
st. s:

•7*’ sJHtCvj

Politikoje
'7At

ja, net Amerika nėra pasirengu
sios daryti neišvengiamai reikalin- 

.<gų nuolaidų.' Rusija turinti dkbar 
. progą parodyti, ar ji; yra pasiten
gusi išpildyti karo paliaubų su Vo-
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Savajones ir 
tikrove

Prasidėjus mūsų, Tėyy 
kajam laikotarpjūt Bū 
tais, mes savo tautos ateitį dau-l 
geliu atveju spėjome J vadovauda-x 
miesi ne griežti‘ ir logiška tarp-j 
tautinės padėties analize ir isto-| 
rijos patirtimijbėt savo pačių, kaip j 
kenčiančiųjų, sentimentais ir šva-| 
jonėmis. Visai'neturime stebėtis,c 
kad daugeliu atvejų jvyko netikė-j 
tumų, kuriuos‘reikėjo visai tautai! 
skaudžiai apmokėti.

Prasidėjus vdkiečių-bolševikų ka-| 
ru?, niekas nėt ir nedaleido, kad x 
bolševikdf gkii prieš Vokietiją is-1 

silaikyti ir užvaldyti Berlyną. Kai c 
vokiečiai jau galvotrūkčiais bėgoj 
atgal .nflėVirituo metu netrūko tvir-f 
tinittwj!>nė- tik iš eilinių piliečių, j 
bet' ifc‘‘ iš mūsų politinių vadovų! 
ir pogrindžio Spaudos, kad turės? 
įvykti kkž koks stebūklas ir bol-| 
ševikai bud sustabdyti prie Daugu-’ 
vos, Ašmenos ir panašiai.

Kai dalis tautiečių išspruko į Va-| 
karus, tai tik spėjus karui baig-J 
tis yisu. frontu pasipylė tvirtini-X 
mai iš veiksnių, kad taip ilgai bū-j 
ti negali ir antras karas yra čia o 
patf.o tuo pačiu ir mes per sekan-j 
čiaa Kalėdas (1945 m.) .būsime na 
muosp.r|

Išblėsus šioms viltims ir besi
ruošiant emįgrcijai, prasidėjo įro- 
dinėjimak*KBOTfeikU laukti “kom
paktinės emigracijos^ nore nei vie
nas- kraštas apie toki* emigraciją 
nei? tuomet, nei dabar tisai negal
vojo. . V'.’.-'

Pasklidę po, pšsaūlį, dšbar vėl 
mes giedame = šėną-svajonių gies* 
melę, įvairiomis progomis tvirtinu 
darni, šekaiičių''Ktyl£dų, Njjfyju Mė
tų, vardinių .dir gimimo dienos pro
gomis susitikti Švęsti jail, Nepri- 
klausomojė Lietiivojė. ■'ų urns? r. .n

Kiek ji£ąftj>y$jonėmis paremta 
nereali .mūsų tautinė politika kai
navo krašte pasilikusiai tautai ir 
tremtyje atsiradųąiems tautiečiems, 
čia ir nesinori išškai&uotV-tai, ro
dos, kiekvienam'jlftIra. čS*tik no
rėčiau čia iškelti reikalą paties 
paskutiniojo tvirtinimo — būtent 
dėl greito grįžimo į’^čvyn'ę. Ne
vienas Jš Čia gyvenančių pasako: 
„Kam Čia’ tų berfStii'oAeąinlų’namų 
statybą rė'tkaiin^a,'' jŲk vis 
vien tį'oJaū į LWtbvvgtpIme. Ki
tas numoju ranka i savaitgalio mo
kyklą, nes esą kkii grįšime, tai ten 
vaikai išniokt bematant lietuviš
kai.” Ir visa eilė kitų tautiškumą 
stiprinančių faktorių yra leidžia
ma per pirštus vardan greito grįži
mo. Mano supratimu visada yra 
geriau ruoštis blogėsniam atvejui 
ir pagal tai tvarkyti savo tautinę 
politiką, negu laukti staigmenų 
kiekvieną mėnesį ir via daryti klai
das. -

Jeigu kaą tvirtina, kad mūsų 
grįžimas yra labai greitas reika
las, tai tam reikia faktų. Nereikia 
pamiršti, kad mūšų grįžimą j Tė
vynę daugiausia nuspręs sekantis 
visuotinas karas. Tokiam karui kil
ti nepakanka eilinių pasikeitimų, 
kurie dabar' vyksta — kaip Tru- 
mano pakeitimas Eisenhoweriu, 
Stalino — Malertkovu, arba Berly
no blokados, Korėjos karu ir pana
šiai. Ne eiliniai paprasti pasikei
timai amenų ar įvykių sudarys pa
grindinę sąlygą karui kiltį, bet ry
ški vienos stovyklos milltarinė ir 
ūkinė persvara prieš kitą. Kad to
kią ryškiĄ.persvarą kuri nors pusė 
šiandien i.turėtų, negalima tvirtin- 1 
ti. neis'! ..onir 1 InoC ..

Vadinasi, ttao tarpu ftlflmg’‘ Įjrei- 
tam grįžihiul į 'tėvynę jokit? ’ rim
tų dfivųąill ;nėra ir reali padėtis rei
kalauja Šį faktą priimti dėmesin 
tvarkant savo pačių kultūrinius, 
Bldntas organizacinius ir n«t poli-

Juozas Airols'

s
Triestas. Neatsižvelgdama į. Vh 

šinskio priešinimąsi Ir reikalavi
mą paskirti Triestu; gubernatorių, 
Jungt. Tautų Org. Saugumo Tary
ba atidėjo debatus Triesto klausi
mu; dviemB savaitėms. Anglija, 
PrAndūzjja ir JAV-ės privalo per 
tąJaiką išdirbti naniUs planus Trie
sto klausimui išrišti.

Maskva ir Vakarai. Galvojama, 
kad Churchillio propoguojania ir 

_ visų .Anglijos partijų remiama Ke- 
j torių Didžiųjų konferencijos min- 
V tis Amerikoje1 nutinkama gana šal- 
Xtai. Atrodo, kad Eis^iihowerio,vjr- 
H riausybė yra tikra, kad toji kon- 
ę ferencija neatnea( joki^ rezultatų, 
ĮjJ nebent dar labiau sustiprins Vaka- 
x rų pasauly nusivylimą.

h!;I Sprendimas pasiųett JAV, Ang- 
________jįijos ir Prancūzijos kvietimą Ru- 

kėlpsy.BS’J°8 Užsiėitiiį RfeikalųTMinisteriui 
Ir brolius partizanus Tamsi Viešnia ten vedė kovos už tė-X dalyvauti, lapkričio mėn. 9 dięną 

viškę lauku. | katinų valstybių užsienio rejką- 
llų °miništterių‘ įon*erehcfioje Lti- 
jgane ir aptarti Vokietijos snvieni- 
|jimą— buvo, kompromisas! priei- 
Xtas Londone tarp Dulles, Eden’o 
■ ir jįlidault. Galvojanja, kad šis spr- 
O engimas buvo prieitas norint už- 

----- ;-------- - ----------------------------------------------- - _________________ \ lyginti susidariusius Amerikos ir 

Mikus kovoja del Australijos j nia,.k*l Vašingtono

T Čempiono vardo

O kilk, naktie, viršum triukšmingo miesto, 
Virš mūrų iškilnių, virš bokštų, fabrikų 
Kad šiaurės lapkričio vėsia drėgme mano kakta atvėstų, 
Padvelk tu sutemoj tyliai banguojančiu rūku.

Ir užgesyk šviesas begėdiškos reklamos, 
Rausvų, melsvų spalvų ugnies žalčiais kur degina akis, 
Kad praregėčiau aš Tėvynės liūdną žemę
Vėlinių vakaro šventoj tylos ir paminėjimo rimty.

Tegu pabus širdis ir sudrebės atminus, 
Kad Lietuva — tik kryžiai ir kapai...
Ir kad nukritę lapai šnabžda kapinynuos: 
“Tik čia, žmogau, išlaisvintas tapai!“

Kapai, kapai... O žemė gelsvo smėlio, 
Pasiėmei savin daug meilės, daug tikėjimo ir daug aukų, 
Ten šalia tėvo ilsis motina, iš ilgesio sunkios vienatvės ne-|

Budėk, širdie, šiąnakt lyg šviesi žvakė
Prie kapo mylimų, prie kryžių apleistų, * < 1
Ir dėki laisvės ilgesio jausmais, kuriais karžygių širdys plakė,
Kad būtum gyvu jų testamentu. - <

Spalio 26 d.. Sydnėjuje Pranas 
Mikuličius-’Mikus, dabartinis Vie
ton jos pusiau vidutinio svorio čem- 
nionas, kovojo su australu George 
Barnes dėl Australijos pusiau vi
dutinio svorio čempiono vardo. Po 
15 roundų grafos ir. kietos kovos, 
Mikus taškais pralaimėjo, tuo ati
duodama®’ Barnes čempionatą.

Pirmieji raundai ilgus kovos, a- 
biejų boksininkų pradedami lėtai, 
tuo norint sutaupyti jėgas pabai
gai. Trečiąjį raundą Mikus prade
da staigiu puolimu ir australą daž
nai priremia prie virvių, bet tasai 
savo gražiais prieš p uolia i s išsipa- 
laiduoja iš sunkokų jam padėčių. 
Penktame, rounde B^mes truputį 
įkerta Mikui jo kairiąją akį, bet 
tas kovai (pej^epkįa. šeštame roun
de, Mikuti, savo, stipriais smūgiais 
pradeda pulti australą, -kuris, ne
vengdamas smūgių, dažnai pereina 
j kontrapuolimą. Su šiuo roundu 
abu boksininkai jia^aigią lėtą tak
tinį boksavimąsi ir pereina į kar
atą kovą. Aštuntame rounde aus
tralas savo tiesiu smūgiu numūša 
nuo Mikaus dešiniosios akies an
takio pleistrą ir tuo pačiu praker
ta jam nedidelę žaizdą. Iki vienuo
liktojo roundo kova eina visą lai
ką apylygiai, nors australas turi 
nežymią taškų persvarą. Vienuo
liktasis ir dvyliktasis raundai pa
sižymi abiejų boksininkų didelių 
kovingumu ir tempu ką žiūrovai 
priima dideliu plojimu abiems bok
sininkams. Tryliktasis roundas Mi
kui yra blogiausias, nes australas 
iš pat pradžių pradeda staigiu puo
limu, tuo suduodamą^ keletą stip
rių smūgių Mikui į gąlvą. Aust
ralai kritikai mano, kad tik Mikus 
galėjo išlaikyti tokius smūgius, 
nuo kurių kitas boksininkas būtų 
tikrai kritęs. Gale roundo Mikus 
pereina į priešpuolį, bet australas 
gražiai atsigina. Paskutiniuose 
dviejuose raunduose Mikus, turė
damas pramuštas abi akis ir lūpą, 
stengiasi taškais vedanti australą

nugalėti nuokautu, bet Batnes, tu
rėdamas puikų kondicinį pasiruo
šimą ir stiprų fizinį sudėjimą, is-' 
vengia ir rungtynes taškais Itimi.

šią kovą stebėjo lO.OOO žiūrovu 
kurių tarpe buvo keli šimtai Syd- 
nėjiškių lietuvių.

Būdamas tik 24 metų Pranas, 
Australijoje, kur boksas yra toks 
populiarus, savo svoryje iškilo į 
pačias viršūnes. Tą jis atsiekė ne 
atsitiktinai, bet savo sunkaus ir 
kieto darbo dėka.

Pranas Mikus yra iš Kauno. Lie
tuvą apleido dar visai jaunas bū
damas. Po karo atsidūrė Seligen- 
stadt’e lietuvių stovykloje. Ten bū
damas: jis susipažįsta su vietiniais 
vokiečiais boksininkais ir pradeda 
pamažu treniruotis. Neilgai tru
kus, įvykusiose apygardos vokie
čių mėgėjų — boksininkų pinne- 
nybėse laimi pirmąją vietą. Bet, 
dėl emigracijos j Australiją, turi 
kuriam laikui šią savo pamėgtą 
sporto šaką užmiršti. Atvykęs į 
Australiją, dalį savo kontraktb at
lieka Gisborne, Vieton joj, prie me
džių kirtimo. Pirmai progai pasi
taikius, atvyksta į Melboumą su
sipažįsta savo dabartinį trenerį 
Ambrose Palmer, buvusį trigubą 
Australijos ir Britų Imperijos bok
so čempioną.

Savo trenerio asmenyje jis ran
da sau tėvišką globą, nes be bok
so treniruočių jis pradeda Pranui 
ir jo asmeniniame gyvenime. Nuo 
to momento Pranas pradeda kilti 
bokso karjeros laiptais vis aukš*

tinius reikalus, ypač su savo kai
mynais, o nesivadovauti trumpa
regiškomis iliuzijomis, žinoma, 
tuo visai nenorima pasakyti, kad 
tėvynėn grįžimo reikalą turėtume 
pamiršti. > <

ii P. Kedys
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šmės. Galvojama, kad jeigu Rusi* 
•ja nuogąstaujanti ir bijanti agre
syvioj Vokietijos atstatymo, f tuo* 
met Vakarų pasiruošimas užtiĮtrin- 
ti jai saugumą, turėtų Rusiją įti
kinti, kad pagaliau atėjo iaikM už
baigti betiksli notų rašymą it be
prasmius kaltinimus ir įvykdyti 
Vokietijos sujungimą.

Sunkiau yra suvokti, ką ištik- 
rųjų JAV-ės galvoja, norėdamos 
laikytis tvirtos politikos Rusijos 
atžvilgiu. Tačiau, atvirai kalbėda
mi. JAV politiniai sluogsnlai pri
pažįsta, kad jie netiki, jog bet ku-

KRAŠTO VALDYBOS PIRMININ
KAS IŠVYKSTA « AUSTRALI
JOS c a ovabvaiataą

ALB-nės Krašto Valdybos pirmi
ninkas p. J. Vaičaitis artimoje ąttį-’ 
tyje išvyksta į Ameriką'. Ryšium, 
su tuo _ npuju. Bįrašto Valdybos, „ 
pirm, buvo išrinktas V. Simniškia, 
o į valdybą įėjo pirmasis kandija-' 
tas V. Dbniela. .

P.J. Vaičaitis Krašto Valdybas' 
pirmininku buvo be pertraukos nuo 
1950 metų ir išvarė didelį'darbo 
barą šio krašto bendruomenės su- 
organizavime. Per “Šviesos“ skruo
stą spalio mėn. 17 d. literatūrinį 
vakarą su išvykstančiu p. Vaičai
čiu buto kukliai atsisveikinta.'

Gerb. skaitytojai!
T .Pi)- h.t !•;

.“ • šidm specialiam “Mū^iį1 Pabtogės“ , Syd^įjaus? tyetuyįy 
visą! mėdžiagį (iskaftūnt ir anglišką tekstą) surinko, redagavo ir { 
laužė Sydnėjaus Plunksnos klubo Komisija iŠ pirmininko" J.P. Kedžio 
ir narių P. Sirgedo ir J. Almio Jfiragio,

Trumpai pažymime, kad nežiūrint jog šis numeris skirtas specia
liai Sydnėjui, komisija stengėsi ji paruošti tokį, kad jis būtų supran
ta masi r aktualus visoje ' Australijoje gyvenantiems lietuviams. ’ 
Baigdami priduriame, jog tai komisijai daug talkininkavo p. J. Tf^ 
niniSy kuriam tenka širdinga padėka. Karto dėkojame ir visiems* 
šio numerio bendradarbiams.

skirtumas glūdi Ąmerikoą nusis
tatyme laikytis Rusijos“tftžvilgfa 
griežtos ’ politikas?-too tarpu kai 
Anglija pėrššnti • “Mnkstafrto9ife- 

jnintj“-. Tiek Rusi jos, • tiek Vakarų 
pasaulio-, politikoj i komentatoriai- _ 
skiria daug reiMhMa. faktutf k«J kietija sutartį,' Rusi jos paslėlgi- 
pa sku tinioJe notoje Rusijai nėra 
jokių apribojimų ar sąlygų, lie
čiančių derybų objektą. Reikalas 
apspręsti laisvų rinkimų Vokietijo- 

( je klausimą, prieš pradedant to
limesnes diskusijas, šį sykį yra pa
liktas atviru. Notoje, dar užsime
nama, kad Rusijai būtų užtikrin
tas saugumas prieš ateities Vokie
tijos agresiją tuo atveju, JeigaVb-' 
kietija taptų apginkluota. ' šiam 
užsiminimui skiriama daug reik-

mas įrodys Amerikai (o atnėfikie- 
čiai tokio įrodymo reikalauja), ar 
bent kurie pasitarimai kitais *fa! 
tojo karo“ klausimais būtų naudin
gi- : i i / t j

Paskutinioji nota yra, ’ galimas 
daiktas, rin paskutinė JAV nuolai
da Ariglijai pastarosios galvojime, 
kad “lankstus“ priėjimas prie Ru
sijos galįs atnešti daugiau naudos 

^pasaulio taikai, negu tvirta laiky
sena.

tyn ir aukštyn, iki 1952 m. jis lai-, 
mi Victorijos čempiono vardą. Sa
vo bokso karjeroje jis yra laimė
jęs prieš eilę žymiųjų Australijos 
boksininkų^ kaip buv. Australijos 
čempioną Kapeen, A. Sands, I. 
Germaine. ’

Paklaustas kokią įdomiausią ko
vą turėjęs savo gyvenime, Pranas 
atsakė:

— Tai buvo Melbourne, kai aš 
mušiausi 10-ties roundų kovoie ir 
8-me rounde, gavęs stiprų smūgį į 
galvą, nustojau sąmonės ir toliau 
nieko neatsiminiau. Pilną sąmonę 
atgavau tik'nusirengimo kambary
je po dušais. Svarbiausia, kad aš 
nežinojau kas iš mūsų laimėjo ir 
tuo pačiu nepatogu buvo ko nors 
paklausti. Nusprendžiau rezultatus 
sužinoti iš sekančios dienos, laikr
aščių. galų gple nekentęs, 
paklausiau savo draugo ir tas, nus-
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Mes kviečiame visus Naujuosius Australus, norinčius „j 
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■, ArtimiejiRjt»i?'A4i/W«Į§ 
tuose, nesusipratimų, t'ebigitfe. 
Jungi. Tautų Org. Saugumo Ta... 
ba išsikviė'tė New-Yorkah YyĮjąiį- 

' šią Jungt. Tautų'OĄr-jos PafeS- 
nos paliaubų sutarties vykdymo 
prižiūrėtoją --gen. maj. Beniiflte
pčahėšti dpk Idmėlib — Aėahį 1 
BidBHfnu< Jo8dan6pėšienyje'''6en'i' 
Bennike nuomonė,', AnsidariuliCpti- 

■d«W yA kritus,*taitau Jani ne^ 
atrodo, kad ji išsivystytų j dides
nio masto konfUi^.
n»,. ltad.ni Š» konfliktą, suėjusios, 
šalys p^ios UMiųsu, neąuĮypra^-,, 
mų įgalėsiančios ąunormuoti ir, 
todėl didžiosios valstybės turinčios 
Imtis tarpininko.vaudmena. . ,

tebęs atsakė, jog rungtynės baigė- toris Edenas 4šrėlMcė savo didėlį ‘ 
šit lygiomis. Pasirodo, aš be sąfno-1 
nės ;• dar mušiausi; dvėjus roundiis 
irto net mano treneris su (teigėju 
nepastebėjo; Tas gali atsitikti tik 
labai grai pasiruošusiam boksinin
kui, nes rankos, kojos ir visas kūu 
nas tada dirba automatiškai. ' , (

102 metais Pranas vedė lietu
vaitę Genę Matulaitytę ir dabar 
abu augina gražų sūnų. .t,(

Paklaustas Pranas apie savo sū
naus ateitį atsakė:

— Daugumas mano, jog boksi
ninko yra lengvas amatas ir ge
ras uždarbis. Bet taip manantieji 
smrkiai klysta. Jeigu tai pareis 
nuo manęs, tai aš šaVo sūnui nie
kad neleisiu tapti boksininku, nes 
po kiekvienų rungtynių sūnų ma
tyt visą sudaužytą; man tikrai bū
tų per sutikm AŽ džiaugiuosi, kad 
mano likusi Lietuvoje motina ne
žino, jog aš esu boksininkas ir ne
gali mane matyt sumuštomis aki
mis. Taip pat mano žmona niekuo
met nestebi mano rungtynių, nes 
jai tai yra per sunku. Bet aš savo 
pamėgtąją sporto šaką neketinu 
dar greitai mesti ir stengsiuosi lie
tuvio vardą įamžinti Australijos 
bokso istorijoje; baigė Pranas Mi-

Australijos lietuviai, pilnai įver
tindami Mikam įdėtąjį darbi) ir jo 
tikrai didžias pastangas, nuošir
džiai’ linki' jaunajam mūsų bokai- 
ninkul 'daug laimės it gero pasi
sekimo tolimesniuose Jo susitiki
muose tuo laimint Australijos čem
piono titulą. ' ’ ; •'

BudHfriMftjį’ 'Ai-abų 1 
santykių išsivystymu ir 
viltį, i kad į konfliktą, suėjusių šay 
lių vyriausybės išvengs veiksmų^ 
galinčių paaštrinti susidariusią pa~< 
dėtį. JAV' Užsienio reikalų mirtis? 
teris Dulles pranešė, kad JĄV nu*? 
traukia Izraeliui ekonominę para** t r

..J H - -
Izraelis, iš vienos pusės, ir 
bų valstybės, iš kitos, įteikė 
gumo Tarybai vieni kitus apkalti
nančias notas.

I ■ i t r simflgd
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RIUOMENEN. to Čikagos -tat*; ' 
vis Antanas Rumšą, atvykęs iš* 
Vokietijos, pakauktas į amerikie-’ 
čių kariuomenę atsisakė jon eiti 
ir federalinio teismo už tai buvo 
nuteistas 3 metų kalėjimo bausme. 
Pakauktasis norėjo rimtai iisiail- 
kinti, pasiėmė net kelis advokatus 
ir norėjo save apginti, keldamas ‘ 
klausimą, kodėl svetimšalis ir Lift-' 
t u vos pilietis turi eiti JAV armi
jom kai tuo tarpu kiti neina. Pa
vyzdžiui, latviai ir estai nepriva
lo tarnauti amerikiečių kariuome
nėje, nes, kaip pasirodė, Latvija 
ir Estija buvo anksčiau sudaria- ' 
sius su Amerikos vyriausybe iti’-'1’ 
tinkamą sutarti; £
piliečiams karo tarnyba itfjpjrivą- 
lohią,

•WMfHS'

r>:ietys! i V

piliečiams karo tarnyba noprivs-

j;' ujįtaT 
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IŠ PRAEITIES LAIKl
Kada pirmas lietuvis apsigyve

no Australuos žemyne punku pa
sakyti. Ii turimų žinių galima ti
kėtis, kad lietuvių apsigjtventa Au
stralijoje* jau 19 šimtmetyje, prieš 
80 metų, o gal dar anksčiau. Tarp 
1980-1985 m. Australijoje gyveno 
280 lietuvių, bet iki šiai dienai dar 
Vis atsiranda senųjų lietuvių, ku
rių iki iiol nežinojome. Tokiu bū
dui prie minėto skaičiaus dar gali
me pridėti šilinę, |ąify ka4 prieš 
naujų lietuvių atvykimą gyveno 
apie 400 lietuvių.

Kur lietuviai daugiausia apsi
gyveno t Didesnis lietuvių skai
čius apsigyveno Sydnėjuje, Bris- 
banėje ir Newcastlėje. Jie tarp 
savęs palaikydavo glaudžius ry
žius. Dažnai sueidavo su šeimomis, 
ligoje ir reikale vieni kitus lanky
davo ir kuo galėjo padėdavo. Nė
ra Australijos lietuvių istorijoje 
atsitikimo, kad lietuvis lietuvį bū
tų skundęs valdžios įstaigose teis
muose ar panašiai — mušeikų, plė
šikų ir žmogžudžių nebuvo.

Turėjome žinių, kad ir kitose 
Australijos valstijose gyventa lie
tuvių, bet ryšiai su jais buvo sil
pni. Pirmame Pasauliniame karo 
keturi lietuviai kariavo Australia 
jos armijoje. Antro pasaulinio ka
ro metu 13 lietuvių tarnavo Aust
ralijos armijoje, dalyvavo visuose 
frontuose ir gavo pasižymėjimo 
ženklus. Pranas Augųstaitis išėjo 
atsargon kapitono laipępyje.

šio šimtmečio pradžioje Micke
vičius turguje pardavinėjo bulves. 
Keletas lietuvių buvo siuvėjai. Jo
nas Viedrinas prieš 35 metus Syd
nėjuje pradėjo rūbų siuvyklą. Dir
bo keletą siuvėjų ir gerai vertėsi. 
Užėjus pasauliniam karui biznis 
sumažėjo. Dabar jis biznį veda ma
žesniame maštabe. M. Mąręipkevi- 
čiuą "prieš 25 metus įsigijo nuosa
vą taksį, puikiai vertėąi (jis, mi
ręs). Dabar biznį veda jo žmona 
ir sūnus. A. Baužė prieš 23 m. 
įsigijo valgomų daiktų krautuvę. 
Tai buvo tos rūšied pirmutinė lie
tuvio krautuvė Australijoje. Kurį 
laiką turėjo dvi krautuves. Abu 
su Žmona ilgas valandas dirbo, iŠ 
to gyveno ir augino šeimą.

Brįsbaąėje gyveno keletas 
lietuvių šeimų,. Boįževikanm oku
pavus Lįetųvą, ająglų konsulo Kau
ne pagalba Anglijoje gimę lietu
viai buvo iš Lietuvos evakuoti.
Kaipgi ’ mes' giedosime VfeŠpatihb' 
giesmę 
svetimoje šalyje (136 psalmė)

Čia ištremtosios tautos psalmės 
gaida skamba ir mūsų maldos ir 
giėmės sunkiame jr ilgame trem
ties kelyje. Tuo pačiu kejiu žings
nis į žingsnį tarsi anoji Izraelio 
Sandoros Skrynia eina su mumis 
ir Naujosios Sandopoą Aukos Al
torius, paženklintas lietuviškuoju 
kaičios kryžiumi, palydimą? 
su z, giesmių.

To nueito kelio,, kad ir neilgą 
tarpsnį, Sydnėjaus lietuvių kolo
nijoje norėčiau prisiminti bei duo
ti keletą sugestijų ateičiai.

Prieš pusketvirtų metų (1950. 
III. 22.) atvykęs į Sydnėjų pava
duoti kun. J. Tamulio, išvykstan
čio į Ameriką, jau radau Sydnė- 
jauą arkįvy^kupo paskirtą lietuvių 
pamaldoms St. Joseph’s bažnyčia 
Camperdowne, kur iki šiol per vi
sus tuos metus kiekvieną sekma
dienį 12 vai. vyksta lietuviškos 
pamaldos su pamokslu lietuvių 
kalboje ir lietuviškom giesmėm. Iš
skyrus vieną kitą iškilmių sek
madienį, kai pamaldos buvo St. 
Mary’s katedroje arba St Bene
dict’s bažnyčioje Broadway. Tos 
lietuviškos pamaldos lankomos 
įvairiai: paprastais sekmadieniais 
apie 150-200 žmonių, didesnėse 
šventėse ligi 300-400. Campe r do w- 
no parapijos patalpose ėmė spies
tis bei kurtis visuomeninė lietuviš
ku veikla. čia vyko Bendruomenės 
ir kitų organizacijų susirinkimai, 
šveičiu minėjimai, paskaitos, skau
tų sueigos, tautinių šokių repe- 
ticijps, stalo tenisas, šachmatai ir 
Lt.Širdingu vietos klebono prie- 
lankumu, galėjome naudotis šio
mis, kad ir kukliomis patalpomis 
sudarydami čia tarsi mažą lietu
vybės židinėlį su lietuviškų pamal
dų centru.

Tačiau- tik artimesnieji ir gal 
būt aktyvesnieji įgijungė į Šias 
lietuviškas n pamaldas. Daugelis 
mūsų tautiečių tarsi Izraelio vai- 

Australiją Jr apsigyveno, Brisbanė- 
je. Jų tarpę atvyko ir kun, J. Ta
mulis, Quęenslande gyveno lietu
vis viengungis virš 80 metų, am
žiaus. Australijoje gyvena 60 me
tų. JaunyątėJe buvęs jūrininkas. 
Jo pavardėj neatsimenu. Dabar jis 
verčiasi medžiokle ir daržovių au
ginimu. Dąr gerai kalba lietuviš
kai. Brisbapėje gyveno Charles Pa
liulis, kuris buvo turtingiausias 
lietuvis Australijoje. Jo turtą? bu
vo įkainuotas 30.000 svarų. Paliu
lis buvo keletą kartų atvykęs pas 
mane. Jis Australijos Lietuvių 
Draugijai savo testamentu užra
šė £ 10.000 lietuvių namams Syd
nėjuje statyti. Tačiau vėliau kas 
tai atsitiko su vietiniais, lietuviais 
Brisbanėje. Paliulis įstojo į ma
sonų organizaciją ir visą turtą 
nauju testamentu užrašė, masonų 
organizacijai ir mažą dalelę keletai 
lietuvių. Prieš 8 metus šir
dies priepuoliu staiga mirė turė
damas 64 metus.

Lietuvių kunigų-Australijoje an
ksčiau nebuvo. Lietuviai įsijungė 
į vietines katalikų parapijas. Dau
gumas savo vaikus leido į katalikų 
mokyklas. Pirmieji lietuviai lan
kę Sydnėjaus universitetą buvo 
Jonas .Kelertas ir Irena Baužaitė. 
Dabar universitetą lanko žymiai 
didesnis lietuvių skaičius.

1929 metais Sydnėjuje susitvė
rė Australijos Lietuvių Draugija. 
Pirmininkas buvo Jonas Viedrinas, 
Antanas Baužė ir Kazys Brazaus
kas. Valdybų rinkimuose agitaci
jų, šmeižtų ir intrigų nebūdavo. 

.Pasikeičiant valdyboms būdavo 
nuoširdžiai padėkojama už atlik
tą darbą ir palinkima naujoms 
valdyboms sėkmingai dirbti toliau. 
ALD-ja buvo nepartinė organizaci
ja.

Minėdavome kas metai spalio 
mėn. 9 d. ir Vasario 16. Sąryšyje 
su Vasario 16 būdavo rengiamas 
balius, kuris pasidarė lietuvių me
tiniu tradiciniu baliumi. Jį reng
davo ALD-jos Centro Valdyba su 
tikslu pritraukti kuo daugiausia 
lietuti#, ir gražioje lietuviškoj? 
nuotaikoje praleisti valčarą. Vaka
rai nebūdavo daromi pasipelny
mui, ir nepaverčiąmi alaus parda
vimo, iomarkais.

Pasibaigus Antrąjam pasauli
niam karui rašėme Australijos 
emigracijos ministeriui Mr. Cal- 
well, prašydami padėti mūsų tau
tiečiams atvykti ir apsigyventi 

PRIES
TAVO 

kai Babilone, psalmės žodžiais , ta
riant “Ant ano krąšto gluosniu pa
kabino savo arpas” (136 ps.) ir 
nesiryžo .bendrai giesmei ir maldai 
svetimoje šalyje. Tada buvo ieš
kota būdų ir priemonių pasiekti 
su lietuviškomis pamaldomis ir 
tuos darbo sutartimis išsklaidytus 
tautiečius po įvairias stovyklas — 
hostelius bei tolimus priemiesčius. 
Ir taip daug! kur varginguose sto
vyklų barakuose — dulkėtose sa
lėse su cemento grindimis, bet 
pr;ie lietuviškų rankų papuošto al
toriaus suskambo mūsų lietuviškas 
“Pulkim ant kelių”. Daugiausia to
kių pamaldų buvo atlaikyta toli
moje Scheyville šeimų stovykloje 
(apie 40 mylių nuo Sydnėjaus), 
kur pradžioje gyveno apie 100 lie
tuvių ir Pott’s Hill arba Regents 
Park stovykloje, kur palapinės® 
gyveno apie 70 mūsų vyrų. Kitur 
mažiau gyveno mūsų, tautiečių, bet 
pamaldos kartas nuo karto buvo 
laikomos: Villawood,. Walgrove, 
St. Mary’s, Clyde, Chullpra, Mat- 
traville, Bradfield park ir Ban- 
kstowno stovyklose, o besikuriant 
Bass Hill ir Cabraųiettos koloni
joms net ir privačiuoąe, dar neuž
baigtuose įrengti namuose —

Retkarčiais buvp lankomos ir to
limesnes vietovės bei stovyklos: 
Bathurst, Cowra, Lithgow-Little
ton .hostel, Springwood, Newcastle, 
Wollongopg.

Pasibaigus darbo sutarčiai dau
guma tautiečių apleįdo stovyklas 
ir ėmė kurti? privačiai, tik dėja 
dažniausia tose pačiose tolimose 
apylinkėsę. Tada, arkivyskupo, at- 
siklauąus, buvę, pradėta u kįbąnti, 
artimesniųjų parapijų bažnyčių 
durys, bei prašyti klebonu, kad 
laisvu laiku sutiktų įsileisti, su, pa
maldomis lietuviams. Kad ir šnai-

Australijoje. Iš minisierio Mr. Cal- 
well atsakymas buvo gautas pa
lankus. Laiškais prašydami atide
gtų į draugiją kreipėsi prpf. Vėb
ra, Dr. Karvelis iš Prancūzijos ir 
inž. B ogu šas iš Šveicarijos. Pas
tarasis atvyko į Australiją ir ap
sigyveno Sydnėjuje. Laiškais krei
pėsi į draugiją Prel. Dr. P. Aleksa 
ir kun. Baltutis. 1947 metais ra
šėme laišką Sydnėjaus arkivysku
pui J. Eminencijai Kardinolui Gil
roy prašydami sutikimo lietuviams 
kunigams atvykti į Australiją. 
Priminėme, kad Australijos lietu
vių centras yra Sydnėjuje ir pra
šėme, kad lietuvių katalikų cent
ras būtų taip pat Sydnėjuje. J. 
E. Kardinolas parašė malonų pri
tarimo laišką. Prel. Aleksai buvo 
paruošti atvažiavimui visi doku
mentai, bet jis pakeitė savo nuo
monę ir išvyko į USA. Kun. Ka
zys Kavaliauskas atvyko į Austra
liją pirmas ir buvo kapelionu. Bo- 
negillos stovykloje. Į Sydnėjų pir
masis atvyko kun. Vytautas Bal
čiūnas lir kurį laiką ėjo kapeliono 
pareigas. Vėliau kun. Balčiūnas 
išvyko į Brisbanę ir jo pareigas 
perėmė kun. J. Tamulis, vėliau iš
vykęs į USA.

1947 metais pradėjo atvykti vis 
daugiau lietuvių. ALD-jos narių 
skaičius augo ir per du metus bu
vo įsteigta 12 draugijos skyrių vi
sose didesnėse Australijos vietovė
se. 1950 metais ALD-ja su visais 
skyriais, su kraičiu ir tradicijo
mis garbingai įsijungė į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę.

WOLLONGONGAS
Tarp Wollongongo ir Sydnėjaus 

tęsiasi gražus pajūris, kuriame 
yra išsimėtę keli kurortiniai mies
teliai. Daugely šių miestelių gy
vena viena kita lietuvių šeima. 
Šių vietovių lietuviai daugiausia 
dirba Port-Kembla geležies fab
rikuose. Keliolika jų dar tebegy
vena Unanderros hostely prie Wol- 
Ibngfilaįfė ir dirba geležies pramok 
nėję. Pažymėtina, kad Depto mies
tely, už Wollongongo gyvena vie
na lietuvė moteris, atvykusi čia 
prieš, kokius 30 metų. Taip pat ir 
Wollongongo apylinkėse esąs lie
tuvis, kuris Australijoj gyvena 
daugiau negu 20 metų.

Kunigas P." Butkus

Bren- 
ir tre- 
val., į

ALTORIŲ
ruojąnt, bei nerodant didelio pri
tarimo pamažu beveik visose di
desnėse kolonijose buvo įvestos ir 
šios antrosios arba ankstyvosios 
pamaldos lietuviams.

BĄNKSTOWNE — St. 
dans bažnyčioje kas pirmą 
čią , mėnesio sekmadienį 8
kurias susirenka apie 50-70 lietu
vių.

CABRAMATOJE — Mt. Prit
chard bažnyčioje kas antrą mėne
sio sekmadienį 8 vai. 30 min., kad 
ir kartu su australais ir kitų tau
tybių tikinčiaisiais, kurie išsiilgę 
laukia lietuvių būrelio (apie 30) 
ir jų išpildomų gražių giesmių.

WENTWORTHVILLE — St. 
Columbąs bažnyčioje kas ketvirtą 
mėnesio sekmadienį, 10 vai., kur 
ypač gražiai ir galingai nuskam
ba lietuviškos giesmės iš 30-40 lie
tuviškų širdžių.

ST. MARY’Š — apie 30 mylių 
nuo Sydnėjaus kas penktą mėnesio 
sekmadienį 9 vai. taip pat kartu 
su australais, bet su lietuviška gie
sme, kai susirenka visi — apie 
30.

Bet šios antrosios pamaldos, 
kaip žinome yra daugiau laikino 
pobūdžio — priklauso nuo vietos 
klebono malonės ir dėl kokių nors 
priežasčių gali būti panaikintos, 
kaip tai mes patyrėme Seftono 
parapijoje.

Kas kita yra centrinės lietuviš
kos pamaldos, paties arkivyskupo 
paskirtoje bažnyčioje, kurių rei
kalingumą ir būtinumą ypač už
akcentavo ir naujoji Popiežiaus 
enciklika “Exul familia” apie epri- 
grantų dvasinių reikalų, aptąrną- 
vimą.

Gal būt, atsižvelgiant į mūsų 
dabartinį, iįsi^daidymą, paskirto
ji bažnyčia Camperdowne ne vi-

Australian sheep under a wintry sky in the rich Riverina country of New South Wales. 
Australų avys žiemos metu turtingoje Riverinos srityje N.S.W.

GYVENIMAS Aviu Ūkyje
Dar būnant laive — tai buvo 

1950 metų rudenį — jau teko gin- 
kad kiek galėdami turime vengti 
darbo kaime, nes tas darbas yra 
blogai apmokamas ir be to teks 
gyventi gana nuošaliai, nesutin - 
kant draugų bei pažįstamų. Turė
damas kiek patyrimo savo kailiu 
apie kaimo gyvenimą Vokietijoj ir 
Šveicarijoje, tikrai negalvojau eiti 
į ūkį dirbti. Bet planai ir tikrovė 
du skirtngi dalykai. Darbo įstaigą 
jokių pasirinkimų neleido daryti 
ir visan\ mūsų iškviestam būreliui 
siūlė tik darbą kaime. Prisiminda
mas savo duotą pasižadėjimą, kad 
laike dviejų metų kiekvieną siūlo
mą darbą sutiksiu priimti* nuta
riau pasiduoti likimui ir eiti dirbti 
į avių ūkį pagalbiniu darbininku.

šiandien nors jau senai esu atli
kęs dviejų metų įsipareigotą su
tartį, vis dar tebedirbu toj pačioj 
farmoj. Bent trumpai noriu patie
kti kiek žinių apie šitą avių ūkį 
ir gyvenimą ten. Kadangi tai yra 
mano pirmas darbas Australijoj 
negaliu jo girti ar peikti per daug, 
nes neturiu su kuo palyginti. Tai 
padaryti, palieku pačiam skaityto
jui.

Ūkis yra maždaug 160 km. į 
šiaurę nuo Dubbo (vidurinė N.S.W. 
dalis). Jo plotas 20.000 ha. Lai
koma apie 33.000 merino veislės 
avių ir keletas šimtų galvijų. Vi
sas plotas padalintas į 63 įvairaus 
dydžio laukus, kurie yra aptverti 
vielų tvoromis. Visos tvoros, ku
rios ribojasi su kaimynų laukais, 
turi maždaug 1 metro augštumo 
vielinį tinklą, kuris neleidžia pra
lysti triušiams.

Visus metus avys ganosi laukuo
se. Jų vilna kerpama vieną kartą 
per metus. Nuo vienos suaugusios 

siems gerai pasiekiama. Suradę 
rimtų motyvų galėtume prašyti 
arkivyskupo duoti mums patoges
nę bažnyčią, bet aš norėčiau patie
kti kai kurių sugestijų, kad atei
tyje eitume prie lietuviškų pamal
dų centralizuodamiesi vienoje ku
rioje bažnyčioje.

Tokios centralizuotos pamaldos 
būtų įspūdingesnės,, gražiau gieda
mos gal daugiau patrauktų ypač 
jaunimo, visus jungtų ir sudarytų 
tarsitvirtą branduolį, kuris labai 
rei^ajingas mums kovojant už di
desnį savistovumą* Iš paaviršiaus 
žiūrint mes ir dabar atrodome tar
si ..“lietuviška parapiją” su savo 
“klebonu” ir bažnyčia, bet tikini
mo je teisinė padėtis yra kita. 
Mes negalime, kad ir norėtume, 
statyti savo bažnyčios, klebonijos, 
vesti parapijos knygų arba steig
ti .parapijinės mokyklos su tokio
mis pat. teisėmis, kokias turi to
kios australų mokyklos, nes mes 
neesame kanoniškai pagal Bažny
čios nuostatus įsteigta ir patvir
tinta parapija. Tokios atskiros 
parapijos dėl kalbos ar tautybės 
skirtumų yra Bažnyčios prakti
kuojamos jau nuo 13 šimtmečio, 
bet gyvenimo patirtis liudija, kad 
tokių parapijų steigimas, o ypač 
pačių pirmųjų, visad buvo sunkus 
bei reikalaująs didelių aukų. Tai 
gerai žinome iš lietuvių išeivių 
kūrimosi šiaurės Amerikoje. Tie
sa, jie šiandien didžiuojasi savo 
103 lietuviškomis parapijomis, bet 
tų pionierių vargus ir aukas gra
žiai nusakė ir pats Bostono arki
vyskupas, sveikindamas Lawren
ce lietuvių parapiją auksinio jubi
liejaus proga. Tokio pat ryžto ir 
aukos reikia šiandien Jr mums. Ar 
mes vienydamiesi ir, jungdamies, 

avies gauna apie 13-14 svarų vilnų. 
(Pereitų metų vidutinė vieno svo- 
(Pereitų metu vidutinė vieno sva
ro svorio kaina buvo 81 penas. 
Nors avys ganosi ištisus metus 
laukuose, jos vistiek reikalauja aty- 
džios priežiūros.

Kad apsaugojus nuo utėlių ir kt. 
parazitų, visos avys kartą per me
tus yra maudomos specialiai pa
ruoštam skiediny dušų pagalba. 
Kitas didelis avių priešas yra ru
dos ir mėlynos musės, kurios deda 
kiaušinius įvairiose kūno dalyse ir 
vėliau jų vikšrai ne tik kad su
gadina vilną, bet neretai ir pačią 
avį mirtinai užkankina, jeigu tik 
laiku nėra suteikiama pagalba. 
Jaunoms avims dar yra duodami 
vaistai nuo kirmėlių.

Šitam ūky pajamos gaunamos 
ne tik už parduotą vilną, bet ir už 
parduodamus veislinius tekius. Per 
vienus metus jų parduoda apie 
5000. Praeitais metais žemiausios 
rūšies veislinis tekys kainavo 12 
svarų, o pats geriausias buvo par
duotas Sydney iš varžytinių už 
4600 svarų.

Ūkyje dirba iš viso apie 40 as
menų. Dirbantieji, kurie turi šei
mas — dabar , ir aš prie jų pri
klausau — gyvena atskiruose bu
tuose iš 3-4 kambarių. Neevedu- 
sieji gyvena bendrabutyje po vie
ną ar du vienam kambary ir gau
na pilną išlaikymą. Darbas ne
sunkus ir gana įvairus: avių prie
žiūra, tvorų remontavimas, triu
šių gaudymas ir kt. Be to dar čia 
dirba šie specialistai — amatinin
kai: vet. gydytojas, 2 mechanikai, 
šoferis, stalius, sodininkas ir mėsi
ninkas — karvių melžėjas. Dirba
ma nuo 7 vai. ryto iki 5 vai. va

Sydnėjaus Studentija
Per paskutinius ketveris metus 

studentiškoji Šeima Sydnėjuje ge-l 
rokai paaugo. J. Rugelio pėdomis, 
kuriam teko garbė praminti taką 
į vietinį universitetą, pasekė štai 
jau visa eilė jaunuomenės. Kaip 
paprastai, pasitaiko nubyrėjimų 
ir vilties netekimo (daug kas juk 
supainioja universitetą su Dantės 
pragaru!), bet 1953-ieji metai gali 
džiaugtis vienuolika studentų, iš 
kurių vienas jau šiais metąis galės 
ištrukti su diplomu rankose.

Inžinerijos pašaukimas lietuvių 
studentų tarpe nenuginčijamai do
minuoja, todėl šiuos mokslus ei
nančių turime penkis. Medicina 
vos atsilieka su trimis, humanita
rų randame du, o šachmatų meis
teris Vytautas Patašius užbaigia 
vienuolikės sąstatą pasirinkęs che
mijos studijas. Vis dar trūksta 
teisininkų, architektų ir ekono
mistų, bet, reikia tikėtis, laikui 
bėgant ir šios spragos užsipildys.

Visuomeninėje veikloje vis išsi- 
kiša vienas kitas vardas, bet šiaip 

kad ir po šiuo mums duotu lietu
viškos kapelianijos titulu, nebo
dami savo asmeninių ambicijų bei 
patogumo išsilaikysime tiek tvir
ti ir ištvermingi, kad pajėgtume 
pakeisti ir šiuo tarpu mums dar 
nepalankų nusistatymą, ar nuei
sime tuo patogiu* mums pęršamu 
ir laukiamu įsiliejimo, svetur iš
sisklaidymo keliu?

Ateities kelio raida ir bus tie 
bandymai — egzaminai, kurie ates
tuosi mus prieš jaunąją kartą, Ba
žnyčią įr. Tėvynę.
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karo, su viena vai. pietų ppKtrąų^,. 
kos. Be to dar leidžiama po pu
sę valandos priešpiečiams ir pus*, 
vakariams, šeštadieniais dirbamą 
iki 12 vai.

Vedęs darbininkas gauna 13 ava- . 
rų 5 šil. į savaitę ir kaip nemokamą 
priedą dar: butą, elektros šviesą, 
2-3 L pieno kasdien, ir pusę avies 
per savaitę. Prie kiekvieno nąme- 
lio yra dar nemažas daržas, todėl 
galima auginti daržovių. Leidžia
ma laikyti ir vištų. Joms lesalas 
nieko nekainuoja.

Darbininkai savo tarpe i sugyve^ 
na neblogai, bet, per didelės, drau
gystės nėra. Tarp savininko ar jo 
pavaduotojų ir darbininkų nėra. jo- 
kio bendradarbiavimo. Ateiviai pa
geidaujami tik todėl, kad daugU’ 
moj geriau dirba už vietinius. Vie
tiniai darbininkai viešos neapykan
tos jiems nerodo.

Vietoj mokyklos nėra, šeimos, 
kurios turi mokyklinio amžiaus 
vaikų, jiems pamokas duoda kores
pondencijos būdu, nes artimiau
sias bažnytkaimis yra tik už 30 
km. ir su juo jokio pastovaus su
sisiekimo nėra.

Pramogų vietoj nedaug. Kas 
antras šeštadienis turime nemoka
mą kiną. Kas mėgsta šokius ar 
kt., turi vykti į miestelį. Norint, 
galima eiti medžioti kengūrų, 
triušių arba eiti žvejoti į netoli 
esantį upelį — tvenkinį.

Daugiau tautiečių apylinkėj ne
teko sutikti. Visą lietuvišką gyve
nimą tenka sekti tik iš spaudos.

Baigiant norėčiau patarti asme
nims, kurie mėgsta ramų gyveni
mą, pamėginti darbą kaime.

S.P. '

Į daugiausia laiko praleidžiama mo- 
I kslams. Gal dėl to mūsiškiai ir su

geba išlaikyti penkias valstybines 
stipendijas, kartu pasiekdami pa-, 
girtinų rezultatų moksluose. Malo
nu yra matyti atgyjantį akademi
nį veržlumą, kuris per porą pįr- . 
mųjų įsikūrimo metų buvo apgai
lėtinai sušlubavęs. Tarp kitko, rei
kia pripažinti, kad šis veržlumas 
kyla iš jaunesniosios kartos, tuo 
tarpu kai senesnieji (ir amžinieji) 
studentai be garso slenka užmarš- ' 
tin.

Kalbant apie universiteto stu
dentus, negalima užmiršti ir kitose 
aukštesniosiose mokyklose studi
juojančių lietuvių. Pirmiausia čia 
tenka paminėti Technical College, 
kurios įvairius skyrius lanko 9 
studentai, jei ne daugiau. Dar ke
letą randame meno ir. muzikas 
mokyklose. Bendrai, metai iš metų 
yra inatyti. kiekybinė pežanga vi
sose mokslo institucijose, o per pe
reitą Initium Semestri studentai 
ir svečiai turėjo progos pasigėrėti 
būreliu būsimų abiturientų^ kurie 
ir dabar jau mielai sukinėtų dant
račius inžinerijos fakultete, ar ei
tų pas coli. Miknių semtis medi
cinos išminties.

Sydnėjaus studentai yra susibū
rę į Austr. Liet. Stud. Sąjungos 
Sydnėjaus skyrių, kurio valdybą 
sudaro V. Doniela — pirm., Pajau
ta G. Daukutė — sekr. ir V, Jurs- 
kis — ižd, Ai valdyba kartu eina
ir Laik. Atstovybės Australijoje 
pareiga?.

ii . (
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SIDNĖJAUS LITERATAI DIENOS TEMOMIS
APIE PELĖDA — PIKČIURNA ŽMONA - 

3 \ PARTIZANA — SUDEGINTA BAŽNYČIA.
Kaip petelis tnėtals, taip h- Šį

met šviesos Sambūrio SydhėjdūM 
skyrius spalio IT d. suruošė. lite
ratūrinį pobūvį, kuriame škait^ta 
Sydnėjujė gyvenančių literatų kū
riniai.

J prieš porą metų tūlo per pa
saulį klajojančio lietuvio tremti
nio, prie milžiniško Sydnėjaus uos
to tilto, elektrinio traukinio stote
lės pašonėje; kampininko teisėmis 
užtiktą ir dabar kultūriniams vie
tos lietuvių pasireiškimams nau
dojamą pastogę susirinko gausus 
kviestinių 'tautiečių būrys susipa
žinti su • savųjų literatų kūrybos 
gyvuoju žodžiuč - •

Po pobūvio šeimininko J.P. Ked- 
žio įžanginio žodžio, J. Tininis pa
skaitė trumputę novelę “Pelėda”, 
pavaizduojančią šeimyninio gyve
nimo tragedijos epizodą.

E. Rataiskienė savoje kūryboje 
“Priesaika” su imantrumu pertei
kė kenčiančios ir kovojančios Lie
tuvos partizano išgyvenimus, ryž
tą ir žūtbūtinę kovą su rauddhuo- 
ju okupantu. Klausytojų širdis 
jautriai padilgino ir tėvynės ilge
sį žadino kūrėjos vaizdingai per
duotos Lietuvos gamtos grožy
bės. ..

J. Janavičiaus “Pasaka apie Al
berto laimę” sumaniai ir stilingai 
sukonstruktuotą, kurioje pikčiur
nos žmonos išdaigos netikėtai su
ardė Alberto laimės svajones, pa
teikė švelnaus jumoro žiupsnelį.

J. Žukauskas ilgesnėje novelėje 
“Paskutinis Libera” su įgudusio 
rašytojo meistriškumu pateikė lie
tuviškojo kaimo žmonelių charak
teringų personažų iš Lietuvos Ne
priklausomybės kovų (1920-m.) su 
anuometiniais bolševikais. Novelės 
vyriausias veikėjas Ilgasis Adomas 
vardan tėvynės meilės sudegina 
bažnyčią su ją išniekinusiais už
puolėjais ir pats žūsta grodamas 
paskutinį Libera.

Juoząs Almis Jūragis paskaitė 
JŠ sayo’poezijos tėvynės ilgesio ir 
gamtos? motyvais. Ryškiausi jo ei- 
lėraščiai buvo “Pavasaris0 ir “Vie- 
numa^/į

Vincas Kazokas taip pat pas
kaitė porą savo eilėraščių, kurių 
labiau pažymėtinas buvo “Lietus”. 
Be to jis paskaitė ir filosofinį pro
zos fragmentą “Obuolio valgy
mas”, kuriame buvo nagrinėjamos 
žmogiškos buities, laimės ir mir
ties problemos.

Pobūvio dalyviai galėjo net po
rą valandėlių gėtėtis bei džiaugtis 
mūsų literatų taip sumaniai su
pinta literatūrinio vainiko pyne, 
kurioje dažnas galėjo užtikti Savo 
Širdžiai bei jausmams malonių aki
mirkų.-Net ir salės kampe bejaus
miai tūnąs Ciorčilio biustas, ta
rytum, girdėdamas literatų lūpo
mis pėrduotą už geležinės uždan
gos teriojamo krašto skundą —kal
tinimą galėjo taip pat pajusti ak
meninės sąžinės viq>ėjimus dėl kai 
kurių savo politikos vingių...

Pažymėtina, kad 9t. Skorulis, 
skaitęs “Pasaka apie Alberto lai
mę” ir “Paskutinis Libera” auto
rių kūiybinį žodį aktoriškai išryš
kino ir pridavė jam malonaus gy
vumo atspalvį.

į literatūrinio vainiko pynę su
maniai buvo įjungti ir tautiniai 
šokiai, kuriuos atliko Adamsaitė, 
Nausėdaitė, Makarovaitė, Danuš- 
kevičiūtė ir Grosaitė, vadovauja
mos V. Saudargienės ir akordijonu 
pritariant G. Umbražiūnui.

Panašių literatūrinių pobūvių 
pageidautina dažniau ir plates- 
niems tautiečių sluogsniams, išei
nant iš uždaro pobūdžio ribų į vie
šumą. Tad vargu rastume Sydnė- 
juJe kitą tokią vietelę bei kultū
rinį organizuotą vienetą, kuris ga
lėtų konkuruoti, ar bent dalinai 
prilygti paskutiniųjų dviejų metų

bėgyje šviesos Sambūrio Sydnė- 
jaus skyriaus įvairiais subatvaka- 
riais organizuojamiems tkultūri
mams parehgimų cikląpis, pagrin
dine su margaspalvėmis paskaito
mis, forumais bei kitais priedėliais. 
Nesvarbu, kad, gal būt,«kai kurie 
jų it t karčia is pateikdavo karštes
nių diskusijų, susikirtimų tarp pre
legentų ir auditorijos, tačiau jie 
ir toliau lieka malonūs ir laukti 
ni, nes čia gali dažniau žmogus tik
rąjį žmogų sutikti, pažinti bei jį 
pamėgti.

P.S.

Juozas Almis Jūragis

UNDINĖ

žmogaus — individas, būdamas 
menkai dvasiniai apsišarvavęs ir 

tuo pačiu neatsparus, daug greičiau 
palūžta vienokioj ar kitokioj for
moj ar laipsny, dalydamasis ne 
tik naudingas ’ pats sail, bet tuo 
dažnai apsunkindamas aplinką. Jis 
neranda tikrosios savo vietos pa
saulyje ir dažnai, pats nenorėda
mas ar nejausdamas, veikia, kalba 
taip, ly& jo asmesje- egzistuotų dar 
vienas, jam esmėje priešingas cha
rakteris. Dažnai tai atsitinka del 
to, jog. žmogus nesistengia pasi
statyti tikslų, kaip asmeninių taip 
ir visuomeninių, arba tuos tikslus 
ir siekimus, kurių yra ilga virtinė, 
pavarčių Savo žaislais,: liet ir’ to
kiu atveju dargi nemokėdamas jų

Imu gyventi ilgesiu, svajoju ir viliuos,
Kai sutinku pavasarį prie įlankos tylios,

Kur baltos, jachtų burės, sustingę tolume. 
Ir erdvės žemėn žiūri dienos šviesa ramia.

žalumas gležnas kalasi iš pumpurų žievės, 
Ir paukščių šventės alase nebeJuntu savęs.

Stebiuos ir neatsistebiu spalva žalių šakų,
Žiedai pražystta nuostabas prie saulėtų takų.

šitoj žalioj harmonijoj, šiam džiaugsmo šlamesy 
Kaip išsiskleidęs pumpuras ir tu, širdie, esi.

šviesus pajūrio kelias, nauji gamttos dažai 
Ir saulės spindulėliai į žiedus krinta žaist.

Merginos jaunos vaikšto ir šviečia akys jų 
Pavasario vilionėm ir ilgesiu nauju.

Kai jos susttoję stebisi žieduota šakele,
Jas perveria pavasario lipsnojanti strėlė,

Kai jos laimingos krykščia saulėtame tvane, ‘ 
Pavasario vylyčia sužeidžia ir mane... A

^(švieaiečio samprotavimai) f» 

tėvynės laisvinimo reikale, indivi
dualiai apspręstas, kokio jis pobū
džio ir apimties turėtų būti; vie
nok yra būtinas.
*' Didžiausias ir Šiuo metu mums 
kiekvienam įmanomas individua
lūs įnašas tiek laisvės, tiek tėvy
nės atžvilgiu yra paties savęs ug
dymas. Kadangi mūsų veiksniai ir 
mintys, prie laisvės ir tėvynės sie
kių artinantis, eina iš žmogaus ir 
per žmogų, todėl mes jj pastatome 
priešakyje, dėl to ir didžiausias dė
mesys | jj kreiptinas.

Kaip mes suprantame žmogaus 
sąvokų ir kokioje apimtyje mes at
iduodame jį Visagalio rankon, yra 
kiekvieno iš mūsų individualus rei
kalas. Viena tik galima tvirtinti, 
jog nėra tobulo žmogaus, nėra to
bulos bendruomenės. Kiekvienas 
tačiau nešiojamės tobulo žmogaus 
idealą ir to idealo siekiame. Įver- 

: tinkini faktą, kad žmogaus dvasi
nės savybės ir jo gyvenimas rikiuo
jamas TIESOS, GĖRIO ir GROŽIO 
ieškojimo linkme nulemia jo, kaip 
žmogaus, vertybę. Gyvendami gi 
bendruomenėje, turėtume savo san
tykius sU tos bendruomenės ■ na
riais tvarkyti pakantos (toleranci
jos) ir supratimo (stengimosi su
prasti) pagrindais. Turėtume ne 
smerkti, bet suprasti, ne užgauti, 
bet atleisti.

tų. tfr to kylą neigiami taškiniai, 
dažną! brivetlą bendriiotnenę prie 
IŠhJrkirfid.. .

'tik dvasiniai stiprūs individai. 
gali sudaryti stiprią ir veiksmin
gą bendruomenę, pinhiausia būda
mi gryni ir tikri savo mintyse ir 
veiksmuose. Tik tokie tegali sėk
mingai vadovauti' patyp savo gyve
nimo keliuose, juo. labiau tik tokie 
įstengs pateisinti viltis, jei jie bū
tų išrinkti vadovauti didesnei ar 
mažesnei, vienokios ar kitokios pas
kirties ar užmačių bendruomenei.

Idėjos, darbai, rezultatai bei ga
lutinų tikslų atsiekimas atiduotas 
į individo—tavo ir mano —- ran
kas. Turėdami galvoje virš minė
tus siekius, mes po akivaizdžiai 
matytų pavyzdžių ir patirtų išgy
venimų, ypač dabarties sąlygose, 
privalome daugiau negu kada nors 
save ugdyti. Norėdami prie jų grei
čiau priartėti, turime ne tik ieško
ti kelių ir priemonių juos pilnai 
jsisąmoniti ir suprasti, bet svar
biausia, turime stengtis prie jų 
dvasioje priaugti.

Vytautas ttimaa, sydtiey.

~ d —

Tą naktį mirgėjo tiek daug žvai- i 
gždžių danguje, kad net undinės i 
išplaukė į jūros paviršių ir links
mai žaidė su bangomis. Pasitaikė, 
kad pati gražiausia undinė, išdy- < 
kaudama ir besigainiodama bangas, 
per toli nuplaukė nuo savo draugių 
būrio ir atsitiktinai priartėjo prie 
kranto, kuriuo kaip tik tuo laiku 
palengva žingsniavo jaunas žvejys, 
grįždamas nuo savo mylimosios ir 
dainuodamas savo mėgstamiausią 
meilės dainą. Undinė, pirmą kartą 
savo gyvenime išgirdusi iš žmo
gaus lūpų aidinčią dainą, liovėsi 
žaidusi ir nustebusi klausėsi, tol 
kol žvejys pasiekė savo trobelę ant 
kalniuko ties Jūra ir nutilo; Tada 
ji sugijžo j savo dtaūgių būrį ir 
nieko joms nesakė apie savo išgir
stą nuostabią dainą. Žvejo daina 
taip jai patiko, kad ji tik apie ją 
ir galvojo, sugrįžusi j Šviesiųjų ko
ralų rūmus jūros dugne. Nuo šio 
karto ji atplaukdavo į pajūrį kas
nakt ir Žavėdavosi prieinančio žve
jo daina. Tačiau atsitiko taip, kad 
vieną tikią naktį žvejys ėjo kran
tu ir nedainavo. Žvejo tylėjitnas 
atrodė įtartinas, ir undinė jam šūk
telėjo iš juris:

— Alio, jaunuoli!
Išgirdęs šį šūksnj, žvejys priėjo 

prie pat kranto ir pažvelgė į jūrą; 
Jis čia dabar išvydo undinę, iki juo
smens iškilusią iš vandens, ir tarė:

— Tai tu mane šauki, undine?
— Aš, nes noriu žinoti, kas tau 

atsitiko, kad tu šiąnakt nebedai
nuoji.

— šit kaip. Aš nebegaliu dai
nuoti, nes mano mylimoji manęs 
nebemyli.

— O kodėl nebemyli?
— Todėl,'kad aš negaliu jai nu

pirkti tokių dalykų, kuriais ji ga
lėtų pasipuošti ir atrodytų gražes
nė.

— Nenusimink, jaunuoli! Aš tau 
šioje bėdoje pagelbėsiu. O dabar 
uždainuok tą dainą, 'kurios kas
nakt klaugyddtaus..

— Negaliu, nes man'baisiai liū
dna. Aš tą dainą dainuoju, kada 
man linksma.

Ir undinė turėjo grjžti atgal j 
jūrą, neišgirdusi žvejo dainos x

Sekančią naktį žvejys sėdėjo ties 
savo trobele ir susikrimtęs svars-

tė, kaip atgaivinti užgesusią myli
mosios širdy meilę. Staiga jis pas
tebėjo mėnesio spindulių nužertu 
vandėnš ruožu atplaukiančią un
dinę ir nuskubėjo prie pat kranto 
jos pasitikti. Undinė jam tarė:

— Jaunuoli, aš tau atnešiau du 
perlus: didesnių ir gražesnių nėra 
visose pasaulio jūrose. Nešk juos 
savo mylimai. Tegu ji pasidaro iŠ 
jų sau auskarus, kurių pavydės jai 
vlšoS draugės. Ir ji tada pradės 
vėl tavė mylėti.

žvejys pasilenkė ir iš švelnaus 
indinės delno paėmė du tokius skai
sčius pėrluš, kad nuo jų tarsi ir 
naktį t pašidėrė šviesesnė.

— Kaip aš tau atsilyginsiu, ge
roji undinėle?

— Aš nėnorlu atlygio. Aš tik no
riu, kad tu būtum laimingas ir vėl 
dainuotum. Klausydama tavo dai
nos, ir aš pati jausiuos laiminga.

Sekanti vakarą žvejys nuskubė
jo pas savo mylimąją ir įteikė jai 
nuosakiuosius perlus. Mergaitė.nu
sišypsojo patenkinta ir paklausė:

— Aš niekad nesu regėjusi to
kių gražių perlų. Iš kur tu juos 
ištraukei?

— Iš jūros dugno, — atsakė 
žvejys, nenorėdamas užsiminti apie 
undinę.

— Narsus vyras. Aš didžiuojuos 
tavimi, nes tu pradedi elgtis, kaip 
ir kiti vyrai, kurie turi savo myli
mąsias.

Žvejys dabar pažvelgė į jos 
akis ir nesurado jose nė kibirkštė
lės jam skiriamos meilės. Visi jos 
tik ką pasakyti žvejui pagyrimo 
žodžiai buvo tik vaidinimas, žve
jui išeinant namo, ji -dar pridūrė:

— Aš labai patenkinta tavo per
lais, bet jei tu man kada nors pa
rūpintum dr gintarinius karolius, 
tada mano laimei nebūtų galo.

Žvejys grįžo namo nedainuoda
mas. Undinė, išvydusi tylų žvejj, 
paklausė:

—■ Ir ką ji sako dėl perlų dova
nos?

— Nieko, nors ir dedasi besi
džiaugianti. Ji dar nori gntaro 
karolių.

— Vargšė mergaitė! Argi ji to
kia negraži, kad nori apsikrauti 
papuošalais ?

—• Priešingai, ji labai graži, bet

nor! būti dar gražesnė.
— Gerai, aš tau atnešiu gin

taro karolius iš savo rūmų, ries aš 
turiu daug papuošhlų, surinktų iš 
nuskendusių laivų.

Sekančią naktį atplaukė undinė 
su gintaro karoliais ant kaklo. 
Paskui ji nusiėmė juos ir padavė 
žvejui, sakydama:

— Nešk juos savo mylimajai, 
ir ji tikrai tave karštai pamils. 
Aš nbriu, kad tu būtum laimingas 
ir vėl dainuotum.

Žvejys j^aėmė nuostabaus gražu
mo karolius ir atydžiai pažvelgė 
j undinės veidą, nužertą mėnesio 
šviesos.

— Kokia tu graži! Aš niekad 
nemaniau, kad undinės tokios gra
žios.

— Nežinau, ar aš graži ar ne, 
ir tu esi pirmas, kuris taip sako, 
ir pirmas žmogus, kurį sutikau gy
vą, nors ir esu mačiusi nuskendu
siuose laivuose nevieną jūreivį, 
praradusi savo gyvybę.

Sekantį vakarą žvejys nuskubė
jo pas savo mylimąją. Jis tuojau 
išsiėmė iš kišenės gintaro karolius 
ir uždėjo mergaitei # ant kaklo.

— Tu tikrai vertas mano mei
lės, jei man parūpinai tokius nuo
stabius karolius, — kalbėjo apsi
džiaugusi mergaitė.

šie jos žodžiai nudžiugino žve
jį, ir dabar pagalvojo, kad jos mei
lė tikrai sugrįžo. Tačiau kai atsi
sveikindamas norėjo pabučiuoti, Ji 
šiurkščiai jį atstūmė, sakydama:

— Palauk! Ar tu dar negalėtum 
man parūpinti auksinio žiedo su 
deimanto akimi ?

— Ne. Aš nebedrįsiu imti dova
nų iš tos, kuri man parūpiho ir 
nuostabius perlus ir dailiuosius ka
rolius, — atkirto žvejys ir Išėjo, 
užtrenkdamas duris.

pasirinkti.
Tarp kitų dabartis stato mums 

tris siekius. Tai ŽMOGUS, LAIS
VĖ ir TĖVYNĖ. Pasktitiniosioms 
dviems išalk 6 votį Tiži nes gtffiffiyb&s’ 
yra labai ribotos. Jau ''kiekvienas 
ir mūsų, gyvendamas laisvės tro
škimu, prisidės prie jos įgyvendi
nimo. Kiekvieno iš mūsų įnašas

šitomis gairėmis turėtų eiti mū
sų ugdymasis, dvasinė saviaukla. 
Ją pasidarę neatskiriama kasdie
ninio, tiek asmeninio, tiek ir visuo
meninio, gyvenimo praktikos dali
mi, susikursime asmenybę ir tuo 
pačiu pajėgią bendruomenę.

Tai yra vienas atsakymų į mū
sų dienų matėriallnio ir dvasinio 
pasaulio blogius, ar tai būtų aš
mens ar bendruomenės pesimiz
mas, oportunizmas, neapykanta ar 
ignorantiškumas, susiskaldymas ir 
indiferentiškumas, ar tik paprasta 
pakantos ar gero noro stoka.

Ne tik pavieniai asmenys, bet 
tautos, ir valstybės palūžta savo 
kelyje vien tik dėl to, jog tokių 
individų, kurie pasidaro aukščiau

Us blogius savo įrankiais; dia- 
neretai atsistoja į#jtŠi6yaū 

jančius postus, nebūha pajėgi.dary-* 
ti subreądusių sprendimų. To pa
sėkoje užmetama žmogui tai, ko 
Jiai nepageidautų arba net heriorė-

• Ant. Valiukerib išverstą Pro- 
pet Merimee romaną "Kolombą*’ 
perspausdino Terra. Gabus pasako
tojas ln novelistdS Merimee čia ap
rašo Korsikdš gyventojų papročius, 
ypač jų keršto vykdymą. “Kolom
bą” tai bus Bene pats geriausias 
Merimee kūrihys. šiemet sueina 
150 metų riuo Merimee gimimo. 
Kaip žiūrone, pagal jo norelę “Car- 
mėn”. yra Bizeto sukurta to pat 
vardo opėra. Šiap jttu kituose savo 
kflrlriluėsė Mėrhheė Unkšta aura- 
šinėti žhiogždystes, užpuolimus. 
Lettihitre yra pasakęs, kad Meri
mee mėgsta vaizduoti žvėriškąją 
žmogaus prigimtį, reikiamai nes- 
kirdamtts, kas leista, kas tie. šis 
tačiau veikalas — Kolombe —• ga
limas skaityti visiems ir yra pa
trauklus savo gyvu stiliumi,- o taip
gi vt»isdžiti mumš mažai žinbmds 
KūMlkoš gyvehfoio tmrtiękimu. 
Nors aiitdriūs Čia aprašo kbrslki’ė- 
čiųTierŠto aištrite; bet drauge ;(pusl. 

J>4) pabtėžia- '‘Kėvmm <>a- 
gaiŠtingėmis aištfėhtfs "bifeš Sili- 
me būH nugalėtojai”.

Draugas.

žiedo

plau- 
labai

Namie žvejys atsisėdo ant vie
nos kranto uolos ir iš jo lūpų iš
siveržė tokia liūdna daina, kokios 
niekas dar iki šol nebuvo girdėjęs. 
Dainai nutilus, iš jūros pasigirdo 
švelnus undinės balsas:

— Atrodo, kad tu dar labai ne
laimingas.

— Iš kur tu žinai?

— Tavo daina tai sako: aš ver
kiau, jos klausydama.

— Taip, aš eBu nelaimingas ir 
galvoju apie nusižudymą, nes ma

no mergaitė manęs nemyli.
— Tavo mylimoji yra beširdė, 

ir man labai gaila tavęs, Jaunuoli.
— Ne tik beširdė, bet ir nepaso

tinama: ji nori dar auksinio 
su daimanto akimi.

— Neliūdėk, jaunuoli! Aš 
kiu į savo rūmus ir atnešiu 
garžų žiedą,

— Neplauk ir nenešk. Aš nus
prendžiau bandyti užmiršti savo 
mylimąją, nes jokios brangenybės 
jos meilės nebesugražins.

— Jei ji tavęs nemyli, tai kodėl 
tu negali manęs mylėti?

— Nes tu neturi sielos.
— O kas per daiktas, toji siela?
— Aš nemoku tau paaiškinti: 

tai toks nematomas daiktas, kurį 
žmogus gauna iš Dievo gimdamas 
ir atiduoda Jam mirdamas.

Tą naktį undinė sugrįžo j savo 
rūmus jūros dugne ir graudžiai 
verkė, kad neturi sielos.

Nors žvejo protas sakė, kad rei
kia užmiršti mylimąją mergaitę, 
bet jo širdis tam priešinosi. Todėl 
jis dar kartą pas ją apsilankė. No
rėdamas sukelti jai pavydą ir tuo 
būdu įžiebti užgesusią jos širdy 
meilę, jis tarė:

— Aš jau turiu kitą mylimąją, 
kuri kasnakt atplaukia pas mane 
iš jūros. _

Mergina, tai išgirdusi, užsidegė 
kaip ugnis ir paklausė:

— Ar ji graži?
— Taip. Ji nepalyginamai gra

žesnė už tave.
— Nešdinkis lauk iš mano kam

bario, — sušuko įsižeidusi ir per
pykusi mergina.

Ir žvejys išėjo. Namie* jis ėmė 
galvoti apie undinę. Vakarė,
nėšiui tekant, jis išplaukė laive
liu į Jūrą ir uždainavo. Netrukus 
prie jo laivelio priplaukė undinė, 
sakydama:

— Kokia nuostabi tavo daina, 
jaunuoli! Aš amžius galėčiau jos 
klausytis, ir ji man nenusibostų.

— O ar žinai, kodėl ji nuostabi?
— Nežinau.
— Todėl, kad joje skamba ma

no meilė.
žvejys ištiesė f ją abi savo-ran-

me-

kas, ir ji vienu pasišokėjimu atsi
dūrė laively. Dabar jis pirmą kar
tą ją pamatė visą, ir ji labai jam 
patiko. Ant dailių jos pečių drie
kėsi šviesūs plaukai. Jos rankos 
buvo nepaprastai lanksčios ir švel
nios. Ant vieno piršto tyyskėjo ne- 
išpasakytto gražumo žiedas.

Žvejys priglaudė jos galvą prie ; 
savo krūtinės ir glostė ranka švel
nius jos plaukus. Staiga undinė 
kilstelėjo galvą ir, įsmeigusi savo 
dideles mėlynas akis j žvejį, suš
nabždėjo:

— Ar undinė gali gauti kokiu 
nors būdu sielą?

— Taip, bet tik per didelę meilę, 
skirtą žmogui ir atsakytą tokia 
pat žmogaus meile.

Abu valandėlę tylėjo. Paskui un
dinė sušnabždėjo:

— Ar aš tau patinku?
— Tu psi man gražesnė už vi

sas žemės mergaites, ir aš noriu 
tave vesti, — atsakė žvejys ir pir
mą kaitą pabučiavo j slidžias ir 
švelnias jos lūpas.

— Bet kaip bus su siela? Juk 
aš dar neturiu sielos? — pastebė
jo undinė.

— Jei mane mylėsi, Dievas duos 
ir sielą.

Pasitaikė, kad kaip tik tuo me
tu virš jūros skraidė vienas ange
las, saugodams, kad laivai neuž
plauktų ant povandeninių uolų. 
Pamatęs undinę ir supratęs, kad 
ji be gnlb myli žvejj, sugrįžo j dan
gų ir tarė:

— Viešpatie, suteik undinei sie
lą, nes ji pamilo žmogų.

— Aš jau patyriau jos meilės 
didumą ir tą akimirką, kada žve
jys Ją bučiavo, nusiunčiau jai sie
lą, — atsakė Viešpats.

Tuo tarpti nedidelės bangelės 
atvūrė laiveli atgal prie kranto, 
netoli kurio stovėjo žvejo trobelė. 
Staiga žvejys pastebąjo, kad ties 
jo trobele lyg ir kažkoks žmogus 
prabėgo.

— Tu čia palauk, undinėle, o aš 
bėgsiu pažiūrėti, ar koks vagis ne
sikėsina j mano trobelę, — sušnab
ždėjo žvejys ir vikriai iššoko iš 
laivelio.

ifiiii.ii Tii nT Ur; girfiTinfii t ■■ 
Nei trobelės viduje, nei lauke 

jis nieko nerado. Jis dabar valandė
lę stovėjo ties savo trobelė ir gal
vojo, kas čia būtų galėjęs būti. 
Tik staiga naktį perskrodė išgąs
tingas undinės riksmas, žvejys 
tuojau visu smarkumu pasileido 
prie laivelio. Į jo ausis atsimušė 
skubiai tolstančių mėnesio apšvie
stame pajūry žingsnių eddatf. Atsi
dūręs prie laįvęlio; jis išvydo tiri- 
dinę su įsmeigtu pteilhi į krūtinę.

— Kas tai padarė? — šūštiko 
žvejys.

— Tavo buvusioji mylimoji, nes 
ji man pavydėjo tavo ' meilės, — 
atsakė undinė mirdama.

Žvejys ilgai verkė, apsikabinęs 
stingstančią undinę, ir keikė savo 
buvusią mylimąją. Paskui jis nu
irklavo laivelį su undinės kūnu to
li i jūrą ir jau norėjo pulti . draugė 
su ja j vandenų gelmes, bet tuo 
pačiu metu jį apsupo šiurpiai kty- * 
kiančių uūdibių būriai ir iŠ jo glė
bio ištraukė savo mirusią draugę, 
nusinešdamos ją | savo šviesiųjų 
koralų rūmus jūros dugne., Jis dar 
bandė sulaikyti ją UŽ rankos, bet 
ji greit išslydo, palikdama jo rin
kose tik auksinį žiedą su. daiman
to akimi. Žvejys, ilgai svarstės, 
apsisprendė grįžti atgal iš. jūros.

Nuo šio laiko žvejo gyvenimas 
virto liūdesiu. Naktimis jis vaik
ščiojo susikrimtęs pajūriu ir- vel
tui žiūrėjo į bangas^ tarsi laukda
mas, ar su jomis rteatplat&s iš ko
ralų rūmų jo mylima undinė. Tdip 
jam beliūdint, praėjo daug mėtų. 
Pagaliau jis atsiminė undinės žu
diką ir vis dažniau ėmė apie ją pa
galvoti. Jis stebėjosi, kad jo. šir
dy dar tebebuvo jai daug meilės. 
Ir taip vieną vakarą jis nuėjo pas 
ją ir tarė:

—- Ąš atnešiau tad auksinį žiedą, 
kurio kadaise buvai prašiusi.

Mergaitė užsimovė ant ,piršto 
tvyskantį gražų žiėdą six daimdn- 
to akimi ir tuo pačiu fikitfHrksriiu 
krito negyva. Tokiu būdu undinė 
atkeršijo už žvejo meilės panieki- 
niftią ir Žiadrią savo mirtį.

J. Tinimą
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3000
* *

Prieš keletą metų iš laukų atva
žiavęs j. Sydnėjų pasidairyti, pada
lyvauti ano meto Lietuvių Drau
gijos suvažiavime, bičiulio pri
mygtinai buvau kalbinamas šita
me mieste pasilikti. Jis kalbėjo 
apie galimybes dideliame miste 
įsikurti, priminė reikalų lietuviams 
burtis daugiau vienoje vietoje, 
siūlė ir lovą savo garažėlio karfipe. 
AŠ vis dvejojau.

— Žmogau, Sydnėjų visas pa
saulis žino, čia ir kapitonas Cook’ 
as išsikėlė, čia pirmieji tremti
niai iš Anglijos buvo išlaipinti, 
na, ir A. Baužė Sydnėjuje, o ne 
kokiame nežinomame miestpalai- 
kyje sustojo. Taigi... *

Pasilikau. Tuo. metu Sydnėjuje 
buvo gal apie 1000 tautiečių.

Pirųrieji IRO laivai skandino 
inkarus Melbourne. Praėję austra- 
lizacijos kūrsą Bonegillos stovyk
loje, naujieji australai buvo išmė
tyti po visas valstijas. 1948 m. 
pradžioje būrelis mūsų vyrų buvo 
atgabenta ir į Sydnėjų, Regent’s 
Park’o palapinės, kur kastuvų įsi
rėmę pradėjo vykdyti savo įsipa
reigojimus Australijos valdžiai.

Laivai vis plaukė. Iš Bremeno, 
Neapolio ir Genujos, šalia vien
gungių ir mergelių į Australijos 
krantą pradėjo lipti ir šeimos su 
kūdikėliais. Į Sydnėjų buvo siun
čiama vis daugiau vyrų. Geležin
kelių darbams paskirtus priglau
dė Chulloros barakėliai.

Laivai pradėjo mesti inkarus ir 
Sydnėjaus uoste, nes Bonegilla 
nebesutalpino žmonių. 1948 m. ge
gužės mėn. viduryje traukiniai 
su “baltais” sustojo Bathurste.

Paskui į Bathurstą transportas 
vijo transportą. Iš čia liūto dalis 
kliuvo darbo rankų alkanai Sydnė
jaus pramonei, ligoninėms, vieš
bučiams ir N.S.W. žemės ūkiui. 
Moterys su vaikais buvo apgyven
dintos Cowros, Parkes, Gretos, 
Uranquinty, Scheivilles stovyklose.

Darbo įstaiga Sydnėjuje įkurdi
no keletą šimtų lietuvių. Baigę su
tartis, jie susirado geresnio darbo, 
patalpėles miegoti. Kiti, dar Re
gent’s Parko cementinėse būdose 
ir palapinėse ar Chulloroje gy
vendami, buvo nusipirkę sklypus 
ir savaitgaliais pradėję kalti gara
žėlius, į kuriuos vežė savo pačias 
ir vaikus iš šeimų stovyklų. Taip 
palengvėl, nedrąsiai pradėjo glaus
tis moterys vėl prie savo vyrų ir 
visuose priemiesčiuose lietuviškai 
prašneko dešimtys mažų namelių.

Daugiausia lietuvių susibūrė 
Bankstowne. Pirmieji čia pradėjo 
kurtis Chulloros geležinkeliečiai 
ir Regent’s Parko įnamiai. Prie 
jų šliejosi giminės, pažįstami ir 
šiaip dori lietuviai. Ir šiandien 
Bankstowne yra gatvių, .kur daž
niau išgirsi lietuviškai nei austra
liškai šnekant ir ... dainuojant.

Cabramatta buvo mėginta pada
ryti lietuviška kolonija. Deja, to
li į krūmus nedaugis panoro kraus
tytis. Bet įsikūrė ir čia nemažas 
būrys. Visi nuosavuose namuose 
gyvena. Ir gražiai gyvena.

Sakoma Sydnėjuje esą apie 3000 
lietuvių. Tai beveik trečdalis Aus
tralijoje gyvenančių mūsų tautie
čių. Kodėl čia toks gausus būrys 
mūsiškių suvažiavo ? Priežasčių 
esama įvairių. ■

Sydnėjus yra ūkinis ir kultūri
nis centras ir daugiausia interna
cionalinis Australijos miestas, kur 
mėginant “ant savo kojų atsisto
ti” mažiausias pasipriešinimas su
tinkamas. Jaunimui plačiausios 
galimybės pasirinkti mokslo šaką. 
Palyginti geros klimatinės sąly
gos. Kitus priviliojo didmiesčio 
žiburiai, kultūrinės ir kitokios pra
mogos.. . Bet, gal svarbiausia, kad 
mes čia radome ir turime lietuvių 
organizacinį centrą ir, apskritai, 
lietuviškas gyvenimas iš seno čia 
gyviausiai reiškiasi.

Yra tokia daina: “Buvo mūs pen
ki šimtai...”

O čia mūs 8000. Ir jeigu mes 
draugėn suėję užtrauktume sutar
tinę. .. i

Jurgis Kaukas

The Founding of Australia,” the painting by Algernon Talmage, 
recreates the scene at the Unfurling of the British flag at Sydney 
Cove on January, 26, 1788. 'the painting is now in the Tate Gallery, 
London. Captain Arthur Phillip, first Governor of the colony of New 
South Wales and officers and the guard of marines are about to 
drink tthe health of King George III. Phillip’s ship the Supply is 
seen in the background.

Australijos įkūrimas, šis Algernon Talmage piešinys vaizduoja bri
tų vėliavos iškėlimą Sydnėjaus įlankoje 1788 m. sausio 26 d. Paveik 
slas dabar puošia Tate galeriją Londone. Kapitonas Arthur Phillip, 
pirmasis N.S.W. kolonijos gubernatorius, ir ’karininkai su jūrininkų 
sargyba rengiasi gerti tostą karaliaus Jurgio III sveikatai. Fone ma
tyti Phillipo laivas Supply.

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDIS 
PRAEITYJE IR DABAR

Dažnas mano, kad istorija pra
sideda nuo jo ar jo organizacijos. 
Tačiau Lietuvos Atgimimo Sąjūd
žio žmonės yra įsitikinę, kad dar 
LAS nebuvo, o jo idėjos viešpata
vo. Gal būt dar prieš Mindaugą 
ne vienas nežinomas kunigaikštis, 
kuris siekė Lietuvos valstybės vie
nybės ir amžinumo, buvo . LAS 
dvasios žmogus. Kęstutis ir Algir
das, Vytautas Didysis, Basanavi
čius, Vaižgantas, Vidūnas ir kita 
ištisa virtinė istorinių asmenybių 
sintetiškai simbolizuoja LAS idė
jas, išreikštas programoje ir įsta
tuose.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis įsi
steigė 1948 m. balandžio mėn. 11- 
12 d. Augsburge. Tačiau prieš tai 
okupacijų metu tie patys žmonės 
veikė Vilniuje, susispietę apie “Vie
ningą Kovą”, “Naują Žygį” ir ki
tus rezistencinius laikraščius. Tai
gi, LAS išaugo iš lietuviškos anti- 
bolševikinės ir antinacinės rezis
tencijos.

Daug LAS idėjos žmonių žuvo 
bolševikų kalėjipiuose, tremtyje, 
nacių kacetuose, abiejų okupantų 
persekiojimo išdavoje.

Tremtyje LAS žmonės daugiau
sia organizavo ir leido laikraščius: 
“Mintį”, “Laisvąją Lietuvą”, 
“ABN Informacijos Savaitės ži
nias”. “Laisvoji Lietuva”, ilgą lai
ką ėjusi Vokietijoje rotatorine, 
1950 m. perkelta į Kanadą, kur 
ėjo ligi 1952 m. vidurio spaustu
vėje spausdinama. Nuo 1953 m. 
vidurio ji yra perkelta į JAV sa- 
von spaustuvėn ir nuo dabar vėl 
pradeda eiti reguliariai.

1951 m. gruodžio mėn. 16 d. 
korespondenciniu būdu buvo išrin
kta trejiems metams vyriausi LAS 
organai. Vyr. Valdybon išrinkti 9

asmenys, iš įvairių profesijų ir 
įvairių sluoksnių žmonių, čia įėjo 
ir vidurio žmonės ir į kairę ir į 
dešinę linkusių žmonių. Tai rodo, 
kad LAS siekia plačios lietuviškų 
darbo jėgų vienybės.

LAS įstatai ir programa, kuri 
buvo priimta 1948 m. suvažiavimo, 
yra paremti demokratiniais prin
cipais. Visi LAS vadovaujantieji 
organai yra renkami lygiu, slaptu 
ar viešu, daugumos pradais parem
tu, balsavimu. Vietininkijos, kurių 
dabar veikia 5, taip pat nuo apa
čios ligi viršaus yra demokratiš
kos.

LAS yra pasaulio lietuvių or- 
vių organizacija) ir pirmoji pajėgė 
visuose kontinentuose įsteigti sa
vo skyrius ar padalinius. Šiuo me
tu LAS skyriai veikia Kanadoje, 
JAV., Australijoje, Vokietijoje, 
Anglijoje, Argentinoje ir kitur.

LAS aktyviai dalyvauja tarp
tautiniuose sąjūdžiuose. LAS ats
tovai veikia ABN centre ir visose 
jos periferijose. Per ABN (Anti- 
bolševikinis Tautų Blokas) veikia
ma tarptautinė politinė opinija 
Lietuvos ir visų pavergtų tautų 
išlaisvinimui.

LAS žmonės gyvai dalyvauja 
tarptautinėje spaudoje, informuo
dami kitataučius apie Lietuvos val
stybės atkūrimo bylą ir padarytą 
jai skriaudą. LAS nariai aktyviai 
dalyvauja Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės veikloje, užimdami vie
nur vadovaujančius, kitur talkinin
kaujančius, vaidmenis.

Ir bendrai, kur tik reikalinga 
pozityvaus darbo jėga, LAS neatsi
sako dirbti Lietuvai, jos tautiniam, 
valstybiniam atgimimui.

S.G.

Liet. Inž ir Architektu 
Dr—ja

Lietuvių Inž. ir Architektų Drau
gija buvo įsteigta Sydnėjuj 1951 
m. liepos mėn. ir priklauso Pasau
linei Liet. Inž. Archit. Sąjungai 
(P.L.I.A.S.), kurios centras randa
si U.S.A.

Draugijos Valdybą sudaro dipl. 
inž. B. Daukus — pirmininkas, dipl. 
inž. V. Butkevičius — sekretorius 
ir dipl. inž. J. Jonaitis — iždinin
kas. Valdyba vadovauja nuo įstei
gimo dienos iki šioliai.

Nors inžinierių ir architektų pri- 
skaitoma Sydnėjuje apie 30. tačiau 
aktyviai dalyvauja Draugijos gy
venime nevisi. Iš Sydney gyvenan
čių inžinierių beveik visi dirba sa
vo arba inžinieriams giminingose 
profesijose. Reikia pripažinti, kad 
visi Draugijos nariai sąžiningai ir 
tvarkingai apsimoka nario mokes
čius, kiekvienas prenumei-uoja lai
krašti “Technikos Žodis”, išleidžia
mą PLJASo čieagoj ir aktyviai da
lyvauja susirinkimuose, suruošto
se paskaitose bei ekskursijose.

Inžinieriai bei architektai neuž
miršta ir visuomeninio gyvenimo 
ir pagal reikalą jame aktyviai da
lyvauja pavieniai arba Draugijos 
vardu.

B. D.

CENTRINE
Oficiali Sydnėjaus apylinkės 

pradžia skaitoma 1950 m. rugpjū
čio mėn. 19 d., kada ALD-jos Syd
nėjaus skyriaus naciai automatiš
kai tapo ALB-nės apylinkės na
riais. Nuo to laiko iki dabar daug 
kelio nueita, daug kas padaryta, 
daug kas ne. įvairūs reikalai ka
mavo ir kamuos visas valdybas, 
buvusias ir būsimas.

Kas padaryta? įvairūs tauti
niai minėjimai: Vasario 16, Dariaus 
ir Girėno, Rugsėjo 8 d. ir kiti. 
Kiti' parengimai ruošti atskirai 
ar susitarus su kitomis organiza
cijomis, kaip Motinos minėjimas 
ir kultūrinis darbas: rūpinimasis 
jaunimo kursais, “Aviliu”, Dramos 
sekcija, tautinių šokių grupe, jau
nųjų baletu, sportu ir kitais reika
lais. Rengtos Kūčios, Naujų Metų 
sutikimai, Užgavėnių baliai ir 

-šiaip įvairūs vakarai.
Nepamiršta ir spauda. Buvo 

prisidėta prie “Australijos Lietu
vio” ir “Mūsų Pastogės” įsikūri
mo. Lietuviškoji spauda visada 
buvo ir turėtų būti vienu iš svar
biausių valdybos rūpesčių.

Rūpinamasi • Sydnėjaus lietuvių 
kartoteka, narių verbavimu. Gal 
tektų tik priminti, jog žymiai di
desnis lietuvių skaičius galėtų pri
klausyti apylinkei, kas lengvintų 
jos darbą ir neštų didesnę naudą 
visai mūsų bendruomenei. Apylin
kė visą laiką rūpinasi centrine bib
lioteka, kuri dėka duosnių tautie
čių kasmet vis didėja ir bent dali
nai nuramina lietuviško spausdin-

APYLINKE
to žodžio troškulį. Lietuviškos 
spaudos kioskas irgi yra apylinkės 
daugiau ar mažiau proteguojamas 
ir jam stengiamasi, kiek galima 
padėti. ;

1952 m. pabaigoje ALB Krašto 
Valdybos pavedimu, išeinant iš 
praktiškų sumetimų Sydnėjaus 
apylinkė tapo suskirstyta į 3 dalis 
ir tokiu būdu atsirado naujos Ban
kstowno ir Cabramattos apylinkės. 
Vėliau dar buvo įsteigta seniūni
ja Wentworthvillėje. Naujai įsi
kūrusios apylinkės perėmė savo 
žinion kompaktinius lietuvių cent
rus minėtose vietovėse. Sydnėjaus 
apylinkei liko centrinis miesto ir 
artimųjų' priemiesčių rajonai bei 
paskiri lietuviai visoje’ NSW vals
tijoje, nepriklausą jokiam ALB 
vienetui. Tokiu būdu ši apylinkė 
yra centrinė visiems NSW lietu
viams.

Sydnėjaus ALB' apylinkė yra 
užmezgusi santykius su kitomis 
baltų bendruomenėmis ir dalyvau
ja bendrame kultūriniame darbe. 
Taip pat, pageidaujant australams, 
apylinkė yi’a atstovaujama keliose 
australų organizacijose.

ALB Sydnėjaus apylinkė, dirbda
ma tautinį kultūrinį darbą, visada 
stengėsi būti geruose santykiuose 
su visomis lietuviškomis organi
zacijomis, susilaukė iš jų, nemaža 
paramos ir tikisi nemaža jos dar 
susilaukti, nes tik vienybėje yra 
galybė.

J. Rugelis.

Namu komitetas

Australijos Lietuvių Bendruomenei 
Informacija.

A.L.B. Krašto Kontrolės Komi
sija, remdamosi A.L.B. Statuto 
Str. 33 ir 37 ir Tautos Fondo Nuos
tatų Str. 9, š.m. liepos mėn. prad
žioje patikrino A.L.B. Krašto Val-

dybos, laikraščio “Mūsų Pastogė” 
ir Tautos Fondo Atstovybės turtą 
ir piniginę atskaitomybę.

Bent trumpomis Kontrolės Ko
misijos aktų santraukomis norima 
painformuoti lietuvių bendruome
nę apie esamą finansinį stovį ir 
piniginę atskaitomybę:

I. A.L.B. Krašto Valdyba.
a) Likutis 1953 m. sausio mėn.

1 dienai £.145.9.9
b) Pajamų nuo sausio mėn. 1 

d. iki liepos m. 1 d. £.357.17.9i
c) Išlaidų £.470.6.2
d) ' Saldo š.m. liepos mėn. 1 die

nai £.33.1.4i
Nekalbant apie smulkias pasta

bas A.L.B. Krašto Valdybos ats
kaitomybė tvarkoma gerai.

II. A.L.B. Krašto Valdybos 
laikraštis “Mūsų Pastogė”.
a) Likutis 1953 m. sausio mėn.

1 dienai £.53.3.9
b) Pajamų nuo sausio m. 1 d. 

iki liepos m. 1 d. £.1752.10.9
c) Išlaidų £.1703.9.11
d) Saldo š.m. liepos mėn. 1 die

nai £.102.4.7

Laikraščio “Mūsų Pastogė “fi- 
nansoinė padėtis būtų gera ir savo 
pajamomis galėtų verstis, jei ne
būtų skolų, kurias A.L.B. Krašto' 
Valdyba perėmė iš pirmtakūno, ta
čiau manoma, kad po tam tikro 
laiko padėtis išsilygins.

Prenumeratos skaičius didėja ir 
jei tautiečių dar daugiau bus re
miama, tai netrukus pasieks iki 
1300 prenumeratorių. Kiekvieno 
lietuvio pareiga laikraštį “Mūsų 
Pastogę” skaityti ir laiku atsily
ginti, nes A.L.B. Krašto Valdyba, 
kartais turi didelių finansinių sun
kumų vien dėl to, kad prenumera
toriai užsimokėjimą delsia iki me
tų galo. Pažymėtina, kad yra dar 
tokių skaitytojų, kurie nėra atsi
lyginę ir už praėjusius metus. Kol 
dar nėra paskelbta neužsimokėju
sių asmenų pavardės, tai būtų lai
kas “Mūsų Pastogės” skaitytojams 
atsilyginti ir prisidėti prie vienin
go laikraščio išlaikymo.

III. Tautos Fondo Atstovybė.
a) Likutis 1953 m. sausio 1 die

nai £.411.16.5
b) Pajamų nuo sausio mėn. 1 d. 

iki liepos mėn. 1 d. £.297.15.8i
c) Pasiusta Tautos Fondo Val

dybai £.400. - - '
d) Pašto ir raštinės išlaidų £.

5.8.4 |
e) Turtui įsigyti £. - 3.6 !
f) įvairios išlaidos £.- 3.5
g) Saldo 1953 m. liepos mėn.

1 dienai £.303.16.10i
Tautos Fondo atskaitomybė ve

dama tvarkingai — gėrai. į
S. P a č ė s a ;

A.L.B. Krašto Kontrolės Komisijos 
Pirmininkas.

BANKSTOWNO ALB 
APYLINKĖ

Ši apylinkė įsisteigė š.m. kovo 
mėn. 15 d. Didelių darbų iki šiol 
nepavyko atlikti, bet pradėta daug 
kas apylinkės lietuvių gyvenimui 
pagyvinti.

Daugiausia laiko buvo skirta 
išspręsti nuosavos patalpos įsigi
jimo klausimui. Visuotino susirin
kimo buvo prieita išvados, kad 
reikia pradėti rinkti pinigai šio 
reikalo realizavimui. Į šį darbą 
yra įsijungę visi valdybos nariai 
ir speciali komisija, kurią sudaro 
p.p. P. Stakauskas ir J. Šimboras.

Po kruopštaus darbo buvo su
rinkta pasižadėjimų 500 svarų su
mai ir 100 svarų grynais pinigais. 
Artimoje ateityje numatoma su
šaukti akcininkų susirinkimą, ku
ris turės išspręsti tolimesnę šio 
reikalo eigą: eiti prie susitarimo 
su bendrų namų statybos komite
tu, raginant bendrus namus sta
tyti Bankstowne, ar artimuose 
priemiesčiuose, ar statytis patal
pą atskirai.

Be patalpos klausimo apylinkės 
valdyba reiškiasi ir kitose srityse. 
Du valdybos nariai Pranulis ir Pik
turna yra Bankstowno savaitga
lio mokyklos mokytojais. Valdybos 
pastangomis parūpinta salė vaikų 
fiziniam’ lavinimui ir tautiniams 
šokiams.

Per tą laiką buvo sušaukti trys 
susirinkimai ir vienas susipažini
mo vakarasĄ *

Apylinkės valdybą sudaro pirm. 
I. Pranulis, ižd. E. Slonskis, sekr. 
L. žygaitis ir kult. reik, vadovas 
S. Pikturna. Valdybai linkėtina 
ateityje visus savo kultūrinius ir 
visuomeninius užsimojimus sėk
mingai įgyvendinti.

k

Lietuvių Namams įsigyti Komi
teto Sydney veikla buvo pradėta 
jau 1950 metais. Balandžio mėn. 
buvo sudarytas šiam reikalui Ko
mitetas, kuris egzistavo neperil- 
giausia, yos parą mėnesių. Darbas 
sustojo.

A.L.B. Krašto Valdybos pirmi
ninko p. I. Vaičaičio rūpesčiu ta
po šis klausimas atgaivintas tik
1952 metais. Po ilgų kalbų ir pasi
tarimų prieita išvados, kad tinka
miausia bus, jei namams įsigyti ko
mitetas bus sudarytas iš Sydnėjaus 
apylinkių ir organizacijų atstovų, 
bet ne iŠ pavienių asmenų. Taip du- 
daryto Komiteto branduolys jau 
pirmą posėdį turėjo 1952 m. birže
lio mėn. 22 d. Komitetui rūpėjo iš
siaiškinti juridinę namų įsigijimo 
padėtį. Tuo tikslu tartasi su aust
ralų teisininkais ir pagaliau nusi
statyta, kad tinkamiausias Lietu
vių Namų' įsigijimo būdas bus pa
gal “Nųn Profit Association” nuo? 
status. Jau spaudoj buvo rašyta, 
kad akcijoms platinti reikia turė
ti oficialų leidimą, o taip susiję su 
didesnėmis išlaidomis. Komitetas 
yra atsargus ir nenori daryti išlai
dų nepatyręs lietuvių nuomonės. 
Tam išaiškinti buvo atspausdinti 
pasižadėjimai akcijoms pirkti ir
1953 metais balandžio mėn. pradė
ta platinti. Nepraėjo) pilnai 6 mė
nesiai, o pasižadėjimų akcijoms 
pirkti surinkta virš 1500 svarų.

I šį darbą yra įsijungę visi komi
teto nariai. Reikia pažymėti, kad 
ypatingą veiklumą rodo Sydney 
apylinkės atstovas p. Grosas, ku
ris surinko pusę visų pasižadėjimų 
akcijoms pirkti. Tuo tarpu Bank
stowno ir Cabramattos apylinkių

atstovai neranda reikalo prisidėti 
aktyviai prie šio darbo ir iki šiol 
nei vieno pasižadėjimo nėra išplati
nę. Tai ne labai gražus reiškinys.

Tuojau po Naujų Metų Namams 
įsigyti Komitetas numato sušauk
ti akcininkų susirinkimą.

Lietuvių namams įsigyti organi
zacinį komitetą Sydnėjuj dabar 
sudaro:
1. B. Daukus ~ t. Inž. ir Archi
tektų Draugijos atstovas, pirmi
ninkas.
2. L Bistrickas — menininkų 
“Aitvaras” atstovas — sekreto
rius.
3. P. Protas — Skautų S-gos at
stovas — iždininkas.
4. P. Grosas, — Sydney apylin
kės atstovas.
5. I Pranulis — Bankstown apy
linkės atstovas.
6. Cabramattos apylinkės atsto

vui pasitraukus, naujas dar ne
paskirtas.
7. S. Grina — Lietuvių Atgimi
mo Sąjūdžio atstovas.
8. J. Karitonas — Katalikų Dr
augijos atstovas.
9. J Učiukas — Sporto Klubo 
“Kovas” atstovas.
10. M. Jagutis — Mažosios Lie
tuvos Bičiulių D-jos atstovas.
11. J. Kalakonis — Sambūrio 
“Šviesa” atstovas.

Ponas J. Kalakonis pasirįžęs ak
tyviai įsijungti į namams statyti 
Veiklą.
Jei kartais ir negautumėte, gerbia
mieji skaitytojai, iš jo ranku pa
sižadėjimų akcijoms pirkti, tai kik- 
rai skaitysite laikraštyje jo para
šytus kvietimus bei straipsnius.

B. D.

NAUJIEJI AUSTRALAI
Visais daržininkystės ir sodininkystės reikalais neuž« 

mirškite apsilankyti TOMKINS ENFIELD NURSERIES 
daigyną ir medelyną.

Pilnas pasirinkimas šviežių daržovių ir gėlių (laigij. 
Taip pat krūmai medžiai, sėklos ir t.t.

Mandagus patarnavimas ir žinovo patarimai visuomet. 
Prašome apsilankyti ir pasižiūrėti.

TOMKINS ENFIELD NURSERIES Pty. Ltd.
Nr. 1..Branch, North Terrase Bankstown, UY 1062,
Nr. Branch, Chapel Rd., Bankstown UY 2715 ir 
tiesiai, ant stoties tilto Bankstown.
Pagrindini^daigynas ir centras '
27 Mitchell St. E N F I E L D , 

UJ 4772 ir UJ 2157

f Pirmoji Australijoje lietuvių RŪBŲ SIUVYKLA. Veikia | 
r per 30 metų. j
ji Moterų ir vyrų siuvėjas. Didelis angliškų ir australiš- ‘į
a kų medžiagų pasirinkimas. Darbas atliekamas greitai ir 5
0 sąžiningai. Lietuviams NUOLAIDA. i

9 Jonas Wedrien
H 104 Hunter Street, (5 aukštas), SYDNEY. Tel. BW 9062.
O O

t

4



1953 m. lapkričio 2 d. MŪSŲ PASTOGE 5

Kai. K til. dr-ja
Australijos Lietuvių Katalikų 

Di-ja, gyvuojanti nuo 1948' metų 
gruodžio mėn. 26 d., po paskutinio 
visuotino narių susirinkimo (1953. 
IV. 18) persiorganizavo į kultūri
nę draugijų ir pasuko nauju veik
los keliu.

Pagal dabartinius draugijos įs
tatus ALKK draugija turi tikslų 
sujungti įvairių profesijų katali
kus kultūrininkus į draugiją, kad 
geriau galima būtų gilintis į krikš
čioniško mokslo doktrinas, ugdyti 
artimo meilės jausmus ir solidaru- 
dvasią, saugoti gražias lietuvių 
katalikų tradicijas^ kaip tautos kul
tūros lobi, ir būti pasiruoŠusiems 
ginti savo tautos ir krikčioniškos 
kultūros reikalus.

Draugijos veikla reiškiasi dviem 
kryptim: katalikiškoje bendruome
nėje ir savo narių tarpe. Katali
kiškai bendruomenei organizuoja
mos viešos paskaitos, kultūriniai 
pobūviai, vakarai, tautinių ir baž
nytinių švenčių minėjimai, tautai 
ir kultūrai atsižymėjusių asmenų

sukaktuvės ir t.t. Draugijp^nariaiį 
gilesniam pažinimui krikščioniškos 
kultūros, socialinių gyvenimo for
mų iY tautinių bei valstybinių pro
blemų, savo tarpe ruošia paskaitas, 
referatus, pašnekesius, lanko me
no, galerijas, palaiko glaudžius ry
šius su katalikais mokslininkais 
ir organizacijomis.-

Dabartinės draugijos valdybą su
daro pirm. dr. A. Mauragis, vice 
-pirm. A. lįstijanauskas, sekr. J. 
Tininis, švietimo ir kult, reikalam 
vadovas Br. Genys ir ižd. J. Ka
ntonas. Dvasios vadas — kun. P. 
Butkus.

Draugijoje veikia J. Tinimo va
dovaujama literatų-filosofų sekcija. 
Persiorganizavusi draugija suruo
šė du viešus minėjimus: Maironio 
— paskaitininkas p. Ramanaus
kas ir Kan. J. Tumo-Vaižganto — 
paskaitininkas J. Almis Jūragis. 
Sekcijos nariams J. Tininis skaitė 
referatą “Sugestija ir autosuges
tija.

P. S.

Vincas Kazokas r 4

Kada gyvenimo aistra jau bus seniai išblėsusi, ■ — ■ §
Ii- nerami širdis' bus lyg ugniavietė šalta su pelenais drėgnais, —9 
Godi dvasia, pasaulio garbę ir turtus apglėbusi, |
Sustos skurdi pri namo slenksčio palaužtais sparnais, A

Lyg moteris be duonos ir namų suklups ant kieto gruodo O 
Pasaulis bus jau mažas toks, ir tuščias ir nykus — I
Ji silpno kūdikio žvilgsny ieškos stiprybės ir paguodos X 
Ir šauks raudodama giedriųjų aukštumų balsu klaikiu: įj

Aš atiduosiu garbę ir turtus, kurie jausmus atšaldo, įn
Ir laimės troškulį, ir geidulingą, mažą širdį,
Užsnūdusią, po nerimo ir baimės amžinu sniegu, (d

Kad vėl galėčiali pakartot jaunystės trumpą, kūdikišką maldą, j
Ii- sielą, alpštarič^ą vidurdienio kaitroj, šaltinio Vandeniu 5

, pagirdyt,!
Ir vakarais pavargus vėl ramiai užmigti teisiojo miegu. ¥

VĖLINIU NUOTAIKA

O

MEILE IR MOTERYS
Meilė, pagrįsta grožiu, miršta greit kaip ir grožis.
Meilė — nepagydoma liga.
Meilė yra tymai: visų blogiausia* kai .ji ateina vėlai gyvenime.
Meilė - gyvenimo druska.
Meilė — kilniausia proto silpnybė.
Meilė yra dūmas, kilęs iš smikstančių ilgesių (Šekspyras).
Meilė yra perjauna žinoti, kas yra sąžinė (Šekspyras).
Meilė trunka tiek, kiek trunka pinigai.
Meil. gyvena ir lūšnelėse ir karalių rūmuose.
Meilė valdo karalystę be kardo.
Meilė nemato ydų. ........... "
Meilė šliaužia, kur negalima eiti.
Meilė daug padaro, pinigas —« viską.
Meilė, dūmas ir kosulys nepaslepiami.
Meilė išmoko ir asilus šokti.
Meilė mažina moters švelnumą ir didina vyro.
Meilė turi būti puoselėjama švelniausiais žodžiais.
Vyro meilė skiriasi nuo jo gyvenimo, moters meilė — visas jos gy

venimas (Baironas). .........
„ Niekada pelėda nebuvo tokia akla kaip mylimoji ar mylimasis.

Iš visų: takų, vedančių į moters meilę, tiesiausias yra užuojauta.
Užuojauta sukelia meilės tvaną.
Kuriuos labiausiai mylime, tiems mažiausiai galime pasakyti.
Meilė tvirtesnė už mirtį.
Vienintelis nugalėjimas meilėje — tai pabėgimas nuo jos (Napo

leonas), „ . _
Tas ne mylimasis, kurs nemyli, amžinai.
Meilė yra akla, bet mato toli.
Kur meilė, ten ir akis.
Moteris arba myli arba nekenčia: trečio kelio nėra.

Amerika ir Australia
(Pabiros iš agr. dr. Juozo Bried

žio laiškų)

Pasakojama, kad Sydnėjuje kas 
trečias lietuvis rengiasi išvykti į 
Ameriką. Naujų tremties vilčių 
jieškojimo bei auksinių užjūrio 
žemyno vilionių karštligė klesti 
ir kitose Australijos lietuvių ko
lonijose. Todėl ir įkyrusis klausi
mas, ar verta bandyti vykti į 
Ameriką, dažną lietuvį nuolat čia 
persekioja.

čia patiekiame agr. J. Briedžio 
laiškų pabiras, kurios leidžia da
ryti tūlus palyginimus trap Aus
tralijos ir Amerikos kurdinimosi 
galimybių bei pirmenybių, nes ag
ronomas, 44 mėnesius išgyvenęs 
Australijoje ir daugiau negu me
tus Amerikoje (Chicagoje), gerai 
pažįsta abiejų kontinentų gyveni
mo sąlygas.

Pirmieji a^gr. Briedžio laiškai 
bei įspūdžiai iš naujojo žemyno 
dvelkė nusivylimu ir tarsi tvirti
no patarlę, kad ten gera, kur mū
sų nėra. Tačiau Vėlesnių laiškų 
nuotaika išgiedrėjo.

Tarp kitko jis rašė: “Paskelbk 
spaudoje trumpą žinutę, kad Aus
tralijos lietuviai perdaug nesivai
kytų utopijų ir nekvaršintų ame
rikonams galvų visokiausių doku
mentų medžiojimu. “Australiokų” 
giminės mums čia, Amerikoje, ne
beduoda ramybės, nuolat klausi
nėdami ir laiškais, ir telefonu, 
kaip mes atvažiavome į Ameriką, 
kiek tai “kaštavo”, kaip ilgai lau
kėm išvažiavimo ir panašiai. Bū
tų gera, kad tautiečiai neapgaudi
nėtų savęs ir neklaidintų kitų sa
vo perdėtais verkšlenimais bei 
vargais kengūrų žemėje...”

Žmogui, turinčiam arklio svei
katą ir sugebančiam lipti per ki
tų sprandus, Amerika, imant rei
kalą visai realiai, yra geresnis 
kraštas kaip Australija. Toks 
"spartuolis” čia daugiau pinigo

užsidirbtų, jeigu, žinoma, neatsi
durtų pas graborių žymiai anks
čiau negu jam Dievulio buvo skir
ta. Palyginti tik mažas procentas 
dirba švarius darbus. Tačiau med. 
gydytojai, chemikai, inžinieriai ar 
stud, technikai daugiausia dirba 
savo profesijoje. Vienas kitas tre
jų metų laikotarpje bandė savo lai
mę biznyje, bet neteko girdėti, ar 
kas čia susilaukė didesnio pasise
kimo. Tik labai mažas skaičius 
yra praturtėjęs. Dauguma tebedir
ba įvairiose įmonėse, daug laiko 
sugaišdami tramvajuose ir nebe- 
pasilikdami jo . savo reikalams. 
Atostogų reikalas čia taip pat 

blogai sutvarkytas. Kiekvienas dar
bdavys šiuo reikalu tvarkosi, kaip 
jam patinka. įvairios šventės tik 
kaikuriose darbovietėse yra apmo
kamos. Kalėdos ir Velykos taip 
pat išimties nesudaro...

Šeimoms, pusėtinai įsikūrusioms 
Australijoje, nevertėtų likviduotis 
ir susivilioti dolerių medžiokle. Kas 
yra geras specialistas ar amatinin
kas ir Australijoje neturi galimy
bės savo specialybės išnaudoti, tam 
patarčiau čia atvykti. O tokiems, 
kurie nori australišką fabriką pa
keisti amerikonišku, nepatarčiau 
čia važiuoti. Žinoma, turint atlieka
mo pinigo, sveikatos ir jauną am
žių, visuomet patartina pasivaži
nėti po pasaulį ir savo laimę išban
dyti kitur, bet ttai darytina tik ob
jektyviai įvertinus turimą padėtį 
ir nesusidarius fantastinių iliuzi
jų planuojamai ateičiai kitame že
myne...

Aišku, kad Australija visais at
žvilgiais labai atsilikusi nuo Ame
rikos ir kad tomis pačiomis pas
tangomis ir darbu mažiausia čia 
dvigubai geriau galima. gyventi. 
Australijos gerbūvis, kaip ir liku
sio pasaulio, šiandien priklauso 
nuo Amerikos. Paskutiniųjų 10 me
tų laikotarpy Amerika yra jau pa
aukojusi šiam reikalui 100 miliiar- 
dų dolerių. Tiek Anglija, tiek Aus-

Vyro žodis kaip strėlė, moters 
kaip sulaužyta vėduoklė (kinų 
priežodis).

Moterų liežuvis yra jų kardas, 
ir jos neleidžia jam rūdyti (kinų 
priežodis).

Iš devynių moterų -viena tikrai 
yra; pavydi (kinų priež.)

Tiesą sakanti moteris turi ma
ža draugų. (Danų priež.)

Moteris dešimties metų — an
gelas, penkiolikos — šventoji, ke
turiasdešimt — velnias, aštuonias
dešimt — ragana.

' Moteris su praeitimi neturi atei
ties.

Moters jėga liežuvyje.
Atiduok moteriai visą širdį, ir 

ji sudaužys ją.
Retai klysta tas, kuris blogiau

siai galvoja apie moteris.
Tas, kuris turi moterį, laiko un

gurį už uodegos.
Aš neneigiu, kad moterys kvai

los: Visagalis Dievas jas sukūrė 
valdyti vyrams.

Moters liežuvis yra paskutinis 
daiktas, kuris miršta joje.

Nėra kito tokio keršto kaip mo
ters kerštas.

Vienas moters plaukas traukia 
labiau negu jungas jaučių.

Laimingiausios moterys, kaip ir 
laimingiausios tautos, neturi is
torijos.

Jei nebūtų moterų, vyrai galėtų 
gyventi kaip dievai.

Kokia moteris gali pasipriešin
ti pagyrimo jėgai?

Moterys ir drambliai niekados 
neužmiršta.

Moterys yra tik didesnio ūgio 
vaikai (Chesterfield).

šiaudinis vyras vertesnis, negu 
auksinė moteris.
negu auksinė moteris.

Moterys labiausiai ' džiaugiasi 
keršydamos.

Moterys būna stiprios, kai apsi
ginkluoja savo silpnybėmis.

Moterys juokiasi, kai gali, ir 
verkia, kai nori.

Moterys yra laikrodžiai, kurie 
rodo netikrą laiką.

Moterys viena antros nekenčia 
dėl vyrų.

Niekados nebuvo tokio veidrod
žio, kuris pasakytų moteriai, kad 
ji negraži.

Moteris padaryta iš stiklo.
Negražumas yra moterų sargas.
Geriau suerzinti šunį negu seną 

moterį.
Negraži moteris išgązdina vei

drodį (Japonų priež.)
• Nieko nėra nepakenčiamesnio 
kaip turtinga moteris.

Moterys pragaro vartai (šv. Je
ronimas) .

Moteris ir stiklas visuomet pavo
juje.'”

Šuo išmintingesnis kaip moteris: 
jis neloja savo šeimininko. (Rusų 
priež.)

Moteries patarimas mažos ver
tės, bet kvailas tas, kuris jo ne
klauso. (Cervantes)

Pasakyk moteriai, kad ji graži, 
ir velnias pakartos jai tai dešimt 
kartų.

Blogai su tais namais, kuriuose 
višta gieda, o gaidys tyli.

Kai senas vyras veda jauną mo
terį, jis pasidaro jaunas, o ji— 
sena.

Surinko ir išvertė J. T.

Vėlinių proga spausdiname #į 
būdingą Vaižganto mistinės vėlinių 
nuotaikos aprašymą.

‘•i Redakcija
Ruduo.’Drėgna; šalta, šiušu. Ny-_ 

kū. Ligūsta. Aš senstu. Man lai
kas keliauti ten, iš kur niekas ne
beateina. Ir man gaili tos vietos, 
kur ruduo, drėgna, šalta, ir aš jau
čiu, jog nė mirtis neturi tiek ga
lybės, kad mane visą, griežtai visą, 
išplėštų iš tos srities. Aš per visą 
savo amžių temylėjau žemę, jos 
ligomis tesirgau, jos sielvartais te- 
sisielojauz

Ir dabar aš jos apleisti visai ne- 
; noriu, nes kame pamiltasis daiktas, 
ten ir širdis. Kas—e- “širdis”? Negi 
gabalas mėsos, tik visas tavo dva
sios asmuo, kuris ilgai lipo, kol pri
lipo, kol prisirišo kurs nepaleidžia, 
ką pamilo. Kam gi sakytų žmonės, 
būk nabašninko vėlė per 40 dienų 

.nebegalinti atsitraukti iš gyvento
sios vietos; atsitraukti regimu as
meniu, kūniniu savo antrininku, sa
va išplauka emanacija iš kūno ga
rą-

Nejaugi tik per 40 dienų ?v O 
man rodos net mano bočių čia pat* 
tebesama; tų bočių, kuriems ir mi
rus, jų vėlės čia pat tebenerimsta, 
nepalieka vienų savo ainių. Jos ne
ramina visus namus. Jos beldžiasi, 
'pykši, visaip duoda suprasti, jog 
jos čia pat. Jos tebesiekia į visus 
gyvųjų reikalus^ joms teberūpi,

jog kaip tik taip padarysiu, ir ki
taip negalėsiu padaryti. Taip man, 
lietuviui, kažin kas liepia. Liepia 
ne taip, kaip lenkui, ne taip, kaip 
vokiečiui, ne taip, kaip čigonui.

Sako apsigimimas tautos ypaty
bės. Pigus aiškinimas. Aš supran

tu, kodėl tai magai paukštikei buvo, 
yra ir bus sparneliais parašoma: 
18 81. Bet man toli gražu, neaiš
ku, kodęl aš dantimis ir nagais gi
nu šį drėgną kraštą, šią pilką pa
dangę, šį džiovos Jizdą, ir nė dy
kai neimu nei saulėto Krymo, nei 
Skandaujos uolynų. Kodėl man ten, 
kitur, neramu, kad ir gera? Kodėl 
vis varo ten, kur negera, bet sava ?

Karžygiai • bočiai tebėra su ma
nim. Jie gynė savo lizdus, jie kri
to nuo smūgių. Jų kūnus buvo nu
vilkę į tėvynės pasienius, bet nie
kam nebuvo tiek galios, kad jų sie
los atgal negrįžtų. Bočiai mušė 
priešininkus kryžuočius šalin nuo 
to krašto sienos, kaip mušė įkyrų 
meškiną, nuo savo būklo, nuo savo 
“namo” sienų, kaip kamšęs siau
rus langelius nub piktos lūšies jel- 
bininkės. Jų bijodamas drebėjo; 
drebėdamas budėjo. Neapkentė ne
ramintojų ir toli juo vijo. Vijo, ir 
vėl grįžo. Ir mirė sielodamasis: kas 
bus be manęs mano mylimąjai 
draugei ir jos kūdikiams? Ir liko 
savo dvasia su jais ir su jų žmono
mis ir vaikais, ir su jų, ir su jų... 
iki mano dienų.

kaip teberūpi karšinčiui. Nors pats 
jis ir nebegali, ir nepadirba, vis da 
kitus, mačys nmačys, tebesūdija. 
Bent savo liežuviu tebedalyvauja 
gyvenime, darbščiame gyvenime.

Jaunieji, karšinčiaus nebekenčia. 
Girdi, ir be tavęs viskas bus pada
ryta! Maža kas bus padalyta! Ale 
kad tame padaryme turi būti ir jo 
dalelė. Jis kūnu tenegali; nuo ben-
drojo gi sielvarto negali žmogaus 
atitraukti jo kūno negales. Ir jo 
sielojimasis, nemanykite, kad tuš
čias. Senio žodžiai tai ne vėjo švil-

Aš šiandien, šį vėlių vakarą, 
ypač jaučiu, nors nesuprantu^ ma
tematiko spėjamąjį ketvirtąjį iš
matavimą: tą ypatingą medžiagos 
vietą kurią išbrėžia savim, slink
damas kūnas — kubas, trijų ma
tavimų, taip taškas, slinkdamas iš
brėžia liniją vieno matavimo. Tas 
ketvirtasis matavimas, nors ne čia 
pat — čia pat; medžiaga jam ne-
kliudo ir jame gana vietos visokiai 
nemedžiagai drauge su visomis 
mano bočių vėlėmis, ir joms nėra 
reikalo sava ar nesava valia trem-

oi^pem W ‘suuųČęp^d 
jimas. Kas savo sielą į darbus dė
jo,’į gryčią krovė, tas jos nebeat- 
siims: ji paliks ir sudarys drauge 
su kitomis — tautos dvasią,“ kuri 
ainius lenks šiaip ar taip daryli, 
tą apkęsti, šiuo bjaurėtis; tą mylė
ti,, ant Šio apmaudą giežti.

Kas mauo“sąžinę” sudaro? Kas 
jai šnibžda: tai gerai esi padaręs, 
gi šitaip negerai būsi padaręs! Ko
dėl man sarmata, kad aš negerai 
esu padaręs, ir neramu, kad galiu 
ir vėl taip padaryti? Ir aš žinau,

tis, kur toliau, į .tyčia padaromą 
vėlyną.

Vėlių vakaras., šiušu. Nyku. Aš 
noriu išbrėžti savim ketvirtąjį iš
matavimą ir išvysti-. mano-boČių 
vėles; tas,-kurios sudarė Vjšą'fnano 
būdą ir veda mane tais, ne kitais 
veikimo takais. Ir aš jaučiu jas 
čia pat, ranka pasiekiamas, tik rei
kia padaryti vienas vienintelis žin
gsnelis.... iš savo kūno.

šiušu. Nyku. Vėlių vakaras. Ma
nęs niekas nemyli, tik tos būčių 
vėlės. '

Jurgis Janavičius

PASAKA APIE
tralija vis dar išmaldauja para
mos savo pašlijusiai ekoniminei pa
dėčiai pagerinti. Taigi doleriai šian
dien visam pasauliui ir toliau dik
tuoja ekonominį gerbūvį....

Mes esame įsitikinę, kad buvi
mą Amerikoje tenka laikyti laime, 
nes, manome, kad tik čia šiandien 
galima jaustis laisvai- ir saugiai. 
Ir dar daug laiko prabėgs, kol bent 
koks kraštas galės duoti savo pi
liečiams tokį laisvą, saugų ir pa
togų gyvenimą, kokį šiandien turi 
amerikonai. Apsidairius aplink, vi
sur čia matyti jėga, galybė, tur
tas ir laisvė. Visur čia pastebi kra
što pasitikėjimą savimi, milžiniš
kus jo užsimojimus bei pasiektus 
milžiniškus rezultatus pažangos ir 
technikos srityse. Kapitalo trūku
mas čia nejaučiamas, taip pat ir 
žmonėms darbo čia netrūksta....

Amerikoje ir pati tremtis atro
do žymiai lengvesnė, nes turime 
visą eilę lietuviškų radio translia
cijų, pakankamai lietuviškos spau
dos, lietuviškų pramogų ir k. Pvz. 
į „Margučio” piknikus Chikagoje 
susirenka apie 5-6 tūkstančius lie
tuvių. čia jautiesi lyg ir Lietuvo
je, nes ištisi Chicagos kvartalai su 
savo lietuviškomis krautuvėmis ir 
karčiamomis yra lietuviški. Kas 
penktas namas čia yra saliūnas, 
ir visi jie neblogai laikosi.

Taigi galvojant apie saugesnę 
savo ir ypač priaugančios kartos 
ateitį, būtų neišmintinga nesisten
gti patekti į Ameriką, nors ir prie 
dabartinės gyvenimo vietos rištų 
visa eilė sentimentų...

šta; keliolika statistinių palygi
nimų uždarbio ir pragyvenimo at
žvilgiu. Pvz. savaitinis vyro ir žmo
nos bendras vidutinis netto atlygi
nimas į savaitę Chicagoje apie 100 
dolerių. Keturių asmenų šeimai, 
kur tik tėvai dirba,( pagrindinės

išlaidos yra sekančios: butas iš ke
turių kambarių ir virtuvės — 10 
dol., maistas, ir vaisiai — 25 dol. 
Vadinasi, maistas ir butas drauge
— 35 dol. Tokiu būdu per savaitę 
santaupų susidaro 65 dol., už ku
riuos būtų galima įsigyti sekan
tys daiktai: vyriškų vidutinio geru
mo batų — 8 poros, moteriškų ■— 
12 porų, vaikiškų - 16 porų; gerų 
vyriškų viršutinių marškinių —- 20 
porų; vid. gerumo vyriškų kosti- 
mų - 2; labai geras vyriškas žiemi
nis paltas — 1; senesnio tipo piani
nai — 2; naujas šaldytuvas — 
vienas penktadalis, o truputį nau
dotas — 1; skalbimo mašina— į; 
dulkių siurblys — 1, automobilis 
(pagal Sydney kainą 1000 svarų)
— viena dvyliktotoji; televizijos 
aparatas (vidutinis) vienas trečda
lis; radijo aparatas 6 lempų — 3. 
Dviejų aukštų su rūsiu namas (iš 
dviejų butų po 7 kambarius) — 
17000-25000 dol. (5-6 metų 'savai
tinės sutaupos). Mėnesinis mokes
tis už telefoną — 4 dol. 70 centų. 
Tel. įrengimas - 2 dol. Elektra 6 
kambarių butui su radio mėnesiui 
1 dol. 50 centų. Gazas virtuvei per 
m.nesį — 1 dol. 50 centų. Savaiti- i 
nis kelionės bilietas į darbą — 2? 
dol. Kino bilietas — 70 centų. Vi
zitas daktarui — 3-5 dol. Lietuviš
ko alaus bonka — 40 centų. Visl$ 
bonka —- 3-4 dol.

Agr. Briedžio manymu Ameriko
je viskas pigiau, 'išskyrus maistą, 
kur vienas doleris prilygsta vienam 
svarui.. Amerikoje doleriais uždir
bama mažiausia 4-5 kartus daugiau 
negu svarais Australijoje. Darbo 
gauti Amerikoje nesunkų..,.

ALBERTO LAIME

' beguliu1 Pdulius

(Skaityta Sambūrio “šviesa*
17. 10,

Mūsų mieste gyveno žmogus 
vardu Albertas. Jis turėjo namą, 
sodą ir gerą tarnybą, tiktai jo 
žmona buvo labai pikta. “Oi, kokia 
pikta yra mano žmona”, dažnai 
atsidusdavo sau Albertas ir, jis 

. vis galvodavo ir galvodavo kaip, 
jam taip atsitiko. Pagaliau jis su
prato, kad čia yra prikišta ranka 
iš aukščiau. “Per žmonos pyktį 
pats Dievas kalba į mane; Jis ne
pritaria mūsų santuokai”, galuti
nai išsiaiškino Albertas. Nuo to 
laikė pragiedrėjo jo širdis. Kai ar
timi bičiuliai prie progos paklaus
davo: “Na, o kaip žmona?”, jis 
atsakydavo: “Pikta kaip ir visuo
met, bet...” Ir jis šypsodavos. 
Tokią didelę Albertas nešiojosi 
viltį.

I miestą atėjo pavasaris. Su
mirgėjo, nušvito darželiai ir sodai 
ir pas Albertą žydėjo jazminai. 
Vieną dieną jis sėdėjo prie stalo. 
Tarpduryj, atsukus jam nugarą, 
stovėjo žmona. Durys buvo plačiai 
atidarytos, bet nei sodo žiedų nei 
dangaus Albertas nematė. Tiktai 
mažytis, tiesiog juoko vertas mė
lynės pakraštėlis spinksėjo pro 
žmonos pečius. Albertas sėdėjo ir 
laukė. “Dabar”, staiga sušnibždė
jo balsas. Ar sakė kas ką? Ne,ne. 
Tai tik vėjas šiureno jazminų šake
les. Albertas sėdėjo ir laukė. “Da
bar”, vėl sušnibždėjo balsas. Ar 
kalbėjo kas ką? Ne,ne. Tai tik 
kregždės šlamėjo palei stogą. Bet 
ar tikrai tik kregždės?... Stip
riai kaip dar niekad plakė Alberto 
širdis. “Dabar”, trečią kartą su
šnabždėjo. balsas, šį sykį Albertas 
neapsiriko. 'Neveltui jis jau se
niai nešiojosi didelę viltį. Jie žino- 
dėl. Albertas atsistojo ir, sukaupęs

’ Šydnėjaus sk. literatūros vakare 
1953.)
jo kas jį šaukia ir jis žirtojo ko- 
visas jėgas, spyrė į žmoną.

Ei, kokie keisti dėjosi aną’ dieną 
dalykai: Alberto žmona skrido. Iš 
pradžių jis dar matė jos plazdan
čius sijonus, bet Jinai skrido au
kštyn ir vis aukštyn ir netrukus 
pavirto mažutėliu, nykstančiu taš
keliu. O kai, perbraukęs ranka per 
akis, nustebęs Albertas vėl paž-. 
velgė į dangų, jis nieko nebegalė
jo įžiūrėti.

Neilgai trukus jis vedė kitą. 
“Mano svajonė”, taip vadino jis 
savo antrąją ii’ vakarais vaikščio
davo su ja po žaliuojantį sodą. Rau
doni obuoliai ir auksinės kriaušės 
krito po jų kojomis, o jų krūtinė
se”, vieną vakarą tarė jaunoji. 
“Albertai, kai išauš pavasaris ir 
sužydės jazminai mes jau būsim 
trise,,. Albertas tylėjo. švelniai 
— taip nuostabiai švelniai jis glos
tė jaunosios rankas. Tačiau dar 
tą pačią naktį iš dangaus pargrį
žo piktoji. Ji atūžė tiesiog iš žvai
gždžių ir, pramušusi stogą ir lu
bas, nusileido ant lovos ir negyvai 
suspaudė tykiai alsuojančią Svajo
nę. O Albertas miegojo ir sapnavo. 
Ir jo sapnas buvo gilus ir tviskan
tis, kaip saulės nušviestos marios.

Galima atsisveikinti su tuo, nuo. 
ko atsiskirt, tačiau nuo tėviškės 
ir motinos atsisveikinimo nėra. —>- 
N. Mazalaitė.

O visdėlto — gražiausias daly
kas Čia žemėje yra mylėti ir būti 
mylimam. W. Busch.

Kas geriausiai gali pakelti' gy
venimo džiaugsmus ir skausmus, 
tas yra geriausiai išauklėtas. •*- 
J.J. Rousseau.
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MOŠŲ PASTČGt

Kelyje i Savarankiška Ateiti
AMATAI

Amatuose lenktyniauja senoji 
lietuvių ateivių karta su naująja,- 
Vienas seniausiai Sydnėjuje gyve
nančių lietuvių amatininkų yra 
siuvėjas JONAS VIEDRINAS, tu
ris medžiagų krautuvę ir siuvyk
lų 104 Hunter SU Sydney-City. 
Anglijoje išmokęs siuvėjo amato, 
jis atvyko i Australiją prieš 40 
metų. Pradžioje dirbo kaip siuvė
jas didelėje miesto siuvykloje. Jis 
gerai atsimena tuos laikus, kada 
darbininko savaitinis atlyginimas 
buvo tik 2-3 svarai. Bet J. Viedri- 
nas buvo pasiryžęs prasimušti j sa
varankiškus siuvėjus. Per eilę me
tų sunkiu darbu susitaupęs pinigo, 
jis išsinuomavo patalpas ir įstei
gė savo medžiagų krautuvę ir siu
vyklą. Darbas sekėsi ir p. Viedri- 
nas gražiai prasigyveno. Užėjus 
1929 metais krizei gyvenimas la
bai pasunkėjo. Niekas nebedavė 
užsakymų ir pritrūko darbo. Ne- 
beuždirbdavo nei krautuvės ir siu
vyklos nuomai. Bet p. Viedrinas 
buvo pasiryžęs žūt būt krautuvę 
išlaikyti. Dėl to, krizei besitęsiant, 
teko net parduoti nuosavus namus, 
kuriuos anksčiau buvo įsigijęs. 
1933 metais krizė baigėsi ir reika
lai pagerėjo. Pamažu atsigavo ir 
J. Viedrinas. Amatas pradėjo neš
ti pelną ir jis vėl prasigyveno — 
nusipirko namus Hurstvillėje, kur 
ir dabar gyvena. SaVo stropiu dar
bu gražiai išaugino šeimą — du 
sūnus ir dukterį. Sūnus Antanas 
išmoko 'tėvo amato, kitas sūnus 
dirba inžinerijos srityje. Ištekėjusi 
duktė ir vedęs sūnus augina jam
gražų anūkų būrį. J. Viedrinas 
buvo vienas iš ALD-jos steigėjų. 
Draugijos susirinkimai būdavo jo 
krautuvėje. Dabar nors iš aktyvaus 
visuomeninio darbo yra pasitrau
kęs, domisi lietuviška veikla ir pa
laiko lietuvišką spaudą. Buvo pla
navęs grįžti į Lietuvą, bet paskuti
nis-karat tuos planus suardę. Ir 
dabar p. Viedrinas, nors jau pa
gyvenęs ir žilaplaukis, bet dar 
energingas ir tvirtas, nėmeta sa
vo amato, mielai sutinka atsilan
kančius lietuvius ir prišneka gra
žia lietuvių kalba.

JONAS KELERTAS, buvęs Lie
tuvos Nepriklausomybės kovų da
lyvis, palikęs Lietuvoje savo moti
ną ir jauną šeimą, vienas atvyko 
į Australiją 1929 metais pačiu sun
kiuoju krizės laiku. Bedarbei siau
čiant buvo labai sunku gauti darbo 
ir Kelertas pasigailėjo į Australi-

mai batus tebegamina iki šian
dien. Buvo suplanavęs dirbtuvę iš
plėsti į fabrikėlį, bet specialistų 
darbininkų trūkumas ir vėliau 
žmonos mirtis laikinai tuos planus 
sustabdė. Rūpindamasis ekonomiš
kai stipriai atsistoti ant kojų p. 
Kelertas neužmiršo ir lietuviškų 
reikalų. Buvo uolus ALD-jos na
rys, o vėliau priklausė Liet. Ka
talikų šv. Kazimiero D-jai ir buvo 
jos Centro Valdybos narys. Kaip 
pavyzdingas tėvas leido ir tebe- 
leidžia savo vaikus į mokslą. Sū
nus Jonas, gimęs Lietuvoje, yra 
banko tarnautojas. Vyresnioji du- 

•ktė mokytojauja pradžios mokyk
loje, jaunesnysis sūnus mokinasi 
policijos mokykloje, o duktė lahko 
gimnaziją. Dabar p. J. Kelertas 
yra tvirtai atsistojęs ant kojų ir 
savo dirbtuvės išplėtimui turi daug 
gražių planų ateičiai.

Iš naujosios ateivių lietuvių 
kartos geriausiai amatuose įsikū
ręs yra portfelių dirbtuvės savinin
kas p. V. SAUDARGAS. Portfe
lių dirbtuvė egzistuoja jau penkti 
metai ir palaipsniui auga. Augi
mo tempas daugiausia priklauso 
nuo apyvartos kapitalo didinimo 
galimybių. P. Saudargo manymu 
dirbtuvė turi didesnį pasisekimą 
negu pradžioje buvo tikėtasi. Šian
dien dirbtuvė stovi ant gero kelio 
ir rinkoje yra tvirtai pastačiusi 
savo koją. Pasisekimo laidas — 
gamyba geros kokybės portfelių 
palyginant pigia kaina. P. Sau
dargas yra labai optimistiškas ir 
mano, kad Australijoje yra leng
viau organizuoti, įmonės negu Eu
ropoje, nes čia prekių pareikala
vimo rinka dirbtinai auga ryšium 
sū {migracija. Parduoti pagamin
tas prekes nėra jokio sunkumo. 
Faktihai negalima tiek pagamin
ti, kiek galima parduoti. Ponui 
Saudargui užsitikrinti pastoją 
rinką užteko pusę dienos pavaikš
čioti po Sydnėjų. Jo gamintus stan
dartinius portfelių modelius gall- 
hia-pirkti Sydhey-City 134rKinfc 
St firmoje “N I COLLE”. Su spe
cialiais užsakymais patariama 
kreiptis betarpiai į dirbtuvę 100 
Green Point Rd. COMO — NSW.

Sydnėjuje beveik visi pažįsta 
lietuvį fotografą PRANĄ SAKA
LAUSKĄ, 73 Wellington St New
town — NSW. Amato išmokęs 
Lietuvoje įvairiose foto studijose 
ir Karo Aviacijos laboratorijose, 
tuo amatu verčiasi ir Australijoje. 
Atlikęs sutartį, išsinuomavo Ro
yal Arcade kioską Nr. 1 ir pradėjo 
pirmuosius žingsnius kaip gatvės 
fotografas. Pradžioje sunkiai se

Daugumas į Australiją atvykusių lietuvių Lietuvoje buvo dirbę 
Savarankišką įvairių profesijų darbą. Tokiems žmonėms priverstinas 
paprasto darbininko darbas fabrike širdies netraukia, o kartais darosi 
visai nepakeliamas, žuvis plaukia, kur giliau, žmogus ieško, kur ge
riau. Nenuostabu, kad ir mūsų tautiečių nemažas skaičius stengiasi 
išsiveržti iš fabrikų ar nepatraukiančių tarnybų ir pradėti verstis 
savarankiškai prekyboje, amatuose ar žemės ūkyje. Vieniems sekasi 
geriau, kitiems ne taip gerai, bet jų visų pastangos ir kova už sa
varankišką profesiją, ekonominį gerbūvį ir šviesesnį rytojų yra gra
žus pavyzdys visiems, teikiąs vilčių ir vertas dėmesio. Siame straips
nyje ir bandome duoti keletą būdingesnių įsikūrimo pavyzdžių.

kėsi. Nufotografavus, duodant kio
ske adresą savo foto atsiimti atei
davo tik apie 10% fotografuotų 
asmenų. Pradėjus vietoje imti pi
nigus, australai, pastebėję svetim
tautį, dažnai atsinešdavo labai šal
tai. Bet geras darbas praskynė 
kelią ir per tautinius barjerus. Ir 
australai buvo jo nuotraukomis 

ėmė dažniau kviestis 
į namus. Tarp kitų 

yra fotografavęs 
ir kard. Gil

roy ir tos nuotraukos buvo spaus- 
australų katalikų laikraŠ- 
Kaip ALB Krašto Valdy

bos foto korespondentas jis foto
grafuoja visus svarbesnius Sydnė- 
jaus lietuviško gyvenimo įvykius

ČYS LUKAUSKAS. Jis ptekybi- 
ninko karjerą pradėjo dar Nepri
klausomoje Lietuvoje, įsikūręs 
garsioje Phillips Radio firmos ats
tovybėje Kaune. Biznieriaus gys
lelė vertė jį tęsti pamėgtą darbą 
ir tremtyje Vokietijoje. Atvykęs 
į Australiją, prie pirmosios gali
mybės vėl pabandė eiti australiš
ko biznieriaus keliu. Mokėdamas 
keliolika kalbų ir pritapęs prie 
australiškų firmų pirmaisiais nau
jųjų ateivių užplūdimo laikais bu
vo dideliai paslaugus savo tautie
čiams jų kurdinimosi bėdose, pa
gelbėdamas jiems įsigyti lengvo
mis sąlygomis reikalingų staty
binių medžiagų bei kitų namų apy
vokos reikmenų. Būdamas lėto 
charakterio, retai prakalbėdamas 
“lyčną” žodelį, daugiausia važinė
damas automobiliu jautriai atjaus
davo ir bendruomeninius reikalus, 
pagal biznieriaus galimybę pagel
bėdamas vietinei spaudai savo ir 
atstovaujamą firmų skelbimams. 
Ir šiam numeriui taip pat yra pa- 
gelbėjęs pasirodyti didesnių pus
lapių skaičiumi, parūpindamas 
skelbimų. Reikalui esant tautie
čiai gali ir toliau kreiptis į p. M. 
Lukauską 64 Womora Rd. Hurst- 
ville. Telef. LU 3154.

P. VACLOVAS NARBUTAS 83 
Enmore St. NEWTOWN, NSW. 
Telef. LA 4791, jau du su puse me
tų darbuojasi kaip namų ir biznių 
pirkimo agentas. Per tą laiką yra 
pardavęs virš 120 namų austra
lams ir įvairių tautybių emigran
tams pirkėjams. Apie 50 lietuvių 
yra pasinaudoję p. Narbuto pa
tarnavimu. P. Narbutas sako, kad 
sąžiningas patarnavimas pirkėjui 
yra geriausia reklama ir biznio 
pasisekimo laidas, nes patenkinti 
pirkėjai atsiunčia dar 3-4 savo pa
žįstamus ir tokiu būdu klijentūra 
duga. “Dirbu ne dėl pinigo, bet 
pirkėjams patarnauti, kad jie už 
savo pinigus galėtų pirktis tokias 
nuosavybes, kuriomis būtų paten
kinti ir laimingi. Man trūksta tik 
vieno dalyko— laiko visiems pir
kėjams patarnauti” — priduria 
energingas p. Narbutas.

ją atvykęs. Po kiek laiko pasisekė 
gauti darbo batų fabrike. Laikai 
negerėjo ir Kelertas buvo sumanęs 
išvažiuoti į Argentiną, bet tuo lai
ku jau buvo sutvarkyti dokumen
tai šeimai atvažiuoti į Australiją 
ir nuo to plano teko atsisakyti. 
1981 metais atvyko iš Lietuvos 
žmona su šeima. Didelėmis pastan
gomis ir taupumu p. Kelertui pa
sisekė susitaupyti šiek tiek pinigų 
Ir nusipirkti sklypą žemės Bank 
St. Padstow. Laikams gerėjant au
go'ir turtas ir šeima. Pasistatė na
mus. 1937 metais nusipirko batų 
siuvimui reikalingas mašinas ir 
pradėjo savo dirbtuvėje gaminti 
batus Sydnėjaus firmai W. Jones
Pitt St. P. Kelertas kaip aukšto^ 
kokybės rankomis siūtų batų spe
cialistas įsigijo gerą reputaciją 
firmoje, nes jo siūti batai buvo 
pirkėjų labai pageidaujami. Vė
liau įsigijo naujas moderniškas 
amerikoniškas mašinas ir tai fir-

SPAUSTUVĖ “MINTIS”.

Krašto Valdybos renkamam albu
mui. Be to yra Amerikos lietuvių 
žurnalo “Lietuvių Dienos” foto 
korespondentas Australijoje. Šių 
metų pradžioje buvo išsinuomavęs 
patalpas foto studijai ir kirpyklai, 
bet dėl nepalankių verslui sąlygų 
turėjo nuo jų atsisakyti, šiuo me- 
metu fotografuoja tik pakviestas 
į namus. P. Sakalauskas tikisi 
greitu laiku vėl įsirengti patogią 
foto studiją ir savo biznį išplėsti. 
Be to p. Sakalauskas ruošia platų 
lietuvių įsikūrimo Australijoje al
bumą. Kaip politinis kalinys, už 
pogrindinę veiklą Lietuvos Vada
vimo Sąjungoje vokiečių kankin
tas Rottenburgo kacete, p. Saka
lauskas yra tautiečių tikrai pa
laikytinas.

PREKYBA
Prekyba verčiasi nemažas lietu

vių Skaičius. Sydnėjuje Žinomas 
P. Gėrybes pieno baras, p. Stasiū- 
naičio ir p. Gulbino maisto krau
tuvės. Tačiau labiausiai Sydnėjuje 
yra pažįstamas prekybininkas ME-

Prieš porą metų A. Baužė pra
dėjo judinti lietuviškos spaustuvės 
Sydnėjuje įsigijimo klausimą. Su
siradus būreliui pritariančiųjų: 
Dr. A. Mauragis, J. Kantonas, V. 
šopys, Pr. Nagys,, ir M. Malaitis, 
buvo įsteigta akcinė bendrovė, įsi
gytos mašinos, išsinuomotos patal
pos ir pradėtas spausdinimo dar
bas.

Pradžioje spaustuvė dirbo nepil
nu kapacitetu, nes buvo spausdina
ma tik viena “Mūsų Pastogė”. Vė
liau reikalai pamažu taisėsi ir šiuo 
metu jau be “M.P.” yra spausdina
mas latviškas laikraštis “Pasaule”, 
vengrų “Keresztje”, slovakų “Slo- 
vensky Stit” ir attliekami kiti 
įvairūs darbai.

šį specialų “Mūsų Pastogės” 
numerį spausdinant “Mintis” yra 
tiek apkrauta darbu, kad dirba 
net trimis pamainomis ir gal dėl 
to kiek vėluoja ir šis numeris, nes 
dvigubo numerio surinkimas spaus
tuvės darbą išmuša iš normalių 
vėžių.

Visais spausdinimo reikalais 
lęreiptis telefonu WB 1758, Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney.

ŽEMĖS ŪKIS
Nors lietuvių atėivfų tarpe yra 

nemažai ūkininkų, tačiau į austra
lišką Ūkį palyginamai mažai kas 
bando kurtis. Nors kiekvienas na
mų savininkas savo kieme turi šio
kį tokį darželį ir bando ūkininka
vimą mažame maštabe, bet pilnai 
iš Ūkio verstis dalinai dėl nepa
žįstamų ūkininkavimo sąlygų ne
daug kas drįsta. Tvirčiau ūkyje 
yra įsikūręs mūsų tautietis p.

ALEKSANDRAS ŠALŪGA. P. 
Šalūga atvyko į Australiją prieš 
3 metus. Pabandęs darbą fabrike, 
išėję pusininkauti į ūkį. Tame 
ūkyje buvo labai užleistas jaunas 
sodas ir duodavo mažai naudos. 
P. šalūga pasiūlė savininkui nu
pirkti 1000 vištyčių kaip bendrą 
nuosavybę ir užvesti vištų ūkį. Viš
tos davė neblogą pelną ir p. ša
lūga pasiūlė savininkui vištų ūkį 
praplėsti iki 5000 vištų. Savinin
kas sū tuo nenorėjo sutikti, nes 
jam labiau rūpėjo sutvarkyti ap
leistą sodą. Dėl kilusių nesusipra
timų p. šalūga iš ūkio pasitraukė, 
o kadangi nebuvo išgyvenęs pagal 
sutartį nustatytą laiką, jam teko 
atsisakyti nuo priklausančių pu
sės vištų. Tada jis išsinuomavo 
vištų farmą be vištų už 4 svarus 
į savaitę ir nusipirkęs 1500 vištų 
pradėjo savarankiškai ūkininkau
ti. žmona prižiūrėjo vištas, o jis 
pats susirado darbo uždirbti viš
tų pašarui ir nuomai. Bet išnuomo
tas ūkis p; šalūgos nepatenkino. 
Po metų jis nusipirko vištų far> 
mai tinkamą 10 akrų plotą Kelly- 
villėJe. Perkant ūkį žiūrėta, kad 
būtų iš pietų pusės užuovėja, ir 
pakrypimas į šiaurę ir kas svar
biausia, kad tame ūkyje nebūtų 
anksčiau laikytos vištos, nes dėl 
gausių vištų ligų galima nusipir
kti ne tik farmą su visais patogu
mais, bet ir su įvairiomis ligomis, 
kurios nevieną vištų ūkininką pri
vedė prie bankroto.

Ūkis buvo pavadintas lietuvišku 
“Sodybos” vardu. Greitomis ūkį 
aptvarkęs ir paremontavęs persi
kėlė į jį su nuosavomis 1200 vištų. 
Nuo darbo atsisakė nes reikėjo 
tvarkyti savo ūkį, o be to vištos 
duodavo užtenkamai pajamų pra
gyvenimui ir statybos medžiagai 
pirkti. Pav. šiemet p. šalūga iš 
1000 vištų peryklos gavo apie 800 
svarų. Pašaras kainavo 300 svarų. 
Užsibaigus perinimo sezonui kiau
šinius siunčia Egg Marketing 
Board’ui ir gauna apytikriai treč
daliu mažiau. P. Šalūga sako, kad 
bendrai apie vištų didelį pelningu
mą negalima tvirtinti. Tas prik
lauso nuo vištų skaičiaus, jų sto
vio ir amžiaus. Vištų ligų Austra
lijoje yra labai daug ir su jomis 
reikia atsidėjus kovoti.

P J. ADAMŠAS prieš porą me
tų nusipirko mažą ūkelį Fairfiel- 
de. Du akrai apsodinti persikų me
džiais. Australijoje sodinama į 1 
akrą po 100 medžių. Medžių yra 
įvairių: jau apsenusių, jaunų ir 
visai gerų. Vaismedžiai, vedą vai
sius su kauliukais gyvena papras
tai 14-16 metų, o paskui skaitosi 
pasenę ir nyksta. Gerai trąšioje 
žemėje išaugintas ir prižiūrimas 
medis duoda 2-3 svarus pelno. 
Taip kaip gera dėsli višta turi duo
ti per metus £1.10.0 gryno pelno. 
Labai svarbu kokia vaisių rūšis 
ir kuriuo laiku jie prinoksta. Dar
bo reikia įdėti gana daug, nes per
sikų medžių šakelės reikalinga 
kiekvienais metais apkarpyti, prie
šingu atveju vaisių veda tik kas 
2 metai. Kaip praktika rodo vien 
persikus auginti nėra praktiška, 
nes jų sezonas baigiasi per du mė
nesius. P. Adamso kaimynai ša
lia persikų augina vynuoges, dar
žoves ir laiko vištų Ūkius. Tuo 
būdu sodaą duoda dvigubą naudą:

vaisius ir vištoms žalią lesalą, o 
vištos sodui trąšų. Jaunas persi
kų medis vaisių neša tik po 5-6 
metų. Reikia labai ilgai laukti pa
kol jis užauga. P. Adamšas pla
nuoja ateityje pradėti vystyti miš
rų ūkį.

Šiuo straipsniu nebuvo planuo
jama aprašyti visus amatininkus, 
prekybininkus ir ūkininkus. Mes 
tikime, kad dar yra daug įvairio
se srityse savarankiškai besiver
čiančių tautiečių, apiq kuriuos ra
šančiam nepasisekė gauti kokių 
nors žinių. Šiuo buvo norėta duoti 
bendras vaizdas apie savarankiš
kai besiverčiančius tautiečius, kad 
jų pavyzdys paskatintų ir kitus 
siekti savarankiško ateities ryto
jaus.

J.A.Jūragis

SPAUDOS
KIOSKAS

Jau 1950 mettų pradžioje lietu
viška spauda iš užsienių pradėjo 
plaukti į tuometinj lietuviškąjį 
centrą Young gatvėje prie Circu
lar Quay. Iš ten p. Genšienė kny
gų ir laikraščių prekybų perkėlė 
prie šv. Juozapo bažnyčios Cam- 
perdowne, kur susidarė naujas pa
togesnis lietuviškas centras. 1951 
m. kioskų perėmė p. Alf. Žukaus
kas, kuris jį vedė iki 1952 m. bir

želio mėn. Jam atsisakius kioskų 
perėmė p. J. Rugelis, kuris dabar 
jam ir vadovauja. Lietuviškos spau
dos platinimas nėra lengvas. Sun
ku yra atsiskaityti su užsieniais 
dėl valiutos suvaržymų, sunku yra 
knygas ir žurnalus į Australiją 
įgabenti. Bet sunkiausia yra ma
tyti, kad tik labai mažas tautie
čių skaičius perka ir palaiko spau
sdintų žodį. Lietuviškų spauda 
platinti Sydnėjuje apsunkina dide
lis miesto išsisklaidymas. Didžiau
sių galimybę tėikla sekmadie
niais žmonių susibūrimas į baž
nyčių.

Nežiūrint visų sunkumų Sydnė
Jaus lietuviškos spaudos kioskas 
visada stengėsi ir stengsis kiek ga
lėdamas patarnauti lietuviškai vi
suomenei.

J.R.
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VERSLAS

GEROVES

PAGRINDAS
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VISĄ STATYBINĘ MEDŽIAGĄ 
pirkite

vienoje centralizuotoje krautuvėje
STALIŲ DARBAI

Tik labai aukštos kokybės, bet pigesnėmis kainomis. 
Langų rėmai, pakeliami langai, durys, krautuvių ir 
raštinių įrenglmaiiš oregono ir Pacifiko ar Queens- 
lando klevo.

STATYBOS GELEŽINĖS PREKĖS IR SANITARINIAI 
(RENGIMAI

didelis pasirinkimas vietinės gamybos ir importuo
tų gaminių.

NAMŲ APYVOKOS REIKMENYS
visų rūšių aparatai kiekvienam darbui, karšto van
dens sistemos.

FROMICA I RLAMINEX
galima pirkti plokštėmis ar reikiamo dydžio gaba
lais. Jeigu reikia supjaustoma ir pritaikoma vietoje. 
Patarimai ir kainos pasiteiravus.

STIKLAS
langams ir baldų padengimui supjaunamas pagal 
dydį ir pristatomas į namus.

MŪSŲ PATARNAVIMAS
Moderniškiausios demonstravimo patalpos Sydhėjule 
palengvina pasirinkimų. Patogi vieta. Lengvina pa
sistatyti mašinas. Reguliarus pristatymas į visus 
priemiesčius. Užsakymai iš provincijos išsiunčiami 
skubiai.

A.B. CARR PTY LTD.,
14-18 Parramatta Rd., HOMEBUSH, NSW

UM 8401 (Olinijos)
Sydnėjaus moderniškas statybinės medžiagos centras 

(prie pat H.M.V. fabriko)
AUtoras M. LUKAUSKAS (Priv. telef.) 

LU 3154 iki 9 rak ryto.
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a
 nejaus
i “Kovas, į sa- 
augumą Sydnė- 
etuviško jauni- 
ia ir dirba įvai-

ašto Valdybos 
sporto reikalų 
jai p. A. Usti- 
, Sydnėjuje gy- 
sušaukė slegia

mąjį/ sportininkų susirinkimą. 
Dalyvaujant gausiam skaičiui jau
nimo, sporto klubas Sydnėjuje bu
vo pavadintas1 PKovo” vardu it 
išrinkta pirmoji klubo valdyba iš 
sekančios sudėties: A. Ustijanaus- 
kas •— pirmininkas, V. Šneideris 
— vicepirmininkas, V. Šutas — 
sekretorius, VI. Daudaras — iždi
ninkas ir L. Makarovaitė — mo
terų sekcijos vadovė. Pirmoji val
dyba susidūrė su dideliais finan
siniais sunkumais, nes būtiniausi 
dalykai kaip uniformos ir stalo te
nisui stalas buvo labai reikalingi. 
Valdybos pirmininkas, užmezgęs 
santykius su Krašto Valdyba, ga-

ESTONIAN

Estonians living in Sydney, New 
South Weles, hąve their own com
fortable community centre, a two- 
storey brick building at 141 Camp
bell Strectt. 'T.-

lt was built in 1940 ata coat of 
£6,500, the money raised b,y a Co
operative Society organised for 
that purpose.

The Estonian Club has 400 mem
bers.

The building has a large hall 
and stage, a reading* room and 
lending library with 10,000 books, 
a large two-table biliard room, a 
dining room, where Estonian food 
is served, and a well-furnished com
mittee room.

The Club carries out many ac
tivities. It peerforms, plays for

The club house in Campbell Str. Sydney.

Estonians Library.

„KOVAS”
vo iš jos paramų pinigais, už ku
riuos buvo nupirktos Kovo krep
šininkams uniformos ir krepšinio 
komandos užregistruotos į Austra
lų "A” ir "B” klasės turnyrus. 
Kun. P. Butkaus dėka, Kovas ga
vo nuolatinę patalpą “Cusa Hou
se”, kur buvo patalpintas stalo te- 
teniso stalas.

Pirmoji klūbo valdyba, padariu
si keletą vakarų, gautuoju pelnu 
pasiuntė Kovo krepšinio komandų 
j Adelaidėje įvykusias antrąsias 
krepšinio pirmenybes, kuriose Ko
vo komanda gavo trečiąją vietą.

1952 metų visuotinam susirinki
me buvo išrinkta sekančioji klu
bo valdyba: VI. Daudaras — pirm., 
A. Laukaitis — vicep., V. Šutas 
sekr., V. Koženiauskas — ižd., L. 
Makarovaitė — moterų sekc. va
dovė.

Antroji klubo valdyba iš karto 
susidūrė su patalpų trūkumu, nes 
senosios patalpos dėl persitvarky
mų buvo atsakytos. Ir Kovo gar-

COMMUNITY
children and adults, arranges con
certs and folk dancing, has physical 
culture classes, a basketball team 
apd its own small troop of Boy 
Scouts.

Many Estonians have been liv
ing in Australia for the past 25’ 
years. The first' migration groups 
arrived in 1925-27. booking pas
sages in large parties, They were 
mostly, skilled tradesmen; mech
anics, carpenters, bootmakers, pas
trycooks and bakers.

• Symbolising their unity with the 
Australian community the Club’s 
garden has been planted with an 
Estonian birch tree and an oak, 
which are growing side by side 
X^ith frangipanni and Australian 
cypress pines. 

bės nario Kun. P. Butkaus pas
tangomis buvo gauta parapijos sa
lė, kurioje tapo pastatyti du sta
lai. Gabaus stalo teniso sekcijos 
vadovo V. Binkausko pasidarbavi
mu buvo pritraukta daug jaunųjų 
stalo teniso žaidėjų, kurie trečia
dienių vakarais ir dabar žaidžia 
stalo tenisą.

Krašto Valdybos pasiūlymu tre
čiąsias krepšinio pirmenybes ap
siėmė pravesti “Kovas” Sydnėjuje. 
Klubo Valdyba, neturėdama per 
daug pinigo, pradėjo ruošti vaka
rus, kad galėtų tinkamai priimti 
svečius. Tuo pačiu “Kovo” krepši
ninkai treniruojami komandos tre
nerio VI. Daudaro, pradėjo inten
syvų darbų. Ir koks biiVo visų nu
stebimas, kai trečiųjų Australijos 
lietuvių krepšinio pirmenybių nu
galėtoju tapo “Kovo” komanda. 
Pats pirmenybių pravedimas buvo 
taip pat puikus, nes visur matėsi 
tvtrka if geras pasiruošimas.

“Kovo” krepšininkai be žaidimo 
australų pirmenybėse turėjo kelias 
iškylas j aplinkinius australų miė- ] 
stus ir ten žaidė draugiškas run
gtynes.

1952 m. “Kovo” stalo teniso sek
cijų pravedė Sydnėjaus lietuvių { 
stalo teniso' tų įnyrą ir nugalėto
jai tapo: vyrų — fe. šaltmiras ir 
moterų V. Karpavičiūtė.

Klubd Valdyba, užbaigdama sa
vo metinį darbų, suruošė puikų - 
Naujų Metų sutikimo balių.

1953 m. visuotiname susirinkime 
tapo išrinkta nauja valdyba susi
dedanti iš: A. Laukaičio — pirm., 
J. Ilčiuko — vicep., V. šuto — 
sekr., V. Binkausko — ižd. ir A. 
Saulytytės — moterų sekc. vado
vės.

Naujoji valdyba be pagrindinių , 
"Kovo” šakų krepšinio ir stalo 
teniso sustiprino šachmatų ir lau
ko teniso sekcijų veikimų, šach
matininkai, vadovaujami A. šuto, 
surengė žaibo turnyrų, kurio nu
galėtoju tapo. Sydnėjaus universi
teto meisteris V. Patašius, šiuo 
metu yra žaidžiamas taškų siste
ma šachmatų turnyras. Lauko te
nisininkai, vadovaujami V. Binkau
sko, kiekvienų sekmadienį treni
ruojasi. Naujoji valdyba be tiesio
ginių sporto šakų pavedė J. II- 
Čiukui suorganizuoti "Kovo” tau- 

■ tinių šokių grupę, į kurią buvo ; 
įtraukia daugumas Sydnėjaus jau- , 
nimo. Tautinių šokių grupė, vado- , 
vauJama p. M. Karpavičienės, tu
rėjo jau kelius pasisekusius pasiro
dymus; Grupės muzikos vadovas 
yra P. Burkys. .

Stalo teniso sekcijos vadovas 
yra V. Karpayičius. ši sekcija yra 
ypatingai gausi. Ateinančiame 
Sydnėjaus australų vasaros stalo 
teniso turnyre vyrai žais “A” kla
sėje.

1953 metų IV-sias Australijos 
lietuvių krepšinio pirmenybes, įvy
kusias Geelonge "Kovas” buvo 
pasiuntęs savo krepšinio koman
dų. "Kovo” komanda, būdama 1952 
m. Australijos lietuvių nugalėto
jas, paskutinėse pirmenybėse an
trų kartų iš eilės tąpo laimėtojais. 
"Kovo” prepšininkūs jau antrieji 
metai treniruoja VI. Daudaras, ku
rio didelio Darbo dėka; jaunieji 
“Kovo” krepšininkai įstengė laimė
ti sau .Australijos lietuvių nuga? 
lėtojo vardų. Komandą sudaro: V. 
šutas — kapitonas, A. Laukaitis. 
V. Koženiauslcas, R. Genys, V. 
Kriaucevičius, A. Vasaris ir V. 
Bernotas.

Sydnėjaus sporto klubas "Ko
vas”,, stengdamasis kuo daugiau į 
savo eiles pritraukti jaunimo, tu
ri savo pagrindinį tikslą duoti mūr 
sų. jauniesiems lietuviams visas 
galimybes įsijungti į lietuviškų 
sporto gyvenimų, kas neleis jiems 
taip greit nutautėti ir* užmiršti jų 
brangiųjų Tėvynę —‘Lietu
vą. A. L-tis.

1 EVERY day that passed added 
to the risks of discovery; the sec- 

feret police were already getting 
uncomfortably close. As early as 
April, 1943, several of the cons
pirators had been arrested; with 
magnificent constancy, they kept t 

-silence under the most brutal ex- < 
amination and torture. :

The nęw centrų f<>K the conspi- J 
eu) j.q sjo;janbpBoq atp sbai Xaui 1 
reserve army, whose chief of staff, 1 

.General Olbricht, had long been 
involved in the anti-Nazi opposi- <’ 
tion. Olbricht brought in-as a 1 
new recruit his chief assistant, ' 

.Colonel Claus Schenk, Count von 
Stauffenberg, who assumed the l 
principal role in the preparations 1 
to assassinate Hitler. |

Stauffenberg was 36 when he 1 
joined the opposition in 1943, and 1 
had already had a gallant mill- j 
tary career. A big, powerfuly built 
man, he came of an old South 
German Catholic family and pos- ' 
sęssed a forceful and fearleea . 
character. One of his delights was 
to recite Stefan George,s famous 
poem on the Anti-Christ, and ap
ply its descriptive passages to 
the figure of Adolf Hitler. During 
the North African campaign Staf- 
fenberg had lost an eye, his, right 
hand, and two fingers Of his left 
hjmd. These injuries had led to 
his appointment to an administra
tive post in Berlin, and he threw 
himself heart and soul into organ
ising tho conspiracy.

Much more had to be done than 
to arrange for Hitler’s assassin
ation. Careful plans, had to made 
for seizing control of the machin
ery of State and overpowering the 
S.S., the police, and the Nazi party. 
' DETAILED plans were drawn 
up in the; H.Q. of the reserve ar
my under the code name “Opera
tion Valkyrie.” They were disgui
sed as preparations to deal with 
internal unrest. The orders to be 
sent out began with the statement 
that Hitler was dead, and that the 
black-shirted S.S. had attempted 
to carry out a coup d’etąt. To ..pre 
vent this, the army had assumed 
power.

The Army commanders were to 
be instructed to disarm the ..S.S. 
and place all party, polięę and 
S.S. officials under arrest.

Meanwhile, discussions continu
ed to settle who was to join the 
government to be set up on Hil
ler’s overthrow, and what policy 
they were to pursue. Although the 
execution of the putsch was left 
in tho hands of the army officers, 
a wider circle, including a consi
derable number of civilians, was 
concerned in the conspiracy. Theru 
were, divergences of opinion, es
pecially over the foreign policy to 
be adopted: were they to make 
the first approach to Russia (as 
Stauffenberg favoured) or to the 
Western Allies (as most of the 
older men'wanted)?

The nef government was to be 
headed by the 7,two; recognised ol
der leaders .of įthę PPPo31ttojn Ge
neral Beck, once Gnief-of-Staff 
of the German Army, now to be- 

[ come head of the State, and Karl 
i Goerdeler, once chief burgomaster 

of Leipzig and Commissioner for 
r Price Control, now to become 

Chancellor.
As commander-in-chief of the 

armed forces, Field Marshal Erwin 
1 von Witzleben was named; he was 
1 one of the generals who had led 
. thę attack on France in 1940. The 

new commander-in-chief of the re- 
‘ serve army was to be General Ho

eppner, who had led the armoured 
spearhead in the thrust .for Mos
cow and had been subsequently 

j dismissed by the Fuhrer.
Despite tho handicap of his in

juries, Stauffenberg claimed the 
task of eliminating Hitler for him
self. As the representative of the 
C.-in-C. of the reserve army he 
had access to the conferences 
which Hitler had with his comman
ders; his plan was to conceal a 
bomb with ą delayed-action fuse 
in his. briefcase.

On July 11. 1944, he attended 
ė conference in. HHJer’s mountain 
home at Berchtesgaden. He had 
the bomb with jum,, but when he. 
found that Himriijėr and Qoering 
were absent he decided to wait ftr 
a better chance to kill all the lea
ding Naąv? at once; ■}'

A L jlCOND chanco presented it
self on July 15, when Stauffenberg 
was summoned to the Fuhrer’s H. 
Q», r EwtsPwilw'Xwv anrthw

to
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The PLOT that
NEARLY ENDED

By the beginning of 1944, the men who had 
■determined to kill Hitler as the first stop to 
overthrowing the Nazi regime knew that they 
were working against timo. The final phage of 
the war was about to open with the Allied inva
sion of the west, which could not be long delyed; 
if they were to get rid of Hitler and make a 
compromise peace, they had to act before the 
Allies were at the gates of Germany.

conference; this time Hitler was 
called away before Stauffenberg 
was ready, and again he returned 
to Berlin with his mission unac
complished.

The«strain was beginning to 
tell heavily on all the* conspirat
ors, and the danger of discovery 
and arrest was now very great. 
For at the beginning of July, two 
of the Socialist members of the 
group had been arrested following 
an attempt to make contact with 
an underground Communist orga
nisation. Then, on July 17, a war
rant was issued for the arrest of 
Karl Goerdeler; the police were 
getting near the centre of the 
plot.

Goerdeler went underground— 
not too difficult a job in the con
fusion of. the heavily bombed ca
pital. It had already been agreed 
between Stauffenberg and Gene
ral Beck that the third attempt 
must succeed, whatever the risks. 
On Thursday, July 20, Stauffen
berg had to attend another čonfe- 
renceat the Fuhrer*s H.Q. This 
time he would »et off the. bomb, 
come what may.

July 20, 1944, dawned hot and 
fine. Most of the conspirators had 
spent a sleepless night, their ner
ves. screwed up, to the highest 
pitch- Early in the morning Stauf- 
fenbėrg, accompanied by his aide, 
Lieutenant von Haeften, drove out 
to an aerodrome on the outskirts 
of Berlin and took off in his flight 
to East Prussia.

HE CASUALLY LEFT HIS 
BRIEFCASE

AT Rastenberg, in the heart 
one of the most remote parts 
Germany, the Fuhrer’s H.Q.

of . 
of 

Germany, the Fuhrer’s H.Q. was ; 
houaad ih a collection of concrete 
bunkers in the depths of a forest, 
surrounded by a triple .ring of de
fences, each heayjty guarded. No 
nne, howpv.er, questioned the pass , i 
of the young, striking-looking co
lonel with the useless arm and 
black patch over his eye.

Mussolini was . expected to. ar- , 
riye that .afternoon, and/ihe ho.ur 
of the midday coiirerenco had the
refore (been, altered to* twelfvc 
-thirty, ,

A second and much more 
important change,, whiqh in tho 
end saved Hitler’s life, was the 
transfer of the conference from 
the usual underground concreate 
bunker to a large wooden hut. Thia 
was partly due. to the; repairs 
which were being carried out in 
the bunker, and partly to the in
tense heat.

The conference had already be
gun when Stauffenberg entered 
and was briefly introduced, to the 
Fuhrėr, Himmler, Goering, and 
Ribbentrop were not among the 
twenty-odd men standing around 
a big wooden table, on which was 
spread out,a number of large-scale 
staff maps. Hitler, whose back 
was to the door, was listening to 
a report on the Eastern Front.

Stauffenberg took up his posi
tion on Hitler’s right, nearer to 
one end of the table, under which 
he placed his briefcase as casually 
as possible. Before entering the 
room he had excused himself to 

. visit the lavatory and had succee
ded in setting off the fuse. After 
a minute or two. Stauffenberg 
conveniently remembered a phone 
call which he had to make to Ber
lin. -'

‘ YOU HAVE TIME FOR A 
SECONR SHOT” 

SUDDENLY, at ten minutes to 
one, a tremendous explosion blew 
the room (9 ,Wte. .Hitter,. who was 
leaning aerq^s the table to study 
one. of thėmbps, was protected' 
fromthe blast 'both by the table 
top and,. „Wipport against 
which, the IrMcaqe waa teanmg. 
His trouser-legs were blown off, 
his right, leg burnt, and his nkht 
arm . temporarily paralysed: A 
beam tarn the roof fell across 
find bruised his back, and both hi? 
eardrums were damaged by the 
shock of,the explosion. But he was 
alive.

The men who had been standing 
'tot < The end of the table, to Hit
lerį right, were either killed out
right or fa tally .injured. Amid the 
groans of the wounded and the 
cries for help, Hitler stumbled 
through the wreckage and the bo
dies.to the open air. Nobody had 
any jįeą wha,ti had happened; Tor 
some time Jį was thought that,,a 
bomb hdd been dropped by ,a raid
ing plane. The hut had been blown 

.Mto; bits, but the flimsy1 Wbodeh

By Allan Bullock

walls had allowed the full fort* 
of the explosion to eecapftin * WHh 
which would hare been impossible 

*n Stauffenberg had expected, in 
the usual conerete bunker.

Meanwhile, Stauffenberg. wh» 
had been waiting for the .aound 
of the explosion, hnrriteijy left 
for the aerodrome ana took off 
for Berlin in the sure belief that 
everyone in the conference room 
must have been killed.

Back in Berlin the conspirators 
■were without news until the mid
dle of the afternoon.

Those most directly involved 
met In General Olbrleht'e office 
at tha War Ministry on the Bend- 
lerstrasse, among them General 
Beck, Field-Marshal Witrieben, 
and ex-General Hoeppner, who 
brought hie uniform in a suitcase 
and changed inside the building.;

Finally, shortly after halfpast 
three, Stauffenberger’s aide, Ueu- 
tenant Haeften, rang ,up Ifėm the 
aerodrome: the bomb had gone off 
and Hitler was dead. By four 
o’clock the- orders had begun to 
go out over the. Army’s common- 
nicatiorw network.

Meanwhile Olbricht ,hA^^ono 
upstairs to see General Įromjn, 
the C.-ih-C. of the reserve army. 
Ho told him that Hitter was - dead 

over all executive powers to tfcė 
Army. Fromm refused to take 
such drastic action until 'Jiė wat 
coųvipęed that HRter was-reaRy 
dead.

He picked up the telephone and 
got through to Field Marshal Kei
tel, the head.of HithFs <jwrt staff, 
at the Fuhrer’aH.Q. He aąkąį.;- 
Keitel
Hitler dead?.Keitel at.once denied 
the report. r

Fromm was furious. He decla
red Stauffenbergand Qlbwht to 
be under arrest. They retorted by 
arresting . him. A brief struggle 
followed, Fromm was overpower
ed, and an officer with a revol
ver was placed in his room.

Soon it became known. $iat< ittie 
assassination had, failed. Little 
hope was left. The Arpiy comman
ders, most of whom had already 
begun to question the ertiem thdy 
were receiving from Berlin, hur
riedly. disowned all connection 
with the plot.

As the hot July evening* slowly 
faded, the situation of the: little 
band, in therjtyar Ministry became 
more and more .J? 
confusion and excitement,, of the. . 
afternoon succeeded ą feeling of 
hopelessness. Towards ten o’clock 
a number of the loyal or neuttmi“J 
offioera .who had bew ptecedc Wr 
der arrest succeeded in breaking-^ 
out. They wounded Stauffenberg;' 
in an exchange of shots -ftrid Sėt* 
Fromm'at liberty. 4 !

FRQMM, whop, OTW.pMfcto lįff. 
affair had been equivocal.r: 
now only too anxious to display 
his zealous devotion -by getting 
rid of those who might incrinilna- 
te him. A dramatic scans. toPK 
place in hią office., AL Badk’s. re
quest, Fromm allowed him the 
choice of suici.de. Het failed to kill ’ 
himself at the first attempt, and 
the gun was taken away from 
him. The rest were allowed five 
minutes in which to pufe, anything, 
they had to say in writing.

At the end of‘the five minutes 
Fromm returned. He announced 

’ that a summary court-martial--had' 
condemned Olbricht, Stauffąnherg 

į and two other officer? to death;
the rest were placed under ankstį 

Turning te the elderly General 
Beck, Fromm inquired, “Well, 
what about it?” 1 ‘

Beck answered, “Give me ant
her . piatoJ-’1

Froujp) said, "Very well, you 
have time for a second shot.”

As h.e walked to the door, a shot 
rang out and Beck slumped down 
in his chair. A few minutes later 
a volley of shots in the courtyAAi 
below marked the^xepition of the 
four condemned officers, wbp hkd 
been lined up against thp .wall ahd . 
shot by the light from thr head
lamps of an arniQured oar^Frorii- 
m’s plans for dealing with the reBt, 

•however, were.interrupted m th® 
arrival of Kaltepbrurtnėrh Himm
ler’s chief lieutenant,, Who'7 was 
far moroi interested dir ■discovering 
whąt, cguld-bėiiMr.nęd the 
ęurvivors than in shooting 
out of hand.

7
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H<K*E MSIVfit
Arkivyskupo J. SKVIRE CKO ,, e ....... ,. X

SUKAKTlįyĮŪr>IĮN|it)riIitAS^“; " 
kaifoje nupasakojo jubilįjanto gyve- 
riimo kelią, primindamas, kad jo, 
kaįp.švento Rašto vertėją ij JWu; 
vių kalbą, vardas pasiliks lietuvių 

.tautoje visiems laikams. To pas
kaitos minėjimo dalyviai sponta
niškai sugiedojo “Ilgiausių metų”, 
šia sveikinimo giesme pasiųsdami 
sukaktuvininkui savo asmeniškus 
sveikinimus. Meninėje dalyje p-lė 
Irena Vilnonytė pianinu paskambi
no Beethoverio Sonatą ir čirlionio 
nocturną. Ponia St. Kazlauskienė 
jautriai padeklamavo P. Klimo ei
lėraštį “Rambynas”. Ponios Regi
nos Saudargienės vadovaujamas 
tautinių šokių grupės mergaitės 
Gępsąitė, Nausėdaitė, Adamsaitė, 
Mąkarovaitė ir Daniškevičiūtė pa
šoko tris tautinius šokius: Mergy
tė,'Žekelis ir čigonėli?, šią nau
jos. formos tautiniuę Šokius šokan
čią..grupę platesnė publika turėjo 
progos pamatyti pirmą kartą ir pa
sigėrėti plastiškais dailių Šokkėjų 
judesiais stilizuotuose tautiniuose 
šokiuose, šokianis akordeonu grojo 
p. Gediminas Umbražiūnas.

Minėjimas baigtas tautos himnu. 
■’ ■ 41 ■ ’ Jm ,

SYDNĖJus. š. m. spalio mėn.’ 25 
d. buvo suruoštas Arkivyskupo J. 
Skvirecko 80 metų sukaktuvių mi- 
nėjimas. I iškilmingas pamaldas 
St. Benedict’s bažnyčioje Broad
way susirinko gana gausus būrys 
tautiečių. Pamaldas atlaikė kun. P. 
Butkus. Pamaldų metu buvo renka
mos maldų ir gerų darbų aukos už 
garbingąjį jubiliantą, ir pinigai jo 
medžiaginiai paramai. Maldų au
kos bus Surinktos į bendrą Austra
lijos lietuvių katalikų maldų vaini- 
ką, įrašytos į sveikinimo, adręsį ir 
kartu su piniginėmis aukomis pa
siųstos sukaktuvininkui.

Po pamaldų, tos pat bažnyčios 
salėje, iškilmingai papuoštoje ddi(. 
V.! Stanevičiaus pieštu Arkivysku
po’paveikslu, įvyko sukaktuvių mi
nėjimas. Kun.- P. Butkus įžangi
niame žodyje pabėžė minėijmo rei
kšmę, palygindamas sukaktuvinin
ką su biblinių Mozės asmeniu. Kaip 
Mozė vedė Išrinktąją tautą į paža
dėtąją ,žeįnę, tdįp ir Ganytojas Ar
kivyskupas J. Skvireckas ilgus mė
tas vadoyavo įr tebevadovauja lię- 
tuvių religiniam gyvenimui.

P.K,/Griškevičius trumpoje pas-
VEIKSNIAI SUSIDOMĖJO
/ “ŠVIESOS“ ' VEIKLA/ " 

Prie V£jKq, iiį V'.'r^yra sudary
ta. Lietuvos Okio Atstatymo Stu- 
dijų Komisija (sutrumpintai L.U.A.> 
S.K.),kuri patyrusi apie sambū
rio4 “Šviesa .^Sy^nėjaus šk? rugsė
jo mėn.^ld, <1. įvykusį forumu tema 
“Viensėdžiai ar kaimai . būsimos 
Lietavos žemės/ūkyje” parašė sky
riais pirmininko . ybriįu; specialų 
laiSką. tįįigę ĮComiąijps , >pirm. 
p. rjJ. Audėnas tarp.-, kita . k© 
ražo: “Dėkui Tamstai* už gerų in
formaciją apie “Šviesos” Safobūrjo 
surengtas diskusijas Li^etįuyoą.kąi-; 
mo reikalų. .Ątrodo, kad; p. Baltra- 
mijūnas ir. p. Barkauskas yra tuo 
reikalu parašę geras studijas. Ta
tai. manę labai domina. Labai no
rėčiau’tas studijas gauti. TiMĮūP^ir 
kad jas galima būtų atspausdinti 
arba žurnale “Lietuva”, arba L.U. 
A.JJ, komisijos darbuose”.5.

J k.

ŠIO “MŪSŲ PASTOGĖS” » 
' NUMERIO RĖMĖJAI 
Šiam specialiam “Mūsų Pasto

gės” nhmeriui lėšas suaukojo Syd- 
nėjuJe velijančios lietuviškos or
ganizacijos ir paskiri asmenys. Da- 
lis,,lėšų gauta iš įvąirių firmų 
skelbimų. o , -ilsu.,’. . .: A

' Aukojusios organizacijos:' 
Atfe. Centrinė Sydnėjaus Apylin

kė’. gio.o.o.'.'■ j ; ų
ALB . Bankstowno Apylinkė 

£5.0.0.
ALB Cabramattos Apylinkė 

£5.0.0. ,
Sambūris "šviesa” £5.0.0.
Sporto klūbas “Kovas £5.0.0.

Aust. Katalikų Kultūrinė Draugi
ja '£5.0.0.

L.A.S. £5.0.0.
Studentų Sąjungos Sydnėjaus 

skyrius £2.0.0.
Inžinierių ir Architektų Dr-jos 

Sydnėjaus skyrius £5.0.0.
Mažosios Lietuvos Bičiulių Dr- 

-ją £3.0.0.
Aukojusieji asmenys:

J. Viedrinas £2.2.0.
Pr. Sakalauskas £2.0.0.
V. N. £ 2.0.0.
V. Saudargas £2.0.0.
J. Rugelis £1.0.0.
P; Guminiukienė £0.10.0.
Ji Rakauskas £2.0.0.
Ai šalūga £2.0.0.
Už skelbimus iš įvairių firmų 

£28.0.0.
Visiems aukojusiems ir prisidė- 

jusiems šį numerį išleisti nuošird
žiai dėkojame.

Redakcinė Komisija.

JAUTRIOS PADĖKOS Už 
AUKAS

Praėjusiais metais Sydney Apy
linkės Valdyba surinko keliolika 
maišų suaukotų daiktų ir pasiuntė 
į Vokietiją,

Buvusio Apylinkės Valdybos pir
mininko j S. Pačėsos vardu 
yra- gauta keletą jautrių padėkos 
laiškų, kurių ištraukos čia patai- 
kiatnoė: n‘ į) ' j

NAUJA “ŠVIESOS 
PARENGIMO DATA 

jj Ryšium su Pabaltiečių Komite
to ruošiamu baliumi, š.m. lapkri
čio mėn. 28 d. numatytas “švie
sos” forumas “Trys pažiūros į atei
ties Lietuvą” įvyks ne lapkričio 
mėn. 28 d., kaip buvo numatyta, 
bet lapkričio m.n 14 d. Milson’s 
Point Enni’s Rd. 12-14. Pradžia 19 
vai. įėjimas visiems laisvas.

J. P. K.

Newcastlio Lietuviams
(T.S. Gaidelio S.J. informacija)
Newcastlio ir apylinkės lietu

viams sekančios pamaldos bus 
laikomos Broadmeadowe šv. Lau
ryno bažnyčioje (netoli stoties) 
lapkričio 8. d. 11, vai. ryto. Prieš 
Mišias bus klausoma išpažinčių, 
po pamaldų — susirinkimas salė* 
je bažnytiniais reikalais.

š. m. lapkričio mėn. 1 d,, tuojau 
po pamaldų, Camperdowno parapi
jos salėje ALKK draugija ruošia 
viešą J. Tininio paskaitą vėlinių 
proga. Tautiečiai kviečiami į pas
kaitą gausiai atsilankyti.

Visų Vąrelid apylinkės senelių 
bei ligomų vardu dėkoju Jums Syd
ney: Apylinkės Valdybos pirminin
ke, it visiems Valdybos nariams 
už pasidarbavimą renkant aukas 
rūbais dėl mūsų vargstančių Vokie
ti Joj, nes dalelė šių rūbų teko ir mū
sų prieglaudos gyventojams. . Ta
riu Jums nuoširdų lietuvišką ačiū 
ir linkiu sėkmės Jūsų pareigose, 
tikėdamasis, kad ir toliau mus pri- 
siminsiter

Taip pat dėkoju visiems Jūsų 
• Apylinkės gyvenantiems aukoto
jams broliams ir sesėms lietuviams 
ui atjautimą mūsų vargan pateku
sių, i^es-,J,ūąų auka ^udąrėn mųm» . ( 
giedraus džiaugsmo;.-. Valio; Aush 
talijos lietuviai. 4 / * ■ '

a o.. pag; st. Sarpalius.
’ VareRo Apylinkės Tirmininkaa.

Kitame laiške Neustado mokyk* 
los mokytojas rašo: “Galiu su 
džiąUgsmu, pranešti,. kad Tamstos 
siųstirūbai vargo mokykloms ne
aplenkė ir mūsų. P.L.B. Vokietijos 
Krašto'Vaidyba Atsiuntė juos mo
kiniams, mokytojams ir tėvams. 
Mes dėkojame Tamstoms ir visiems 
aukotojams nuoširdžiai už gausias 
ir. malonias dovanas.
■ j Jeigu mūsų broliai ir seserys 
užjūriuose mus visokeriopai nešel- 
ptų's'avo aukomis, tad kažin ar mes 
nevilties' gyvenimą perneštame. ' ‘ 

■' VisUr',kurghlimaJtyra įsteigta 
vargo Mokyklėlės, kuriose mūsų 
vaikučiai yra mokomi motinos kal
boje, kad nepamirštų jos ir savo, 
brangios tėviškėlės... Jausdami Jū- 
siį taip gausią paramą, einame su 
tvirta viltimi ir nepalaužiama va
lia į geresni rytojų.

. Priimkite r nuoširdžiausią padėką 
nuo mokinių, tėvų ir mokytojų”.

1 Pas. J, Pareigia.

Pone Redaktoriau, 
NĮalonėkit- patalpinti „Mūsų Pas
togėje” sekantį pranešimą: Aus
tralijos lietuvių sporto klubo žiniai. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems klubo 
atstovams ir žaidėjams, dalyvavu

siems ketvirtose krepšinio pirmeny
bėse Geelonge, ir už pasitikėjimą, 
pavedant man sudaryti Vyr. Valdy
bą, kuri atstovautų visus Austra
lijos liettuvių sporto klubus. 
Sutikus Kovo klubo pirmininkui A. 
Laukaičiui ir sekretoriui V. Šutui, 
Vyr. Valdyba .sudaryta iš trijų as

menų: V. Daudaro, A. Laukaičio 
ir V. šuto.

Visą susirašinėjimą prašau sių
sti sekančiu adresu: V. Daudaras, 
270 Miller Str., North Sydney, 
NiS.W.

Sporto klubas „Kovas” š.m. gruo
džio 31 d. rengia Naujųjų Metų 
sutikimo balių puikioje State's 
Ballroom salėje. Plačiau bus pas
kelbta vėlesniuose ,(„Mų8ų Pasto- 
gėa”.wnneriuoeeiit jm!

Sydnėjaus lietuvių “parapijų” sta
tistinės žinios

Sutrauktai čia patiekiame iš kun. 
'P. Butkaus gautas statistines ži
nias, liečiančias lietuvių jungtuves, 
krikštą,'mirimus bei tragiškus at
sitikimus. ," ...............

BANKSTOWNO APYLINKĖS 
^SŪSYRINKIMAS
m g. n . i Maja . . . ' o 

šį.m. spftlĮp^ftam 18:rri; :Įlankstow- 
no apyliąkta.1č»ldybą.«i4»ųk4(s^ij. 
rinkimą, jįfeBinįnkgBįi , buvę iį 
rinktas p. ,§Kpgėris, ąeĮgį .p. Ge
nys. Po apl. pirmininko informaci
nio pranęšįmo bųvoĮ jąątarta iriįri- 
žiąsias ta^ęp^enįes rawMiJter- 
tu su kitomis'Sydnėjaps apylinkė
mis bendi'ąi),Jfa)p7taibęroi padary
ta su xugg4Jo .$ d: minėjimu. Svars
tant LKF Ąpygardos Valdybos ra
šte pasiūlymą /steigti panaikintą 
Sydnėjaus.LKF1 skyrių, Bankstow- 
ne,) buvo nutarta galutiną! išsiaiš
kinti su -kitų apylinkių -valdybo
mis. Po,tf> sekė ilgos' diskusijos 
dėl patalpų-statybos, kuriose pasi
reiškė dvi nuomonės: viena — už 
mažos patalpos statymą vietiniams 
apylinkės reikalams, kita — už 
prisidėjimą prie bendrųjų namų 
statybos, Bankstowno patalpų sta
tymą pąĮįękant atęičiai. Nutarta 
netrukus'.aušaukti akcininkų susi
rinkimą, kuris turės' apsispręsti 
vienaip ir kitaip.

Einamuose reikaluose buvo iš
keltas pasiūlymas prašyti Krašto 
Valdybos įr “Mūsų Pastogės re
daktoriaus, kad ateityje būtų tal
pinama mažiau asmeninių ginčų, 
nfes jais daugumas nesiintęresuo- 
ja.' ' ‘ . .'

Dar tenka pastebėti, kad pirmi
ninkaujantis padarė netaktą, kar
čiais žodžiais iškritikuodamas bu
vusią lietuvių meno parodą ir, me
nininkus. Ne tik spaudoje, bet ir 
susirinkimuose reikia daugiau šal
tumo, objektyvumo ir takto.

■ '.'j.k.

BRISBANE 
Lietuvių gyvenimas

Brisbanėle ir apylinkėse gyvena 
aipie 200 sii virš lietuvių. Turin- 
tieji ŠriĖriis?' daugumoje tari jau 
įsigi jė’po nrioSaVą namelį, kurtė dėl 
lėngvesnio statybos pobūdžio (pri
taikyta’ įušiau tropiniant klimatui) 
y a pigesni negu kur kitlir.'Mhte- 
.r afitu'' tautiečiai tvarkosi' puėėta-

. O UI

„'r ,„ Mieli tautiečiai,
Staigiai apleisdamas Australiją 

ii neturėdamas galimybės atšisvėl- 
k nti amoniakai, noriu širdingai pa
dėkoti visiems, su kuriais man te
kio ketverių metų laikotarpy dir
bti tėvynės išlaisvinimo ‘darbą, o 
tįtip pat ir tiems, kurie šį darbą 
įvertino ir rėmė.

' Nuoširdžiai linkiu, kad Austra- 
lijoš lietuviai, kaip iki šiol, taip 
ir .ateity, sudarytų vieną gražią 
lįetuvišką šeimą ir niekados nepa
mirštų, kad yra lietuviai, o svar
biausia, kad jie tai perduotų įr sa- 
vp vaikams.

Būdamas Naujame Pasauly, nie
kad nepamiršiu gražaus su jumis 
ppaleisto laikotarpio ir stengsiuos 
toliau visomis savo jėgomis dirbti 
lįievo, tėvynės ir savo mylimų tau
tiečių labui.

Į . Jūsų
| %![;' Antanas Ustijanauskaš 

Sydney, 53. 10. 25.

Sutuoktuvės:
Camperdown —1 

.-. Bankstown —1 
" Smithfield — 1 
" Leichhardt —‘f

Visą — 39 ! . , 
Pakrikštyta 

>*■ Scheyvillė — 3'i 
1 Bankstown —s 5

Smithfield —'1 
Hūrstville — 1 
Camperdown — 51 
Viso — 61

Mirė ; j. ■
■,< Scheyville — 2

Sydney — 1 
Tragiškai žuvo — 1

BALTIEČIŲ BALIUS 
Jungtinio SydnėjausBaltų komite
to rengiamas baltiečių balius įvyks 
š. m. lapkričio mėn. 28 dieną vie
noje geriausių Sydnėjaus salių — 
Grace Bros. . Auditorium, Broad
way, Sydney, šokiams gros puikus 
tos salės nuolatinis orkestras. Per
traukų metu baliaus dalyvius lin
ksmins profesionalai kabareto ar
tistai.' ■,!.
Rengėjai tikisi, kad šis pirmas ben
dras lietuvių, estų ir latvių pobūvis 
subūrs daug dalyvių ir todėl kvie
čiąvisus iš anksto apsirūpinti bi
lietais. Bilietai jau pradėti platin
ti ir juos galima gauti pas p. Ru
gelį, spaudos kioske, sekmadie
niais prieš ir po pamaldų ir pas 
p. L- Žigaitį, 57, Horton St., Bass 
Hjll, arba prie: Bankstowno baž
nyčios prieš ir ■ po lietuviškų pa
maldų.
Bilietų kaina: vyrams 20/—, po
nioms ir panelėms (bilietas nukir
pta kampu) 15/—. Bilieto kairia 
apmoka ir vakarienę. Gėrimai ba
liuje nebus pardavinėjami.

’.•* oė" s.

AUSTRALŲ KLEBONAS
> KVIEČIA LIETUVIUS

Bankstowno katalikų klebonas 
per savaitgalio mokyklos vedėją p. 
V. Bakaitį pakvietė lietuvius da
lyvauti su tautine programa 100 
metų minėjimo nuo pirmosios ka
talikų bažnyčios įkūrimo Bankstow- 
ne.. Yra faktas,, kad Bankstowno 
lietuvių savaitgalio mokyklai pa
talpos jau antri metai yra gauna- 
namoą iš tos parapijos klebono, 
čią, būtų mūsų net daugiau negu 
pareiga šiose iškilmėse dalyvau
ti, patenkinant klebono kvietimą, 
juo labiau, kad iškilmėse dalyvaus 
ir kitos tautybės.

Visas vargas surasti asmenis ar 
grupes, kurios galėtų programoje 
pasirodyti. Reikia manyti, kad tau
tiečiai pilnai supras šio dalyvavi
mo reikšmę ir, jei į juos bus krei
ptasi, neatsisakys.

Iškilmės įvyks lapkričio mėn. 
28 d. Bankstowno katalikų bažny
čios salėje, prie Liverpulio kelio.

J.P.K.

“Minties” spaustuvei už teiktą 
paslaugą šį specialų M. P. nr, lei
džiant tariame didelį ačiū!

Red. Komisija.

LARDONAS Jonas, gyvenęs ar 
gyvenąs 378 Maria Ave., Sydney, 
prašomas atsiliepti: V. Awshenko, 
28 Union Street, North Sydney

Dantų gyd. K. Guminiukienė pra
neša visiems prieteliams ir pažįs
tamiems savo adresą:

12 Hixson St., Bankstown, Bus 
Nr. Nr. 12, 22, 23, 24 ir 176, vykti 
iki Hixson St.

SKELBIMAS
Pranešu visiems, kad galima gauti tikra ruginė 

Pabąltijos duona “Ryga" ir plikyta duona.
Reikalaukite visose maisto krautuvėse “Ryga" duonos.

V. BERZINS, 289 Chapel Rd., Bankstowrj

telef. Nr. U.Y. 3983. •
wsswssss

SKELBIMAS -
LIETUVIAI, vestuvių, krikštynų ir įvairių šeimyTunių švenčių 

progomis neužmirškite pasikviesti į savo namus lietuvį fotografą.
PRANAS S A K'!a L A U S K A S"
Wellington Str., NEWTOWN, N.S.W. j/ * *1' 

atlieka foto patarnavimus meniškai, greitai ir pigiau/negu fotogra
fai australai. Jo darytos nuotraukos ’ primins jums jūsų laimingus 
momentus — visą jūsų gyvenimą. S *

Mėgėjams filmų aiškinimas, spausdinimas ir padįinimas.
?Iš provincijos paštu atsiųsti užsakymai atliekami' greitai ir ’4-

MELBOURNAS.
, š, m. rugsėjo mėn. 18 d. Victoria 

.Hall patalpose Melbourne “šviesa” 
suruošė dail. A. Vaičaičio paskai
tą apie modernųjį meną. Meno mė
gėjai, paskaitai pasibaigus, dar il
gai diskutavo moderniojo meno 
kjausimais.

i Netolimoje ateityje skyrius nu
mato suorganizuoti platesnio mas
tė forumą tuo pačiu klausimu. Fo
rumą sutiko paruošti skulptorius 
T. Zikaras.

Š.m. lapkričio mėn. 8 dieną Vic- 
torijos skulptorių sąjunga ruošia 
savo skulptorių darbų parodą. J 
šią parodą pakviestas dalyvauti su 
sąvo darbais mūsų skulptorius T. 
Zikaras. T.K.

JAU DABAR APSIRŪPINK
KALĖDINĖMIS ŽVAKUTĖMIS 
po 4/8 už tuziną ir po 6/- už tuzi
ną laikytuvų.
Urmo ir smulki prekyba LUX 
-IVON 190 Bourke St., Melbourne. 
Siųskit ir paštu užsakymus, pridė
dami atitinkamą sumą ir kiekvie
nam tuzinui 2/- persiuntimo išlai
doms.

•Ū -» o*>rU<£/U ,m - g:?.

_ . ruomenl- 
fenihis sukasi

nai.N' 
i nių parei, 

apie “parapiją”, o šeštadieniais 
lankosi Į populiariausią pasjmaty- 
miį.,vietą —, “Paįtoąįos Kj^nelės” 
^smuklę. VĮsųpiypuiaia gyvenimas 
Injėra ypatingai gyvas,, tįsiau į 
bendruomenės suslrirkimūš atvy
ksta apiej 50, oi į parengimus virš 

jlDOtakas sudaro apie Boct visų 
lietuvių. Trūksta kiek tąrnumo. 
"Oolitinio susiskaldymų, nėra, ta- 
čfau.klasifikacija į baltąsias Ir Juo
dąsias .avis įneša tam tikro nedar- 
mjumd tautiečių tarpe. Gyvenant' 
svetimam krašte, toks tautiečių iš
rūšiavimas lietuviškam reikalui 
ne tiki kad nepadeda, bet dargi 
yra labai žalingas.

i Judriausias vienetas yra skau
tai, įskaitant ir skautus-vyčius. 
Surengta keletas išvykų — gegu
žinių. Ruošiamasi stovyklai kalė
dų atostogų metu. Skautams vado
vauja pusk. J. Urbonas. Prieš ke
letą metų smarkiai veikęs sporto 
klubas, pastaruoju meta kiek aps
nūdo, tačiau'tikimasi, kad vėl at
sigaus ir pradės veikti. Tautinių 
šokių grupei vadovauja p. A. Al- 
čiauskas. Susirūpinta įsigyti akor
deonas, kurio neturint trukdosi re
petavimo darbas. Sporto Klubas, 
skautai — vyčiai ir Tautinių šokių 
grupė per paskutinį pusmetį yra 
surengę po vieną šokių vikarą — 
alutį Kangaroo Point'e.

Turim du chorus: mišrų, vado
vaujamą p. K. Stankūno, ir vyrų, 
kuriam vadovauja p. P. Budrys. 
Choristų skaičius svyruoja 20-30

Tautos šventė — minėta rugsė
jo 20 d.: ji buvo pradėta pamaldo
mis, dalyvaujant jo ekscelencijai 
vysk. koad. O’Donel, kuris pasakė 
labai jautrų ir gilų panįokslą, ra
gindamas neužmiršti savos kalbos 
bei papročių ir tikėti į Nepriklau
somas Lietuvos prisikėlimą.. Mi
šių meta skautai stovėjo garbės 
sargyboje prie trispalvės.
Visos meninės pajėgos labai dar
niai pasirodė šventės minėjime, 
įvykusiam Kedrone. Minėjimas 
praėjo pakilia nuotaika, prisime
nant kenčiančią Lietuvą ir baigtas 
trumpu subuvimu.' '

Viįįv
Liepos mėn. senąjai Apyl. V-bai 

atsistatydinus, išrinkta.naųja, kuri 
numatydama gyvinti „visuomeninę 
Veikią, kreipėsi į visuotiną susi
rinkimą ir buvo papildyta dar 
dviem nariais, tokiu būdu dabar; 
tinė Apyl. V-ba susidaro iš 5-kių 
narių.

Vienas iš pirmųjų V-bos darbų 
buvo rugsėjo 8-osios dienos minė
jimo. pravedimas bei organizavi
mas. Numatoma surengti Naujųjų 
Metų sutikimą ir visą eilę Ken
čiu — minėjimų.

-■;W

J. T. Toohey & Son

Atėję pirkti klauskite p. Makauskienės.

I
J. & S. SHATIN

Barristers and Solicitors 
ADVOKATAI

maloniai praneša, kad Jų įstaigadabar randasi 
90 COLLINS STREET, MELBOURNE

, (Tarp Ruąajll ir Exhibition gatvių)Telefonas: Central 1146

Augštos kokybės rūbų medžiaga, baldams medžiagos, paklodės, 

rankšluosčiai ir kitos namų apyvokos medžiagos.

Geriausios angliškos ir europietiškos medžiagos pigiomis kainomis 
Prekės galima užpirkti už mažą depozitą (Lay bay).

Mūūsų vertėja yra p. MAKAUSKIENĖ .iš jiaupo, Jį.t: 
metų prityrimą prekyboje ir jums mielai patarpaus visais pirkit 

kalais.

373 South l ai
BANKSTOWJ

greta WOOLWORTH^M^

Telef. UY tMO

8
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