pasta

ruoju metu, taip ir šioms rungty
nėms jauniai sunkiai galėjo suda
ryti penketuką, šį kartą padėtį 
gelbėjo E. Taparauskas ir į aikš
tę išėjo penki žaidėjai. Nors ko
manda nebuvo stiprios sudėties, 
bet priešą įveikė ir įkopė į trečią 
vietą.

Taškus pelnė Binkevičius 13, 
Snarskis 10, Stankevičius 10, Po
cius 6 ir E. Taparauskas 2.

VYTIETĖS IŠSIRINKO NAUĄ 
KAPITONĘ

Pradedant žiemos turnyrą, Vy
ties moterų krepšinio komandos 
kapitonės pareigas tęsė S. Keler
taitė — Visockienė. Jai iš šių pa
reigų pasitraukus, vytietės birže
lio 10 d. išsirinko kapitone J. Gum
bytę, vicekapitone perrinkta D. 
Užubalytė, kuri šiose pareigose 
yra nuo komandos įslstegimo.

Pirmoji komandos kapitonė bu
vo G. Gumbytė — Kitienė, vėliau

LAIŠKUS TĖVYNĖN
Neliečiant laiškų ir siuntinių 

tikslingumo, reikia tačiau sutikti 
su faktu, kad ir laiškai ir siunti
niai keliauja į .Lietuvą iš Austra
lijos, kaip lygiai ir iš kitų lais
vojo pasaulio kraštų. Tokiai padė
čiai esant pravartu žinoti, kaip 
reikia siuntas adresuoti pagal 
tarptautinę teisę, remiantis Pa
saulio Pašto Sąjungos konvenci
jomis ir nomenklatūromis.

Pasaulinei Pašto Sąjungai, ku
rios centrinė yra Berne, Šveicari
joje, priklauso visos valstybės, sa
vo laiku jai priklausė ir Lietuva.

Pasaulinė Pašto Sąjungos tarp
tautinė kalba yra prancūzų kalba.

Ne tarp visų pasaulio valstybių 
veikia visų pašto siuntų apsimai- 
nymas. Tačiau Sovietų Sąjunga 
yra susitarusi su visomis valsty
bėmis keistis pagrindinėmis pašto 
siuntomis: laiškais, kurie gali bū
ti su apmokėtu pranešimu apie 
gavimą (avis de reception), siun
tiniais, siuntinėliais ir oro pašto 
siuntomis (laiškais, atvirukais ir 
siuntinėliais).

Pagrindinės tarptautinės tai
syklės adresuoti siuntas į kitas 
valstybes yra šios: adresą rašyti 
(gavėjo ir vietos pavadinimus) 
paskyrimo šalies kalba Ir rašyba, 
tik valstybės pavadinimą reikia 
rašyti prancūzų arba anglų kal
bomis, pavyzdžiui:

1) Dr. Jonui Ropei
Kapsų gatvė Nr. 17-6 
Kaunas,
Lithuanie (arba Lithuania).

2) Vytautui Kanapei 
Paparčių kaimas 
Lukšiai, šakių apskr. 
Lithuanie (arba Lithuania)

šitaip ar panašiai užadresuotos

pašto siuntos turi pasiekti adre
satą, nes 1) Išsiuntimo šalies paš
to įstaigos žino kurion šalin nu
kreipti, 2) Okupuotoje Lietuvoje 
pirmoji valstybinė kalba yra lie
tuvių kalba, 3) Sov. Sąjungos paš
to pareigūnams (bent centrinėse 
įstaigose) privalu pažinti lotynų 
raidyno rašybą, 4) sovietai negali 
reikalauti, kad užsieniečiai pašto 
siuntas į Pabaltijo valstybes ad
resuotų rusų rašyba, arba dviem 
rašybom.

Kai paskyrimo šalis dėl kokių 
priežasčių negali įteikti siuntą ad
resatui (gavėjui), siunta turi būti 
grąžinta siuntėjui.

Adresuojant pašto siuntas nėra 
būtina žymėti dabartinį Lietuvos 
sovietiškąjį pavadinimą, juo la
biau Sov. Sąjungos pavadinimą 
(keturiomis didžiosiomis raidėmis) 
— to iš mūs nereikalauja išsiun
timo šalies pašto įstaigos Austra
lijoje, to nereikalauja nei Anglija 
nei Amerika.

Žinotina, kad PPS išleistose no
menklatūrose (pasaulio pašto įs
taigų vardynas, kurį turi veik vi
sos didesnės pašto įstaigos) ir vė
liausiose laidose Lietuvos pašto 
įstaigos nurodytos lietuvių kalba 
pav.: Vilnius, Kaunas, Vilkaviškis, 
Kretinga, šakiai ir t.t. Tik greta 
ų dabar nurodytas sovietiškas Lie
tuvos respublikos inicialas (L.T. 
S.R.).

Adresai reikia rašyti aiškiai — 
įskaitomai ir rašalu, patartina 
didžiosiomis spausdintomis raidė
mis. Į siuntinių vidų įdėtina ga
vėjo ir siuntėjo adresai.

Senas paštininkas.

NAUJAI ATIDARYTA STAMBMENŲ — SMULKMENŲ PREKYBA

“S A RATOV DELICATESSEN”

A. Shliapnikoff & Sons

129 CHURCH STREET, PARRAMATTA, NSW

Telefonas YL 7554 Telefonas YL 7554

Mes siūlome pirkėjams didelį pasirinkimą europietiškų smulkių 
prekių.

Kumpiai, arbatinės, ispaniškos, liežuvio,, salami, spaustos ir ke
peninės dešros.

Kumpio dešros, vieniškos dešrelės ir daug kitų.

Mes visada laikome mūsų pačių virtuvės gamybos visokių rūšių 
šviežius skanėstus: daržovių mišrainę, sibirišką palmėnj, vėžiukus, 
virtą žuvį, keptus viščiukus, keptą kiaulieną, kotletus, mėsos paštetą 
ir daugelį kitų puikių patiekalų.

Visada gaunama: rinktinės silkės, šprotai, žuvelės, sardinkos, 
kaviaras (ikrą), duona ir kitas užšaldytas maistas.

Veltui pristatoma į namus Sydnėjuje ir priemiesčiuose.

Greitas ir draugiškas patarnavimas.

A. Snarskytė, S. Visockienė ir da
bar J. Gumbytė.

Vytietės turėtų daugiau susi-
drąusmintl, uoliau lankyti treni-
ruotes, kurios esti kiekvieną sek
madienį nuo 12.30 iki 13.30 vai.,
nes pasisekimas Ir laimėjimai pri
klauso nuo visų darnaus darbo ir 
susiklausymo.

FUTBOLAS ADELAIDĖJE
Vytis — Enfield 3:2

2.6.56. Vyties vienuolikė prieš 
australus sužaidė gerai. Nežiū
rint j tai, kad priešas pirmas lai
mėjo įvartį, bet santykis tuoj bu
vo išlygintas, o po keletas minu
čių mūsiškiai buvo jau persvaroj. 
Antrame puslaiky priešas tuoj iš
lygino iš baudinio, bet netrukus iš 
Kito pakelto kampinio vėl kamuo
lys atsidūrė priešo vartuose. Vy
ties vartininkas (B. Langevlčius) 
sugaudė visus priešo siunčiamus 
kamuolius. Geriausi mūsų vienuo
likės buvo B. Langevlčius, J. Sa
dauskas, A. Petruška ir A. Kitas.

Vytis — Budapest 1:4

čia visus tautiečius eiti vienybės 
keliu ir paremti sunkų Tarybos 
darbą, lėšomis ir gerais patari
mais jungiantis prie bendrųjų na
mų greitesnio įsigijimo Sydnėjuje.

SYDNĖJAUS LN TARYBA

— “Ilta Sonamat” iš Helsinkio 
praneša, kad estų, kaip ir Lietu
vos, fabrikai turi savo gaminius 
eksportuoti svetur. Talino elekt
ros motorų fabrikas gavo iš Bur- 
mos užsakymą pristatyti 80 elekt
ros motorų. Fabrikas esą gami
nęs labai gerus motorus, tinka
mus ir tropiniams kraštams.

*★★****★*★★*★★★★★**★★*****★★★*★*♦*★★★★★***★****★♦ 
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
<

Greitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

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 atsakymą su kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIETUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

9.6.56. Vyties vienulikėje žaidė 
keletas II-sios komandos žaidėjų, 
nes Sidabras, Martusevičius, Sa
dauskas, čiplys ir Moschini dar 
nebuvo “sulopę” sužeidimus po 
praeitų rungtynių.

Pirmam puslaiky vytiečiai turė
jo persvarą ir tik paskutinėse mi
nutėse priešas pajėgė santykį iš
lyginti. Antram puslaiky žaidimas 
vyko daugiausiai prie mūsų sau
gų linijos. Pirmą kartą saugu 
žaidęs A. Kitas daug prisidėjo 
prie rezultato sušvelninimo. Lan- 
gevičius vartuose gabiai gaudė 
“bombas”. Be Kito mūsų puolimas 
vengrams mažai buvo pavojingas.

Budapest yra viena pirmaujan
čių komandų ir laimėjo stipresnis.

Vyties futbolo komandai gręsia 
rimtas pavojus iškristi iš pirmo
sios divizijos, todėl visi, kas jau
čiasi galį žaisti už Vytį pirmojoj 
divizijoj, turėtų tai padaryti, nes 
praradus šią poziciją vėliau bus 
labai sunku ją atguti.

Edas.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1956 m. birželio 27 d.

M0SU PASTOGĖ
SYDNĖJUS

SPAUDOS TEISMAS
Birželio 23 d. Sydnėjaus lietu

vių studentų suruoštų Studijų va
karų atidarė stud. R. Stakauskas, 
pranešdamas, kad Sydnėjaus lie
tuviai studentai šj vakarų yra sky
rę išsiaiškinimui Sydnėjaus aus
trališkosios spaudos teigiamybėms 
ir neigiamybėms, kas bus įvykdy
ta teisminėj procedūroj.

Teismo sekretorius stud. Irv. 
Venclovas pranešė, kad teisėju pa
kviestas inž. A. Olšauskas, kaltins 
stud. R. Daukus ir gynėjas — 
stud. R. Stakauskas, jury: S. 
Marcinkienė, J. Kalakonis, K. Ke
mešys, Vyt. Doniela ir S. Grina. 
Buvo apklausti ir liudininkai. Kal
tinimo: studentai K. Kemešys, V. 
Šliogeris, Zakarevičius, gynybos 
— studentai R. Kavaliauskaitė, 
K. Protas ir G. Danta.

Išklausius karštų kaltinimo Ir 
gynybos kalbų, liudininkų parody
mų, jury tarimu teisėjas paskel
bė, kad Sydnėjaus spauda perdaug 
vaikosi sensacijų ir nepakankamai 
prisideda prie visuomenės kultūri
nio lygio kėlimo, tačiau patiekia 
plačių ir Išsamių informacijų. O 

kadangi spauda, paprastai, atspin
di gyvenimų, tad vien tik spaudų 
čia kaltinti ir negalima.

Po teismo vyko pokalbiai prie 
alaus stiklo, jaunimas šoko ir dai
navo. Studijų vakare dalyvavo per 
100 žmonių, daugiausiai jaunimas.

O).
MOKYKLOS DRAUGAI

“Atžalos” teatras ruošiasi “Mo
kyklos draugų” komedijos pasta
tymui. Repeticijos esti 2 kartus 
per savaitę. Režisuoja K. šniukš- 
tiene — Dauguvietytė.

Spektaklis įvyks š.m. rugpjūčio 
5 d., sekmadienį, Bankstowne, 
Capitol salėje.

“AUŠROS” TUNTAS .
Jau buvo skelbta, kad Sydnė

jaus Skautų vietininklja užskaity
ta tuntu ir sutelktas jam “Auš
ros” vardas. Tuntui priklauso šie 
vienetai: D.L.K. Kęstučio skautų 
draugovė, mišrioji L.K. Margio 
d-vė, skaučių “Živilės” d-vė, ats
kiroji “Vilkų” skiltis ir skautų 
Vyčių “Geležinio vilko” būrelis.

Buvusiai v-jai ir dabar tuntui 
jau kelinti metai vadovauja sktn. 
dr. V. Kišonas.

Nereikia užmiršti,
kad ' rugpjūčio 18 d., šeštadienį, 

Sydnėjuje įvyks

SPAUDOS BALIUS.
Negalime nepriminti, kad nau

joji Cabramattos miesto savival
dybės salė yra tikrai puošni, erd
vi ir joje galėsime prašokti iki 
pirmųjų kitos dienos traukinių.

Malonus Skaitytojau,
Jei kų perki, bei kitokį reikalų 

atlieki pas pasiskelbusį “Mūsų 
Pastogėje”, neužmiršk pasakyti, 
kad jo skelbimų skaitei “M.P.” — 
tuo gražiai pasitarnausi bendruo
menės laikraščiui.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

MELBOURNAS
NAUJA SAVAITGALIO 

MOKYKLA

Tėvams pageidaujant, LKF Mel
bourne skyriaus valdyba įsteigė 
naujų savaitgalio mokyklų GLEN- 
ROY priemiestyje.

Mokytojauti pakviesta maloniai 
sutiko pedagogė ir prityrusi sa
vaitgalio mokyklos darbe mokyto
ja p. šemienė, o tikybos pamokas 
dėstyti yra pasižadėjęs kun. Pr. 
Vaseris.

Pamokos vyks kiekvienų šešta
dienį nuo 2 vai. po pietų A. Ba
joro namuose, 14 Prospoot St., 
Glenroy.

Gretimose vietovėse gyvenantie
ji tėvai yra kviečiami atsiųsti mo
kyklinio amžiaus savo vaikus į šių 
mokyklų, ypatingai tie, kurie dėl 
didelio atstumo ar kitų priežas
čių neleido vaikų į jokių lietuviš
kų savaitgalio mokyklų. (m).

KONCERTAS RUGPJŪČIO MĖN.
LKF Melbourne sk. valdybos 

rengiamas dainų ir muzikos kon
certas dėl techniškų kliūčių įvyks 
ne liepos mėn. 21 d., kaip buvo 
anksčiau skelbta, bet rugpjūčio 
mėn. 4 d., šeštadienį, KARMELI
TŲ salėje, Middle Park. Pradžia 
7.30 vai. vak.

Jau galutinai sutiko programo
je dalyvauti solistės A. Gučluvie- 
nė, G. Vasiliauskienė ir pianistė 
D. Oldham iš Adelaidės, o taip pat 
ir melbournlškiai: klarnetistas A. 
Valius su žmona pianiste N. Ro
dgers ir smuikininkas A. Sadaus
kas. Laukiama dar smuikininko 
Pr. Matluko atsakymo. (m).

SESERŲ KESMINAICIŲ 
IŠRAIŠKOS ŠOKIO VAKARAS

Birželio 9 d. Emilija ir Julija 
Kesminaltės davė išraiškos, šokio 
vakarų Melbourne. Tai antras se
serų Kesminaičių pasirodymas, 
kurio programoje buvo pora naujų 
dalykėlių: tai šokis "Laukinė mer
gaitė”, kurį išpildė Julija Kesmi- 
naitė ir “šokis”, išpildytas Emili
jos Kesminaitės. Klarinetistas p. 
Valius, palydimas p. Nancy Roger
— Valienės paįvairino programų 
muzika.

PARAMA TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPEI

Birželio įvykių minėjimo proga šv. 
Jono parapijos salėje melbourniš- 
kių skautų tautinių šokių "Atža
lyno” grupei remti komitetas pra
vedė rinkliavų. Sumesta £ 46.7.2. 
Stambiausiai parėmė A. Pridotkas
— £ 2. šiltais žodžiais rinkliavos 
reikalų parėmė Ir jos prasmę su
sirinkimui išaiškino bendruomenės 
pirm. S. Balčiūnas.

RODĖ PAVEIKSLUS
Sekmadienį, tuoj po pamokų Ma- 
ribyrnongo Savaitgalio mokyklos 
mokiniai, jų tėvai ir kaimynai tu
rėjo gražių progų susipažinti su 
Naujaja Gvinėja ir jų gyventojais. 
Dvejis metus ten išgyvenęs mūsų 
tautietis K. Mieldažys pavaizdavo 
spalvotais paveikslais to krašto 
gamtų ir gyventojus. Dvi valan
das užtrukęs seansas suteikė žiū
rovams naujų žinių ir praplėtė 
akiratį. Protarpiais buvo aiškina
ma apie gyventojų papročius ir jų 
gyvenimų. (k)

IMIIIIIIIIIIIUUIIIIinilllllllllllllllMIIIIIIIIIIN^

VEDYBŲ TIKSLU

noriu susirašinėti su vidutinio išsilavinimo lietuvaitėmis, iki 25 
metų amžiaus, artimesniam susipažinimui.

Rašyti: R. Thomas, 26 iMorley Rd., Seaton, S.A.
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ALB BANKSTOWNO APYL. VALDYBOS
ruošiamas š.m. liepos mėn. 7 d., šeštadienį,

L ŠOKIU VAKARAS
c

įvyks puošnioje, naujai pastatytoje
PROTESTANT SALĖJE (už pašto, prieš austr. pradžios mokyklų).

Gros 5 asmenų kapela. Pradžia 7 vai. vak.
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IŠ ALB KRAŠTO
VALDYBOS POSĖDŽIO

Birželio 22 d. posėdyje ALB 
Krašto Valdyba nutarė, kad šiais 
metais Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Tarybos suva
žiavimas įvyks gruodžio 28, 29, 
30 dienomis Sydnėjuje.

ALB apylinkės ir seniūnijos Ta
rybos narių rinkimus praveda iki 
š.m. spalio 1 d. Pagal ALB sta
tutų balsavimo teisę turi visi pil
nateisiai bendroumenės nariai — 
sukakę 18 metų. Renkamais gali 
būti ne jaunesni 21 metų amžiaus. 
Nuo 100 pilnateisių bendruomenės 
narių renkamas vienas atstovas į 
Krašto Tarybų.

1954 m. Krašto Tarybos suva
žiavimas Melbourne tarė, kad ki
tas suvažiavimas būtų sušauktas 
tame mieste, kur bus įsigyti ben
druomenės namai, arba Sydnėju
je. Kadangi iki šiol tokių namų 
dar nėra įsigijusi nė viena lietu
vių kolonija, o Geejongas, kur 
namai anksčiausiai pradėti staty
ti, pranešė, kad iki suvažiavimo 
statybos darbai nebus baigti, to
dėl suvažiavimų nutarta šaukti 
Sydnėjuje. Ilgiau laukti nebuvo 
galima, nes reikalinga užsakyti sa
lė ir atlikti kitus paruošiamuo
sius darbus.

Krašto Valdyba nutarė pasiųs
ti atitinkamų pareiškimų Melbour
ne “Argus” dienraščiui, kuriame 
birželio 7 d. numeryje Alida Nur- 
ka, pasivadinusi lietuve, padarė 
neteisingų ir šmeižiančių pareiš
kimų apie imigrantus iš Europos.

(k).

Mūsų mielų valdybos narį

VINCĄ LAZAUSKĄ ir JOANĄ PENMAN 
sukūrusius šeimos židinį, širdingai sveikiname ir linkime laimės 
naujame gyvenime!

LKF Australijos Valdyba.
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PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) 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.
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3 EUROPIETIS SPECIALISTAS ---- g
S OPTIKAS F A g

I
 Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių _  J K

akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., QS 
šeštad. 9-13 vai. / g
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. I f §

(Priešais Melbourne Town Hall.) r
Centr. 1819 / Cj

Jeigu siunčiate vaistus — geriausiai tai daryti per 
specialistus!

VAISTU SIUNTINĖLIAI I VISUS KRAŠTUS 
c

CHEMISTS & LABORATORY
96 BAKER STREET, W.L., ARBA 4 WESBOURNE GROVE, W.2 

LONDON, ENGLAND.

Neužmirškite — greičiau ir saugiau per Londoną!

Estomycyne (naujausi britų vaistai prieš TB) 10 G....................61/-
Penlciline 10 cc. 3 mil. u.........................................................  8/-
Vitamine B-12 50 amp. a 50 mg................................................... 19/-
Cortison 40 tabl................................................................................. 75/-
Cortison (injekcijoms) .................................................................... 37/-
Aureomycin 16 caps. 250 mg........................................................... 47/-
ACTH 12 amp......................................................... ......................;. 45/-
Rimifon 500 tabl. .......................................................................... 25/-
Serpasil 100 x 20 mg...................................................................... 16/6

PILNA GARANTIJA DĖL PRISTATYMO
Augščiau nurodytos mūsų kainos (anglų svarų kursu) yra že

miausios eksporto kainos, bet čia neįskaitytas muitas, kuris turi kūti 
sumokamas Londone, jeigu siuntinėlis yra siunčiamas į kurį Rytų 
Europos kraštų (ne j Lenkijų ir Cekoslovakljų).

Pageidaujant užsakytojams, mes siunčiame taip pat tekstilę, mais
tų ir kitokius dalykus. Rašykite mums lietuviškai.

ZYGMUNT LTD.

Brisbano
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

1941 m. birželio mėn. vykdytų 
deportacijų tragiškosios sukakties 
minėjimų surengė L.R.S. Brisbano 
skyrius. Trumpu įžangos žodžiu 
jį atidarė skyriaus pirm. S. Reu- 
ta, angliškai su trėmimų ir Lie
tuvos okupacijos faktais supažin
dino K. Sakalauskas. Dienai skir
tų įdomių prof. Žymanto paskaitų 
perskaitė K. Statkus. Susikaupimo 
minute prisiminti žuvusieji ir nu
kankintieji broliai Sibire ir oku
puotoje Lietuvoje.

Šiemet liūdnųjų įvykių minėji
mas teko ruošti vieniems lietu
viams, be estų ir latvių talkos. 

Tačiau mūsų tautiečiai labai skait
lingai dalyvavo minėjime, tuo pa
rodydami, kad tautos tragedija 
tebėra gyva jų širdyse.

KALBA SKAIČIAI

Po stropaus ALB Brisbano Apy
linkės Valdybos darbo, baigiami 
sujieškoti ir suregistruoti visi “ne
žinomieji”. Tad dabar jau veik 
tiksliai galima pasakyti, kiek Bris
bano mieste ir priemiesčiuose gy
vena mūsų tautiečių, "Nežinomų 
dūšelių”, manoma, dar bus gal 15, 
daugiausiai 20.

Sųrašuose yra 136 vyrai, 54 mo
terys ir 97 vaikai. Taigi, iš viso 
287 lietuviai. Iš šio skaičiaus 52 
vyrai yra vedę lietuves, 34 sve
timtautes, iš jų 19 australes. Dvi 
lietuvaitės yra ištekėjusios už sve
timtaučių. Apie pusšimtis yra vien
gungių, našlių.

★

Brisbano universitete studijuoja 
6 tautiečiai: medicinų, inžinerijų, 
geologijų ir humanitarinius moks
lus po vienų, o chemijų — mate
matikų 2.

★
Yra tautiečių, kurie išdrįso ženg

ti savarankiškumo keliu. Tokių 
turime septynis: 2 turi savo taksi

Naujienos
mašinas ,2 sunkvežimius, 1 mais
to produktų parduotuvę, 1 žvejų 
laivų ir 1 baldų dirbtuvę.

Bendruomenės apimtyje veikia 
kautai, choras, tautinių šokių gru
pė ir savaitgalio mokykla.

Bendruomenės susirinkimuose 
dalyvauja 55-65% čia gyvenančių 
tautiečių. Šiuo atveju išimties ne
sudaro ir mišrios šeimos.

DALYVAVOME AUSTRALIJOS 
RAUDONOJO KRYŽIAUS

MOGĖJE
Australijos Raudonojo Kryžiaus 

mugėje (Fete) dalyvavo ir Bris
bano lietuvaitės — Malvida Vilki— 
naitė ir Nijolė Mališauskaitė. Jos, 
psirengusios tautiniais drabužiais, 

pardavinėjo lietuviškus ir kitų 
tautų “nacionalinius” pyragus bei 
sausainius. Tik lietuviškieji žaga- 
rėliai skyrėsi iš visų ir susilaukė 
bene daugiausiai pirkėjų. Skanių 
žagarėlių prikepė p.p. O. Kudžienė 
ir E. Kranauskienė.

šių mugę aplankė apie 20.000 
žmonių.

BAŽNYTINIAI REIKALAI
Brisbano lietuvių bendruomenėje 

skaitlingiausi bus katalikai, ket 
yra ir daug protestantų. Nei ka
talikai nei protestantai savo kuni
gų neturi. Lietuvius katalikus dar 
kartais aplanko lietuvis kunigas 
(2-3 kartus per meetus), o evan
gelikai — liuteronys yra prisišlie
ję prie vietos evangelikų bažny
čios, kurios parapiniam komitete 
yra ir mūsų tautietis A. Rud
žius.

Lietuviai katalikai, nors ir netu
ri savo'kunigo (jo pasigendama), 
turi savo bažnytinį komitetų, kurį 
sudaro Reuta, Luckus ir Žukelis. 
Katalikų bažnytinis komitetas yra 
numatęs įsigyti bažnytinę vėlia
vų, su kuria būtų pasirodomą pro
cesijose ir pamaldų metu, šiai vė
liavai Aušros Vartų Dievo Moti
nos paveikslų išpiešti paprašytas 
dailininkas iš Sydnėjaus.

Pasidžiaugtina gražia toleranci
ja ir iš to išplaukiančiu pavyzdin
gu sugyvenimu, nes tikintieji, at
liekų religinę praktikų, neskersa
kiuoja į kitokių įsitikinimų' bro
lius, ir todėl pas mus nėra nei “iš
rinktųjų”, nei “pasmerktųjų” — 
visi esame viena lietuviška šeima 
— nesibadome alkūnėmis nei su
sirinkimuose, nei prie alaus stiklo 
šnekučiuodamies. ““

TURIME GRAŽIĄ SALĘ
Tradicija yra virtę, kad kiek

vieno mėnesio pirmųjį šeštadienį 
ruošiame bendruomenės pasilinks
minimus, kurių metu padainuoja
me, pašokame, prie alučio stiklo 
gražiai pasišnekame, savo rūpes
tėlius išsipasakojame.

Anksčiau tais šeštadieniais 
rinkdavomės į tokių lyg ir •darži
nę, o dabar, seno imigranto p. 
Kalvaičio rūpesčiu gavome gražių 
salę Ashgrove priemiestyje, tarp 
16-17 tramvajaus sustojimo. Salę 
patogu pasiekti, o koks didelis 
skirtumas tarp šios ir senosios — 
daržinėlės!

To paties p. Kalvaičio rūpesčiu 
vietos radijo stotis (4BC) šešta
dieniais 9 vai. 45 min. vak. duoda 
lietuviškų plokštelę. Kartais, jei 
pranešėjas žino, pamini ir vietos 
lietuvių gyvenimo įvykius.

Juzė.

GEELONG AS
TRAGIŠKOJI SUKAKTIS

Minėjimų suruošė Pabaltiečių 
Komitetas.

Birželio 16 d. per radijo stotį 
3 GL, spec, pabaltiečiams skirtame 
pusvalandyje, apibūdinta tragiš
kieji įvykiai ir komunizmo pavo
jus laisvajam pasauliui. Duota lie
tuvių, latvių ir estų muzikos.

Birželio 17 d. pamaldas atlaikė 
ir dienai pritaikytų pamokslų pa
sakė lęun. J. Kungys.

Po pietų apie 200 žmonių susi
rinko prie Nežinomojo kario pa
minklo, kur visų pabaltiečių var
du buvo padėtas vainikas. Pabal
tiečių vardu kalbėjo komiteto pir- 
mln. M. Kymantas. Kalbas pasakė 
miesto burmistras Fidge, kun. 
Pearch, Darbo partijos (antiko- 
munist.) parlamento narys Meyer 
ir karo veteranų atstovas.

Vietos laikraštyje minėjimas 
aprašytas plačiai ir palankiai.

(as.)

ADELAIDĖ
MENO PAVEIKSLŲ LOTERIJA

Birželio 10 d. Adelaidėje įvyko 
Kultūros Fondo skyriaus valdybos 
ruošta meno kūrinių loterija, ku
riai paveikslus aukojo šie Adelai
dės lietuviai dailininkai: Neliub- 
šys, Marčiulionis, Kudirka, žygas 
ir Redlinskas.

Loterija susidomėjimas buvo la
bai gyvas, šį kartų aktyviai da
lyvavo Ir mūsų “piniguočiai”.

Kultūros Fondo suorganizuotoji 
loterija yra gražus pavyzdys, kad 
norint dirbti surandama ir laiko, 
ir jėgų, ir kliūtys įveikiamos. 
Kultūros Fondo skyriaus valdyba 
(pirm. dail. Neliubšys) rodo gra
žios iniciatyvos kultūrinio darbu 
bare.

Padėka priklauso ir dailininkams 
aukojusiems savo paveikslus lote
rijai. J.K.

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

Kings Ballroom salėje. 
King William St.

rengia linksmų ir įdomų

BALIU t
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 j balių!

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
Valdyba.

PRANEŠIMAS
Malonu pranešti mūsų skautų 

bičiuliams, kad Sydnėjaus skau
tų vietininkija išaugo į "AUŠ

ROS” tuntų. Tai didelis yra mū
sų lietuviškos bendruomenės lai
mėjimas. Jau šimtų jaunuolių tu
ri skautai savo eilėse, iš kurių 
išaugs tvirti lietuviai. Bet mes 

negalime sustoti, mes savo veik
lų turime plėsti toliau.

Skautų tėvų komitetas, norė
damas atžymėti tų malonų faktų 
ir sukelti mūsų skautams didesnį 
entuziazmų, kreipiasi į visus skau
tų bičiulius kviesdamas juos at
silankyti į tėvų rengiamų skautų 
bičiulių pobūvį, kuris įvyks š.m. 
liepos mėn. 21 d. Bankstowne.

Skautų veiklai išplėsti reikalin
ga truputi daugiau lėšų, todėl 
mieli skautų bičiuliai, mes krei
piamės į jus prašydami aukos. Pi
nigai reikalingi labiausiai įsigyti 
palapinėms, Indams ir kitoms sto
vyklos reikmenėms.

Visiems mūsų skautų bičiuliams, 
kurie parems mūsų skautus mo
raliai ar materialiai iš anksto 
tariame nuoširdų ačiū.

Ta proga norime padėkoti skau
tų bičiuliams jau mus parėmu- 
siems: p.p. Mickevičiams, Lele- 
šiams,' Augliams, A/ Kutkai po 
£ 1 ir Mikutavičiams — 10 šll.

Skautų Tėvų Komitetas.

Pa.i ieškojimai
* Jurgiui Rakuzinui yra žinių 

iš namų. Prieš 6 metus J. Raku- 
zinas gyveno Mt. Morial, Vic. Ra
šyti: M. Pranevičius, 58 Indian 
Rd., Cres. Toronto, Ont, Canąda.

* Pa jieškomas Zigmas Radavl- 
čius (Radys?), gimęs Nevarėnua- 
se. Jieško motina. Rašyti: Dr. 
Otonas Vaitas, 8799 Langworth 
St., Detroit, Mich. USA.

* Kazimieras Gurskis, gyv. Ade
laidėje, prašomas atsiliepti * šiuo 
adresu: Vyt. Narbutas, 38 Enmo- 
re Rd., Enmore, N.S.W.

* Iš namų brolis jieško Kazio 
ir Vlado Kučinskų, kilusių nuo 
Alvito. .Maloniai prašau atsiliepti 
šiuo adresu: K.K., 3 Barwon Rd., 
Mortdale, N.S.W.

* Fryda Rimšienė jieško Stasės 
Navickaitės (ištekėjusios pavardė 
nežinoma), jos sūnaus Vytauto — 
Juozapo ir Juozapo Kapočiaus. 
Rašyti: F. Rimšienė, 29 Gladys 
St., Edwardstown, S.A.

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