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BENDRYBES 
SKYRIOJIMESI

Kalbėkime apie tai, kas jungia, 
tik retai apie tai, kas skiria.

Lietuvis yra aiškus sau žmogus, 
individualistas. Greičiausiai šitą 
atspalvį yra uždėjusi mums mūsų 
socialinės-ūkines ir politinės isto
rinės raidos eiga. Skiriasi mūsų 

nuomonės, kai samprotaujame apie 
mūsų kultūrinius uždavinius ir jų 

’ vykdymo kelius, skiriasi jos, kai 
politikuojama, kai paliečiama mū
sų politinių veiksnių reiškimasis. 
Dar daugiau ir ryškiau išsisskir- 
tumėm, jei reikėtų rinkti politinę 
tautos vadovybę bei pasisakyti 
dėl krašto tvarkymo kelių. Turi
me, kaip ir kiekviena kita ben
druomenė, idealoginlų ir pasaulė
žiūrinių skirtybių bei skirtingo tų 
klausimų suvokimo ir aiškinimo. 
Visa tai natūralu: mūsų bendruo
menę sudaro Juk asmenybės su in
dividualia galvosena, kuri forma
vosi bręstant skirtingoje namų, 
mokyklos, šiaip jau plačiausia 
prasme aplinkos įtakoje. SkyrioJI- 
muisi turi reikšmės ir įgimtos bū
do savybės, tačiau mūsų kalbamu 
reikalu dominuojantis faktorius 
skirtybėms Išugdyti yra buvęs so
cialinio pobūdžio.
Nežiūrint visos skyriojimosi ska
lės, sutinkame mūsuose bendrina
mąjį vyksmą, kuris kyla iš mus 
jungiančiosios dvasios. Dėl tos 
priežasties lietuvių bendruomenė 
gali egzistuoti net ir išeivijoje, 
jungiančioji dvasia teikia vilties 
tautai ir vėl prisikelti savarankiš
kam kultūriniam ir politiniam gy
venimui. Keli mus jungiantieji 
reiškiniai. Pirmoje eilėje visi tu
rime tautinės priklausomybės są
monę, kuri kyla iš fakto, kad 
esame gimę iš lietuvių tėvų, kad 
Lietuva yra tas kraštas, kur gy
vena svarbiausias lietuvių tautos 
kamienas, kur iš pilkapių ir pilia- 

. kalnių byloja sentėvių dvasia. Jun
gia mus krūvon kalba, tautos 
istorija, padavimai, savoji litera
tūra, o dėl to ir noras bendrauti 
su savaisiais. Dinamiškiausią jun
gtį sutinkame mūsų nusiteikimuo
se ir noruose bendrai formuoti vie
nodai suvokiama kryptimi tautos 
ateitį: atgauti jai laisvą kultūri
nio ir politinio reiškimosi formų, 
pratęsti tautos gyvatą ateities 
kartose.
Iš šių mus privalomai jungiančių 
bendrybių kyla in išryškėja Ir ar
timiausieji privalomieji uždaviniai, 
bendriausia prasme — ugdyti ir 
stiprinti mus apjungiančiųjų dva
sią, Apjungiančiųjų dvasią ugdan
tieji uždaviniai ypatingai pasida- 

’ ro svarbūs gyvenant svetur, nes 
gyvenama atitrūkus natūrialiųjų 
tautinę jungtį palaikančių sąlygų. 
Jei lietuviškoji bendruomenė Ir 
išeivijoje nori išlikti ilgą laiką ir 

būti pajėgi vadovauti tautos išlais
vinimo kovai ar jai reikšmingai 
bent talkauti, privaloma visose 
mūsų reiškimosi srityse daugiau 
dėmesio skirti mūsų bendrybėms 
negu skirtybėms, šiuo metu iš- 
keltina mus jungiančioji vertybė, 
o ne skiriančioji. Paskutinioji šiuo 
metu yra perprabangi mūsų var
gingai daliai. Natūraliosios idea- 
loginės bei politinės, bet ir šiaip 
jau skirtybes, jei ir neįmanomos 
ar nereikalingos pašalinti, bet vis- 
dėlto sąmoningai kontroliuotinos, 
kad dėl to nekiltų pykčio ir ne
apykantos. Netvardant skyrioji
mosi dvasios, lengva prieiti socia
liniame gyvenime liepto galo — 
nusiviltom bei abejingumo bendra
jam reikalui. Tačiau ir jungties 
dvasia turi būti didžiai pakantri, 
kol skirtybės nepažeidžia bendruo
menės egzistencijos pamatų.

A. ZUBRAS.

SUKILIMAS LENKIJOJ
LENKŲ DARBININKŲ SUKILIMAS PRIEŠ KOMUNISTINĘ 
VALDŽIĄ. JIE REIKALAUJA DUONOS IR TEISINGUMO.

Birželio 28 d., kaip praneša 
Reuterio žinių agentūra, Poznan 
mieste, Vak. Lenkijoje, įvyko re
voliucija, kurių sukėlė darbininkai.

Demonstracijos prasidęjo darbi
ninkams paskelbus generalinį 
streiką dėl augštų kainų, skurd
žių gyvenimo sąlygų ir žemų at
lyginimų. Bet greitai demonstraci
jos virto tikra revoliucija prieš 
komunistus.

Savo akimis įvykius matę liu
dininkai sako, kad darbininkai, žy
giuodami po 16 vyrų gretose mies
to gatvėmis šaukė: “Mes reika
laujame duonos. Rusai turi išsi
nešdinti”. Kiti vėl kartoję sutar
tinai tokius šūkius: “Tai yra mū
sų revoliucija. Pasakykite pasau
liui ko mes norime ir ką mes da
rome.”

Liudininkai sako, kad prasidė
jus sukilimui policija laikiusis 
nuošaliai. Tada buvo iššaukta 
kariuomenė, kuri užblokavo gatves 
ir atidarė šautuvų ir kulkosvaid
žių ugnį į darbininkus. Prie ko
munistų partijos vyr. būstinės, 
kurią puolė darbininkai, pasirodę 
tankai ir šarvuoti automobiliai 
traiškė gyvus žmones.

Varšuvos radijas birželio 28 d.

naktį pripažino įvykus sukilimą ir 
trumpai pranešė, kad “tam tikras 
skaičius žmonių žuvo kilus rim
tiems neramumams, už kuriuos at
sakomybė tenka reakcionieriškam 
pogrindžio judėjimui”. Radijo 
pranešėjas dar pridūrė: “Reakcio
nieriai ir imperialistai puolė vie
šuosius pastatus ir to rezultate 
tam tikras skaičius žmonių nete
ko gyvybės”.

JAV-bių radijas Berlyne apie 
įvykius perduodamas žinias, gau
tas iš sukilimo liudininkų, patvir
tino, kad darbininkams užtvinus 
gatves ir judėjimui sustojus, tram
vajų, geležinkelių ir kitų susisie
kimo šakų darbininkai prisijungė 
prie sukilėlių. Demonstrantai nu
plėšę Sov. S-gos vėliavas, įsiver
žę į kalėjimų išlaisvino kalinius 
ir sudegino politinių kalinių by
las.

Vakarų Berlyno pašto vadovybės 
pranešimu, susisiekimas su Poz- 
nanu nutrūko birželio 28 d. po 
pietų ir nebuvo atstatytas visą 
parą.

Žuvusieji skaičiuojami šimtais. 
Poznan yra Vakarinės Lenkijos 
pramonės centras, turįs’ per 
330.000 gyventojų.

SVARBI 
KONFERENCIJA

Birželio 27 d. prasidėjusi Com- 
monwealto ministerių pirmininkų 
konferencija Londone tęsis 1-0 
dienų. Joje, pirmininkaujant Ang
lijos min. pirm. Anthony Edenui, 
dallyvauja, Australijos, N. Zelan
dijos, Indijos, Kanados, Ceylono, 
Pietų Afrikos ir Rhodezijos — 
Nyasalando min. pirmininkai.

Konferencijoje paliesta eilė svar. 
bių problemų. Santykiai su Sov. 
Sąjunga Maskvai pradėjus veržtis 
į Azijos rinkas, kur iki šiol tvir
tai koją buvo įkėlusi D. Britani
ja, Ceylono naujojo ministeno 
pirmininko Solomon Bandarinaike 
mėginimai anglus iškraustyti iš 
Ceylono laivyno ir aviacijos ba
zių, Australijos prekybiniai san
tykiai su Anglija ir kt. yra svar
biausi klausimai šios konferenci
jos darbotvarkėje.

NEDARBO PROBLEMA
Praeitą savaitę Canberroje įvy

ko Australijos valst ministerių 
pirmininkų konferencija, čia bu
vo svarstomi finansiniai reikalai 
ir nedarbo problema. Veik visos 
valst., išskyras Tasmaniją, finan
sinius metus užbaigė su deficitu. 
N.S.W., kaip pareiškė min. pirm. 
Cahill, deficitas siekia £ 7 milio- 
nus. Manoma, kad deficitui išly
ginti turės būti sumažintos išlai
dos eilei viešo pobūdžio darbų, 
arba surastos papildomos pajamos, 
kurios numatoma gali atsirasti pa
didinus mokesčius. Nedarbo prob
lema, ypač įvedus naujus importo 
suvaržymus, darosi opi visame 
krašte. Kai kurios įmonės atlei
dinėja darbininkus, kitos dirba ne
pilną laikų. Automobilių pramo
nė jau atleido apie 3.500 žmonių.

• A.A.P. žinių agentūra pra
neša, kad Pietų Amerikos valsty
bes vėl nusiaubė revoliucijų ban
ga. Neramumų įvykę Gvatemaloj, 
Kuboj, Brazilijoj, Argentinoj, Pe
ru ir Bolivijoj. Kai kuriose šių 
valstybių paskelbtas karo stovis. 
Yra žuvusių ir sužeistų.

Nepasitenkinimas Auga
TAI, KĄ MES IR VISAS ANTIKOMUNISTINIS PASAULIS 
SKELBĖME ESANT DIDŽIAUSIU NUSIKALTIMU, ŠIANDIEN 
PRIPAŽĮSTA IR PATYS KOMU NISTAI. BET AR TAI KĄ PA
DĖS PAVERGTIESIEMS?

Pereitą savaitę rašėme apie Ita
lijos, Prancūzijos ir kitų kraštų 
komunistų vadų pasisakymus prieš 
Kremlių. Pažymėtina, kad Pran
cūzijos komunistų partijos centro 
komiteto paskelbtą nutarimą pa
tvirtino ir partijos kongresas. Pa
sisakymų prieš Kremliaus tironi
ją girdisi veik visų kraštų komu
nistų eilėse.

Štai Amerikos komunistų orga
nas “New York Daily Worker” 
atspaude str., kuriame klausiama:

“Galėjo kas nors sustabdyti tų 
blogybę, kuri vyko anksčiau?

“Kiek žymiai ir kiek rimtai pa
keitimai yra vykdomi dabar?

“Daug klausimų laukia atsaky
mo”.

Toliau rašoma, kad “nusikalti
mai ir žiaurumai, kurie temdo pa
starąjį Stalino vadovavimo perio
dą, yra nedovanotini. Jie negali 
būti pateisinami nei istoriniu nei 
politiniu būtinumu. Niekas negali 
pateisinti vartojimą kankinimų, 
negarbingų teismų, masinių de
portacijų ir persekiojimo žydų 
gydytojų”.

šį str. persispausdino Sov. Są
jungos kom. partijos oficiozas 
(Pravda), kuris, manoma, šituo 

nori paruošti dirvų paskelbimui 
Chruščevo kalbos, pasakytos 20- 
me komunistų partijos kongrese 
Maskvoje.

JAV užsienių reikalų ministe- 
ris J.F. Dulles spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad tarp pasaulio 
komunistų jaučiamas labai didelis 
nepasitikėjimas ir nepasitenkini
mas Chruščevu ir Bulganinu. ši
toks pat Jausmas vyraująs ir Sov. 
Sąjungos komunistų eilėse.

Dulles- mano, kad kitų kraštų 
kom. partijų kontrolė slystanti iš 
Kremliaus vadų rankų, ai- mažiau
siai — ji smarkiai susilpnėjo, 
šita padėtis, Dulles mano, Sov. 
Sąjungos vadus pastato prieš be-

skundžiama, kad visoje eilėje ra
jonų buvo “neleistinai užvilkinta 
sėja, praleisti geriausi terminai”. 
Dėl to kaltė suverčiama, daugiau
siai mašlų traktorių stotims. Kai 
kuriose stotyse dėl “žemos remon
to kokybės” labai dažnai gendą 
traktoriai ir darbai negalį būti at
likti pagal planų.

— Bloga ir su bulvėmis bei dar
žovėmis. Komuništų partijos ck Ir 
ministerių tarybos išleistas nuta
rimas, kuriame reikalaujama, im
tis” griežtesnių priemonių ir jau 
šiais metais padidinti šių kultū
rų gamybų”.

— Vilniaus radijo pranešimu, 
gegužio mėn. pradėti egzaminai 
vid. mokyklose. Skelbiama, kad 
brandos egzaminus laiko beveik 
37.000 septintųjų klasių mokslei
vių. Iš viso, esą, yra apie 410.000 
moksleivių, kuriuos mokė apie 22. 
000 mokytojų. Dotnuvos Žemės 
Ūkio akademijoje esą paruošta 
per 300 dlpl. darbų.

— Biržų I-ji vid. mokykla pa
vadinta Juliaus Janonio vardu.

— Kauno politechnikumo akad. 
choras, vadovaujamas Kl. Griau
zdės, koncertavo Kijeve.

— Klaipėdos teatras pastatė 
estų komunist. rašytojos Mai Tal- 
vest komediją “Pelkių velniai”. 
Šiaulių Dramqs teatras į savo re
pertuarą įtraukė- J. Petrulio pje
sę “Prieš srovę”. Pradėti pasita
rimai su autorium, kad jis savo 
pjesę subolševikintų, atseit, 
ištaisytų “ideologines klai
das”. J. Baltušio pareiškimu, da
bartinėje pjesėje Strazdelis yra 
pavaizduojamas daugiau kaip 
“Pulkim ant kelių” giesmės auto
rius, bet ne kaip “Jau prikalta 
daugel plieno” dainos Strazdelis.

Bolševikai nusiskundžia, kad 
okup. Lietuvos dailininkai vis dar 
“neįsisavina kovingų ideologinių 
priemonių mobilizuojant darbo 
žmones komunistinės statybos už
daviniams įvykdyti”, štai, Daili
ninkų sąjungos pirm. L. Vainei- 
kytė sako, kad “bolševikinė tapy
ba vis dar nepatenkina išaugusių 
tarybinės liaudies poreiškių”. Va- 
neikytė mano, kad “vienas svar
biausių mūsų uždavinių yra pa
kelti dailės idėjinį lygį”. Esą nau- 
jausiuose lietuvių dailininkų kūri
niuose parodų lankytojai pasigen
du “pilnakraujų, tipiškų komuniz
mo statytojų paveikslų”. Trumpai 
— drūtai tarus, komunistai nie
kaip negali suvilioti lietuvius dai
lininkus nei riebiausiom premi
jom nei gražiais pažadais, nes 
dailininkai daugiau rūpinasi me
niniu lygiu, o ne komunistų par
tijos peršamu idėjinio lygio kėli
mu.

— Pastaruoju metu visos Lie
tuvoje esančios sanat. — kurortai 
perduoti Sov. Sąjungos Sveikatos 
apsaugos ministerijai. Į Birštoną 
atostogininkai siunčiami net iš 
Sachalino. Tik nusiskundžiama, 
kad ir čia, kaip ir kitose kuror
tinėse vietose, esama daug netvar
ūs, apsileidimo. Reikalaujama pa
kelti “sanitarinę padėtį” Druski
ninkuose, Kulautuvoje, Valakum- 
piuose, Palangoje ir kitur, žodžiu 
sovietiška netvarka klesti visur.

— Okupanto interesų ginti J. 
Paleckis, kaip "TSRS Augšč. Ta
rybos pirmininko pavaduotojas” 
ir sovietinės delegacijos pirminin
kas, birželio 14 d. su okupantų 
delegacija, tartum tikri bolševi
kiniai parlamentarai buvo pasiųs
ti į Liuksemburgą. Ten jis Sov. 
Sąjungos vardu šnekėjo, gyrė bol
ševikinę santvarką etc. Su pana-

ŽINIOS IŠ SIBIRO
Naujas lietuvių sąrašas (E).

Štai naujas mūsų tautiečių sąra
šas, apie kuriuos parnešė žinių 
išleisti ar ištrūkę į laisvę buv. 
karo belaisviai ar darbo vergai:

Barauskas, Antanas. Iš Ukmer
gės. Buvęs pašto tarnautojas. 1946 
m. susirašinėdavo su savo žmona. 
Jau miręs. Mirė džiova. Baulys, 

Kazys. Butkevičius. Čepas, iš Kau
no. Dar jaunas vyras, kilęs iš ka
rininkų šeimos. Šeškevičius, kun. 
Dambrauskas, Antanas. Bene Iš 
Ukmergės. Turėjo būti jau paleis
tas. Kairaitis. Karčiauskas, Anta
nas, karininkas. Paleistas 1952 m. 
Jo šeima . Irkutske. Matulionis, 
“Branka”, apie 25 m. amžiaus. 
Turi pasą Lietuvon, bet greičiau
siai nevyks. Pažemeckai, Antanas 
ir Jonas. Turtingi ūkininkai. Bene 
nuo Pasvalio ar Biržų. Abu mirė. 
Pivariūnas. Rimkus, Jonas, iš Ra
seinių. Paleistas T954 m. Vokie
čių okupacijos metu buvo seniū
nas. Nubaustas 25 m. šeima Ir
kutske. šakmanas. Pulkininkas, 
buv. R. prezidento A. -Smetonos 
adjutantas. Tomkus, Algirdas, iš 
Kauno. Jau paleistas. Vanagas. 

Apie 35 m. amžiaus. Iš Švėkšnos.

veik neišsprendžiamų dilemą, ko 
rezultate Kremlius darosi nebepa
jėgus vykdyti -“kietos rankos” po
litiką.

Įvykių raida rodo, ypač pasta
rojo str. perkėlimas į Pravdų, kad 
Chraščevas mėgins aiškintis. Jau 
šiandien galima pramatyti ir jo 
atsakymus į Amerikos komunistų 
klausimus: bus aiškinama, kad po 
Stalino mirties Sov. Sąjungoj 

įvykę daug Ir žymių pakitimų, kad 
šalinamas nelemtasis tirono pali
kimas, kad grąžinama demokrati
ja ir laisvė pavergtiesiems ir iš 
priverčiamųjų darbų stovyklų pa
leidžiami suimtieji, o pačios sto
vyklos panaikinimos, kad žmo
nėms leidžiama pasirinkti darbą 
ir gyvenamą vietą, kad liaujamas: 
kovoti prieš religiją.

Deja, tikrenybėje yra kitaip. 
Bet atsiras kas patikės šioms pa
sakoms, kaip jau ir dabar daug 
kas linkęs manyti, jog Sovietuo
se įvykę tokių pakitimų.

Kartojame: Kremliaus, kaip ir 
aplamai komunistų, pagrindinė 
politikos linija nesikeičia — kei
čiami tik metodai ii- įsisavinama 
nauja taktika, siekiant pasaulį 
užvaldyti “taikios koegzistencijos” 
priemonėmis — migdant pasaulio 
budrumą ir ruošiantis naujam 
šuoliui.

POTVYNIAI

Pereitą savaitę eilėje krašto 
vietų kilo potvyniai. Smarkiai nu
kentėjo Macquarie, Riverinos, 
Murrambedgee upių slėniuose gulį 
miestai. Kai kurie miestai šiemet 
išgyveno 4-5 potvynius. Smarkiai 
potvynio paliesta Wagga, Forbes 
ir Warren.

Kosciuškos kalne sniegas siekia 
18 colių. Dėl sniego gausumo ke
liai buvo pasidarę neišvažiuojami.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
. — Per Vilniaus radijų vėl nusi- šia misija girti okupantą buvo pa-

siųsta panaši “parlamentarų dele
gacija” ir į Austriją, kurioje spau
da skelbia dalyvavus “deputatų” 
iš soviet. Lietuvos. ‘ E.

Nauji Importo 
Suvaržymai

Australijos federalinė vyriausy
bė paskelbė naujus importo su
varžymus, kurie per metus su
mažins 40 mil. svarų už Impor
tuojamas prekes išmokėjimus už
sieniui. .

Nauji suvaržymai nukirs auto
mobilių importų, 30-50%, tekstilės 
— 37%, įvairių mašinų 10-90 
proc., Scotch whisky — 25 proc, 
ir kt. Dėl šių suvaržymų preky
bininkai ir pramoninkai reiškia 
didelį nepasitenkinimų ir kritikuo
ja vyriausybės ekonomines prie
mones.

Žuvo 127 žmonės
Iš Los Angeles pranešama, bir

želio 30 d. sudužus dviem kelei
viniam lėktuvam žuvo 127 žmonės.

Vienas lėktuvas su 63 keleiviais 
ir 6 narių įgula skrido iš Los 
Angeles į Člkagų, o kitas su 53 ke
leiviais ir 5 žmonių įgula 3 min. 
vėliau išskrido iš Los Angeles 
į Kansas City.

Manoma, kad lėktuvai audros 
metu susidūrė ore ir nukritę su
dužo uolose. Žvalgomieji lėktuvai 
yra pastebėję sudegusių lėktuvų 
likučius.

• Nuo liepos mėn. 1 d., N.S.W.
vyriausybės nutarimu, pakeltos 
traukinių, tramvajų ir valdinių 
autobusų bilietams kainos. Susi
siekimas pabrango 15-50% •
• Prezidentas Eisenhoweris 

birželio 30 d- išvyko iš ligoninės 
į savo ūkį Geteesburge.

• Argentinos vyriausybė pa
reikalavo Sov. Sąjungos per 24 
vai. atšaukti savo diplomatinės 
tarnybos narį, laivyno atašė Alek
sandrą Morosavų Iš Argentinos. 
Jis esą vadovavęs 2019 Argenti
nos rusų repatriacijai.
• Prasidėjo JAV plieno pra

monės darbininkų streikas, kuria
me dalyvauja apie 650.000 žmo
nių.

• Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Dag Hammarskjold 
iš New Yorko išskrido į Europą. 
Jis vizituos Rytų Europos vals
tybes , jų tarpe Sov. Rusiją, Len
kiją, Jugoslaviją ir Čekoslovakiją. 
Laikraščių reporteriams išvykda
mas pareiškė, kad šiemet jis nori 
užmegsti artimesnius ryšius su 
JT narių valstybių vyriausybė
mis.

• Anglijos iždo valdytojas 
McMillan pareiškė, kad Anglija 
sumažinsianti Išlaidas krašto gy
nybos reikalams 50.000.000 svarų 
sterlingų. Vyriausybės plane atei
nančiais biudžetiniais metais nu
matyta šias išlaidas sumažinti iki 
100.000.000 mllionų sv. stg. Gy
nybai biudžete buvo skirta 1.500 
mil. sv. sterlingų.

• Iš Pertho pranešama, kad 
pastaruoju metu ten atsiradęs žy
mus skaičius bedarbių. Birželio 
gale bedarbių užregistruota apie 
4.200. Vakarų Australijos min. 
pirm. Hawke, Australijos ministe
rių pirmininkų konferencijoje pe
reitų savaitę pareiškė, kad Aust
ralijos federalinė vyriausybė tu
rėtų peržiūrėti ikšiolinę imigra
cijos politikų, kad išvengus pla
taus masto nedarbo.

1



ž Mosu pastogė 1956 m. liepos 4 <t.

VYRAI BUVO APSIRENGE
MOŠŲ VYRŲ TAUTINIŲ DRABUŽIŲ REIKALU

Šio laikraščio Nr. 25, str. “Olipi- 
ada ir tautiniai šokiai” autorius, 
pasirašęs Grupės rėmėju, sako, kad 
mes, lietuviai, neturime istorinių 
tautinių rūbų, vyrams...

Kaip tai gali būti? Juk Lietuvo
je nevien moterys, bet ir vyrai kū
ną pridengdavo, o Nemune nute
kėjo daug vandens nuo to laiko, 
kai žvėrių kailiai išėjo iš mados. 
Ar broliai latviai Ir estai taip pat 
neturi savo tautinių rūbų, nekal
bant jau apie kitus? O gal sakysim, 
kad jie tik dabar išsigalvojo? Na, 
jeigu mes prieš pasaulio žmones 
išeiname su šienapjūtės, bulvaka- 
sio ar golfo kelnėmis, tai tik to
dėl, kad tie, kurie važinėjo po Ne
priklausomą Lietuvą rinkdami tau
todailę, ir savo kolekcijas bei už
rašus išsivežė j laisvuosius Vaka
rus, neparuošia bent šiokį tokį lei
dinį, mokslišką ar ne taip jau la
bai mokslišką, vyrų aprangos klau
simui išaiškinti.

Iš archeologinių davinių, prade
dant laikais dar prieš Kristų, gali
ma spręsti, kad žmonės Lietuvoje 
ir visame Pabaltyje neblogai gyve
no ir rengėsi. Sunku ką pasakyti 
iš tų taip retai terandamų austo 
ar megsto aprėdo likučių, bet pa
puošalai ir kiti dalykai, dedami į 
kapus, buvę labai gražūs.

Rasti pavyzdžiai rodo, kad vyrai 
juosdavosi odinius diržus, papuoš
tus bronziniais apkaustais; švarkus 
susisekdavo fibulomis; rankas pa
puošdavo žiedais ir net apyrankė
mis, kartais ir kaklo papuošimus 
dėvėdavo. Moterų kapai tik šiek 
tiek turtingesni papuošalais. Būtų 

. nelogiška manyti, kad šitie visi 
gražūs ornamenuotl papuošalai ka- 
kabėjo ant skarmalų, nes matyti, 
kad žmonėms buvo ne vistiek, Jcą 
jie dėvėjo. Tokių kapų surasta ne 
vienas ir ne du, taigi, jie nepri- 
kalusė tik kunigaikščiams ir karo 
vadams. Tad neviskas ir pas mus 
buvo prasta. Archeologija neme
luoja.

Mūsų vyrai turėjo kasdieninius, 
taip pat ir išeiginius rūbus. Kel
nės būdavo vilnonės, pusvilnonės ir 
marškonės, dryžuotos, languotos 

ir lygios. Jos suleidžiamos būdavo" 
j nugetus, raštuotas arba lygias 
kojinaites, kurias parišdavo siaura 
juostele. Plačia juosta susijuosdavo 
per liemenį, dar ir po kaklu pa- 
sirišdavo juostelę, švarkų būdavo 
visokių: trumpų ir ilgų, kaip Prū
sų Lietuvoj, su rankovėmis ir be 
rankovių liemenių, žiūrint kada ir 
kaip dėvimą, švarkus puošdavo 
spalvota virvele, Išvedžiojant pak

raščiais raštus-Augštaitijoj ir Dzū
kijoj, iš odos karpytais, panašiais 

j pastogių pagražinimus, raštais — 
Suvalkijoj, be to, spalvotu milu ir 
kitaip. Vyrų rūbai senovėje skirda
vosi ir pagal. užimamas pareigas 
bei kilmę: ūdros kailio kepurę arba 
meškinius kailinius turėjo teisę dė
vėti tik kilmingieji, šiaip, kas įs
tengę įsigyti ar pasidaryti, kaip 
Ir šiandien, puošėsi gražesniais 
rūbais ir papuošalais, kas neįsten
gė, ar nesugebėjo— apsieidavo ir 
be to. Atrodo, kad mes dabar ap- 
apsieiname beveik be visko.

Ar nebūtų gerai, kad žmonės ku
rie atsimena, žino ar yra matę, 
prabiltų ir parašytų į laikraštį, pa
darytų savo apylinkės vyrų rūbų 
piešinius? Kartais renkame tauto
saką, tai kodėl neparinkti tauto
dailę? Juk tai yra mūsų tautos pa
likimas — nė vieno mūsų nuosa
vybė.

D. GIEDRAITYTĖ

GRĮŽTA KLAIPĖDOS KRAŠTO 
IR RYTPRŪSIŲ VOKIEČIAI

(E). Naujajam vokiečių ambasado
riui dr. Haasui įteikus naują vo
kiečių sąrašą, pirmasis pagal jį į 
Vokietiją buvo išleistas Fr. Thu- 
rau iš Rytprūsių. Jis pats iš 
Krasnojarsko krašto buvo atva
žiavęs į Maskvą ir įsiregistravo 
Vak. Vokietijos pasiuntinybėje. 
Tikimasi netrukus būsiant išleis
ta dar apie 9.000 vokiečių. Tačiau 
tiems, kuriems buvo primesta bol
ševikinė pilietybė arba kurie buvo 
pasidarę “be pilietybės asmenimis”, 
tarp jų — žymiam Klaipėdos 
krašto • vokiečių skaičiui, daroma 
sunkumų su išvykimu ir pareiš
kimu noro išvykti. Sovietų pilie
čiai ar ją gavusieji, neišleidžiami.

— Suomijoje plačiai skaitomas 
dienraštis “Helsingin Sanamat”, 
rašydamas apie sovietinius filmus 
pažymi, kad numatytos išplėsti ir 
patobulinti filmų studijos Latvijo
je ir Lietuvoje. Balandžio mėn. 
suruoštoje bolševikų “filmų savai
tėje” dalyvavo Iš Latvijos atvy
kusi filmų artistė Sigrida Stun-
guze, 
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpilai ir užvalkalai 03” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE
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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KULTŪRINĖ 
KRONIKA

— “Nida” D. Britanijoje leidi
niu Nr. 12 yra išleidusi Albino Ba
ranausko noveles “Sniego platu
mos”, turinčias 274 puslapius.

— Pasaulio Lietuvių Žinyno 
ruošiamas naujas patobulintas lei
dimas. Jis bus lietuviškai ir an
gliškai, turės platų skyrių apie lie
tuvių tautą, Lietuvos istoriją, kul
tūrą, išsamų sąrašą kitomis kalbo
mis leidinių apie Lietuvą etc. JAV- 
se ruošiamai dainų šventei atmin
ti leidžiamas spausdintas leidinys. 
Prof. J Eretas jau baigė pirmąją 
redakciją monografijos apie St. 
Šalkauskį, buv. Vyt. D. Un-to 
rektorių.

— Baltų Draugijos Vokietijoje 
vokiškai leidžiamos informacijos 
Nr. 3 (7) pirmoj vietoj paskelbė 
A. Baldaus išverstą į vokiečių k. 

IJIaironio eilėraštį “Ant Birutės kal
no”, davė spaudos atsiliepimus apie 
suruoštąsias kultūros dienas ir kt. 
iš vokiečių bei pabaltiečių gyveni
mo aktualijų. Draugija ruošiasi iš
leisti lietuvių, latvių ir estų' liau
dies dainų rinkinį, kuriame, be 
teksto originaliosiomis kalbomis, 
būtų duoti jų vertimai vokiškai su 
gaidomis. Taip pat projektuojama 
pabaltiečių leidinių po 1945 m. pa
roda.

— Birželio 8 d. Paryžiuje atida
ryta “šiandieninės tapybos paroda, 
kurion su savo kūriniais dalyvauti 
buvo taip pat pakviestas dail. V. 
Kasiulis. Jis yra taip pat suruošęs 
atskirą savo darbų parodą. Meno 
kritikai dail.. V. Kasiulio darbus 
labai teigiaai vertina. Tai vienas 
iš augščiausiai iškilusių mūsų dai
lininkų.

Moderniojo meno muziejus JAV 
suruoštai piešinių parodai iš atsiųs
tų 5.000 darbų buvo atrinkta tik 
150, tarp jų ir lietuvių dailinin
kų R. Viesulo bei A. Veščiūno kū
riniai. Knygininkas J. Karvelis 
Čikagoje netrukus išleis P. Galau
nės naują “Lietuvių liaudies me
no” laidą. Liet. Enciklopedijos 
8-sis tomas baigtas spausdin
ti antrojoj gegužės mėnesio pusėj 
ir birželio mėn. bus išsiuntinėtas 
skaitytojams, šis tomas apima rai
des: G pabaigą, visą H ir pusę I

Daug, Daugiau, Daugiausia...
Dar bekeliaujant audringuoju 

Pacifiku girdėjome, kad Čikagoje 
savo pasireiškimais iš kitų išsiski
ria lietuviai, na, ir... negrai. O 
atvykę sužinojome, kad prie senų
jų amerikiečių lietuvių į Čikagą 
sugužėjo bene didesnė dalis trem
tinių, vis dar tebevadinamų grino- 
riais, kurie čia rado gerą užuovėją 
ir, palankias sąlygas kultūrinei, 
tautinei, kišeninei bei kitokiai veik
lai. ..

Tačiau “Lietuvių Dienos”, matyt, 
šiuo reikalu kitaip galvoja, nes 
gegužio mėn. numeryje paskelbė 
kaikurių mūsų kultūrininkų labai 
kirtingas nuomones j anketos klau

simą: “Ar mes kylam kultūriškai? ’.
Ir man labiausiai čia patiko ir, 

bene, pilniau atitinka tuo reikalu 
mano pirmuosius stebėjimus, tai 
Antano Gustaičio atviras, skaudus, 
nors ir šypsena paskaidrlntas, at
sakymas, būtent:

— Ir kaip galėtume smukti, jei
gu ir tos, taip vadinamos, mūsų 
kultūrinės vertybės regimai didėja? 
Nuosavų namų daugiau, automobi
lių daugiau, vlikų daugiau, šefų 
daugiau, žmonų daugiau, o riebalu 
ant skilvio — daugiausia .

Ir čia sutikau keletą buv. Kau
no “Aušros” suolų bendraklasių, 
Jau dešimtmečius nematytų, kurie 
taip pat jau į “žmones išėjo” ir su
maniai perkando amerikinio gyve
nimo branduolį, šitų bičiulių ir jų 
automobilių pagalba tad ir plečiu 
savo stebėjimo akiratį ir pamažu 
krentu į vietos gyvenimo lietuviš
ką sūkurį, pradžioje daugiau kaip 
stebėtojas, statistas virš paminėtų 
kultūrinių pareiškiu kilime...

* * *
Buvę australiokai, man pažįsta

mi ir čia jau sutikti, bus bene pa
vyzdingiausiai išvertę “australiš
kus švarkelius" ir sumaniai pasi
naudoję nevaržomomis kurdinimosi 
galimybėmis.

štai, agr. J. Briedis čia yra ne 
tik dažų specialistas - chemikas, 
bet ir gražios farmos savininkas, 
su naujomis idėjomis ir planais 
besiveržiąs j nuosavą dažų fabri
ką...

Buv. Bankstowno užkietėjęs vien
gungis M; Jagutis jau šildosi prie 
šeimos židinio. Jis ir pelningos 
tavernos savininkas, kurią įsigijo 
kartu su žmona. Tai, gal būt, la
biausiai pasigendąs australiško 
darbo tempo, ramybės, ir dar kai- 
ko, žmogus Amerikoje. Jis palaiko 
ryšį su už 180 mylių “vegetuojan
čiu” sydnėjiškiams pažįstamu dai
nininku Vincu šarausku.

Juozas Baltrušaitis jau diplomuo
tas inžinierius, dirba savo specialy-

IV LAIŠKAS IŠ ČIKAGOS 

bėję ir gerai uždirba. Įsigijo auto
mobilį ir žmoną.

Tik Juozas Tinlnis, gyvenąs to
liau nuo mūsų, bus bene mažiau
siai atitolęs australiškų savo įpro
čių. Prieš kurį laiką “Drauge” apie 
jį perskaičiau šias eilutes:

“Juozas Tininis buvo antrasis li
teratūros vakaro dalyvis. Tai tykus 
individas, ilgą laiką studljevęs

RAŠO

PAULIUS SIRGEDAS

graikistas, be to, moka lotynų, 
prancūzų, ispanų, vokiečių kalbas. 
Į lietuvių kalbą išvertęs eilę no
velių ir galvoja versti iš senosios 
klasikinės graikų kūrybos. Kaip 
rašytojas pradėjo reikštis Austra
lijoje, išspapsdinęs vietinėje lietu
vių spaudoje apie tuziną savo no
velių. šiuo metu “Lieteuvlų Die
nų” literatūros skyriaus redakto
rius.

Skaitė savo novelė “Sapnų aiš
kintojas”, kuri buvo taip pilna gra
žaus, tikslingai įvaldyto, sąmojaus, 
kupina netikėtumų, viena už kitą 
šoklesnių Idėjų, net stebėtis rei
kėjo. Juozas Tininis pasirodė kaip 
puikus minties sugavėjas, apgal
voto sakinio patiekėjas ir įformin- 
tojas. Bet... lietuvio kūrėjo trage
dija: turi du-novelių rinkinius —• 
neramia leidėjo!. (Alg. Gustaitis)”

* * ♦
Pavėluotai atėjo pavasaris į fii- 
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C] Nors tu juodas, kaip mano šešėlis S
p] Ir tėvynėj namų neturi,. H]
H Išdidžiai savo galvą iškėlęs, p]
re Į mane keršto žvilgsnį žėri. re
re Nejauti, kad dalužę taip nykią S
re Gimtai žemei,*kalp rytą velku. ‘H
H Ir idėjas valdovams palikęs re
B Vien tik dulkes nuo aukso renku. B

re Neturiu nei namų, nei pastogės, 1 re
B Neturiu aš nei lobių slidžių B
S Klasta juokias man laisvę pavogus, B
pj Klastai delčią atžvangant girdžiu! į]
B Nors tu juodas kaip mano šešėlis B
pj Ir namuose namų neturi... B
re — Liko laisvė — tau lekiantis smėlis — S
re Ir klajoklio viltis nemari. re
g K. KUNCA — KUNCEVIČIUS S
re Melbournas, 3.6.56. re
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kagą... Pajuodusio sniego, ausis 
kerpančio šalčio bevelk ir nepajuto
me, nes pėsti mažai žingsniavome, 
o “gūžtoje" neatlaidžiai šnybšdami 
šildė radiatoriai... Vietines žiemos 
triūsus ir mūsų ledėjančią nuotai
ką padėjo tirpdyti iš Austra
lijos atklydę pavasario pasiunti
niai: tai vietos “Drauge” užtikta 
Juozo Alinio Jūragio skaidri pa
vasariška poezija bei laiškai, “Mū
sų Pastogė”, “Tėviškės Aldai” ir 
nuolat vartomų, tik čia pirmiau
siai sutvarkytų, Australijos vaizdų 
bei paliktų neužmirštamų veidų 
nuotraukos...

O mes dar kolkas ir liekame 
prie tų neišspręstų:

— TAIP!.. IR NE!..

Po 10 metu
VISAI NESENIAI Iš URALO 

GRĮŽĘS Į VAKARUS LIETUVIS, 
nuteistas 25 metams ir nedaug te
turėjęs galimybės išlikti gyvas, 
dabar radijo bangomis paskelbė, 
jog grįžusieji į Vakarus liudija 
visam laisvajam pasauliui, kokią 
neapsakomą kančią turi kęsti mū
sų broliai ištrėmime. Turėjęs iš
kęsti daugiau kaip 10 metų so
vietinius kalėjimus, tardymus ir 
katorgą, grįžusia pareiškė: nety
lėsiu, kaip negali tylėti ir kiti 
tūkstančiai ištrūkusių iš Sovietų 
pragaro. Grįžusieji vieningai pa
reiškia, kad lietuviai yra taurūą 
ir tautiškai susipratę, niekur ne
prarado vilties. Jie reikalauja ati
taisyti Stalino padarytąją tautai 
skriaudą. Negalima tikėti Sovietų 
žodžiams nematant jų darbų. E.

l A. ZUBRAS

VALDŽIA IR PARTIJA 
rusiškajam komunizme

Žiūr. Nr. 26 “Valdžia ir partija...”
Jei Iš -vienos pusės Rusijos bei jos tautos sąlygos teikė palan

kią dirvą diktatūrai kilti, tai iš kitos pusės autoritetinis diktatūri
nis rėžimas niekad neskatina demokratinės dvasios ir neugdo nei 
noro nei sugebėjimų žmonėms patiems įsijungti į politinį gyvenimą 
ir dalyvauti jojo vairavime. Yra socialinės psichologijos dėsnis, kad 
tarp centralizuotos partijos bei organizacijos narių, per propagandą 
ir auklėjimą, galima pasiekti didelio laipsnio motyvų išblėsimo, iš 
viso — nuslopinti galvojimą, o tuo sudaromos sąlygos pasiduoti 
nuolatinei sugestijai ir kilti besąlyginiam paklusnumui. Autoritariz
mas pats savaime veikia taip, kad žmogus socialinėje organizacijo
je išblėsta ir pasiduoda idėjos ir jos vykdančio autoriteto vadovau
jamas, visai nebenorėdamas ir negalėdamas kritikuoti. Valdžia 
nėra pajėgi tautai duoti demokratiją, jei tautai iš valdžios jos ne
reikalauja. Valdžia visad yra linkusi pasidaryti pati sau tikslu, Jei 
tauta jos nepažaboja. Pačios politinės partijos vadovybėje taip put 
vyksta kova dėl vadovavimo ir reikšmės. Visad iškyla didelio vita
liškumo, dinamiškos asmenybės, siekiančios veiklos ir viešumos pa
sireiškimo, stumiamos stipriai Išbujojusio pasireiškimo Instinkto ir 
valdžios alkio. Pasitaikius patogiai istorinei situacijai ir esant ma
žam ar nevykusiam pasipriešinimui, į paviršių išplaukia autoriteti
nis tipas. Rusiškajam komunizmui ir jo bolševikų partijai uždėjo 
atspalvį asmenybės, o rusų tauta neturėjo jėgų jas pažaboti.

Pirmiausia pats K. Marksas Ir jo skelbtoji idėja. 
Marksas yra sutrukdyta ir prislėgta asmenybė. Pagrindinė priežas
tis bus buvusi jo žydiškoji kilmė ir jautimas, kad toje socialinėje 
aplinkoje, kurioje jis gyveno, tojo žydiškumo jis niekad negali nusi
plauti. Kita priežastis — dideli ir daugeveidžiai Markso gabumai. 
Jaunuolis Marksas rašė eilėraščius, satyras, dramas, metafizines 
studijas, galvojo tapti teisininku, bet metėsi į filosofiją ir pagaliau 
pasidarė ekonomistas. Savęs realizavimosi ir saugumo siekiančios 
tendencijos pas Marksą buvo tokios stiprios, kad jų patenkinti ne 
įmanoma buvo, pritampant prie gyvenimo ir akceptuojant bendrai 
ar didžios daugumos pripažįstamas vertybes. Savęs realizavlmuisi tos 
lūšies asmenybė linkusi eiti protesto, revoliucijos, apskritai, senųjų 

ar konservatyviųjų idėjų ir institucijų griovimo keliu. Savotiškas 
mišinys Markso asmenybėje Markso, teoretiko ir Markso veiklos 
žmogaus tendencijų. Marksas veiklos žmogus savęs reallzaVimuisi 
ėjo politiko keliu, ir amžinasis žydas Marksas, išvietintoji asmeny
bė, savo politinių idėjų įgyvendinimo talkininku rinkosi taip pat su
trukdytą, prislėgtą, nuolatinėje baimėje kapitalistinėje santvarkoje 
gyvenantį socialinį sluogsnį — proletariatą. Marksas strategas skel
bė “Komunistų partijos manifestą”, pilną pagiežos senajam pasau
liui ir jojo galingiesiems, taigi kovingą; atmetė, kad egzistuojančios 
amžinosios tiesos, nes tokiomis jas tenorįs matyti konservatyvusis 
pasaulis, o iš tikrųjų, jos kintančios kartu su istorine raida, kintant 
ekonominlam-socialinlam veidui; paliesta šeima, tauta ir valstybė, 
nes kapitalistinio amžiaus proletariatas to viso neturįs, o turįs su
sidaryti sąlygas, kad turėtų; skelbta privačios nuosavybės panaiki
nimas, nes proletariatas privačios nuosavybės neturįs. Marksas pra
našaudamas skelbė manifeste “moksliškai tikrą” ateities viziją, kai 
visos kitos klasės išnyks Ir beliks tik darbo klasė. Komunistų par
tiją, jis skelbė esant visuotiną, t.y. reprezentuojančią visus darbo 
žmones. Atausta manifeste visagalios ir visakontroliuojančios val
stybės apmatai. Tat Jau Markso ir Engelso komunistų partija buvo 
aiškiai totalitarinė ir visuotinai vienintelė. “Tegu dreba valdančio
sios klasės dėl komunistų revoliucijos. Proletarai nieko neturi pra
rasti be savo pančių. Laimėjimui jie turi pasaulį. Visų kraštų dar
bo žmonės, junkitės!” — taip baigiamas manifestas.*) Oficialia! šis 
manifestas buvo priimtas Londone 1848 m. įvairių tautybių komu
nistų atstovų suvažiavimo.

Komunistų teorijų būta anksčiau, būta bandymų jas įgyvendinti. 
Žymiausias Jų B a b e u f, kuris didžiosios prancūzų revoliucijos 
metu bandė savo programą pravesti, bet tapo Išduotas ir pasmerk
tas mirti. Kiek laiko egzistavo komunistinė jėzuitų valstybė Parag
vajuje (1610-1768). Tačiau, matome, didžiausio pasisekimo yra su
laukęs revoliucinis socializmas — Markso įsteigtoji komunistų par
tija, gyvenimo praktikoje pirmojo dogmatinio pritaikymo susilau
kiant Rusijoje. Iš viso Markso manifesto visdėlto sklinda darbo, iš
naudojamo žmogaus jausmus kutenantis tonas. Psichologiškai Mark
so mintys geriausią atgarsį surado rusų nihilistų sielose, kurios gy
veno visuotinos bei visuomeninės reikšmės skausmą. Ir jos jautėsi 
sutrukdytos, prislėgtos asmenybės, nepritalnpančios socialinėje ap
linkoje ir santvarkoje, todėl liekos, bet labai augštos nuomonės apie 
save ir savo idėjas. Markso idėjų jie griebėsi dėl protesto jų ne
įvertinančiai visuomenei, labiausiai aristokratijai, iš kurios daugu
mas jų pačių buvo kilę. Nemaža yra veikusi ir originalumo tenden
cija. Rusijos šiaip jau skurdžiai liaudžiai, apskritai skurdžiams pa

tiko ir jausmus kuteno pažadas — kas buvo niekas, tas bus viskas. ' 
Geri komunizmo talkininkai Rusijoje buvo žydų kilmės žmonės, nes 
čia jie smarkiau jautė žydų atstūmimą iš tautinės rusiškosios ben
druomenės negu vakarinėje ar centrinėje jjuropoje.

Rusijos revoliuciją ir komunizmo įgyvendinimą tačiau yra pra
vedą revoliucinio socializmo — bolševikinio komunizmo aktyvistai. 
Jų ryškiausią atspalvį rusiškajam komunizmui yra palikęs Leni
nas, nepamirštant Trockio, Stalino, Bucharlno, Zinovjevo asmeny
bių. Visai pelnytai Leninas vadinamas rusų komunlstų-bolševikų 
partijos tėvas, jos idealogas. Marksas yra vakarietiškas, logiškas, ■ 
bet į praktiką einąs iš teorijos. Leninas yra rusiškas problematikos 
žmogus, tači'au ne nihilistinio tipo problematikas, kai nihilizmas iš
siliejęs paraližuoja valią ir priveda iki visiškos negacijos; Leninas 
yra Fausto ir Mefisto Junginys, kuriam problematika yra tik atsar
gumo priemonė planams įvykdyti. Teoriją jis kuria iš praktikos, iš 
rusiškosios tikrovės. Jau jaunystėje Leninas pasirodė sukilėlis prieš 
autoritetą, prieš konservatyvizmą ir kartu sugebąs vadovauti, vado 
asmenybė. Nesustojo jis ties teoretiniu klausimu, ar Rusijoje komu
nistinei revoliucijai pribrendęs laikas: jis žinojo, kad revoliucija yra 
pravestina ir galim®, taigi liko tik klausimas, kaip. Leninas buvo 
geras strategas, tačiau be Jokių skrupulų.

Leninas buvo žiaurus ir beatodairiškas priešams, bet labai tak
tiškas politikas strategas. “Jo elgesys gali būti charakterizuojamas 
kaip morali nemoralybė”, — sako Zevedei Barbu, — “His behaviour 
can be discribed as a form of moral immorality”.*) D. Shub bio- 
grafijoję skaitome Leniną kalbėjus komjaunuoliams: “Mūsų many
mu, moralė yra visiškai subordinuotina klasių kovos interesams. 
Viskas, kas tarnauja senajai išnaudojimo santvarkai pašalinti ir pro
letariatui į vieningą frontą apjungti, yra moralu”. Pagal M. Gorkį, 
Leninas vadovavęsis principu — kiekvienas kas ne su mumis, yra 
prieš mus. Moralinėje plotmėje jis visiškai identifikavosl su komu
nistine bendruomene ir komunizmo idėja, tačiau išlaikydamas dar 
šiokį tokį lankstumą, kurio visiškai trūko Trockini ir Stalinui.

Nemėgęs Leninas tuštybės ir jautęsis nemaloniai, 6ai jo garbin
tojai norėdavę jį išaugštinti. Į jo 50 metų sukakties suruoštą mi
nėjimą atėjęs pavėluotai, kad nereikėtų klausytis savo garbei pa
negirikų. Nemėgęs ir laikraščiuose savo asmens garbinimo: “Kuriems 
galams tas visa? Man sunku skaityti laikraščius. Kur tik pažiūri, 

‘visur apie mane rašoma. Aš laikau šį visai nemarksistinį vieno as
mens iškėlimą labai žalingu dalyku. Yra tai klaidinga, neleistina 
ir nereikalinga. Ir visur tie paveikslai! Ii- kuriam tikslui visa tai?”*)

(B*-)
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* Los Angeles (JAV) šv. Ka
zimiero parap. salėje iškilmingo 
akto metu pagerbtas prof. Myko
las Biržiška, kuriam įteiktas augš- 
čiausias • Lietuvių Skautų S-gos 
grabės ženklas — Gedimino Vilko 
ordinas.

* Prieš metus iš Australijos i 
Ameriką išvykęs dail. Ant. Rakš
telė gegužio mėn. pabaigoj, Los 
Angeles miesto lietuvių parapijos 
salėje suruošė savo darbų parodą, 
kurioje buvo Išstatyta apie 100 
paveikslų.

* Vak. Vokietijoj, Koenigsteino 
mieste įvykusiame ateitininkų sąs
krydyje dalyvavo atstovai iš Pran
cūzijos, Vakr. Vokietijos, Šveica
rijos ię JAV. Ateitininkai sendrau
giai išsirinko naują valdybą, ku
rion įeina: dr. V. Literskis, dr. K. 
Pemkus ir kun. dr. Petraitis.

* Šiomis dienomis Čikagoje mi
rė Juozas Liubinskas, vienas žy
miųjų Nepriklausomos Lietuvos 
pašto organizatorių. Velionis buvo 
kilęs iš Vllkąviškio apskr., Paje
vonio valsčiaus.

* Brisbanietis A. Kudžius yra 
šio miesto lietuvių savaitgalio mo
kyklos vienas iš uoliausių rėmėjų. 
Jis asmeniškai atliko daug darbo 
mokyklą įrengiant, o Ir dabar vis

•pasiteirauja, ar ko netrūksta, gal 
ko reikia, žinoma, reikia, kur čia 
nereikės naujakurystėje, tad A. 
Kudžius atitrukdamas ir darbuoja
si prie mokyklėlės, kurią lanko taip 
pat ir jo 2 vaikai.

* šiomis dienomis “biznio” rei
kalais Sydnėjuje lankėsi Adelaidlš- 
kis R. • Maziliauskas. Jis čia aplan
kė H. Šalkausko — A. Šimkūno 
grafikos darbų parodą, dalyvavo 
sydnėjiškių studentų studijų va
kare —• spaudos teisme ir grįžo 
atgal į Adelaidę susižavėjęs gyva 
ir .Šakota kultūrine — visuomeni
ne.' Sydnėjaus lietuvių veikla.-

•*. Birželio 13 d. Canberros An
tanai (čeičys ir Butavičlus) buvo 
“užpult” bičiulių. Antaninių 
proga pravesta mezliava lietu
viams Vokietijoj davė £ 13.0.0. 
• Pinigai pasiųsti Vokietijos Kra
što Valdybai.

* Sydnėjaus lietuviškasis jau
nimas ne tik pats siekia mokslo, 
bet ir Vokietijoje likusiems bro
liams padeda, štai, prieš kurį lai
ką pas Osinus (Parramattoje) su
sirinko būrelis jaunimo arbatos 
stiklui ir besišnekučiuodami suta
rė pravesti mezliavą Vasario 16 
Gimnazijai. Aukojo: M. Osinaitė, 
V. Bernotas, D. Kriaucevičius, V. 
Osinaitė, A. Vasaris, V. Gilius, 
N. Mauragytė, N. Gudeikaitė ir 
S. Osinas. Iš viso sumesta £ 5. 
15.0. Turint galvoj, kad dalis jų 
patys dar mokosi, ši mezliava ga
lėtų būti gražiu pavyzdžiu kitiems.
Pinigus persiųsti paprašyta “M. 
P.” Redakcija.

* Dr. J. Bučnys, plačiai žino
mas amerikiečių tarpe filetelistas, 
New Yorko tarptautinėje pašto 
ženklų parodoje apdovanotas auk
so medaliu. Jis buvo Išstatęs Lie
tuvos oro pašto ženklų rinkinį.

Paroda tęsėsi 9 dienas naujai 
pastatytuose kolizeumo rūmuose. 
Ją aplankė keli šimtai tūkstančių 
žmonių. Buvo Išstatyti turtingiau
si pašto ženklų rinkiniai iš viso 
pasaulio.

Dr. J. Bučnys yra senosios, 
Amerikoje gimusios ir augusios 
kartos lietuvis. Jis yra lankęsis ir 
Nepriklausomoj Lietuvoj.

* Birželio 6 d. supiltas naujas 
kapas Adelaidėje — Central Park 
kapinėse palaidota Olga Kalnin- 
gienė, 77 metų amžiaus Edward- 
towne gyvenusi lietuvė. O. Kal- 
ningienė buvo kilusi iš Smilgių 
kaimo, Šiaulių apskr.

* Birželio 16 d. melbourniškių 
švambarių šeimai buvo didelė 
šventė — tą dieną iš Vokietijos 
atplaukė jų sūnus, 12 metų am
žiaus Rimvydas, su kuriuo tėvai 
persiskyrė prieš aštuonerius me
tus.

Rimvydukas susirgęs kaulų 
džiova negalėjo su tėvais sykiu 
emigruoti j Australiją. Jis buvo 
paliktas gydytis Vokietijoje ir 
jam buvo paskirta globa. Po dvie
jų ■ operacijų, 1955 m., berniukas 
buvo išleistas iš ligoninės ir da
bar laimingas tėvų namuose.

PRASTI REIKALAI, PONAI VYRAI!
Važiuodama Australijon tikėjau

si visokių dalykų pamatyti ir iš
girsti, bet tokio, kiris įvyko birže
lio 14 d. Adelaidėje — ne.

Tą ketvirtadienį Adelaidės mie
sto rotušės salėje lietuviai, estai, 
latviai ir australai susirinko pa
minėti tragiškojo birželio įvykius.

Meninėje programoje lietuvius 
atstovavo p. Vasiliauskienė, gra
žiai padainavusi dvi solo dainas.

Jau prieš minėjimą buvau girdė
jusi, kad mūsų choro čia nebus. 
Tad asmeniškai kreipiausi į skau
tų draugininką, siūlydama pasitar
ti su vadovais, pakišdama mintį, 
kad skaitlinglau minėjiman susi
rinkę, skautai nors Tautos himną 
pagiedotų, žinojau 3 balsingus 
skautininkus, iš vyresniųjų skau
čių būtų atėję šeši balsai, dar keli 
balsai iš šalies — padėtis būtų su
švelninta.

Atėjo minėjimas ir gandas pasi
tvirtino!

Estai giedojo savo tautos himną 
— skambiai, išdidžiai ir drąsiai. 
Latviai, jau dirigento padedami, 
bet neatsiliko nuo estų. Gi kai atė
jo eilė giedoti mūsų himną — bro
liškieji šiaurės kaimynai išsitrau
kė popierio skiauteles iš kišenių, jų 
dirigentas sėdo prie pianino ir už
traukė: Lietuva, tėvyne mūsų, tu 
didvyrių žeme...”

Nuo kada Lietuva pasidarė lat
vių tėvynė? O žodžiai apie didvy
rių žemę tarsi, šlapia mazgote at
sitrenkė į lietuvio skruostą.

Kur tie didvyriai? Ar tie, tas 
neskaitlingas mūsiškių būrelis, pa
sklidęs salės gilumoje, pakrikai 
švokštę paskui brolius latvius?

Tegul saulė Lietuvos dega mūsų 
širdyse... — giedojo svetimtau
čiai lietuviams, o kiekvienas jų iš
tartas skiemuo, lyg pagaliu trenkė 
į lietuvio pakaušį.

Mano galva nulinko Iš gėdos: 
niekada būčiau netikėjus, kad apie 
2500 lietuvių galėtų šitaip nusigy
venti, tokią tautinę menkystę pa
demonstruoti viešai... tragiškųjų 
įvykių sukakties minėjime!

Nepyjpte, bet ąian širdis krau
ju pasruvo: argi aš, argi mano dr
augės Ir draugai, visai nepaslruo- 
dę šiame minėjime, arba stovėję 
suoluose ir klausęsi blogai skam
bančio Lietuvos himno svetimųjų 
giedamo, esame didvyrių žemės 
vaikai?

Ką pasakytų, masčiau sau yiena, 
iš kapo pakilęs žilas knygnešys, 
jaunas žuvęs partizanas, Sibiro 
tremtyje mirę, arba' tebekankina- 
ml, pavergtoje tėvynėje dvasiniai 
tebemaltretuojami broliai sesės, tė
vai ir motinos, jeigu jie būtų matę 
mus birželio 14-tąją?

Ach, žinau, jie nenuteistų mus 
sunkiesiems darbams, nes jie my
li Lietuvą Ir mus, jos vaikus, ta
čiau jų priekaištingi žvilgsniai aš
triais kalavijais smigtų į mus, ne- 
begirdlnčius niokojamos Tėvynės

(Laiškas iš Adelaidės) .| aa Lleetuvos himną birželio 14-tą
ją. Na, sakysite: vėl Įsisteigs cho-

balso! Gi pastarasis liūdnosios su
kakties minėjimas rodo, kad mes 
daromės kurti Balsui, kad mūsų 
ausis užkemša laiko dulkės ir šir
dys surambėja, kad mes paleng- 
vėl daromės panašūs į anglis pri
gesusias ant žaizdro...

Atleiskite, kad šia proga primin
siu Rochesterio miestą, kuriame il
gėliau buvau apsistojusi gyvenda
ma Amerikoje.

Šiame mieste lietuviai (iš viso 
apie 1000) turi chorą, tautinių šo
kių grupę ir gausų būrį skautų. 
Kai reikėdavo kurią dieną repre
zentuoti lietuvius, mūsiškiai it sk
ruzdėlynas sujusdavo — kad kuo 
gražiausiai pasirodytų, kad tik ne
atsiliktų nuo kitų, kad pralenktų 
skaltlingesnes lenkų ir ukrainiečių 
kolonijas. Jei choras buvo per ma
žas reprezentaciniam koncertui — 
ėjo kiekvienas (tam kartui) galįs 
dainuoti, jei televizija buto per 
maža chorui — užvadavo tautinių 
šokių grupė, o jei choras nebuvo 
pasiruošęs ir tautinių šokių gru
pė atsslsakė — skautai užkišdavo 
spragą. Ir taip kiekvieną kartą, 
kiekviena proga, ta, šiaip vos kru
tanti, ročesteriečių lietuvių tūks
tantinė, daug kartų pralenkė ki
tus, daug skaitlingesnius.

ras, tautinių šokių grupė, o lietuvių 
namai bus kultūrinio — tautinio 
gyvenimo centras. Dieve duok, kad 
taip būtų, bet ebejonės kirminas 
graužiasi širdin: ar keturios sienos 
ir stogas patrauks žmogų, jeigu 
nesudrebina jo širdies tūkstančių 
brolių aimanos, kenčiančios Tėvy
nės balsas!?

EL GERDAUSKAITĖ

latviai 
ir mū- 
tai te-

Tad kodėl šito negali būti Ade
laidėje? O po šios “gyvosios lie
tuviškos širdies” demonstracijos ir 
Iškyla klausimas, kaip kalnas di
džiausias: kuo mes galime patei
sinti savo surambėjlmą, nepaslan
kumą ir ... neapdairumą?

Aš nesakau, kad broliai 
pasielgė negerai giedodami 
sų tautos himną (jiems už
galime tik padėkoti), bet tada pri
sipažinkime, kad Jie už mus yra 
pranašesni, nes, reikalui esant, jie 
sugeba būti sau žmonėmis, pade
monstruoti savo bendruomenės ga
jumą ir vieningumą. .«

Ir dar tokia įkyri nūntis skver
biasi galvon: kuriems galams mes 
suskatome įsigyti lietuvių namus, 
jeigu nebus kas j juos renkasi, kas 
juos išlaiko; kaip nebuvo kas gie-

GYVENIMAS
KLAIPĖDOJ

Bielefeldą, Vak. Vokietijoje, 
savo gimines atvyko 70 am-

NUOMONĖS

DĖMESIO !
LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS, 

SLYVINĖ 
ZUBROVKA

— pageidautini kiekvienuose 
lietuviškuose namuose.

Šie gėrimai gaunami 
SYDNĖJUJE, MELBOURNE, 

ADELAIDĖJE.

Erstan Bottling Co Ltd

l 
pas 
žiaus Klaipėdos krašto vokietis N. 
Krieg. Jis maždaug prieš mėnesį 
laiko Iš Šilutės atvažiavo į Va
karus. Jam išvykstant, pasiliku
sieji visi maldavo “pasiimk drau
ge ir mus!” Grįžusio pasakojimais 
rodo gyvą susidomėjimą ir vokie
čių spauda, kuri spausdina jo 
nuotraukas ir svarbiausius pareiš
kimus. Kriego teigimu, gyvenimo 
sąlygos Šilutėje ir kitur yra sun
kios. Iš visų reikalaujama dirbti, 
nes kas nedirba — turi mirti ba
du. Sunkiai dirbantieji kolchozuo
se valstiečiai už darbo dieną te
gauna vos po pusantro rublio ir 
pusę kg. grūdų, o už lengvesnius 
darbus moterims temoka tik po 
50 kapeikų. Tuo tarpu rūkytos 
mėsos kg. kaštuoja 35 rublius, ge
ras kostiumas — 2.000 rublių. Tat 
savaime pasako, kokios ten gyve
nimo Ir uždarbio sąlygos. Maisto 
produktų dar ir dabar labai trū
ksta.

Jeigu siunčiate vaistus — geriausiai tai daryti per 
specialistus!

VAISTU SIUNTINĖLIAI I VISUS KRAŠTUS< <
61/- 
8/- 

19/- 
75/- 
37/- 
47/- 
45/- 
25/- 
16/6

Geriau Vienas Minėjimas
Rezistenciniai susirinkimai siau

bingiesiems 1941 m. birželip mėn. 
įvykiams paminėti Melbourne buvo 
du: minėjo pabaltiečiai bendrai ir 
lietuviai atskirai. Atrodo,-kad šiuo 
klausimu reikia pasirinkti kitas ke. 
llas. Birželio įvykius reiktų minė
ti tik pabaltiečiams bendrai ir kuo 
įspūdingiausiai, įtraukiant senuo
sius australus, o ypatingai viešąjį 
gyvenimą formuojančius sluogs- 
nius. Tam reikalui svarbu, kad su. 
eitų kuo didžiausias skaičius pabal- 
tiečių. Kai daro tautybės dar at
skirus minėjimus, tai daugelis į 
bendrąjį minėjimą neateina, o tada 
jo įspūdis ir politinė reikšmė mažė
ja. Būtų žymiai didesnis įspūdis 
Australijos ir pasaulio viešumai, jei 
į tokį mitingą didžiuosiuose mies
tuose ateitų keli tūkstančiai pa- 
baltiečių. šiemet melbourniškių pa- 
baltiečių mitingas galėjo visai ne
pavykti, ir tik latviai, reikia at
virai. prisipažinti, jį išgelbėjo. Lie
tuvių į bendrąjį mitingą — susi
rinkimą teatėjo vos kelios dešim
tys. Taip įvyko todėl, kad latviai 
nedarė atskiro latvių bendruomenės 
minėjimo, o lietuviai buvo tokiam 
pasiruošę. Yra progos, kai turime 
išeiti'Iš savd tautinių rėmų ir jun
gtis į platesnį ratą — birželio įvy
kių minėjimas turėtų būti tokio 
pobūdžio. Tam reikalui reikia rin
ktis visais atžvilgiais patogią die- . 
ną ir nebūtinai laikytis ortodokiš- 
kal 14 birželio datos, , .

Atrodo, kad mes savo kreditą 
latvių ir estų akyse Melbourne bū
sime labai sumažinę dėl tokio mūsų 
lietuvių mažo dalyvių skaičiaus. 
Bus imta netikėti mūsų organiza
ciniais sugebėjimais. NEMO

Estomycyne (naujausi britų vaistai prieš TB) 10 G. .
Peniciline 10 cc. 3 mil. u......... .........................................
Vitamine B-12 50 amp. a 50 mg.....................................
Cortison 40 tabl......................................................................
Gprtison (injekcijoms) ............................ . ..........................
Aureomycin 16 caps. 250 mg..............................................
ACTH 12 amp........................................................................
Rimifon 500 tabl...................................................................
Serpasil 100 x 20 mg...........................................................

įflLNA 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 kraštą (ne į Lenkiją ir Čekoslovakiją).

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

' ZYGMUNT LTD. 
5 n 

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

LONDON, ENGLAND.
Neužmirškite — greičiau ir saugiau per Londoną!

ADELAIDES LN RĖMĖJAI

Kur AROS Fondas?
Prieš keletą metų Adelaidėje bu

vo įsteigtas “Australijos Rajono 
Oro Skautų” fondas, kuris buvo 
išaugęs į dailią sumelę, viršijan
čią £100. Fondo steigėjas ir glo
bėjas — buv. 'lakūnas ir skautų 
vadeiva Ged. Janulevičius — prieš 
metus išvyko į JAV Ir nuo to laiko 
garsas apie fondą nutilo. Gal mū
sų skautų vadovybė žino ką nors 
apie fondo likimą ir painformuos 
buvusius jos rėniėjus? Mat plinta 
gandai... n Rėmėjas

iH52SZ52S2S2S2SE5HSZ5B5H525aSZS?o

THE IMPERIAL
K. šaulys, B. Lukavičius po £50.
A. šerelis, J. Vanagas po £25.
J. ~ ’ T * "■
V.
J.'

ir G. Matulevičiai £ 15.0.0. 
Raginis £ 12.0.0.
ir B. Lapšlal, M. ir S. Rud- 

zenskai, J. Norkūnas, L. ir E. Val
čiai, P. Andrijaltis, p. Relsonai, 
J. Glušauskas, V. Janušauskas, A. 
Budrys, A. Jucius, V. Šimkus, V. 
Štatnickas, P. Daugėla, I. Taunys, 
J. Pyragius, M., Urbonavičius, M. 
ir A. šeštokai: po £ 10.0.0.

EURORIETIS SPECIALISTAS 
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 Melbourno Town Hali.) 
Centr. 1819

SIUNTINIAI I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTLJĄ, 
RUSIJĄ, UKRAINĄ.

kfaistas — Vaistai — Rubai — Odos Gaminiai
Visas išlaidas: įpakavimo, draudimo, muito, persiuntimo sumoka 
mūsų firma Londone. Priimant siuntas gavėjas nieko nemoka.

PILNA GARANTIJA
Oro pašto siuntiniai iki 10 svarų. Paprasti siuntiniai iki 19 svarų.

Siuntinius gauna per 6-8 savaites.
Kainaraščiai siunčiami pareikalavus.

Eastern Market

11 Bourke St.. Melbourne C.I., Telef. MF 6178
(Jei vartai uždaryti —- eiti iš Elizabeth St.)

Atidaryta darbo dienomis nuo 10 vai. ryto iki 16 
vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9' vai. iki 1 vai. p.p.

, K. Cieminis, J. Sadauskas, J. ir 
L. Rackal, S.1 Jonavičienė, L. Pa- 
cevičius, K. Požėra, S. Balčiūnas, 
K- ir V. Gurskial, P. Kanas, F. 
Adamonis, C. Radzevičius, A. Ba
jorūnas, A. Darškus, V. Busenin- 
gas, J. Strimaitis, M. Pocius, A. 
Saslnas, A. ir J. Janušauskai, P. 
Tamašauskas, J. Karvelis, E. Du- 
brauskas, J. ir A. Janulionai, A. 
ir A. Krivickai, A. Mikellūnas, V. 
Tugaudis, K. Žilinskas, B. Vidu
giris, P. Gavelienė, K. ir J. Sar- 
neckiai, V. Pipiras, P. Bareišis, 
V. Jankauskas, V. Vasiliauskas, 
V. Uldukis, C. Ostrauskas, J. Ki
veris, S. ir M. Rumševičial: po 
£5.0.0.

V. Pažereckas, P. Martinaitis, 
J. Ivoška, A. Gerasimavičius po 
£ 3.0.0.

C. Pečiukaitis, J. Klimašaus
kas po £ 2.10.0.

M. ir J. Kurbinkus, A. Varnas, 
V. ir D. Gurskiai, J. Vlldžius, S. 
Guščia, J. Vilenlškis, N. ir E. But
vilai, R. Andrekus, T. Karauskas, 
J. Kelpa, J. Zakarevičius, F. Jo
kūbaitis, F. Damaševičius, A. 
Gudas: po £ 2.0.0.

J. Vebrys, P. Kuisys, J. Stran- 
kauskas, E. Pekokas, J. Dapšys, 
B. Jastmanis, J. Ignatavičius, M. 
Vanagienė, P. Barauskas, K. Ja
sevičienė, S. Vyšniauskas, A. či- 
žauskas, V. Vieraltis, L. žygas, 
J. Survila, F. Dubrauskienė, A. 
Petrauskas, A. Stakaitis, Dalė Vi
lūnas, T. ir A. Laučiai, J. ir S. 
Blaževičiai, K. ir V. Steponiukai, 
R. Blnkevičius, J. Aleksandravi
čius, A. Pečiulis, S. JagUtis: po 
£ 1.0.0. •

J. Dienas, J. Vaitkus, J. Nie
kus, A. Survila, V. Zaikauskas, 
J. Mikoliūnas ir kiti smulkesnė
mis sumomis.

š.m. birželio mėn. 5 d. A.L.S-ga 
turėjo namams įsigyti grynais pi
nigais (neskaitant pasižadėjimų) 
£ 1272.0.0.

ALS-GOS VALDYBA

74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Si

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vletovęje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre,

Tarifas

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 6.15 savaitei.
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

SIUNTINIAI I VISA

PASAULI
Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, šilko ir vilnos 

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 BOLAND GARDENS,

LONDON, S.W. 7. ENGLAND.

I
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NOSU PASTOGĖ
SYDNĖJUS

PAMINĖTI LIŪDNIEJI 
BIRŽELIO ĮVYKIAI

Be Pabaltlečių Komiteto, kuris 
surnošė deportacijų sukakties mi
nėjimų. birželio 16 d. Liet, rezist. 
buv. polit kalinių komitetas su
rengė antrų minėjimų, vien tik lie
tuviams, birželio 24 d.

Minėjimas pradėtas pamaldomis 
Camperdowno parapijos bažnyčio
je. Gedulingas mišias ir dienai 
pritaikytų pamokslų pasakė kun. 
P. Butkus. Libera giedojo J. Gai
žauskas. Pamaldose, vargonais pa- 
lyqdint Br. Kiveriui, giedojo A. 
Pluko vadovaujamas “Dainos” 
choras. Šis choras paruošė ir sim
bolini karstų priminti žuvusius 
brolius.

Salėje minėjimų atidarė Pr. Sa
kalauskas. Tylos minute pagerbti 
žuvusieji Sibire bei kalėjimuose 
nukankinti broliai ir sesės. Gie
dant Marija, Marija, prie scenoje 
pastatyto didžiulio lietuviško sti
liaus kryžiaus padėta gėlės.

Trumpų, turiningų paskaitų 
skaitė dr. A. Mauragis. Eilėraš
čius padeklamavo savaitgalio mo
kyklos mokinės Elvyra Juraitytė 
ir Snieguolė Motiejūnaitė. Sporto 
Klubo Kovo tautinių šokių grupė 
davė vaizdelį “Už kų mus tremlat”. 
Vaizdeli paruošė ir žodžius pritai
kė tautinių šokių grupės vadovė 
Aldona Bernotaitė.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Bažnyčioje ir salėje, nežiū
rint, kad tų dienų lietus pylė kaip 
iš kibiro, dalyvavo apie 200 žmo
nių.

SPORTO KLUBAS KOVAS 
ATŠVENTĖ PENKMETI

Birželio 30 d. Sydnėjaus “Ko
vo” sporto klubas šventė savo vei
klos pirmojo penkmečio sukakti. 

Minėjimo vakaras įvyko Newtowno 
masonų salėje. Jį atidarė Kovo 
klubo v-bos pirmininkas Antanas 
Laukaitis, nušviesdamas klubo 
penkerių metų veiklų.

Sukakties proga Kovų sveikino 
Australijos Lietuvių Fizinio Auk

lėjimo ir Sporto Komiteto pirmi
ninkas VI. Daudaras, ALB Kraš
to Valdybos pirm. V. Skrinska. 
Sydnėjaus liet. kat. parapijos var
du kun. P. Butkus, Sydnėjaus, 
Cabramattos, Bankstowno, Wol- 
longongo apylinkių valdybų ir 
Sydnėjuje veikiančių lietuviškų 
organizacijų bei sambūrių atsto
vai. Gražiai įvertinta Kovo veik
la ir linkėta sėkmės ateities darbe.

Meninėje programoje Kovo 
krepšininkės taikliais kupletais 
“apšaudė” Kovo krepšininkų pra
laimėjimų Adelaidėje įvykusioje 
sporto šventėje Ir paskirus kovie- 
čius. Algis Šimkūnas skaitė “Biu
letenį”, P. Burkys papasakojo 
apie “Tjrečiųjį pasaulinį tvanų”, 

Kovo tautinių šokių grupė, vadov. 
A. Bernotaitės, pašoko “Lenciū
gėlį” ir “Polkų”, Kovo meno sek. 
cijos “Pupų dėdė ir Razaliutė” 
(V. Bernotas ir N. Gudeikaitė), 
akordeonu palydint Alg. Plakui, 
apdainavo žmones ir organizaci
jas. “Dainos” choras, pianinu pa
lydint Br. Kiveriui, padainavo dvi 

, dainas.
Soc. Globos Sydnėjaus Lietuvių 

Moterų Draugija vaišino svečius 
sumuštiniais ir pravedė loterijų. 
Salėje buvo per 300 Kovo bičiu
lių. Vakaras praėjo gerai. (k).

SUNKIAI SUŽEISTAS EISMO 
NELAIMĖJE J. RAMANAUSKAS

Pereitos savaitės gale, važiuoda
mas j namus motociklu Bankstow
no LN laikinosios Tarybos pirm. 
J. Ramanauskas susidūrė su auto
mobiliu. J. Ramanauskui sulaužy
ta koja, sužalota krūtinė ir pa
daryta kitų kūno sužeidimų. J. 
Ramanauskas nugabentas j Can
terbury ligoninę, kur padarius 
operacijų, sveikatos stovis gerėja. 
Manoma, kad ligoninėje reikės 
išbūti mėnesius, (š.)

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

MELBOURNAS
PARUOŠTI ĮSTATAI IR 

JIEŠKOMA NAMO
Melboųrno Lietuvių Namų Ta. 

ryba jau priėmė komisijos pa
ruoštus įstatus.

šiuo metu jieškoma tinkamo 
objekto. Nužiūrėta Carltone žydų 
bendruomenės namas, kur pirma
me augšte yra didžiulė salė ir 
salikė su- patalpomis mokyklai ir 
kambariais antrame augšte. Už 
namų prašoma £ 15.000, pasiūly
ta £ 10.000. Atsakymas dar ne
gautas. Daugelis melboumiškių 
šiuo objektu yra susižavėję, kiti 
mano jį esant mūsų kišenei ne
įkandamų — norėtų mažesnio ir 
pigesnio namo tik jaunimo reika
lams, skaityklai ir savaitgalio ka
vinei.

“M.P.” Atstovai
ADELAIDĖJE: J. Glušauskas, 35
Cator St., Hindmarsh, S.A.
GEELONGE: J. Korys, 6 Grand
St., New Town, Geelong, Vic.
L. .Bertašius, 59 Watson St., 
N. Geelong, Vic.
MELBOURNE: M. Butkūnas, Lie
tuvių sp. kioskas.
CANBERRA: V. Balsys, 12 Lof
tus St., Canberra, ACT.
SYDNĖJUS: Edv. Stašys, Liet, 
spaudos kioskas, Camperdowne.
BANKSTOWNE: St Pačėsa, 159
Mimose Rd., East Bankstown.

Čia priimama “M.P.” prenume
rata, aukos ir skelbimai.

“M.P.” Administracija.

Mielam bičiuliui

Mečiui Labanauskui,
jo mylimai mamytei pavergtoje tėvynėje mini's, nuoširdžių
užuojautų reiškia

J.A. Butavičiai, G.A. Geniai,
L.K. Makūnai ir M.N. Volkai.

NAUJAI ATIDARYTA STAMBMENŲ — SMULKMENŲ PREKYBA

“SARATOV DELICATESSEN”

A. Shliapnikoff & Sons

129 CHURCH STREET, PARRAMATTA, NSW

Telefonas YL 7554 Telefonas YL 7554

Mes siūlome pirkėjams didelį pasirinkimų 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, sibiriškų palmėnj, vėžiukus, 
virtų žuvį, keptus viščiukus, keptų kiaulienų, kotletus, mėsos paštetų 
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.

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.
Rašyl-.ite 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 I KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
MlllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllIflIlIlIlim

CANBERRA
SPORTININKŲ SUSIRINKIMAS

Canberros Lietuvių Sp. KI. “Li
thuanians" birželio 10 d. visuoti
niame narių susirinkime išrinkta 
nauja valdyba, pasiskirstė parei
gomis: A. Genys — pirmininkas, 
F. Gružas — sekretorius ir D. 
Labutytė — iždininkė.

Sekcijų vadovais paskirti; F. 
Gružas — krepšinio ir tinklinio, 
J. Žilinskas — šachmatų, A.' Ge
nys — stalo teniso, R. Jarašienė 
— tautinių šokių (klubo tautinių 
šokių grupę dar teks sudaryti).

Naujoji valdyba nutarė išleisti 
Canberros Sp. Kl^ Lithuanians 
mėnesinį (rotatorium spaustų) 
biuletenį. Redakciniais ir techni
kiniais reikalais rūpinsis A. Ge
nys ir R. Jarašienė.

šachmatų sekcijos vadovas J. 
Žilinskas pažadėjo artimiausiu lai
ku pravesti šachmatų turnyrų. 
Visi Canberros šachmatininkai 
prašomi šiuo reikalu kreiptis į 
klubo v-bos sekretorių F. Gružų 
(73 Macleay St., Turner).

Susirinkimui pirmininkavo N. 
Volkas, sekretoriavo D. Labutytė.

F.G.

AJŪRIO MYLĖTOJŲ VAKARAS

Rugpjūčio 4 d. Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugija rugpjūčio 
4 d. ruošia pajūrio mylėtojų va
karų su menine programa. Vaka
ras įvyks Bankstowno Masonic 
Hall.

Į Poniai Ąlidai prašnekus
' “Mūsų Pastogės” Nr. 25 atspaus
ta informacija “Ponia Allda vėl 
garsėja”. Kalbama apie jos pareiš
kimus Melbourne “Argus” dien
raščiui dėl kurių nesidžiaugia nė 
vienas iš Europos atvykęs “nauja
sis australas”, o jais yra itin pa
sipiktinę pabaltlečlai Ir lenkai, nes 
Alida sakosi buvusi prie jų skry- 
ningavimo jems vykstant į JAV- 
bes Ir Australijų. Iš jos pareiški
mų laikraštis daro išvadas, kad į 
Australijų yra sugužėję daug kri
minalistų, nacių kalobhrantų ir 
kitokio negeistino elemento. Jie, šie 
“tamsūs gaivalai”, į čia pakliuvę 
padirbtais dokumentais, apgaulės 
ir melo keliu.

Pirmiausia dėl Alidos tautybės.
Jinai yra gimusi Krusstplly, 

Latvijoj, Ir jos mergautinė pavar
dė Alida Ozols. Ji ištekėjo už lie
tuvio, Išmoko lietuviškai ir kurį 
laikų gyveno Lietuvoj.

Karui pasibaigus ir alijantams 
užėmus Vokietijų, ji dirbo Regen- 
sburgo amerikiečių komendantū
roj, pas komendanto pav. pik. Pos- 
pisil, kaip “recepsionistė” ir vertė
ja. Pik. Posplsil išvykus į Ameri- 
kų, 1947 m. jinai perėjo dirbti į 
Regensburgo Unros įstaigų, kur, 
šalia darbo informacijoj, tvarkė ir 
įstaigos sandėlį bei atsiskaitomy
bę. Iš čia persikėlė j Liudvlgsbur- 
gų ir , regis, jau IRO įstaigoj, dir
bo screening’o komisijoje DP sta
tusui nustatyti. Jos pareigos šioje 
komisijoje buvo kaip vertėjos ir 
apklauslnėtojos, tačiau šitai nieko 
bendro neturėjo su emigraciniais 
skryningais. Tas pačias pareigas 
turėjo ir Esslingene. Čia ji ir Iš
tarnavo iki 1949 m. kovo men., į 
Australijų išvykimo dienos.

Taigi, atmetus p. Alidos Nurkos 
— Ozols šius du teigimus: 1. kad 
ji yra lietuvė, 2. kad ji yra dirbu
si emigracinėse screening’o komi
sijose ir todėl yra “autoretitingiau- 
sia moteris Melbourne kalbėti apie 
Imigrantus”, sugriūva visas Jos 
“autoritetingumas” ir išryški pa
skelbtų teigimų vertė.

Nežinodami kas slepiasi už šito 
pareiškimo, tačiau galime drųsiai 
teigti, kad juo padaryta didelė mo
ralinė skriauda visiems * naujie
siems ateiviams. Ir dar, labai ne
smagu, kad tokie pareiškimai atsi
randa paaštrėjus komunistų akci
jai prieš politinius emigrantus.

J. Alonis.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
TEATRAS

Atžala
stato Ludvigo Fuldos 4 v. kom-Jų

MOKYKLOS DRAUGAI
Spektaklis rugpjūčio 5 d., 
Bankstowne, Capitol salėje.

Bilietus jau dabar galima įsigyti 
lietuv. spaudos kioske pas p. Edv. 
Stašį, Camperdowne, .teatro adm. 
K. Bičiūnų, 44 George St, Sydne- 
ham, prislunčiant M.O., P.N. (dar
bo dienomis iki 2 vai. asmeniškai) 
ir pas atžaliečius.

Bilietų kainos: 12, 10, 8 šil.

RĖMĖJAI
Bendruomenės laikraščio skai

tytojai,. siųsdami prenumeratos 
pinigus, dažnai prideda dar ir au
kų, kaip sako — “Mūsų Pasto
gės” stogo skylėms palopyti. Pa
remia Ir organizacijos.

“Mūsų Pastogės” leidimui pa
remti aukojo: L.K.F. Melboųrno' 
skyrius (dalį spaudos baliaus pel
no) £ 35.0.0, Jonas Pranauskas 
(Geelongas) £ 3.0.0.

ALB Alburio Apylinkė aukojo 
£ 6.0.0, Ant. Baužė (Sydnėjus)— 
£ 5.0.0.

Po £ 2.0.0: J. Ališauskas, Vic., 
VI. Gerulaitis, N.Z., J. Meižys, 
Vie., V. Narbutas, NSW, per V. 
Balsį iš Canberros, V. Bitinas, 
NSW, V. Lozoraitis, NSW, D. 
Mozūras, NSW, J. Ruzgys, Qld.

A. Sanatorskis, N.Z., 8 šil. 9 
pen., J. Pocius, S.A., — 8 šil., J. 
Ilčiukas, NSW — 7 šil., J. An
tanaitis, Vic., — 6 šil.

Po 5 šil.: S. Aušrota, Qld., B. 
Gečiauskas, Vic., A. Joninas, Vic., 
S. Račkauskas, W.A., K. Bakšys, 
NSW, E. Jerašienė, ACT, V. Ko- 
chanauskas, Vic.

K. Pikturna, NSW, — 4 šil. ir 
V. Bieliauskas, Vic. -----  2 šil.

Nuoširdus dėkui.
“Mūsų Pastogė”.

LIETUVIAI OLIMPINĖS 
KOMANDOS KANDIDATAI

Adelaidiškls A. Ignatavičius ir 
melboumiškis S. Darginavičius yra 
išrinkti kandidatais į Australijos 
krepšinio olimpinę komandų. Bir
želio 8-9 dienomis Melbourne įvy
ko šios komandos treniruotės. 
Žaista prieš amerikiečių Mormons 
penketukų.

Adelaidės “Vyties” krepšinio 
kom. kapitonas A. Ignatavičius 
buvo išrinktas Australijos krepši
nio rinktinės kapitonu. Melboųrno 
laikraščiai rašė, kad Ignatavičius 
buvęs geriausias aikštėje. Jis su
rinko daugiausiai taškų (15). S. 
Darginavičius, susižeidęs per fut
bolo rungtynes, šį kartų sužaidė 
kiek silpniau.

Į rinktinės treniruotes vykstant 
nustojama daug darbo dienų ir 
kelionės išlaidas žaidėjas privalo 
pats apsimokėti. Adelaidės Vyties 
klubo valdyba Ignatavičiui prave
dė spec, rinkliavų ir surinko £ 
22.0.0. Daugiausiai aukojo J. či- 
žauskas — £ 3.0.0. A. Ignatavi
čius visiems aukotojams nuošird
žiai dėkoja.

KREPŠINIS ADELAIDĖJE

Moterys. Vytis — West Torrens 
21:16 (9:11)

20.6.56. Vytietės pirmų kartų 
laimėjo prieš West Torrens mo
teris. Nors pirmam puslaiky mū
siškės pralaimėjo, bet ryžtingai 
kovodamos išplėšė' pergalę. Vytie
tės sužaidė gerai ir pasirodė kaip 
darnus vienetas. Gerai žaidė Gum
bytė, seserys Kelertaitės ir Petkū- 
nlenė — Damasevičiūtė.

Taškus surinko: Gumbytė 9, M. 
Kelertaitė 8, O. Kelertaitė 4.

Vytis — South Adelaide
78:31 (21:15)

21.6.56. Pirmam puslaiky, vy- 
tiečiai žaisdami be Ignatavičiaus, 

ALB BANKSTOWNO AP.YL. VALDYBOS 
ruošiamas š.m. liepos mėn. 7 d., šeštadienį, 

. ŠOKIU VAKARAS 
< • 

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

Gros 5 asmenų kapela. Pradžia 7 vai. vak.

JIEŠKAU GYVENIMO DRAUGĖS,
nuo 38 metų amžiaus. Turiu įvairių prekių krautuvę.
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KALENDORIUS

LIEPA______________ 1956 JULY
S 1 Julius, Liepa, Gendrutis
P 2 Marija, žilvinė, Lengvenis
A 8 AnatoĮljus, Bijotė, Vaidilis
T 4 Teodoras, Surtelkė, Vaidulis
K 5 Antanas, Filomena, Lakštutė
P 6 Izajus p ran., Liucija, Ritonė
Š 7 Kirilas ir Metodijus, Skinutč

S 8 Elžbieta, Danga, Tauragis
P 9 Marcelina, Aušrė, Amllija
A 10 7 brolių miegančių, Švitra, Felicita, Mantrimas
T 11 Pijus pop., Šarūne, Vilimantas
K 12 Jonas Gvalb., Skaldra, Margis
P 13 Margarita, Austina, Kindis
š 14 Bonaventūra, Kimtyla, Vidutis

s 15 Henrikas, žvlngllė, Lemturis
P 16 P.Marija škaplierinė, Dudutis
A . 17 Aleksandras, Utene, Vytenis
T 18 Kamilas, Emantė, Tautvilas
K 19 Vincentas, Sluoksnė, Šventaragis
P 20 Česlovas, Tautgine, Alvydas
Š 21 Praksėda, Pasargė, Rimvydas•
S 22 Marija Magdalena, Auksė
P 23 Apolinaras, Ilgė, Tarvylas
A 24 Kristina, Dargvilas, Živilė
T 25 Jokūbas, Aušra, Mangirdas
K 26 Ona, Romanta, Gluosnis, Greitutis
P 27 Natalija, žintautas, Meletėlė
Š 28 Inocentas, Viktoras, Agarė

S 29 Morta, Patirga, Mantvydas
P 30 Judita, Alelė, Bijūnas
A 31 Ignas, Lėtutė, Vainibutas

neparodė komandinio žaidimo. Tik 
Gurskio gražūs tolimi metimai 
davė 5 taškų persvarų. Antram 
puslaiky Gurskis Vėl rinko taškus 
tolimais tiksliais mėtymais, o taip 
pat Petkūnas, Visockis ir Pyra
gius spindėjo šiame laimėjime, 
buvo geri ir Jaciunskis, ir Alke- 
vičius, ir Kitas.

Taškus pelnė: Gurskis Ir Pet
kūnas po 20, Visockis 11, Pyra
gius 10, Jaciunskis 9, Alkevičius 
ir Kitas po 4.

Šiuo metu Vytis yra pirmoje vie
toje.

Jauniai. Vytis — West Torrens 
68:19

24.6.56. Vyties jauniai, susitikę 
su silpnesniu priešu, išnaudojo 
visas progas krauti jam krepšius.

Taškus pelnė: Stankevičius 26, 
Pocius, Petraška po 13, Snarskis 
10, Binkevičius 4, Kalibatas 2.

FUTBOLAS ADELAIDĖJE
Vytis — Polonia 2:3

23.6.56. Vytiečių vienuolikė tu
rėjo sunkias rungtynes, bet galė
jo ir laimėti prieš lenkus, jeigu 
truputį daugiau laimės būtų tu
rėję.

įvarčiai: Kito ir Benedek. Geras . 
buvo vartininkas B. Langevičius.

★
Vyties rezervas — Polonia run

gtynes baigė lygiomis . (2:2). 
Įvarčiai Visockio ir Jaciunskio. 
Gerai žaidė Rusinas. i

★
Jauniai pralaimėjo prieš lenkus 

4 įvarčių skirtumu.
Edas.

Pa.iieško.iimai
* Jieškau Kazimiero Gurskio, 

gyv. Adelaidėje. Rašyti: Vyt. Nar
butas, 83 Enmore Rd., Enmore/ 
N.S.W. (“M.P.” Nr. 26 klaidingai 
buvo atspaustas V. Narbuto ad
resas. )
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