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Potvyniai
ir

ir

išsi- 
paįra, kad vėl 
pradėtų darbą

vos kelios. To-

SVARBIOS 
KONFERENCIJOS 

IŠVAKARĖSE
KARAS AR TAIKA?

Sueso kanalo problema Jau tre
čia savaitė tebėra nustelbusi vi- 

’ sas kitas pasaulines problemas, 
j Ir tai suprantama: praktiškai 
' šiandien pasaulis stovi prie nau- 
: jo karo slenksčio.
j Ar bus tad lemta, kad karas 
prasidės jau šiemet, gal net už

Rugpjūčio 16 d. Londone renka
si Jūrinių valstybių atstovai svars
tyti Sueso kanalo problemos. į 

Šios konferencijos rezultatai pa- ! 
aiškės netrukus ir jie gali reikšti ■ 
karą ar taiką.

Konferencijos svarbą rodo ir I 
tai, kad joje dalyvauja visos di- 
džlossios valstybės. Iš pakviestų I keletos dienų? Klausimas, į kurį 
24 jūrinių valstybių tikrai daly- atsakyti “taip” ar “ne” būtų ri- 
vaus 22 — atsisakė dalyvauti Į zikinga, bet ginkluoto konflikto 
Graikija ir, šias eilutes rašant, galimybės yra labai didelės, 
dar nežinomas buvo Egipto atsa- Tikėti, kad Anglija ir Prancū- 
kymas. | zUa sutiks su Sueso kanalo nacio-

Londone konferencijoje valsty- j nalizacijos faktu ir dabartine pa- 
bių vyriausybes atstovaus jų už- dėtim, netenka. Ir tai todėl, kad 
slėnių __ ______________ __
tačiau ir keli ministerial pirmi-’ smingant į jų ekonominio gyve- 
ninkai. I nimo nervą, kurį perpjovus, Angli-

Sov. Sąjunga reikalavo pakvies- Jai ir Prancūzijai, kaip ir daugė
ti į konferenciją dar 20 valstybių Hui kitų kraštų, grėstų ūkinis nu- 
ir pačią konferenciją atidėti. Jos kraujavimas.
siūlymas atmestas. Konferencijoje I Britai, kaip ir kiti Jūriniai kraš- 
dalyvaus Sov. S-gos užs. reik, mi- tai, žino, kad Sueso kanalas, ku- 
nisteris. Egipto prez. Nasser, tu- r|U0 laisvą praplaukimą šiandien 
rėjęs šią savaitę vykti į Maskvą, deklaruoja Nasser, vieną dieną 
savo kelionę atidėjo. gali būti uždarytas “nedraugingų”

Anglija tebesiunčia savo karo Egiptui valstybių navigacijai. To- 
laivus ir lėktuvais gabenami ka- | liau, Egipto pavyzdys būtų paska- 
riai į Viduržemio jūros anglų ba- tu visoms arabiškojo pasaulio val- 
zes. Ruošiasi ginkluoto konflikto ■ stybėms (Syrijal, Yamenui, Jor- 
atvejui ir Prancūzija. Egipte prak- danui ir kt) nusavinti britų, ame- 
tiškai vyksta mobilizacija. Iš Egip- 1 rikiečių ir prancūzų naftos šalti—

reikalų ministerial. Bus čia britai pajuto skustuvo ašmens

j nimo nervą, kurį perpjovus, Angli-

Atoslūgiai
Sielojimasis tautine kultūra 

lietuvybe aplamai ,buvo ir tebėra
gyvas mūsų bendruomenėje. Ir tai, 
sakyčiau, turi panašumo į jūros 
bangavimą, tam tikra prasme pri
mena potvynius ir atoslūgius. ' 

Jeigu atidžiai perversime mūsų 
kultūrinio ir organizacinio gyveni
mo kronikos puslapius, pamatysi
me, kad Juose, čia sušviti, čia vėl 
prigęsta įvairiaspalvės liepsnelės, 
kultūriniais poreiškiais vadinamos. 

Chorai. Pradžioje jų buvo vos 
keli. Ir tik didesniuose miestuose. 
Paskui juos girdėjome veik kiek
vienoj kolonijoj. Paskui pritilo lie
tuviška daina. Net didžiuosiuose 
miestuose. Bet tereikėjo kelių mė
nesių — chorai vėl atgijo. 

Tautinių šoklų grupės. Jos įsi
steigia, šoka; jomis, kaip Ir cho
rais, gėrimasi, džiaugiamasi jų 
dalyvavimu viešuose parengimuo
se, tautinių minėjimų programo
se. Bet šokėjai pavargsta, 
skirsto — grupės 
už mėnesių kelių 
iš naujo.

Teatro grupės. Jų
kių, kur, po vieno antro pastaty
mo, į sceną nebegrįžo — gal de- to lėktuvais išgabenta per 1000 nius. Ir tokių ketinimų jau esama, 
šimtis. . Į britų piliečių, daugiausia vaikai cia ted ir tekyla klausimas: ginti

Meno parodos. Jų suruošiama ir moterys. Pasiruošimai kasui . savo gyvybinius interesus, kovoti 
’ * didesniuose j vyksta visame arabų pasaulyje, dėl jų, nors tai reikštų ilgą ir

l'",! ”” Amerikos.prezidentas svarbiam pa- j visuotinį karą, ar vėl nusileisti ir 
i ne

su partijų vadus. Pasitarime da- draugingų, gal net komunistinio 
lyvavo ir jungtinio karinio štabo 
viršininkas.

Padėtis įtempta.

• Australijos federalinė vy
riausybė yra nutarusi 1956-1957 
metais sumažinti imigracijos kvo
ta, kaip pareiškė imigracijos mi- 
nisteris Holt. Nurodoma, jog šitas 
sumažinimas labiausiai palies Imi
graciją iš pietinės Europos. Perei
tais metais j Australiją atvyko 
nuolatiniam apsigyvenimui 125.000 
žmonių.

metais didesniuose
kur keliolika, keli ar i Amerncos.prezidentas svarmam pa- > visuotini Karą, ar vėl nusileis 
s kūrybine ugnim de- sjtarimui buvo sukvietęs kongre- priklausyti kitų, šiuo atveju

čl R 111 T) 1 UI Ičft .Q

kiekvienais 
miestuose, 1 
bent vienas 
gąs lietuvis dailininkas gyvena.

Koncertai. Jų essti ir įvairių: 
vokalinių, instrumentallnių ir miš
rių.

Literatūros vakarai. Ne kiekvie
nais metais Ir ne kiekviename 
mieste literatūros vakarai įvyks
ta. Nedaug ir rašytojų teturime.

Reikšmingesnės sukaktys, tauti
nių švenčių minėjimai labai retai 
apsieina be meninės programos. 
Dažnai čia duodama pasireikšti ir 
patiems Jauniausiems.

Yra ir daugiau tautinio ir kul
tūrinio gyvenimo poreiškių.

Potvyniai ir atoslūgiai Tad kas- 
gi čia tuos vandenis judina? At
sakymas būtų tikslus ir teisingas, 
jeigu surikiuotume pavardes. O jų 
nebūtų labai daug. Tikrai mažiau, 
kaip kokios draugijos paskelbta
me aukotojų sąraše. Ir tos 
pavardės, dažnai kartotųsi. O ta
čiau bangavimas jaučiamas. Ypač 
atoslūgiai!

Štai Adelaidėje choras paskelbė 
atostogas. Ir atsitik taip, kad cho
ro atostogų metu įvyko liūdnosios 
sukakties minėjimas, kur reikėjo 
pagiedoti ir mūsų tautos himną. 
Na, choro nebuvo, o 2000 lietuvių 
kolonija neįstengė Lietuvos him
no pagiedoti. Reiškia, tik choras 
temoka himną? Jei taip — choras 
būtinai reikalingas! O kas pada
ryta, kas daroma, kad choras 
Adelaidėje, choras Melbourne, 
Sydnėjaus, Brisbanės ir kitų kolo
nijų chorai turėtų sąlygas dirbti, 
repeticijoms patalpas?

Adelaidės kultūrininkų sueigos 
pašnekesiuose ryškėjo mintis, kad 
lietuviškojo gyvastingumo liepsne
lės prigęsta kaip tik todėl, kad 
abejingumo, savosios aplinkos abe
jingumo, kiautas užgožia tas lie
psneles.

Ir taip chorai, ir taip teatrai, 
ir tautinių šokių grupės, ir sa
vaitgalio mokyklos, ir meno paro
dos, ir literatūros vakarai _  §|.
tos tautinio gyvastingumo lieps
nelės, plevena nykioje tremties 
buityje, kurstomos ir puoselėja-

mos tų, kurie žino viešą paslaptį, 
kad: nevien tik duona žmogus 
yra gyvas. Kartais jos, kaip jū
ros banga, sauja į viršų, kartais, 
kaip atoslūgio vanduo, bėga, trau
kiasi, kad vėl grįžtų j mus, vėl 
nauju puolimu ardytų pilkos kas
dienybės kiautą.

Tremties vaidilų nėra daug. Ir 
jie tik žmonės: fabrikų, įstaigų, 
šeimyninių rūpesčių atsiplėšę dir
ba vakarais, savaitgaliais — kiek
vieną laisvą valandą aukoja, kad 
išmoktų dainą, liaudies šokį, pa
siruoštų vaidinimui, koncertui, pa
rodai. Ir mes paskui, maloniai pa
kviesti , renkamės į sales. Pato
giai susodinti klausomės, žiūrime, 
plojamo, kritikuojame, peikiame 
ar giriame. Išsiskirstę, tiesa, dar 
ilgai koncertą, vaidinimą, parodą 
atsimename. Progos pasigavę pa
kalbame, nes Jaučiame, kad jeigu 
daina ir ne taip darniai skambė
jo, kad šokis ir netaip grakščiai 
buvo pašoktas, o aktorius gal ir 
ne tokį tipą sukūrė , kokio norė
ta, vistiek mūsų sieloje skaidriau, 
lengviau ir pradedame ilgėtis ki
to koncerto, kito spektaklio, kitos 
parodos, šitai rodo, kad mes šito
kių kultūrinių parengimų esame 
reikalingi, kad jie mums yra net 
būtini, kaip duona ir oras.

čia tad iškyla kitas reikalas: 
sudaryti sąlygas, kad tos lieps
nelės gaisru liepsnotų.

ZIGMAS VĖTRA.

bloko diriguojamų valstybių ma
lonės.

Anglija, Prancūzija ir joms su 
rezervais pritarianti Amerika, kaip 
Iš jų vyriausybių pareiškimų bei 
pasiruošimų galima spręsti, yra 
pasiryžusios priimti iššūkį. Iš ki
tos pusės, Egiptas, remiamas Sov. 
Sąjungos, kom. Kinijos ir kitų 
kraštų komunistinių ar prokouu- 
nlstinių vyrausybių, nesirengia 
nuolaidoms. Jis ruošiasi pramato- 
mam ginkluotam konfliktui. Ruo
šiasi ir Sov. Sąjunga. Ruošiasi ir 
Egipto kaimynai — arabiškojo 
pasaulio valstybės, kurios pritaria 
Sueso kanalo nacionalizavimui.

Žinant diktatūrinių režimų po
litinius vairavimus ir diktatorių 
išsilaikymo valdžioje priemones, 
kurios paprastai remiasi masių 
hipnozu, Nasser nusileisti negalė-1 
tų, nes tada masės akyse kristų jo |

VISI

Kai dinamitas sprogsta

autoritetas ir valdžia išslystų iš 
jo rankų. Šiuo atveju tačiau yra 
ir kitų faktorių, kurie lems Nas
ser apsisprendimą. Sov. Sąjungos 
žodis Nasserą gali padaryti ne
perkalbamu. Tada įvyktų karas. Ir 
jis nesiribotų vien tik Sueso kana
lo pakrantėmis.

Anglija siunčia savo karo lai
vus į viduržemio, jūrą. Prancūzija 
taip pat pasiuntė savo karo laivy
no eskadrą į tuos pačius Vande
nis. Kažkur netoli manevruoja ir 
amerikiečių karo laivyno jungi
niai. Sovietai paprašė (ir jiems 
bus leista) šio mėn. viduryje pa
siųsti savo kreiserius į Egipto uos
tus. Sovietiniai karo laivai at
plauks mandagumo vizito. Ir jie 
tuose uostuose nori pasilikti il
gesnį laiką. Kaip ilgai? Ar ligi 
prasidės kovos dėl Sueso?

Nei anglai, nei prancūzai, nei 
niekas kitas šiandien nenori pra
dėti karo, nepatyrę kitų, svar
biausia savo sąjungininkų, nuo
monės viešame forume. Tam tad ir 
šaukiama jūrinių valstybių konfe
rencija, kuri prasidės rugpjūčio 

16 d. Londone. Į ją pakviestos 24 
valstykės. Ir dalyvaus veik visos. 
Koks sprendimas bus padarytas 
šioje konferencijoje, dar nėra aiš
ku. Greičiausiai bus nutarta 
pavesti tarptautinei kontrolei — 
šito siekia Anglija ir Prancūzija, 
pritaria Amerika ir kiti šių trijų 
•valstybių sąjungininkai.
Egiptas? O jeigu Nasser šį spren
dimą atmes, kas tada?

Pereitą savaitę Kolumbijoj, Ca
li mieste, sprogus 7 kariuomenės 
sunkvežimiams su dinamitu ir ben
zinu, žuvo apie 1000 žmonių, dau
giausia karių. Sužeistieji skaičiuo
jami tūkstančiais.

Kariniai sunkvežimiai pakrauti 
dinamitų ir benzinu stovėjo netoli 
Call gelež. stoties. Sprogimas įvy
ko vidurnaktį. Tuo metu kavinėse, 
restoranuose ir gatvėse buvo la
bai daug žmonių, nes buvo šven
čiama Kolumbijos nepriklausomy
bės šventė. Sprogimas buvo toks 
stiprus, kad išbyrėjo veik visi 
miesto langai Ir daugybė namų 
visiškai sugriauta. Nuostolių pa
daryta vien tik pastatams už £ 
3.5 mil. Kolumbijos prezidentas 
per radiją pasakytoje kalboje pa
reiškė, kad tai ęssąs sabotažas ir 
vyriausybė padarys viską, kad bū
tų surasti ir tinkamai nubausti 
kaltininkai.

Cali turi 285.000 gyventojų.

Vokietijos laivyno 
likimas

Šiurpi nelaimė
BELGIJOS ANGLIES 

KASYKLOSE

Pereitą savaitę Belgijoje, Char
leroi anglies kasyklose, netoli 
Briuselio, įvyko sprogimas ir gais
ras, atkirtęs apie 3000 pėdų gi
lumoje dirbusius 254 angliaka
sius. Visi gelbėjimo darbai buvo 
bergždi, nes ugnis, dūmai ir du
jos sudarė neperžiangiamą užtva
rą. Išsigelbėjo tik 7 angliakasiai, 
kurie suroglmo metu buvo arti pa
kilimo j paviršių angos.

Šiose kasyklose dirbo daugiau
siai italai, vokiečiai, graikai, veng
rai ir tik labai nedidelis skaičius 
belgų.

Naujos paskolos
Australijos min. pirmininkas 

Vašingtone turėjo pasitarimus ir 
su Pasaulinio Banko pirmininku 
dėl naujos paskolos suteikimo 
Australijai. Suma, kurios prašo 
Australija, nenurodoma, tačiau 
manoma, kad naujoji paskola sieks 
50 mil. dolerių. Prieš suteikiant 
paskolą į Australiją atvyks Pa
saulinio Banko atstovai susipažin
ti su krašto ekonomine padėtim.

Australija iš šio banko per ke
turis kartus yra pasiskolinusi 
258i mil. dolerių (£ 115.402.000) 
ir yra didžiausias Pasaulinio 
Banko skolininkas. Iš šio banko 
paskolas yra 
bių. Paskolų 
yra išdavęs 
(£ 1.214.).

gavusios 20 
Pasaulinis 
2.720 mil.

valsty- 
Bankas 
dolerių

Naujajai vokiečių kariuomenei 
atsistatant jau ir savąjį laivyną, 
vokiečių “Rhein-Zeltung” nupasa
koja per Antrąjį karą turėjo vo
kiečių karo laivyno likimą. Pats 
didžiausiasis šiendien dar tebeplau- 
kiojančlų senojo vokiečių karo 
laivyno laivų yra lengvasis krei
seris “Nuernberg”, kuris 1946 m. 
Liepojos uoste buvo perduotas So
vietams ir šiandien, pavadintas 
“Admirolo Makarovo” vardu, plau
kioja su kitais Sovietų karo lai
vais Baltijos jūroje. Spėjama, kad 
Sovietai išsitraukę kai kuriuos pa
skandintus vokiečių karo laivus. 
Be to, Sovietams atiteko 10 tor- 
pedlaTvių, šiandien plaukiojančių 
su sovietinėmis vėliavofnis, 4 bu
vusieji mlnogaudžiai, vienintelis 
Lietuvos Respublikos karo laivas, 
45 laivai valytojai ir bent 30 greit- 
laivių iš Luerssen statyklos Vege- 
sacke. Rusams atiteko taip pat 
apie 50 pradėtų statyti pačių mo
derniausių povandeninių laivų. 
Britai visą gautąjį iš vokiečių gro
bį, išskyrus vieną tankinį laivą, 
atidavė į laužą. Su prancūzų vė
liava plaukioja 10 buv. vokiečių 
laivų. Be to, Jie pasiėmė 5 pov. 
laivus, du didžiuosius naikintojus, 
du torpedininkus, 11 minogaudžių 
ir 4 greitalaivius. Tarp atitekusių 
prancūzams laivų yra taip pat 
Goeringo pasididžiavimas — "Im- 
melmann” ir “Max Stlncky”.

1900 MYLIŲ PER VALANDĄ

Amerikoje išbandytas naujas 
raketinis lėktuvas. Jis pasiekė 
1900 mylių greitį per valandą. • 
Juo skrido pik. Itn. Frank Eve
rest, bandomųjų lėktuvų operaci
jų bazės viršininkas.

Lėktuvas , pavadintas Bell X 2, 
kaip pranešama iš New Yorko, 
galįs išvystyti dar didesnį greitį. 
Bandymas, esą, atliktas apie 80. 
000 pėdų augštyje, bet lėktuvas 
galįs pakilti žymiai augščiau.

Ikišiol didžiausias lėktuvo grei
tis buvo 165) mylių per valandą. 
“Bell X 2” lėktuvu skrendant iš 
Sydnėjaus į Melbourną ųrd te

reiktų išbūti apie 15 minučių.

STALINAS BUVO NUŽUDYTAS?

SPAUDOS DRAUGAI
RUGPJŪČIO 18 DIENĄ SUSITINKA “MOŠŲ 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.

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).

Pakvietimai gaunami pas platintojus ir įeinant į balių.

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

Harrison Salisbury, buv. New 
York Times korespondentas (1949 
-1954 m.) Maskvoje, amerikiečių 
“Look” žurnale paskelbė straips
nį, kuriame teigia, jog esama 
rimtų duomenų, kad Stalinas bu
vo nužudytas jo paties draugų, 
kuriems grėsė likvidacijos pavo
jus . Harrison Salisbury - sako, 
pastarosiomis savo gyvenimo die
nomis Stalinas buvęs “pamišusiai 
žiaurus”.
• Iš Romos pranešama, kad 

buv. Egipto valdovas Farouk iš 
Romos išvyko ir jo dabartinis ad
resas nėra žinomas. Prieš išvyk
damas vienam savo draugui pa
reiškęs, kad niekada jis nebuvęs 
toks didelis optimistas dėl gali
mybės atgauti sostą, kaip dabar.

Faroukas iš Egipto išvyko po- 
karininkų suruošto perversmo, ku
rio organizavime svarbų vaidme
nį suvaidino dabartinis Egipto 
prezidentas pik. Nasser.

• Dr. Mohammed Mussadiq, 
buv. Persijos min. pirmininkas, 
nacionalizavęs britų naftos pra
monę Persijoj, nepasisekus per

versmui prieš Persijos monarchą, 
1953 m. gruodžio 21 d. buvo nu
teistas trejus metus kalėti. Dabar 
jis bausmę baigė ir paleistas iš 
kalėjimo.

• 1955-56 finansinius metus, 
kaip pereitą savaitę paskelbė val
stybės iždo valdytojo biuletenis, 
Australija užbaigė su 78 mil. sva
rų prekybos deficitu. Biuletenio 
pranešimu, š.m. birželio 30 d. Aus
tralijos užsienio rezervai siekė £ 
350 mil., o pernai tą pačią dieną 
buvo £ 428 mil. Turint galvoj, 

kad 1954-56 užsienio prekybos de
ficitas buvo £ 64 mil. didesnis ne
gu pastaraisiais metais, reikia ma
nyti, kad deficitas sumažėjo tik 
dar labiau suvaržius importą.

• Australijos vyriausybė, ry
šium su Sueso kanalo krize, ne
nubraukė krašto gynybos reika-- 
lams planuotų £ 20.000.000. Gyny
bos reikalams paskirta £ 191 mil. 
Pereitais finansiniais metais buvo 
£ 208 mil.
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SOVIETŲ ŽAIDIMAS SU SUOMIAIS ELTOS ŽINIOS

Užsienyje dešifruojamos sovieti-, toliau suomių teritorijoje.
Nepaisant visų kalbų, 1956.VII. 

13 “Izvestija” savo pareiškimu su
griovė viltis, kad Sov. Sąjunga 
esanti pasiruošusi gražiuoju grą
žinti iš Suomijos atplėštąsias te
ritorijos sritis. “Izvestijos” pa
reiškimu, siena tarp Suomijos ir 
S. Sąjungos esanti galutinai iš
vesta ir nėra reikalinga jokios re
vizijos. Ta pačia proga laikraštis 
taip pat pasisakė prieš Suomijoje 
tuo reikalu pradėtąją sienai re
viduoti kampaniją.

Buvusls suomių ocialdemokratų 
partijos vadas Vaino Tanner, ne
seniai lankęsis Oslo mieste, kaip 
pranešama Eltai iš Skandinavijos, 
per pasikalbėjimą su norvegų vy
riausybei artimu “Arbeiterbladet” 
pastebėjo: tenka tik laukti, kad 
Chruščevas, iškeikęs Staliną, pa
smerks taip pat Stalino politiką, 
kada jis užpuolė Suomiją. Tiesa, 
daug maloniau matyti besišypsan-

nės pastangos Augščiausiojo So
vieto posėdžiais pavaizduoti taria
mai Sov. Sąjungoje esančią de
mokratinę santvarką. Posėdžiams 
svarstyti buvo įteiktas ir bolševi
kinės Karelų — Suomių respubli
kos tariamai pačios prašymas, kad 
ji būtų paversta autonomine res
publika Rusų Federacinėje Res
publikoje. Visi žino, kad šios rū
šies aktai tėra tik bolševikinis vai
dinimas — viską iš esmės sprend
žia kp c komitetas. Kaip ir buvo 
galima laukti, ir šis “prašymas” 
buvo patenkintas. Toks žestas 
įjungti Karelų Suomiją į Rusijos 
Federaciją aiškinamas “draugiš

kumo ženklu Suomijai”. Tačiau iš 
tikro patys suomiai trokšta ir ti
kisi, jog su laiku nuo Suomijos 
jėga atplėštosios senosios sritys 
vėl grįš į tikrąją Suomiją. Bu
vusioji Karelų — Suomių respub
lika, turinti apie 600.000 gyven
tojų, traukiasi j šiaurę ir j šiau
rės vakarus nuo Leningrado. 
Prieš Inkorporuojant į Sov. Są
jungą, iš šios srities suomiai pa
sitraukė j laisvąją Suomiją.

Gautosiomis iš Helsinkio žinio
mis, Suomija, pasibaigus karui su 
Sov. Sąjunga, buvo priversta di
delę teritorijos dalį Karelijoje per
leisti Sov. Sąjungai S.uomių orga
nai buvo priversti nutraukti ge
ležinkeliais susisiekimą iš pietinės 
Suomijos į šiaurinę Karelijos da
lį, kuri ir t^uau wwpxmmuoM . 
Suomijai. Dabar suomių geležin- j 
Valiu valrlvKo Irrninnci i euru, 1

čius veidus, negu rūsčius. Kai 1939 
m. Stalinas įsigeidė užgrobti Han- 
go, tai ir buvo prieita prie karo. 
Vėliau rusai atėmė Perkalą. Jei 
dabar patys rusai pamatė, kad

— Vilnaus radijas š.m. liepos 
24 d. pranešė, kad liepos 23 d. 
į Vilnių atvyko “Anglijos T.S. 
draugijos” delegacija, vadovauja
ma "Lordų rūmų nario, prekybos 
— pramonės teisės patarėjo prof, 
lordo Roberto Pavlejaus”. Prieš

KLAIPĖDOS KRAŠTE
Atvykusieji iš Klaipėdos krašto 

pasaskoja, kad labai daug Sovie
tų karių yra Nemerzatoj. Ten 
pastatytos kareivinės. Nemuno že
mupy daug privisę gyvačių, iš
šaudyti kiškiai, net ir paukščių 
giesmininkų esą mažiau. Pagau
sėjo vilkų. Vad. “Kaliningrado 
srity” atstatomasis darbas vyks
ta labai pamažu. Ten matyti ir

jiems Porkala nėra reikalinga, tai tai ši delegacija aplankė Maskvą, 
ir norisi paklausti: o kuriems ga- j Leningradą ir Rygą. Vilniuje ang
lams Stalinas pradėjo prieš Šuo- hams buvo aprodytas 
miją karą? Kaip žinoma, Tanno-1 pažindinta su Vilniau 
ris 1939 metų rudenį dalyvavo mjS( ______ ____ ___ ___ ____
Maskvoje su Stalinu vestuose pa- Vilniaus vykd. komiteto (lyg ir! daugiau apsileidimo, ypač žemės 
sikalbėjimuose, 1939-1940 m. bu- į 
vo užsienio reikalų ministeris.' priėmime, svečiai buvo 
1941-1942 m. prekybos ministeris 
ir 1942-1944 finansų ministeris, Į viniaus pakitimais”, paskui buvo timi. 

bet paskiau karą laimėjusių Ru- atsakinėjama į klausimus ir sve-

rouyias miestas “su- i 
__Vilniaus įžymenybė- ' 

mis, apžiūrėtos naujos statybos”, j
Vilniaus vyKO. Komiteto uyg ir, ----------- - —
burmistro) Vildžiūno suruoštame ūkyje ir pievų kultūrose. Atrodo,

i supažin-I kad ir rusai su kitais “naujaku-
dinti su “didžiuliais pokariniais1 riais” nelabai nori rūpintis atei-

sijos ir Anglijos reikalavimu, 
kaip “karo nusikaltėlis”, buvo 
nuteistas 5,5 metams kalėjimo.

Nepaisydami neigiamų pasisaky
mų iš bolševikų pusės, suomiai 
vis tiek tikisi, jog vieną dieną 
jiems Sovietų imperialistų pada
rytoji skriauda bus atitaisyta. E.

Pas Kaimynus
— “Iltasanomat” žiniomis, 50 

jaunų estų specialistų, neseniai 
baigusių Talino augštąją techni
kos mokyklą, buvo tuojau pasiųsti 
į Sibirą, Toli m. Rytus, Centrinę 
Aziją ir Arkties sritis, kur jie 
turės dirbti prie fabrikų statybos, 
elektros jėgainių, kasyklose ir kt. 

kaip Ir Lietuvoje. 
“Iltasanomat” ži- 
rudenį sueinančią 
nuo Rygos įkūri- 
iškilmingai pami-

toliau tebepriklauso Taigi, tas pat, 
— Helsinkio 

kelių valdyba kreipėsi į rusų ge- niomis, šiemet 
ležinkelių įstaigas, prašydama teis- 700 m. sukaktį 
ti pasinaudoti sovietinėje pusėje mo ruoššiamasi 
esančiomis geležinkelio linijomis: nėti. Restauroujami per karą ap- 
prekėms pervežti. Laukiama, koks griauti paminklai ir istorinė Her-
bus Sovietų atsakymas.

“Frankfurter Allegemeine Zei- 
tung” Nr. 159-1956 m. praneša, 
jog Suomijos ir Sov. Sąjungos 
pasieniu paskiausiu metu girdėti 
nuolatinės eksplozijos. Jos pir
miausia pasigirdo salose, esančio
se Suomių įlankoje, Ir ėjo tolyn 
visu pasieniu į šiaurę. Manoma, 
kad rusai sprogdina Karelų pusia
salyje pastatytuosius pasieniu įt
virtinimus, ruošdamiesi iš jų ati
traukti savo kariuomenės dalinius. 
Suomių pasienių gyventojai tei
gia, kad, palyginti, nedidelis ci
vilių gyventojų skaičius, anks
čiau gyvenęs rusų pusėje buv. 
Suomių Karelijos pasieniu, dabar 
yra kažkur dingęs. Kalbėta, kad 
Sovietų vyriausybė ruošiasi grą
žinti dalį Suomijai senosios teri
torijos. Ir prieš grąžinant Perka
lą buvo pastebėtos panašios eks
plozijos. Suomiams didesnę reikš
mę turėtų Viipuri grąžinimas. Pro 
ten anksčiau ėjo žymi suomių eks
porto dalis. Anksčiau suomių sie
na siekė iki Teriokio, Leningrado 
priemiesčio. Tačiau paskiau bol
ševikai,' skelbdami norį apsaugoti 
Leningradą, sieną išvedė kur kas

manno tvirtovė. Istorikai atsidė
ję studijuoja miesto archyvus. 
Tame darbe taip pat dalyvauja so
vietiniai specialistai iš Lietuvos, 
Estijos ir Suomių Karelijos.

— Danų 1r olandų spaudoje pa
sirodė daugiau žinių ir aprašymų 
apie padėtį už geležinės uždangos. 
Progą ■ tam sudarė š.m. birželio 
pabaigoj iš Rygos į Kopenhagą iš
leistas inž. Leopoldas Freidber- 
gas, kurio žmona yra gimimo da
nė. Apie Freidbergo pareiškimus 
plačiai rašo danų spauda. Ryga 
pavaizduojama kaip tipiškas gar
nizono miestas. I Latviją yra gra
žinta dalis ištremtųjų, bet ne vi
si gali gyventi Rygoj. Kalbama, 
kad Ulmanis miręs, bet gen. Ba- 
lodis esąs gyvas. Krašte paplitęs 
didelis girtuokliavimas. Olandų 
spauda‘rašo plačiai apie G. Role- 
mą, kuriam pavyko taip pat pa
sprukti į laisvę.

—. š.m. liepos mėn. lenkų Lon
done leidžiamas “Dziennik Polski” 
paskelbė duomenų apie dabartinės 
Lenkijos ribose veikiančias ne
tenku dėstomąja kalba mokyklas. 
Nors ukrainiečių skaičius pažymė
tas 150.000, bet nė viena ukrai-

A. ZUBRAS

RUSŲ TAUTA
(Tąsa iš Nr. 32)

Kalbant apie rusus pagrindinis dėmesys turėtų krypti į tiesio
ginius aplinkos reiškinius, t.y. klimatą, žemę ir vietovaizdį, nes tai 
formuoja geopsichinį tautos veidą. Vieni šių reiškinių, labiausiai 
klimatinės bei metereologinės sąlygos. Pagrindinis mūsų dėmesys ta
čiau turi krypti koreliacijai tarp atatinkamo žemės regiono žmogaus 
Ir aplinkos — klimatinių ir metereologinių sąlygų, žemės ir vieto
vaizdžio, gyvenvietės, verste, aprangos, papročių ir įpročių, apskri
tai gyvenimo stiliaus ir kultūros stiliaus platesne prasme. Vieni šių 
reiškinių — klimatas, žemė — turi didesnės fiziologinės įtakos, kiti 
— vietovaizdis, gyvenvietė, verslas ir apskritai kultūrinis momen
tas — yra daugiau psichinio pobūdžio. Taip pat lengvai pastebime, 
kad vietos ir klimato sąlygoms tam tikro regiono žmogus yra neiš
vengiamai pakliautas, gi kitos rūšies aplinkos sąlygas, neišskiriant 
ir socialinės būsenos, žmogus turi galmybės pakeisti, prisitaikinti.

Didžioji rusų masė gyvena lygumoje po pilkai melsvu dangum; 
daugiausia tai žemdirbystės kraštas su menku kelių tinklu. Kad ši
toje geografinėje aplinkoje didžiumos rusų psichei būdinga ūkininko 
charakterio bruožai, lengva suprasti. Bet Graikijos, pietinės Itali
jos, Ispanijos ūkininko charakteris labai skiriasi nuo rusų ūkininko. 
Bet pietietis italas labai skiriasi ir nuo skandinavo, vokiečio, suo
mio, latvio ar letuvio. Pietietis yra emocionalus, lengvai ir greitai 
reaguojąs į padirginlmus, tuo tarpu racionaiinis momentas domi
nuoja šiauriečiuose — jie santūresni, lėčiau padirginami. Bet emo- 
cialinė pusė laba ryški rusiškajam charakterul, tik ji reiškiasi dau
giau vidiniu išgyvenimu, introvertiškal, gi pietiečių emocionalumas 
yra dominuojančiai išorinis, ekspresyvus, ekstravertus, šiaurės ir 
rytų Europos žmogaus, palyginus su pietiečių, lėtesnis ir pastoves
nis. Reagavimo greitis galima bandyti aiškinti veikimu trumpųjų 
pilkai melsvųjų ir žalsvųjų spindulių, dėl kurių šios rūšies gamta 
raminančiai veikia žmogų — tai šaltosios spalvos (žalia, mėlyna). 
Rusų žmogus gyvena visą vegetatyvinį metų laiką veikiamas šios

Rusų mokykla veikia ir Šilutėje, 
čiams įteikta dovana atminimui., Tikintieji gausiai lanko katalikų 
Daugiau apie šią delegaciją Vii- į ir evangelikų bažnyčias. Iš Sibiro 
niaus radijas ir nekalbėjo.

— Iš New Yorko lietuvių, lat
vių ir estų žurnalistai kreipėsi 
telefonu į visų trijų pavergtųjų 
kraštų kvislinginius “ministerius 
pirmininkus”, į 
cijų apie spaudoje paskelbtus ta-1 
riamus pavergtųjų Pabaltijo kraš- ■ 
tų statuso pasikeitimus. Tačiau 
patenkinamo ateakymo negauta.: 

O estų “min. pirmininkas” parei- I 
škė apskritai nieko nežinąs. Sa
kėsi jis nežinąs net ir to, ką estų 
kp pirmasis sekretorius Ivanas

kad ką girdėję nepranešinėtų ki
tiems.

Okup. Lietuvoje gyventojai iš 
laisvajame pasaulyje esančių lie
tuviai daug tikisi. Jie šneka savo 
tarpe, jog ypač Amerikos lietu
viai ir kiti nedirba veltui, atsidė
ję rūpinasi savo pavergtaisiais 
broliais ir viską darys, kad jiems 
Tėvynėje būtų geriau. Krašte ti
kisi, kad vieną dieną visi ir vėl 
bus laisvi. Tada grįš mūsų tau
tiečiai iš Amerikos, iš Vokietijos 
ir kitur — ir vėl visi galės ramiai 
gyventi. Karaliaučius veik visai 
surusintas. Jame gyveną apie 200. 
000 sovietinių piliečių.

, ligi šiol grąžinta, palyginti, ne- 
I daug žmonių. Pirmoj eilėj grąži
nami nubaustieji už krim. nusi
kaltimus. šilutiškiams pažįstamas 
Pionaitis dabar yra Klaipėdoje, o 

.g,mus j Kybrancas palikęg šilutėje. Aps.
prašydami informa- g _ gyd Mj_

: Z.............. j j lukas. čilutiškis Kraft nubaustas
10 metų, jo sūnus Edvinas nušau
tas. Visi augštesni pareigūnai bų- 

j vo išvežti. Vietos gyventojai šne
kėję, kad pogrindžiui vietoje va
dovavęs Babonas. Tačiau, matyti, 
kas nors išdavė ir per naktį, bu
vę suimti visi svarbiausieji po
grindžio veikėjai. Jie buvo iš Ši
lutės išgabenti kitur, o Baboną 
rusai išsivežė lėktuvu. Be kitų,

INFORMACIJA
J.A. GYČIO INTERVIEW IR 

STRAIPSNIS ANGLŲ KALBA

niečių mokykla neišvardinta. Žy
dų skaičius nurodytas siekiant 
apie 40.000-50.000. Pažymėta, kad 
nelenkų kalba mokyklų (pradžios) I Kabinas kalbėjęs Švedijoje... 
yra 243 su 15.340 mokiniais ir 7 
gimnazijos su 805 mokiniais. Dau
giausia mokyklų vokiečių dėstomą
ja kalba turi vokiečiai (1955 m. 
jų buvo 133 su 6.400 mokinių).

j Slovakai turi 34 mokyklas su 2.400 
mokinių, gudai 66 su 5000 moki
nių, lietuviai — 6 mokyklas lietu
vių dėstomąja 
kinių ir vieną 
57 mokiniais.
“Nove Drogy” ._ , ,
tą, jog mažumos Lenkijoj nebuvo e8zilu studentų, tuo tarpu, 
tinkamai aprūpinamos. Dabar, esą,' Prancūzijoje vyriausybės įstaigos!
tos skriaudos būsiančios atitaisy- ' kasmet gauna pasirūpinti apie 550 
tos, bet tik... vokiečiams, auto-Ogzilų studentų, šiandien apie PU-l"'"" . .
chtonams, ukrainiečiams ir čigo-,s? i8 anaPus pabėgusių studentų] atvykusieji pasakoj, 
nams. Tas pats laikraštis taip pat išvyksta toliau studijų tęsti į 
konstatuoja, jog Lenkijoje esą Olandiją. Prieš Antrąjį karą Vo- 
antisemitizmo reiškinių, o antise- kietijoje kasmet studijuodavo apie 
mitizmą palaiką net ir patys kp 
pareigūnai.

Lenkų spaudos žiniomis Lietu
voje esą 350 lenkiškų mokyklų. 
N. Vilnioje ir Trakuose esančios 
mokytojų seminarijos, o Vilniuje 
— net 6 vid. mokyklos.

Užsienio spaudoj rašoma apie 
paslaptingus lenkų valdomose sri
tyse gaisrus, kurie, atrodo, “pra
vedami planingai”. “Trybuna Lu- 
du” rašo, kaip gegužio mėnesį bu
vo sudeginti 4 lenkų kaimai. 
Liepsnose žuvo 250 gyv. namų 
ir tvartų, nuostoliai siekia 1,5 
miliardo zlotų, “žycia Warsza
wa” žiniomis, šiemet tik per pir
mąjį ketvirtį būta 4.900 gaisrų, 
kurių “daugumą sukėlė partiza
nai”. .. Valstyb. ūkiuose kilę 1.800 
gaisrų.

— Rheinischer Merkur” Nr .28- 
1956 plačiai rašo apie užsienie

čių studentų pabėgėlių iš anapus 
geležines uždangos vargus vokie
čių universitetuose. Pereitais me
tais Iš anapus geležinės uždangos 

kalba su 180 mo- atbėgo tik 27 studentai, tuo tar- 
mokyklą čekai su Pu iš Rytinės Vokietijoss zonos — 
Patys bolševikai aPie 2.500 vokiečių studentų, šiuo 

laikrašty prlpažįs- metu Valt- Vokietijoje tėra apie

Formozoje išeinąs anglų kalba 
Azijos Tautų Antikomunistinės 
Lygos leidžiamas žurnalas ''Free 
China” (“Laisvoji Kinija) š.m. 5 
numeryje išsispausdino to žurnalo 
korespondento padarytų interview 
su ABN Tautų Tarybos gen. sek
retoriumi ir Liet. ABN. Centrinės 
Delegatūros pirmininku J.A. Gy
čiu. Interview yra pavaizduojama, 
kaip bolševikai okupavo Lietuvą 
ir koks likimas laukia tų tautų, 
kurios naiviai tiki į koegzistenci-

I Klaipėdos krašte bolševikai ypač . Ją. Interview pabrėžiama, kad “tol, 
persekiojo santariečius ir šaulius. | kol visos pasaulio tautos, tol, kol 

, Visiems gyventojams teko- nepa-įpati Rusija, Kinija, Ukraina, Tur- 
| prastai daug iškęsti. Šilutės lent-1 kestanas, Lietuva, Latvija, Estija 
I pjūvėje dirba apie 200 asmenų, ir kitos pavergtos tautos nebus 
darbas eina 3 pamainomis. Nors laisvos, tol negali 

| bolševikai skelbia, kad jų krašte 
| visi aprūpinti darbu, nedarbo ne
są, tačiau atvykusieji teigia žiną, 
jog ateidavo žmonių, kurie prašy- 

_ . , - . . . i davosi darbo. Kai visi “sulyginti”,
' J ‘ ° tai ir moterys turi dirbti sunkiau

sius darbus.
ja, kad pora 

į1 grįžę iš Vakarų. Jie dėjosi lietu
viais, bet dabar labai graudinasi 

I taip padarų. Teko šnekėtis ir su 
6.000 užsieniečių, tiek pat jų yra į vtenu klaipėdiečiu, Iš sovietinės 

zonos grąžintu į Lietuvą. Tas tik 
susiėmė už galvos: “O Dieve, Die
ve, ką padariau!”

Lietuvoje žinomas ir trijų žvejų 
pabėgimas į laisvę. Pasakotojų tei
gimu, tiems pabėgus, kuvo Išteis
tas įsakymas, kad nei lietuviai, nei 
vokiečiai negalėtų užimti laivuose 
vadovaujamų vietų, žvejų laivams 
ar kuteriams vadovauti galį tik 
partiniai nariai arba tokie, dėl 
kurių nekiltų jokių abejojimų. 
Klaipėdos krašte kalbėta ir apie 
du vokiečių žvejus, kurie pasista
tę laivelį su burėmis, taip pat pa
spruko į laisvę.

Dabar bolševikų varoma prieš 
Vakarus jau ne tokia pikta propa
ganda, kaip seniau. Žmonės taip 
nebesibijo klausyti laisvųjų Vaka
rų radi jos transliacijų — svarbu,

ir dabar. Tarp jų būdavo iš ana
pus šiandieninės geležines uždan
gos apie 2.000 studentų, o dabar 
egzilų studentų skaičius tesiekia 
vos apie 450. Egzilų studentų yra 
18 tautybių. Laikraštis kreipia 
dėmesį, jog reiktų daugiau susi
rūpinti tais, kuriems laisvė bran
gesnė už visokius okupantų pa
žadus.

• Iš Hondūro pranešama, kad 
sukilę kariuomenės daliniai mėgi
no nuversti vyriausybę. Hondūro 
valdžia paskelbė dekretų, pagal 
kurį Morazano provincijoje įvestas 
karo stovis: suvaržytas žmonių 
judėjimas, uždrausti susirinkimai 
ir cenzūruojami laikraščiai bei 
radijo programos.

i tautos nebus 
laisvos, tol negali būti taikos ir 
tikros demokratijos pasaulyje.”

Pažymėtina, kad tame pačiame 
numeryje yra įdėti ir trys inter
view su žiniomis estų politikais: 
Linkhorst, Perlltz ir Warma.

• š.m. birželio — liepos “A 
BN — Correspondence” numeryje 
yra išspausdintas to paties auto
riaus straipsnis anglų kalba apie 
dabartinę būklę Lietuvoje. Atvaiz
duojamas ekonominis skurdas, re
liginė ir tautinė nelaisvė, pries
pauda iš viršaus ir laisvės troš
kimas Iš apačios.
• šiomis dienomis yra viešai 

paskelbtas ABN (Antibolševikinlo 
Tautų Bloko) ir APACLROC (An- 
tibolševikinės Azijos Tautų Ly

gos) komunikatas, kuriame prane
šama, kad šios dvi antibolševiki- 
nės organizacijos susitarė išvien 
veikti ir kovoti prieš komunizmų 
tol, kol bus išlaisvintos visos pa
vergtos tautos. Komunikatų pasi
rašė: Ku Cheng — kang, Antiko- 
munlstlpės Azijos Tautų Lygos 
pirmininkas ir J. Stetzko, ABN 
pirmininkas.

★ Suomiai laukia, kad netrukus 
j Helsinki atvažiuos Vorošilovas, 
o gal net ir Chruščiovas su Bul- 
ganinu. Vis garsiau kalbama, kad 
Suomijai bus grųžintas Viipuris.

■ sočiai žalios ir pilkai melsvos spalvos, o be to žymiai menkesnėje, 
lyginant su pietiečiu, saulės šviesos ir žemesnės temperatūros, ypa
tingai žiemą, įtakoje.

Kad mes rusų masėje sutinkame dominuojant ūkininko charak
terį, yra suprantama jau dėl to, kad labai nesenai dar 80 proc. visų 
krašto gyventojų sudarė ūkininkai. Charakteriui susiformuoti čia 
veikė dominuojančiai ūkininko bei žemdirbio verslas. Prisimintini 
šioje vietoje E. Rothacker žodžiai: “Ir taip ūkininkas veikia savo 
žemės darbu ne tik gamtą, bet gyvena su jos ritmu visu savo gy
venimo stiliumi, metų laikų ritmui prisitaikydamas”. Visai supran
tama, kad ir šviesuomenė ir darbininkija šiame krašte savo charak
teriu panašėja žemdirbiui, nes kraštas dar labai nesenai turėjo tik 
menką miesčionijos sluogsnį. Didžioji rusų tautos dalis ir šiandien 
vis dar tebegyvena kaimuose, retai sutinkamas vienkiemis, kuris be
veik visai dingo kolūkinimo įtakoje, trobesiai pilki mediniai, daž
niausiai viena pirkia, nesenai dar buvusi mažų langelių, dūminė 
(dun.). Rūbai dažniausiai namie austi, kasdieniniam vartojimui ne- 
spalvingi, apsitrynę. Kaikuriose srityse iki revoliucijai vyrai vasarą 
išeidavo miškų darbams ir sielių plukdyti, o žemę dirbdavo moterys 
su vaikais. Toks ūkelis turėdavo 1-3 karves, porą kiaulių, kelias avis, 
1 arklį. Dvasininkas gyveno čia pat kaime, pats dirbdavo savo že
mę, turėdavo gausią šeimą. Iki revoliucijai didelės įtakos kaimui tu
rėjo dvaras, nes ir baudžiava dar taip gyva buvo senesniųjų žmonių 
sąmonėje. Rusijos gilumoje sutinkamas buvo bendruomeninis kaimo 
žemės dirbimo būdas. Pabrėžtina šioje vietoje Ir toji aplinkybė, kad 
Rusija savo geografine padėtimi yra atokiai nutolusi nuo Vakarų 
kultūros centrų Ir nuo reikšmingųjų jūros kelių. Suprantama tat, 
kad ‘tokiose sąlygose labai ilgai išliko senieji papročiai ir įpročiai, 
tradiccijos, kad naujybės tik labai lėtais žingsniais težengė į rusų 
kaimą. Pagal Huntingtono klimatinės energijos žemėlapio duomenis, 
Rusija, dąr labai nesenai priklausė prie žemo darbingumo klimato 
sričių — 25 iki 50 punktų žemiau maksimumo europinėje dalyje ir 
50 iki 75 — azijatinėje dalyje. Suprantama, kad Rusija pramonės 
atžvilgiu dar taip nesenai buvo atsilikęs kraštas. Komunizmui pa
vyko, ypač Stalino laikais, iki geroko laipsnio supramoninti kraštas, 
bet ypatingai žiauria kaina ir imantis dirbtinų priemonių, atsisakant 
minimalinių kasdieninio gyvenimo patogumų.

| Visuomeniniam gyvenimui valstybinio mąsto ruslškasai kaimas 
šio šimtmečio pradžioje buvo abejingas — caras, taigi valdžia žmo
nių sąmonėje buvo labai toli. Kaimo bendruomenė buvo uždaras ma
žas pasaulis. Komunistinė era maža tepasiekė šioje srityje. Politinis 
perauklėjimas kaimą tik paviršutiniškai tepasiekia, ir visas šios rū
šies darbas krenta ant kolchozų pareigūnų pečių. Iniciatyva ir at
sakomybė paliekama vadovybei. Iš vadovybės gi vėl jokių žingsnių 
nebuvo imtasi ugdyti savarankiam tautos tipui, pasitikinčiam savo 
jėgomis, energijai. Kolchozas vargu kuo skiriasi nuo baudžiavos bu
kų dvaro — vietoje pono yra partijos pareigūnas, kuris viską tvar
ko Ir diriguoja. Kolchozas yra bloga užuovėja laisvėjimui ir demoK- 
ratiškėjimui ugdyti. Nepadeda politiniam žmonių sąmonėjimui ir 
miestų bei fabrikų aplinka, kai tėra tik vienas ir visagalis valsty
binis darbdavys, kai nėra jokių sąlygų laisvam profesinių unijų pa
sireiškimui. Rusiškasai komunizmas sąmoningai nepuoselėja indivi
dualizmo ir jį lydinčio laisvės polinkio, bet priešingai _  eina su-
masinimo keliu, stelbdamas individualybę. Kuriama uniformuota kai
menės bendruomenė. .

Sunku būtų pasakyti, kiek Levas Tolstojus yra 
padaręs įtakos rusų tautai, bet jis pats tai labai ryškus tautos vai
kas. Tauta ir žemė yra taip giliai neatskiriamai suaugusios vienu- 
mon epiniuose Tolstojaus veikaluose. Įvykiai vyksta savaimingai, 
fatališkai. Jauti, kad visa vairuoja augštesnė valia, ir žmogus čia 
toks nereikšmingas. Laimės žmogus pasiekia ne veikdamas ar steng
damasis, bet pasiduodamas visa Apimančioje valiai, būdamas har
monijoje su Juo. “Kare ir Talkoje”, priešingai ano meto strategijos 
meno pažiūroms, Tolstojaus vyriausias karo vadas yra kolektyvas 
-masė, pasipriešinimui reikšmingiausią vaidmenį vaidina kolektyvo 
dvasia. Kotuzovas net ties Borodinu nieko neišgalvoja, nieko neįsa
ko, o karą laimi neišvengiamų įvykių dėka. Labiausiai mėgsta Tol
stojus piešti pilkąjį kareivėlį Karatajevą, liaudies filosofą, apie ku
rį sako: “Jo gyvenimas, kaip jis pats į jį žiūrėjo, neturėjo prasmės 
kaip atskiras gyvenimas: jis turėjo prasmę tik kaip dalelė visumos, 
kurią jis visados jautė”. J. Ambrozevičiaus žodžiais, Karatajevas 
be asmenybės yra ir savo kalba. “Kai jis kalba, atrodo, kad mintys 
yra visai ne jo, bet visos tautos nuosavybė: optimistiškos patarlės, 
sąmojai”.*)
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“MOKYKLOS DRAUGAI” SYDNEJUJE KONCERTAS
Besirūpindami vien tik pragy-

Malonu, kad mes dar sugeba-1 ANTRASIS “ATŽALOS” 
me džiaugtis kiekviena mūsų kul- PASTATYMAS 
tūrinio gyvenimo apraiška. Be ----- ■ ----
dvejonių ir kritikos apiposmina- Šliteriui. Dargi kartais atrodė, 
me veik kiekvienų minėjimų ir j jog ši trejukė pamiršo savo su- 

jo “meninę dali”, pagyrų ir gėlių j kurtųsias ir autoriaus bei režisie- 
negailime paskiriems, savistoviai riaus duotas aplinkybes, kad vie-
pasirodantiems kolektyvams. Tai 
yra gražu ir, iš kitos pusės, šitai 
rodo mūsų abejingumų, mūsų ne
norų iš menininkų reikalauti dau
giau negu plokščia kasdienybė ir 
paviršutinis mėgėjiškumas.

Pirmas (Sydnėjuje pirmas) me
ninis vienetas, kuris nusisuko nuo 
kasdienybės ir noro vergiškai tar
nauti publikai, yra Sydnėjaus “At
žalos” teatras. Vadindamas save 
teatru šis vienetas aiškiai pasisa
ko, kad jo kelias yra kūrėjo ke
lias, kad jis jieško, pasiryžęs tik 
duoti ir laukti, kad būtų dar dau
giau paprašyta! Tai yra sveiki ir 
sveikintini užsimojimai ir antrojo
pastatymo proga (L. Fulda — *r sceniškai

nas jų yra muzikas, antras daili
ninkas ir trečias inžinierius. Jei 
būtų nuoširdžiai patikėję, kad pro
fesija įspaudžia atitinkamų žymę 
žmogaus charakteryje, būtų tos 
“profesinės žymės" tvirčiau laikę
si, tikrai ir ši pastabėlė nebūtų 
buvusi reikalinga.

šiuo požiūriu stipresnės buvo 
moterys (gal todėl, kad rež. mo
teris?) ir jos savo originaliu pa
prastumu “uždengė ” vyrus.

Doros Lenz — K. Dauguviety
tės nemeluotas nuoširdumas, mo
kėjimas taikytis prie aplinkybių 
“antifeministų” daktarų liūliuo
jant savo siekimams, buvo tikras

tokratiškame salone grakštų j į ma- 
zur...

Tony Lutenberger — O. Motu
zienė — siuvėja, modistė, miestie
tė, vaidmenį atliko gerai.

“Aš noriu, pas mamų ir papų”... 
Lisbet Gerlach — M. Osinaitė. 
Vaidinti naivumų ir isterikų yra 
pavojinga. Dažnai ir prityręs ak
torius nueina į kraštutinumus ir 
šaržų. Osinaitė to išvengė, visai 
pelnytai užsitarnaudama žiūrovų 
simpatijos.

Stefan — tarnas Jono Ilčiuko 
asmenyje su mažiausia priemonių 
leido tikėti savo autentiškumu, 
šį aktorių norėtųsi matyti vaid
menyje su didesniu tekstu.

Scenovaizdis, pagal turimų me
džiagų, K. Ankaus buvo paruoštas 
gerai.

Sumuojant pastatymų malonu 
pripažinti, kad “Atžala” jap toli 
nuo mėgėjiškumo ribos ir reko-

venimu, paskendę dienos rūpes
čiuose, dirbdami fabriko triukšme, 
pasiilgstame dvasios peno, širdžiai 
ir sielai atgaivos, padedančios nu
galėti sustingimų, abuojumų ir 
atsirandančių tuštumų -mus supant 
gyvenimo pilkumai. Daina ir mu
zika mus ypatingai išplėšia iš 
kasdieniškumo varžtų, pakelia 
prislėgtų dvasių ir dangaus mė
lynę palenkia žemėn, priartina 
prie mūsų šviesesnį pasaulį.

š.m. rugpjūčio mėn. 4 d. LKF 
Melbourne skyrius suruošė šaunų 
dainų ir muzikos koncertų Middle 
Parke. Iš Adelaidės dalyvavo so
listės Antanina Gučiuvlenė ir Ge
novaitė Vasiliauskienė bei pianis
tė D. Oldham. Iš melbourniškių 
dalyvavo klarnetistas A. Valius, 
smuikininkas A. Badauskas. So
listėms akomponavo D. Oldham, 
melbourniškiams — N. Rodger — 
Valiuvienė.

Mokyklos draugai) bandykime kri- Siebert — G. Renigerienė sukūrė 
tiškai pažvelgti, kiek jie iki šiol ryškų tipų: dvaro panelė, tuštybė,

gražus. Ir Amelie menduoja save kaip jaunas, drų-

yra save pateisinę.
Minėtoji komedija nėra pagrįs

ta jokiomis psichologinėmis ap
linkybėmis nei aistromis. Keturi 
draugai susitaria nevesti ir žiū
rovas mato tik šio susitarimo re
zultatų: nerūpestingų išdykavimų 
vyriausiojo iš jų bute, paskui vie
nas po kito prisipažinimų vyriau
siam — dr. Bruno Martens, — 
kad jie yra susižadėję ir, paga
liau, paties daktaro, jau veikalo 
pradžioje atspėjamų, nuėjimų 

draugų pėdomis. Per visų veikalų 
dr. Bruno Marteną^asniuo tęsiasi 
nenutrūkstančia fflp. Daktaras 
yra pasišovusių viengungystei 

“dvasios vadas”: jo klausiama ko
kių dovanų reiktų pirkti sužadė
tinei, jo pastogėje įvyksta ir pir
masis povestuvinis draugų sutiki
mas. Kas gi yra tas daktaras? Iš 
pasikalbėjimų sužinome, kad jis 
jaunystėje rašęs eilėraščius, kad 
yra paveldėjęs tėvo turtų, turė
jęs patirties su šokėjomis, kad

' ambicijos, kapryzai įtikino ir ne 
vienam gal priminė psiaudo aris-

sus ir kūrybingas vienetas.
Režisavo K. Dauguvietytė —

šniukštienė.’
ANT. EIVYDAS.
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Ramunėlė

Skrisk, drugeli, skrisk tu sau pavėjui, 
Skrisk, jleškodamas naujos gėlės. 
Ir užmiršk, kad aš tave mylėjau, 
Juk dabar kita tave mylės...

Skrisk, palikęs mano kuklų žiedų, 
Skrisk, kol šypsosi dienos šviesa.
O man žiedlapiais tegu sau rieda 
Deimantinių ašarų rasa.

Kaip nyku, ruduo štai Jau artėja, 
O su juo ateina ir šalna...

• Skrisk, drugeli, skrisk iš čia pavėjui, — 
Aš galėsiu mirti ir viena.

Michailovas veikia

t
A

i i

LAIŠKAI

Programa buvo labai įvairi ir 
turtinga. Augšto meninio lygio 
buvo viešnių iš Adelaidės Išpil
dyti dalykai. Solistė, dainavimo 
klasės profesore dar iš nepriklau
somos Lietuvos laikų Antanina 
Gučiuvlenė, padainavo A. Kača- 
nausko, St. Gailevičiaus, Schuma
nn© ir Čaikovskio kūrinių. Su pa
tirtu drųsumu ir tinkamu balso 
apvaldymu atlikti dalykai suteikė 
klausytojams didelį pasitenkini
mų. Jaunesnės kartos atstovė, dai
navimo menų pradėjusi studijuoti 
Lietuvos konservatorijoj, pasito
bulinus Vakarų Vokietijoj solistė 
Genovaitė Vasiliauskienė padarė 
didelę pažangų. Jos ankstybesnieji 
pasirodymai Melbourne žavėjo 
klausytojus, šiame koncerte ji pa
sirodė dar augštesnėjė formoje sa
vo balso sultingumu ir tvirtumu 
padainuodama Tallat-Kelpšos, K. 
Kavecko, Čaikovskio ir Puccini 
kūrinius. Ypatingo pasigėrėjimo 
suteikė A. Gučiuvienės ir G. Va
siliauskienės duetu atlikti A. Ru- 
binšteino , F. Mendelsono ir Of- 
fenbacho kūriniai. Dainų garsai

MELBOURNE
atskleidė grožį linksmojo pavasa
rio su tūkstančiais įvairiaspalvių 
žiedų, sukėlė rudenio nuotaikas, 
iššaukė ilgesį dienų “be tėvynės, 
be namų”, nuvedė mus į šviesios 
nakties pasaulį, parodė nuostabų 
gamtos grožį ir Juo alsuojančių 
gyvų žmogaus širdį.

Pianistė D. Oldham atskleidė 
M. Čiurlionio, Schumanno, Brahm- 
so, Searlatti ir Debussy muzikos 
pasaulį, meistriškai atlikdama jų 
kūrinius. Klarnetistas A. Valius 
pagrojo Rossini, H. Lazaraus, We- 
berio ir Gamperi kūrinius. Jis ne
stovi vietoje ir daro pažangų. 
Jaunas smuikininkas A. Badaus
kas pasmuikavo Beethoveno ro
mansų, op. 50. Stropumu Ir darbš
tumu jis nugalės nedrųsumų ir 
pasieks augštesnio lygio smuika
vimo mene.

Programos dalyviai susilaukė 
daug gėlių, katučių audros, o ypač 
solistės turėjo kartoti ar padai
nuoti papildomai dainų. LKF Mel
bourne Skyriaus pirmininkas J. 
Motiejūnas padėkojo trumpu žod
žiu programos dalyviams skyriaus 
Ir apylinkės valdybos vardu. Kon
certas tikrai gerai pasisekė. Tik 
klausytojų galėjo būti žymiai dau- 
giau. Dar pageidautina, kad pa-' 
dėka scenoje būtų tokios formos,1 
kuri daugiau derintųsi pakiliai pa
dėkos valandai.

A. KRAUSAS. I

— Gyvenimas prasideda1 
rytoj, — sako italai 

ĮSIGYKIME RYTOJUI 
LIETUVIŲ NAMUS.

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

Priimama ir “Mūsų Pastogės” 
prenumerata.

KAI TĖVIŠKĖJE 
LAISVES NĖRA

¥
TREMTINIŲ DAINA

Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta. 
O mes ar sugrįšim kada?
Praeis mūsų dienos, brangioji jau

nystė, 
širdy pasiliks vien skriauda.

Gyvenimas eina už plieninių grotų, 
Bet jis nebotas, nebetas..............
Visa Lietuva atsidūrė Sibire 
Ir kas jų j Laisvę išves?

Dievuliau Brangiausias, už kų 
tiek kančių, 

Kam draudžia tėvynę mylėti;
Nejaugi brangios, laisvos Lietuvos 
Neteks mums daugiau jau regėti?

Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta, 
O mes ar sugrįšim kada...?
Tai kas mūsų dienos, tai kas mūs 

jaunystė, 
Jei tėviškėj laisvės nėra.

(Iš partizanų eilėraščių rinkinio, 
pargabento iš Sibiro.)

PRANEŠIMAS
TAUTIEČIAI!

BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
ATSIŠAUKIMAS

Gyvo reikalo verčiami mes, 
Bankstowno lietuviai, pasiryžome 
statyti Bankstowno lietuvių na- 
mus-salę. Besiplečiantis kultūri
nis ir tautinis gyvenimas mūsų 
apylinkėje to iš mūsų reikalauja. 
Mes negalime sustoti, mes dary
sime viskų, kad jis ir toliau ta 
pačia linkme būtų plečiamas ir 
ugdomas mūsų jaunimo tarpe. 
Tur.ėjimas nuosavų patalpų Įga
lins mus geriau ir su didesniu pa
sisekimu atlikti mūsų tautines, 
kultūrines ir socialines pareigas.

Mes turime įsigiję sklypų ir 
virš £ 800 surinkę pinigais, be to, 
£ 2500 paskolos pasižadėjimų. Su 
šitais pinigais, žinoma, mes nega
lėsime pastatyti salės. -Reikės 
rinkti aukas, pašalpas, paskolas 
ir kitokiu būdu, telkti lėšas. Ne

yra apkeliavęs visų pasaulį, kad 
jam nieko "netrūksta, o dabar ra
šus knygų ir... viskas. Iš čia 
apie daktarų patiektos medžiagos 
aktorius gali suburti dešimtį ryš- 

' kiaušįų personažų.
Sakykim, jei St. Skorulis dak

tarų būtų ėmęs kaip slapčia mo
terimis persisotinusį gormantų, vy
rų, kuris dėl savo fizinio atbuki
mo motelį niekina ir savo išseki
mų slepia antifeminizmo šydu — 
toks daktaras būtų buvęs ryškes
nis už Skorulio vaizduojamąjį, 
apie kurį mes žinome iš autoriaus 
paduotojo ir aktoriaus perduoto 
teksto. Šituo tačiau nenorima pa
sakyti, kad Skorulis daktaro ne
kūrė, ar kad jo sukurtasis tipas 
buvo neįtikinantis, neryškus. 

Anaiptol, buvo labai ryškių ir gy
vų momentų Skorulio sukurtame 
daktaro tipe, bet buvo ir tokių 
(dialoguose su Dora Lenz), kur 
vietomis nepakankamai išryškino 
savo “principo ir dvasios” susi
dūrimų, nuo ko nukentėjo šių vie
telių subtilus komiškumas.

Vienas gražiausių sceninių pra
dų Skorulyje yra geras kūno val
dymas scenoje, ko labai trūko Fi
lip Winkler — J. Dambrauskui, 
Heinz Hagedorn — Vyt. Raulič- 
kiui ir Waldemar Scholz — H.

Rytiniame Berlyne įsikūręs 
žinomasis sovietinio generolo Mi- 
chailovo komitetas, kaip rašoma 
vokiečių sspaudoje, stengiasi sa
vo veiklų suintensyvinti, šiuo me
tu itin rūpinamasi juo daugiau 
bolševikinių agentų infiltruoti į 
pabėgėlių organizacijas ir išgauti 
dar daugiau sųrašų. Pagal “Snie
go” operacijos direktyvas, buvo 
pasiųstas į Vak. Vokietijų buv. 
Maskvos prof. Dubikovas, bet jį 
Vokietijoje suėmė. Tada ir Michai
lovas jo Išsigynė. Tik jo organas 
“Už sugrįžimų į tėvynę” pasigy
rė, kad “patriotinių žygių dėka 
“buvusi išgauta svarbi kartoteka. 
E52525Ū5H525B5B5HSZ525H5E5H5H5E5'

ILGAMETIS NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTAS
J Mackiewicz

MELBOURNE,
117 COLLINS STR., . 

III AUGŠTAS
ir St. Kilda, 25 Balston Str. 

Telefonas: LB 4083

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGES” 
NETOLIMOJE ATEITYJE IŠ 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.

V.V/.V.V.V.V.V.V/.W.V.’.V.'AW.'.W.W.V.WAW.'A

DOVANU SIUNTINIAI I SSSR IR
PABALTIJO VALSTYBES!

REDAKCIJAI
Didžiai Gerbiamas Pone Redak- 

riau, nuolankiai prašau Jus, Jū
sų redaguojamoj “Mūsų Pastogėj” 
paskelbti šių padėkų Australijos 
lietuviams.

PLB Bad Schwartau apylinkės 
valdyba ir lleetuvial Vokietijoje, 
nuoširdžiai dėkoja Australijos lie
tuvių socialinės globos moterų 
draugijoms ir visiems Australi
jos lietuviams už pinigines pašal- 
pas-dovanas, kurias gavome per 
PLB Vokietijos Kr. Valdybų, ku
riomis buvo galima sušelpti TBC 
ligonius Ir senelius.

Mes džiaugiamės, kad pas Jus 
nėra užgęsusi artimo meilė, kuria 
vadovaudamies atliekate gražius ir 
kilnius darbus. Jūsų dėka, šian
dien džiaugiasi šelpiamieji, ku
riems palengvinate nešti sunkių 
tremtinio dalių.

Todėl, šių minčių vedami, mes 
tikimės, kad mūsų padėkų priim
site, kaip augštos pagarbos pa
reiškimų Jūsų pasiryžimui, per 
kurį parodėte savo- duosnių rankų. 
Jūs aukojate sunkiai uždirbtus 
pinigus ir rūpinatės mūsų ateiti
mi. Tuo parodoma, kad pasiliku
siųjų vargų Vokietijoje neužmir
šote ir palengvinate mumss su
laukti auštančio ryto Nepriklau
somoje Lietuvoje. Už visus var
gus ir darbus, kuriuos skiriate 
mums, mes tariame dar kartų 
Jums nuoširdų ir viešų lietuviškų 
dėkui!

Pr. Liegus.
Apylinkės V-bos Pirmininkas.

SIUNTINIAI į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTLJĄ, 
RUSIJĄ, UKRAINĄ. įiį:

Maistas — Vaistai — Rūbai — Odos Gaminiai įįįį
Visas išlaidas: įpakavimo, draudimo, muito, persiuntimo sumoka Šį 
mūsų firma Londone. Priimant siuntas gavėjas nieko nemoka. •:•:

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

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

Visų prekių pavyzdžiai mūsų įstaigoj. Šį

O D R A. j
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 įįįį

ORO PAŠTU

žinodami apytikrės sumos, nega
lime pradėti nei statybos, nei su
daryti realų projektų statybai. 
Mums norėtųsi turėti ir didelę ir 
gražių salę, beit tas priklausys 

nuo mūsų bendro sutarimo ir pa
ramos kitų toliau gyvenančių lie
tuvių.

Dar vienas neišspręstas klausi
mas stovi prieš mus, tai ar toji 
salė turės tarnauti tik' Banks
towno lietuvių reikalams ar dau
gumos Sydnėjaus. Jei tik mūsų 
vienų — ji bus kuklesnė ir ma
žesnė, jei daugumos Sydnėjaus — 
ji turės būti didesnė. Nežiūrint, 
kaip šis reikalas, išsispręs Banks
towno lietuviai savo nusistatymų 
— turėti nuosavų salę — stengsis 
realizuoti patys vieni.

Bankstowno savivaldybė yra da
vusi sutikimų (raštas — 12. July, 
1956. T.P. E12A/54) ant turimo 
sklypo statyti salę savo narių 
kultūriniams, religiniams ir socia
liniams reikalams. Salė turi būti 
mūrinė ir atatiktl statybos ir svei
katos taisyklių reikalavimams.

Persiunčiama: drabužiai, maistas ir vaistai.

Delta Import & Export 
Co.

75/77 PITT ST., 8TH FLOOR. TELEF. BU 3120

UŽ VISAS REIKMENES, ĮSKAITANT IR SOVIETŲ MUITĄ, 

SUMOKAMA VIETOJE.

V.V.T.VAVAV.'.W.V.'A'.'.V.'.-.W.V.W/AVV.'.V.'.V.V,

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 Eietuvų 
ir Sibiru.

SIUNTINIAI I VISA
įiįį ( ; |

I PASAULI
g ' ¥:

į:į: Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, šilko ir vilnos g

:į:į skaros, avalynė, vaistai, maistas. :•:•

įŠ 10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai garantuoja :<•
•••• *•:•: geriausių patarnavimų Jūsų giminėms ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas

įiįį Didžiausi išsiuntimo namai Europoje

TAZAB & CO. LTD.,

įįįį TAZAB HOUSE, 22 ROLAND GARDENS, įįįį

įįįį LONDON, S.W. 7. ENGLAND. Šį

Savivaldybės pastatyta sųlyga, 
statyti salę mūrinę, mus klek ap
sunkina, nes reikalinga daugiau 
lėšų sutelkti statybai. Tačiau ši 
sųlyga nėra nenugalima. Mes tu
rėsime sunkumų, bet jei būsime 
solidarūs, jei jausime atsakomybę 
už savo jaunimo ateitį ir bent 
kiek norėsime įprasminti savo 
tremties gyvenimų, mes visus sun
kumus nugalėsime. Prisiminkime, 
kiek mūsų tėvai sunkiose sųlygo- 
se pristatė mokyklų ir kitokių 
viešo pobūdžio reikalingų pastatų 
Lietuvoje; argi mes, jų vaikai ne
įstengsime pasistatyti salę, kurL 
labiau yra reikalinga mums trem
tyje. Ar mes esame tokiame ma
terialiniame skurde, kad negalė
tume nei kiek prisidėti prie šio 
didelio darbo? Ne! Mes galime 
ir visi prisidėsime ir savo tauti
nį židinį tikrai turėsime. Tad visi 
į darbų, telkime toliau lėšas. 
Siųskite aukas, paskolas ir įnašus 
Bankstowno namų tarybos iždi
ninkui šiuo adresu: Petras Zarem
ba, 40 Horton Str., Yagoona, 
N.S.W.

ALB BANKSTOWNO APYL. 
VALDYBA IR 

LAIR. NAMŲ TARYBA.
Bankstowna, 1956 m. 
liepos mėn. 27 d.
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NOSU PASTOGĖ
Kokie namai pirktini?
I MELBOURNIŠKIŲ NAMŲ 

SUSIRINKIMĄ EINANT. 
REIKIA JAUNIMO NAMŲ

Pasiruošimo darbai baigti, ir mel- 
bourniškial turi įsigyti lietuvių 
namus. Nebetenka sustoti ties sta-

PORTALE

MELBOURNAS
SKAMBA LIETUVIŠKA DAINA

Lietuviška daina tebeskamba 
Melbourne, nes gausus būrys dai
nos mylėtojų, susispietęs į Mel
bourne Lietuviškos Dainos Mylė
tojų Sambūrį, jau kuris laikas 
kruopščiai ruošiasi koncertui — 
pirmam viešam pasirodymui.

Iki šiol spėta surepetuoti 12 
mišraus choro dainų, iš kurių gra
žiausiai skamka “šiaurės pašvais
tė”, dainuojama net aštuoniais 
balsais. Sambūrio dirigentas Al
bertas Celna deda pastangas ati. 
tinkamas dainos vietas išryškinti 
įvairiais niuansais, kad daina 
įgautų gyvesnį atspalvį ir būtų pa
brėžtas jos charakteris.

Sambūris turi gerų balsinę med
žiagų veik visi nariai yra daug me
tų dainavę įvairiuose choruose ir 
ansambiuose. Jie visi karštai myli 
lietuviškų dainų ir su didžiausiu 
pasišventimu uoliai lanko repeti
cijas, mokosi naujų dainų. Visos 
repertuaro dainos yra naujos — 
bent negirdėtos Melbourne. Tad 
koncerto metu bus progos pasigė
rėti ne tik gražiomis lietuviškomis, 
bet ir kitų tautų dainomis.

Daugeliui gal ir nežinoma, kad 
sambūrio nariai jau keturi mėne
siai, du kartus per savaitę, at
vyksta į repeticijas. O turint gal
voj, kad Melbourne atstumai yra 
nemaži, gi sambūrio nariai gyvena 
plačiai išsisklaidę, jų darbas augš- 
tai vertintinas.

Iki pirmojo koncerto dar 4 mė
nesiai, bet netenka abejoti, kad 
dainininkų entuziazmas nesuma
žės, užsidegimas ir toliau bus 
tvirtas, kaip iki šiol, tad koncer
tui bus tinkamai pasiruošta.

Sambūriui linkėkime geriausios 
sėkmės Ir ištvermės, nekantriai 
laukdami jo pirmojo koncerto.

ELBE.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI l 
POLITIKĄ

Liepos 29 d. Richmonde (Mel
bourne), Australijos antikomunis
tinės darbo partijos susirinkime 
įsteigtas šios partijos lietuvių 
skyrius, kuris pavadintas “Lietu
va”. Susirinkime lietuvių dalyva
vo nedaug, nes apie šį susirinki
mų nebuvo plačiau skelbta. Susi
rinkimų pasveikino ir kalbų pasa
kė senatorius Scully.

Įsteigtasis skyrius veiks partijos 
įstatų rėmuose. Išrinkta partijos 
lietuviškojo skyriaus valdyba: Juo
zas Subačius — pirm., sen. Scully 
— vicepirm., Vaitiekūnas — sekr., 
Vaitiekūnienė — iždin.

Rugpjūčio 5 d. Rlchmonde įvyko 
antras skyriaus susirinkimas, ku
riame išrinktas soc. komitetas. 
Įstojo naujų narių. Numatoma su
ruošti balių, kurį rengiant paža
dėjo talkininkauti australų jauni
mas. Partijos susirinkimai esti 
kiekvieno mėn. pirmų sekmadienį, 
Richmond Town Hall, 8 vai. vak.

z S.P.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

DARIAUS — GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Rugpjūčio 5 d. lietuvių karių 
Ramovė surengė Dariaus Girėno 
minėjimų. Paskaitų apie Darių — 
Girėnų skaitė A. Grigaitis, nu
šviesdamas suglaustai jų vykdyto 
žygio prasmę, skautas Nagulevi- 
čius perskaitė lakūnų testamentų, 
“Atžalynas”, vadovaujamas A. 
Karpavičiaus, pašoko keletu mūsų 
liaudies tautinių šokių. Minėjimą 
paįvairino adelaidiškės viešnios 
solistės A. Gučiuvienė ir G. Va
siliauskienė bei pianistė D. Old
ham. Tuo būdu buvo suteikta pro
ga išgirsti augšto lygio dainavi
mo bei piano muzikos didesniam 
tautiečių būriui. Karšti plojimai 
solistes privertė dainas kartoti. 
Minėjimas neužsitęsė perilgai ir 
praėjo pakilioje nuotaikoje. Daly
viams padėkojo Ramovės vardu J. 
Motiejūnas. Ramovei pirmininkau
ja pulk. Paškevičius.

Minėjimas buvo baigtas tautos 
himnu. Jame dalyvavo per 200 
žmonių. (k).

A. ZUBRO PASKAITA

Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos Melbourne skyriaus paren
gime A. Zubras skaitė paskaitą, 
tema: “Mažosios Lietuvos įnašas 
į Lietuvos kultūrų”. Paskaita bu
vo gerai paruošta. Išsamiai nu
šviesta istorinė ir kultūrinė raida, 
išryškinant Mažosios Lietuvos įna
šų Lietuvos tautiniam atgimime.

Melbourno Lituanistinių Kursų 
klausytojas Kazlauskas senovės 
prūsų kalba sukalbėjo Tėve mūsų, 
Šlakūnas padeklamavo iš Donelai
čio “Metų” ir Fišeris gabiai per
teikė Sauverveino “Lietuvininko 
dainų”. (r)

GEELONGAS
PROTESTO MITINGAS

Liepos 28 d. Newcastlyje įvyko 
protesto mitingas dėl žiauraus 
Lenkijos vyriausybės elgesio su 
sukilusiais Poznanės darbininkais, 
reikalavusiais duonos ir laisvės. 
Newcastlio protesto demonstraci
jose dalyvavo per 1000 žmonių : 
daug naujųjų ateivių ir australų. 
Lenkų mergaitės ir berniukai bu
vo pasipuošę tautiniais ženklais, 
perjuostais gedulo kaspinais. De
monstrantai žygiavo gatvėmis ir 
buvo sustoję prie Australijos ne
žinomojo kario paminklo. Bird
wood parke protesto mitingų pra
dėjo darbininkų unijų atstovai 
aštria kalba prieš komunistinę ti
ronijų. J. Viskauskas kalbėdamas 
angliškai priminė Pabaltijo tau
tų tragedijų. Po lenkų atstovo kal
bos, mitinge dalyvavę lenkai su
giedojo savo tautos himnų.

S.J.

ALFONSĄ BALTRŪNĄ,

jo mylimai žmonai mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame.

Janina ir Liudas Barkai.

SYDNEJUS
BALTIA PTY. LTD. VISUOTINIS 

NARIŲ SUSIRINKIMAS
Š.m. rugpjūčio mėn. 8 d. susi

rinkę bendrovės nariai apsvarstė 
savo ūkinius reikalus ir nustatė 
bendrovės ateities veiklos politikų.

Iš b-vės direktorių tarybos pa
sitraukė K. Badauskas ir į jo vie
tų išrinktas A. Kazakevičius, šiuo 
metu direktorių tarybų sudaro: J. 
P. Kedys — pirm., A. Jokantas 
— sekr., nariai A. Kazakevičius 
ir A. Makauskas.

Baltia Pty. Ltd. visuotinis susi
rinkimas, sekdamas Lietuvos ben
drovių tradicijų, iš savo pelno lie
tuvių kultūriniams ir socialiniams 
reikalams paskyrė: ligoniams Vo
kietijoje £ 10.0.0, Vasario 16 gim
nazijai £ 5.0.0 ir "Mūsų Pastogei” 
£ 5.0.0.

PAJŪRIAIS PAMARIAIS
Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau

gijos Sydnėjaus skyriaus suruoš
tas vakaras — pobūvis, į kurį su
sirinko lietuviškojo pajūrio mylėto
jai, buvo pradėtas Mažosios Lietu
vos himnu. Skyr. pirm. S. Mar
cinkienė trumpoj kalboj paryškino 
jūros reikšmę Lietuvai ir kvietė 
mūsų jaunimų daugiau domėtis 
jūrininkyste, nes sųlygos įsigyti 
jūrines profesijas šiame krašte 
yra palankios, gi atsikursiančioji 
Lietuva bus labai reikalinga savų 
prityrusių jūreivių. Tylos minute 
pagerbtas š.d. Vak. Vokietijoje 
miręs Viktoras Gailius, vienas iš 
aktyviųjų kovotojų dėl lietuviško
jo pajūrio.

Meninėje programoje N. Grin- 
cevičiūtė pašoko Tarrantela ir 
Tango, o Kovo sporto klubo mer
ginos, jūrininkų uniformose, pa
vaizdavo Jūreivių pratybas, šokė
jų ir "jūreivius” pianinu palydėjo 
Br. Kiveris, šokiams grojo gera 
kapela, pokalbiai vyko prie alaus 
stiklo. (s).

Religinė Informacija
PAMALDOS

Rugpjūčio 19 d. lietuviškos pa
maldos Bankstowne, St. Brendans 
bažnyčioje 11 vai.

Rugpjūčio 19 d. Wollongongo 
lietuviams pamaldos W. Katedroj 
5 vai. po pietų. Prieš pamaldas 
mokykla vaikučiams.

Rugpjūčio 15 d. Žolinė — Mari
jos dangun paėmimo šventė. Lie
tuviškų pamaldų nebus, šv. mišias 
išklausylclte savo artimiausioj baž
nyčioj ryte ar vakare.

PRIIMSIME VYSKUPĄ

Rugpjūčio 26 d. — mūsų para
pijos šventė. 12 vai. atvyksta J.E. 
vyskupas P.F. Lyons, kuris daly
vaus mūsų pamaldose, pasakys 
mums savo ganytojiškų žodį ir 
teiks Sutvirtinimo Sakramentų, o 
po pamaldų dar pabus su mumis 
ir dalyvaus mūsų bendruose už
kandžiuose parapijos salėje. Kitur 
tų sekmadienį lietuviškų pamaldų 
nebus. Maloniai prašomi visi tau-

tutu, išskyrus kelias pataisas, o 
eiti priei konkretaus reikalo — 
pačių pirksimu namų. Jei ir vėl 
valandas užtruksime statuto pri
ėmimui, jei ir vėl nepasitikėsim jį 
ruošusiųjų gerai valiai ir many- 
slm, kad tik mūsų mintys yra ge
riausios, tai tik sutrukdysim rei
kalų ir nudelsime namų pirkimų.
Kokie namai ir kuriam tikslui 
pirktini? Pirmoje eilėje jie turi 
tarnauti mūsų jaunimui Be lietu
viško prieauglio eisime išnykiman. 
Mūsų jaunimų vilioja įvairūs vie
tiniai jaunimo klubai, siūlo jiems 
jaukių ir patogią aplinkų. Tiems 
mųsinimams pasipriešinti mes ga
lime tik pozityviai — duodami mū
sų jaunimui jaunimo klubų. Tuo
se namuose turi tilpti mokykla, 
biblioteka, turi rasti vietos spor
tininkai; juose turėtų būti ir sa
vaitgalio kavinė, kur galėtų su
rasti jaukų kampelį ir vyresnieji. 
Gerai turėti salę. Reikalas įgy
vendintinas, sveikai finansiškai 
apsvarsčius planų jiems išsimokė
ti.
..šį kartų tenka eiti visiems vie
ningai. Iki šiol buvo manančių, 
kad katalikų parapija suteikianti 
tinkamų pastogę mūsų lietuviš
kam reiškimuisl. Bet paskutiniu 
laiku visi, matome, kaip pasunkėjo 
sųlygos lietuvio kapeliono — 
kioskas jau kieme įsikūrė, K. Fon
do knygų spinta sandėlin iškraus
tyta, salės dažniausiai užrakinė
tos, Lituanistiniai kursai ir tauti
niai šokiai parapinių patalpų visai 
negali gauti pasinaudoti. Visiems 
aišku — namų reikia.
Yra besibaiminančių klubo vardo. 
Taip yra pavadinta namų dali
ninkų susibūrimas, kuris būtų įsi
gysimu namų juridinis savininkas. 
Šiuo reikalu tenka gi prisitaikyti 
prie vietinių papročių ir jų tei
sinės sųmonės. Lietuvių klubas 
veiks tos pačios lietuvių bendruo
menės ribose ir turės specialių 
paskirtį — administruoti lietuvių 
namus. Nariai su savo įnašais tė
ra tik vieni tikrieji juridiniai na
mų savininkai. Jų įnašas nežūsta. 
Savo įnašų jie gali perleisti ki
tiems lietuviams; namus likvida
vus, pinigai paskirstomi įnašinln- 
kams — klubo nariams. NEMO.

LIETUVIAI OLIMPINIUOSE 
ŽAIDIMUOSE

Į Australijos krepšinio rinkti
nę, kuri dalyvaus olimpiniuose 
žaidimuose, išrinkti A. Ignatavi
čius, Adelaidės Vyties klubo žai
dėjas ir S. Darginavičius — Dar- 
gis, Melbourno Varpo klubo žai
dėjas.

KREPŠINIS ADELAIDĖJE
Jauniai. “Vytis” — “Bays” 52:35

Liepos 30 d. mūsų jauniai paro
dė puikų žaidimą ir rungtynes 
lengvai laimėjo. Pirmame puslai- 
ky vytiečiai neteko savo centro A. 
Snarskio (susižeidė koją) ir Jo 
vietą užėmė Urmonas, antrame 
puslaiky centru žaidė Pocius.

Snarskis išsinarino koją ii- pra
eis kiek laiko, kol vėl galės grįžti 
j aikštę.

“Vytis” — “Port Arelaide” 
71:69 (42:26)

Vytiečiai šiose rungtynėse, ku
rios buvo paskutinės ir neturėjo 
lemiamos reikšmės, galėjo laimė
ti didesniu taškų skirtumu. Už 

“Vytį” žaidė ir taškus pelnė: Vi
sockis 21, R. Petkūnas 20, V. Kli- 
maitis 16, E. Pyragius 10, Ja- 

ciunskis 4.
“Vytis” — “North Adelaide” 

58:71
2.8.56. Pusbaigminėse rungty

nėse mūsiškius lydėjo didelė ne
sėkmė ir rungtynės buvo pralai
mėtos. Edas.

★ Poniai Dundienei, už paauko
tus Vyties Sp. klubui £ 3.0.0, nuo
širdus ačiū.

Adelaidės Vyties Sp. Kl. V-ba.

STALO TENISAS SYDNĖJUJE
Vyrai. Šiais metais "Ko

vo” stalo tenisininkai sėkmingai 
kovoja A klasės pirmenybėse. Jie 
turi daug vilčių tapti pirmenybių 
nugalėtojais. Jau dabar yra iško
pę į baigmę. “Kovų” atstovauja 
E. Bernotas, V. Binkis, V. Karpa
vičius, R. Llniauskas ir B. šaltmi- 
ras. Didžiausių pažangų yra pa
daręs E. Bernotas — šiais me
tais jis nėra pralaimėjęs nė vienų 
rungtynių.

Moterys, čia nėra kuo 
pasigirti — “Kovo” moterų stalo 
teniso komanda, garsėjusi perga
lėmis, daugiau praktiškai nebeeg
zistuoja. Nors buvo pastangų su
daryti moterų vienetų, bet kaiku- 
rioms žaidėjoms nepritarus, pas
tangos liko bergždžios.

KREPŠINIS SYDNĖJUJE

šių metų žiemos sezone “Kovo” 
krepšininkai, nors ir be didelio pa
sisekimo, dalyvauja Sydnėjaus 
augščiausios lygos turnyre. Kovie- 
čiai šiemet žaidžia geriau, kaip 
kada nors anksčiau, bet dėl darbo 
ir studijų kartais žaidėjai negali 
atvykti į rungtynes, todėl esti at
sitikimų, kad svarbiose rungtynė
se tedalyvauja tik 2-3 iš pirmojo 
penketuko.

Pastaruoju metu koviečiai nu
stebino žiūrovus įveikę “Neutron” 
milžinų komandą, rezultatu 44:36. 
Geriausias vakaro žaidėjas. buvo 
Ant. Laukaitis. Jis ne tik kietai 
gynė “Kovo” krepšį, bet ir gniuž
dė milžinų moralę savo tolimais 
“durtais” mėtymais. A. Vasaris, 
gana lėtai judėdamas, tačiau su
medžiojęs kamuolį jį įmesdavo į 
priešo krepšį iš visokių padėčių.

Taškus pelnė: A. Vasaris 16, A. 
Laukaitis 14, V. šutas 6, K. Ke
mešys 4, V. Bernotas 4, P. Bal
kovas. 0. Vyt.

Hobartas
Norėtųsi paminėti ir ke

lis Hobarto lietuvius, paskirus as
menis. Tai dar jauni žmonės, bet 
Tasmanijos sporto pasaulyje pla
čiai žinomi. Tai S. Valaitis, A. 
Andrikonis ir Andrašiūnas. Pir
mieji 2 — geriausi Tasmanijoj 
stalo teniso žaidėjai. Jau keli me
tai jų pavardės ir fotografijos vie
tos laikraščiuose vis tarp pirmų
jų. Andrašiūnas, daugeliui visai 
nepažįstamas, net nematytas, <}ar 
tik moksleivis — jau lengvosios at
letikos čempionas. Jaunių klasė
je diskų nusviedžia toliausiai. Jis 
ir daug žadantis krepšininkas. Da
bar žaidžia stipriausioj Hobarto 
krepšinio komandoj.

Mikas.
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^ EUROPIETIS SPECIALISTAS

OPTIKAS
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., 
šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.l. Telef.

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819
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PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.; LW 1220
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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tiečiai dalyvauti parapijos iškil
mėse ir atvykti dar prieš 12 vai. 
sutikti vyskupų. Pamaldose giedos 
“Dainos” choras.

Kunigas svečias — Tėvas St.
Gaidelis, S.J. jau nuo 9 vai. klau
sys išpažinčių, o per pamaldas pa
sakys pamokslų.

Kun. P. Butkus.

Būk malonus, netrukdyk, 
— Juk matai, kad skubu!
TARS ŠI ŠEŠTADIENI SYDNĖ- 
JIŠKIS SYDNĖJIŠKIUI SKUBĖ
DAMAS l “MŪSŲ PASTOGĖS” 

SPAUDOS BALIŲ

NESIVARGINKIME
Šiemet “Mūsų Pastogės” spau

dos baliuje svečius vaišins Syd-1 
nejaus Lietuvių Moterų Soc. Glo- ' 
bos Draugijos ponios. Jūsų ben
dradarbis patyrė , kad bufete bus 
ir karštų ir šaltų užkandžių: deš
relės su tukintais kopūstais, kala
kutiena su bruknėmis, viščiukų, 
Jaunelės su priedais, šaltiena, kep- Į 
tos veršienos riekelės, žuvys, na,' 
ir daugybė kitokių gerų dalykų. 
Bus tortų ir kitokių saldžių keps
nių.

O gėrimai? Jų taip pat bus bu
fete. Be to, moterys žada ir kau
šeliais seikėti, specialiai šiam ba
liui pagamintus gėrimus, kurių 
pavadinimas laikomas paslapty.

Apie šitai kalbama todėl, kad 
svečiai, vykdami į spaudos balių, 
neapsunkintų savęs maisto ir gė
rimų klumšeliais. Kam to vargo, 
jeigu yra kas tuo pasirūpina?!

EUGENIJŲ KARPAVIČIŲ,

brangiam tėvui Lietuvoje mirus, 
liūdesio valandoje nuoširdžKai užjiaučia

Donielų šeima.

Bendradarbį BENEDIKTĄ ZABIELĄ, jo brangiam tėve
liui mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuviai bendradarbiai Melbourno P.M.G.

Bendradarbius JONĄ ir SILVĄ VALIUS, mylimai mo
tinai mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuviai bendradarbiai Melbourno pašte.

Bendradarbi JONĄ CIURINSKĄ, mylimai motinai mi
rus, nuoširdžiai užjaučiame. !

Lietuviai bendradarbiai Melbourno pašte.
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
(

Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimų.

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

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias
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Geelongo Vyties Sporto Klubas
š.m. rugpjūčio mėn. 25 d. ruošia viešų

VAKARA — BALIU 
t (

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.
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MEDŽIAGAS. RŪBUS, AVALYNE.
VAISTUS

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

Juo Greičiau, Tuo Geriau!.. ...................... ............................................................. iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... i.... .
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