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padarė sprogusios bombos įspūdį. 
O jei prie to dar pridėti atidary
mą durų visokioms delegacijoms 
ir ekskursijoms, gavosi vaizdas 
tikrai skirtingas nuo to, prie ku
rio Europa ir Amerika buvo pri
pratusius. Taikaus sugyvenimo su 
Sovietų Sąjunga šalininkai įžiū
rėjo tame pasikeitime paties ko
munizmo pasikeitimą ir pradėjo 
dar daugiau rodyti savo draugiš
kumą. Tik Amerikos politikai lai
kėsi rezervuotai ir įspėjo kitus 
nebūti per dideliais optimistais.

Partijos linijos pakeitimas Ru
sijoje, kur visi gyventojai yra 
pakankamai išdresiruoti, nesuda-! 
ro problemos — Užtenka jį tik pa
skelbti ir nieks jo neginčys. Ta
čiau, kiek tai liečia užsienį, tail 
jau yra komplikuota problema. i 
Čia komunistams į pagalbą atėjo < 
Stalino mirtis. Ja ir pasinaudojo 
Kremliaus vadai. Stalinas pada
rytas atsakingu už visas neteisy
bes — ne partija.

Bet kas gi naujo Sovietų poli- j 
tikoje? Tikslai ir ideologija liko
ta pati, ir čia Jokių pasikeitimų Labai nemalonioje padėtyje atsi- 
nematyti ir ateityje netenka L,, 
laukti. Sovietų Sąjunga neatsisa
ko nuo komunizmo. Taigi, gal tei- 
singiau būtų kalbėti apie naują 
Sovietų Sąjungos taktiką, o ne1 
naują politinę liniją.

Čia reikia išskirti dvi skirtin
gas sritis: santykiai su nekomu
nistiniais kraštais, įskaitant jų 
komunistines partijas ir simpati- 
kus, irkomunistų dominuojamus, 
bet ne rusiškus, kraštus.

Jėgos rodymas ir agresingas lai
kymasis Iššaukė laisvųjų tautų 
nepasitikėjimą buvusiu sąjungi1 
ninku ir sustiprino Jų budrumą 
bei ginklavimąsi. Be to, privertė 
tas tautas užmiršti dalį savo skir
tingų Interesų ir sueiti j daug 
glaudesnį bendradarbiavimą. Tuo 
būdu, Sovietų Sąjungos viltis su
kiršinti vakariečius, nepavyko. Ki
ta vertus, žinios apie žiaurumus 
užimtuose kraštuose privertė ko
munizmo slmpatikus pagalvoti kri
tiškiau apie žadamą gerovę.

Iš kitos pusės, komunistų valdo
muose kraštuose pradėjo rodytis

to dūrė Vakarų komunistinių parti
jų vadai, kurie patys kuvo pasi
darę mažais Stalinais savo parti
jose. Jų autoritetas, kuris rėmėsi 
stalinine vado linija, turėjo nu
kentėti. Be to, Vakarų komunis
tams nebegalima buvo užmesti 
naujos taktikos be jokių paaiški
nimų, o surasti įtikinamą ir so
vietams palankų Išaiškinimą sun
ku. Todėl nenuostabu, kad atsirado 

. nepasitenkinimo ir murmėjimo 
italų ir prancūzų komunistų tar
pe. Tas murmėjimas, nors ir įne
šė tam tiko disonanso į Vakarų 
komunistų santykius su Sov. Są
junga, nėra ypatingai pavojingas, 
nes naujoji taktika esmėje yra 
vakariečiams priimtinesnė už bu
vusią Stalino liniją, ir, reikia ma
nyti, kad santykiai vėl bus geri, 
galbūt kelių vadų sąskaiton. Kad 
taip yra , galima matyti iš Indi
jos komunistų partijos nutarimo, 
kuriuo pritariama naujai Krem
liaus linijai ir skelbiama, kad par
tija sieks komunizmo įgyvenimo 
Indijoje, Indų kultūros ir tradici-

opozicijos žymių prieš rusų domi- I J U pagrindu ir Markso — Lenino 
m.. i________________ 4 irlnin Siriaanio (V n irt lift tai erai p-' idėjų šviesoje. (Kaip jie tai galė

tų padaryti, sunku įsivaizduoti.)
navimą. Tų kraštų komunistai, 
pritardami komunistinės santvar
kos įvedimui ir sovietų paramai, 
pradėjo rodyti nepasitenkinimą 
dėl visiško tų tautų papročių ir 
kultūros neigimo Ir rusifikacijos 
politikos. Maždaug tas pats vaiz
das ir Azijoje.

Azijoje komunistai tikėjosi grei
to laimėjimo dėl nepalankios eu
ropiečiams nuotaikos ryšium su jų 
kolonijų politika. Bet ir čia ko
munistiniai metodai sukėlė nepasi
tikėjimą nekomunistiniuose kraš
tuose, gi iš kitos pusės, komuniz
mo pavojus paskatino anglus ir 
prancūzus pagreitinti nepriklau
somybės grąžinimą kolonialinėms 
tautoms. Tiesa, tas klausimas ga
na sunkiai sprendžiamas, bet vis 
tik juda ir išmuša komunistams 
ginklus iš rankų.

Visa tai ir yra priežastim 
naujos Sovietų Sąjungos taktikos. , 
Kremliaus vadai stengiasi viso
kiais būdais įtikinti pasaulį, kad 
Sovietų Sąjunga yra tokia pat de- !

JAV „i“™; i

Trynimasis valdžios viršūnėse 
ir tolerantiškos kalbos sukėlė vil
čių satelitų kraštuose — prispau
sti žmones pradėjo bruzdėti, o 
Lenkijos darbininkai Poznanio 
mieste pareikalavo didesnių algų 
ir jėga mėgino priešintis prieš 
valdžią. Perankstyvos buvo viltys 
ir šimtai gyvybėmis sumokėjo už 
pasipriešinimą. Lenkų aukos iššau
kė pasaulio pasipiktinimą, kuris, | 
be abejonės, yra labai nemalonus 
Chruščevui ir jo draugams.

Vakarų politiniai stebėtojai mė
gina pranašauti Chruščevo — Bul
ganino kritimą ir Malenkovo grį
žimą į Sovietų Sąjungos vadovau
jamą poziciją. Kaip ten bebūtų, ar 
Malenkovas pakeis Chruščevą ar 
ne, ar Iškils kas kitas, aš manau 
neturės didelės įtakos — nauja 
linija bus vykdoma toliau, nes ji 
yra Sovietų Sąjungai naudinga 
ir logiškai Išplaukianti iš esamos 
politinės situacijos. Ji galės būti 
pakeista pasikeitus sąlygoms.

Nagrinėjant galimas sovietinių 
nšujų vėjų pasekmes, galima ras
ti ir mažučių vilties kibirkštėlių, 
kad galų gale komunizmo grėsmė 
turės atslūgti ir žmoniškumas lai
mės. Sovietai vykdydami savo nau
ją draugiškumo liniją, neišvengia
mai turės tęsti pasikeitimą vizi
tais. * Jų žmonės turės lankytis 
Vakarų kraštuose ir įvairios Va
karų delegacijos ir turistai lanky
sis Sovietų Sąjungoje. Toks lan
kymasis gali atverti sovietinių pi
liečių akis ir jie gali pradėti rei
kalauti reformų savam krašte. 
Kaip ten bus parodys ateitis — 
šiandien džiaugtis peranksti.

Senas romėnų posakis “Saugo, 
kis priešo dovanas duodančio” yra 
labai tinkamas šiai dienai. Pasi
tikėjimo ir draugiškumo priedan
goje parengtas puolimas yra daug 
pavojingesnis už atvirai paskelb
tą karą.

KOVA DEL KANALO
SUESO KANALO NACIONALIZAVIMAS IŠŠAUKĖ NELAUK
TAI DIDELI SUBRUZDIMĄ. KO LKAS TESPROGINĖJA TIK ŽO
DINĖS BOMBOS.

Sueso kanalą nacionalizavo Egi
ptas. Didžiosios jūrinės valstybės 
šito akto nepripažįsta ir reikalau
ją, kad Egiptas Sueso kanalą ati
duotų tarptautinei kontrolei. Egi
pto prezidentas, teisingiau dikta
torius, pik. Nasser, teigia, kad 

Sueso kanalas, iškastas per Egip
to

1 tui. 
nes 
kad _________________ ______

I savo teritorijoje elgiasi ir tvar
kosi nepriklausomai kitų valios.

Londone įvyko Anglijos, Pran
cūzijos ir JAV-blų užsienių reika-

I lų ministerių konferencija, kuri 
I griežtai pasmerkė Nassero žygį ir

žemę, turi priklausyti Egip- 
Jis griežtai atmeta tarptauti- 
kontrolės idėją, nurodydamas, 
kiekviena suvereninė valstybė

britų piliečius nedelsiant išsikraus
tyti iš Egipto. Anglų spauda ir 
viešoji nuomonė yra už tai, kad 
Londonas šį kartą privalo būti 
kietas ir, jeigu neišvengiama, pa
naudoti jėgą. Nasseras pareiškė, 
kad Egiptas savo teises į Sueso 
kanalą ginsiąs iki "paskutinio 
kraujo lašo”. Sovietų kom. parti
jos pirm, sekretorius Chruščevas 
įspėjo Vakarus elgtis protingai.

Egipte vyksta mobilizacija ir 
atliekami pasiruošimai priešlėktu
vinei gynybai. Visi sporto klubai 
paversti jaunimo karinio paruoši
mo punktais.

Padėtis įtempta. Manoma, kad 
Egiptui nedarant nuolaidų, Sueso 
kanalas gali virsti antrąja Korėja.Anglija, kad jie nėra kam nors 

pavojingi, kad jie siekia tik drau
giško sugyvenimo su kaimynais 
Ir normalių ūkinių ryšių. Tuo pa
čiu metu siūlo draugišką pagalbą 
visoms atsilikusioms tautoms. Taip 
pat atsisako nuo tiesioginio kiši
mosi į satelitinių kraštų vidaus 
tvarkymąsi. Kitaip sakant, nori 
įtikinti pasaulį, . kad tie kraštai 
savo noru pakeitė valdymosi tvar
ką ir jos toliau laikosi.

PASAULIO REAKCIJA DĖL 
NAUJOS SOVIETŲ SĄJUNGOS 

TAKTIKOS

Chruščevo — Bulganino vizi
tai, malonios kalbos Ir pažadai

24 jūrinių valstybių konferenci
ją, į kurią pakviestas ir Egiptas, 
ši konferencija turės aptarti su
sidariusią padėtį ir pasisakys dėl 
Sueso kanalo tarptautinės kont
rolės.

Anglija, kaip oficialiai skelbia
ma, yra pasiryžusi panaudoti vi
sas priemones, kad Sueso kanalas 
ir toliau būtų laisvas viso pasau
lio laivams. Karalienei pasirašius 
aktą, Anglijos vyriausybė numa
to pašaukti pirmos klasės atsar
ginius. Keletas karo laivų pasiųs
ta į Kiprą ir Maltą. Kariniai pa
siruošimai vykdomi ir Prancūzi
joje. D. Britanijos ambasada 
Egipto sostinėje paprašė visus

TIBETIEČIAI 
NEPERMALDAUJAMI

Pereitą savaitę buvo rašyta apie 
sukilimą prieš komunistus Tibete. 
Dabar BUP žinių agentūra iš Kal
kutos praneša, kad prieš kurį lai
ką Tibeto žemdirbiai išskerdė ke
lis šimtus kom. Kinijos karių. 
Skerdynės įvyko “taikos” derybų 
metu, kada tibetiečiai staiga puo
lę raudonuosius kiniečius ir kelis 
šimtus jų išžudę. Atsiųsti kinie
čių šarvuočiai užėmė tibetiečių gy
nybos punktą, bet tlebetiečiai skel
bia, kad jie kovos, iki ne vieno 
raudonojo kiniečio neliks Tibete.

KVIEČIAMI APŽIŪRĖTI BŪSIMŲ SAVO NAMŲ 

je teritorijoje gyvenančius 
tiečius.

Pagal turimas lėšas (apie £ 
3.000) depozitui, jau yra reali 
galimybė įsigysi didesnį ar ma
žesnį pastatą, tačiau nėra tikra, 
kad ji bus patogioj vietoj ir pa
kankamai mums erdvus. Todėl 
yra būtina turimą kapitalą padi
dinti, kad iš karto būtume paten
kinti įsigytais namais ir neapsi
sunkintume išslmokėjimo nuošim
čiais.

Šia proga ir kreipiamės į vi
sus tautiečius ateiti laiku talkon 
įsigyti tautinius namus Melbour
ne.

Melbourne Lietuvių Namai — 
Tavo namai. Juos turėdamas ne
sijausi vienišas ir skurstąs sve
timoj aplinkoj. Kiekvieną laisves
nę valandą, ar tai bus savaitga
lis, ar tautinių ir kitų švenčių 

progomis, juose rinksimės — kar
tu išgyventi ir rūpesčius ir džiau
gsmą. Esame ne tik plačiai išsi
sklaidę, bet ir pernelyg toli vie
nas nuo kito atitolę. Turime sten
gtis visas kliūtis mūsų susiarti
nimui nugalėti ir išlikti vienos 
šeimos gyvais nariais.

Iki rugsėjo mėn. 8 d. tęsiasi 
akcijų platinimo vajus. Per tą lai
ką, kiekvienas tautietis yra pra
šomas įsigyti bent po vieną akci
ją ir tapti 
Klubo nariu. 
Motiejūnas.

Melbourno 
mums reikalingi ir jie bus įsigyti.

Visais Melbourno Lietuvių Na
mų reikalais kreiptis į J. Anta
naitį,

Melbourne Lietuvių Klubo Ta
ryba šaukia visuotiną akcininkų 
susirinkimą, kuris įvyks š.m. 
rugpjūčio mėn. 19 d. (sekmadienį) 
1.30 vai. Monash House, Cann
ing ir Kay gatvių kampas, Carl
ton, tokia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. 
Mandatų komisijos sudarymas. 3. 
Prezidiumo sudarymas. 4. Statuto 
priėmimas. 5. Namų pirkimo klau
simas. 6. Nario mokesčio nustaty
mas. 7. Kontrolės komisijos rin
kimai. 8. Klubo teismo rinkimai. 
9. Einamieji reikalai. 10. Susirin
kimo uždarymas.

Skirtu laiku neesant kvorumo, 
po pusės valandos įvyks antras 
susirinkimas, kuris bus teisėtas, 
tačiau tegalės spręsti tik darbo
tvarkėje nurodytus klausimus.

Į susirinkimą vykti iš Bourke 
Street į East Brunswick tramva- 

1 Jais ir važiuoti Nicholson Street 
I iki 14 sustojimo (stop), netoli 
I Exhibition Building.

— x —
i šis susirinkimas šaukiamas pir
kti numatomuose namuose, kad 
susirinkusieji turėtų progos juos 
apžiūrėti. Kartu yra kviečiami ir 
visi kiti tautiečiai, kurie iki šiol 

'.nėra prie namų įsigijimo prisidė
ję, atvykti ir ten pat vietoj įsi
rašyti nariais.

Namų įsigijimas bus galimas tik 
visiems Melbourno lietuviams vie
ningai jungiantis tiek savo asme
nišku dalyvavimu, tiek materiali
niais ištekliais. Reikia tikėtis, kad 
ir atokiau nuo Melkourno, Victo- 
rijoj, k.a. Albury, Moe, Franks
ton ir Ht., gyveną tautiečiai ras 
būdų prie namų įsigijimo prisidė
ti, nes šių namų paskirtis — bū
ti mūsų tautine šventove tiek mū
sų tautiniam bendravime, susirin
kimams, minėjimams, jaunimo 
sporto žaidynėms ir t.t., tiek pat 
lygiai būti pastoviu tautinės kul
tūros židiniu, kuris Jungtų ir stip
rintų tautinėn vienybėn visus šft-

tau-

Melbourne Lietuvių
Vajui vadovauja J.

Lietuvių. Namai yra

93 Madeline, Clayton, Vic.
MELBOURNO LIETUVIŲ 

KLUBO TARYBA.

• Netoli Sydnėjaus “Birch
grove Park”, anglių transporto 
laivas, su kroviniu plaukęs iš 
Newcastlio į Sydnėjų nuskendo ir 
žuvo 10, o išgelbėti 4 įgulos nariai.

Prieš keletą dienų, susidūrus 
Andrea Dorea italų keleiviniam 
laivui su Stockholm švedų keleivi
niu laivu, kaip pranešama iš New 
Yorko, žuvo 54 keleiviai.

Laivų avarija įvyko apie 190 
mylių nuo New Yorko, esant 
tirštam rūkui. Andrea Dorea, ku
riuo keliavo apie 1600 žmonių, 
nuskendo. Keleivius išgelbėjo ame
rikiečių ir į pagalbą atskubėjęs 
prancūzų keleivinis laivas. Dalį 
nuskendusio laivo žmonių .paėmė 
Stockholm, kuris taip pat smar
kiai sužalotas, bet dar galėjo pa
siekti New Yorko uostą. Ši ne
laimė yra viena įš didžiausių ke
leivinių laivų istorijoje. 

f

+ Iš Rangūno pranešama, kad 
kom. Kinijos kariuomenės daliniai 
įsiveržė į Burmos teritoriją ir 
okupavo apie 1000 kvadratinių my
lių. Kautynėse prieš burmėnų ka
rius dalyvavo apie 500 kiniečių. 
Dabar mažomis grupėmis kiniečiai 
žengia per sieną ir sudaro tvirtus 
atramos punktus giliai šiaurės — 
vakarų Burmos teritorijoje.

Burmos vyriausybė Kom. Kini
jai įteikė protesto notą.
• Liepos 20 d. Vliko Informa

cijos Tarnybos valdytojas M. Gel- 
žinis, Federalinės Vokietijos spau
dos klube Bonoje sukvietė spau
dos konferenciją, kurioje vokiečių, 
prancūzų ir ispanų spaudos atsto
vams nušvietė Katalikų Bažnyčios 
padėtį Sovietų pavergtoje Lietu
voje. Į konferenciją buvo atvykę 
žurnalistai, atstovaują kelių mi- 
lionų tiražo vokiečių ir užsienio 
laikraščiams ir spaudos agentū
roms. Pažymėtina, kad konferen
cijoje dalyvavo ir komunistinių 
"Neue Zelt” ir “Berlyner Zeitung”, 
leidžiamų R. Berlyne, laikraščių 
atstovas. Konferencija truko 2 
vai. ir sukėlė gyvą susidomėjimą 
ir diskusijų. Daug gyvumo įnešė 
pirmą kartą tokioje konferencijo
je dalyvavusio komunistinės spau
dos atstovo pareiškimai, į kuriuos 
reagavo ir kiti į konferenciją at
vykę žurnalistai.

VISI SPAUDOS DRAUGAI
RUGPJŪČIO 18 DIENĄ SUSITINKA “MŪSŲ PASTOGĖS”

SPAUDOS BALIUJE]
Balius įvyks Cabramattoje, miesto savivaldybės puošnioje salėje.

Kiekvienam svečiui nemokamai kuklus užkandis ir pirmoji taurelė, 
o moterų soc. globos draugijos bufete valgių ir gėrimų kiekvienas 
ras pagal savo skonį. Vertingų dalykų bus galima laimėti loterijoje, 
šokiams gros gera kapela. Bus ir meninė programa. Staliukai — 
dešimčiai žmonių kiekvienas. įsigyjant pakvietimus (o tai reikia jau 
dabar padaryti) malonėkite nurodyti, kieno vardu užsakomas staliu
kas.

PAKVIETIMAI GAUNAMI: Pas ALB Krašto Valdybos, Bankstowno, Cabramattos ir Sydnėjaus 
apylinkių valdybų narius, Moterų soc. globęs valdybos nares, Camperdowne spaudos kioske, 
Cabramattoj “Rūtos”, Bankstowne “Ventos” ir Parramattoj “Baltia” Pty( Ltd. krautuvėse. Tele
fonu užsakoma: “M.P.” Red. — UY 4581, “Minties” spaustuvėj — WB 1758, V. Simniškls — 
MX 2120, V. Doniela — UJ 0289 ir O. Motūza — UY 2805. Pakvie timų kaina — £ 1.
KVIEČIAMI: Visi Sydnėjaus, Canberros, Wollongongo, Newcastlio, snieguotųjų kalnų ir kitur 
gyveną “Mūsų Pastogės, kitų lietuviškų laikraščių skaitytojai bei jų bičiuliai.

BALIAUS SALĖ: Tik 2 min. nuo Cabramattos gelež. stoties (atva

žiavus iš Sydnėjaus, pereiti tiltą į dešinę pusę ir už stoties, gal 150 
metrų paėjėjus, Cabramattos Civic Town Hall).

VĖLUOTIS NEREIKIA — pradžia 7 vai. Gerbdami tvarką ir įstatymus, nenoromis skirstysimės 
1 vai. J namus vyksime traukiniu; savo, draugų Ir prityrusių taksi šoferių vairuojamais auto
mobiliais.

Tad iki malonaus pasimatymo “M.P." spaudos baliuje!

1
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IR VĖL NEGERAI... ŽYMŪS VEIKALAI 
TĖVYNĖJE RAUDONOJI KNYGA

“NAUJŲJŲ AUSTRALŲ

Victorljoje veikia taip vadina
ma anti-komunistinė darbiečių 
partija, kuri susilaukė didelių sim
patijų ir paramos iš naujųjų atei
vių. Dabar tokia pat politinė par
tija norima steigti ir N.S.W. Ir 
jon bus siekiama sutelkti visus 
čia gyvenančius naujuosius atei
vius. Sitai iššaukė didžiausį at
garsį Sydnėjaus spaudoje. Nuro
doma, kad per kitus federalinlus 
rinkimus jau turės teisę balsuoti 
pusė miliono ateivių, atseit, tiek 
jau bus priėmę šio krašto piliety
bę. Ir šie balsai esą kaip tik nu- 
lemsią, kuri partija sudarys fe- 
deralinę vyriausybę. Daugiausia 
dėl to susirūpinusi darbiečių par
tija, nes ateiviai daugiau linkę 
palaikyti grynai prieškomunistines 
partijas. Esą, pažymi Sydnėjaus 
laikraščiai, “jei jūs kiek abejojat 
dėl to, tai jum reikia tik žvilg
telti j ateivių laikraščius, išeinan
čius šiame krašte. Jų yra daugiau 
kaip 80, daugiausiai savaitraščiai 
svetimomis kalbomis. Jie remia 
arba liberalų, arba anti-komunis- 
tinę darbo partiją. Darbo (Evatt) 
partija neturi simpatijų jų tarpe” 
Toliau sakoma, kad yra šimtai 
ateivių įvairių organizacijų ir 
draugijų Australijoje. Jos visos 
aktyvios ir turi gausiai narių. Ir 
profesinėms sąjungoms nepavykę 
sutelkti “naujų australų” Evatto 
paramai. Prieš dvejus metus atei
viui, profesinių sąjungi) nariai, 
dar rėmė darbo pąrtiją. O dabar, 
dėl netinkamo profesinių sąjungų 
vadovybių elgesio ateivių atžvil
giu, jie darbiečių politika nusivy
lė. O prisiminkime Evatto laišką 
Molotovui.

Taigi, įsteigus anti-komunistinę 
darbo partiją čia netrukus prasi
dės kova dėl “naujųjų australų’’ 
pažiūrų, kurios daug kam kelia 
susirūpinimo. Esą iš viso labai ža
linga, kad ateivius norima įterpti 
į atskirą politinę partiją. Tai yra 
visai nepriimtina šiam kraštui 
nationaliniu požiūriu. Ateiviai esą į 
turėtų būti asimiliuoti į įvairias 
politines partijas. Priešingos pas
tangos būtų tik sudarymas ele
mento, kurio galvojimas yra sve
timas šio krašto gyvenimo bruo
žams.

POLITINĖ PARTIJA”.

NEPAGEIDAUJAMI TAUTI-. 
NIA SUSIPRATĘ ATEIVIAI
Toliau dar pasisakoma, kad su

telkimas naujų australų į atski
rą politinę partiją būtų pastūmė- 
jlmas šio krašto į tautinius vai
dus, neapykantą ir nepakantumą. 
Esą, dauguma australų ,kurios 
tautybės jie bebūtų, ar jie yra se
ni, ar nauji, ir kokių Jie bebūtų 
pažiūrų, pasipriešins to politinio 
vieneto steigimui. Joki ateivių 
tautiniai poreiškiai čia nėra pa
geidaujami. šis kraštas, esą, nie
kados neturi būti padalintas į 
priešingas tautines bendruomenes, 
kaip tatai yra Amerikoj ar Ca- 
nadoj. Organizavimas atsiribojan
čių tautinių grupių, skatinant pa
sipriešinti kitoms grupėms, būtų 
pirmas žingsnis suskaldyti šią 
tautą į dalis. Neasimiliavęsi tau
tinės ateivių grupės yra ne pa
laima, bet pavojus Australijai. 
Bet ateiviai niekados neįsilles į 
šio krašto gyvenimą, jeigu jie 

bus pakviesti susitelkti į atskirą 
organizaciją, siekiančią politinių 
tikslų. Esą šio plano sumanytojai 
net rengiasi plačiai pravesti pro
pagandą ateivių tarpe jų gimto
mis klbomis. O, pasak Sydnėjaus 
spaudos, turėtų būti tik viena kal
ba kalbama šiame krašte, ar poli
tiniais, ar kitais tikslais. O tai 
yra australų kalba, šio plano su
manytojai ir talkininkai, rašoma, 
yra pavojingo laipsnio fanatikai. 
Dauguma australų sutiks, kad su 
komunizmu turi būti kovojama, 
kur jis gręsia šio krašto gyveni
mui, bet tautiniai fanatikai, gir
di, gali atnešti daugiau žalos, kaip 
komunizmas.

Malonus skaitytojas pats pasi
darys sau Išvadas, vienok Sydnė
jaus laikraščių svaičiojimai dėl 
ateivių tautinių aspiracijų, yra 
bergždžias pūtimas prieš vėją.

K. KEMEŽYS.

Stalino nusikaltimai 
filme

Reuteris iš Paryžiaus praneša, 
kad Sov. Sąjungos Kultūros mi
nisterija atmetė, kaip “įžeidžian
ti”, Holliwoodo filmų statytojo Dar
ryl F. Zanuck kvietimą' bendra
darbiauti statant filmą apie “Juo-

Po Stalino mirties Lietuvoje pa
sirodė nemaža vertingų lituanistu 
nių veikalų bei kitų knygų. Ka
dangi jų gavimas yra atsitiktinas 
užsieny, negalėsiu suminėti visų 
pasirodžiusių gerų knygų. Yra iš-» 
leisti abiejų Lazdynų Pelėdų raš
tai 7-niuose tomuose, Brolių Juš
kevičių Lietuvių Liaudies dainų 
nauja laida, 3 didžiuliai tomai, 
kiekvienas netoli 1000 psl. su išti
su originaliu 1880 m. leidinio teks
tu. Tų pačių Juškevičių .du did
žiuliai, po 700 pusi, tomai “Svod- 

I binė Rėdą” pasirodė knygų rinko
je. Taip pat neseniai išėjo iš spau
dos J. Čiurlionytės Liaudies dainų 
liuksusinis, apie 500 pusi, leidinys 
su gaidomis, Tautosakos Rinkti
nė. Išleistas puikus Salomėjos 
Neries albumas, turįs dokumenti
nės reikšmės. Pasirodė ir rinkti
niai S. Daukanto raštai. Pernai 
išleisti net K. Donelaičio rankraš
čiai, labai didelio formato, kaip 
originalas fotografiniu būdu. Pa
sirodė ir didysis, labai gražiai iš
leistas Vilniaus albumas, Balčiko
nio mažasis lietuvių kalbos žody
nas, apie 1000 pusi., puiki Lebed
žio studija apie Simoną Stanevi
čių, Lingio Lietuvių liaudies žai
dimai, Krėvės rinktinių raštų to
melis, Mikalinos Glemžaitės Lie
tuvių tautiniai drabužiai su spal
votais raštais. Nemaža išleidžia
ma vaikams knygelių. Savotiškai 
įdomūs “Pergalės”, “švyturio” ir 
“Literatūros ir Meno” žurnalai.

Nors ir sunkią dalią neša mū
sų broliai pavergtoje Tėvynėje, 
tačiau stengiasi tyrinėti, dirbti Ir 
nagrinėti mūsų senuosius raštus, 
rašo studijas.
Iš anksčiau suminėtų knygų ma
tome, kad domėjimasis lituanistika 
yra gyvas, pasirodo ir" didelės rei
kšmės veikalų. Lituanistams gy
venantiems tremtyje, pravartu pa
sekti naujai pasirodančius veika
lus ir su jais susipažinti.

A. Kr.

! zapo Stalino kriminalinius nūs: 
i kaitimus”..

D.F. Zanuck sako, kad Jis lt 
tikėjęsis šitokio atsakymo, bet jis 

’ ir nėra reikalingas Maskvos ben- 
I dradarbiavimo, kadangi “Stalino 
kriminalini genijų pilnai atidengė 

, Chruščevas savo kalboj 20 komu- 
I nistų partijos suvažiavime”.

“Raudonoji knyga” (Alberto 
GALTER, “Libro rosso della chie- 
sa perseguitata”. Editrice Anco- 
ra, Milano, 1956), — pasirodžiusi 
1956 metais gegužio mėn. ir to 
paties mėnesio 23 d. įteikta popie
žiui, 52-67 psl. išsamiai aprašo 
Kat. Bažnyčios padėtį Lietuvoje. 
Ten pateikta įvairios dokumenti
nės medžiagos apie katalikų per
sekiojimą. Kai kurie dokumentai 
ištisai išversti į italų kalbą, pvz. 
švietimo komisaro 1940 m. rugpjū
čio 31 d. įsakymas, draudžiąs kal
bėti maldas prieš ir po pamokų 
ir liepiąs iš mokyklų pašalinti vi
sus “kulto ženklus”; vidaus reika- ' 
lų komisaro instrukcijos, kaip tu
ri būti trukdoma švęsti Kalėdų 
šventės, kaip turi būti ypatingu 
būdu sekama dvasininkija, regist
ruojamos religinės organizacijos, 
bažnyčios, dvasininkai, trukdoma 
jų veikla etc. Iš antrosios okupaci
jos duodama duomenų apie nepa
sisekusį mėginimą įsteigti okupan
tams palankią “Tautinę bažnyčią”, 
apie vyskupų ir kunigų bei tikin
čiųjų išvežimus, apie nepakeliamų 
mokesčių uždėjimą ir kitokį reli
ginį varžymą.

Italų žinių agentūra “Italija” 
1956.VI.30 perdavė iš Ženevos ži
nią, kad Sovietai nenori skaityti 
"Raudonosios knygos”. Minimojoj

Prieš penkerius metus Sydnėjuje buvo įsteigtas Šviesos Sambūrio toms tautoms Nepriklausomybes 
skyrius. | pirmąją šio skyriaus vadovybę buvo išrinkti, sėdi iš 
kairės į dešinę: J.P. Kedys, V. Saudargienė, D. Paltarokaitė, H. SUTVIRTINK VALANDĖLEI SA- 
Salkauskas, stovi iš kairės į dešinę : P. Pilka, J. Reisgys, gyd. M. Bo. fO DVASIĄ IR PAAUKOK LIE- 
bianskas, H. Kmitas, J. Masiokas ir J. Miknius. | TUVIŲ NAMAMS.

žinioj skelbiama: “Vienas iš “Rau
donosios knygos” apie religijos 
persekiojimus už geležinės uždan
gos autorių, Rev. dr. Bernard, lai
kraščio ‘Luxemburger Wort” re
daktorius, per spaudos konferen
ciją, kurią Liuksemburge suruošė 
“Augščiausiojo sovieto” vicepirmi
ninkas Paleckis, jam įteikė vieną 
tos tiesiog pribloškiančios doku
mentacijos, egzempliorių; bet so
vietinis atstovas pašaipiai besi- 
žvalgančių Liuksemburgo ir užsie
nio žurnalistų akivaizdoje atsisa
kė dovaną priimti, aiškindamasis, 
jog delegacija, kuriai jis priklau
so, neturi įpročio priiminėti do
vanas ar komplimentus.

Vienam iš žurnalistų, kuris pa
siteiravo, ar rusų valdžios vyrams 
yra žinomas “Rudonosios knygos” 
turinys arba bent jos egzistavi
mas, Paleckis atsakė, jog apie tai 
jis neturįs žinių. Į eilę jam ne 
visai malonių paklausimų apie re
liginę padėtį satelitiniuose kraš
tuose, o ypač Lietuvoje, iš kurios 
Paleckis yra kilęs, šis atsakė, kad 
“ten viešpatauja didžiausia lais
vė”, kad “ten nėra jokių priešin
gybių tarp valstybės ir religinių 
bendruomenių, nors vis dėlto rei
kią sutikti, jog kartais pasitaiką 
nesutikimų tarp įstatymo ir tų, 
kurie to įstatymo nesilaiko”...

BUV ŠAULIAMS!
VISIEMS LSST NARIAMS IR 

NARĖMS
Brangūs Broliai ir Sesės!

Šių metų rugsėjo mėnesio 1 d. 
pradedame šaulių vienetų organi
zavimą plačiu mastu. Tam tikslui 
LŠST LCV Ryšių Skyrius išleis 
specialią instrukciją, skirtą šau
liams ir šaulėms, pasiryžusiems, 
-ioms steigti savo gyvenamoje vie
toje šaulių klubą, būrį ar grandį, 
ar besidomintiems,-ioms naujai at- 
sikuriama Lietuvos šaulių Sąjun
ga tremtyje. Drauge su kita, ati
tinkamai pritaikyta šauliška med
žiaga, toji instrukcija — infor- 

I macija bus atspausdinta š.m. rug
sėjo mėn. “KARYJE”, išeinančia
me iš spaudos rugpjūčio mėn. ga
le.

Šių keltų šauliškų puslapių pa
darysime apie 300-400 atspaudų 
atskirai ir išsiuntinėsime šauliams 
įvairiuose kraštuose. LŠST LCV- 
bai čia labai reikia Jūsų pagalbos. 
Jūs be abejo, pažįstate ne vieną 
šaulį ar šaulę Australijoje. To
dėl, atėjus rugsėjo I-Jai, paimkite 
plunksną j rankas, brūkštelėkite 
porą žodžių žemiau pasirašiusia, 
jam, prašydami atitinkamo augš- 
člau minėtų atspaudų skaičiaus, 
ir, atspaudas gavę, išsiųskite pa
žįstamam šauliui ar šaulei drauge 
su šiltu, nuoširdžiu asmenišku ra- 
ginimu — kvietimu nedelsiant
įsijungti į šaulišką veiklą!

I Jums, Brangūs Broliai ir Sesės, 
aktyviai bendradarbiaujant su 
Laikinąja Sąjungos Vadovybe vie
netų organizavime, galime tikėtis 
gražių vaisių, darančių garbės 
šaulio vardui ir vėliavai.
LŠST LCV Pirmininko pavedimu, 
VAIDIEVUTIS A. MANTAUTAS

LSST LCV I Sekretorius, 
Ryšių Skyriaus Viršininkas.

Rašyti Mr. V.A. Mantautas, 
West Baden College, VTest Baden 
Springs, Indiana, U.S.A.

• Šiomis dienomis ABN Cent
rinio Komiteto posėdyje buvo nu
tarta paruošti memorandumą Jun
gtinėms Tautoms, nurodant visų 
bolševikų pavergtų tautų padary
tus nuostolius, genocidą ir reika
laujant suteikti visoms paverg-

A. ZUBRAS

RUSU TAUTAt
(Žiūr. Nr. 31 "Rusiškojo komunizmo...”)

Dabartinėje TSRS gyvena arti 200 tautų ir tautelių su 150 įvai
rių kalbų, apie 200 mllionų gyventojų, kurių 52 proc. rusai, 19 proc. 
ukrainiečiai, 4 proc. gudų, likusieji kitų tautybių. Tai spartaus prie
auglio kraštas: 1800 m. krašte būta 40 milionų gyventojų, 1850 m. 
— 70 mil., 1900 m. 110 mil., 1939 m. 193 mil. Skaičiuojama, kad 
1960 m. TSRS turėsiant arti 300 mil. gyventojų.

Kalbant apie rusų tautą, turime galvoje tikruosius rusus, kitų 
dar didrusiais vadinamus. Nuo jų neskiriame gudų. Tenka pastebėti, 
kad tarp ukrainiečių ir rusų yra žymus rasinis, kraujo grupės ir 
kultūros skirtumas, ko negalima pasakyti apie gudus. Kalba gudai 
taip pat artimesni rusams negu ukrainiečiai. 1917 m. revoliucija, 
galima sakyti, išimtinai vyko rusų gyvenamuose plotuose ir guduose, 
gi ukrainiečių sukilimas turėjo tautinės nepriklausomybės pobūdį. 
Šiuo metu ukrainiečių nepriklausomybės kovoje daugiausia reiškiasi 
Lenkijos valdytų sričių ukrainiečiai. Svarbiausioje Ukrainos dalyje 
rusinimas yra padaręs savo darbą, o ypatingai miestuose, kur gy
ventojų didelis procentas yra tikrieji rusų ateiviai.

Ruso vardas nėra aiškios kilmės. Yra mokslininkų, kurie 
ruso vardą norėtų kildinti' iš skandinavų kalbos, t.y. priskirti va
riagų laikams. Tai tiesa, kad X š. rusais tevadinaml tik Klevo ir 
jo apylinkių gyventojai, ir ruso tautybei žymėti vardo išplitimas 
vyksta su variagų įkurtos Kievo valstybės sienų praplitimu. Skan- 
dinaviviškai ruso vardo teorijai pagrįsti nurodoma, kad suomių kal
boje ruotsi vardu vadinami švedai. Šitų tačiau davinių neužtenka 
skandinaviškajai vardo teorijai tikėtinai pagrįsti, o reikia laikyti 
ruso vardą neišaiškintos kilmės. Ruso vardas ilgą laiką vartotas 
Maskvos carų valdomų sričių gyventojų tautybei nusakyti, gi pati 
valstybė vadinosi Rasija, mūsiškai — Rusija. Lenkai ir ukrainiečiai 
įvedė kalbon maskolio vardą, kuris reiškia maksvietį, maskol. G u- 
d o vardu mes vadiname rytinius rusus, kurie seniau yra sudarę 
Didž. Lietuvos kunigaikštystės didelę gyventojų dalį ir kurie patys 
vadinosi litovcais. Išryškėjus lietuvio grynai tautinės prasmės var
dui, nuo XIX š. gudai ima vadintis bieloruso vardu, atsiranda Bielo- 
rusija, kurs yra sudarytas kaip priešingybė Juodajai Rusijai arba 
centrinei Rusijai. Pats gudo vardas bus kilęs nuo germaniškosios 
kilties gotų vardo: juo lietuviai bus vadinę tuos slavus, kurie se
nesniais laikais buvo valdomi germanų. Mūsų kalboje baltgudžio Ir 
Baltgudijos vardas nevartotinas, bet sakytina gudai, Gudija. Uk
rainiečio vardas seniau tėra reiškęs pakraščio, gyventojus 
ir ta prasme jis buvo plačiai taikomas. XVI š. ukrainiečio vardas 
imta specialiai taikinti abiejų pusių Dniepro paupio gyventojams 
nusakyti. Kada ėmė kilti tos srities gyventojų seperatlstinė tautinė 
sąmonė, tai šis vardas imta vartoti tautybės prasme.

Rusai yra vidutinio ūgio — 1600 iki 1699 mm, šiaurėn žemėja, 
dominuoja pilka akių spalva — 44 proc., tamsiai nidi plaukai _  

33 proc., didelis procentas A kraujo grupės ir vidutinis B. Pagal 
P. Lester ir J. Millot, centrinėje ir šiaurinėje Rusijoje dažnai su
tinkamas susilpnėjęs šiauriečio tipas, kuris, palyginus su ryškiuoju 
šiauriečio tipu, esąs žemesnio ūgio, apvalesnio kiaušo, dažnai ries
tos nosies. Manytumėm, kad šiam rasiniam poskyriui geriausiai tin
ka šiaurės-rytų tipo vardas. Kalbiniu požiūriu rusai, kaip ir visi 
kiti slavai, priklauso indoeuropiečių rytiniam skyriui — satem šakai. 
Rusų gyvenamuose plotuose kaip tik kryžiuojasi Sukinės ir virvinės 
keramikos kultūros. Etniniu požiūriu rusai dideliu mąstu yra asimi- 
litarę uralo-altaiškąjį bei ugro-suomiškąjį elementą, kurio protėvynė, 
pagal N. Castren ir E. Seteala, bus buvusi Volgos linkyje ir jos in
takų rajone. Išsimėčiusiai salomis tarp rusų ugro-suomiškosios kil
mės gentys ir šiandien tebegyvena: tai čeremisai, mordviai, karelai, 
laplai,ingrai, vėpsai, votjakai ir k. Biologinėje rusų substancijoje 
žymius pėdsakus yra palikusi turaniškoji rasė per totorius — mon
golų ir baltųjų mišinys — kurie Rusijoje yra valdę beveik du šimt
mečius. Galutina totorių asimiliacija dar nėra užbaigta.

Rusai sudaro labiau vakarų Europos įtakos atsiskyrusį etninį 
vienetą negu kitos slaviškos tautos bei giminės. Dėl savo geografi
nės padėties, dėl asimiliavimo azijatinlų kilčių ir dėl politinės raidos 
rusai yra ryškus tarpinis narys tarp Europos ir Azijos. Suminėtieji 
paveldėti ir aplinkos momentai yra buvę reikšmingi susidaryti ru
siškajam tautiniam tipui. Kiti faktoriai — geoklimhtinės sąlygos 
ir istorinės jėgos — yra labai panašios visai TSRS teritorijai, ne
išskiriant ir Lietuvos.

Kuo išaiškinama būdingosios taiitos žymės bei jų susidarymas, 
nėra lengvas klausimas. Mokslui tebėra neaišku, kiek tautinė indivi
dualybė yra sąlygojama biologinės substancijos, tačiau labai ryšku 
aplinkos faktorius. Tai tikra, kad rusuose pastebime daug žymių, 
kurios būdingos ir Azijos tautoms — asmuo yra neatskiriama visu- 
nos dalis ir todėl tik silpnas individualybės pajautimas, fatalizmas 
ir todėl nusiteikimas sutikti su likimu, priešingai vakariečių vieks- 
mingumui, likimo vairavimui. Mes tačiau turime visiškai atsisakyti 
šiuo metu rasių psichologijos momento, nes šios rūšies tyrinėjimai 
moksliškai patikimi tėra tik labai nutolusioms rasėms: yra dideli 
psichiniai skirtumai tarp negrų ir baltųjų, tarp šiauriečių baltųjų 
ir Viduržemio jūros baltųjų. Mongolidai tačiau yra labai lankstūs 
aplinkai, labai patvari rase, kuri sugeba gyventi nuo šiaurės ašigalio 
iki ekvatoriaus. Kalbėdami todėl apie rusų tautinį tipą, dėmesį 
kreipsime į alinkos faktorių ir į orientališką kultūros reiškinį, ne
sustodami visai ties rasės bei jos susimaišymo su mongoligais klau
simu.

Sunkus bus ir religijos įtakos klausimas, nes taip pat neaišku, 
ar tautos sukuria savo dvasiai atatinkamą religinę formą, ar reli
gija suformuoja specifišką tautinį charakterį. Yra požymių, kurie 
leidžia spręsti rusus esant jaunos dvasios ir didžios potencijos. Vaiz
dingai byloja biologinis momentas — didžiausias Europoje gimimų 
skaičius (3,4 — 4,4 proc.). Rusų sieloje dominuoja iracionalinls vi
talinis, vegetavyvinis ir emocionalinis momentas, kuris aiškiai nu
stelbia racionalinį, audringasai momentas nustelbia ramųjį apsi
sprendimą. Tai galima būtų laikyti jaunatvės požymiais, nors ir vėl 

— sunku kalbėti apie tautų amžių. Teisingiau — rusų tautos dva
sios reiškimasis panašus jaunam žmogui. Būdinga Jaunimui ir entu
ziazmas bei idealizmas. Rusų tautoje yra šios rūšies polinkių, šioje 
vietoje minėtina kūrybiškai nerami, revoiiucionieriška Musargskio 
muzika. Rusų šviesuomenė seniau, rusų komunistai gi dabar su po
mėgiu yra ryškinę ypatingą rusų tautos misiją Europoje. Dostojevs
kis savo amžininkams buvo formulavęs slavofilinę panortodoksizmo 
idėją — visuotinos bažnytinės valstybės įkūrimą. Žinoma, ji būtų 
buvusi ir rusiška. Plastinį šios rūšies Rusijos vaizdą jau buvo nu
piešęs G o g o 1 1 s “Mirusiąsias Sielas” užbaigęs su Cičikovu tri- 
kinkyje-troikoje, kuri yra ir pačios Rusijos simbolis. Greltakojams 
žirgams lekiant, varpelių garsams susiliejant į stebūklingą muziką, 
pirmyn veržiasi visa Rusija. “Tavęs lenkiasi, traukiasi į šalį, sutei
kia tau vietos visos kitos valstybės ir tautos”, sako Gogolis.

Jei norėtumėm stabtelėti ties E. Rotacker sielos są
rangos sluogsniais, tai beveik sutartinai rusuose surastumėm išryš
kėjantį pirminį vitalinį sluogsnį. šiai rūšiai priskirtinas afektinis 
išgyvenimas, kas liaudies kalboje širdimi nusakoma — tai užside
gimas, pomėgis grožiui, vaizdinis galvojimas, estetinis jausminis 
etinis nusiteikimas, subjektyviai impulsyvus savaimingas valios reiš
kimasis. Visus šiuos momentus, patirtis rodo, randame būdingus 
jaunatvės sielai, gi racionalumą ir išmintį — subrendimui ir senat
vei. Šia prasme gamtos žmogus būtų jaunesnis, gi įrankio (homo 
fabrius) vyresnis; jausmo žmogus, sielos žmogus atrodytų jaunas, 
palyginus su veiksmo, išminties žmogumi. Pasinaudojant C.G. Jung 
terminu, rusų žmogus dominuoja introvertiniu tipu, t.y. vidinio išgy
venimo požymis. Veikimo polinkis stumia dirbti, bet darbingumas 
mažėja, kai šis vitalinis polinkis pasisotina arba darbas virsta parei
ga. Darbas rusų didžiumai yra dalis jų gyvybinio reiškimosi, bet ne 
priemonė gerbūviui ir turtėjimui. Prispaudžia, tiesa, dirbti ir var
gas, bet tik kol jis įveikiamas; dirbama tik tiek, kiek būtinai reikia. 
Religinis išgyvenimas pirmauja rusuose prieš religijos uždedamas 
pareigas, svetima sielai yra religinė organizacija. Šiaip stebint ru
sus, suprantama, kad tauta sukūrė didingą liaudies epą (bylinas), 
kad išugdė poetų ir rašytojų bei muzikų, apskritai menininkų, bet 
kur inžinieriai visad mielai buvo importuojami, kur bankininku ir 
prekybininkų daugumas buvo kitataučiai. Galima, žinoma, visus tuos 
požymius laikyti jaunatvės ypatybėmis. Komunistiniai todėl vadai, 
nors ir nežmoniškomis priemonėmis, ėmėsi perauklėjimo, t.y. tau- 
.os “susendinimo”. Eksperimentas nėra baigtas. Naujausi tačiau 
duomenys rodo, kad Rusijoje ima mažėti gimimų skaičius. Sunku 
pasakyti šioje stadijoje, ar tai yra pasekmė tautos “susendinimo”, 
ar apskritai šviesėjlmo, kai žmogus imasi dėl savo patogumo gam
tos vyksmą tvarkyti. Jaunatviškumo požiūris rusiškoje plotmėje su
silaukia ir prieštaravimų. Jaunatvei būdinga yra domėjimasis nau
jybėmis. Tiesa, rusiškoji šviesuomenė ir vadovaujantieji sluogsniai, 
prisiminkime ir vadinamuosius vakariečius-zapadnikus, plačiai vai
kėsi naujybių ir modernizmo, bet masei būdinga žemdirbio konserva- 
tiškumas. Jaunystės reiškiniu neišaiškinama ir rusų masės pasingu- 
mas politiniame gyvenime, o taip pat nekovlngumas dėl asmeninės 
laisvės. (b.d.)
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| Gyvenimo | 
Iškarpos

Aną dieną, vos grįžus iš fabri
ko, įgriuvo pas mane kaimynas, 
kadaise buvęs adelaidiškis, dūrė 
nykščiu į mano “šlipsą” ir džiau
gsme neišsitekdamas sušuko:

— Na, nelaimingasis, kų dabar 
pasakysi!?

Mes Dar Gyvi
Lietuviai Vak. Australijoje

žmonės pagalvoti, 
jau “ištirpome”, nu- 

Taigi, trumpai — 
gyvi!

Skubiam Reikalui Esant
LAIŠKAI 

REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau, — Beskai

tydamas “M.P.” Nr. 28 radau ži
nutę, kurioje rašoma, kad Mel
bourne “Atžalynui” reikia £ 345 
paramos tautinių rūbų įsigijimui.

Manau, kad mes visi sutinkame, 
kad rūbų reikia, nes be jų “At
žalynas” negalės pasirodyti pa
saulinėje olimpiadoje. Lygiai be 
mūsų paramos nepasirodys ir Ig
natavičius krepšinyje. Esu tikras, 
kad jei jam pačiam reikės padeng
ti visas tas išlaidas, tai vargu ar 
jis beįstengs tai padaryti.

Mes turime būti dėkingi tiems 
žmonėms, kurie savo darbu ir iš
tverme garsina mūsų tautos var
dų Australijoje. Manau, kad ir ki
ti tautiečiai lygiai taip pat su
pranta, kad tai yra tikrai tauti
nis reikalas. Tad norėtųsi paklaus
ti: kų mūsų Tautos, Kultūros ir 
kiti fondai veikla? Per septynis 
metus mes įvairiomis progomis 
esame sudėję gražių sumų, tad ši
tokiam reikalui iškilus, jie galėtų 
padėti tiems, kurie ruošiasi dar 
daugiau pagarsinti mūsų tautos 

vardų. Argi Tautos ir kiti fondai 
čia neateis į talkų — neduos nė 
grašio? Aišku, jeigu jie pinigų 
neturi, reikės reikalingų sumų su
rinkti, kad šis mūsų pasiryžusių 
žmonių darbas nenueitų veltui.

F. Gružas.

SIBIRAN GALITE VAISTUS 
PASIŲSTI ORO PASTŲ 

SIUNTINĖLIS IKI 1 KLG. 
ADRESATĄ SIBIRE PASIEKIA 
PER 5 DIENAS. RašYKITE:

, kauskas, V. Klimaitis, V. Kali- 
I nauskas, Naglažas, V. Martinkus, 
Anaitls) per dvejus metus gražiai

I reprezentavo lietuvius ir buvo Vak. 
i Australijos krepšinio meisteris,

giedoti, tada mūsų nuotaika dar Nors vėliau mūsiškiai iškrito iš 
labiau pakilo ir sutartinės lietu-' pirmosios vietos, nes jų paveržė 
viškos giesmės aidėdavo kiekvie- latvių “Patria”, bet sportinė veik- 
ną sekmadienį. ,1a buvo gyva iki 1955 metų. Tau-

Malonu prisiminti nesenų pra-!tinill šoki»» grupė, dėl stokos šo. 
............................ . . . ; Vėjų, pakriko žymiai anksčiau.

čia buvo kalbama apie praeitį, 
padarant mažą "fekskursiją per lie
tuviškųjų veiklą Vakarų Austra
lijoje, ir ypatingai Perthe. Apie 
“naujuosius laikus”, prisimenant 
vėl ką nors dar ir iš praeities, bus 
progos pakalbėti kitą kartą.

DAINORAeitį, kada dar laive, o paskui sto. 
vykioje, atrodė, kad vadovaujanti 
tautinė grupė yra tik lietuviai ir 
tikėta, kad mūsų gražus susiklau
symas, vieningumas niekada neiš
blės.

Nelabai maloniai prisimenamos, 
stovyklos išskirstymo dienos, ka
da dviejų metų darbo sutarčiai 
atlikti mūsiškius, kaip ir kitus, 
pradėjo vežioti iš stovyklos. Per-| 
the pasilikti buvo įmanoma tik 
šeimoms be vaikų. Bet ir tai buvo 
sunkiai pasiekiama. Daug gauses
nių šeimų buvo išvežta į Nordham, i 
o dauguma vyrų išskirstyta prie į 
geležinkelių į tolimiausius užkam- j 
pius. Taip pabirome po visų Vak. , 
Australijų, o į mūsų vietą atva
žiavo kiti, nes netrukus į Freman- | 
tlę atplaukė “Goja”, kiek vėliau ( 
ir “Amarapura”, laivai su DP iš ‘ 
Vokietijos, šiais laivais atplaukė 
dar apie 80 lietuvių. Taigi, mūsų • 
skaičius padidėjo

Vakarų Australijoje lietuvių 
taip pat esama .Tik apie mus re
tai kada laikraščiuose parašoma. 
Kartais gali 
kad mes čia 
lietuvėjome. 
drūtai: mes

Prieš septynerius metus, plau
kiant į Australijų, mūsų laive ki
lo nepasitenkinimas, kada sužino
jome, kad mus išsodins Frement- 
lio uoste, Vakarų Australijoje. 
Mat, mes buvome girdėję, kad 
Sydnėjuje, Melbourne ir Adelai
dėje yra susibūrę didesni skaičiai 
lietuvių ir jie ten yra susiorgani
zavę, turi savo laikraštį ir t.t. 
Kaikurie galvojome prašyti, kad 
mūsų laivą nukreiptų į Sydnėjų, 
nes mūsų transportas buvo pir
mas, kurį norėjo palikti Vak.

1 Australijoje, o lietuvių tebuvome 
tik nepilna šimtinė, bet mes bu
vome geriausiai susiorganizavę ir 
vieningi. Turėjome gražiai dainuo
jantį, A. Toškūno vadovaujamą 

! oktetų ir šaunių tautinių šokių 
grupę, vadovaujamų Kęstučio Mi- 

, liausko, ko neturėjo nė viena kita 
grupė. Tai į mus ir buvo nukreip
tos visų akys. Ypač lenkai, kurie 
šiame
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—■ Skaitei? — ir jis pakišo dar 
šiltų “Mūsų Pastogę”.

— Matai, prieš keletą menesių 
rašei, kad .adelaidiškiai bebalsiai, 
galima sakyti, akėtvirbaliais ba
dei žmones, o dabar, va, ir vėl 
turi chorų. Ne, vyre, adelaidlškių 
pigiai nepaimsi!

Mano kaimyno entuziazmas, 
džiaugsmas ir kitokie šilti jaus
mai, kaip žmonės sako, liejosi per 
kraštus.

— Sakai dainuoja? Na, tai ir 
puiku. Bet ar nesupyks broliai lat
viai? Išmoko 
ną, pagiedojo 
bar, ko gero, 
pasireikšti...

— Nesvarbu latviai, svarbu 
kad mano adelaidiškiai dainuoja, ' 
— kaimynas buvo nepalaužiamas.

Taip, jau geresni reikalai, po
nai vyrai: adelaidiškiai ir vėl turi • 
chorų, ir i. __ „____ _____
nors, kolkas, dar tik repeticijose. SymU.

tuviai ,--------- ------ ----
® transporto palydovą privertė

Dainuoja sydnėjiškiai, dainuoja daugiau rūpintis alpstančiais nuo1 
adelaidiškiai, melboumiškiai taip karščio žmonėmis, mūsų “markė” 
pat dainuoja. Dainuoja, sako, ir iškilo ,iki laivo kamino viršaus. 
Brisbano mieste...

Štai, bičiulis iš Melbourne ra
šo, kad ten susibūręs toks dainos į 
mylėtojų sambūris, o prieš sam-1

žmonės mūsų him- 
vieną kartų, o da. 
ir neteks daugiau

transporte sudarė daugumą, 
vėl gražiai dainuoja, I labal Steb!J081 Sėtuvių sus.klau- 

--ir vieningumu. O kada lie- 
į savo susirinkimų iškvietę 

S jį

SVETIMAME KRANTE

Laivas plaukė nustatytu keliu 
būrį atsistojęs A. Čelna mostelėjo atsidūrėme Frementlio uoste, 
ranka ir visas sambūris suburto-, mus pasitiko vienintelis lietu- 

. mis jėgomis užtraukęs sutartinę. I v's> Sidaravičius. Jis gerai kal- 
Ir taip kiekvienų savaitę du kar- bėjo angliškai ir daug mums pa
tus dainos mylėtojai susiburių pa- , dėjo pereinant per muitinės kont- 
dainuoti, nes prieš Kalėdas norį 1 rolę. Suteikė svarbių informacijų 
suburti vienon didelėn salėn visą ' aPie naujai kraštų Ir tuo pakėlė 
Melbourną ir padainuoti dainų ne- mūsų smukusią nuotaiką. Greitai 
girdėtų. atsidūrėnie Grayland stovyklos ba-

Džiaugiasi mano širdis, kad iš rakuose. čia vėl gražiai pasireiš- 
karsto, kurin buvo uždaryta lie- kė lietuviškasis jaunimas: oktetas 
tuviška daina, ištraukta parūdi. 
jusi vinis.

Adelaidė kadaise garsėjo teat
rais. Kaikas net pyko — kam tiek 
daug tų teatrų. Sakė, kad Teatro 
Studijos užtenka. O dabar, va, kai 
teatro mylėtojų grupė pakriko, 
kai jaunimo teatras užgęso dar 
negimęs, tai taip Ir liko tik vie
nas Gučius su savo teatro studi
ja. Reiškia, vieningumas įgyven
dintas, ar ne?

Prastesni reikalai Melbourne. 
Siame mieste visos teatrinės jė- 
_gos buvo susibūrę aplink ponių 
Gaslūnienę. Scenos mylėtojų gru
pė per kelerius metus kelis pasta
tymus davė. Ir reikėjo vienų die
nų nuvažiuoti j Adelaidę, ta teat
rais pagarsėjusį miestų!? Taigy 
po šių gastrolių, kai atgulė poil
sio scenos mylėtojai, tai ir nega
li pakilti.

Savo scenos darbininkus mylė
jusieji melboumiškiai tad ir lau
kia, kad kurių dienų latvių ar es
tų teatralai suvaidintų jiems, pa
vyzdžiui, K. Binkio Atžalynų, nes 
kaimynų talkos, sako, labai 
kabinančiai veikia lietuvį... 
menininkų.

kelis kartus buvo nuvežtas į radio
fonų ir įdainavo lietuviškų dainų 
į plokšteles, o tautinių šokių gru
pė šoko įvairiuose tarptautiniuose 
parengimuose ir buvo vežiojama i 
australų didžiuosius pobūvius. 
Buvo pradėję savo veiklų ir mūsų 
skautai. Viename barake kūrėjai 
— savanoriai, Ant. Miliauskas ir 
Bernabas Baikauskas, įrengė alto
rių ir čia sekmadieniais vokiečių 
tautybės kat. kunigas laikydavo 
mišias, į kurias susirinkdavo keli 
šimtai žmonių, bet giedama ta
čiau būdavo tik lietuviškai. Mūsų 
giesmės patiko visiems. Ir kuni
gas buvo labai patenkintas. Jis 
vėliau ir pats išmoko lietuviškai

GRĮŽTAME | PERTHĄ

Iš pirmųjų transportų išbars
tyti po “kantry”, mūsiškiai, po 
metų, pusantrų, pradėjo rinktis 
į Vak. Australijos sostinę. Taip 
palengvėl susirinko didesnis skai
čius tautiečių Perthe. Prasidėjo 
vėl lietuviška draugystė, tautinė 
veikla. Jaunimas susispietė į spor
to klubų. L. Žilinsko iniciatyva 
buvo įsteigtas “Storm” vardu lie
tuvių sporto klubas, kuris prad
žioje kultivavo krepšinį. Sporto 
klubas, nesant Perthe bendruome
nės organizacijos, ruošė ir tauti
nių švenčių minėjimus.

Po kiek laiko L. Žilinskas iš 
Pertho ir Vak. Australijos išvyko 
į rytinius “steitus”. Jam buvo su-, 
ruoštos gražios išleistuvės ir iš
rinkta nauja sporto klubo valdyba, 
kurion įėjo ir vyresnio amžiaus 
žmonių. Naujoji valdyba praplėtė 
klubo veiklų: suorganizuota tauti. 
nių šokių grupė, stalo teniso ir 
šachmatininkų sekcijos, šios sek-1 
ei jos pravedė turnyrus ir pirmų
jų vietų laimėtojai buvo atžymė- | 
ti dovanėlėmis. Sporto klubo vai- j 
dybos iniciatyva buvo sušauktas ‘ 
visuotinis Pertho lietuvių susirin
kimas ir įsteigta Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Pertho Apy
linkė. Jos valdybon buvo išrinkti 
V. Keraitis, Z. Sidaravičius, V. 
Martinkus, A. Rukšėnas Ir K. Mi
liauskas. Ilgų laikų sporto klubo 
ir apylinkės valdybos dirbo glaud
žiai bendradarbiaudamos. Mūsų 
krepšininkai (Ginčiauskas, A. Bai-
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Draugiškas Patarnavimas

Padaryk “Wales” Savo Banku
I 
I 
i

THORNTON AVE., LONDON 
W. 4., ENGLAND.

Nemokamai gaunate prekių kai
noraščius ir visas informacijas, 
liečiančias siuntinėlius į Lietuvų 
ir Sibiru.

A.K.

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

Savininkas Ed. Valevičius,

Tarifas

Del

Geriausios sųlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

įskaitant butų, maistų ir patarnavimų £ 6.15 savaitei. 
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Ž MELSKIMĖS LIETUVIŠKAI į

Išleido Edvardas Vilutis,

Jau išėjo išspaudos Kan. Al. Sabaliausko 
paruošta maldaknygeVIEŠPATIES ANGELAS

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.
Maldaknygė mūsų poeto buvo pa

ruošta atsižvelgiant j 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.
Kalbų lygino prof. Dr. A. Salys. 
Maldaknygės kainos:

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

3808 Alder St, East Chicago, Ind., 
U.S.A.

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

Taip pat ir pas kitus knygų platintojus.
M-M

PRANEŠIMAS

pas-
Ypač

Syd-Sydnėjaus studentai teisė 
nejaus spaudų: kaltino stud, tech
nikas, gynė stud, technikas, tei
sėjavo inžinierius, liudininkais 
buvo studentai technikai, medikai, 
buhalteriai.

Viskas ėjo labai sklandžiai — 
salėje, mat, buvo vienas Lietuvos 
universitetų baigęs teisininkas.

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

SIUNTINIAI I VISA

ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
NAMAMS AUKOJO:

ALB Moterų Sekcija £ 131.13.3J 
Liet. Atgimimo Sąjūdžio Adelai
dės sk. 100.0.0. L.K. Fondo Ade
laidės sk. 50.0.0 S. Rumševičius 
(papildomai) 45.0.0. ALB Apylin
kės "Valdyba 40.0.0. J. Doniela, J. 
Mikužis — po 25.0.0. R. Maziliaus
kas 20.0.0. L.R. Garbaliauskas 
14.16.0. J. Velička, V. Bataitis, 
S. Dunda, J.z Stačiūnas, J. Vens- 
lovavičius, J. Milaknis, S. Bogu- 
mirskas, A. ir C. Paliuliui, Ade
laidės Liet. Studentų S-ga, K. Py
ragius, P. Pranculis — po 10.0.0. 
J. Glušauskas (papildomai) 7.7.6. 
P. Rapševičius 6.0.0. Adelaidės 
Liet. Teatro Studija 5.17.0. J. Kiš
kis, J. Mockūnas, V. Merkys, V. 
Petkūnas, A. Ginlotis, A. Virbic
kas, D. ir S. Urnevičiai, P. Nau
jokaitis, I. Račiūnas, V. Stauskis, 
M. Varaneckas, B. Nemeika, J. 
Balsys — po 5.0.0. P. Mikužis 4.0.0 
L. Martinkus 3.0.0. B. Gavėnas, 
E. Kurauskas, S. Blandis, E. Ber- 
naltienė, R. Puodžius, P. Kuisys, 
V. Ratkevičius, A. GerasimaviČius 
(papildomai), S. Mulvinskas —■ po 
2.0.0. A. Gavelis 1.8.0. R. Arlaus
kas, S Glniotis, V. Janulis, S. Leo
navičius — po 1.0.0. .

Adelaidės Lietuvių Bendruome-, 
nes Moterų Sekcija ir L.A.S. Ade
laidės skyrius yra pirmos organi
zacijos tesėję savo pasižadėjimus 
Ir įgiję Adelaidės Lietuvių S-gos 
amžinojo nario vardų.

Tautiečiai B. Lukavičius, S. 
Rumševičius Ir Lietuvių Kultūros 
Fondo Adelaidės skyrius įgijo A. 
L.S-gos nario globėjo vardų.

šiame sąraše paminėtas A. Vir
bickas yra vienas seniausių lie
tuvių Pietų Australijoje, nes gy
vena Adelaidėje daugiau kaip 30 
metų.

A.L.S-gos Valdyba.

Taupomoji sųskaita gali būti atidaryta New 
South Wales Savings Bank. Sutaupęs 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 kitų.

m.) tui- 
gali būti 
Iš vieno

I 
i I ■ g 
I
8
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PASAULI
Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, šilko ir vilnos 

skaros, avalynė, vaistai, maistas.

10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai garantuoja 

geriausių patarnavimų Jūsų giminėms ir draugams krašte.

— KAS NEĮMANOMA — PADA
ROME TUOJAU; ILGIAU GAIŠ
TAME SU STEBOKLAIS, — SA
KO AMERIKIETIS.

PADARYKIME STEBOKLĄ TUO
JAU: ISIGYKIME

Bendruomenės Namus

Prisipažinsiu atvirai, kad perei
tų savaitę šiame laikraštyje til- 
pęs skelbimas apie spaudos balių, 
paveikė ir mane. Apsisprendžiau 
važiuoti ir aš į tų balių, idant 
paskui žmonės rodydami pirštais 
nesakytų: Va, šito žmogėno nema
tėme “Mūsų Pastogės” spaudos 
kaliuje — bene kokiai laukiniui 
genčiai, o gal beraščių unijai pri
klauso. ..

Tad iki pasimatymo prie "spau
dos anties” kulšelės.

JURGIS DAUBA.

BANK OF
NEW SOUTH WALES

(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES WITH LIMITED LIABILITY)

BANK OF NEW SOUTH WALES
SAVINGS BANK

LIMITED
(INCORPORATED TN NEW SOUTH WALES) •

I

Garantuotas siuntinė lio pristatymas

Didžiausi išsiuntimo namai Europoje

TAZAB & CO. LTD.,

TAZAB HOUSE, 22 ROLAND GARDENS,

LONDON, S.W. 7. ENGLAND.

DĖMESIO I
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti 
LIETUVIŠKO KRUPNIKO 

(Honey Liqeur)
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS. 
■LYVOVICOS, 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, S.A.

3



MŪSŲ PASTOGt- 1956 m. rugpjūčio 8 d.

nūsų msrotf
NEWCASTLIS

ALB KRAŠTO VALDYBOS 
ATSTOVAS APYLINKĖS 

SUSIRINKIME
Liepos 22 d. Newcastlio lietu

vių bendruomenės susirinkime da
lyvavo svečias iš Sydnėjaus, ALB 
Krašto Valdybos narys S. Grina. 
Susirinkimų atidarė valdybos pirm. 
H. Zakarauskas. Valdybos prane
šimus padarė Brūzga, Barštytė ir 
Liūgą.

Valdybos sudėtis nesenai pasi
keitė: pirm. Petrėnas, uoliai dir
bęs veik pusę metų, iš valdybos 
pasitraukė. Nauju valdybos pirm, 
išrinktas H. Zakarauskas.

Apylinkės valdyba prieš pus
meti darbą pradėjo nepalankiose 
sąlygose. Bet užsibrėžto tikslo, — 
puoselėtį vietos tautiečių tarpe pri
blėsusią bendradarbiavimo dvasią 
ir gražų sugyvenimą, — vaisiai 
jau dabar pastebimi. Jie pastebi
mi ir apylinkės valdybos kasos 
knygoj.

Meno būrelis padidėjęs, tačiau 
dar pasigendama jame keletos jau
nuolių. Valdyba pasistengė nepra
leisti nė vieno įvykio, reikalau
jančio viešo atgarsio, išskyrus 
protestą dėl autobusų kainų pakė
limo.

ALB Krašto Valdybos narys S. 
Grina padarė pranešimą, išsamiai 
supažindindamas su Krašto Valdy
bos ir pagrindinių lietuviškųjų 
centrų veikla bei “Mūsų Pasto
gės” finansine padėtim. Buvo pa
brėžta bendruomeninio darbo svar
ba ir esmė, nurodant, kad darbo 
našta lengviau pakeliama, kai. ji 
gula ant daugumos pečių. Tik 
nuoširdžioj bendradarbiavimo dva- 
vloj atsieidami augšti tikslai. Ben
druomenės viešoji jungtis — jos 
laikraštis — kiekvienas tautietis 
skaito ir remia “Mūsų Pastogę”. 
Svarbu taip pat ir bendroji tėvy
nės laisvinimo akcija — negali
ma pamiršti ir Tautos Fondo.

Krašto Valdybos atstovo prane
šimas buvo su dideliu susidomė
jimu išklausytas ir palydėtas kar
štais pritarimo plojimais.

Toliau kalbėjo savišalpos komi
teto pirm. B. Liūgą. Remdamasis 
kitų apylinkių praktika, pirminin
kas pageidavo, kdd ir Newcastlio 
moterys įsijungtų j socialinės glo
bos ir savišalpos darbą., Šiam, rei
kalui nutarta šaukti atskiras su
sirinkimas.

ATSTOVAS I ALB KRAŠTO 
TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ

Šiame susirinkime newcastlie- 
čiai, bene pirmieji Australijoje, 
Išrinko atstovą i ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimą, kuris įvyks 
gruodžio mėn. Inž. Dirginčius dar 
palyginti "jaunas” Newcastlio gy
ventojas — nesenai su šeima at
vykęs iš Anglijos — bet vietos 
lietuvių tarpe turi didelį pasitikė
jimą, tad jis atstovaus newcast. 
liečius Australijoje lietuvių “sei
me”.

Susirinkimas buvo labai gausus, 
nes pasklidus žiniai, kad jame da
lyvaus Krašto Valdybos atstovas, 
visi norėjo išgirsti jo pranešimą,

ADELAIDĖ
MENO IR TAUTODAILĖS 

PARODA

Gerųjų Kaimynų Taryba Ade
laidėje organizuoja imigracijos sa
vaitę, kurios metu, spalių mėn. 8 i 
ir 9 d.d., Adelaidės Town Hair 
bus suruošta naujųjų australų me.* 
no kūrinių ir tautodailės paroda'

LKF Adelaidės Skyriaus Val-I 
dyba, bendradarbiaudama su me-' 
no ir tautodailės parodos komitetu 
ir besirūpindama šioje parodoje* 
lietuvių meno ir tautodailės tin-: 
karna represented ja, kreipiasi j' 
Pietų Australijos lietuvius, prašy
dama paskolinti parodai tinkamų 
eksponatų. Parodos eksponatų su
rinkimu Ir lietuvių skyriaus tvar- ' 
kymu rūpinsis dail. L. Žygas, tel. * 
MF 2203. I

Numatoma, kad oficialus paro
dos atidarymas įvyks spalių 8 d. 
3 vai. p.p., dalyvaujant imigraci-1 
jos ministerlui.

Eksponatų saugojimu parodoje 
rūpinsis valdžios pareigūnai. I

LKF

KVIETIMAS LIETUVIAMS I

Australijos antikomunistinė dar
bo partija kviečia viešą susirinki
mą, kuris įvyks rugpjūčio 13 d., I 
Thebartoh Town Hall, Taylor’s 
Rd., Thebarton. Pradžia 8 vai. 
vak.

Susirinkimo tikslas yra praves
ti protesto rezoliuciją prieš ko
munistų veiksmus Poznanėje ir at
kreipti vietos gyventojų dėmesį į 
komunistų ir jų ideologijos verži
mąsi į Australijos gyvenimą švie
soje tikrų faktų Europoje, Ir svar
styti būdus kovai prieš komuniz
mą aplamai.

Susirinkime kalbės keli tos par
tijos šulai.

Laišku pakviesti šiame susirin
kime dalyvauti ir lietuviai. Nors 
pirmoje vietoje jie žiūri savo par
tijos interesų, kadangi 'jų prieš- 
komunistinė veikla sutinka su mū
sų interesais, reikėtų dalyvauti ir 
mums.

S. Daugis.

Benalla
MIRĖ F. GABRIELAITIS

Liepos mėn. 22 d. staiga mirė 
Feliksas Gabrielaitis, gimęs 1928 
metais Šiaulių mieste. Australi
jon atvyko iš Vokietijos su pirmu 
transportu Ir ilgą laiką gyveno 
Benaloje.

Liepos 24 d. palaidotas Benallos 
miesto kapinėse. Laidotuvėse, kar
tu su liūdinčia žmona, dalyvavo 
gausus žmonių būrys.

Tegul būna Tau, Feliksai, leng
va Australijos žemė.

B.T.

Pajieškojimai
* Brilingas Vladas, Grižas Pra

nas, abudu iš Aviežienių km., Ute
nos apskr. ir Jukna Jonas, s. Juo
zo, iš Kauno, prašomi kreiptis i 
VI. Žilėną, 1207 N. 16 Ave, Mel
rose Park, Ill, U.S.A. Pajleško 
giminės iš Lietuvos.

* Pajieškomas Apolinaras Osta- 
chavičius, gyv. Vilniuje ir iš ten 
1944 m. vokiečių išvežtas į Vokie
tiją. 1946 m. balandžio mėn. jis 
gyveno Soest ir Greven (prie Mūn- 
sterio) lietuvių lageryje. Iš Vo
kietijos 1947 m. emigravo, regis, 
Anglijon.

Jo motina liūdi, kenčia ir nori 
sužinoti apie jį. Jieškomasis arba 
žinantieji kinu jis yra, malonėkite 
rašyti šiuo adresu: Kazimieras 
Šilinis, 1366 East 66 St., Cleve
land 3, Ohio, U.S.A.

* Mikui Nakučiui yra žinių iš 
namų. Rašyti: Jonas Nagulevlčius, 
37 Orvieto St., Nth. Coburg, Vic. 
Australia.

* Prašau atsiliepti ar žinančius 
pranešti šių tautiečių adresus: 
Mykolo Bernoto, gyvenusio Run 
763 C/O Haldans Sawmill m t* Fix 
via Ingham, Q-land, 2. Tofmo Ka- 
šausko, gyv. Australijoje.

Yra žinių iš namiškių. Prašo
me rašyti: A. Krausas, 4 Grand
view Ave., Maribyrnong, Vic.

* Pajieškomas Antanas Norkū
nas, kilęs iš Zarasų apskr., Sala
ko valsč., apie 45 metų amžiaus. 
Yra svarbių ž’inių apie artimuo
sius. Kreiptis “Mūsų Pastogės’’ 
Redakcijon.

SYDNfiJUS
MOKYKLOS DRAUGAI 

SCENOJE

“Atžalos” teatras rugpjūčio 5 d. 
statė L. Fuldos Mokyklos draugų 
komediją. Režisavo Kauno valst. 
teatro aktorė K. Dauguvietytė. 
Pastatymui buvo rūpestingai pa
siruošta ir spektaklis praėjo su 
dideliu pasisekimu. Apie 450 žiū
rovų režisierei ir aktoriams atsi
dėkojo karštais plojimais ir gėlė
mis.

MOŠŲ DAILININKŲ DARBAI 
IŠPLAUKĖ | VOKIETIJĄ

Vokietijos lietuvių bendruome
nės krašto valdyba, į jos ruošiamą 
kilnojamą grafikos darbų parodą 
savo kūrinių atsiųsti pakvietė ir 
Australijoje gyvenančius lietuvius 
grafikus. Savo darbus pasiuntė 
sydnėjiškiai dailininkai Vaclovas 
Ratas, Henrikas Šalkauskas, Al
gis Šimkūnas ir melbourniškis 
Adolfas Vaičaitis.

Parodoje, kuri apkeliaus visus 
didesnius Vak. Vokietijos centrus, 
paprašyti darbų prisiųsti ir kituo
se kraštuose gyveną lietuviai dai
lininkai.

SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTAS

Š.m. rugpjūčio mėn. 12 d. Cam- 
perdowne po pamaldų kviečiami 
visi priimantieji Sutv. Sakramen
tą, ir vaikučių tėvai, arba Sutvir
tinimo tėvai, kur bus ruošiamasi 
toms apeigoms, bei aptarti kiti 
klausimai, susiję su Vyskupo pri
ėmimu ir iškilmėm.

K.P.B.

SYDNĖJAUS LIET. MOTERŲ 
SOC. GLOBOS DRAUGIJA

š.m. rugsėjo mėn. 22 d. rengia

KARTONO BALIŲ

kuris įvyks
Masonic Hall, Newtowne.

PADĖKA
Newcastlio Bažnytinis komite

tas nuoširdžiai dėkoja p.p. Jazbu- 
tienei, Skuodienei, Petrėnienei ir 
Grigošaičiul, prisidėjusiems be
ruošiant šokių vakarą Masonic 
Hall, Cardiffe.

Bažnytinis Komitetas.

PETRUI ir POVILUI STELMOKAMS, Į

I jų mylimai motinai pavergtoje tėvynėje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

K.E. Niciai ir K. Sakalauskas. I
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Geelongo Vyties Sporto Klubas
š.m. rugpjūčio mėn. 25 d. ruošia viešą

VAKARA — BALIU
%

KREPŠINIS ADELAIDĖJE
Moterys. Vytis — Parnham 

42:23 (30:11)

18.7.56. Nors australų spauda 
pranašavo vytietėms pralaimėji
mą, bet išėjo kitaip. Jau pirmam 
puslaiky Užubalytė, M. Kelertai- 
tė ir Gumbytė puikiais metimais 
palaužė priešininkių komandą, o 
antram puslaiky, nors žaidimas 
buvo apylygis, bet iniciatyva buvo 
mūsiškių rankose, čia gera buvo 
O. Kelertaitė, pasižymėjusi šaltu 
ir apgalvotu žaidimu.

Daugiausiai prie šio laimėjimo 
prisidėjo komandos kapitonė J. 
Gumbytė, puikiai žaidė Užubaly- 
tė, geros buvo Kelertaitės.

Taškus pelnė: Gumbytė 16, Užu
balytė ir M. Kelertaitė po 11, O. 
Kelertaitė 4, Ignatavičienė, Kitie- 
nė ir Visockienė 0.

Vytis — Torens 70:54.

19.7.56. Vyties vyrai rungtynes 
laimėjo lengvai, tuo įrodydami, 
kad į pirmą vietą iškopė visai už
tarnautai.

Taškus pelnė: Petkūnas, Igna
tavičius po 19, Visoikis 10, Pyra
gius, Jaciunskis po 8, Gurskis 4, 
Alkevičius 2.
Vytis — Teachers College 50:37

J*iniai. Mūsų jaupiai pralai
mėję pirmam rate, prieš mokyto
jus, antram rate atsirevanšavo ir 
laimėjo lengvai.

Taškus pelnė: Snarskis 9, Po
cius 5, Stankevičius 16, Petruš. 
ka 15, Binkevičius 3, Kalibatas 2.

Nuoširdžiam Bičiuliui

FELIKSUI GABRIELAIČIUI

staiga mirus, jo žmoną ir artimuosius užjaučia ir kartu liūdi t B. Tubaitis.

Mielus bičiulius

JONĄ IR SILVĄ VALIUS,

Motinai Lietuvoje mirus, gilaus liūdesio valandoje, nuoširdžiai 
užjaučiame

-. Anelė ir Antanas Krausai.

Didelis Pasirinkimas
POPULIARIŲ LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ

Katalogai pagal pareikalavimą

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

TeL: MU 1608 ir MU 3627.

Balius įvyksta “ABERDEEN HOUSE” salėje, Aberdeen St., West 
Geelong.

Pradžia 7 vai. 30 mln. vak.
Gera salė, orkestras ir bufetas.

Kviečiame visus į sporto klubo balių.
Sp. Kl. “Vytis” Valdyba.

uniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

— NORI SAVŲ NAMŲ? — ATEIK I BALIŲ, —

Melbournietis taria melbourniečiui.
Melboumo 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
4 (

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

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.

AR PATIKRINAI SAVO BUFETĄ?
Būk tikras, kad turi atsargoje bent vieną buteliuką netikėtai 'ap
lankiusiam svečiui pavaišinti. Jei ne, skambink L. Baltrūnui JA 3284 
ir nedelsiant užsakyk norimų gėrimų. Visada atsimink, kad ir pas 
savo tautietį gali užsakyti gėrimus ne tik ypatingomis progomis — 
švenčiant vardines, krikštynas ir t.t., bet ir bet kuriuo kitu atveju. 
Rengiant vestuves, balius ar kt. didesnes iškilmes, praktiškų pata
rimų mielai suteikia L. Baltrūnas ir nurodo būdus išsinuomuoti bal
dus, indus, sales ir kt.

Leonas Baltrūnas.
LICENZIJUOTA GĖRIMŲ PREKYBA, 

295 HODDLE ST., COLLINGWOOD.
TELEF. JA 3284.

PADĖKOS

Lietuvių Kultūros Fondo Ade
laidės syriaus valdyba nuoširdžiai 
dėkoja:

Dailininkams: St Neliubšlui, už 
Kultūros Fondui padovanotus 9 
paveikslus ir sutikimą veltui nu
tapyti portretą asmeniui, daugiau
sia prisidėjusiam prie paveikslų 
realizavimo; L. žygui, už 9 pa
veikslus A. Kudirkai, už 5 pa
veikslus; V. Ridlinskui, už 1 pa
veikslą ir A- Marčiulioniui, už 1 
skulptūrą, Kultūros Fondui pado
vanotą Amerikon išvažiavimo pro
ga.

Kun. dr. P. Jatuliui, už suteik
tą visokeriopą pšramą ir už nuo
latinį bendradarbiavimą Kultūros 
Fondo reikaluose.

J. Kalvaičiui ir Pr. Pusdešriui, 
už- dalyvavimą komisijose bei su
teikimą informacijų spaudai, ir 
visiems gerbiamiems tautiečiams, 
aktyviai prisidėjusiems prie Kul
tūros Fondo veiklos sustiprinimo.

šia proga Skyriaus Valdyba pra
neša, kad dail. St. Neliubšio pa
žadėtą portretą — dovaną gauna 
J. Matulevičius, surinkęs daugiau
sia (59) taškų.

V. Morkys, 
LKF Adelaidės Skyrikus 

■Valdybos sekretorius.

•
Visiems skautų bičiuliams reiš

kiame nuoširdžią phdėką už parė
mimą mūsų skautų. Jūsų morali
nė ir materialinė parama suteiks 
mūsų skautams galimybę plėsti sa-

tikėdami taip pat, kad svečias įneš 
“šviežio oro” ir padės išsklaidyti 
susitelkusius tarpusavės trinties 
debesis iš Newcastlio lietuvių ko
lonijos gyvenimo. Ir neapsirikta. 
Jis daug prisidėjo prie sklandaus 
susirinkimo pravedimo ir, tikėtina, 
kad “panem at circensem” obal- 
sis Newcastlyje susilauks dabar 
jau kitokio vertinimo.

V.L.

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Lietuvių šalpos Fon. 

do Valdyba nuo š.m. liepos 29 d. 
pradėjo rinkti avalynę ir rūbus 
Vokietijoje - pasillkusiems lietu
viams sušelpti. Vajus tęsis iki š. 
m. rugsėjo 2 d. Tautiečiai prašo
mi savo aukas atvežti į Camper- 
downą, kur kiekvieną sekmadienį 
parapijos salėje (nuo 11 vai.) 
juos priima ir užrašo J. Bemo- 
tavičius ir A. Ničajus. Taip pat 
priimamos ir piniginės aukos.

Kun. P. Butkus.
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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, AVALYNĘ.
VAISTUS

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

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
IIIUnilinillllilllllllllllllilllllllllllllllilllllUlllllllllllllllIllllllliUUlUUlUllllUUliUlllllllllllllIUlUIWUllUlUllIlUUUUUlUllUUIllUIUIlUUUUfllllHI!
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I EUROPIETIS SPECIALISTAS ----- g

OPTIKAS f A g
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių jf I
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., (j )- “]

šeštad. 9-13 vai. J !/]
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 1 f S

(Priešais Melboumo Town Hall.) V r -HCentr. 1819 S

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai 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 išsimokėjitnui. Mes kalbame vokiškai.
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiHinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniuit

vo Jaunas jėgas Dievo, tėvynės ir 
artimo link.

Sydnėjaus Skautų Tėvų K-tas.

Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos Sydnėjaus sk. valdybos na
riams: S. Marcinkienei, A. Reis- 
giui, A. Prašmutui ir H. Keralčiui, 
už £ 5.0.0 auką Adelaidės "Vy
ties” sporto klubo nariui A. Igna
tavičiui, Australijos olimpinės 
krepšinio komandos kandidatui, jo 
išlaidoms treniruočių metu Mel
bourne padengti, tariame nuošir
dų dėkui.

Adelaidės “Vyties” Valdyba.

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