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SYDNĖJUS, 1956 m. liepos 11 d.

MIRĖ PROF.
J. BAGDONAS %

š.m. birželio 9 d. Vlevelande, 
(JAV) mirė prof. J. Bagdonas — 
aušrininkas, knygnešys, buv. “Var
po" ir “Lietuvos Ūkininko” redak
torius. Dar caro laikais jis buvo 
slaptai išgavęs Kražių bylos pro
tokolus, kuriuos V. Kudirka pla
čiai panaudojo “Varpe”. Nuo per
sekiojimų priversstas sprukti j 
Vakarus, suorganizavo 1900 metų 
tarptautinėj parodoj Paryžiuje lie
tuvių pavilioną. Tuo būdu Lietu
va buvo pirmų kartų išvesta į tarp, 
tautinį forumų, kai kraštų buvo 
pavergę rusai. Ir 1944 m. buv. 
medicinos fakulteto dekanas, šis 
pasižymėjęs veikėjas senelis ver
čiau pasirinko laisvų, kad ir sun
kių, tremtį, negu bolševikinę oku. 
pacijų. Pasižymėjusio veterano 
buvimas Vakaruose sustiprino tuo 
būdu ne vieno lietuvio dvasių.

Šalia Jono Basanavičiaus, V. 
Kudirkos ir K. Griniaus prof. J. 
Bagdonas buvo vienas iš tų švie
suolių lietuvių gydytojų, kuris vi
sas savo jėgas skyrė Lietuvos ge
rovei ir jos laisvei.

Pakeisti VLIKo ir 
TF Statutai

E. praneša, kad įvykusioje Vli- 
ko sesijoje New Yorke, kuri bai
gėsi birželio 24 di, pakeisti Vliko 
ir Tautos Fondo statutai. Naujasis 
statutas kiek praplečia Vliko Pre
zidiumo kompetencijų, o TF sta
tutas pakeistas ta prasme, kad 
steigiama Tautos Fondo Taryba, 
kuri rūpinsis padėti TF telkti lė
šas.

Į Vlikų priimta Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sųjunga. Tokiu būdu 
Vlikas padidėjo viena grupe ir Jo 
atstovų skaičius nuo 24 pakyla 
į 27.

Vliko sesijoje pranešimus pada
rė Vliko Prezidiumo pirm. J. Ma
tulionis ir Vykd. Tarybos pirm. A. 
Devenienč. Buvo skaityta eilė re
feratų.

Sesijų asmeniškai ar raštu svei
kino įtakingosios lietuvių organi
zacijos ir paskiri asmenys. Sesija 
praėjusi darbingoje nuotaikoje, ap
svarstyta svarbieji tarptautiniai ir 
Lietuvos laisvinimo politikos klau
simai.

Pasiruošimai 
Suvažiavimui

(Iš ALB Krašto Valdybos 
posėdžio)

Liepos 7 d. ALB Krašto Valdy
ba į savo posėdį buvo pakvietusi 
Sydnėjaus, Bankstowno Ir Cabra- 
mattos apylinkių pirmininkus ir 
Soc. Globos Sydnėjaus Lietuvių 

Moterų Draugijos pirmininkę. Bu
vo aptarti ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimo (įvyks gruodžio 28-29 
dienomis, Sydnėjuje) organizaci
niai reikalai. Sutarta, kad techni
kiniais suvažiavimo reikalais rū
pinsis ir faktiškaisiais šeiminin
kais bus visos 3 ALB apylinkės, 
kurioms talkins Krašto Valdyba 
ir Soc. Globos Moterų Draugija. 
Suvažiavimo metu numatoma įvai
rių kultūrinių ir pramoginių pa
rengimų svečiams ir Sydnėjaus 
lietuvių visuomenei. Parengimams 
suderinti Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavimo organizacinė, komisi
ja sueis į sųlytį su visomis lietu
viškomis Sydnėjaus organizacijo
mis. Organizacinę komisijų suda
ro Krašto Valdybos atstovas, Syd
nėjaus, Bankstowno, Cabramattos 
ir Soc. Moterų Globos Draugijos 
pirmin. ar jų atstovai. (k).

LIETUVIU JAUNIMAS PAS JAV PREZIDENTĄ
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE IŠKILMINGAI ĮTEIKTA LIETUVIŲ JAUNIMO PETICIJA.
(E), šiemet vėl plačiai pami

nėti birželio įvykiai: 16 metų nuo 
lietuvos okupacijos, 15 metų — 
nuo pirmųjų masinių išvežimų ir, 
voš prasidėjus Sovietų — Vokie
čių karui, spontaniško lietuvių 
tautos sukilimo, parodžiusio nepa
laužiamų lietuvių tautos ryžtų — 
gyventi laisvai ir nepriklausomai.

Ta proga visame laisvajame pa
saulyje, kur tik gyvenama mūsų 

'tautiečių, buvo ruošiamos pamal
dos, minėjimai, priimamos protes
to rezoliucijos, kuriomis pareika
lauta, kad būtų grųžinti iš Sibi
ro ištremtieji, pasitrauktų iš kraš
to okupantai ir atstatyta Lietu
vos nepriklausomybė. Drauge pa
gerbti visi, sudėjusieji už krašto 
laisvę kraujo ir gyvybės aukas, 
— visi nukankintieji, suimtieji ir 
išvežtieji, visi kovotojai už lais
vę, partizanai, kariai, 'šauliai . 
Drauge prisiminti ir visi mūsų 
tautiečiai, turintieji pavergtoje 
Tėvynėje ar tolimiausiuose “pla
čiosios tėvynės” pakampėse vilkti 
žiaurų priespaudos jungų. Vienur 
minėjimai buvo rengiami tik tarp 
savųjų, kitur, stengiantis išeiti 
plačiau į viešumų ir su Lietuvos 
dabartiniu likimu supažindinti 
svetimuosius, drauge su latviais 
ir estais, o‘ trečiur prie bendrų 
minėjimų prisidėjo ir kitų bolše
vikų pavergtųjų tautų, bendro li
kimo draugų, atstovai. Per radi
jo transliacijas, savųjų ir sveti
mųjų spaudų buvo iškelti pasiek
tieji nepriklausomo gyvenimo me
tais įvairiose gyvenimo srityse 
laimėjimai, nušviesta dabartinė 
padėtis okup. krašte ir nurodytos 
sudėtosios už krašto laisvę didelės 
aukos.

Birželio įvykius minint į lietu
vių visuomenę atsišaukimus pa
skelbė Vlikas ir jo Vykd. Taryba, 
Altas ir kt. veiksniai. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos diplomatiniai 
atstovai Vašingtone paskelbė ben
drų pareiškimų, kuriuo, dar kar
tų pasmerkę sovietinę agresijų 
Pabaltijy, pareiškė tvirtų įsitiki
nimų, jog laisvasis pasaulis tik
rai Pabaltijo kraštų neužmirš. 
Reikšmingas Valstybes Departa
mento atsakymas Altui, kuriuo pa
reiškiama JAV vyriausybės tikė
jimas, jog laisvė ir nepriklauso
mybė bus sugrųžinta visiems kraš
tams, iš kurių ji buvo išplėšta, 
ir visa eilė kitų pareiškimų, taip 
pat kai kuriose JAV valstybėse 
paskelbimas “Baltijos laisvės die
nų.”

36.000 PARAŠŲ
Tikra vieningumo demonstraci

ja Vašingtone buvo per pirmųjų 
trėmimų j Sibiru 15-jų sukaktį 
Lietuvių Jaunimo peticijos įteiki
mas JAV prezidentui. Jų buvo nu
matęs priimti Eisenhoweris, bet, 
jam susirgus, prezidento vardu 1 
priėmė viceprezidentas R. Nixo- 
nas. Lietuvių studentų delegaci
jų, sudarytų iš visų jaunimo or
ganizacijų atstovų, į JAV prezi
dentūrų palydėjo Alto pirm. L. 
šimutis, sekretorius dr. P. Grigai
tis ir LAICo direkt. M. Kižytė. 
Peticijų perskaitė delegacijai va
dovavęs V. Adamkevlčius. Peticija 
JAV prezidentas su visa vyriau
sybe prašomi ir toliau stoti už 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymų, taip pat imtis visų galimų 
žygių, kad: 1. Lietuvai būtų kiek 
galint greičiau grąžintas suvere
numas, 2. kad būtų paleisti iš Si
biro ir kitur iš ištrėmimo, kalėji
mų ar darbo vergų stovyklų visi 
mūsų tautiečiai, tarp kurių peti

cijų pasirašiusio jaunimo daug 
yra tėvų, brolių, seserų ir kt. ar
timųjų. Peticijų pasirašė apie 36. 
000 jaunimo. Parašai yra sukom
plektuoti šešiuose tomuose, kiek
viename — po 6.000 parašų. Kiek
vienos knygos pradžioj yra pilnas 
peticijos tekstas. Išsyk buvo užsi
mota surinkti 25.000, bet iš tikro 
surinkta 11.000 daugiau. Peticijos 
įteikimas 15 m. sukakties proga 
nuo pirmųjų trėmimų primena 
laisvajam pasauliui, jog, nepai
sant bolševikų “šypsenų ofenzy
vos”, lietuvių tauta, ir toliau turi 
vilkti sovietinės vergijos jungų.

Padėkojęs už peticijų JAV vi
ceprezidentas R. Nixonas savo 
žodyje pažymėjo, kad visiems pe
ticijų įteikusiems ir jų pasirašiu
siems yra gerai žinomi JAV vy
riausybės, o ypač prezidento Ei- 
senhowerlo, ir amerikiečių tau
tos žygiai pavergtiesiems padėti. 
Pavergtųjų tautų išlaisvinimas 
taikiomis priemonėmis buvo, yra 
ir pasiliks JAV politikos progra
moje. Faktai apie lietuvių trėmi
mus turi būti nuolatos primena
mi. Joks, kad ir gražiausių žod
žių, sriautas negali nustelbti šau
ksmo tų milionų, kurie buvo iš
siųsti į Sibiru ar turi vilkti ko
munistinę priespaudą, — kalbėjo 
galingiausios pasauly valstybės 

PO POZNANO SUKILIMO
Darbininkų sukilimas prieš ko

munistinę santvarkų Poznano 
mieste (Lenkijoj) baigėsi tragiš
kai: apie 400 žmonių užmušta, 
apie 1000 sužeista, apie 600 su
grūsta j kalėjimus.

šie skaičiai nėra tikslūs. Juos 
tad reikia vertinti atsargiai. Ik
šiol niekas sukilėlių tikrų nuos
tolių ir nežino. Vakariečiai, grįžę 
iš Poznano pramonės ir prekybos 
parodos — mugės, kurios metu ir 
sukilimas įvyko, skelbia, kad vy
riausybė panaudojusi pačias radi
kaliausias priemones sukilimui už
gniaužti: šimtai tankų, šarvuotų 
automobilių; kulkosvaidžiais ir 
šautuvais ginkluoti kareiviai, va
dovaujami rusų politrukų, naiki
nę darbininkus, žudė juos be 
atodairos.

Sukilimą likvidavus prasidėjo 
išsislapsčiusių ir sužeistų darbi
ninkų medžioklė: policijos maši
nos sužeistuosius rinko iš ligoni
nių ir namų, darant kratas kiek
viename name. Varšuvos Reuterio 
korespondentas teigia, kad slapto
ji policija yra suėmusi per 600 
darbininkų, Manoma, kad suimtų
jų yra daugiau.

Poznano sukilimas, kaip rašo 
Londono “Daily Express”, sujudi
no prispaustuosius Rytų Europos 
satelitinius kraštus ir laukiama ko
kį atgarsį šitai turės Kremliuje. 
“Daly Mail” rašo, kad Poznano 
sukilimas gali būti krizės prie
žastimi santykiuose tarp Sov. Ru
sijos ir kitų komunistinių kraštų.

BRITAI IŠSIKRAUSTYS IŠ 
CEYLONO

Reuteris iš Londono praneša, 
kad po Commonwealtho ministe- 
ių pirmininkų konferencijos, Cey- 

lono min. pirm. Bandaranaike pa
reiškęs, kad britai pasitrauksiu iš 
aviacijos ir laivyno bazių Ceylo- 
ne. Išsikraustymo terminas nenu
rodomas. Manoma, kad tai paaiš
kės paskelbus bendrą Ceylono — 
Anglijos vyriausybių komunikatą.

viceprezidentas. — Jei užsimena
ma apie naujų Sovietų politiką, 
tai Sovietai turi savo gerą valių 
parodyti ne žodžiais, bet darbais, 
pirmoj eilėj paleisdami iš Sibiro 
visus suimtuosius bei ištremtuo
sius ir atstatydami nepriklauso
mybę tų kraštų, iš kurių jos bu
vo paglemžtos, kad jie galėtų įsi
jungti į visų laisvųjų tautų ben
druomenę.

Delegacija paskum dar aplankė 
JAV respublikonų vadų senate W. 
Knowlandu, senat. P. Douglas ir 
kt, kurie taip pat pasižadėjo kuo 
galėdami padėti Lietuvos bylai. 
Savo įspūdžius iš priėmimo dele
gacijos nariai perdavė radijo ban
gomis į kraštų ir kitur laisvaja
me pasaulyje esantiems mūsų 
tautiečiams, pažymėdami didelį lie
tuvių jaunimo JAV-se vieningu
mą. Apie tūkstantį JAV-se stu
dijuojančių lietuvių studentų ir 
žymus skaičius moksleivių atsi
dėję rūpinasi savo Tėvynės liki
mu ir daro viską, kad pavergtoji 
tėvų žemė atgautų turėtųjų ne
priklausomybę. Lietuvių jauni
mas reiškia tvirtų įsitikinimų, jog 
ateis ta diena, kada iš visų kraš
tų suplaukęs lietuvių jaunimas 
galės džiaugsmingai susitikti ne
priklausomoje Tėvynėje.

“News Chronicle” sako, kad Poz
nano revoliucija Chruščevui gali 
baigtis tuo, kuo baigėsi prieš tre
jus metus Rytų Berlyno revoliu
cija Berijai, kuris buvo Chrušče- 
vo likviduotas.

Dėl Poznano sukilimo Maskva 
kaltina JAV vyriausybę, kuri, esą, 
šį sukilimų finansavo. Vašingto
nas šį kaltinimą atmeta, kaip ne
turinti jokio pagrindo ir nerim
tą.

REIKALAUJA
Nepriklausomybės 

LENKIJAI
Ryšium su darbininkų sukili

mu Poznano mieste, daugelio vals
tybių profesinių sąjungų ir kito
kių organizacijų vadovybės pareiš
kė protestus Lenkijos komunisti
nei valdžiai už žiaurumus, pavar
totu? prieš duonos ir teisingumo 

reikalaujančius Lenkijos darbinin
kus.

šia proga Amerika pareikalavo 
laisvės Lenkijai, Australijos par
lameno užsienių reikalų komitetas 
bendrame pareiškime reikalauja 
laisvų rinkimų Lenkijoje, nes Poz
nano skerdynės rodo, kad Lenkija 
yra pavergta, o jos gyventojai 
kenčia nuo “totalitarinio teroro”.

Pareiškimą pasirašė 14 šio ko
miteto senatorių ir parlamento na
rių. Kiti 4 komiteto nariai yra 
arba išvykę užsienin, arba pareiš
kimą pasirašant nebuvę įmanoma 
su jais susisiekti.

— “Helsingen Sonamat” žinio
mis, estų bolševikinė Kultūros mi
nisterija ruošiasi priimti suomius 
turistus. Kelionės vyks tiesiai per 
Suomių įlanką. Jei būtų leista 
laisvai lankyti Estiją, tai turistų 
iš Suomijos atsirastų tūkstančiai. 
Dabar gi, “turistai" labai kruopš
čiai atrenkami ir leidžiami tik to
kie, kurie “matys” vien tik šviesias 
puses ir “laimėjimus”.

Kaip šitai suprasti?
AR IŠLEIS IŠ SIBIRO NET 

Į AMERIKĄ?

N.Y. Times kor. Dana Adams 
Schmidt rašo apie lenkų ir pabal- 
tiečių paleidimų iš koncentracijos 
stovyklų Sibire ir jų galimų išlei
dimų j Ameriką pas gimines.

Esą Lenkijos ir Baltijos kraštų 
kai kurie ilgamečiai kaliniai So
vietų darbo stovyklose parašę sa
vo giminėm Amerikoje, kad jie pa
leisti Ir galėsią emigruoti į Ame
riką.

Valstybės departamento parei
gūnai, kurie informavo apie tuos 
dalykus, tokių laiškų turį apie tu
zinų. Jie atėję iš asmenų, kurie 
buvo darbo stovyklose sovietinėje 
arktikoje Vorkutos srityje. Laiš
kai turi pašto antspaudus iš Tom
sko ir Novosibirsko, kur paleisti 
kaliniai buvo laikinai apgyvendin
ti. Laiškus čia gavo lenkų, estų 
Ir lietuvių kilmės šeimos.

Valst. departamento pareigūnai 
buvo nustebinti tokiu leidimu iš
vykti pas gimines į Ameriką, at
sižiūrint į sovietų pastangas pri
kalbinti pabėgėlius, kad jie grįž
tų namo.

Lenkija jau pradėjusi leisti iš
vykti pas žmonų, vyrų, ar pas vai
kus j Angliją. Amerikoje kelionių 
agentūra Cosmos pradėjo rengti 
Amerikos piliečių ekskursijas į 
Lenkiją. Viena grupė, 4Q.asmenų, 
buvo Lenkijoje. Kita grupė turė
jo išvykti birželyje.

KĄ TOKIA ŽINIA GALI 
REIKŠTI?

Ji gali būti ir teisinga. Bet tai 
gali liesti tik išimtis. Jau buvo 
pora atsitikimų, kad iš Lietuvos 
buvo išleista ir atvyko į Vaka
rus pas savo gimines. Tai gali 
būti pratęsiama. Gali būti dar 
daugiau — gali būti rengiamos 
ekskursijos Ir į Lietuvą. Taip pat 
išimtys — leis gerai atrinktiem 
žmonėm lankytis gerai atrinktose 
vietose. Dabartinė Maskvos poli
tika reikalauja parodyti, kad už
danga yra pakelta. Jei atvykę iš 
koncentracijos lagerių kalbės, ką 
jie pergyveno ten , tai jau nėra 
jokia paslaptis, o antra vertus, už 
tas žiaurybes juk kaltas Stalinas.

• AP agentūra praneša, kad 
kom. Kinija š. dienomis kreipėsi 
| Formozoj esančių nacionalistų 
vyriausybę su pasiūlymu leisti 
kom. Kinijai taikiu keliu užimti 
Formozą. Nacionalistų vyriausybė 
buvo paprašyta paskirti pasitari
mams Vietą ir laiką.

Patirta, kad nacionalistai ko
munistų pasiūlymą atmetė.

VOKIEČIAI GINKLUOJASI

Iš Bonos pranešama, kad Vak. 
Vokietijos parlamentas balsų dau
guma patvirtino vyriausybės pa
tiektą įstatymo projektų dėl vyrų 
šaukimo karinei prievolei atlikti.

AMERIKOS LAISVĖS ŠVENTĖ

Liepos 4 d. yra Amerikos ne
priklausomybės šventės diena. Jų 
tinkamai paminėjo ir 2000 Syd
nėjaus amerikiečių. Vakare Tro- 
cadero salėje įvykusiame baliuje 
dalyvavo 1000 žmonių, kur garbės 
svečiais buvo JAV generalinis 
konsulas Donald Kennedy ir Fi
lipinų ambasadorius dr. Roberto 
Ragala.
• JAV Vyriausybė Sov. S-gų 

paprašė atsiimti savo karo atašė 
pavaduotojų pik. Ivanų Bubchikof 
už “neleistinų veiklų”. Bubchiko- 
vas su visa šeima jau Sov. Ru
sijoj.
• Maskvoje įvykusioje aviaci

jos parodoje dalyvavo 20-ties val
stybių atstovai, šventės metu 
pranešėjas skelbė, kad Sov. Sų
junga yra aviacijos tėvynė, o pir- 
mųjį sprausminį lėktuvų pastatė 
sovietų konstruktoriai.
• Iš Vilniaus pasiekusios ži

nios rodo, kad vėl pareikalautas 
naujas kontingentas jaunuolių 
darbams Sibire. Chruščevas įsakęs 
surasti 200.000 berniukų ir mer
gaičių savanorių, kurie vasaros 
atostogų metu padėtų nuimti der
lių Kazachstano ir Sibiro sovcho- 
zuose. Atrodo, kad išgarsintoji 
“tarybinė technika” be jaunimo 
rankų net derliaus neįveikia su
doroti.
• Vilniaus radijo žiniomis, 

Okup. Lietuvos rašytojai Ant. 
Venclova, A. Gricius, Mykolaitis 
— Putinas ir kiti lankęsi Rygoje 
pas tenykščius rašytojus.
• Vakarų žurnalistai skelbia, 

kad Titui viešint Maskvoje ne vis
kas vykę taip sklandžiai, kaip ofi
cialiai buvo skelbta. Esą tarp Ti
to ir Chruščevo įvykę ir susikir
timų. Chruščevas buvęs priešingas 
Tito kelionei į Ameriką ir norui 
tarpininkauti santykių sušfreįniu 
nimui tarp Sov. S-gos ir JAV. 
Mat Chruščevas norįs pakliūti į 
Vašingtoną ir vesti derybas be 
tarpininkų.
• Iš Tokio pranešama, kad 

Japonija yra užpirkusi 94.200 to
nų plieno iš Australijos. Japoni
jos pramonei Stingų 200.000 tonų 
plieno, kurį ji pasiryžusi pirktis 
betkurioje pasaulio valstybėje. <■
• Iš Londono pranešama, kad 

praeitą savaitę Birminghamo mie
ste iš automobilių pramonės at
leista 6000 darbininkų. Tai tik 

vienos automobilių firmos (British 
Motor Corporation) atleistieji dar
bininkai. Kita, gaminanti “Stan
darts’ automobilius, firma numa
to taip pat žymiai sumažinti ga
mybą.

Anglijos automobilių pramonė 
mažina gamybą todėl, kad pasta
ruoju metu, padidėjus Vokietijos 
ir kitų Europos kraštų automobi
lių produkcijai, eksportas angliš
kųjų automobilių žymiai kritęs. 
Atsiliepę taip pat ir nauji Aust
ralijos importo suvaržymai.

NEREIKIA ATIDĖLIOTI
VISI ŽINOME, KAD “MŪSŲ PASTOGĖS” RENGIAMAS

SPAUDOS BALIUS
įvyks š.m. rugpjūčio 18 d., šeštadienį, Cabramattoje, 

naujojoje miesto savivaldybės salėje.

Pakvietimus į balių jau dabar patartina įsigyti, nes vietų skaičius 
yra ribotas. Pakvietimai gaunami pas Krašto Valdybos narius, “M.P.” 
Redakcijoje, Sydnėjaus, Bankstowno, Cabramattos apylinkių valdy
bų narius, Soc. Globos Moterų Draugijos nares, liet, spaudos kioske 
Camperdowne. Pakvietimų kaina — £ 1.0.0
Turtingą bufetą paruoš Soc. Globos Moterų Draugija. Loterijoje bus 
galima laimėti vertingų dalykų. Bus ir meninė programa. Baliaus 
pradžia 7 vai. vak. ir oficialiai turėtume pradėti skirstytis 2 vai. ryto.
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Mūsų pastom 1956 m. liepos 11 d.

ELTOS ŽINIOS
J.E. VYSK. T. MATULIONIS
kaip praneša E, esą grąžintas 

j Lietuvą. Jis buvo laikomas se
nelių prieglaudoje netoli Maskvos. 
J.E. vysk. T. Matulionis laikinai 
yra apsistojęs Panemunėje, kur 
ilsisi ir gydosi. Ar jam bus leis
ta valdyti savąją Kaišedorių vys
kupiją, neturima žinių. Vysk. T. 
Matulionis dabar yra 83 metų am
žiaus. Jis yra perėjęs Oršo ir Vla
dimiro kalėjimus, buvo laikomas 
Zubovoj ir Polianoj.

J.E. VYSK. K. PALTAROKAS
kuris dėl senatvės ir sunkių 

sąlygų yra nusilpęs, esą, išvykęs 
gydytis kažkur j Rusijos pietus. 
Ar jam ten laisvai leista išvykti, 
ar buvo išsiųstas, tuo tarpu tiks
lių žinių neturima.

• Vykdomosios Tarybos pir- 
min. A. Devenienė, lankydamosi 
Paryžiuje turėjo pasikalbėjimą su 
Lietuvos atstovu Prancūzijai dr. 
St. Bačkiu ir su Prancūzijos LB 
krašto valdyba.

Londone turėjo pasikalbėjimus 
su ministeriu B.K. Balučiu ir pa
siuntinybės patarėju V. Balicku. 
Be to, matėsi su D. Britanijos 
Liet. S-gos pirm. M. Bajorinu, 
prof. St. Žymantu ir kt. Londone 
suruoštame birželio trėmimų mi
nėjime jinai pasakė kalbą angliš
kai. Iš Londono išvyko į New Yor
ke birželio 22 d. prasidėjusią Vilko 
sesiją.
• Vidurio ir Eurojfos Laisvo

jo Jaunimo Tarybos II kongre
sas, kuriame buvo atstovaujami ir 
lietuviai, rezoliucijose pasisakė už 
vieningą bendrą pavergtųjų tautų 
išlaisvinimą ir pasiuntė eilę mani
festų jaunimui už geležinės už
dangos.
• Sovietų pareigūnams Vak. 

Vokietija perdavė 29 sovietų pi
liečius, kurie buvo laikomi Vak. 
Vokietijos kalėjimuose. Daugiau
siai Jie buvo nuteisti už žmogžu
dystes ir šnipinėjimą. Iš Hanove
rio j Halmstedtą jie buvo prista
tyti policijos autobusais. Vienas 
iš anksčiau pareiškusių norą iš* 
vykti j Sov. Sąjungą, Hanoveryje 
apsisvarstė ir paprašė grąžinti jį 
i kalėjimą, nes Rusijoje vistiek 
nematysiąs savo žmonos .

NESAKYK, KAD ESI IS LIETU
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!

Pirmasis Penkmetis
SYDNĖJAUS “KOVO” PENKERIŲ METŲ DARBO SUKAKTIES PROGA

Kovo sporto klubo tikrasis gim
tadienis yra kovo mėn. 4 d. — 
1951 m. tą dieną įvyko pirmasis 
Sydnėjaus lietuvių sportininkų su
sirinkimas ir įsisteigė Kovo spor
to klubas.

Susirinkimą sušaukė ALB Kraš
to Valdybos sekretorius ir narys 
sporto reikalams A. Ustijanaus- 
kas (dabar JAV). Steigiamajam 
susirinkime dalyvavo 19 žmonių. 
Buvo išrinkta valdyba, kurią su
darė: A. Ustijanauskas — pirm., 
VI. Šneideris — vicepirm., V. šu
tas — sekr., J. Kapočius — iždin., 
VI. Daudaras — reikalų vedėjas 
ir L. Makarovaitė — moterų sek
cijos vadovė.

Darbo pradžia buvo sunki: trū-

“Kovo” valdyba (iš kairės): Br. 
tė, A. Laukaitis, N. Gudeikaitė, 
Karpavičius. Trūksta V. Šuto.

ko ir lėšų, !r patalpų, ir apran
gos, ir organizacinio patyrimo. 
Pirmoji j pagalbą atėjo Krašto 
Valdyba, suteikusi piniginę para
mą, kuri buvo sunaudota įsigyti 
uniformoms. Patalpų klausimą pa
dėjo išspręsti “Kovo” garbės na
rys kun. P. Butkus. Vėliau, iš šo
kių vakarų Ir kitokių parengimų 
sudarius lėšų būtiniems reikalams 
tenkinti, darbas ėjo sklandžiau. 
Tautiečiai, gyvai lankydami “Ko
vo” parengimus, domėdamies jo 
darbu, teikė ir materialinę ir mo
ralinę paramą.

Antrąją “Kovo” valdybą 1952 
m. sudarė: VI. Daudaras — pirm., 
A. Laukaitis — vicepirm., V. Šu
tas — sekr., V. Koženiauskas —

iždin., L. Makarovaitė — moterų 
sekc. vadovė, šiai valdybai teko 
suorganizuoti ir pravestsi pirmą
sias Australijos lietuvių krepši
nio pirmenybes Sydnėjuje, kurios 
praėjo sklandžiai, nes sportinin
kus nuoširdžiai rėmė Sydnėjaus 
lietuviai.

1953 m. “Kovo” valdyba buvo 
sudaryta iš šių asmenų: A. Lau
kaitis — pirm., J. llčiukas — vi
cepirmininkas, V. šutas — sekr., 
V. Binkauskas — iždin., ir A. 
Saulaitytė — moterų sekc. vado
vė.

Dabartinė valdyba: A. Laukai
tis — pirm., V. Binkauskas — vi
cepirm., Br., šaltmiras — sekr., 
V. šutas ir V. Karpavičius vald.

Šaltmiras, V. Binkus, A. Bernotai- 
J. Baikovas (sekc. vadovas) ir V. 

Nuotrauka: Baltic Photo.

rys yra dvigubas Australijos lie
tuvių ir dvigubas Sydnėjaus pa
baltiečių meisteris.

Prieš dvejus metus įsisteigusi 
futbolo sekcija dalyvauja australų 
pirmenybėse, o lietuvių sporto 
šventės metu žada savo jėgas iš
bandyti su kitų miestų lietuviais 
futbolininkais.

Dar veikia šachmatų, orinio ir 
vandens sporto sekcijos. Numato
ma atgaivinti ir lauko teniso sek
ciją.

Per šiuos penkerius metus “Ko
vo” klubo veikla plėtėsi, sparčiai 
augo narių skaičius, didėjo tau
tiečių pritarimas ir susidomėji
mas, ką liudijo ir penkmečio su
kakčiai atžymėti suruoštas pobū
vis, kuriame dalyvavo apie 300 
sporto bičiulių, jų tarpe visų lie
tuviškųjų organizalijų. atstovai.

“Kovas” tačiau ne vien tik įvai. 
rias sporto šakas kultivuoja. Rūpi 
ir kultūriniai reikalai: suorgani
zuota tautinių šokių ir meno mė- 

I gėjų grupė, kuri daug kartų pa- 
1 sirodė viešuose parengimuose ne 
i tik savųjų, bet ir svetimtaučių 
i tarpe, ši grupė dalyvauja veik 
i visų tautinių švenčių , minėjimų 
I programose ir yra davusi “Tuš
čių pastangų” komedijos spektak
lį.

“Kovas” šiandien yra tvirčiau
sia finansiškai ir skaitlingiausia 
nariais lietuvių organizacija Syd- 

I nėjuje. kovo klubo moralinis svo
ris bendruomenės gyvenime yra 
labai reikšmingas: jis savo eilė
se turi didžiąją dalį geriausio šio 
miesto Jaunimo (apie 130 regist
ruotų narių), veik visą studenti
ją, moksleivius ir šiaip lietuviš
kojo bendruomenės reiškimosi ne- 
atitrūkusius jaunus žmones.

TJagal nusistovėjusią tradiciją ir 
šiemet įvyks Australijos lietuvių 
sporto šventė, kurią pravesti įsi
pareigojo “Kovas” šventė įvyks 
Kalėdų atostogų metu Sydnėjuje. 
Koviečiai jau dabar ruošiasi šiam 
įvykiui, o valdyba ir sekcijų va
dovai, kuriais yra: krepšinio — 
V. Bernotas, stalo teniso — Br. 
Šaltmiras, futbolo ir šachmatų — 
J. Baikovas, orinio — Gilius, me
no ir tautinių šokių — A. Berno- 

: taitė, vandens sporto — P. 
' Kriaucevičius, rūpinasi, kad šven-

nariai, A. Bernotaitė — meno Ir 
tautinių šokių grupės vadovė ir 
N. Gudeikaitė — moterų vadovė.

Nuo pat pirmųjų dienų aktyviai 
dirba krepšinio ir stalo teniso sek
cijos. Krepšininkai yra laimėję 
iš eilės trejus metus Australijos 
lietuvių krepšinio meisterio var
dą. Jie dalyvauja įvairiuose aust
ralų krepšinio turnyruose Ir yra 
aplankę Lithgow, Dubbo ir New- 
castlio miestus. Pastarųjų dviejų 
metų pirmenybėse yra laimėję 
Sydnėjaus pabaltiečių meisterio 
vardą. .

Stalo teniso sekcijos (vyrų ir 
moterų) pasižymi savo skaltlin- 
gumu. Jos dalyvavo ir dabar žaid
žia įvairiose pirmenybėse. Mote
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JUOZAS ALMIS JORAGIS 

tėviškė
Nuvesk, širdie, mane į džiaugsmo’ sodą, 
Kur vyšnios tiesia žydinčius pavėsius, 
Tenai sugrįžęs ir aš pats, man rodos, 
Kaip tulpės žiedas skaisčiai pražydėsiu.

Esu padaręs apžadus šventuosius:
Aš neprigysiu mūruos šalto miesto — 
Sunkias naktis šviesų žaibai apjuosia, 
O laukuose man pilnatis pašviestų ...

Tuos tėviškės laukus argi gali pamiršti? —
Baltų ramunių upė pievom plaukia, „ 
Ir mano sielą liečia vėjo pirštai 
Tarsi gelsvų rugių didžiulį lauką.

Klausai. Tyli. Jauties toj žemėj savas —
Žiedai, kvapai nugirdo ir svaigina.
Pavėsiu apgaubia lyg brolis senas klevas, 
O vakarai ramybės lieja vyną.

Nukris žvaigždė — ir visas net nukaisi,
Tai krinta deimantas į tavo laimės taurę — — 
Tamsoj sode nuo medžių krinta vaisiai 
Ir žiburiais pašvaiste žėri šiaurėj ..........
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tėję jų sekcijos pasirodytų kuo 
geriausiai.

“Pagripdinis Kovo klubo tikslas 
buvo, yra ir bus apjungti galimai 
didesnį skaičių lietuviškojo jauni
mo, kad jis, nors ir tremtyje, tar
pusavy bendraudamas galėtų puo
selėti tėvynėje pradėtąsias spor
tines tradicijas ir parodytų sve
timiesiems, jog ir sunkiose sąly
gose, neturėdamas savų patalpų, 
išteklių — lietuviškasis jaunimas 
dirba ir gražiai atstovauja savąjį 
kraštą.

“Ir lai šis mūsų pirmojo penk
mečio organizuotos veiklos minėji
mas primena visiems, kad lietuviš
kasis tremties jaunimas nėra mi
ręs savo tautai, kad jis nėra kur
čias ir abuojus tautiniam ir kul
tūriniam reikalui, bet dirba bran
dindamas savo dvasią ir kūną atei
ties laisvai Lietuvai. Mes tikime, 
kad laisvės varpas suskambės ir 
mes, kaip tie senosios Graikijos 
ištikimieji sūnūs olimpinę ugnį, 
parnešime savo širdyse išsaugotą 
tyrą meilę Tėvynei Lietuvai, — 
pareiškė Kovo sporto klubo pirmi
ninkas Antanas Laukaitis, atida
rydamas klubo penkerlų veiklos 
metų sukaktuvinį pobūvį birželio 
30 dieną.

Kovo klubui, pradėjusiam ant
rą penkmetį, palinkėsime sėkmės.

J. ALONIS.

NAIKINIMAS 
TEBEVYKSTA

Po Stalino mirties pravesti tarp 
Kaukazo tautų valymai buvo ypač 
žiaurūs. Gruzijoje buvo likviduo
ta ar deportuota 19.000 žmonių, 

'Tiflise — provincijoje — per 4.000 
Azerbaidžane, o ypač Baku ir 
Gandijos vietovėse, buvo sušau
dyti 8.000 ir 1.800 deportuoti. 
Kaip “artimi Berijus bendrinin
kai” buvo sušaudyti buv. Azer
baidžano soviet, respublikos ,min. 
pirm. Bagirovas ir 3 kiti žymūs 
pareigūnai, o 2 nuteisti po 25 m. 
kalėjimo. Bagirovas, kuris buvo 
apdovanotas Lenino ordinu, 1952 
m. buvo išrinktas centro komite
to nariu, o nuo 1947 m. partijos 
sekretorium, bet 1953 m. iš tų pa
reigų pašalintas. Jie buvo apkal
tinti, kad per tardymus leidę var
toti brutalius metodus, ruošę kon- 
trevoliuciją etc. Tačiau ir apie šį 
sprendimą paskelbė tik vietos lai
kraštis “Baku darbininkas”, čer
kesų srity apie 15.000 žmonių pa
vyko pasprukti į miškus, kur jie 
toliau veda partizaninį karą prieš 
okupantus. Bet ir ten buvo 3.000 
sušaudyti ir 18.000 deportuota. Iš 
viso Kaukaze sušaudytų ir depor
tuotų skaičius siekia per 70.000. 
Tačiau Sovietai vis tiek drįsta 
skelbtis pavergtųjų užtarėju.

• A. ZUBRAS

VADAI IR PARTIJA 
rusiškajam komunizme

(Žiūr. Nr. 27 “Valdžia ir partija...”)
Leninas kartu buvo labai atsargus ir sugebėdavo įkalkuliuoti 

kiekvieną smulkmeną. Priešingai Marksui, kelyje prie tikslo Leni
nas sugebėdavo pasirinkti kompromisą, nors niekad iš horizonto ne
išleisdamas siekiamo galutino tikslo.

“Žingsnis pirmyn, du žingsniai atgal” — buvo Jo linija. Pa
čioje pradžioje eita labai liberališku keliu: turime galvoje darbinin
kų tarybų labai plačias savivaldybines ir įmonių administravimo tei
ses. Bet tuoj daryta ir 2 žingsniai atgal; 1918 m. Leninas savo re
ferate, kurį skaitė darbininkų tarybų centriniam suvažiavimui, grį
žo prie akordinio darbo principo, iškėlė specialistų, mokovų ir ap
skritai šviesuomenės reikšmę, įmonėje reikalavo visiško paklusnumo 
Ir pasidavimo vedėjo valiai. Dar didesnės reikšmės posūkis atgal 
buvo padaryta su NEP programą, dalinai grįžtant prie laisvo pri
vataus ūkio formos. Leninas tačiau nedarė jokių kompromisų ne- 
revoliuciniams ar antirevoliuciniams sluogsniams. Pagal Lenino bio
grafą David Shub, Leninas Rusijoje rėmęsis steigiamuoju parlamen
tu, kol tas buvę naudinga; paleido, kai šis jam -pasipriešino. Kai 
paaiškėjo, kad parlamentą pakeitusioje darbininkų ir kareivių tary
boje (soviete) negalėjo jis remtis jokia patikima dauguma, įvedė jis 
bolševikų partijos diktatūrą, kuri išvirto politbiuro diktatūra.*) Mir
ties bausmė politikos opozicionieriams yra paties Lenino mintis. 
Ruošiant 1920 kriminalinį kodeksą, Leninas rašė to meto teisingu
mo komisarui D. Kurski: “Mano manymu reikalinga, kad mirties 
bausmė sušaudant būtų pritaikinta visiems menševikiniams, social- 
revoliucionieriškiems ir panašiems veiksmams. Turi būti surasta for
mulavimas, kurio šie žalingi veiksmai būtų susieti su tarptautine 
buržuazija ir jos kova su mumis”. Šiuos sakinius skaitome toje pat 
anksčiau cituotoje D. Shub Lenino biografijoje. Leninas buvo prie
šas demokratijos ir parlamentarizmo. Parlamentai tai esą tik prie
monės proletariatui išnaudoti. Ne tik konstitucinių monarchijų, bet 
ir demokratiškiausių respublikų parlamentuose, esą, tik plepama, 
kad galėtų liaudį už nosios vedžioti.*)

Leninas, tuo jis skiriasi nuo Markso, buvo realus politikas ir, 
nors ir būdamas ištikimas mokytojo sekėjas ir revoliucinio kelio ša
lininkas, tačiau spręsdamas buvo atsargus. Markso universalią re
voliucinę programą, manė jis, Rusijos tikrovėje tegalima esant įgy
vendinti laipsniškai. Nebegalima tat Lenino vadinti aklu marksistu, 
nors šiaip jau Leninas ir nieko esmingo neatmetė iš marksizmo, o 
papildė tik Jojo taktinę programą. Lenino asmuo yra daug nulėmęs 
revoliucijai Rusijoje pavykti, komunistų-bolševikų partijai įsigalėti ir 
išsilaikyti, o taip pat komunizmui išvirsti jėga, kuri šiandien rimtai 
gręsia pakeisti didelės dalies pasaulio veidą. Marksas patarė 1850 

m. komunistams susibičiuliauti su oponentais, kad galėtų juos leng
viau likviduoti. Leninas nurodė praktinius kelius ir Rusijoje davė 
pavyzdį visoms pasaulio komunistų partijoms, kaip Markso patar
tuoju keliu eiti.

L. Trockis bijojo, kad pasaulio proletariatas galįs rink
tis kompromiso kelią su buržuazija ir taip sutrukdyti išsipildymą 
proletariato istorinės misijos. Taktikos atžvilgiu, jis manė, rusų ko
munistų-bolševikų partija turinti gyventi nuolatinės revoliucijos sta
diją tol, kol kitų kraštų proletariatas paims valdžią į savo rankas. 
Jis buvo aiškus intervencijos šalininkas ir nekantrus skatintojas pa
saulinės revoliucijos. Šiuo atžvilgiu jis yra artimesnis Marksui negu 
Leninas ir Stalinas. Po Lenino mirties Trotckiui Rusijoje įsigalėti su
trukdė Stalinas, todėl ir negalėjo jam pavykti palikti gilesnius pėd
sakus rusų komunistų-bolševikų partijoje. (Rusų komunistų-bolševikų 
partijos istorija 1951 m. laidoj, Trockį laiko buvus priešu 1918 m. 
taikai su Vokietija — jis ir jo “kairieji komunistai” norėję tęsti 
karą.) Gana pranašingai .L. Trotckis numatė rusiškojo komunizmo 
kelius, kai 1904 m. jos rašė, kad partijos organizacija išstumsiąnti 
partiją, centrinis komitetas pakeisiąs organizaciją, pagaliau centri
nis komitetas užleisiąs vietą diktatoriui. Dėl to diktatoriaus jam ir 
pačiam teko pasitraukti 1927 m. į užsienius ir emigrantui žūti nuo 
diktatoriaus agento rankos. Trotckis buvo priešas autoriteto parti
joje ir ūkiniam gyvenime; Jo mintis — kolektyvinė vadovybė.

J. Stalinui' įsistiprinti padėjo jo Lenino laikais turėtoji 
partijos generalinio sekretoriaus pozicija, nors reikšmingų priešų 
jam Ir netrūko. Pats Leninas savo 1923 m. politinio testamento prie
de įžiūrėjo Stalino žiaurumą ir grabumą būsiant kliūtimi palikti 
Jam partijos generalinio sekretoriaus poste. Bet Stalinas paliko ir 
visą opoziciją sunaikino.

Lenino laikais rusiškasai komunizmas vis dar tebebuvo nenusi
stovėjęs, bolševikų partija, kaip valdančioji institucija, tebegyveno 
eksperimentinį amžių. Leninas dažnai koreguodavo pačios partijos 
funkcionavimą, keisdavo valdymo taktiką bei kelius. Lenino laikais 
sutinkame dar Jį ir jo kūrinį — partiją. Stalinas yra labiau suau
gęs su pačia partija, su josios funkcionavimu, pats jaučiasi neatski
riama partijos dalis; taip jis supranta ir gerą komunistą, kurio In
dividualybė yra išblėsusi partijos kolektyviniame organizme. Jo lai
kais partija susiformavo į vienalytį, mechaniškai funkcionuojantį kū
ną, prie kurio struktūros turėjo prisiderinti visas krašto gyvenimas, 
bet ne partija prie gyvenimo, kaip įprasta sutikti demokratiniuose 
kraštuose ir iki tam tikro laipsnio Lenino laikais pačioje Rusijoje. 
Dingo betkokia kritika ir iš partijos ribų, ir antrajam rusiškojo ko
munizmo dešimtmetyje Stalino geležinės valios asmenybė pasidarė 
vienintelė partijos valios reiškėją, visai nesiskaitant su partijos na
rių įvairuojančiomis nuomonėmis bei nusiteikimais, bet. išeinant tik 
iš partijos dvasios, taigi skaitantis su partija kaip su kolektyvine 
asmenybe. Jau 1911 m., polemizuojant Leninui su Trotckiu ir ki
tomis iškiliomis partijos asmenybėmis, Stalinas šią polemiką pava
dino “audra vandens stiklinėje”, manydamas, kad šis ginčas nerei
kalingas Ir silpninąs partijos vienybę ir kovingumą. Bolševikų par

tija juk ir gimė atskylant kovingajam elementui «uo rusų socialis
tų; iki laimėjimui ji buvo revoliucinė ne tik senosios santvarkos 
atžvilgiu, bet revoliucinė savo dvasia ir viduje, nes vedama kova rei
kalavo lankstumo ir orientacijos keitimosi. Po laimėjimo, pasidaryda
ma sargas sukurtos sistemos ir adoptuoto mokslo, ji virto įkūnytos 
tiesos nešėja rusų visumai ir pasaulio proletariatui, bet ir konser
vatyvus, sustingęs teisėjas klaidatikiams bei nukrypėliams — parti
jos, valstybės ir komunistinio reiškimosi tarptautinėje plotmėje. 
Šios rūšies partija, sekant Zevedei Barbu mintį, tebuvo vienintelė 
realybė Stalino akyse. Jau Leninas buvo tos minties, kad partija 
sudaro masės smegenis', kad ji turi būti kariško charakterio bet 
tik Stalino laikais šioji partija įgavo tikrai maršalo vadovaujamos 
armijos pobūdį, kur nieko nebereiškia žmonių masė, nes Ji išvirto 
komanduojamais kareiviais. Lenino laikais dar nebuvo visiško jėgos 
sukoncentravimo į vienas rankas, savarankiškos asmenybės užėmė 
svarbius postus ir reikšdavo savo nuomones: Zinovjevas vadovavo 
Kominternui, Stalinas ėjo, partijos generalinio sekretoriaus parei
gas, Trotckis buvo karo ministeris.

Stalino laikais išryškėja linija, kad pačios partijos viduje visi 
nutarimai reikalingi visų pritarimo, o ne daugumos, nes mažuma 
gali pasijausti turinti pagrindo ir teisės nepaklusti bei jieškoti ke
lių savo idėjai pravesti. Pagal tą patį principą vyksta TSRS įvairūs 
rinkimai, balsavimai, kur reikalai pravedami visuotinu pritarimu. 
Augščiausiame partijos organe — polltbiure, naujai nuo 1952 m. 
vadinamam partijos prezidiume atsispindi toji pat tendencija. Le
ninas klausydavo kitų nuomonės ir kritikos. Trotckis manė šį orga
ną esant lygiateisių asmenybių jungtinių sprendimų reiškėją. Stali
nas ir čia nenorėjo matyti jokių prieštaravimų. Biografai piešia 
Staliną politbiure- klausimo tarimo metu tylintį ir besiklausantį ir 
tik pabaigoje savo nuomonę pasakantį. Jo žodis būdavęs ir paskuti
nis ir sprendimas. Visi kiti, jei iš kalno nebuvo atspėję vado min
ties, bandydavę savo pasisakymus koreguoti ir suderinti su Stalino 
sprendimu.

Trotckis savo knygoje 7Stalin”, charakterizuodamas ryškiau- 
sįjį rusiškojo komunizmo diktatorių, sako Jį buvus pilką žmogelį, 
kuriam trūkę iniciatyvos, drąsos ir originalumo, šluos žodžius turi
me priimti rezervuotai jau vien dėl to, kad jie rašyti mirtino poli
tinio priešo. Tas pats autorius veikalo tolimesniuose puslapiuose 
Stalinui priskiria įgimtą atsargumą, patvarumą, atkaklumą, neato- 
dairumą, sveiką politinę nuovoką, pomėgį intriguoti.*) J.E. Davies 
■priskiria Stalinui genialaus organizatoriaus ypatybę, kuris buvęs fi
ziškai ir dvasiškai patvarus, galėjęs daug dirbti ir buvęs rytietiškai 
kantrus. Postalininiais laikais jau Malenkovul vadovaujant, grįžta 
prie kolektyvinio partijos vadovybės charakterio ir paskelbta kova 
asmenybės kultui. Vėliau tas reiškinys yra gavęs dar aiškesnį po
būdį. Žinoma, nieko esmingo nėra pakitę: nepakito partijos sąvoka 
ir jos pozicija valstybėje, neatsisakyta internacionalinio komunizmo 
pobūdžio. Grįžta tik prie Markso patarimo: susibičiuliauti ir su opo
nentais, žinoma, tik tarptautinėje plotmėje, kad galėtų juos lengviau 
likviduoti.

(B.D.)
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Iškarpos
Gražiai dėkoju Sydnėjaus lietu

vių-sportininkų vyresniesiems, ne- 
užmiršusiems ir mane su žmona 
pakviesti j “Kovo” klubo sporti
nės veiklos penkerių metų sukak
tuvini pobūvi, kuriame negalėjęs 
dalyvauti ir dabar labai gailiuosi. 
O gailiuosi todėl, kad ir šis, kaip 
ir-visi spėrtininkų parengimai, 
buvęs šaunus', ką raštu paliudijo 
mano draugai, kuriems tų vakarų 
buvę ir linksma, ir smagu, ir veik 
nieko nekaštavę. O nekaštavę to
dėl, kad visus skaniais sumušti
niais vaišinę gailestingosios mo
terys (Socialinės globos draugijos 
ponios), o kviestiniai buvę netik 
gražiai sutupdyti aplink ilgiausius 
stalus, bet ir pagirdyti iš pry- 
zinių taurių.

Kiti pasakoja, kad buvę ir ne
laimingų atsitikimų: vienas spor
to bičiulis, tas kur ant scenos pa
silipęs apie tretįjį pasaulinį tva
nų pasakojo, iš vandens begelbė
damas jautį, rankų išsinėręs. Dar 
pasakoja, kad Razaliutė su Pupų 
Dėde šiapus uždangos atsiradę 
“dzinguliukais” svečius linksminę, 
dar kažkas kažkų skaitęs, o la
biausiai mano draugams patikę 
krepšininkės — savo draugams 
krepšininkams teisybę į akis iš

dainavusios, o visiems patikę "Dai
nos” dainos ir šokėjų šokiai.

Man, esu tikras, būtų patikę 
ir tie 25 kalbėtojai, kurių meilin
gų žodelių salės viduryje nesi
girdėjo.

Ilgiausių metų šauniems kovie- 
čiams-ėms ir jų bičiuliams. Taigi, 
ir man.

•
Anų dienų, kaip pranešė Vil

niaus radijas, įvykęs okup. Lietu
vos kolūkių “pirmaujančių melžė
jų ir piemenų bei zootechnikų su
važiavimas Vilniuje, kuriame aiš
kintasi, kaip pakelti karvių pie
ningumų ir padidinti pieno išmiL 
žį”. Siame suvažiavime, kuriam 
kom. partija ir valdžia skyrė di
delį dėmesį, pagrindines kalbas 
pasakę ir naudingų v pamokymų 
suteikę “prezidentas” Justas Pa
leckis ir žemės ūkio ministeris Va- 
zallnskas.

Taip, toks suvažiavimas buvo, 
nes 'apie jį plačiai pranešė Vil
niaus radijas. Tik nesuprantu, ko
dėl pranešėjas nutylėjo "Penkia
kampės žvaigždės” kolchozo mel
žėjos šitokį klausimų:

— Taigi, draugai, šnekėjote, 
galima sakyti, kaip iš rašto. Ma
tytis, kad ilgai esate buvę pieme
nimis ir, kaip atrodo, tarnavote 
pas gerus gaspadorius, nes apie 
galvijo liuobų išmanote... Tad 
man dar pasakykite: kodėl mūsų 
kolchozo karvių tokios liūdnos 
akys?..

Radijas nepranešė, “prezidento” 
atsakymų, bet galima spėti, kad 
už tokį “antitarybinį” klausimų 
(karvių akys tegalėjo būti liūd
nos tik “išnaudotojo buožės” kai
menėje), ši pirmaujanti melžėja 
buvo degraduota į kiaulių šėrikės 
etatų.

•
Bičiulis, perskaitęs Pauliaus 

Sirgedo laiškus iš Čikagos, prirė
mė mane prie sienos ir sako; 
“Jurgi, broli mano, patark kų da
ryti: supranti, žmona sako NE, 
o aš sakau TAIP. Ir taip kiekvie
nų vakarų”.

Pasirodo, kad žmonės negali ap
sispręsti: važiuoti į Amerikų, ar 
pasilikti čia vargelio vargti. O aš, 
žinodamas, kad kur du pešasi, ten 
trečias naudojasi, palydėjau bičiulį 
į jo mūrinukų, išgėrėm arbatos, 
peržiurėjom žmonos ir jo gražiai 
j stulpelius surašytus “TAIP” ir 
“NE”, padarėm korektūrų ir ga
vom nulį, kurio akyvaizdoje (žmo
nai išėjus pyragiukų pajieškoti) 
bičiuliui tariau “TAIP”, o kai šis 
nudžiugęs įšplasnojo jieškoti bu
teliuko, sugrįžusiai mėlynakei su- 
švokščiau “NE”!

Mano galva, bičiulis, jeigu la
bai nori, tegul važiuoja Amerikon, 
o moteriškė ir čia nepražus, ar 
ne? Juk vien Brisbano mieste apie 
pusšimtis mano tautiečių viengun
gystės stonų tempia...

JURGIS DAUBA.

Apie Spaudą
Spaudos Apžvalga Istorijos Bėgyje

m^ITYTA Š.M. BIRŽELIO 14
D., SYDNĖJAUS STUDENTŲ
STUDIJŲ VAKARE)

Sunku pasakyti, kada žmogus 
Išmoko savo mintis reikšti gyvu 
žodžiu, bet jau prieš 20.000 metų 
mūsų proseniai buvo pramokę raš
to, kų liudija kruopščiai jerogli- 
fais išmarginti papyrusal, išlietos 
jų žinios molio lentelėse ar iškal
ti įrašai uolose, kurių dar tik da
lis tėra iššifruota. Pirmuosius pro
zos raštus tačiau greit vijosi gro
žinė literatūra: graikai spalvingai 
nupiešė J. šerno žygdarbius gi
nant Trojos miestų; žydai aprašė 
donos kelionę 30.000 mylių jūros 
gelmėmis banginio pilve bei Mo
zės vargus ir nedateklius, jieš- 
kant uranljaus Sinajaus kalnuo
se. Kada gi atsirado laikraštis?

★
Istorikas įžvelgia Sydney Mor

ning Heraldo pradžių Romos im
perijos viešuosiuose skelbimuose, 
taip vadinamoj Actą Diuma, ku
rie buvo klijuojami ant Kolizie
jaus sienų, pranešant valdžios po
tvarkius, politines naujienas ar 
krikščionims liūtų maitinimo va
landas Maximo cirke. Kiniečiai 
tvirtina turėję kų tai panašaus į 
laikraštį 7-me šimtmetyje, o spau
dų Išradę 11-me šimtmetyje po 
Kristaus. Bet, kaip žinoma, kinie
čiams niekada negalima tikėti vi
su šimtu procentų... Rimtai šne
kant, toks laikraštis, kokį mes 
šiandien įsivaizduojame, atsirado 
tik 17-to šimtmečio pradžiojė, 
nors spauda, sakoma, buvo išras
ta 1450 m., o garbės varžovais 
esu .Gutenbergas, Feistas ir Scho- 
fer.

1547 m. Mažojoj Lietuvoj paši
ldė Mažvydo katekizmas — pir
moji lieetuviška knyga. Taigi, 
spaudos bare, dėl politinių ir so
cialinių sųlygų, paslrodėme gero
kai pasivėlavę, o eilė Ištikusių val
stybę nelaimių tų plyšį dar labiau 
praplatino.

★- v -
Pirma*, periodinis laikraštis pa

sirodė Vokietijoje 1609 metais 
(Avisa Relation oder Zeitung), o 
1616 m. “Neuwe Tidingen” Olan
dijoje. Visgi ne Vokietija pirma
vo periodinėje spaudoje, bet Ang
lija ir Pranzūzlja, nors pirmas 
pasaulinio garso anglų žurnalis
tas, “Robinzono Kruzės” autorius, 
D. Defoe tepasirodė 18-to šimt
mečio pradžioje. Jis pirmas laik
raščiuose įvedė “serials”, kaip da
bar A. Zubras “Mūsų Pastogėje” 
daro su rusiškuoju komunizmu. 
1710 m. J. Swift, pažįstamas dar 
iš Nepriklausomos Lietuvos kaip 
“Gulivero kelionių” autorius, įve
dė politinę vedamųjų skiltį, be ku

rios šiendien sunku įsivaizduoti 
dienraštį. »

★
Neatsiejamai su spauda yra su

rištas spaudos laisvės (cenzūros) 
klausimas. Nors mūsų laikais, 
bent demokratinėse šalyse, spau
da naudojasi labai plačia laisve, 
bet pati spaudos laisvės idėja tik 
nepersenai suformuluota.

Spaudų išradus ir pasirodžius 
visokiems leidiniams, valdančios 
jėgos tuoj pajuto spausdinto žod
žio galių ir pavojų. Bandyta spau
dų supančioti politinęmis ir eko
nominėmis sankcijomis, kontroliuo
jant spaudinių turinį ir neleid
žiant spausdintam žodžiui pasiek
ti plačiųsias mases, tuo apribo
jant ir jo įtakų.

Pirmasis cenzorių etatų įvedė 
pop. Aleksandras VI-Borgia, ku
rio bulė, nukreipta prieš nelicen- 
zijuotų spaudų, davė predžių gar
siajam Index Librorum Prohibi- 
torum. Jį greit pasekė pasaulie
čiai valdovai. Anglijos Henrikas 
VIII perėmė spaudos kontrolę iš 
Kat. Bažnyčios, o Prancūzijos ka
ralius Pranciškus I paskelbė edik
tų, grųsinant mirties bausme už 
spausdinimų be leidimo. Leidimų 
davimui pakliuvus į Sorbonos ran
kas, prancūzų spauda nebuvo per
daug varžoma, nors daugis pran
cūzų žurnalistų gerai susipažino 
su Bastilija (garsusis Paryžiaus 
kalėjimas. Red.) iš vidaus.

Prancūzijos valdovai bandė 
spaudų supančioti kalėjimo grės
me. Anglijos valdžia pasirinko 
ekonominio spaudimo kelių, čia 
nuo 1712 m. laikraščiai buvo ap
krauti žyminiu mokesčiu. Tad, jei 
leidėjas įsigeisdavo didinti tiražų 
ir mažinti kainas, tai valdžia di
dino mokesčius ir baudas. 1815 
m. (Waterloo mūšio metais) vie
nas laikraščio egz. buvo apkrau
tas 4 penais žym. mokesčiu. Čia 
verta atsiminti, kad tuo laiku pe
nas buvo dideiis pinigas. Visgi, 
ekonominės represijos spaudos ge
luonie nepajėgė išrauti. Dar dau
giau — pasirodydavo kiekvienų 
savaitę daug naujų, nelegalių lai
kraščių, kalbančių aštriu revoliu
ciniu tonu prieš valdžios pries- 
paudų. Valdžia buvo priversta nu
sileisti. Priėmus Lordo Lytton pla
nų, 1855 m. buvo panaikintas žy
minis mokestis. Anglų laikraščiai 
tada pasiekė milioninių tiražų, 
nors pirmasis milioninj tiražų pa
siekė pranzūzų “Petit Parisien”.

Spauda nevaržomai vystėsi lais
vių krašte — Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Ten praeitame 
šimtmetyje, išaugus pramonės 
miestams, kur žmogus gali Išgy
venti 10 metų nesužinojęs savo

kaimyno pavardės, išsivystė 'nau
jas laikraščio tipas, besispeciali- 
zųojųs sensacingomis asmeninio 
pobūdžio žinelėmis, kurias norma
liai miesteliuose ir bažnytkaimiuo
se kaimynės išplatina besišnekn- 
čiubdamos. per tvorų. Gimė “gel
tonoji spauda”, kurios pavyzdžiu 
galėtų būti Ir šio krašto vakari
niai dienraščiai.

Dar apie lietuvių periodinę 
spaudų. Toli ji pažengus nuo Maž. 
Lietuvos parapinių Zeitungų lai
kų. “Aušra” 1883 m. atvėrė tau
tai naujų amžių, “Varpas” ir kiti 
žadino lietuvio tautinę sųmonę, 
ragino keltis laisvam gyvenimui, 
grūdino pasiryžimų, plėtė akira
tį. Saudos draudimo panaikinimas 
(1904), nepriklausomybės atgavi
mas (1918) — mūsų spaudos vys
tymesi kilometriniai stulpai. Tar
pimo periodas — visas nepriklau
somybės laikotarpis (1918-1940) 
— išugdė skaitlingų kadrų gerų 
žurnalistų. Pogrindžio spauda oku
pacijų metu — tautos rezistenci
nės dvasios reiškėją, šiandien, iš
rauta iš gimtosios žemės tautos 
dalis pasklido po platųjį pasaulį, 
bet visur, kur yra didesnis būrys 
lietuvių, yra ir lietuviški laikraš
čiai, leidžiamos gimtųja kalba 
knygos. Tremtyje spausdinama 
enciklopedija, išeina dienraščiai, 
daug savaitraščių, žurnalų, net 
specialybinių leidinių. Vien Čika
goje išleidžiama daugiau lietuviš
kų laikraščių, nei okup. Vilniuje 
ir Kaune drauge sudėjus.

Sovietų Sųjungoje, 1921 m. de
kretu, spauda yra visiškoje vald
žios kontrolėje. Taip dabar yra 
ir mūsų pavergtoje tėvynėje. Pa
naši padėtis Ispanijoje, Jugosla
vijoje ir kitose totalitarinėse val
stybėse. Koks didelis skirtumas 

demokratinėse šalyse, kaip pavyz
džiui Olandijoje, kur spaudos lai
svę garantuoja valstybės kon
stitucija. D. Britanijoje spaudos 
laisvė suformuluota 1784 metais. 
Įdomus potvarkis tačiau vis dar 
tebegalioja (1842 m. aktas): bet 
kokio atspausdinto laikraščio, 
knygos ar kitokio leidinio 1 eg
zempliorius siunčiamas be atskiro 
paraginimo Britų Muziejui. Gerai, 
kad šitas aktas tegalioja tik Ang
lijoje — o tai “Mūsų Pastogė” 
turėtų dar vienų neapsimokėjusį 
prenumeratorių.

Spauda per šimtmečius buvo 
kultūros šajtinis Ir ginklas lais
vės kovoje. Sava spauda lietu
viams šiandien ir tėra bene vie
nintelė priemonė pareikšti tautines 
aspiracijas, išlaikyti tautinį gy
vastingumų — išlikti lietuviais.

VYT. PATAŠIUS.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

I PADĖKA

I Nepaprastai esu dėkingas, mane
1 moraliai ir materialiai parėmu- 

siems sunkiose akių ligos dieno
se, mane lankiusiems ir žadinu
siems gyveniman: Akademiniam 
Skautų Sųjūdžiui, "Atžalynui”, 
skautų tautinių šokių grupei, p. 
Adomavičiams, p. Andriukoniui, 
p. A. Bakaičiui, p. L. Barkul, p. 
E. čypienei, p. Dainučiams, p. J. 
Janulaičiui, p. VI. Jakučiui, p. 
Kaunams, p. Kazlauskams, kun. 
J. Kungiui, p. J. Kalakauskui, p. 
I. Laisvėnaltei, p. Meiliūnams, p. 
Makuliams, p. Pankevičiams, p. 
R. Pumputienei, p. Povilaičiams, 
p. Raudžiams, p. Redveikytei, p. 
Seženiul, p. Seliokams, Soc. Glo
bos Moterų Draugijai, p. Tamo- 
šaičiams, p. J. Valiui, p. A. Zub- 
rui p. V. Žemkalniui ir visiems ki
tiems, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu lengvino mano tamsias die
nas.

Antanas Krausas.

PADĖKA
Lietuvcių Studentų Sųjungos 

Adelaidės skyriaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja p-nioms V. Alek
sandravičienei, B. Budrienei, Da- 
vidavičienei, O. Dundienei, U. Ju
cienei, K. Garbaliauskienei, P. 
Kalvaitienei, E. Patmalnekienei, 
Staslškienei ir J. šerelienei už 
gražiai suorganizuotų ir pravestų 
bufetų ir už 'paaukotus bufetui 
maisto produktus š.m. birželio 1 
d. studentų baliaus proga.

Nuoširdi mūsų padėka priklau
so p. Simanui Povilaičiui už ver
tingų pagalbų bailaus metu, o 
taip pat dėkojame ir visiems ki
tiems asmenims, vienokiu ar ki
tokiu būdu parėmusiems studentų 
paruoštų balių, ir gerb. publikai, 
kuri į balių atsilankė.

Tikimės, kad ateityje neliksite 
mums abejingi. Ačiū.

LSS Adelaidės Skyr. V-ba.

DĖMESIO!
Neiįžmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti 
LIETUVIŠKO KRUPNIKO 

(Honey Liqeur)
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS, 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augštos ko
kybės — pagamintos Lietuvos 
specialisto, turinčio 45 m. prakti
kų ir yra pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite vi
suose viešbučiuose tiktai

Erstan Bottling Co Ltd 
gamybos gėrimų su Amerikos 

ereliu etiketėje.
ERNSTAN BOTTLING CO. LTD.
2 -Murray St., W. Mitcham, Š.A.

I B
B Draugiškas Patarnavimas

Padaryk “Wales” Savo Banku

The Bank of New South Wales teikia drau
giškų Ir pilnų patarnavimų Lietuvių Bendruome
nei Australijoj. Tai yra didelė Australijos 
instituciją, įsteigta prieš 139 metus, turinti 
940 skyrių ir agentūrų Australijoj, N. Zelan
dijoj, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir pasaulinio 
masto užsienio ryšius.

Taupomoji sąskaita gali būti atidaryta New 
South Wales Savings Bank. Sutaupos Jūsų 
yra apdraustos šio banko, seniausio Ir didžiau
sio komercinio banko (įsteigtas 1817 

'• tu. čia Jūsų pinigai yra saugūs; jie 
paimti kiekvienu metu arba perkelti 
banko skyriaus į kitą.

m.) tur- 
gali būti 
iš vieno

BANK OF 
NEW SOUTH WALES 

(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES WITH LIMITED LIABILITY)

BANK OF NEW SOUTH WALES
SAVINGS BANK 

LIMITED 
(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES)

=

1

f
=

s
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpllai 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 išsiinokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
aiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Jeigu siunčiate vaistus — geriausiai tai daryti per 
specialistus!

VAISTU SIUNTINĖLIAI I VISUS KRAŠTUS
< 4

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/-
Jortison (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 
supiokamas Londone, jeigu siuntinėlis yra siunčiamas į kurį Rytų 
Europos kraštų (ne į Lenkiją ir Čekoslovakiją).

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

ZYGMUNT LTD.
CHEMISTS & LABORATORY

96 BAKER STREET, W.L., ARBA 4 WESBOURNE GROVE, W.2 
LONDON, ENGLAND.

Neužmirškite — greičiau ir saugiau per Londoną!
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* Liepos 13 d. į JAV-bes iš

vyksta melboumiškių Civinskų 
šeima. Inž. Vyt. Civinskas akty
viai reiškėsi Melbourne liet. vi. 
suomeniniame gyvenime, o L. Ci- 
vlnskienė buvo Melbourne See. 
globos moterų dr-jos aktyvi narė 
ir Katalikių moterų draugijos pir
mininkė.

* Sydnėjiškis M. Lukauskas, 
“Lucas & Co.” statybos firmos 
savininkas, šiuo metu vykdųs sta
tybas įvairiose Sydnėjaus vietose, 
turi kelias paruoštas paskolas, 
kuriomis pasinaudoti kviečia lietu
vius, norinčius įsigyti, nuosavus 
namus.

_ * Amerikoje atkurtos šaulių 
Sųjungos laik. centro valdybon 
įeina buv. ALB Krašto Valdybos 
pirm. Justas Vaičaitis.

J. Vaičaitis vadovauja Bostono 
lituanistinei mokyklai, kurioje dir
ba apie 10 mokytojų.

* J. Kižys, dirbąs kaip foto
grafas 20th Century Fox filmų 
bendrovėje, atšventė savo darbo 
šioje bendrovėje 25 metų sukaktį. 
J. Kižys yra gavęs pakvietimų pa
daryti Kubos prezidento nuotrau
kų. Jo sesuo, Marija Kižytė, yra 
Liet Informacijos tarriyboje di
rektorė Amerikoje.

* Jaunas mūsų tautietis Bronius 
Stanislauskas šįuo metu kovoja 

Alžyre. Jis tarnauja prancūzų sve
timšalių legione. Tarnybų baigs- 
1957 m.

* Muzikas Juozas Bertulis, buv. 
Klaipėdos muzikos mokyklos mo
kytojas, tos mokyklos vicedirekto
rius, Miunchene UNROS įsteigtos 
konservatorijos direktorius, at
šventė 45 metų muzikinio darbo 
sukaktį. Jis yra parašęs “Abejo
tinas asmuo”, trijų veiksmų ope
retę, “Lietuvos lakštutė”, dainų 
rinkinį moterų chorui, “Lietuvos 
Jėgos”, vyrų chorui, “Lietuvos 
skambučiai”, mokyklinio amžiaus 
vaikams dainelės ir kt.

Dainų šventei ruošti komiteto 
paskelbtame dainų konkurse J. 
Bertuliui už dainą “Pabusk, pa
sauli", paskirta II premija.
* Pereitos savaitės gale iš Mas

cot aerodromo, palydėti gausaus 
būrio bičiulių, išskrido sydnėjiš- 
kiai Algis žaliūnas su žmona ir 
maža dukrele į Ameriką, kur Los 
Angeles mieste gyvena anksčiau 
išvykę žaliūno tėvai.

* Dali. E. Kulvietis, po karo nu
vykęs į Kolumbiją, suruošė keletą 
parodų, apie kurias šiltai atsilie
pė kolumkiečių spauda, ypač įver
tinti jo portretai. Jo kūryboj, 
kaip ir Lietuvoj, tačiau vyrauja 
naturmortai. E. Kulvietis Mędel- 
lino mieste turi nuosavą namą, 
kurį pasistatė ūkio būdu.

* Dail. Juozas Penčyla, Lietu
voje ir tremties metais Vokietijo
je gargėjęs savo šaržais bei kari
katūromis, Kolumbijoj žinomas 
kaip spaudos bendradarbis — 
iliustratorius. Apie dail. J. Pen- 
čylos tapybos parodų Bogotoje 
laikraščiai rašė plačiai, labai ge
rai įvertindami, pažymėdami dai
lininkų pasitraukus nuo komunis. 
tinio raudonojo tvano, užliejusio 
jo tėvynę Lietuvą.

Dail. J. Penčyla, anksčiau gyvai 
bendradarbiavęs, kaip politinių ka
rikatūrų ir šaržų piešėjas, did
žiausiame laikraštyje, susilaukęs 
užmetimų iš kitokių pažiūrų lai
kraščių, kam ateivis kišasi j jų 
vidaus reikalus, perėjo prie “ne
kaltų” iliustracijų.

* Dail. Paulius Puzinas, “Lie
tuvių Dienų” meno redaktorius, 
laimėjo Vlnsor Newton premiją 

už savo aliejinės tapybos paveiks
lų “Keltas”, išstatytų metinėje 

.Long Island Art Legue, Douglas- 
ton, N.Y. parodoje. Savo kūrybą 
parodoje buvo išstatę 200 žymiau
sių Amerikos dailininkų.

* Laivų į Amerikų nekantriai 
laukia sydnėjlškių Barkauskų ir 
Kazlauskų šeimos. Žada netrukus 
išvykti pas tėvus ir stud. R. Sta- 
kauskas. Iš Adelaidės sparnus ke
lia J. Kalvaitis. Yra šio krašto 
žiemomis ir vasaromis nepatenkin
tų ir daugiau, tik ilgai reikia lauk
ti laivų...

SUTVIRTINK VALANDĖLEI SA
VO DVASIĄ IR PAAUKOK LIE
TUVIŲ NAMAMS.

3



4 Mošų pastogė 1956 m. liepos 11 d.

HUSU PASTOGĖ
ELENA KEPALAITĖ

SYDNEJUS
NAMŲ AKCIJŲ UŽ 250 SVARŲ

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
nutarė įsigyti akcijų Sydnėjaus 
lietuvių namų statybai už 250 
svarų ir šiai sumai pasirašė pasi
žadėjimą. Iki ššiol ALB Sydnė
jaus Apylinkė turėjo tik tris ak. 
cijas 15 svarų sumoje. Be to, val
dyba yra nusistačiusi kiekviena 
proga finansiškai paremti lietu
vių namų įsigijimą ir talkininkau
ti Namų Tarybai jieškant tam 
reikalui tinkamo objekto.

PAMALDOS
Liepos mėn. 15 d. pamaldos 

Bankstowne, St. Brendans bažn. 
11 vai.

Liepos 15 d. Wollongongo lietu
viams pamaldos W. katedroj 5 
vai. po pietų. Prieš pamaldas vai. 
kučiams mokykla.

Liepos 22 d. pamaldos Went- 
worthvillėje, St. Columbas bažn., 
11 vai.

Liepos 29 d. St. Marys lietu
viams pamaldos St. Marys para
pijos bažnyčioje 9 vai.

K.P.B.

PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA
Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 

Klubo pirmininkas prašo praneš
ti, kad klubo narių sueiga įvyks 
liepos 22 d. 5 vai. p.p., sekmadie
nį, 9 Orchard St., Croydone (pas 
V. Donielą). Atskirai pranešimai 
nariams nebus siunčiami.

NETRUKUS RINKSIME 
ATSTOVUS

Sydnėjaus Apylinkės visuotinas 
narių susirinkimas, rinkti atsto
vams į ALB Krašto Tarybą, nu
matomas kviesti rugsėjo 23 d. 
Camperdowne. Taigi, tautiečiai 
turi laiko pagalvoti apie kandi
datus ir jiems pareikštinus suma
nymus bei pageidavimus Tarybos 
suvažiavimui.

ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS 
NUMATOMI PARENGIMAI

I . z
Valdyba nutarė suruošti šiuos 

minėjimus: tautos šventės, Lietu
vos kariuomenės šventės, Vasario 
16-sios minėjimus. Pats artimiau
sias — tautos šventės minėjimas— 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 9 d. 
Broadway bažnyčios salėje. Tiks
lus laikas ir programa bus pa
skelbta vėliau.

DOVANA "KOVUI”
Sydnėjaus “Kovo” sporto klu

bo penkmečio šventės proga ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
vardu pasveikinęs vicepirm. Gro
sas įteikė klubui Apylinkės do
vaną — albumą su įgraviruotu 
įrašu.

“MOŠŲ VYTI” (10 šil.) IR 
"SKAUTŲ AIDĄ" (13 šil. 6 pen.) 
antram š.m. pusmečiui dar gali
ma užsiprenumeruoti pas J. Viz
barą, Box 302, G.P.O., Sydney.

Priimama ir “Mūsų Pastogės” 
prenumerata.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
TEATRAS

Atžala
stato Liudvigo Fuldos 4 v. kom.

MOKYKLOS DRAUGAI
Režisuoja K. Dauguvietytė — 

šniukštienė.
Spektaklis rugpjūčio 5 d., Banks
towne, Capitol salėje. Bilietus jau 
dabar galima įsigyti pas p. E. 
Stašį spaudos kioske Camperdow
ne, admin. V. Bičiūną, 44 George 
St., Sydneham, N.S.W. (prisiun- 
Čiant P. N. arba M. O.,) pas atža- 
liečius, “Rūtos” krautuvėje Cabra- 
mattoje ir “Ventos” krautuvėje 
(p. J. Mickevičienę) Bankstowne. 
Bilietų kainos 12, 10, 8 šil.

MELBOURNAS
“ATŽALYNAS” ATSISVEIKINO

SU EGLE CIVINSKAITE
Melbourne tautinių šokių “At

žalyno” grupė liepos l d. atsisvei
kino su grupės šokėja Egle Ci- 
vinskaite, su savo tėvais ir bro
liuku išvykstančia į JAV-bes.

Atsisveikinimo vakarą liepos 1 
d. (Old Man’s salėje, Collingwoo- 
de) surengė grupės šokėjai. Į jį 
atsilankė ne tik atžalyniečiai bet 
ir kiti Eglės draugai-ės, o taip 
pat ir svečiai ALB Melbourne 
Apyl. V-bos pirm. S. Balčiūnas, 
“T.A.” red. kun. dr. Bašinskas, 
kapelionas kun. Pr. Vaseris, buv. 
Eglės mokytojas ir tuntinlnkas J. 
Makulis su ponia, skaučių sk. ve
dėja vyr. skltn. D. Lazutkaitė, 
“Atžalyno” bičiulė, tautinių rūbų 
audėja stud. D. Giedraitytė ir kt.

Grupės vadovas Alg. Karpavi
čius atsisveikinimo žodyje išvyks
tančiai Eglei, kuri nuo pat pirmų
jų dienų su juo dirbo, palinkėjo 
laimingos kelionės ir greito pasi
matymo Nemuno šalyje. Jis jai 
įteikė “Atžalyno” dovaną — aus
trališko medžio išdirbinyje įmon
tuotą laikrodį, ir mažutę simbo
linę asmenišką dovanėlę. Gražių 
linkėjimų pasakė kun. dr. Bašins
kas, J. Makulis ir kt.

Išleistuvių dalyvius, kurių buvo 
per 30, rūpestingai globojo jau
nosios šeimininkės, atžalynietės L 
Zableckaitė, L Raibužytė, D. Rai- 
bužytė, K. Bredikytė Ir kt. Vaišių 
metu klausytas! lietuviškos muzi
kos iš plokštelių, kurias paskoli
no nuoširdus “Atžalyno” rėmėjas 
I. Veršelis, o grupės okordeonis- 
tas Alg. šėkas davė šokių mu
zikos. Neapsieita be lietuviškų dai
nų ir žaidimų, net pašoktas pas
kutinį kartą su Egle “Malūnas”.

Alka.

A. ZUBRO PASKAITA
Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau

gijos Melbourne sk. liepos 29 d., 
tuoj po pamaldų šv. Jono para
pijos salėje, ruošia viešą paskai
tą, tema: “Mažosios Lietuvos įna
šas į Lietuvos kultūros istoriją". 
Skaitys A. Zubras. Į paskaitą 
kviečiami atsilankyti visi tautie
čiai. (ap).
aiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJOS 
Sydnėjaus skyriaus valdybos rengiamas'

PAJŪRIO VAKARAS,
ĮVYKS RUGPJŪČIO 4 D., MASONIC HALL, BANKSTOWNE. 

Programą išpildys geriausios jaunimo meniškosios jėgos. 
Šokiams gros gera kapela. Turtingas bufetas.

Kviečiami visi, kuriems rūpi ir kurie myli lietuviškąjį pajūrį.
Pradžia 7 vai. vak.

aiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiii^
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Didelis Pasirinkimas 
POPULIARIŲ LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 

Katalogai pagal pareikalavimą

Gontai C o.
387 Little Bourke Street, Melbourne C 1. 

Tel.: MU 1608 ir MU 3627.
■★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*★★★★*<*
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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 I KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau I
MHIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIH^

“Atžalynui”
Reikia £ 345.

Melbourne Tautinių šokių Rėmė, 
jų Komitetas paskutiniame posė
dyje svarstė savo uždavinio pra
dinę sąmatą. Būtinai reikalinga 
įsigyti 3 moteriški kostiumai ir 
bent 8 aprangos vyrams. Tam rei
kalui išleistina £ 345. .Komitetas 
šiuo metu turi per £ 100. Trūks
tamą sumą komitetas tikisi su
rinkti. Moteriški rūbai jau užsa
kyta austi, gi vyriškiems vietiniai 
lietuviai menininkai paprašyti 
paruošti projektą. Norima spal
vingesnių ir efektingesnių vyriš
kų rūbų. Komiteto aukų keliu su
rinktomis lėšomis įsigyti rūbai 
liks šokėjų grupės bendra nuosa
vybė.
Priimta dėmesin, kad grupė šiuo 
metu yra pakeitusi savo vardą ir 
vadinasi: Melbourne Tautinių šo
kių "Atžalyno” Grupė, sutrumpin
tai — Melbourne “Atžalynas". 
Komitetas paragino grupės vado
vą sudaryti iš pačių šokėjų reika
lams tvarkyti vadovybę.
Rėmėjų komitetas šokėjus tinka
mai aprengti galės tik tada, jei 
Australijos lietuviai jo darbą pa
rems. Organizacijų valdybos pra
šomos iš savo ižde turimų lėšų pa
skirti “Atžalynui” vienkartinę pa
ramą. Organizacijos ir paskiri as
mens piniginę paramą prašomi 
siųsti komiteto iždininko adresu: 
Mr. Juozas Motiejūnas, 16 Army 
Av., West Preston, Vici Darbą 
atlikęs, komitetas paskelbs spau
doje tikslią apyskaitą.

Melbourno “Atžalynui” Remti 
Komitetas.

PAJIEŠKOJIMAI
★Valerijonas Butkevičius pra

šomas atsiliepti savo broliui Leo
nardui, 133 Richton H.P.3, Det
roit, Mich., U.S.A.

★ Helena Tareševičiūtė — Rad
zevičius įieško brolio Aleksandro 
Tarasevičiaus. Žinantieji prašomi 
pranešti šiuo adresu: H. Radze
vičius, 40 Walters Ave., North 
Essendon, W.6. Vic.

★ Juozui Mikštui yra svarbių 
žinių iš namų. Kreiptis: J. Zo- 
naitė, 176 Railway Pde., W. Lee- 
derville, W.A.

Elena Kepalaitė, išraiškos šokio 
menimnkė yra gimusi Vilniuje, 
kur studijavo klasinį baletą ir šo
ko Vilniaus operoj.

Su tremtinių mase, raudonajam 
tvanui antru kart tvinstant į Lie
tuvą, E. Kepalaitė atsidūrė Vo. 
kietijoj. Čia tad jos žingsnis ir 
pakrypo j išraiškos šokį — įstoju
si į vieną geriausių moderniojo 
šokio akademijų, Ji dirbo su Mary 
Wigman grupe, kur įsigijo puikų

Elena Kepalaitė 
charakteringame šokyje 

IRENAI KIJAUSKAITEI ir VINCUI SOPIUI,

sukūrusiems lietuvišką šeimą daug laimės ir sėkmės ateities 
gyvenime linki

• Ksaveras ir mama.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba
RENGIA METINĮ BENDRUOMENĖS

BALIU,
(

kuris įvyks š.m. rugpjūčio mėn. 10 d. (penktadienį)
' Kings Ballroom salėje, King William St., Adelaidėje.

Pradžia 7,30 vai. vak.
10% pelno skiriama Adelaidės Bendruomenės namų įsigijimui.

Gros gera kapela. Veiks Moterų Sekcijos bufetas. Bus įvairių gėrimų.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyka.

DAINOS IR ŠOKIO VAKARAS
ESTŲ DAINŲ IR ŠOKIO VAKARAS SYDNĖJAUS 

KONSERVATORIJOJE

PROGRAMOJE: Estų Vyrų Choras ............. Dirigentas H. Molder.
■ Liaudies šokiai ir interpretacija.

Euritmika ............................ Direktorius H. Kuuizk
Įžangos žodis James J. Donnelly, ABC programos 
direktoriaus.

Koncertas įvyks 1956 m. liepos 21 d!) šeštadienį, 8 vak vak.
Bilietai, 10/- ir 8/- Estų namuose (tel. MA 8009) ir įeinant

WAWAVAWAWAW.WAW.’AVAW.W/AWA’?/,
LKF MELBOURNO SKYRIAUS VALDYBOS RENGIAMAS

DAINŲ IR MUZIKOS KONCERTAS 
(

įvyks š.m. rugpjūčio mėn. 4 d., šeštadienį, 
KARMELITŲ SALĖJE, MIDDLE PARK.

Programą išpildys solistės A. GUČIUVIENĖ ir G. VASILIAUSKIE
NĖ, pianistės — D. OLDHAM ir N. RODGER-VALIENĖ, klarne
tistas A. VALIUS ir smuikininkas A. BADAUSKAS.
Pakvietimai gaunami pas LKF bibliotekos vedėją ir įeinant į salę.
Visi kviečiami atsilankyti — nesigailėsite!
Pradžia lygiai 7.30 vai. vak. Programai prasidėjus, į salę bus įleid
žiama tik per pertraukas.

LKF Melbourno Sk. Valdyba.
W.V.’.’.VJVJWWW’^V.V.W.V.W.W^W.V^.V^IWWV^

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourno Town Hall.) 
Centr. 1819

0

RETA PROGA!
M. LUCAS & CO.

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

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

Statome ant savų ir Jūsų sklypų.
TURIME PARUOŠTAS PASKOLAS

Skambinkite dar šiandien—paskolos kasdien mažėja 
Kreiptis: iki 8 vai. ryte ir po 6 vai. vakare tel. WJ 2272, 

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

išraiškos šokėjai reikalingą pasi
ruošimą.

E. Kepalaitė yra davusi savo 
rečitalius Vak. Vokietijoj, o pir
mas Australijoje buvo Melbourno 
miesto rotušės salėje. Spauda at. 
siliepė labai šiltai — gražių ir 
teisingų įvertinimų tilpo Melbour
no laikraščiuose. E. Kepalaitei bu
vo pripažintas ir talentas, ir puiki 
technika ir gera interpretacija.

Kas yra matęs E. Kepalaitę 
Vokietijoj, negalės nepripažinti ją 
padarius pažangos Australijoj.

Liepos 21 d. E. Kepalaitės iš
raiškos šokiu turės progos pasi
gėrėti adelaidiškiai. Jos rečitalis 
tą dieną įvyks Freemason’s salė
je (North Ten-ace, pradžia 8 vai. 
vak.), kur bus išpildomi Debussy, 
Jakūbėno, Brahmso, Šopeno ir ki
tų muzikų kūriniai.

PRANEŠIMAS
SYDNĖJAUS MIESTO CENTRE 

GYV. SKAUTŲ DĖMESIUI 
Š.m. liepos 15 d., Camperdow- 

no parapijos salėje, tuoj po liet, 
amaldų šaukiama atskirosios “Vil

kų” skilties sueiga. Į sueigą kvie
čiami atvykti ir tie, miesto centre, 
gyv. berniukai, kurie norėtų būti 
skautais, bet lyg šiol dar nėra 
užsiregistravę.
Atsk. “Vilkų” Skilties Skiltininkas

KREIPIMASIS
Adelaidės Sp. Klubo Vyties Val

dyba kreipiasi į tautiečius, pra
šydama padėti mūsų geriausiam 
krepšininkui, dabar ir per olim
piadą, nes jis pararas daug dar
bo dienų garsindamas lietuvių 
vardą olimpinių žaidynių metu. 
A. Ignatavičius augina sūnų ir 
dukrą. Aukas prašome siųsti A. 
L.S.K. Vyties pirm, adresu: B. 
Marmukonis, 27 Tinte St., North 
Adelaide, S.A.

KREPŠINIS ADELAIDĖJE
Vytis — Colts 40:31

28.6.56. Vyties penketukas, žais
damas -be atsarginių, turėjo rim
tai pasispausti, kad pasiektu lai
mėjimą. Visą žaidimo laiką domi
navo Jaciunskis ir antram puslai- 
ky puikiai metė Pyragius.

Taškus pelnė: Pyragius 12, Pet- 
kūnas 10, Visockis, Jaciunskis po 
8, Alkevičius 2.

FUTBOLAS ADELAIDĖJE
Vytis — Juventus 0:7

29.6.56. Italai pirmam puslaiky 
įvarčio pasiekė tik po ilgos kovos, 
bet paskui iniciatyvą paėmė į 
savo rankas ir rungtynes laimė
jo didele persvara.

Pastebėtina, kad Juventus yra 
geriausia futbolo komanda P. 
Australijoje ir antri metai eina 
be pralaimėjimo. Edas.

SKAUTAI KVIEČIA
SYDNĖJAUS SKAUTŲ BIČIU

LIŲ POBŪVIS ARTĖJA
Skautų Tėvų Būrelio Komiteto 

liepos 21 d. ruošiamo skautų bi
čiulių vakaro parengiamieji dar
bai veik baigti. Gauta salė — 

New Protestant Hall, Restwell St., 
Bankstowne (tik 5 min. nuo ge- 
lež. stoties), pasamdytas geras 
orkestras, sutelktas visas būrys 
meninės programos išpildytojų, o 
kvietimus platina 36 skautai ir 
jų bičiuliai.

Susidomėjimas šiuo vakaru yra 
didelis, nes visi nori pabuvoti ma
lonioje skautų draugystėje ir sy
kiu paremti mūsų skautiškąjį jau
nimą materialiai, kad jis galėtų 
dar sėkmingiau veikti ir tinkamai 
pasiruoštų būsimai stovyklai.

Sk. Tėvų "K-tas praneša, kad 
tie skautų bičiuliai, pas kuriuos 
neužsuktų kvietimų platintojas, 
gali kvietimus įsigyti pas p. E. 
Stašį, liet. sp. kioske Camperdow
ne. Ypač laukiami skautininkai, 
kurių adresai ne visi turimi ir to
dėl neįmanoma jiems pasiųsti pa
kvietimus.

Ž.

“M.P.” RĖMĖJAI
Bendruomenės laikraščiui aukojo:

1 sv. 10 šil. V. Šliogeris, NSW., 
A. Kateira, W.A., 1 sv. 11 šil., 
1 sv. 8 šil.: K. Žilinskas, NSW., 
1 sv. 6 šil.: Pr. Rederis, Tasm.;

Po 15 šil.: Vlkt. Uldukis, WA., 
K. Beržinskienė, N.Z.

Po 10 šil.: V. Ališauskas, Vic., 
V. Bakaitis, NSW., J. Baltrušai
tis, NSW., A. Blažlijskas, NSW., 
S. Brasas, Vic., E. Brilingis, N 
SW., J. Butavičius, NSW., K. Ge
čas, WA., St. Gurevičius, Vic., J. 
Ilgūnas, NSW., V. Ivaškevičius, 
NSW.., F. Jakštas, NSW., J. Ja- 
siūnas, NSW., A. Jonikas, Vic., 

E. Kulakauskas, NSW., K. Kasaus- 
kas, SA., J. Katauskas, NSW., 
A. Laisvūnas, Vic., A. Leveris, 
NSW., F. Marcinkus, NSW., A. 
Miliauskas, SA., A. Miliauskas, 
Vic., J. Prancūzevičius, NSW., 
Ig. Pranulis, NSW., K. Radauskas, 
NSW., M. Rlmgaudienė, NSW.,’ 
M. Rudzinskas, SA., T. šurkevi- 
čius, Tasm., L. Valeckas, NSW., 
K. želvys, NSW.,. G. šemienė, 
Vic., R. Žurkelis, Qld., J.G., NSW., 
J. Mickėnas, NSW.

Aukojusiems nuoširdus ačiū.
"M.P.” Administracija.
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