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Naujoji Sov. Sąjungos Politika > mciomuzivo suko kmmj
* * X * W EGIPTAS NACIONALIZAVO SUESO KANALĄ. NASSERUI PA- le Maskvos ranka.

Nedaug žmonių tikrai žino apie 
ką tariamasi už Kremliaus sienų. 
Todėl dažnai Sovietų politikos pa
keitimai būna pasauliui staigme
na ir sukelia daug komentarų ir 
įvairių spėliojimų.

Chruščevo-Bulganino draugin
gumo, bendradarbiavimo politika 1 
smarkiai skiriasi nuo buvusios' 
Stalino jėgas ir visiško atsiskyri-J 
mo politikos, bet ar tai yra savo . 
tikslais nauja ir tikrai nepavojin
ga politika Vakarų atžvilgiu, ten
ka abejoti.

Chruščevo pareiškimai, kuriais 
jis pasmerkė Stalino diktatūrą ir 
taktiką, visai neduoda pagrindo j 
manyti, kad komunizmo pagrindi
niai dėsniai ir tikslai būtų keičia- 1 
mi. Reikia atsiminti, kad komu-1 
nizmas savo tikslų siekia neatsi
žvelgdamas į tradicijas ar nusi
stovėjusias politines formas, o vi- 
'Sos priemonės komunistams yra 
lygiai geros, jei tik jos padeda 
siekti pasaulinio dominavimo. Taip 
pat rėkia neužmiršti, kad Sovietų 
Sąjunga, šiaip ar taip, jau yra 
valstybė su nusistovėjusia valdy
mo forma ir gali daugiau dėme
sio kreipti į savo užsienių politiką. '

Kodėl kiti sovietų vadai leido | 
Stalinui vykdyti terorą, kurį jie1 
daljar smerkia, paaiškinti vien tik 
baime būti likviduotiems, yra klek 
naivu. Pagrindinė to priežastis 
yra ta, kad tuo metu Stalino li
nija buvo Sovietų Sąjungai nau
dinga. k

1918 — 1942 METAI

Nuo revoliucijos pradžios, iki 
Sovietų Sąjungos konflikto su Vo
kietija 1942 metais, sovleteinė vei
kla, mažiau daugiau, buvo sukon
centruota j Rusijos ir mažų jos 
kaimynų sovietizaciją, tai yra ne
išeidavo Iš buvusios rusų imperi
jos ribų. Tuo būdu sovietai visuo
met galėjo tvirtinti, kad jų tvar
kymasis yra vidaus reikalas, j ku
rį kitos valstybės neprivalo kiš
tis. Svarbiausias to jų tvarkymosi 
tikslas buvo pašalinti bet kokią 
opoziciją ir išauklėti naują, ko
munistiškai galvojančią kartą, ši
tokiam darbui atlikti Stalinas su 
savo teroru buvo idealus valdo
vas. Jo vykdytos masinės egzeku
cijos, trėmimai ir kiti žmonių 
kankinimai, nors ir sukeldavo pa
doresnių komunistų pasipiktinimą, 
davė teigiamus (komunistų požiū
riu) vaisius: senoji karta veik vi
sai išnaikinta, o jaunoji karta, 
tiek persunkta komunistinėm idė
jom ir visai atskirta nuo pasau
lio, pasidarė paklusnus komunis
tinės vyriausybės įrankis. Kiek 
sunkiau vyksta okupuotų tautų 
virškinimas, bet kadangi tai lie
čia mažas ir niekeno neginamas 
tautas, tai raudonosios armijos 
persvara ir NKVD ir čia užtikrino 
pasisekimą.

II PASAULINIS KARAS

Prasidėjus Vokiečių-Rusų karui, 
Sovietų Sąjunga automatiškai pa
sidarė Vakarų sąjungininke. Po 
vokiečių kapituliacijos Sovietų 
įtakos ribos Europoje pasiekė Vo
kietijos vidurį ir tas faktas pa
statė Kremliaus politikus prieš vi
sai naujus uždavinius, kur jų se
ni metodai pasirodė netinkami. 
Pirmas smūgis jų pastangoms oku
puotus kraštus palenkti rusiška
jam komunizmui, buvo Jugoslavi- 
Joss atsisakymas paklusti Mask
vos diktatui. Po to sekė visa eilė 
nepasitenkinimo pasireiškimų ki-

RAŠO
S. KOVA KOVALSKIS

tuose jų užimtuose kraštuose, ku
riuos teko žiauriai malšinti, kas 
vėl sukėlė nepasitenkinimą Vaka
rų kraštuose.

Stalinas ir Jo padėjėjai tikėjosi 
po karo išnaudoti susidariusius 
ekonominius kartu ir politinius 
sunkumus ir savo įtaką užmesti 
likusioms laisvoms Europos tau
toms. Tačiau tas jiems nepavyko. 
Priešingai, jų nedraugiškas ir grą- 
sinantis laikymasis Vakarų at
žvilgiu, sukėlė Sąjungininkų ne
pasitikėjimą ir privertė Juos su
kurti visą eilę karinių ir politi
nių organizacijų, gręsiančiam pa
vojui atremti. Sovietai Europoje 
politinę kovą pralaimėjo.

SOVIETŲ ŽYGIAI AZIJOJE

Prieš pat Japonų kapituliaciją, 
Sovietų Sąjunga paskelbė Japoni
jai karą, tuo būdu užsitikrindama 
dalyvavimą laimėjinjo pasekmėse. 
Čia sovietams dirva buvo labai 
palanki.

Skurdas ir sena neapykanta 
prieš baltąją rasę, ypač piįeš ang
lus ir prancūzus,' kaipo kolonija- 
linius valdovus, Azijos tautas stū
mė į komunistų glėbį. Kinija, su 
savo šimtais milionų gyventojų, 
palyginti greit ir be didelio var
go pasidavė komunizmui, čia Sta
linas vėl mėgino savo jėgos poli
tiką. Korėjos karas turėjo užtik
rinti tolimesni komunizmo žygia
vimą. Nors to karo pabaigos ne
galima laikyti Vakarams labai pa
vykusiu, bet neginčyjamai tą ka

rfą komunistai pralaimėjo, jei ne SKELBUS ŠIĄ ŽINIĄ SUJUDO VEIK VISOS JŪRINĖS TAUTOS, 
teritorijos atžvilgi:. tai politiškai. ypAC AjjgLIJA, PRĄNCŪZIJA IR AMERIKA.
Po Korėjos seke Indo Kinijos ka-
ras. Čia komunistams pavyko lai
mėti kiek teritorijos. Bet ir vėl 
komunistinė militarinė akcija iš
šaukė Vakarų ir jų Azijos drau
gų reakciją, kuri sustabdė toli
mesnį komunistų žygiavimą. Be 
to, dar reikia atkreipti dėmesį į 
faktą, kad Kinija, kaip ir Jugos
lavija, atsisako būti Sovietų Są
jungos aklu įrankiu.

KOMUNISTINĖ PROPAGANDA
IR LAISVOSIOS TAUTOS

Labai svarbiu faktorium komu
nistams pasaulio dominavimo sie
kiant, yra propaganda laisvųjų 
tautų tarpe. Kol sovietai tvarkėsi 
Rusijos viduje, jiems nebuvo sun
ku nuslėpti savo tikrą veidą. Ge
rai paruošta propaganda sugebėjo 
įtikinti užsienio komunistus, kad 
viskas yra tvarkoje, ir kad reak
cininkų propaganda skleidžia me
lus apie tariamus žiaurumus.

Po karo padėtis pasikeitė so
vietų nenaudai: komunistinę tvar
ką reikėjo įvesti Vakarų Europos 
užimtuose kraštuose ir Stalino me
todų bei žmonių priešinimosi jau 
nebegalima buvo paslėpti. Ir tai 
darė labai blogą įspūdį net Vaka
rų kraštų komunistų simpatikams. 
Rezultatas komunistų įtaka labai 
krito.

Ne mažiau svarbu atsiminti ir 
tas rusų karių mases, kurie matė 
Europoj, nors ir apgriauoj, bet 
vistik laisvą gyvenimą. Visa tai 
ir vertė Kremliaus vadus keisti 
taktiką.

(Pabaiga kitą savaitę.)

Egipto’ prezidentas pik. Nasse- 
ras pereitos savaitės gale paskel
bė, kad Egiptas nacionalizavo Su- 
eso kanalą, šią žinią perdavė Kai
ro radijas, o ją pakartojo viso pa
saulio radijo stotys. Didžiųjų val
stybių dienraščiuose pasipylė ašt- 

, ri kritika ir komentarai. Lon
dono, Paryžiaus, New Yorko ir ki
tų kraštų didieji laikraščiai šį įvy
kį paskelbė per ištisus puslapius 
didžiausiomis antraštėmis. Tik 
Maskva nacionalizacijos faktą pa
minėjo labai trumpai, be jokių 
komentarų.

Egipto prezidentui Nasserui pa
skelbus Sueso kanalo nacionaliza
ciją, Anglijos ministeris pirminin
kas 1 vai.' nakties sušaukė nepa
prastą ministerių kabineto posė
dį, kuriame dalyvavo Prancūzijos 
ir JAV ambasadoriai, Sueso kana
lo bendrovės vyr. direktorius, 
Anglijos gen. štabo viršininkas, 
pirmasis jūrų lordas, aviacijos 
štabo viršininkas ir kt.

Prancūzijos užsienių reikalų mi
nisteris, po nepaprasto kabineto 
posėdžio, pareiškė, kad Prancūzi
ja imsis greitų Ir griežtų kontra- 
priemonių, nes Prancūzija nepri
pažįsta Sueso kanalo nacionaliza
cijos akto, kuris yra daugiau po
litinis negu ekonominis, kuriuo kė
sinamasi sukliudyti laisvą naviga
ciją Sueso kanalu.

Prancūzija, Anglija ir JAV 
Egiptui įteikė protesto notas. Egi
pto vyriausybė notas atmetė.

Anglija paskelbė radikalias eko-

nomines sankcijas Egiptui, kas 
reiškia, kad veik visa Egipto už
sienio prekybos finansavimo kont
rolė atsiduria D. Britanijos kont
rolėje, kadangi svaras stg. yra pa
grindinė atsiskaitymo priemonė. 
Laivininkystės bendrovės, dėl fi
nansinio atsiskaitymo sunkumų, 
mano, kad siuntimas laivų, nors 
ir žymiai tolimesniu keliu, pro 
Gerosios Vilties iškyšulį, būsiąs 
neišvengiamas ir geriau apsimo
kėsiąs.

Kalbama apie naujo kanalo, ku
ris Jungtų Raudonąją jūrą su Vi
duržemio, kasimą per Izraelio že
mę.

Dėl Sueso kanalo nacionalizaci
jos sušaukta visa eilė didžiųjų jū
rinių valstybių vyriausybių atsto
vų konferencijų. Politiniai stebė
tojai mano, kad šis įvykis gali 
turėti sunkiai pramatomų politi
nių pasekmių ir padidinti pasau
lio įtampą. Įžiūrima štame reika-

dėl akių įgautų tam tikrą nuo

PAVERGTUOS KRAŠTUOS NERAMU
Žinių agentūra SPR, skelbdama 

apie “Poznanės pamoką”, pažymi 
lenkų egzil. prezidento Zaleskio 
pareiškimą, jog mesti visas Jėgas 
laisvei iškovoti dar nėra atėjęs 
metas. Drauge nurodoma, kiek 
Lenkijoje pravestas sukolektyvini
mas. Jis didžiausias yra ne pa
čioj Lenkijoj, bet prie Lenkijos 
prijungtose srityse, pvz. Stettino 
40,2 proc., Breslavos 37,7 proc. 

etc. Allensteine sukolektyvinta 9,8 
proc. ūkių, Baltstogėje 3,4 proc., 
o Krokuvos — vos 1,4 ir Kielcų — 
vos 1 procentas.

Lenkų rezistencija gyva. Nors 
^*iiau lenkų kom. spauda nieko 
nerašydavo apie lenkų pogrindinę 
veiklą, bet po Poznanės sukilimo 
įvairiuose laikraščiuose, pasirodė 
apie ją žinių. Kom. žurnalistas 
W.L. Poleski prisipažįsta, kad, 

bekovodama su partizanais, ypač 
daug nukentėjo lenkų milicija ir 
saugumas. Tarp žymesnių rezis
tencinių sąjūdžių minimi “Odwet 
Gorfski” "ir “Legion Wyzwolenia” 
(“Laisvės legionas”). Išsamesnių 
žinių apie lenkų partizaninę veik
lą duoda “Žycie Warszawy”, “Try-

Apie Prahoje ruoštą buv. kari
ninkų “pučą” daugiau duomenų 
paskelbė čekoslovakų kom. profes. 
sąjungų organas “Prace”. Esą na
cionalistai norėję užimti Prahos 
radiofoną ir paleisti iš kalėjimo 
(Pankrac) kalinius, o patį kalėji
mą padegti. Vienas iš suokalbi
ninkų planą išdavęs, ir suėmimai 
prasidėjo dar nepradėjus kaip rei
kiant veikti. Sąmokslininkai “lik
viduoti”. Tačiau Vakaruose nema
noma", kad rimtai būtų buvęs pro
jektuotas sukelti pučas. Greičiau 
po Poznanės įvykių baimės psi
chozė privertė paskelbti pirmo 

laipsnio aliarmą.
Apie tariamus neramumus Pa

baltijo kraštuose taip pat rašė 
“Fraenkischer Tag” ir kiti vokie
čių laikraščiai. “Goettinger Tage- 
blatt” reiškia mintį, Jog Sovietai 
gali tam tikrais sumetimais suda
ryti net ir “lietuvių — latvių — 
estų valstybių federaciją”, kuri

Sueso kanalas 
ir turi 75 mylias 
Raudonąją jūrą

iškastas 1868 m. 
ilgio . Jis jungia 
su Viduržemio.

Sueso kanalo bendrovė iš Egipto 
gavo 99 metams koncesiją, kurios 
terminas baigiasi 1968 m.

Sueso kanalo bendrovė turi 32 
direktorius: 16 prancūzų, 9 britai, 
5 egiptėnai, 1 amerikietis Ir 1 
olandas.

I Sueso kanalas pagal sutartį bu- 
I vo laisvas visų valstybių laivams. 
Per metus jis duodavęs apie £ 35 
mil. pelno.

Maskvos nepriklausomumą, nors 
ir tebebūdama faktiškuoju Mask
vos satelitu. Lenkų spaudoje reiš-
kiama nuomonė, jog vis dėlto Pa
baltijo kraštuose tam tikrų reiški
nių, rodžiusių Sovietų režimu ir 
okupacija nepasitenkinimą, būta, 
tik kol kas nesą galima tiksliai 
nustatyti, kokiu laipsniu tas ne
pasitenkinimas pasireiškęs. Len
kams pavykstą gauti greičiau už 
kitus žinių per Lenkiją iš Vilniaus 
krašto ir iš okupuotųjų Pabaltijo 
respublikų.

“Heimatstimme” Nr 7-1956 skel
bia iš Stockholmo gautą žinią, kad 
nesą negalima, jog Sovietai savo 
kontroliuojamoms valstybėms ana
pus geležnės uždangos galį suteik
ti didesnį savarankiškumą, ypač 
užsienio politikos klausimais. Ga
limas dalykas, jog, darydami tam 
tikrus politinius ėjimus, Sovietai 
Lenkijai ir Pabaltijo respublikoms 
galį suteikti tokį statusą, kuris 
būtų panašus į Suomijos. Kiek iš 
tikro šie gandai pasirodys realūs,

PALEIDO 335 
JAPONUS

Reuterls iš Tokio praneša apie 
grąžintus iš kom. Kinijos 335 
japonus — kareivius ir civilius, 
jų tarpe kelias moteris, 10 metų 
kalintus už “kriminalinius karo 
nusikaltimus” kom. Kinijoj.

Reuterio korespondentas sako, 
kad visi grąžintieji yra išvargę 
ir klek vienas užkalbintasis tuoj 
pradedąs rimtai šnekėti apie jo 
įvykdytus “kriminalinius nusikal
timus” laike karo su Kinija, gi
ria kom. Kinijos politiką, kuri 
“apsaugojusi juos nuo užtarnautos 
mirties bausmės”.

Gydytojai nurodo, kad 30 grą
žintųjų serga TB, kiti reikalingi 
rūpestingos priežiūros ir maitini
mo, kad atgautų jėgas ir sveikatą.

Koan Maru, japonų laivas, ku
riuo grįžo paleistieji, parvežė 
sąrašą 7000 mirusių japonų Mand- 
žiūrijoj 1945 metais. Dauguma jų 
mirę badu, kiti šiltine, kiti dėl 
kitų “neišaiškintų priežasčių”.

Japonijos Raudonojo Kryžiaus 
atstovas pareiškė, kad Mandžiū- 
rijoje yra mirę apie 50.000 japo
nų, kurių tapatybė dar nėra išaiš
kinta.

Reuterio korespondentas mano, 
kad grąžintieji japonai yra perėję 
“smegenų apiplovimo skaistyklą”, 
nes kitaip neišaiškinamas jų noras 
būti karo nusikaltėliais...

Sukilimas Tibete
Indijos sostinę Delhi pasieku

sios žinios rodo, kad Tibeto gy
ventojų sukilimas prieš raudonuo
sius kiniečius buvo plataus masto 
ir apima visus gyventojų sluogs- 
nius. Sukilo šios Tibeto provinci
jos: Gollog, Horkhok, Derge, Ya- 
lyng, Chanting, Litahg, Markham 
Ir Mehli.

Sukilimas prasidėjęs, kada ki
niečių karinė valdžia, priešingai 
visiems pažadams, pradėjo vykdy
ti komunistinę “žemės reformą”. 
Nurodoma, kad naujieji komunis
tiniai patvarkymai buvo vietos 
žmonių laisvės ir jų religinių jau
smų pažeidimas. Tibetiečia puolė 
kiniečių įgulas, ir susisiekimo ke
lius su Kinija. Kiniečiai žiauriai 
reagavo: bombardavo Litang sos
tinę, sudegino keliolika vienuoly
nų, suėmė daug žmonių. Puolimai 
prieš kiniečius tebevyksta. Sako
ma, kad per Litango bombarda
vimą klnieičai nužudę apie 4000 
tibetiečių, vyrų, moterų ir vaikų.

* JAV vyriausybė atmetė Sov. 
Sąjungos notą, kurioje JAV buvo 
kaltinamas dėl “sovietinės oro erd
vės pažeidimo". Amerika nurodo, 
kad jos lėktuvai š.m. liepos mėn. 
nėra skraidę, kaip notoje sakoma, 
virš Kauno, Vilniaus Kaliningra
do ir kitų “Sovietų miestų". Ame
rikos vyriausybė šį kaltinimą lai
ko provokacija.
• Poznanės darbininkų sukili

mą užgniaužus, Maskva įsakė ko- 
mun. Lenkijos vyriausybei suras
ti atpirkimo ožius. Ir Varšuva 
juos surado: pramonės ministeris 
R. Fidelski ir automobilių pramo
nės min. J. Tokarski atleisti iš 
pareigų, kaip nesugebėję “įsijaus
ti ir suprasti Poznanės darbinin
kų padėties bei laiku patenkinti

paaiškės ateityje.

— NORI SAVŲ NAMŲ? — ATEIK Į BALIŲ, —

Melbournietis taria melbourniečiui.

jų reikalavimų”.

Syd nė j aus Liet, Teatras Atžala
Stato Ludvig Fulda 4 veiksmų Komediją

MOKYKLOS DRAUGAI
REŽISUOJA K. DAUGUVIETYTĖ — ŠNIUKŠTIENĖ 

SCENOVAIZDIS KĘSTUČIO ANKAUS.

VEIKIA:
buna Mazowiecka” ir kt. laikraš
čiai. Nurodoma, kad lenkų parti
zanai aktyviai pasireiškia ypač 
Balstogės erdvėje, Augštut. Silezi
joje, net Rytprūsių prietinėje da
lyje. Jų atskiri žygiai pasirody
davo labai sėkmingi. “Lenkų re
zistencija turi daugiau galvų, ne
gu valdžia jų gali nukirsti”, ne
seniai paskelbė pogrindžio kovo
tojai viename atsišaukime. Ir jie 
sakosi tol kovosią už laisvą Lenki
ją, kol ji atgaus tikrąją neprik
lausomybę ir nusikratys sovieti
niais pavergėjais.

Melbourne Lietuvių Namams Įsigyti Komitetas š.m. rugpjūčio mėn. 
17 d. (penktadienį), gražioje BRUNSWICK TOWN HALL salėje, 
Sydney Rd., Brunswick (26-tas tramvajaus sustojimas), rengia

GRANDIOZINI BALIU
i. t

Šokiams gros geras orkestras. Bufetu rūpinsis socialiai nusiteikusios 
moterys. Gerą nuotaiką sudaryti žada Komiteto nariai. Paįvairini
mui trumpa programa.

Pradžia 7.30 vai. vak. Pabaiga 1 vai. 30 min, ryto.
ATEIK IR PAŽĮSTAMĄ ATSIVESK. NESIGAILĖSI IR NAMUS 

ĮSIGYTI PADĖSI.
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į L. Baltrūną, 295 Hoddle St., 
Collingwood, arba telefonu — J.A. 3284.

Dr. BRUNO MARTENS .................................... S. Skorulis
FILIP WINKLER — muzikos kritikas.........................J. Dambrauskas
HEINZ HAGEDORN — dailininkas ............................ V. Rauličkls
WALDEMAR SCHOLZ — inžinierius ............................ H. šliteris
DORA LENZ ................................................................ K. Dauguvietytė
AMELIE SIEBERT ................................................... G. Renigerienė
TONY LEITENBERGER ............................................. O. Motuzienė
LISBET GERLACH ........................................................ M. Osinaitė
STEFAN — tarnas ................................................................ J. Ilčiukas

Administratorius ir rež. padėjėjas K. Bičiūnas.
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ESU AŠ
Pažinti tikrąjį amerikietį, su

prasti jo gyvenimo credo bei po
lėkius, pažinti pačią tautą, reikia 
ilgėlesnio laiko, nuoseklaus stebė
jimo Ir objektyvaus išvadų susida
rymo. Čia daug padeda laisvoji 
amerikinė spauda, . kurioje, lyg 
veidrodyje, atspindi tikrasis lais
vojo pasaulio — neiškraipytos de
mokratijos — veidas, tikras gyve
nimas. Tam, nors dalinai piliust- 
ruoti, patiekiame vietos spaudos 
iškarpų. Pradžiai paskaitykime, 
Amerikos laisvės dienos proga, 
“Newsweek” žurnale tilpusi strai
psnį.

— * —
Gimiau aš 1776 metų liepos 4 

dieną ir Nepriklausomybės Dekla- 
raiija yra mano gimimo metrika.

Daugelio pasaulio tautų kraujo 
šaltinių sroveną mano gyslomis, 
nes aš visuomet pasiūlydavau lais
vę prispaustiesiems. Manyje kau
piasi daug reiškinių ir aš esu dau
gelio pasaulio šalių žmonių tauta.

Aš jungiu 165 milionų gyvųjų 
ir milionų mirusiųjų dvasinį pa
likimą, tų, kurie gyvena ir mirė 
dėl manęs.
Aš esu Natanas Hale ir Povilas 
Revere. Aš kovojau prie Le
xington ir ten paleidau pir
mąjį šūvi, kuris nuskambėjo po 
anuometini platųjį pasaulį. Aš esu 
Vašingtonas (Washington), Jef
ferson, Patrie Henry. Aš esu John 
Paul Jones, Žaliųjų Kalnų Vyru
kai (Green MauntainBoys) ir Da
vy Crorkett. Aš esu Lee ir Grant 
ir Abrahmas Linkolnas.

Aš menu Alamo, Maine irPearl 
Harbor. Ir kai laisvės reikalauda
vo, aš visada atsiliepdavau ir ko
vodavau iki pergalės. Aš palikau 
daug žuvusių herojų Fland
rijos laukuose, ant C o r re
gi d o r o uolų ir Korėjos 
nykiuose šlaituose.

Aš esu Bruklyno tiltas, Kanza-

PAULIUS SIRGEDAS

TAUTA
so kviečių laukai ir Vermonto gra
nito kalvos. Aš esu taip pat Vir
ginijos bei Pensilvanijos anglių 
klodai, Auksinių Vakarų derlingie
ji laukai, Auksiniai Vartai ir Di
dysis kanijonas (Grand Canyon). 
Aš esu Independse Hall, Monitor 
ir Marrimac.

Aš esu plati, išsitiesus nuo At
lanto iki Pacifiko, su 3 milionais 
kvadratinių mylių, galingai pul
suojančia milžiniškąja pramone. 
Aš glaudžiu savyje daugiau kaip 
5 inilionus ūkių. Esu miškinga, 
plati dirbamais laukais, kalnais 
bei dykumomis. Turiu idiliškus 
miestelius ir niekada nemiegan
čius didmiesčius.

Jei jūs pažvelgsite į praėjusią 
dieną, tai pamatysite Filadelfijos 
miesto gatve praeinantį Benjami
ną Frankliną su duonos kepalu 
pažasty. Jūs taip pat regėsite ir 
Betsy Ross prie adatos. Taip pat 
matysite ir Kalėdų žiburius. O be
sikaitaliojančio kalendoriaus metų 
čežėjime išgirsite ir mėgiamos 
“Auld Lang Syne” dainos garsus.

Aš esu Babe Ruth (sporto žvai
gždė) ir World Series (garsiosios 
metinės sporto varžybos). Aš glo
boju 169.000 mokyklų bei kolidžų, 
250.000 bažnyčių, kur mano žmo
nės Dievą garbina pagal savo lais
vą įsitikinimą. Aš taip pat esu 
laisva balsavimo kortelė, stadiono 
minių entuziazmas bei katedrų 
choru religingas aidas. Aš ir lai
kraščio vedamasis ir laiškas kon
greso nariui.

Aš esu Eli Whitney Ir Stephen 
Foster. Taip, .ir Tomas Edisonas, 
ir Albertas Einšteinas ir Bilius 
Grahm. Ir Horace Greeley, Will 
Rogers ir broliai Wright. Taip pat 
ir Jurgis Vašingtonas, Danielius 
Webster ir Jonas Salk.

Aš esu Longfellow, Harriet Be
echer Stove, Walt Whitman Ir 
Thomas Paine.

Posėdžiavo Lietuviai
Žurnalistai

Čikaga. — Lietuvių Kultūros 
kongreso metu įvyko ir spaudos 
sekcijos posėdis, kuris buvo su
šauktas J. Kardelio iš Montrealio 
iniciatyva. Jam pirmininkavo pats 
iniciatorius, “Nepriklausomos Lie
tuvos” redaktorius J. Kardelis, o 
sekretoriavo “Draugo” korespon
dentė New Yorke Salomėja Nar- 
kėliūnaitė.

Sekcijos pasitarime dalyvavo 
apie 20 spaudos žmonių, jų tar
pe ir eilė redaktorių. Buvo disku
tuota spaudos etikos klausimai, or
ganizaciniai reikalai ir bendri lie
tuviškosios spaudos klausimai da
bartinėse sąlygose.

Ypatingai buvo pageidauta dau
giau organizacinės veiklos'iš žur
nalistų centro valdybos ir pačių 
Žurnalistų sąjungos narių. Svar
besniosios mintys išreikštos rezo- 1 
liucijoje, kurią parengė komisija, 
sudaryta iš kun. dr. J. Prunskio, 
J. Cicėno ir dr. J. Paplėpo.

★ Liepos 8-16 dienomis Loan 
mieste (Prancūzijoj) Rotary klu
bas suruošė skulptoriaus A. Mon- 
čio kūrybos apžvalginę parodą. 
Joje buvo išstatyta apie 40 darbų: 
granite, bronzoje, švine ir medyje.

Religinio meno parodoje Čika
goje A. Mončio kūrinys “Malda” 
buvo atžymėtas premija.

Taip, as esu didi TAUTA 
ir šie reiškiniai sudaro mane. Aš 
gimiau laisva ir, Dieve, padėk 
man, noriu laisva Išlikti arba mir
ti.

Visuomet geidžiu tobulėti, iš
laikyti nepalaužiamą drąsą ir sti
prybę, išlikti laisvės citadele (tvir
tove) Ir vilties švyturiu visam ge
ros valios pasauliui.

Tai yra mano noras, siekimas 
ir malda 1956 metų liepos 4 dieną 
— mano 180 metų gimtadienio su
kakties proga.

VILNIUS—MASKVA
PER VILNIŲ Į MASKVĄ

Vokiečių žurnalistas Hermann 
Poerzgen “Frankfurter Allegemei-i 
ne Zeitung” skiltyse (Nr. 119-' 
1956) pavaizduoja dabartinį gy
venimą Sov. Sąjungoje. Į ten jis 
pateko lėktuvu per Vilnių, kur 
vykdoma sovietinė pasienio pasų 

BEATRIČĖ.
Lopšinė.

Nesapnuok, uždraustų sapnų — mažyte, 
kai ploni debesėliai dengia tau akis.

Tu baltas aveles ganyki 
ant dangaus, 
ir vėlų vakarą su Jom sugrįžki 
pro ryto išdaužtąjį langą...

Dar kruvina ranka 
parodysiu tau aidą muzikos, 
kuri man palietė ausis, 
Kai sykį, ašen — pabudau iš sapno 
ir pamačiau 
ryto išdaužtąjį langą.

Keli žodžiai
Nuo didelių akių 
iki obels šakos 
kokia gili 
esi, gegužės dykuma!

Verkiu... žinau — verkiu.
Ir jeigu tu — verki, 
tai tik menka rasa 
gegužės delnuose.

O vasaros šerkšna 
basa per tiltą ėjo.
Tada. Ir anksti rytmetį 
pabeldė į duris.

Dangaus* mėlyni pirštai 
sapnuotus beržus piešė, — 
ir pasparnėm žydrom 
sutvertas buvo paukštis.

Ir tokiam baltume 
pavasario kolonų — 
paklydau. . ,

ir muito kontrolė. (Papildant šią 
žinią, tunka pažymėti, jog nuo 
gegužio 15 d. iš Vilniaus aerod
romo į Maskvą kasdien skrenda 
keleiviniai, tranzitiniai ir krovini
niai lėktuvai. Keleiviniai lėktuvai 
skrenda ir į Minską — Kijevą — 
Odesą ir į Rygą).

Jei kas keliauja į Maskvą per 
Varšuvą (pirmadieniais ir ketvir
tadieniais), tam tenka skristi va
landą laiko ilgiau. Lėktuvu skris
ti iš Vokietijos j Maskvą atsieina 
pigiau negu geležinkeliu. Ten ir 
atgal kelionė kaštuoja 590 DM.

MASKVOS KAINOS
GYVENIMAS MASKVOJE YRA 

LABAI BRANGUS
Sovietų kelionių biuras, tiesa, 

viskuo aprūpina, bet už dieną ten
ka mokėti 126 DM. Oficialiai va
liuta keičiama viena DM j vieną 
rublį, kai faktiškoji rublio perka
moji galia tesiekia vos 10-15 pfe- 
nigių. Rytines zonos markė kei
čiama kur kas palankesniu kursu, 
būtent — už ją mokama 1,80 rb., 
nors ji toli gražu negali susily
ginti savo verte su Vakarų DM. 
Tenka brangiai apmokėti Maskvo
je ir visokias kitas smulkias iš
laidas, pvz. nešėjui už dviejų ne
didelių lagaminėlių iš stoties nu
nešimą į automobilį reikia duoti 
10 rb., tiek pat tenka mokėti už 
4 paso nuotraukėlių padarymą. 
Butelis alaus kaštuoja 3.50, vyno 
— 24 rb., geresnė vieta teatre 
30-35 rb., o paprasčiausia atviru
tė — 1 rb. Už butelį su dviem 
nedidučiais kambariais, virtuve ir 
vonia tenka mokėti 600 rublių, 
prie kurių reikia pridėti dar 200 
rublių už gazą Ir elektrą. Užsie
niečiai už 5 kambarių butą turi 
mokėti mėnesiui vidutiniškai 2.000 
rublių. Tarnaitė gauna mėnesiui 
800 rb. — algos, atrodo, didelės, 
bet rublio perkamoji galia labai 
menka. Maskvoje nuolatos gyveną 
užsieniečiai, ypač žurnalistai Ir 
diplomatai dar ir šiandien neturi 
pilnos judėjimo laisvės. Norint 
vykti toliau už Maskvos reikia iš 
anksto apie tai pranešti atitinka
moms įstaigoms. E.
• Dėl finansinių sunkumų 

Australijos karinio paruošimo pro
grama siaurinama. Bus mažiau 
šaukiama apmokymui jaunų vyrų.

A. ZUBRAS

Rusiškojo Komunizmo
Valdžios Priemonės

(Žiūr. Nr. 29 “Vadai ir rėmėjai...”)
Rusiškasai komunizmas išeidamas iš galutinio tikslo, valdžiai išlai
kyti pirmoje eilėje remiasi teroru, slaptąja policija ir valstybinio mas
to propaganda, bet ne gyventojų pritarimu valdžios programai.

žmogaus tvarinio pagrindinė tendencija yra išlikimas, gyvybės 
išlaikymas. Tą tendenciją lydi baimė, baiminimasis. Baimė labai 
dažnai sueina koalizijon su etika ir moraline asmenybės sąmone. 
Baimė visad ryškiausiai jaučiama, kai reikalų sfera sumažėja iki 
minimumo, t.y. iki elementariausių gyvybės išlaikymo interesų. Ūki
nis nepriklausomumas, politinė laisvė ir augštas gyvenimo lygmuo, 
su tuo ir interesų sferos augimas, yra baimės mirtini priešai. Tuo 
pažinimu mokoviškai naudojasi bolševikinio režimo vadai. Uždarbis 
tegarantuoja tik patį pragyvenimo minimumą, net laikinas darbo 
netekimas gręsia pavojumi pačiam ir šeimai. Kokia ironija: vargin
gasis Rusijos žmogelis komunizmą revoliucijos laikais ‘tik dėl to ir 
rėmė, kad jis žadėjo saugų rytojų ir sotų stalą, o atėjęs į valdžios 
sostą tas pats komunizmas jau tiek metų laiko supančiojęs pilkąjį 
minios žmogų baiminimosi del rytojaus grandimis! Netiek partijos 
ir komjaunimo propaganda, kiek šitoji ūkinio netikrumo situacija 
veikia, kad draugas draugą, sūnus tėvą, žmona vyrą išduoda. Kiek
vienas savo egzistencija rūpindamasis, turi sugebėti įsigyti partijos 
ir administracinės vadovybės palankumo ar bent tikėtis jų neutralu
mo. Totalitarinė valstybė, pasidariusi vienintelis darbdavys ir, apskri
tai, neapeliuojama individo likimo lėmėja, kontroliuodama visokiario- 
pą žmogaus pasireiškimą ir j visas sritis išplėsdama marksizmo 
doktriną, žalojančiai veikia ir žmogaus minties laisvę. Rusiškasai 
komunizmas yra sukūręs būseną, kur bujoja teroras ūkio ir 
dvasios reiškimosi srityje, taigi visur.

Atatinkamai baimės palaikymui elgiasi slaptoji policija: paslap
tingumas, naktinis jos pasirodymas ir naktiniai kiekvieno reikšmin
gesnio piliečio tardymai. Visa tai daroma gerai išbandytomis teroro, 
tortūros priemonėmis, iki asmenybės perbloškimo. Saugumo polici
jos šmėklos šešėlis veikia visą kraštą taip, kad niekas nežino, kas 
jau palūžo ir pasidarė agentas, nebelieka atvirumo net draugui, todėl 
nebeįmanoma jokia konspiracija, joks organizuotas pasipriešinimas. 
Visad ore kabantis valymo kardas niekad neleidžia baimės jausmui 
priblėsti. Saugumo policija savo aukas ne individais skaičiuoja, bet 
kategorijomis: pradžiai imta senosios caristinės Rusijos aristokra
tija, šviesuomenė, karininkija, politikai, pramonininkai, stambieji 
pirkliai, policija, vėliau — stambesnieji ūkininkai — "buožės”, troc- 
kininkai, ukrainiečiai, lenkų kilmės žmonės, katalikai; po II-jo pa
saulinio karo — vlasovininkai, kolaborantai, buvę belaisviai, Vaka
rus matę okupaciniai kariai raudonosios armijos daliniai. Saugumo 
policija taip suorganizuota, kad šnipinėjimas vyksta ir tarp jos pa
čios narių, kad kiekvienas oficialus šnipas turi dar savo šnipą, ku
rio jis visai nežino, kad jos vadas Stalino laikais buvo atsakingas 
tiesiog pačiam diktatoriui. Kalėjimų gausumas ir eilės priverčiamųjų 
darbų stovyklų yra tos baidančios šmėklos visai TSRS. Tvirtinama, 
Stalino laikais kalėjimuose ir stovyklose buvę 12 iki 20 milionų aukų. 
Nebus labai perdėta, jei stalininių laikų visą kraštą pavadinsime 
didžiuliu kalėjimu. Postalininiais laikais įvykę permainų — žmonės 
lengviau atsidūsta. Tačiau išlikusi toji pat totalitarinės valstybės 
sistema ir vienos partijos diktatūra neteikia tiems pakitimams jokios 
patvaresnės bazės, nes visas reikalas priklauso tik nuo valdančiųjų 
asmenų ir jų nusiteikimų.

Bolševikinis komunizmas labai svarbų, tiesiog magišką vaidmenį 
priskiria žodinei ir rašytinei propagandai.' Reikia su
tikti, kad propaganda, ypač šiais laikais, yra labai reikšmingas da
lykas visuomeniniame gyvenime, nes visi pasiduoda frazių srovės 
veikiami. Kuo primityvesnis žmogus bei tautos, tuo didesnė reikšmė 
priskiriama žodžiui, žodžiu primityvius žmones užburia ir atburia 
— reikia tik atatinkamas žodis žinoti. Komunistinėje Rusijoje užtat 
labai daug dėmesio kreipiama tiksliam formulavimui ir pripažintų 
autoritetų citatoms. Bolševikinė propaganda mokovo įgudimu naudo
jasi jausmus paveikiančiais buriamaisiais žodžiais: liaudies priešas, 
fašistas, reakcionierius, išdavikas, sabotuotojas, buožė, ir panašiais. 
Jei tie žodžiai kasdien girdimi bei skaitomi, jie tariami dar su ypa
tinga gniuždančia intonacija ir jaučiama, kad tie žodžiai taikomi 
klausiančlajam ar skaitančiajam, dvasios atsparumas, laikui bėgant, 
palūžta, imama jaustis lieku žmogumi, ištremtu iš socialinės ben
druomenės. Iš kitos pusės veikiama atbui’iamalsiais žodžiais: drau
gas, didvyris, stachanovietis, tarybinis nusipelnęs menininkas, pro
letaras, darbo žmogus ir t.t. Sugniuždytai dvasiai šie atburiamiejl 
žodžiai yra lyg vartai išsilieti, jais duodama minčiai ir valiai nauja 
kryptis. Yra buriamųjų frazių: visų šalių proletarai, junkitės!; ka
ro metu nuolat buvo girdima — mirtis priešui! Visi šios rūšies žo
džiai ir posakiai sugeba sužadinti jausmus.

Kitos rūšies reiškinys yra standarizuoti sutrumpinimai, kelių 
žodžių junginiai ir šiaip pastangos žodžiams priskirti griežtai vie
ną reikšmę. Daugiausia tokių sutrumpinimų, standartinių terminų 
yra susilaukusi socialinė — politinė gyvenimo sritis: Donbas, agit- 
propas, fabzavmesko, komsomol, politbiur, sovhoz, kolchoz; pradi
nių raidžių trumpinimai — TSRS, VKP(B) ir t.t. Šį dabartinių lai
kų rusų kalbos reiškinį studijavusieji tokių naujadarų priskaito iki 
3000. Tas procesas sutinkamas ir lietuvių kalboje: komjaunuolis, 
kolūkis, proforgas, kompartija ir t.t. šiais žodžiais siekiama su
vienodinti žmonių galvoseną ir išsireiškimą. Žinant TSRS gyvenimo 
pavojus, viešai pasireiškiantiems žmonėms yra labai paranku nau
dotis griežtai nusakyto turinio žodžiais, nes jis išvengia galimų ne
malonumų dėl daugiaprasmių terminų. Demokratiniame pasaulyje 
kalbos žodyną praturtina vykusiais naujadarais liaudis, rašytojai, 
žurnalistai, kalbininkai, filosofai ir šiaip paskirų sričių mokslinin
kai Tarybinėje Rusijoje ir jos ’pavergtose tautose tas kelias yra 
pavojingas: tos rūšies darbo tedrįsta imtis komunistų partijos pa
tvirtintos komisijos.

TSRS propagandos veikėjai pirmoje eilėje yra partijos linijos 
aiškintojai,bet jokiu būdu ne jos Interpretuotojai. Jiems todėl labai 
svarbu standartiniai, žodynų aiškiai nusakyti terminai, autoritetų 
citatos, girdėtų frazių pakartojimas. Dažniausiai agitatoriai gauna 
partijos pareigūnų paruoštus tekstus, ir jiems lieka tik juos išmokti 
bei paskaityti. Klausantis TSRS radijo pranešėjų ar šiaip politinių 
antros ar trečios eilės kalbėtojų kalbų, pastebima didelis monoto
niškumas ir skubėjimas. Ir čia yra kaltas tas pats sumasinimo pro
cesas, kuris ryšku visame bolševikinės Rusijos gyvenime: propogan- 
distas viešumon išeina ne kaip asmenybė, bet kaip robotas, kaip 
partijos linijos aiškinančios mašinos. Yra atskira agitatorių profe
sija.

Menas turi aiškią definiciją komunistinėje doktrinoje. Bū
damas viena visuomeninės sąmonės pasireiškimo formų, klasinėje 
bendruomenėje menas tarnaująs išreikšti skirtingiems įvairių kla
sių interesams ir esąs idealoginis klasių kovos įrankis. Kuo klasiniu 
požiūriu daugiau diferencijuota bendruomenė, tuo labiau idealogiškai 
ir formališkai įvairuojąs menas. Proletariato menas esąs atvirai kla
sinis ir partinis, jis kyląs iš kovos dėl komunistinės bendruomenės. 
Socialistinis realizmas esąs tarybinio meno forma. Tas metodas įga
linąs giliai ir tikrai atvaizduoti socialistinį gyvenimą, suvokti jį so
cialistiniu proletariato požiūriu ir pagaliau panaudoti meną kaip 

galingą įrankį darbo žmonių komunistiniam auklėjimiii.*) Bolševi
kinėje Rusijoje šioji socialinio meno “tiesa” buvo pagarsinta 1932‘ 
m., Ir nuo to laiko menas tebuvo suprantamas kaip propagandos, 
geriausiu atveju — kaip komunistinis ugdomasis veiksnys, ši vie
nintelė bolševikinės valstybės ir partijos akceptuotoji meno koncep
cija palaužė rusų menininkus, kitus nuvarė į kapus. Garsusis teatro 
režisierius Meyerholdas, išdrįsęs 1939 m. teatrų direktorių konferen
cijoje ginti teatro meną ir pasmerkti partijos įsakytąjį socialistinį 
realizmą, po kelių dienų buvo suimtas ir dingo be .žinios; jo žmona 
buvo rasta nužudyta maskviškiame bute.

Mokslas, iš esmės turįs tarnauti mokslinei tiesai, bolše
vikinėje Rusijoje yra pakliautas marksistinei “tiesai” ir partijos 
kontrolei. Mokslas tuo būdu yra nužemintas iki politinės propagaii- 
dos įrankio, geriausiu atveju — priverstas tarnauti marksizmo me
tafizikos hipotezei. “Pravda” savo 1955.4.8 d. vedamajam rašė: "Ta
rybinės valstybės interesai reikalauja, kad visų dalykų mokymas 
augštesnėse mokyklose būtų kiaurai persunktas partiškumo dvasios 
(vysokaja partyjnost) su nekompromisiniu laikymusi supuvusios bur
žuazines idealogljos atžvilgiu”. Maskvos universitetui švenčiant 1955 
m. 200 metų sukaktį, “Pravda” tų metų gegužės 7 d. numeryje ra
šė: “Visi universiteto dalyviai turi laikyti augštai iškėlę marksizmo 
-leninizmo teorijos vėliavą ir neleisti jokių jos iškraipymų.”. Uni
versitetams oficialioji propaganda dažnai kartoja šluos programos 
reikalavimus: turi būti moksliškai tikra, turi griežtai atatikti mark
sizmo teoriją, turi tarnauti komunistų partijai Ir sovietinei valsty
bei. Laisvajam pasaulyje mokslas tetarnauja mokslinei tiesai, ir uni
versitetai laiko tuos periodus savo sutemų dienomis, kai politikams 
pavyko priversti mokslo šventoves dirbti jų užmačioms. Lysenko at
sitikimas gerai iliustruoja, kad partija ir marksizmo teorija yra rei
kšmingesnė negu mokslinė tiesa. Maskvos universiteto marksizmo-le
ninizmo katedros vedėjas prof. Moskalyjov yra gavęs mokslinį lai
psnį, parašęs “Stalino kūdikystę ir jaunystę”, išimtinai remdamasis 
šia tema parašyta Berijus brošiūlėle. Prieš kelis metus literatūros 
kritikė Tamara Matyliova' buvo pašalinta iš pasaulinės literatūros 
Gorkio vardo instituto, o švietimo ministerija atėmė jai daktarės 
titulą. Jos kaltė — ji vienoje vietoje pacitavo “niekšo išdaviko” Leon 
Blumo mintis, gi knygoje “Vokiečių literatūra kovoje prieš fašizmą” 
Feuchtwanfgerj neteisingai įrykiavusi į antifašistų eilę. S. Utechin, 
buvęs 1939 — 1941 m. Maskvos universiteto studentas, suskirsto to 
universiteto profesorius į 3 kategorijas.*) Pirmasis tipas — partijos 
propagandistai. Jiems yra svetimas mokslinio tyrinėjimo metodas, jie 
aiškina tik partijos to meto liniją, naudojasi ilustraclja ir citatomis, 
nepaduoda šaltinių, nevertina kritiškai citatų bei paduodamų faktų. 
Antrasis tipas — akademinių kvalifikacijų dėstytojai, turį moksli
nius laipsnius, tačiau savo žinias panaudoju partijos ir politinių va
dų interesams, sugebą pakeisti savo teorijas, prisitaikant prie kin
tančios partijos linijos. Trečioji kategorija — tikrieji mokslininkai. 
Ir jie yra priversti atiduoti duoklę marksizmui-leninizmui, bet tam 
reikalui pasitenkina įžanga ar šiaip nereikšmingomis progomis, gi 
šiaip jau moko paties dalyko. Tuo keliu tačiau tegali eiti chemikai, 
matematikai ir panašių sričių mokslininkai.

Teisynas. Naujajam TSRS teisyne pirmauja bendruome
ninis ir valstybinis pradas, asmuo lieka jų šešėlyje. įstatymas te
duoda tik bendrus pagrindus, gi šiaip jau patiki administracijai ir 
teismų nuovokai. Civilinis kodeksas todėl labai trumpas — tik 435 
paragrafai. Šios rūšies teisynas yra labai parankus įrankis vienos 
partijos diktatūrinei valstybei tvarkytis. Vienas ir tas pats teisynas 
veikia visoje TSRS teritorijoje, taigi ir visai kitų teisinių tradicijų 
aneksuotuose kraštuose. Pilietis gerai žino savo pareigas, bet mažai 
iš šios rūšies teisyno gali nuvokti apie savo teises, šios rūšies tei
synas palieka plačiai atdaras duris policijai.

(Kitame numeryje “Rusų Tauta”)

2



1956 m: rugpjūčio 1 d- MŪSŲ PASTOGĖ a

MES IR SYDNĖJAUS STUDENTAI WWWHMWHMWWMWWVi

ŽMONES
Meilė žodžiui ir tikėjimas...

Ilgas sekmadienis, ilgas kaip me tik pirmąjį veiksmą — kiti 
—.. jr oras Kanadoje. Aš norėčiau pailsėti...

JURA

voratinkliai bulviakasy. Ir oras Kanadoje. Aš norėčiau pailsėti... 
kvepia bobų vasara. Rodos išeitum Į Tiesa, kitais metais esu numa- 
galu'aukėn, žiūrėtum į pilkus ju-, čiusi “Marietą”. Tai būtų lyg ma- 
dančius kūnus, ir žeme kvepian- no asmens šventei...
čius maišus bulvienojuos, ir berną, Į (Kitais metais K. Dauguvietytė

ir(Pradžia Nr. 29)
Ina Kemežytė, Pasiryžimas: mo- Vytautas Inkratas. Buhalterija, 

kslininke būti. Padėtis: antri me- ketvirti metai. Bendros žinios: vė
tai.

Algis Dryža. Inžinerijos fuksas. 
Padėtis: sunkus fukso gyvenimas.
Bendros žinios: krepšinio koman- penkti m. Bendros žinios: atrodo 
dai gal ir netiktų, bet juk ir Na- —=—*■- —11 - ---- 1—
poleonas ne per krepšinį pagar
sėjo. ..

Nemyra Ivinskaitė. Medicinos 
i fuksė. Padėtis: fuksiška. 
i Irvis Venclovas. Bus daktaras, 

nasiro-' ... - užtikrinu. Padėtis: antri metai.
io an langUi ‘ platųji pasauli’ ,nŪSU lal' Bendros žinios: ir augštas, ir liek-

PRIE JŪROS ŽEMAIČIAI, 
PRIE JOROS AUGŠTAIČIAI...

ĮVYKIAI

Kiekvienais metais, vieną vasa
ros dieną, šie žodžiai ryžtingai nu- 

- , I skambėdavo iš tūkstantinės mi-
kuris, rodos, uždengtų saulę ir švenčia savo dvidešimt penkenų nios krQtinių j didlngai oSiančią 

jo galva niekad neapsvaigtų vo- metų scenos darbo sukaktį). 1 Baltijog jūra jj Lietuvos
- Atleiskite, - režisierė už%iestUi miestelių h. kajmų> jauni 

gesina cigaretę, štai mūsų di- jr senĮ rjnkdavo3| Klaipėdos pa
jūryje iškilmingai pareikššti mei- 

| lę ir atsidavimą Baltjai, mūsų

ratinkllų plaukime. Tokią dieną I 
neiškenti žmogus savyje — kai „ _
matai garsiojo tilto išpjovą ir rektorius, šnekėkite. Prašau tre-' 
uosto gabaliukas, lyg spindulys 
veidrodžio šukėje, užgauna akis, 
žmogus pradedi svajoti...

— Niekas nepakvietė karališ
kai pulkutei, švelniam pasimaty
mui galimybės tik svaja — pasa
kai sau, ir išeini pažiūrėti pozity
vaus darbo.

XXX
Sydnėjaus lietuvių “Atžalos" te

atras ALB Krašto Valdybos — 
“Mūsų Pastogės” admin, būstinėje 
repetuoja Fuldos Mokyklos drau
gų komediją. Nueinu. “Atžala” 
dirba šaltame, menkai apšviesta- i 
me kambaryje. Ne visiems užten
ka ir kėdžių, atsisėsti... O kažkur 
kraška (būtinai) ąžuolinės kėdės 
— veiksnių apsėstos, braška gal
vos nuo argumentų, proto ir pa
triotizmo... Jaukių salonėlių min
kštasuoliuose besiplepą tautiečiai 
šaukia:

— Reikia lietuviškų namų ir 
jie turi būti ten, kad būtų patogu 
juos pasiekti, — kalba įkaitę tie, 
kuriems namai reikalingi tik pa
sėdėti. Kūrėjui^ lietuviškos kultū
ros puoselėtojui, namai nereika
lingi!?

čią veiksmą...
“Atžalos” direktorium, ]— 

do, beesąs J. Kalakonis. Iš jo su
žinau, kad šis teatras turi savo 
meno tarybą (K. Dauguvietytė, S. 
Skorulis, J. Dambrauskas, o pir
mininkas J. Kalakonis, at- . .
žaliečių direktorium vadinamas),1 m'n8a‘. ^ad ši šventė pasidalė 
admin. V. Bičiūnas ir “Mokyklos' viena iš gražiausių tradicijų Ne
draugams” scenovaizdį ruošia K. Priklausomoj L,«tuvi’i- Netekus 
Ankus. Be to, “Atžala” numato- laisvės j>. b<*veik
ti artimoj ateity suburti galimai, Mes pagrįstai didžiuojamės sa- 
didesnį būrį jaunesniųjų ir ati- vo garbinga praeitimi, didžiaisiais 
daryti studiją.

svės ir nepriklausomybės simbo- na3> ir plaukai tamsūs _ pabu3. 
liui. Tai buvo JŪROS DIENĄ. merginos!

i Trumpai prieš karą suruošta pir- Kazimieras Kemežys. Pasiryži- 
moji jūros diena praėjo taip sek-'mas: inžinerija. Padėtis: du kart

. kunigaikščiais ir Lietuvos galybe 
I anais laikais. Tačiau kiekvienam 
i skaudu pagalvoti, kad jau nuo 13 

Iše>nu- Naktis. Gatvių sankry- amįjaus mūsų brangusis Baltijos 
pajūris buvo priešų mindžiojamas. 
Palyilnamai silpnesnės tautos iš- 

! liko laisvos, galingesnės ir tur- 
1 tingesnės vien dėl to, kad tvirtai 
laikėsi jūros.

Tik 1923 metais, Klaipėdą atva
davus, dalinai atitaisėme šimtme- 

I čių klaidą. Jūros dienos tikslas 
l buvo įtikinti ir įsąmoninti tautą, 

i būtinas
■ laisvai Lietuvai, kad be uosto, be

dęs, turi žmoną, namą ir dvi mer
gytes it pupytes.

Gyd. Bagdanavičienė. Medicina,

K. Dauguvietyte — šniukštienė 
nosine perbraukia akis:

— Pasiduodu, Dambrauskai, — 
sako jinai, ir užsidega S. Skoru- 
lio pasiūlytą cigaretę. — Lyg tai 
šviesa sumažėjo, o gal aš... — 
nutęsia režisierė. Ir aš skubu pa
sinaudoti nuovargio padiktuota 
pertraukėle. _ .

— Kaip darbas, ponia?
— Sunkoka. Visi aktoriai dirba. 

Į repeticijas ateina išvargę, ner- 
vuoti. O čia reikia susikaupti, 
miesto, fabrikų bei įstaigų triukš
mą palikti -už durų. Be to, darbo 
sąlygos, aplinka... Tiesa, “Atža
la” labai džiaugiasi gavusi repe
ticijoms šias patalpas, bet....

— Kodėl pasirinkote “Mokyklos 
draugus”?

Režisierė pagalvoja. Pagaliau:
— Po “Atžalyno” norėjosi ką 

nors linksmesnio. Be to, nėra vei
kalų. Turėjome "Mokyklos • drau
gus“ — statome.

— Ką numatote kitam spektak
liui?

— Dar nežinau. Galvojama apie 
“V. Kudirką”. Bet kolkas teturi-

žoj švieselė, automobilis ir šuva.
Ir aš.

Su traukinio ratais sukasi min
tys. I mano laikiną buvimą, pa
gal A. Huxley ir A. Škėmą, atei
na Juknevičius, Jis... Jis....Di
dysis Inkvizitorius. Tas, kuris. 
Auksiniame mieste įkūnijov Anuš- 
ką, kuris Noros lūpomis bučiavo 
vaikus ir už portalo angos priver- , 
tė sužibėti ašarą... Ateina Ka- kad la,aTvas Pajū,rls*ra 
činskas. Strazdelis. Eina Strazde-1 alsval.Lle^va - " * ...
Ils per Lietuvą žiemojančią. Ežio-j lan*° Į pajūri mes ««trokMme. 
mis. Parugfe eina jis. Skamba- var- Daug jau buvo pasiekta. Kasmet 
pai. Žarėnuose varpai, Leliūnuo- j augantis mūsų prekybos laivynas, 
se varpai, varpai Merkinėje. “Pul- Į lietuvių Jūrininkų vadovaujamas, 
kįm ant kelių” gieda Lietuva. Ant garbingai nešiojo trispalvę po vi- 
kelio drebulės ir ąžuolai, į rytus' sus pasaulio vandenynus. Galėjo- 
tekančioji Mūša Ir paežės smilgos, me išvežti savo gaminius ir atsi- 
Nueina Kačinskas — nueina vežti ko mums reikia be kitų ma- 
Strazdelis...

Ateina Dauguvietis.
lonės. Jaunimas pradėjo domėtis 

Stambus, jūrininkystės profesijom — laivų 
plačiapetis. Auskaras supasi. Aus- statyba ir navigacija. Sėkmingai 
karas lyg šliužo akis žiūri į krau- dalyvavome tarptautinėse ilgą
ją. Išdidžiai šypsosi iš žmogiškos ' tose. Susiorganizavo jūros skau- 
menkystos ir stingstančio kraujo. I tai, prie universitetų veikė JŪROS 

Ateina Tvirbutas, Stanulis, Gry-1 korporacija. Visa tai rodo, kad 
bauskas, Rudzinskas, Vaičiūnas, jūrą pradėjome mylėti ir suprasti, 
Sipavičius, Oleka, Pilka. Jų daug, kiek daug ji reiškia mūsų tėvyngi.
Labai daug. Jie vis scenoj. Jie gy
vi Čikagoje, Sydnėjuje, Toronte, kalbėti, jei iš .viso laisvės neturi- 
Londone, Adelaidėje, Vuuiuje, ; ? K_... jt:
Melbourne, Augsburge ir Kaune. ■ negalime klausytis Jos didingo oši- j 
Jie privertė degti. Meilė žodžiui 
visur. Visur tikėjimas, kad “Su
drebės Vilniaus bokštai, sulinguos 
bažnyčių šventieji — dainuos mū
sų miestas. Visas kraštas dainuos.
O Živilė su Gluosniu sustos prie 
Neries ir žiūrės, kaip “žiburiukai 
skęsta vandeny”—kad žmogus bus 
laisvas, kad Prometėjaus atnešto
ji ugnis niekada neužgęs.

A G A.

0 šiandien? Gal neverta apie tai

vienas — bus vienas. Bendros ži
nios: augštas, lieknas ir iš dūdos 
su rankom garsus išpučia.

Footnote: “Mat smala tą inži
neriją, būt fainiau mokslininku 
tapus”.

Rita Grincevičiūtė. Pasiryžimas: 
odontologija. Padėtis; pirmi me
tai, hm, taip, pirmi metai (bet 

tegul baigia — pažadėjo man gy
dyti dantis nemokamai). Bendros 
žinios: juodi plaukai, raudonos lū
pos. ..

Footnote: “Och, tas dieviškas 
tango... La Comporsita...”

Kęstutis Protas. Pasiryžimas: 
medicina. Padėtis: “Ot fain, pir
mi metai ir ne fuksas.” Bendros 
žinios: gerai meta krepšinį, ge
rai suka “džigerbuga”, gerai dai
nuoja ii- gitara skambina.

Footnote: “Na, na, nessijuokite, 
būsiu daktaras...”

Irena Dudaltienė: Pasiryžimas: 
farmacija. Padėtis: po vienerių 
metų stažo Cabramattos vaistinė
je — pirmi metai. Bendros žinios: 
laiminga — turi vyrą rangovą, o 
vyras turi automobilį.

Footnote: “Vargšė aš — Ir vėl 
reikia važiuoti j universitetą..

Benius Vingilis. Medicina. Ant
ri metai — jiirmi metai. Bendros 
žinios: augštas, turi žmoną ir duk
rą.

Laima Rušaitė. Buhalterija, ant
ri metai. Bendros žinios: beveik 
bosas kosmetikos įmonėje, nors 
pati veik ir nesidažo.

Footnote: “Nemėgstu visą va
karą sėdėti svečiuose prie stalo

mėgsta mokytis, nes jau sy
kį yra baigusi medicinos mokslus 
Tuebingeno universitete.

Jonas Inkratas. Buhalterija, 
antri metai.

Gyd. Bobinskas. Medicina, regis, 
paskutiniai metai. Bendros žinios;

I gydytojas jau senai, dar iš Lietu- 
! vos, bet, matyt, mėgsta studen- 
; tišką gyvenimą.

Algis Ruša. — Buhalterija, ant
ri metai.

Marina Osinaitė. Per vaistinės 
skaistyklą perėjusi kitais metais 
oficialiai bus paskelbta farmacijos 
fuksė. Bendros žinios: Marina 
skautėms vadovauja, Marina tau
tinių šokių moko, Marina pati tau
tinius šokius šoka, Marina chore 
dainuoja, Marina “Mokyklos drau
guose” vaidina, Marina artimo pa
galbos tarnyboje... O kada Mari
na miega ir valgo? — patys pa
klauskite. x

Footnote. “Koks čia balius, jei
gu nešoka tautinių šokių...”

Romanas Stakauskas. ALSS 
skyriaus iždininkas. Pasiryžimas: 
inžinerija, bet visi pataria mesti 
šią mokslo šaką. Patarkit ką da
ryti? Padėtis: po du kartus moky
damasis — dvigubai išmoksi. Kol
kas antri metai. Bendros žinios: 
nenoriu save girti.

Footnote. “Ei, July, krambam- 
boli, kai išgeriam krambbamboli

visi mano kolegos: vie-

Vilniuje, i tne? Kam kalbėti apie Baltiją, jei |r Klausytis nepabaigiamų kalbų
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t MELSKIMĖS LIETUVIŠKAI f
A

1 Jau išėjo iš spaudos Kan. Al. Sabaliausko 
paruošta maldaknygėVIEŠPATIES ANGELAS

X
Maldaknygė bus ypač patogi jau

nimui ir kitiems. Savo išvaizda ir 
gražiu įrišimu prilygsta kitomis 
kalbomis išleistoms maldaknygėms. 

Nors maldaknygė turi 288 pusla
pius, bet yra atspausdinta taip ge
rame ir ploname popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenėje.
Maldaknyge mūsų poeto buvo pa

ruošta atsižvelgiant į naująjį li
turginį sąjūdį ir mišių giedomo- 
sios dalys bei kitos svarbesnės 
maldos buvo įdėtos drauge lietu
viškai ir lotyniškai. Didžiosioms 
šventėms ir laidotuvėms įdėtos tų 
dienų kintamosios šv. mišių mal
dos, joje rasite daugiau kaip 30 
giesmių.
Kalbą lygino prof. Dr. A. Salys. 
Maldaknyges kainos:

Odos lux auksuoti kraštai — 4.50 
dol. Odos imitacija auks. kraštai 
— 2,50 dol., Odos imitacija rau
doni kraštai — 2,00 dol.

Išleido Edvardas Vilutis, 3808 Alder St., East Chicago, Ind., 
U.S.A.

lės gaunamos: Mr. N. Butkūnas, 
9 Cowper Str., St. KILDA, Vic.

Taip pat ir pas kitus knygų platintojus.

X

i
Australijoje maldaknygė: 

4 9 Cowper S
X r- -X ,--- — ■---- .......

I
X

mo, gėrėtis Palangos pušynu, Bi
rutės kalnu, Klaipėdos švyturiu,' 
Nidos kopomis? Taip galvoti būtų ' 
klaidinga. Mes gyvename viltimi, 
kan Lietuva bus laisva. Jei ne 
mes, tai mūsų vaikai grįš į lais
vą tęvynę. Su tėvynės ilgesiu tam
priai turi būti susietas Baltijos 
ilgesys, tėvynės meilėje žymi turi 
būti ir mūsų jūros meilė.

Tremtyje,, ypač Australijoje, tuo 
klausimu ligi šiol mažai kas pa
daryta. Vokietijoje kurį laiką vei
kė lietuviška jūrininkystės moky
kla, kuri likviduota dėl emigraci
jos. Amerikoje, rodos, gan gyvai 
veikia jūros skautai Yra jų Ir 
Melbourne. Sydnėjuje, teko nu
girsti, “Kovo” sporto klubas 
galvoja apie šios minties įgyven
dinimą. Bet, kaip paprastai, visur 
susiduriama su kietu lėšų klausi
mu.

Mažosios Lietuvos Bičiulių D- 
jos Sydnėjaus skyrius norėtų šį 
klausimą 
ko. Tam 
vakaras, 
mą, kad 
klausimu, o taip 
kad stotų j talką 
kimas, irklavimas, buriavimas — 
tai vienos iš sveikiausių sporto 
šakų ir gražiausias būdas laisva
laikiui praleisti. Renkantis profe
siją, augantis jaunimas, taip pat 
ir tėvai, turėtų nepamiršti jūri
ninkystės — laivų statyba, navi
gacija yra pelningos ir įdomios 
profesijos. Sąlygos šiems moks
lams Australijoje yra palankios. 
Dar atsimename, kaip skaudu bu
vo žiūrėti, kai Klaipėdą atvada
vus ilgą laiką dar neturėjome sa
vų jūrininkų, ir vien tik svetimos 
vėliavos plevėsavo uoste.

Visų mūsų pareiga yra rūpin
tis, kad tokia spraga daugiau ne- 
beatsirastų. Tęskime JŪROS DIE
NOS tradiciją, remkime ir skatin
kime Jaunimą, kad jūrą mylėtų, 
jūron išeitų.

H. KERAITIS

apie namų statybą..."
Tadas Grinčelis. Bus, tikrai bus, 

,’i buhalteris. Padėtis: ketvirti me. 
' tai. Bendros žinios: vedęs ir Aust
raliją spalvotuose vaizduose gali 
parodyti.

Tai ir 
nūs pažįstu iš arti, kitus tesu 
matęs tik iš tolo, bet parašiau ir 
apie juos, idant žinotų, kad nuo 
iždininko godžios akies niekas ne
pasislėps. Tačiau, jeigu atsirastų 
koks "nežinomasis”, taip sakant, 
mirusi dūšelė, tenepykstie, kad 
nepaminėjau, nes sakoma: apie 
mirusius gerai, arba nieko. Taigi, 
šį kartą nieko...

Footnote: padėtis: pirmi, ant
ri, treti metai — reiškia kursą, 
kuriame studentas tūno.

ROMAS STAKAUSKAS.

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI l TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI "MOŠŲ PASTOGĖJ”.
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PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 

.kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, 

Rockdale stotis.
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

N.S.W.
Tel.: LW 

metu.
1220

SIUNTINIAI I VISA
pajudinti iš mirties taš- 
tikslui š.m. rugpjūčio 4 
Norima 
daugiau

išjudinti jauni- 
domėtųsi tuo 

pat "senimą”, 
rėmėjais. Plau-

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 siuntinėlio pristatymas

Didžiausi išsiuntimo namai Europoje

TAZAB & CO. LTD,

TAZAB HOUSE, 22 ROLAND GARDENS,

LONDON, S.W. 7. ENGLAND.

•K;

* Geelonge mirė mokytoja Ona 
Baltrūnienė. Mokytojavo Lietuvo-

, je ir Vokietijoje.
* Liepos 4 d. Muenchene mirė 

Kazimiera Brazdžionienė — Vil
kaitė. Tai senosios kartos lietuvė

, veikėja, kurios motina Viktorija, 
caro Rusijos laikais, karo teismo 
buvo pasmerkta mirti ir tik po 
kartuvių kilpa bestovint buvo pa
keistas mirties sprendimas. Ve- 

' lionės močiutė, beslgelbėdama nuo 
caro žandarų, paspruko j užsienį 
ir apsigyveno Vienoje (Austrijoj) 
kur ir mirė. Juodvi buvo kaltina- 

i mos už aktyvų dalyvavimą 1863 
metų sukilime.

Velionė Brazdžionienė, gyvenda
ma Vokietijos pasienyje, daug 
kartų lankėsi Tilžėje, Ragainėje 
ir Karaliaučiuje, kur palaikė ry
šius su ten gyvenusiais lietuviais 
veikėjais ir parnešus platindavo 
lietuviškus raštus, tada draudžia
mus Ir persekiojamus. Velionė pa
laikė ryšius tuo metu su J. Basa
navičium, V. Kudirka, P. Kriau
čiūnu, P. Arminu, J. Jablonskiu, 
kan. Prapuoleniu, gen. Bulota ir 
kt. Dr. K. Grinių, buv. preziden
tą, pažinojo, kai tas buvo dar stu
dentas. Velionė 
Vinco Kudirkos 
čiuose.

Velionė paliko 
Grinienę, Anglijoje gyvenantį sū
nų Algirdą ir anūką Algį, pik. 
Griniaus sūnų. Brazdžioniai kilę 
iš Panevėžio apskrities.

* JAV užsienių reikalų minis- 
terlo sesuo paaukojo 4 mil. dole
rių pastatyti Berlyne Amerikos 
kultūros rūmams. Pagal Amerikoj 
sudaromą tų rūmų projektą, jie 
užinfe visą miesto kvartalą. Ten 
bus didžiulė salė susirinkimams, 
muziejams, bibliotekai ir kt. Rū
mų projektą daro viena stambi 
Amerikos statybos firma. Projek
to sudaryme bendradarbiauja inž. 
Jurgis Valaitis, kuris statybos 
reikalais lankėsi Berlyne.

Jurgis Valaitis mokėsi Klaipė
dos gimnazijoj, statybą studijavo 
VD Universitete Kaune ir inžine- 
riaus diplomą apgynė Stuttgartte, 
Vokietijoj. Jurgis Valaitis, kaip ir 
jo brolis Jonas, med. daktaras, 
yra uolūs dalyviai ir organizato
riai lietuvių jaunimo demokrati
nio šviesos Sambūrio Ir aktyvūs 
lietuviškojo gyvenimo dalyviai ap
lamai.

* šiomis dienomis sukurtos lie
tuviškos šeimos Sydnėjuje: kun. 
P. Butkus moterystei palaimino 
Alg. Rušą su Sigita Bartkevičiūte, 
ir V. Šopį su Irena Kijauskaite.

* Liepos 13 d. iš Sydnėjaus 
keleiviniu “Orsovos” laivu išplau
kė melbournišklų Civinskų šeima. 
Buvodami Sydnėjuje Civinskai ap
lankė gyd. sktn. Kišono šeimą ir 
kitus savo pažįstamus.

Inž. V. Civinskas pastaruosius 
dvejus metus buvo ALB Krašto 
Tarybos nariu. Visuomeniniame 
darbe pasižymėjo tiesumu ir nuo
širdžiu atvirumu, nevengdamas 
tiesos žodį tarti bendrąjį tautinį 
reikalą ginant.

* Vokiečių "Das Ostpreussen- 
blatt” Nr. 25-1956, šiltai atsilie
pęs apie Vasario 16 d. gimnazijos 
pasirodymą per Rytprūsių vokie
čių sąskrydi Goettingene, drauge 
primena karo metais lietuvių su
teiktąją vokiečiams pagalbą.

buvo liudininke 
suėmime Plokš-

dukrą Grąžiną

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

Skubiam Reikalui Esant
SIBIRAN GALITE VAISTUS 

PASIŲSTI ORO PAŠTU
SIUNTINĖLIS IKI 1 KLG. 

ADRESATĄ SIBIRE PASIEKIA 
PER 5 DIENAS. RašYKITE:DAINORA
49 THORNTON AVE., LONDON 

W. 4., ENGLAND.
Nemokamai gaunate prekių kai
noraščius ir visas informacijas, 
liečiančias siuntinėlius į Lietuvą 
ir Sibirą.
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MOŠŲ PASTOGt 1956 m. rugpjūčio 1 d.

nOsų pastogė
SYDNĖJUS

MOKYKLOS DRAUGAI
"Atžalos” teatras stato Ludvigo 

Fuldos "Mokyklos draugai” 4 vei
ksmų komedijų. Spektaklis įvyks 
rugpjūčio 5 d. Bankstowne, Capi
tol kino salėje, Chapel Rd. Prad
žia punktualiai 4.30 vai.

Tai antrasis “Atžalos” teatro 
pastatymas, kurį režisuoja Kauno 
ir Vilniaus teatrų aktorė K. Dau
guvietytė — šniukštienė. Pirmuo
ju ėjo Kazio Binkio “Atžalynas", 
režisuotas Juliaus Dambrausko.

1 MINTIJIMO LAISVĖ

Liepos 28 d., šviesos Sambūrio 
Sydnėjaus skyriaus parengime, 

Vyt. Doniela skaitė paskaitų, te
ma: “Mintijimo laisvė”. Paskaiti
ninkas, trumpai aptaręs mintijimo 
ir laisvės sampratų, plačiau pa
lietė tiesos pažinimo ir jos jieško- 
jimo mokslinių tyrinėjimų krltiš- 
kųjj kelių. Paskaita iššaukė gyvas 
diskusijas, kuriose ryškėjo nuo
monių ir pažiūrų įvairumas.

Skyriaus pirm. J; Kedys paskel
bė šiais metais įvyksiančius pa
rengimus, kurių bus 4, kvietė pa
rengimų metu diskutuoti kiekvie
nų lietuviškojo gyvenimo pasireiš
kimų, tuo Išsiaiškinant tinkamiau
sius būdus ir priemones bendrie
siems lietuviškiems siekimams vy
kinti. (r).

Lietuvoje
žinojome tokį posakį: “Laukinis 
žmogus laikraščio neskaito”.

Sydnėjuje
dabar kursuoja šitoks gandas: 
“Mūsų Pastogės” SPAUDOS BA
LIUJE rugpjūčio 18 d. dalyvauja 
visi, kas skaito ir remia, lietuviš
kųjų spaudų.

IŠ PLUNKSNOS KLUBO 
SUEIGOS

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Klubo sueiga įvyko liepos 26 d., 
Donielų namuose, Croydone. Da
lyvavo 12 narių. I klubų pakviesti 
du nauji nariai: Antanas Gasiū- 
nas ir Kazys Kemežys.

Klubo pirmininkas Vincas Ka
zokas diskusijoms patiekė klubo 
darbo gaires ir artimiausių darbų 
planų, sykiu apžvelgdamas nueitų 
kelių. Jis siūlė klubo sueigose 
skaitomas paskaitas paruošti taip, 
kad jas išdiskutavus vėliau būtų 
galima iš klubo archyvo perkelti 
į atskirų leidinį. Siūlymas pra
plėsti diskusijas, nesiribojant vien 
tik literatūriniais ir žurnalisti
niais klausimais, rado pritarimų. 
Tokiu būdu Plunksnos klubas tam
pa daugiau diskusijų pobūdžio klu
bu.

Šiais metais dar įvyks keturios 
klubo sueigos (ai.)

LIETUVIŲ NAMŲ NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus LN Tarybos posėdy
je, įvykusiame liepos 27 d., nutar
ta š.m. rugsėjo mėn. pradžioje 
šaukti visuotinį metinį Sydnėjaus 
Lietuvių Namų narių susirinkimų. 
Tiksli data bus paskelbta vėliau.

š.m. spalių 27 d. Sydnėjaus 
skautų D.L.K. Kęstučio Ir skau
čių živilėą d-vės Civic Town Hall, 
Cabramattoje, ruošia viešų
KAUKIŲ BALIŲ — VAKARĄ.

Gros geras orkestras. Veiks bu
fetas. Bus premijuojamos origi
naliausios kaukės. Kvietimų — bi
lietų kaina moterims: 8 šll., vy
rams — 10 šll.

Sekite šiuo reikalu skelbimus 
“M. Pastogėje”.

D.L.K. Kęstučio ir Živilės d-vės

JUTVIRTINK VALANDĖLEI SA- 
ZO DVASIĄ IR PAAUKOK LIE-i 
TUVIŲ NAMAMS.

GEELONGAS ADELAIDE
NAUJAS NAMŲ KOMITETO 

PIRMININKAS
M. Davalgai pasitraukus iš Gee- 

longo Lietuvių Namų Komiteto 
pirmininko pareigų, jas perėmė J. 
Raškauskas. Dabartinį komitetų 
sudaro: J. Raškauskas — pirm., F. 
Andriukonis — iždin., S. Šocikas 
— techn. vedėjas, nariai J. Sal- 
dukas ir T. Jankus.

M. Davalga pirmininko pareigo
se išbuvo beveik nuo pirmųjų sta
tybos dienų iki lietuvių namai at
sidūrė po stogu. Atsistatydinimo 
priežastis labai priimtina — žmo- 

. gus reikalingas poilsio. M. Da
valgai priklauso visų Geelongo lie
tuvių didelė padėka už jo svarbų 

' darbų bendruomenei, šia proga 
I naujajam pirmininkui ir visam 
1 komitetui linkime gražios sėkmės 
ir ištverti pareigose iki namų ati
darymo dienos. (as)

* Atitaisymas ir atsiprašymas. 
“M.P.” Nr. 29, str. “Geelongo na
mai”, per klaidų praleista H. Luc- 
kaus pavardė, kuris aukojo Gee
longo lietuvių namams mažų lan
gų. Apyl. valdyba H. Lucku atsi
prašo.

Apyl. Valdyba.

E. KEPALAITĖS IŠRAIŠKOS 
ŠOKIO REČITALIS

Liepos 21 d. Adelaidės masonų 
salėje susirinko apie 300 adelai- 
dlškių pasižiūrėti Elenos Kepalai- 
tės išraiškos šokio. Adelaidiškiams 
tai buvo maloni proga arčiau pa
žinti E. Kepalaitę moderniojo šo
kio išpildyme ir pasidžiaugti sa
vo tautietės atsiekimais. Ir nenu
sivilta. E. Kepalaitė pasirodė kaip 
gabi interpretatorė. Ypač gerai 
pašoko “Destitute”, kur buvo iš
ryškintas nusigyvenusio žmogaus 
bejėgiškumas.

Pianistė Celia Rowley. Ji išpil
dė du dalykus (Brhmso rapsodija 
ir Chopino cherzo) solo.

E. Kepalaitei nesigailėta karš
tų plojimų ir gėlių, kurias įteikė 
organizacijos ir paskiri adelaidiš- 
kial, atsidėkodami viešniai iš Mel
bourne už puikų vakarų. J.K.

HOBARTO 
Naujienos

I Toli gyvename nuo didžiųjų lie
tuviškųjų centrų. Ir nedaug čia 
mūsų. Bet krutame kiek išgalėna-

I mi. Nepraleidžiame nepaminėję 
reikšmingų tautai įvykių ir šven
čių. štai, tragiškųjų birželio trė
mimų mlnėjiman birželio 24 d. su
sirinkome tikrai gausus būrys sa- 
lėn, kur štuopis skaitė paskaitų, 
o Munčelis padarė aktualų ir la
bai kruopščiai paruoštų praneši
mų apie pastarojo meto Sovietų 
politikos permainas, šis praneši
mas, geriau tiktų vadinti paskai
ta, daug kam atidarė akis apie 
bolševikų gudrybes. A. Žemaičio 
deklamacija bei Gaižiūno vadovau
jami savaitgalio mokyklos moki
niai (Gema Valuckaitė, Regina 
Milinkevičiūtč, Algis Milinkevičius, 
Ignas ir Lina Vaiciulevičiai gražiai 
paįvairino tautos rezistencijos die
nos minėjimų.

* Liepos 7 d. apylinkės valdybos 
suruošti šokiai ir loterija buvo 
graži proga tautiečiams lietuviš
koje draugystėje praleisti keletu 
valandų. Vakaro pelnas paskirtas 
Melbourne “Atžalyno” tautinių šo
kių grupei, kuri dalyvaus pasau
linės olimpiados atidarymo iškil
mėse, ir bendruomenės laikraščiui 
— Mūsų Pastogei” paremti.

PRANEŠIMAI
“Kovo” Sp. Kl. praneša visiems 

aukojusiems Sydnėjaus Kovo 
Sporto Klubo nekilnojamo turto 
įsigijimui, kad už šiuos pinigus 
numatoma Klubo vardu įsigyti 
Sydnėjaus lietuvių centr. namų 
akcijų.

Kadangi pinigai buvo renkami 
ne namų akcijoms pirkti, aukoju
sieji, kurie tam nepritartų, prašo
mi iki š.m. rugpjūčio 25 d. apie 
tai pranešti “Kovo” klubo valdy
bos sekretoriui: Br. šaltmiras, 319 
Crown St., Sydney.

Valdyba.

Gilių namuose pobūvio metu J. 
Šimboro iniciatyva pravesta mez
liava Vokietijoje pasilikusiems 
tautiečiams davė £ 2.12.0.

Iš M. Zakaro gauta £ 1.0.0. šie 
pinigai prijungti prie vajaus metu 
surinktųjų ir dabar bendra suma 
yra £ 163.12.0.

Visiems aukotojams nuoširdus 
dėkui.

ALB Bankstowno Apyl. V-ba.

Mirus Lietuvoje brangiai 
motinai,

Colį. BRONIUI PLOKŠČIUI 

nuoširdžių užuojautų reiškia 
Adelaidės Teisininkai.

Pajieškojimas
* Paj ieškomas p. Lišauskas. 

Yra svarbus laiškas. Kreiptis 
“Mūsų Pastogė”, Box 4558, G.P.O. 
Sydney, N.S.W.

Mielų bičiulį

VINCĄ NAKREVICIŲ, 

paliestų liūdnos žinios iš Tė
vynės dėl jo tėvelio
Vinco Nakrevičiaus užgęsi- 

m<>, bičiuliškai užjaučiu
K.K. Kuncevičius.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

ALFONSĄ BALTRŪNĄ, - 

jo mylimai žmonai 

ONAI BALTRŪNIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučia

Geelongo Liet. Namų 
Statybos Komitetas.

Mielus bičiulius,

JONĄ IR SILVESTRĄ 
VALIUS,

jų mylimai motinai Lietuve- 
je mirus, nuoširdžiai užjau
čia

Simas Grina

JONĄ IR SILVESTRĄ VALIUS, 

jų brangiai motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame 
Sofija, Jonas ir Vincas 

Meiliūnai.
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I
 EUROPIETIS SPECIALISTAS ----- g

OPTIKAS Į A £
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių _ 1 reakinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., ŪlYtS 
šeštad. 9-13 vai. J C]

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 1 f m

(Priešais Melbourne Town Hall.) " g
Centr. 1819 | S

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTLJĄ, 
RUSIJĄ, UKRAINĄ.

s Maistas — Vaistai — Rūbai — 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. į: 

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

Visų prekių pavyzdžiai mūsų įstaigoj. , ( S

I O D R A
|111 Bourke St., Melbourne C.I., Telef. MF 6178|

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

PAGEIDAUJANT SIUNČIAME

ORO PAŠTU
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
(

Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimų.

Mylimai žmonai

ONAI BALTRŪNIENEI

mi|^, liūdinčiam vyrui Alfonsui Baltrūnui reiškiame nuošird
žių užuojautų.

ALB Geelongo Apyl. Valdyba.

Bendro likimo mielam bičiuliui H
ALFONSUI BALTRŪNUI, j

jo mylimai žmonai mirus, gilių užuojautų reiškiu ir kartu į Į 
liūdžiu

L. Bertašius.

.............................................................. iiiiniiiiiiiii... limn... .
MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJOS

Sydnėjaus skyriaus valdybos rengiamas

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

Programų išpildys geriausios jaunimo meniškosios Jėgos. 
Šokiams gros gera kapela. Turtingas bufetas.

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

niiiinmiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

KALENDORIUS
RUGPJŪTIS 1956 AUGUST

T 1 Petras, Sudūvis, Avietėlė
K 2 Alfonsas, Guoda, Tugaudas
P 3 Steponas, Lengvė, Mangirdas
Š 4 Domininkas, Smilgė, Gerimantas

S 5 Šv. P.M., Sniegutė. Rimtas
P 6 Viešp. Atsimainymas, Daiva, Alaušas
A 7 Kajetonas, Prutenė, Drųsutis
T 8 Kirijakas, Daina, Uogintas
K 9 Romanas, Gražutė, Pilėnas
P 10 Laurynas, Laima, Nerimantas
Š 11 Zuzana, Pūtis, Parutė

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

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias 

MEDŽIAGAS. RŪBUS, AVALYNĘ, 
VAISTUS

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymų su kainoraščiu 
Jūsų gimtųja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

S 12 Klara, Laimutė, Erimas
P 13 Ipolitas, Irvė, Asibutas
A 14 Euzebijus, Pajauta, Eimantas
T 15 šv. P.M. Dangun Ėmimas, Utenis
K 16 Rokas, Veiselė, Rugelis
P 17 Anastazas, Sigutė, Saulenis
Š 18 Agapitas, Alė, Mlntautas '

S 19 Liudvikas, šviesuolė, Patrimpas
P 20 Bernardas, Neringa, Svajūnas
A 21 Joana, Bukantas, Sungailė
T 22 Ipolitas, įminė, Karijotas
K 23 Pilypas, Ringelė, Baumilas
P 24 Baltramiejus, Rasuolė, Jogaudas
Š 25 Liudvikas, Liudytė, Gilius

S 26 Aleksandras, Salvinija, Gailutis
P 27 Kazimiero Kūno Perkėlimas, Aušrinė, Zubrys
A 28 Augustinas, Mintibutė, Liūtas
T 29 Jono Krikštytojo Nuk., Lameika, Nadmė
K 30 Rožė, Bytautas, Augūna
P 31 Raimundas, Roželė, Uolkertis

(||/POPTAE.y

GEELONGO “VYTIS” —
PABALT1ECIŲ KREPŠINIO 
TURNYRO NUGALĖTOJAS 

BALLARATE

Liepos 14 d. Ballarate įvyko pa- 
baltlečių krepšinio turnyras, ku
riame dalyvavo Melbourne estai, 
kurių komanda dabartiniu metu 
laikoma antrųja stipriausia estų 
krepšinio komanda Australijoje, 
Ballarato latviai — viena iš stip
riausių Ballarate komandų ir Gee
longo lietuviai. Turnyras buvo pra
vestas per vienų vakarų, todėl ir 
rungtynių laikas buvo sutrumpin
tas po 15 min. puslaiklui, kas, ži
noma, atsiliepė į rungtynių re- 
zultrftus. Šio turnyro organizato
rius buvo Ballarato latvių “Ven
tos” klubas. Klubo pirmininkas p. 
Raimanis, atidarydamas turnyrų, 
trumpai nušvietė Pabaltijo tautų 
krepšinio istorijų, pažymėdamas, 
kad Lietuva ir dabar tebėra ne
nuvainikuotas Europos meisteris.

Turnyro rezultatai:
Lietuviai laimėjo prieš Latvius 

30:22 (14:10). Estai prieš Lat
vius 39:27 (25:16) ir finale lie
tuviai po kietos ir permainingos 
kovos nugalėjo estus 28:23 (16:13)

Lietuviams taškus pelnė: Ber
tašius 24, Jonušas J. 9, Šimkus 
A. 11, Zenkevičius R. 4, Lipšys 
E. 2, Breneizeris V. 2, Aukšta
kalnis J. 4, Starinskas K. 0. Lie
tuviams laimėjimų nulėmė geras 
gynimas, kur Zenkevičius ir 
Lipšys buvo neįveikiami. Taip pat 
gerai sužaidė ir puolimas: Ber
tašius su Šimkum.

XXX
. Geelongo “Vyties” krepšininkai, 
laimėję 1955 metų Geelongo mies
to pirmenybes, taip pat išėjo ir 
1956 metų vasaros sezono nuga
lėtojais. šių metų žiemos sezone, 
pasibaigus pirmam ratui, “Vytis” 
užima pirmų , vietų — tikisi ir 
šiais metais pakartoti savo laimė
jimų. Geelongo sportininkai inten
syviai ruošiasi artėjančiai sporto 
šventei Sydnėjuje — prieš porų 
savaičių buvo išvykę Išbandyti 
savo jėgas su Melbournu, nors 
krepšinyje ir nepavyko laimėti, 
bet už tai tinklinyje nugalėjo 
stiprių “Varpo” komandų.

— Dalyvis —

Padėka
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu

bo Kovo Valdyba nuoširdžiai dė
koja už įteiktas dovanas ir svei
kinimus pirmojo penkmečio su
kaktuvių proga:

Mažosios Lietuvos Bičiulių D-jai 
už futbolo sviedinį su priedais, 
ALB Sydnėjaus Apylinkės V-bai 
už albumų, Sydnėjaus “Dainos” 

chorui už piniginę dovanų, visoms 
Sydnėjaus organizacijoms ir pa
skiriems asmenims už sveikinimus
ir linkėjimus, Sydnėjaus Socia
linės šalpos Moterų D-jai už pui
kų stalų paruošimų baliaus metu, 
“Dainos” chorui, p.p. Alg. Plūkui, 
Alg. Šimkūnui, P. Burkiui, Br. 
Kiveriui, Kovo meno sekcijai ir 
visiems prisidėjuslems prie prog
ramos išpildymo ir šventės minė
jimo paruošimo.

“Kovo” Valdyba.

Brangioms Sydnėjaus Soc. GI. 
Moterų Dr-jos Valdybos sesėms
Ir visoms draugijos narėms, vi-
siems bičiuliams, “Kęstučio” ir 

“Živilės” draugovių skautams-ėms, 
jų vadovams: broliui R. Jasels- 
kiui, Br. žaliui, sesei Marinai Osi- 
naitei, “Dainos” choro dirigentui 
Alg. Plūkui už dovanas, gėles, 
sveikinimus ir taip įspūdingų Il
giausių metų mano vardinių pro
ga, širdingai dėkėju.

Mielos sesės ir broliai, man kiek
vienas gvazdiko žiedas primins 
tuos skautiškus veidelius ir giedos 
Jūsų jaunatvės giesmę.

Marija Cibulskienė.
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