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Eltos Informacijos pastarosio
mis dienomis gavo naujų duome
nų apie Michailovo komiteto “Už 
grįžimų j tėvynę’’ išvystytą ak
ciją siuntinėti to paties vardo lai
kraštuką tariamai pačių lietuvių 
vardu. Tatai rodo, kad šian komi- 
tetan pateko pabėgėlių kartotekų, 
kurios naudojamos siuntinėti lai
kraštukui “Už sugrįžimą j tėvy
nę”, siuntėju pažymint esant vie
ną ar kitą lietuvį, šiuo būdu bol
ševikinis komitetas siekia tremti
nių tarpe sukelti vieni kitais ne
pasitikėjimą.

Pastaruoju metu vienas VT ben
dradarbių gavo minėtą laikraštu
ką, kurio siuntėju nurodytas ma- 
žalietuvis, gyvenąs prie Uelzeno.

Vakarų Vokietijoje gyveną lie
tuviai panašių siuntinių, kurių ta
riamais siuntėjais buvo atžymėti 
latviai, yra gavę visą eilę. Dėl 
to jau šių metų pradžioje Latvių 
Centrinis Komitetas atskiru atsi
šaukimu kreipėsi į savo tautie
čius, nurodydamas minėto laikraš
tuko siuntinėjimą, vykdomą ryti
niame Berlyne veikiančio komite
to “Už sugrįžimą į tėvynę”, ku
ris kurstymo tikslais nurodo siun
tėju esant kurį nors pabėgėlį.

Šia pačia proga pažymėtina, 
kad laikraštuko “Už sugrįžimą į 
tėvynę” redakcijoje padaryta bent 
išorinių pakeitimų. Sis laikraštu
kas buvo pradėtas leisti praėjusių 
metų kovo mėnesį. Redaktoriumi 
pasirašinėjo I. Muratovas. Trem
tinių spaudoje, o ypač translia
cijose j bolševikų pavergtas tėvy
nes padarius pastabų dėl ruso re
daktoriaus, kalbančio lietuvių bei 
kitų tremtinių vardu, pagaliau iš 
laikraštuko “Už sugrįžimą į tė
vynę" nuo šių metų gegužio mė
nesio I. Muratovo pavardė prany-
ko. Dabar žymima, jog redaguo
ja “Redakcinė kolegija”.

NEGALIMA 
KALBĖTIS

SU GRJŽTANCIAIS Į 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Liepos 25 d. Sovietų laivas "Mo
lotov”, pakeliui iš Londono į Le
ningradą, buvo sustojęs Helsinkio 
uoste, šiuo laivu grįžo grupė as
menų, iki šiol gyvenusių įvairiose 
Europos valstybėse, į Sovietų Są
jungą. Grįžtančių tarpe buvę keli 
estai, latviai ir lietuviai. Kai lai
vas nuleido inkarą Helsinkio uos
te, suomių laikraštininkai dėjo 
pastangų pasikalbėti su grjžtan- 
čiaisiais. Tačiau laivo vadovybės 
buvo pareikšta, jog be Sovietų 
konsulato sutikimo negalima su 
grįžtančiaisials kalbėtis. Suomių 
laikraštininkai bandė susisiekti su 1 
Sovietų konsulu Helsinkyje. Ta- ’ 
čiau tą dieną konsulas nebuvęs 
pasiekiamas... Galiausiai vienam 
suomių laikraštininkui pavyko 
užkalbinti vieną grįžtantį estą. 
Šis pareiškė, jog grįžtantiesiems 
esąs pažadėtas darbas. Jis, tasai 
estas, norįs apsigyventi Talline ir 
leisti savo vaikus, mokančius tik 
angliškai, į estų mokyklą.

LIETUVIAI KOMUNISTINIAI 
RAŠYTOJAI KELIONĖJE 

APLINK EUROPĄ

Liepos pabaigoje Sovietų Sąjun
gos turistų grupė išnyko motor
laiviu “Pobleda” kelionėn aplink 
Europą. Turistų tarpe buvo ko
munistų patikėtinių ir iš paverg
tosios Lietuvos: Guzevičius, Mie
želaitis, V. Reimeris, Švedas.

Okupuotoje Lietuvoje
ATSARGINIŲ PAŠAUKIMAS

{ŽIEBĖ

Šių metų liepos antroje pusėje 
Vakarų Vokietiją pasiekė viena 
vokiečių šeima, gyvenusi Lietuvo
je. Iš grįžusių patirta, jog pa
vergtoje Lietuvoje šių metų lie
pos pradžioje pakartojimui buvo 
pašaukti atsarginiai, šitas atsargi
nių pašaukimas kaip tik sutapo su 
vilniškėje “Tiesoje“ paskelbtu So
vietų Sąjungos vyriausybės pro
testo įteikimu Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybei dėl 
amerikinių lėktuvų pasirodymo 
ties Vilniumi, Kaunu ir kitose So
vietų teritorijos vietose.

Pavergtosios Lietuvos gyvento
jai atsarginių kareivių pašaukimą 
ir “Tiesos” paskelbtą protestą dėl 
Amerikos lėktuvų pasirodymo su
siję su galimu karo kilimu tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos. 
Žmonės, priėję šitokių išvadų, pra
dėję veržtis ypač į maisto pro
duktų parduotuves. Kadangi pa
vergtoje Lietuvoje parduotuvėse 
maisto produktų dar vis nėra pa
kankamai, tai buvusieji kuklūs 
kiekiai nepaprastai greit ištuštė
jo.
. šiaip Jau pavergtosios Lietuvos 
gyventojai netiki, kad bolševikai 
pakeistų Lietuvos statusą. Taip 
pat ir vadinamasis “asmenybės 
kulto”, o tuo pačiu ir Stalino, pa
smerkimas krašte vertinama kaip 
okupanto pastanga sudaryti klai
dinantį įspūdį Vakaruose. Žmonės 
netiki, kad Stalino pasmerkimas 
lengvintų jų būklę. Tačiau komu
nistų partijoje padarytas posūkis, 
kokio tikslo jis bebūtu, rado at
garsio pavergtoje Lietuvoje ne
bent ta prasme, kad gyventojai 
pradeda išdrįsti atviriau kalbėti.

Kalba — kaip
(LAIŠKAS IŠ ČIKAGOS)

Tiems, kurie mano, kad komu
nistai keičia savo politiką, kad 
Kremlius darosi sukalbamesnis, 
demokratėje ir sovietinių vadų 
šypsenos yra nuoširdžios, pravar
tu susipažinti su paskelbtomis 
mintimis ir žodžiais, kuriuos jie 
pareiškė prieš keletą dienų pa
saulio komunistams ir Vakarams.

“Kiekvienas, kuris pakels ranką 
prieš liaudį, privalo žinoti, kad 
ta ranka bus nukirsta” — Josef 
Cyrankiewicz, komunistinis Len
kijos prejeras.

“Kas pakels ranką prieš Čeko
slovakijos valdžią, tam bus ran
ka nukirsta...” Pragos radijas.

“Poznanėje įvyko imperialistinių 
prekiautojų desperatiškas aktas. 
Mes veiksime plieno kietumu ir 
betkokie Rytų Vokietijos provo
katoriai gali sulaukti visiems lai
kams neužmirštamos pamokos” — 
“Neues Deutschland”, R. Vokie
tijos komunistų laikraštis.

“Esminė sugyvenimo sąlyga — 
uždėti antsnukį JAV-bių šaltojo 
karo kurstytojams... Amerikos 
spauda ir radijas tebėra melo ir 
šmeižto Niagara, — Dimitri T. 
Shepilow, Sov. Sąjungos užs. rei
kalų ministeris.

“Komunistų partija buvo Ir pa
liks vieninteliu proto ir minčių 
meisteriu, kalbėtoju, vadovu ir or
ganizatorium liaudžiai, jos kovo
je dėl komunizmo ir jo pergalės, 
— “Pravda”, Sov. Sąjungos kom, 
partijos organas.

Kaip matome, komunistų bosai 
vėl kalba griežtai. Vakarų komu- 

LIETUVOS GYVENTOJUOSE
VILČIŲ

* Lietuvos pavergimo minėji
mas. Rugpjūčio 3 d. bolševikinė 
pavergtosios Lietuvos spauda ir 
radijas paminėjo prieš 16 metų 
įvykdytą Lietuvos įjungimą į So
vietų Sąjungos ‘socialistinių res
publikų šeimą”. “Tiesa” ta proga 
pakartojo komunistinės propagan
dos netiesą apie Lietuvos suvere
numą, čia pat pažymėdama, jog 
šiais metais “išplėstos respubli
kinių organų teisės”. Teiginys 
apie teisių išplėtimą kaip tik 
griauna bolševikų skelbiamą pa
vergtosios Lietuvos suverenumo 
mitą.

* Pastarosiomis dienomis iš 
Klaipėdos krašto j Vak. Vokietiją 
vėl atvyko kelios vokiečių šeimos, 
tarp Jų keli lietuvių kilmės žmo
nės: Elze Mltzkus, Otto Liliškys, 
Frederich Ruhnke, Kari Kropat, 
Ana, Bruno ir Gertrūda šaknys 
ir kt. Vieni atvyko iš Klaipėdos, 
kiti iš Šilutės, treti iš Klišių' apy
linkės.

Atvykusieji pasakoja, kad visas 
pajūris,-nuo Karaliaučiaus Iki Ry
gos apgyvendintas rusų žvejais. 
Jie į Klaipėdos pajūrį buvo atkel
ti daugiausiai nuo Kaspijos pa
krančių.

Pagėgių rajono gydytojai Urb
šys ir Rupšys ' ištremti. Pagėgių 
katalikų bažnyčia, per karą ap
griauta, dabar visai nugriauta.

šiaip atvykusieji nenoriai pasa
koja apie gyvenimą okupuotame 
krašte, nes kiti prieš išvykdamį 
turėjo pasirašyti, kad “netaukš ko 
nereikia”, kiti bijosi dėl pasiliku
sių giminių.

kirviu kapoja
nistai vėl sužiūro į Maskvą, mat, 
daugiau Poznanės pavyzdžių grū
moja... Naujasis raudonųjų žvil
gsnis nešioja mėlyną paakę.

Poznanės darbininkų sukilimas, 
sekęs stalinizmo katakllzmiį su
naikinimą, sukrėtė komunistinį pa
saulį iki pamatų. Daugeliui sumi
šusių komunistų pasirodė, kad tie 
pamatai pajudėjo iš vietos.

Rusijos satelitai, daugiau ar 
mažiau savystovūs, atsidūrė ne
tikrume ir baimėje, kad perdaug 
(ar permažai) atvėrė vartus su
kilimų potvyniams.

Varšuva šiandien yra įstrigusi 
tarp būtino stalinistų naikinimo 
bei ekonominių ir politinių varž
tų atpalaidavimo, o tai liečia 26.5 
mil. lenkų. Poznanės krautuvėse 
staiga atsirado daugiau maisto, 
o plieno pramonės darbininkams 
grąžinta neteisingai iš jų atlygi
nimų atskaityti mokesčiai.

Vakarų komunistai, išdrįsę pa
kritikuoti Kremliaus liniją, staiga 
“grįžo į protą”, italų kom. vadas 
Togllatis, ir prancūzų kom. vadų 
delegacija grįžusi iš Maskvos, vėl 
nuolankiai pučia Maskvos dūdą.

Poznanės įvykiai tačiau gerokai 
atgal pastūmėjo popularų komu
nistinį frontą: raudonųjų dalinių 
tragiškasis spektaklis Poznanėje, 
kur tankai ir kulkosvaidžiai buvo 
nukreipti prieš darbininkus, stai
ga atvėrė protą deugeliui Vakarų 
Europos socialistų ir kitiems, ku
rie buvo patikėję naujam Krem
liaus triukui, kad galima su ko
munistais bendradarbiauti.

Prancūzijos socialistai, suslrin-

LLK Posėdis Su Min.
S. Lozoraičiu

Rugpjūčio 1 d. Free Baltic Hou
se patalpose New Yorke įvyko 
Lietuvos Laisvės Komiteto posė
dis, kuriame dalyvavo min. S. Lo
zoraitis ir gen. kons. J. Budrys. 
Posėdyje atvirai ir, palyginti, iš
samiai pasiaiškinta visa elė Lie
tuvos laisvinimui svarbių klausi
mų: dabartinės tarptautinės padė
ties keliami Lietuvos klausimai ir 
jų konkretus sprendimas; Lietu
vos egzilinių veiksnių bendradar
biavimas su kitų sovietų paverg
tųjų kraštų egziliniais veiksniais 
per PJT ir Lietuvos diplomatų 
įsijungimas į Lietuvos delegaciją 
PJT Lietuvos egzilinių veiksnių 
bendradarbiavimas su Lietuvos 
kaimynais ir ypač su Baltijos val
stybėmis; Lietuvos revendikacijų 
studijų klausimas ir kt.

Rugpjūčio 2 d. min. Lozoraitis 
vizitavo Estijos ir Latvijos Lais
vės Komitetus.

PAŠTO ŽENKLAI
PAVERGTUOSIUS PAMINĖTI

Ryšium su Woodrow Wilson 100 
metų gimimo sukaktimi, JAV Kon
gresas spec, nutarimu įpareigojo 
paštų valdytoją išleisti seriją paš
to ženklų, kurie bus vadinami tau
tinio išsilaisvinimo ženklais. Kon- 
gresmanas Feighan pasiūlė spe
cialią rezoliuciją, kurioje nurodo
ma, kad Woodrow Wilson buvo, 
yra ir bus išsilaisvinimo simbo
lis. Toliau rezoliucijoje sakoma 
kokie kraštai, o jų tarpe ir Lietu
va neša Sovietų uždėtą vergiją. 
Kartu toje rezoliucijoje siūloma 
išleisti 3 centų pašto ženklas, ku
ris specialiai pažymėtų Sovietinį 
imperializmą, kolonializmą ir jų 
uždėtą vergiją įvairioms tautoms, 
jų tarpe ir lietuviams.

kę Lillio mieste tuoj po Poznanės 
įvykių, vienbalsiai išreiškė pa
garbą kovojantiems dėl savo tei
sių lenkų darbininkams. Jie pa
siuntė telegramą Lenkijos amba
sadoriui Paryžiuje, reikalaudami, 
kad Poznanės riaušių aiškinimas 
būtų viešas ir “su pilnomis garan
tijomis; patikėtomis piliečiams pil
nai civilizuotuose kraštuose”. Ita
lijos kairiųjų socialistų vadas, 
Pietro Nenni, apkaltino Lenkijos 
vyriausybę dėl žiauraus elgesio su 
darbininkais.

Sovietų kom. partijos centro 
komitetas paskelbė ilgą rezoliuci
ją, raginančią baigti antistalini- 
nius argumentus ir pabara Vaka
rų komunistų vadus dėl kritika
vimo sovietinės sistemos. “Prav
da” įsako, kad partijos darbinin
kai privalo absoliučiai paklusti 
vieno asmens valios ’’sovietų vy
riausiojo boso”.

Manoma, kad vakarai, pamokyti 
Poznanės įvykių, ir pasitikėdami 
demokratijos pažangumu, gali iš
mušti Chruščevo žaidimą iš lygs
varos.

Tokios mintys šiandien vyrauja 
amerikinėje politinėje spaudoje.

PAULIUS SIRGEDAS.

• Anglai ii- amerikiečiai at
sisakė suteikti Tuniso vyriausybei 
bet kokią finansinę pagalbą. Per 
paskutinius dešimt mėnesių pran
cūzai ir tunisiečiai išvežė iš Tu
niso ir perkėlė j kitur įvairių ka
pitalų 90 millonų svarų sumai.

• Australijos alaus bravorų 
savininkai nusiskundžia, kad pa
brangus alui smarkiai sumažėjo 
alaus suvartojimas.

LONDONO KONFERENCIJA
DVIDEŠIMT DVIEJŲ JŪRINIŲ VALSTYBIŲ UŽSIENIŲ REI
KALŲ MINISTERIAI POSĖDŽIAUJA LONDONE, SVARSTYDA
MI SUESO KANALO PROBLEMĄ. PADĖTIS NEAIŠKI.

Pereitą savaitę Londone prasi- Nors konferencijoje ir nedaly- 
dėjo jūrinių valstybių užsienių vauja Egiptas, bet Nasser į Lon- 
relkalų minlsterių konferencija. 1 doną pasiuntė stebėtoją, ministe- 
Svarstoma Sueso kanalo proble- rlų kabineto sekretoriato šefą 
ma. I Aly Sabry, kuris spaudos atsto-

Konferenciją sušaukė Anglija,1 vams pareiškė, kad Egiptas ne
susitarusi su Prancūzija ir Ame-1 pripažins tarptautinės kontrolės, 
rika. Iš pakviestų valstybių neda- nors tai ir nutartų konferencija, 
lyvauja Graikija ir Egiptas. ' šis pareiškimas buvo nemaloni

Konferenciją atidarė Anglijos staigmena tiems, kurie tikėjosi
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I
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I

ministeris pirmininkas Edenas. 
JAV užsienių reikalų min. Dulles 
patiekė planą, kurį parėmė Pran
cūzija Ir Anglija, pagal kurį Sueso 
kanalas turėtų būti atiduotas tarp
tautinei kontrolei, į kurią įeitų 
jūrinių valstybių atstovai, jų tar
pe ir Egipto, tačiau kur nė viena 
valstybė neturėtų nusveriančio
balso.

“ATVIRAS LAIŠKAS” 
IŠ SIBIRO

SIBIRE KALINAMŲ 
UKRAINIEČIŲ PETICIJOS 

NEW YORKE
Amerikos Ukrainiečių Kongreso 

Komitetas New Yorke sukvietė 
spaudos, atstovus Commodore vieš
butyje ir jiems patiekė du svar
bius šio istorinio laikotarpio do
kumentus , pastebėdamas, kad tie 
dokumentai gali tapti istoriniais 
dokumentais, ypatingai pabrėžia
ma dokumentų kilmė Ir jų turinio 
svarbumas.

Abu dokumentai rašyti ir pasi
rašyti politinių kalinių ir tremti
nių vergų darbo stovykloje Marda. 
vijoje, Sibire.

Abu dokumentai rašyti ukrainie
čių kalba 1955 m. rugsėjo ir spa-
lio mėn. Dokumentai surašyti ant 
lininės drobės, išplėštos iš drabu
žių, ar moterų suknelių. Tai ge
riausias būdas pogrindžio žmo
nėms ant tokios medžiagos surašy
tus dokumentus pristatyti laisvo
jo pasaulio žmonėms.

Tie dokumentai slaptai po ilgo 
laiko pasiekė Vyriausią ukrainie
čių laisvinimo tarybą (UHVR) 
Vakarų Vokietijoje. Iš ten doku
mentai buvo pristatyti Mikola Le
bed UHRV užsienio reikalų ge
neraliniam sekretoriui esančiam 
JAV. Tie dokumentai buvo paro
dyti spaudos atstovams. Jiems 
taip pat įteikti ir angliški verti
mai.

Pirmasis dokumentas “Atviras 
Laiškas” adresuotas JT Žmogaus 
Teisių Skyriui, jis įteiktas JT ge
neralinio sekretoriaus įstaigai, o 
fotostatinės nuotraukos ir verti
mai išsiuntinėti kelioms delegaci
joms prie JT.

Kitas dokumentas, tai laiškas 
ukrainiečiamss laisvajame pasau
lyje. Jame aprašomi politinių ka
linių Ir tremtinių vargai Sibire ir 
pranešama apie streikus ir pasi
priešinimus prieš rusus, kurie pra
sidėjo dar 1953 metais. Tarp kito 
dokumentuose nurodoma, kad tar
pe kitų, 1953 ir 1954 m. buvu- 
ssiems sukilimams malšinti baud
žiamu būriu vadovavo Vyr. pro
kuroras Rudenko, kuris buvo so
vietų “teisėju“ Nuernbergo teis
me.

RUSŲ TURISTAS 
PASIRINKO LAISVE

Rugpjūčio pirmomis dienomis 
grupė Sovietų turistų lankėsi Da
nijoje. Vienas iš turistų, 34 metų 
rusas, prisistatė policijai ir pa
prašė teisės pasilikti Danijoje.

Nasser padarysiant nuolaidų. Po 
šio pareiškimo įvyko keletas pasi
tarimų uždaruose kabinetuose.

Vėliau konferencijoje kalbėjęs 
Shepilov pareiškė, kad JAV siųlo- 
mas planas sudaro grėsmę taikai, 
nes Egiptas, saugodamas savo su
verenitetą, jo gali nepriimti, o 
Anglija ir Prancūzija ruošiasi
klausimą spręsti jėga. Shepilov 
mano, kad karas dėl Sueso sudary
tų pavojų taikai nes j jį įsiveltų 
Artimieji ir Tolimieji rytai, o 
taip pat ir Europa. Duota supras
ti, kad kilus girfkluotam konflik
tui Sueso pakrantėse, jis išsiplės
tų visame pasaulyje. Shepilov ma
no, kad užtenka to, jog Nasser ga
rantuoja laisvą navigaciją Suesu, 
o pasitarimai turėtų būti plates
nės apimties, pakviečiant didesnį 
skaičių valstybių. Anglija Shepi- 
lovo siūlymą atmetė.

Australijos min. pirm. Menzies 
konferencijoje pasakė ilgą kalbą, 
pareikšdamas visišką pritarimą 
JAV pasiūlymui.

Skelbiama, kad iš 22 konferen- ’ 
cijoje dalyvaujančių valstybių, 13 
yra aiškiai apsisprendusios palai
kyti Amerikos pasiūlymą. '

Anglijos kariuomenės siuntimas 
į Viduržemio jūros bazes vyksta 
ir toliau.

VAK. VOKIETIJOJE 
UŽDRAUSTA 

KOMUNISTU PARTIJA
Iš Bonnos pranešama, kad Vak. 

Vokietijos augščiausias teismas, 
kurio sprendimai yra galutini, 
paskelbė komunistų partiją ne- 
konstltucine. Tai reiškia, kad ko- 

’munistų partijos veikla yra už
drausta ir pati partija uždaryta. 
Taip pat uždąrytos ir visos ko
munistinės organizacijos.

Nurodoma, kad Vak. Vokietijos 
komunistų partija turi apie 100. 
000 narių. 1953 m. federalinio 
parlamento rinkimuose komunistai 
surinko 611.318 balsų, bet šio 
skaičiaus nepakako pravesti nors 
vieną atstovą į parlamentą. 1949 
metais parlamento rinkimuos ko
munistų partija buvo surinkusi 
1.360.000 balsų.

Vak. Vokietijos vyriausybė į 
augščiausį teismą, prašydama už
daryti komunistų partiją, kreipėsi 
1951 m., bet teismo procesas buvo 
pradėtas tik 1954 m., o sprendi
mas paskelbtas tik dabar. Teismo 
nutarimu, konfiskuojamos visos 
kom. partijos nuosavybės.

Kom. partija neturėjo savo at. 
stovo federaliniame (Bonnos) par
lamente, bet 2 komunistai sėdėjo 
Žem. Saksonijos ir 4 Bremeno 
valst. parlamentuose, o keli šim
tai komunistų buvo išrinkti į sa
vivaldybių tarybas. Dabar jie visi 
iš savo vietų turės pasitraukti. 
Uždaryti ir komunistiniai laikraš
čiai. Policija vykdo konfiskacijas.

Nėra abejonės, kad komunisti
nė veikla pereis į pogrindį. Nuro
doma, kad komunistų sąrašai ir 
kiti svarbūs dokumentai yra R. 
Vokietijoj, sovietinėje zonoje.
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Sovietinė statistika
Pirmų kartų po 1939 metų Ru

sijoje pasirodė “Statistikos Met
raštis”. To metrašščlo duomeni
mis, Sovietų Sųjungoje gyventojų 
skaičius šiuo metu yra nė kiek ne
didesnis, kaip ir 1939 metais, ne
paisant to, kad rusai žymiai padi
dino savo teritorijų, okupuodami 
Pabaltijo valstybes, didelę dalį 
Lenkijos, Besarabijų ir Rytprū
sius. Iš viso Rusijoje dabar pri- 
skaitoma 200 milionų gyventojų. 
Gimimų skaičius yra mažesnis, 
negu jis buvo 1913 metais. Prieš 
Plrmųjį Didįjį karų buvo užre
gistruota 470 gimimų dešimčiai 
tūkstančių gyventojų. Dabar to
kiam pat skaičiui gyventojų nau
jagimių užregistruojama tik 250.

Statistikos duomenys rodo, kad 
43 nuošimčiai visų Sovietų Sųjun- j 
gos gyventojų gyvena miestuose.■ 
1928 m. miestuose gyveno tik 18 i 
nuošimtis. Tada ūkininkai sudarė 
du trečdalius visų gyventojų. Da- | 
bartinė statistika rodo, kad kolcho- ; 
zininkai sudaro apie pusę visų gy- : 
ventojų, nes miestuose gyvena 82 i 
millonai žmonių. 1913 m. kiekvie
nam Rusijos gyventojui vidutinis-1 
kai atiteko 8.2 kvadratiniai met-1 
rai grindų ploto, šiuo metu S. Sų- . 
jungos gyventojas to ploto teturi , 
7.3 kv. metrus. Tuo būdu, nors 
statisstikos žiniomis gyvenamų 1 
namų skaičius nuo 1926 m. 6 nuo
šimčiais padidėjo, vistik dar nepa
siekta to, kų žmonės turėjo carų 
laikais.

{domu pastebėti, kad “socializ
mo tėvynėje” trečdalis visų gy
venamų namų priklauso priva- , 
tiems asmenims. Nuo to laiko, kai 
komunistų vyriausybė leido žmo
nėms statytis nuosavus namukus, 
nepaisant visų sunkumų, privatūs 
trobelninkai sugebėjo pastatyti 
daugiau, - negu visagalinti valsty
bė. Panašiai statistika rodo ir apie 
gyvulius: pusė raguočių yra pri
vačiose rankose, flora taip pat yra 
sunkumų laikyti savo reikalams 
karvę, ar ožkų.

Nuo 1928 metų iki 1955 metų 
plieno gamyba padidėjusi dešim
teriopai. Gi tekstilės pramonė tik 
dvigubai. Dabar S. Sųjungoje per 
metus pagaminama tik po vienų 
porų batų gyventojui. Užplanuo
ta, kad 1960 metais bus pagamin
ta 455 millonai batų, bet iki to 
laiko teks ir toliau sovietiniam 

Žmogui vaikščioti pusbasiam.

KOMERCINĖ MUILINIMO IŠTAIGA
Belgijos telefono abonentų kny- ( bos brošiūrėlę, pasitraukėm į kam-1 Verčiu reikiamon kalbon savo 

goję įrašyta: “Represntation Co- pą. Masyvi, rusų tipo moteris, reikalus, rankiodamas sovietinio
mmerciale de 1‘ Union Sovietique”. 
Atvykus į vienų gražiausių Bel
gijos sostinės bulvarų, randi augš- 
ta tvora atitvertą pastatų, tūnan
tį gilumoje. Jokio parašėlio. Su 
užslopintais prisiminimais apie 
įvairius požemius, kuriuos visada 
pridengia puikūs rūmai, peržengi 
augštų virpstų tvoros vartelius. 
Paspaudus tvoros vartų skambutį, 
sučirškia spynos “robotas”, varte
liai paslaptingai klekstelėja, tar
si kviesdami užeiti. Įeiname ne
kviesti. Iš durininko kambarėlio 
pasirodo augštas, inteligentiškos 

išvaizdos, vyras. Nebūtina jį tuoj 
pat, nors ir mintyse, pavadinti 
NKVD sargybiniu, juo labiau, kad 
nei jo išvaizda, nei švelnus balsas 
lyg ir nesiderina su tomis parei
gomis. I tokį balsų, žinoma, negi 
imsi ir užsiginsi, kad nemoki ru
siškai kalbėti. Prisipažįstame. Su
žalojęs, kad mes siuntinėlių reika
lu, raudonais kilimais išklotais 
laiptais, maloniai palydi jis iki 
reikiamų durų, kurias pravėrus, 
patekome j pačių rūmų įstaigų, 
pasipuošusių Lenino galvute ir 
maršalo uniformoje Josifo Vasia- 
ronovičiaus paveikslu sienoje. Prie 
pat lango komerciniams reikalams 
reprezentante.

Keli interesaantai kiurkso min
kštuose foteliuose. Pasiėmę nuo 
staliuko paskutinės Chruščevo kal-

varto popierius ir karts nuo karto 
klausia prieš jų sėdinčio ukrainie
čio. Į jo atsakymus, ji labai vik
riai sutauška skaitliukų rutuliu
kais. Seniai tų, “skaičiavimo maši- !

žmogaus dialektikos išsireiškimus.: 
Dėl tų kaklaraiščių nedaug vargo ’ 
buvo. Svarbu, kad jie ne šilkiniai; 
300 frankų, ar 10 būtų jų kaina, 
atstovė nesuko galvos, “šlipsas”,

, suklupome. Bet, neužbėkime Pet- 
rovnai už aklų:

‘ — Tualetinis, ar skalbiamas?
— Galima ir praustis ir skalbti,

— laikomės vidurio.
— Kvepiantis, — pasako, pa-

uosčiusi, — Kiek sveria vienas 
gabaliukas?

— Gal, sakau, bus 25 gramai...
— Ne, čia gali būti ir 28 gra

mai, — žinovės balsu atsako Na-

NAUJA LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
D-JOS VALDYBA

Slaptu visuotiniu LRD narių 
balsavimu ateinantiems dvejiems 
metams išrinkta LRD Valdyba, 
kuri pasiskirstė pareigomis: pirm. 
Benys Babarauskas, vicepirm. 
Povilas Gaučys, sekr. Aloyzas Ba
ronas, ižd. Sofija Tomarienė, vald. 
narys Vincas Ramonas. Kandida
tai: Kleofas Jurgelionis ir Albi
nas Valentinas. Lietuvių Rašyto
jų D-jos adresas: 1436 So. 50 Ave., 
Cicero, Ill.

nų” buvome bematę. Net akyse 
palinksmėjo, prisiminus skaitliu
kų amžių.. . Renkasi daugiau 
žmonių. Visi kažkaip nejaukiai ty
lūs lyg jie būtų bažnyčioje, ar 
nenorėtų sutrukdyti skaitliukų 
muzikos.

Geroji Nadiežda Petrova prašo I 
atvykusius sėsti, o sėdinčius iš
drįsti sulenkti kelius... Ūmai, 
kieme, suloja šuo. Mėgstu šunis, 
bet šį kartą jo vauktelėjimas su
kelia nerimą, šiurpas perbėga per 
nugarą, tarsi tai būtų ne šuns 
balsas, tarsi mes kūtume ne įs
taigoje, bet paties pragaro prie
angyje, apie kurį sukaliojasi cer
beriai, lojų šuns balsais. Kažkas' 
ramina šunį, ir jo urzgimas pri
mena koncentracijos stovyklų sar- 
gų šunų urzgimą...

Pagaliau mūsų eilė. Pasisako
me, atnešę daiktų sąrašų ir pini
gus už muitų.

Nadiežda Petrova varto popie
rius ir niršta. i

— Kodėl nesurašyta rusiškai?... 
Man reikia, kad viskas būtų ru
siškai 1 !

— Et, manau, — komercinė at- | 
stove, bet nemoka prancūziškai.

lieka “šlipsu”.
— Medžiaga?
— Taip , sakau, medžiaga ru- 

baškėms.
-- Kodėl parašyta priejuos

tėms? —• suurzgė Petrova.
— Na, manau, — amen su siun

tiniu. ..
— Kojinės?
Prisipažinome, kad jos tiesa: 

kojinės.
— O čia? — parodė komersan

te į “parkerį”.
— Rašyti, — brūkštelėjome na

gu per stalų.
— Skystu rašalu, tirštu, ar tik 

plunksnoms laikyti ?
— Pionieriams, mokyklėlėn, do

vanėlė, — sakome, negalėdami 
suprasti tardymo.

Po ketvirčio valandos “parke
ris” gavo teisę, kad už jį galėtu
me apmokėti muitų.

Suklupome ant muilo, nelygi
nant tas Zablockis. Nebe reikalo 
Nadieždos bočiai sakė: — gyveni, 
mokaisi, o miršti durnium. Taip 
ir mums su tuo muilu: — baigiam 
amžių nugyventi, o nežinom tokio 
paprastučio dalyko: kiek sveria 
muilo gabaliukas? Ot, dėl šito ir

diežda.
—■ Tebūnie ir 28 gramai.
— Ne, negabiu priimti. Atvykit 

kitų savaitę su pažymėjimu, kiek 
iš tikrųjų muilas sveria. Negaliu 
priimti...

— Bet mes, drauge, iš provin
cijos. .. Tegu būna ir 30 gramų... 
Priimkite.

— Negaliu. Taisyklės... Atvy
kite kitą savaitę, sužinoję, kiek 
muilo gabaliukas sveria.

Išėjome. Iki gyvenamos vietos 
150 mylių. Už savaitės vėl reikės 
atvykti pas Nadieždų. Vaistinėje 
sužinojome muilo gabaliuko svo
rį, bet atsargos jausmo vedini, 
nusipirkome ir provizoriaus svars
tykles. Po keturių mėnesių suži
nojome, kad pionieriai rašė “par
keriu” ir suaižėjusias rankas mo
tina plovė 31 gramo svėrusiu mui
lo gabaliuku, grįžusi iš kolchozo...

Cinzano, Belgija.

NAUJOS KNYGOS
Kovose Dėl Laisvės

Gen. Stasys Raštikis, KOVOSE 
DĖL LIETUVOS, I-as tomas, di
delio formato, 704 psh, gausiai

bėti Jo švenčiausiųjį veidų”. Dėl to tad stačiatikių bažnyčia gali žy
miai lengviau prisitaikinti prie betkurios valdžios formos negu ka
talikų su savo centralizmu ir kovingumu, ar protestantiškoji su savo

A. ZUBRAS

rusų tauta
(Tąsa iš Nr. 33)

Taip pat ir Dostojevskio veikėjų likimų nulemia 
iracionalus fatalinis momentas. Bet Dostojevskiui būdinga ir kitas 
bruožas — pomėgis kankinti. Skaitant jo veikalus, atrodo, kad au-. 
torius pamėgusiai kankina savo herojus, mėsinėjas! jų sieloje. Pri
siminkime tik inkvizitorių ir Kristų. Kiek šia prasme Dostojevskis 
yra rusiškas, kiek tai yra Jo individualybė, sunku pasakyti. Rusų 
tautai, Dostojevskis mano, charakteringa esant jausmų ambivalentiš- 
kumą. Jo “Jaunuolyje” skaitome! “Tai buvo man visų laikų pa
slaptis. Tūkstanti kartų stebėjaus žmonių sugebėjimu — man atrodo, 
ypatingai rusų — augščiausių idealų greta žemiausios niekšybės vie- 

'noje sieloje apjungti; abu tikrai širdingai. Klausimas dabar tik, ar 
tai ypatingas rusų sielos platumas, kuris j; dar toli nuves, arba tik 
paprastai žmogiškoji niekšybė”. Karo aplinkybes pažįstantieji tikrai 
sutiks su Dostojevskiu, kai jis aprašo Razumichinų: “Razumichinas 
dar ir tuo įžymus buvo, kad visokios nelaimės Jam nebaisios būda
vo, ir visokios blogos aplinkybės, rodos, nė negalėdavo jam kenkti. 
Jis galėdavo gyventi kad ir ant stogo, kęsti pragariškų badų ir bai
siausių šaltį".*

Stabtelėtina ties rusiškuoju maldingumu. Krikščionybės inter
pretacija rusuose yra įgavusi skirtingų charakterį nuo Vakarų. Su
stingimas ir ortodoksija būdinga pravoslavijai. Rusijos istorija tik 
pėdsakus tepažįsta religinių kovų. Eremito-atsiskyrėlio tipas cha
rakteringa rusų šventiesiems, sutinkame starecų; Vakaruose, ypač 
po reformacijos, dominuoja veiksmo, kovotojo tipas. Ikonose sustin
gęs, žiaurus Kristaus veidas. Bažnytiniam menui renesansas čia jo
kios įtakos neturėjo. N. B u b n o w savo “Russische Froemig- 
kelt" cituoja rusiškojo religinio gyvenimo žinovo Sergiejaus č e t- 
v ę r i k o v o žodžius: “Idealas rusiškojo ortodoksinio liaudies pa
maldumo visad buvo: sėdėti prie Kristaus kojų, pamaldžiai klausytis 
evangelinlų pasakojimų apie Jo darbus ir kančias ir nužemintai ste-

individualizmu ir dvasios laisve. Stačiatikių bažnyčia visais istori
niais laikais Rusijoje buvo pakantrusis avinėlis ir nepajėgė suvaidinti 
jokio reikšmingesnio pasipriešinamojo vaidmens ir paskutiniųjų lai
kų valstybiniam ateizmui. Stačiatikių bažnyčia nelaikė savo uždavi
niu auklėti tautų, bet aprūpinti dvasių, puoselėti sielas, tačiau be 
gilesnės minties, o formališkai, griežtai rituališkai. Ritas stačiatikių 
bažnyčioje, galima sakyti, yra reikšmingiausias momentas ir lyg viso 
išganymo laidas.*

Pabandysime trumpai suglausti mūsų iškeltas rusų tautos dva
sios savybes. 1. Rusuose mes sutinkame tik silpnai išryškėjusi indi
vidualizmų. Nacionalinė sųinonė, kaip tautinė individualybė, silpna. 
Rusiškumas tautos intuityviškai išgyvenamas. 2. Socialinis jungiama
sis reiškinys yra jausminio pobūdžio ir suranda išraiškų būriavimosi 
formoje. 3. Priešingai Vakarų europiečių daiktinio ar sųvokinio gal
vojimo būdui, rusuose sutinkame intuityvųjį jausminį galvojimų. 
Mintijimui griebiamasi vaizdo ir palyginimo. Tai archainis momen
tas, kalbant genetiniu požiūriu. 4. Veiksmo tiksllškumas parallžuo- 
jamas neišvengiamybės: viskas savaime vyksta likimui lemiant. Pa
syvumas. Kai temperamentas veikiamas afektu-jautuliu, pasireiškia 
impulsyvūs išsiveržimai iki siautėjimo, žmogžudystės. Emocionalinis 
momentas dominuoja intelektualiniam, iš viso kontrolinėms dvasios 
jėgoms. Palanki dirva masinei sugestijai. 5. Linkimas į mistikų for. 
moję mitinio tikėjimo fazės ir primityviojo panteizmo. 6. Rusų dva
sia daugeliu atžvilgių rodo jaunatviškumo požymių.

šios rūšies masė teikia palankias sųlygas autoritetiniam reži
mui,- apskritai diktatūrai. Iki tam tikro laipsnio šios rūšies masė 
yra pakantri valdžios įsakymams. Pats tačiau ruslškasai komuniz
mas yra daug prisidėjęs tradicionaliniams ir konservatyviesiems 
dvasios varžtams sugriauti. Toji aplinkybė gali būti pražūtinga ir 
dabartinės formos rusiškajam komunizmui. Masė esamąjį režimų 
remia savuoju pasingumu. Smūgis iš šalies ar revoliuciniai sukilimai 
pakraščiuose komunistinei Rusijai yra pavojingi.

iliustruotas autoriaus asmeninė
mis ir karinėmis — istorinėmis
nuotraukomis. Išleido “Lietuvių 
Dienų” žurnalo leidykla, vado
vaujama A.F. Skiriaus. Įrišto kie
tais viršeliais ir spalvotu aplan
ku tomo kaina 7 dol.

šis generolo Raštikio atsimini 
mų tomas apima autoriaus kelių 
į augščiausių Lieetuvos kario kar
jerų nuo pat vaikystės dienų per 
kunigų seminarijų, nepriklausomy
bės kovas, bolševikų kalėjimus, 
vokiečių generalinio štabo akede- 
mijų ir begalinį, kruopštų darbų, 
darbų ir dar kartų darbų. Didesnė 
knygos dalis skiriama laikotar
piui, kada Raštikis vadovavo Lie
tuvos kariuomenei. Atsiminimai 
liečia beveik visų nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimų su jos laimė
jimais, klaidomis ir politinių par
tijų žaizdomis. Autorius atvirai ir 
nuoširdžiai atskleidžia savo san
tykius su partijomis, organizaci
jomis, jų vadais, nevengdamas 
kartaus tiesos žodžio nei kairei, 
nei dešinei, nei viduriui. Genero
las Raštikis, žvelgdamas j perver
smus, jų organizatorius, į valdžios 
patikūnus, nebijo paminėti nei sa
vo klaidų ar nepramatymų. Jam 
teko susitikti ir kalbėtis bei derė
tis su didžiausiais ano meto des
potais kaip Hitleris ar Stalinas, 
jis visa tai aprašo kultūringu 
ramiu tonu ir istoriniu tikslumu. 
Jis parodo dalį mūsų valdžios 
užkulisių, intrygų, išvengdamas 
pigios sensacijos tono, užfiksuo
damas kaip pamokų ateinančiai 
kartai ir būsimiems Lietuvos va
dovams.

Lietuvos Byla 
Ir Studentai
Prieš kelias dienas girdėjau ra

dijo pranešimų, kad Australijoje 
bus šaukiama tarptautinė studen
tų konferencija. I jų esą pakviesti 
viso pasaulio studentų atstovai, 
šios žinios laikraščiuose neužti
kau, taigi dėl Jos tikrumo gali 
būti abejonių.

Ar tokia konferencija bus šau
kiama šiais metais ar vėliau, ne
svarbu. Bet svarbu tai, kad Aus
tralijos universitetai nori turėti 
ryšį su pasaulio akademiniu jau
nimu ir, anksčiau ar vėliau, gali
ma laukti tarptautinės akademi
nės jaunuomenės konferencijos 
Australijoje. Nėra mažiausios abe
jonės, kad į tokias konferencijas 
būtų pakviesti ir sovietinių kraš
tų studentai. Tokiais atvejais vi
suomet galima laukti ir Pabaltijo 
valstybių aneksavimo klausimo iš
kilimo. Čia reikia prisiminti, kad 
politinis auklėjimas Sovietuose 
yra vykdomas plačiu mastu ir at
stovai siunčiami užsienin bus tik
rai pasirengę atremti galimus 
klausimus. Čia ir kyla klausimas: 
ar mūsų studentai yra gerai pasi
ruošę tarptautinio masto politi
nėms diskusijoms? Aš manau, kad 
ne. Mūsų tremties spauda dažnai 
rašo Lietuvos bylos klausimais, 
bet kadangi tie straipsniai skirti 
mums patiems, jie dažniausiai iš
eina iš gana siauro jausminio ma
tymo taško ir savyje turi nedaug 
medžiagoe, kurių galima būtų pa
naudoti tarptautiniam, o ypač tarp
tautiniam akademiniam forume. 
Sėkmingai diskutuoti galima tik 
tada, Jei esi pats toms diskusijoms 
pasiruošęs. Lietuvos aneksijos 
klausimas yra vienas iš tų tarp
tautinių klausimų, kurių sprendi
mas gali turėti labąi toli siekian
čių pasekmių. Mūsų pozicijos gy
nimas, nurodant į mums padary
tų skdiaudų ir vykdomus žiauru
mus, nėra pakankamas. Žiauriai 
elgėsi vokiečiai, japonai ir kinie
čiai, galų gale žiauriai elgėsi ir 
sųjunginlnkai,. Be to, svetimos 
žaizdos neskauda. Todėl tarptau
tiniame susirinkime turi būti nau
dojami argumentai svarūs, šaltai 
apgalvoti ir gerai motyvuoti.

Dauguma mūsų studentų pasi
rinko praktiškas profesijas ir sa
vo studijų metu nesusiduria su 
politikos ir tarptautinės teisės 
klausimais, todėl, suprantama, 
jiems būtų sunku ginčytis su ge
rai pasirengusiais oponentais, ar
ba duoti išsamų atsakymų mūsų 
nusistatymui nušviesti. Aš manau 
būtų labai gera jei mūsų studen
tai sueitų į kontaktų su vienu ki
tu iš vyresniųjų tarptautiniais 
klausimais besidominančių žmonių 
ir karts nuo karto surengtų pasi
kalbėjimus, kurių metu galima 
būtų išskaičiuoti rūpimus klausi
mus ir pasisemti reikalingų žinių 
Lietuvos bylos gynimui tarptauti
niame forume.

Esu tikras, kad niekas neatsi
sakytų pasidalinti turimomis žinio
mis ir patyrimu.

S.K.

Tik išėjęs iš spaudos veikalas, 
susilaukė didelio pasisekimo. Kny
ga užsakoma pas knygų platinto
jus arba tiesiai leidykloje: 9204 
South Broadway, Los Angeles 3, 
California, U.S.A.

— Gyvenimas prasideda 
rytoj, — sako italai 

ĮSIGYKIME RYTOJUI 
LIETUVIŲ NAMUS.

I
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS j
(

Greitai — Patikimai — Pigiai

GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 
GRĄŽINAMI!

Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimų.P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
j 8 A. THUKLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND 

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias 

MEDŽIAGAS. RŪBUS. AVALYNE.
VAISTUS

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

Aiuininiiini
Juo Greičiau, Tuo Geriau!
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PO SVETIMOM
• PASTOGĖM

POLICIJA SYDNĖJAUS 
APYLINKĖS VALDYBOS 

POSĖDYJE

Melbourne Teatro Veikla KVIETIMAS RYGON...

j POETAI“Aplankykite Rygą!” — kviečia 
sovietinis “Inturistas”... Vokie

čių spaudoje rašoma, kad suomiai 
gyvai naudojasi proga aplankyti 
Pabaltijį, su kuriuo juos riša daug 
senų ryšių. Tačiau jie, kaip pažy
mi “Frankischer Tag", pasinaudo
ję sovietinio "Intu^i^to” kvieti
mu, vis dėlto Rygą rado kitokią, 
negu ji buvo išlikusi jų atsimini
muose. šiandien Latvijos sostinėj 
yra paversta bolševikiniu millonl- 
niu miestu, iš kurio senasis Han- 
sos miesto veidas jau yra dingęs. 
Tai greičiau milžiniška sovietinės : 
armijos stovykla, tapusi didžiule 
rusų laivyno baze Baltijos jūros 
erdvėje. Visur gatvėse dominuoja 
uniformos. Užsieniečiui šiuo me- 

! tu sunku Rygoje gauti tokį būs-

“M.P.” Nr. 32 J. Dauba rašo,, metu Melbouman atvykusį apsi- 
kad Melbourne liet, teatro grupė, ------- *■' " • -•----------

po gastrolių “teatrų mieste” Ade
laidėje,, atsigulė nesibaigiančiam 
poilsiui. Malonu, kad kas nors 
rūpinasi ir pasigenda vaidybinio 
meno ir jieško priežasčių, kurios 
trukdo tam menui pasireikšti. Bet 
J. Dauba klysta, kalbėdamas apie 
melbourniškių gastroles Adelaidė
je, kaip priežastį, kuri neigiamai 
atsiliepė į tolimesnę Melbourne ne, kuris pirmasis daugumą šios I 

, teatro veiklą. Taip blogai nėra, i teatro grupės narių yra supažin-1 
i Melbourno teatras dar tebėra gy-1 dines su sceniniu menu, režisuo-1

damas Buchalterijos klaidą, šiuo j 
pastatymui metu, P. Morkūno vadovaujama' 

M.L. Teatro Grupė dirba, skaity
dama ir studijuodama tris veika
lus — St. Santvaro Kaimynus, V. j 
Alanto Visuomenės veikėjus ir 
Svetimas plunksnas. Kuris iš šių 
veikalų bus pasirinktas dar neaiš
ku, bet daugumos akys krypsta 
į Kaimynus. Tad kaip matai, p. 
Dauba, poilsiauta neilgai. Užtik
rinu, kad po keletos mėnesių tu
rėsiu progos patį pakviesti į Mel
bourne įvykstančią vieno kurio

gyventi P. Rūtenį, kuris suprato 
mūsų sunkią padėtį ir nuošir
džiai sutiko padėti, prlsiiimdamas 
sunkias ir nedėkingas režisieriaus 
pareigas. Netikėtai P. Rūteniui 
Išvykus iš Melbourne, scenos mė
gėjai pasijuto kaip pasiklydę tam
siame mtške, bet padėtį išgelbė
jo P. Morkūnas, pirmasis vaidy
bos meno propaguotojas Melbour-

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
dyba, neturėdama nuolatinio būs
to savo veiklos reikalams, posėd
žiauja iš eilės valdybos narių na
muose.- Paskutinį posėdį (rugpjū
čio 5 d.) buvo užangažavęs Apy
linkės valdybos pirmininkas Ja
saitis, didelių lietuviško darbo rė-1 
mėjų ir talkininkų p.p. Baltru- Melbourne teatras dar tebėra gy-I dinęs su sceniniu menu, režisuo- 
šalčių bute. Baltrušaičiai nuomuo— vas ir kuo puikiausiai jaučiasi be- 
ja dviejų kambarių butą viename siruoSdamas naujam 
viešbutyje, visai netoli Broadway ir gastroignl Adelaidčn. Savo sce- 
katallkų bažnyčios. Baltrušaitis, nog fiarbininkais 
dėl šventos ramybės, iš anksto 
atsiklausė viešbučio savininėo, ar kreiptis į iatvių teatralus dėl "ne
galės pas jį tą sekmadienį ateiti 
svečių. Sutikimas buvo gautas. |

Ir taip, bedlskutuojant mums 
rugsėjo 8 - tosios minėjimo 

programą, staiga, be jokio, ga- į 
Įima sakyti, atsiklausimo įeina į. 
kambarį kažkokia abejotinos iš
vaizdos žmogysta. Negalima pa
sakyti, kad jis būtų buvęs girtas, 
arba blaivas. Pareigingu manda
gumu visi plačiai nusišypsojome, 
lygiai kaip ir jis. Po kiek laiko 
jis vėl įėjo ir net paglostė mano 
galvą. Bet kai jau atėjo trečią 
kartą,, Jasaitis neiškentė ir pri
minė, kad mes esame labai užimti.
“Svečio” veidas staiga pakeitė 

kelias, gana rūsčias spalvas ir jis 
išėjo. Mes tęsėme posėdį toliau. 
Kai jau buvome bebaigtą, atsira
do gerbiamos p. Baltrušaitienės 
skanūs sumuštiniai ant stalo, na, 
žinoma, ir dar kai kas. Prisipa
žįstu 
spėjęs 
ną ir 
mūsų 
seržantas 
kas. 
bėsi klausinėti, kas mes esame ir 
kodėl čia esame. Paaiškinus, kad 
esame p.p. Baltrušaičių svečiai, 
policija tuojaus paklausė p. Balt
rušaičio pavardės. Paskui policija 
pradėjo mus kvosti: kokiais rei
kalais mes čia posėdžiaujame ir 
t.t. Prisipažinome, kad svarstėme 
lietuvių kultūrinius reikalus, šo
kių, parengimų programas. Tada 

' policijos seržantas pareiškė, kad 
buto nuomotojas svečių atvejais 
turi gauti viešbučio šarvininko su
tikimą. šeimininkas paaiškino, kad 
toks sutikimas buvo gautas. Po 
trumpo ir labai mandagaus pasi
kalbėjimo, policija sėdo į “Juodąją 
Mariją” ir išvažiavo, žinoma, ne
malonumų padarėme mes šeiminin
kams, bet skaudžiai įžeidė šeimi
ninkus ir jų svečius viešbučio sa
vininkas. Ir dar klausimas — ko- 
dėl jis taip pasielgė? Juk su aust
ralais nuomininkais ir jų svečiais 
šito nebūtų ątsitlkę. Tikrai ne!

šis įvykis yra sykiu ir paskati
nimas dar daugiau remti savų na
mų įsigijimą.

K. KEMEŽYS.

Val OLIMPINĖ KREPŠINIO 
KOMANDA

melbourniškiai
pasitiki ir visiškai nesirengia

tuviškų veikalų statymo.
Visuomenė ir teatro grupė tik

rai yra dėkinga p. Gasiūnienei,
| kuri per kelerius metus nepapras
tai dabg darbo ir jėgų paaukojo 
vaidybinio meno propagavimui 
Melbourne, kurios dėka melbour- j 
niškiai turėjo progos pasigėrėti!
net keliais pastatymais (Kelionės augščiau minėtų veikalų premje-
draugas, Žemaitukas, Tuščios pas
tangos). P Gasiūnienei pasitrau-

atvirai, kad dar nebuvau 
lūpų suvilgyti (o apie dai- 
negalvojaul), kai staiga į 
kambarį įsiveržia policija: 

ir vienas policinin-
Plrmiausiai karštai grie-

SOTUS IR APSIRENGUS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

t

sfe:

rėjo išeiti ne tik Darbia , bet ir 
dar vienas žaidėjas. Nesant pakai
to, teko žaisti tik keturiems, kas 
ir atnešė tikrai neužpelnytą pra
laimėjimą. šiuo pralaimėjimu lie
tuvių komanda užbaigė savo kovą 
dėl Viktorijos pirmenybių, pasi
tenkindami 4-ja vieta. Pirmenybių 
laimėtoją parodys sekančių dviejų 
savaičių susitikimai, bet jau iš 
anksto galima tvirtinti, kad šiais 
metais Voktorijos krepšinio nuga
lėtojo laurais pasipuoš amerikie
čių studentų komanda — Mormon 
Yankees.

Šia proga noris padaryti keletą 
pastabų. Pagrindinis šių pastabų 
tikslas ir jas sukeliąs akstinas, 
yra tas, kad stebint mūsų koman
dos žaidimą, nematėme komandi
nio žaidimo, nematėme tos kovos, 
derinių, talkininkavimo vienas ki
tam, bet matėme paskirus žaidė
jus, atrodo, pirmą kartą pateku- ■ 
sius į krepšinio aikštę ir nežinan
čius ką daryti su gautukamuoliu 
— vėl atiduoti priešui, ar mesti 
krepšio kryptimi. Atrodo, kad 
daugumą žaidėjų buvo* pavergusi 
“solisto ambicija” ir kiekvienas 
žaidėjas vadovavosi mintimi — 
"Jeigu aš pagavau ar atėmiau ka
muolį, aš ir niesiu — neturėkit 
vilčių kas nors kitas Jį gauti.” 
Beatodairiškas mėtymas iš sun
kiausių padėčių, nors Ir davė vie
ną kitą tašką, bet dar daugiau 
davė nuostolių, nes priešas tokių 
klaidų nedarė. Jie stengėsi pakel
ti savosios komandos rezultatus, 
vieni kitiems perduodami kamuo
lį, J ieškodami geresnės padėties 
metimui, užtat metimai dažniau
siai buvo sėkmingi. Antra prie
žastis, nulėmusi šias rungtynes, 
buvo priešo žaidėjų nedengimas, 
ką ryškiai gali parodyti šis pa
vyzdys: priešo komandos puolikas 
P. Bumbers vienas 
davė 52 taškus iš 
kų skaičiaus.

Nemanau, 
krepšininkai 
tabas. Visa 
didžiuojamės
kais ir reiškiame jiems didžiausią ' 
pagarbą už tą pasiaukojimą, -kurį 
jie parodo populiarindami lietuvio 
sportininko vardą, nes visi puikiai 
žinome sunkias darbo sąlygas. Te
lieka tik palinkėti, kad ateinan
čių metų pirmenybėse nebūtų kar
tojamos senos klaidos ir sėkmė 
lydėtų per visas pirmenybes.

Vlad. B.

Prieš keletą savaičių Melbourne 
įvykusio Krepššlnio festivalio me
tu, kuriame dalyvavo N.S.W., Pie
tų Australijos ir Viktorijos vals
tybinės krepšinio rinktinės, buvo 
sudaryta Olimpinė Australijos 
krepšinio komanda — Australian 

i Olimpic Games Basketball Squad, 
i kurią sudaro: Geoff Heskett, Pe- 
I ter Bumbers, Peter Demos, Stasys 
I Dargis (Viktorija), George Dan- 
i cis, Ignas Friedenfalds, Peter Sut- 

, . . . . I ton, Colin Burdett, Algis Ignata-tą, kaip įprasta Vakaruose. Bet ’ ”.. .. ... .. . vlčius (Pietų Australija), Merv.
čia iioms utoina i nniralha $uwia. ' ’

I Moy, Ken Finch, Bruce Flick (N. 
j S.W.).
| Kaip matome, Australijos spal- 
I vas gins .ne vien tik australai, 
bet Ir naujiesiems australams teks

1 pakovoti už savo “naująją tėvy- 
1 nę”. x
i Tautybėmis olimpinę • krepšinio 
komandą sudaro: 1 graikas, 2 lie
tuviai, 3 latviai ir 6> australai. Ma
lonu, kad ir mūsų sportininkai 
neatsilieka nuo kitų savo sugebė
jimais ir turės progos dar labiau 
išgarsinti lietuvio 
vardą laisvųjų įautų 
kartu parodyti, kad 
Lietuva tebėra gyva.

čia jiems ateina į pagalbą sovie
tinis ’’Inturistas”. Prieš operą sta
tomas didžiulis viešbutis, kurį no
rima vasaros pabaigoje perleisti 
turistams. Pradėjus miestą dau
giau lankyti svečių, Rygoje dabar , 
galima prekylangiuose matyti vis
ko, kas tik galėtų suvilioti turis
tų iš Vakarų akį. Tiesa, kainos 
yra augštos, bet jos užsieniečiams 
vis tiek nėra tokios didelės, kaip 
pvz., Maskvoje ar Leningrade, 
šia proga stengiasi pasinaudoti 

neprisirengęs apie ’ taip pat j Rygą ar į Latviją at-.

rą. Tikiu, kad neatsisakysi apsi-1 
lankyti. Taip pat noriu pačiam iš-1

kus iš režisieriaus pareigų, Teat- .'r Pa<^k6 tikrai nuo-
širdžiai sakau, nes jei nebūtum 

| truputį mūsų “pagnaibęs”, 
I Ilgai būčiau i . __

būdų, kaip toliau tęsti pamėgtą teatro veiklą parašyti.
darbą. Visų akys nukrypo j tūo ' V. BOSIKIS.

ro grupė neišsiskirstė kiekvienas 
savo keliu, bet pradėjo jieškoti'

RAMBYNO DUKRA

Leisk, o Viešpatie!..
Vakarais, kai mirga žvaigždės sidabrinės, 
Kai dangaus sklypelis nuostabiai švelnus, — 
Kyla noras man palikti šičia viską 
Ir paukšte sugrįžti į tėvų namus!..

Svetimoj padangėj mano mintys pilkos, 
Tarp didžiulių miestų ir žmonių — nyku. 
Sapnuose regiu aš miestą Gedimino 
Ir svajoj keliauju ten žvaigždžių keliu...

Ten paliko mano dienos ir svajonės, 
Ten maldoj suklupę pakelės beržai... 
Mano žemėj plaukia sriaunūs upeliukai 
Ir graudžiai pravirksta sodybų klevai.

Vakarais keliauju ten šviesiais žvaigždynais 
Tu prisiminimuos man esi gyva!
— Leisk, o Viešpatie, dar sugrįžt namolio, 
Nes čia liūdnos dienos ir liūdna daina!

dar

B Adelaide, 1956, liepos 5. B
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PRANEŠIMAS

keltieji rusai, kurie perka viską, 
ką tik gali, pirmoj eilėj — televi
zijos Ir radijo aparatus, be to, 
nors ir keista, taip pat knygas. 
Ryga jiems atrodo, palyginti, su 
kitais Rusijos viduryje esančiais 
miestais, tikras rojus. I Rygą at
plaukia nemaža laivų iš užsienio, 
todėl prekylangiuose išstatytų 
prekių gausumu stengiamasi pa
vaizduoti, jog ir kitur "plačioje 
tėvynėje visko yra”... Rygoje 
taip pat mokamos didesnės algos 
ir šiaip visokie priedai, nei kitur 
Sovietuose. Rūpinamasi, kad gat
vėse švara būtų paveikslinga. 
Tam yra įpareigota tiesiog šlavė
jų armija. Nors ir keista, bet 
’’nustalinimo procesas” Rygoje 
nėra toks didelis: čia' dar visur 
matysi Stalino paveikslų ir dik
tatoriaus biustų. Net ir Leninui 
-Stalinui skirtas paminklas, pa
statytas prieš Latvių Laisvės pa
minklą, kasdien papuošiamas gė
lėmis... ' E.

sportininko 
pasaulyje ir 
lietuvis ir

V.B.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ
• NAMAMS AUKOJO:

Vyties Sporto Klubas £ 22.3.11. 
J. Langevičius £ 20.0.0.
J. Puslys, S. Čibiras, S. Liaksas, 
V. Mažeika, R. Mažeika, M. Stan
kevičienė, EI. Gerdauskaitė, Al. 
Merūnas, O.K. Bridžiai, S. Jezu- 
kaitis po £ 10.0.0.
V. Ulduko namų įkurtuvėse su
aukota £ 8.7.0.
J. Baltrušaitis £ 7.0.0.
V. Palukaitis, Z.J. Kundrotavičlai, 
B.J. Vismantai, J.M. 
Bataitis, J. Juospaitis, 
šauskas, J.Z. Vaboliai,

SIUNTINIAI I VISA

PASAULI

Renke, J.
A. Janu-
J. Visoc-

kis, J. Karla, I. Račiūnas (papil
domai), P. Nefiodovas, K. Jačiuns- 
kis, Mėta Mačiukas, F. Domaše
vičius (papild.), S. ir J. Binkevi- 
čiai, V. Bernotas, A. Damokaitis, 
J. Latvėnas, B. Jurgelionis, S. 
Vaitkus, J. Andziulis, J. Stran- 
kauskas (papild.) po £ 5.0.0. 
L. Pacevičius £ 4.0.0.
R.Z. Macparai, V. Pečiulis po 3.0.0 
A. Daugaila, L. Budreika, E. Pe- 
kokas (papild.) V. Šulcas, M. Ei- 
čas po £ 2.0.0.
E. Sunkumaitis, 'B. Balčiūnas, L. 
Stankevičiūtė, Urmonų šeima, V. 
šiuksteris, V. šartneris, J. Vosy
lius, J. Zumaras, J. Valiulis po 

£ 1.0.0.
Adelaidės L.B. Moterų Sekcija 
Lietuvių, Namams yra įmokėjusi 
viso £ 155.11.7.
Pasižadėjo: Liud. Pacevičius £100 
Rugpjūčio mėn. 1 d. A.L.S. Val
dybos kasoje buvo

Adelaidės Liet.
105 Hawker Street,

£ 2026.0.0.
Sąjunga, 
Croydon.

PADĖKA
Sąjungos

Paj ieškojimai
* Tėvas Alf. Bernatonis, Kapu- 

zinerkloster, Dieburg, W. Germa
ny prašo suteikti adresus: Liongi
no Vasalausko, Antano Griškinio 
ir Stephan Skladkowski, gyvenu
sių Reute — reikalingi kaip liu
dininkai vienoje moterystės naiki
nimo byloje.
* Pranas Žutautas, 11 Vernon 

St. Norwood, S.A. turi svarbių ži
nių iš namų Silvestrui Krasaus
kui — kilusiam iš Plungės.

* Leit. Kazys Tvaronas arba ži
nantieji apie jį prašomi susisiekti 
su Matilda Zobarskiene, 85-42 91 
Street, Woodhaven Ll, N.Y. USA. 
Yra žinių iš namų.

Melbournas
Antrajam rungtynių rate pra

dėjo ryškėti keįurios pajėgiausios 
Viktorijos krepšinio komandos. Tai 
Mormon Yankees — amerikiečiai, 
YMCA 1-australai, YMCA 2-lat- 
viai ir Business House — lietuviai. 
Rimtas lietuvių priešas buvo lat
vių Ryga, bet paskutinių rungty
nių metu vieno taško skirtumu 
lietuviai lemiamąsias rungtynes 
laimėjo ir tuo būdu pateko į pu
siau finalą, kurio metu reikėjo 
kovoti vėl prieš antrąją latvių ko
mandą — Dainą (YMCA 2). Rung
tynės įvyko rugpjūčio 8 d., ir jų 
pasižiūrėti susirinko gerokas lie
tuvių būrelis. Pradžioje buvo sun
ku spręsti, kuri komanda laimės. 
Nors latvių Daina tikrumoje yra 
pajėgesnė už lietuvių komandą, 
bet kažkodėl juos visuomet lydė- 
.davo nesėkmė. Lietuvių sąstatas: 
S. Dargis, R. Gasiūnas, V. Kun- 
caitis, J. Kuncaitis, V. Soha, A. 
Waitzer ir “Australas”. Nuo pat 
puslaikio pradžios kelių taškų 
skirtumu veda lietuviai, nes mū
sų Dargis bei Gasiūnas vėl, atro
do, atgavo savo senąją formą ir 
jų mestas kamuolys vis rasdavo 
kelią į krepšį. Ypač šį kartą lai
mė ir sėkmė lydėjo Dargj. Pirmas 
puslaikis — 4 taškai lietuvių nau
dai. Antrojo puslaikio pirmoji 
pusė irgi dar laimėtojo nerpdė. 
Lietuviams žiūrovams susirūpini
mą kėlė 4 Dargiu gautos baudos, 
nes jam "iškritus”, pralaimėjimas 
buvo tikras, šis spėjimas įvyko. 
Kelioms minutėms belikus žaisti, 
ro penktos baiudos iš aikštės tu

savo komandai 
bendro 77 taš-

mano bičiuliaikad
supyks už šias pas- 
lietuvių visuomenė 
savaisiais sportinin-

Padėka

Jeigu siunčiate vaistus — geriausiai tai daryti per 
specialistus!

Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, šilko ir vilno- 

skaros, avalynė, vaistai, maistas.

10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai garantuoja 

geriausių patarnavimų Jūsų giminėms ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas

Didžiausi išsiuntimo namai Europoje

Adelaidės Lietuvių 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja vienu 
ar kitu būdu prisidėjusiems prie 
suruošto baliaus pasisekimo:

Lietuvių Moterų Sekcijai už 
bufeto paruošimą ir jo pelno — 
£ 60, paaukojimą Lietuvių Na
mams, kun. dr. Jatuliui už baliaus 
skelbimus, p-lėms Gerdauskaitei 
ir Martinkutei ir p.p. Kalvaičiui, 
Lukavičiui, Martinkui (jur.), Po
vilaičiui, Pusliui ir Taparauskui už 
suteiktus patarnavimus baliaus 
metu.

Adelaidės Lietuvių S-gos 
Valdyba.

VAISTU SIUNTINĖLIAI I VISUS KRAŠTUS 
i (

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

61/- 
8/- 

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

PILNA GARANTIJA DĖL PRISTATYMO
Augšščiau nurodytos mūsų kainos (anglų svarų kursu) yra že

miausios eksporto kainos, bet čia neįskaitytas muitas, kuris turi būti 
sumokamas Londone, jeigu siuntinėlis yra siunčiamas j kurį Rytų 
Europos kraštą (ne į Lenkiją ir Čekoslovakiją).

Pageidaujant užsakytojams, mes siunčiame taip pat 
maistą ir kitokius dalykus. Rašykite mums lietuviškai.

tekstilę,

(Vietoj pakvitavimo)
Sydnėjaus Apylinkės lietuviams 

Aukotojams.
Mieli Tautiečiai, per Jūsų gerb. 

kapelioną kun. P. Butkų gavau Jū
sų aukas viso 320 Dm. 29 pf. Aus. 
svarais 34,15,9.

Nuoširdžiai dėkoju p. Zalenia- 
kui, p. Kurienei, p. Jantauskie- 
nei aukojusiems £ 3.10.0 lietu
vių kunigų rekolekcijoms ir suva
žiavimui. Savo maldose mūsų ge
radariams prašėme Viešpaties gau
sios palaimos ir globos.

Širdinga padėka p. A.T. šums- 
kams, p.p. Em. Alf. šliogeriams 
ir p. Mind, šumskui, aukojusiems 
5 sv. Vasario 16 gimnazijai. Ats
kira padėka p. A.T. šumskams už 
auką 1 sv. seneliams. Jūs supra
tote jų vargą ir Viešpats Dievas 
teatlygina Jums savo gausia pa
laima.

Nuoširdi^padėka visiems Sydnė
jaus aukotojams Motinos dienos 
proga 25,5,9 svarai išdalinta se
nelėms ir ligonėms motinoms.

Teatlygina Gerasis Dievas už 
Jūsų kilnią ir užjaučiančią širdį.

Iš širdies Jūsų
Tėv. Alf. Bernatonis.

Dieburg, Kapucinerkloster, 
West Germany.

TAZAB & CO. LTD.,

TAZAB HOUSE, 22 ROLAND GARDENS,

LONDON, S.W. 7. ENGLAND.

Malonus Skaitytojau,
Jei kų perki, bei kitokį reikalų 

atlieki pas pasiskelbusį “Mūsų 
Pastogėje”, neužmiršk pasakyti, 
kad jo skelbimų skaitei “M.P.” — 
tuo gražiai pasitarnausi bendruo
menės laikraščiui.

ZYGMUNT LTD
CHEMISTS & LABORATORY

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

Neužmirškite — greičiau ir saugiau per Londoną!

W. 2

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

PADARYKIME STEBOKLĄ TUO
JAU: ĮSIG YRIME

Bendruomenės Namus

3



4 MOŠŲ PASTOGĖ 1956 m. rugpjūčio 22 d.

KOSI PASTOGĖ
PERTHAS

“GERŲJŲ KAIMYNŲ’’ 
KONFERENCIJA

Perthe įvyko Vakarų Australi
jos “Good Neighbour- Council’’ 
konferencija, į kurių buvo pakvies-

ĮtgJPOPTM^

SYDNĖJUS SVARBU MELBOURNAS
SPAUDOS BALIUS

Rugpjūčio 18 d. Sydnėjuje įvy
ko “Mūsų Pastogės” spaudos ba. 
liūs. Jis buvo suruoštas Cabra- 
mattoje, naujojoje miesto savival
dybės salėje, kurioje koncertų 
metu sutelpa Iki 850 žmonių. Salė 
tik šiemet pastatyta ir yra viena 
gražiausių ir moderniškiausiai 
įrengtų salių Sydnėjuje.

Baliuje dalyvavo apie 450 žmo
nių. Ir ne tik iš Sydnėjaus: bu
vo svečių iš Adelaidės, iš Canber- 
ros, iš Kendų, iš Wollopgongo ir 
iš Melbourne. Vengiant susigrū
dimo, į balių buvo leidžiamas ri
botas skaičius žmonių, todėl kiti, 
vėliau atvykusieji, į bailų Ir ne
galėjo pakliūti.

Buvo trumpa meninė programa, 
loterijoje elektrinis patefonas (V. 
Simniškio dovana), kepta antis 
(p. šarkausklenės dovana), foto 
aparatas ,(V. Donielos dovana), 
balinis rankinukas, keletas kny
gų ir kt. Išleistas spec, baliaus 
laikraštis “Jūsų Pastogė”. Tikrai 
puikų (pirmų kartų tokį Sydnėju
je, paruošė Moterų Soc. Globos 
draugija. ,

Spaudos balius, geriausias šiais 
metais šios rūšies parengimas Syd- 
nėjuje, gerokai sustiprino “Mūsų 
Pastogės” ekonominius reikalus.: 
Bufeto pelnas įgalins Moterų Soc. 
Globos draugijų plėsti savo veiklų.

ATŽALOS TEATRAS
VYKSTA J CANBERRA

Sydnėjaus lietuvių Atžalos te
atras vyksta į Canberrų, kur duos 
L. Fuldos Mokyklos draugų spek
taklį. "Atžalų” pakvietė ALB Can- 
berros Apylinkės Valdyba. Spek
taklis įvyks rugsėjo 8 d. 7 vai. 
vak., Canberra University College 
salėje.

Mokyklos draugų 4 v. komedija 
rugpjūčio 6 d. buvo statyta Syd
nėjuje ir praėjo su dideliu pasi
sekimu.

PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA
Klubo pirmininkas prašo pra

nešti, kad narių sueiga įvyks rug
pjūčio 26 d., 5 vai. A. Jūragio 
namuose (35 Cornelia St., Punch
bowl.)

Šioje sueigoje paskaitų skaitys 
ir diskusijas praves V. Šliogeris. 
Sykiu bus atsisveikinta su į Vokie
tijų išvykstančiu klubo nariu Vyt. 
Doniela.

ti ir dalyvavo lietuviai A. Klimai- 
tis ir K. Gečas su žmonomis. J

Sydnėjuje

Sydnėjaus lietuviams
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NA

MŲ TARYBA ŠAUKIA METINI 
NARIŲ SUSIRINKIMĄ, KURIS 
ĮVYKS 1956 M. RUGSĖJO MĖN. 
2 D, 1 VAL PO PIETŲ (SEKMA
DIENI) CAMPERDOWNO BAŽ
NYČIOS PARAPIJOS SALĖJE.

PASINGUMAS KULTŪROS
REIKALAMS

konferencijų buvo pakviesti visų 
tautybių atstovai.

Konferencijų oficialiai atidarė 
Vak. Australijos darbo mlniste- 
ris Tonkin. Pagrindinę kalbų pa
sakė federalinės vyriausybės at
stovas, spec. Iš Sydnėjaus atvykęs, 
Sir R. Boyer. Jis plačiai nušvietė 
šios organizacijos tikslus ir sie
kimus.

Provincijos atstovai nusiskun-

KOVO” METINIS
SUSIRINKIMAS

Na-

Darbotvarkė:

į 1. Susirinkimo atidarymas. 2. 
j Prezidiumo sudarymas. 3. Manda
tų komisijos pranešimas. 4. Bal
sams skaičiuoti komisijos sudary
mas. 5. Tarybos pirmininko prane
šimas. 6. Revizijos komisijos pra
nešimas. 7. Naujos tarybos ir revi
zijos komisijos bei jų kandidatų 
rinkimas. 8. Diskusijos dėl prane
šimų. 9. Didesnių lėšų sutelkimas 
namams įsigyti *10. įstatų parag
rafo 13 pakeitimas. 11. Narių nuo
monės atsiklausimas anketos keliu 
dėl namų vietos. Anketoje numa
tomi du klausimai: a) Sydnėjaus 
Lietuvių Namams vieta parenka
ma Bankstowno savivaldybės ri
bose (Municipality of Bankstown)
b) Sydnėjaus Lietuvių Namams dėlVmaž'a "’ir 
vietų laisvai pasirenka Taryba, iš- r • ■, viai jau pavtuguiu, apsipravunii
skyrus Bankstowno savivaldybės gal namai ir jų dažymas atima

Rugpjūčio 12 d. įvyko Melbour
ne K. Fondo skyriaus metinis su- 
srinkimas. Susirinkimas buvo ne
gausus, ir valdybų vos tik pavyko 
sudaryti. Jaunimo, galima saky
ti, visai nebuvo. Praeitų metų
veiklų tenka teigiamai įvertinti, dė, kad daug eismo nelaimių įvy- 
Buvo suruoštas spaudos balius, j ksta tik todėl, kad naujieji atei- 
lietuvių menininkų paveikslų lote- viai nemoka anglų kalbos — ne
rija ir dainos bei muzikos meno gali perskaityti įspėjamųjų užra- 
vakaras. Tačiau metai užbaigti su šų. Kaikurie atst. pareiškė pagei- 
nuostoliu, Dėl melbourniškių pa- davimų, kad būtų sustiprintas ang- 
singumo. K. Fondo valdybai nepa. lų kalbos mokymas.
...rl.n — ...v. ne* r, os į t, , .. . , •| Buvo keltas klausimas, ar nau

dinga leisti veikti tautinių ben
druomenių organizacijoms.

vyko surinkti žymesnės sumos pi
nigų kultūriniams reikalams. Kon
certas davė nuostolių — į jį teatė. Į __ 
jo vos 150 asmenų. Koncertas gi prieštaravimų nebuvo. Tik buvo

Čia

Susirinkimas įvyko Estų 
muose. Tai buvo vienas geriausiai 
ir sklandžiausiai praėjusių klubo 
susirinkimų: nebuvo nei ilgų kal
bų, nei priekaištavimų, nei ber
gždžių ginčų, kas kartais pasitai
ko “vyresniųjų” susirinkimuose. 
Dalyvavo per 150 narių.

Susirinkimų pravedė Australijos 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto V-bos 
pirmin. VI. Daudaras. Aptarta 
šiais metais įvyksiančios sporto 
šventės planas, nutarta praplėsti 
klubo veiklų, įsteigiant vandens 
sporto sekcijų ir nustatytos atei
ties darbo gairės. Valdybos pra
nešimų padarė jos pirm. A. Lau
kaitis.

Maloni staigmena buvo Mažo-

ribas (Municipality of Banks-, 
town). 12. Sumanymai.

Visi nariai kviečiami susirinki
me dalyvauti.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMŲ TARYBA.

Religinė Informacija
VYSKUPAS CAMPERDOWNE

Jau šį sekmadienį — rugpjū
čio 26 d. į lietuviškų pamaldų baž
nyčių Camperdowne 12 vai. atvy
ksta J.E. vyskupas- P.F. Lyons. 
Dar kartų maloniai prašoma vi
sus tautiečius tų savaitgalį ati
dėti namų darbus ir vaišes, ir 
kuo skaitlngiau dalyvauti mūsų 
parapijos šventėje ir vyskupo su
tikime. Yra graži proga ir kitiems 
kartu su sutvlrtinamaisiasl priim
ti šv. Sakramentus — ypač kad 
Tėvas Gaidelis, S.J. išpažinčių 
klausys iš vakaro nuo 5 vai. ir 
iš ryto nuo 9val.

Būtų labai gražu, kad kuo dau
giau ponių ir mergaičių šiose iš
kilmėse 
buose.

dalyvautų tautiniuose rū-

SUTVIRTINIMO

SAKRAMENTAS

JAUNIMAS PRISIDEDA
PRIE NAMŲ ĮSJGIJIMO

Rugpjūčio 12 d. ateitininkai 
kviestieji svečiai pas Alg. Bučins-1 
kų į susirinkimų ir jo gimtadie-i 
nio atšvęsti, namų šeimininkui 
pasūlius pravedė mezliavų Sydnė
jaus lietuvių namams

Susirinkime — pobūvyje dalyva
vo jaunimas, veik vieni studentai, 
sumetė £ 3.0.0. Už surinktus pi
nigus ateitininkų vardu bus nu
pirkta Sydnėjaus L.N. akcijų atei
tininkų vardu. — xxx —

ir

Rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 3 
vai. po pietų į Camperdown kvie
čiami visi priimantieji Sutvinti- 
nimo Skaramentų galutinam pa
siruošimui apeigoms ir Iškilmėms. 
Nuo 5 vai. p.p. kun. St. Gaidelis, 
S.J. klausys išpažinčių. Visi pri
imantieji Sutv. Sakr., o taip pat 
ir tėveliai bei artimieji kviečiami 
atlikti šia proga išpažintį ir pri
imti šv. Komunijų visi kartu per 
lietuviškas pamaldas. Kaip žinote, 
dėl tolimos kelionės ir vėlaus lai
ko galite gerti pieno arba kavos 
iki 1 vai. prieš Komunijų — tik 
nieko nevalgyti nuo 12 vai. nak
ties.

FILMŲ VAKARAS
Maždaug prieš metus šviesos 

Sambūrio Sydnėjaus skyrius bu
vo suruošus filmų vakarų, kurį 
atsilankiusieji palankiai įvertino 

ir pageidavo, kad ateityje vėl būtų 
suruoštas toks vakaras.

Rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 
"Šviesa” rengia filmų vakarų, 
kur bus demonstruojama rinkti
niai kultūrinio ir socialinio gyve
nimo filmai.

Filmų vakaras įvyks Bankstow- 
ne, mažojoj Capitol salėje. Prad
žia 7 vai. vak. įėjimas visiems 
laisvas.

Sk. Valdyba.

Kun. P. Butkus.

PARDUODAMA 3-jų durų rankų 
darbo, veik nauja, riešuto medžio 
spinta drabužiams. Kreiptis: A. 

Kovacic, Lot 48 Birdwood Rd., 
Georges Hall, Bankstown.

RASTAS RANKINUKAS

“Mūsų Pastogės” spaudos baliu
je rastas Juodas rankinukas. 
Skambinti p. OsinieneI, telef.: 
YL 9153.

prieštaravimų nebuvo. Tik buvo sjos Lietuvos Bičiulių draugijos 
buvo geras. ( siūlymų sekančioj konferencijoj Į Sydnėjaus skyriaus piniginė dova-

Tenka pagalvoti, ar nevertėtų iškelti klausimų tautinių grupių' na, kurių įteikė pirm. St. Marcin
kienė. Auka skirta vandens sporto 

I reikalams.
Revizijos komisijos pirmin. R. 

Stakauskas pareiškė pasitenkini
mų dėl valdybos veiklos tvarkant 
finansinius reikalus.

į naujųjų valdybų išrinkti: VI. 
Daudaras, A. Laukaitis, V. Bin
kauskas, B. šaltmiras, N. Gudel- 
kaitč, S. Kapočius ir V. Karpavi- 
čiuss. Revizijos komisija palikta 
ta pati: R. Stakauskas ir Vai. 
Šutas. Po susirinkimo buvo šokiai 
ir kavutė.

Koviečiai linki naujajai valdy
bai sėkmės ir plečiant veiklų į 
klubo eiles suburti visų lletuviš- 
kųjį Sydnėjaus Jaunimų.

B. Bernotas.

parengimų programų suglausti, atstovams, kaip toli pažengta asi- 
Gal perdaug mes įvairių balių' miliacijos keliu.
ruošiame. Bent koncertų tai tik- ■ 
rai retai turime. Viešo pobūdžio 
paskaitų šiemet Melbourne tetu
rėjome tik vienų '— ruošė Mažo
sios Lietuvos Bičiulių D-Ja, o vis- 
----- ------ į Jų teatsilankė. 
Gal jau pavargom, apsipratom,

visų laikų? Gal?
Tikras dalykas, kad bažnytkai

mio dydžio bendruomenėje per
daug ' susiskaldymo sambūriais. 
Reikia manyti, kad Lietuvių Klu
bui teks nauji uždaviniai — re
viduoti visų mūsų kultūrinį gyve
nimų. A.

CANBERRA
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Rugsėjo 1 d., šeštadienį, švie
sos Sambūrio parengime A. čei- 
čys skaitys paskaitų, tema “Lie
tuvybės išlaikymas”. Po paskaitos 
bus diskusijos ir arbatėlė.

Parengimas įvyks 7 vai. 30 min. 
Country Women Association pa
talpose, Civic’e.

Visi tautiečiai nuoširdžiai kvie
čiam parengime dalyvauti.

Valdyba.

“M.P.” RĖMĖJAI
GRAŽOS PAVYZDŽIAI

ALB Brisbanės Apylinkės Val
dyba viena iš pirmųjų suprato 
ALB Krašto Valdybos materiali
nius sunkumus. Ji atsisakė sau 
priklausančių nuošimčių už surink
tų solidarumo mokestį ir visų su
mų atsiuntė ALB Krašto Valdy
bai. Dar pridėjo ir £ 5.10.0 aukų. 
Už aukas ir nuoširdų darbo rė
mimų, ALB Krašto Valdyba Bris
banės Apylinkės Valdybai ir vie
tos tautiečiams nuoširdžiai dėkoja.

• š.m. liepos mėn. 4 d. p.p. Bu- 
tauskų namuose įvykusio šeimyni
nio pobūvio dalyviai, šeiminin
kams pritariant, surinko “Mūsų 
Pastogei” £ 3.10.0. Aukas “M.P.” 
persiuntė Salės Seniūnijos seniū
nas p. S. Drungilas.

Po £ 1.0.0 aukojo:
Kazlauskas, NSW., P. Radavičius, 
Vic., Br. Sadauskas, Vic., A. Stri
maitis, Vie., V. Tamošaitis, Vic., 
N. Zaborskis, NSW., E. Valevi
čius 16 šil.

Nuoširdus dėkui.

AR PATIKRINAI SAVO BUFETĄ?
Būk tikras, kad turi atsargoje bent vienų buteliukų netikėtai atsi
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 1.1., bąt 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.
-*************^*********************************

Vienas atstovas nurodė, kad asi
miliacija kartais vyksta labai 
sparčiai, nes vaškai, lankų mo
kyklas, su tėvais jų gimtųja kal
ba veik nesusikalba. Kartais gim
toji kalba pasibaisėtinai darkoma, 
nes vaikai į tėvus kreipiasi ang
liškai ir jiems atsakinėja arba 

angliškai, arba gimtosios ir ang
lų kalbos žargonu.

Konferencija truko dvi dienas. 
Uždarymui buvo suruoštos vaišės, 
kurių metu patarnavo uniformuo
tos skautės. Mūsų skaučių tačiau 
nebuvo, o jų dalyvavimas šalia ki
tų tautybių mergaičių, lietuviš
kam reikalui, atrodo, nebūtų pa
kenkęs. i

A.K. ŠACHMATININKAMS IR STALO 
TENISININKAMS

DĖMESIO !
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti 
LIETUVIŠKO KRUPNIKO 

(Honey Liqeur)
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS. 
įLYVOVICOS, 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.

“Kovo” klubo nariai, priklausų 
Šachmatų ir stalo teniso mėgėjai, 

prašomi dalyvauti treniruotėse, 
kurios vyksta Camperdowne salėje 
kiekvienų pirmadienį ir ketvirta
dienį nuo 5.30 iki 10 vai vak.

Šachmatų ir stalo teniso mėgėjai 
kad 
pat

tengė visų “bombų” sugaudyti.
įvarčiai Benedeck ir A. Petraš

kos. Geras buvo R. Sidabras.
Šis pralaimėjimas Vyties futbo

lo komandai gręsia iškritimu iš 
pirmos divizijos. Beliko dvejos 
rungtynės, iš kurių vienas laimė
jus, Vytis pasiliktų pirmoj divizi
joj. Abi priešo komandos nėra la
bai stiprios, bet abi australų, o 
teisėjai nevisada būva bešališki.

KREPŠINIS ADELAIDĖJE

Pietų Australija — Amerikiečiu 
Mormons 49:40

Pirmų kartų Melbourne pajė
giausia krepšinio komanda — 
Amerik. Mormons atvyko į Ade
laidę pilnos sudėties ir pralaimėjo 
prieš Pietų Australijos rinktinę. 
Mūsų Ignatavičius žaidė labai pui
kiai ir pelnė 12 taškų.

Vytis — West Adelaidė 74:63

9.8.56. Pirmas puslaikis mūsiš
kiams buvo nesėkmingas. Priešas, 
išvystęs didelę spartų, vedė 5 taš
kų skirtumu. Pirmam puslaiky su
sižeidė E. Pyragius. J. pakeitė Al- 
kevičius. VytieČiai . pradėjo atsi
griebti ir parodė gerų kovingumų. 
Ignatavičius, Jačiunskis, Gurskis 
ir Visockis puikiais Ir taikliais 
metimais palaužė priešų ir Vytis 
laimėjo rungtynes.

Taškus pelnė: Ignatavičius 25, 
Jačiunskis 16, Petkūnas ir Gurs
kis po 12, Visockis 8, Alkevičius 
1. Pyragius dėl susižeidimo nega
lės rungtynėse dalyvauti apie 2 
mėn.

• Krepšininkų K. Jačiunskį 
ir E. Gerdauskaitę, sužadėtuvių 
proga sveikina Vyties krepšinio 
komanda.
• Jaunių komandos krepš. A.

Daugalį ir moterų orinjo kapitonę 
L. Stankevičiūtę, sužadėtuvių pro
ga sveikina krepšininkai ir tink- 
lininkės. Edas.

ir nepriklausę klubui, taip 
prašomi dalyvauti.

Vadovas.

Adelaidėje
FUTBOLAS ADELAIDĖJE

Vytis — Beolgrad 2:4
10.8.56. Pirmam puslajky žaidi
mas buvo lygus, bet antram mū
siškiai buvo stipriai spaudžiami. 
Vartininkas (A. Kitas) gaudė ge
rai, bet taikliai apšaudomas neįs-

EUGENIJŲ KARPAVIČIŲ,

brangiam tėvui Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia ir 
drauge liūdi

Biveinių šeima.

f
VIRGILIŲ ir DANUTĘ GURSKIUS,

jų brangiai mamytei mirus, giliai užjaučia

Adelaidės Vyties Sp. Klubas.

S EUROPIETIS SPECIALISTAS ___
$ OPTIKAS / A g
re Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių JĮ 1 ffi
re akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va'.., S
g šeštad. 9-13 vai. J S
S 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.l. Telef. 1 f m
N (Priešais Melbourno Town Hall.) k f re
re Centr. 1819 D)
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PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

PRANEŠIMAI
KVIETIMAS TĖVAMS IR 

VAIKAMS

Š.m. rugsėjo mėn. 1 d., šešta
dienį, 3 vai. p.p., Bankstowno ma
sonų salėje, Bankstowno savait
galio mokykla ruošia tautos šven
tės minėjimų, kuriame pakviesti 
dalyvauti Sydnėjaus ir kitų apy
linkių savaitgalio mokyklų moki
niai ir jų tėvai.

Bankstowno savaitgalio mokyk
los tėvų komitetas maloniai kvie
čia visus tėvus suteikti galimy
bės vaikams dalyvauti šioje šven
tėje.

Praleiskime, mieli tėvai, moky
tojai ir vaikai bent porų valandų 
drauge ir pasidžiaukime kartu su 
tais, kurie yra visų mūsų Ir sy
kiu mūsų tautos ateitis.

Kviečiame ir laukiame! įėjimas 
nemokamas.
Bankstowno Sasaitgalio Mokyklos 

Tėvų Komitetas.

BUV. POLIT. KALINIAMS

Lietuvių rezistencijos buvusių 
politinių kalinių k-tas šaukia vi
suotinį — metinį narių susirinki
mų. Visi buv. polit. kaliniai pra
šomi dalyvauti.

Susirinkimas įvyks rugpjūčio 26 
d. tuoj po lietuviškų pamaldų Ir 
vyskupo vizito, 2 vai. p.p., Cam- 
perdowno parapijos salėje.
, Darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Valdybos pirmininko pranešimas,.
3. Revizijos komisijos pranešimas,
4. Persiorganizavimo į Sąjungos 
skyrių Australijoje, 5. Skyriaus 
valdybos rinkimai, 6. Revizijos ko
misijos rinkimai, 7. Einamieji rei
kalai, 8. Susirinkimo uždarymas.

L.R.B.P.K.K-tas.

ROSE
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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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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