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KONFERENCIJA HOBARTE
ČIA BUVO SVARSTYTI MŪSŲ REIKALAI

Augštieji Imigracijos ministeri
jos valdininkai iš Canberros, visos 
Australijos Good Neighbour Coun
cil pirmininkai ir sekretoriai ir 
New Settler’s Lygos viršininkai 
buvo suvažiavę į Hobartą (Tas- 
manljoje) trijų dienų konferenci
jai. Tasmanijos spauda šiam su
važiavimui paskyrė daugiau vietos 
negu Genevos konferencijai ar 
kaimyninės Indo — Kinijos pra
puolimui už “Geležinės uždangos”.

Konferencija prasidėjo š.m. bir
želio |mėn. 4 d. Tasmanijos Par
lamento rūmuose, premjero (Mr. 
Cosgrove) suruoštu pobūviu, ku
riame be suvažiavimo atstovų, da
lyvavo augštieji Tasmanijos pa
reigūnai Ir keturi kviesti vietos 
imigrantų atstovai: lietuvių — p 
p. Kružal, estų — p.p. Kruup, 
latvių — p. Rein tais ir lenkų — 
p.p. Praglowskl.

šias eilutes rašantis vietoje pa
tyrė, kad j šių imigrantų reikalais 
konferencijų nėra pakviestas nei 

vienos tautinės bendruomenės Aus
tralijoje atstovas, nei koks kitas 
imlgran/ų įgaliotinis, pasisakyti 
mūsų pačių vardu. Pareiškus dėl 
to apgailestavimų, buvo gautas 
pasiūlymas asmeniškai dalyvauti 
konferencijoje stebėtoju.

Stebint konferencijų ir Iš spau
dos puslapių teko patirti, kad vi
sose Australijos valstijose veikia 
apie 100 Good Neighbour Coun
cil jhtaigų ir yra suburta apie 10. 
000 australų piliečių padėti imi
grantams asimillluotis. Pokari
niais metais Australija yra įsi
leidusi apie 800.000 imigrantų 
(maždaug pusė šio skaičiaus yra 
britai), kurie kasmet susilaukia 
vis daugiau pagalbos iš australų 
Ir patys darosi australams drau
giškesni. Svarbiausi Good Neigh
bour Council ir New Settler’s Ly
gos uždaviniai esu: mokyti imi
grantus anglų kalbos, padėti as
meniškuose sunkumuose, skatinti 
įsijungti j australiško gyvenimo 
vėžes ir priimti Australijos pilie
tybę, stengtis, kad imigrantai 
Jaustųsi kaip lygūs tarp lygių 
Australijos ateities kūrime. Skau
tų, Apex ir Rotary klubai bus 
kviečiami veikti šia kryptimi.

•
Atskirų valstijų delegatai savo 

pranešimuose paminėjo: 
CANBERRA — šeimininkės Imi
grantės pamažu pramoksta anglų 
kalbos iš trumpų Ir būtinų pasi
kalbėjimų krautuvėse, vakariniuo
se kursuose ii- vaikų darželiuose, 
į kuriuos veda savo vaikus.
PIETŲ AUSTRALIJA — šios val
stijos geležinkeliai negalėtų išsi
versti be imigrantų darbo Jėgos. 
Geležinkelių tarnybos kokybė ky
lanti tik imigrantų dėka. Tarp 
Adelaidės ir Gawler imigrantai 
apsodidno medžiais 25 Įmyliu ilgio 
kelių, kaip draugiškumo paminklų 
Australijai. Medžiai bus pažymėti 
sodintojų tautybių vardais. Imi
grantų valkai Kalėdų šventėms 
buvo kviečiami į privačius namus. 
Ir kvietėjai ir vaikai buvo paten
kinti. ŠI praktika kartojama ir 
gegužės mėn. atostogų metu. 
QUEENSLAND — stipendijos pa
skirtos imigrantams studijuoti 
australų žemės ūkio ir verslo me
todus. Stipendijas skyrė Rotary 
klubas ir Žemesnieji Prekybos Rū
mai (Junior Chamber of Commer
ce). Viena vaisvandenių firma pa
siūlė finansuoti imigrantams pri
taikintų radijo pusvalandį, pava
dintų “This Is My Country”, šita 
firma tikisi, kad Ir kitų valstijų 
turtingesnės firmos paseks Jų pa
vyzdžiu.

NEW SOUTH WALES — 260.000 
imigrantų gyvena šioje valstijoje, 
iš kurių 64.000 Sydnėjuje Ir prie
miesčiuose. Imigrantai yra supa
žindinami su Australijos valdymo 
forma ir politinėmis partijomis. Jų 
susidomėjimas yra žavėtinas. Aus. 
tralų valdininkai, kurie buvo pa
kviesti ruošti vaišes Australijos 
pilietybę priimantiems imigran
tams, mielai sutiko prisidėti. 
VICTORIA — Good Neighbour 
Council įtaka imigrantams stiprė
ja. Rūpinamasi ištiesti imigran
tams draugiškų pagalbos rankų vi
sur, kur tik galima, Ir stengiamasi 
pakeisti jų atžvilgiu australų pa
žiūras.
VAKARŲ AUSTRALIJA — sten
giamasi, kad imigrantai patogiai 
įsikurtų, žiūrima jų sveikatos ir 
vaikų švietimo. Didelis skaičius 
imigrantų dirba ant transcontinen
tal 1.400 mylių ilgio geležinkelio 
tarp Vakarų ir Pietų Australijos, 
šitie žmonės beveik neturi jokio 
ryšio su australiškuoju gyvenimu, 
bet daroma viskas pritraukti ir 
Juos arčiau prie australų.
TASMANIJA — buvo manyta kul. 
tivuotl šiaurės vakarų Tasmanijų 
ir ten imigrantams pardavinėti 
ūkius, bet buvę australų kariai 
tam smarkiai pasipriešino. Jeigu 
minėta Tasmanijos sritis būtų kul
tivuota, tada pirmenybė ūkius pir
kti teks buvusiems kariams, po to 
civiliams australams ir imigran
tams. Tasmanijos valdžia planuo. 
ja duoti vienų milijonų svarų že
mės kultivavimui, iš ko būsianti 
didelė nauda visai Australijai ir 
proga imigrantams įsigyti ūkius'.

•
Konferencijai baigiantis Imigra

cijos ministerijos atstovai nurodė 
į tai, kad labai mažas skaičius 
imigrantų priima Australijos pi
lietybę. Pav., Pietų Australijoje 
tik viena septintoji naujųjų aus
tralų yra tų padarę, šiuo klausimu 
suvažiavimas nutarė, kad daugu
mas imigrantų iki šiol dar nebuvo 
išgyvenę Australijoj 5 metus, kad 
anglų kalbos sunkumai tik dabar 
pradedama nugalėti, kad šeimyni
niai , darbo ir materialiniai imig
rantų reikalai Jau įgauna nusis
tovėjusias formas, todėl dabar tu
rėtų prasidėti pilietinio apsispren
dimo perijodas. Konferencijos tiks
las esųs šių akcijų visoj Austra
lijoj pagyvinti ir praplėsti. Bus 
kreipiamasi į vyriausybę, kad kiek
vienam imigrantui, priimančiam 
Australijos pilietybę, būtų įteikta 
simbolinė dovana ir po to praves
tas parodomasis balsavimas, kad 
naujieji piliečiai čia pat gautų pir
mų patyrimų, kaip Australijoje 
balsuojama.

Iš antros pusės, konferencija 
kreipėsi į australus su nurodymu, 
kad imigrantai į šį kraštų neša 
naujus patyrimus, gabumus ir 
kultūrinį susidomėjimų. Daugumas 
imigrantų laike karo iškentėję di

delius sunkumus ir praradę šeimas, 
bando pradėti gyvenimų iš naujo, 
kas jiems patiiims nėra lengva, 
bet Australijai be galo reikšmin
ga. Australijos ateitis, esu, glūdi 
imigracijos politikoje.

Tokiomis mintimis suvažiavimas 
ir buvo uždarytas. Bet kad po šio 
suvažiavimo imigrantai (europie
čiai!) pasijus lygūs tarp lygių — 
abejoju.

Alg. Kr.

MIKUS LAIMĖJO
Birželio 11 d. Brisbanėje Pra

nas Mikus kovojo vidutinio svorio 
i klasėje prieš Alfie Sands. Kovų 
I Mikus turėjo sunkių, bet laimėjo. 

Brisbaniečiai jam suruošė vaišes.

SURAŠINĖJIMUI
ARTĖJANT

Į Visuotinis gyventojų surašinėji
mas Australijoje, kuris atliekamas 
kas dešimt metų, šiemet, bus vyk-

I domas birželio 30 d. (Ne 29 d., 
kaip buvo atspausta pereitame, 
nr.). Spec, formos blankai gyven
tojams bus išdalinti birželio 29 d. Į 
Šitie blankai bus dviejų spalvų: 
balti, kuriuos užpildys namų savi
ninkai arba valdytojai, ir mėlynos, 
kuriuos gali užpildyti kiekvienas, 
kuris nenori reikalaujamas žinias 
namo savininkui suteikti.

Namo savininkas arba valdyto
jas, baltame blanke įrašo visus gy
ventojus, kurie 1954 metų birželio 
30 naktį tame name nakvoja. Kar
tu jis tame blanke surašo ir visas 
kitas žinias apie namų ir asmenis.

Namo savininkas arba valdytojas 
yra atsakingas, kad visos reikalau
jamos žinios būtų surašytos ir 
taip pat, kad nuomininkų užpildy
tieji asmeniniai blankai (mėlynos 
spalvos) būtų atiduoti surašinė
jimo pareigūnams, šituos blankus 
prašomi namų savininkai surinkti 
ir kartu su savo užpildytaisiais 
atiduoti surašinėtojams.

Asmenys, kurie gyvena pasto
viai, bet surašinėjimo dienų būtų 
išvykę iš savo gyvenamo namo, 
tai sugrįžę liepos 1 d., Jeigu jie 
išvykimo metu nebus kitur j sura
šinėjimo blankus įtraukti, privalo 
patys blankus užpildyti.

Kiekvienas namo savininkas ar
ba valdytojas privalo atsakyti į 
klausimus, kurių paprašys suraši
nėtojai savo pareigas eidami. Pi
niginės baudos už neatsakymų į 
klausimus ir blankų neužpildymų 
£ 10, o už sąmoningai klaidingų 
žinių sutelkimą — £ 50.

Blankai turi būti užpildomi ra
šalu — negalima rašyti pieštuku.

Australijos Statistikos Biuras 
prašo pranešti, kad visos žinios, 
kurių prašoma gyventojų suraši
nėjimą vykdant, yra reikalingos ir 
bus panaudotos tik statistikos rei
kalams. Paslapties išlaikymas ga
rantuojamas. Todėl kiekvienas su
rašinėjimo pareigūnas arba namo 
savininkas, arba valdytojas, ati

dengęs surašinėjimo duomenis, gali 
būti baudžiamas £ 50 pinigine 
bauda.

BRISBANE
Brisbane yra viena iš geriausiai 

susitvarkiusių lietuvių kolonija 
Australijoje. Kiekvieno mėnesio 
pirmų šeštadienį Kangaroo Point 
Meno Mokyklos salėje ruošiami 
pobūviai su alučiu. Pelnas skiria
mas kultūriniams reikalams ir or
ganizacijoms. Pereito mėn. pelnas 
(£ 20) paskirtas Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoje. Birželio mėn. 
ir skautų Kęstučio draugovė pa
pildė savo įždų.

— (steigtas lietuviškas kampe
lis, kuriame yra biblioteka, repe
tuoja abu chorai (veikia mišrus 
ir vyrų chorai. Pirmąjam vado
vauja K. Stankūnas, antrąjam P. 
Budrys). Lietuviškame kampelyje 
susirenka Brisbanėg lietuviai lais
valaikio praleisti ir alaus stiklo 
išgerti.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Minėjimas buvo suruoštas bir
želio 13 d. Dalyvavo apie 500 pa- 
baltiečių. J minėjimų atsilankė 
Australijos federalinės vyriausy
bės, Queenslando valstijos valdžios 
atstovai. Po atidaromosios kalbos 
įvyko koncertas, kuriame labai 
gražiai pasirodė abu lietuvių cho
rai, latvių bei estų menininkai. 
Programą dar paįvairino vengras 
smuikininkas ir suomis solistas — 
baritonas. Minėjimų ruošė Baltų 
komitetas.

Taika Tolsta-Taika Artėja
“Kova dėl Guatemalos prasidėjo’’

Pereitų savaitę pasaulio politi
kos dėmesio centre atsidūrė Gua
temala, kur reikalai pradėti tvar
kyti karo lėktuvų, karo laivų ir 
kitokių karinių įrankių pagalba.

Apie Guatemalą jau esame ank
sčiau rašę, kada į ten pradėjo ka
ro medžiagas Ir ginklus siųsti so
vietinio bloko valstybės.

Birželio 19 d. radijas ir visos 
spaudos agentūros paskelbė žinią, 
kad anti — komunistinės pajėgos, 
vadovaujamos tremtyje buvusio 

Guatemalos pulkininko Carlos Cas
tillo Armas, pradėjo ginkluotą žy
gį į Guatemalą. Operacijose daly
vauja karo aviacija, laivyno dali
niai Ir sausumos kariuomenė.

American United Press prane
ša, kad Guatemalos karinės pajė
gos pradėjo žygį bevelk vienu 
kartu iš Hondūro, Britų Hondūro, 
Meksikos Ir Salvadoro, šitie da
liniai tuoj užėmė kelis Guatemalos 
pasienio miestus Ir žygiuoja toliau. 
Kruvinose kautynėse jie, šeštadie
nį jau buvo įsiveržę į svarbiausią 
šalies karo uostą ir laivyno bazę 
Puerto Barrios. Egzilal puola su 
5000 vyrų armija. Guatemalos ka
rinės pajėgos taikos metu buvo 
6000 vyrų. Turi apie 20 mažų ko
vos lėktuvų.

Guatemalos užs. reikalų minls- 
teris Guillermo Toriello spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad suki
lėliai savo svarbiausią bazę turėjo 
Hondūre. Jie taip pat buvo susitel
kę Nicaraguos valstybėj, kurios

«
Pereitų savaitę visi ženklai ro

dė, kad Genevos konferencija baig
sis išsivažinėjlmu nepasiekus Jo
kio susitarimo. Bet Molotovas, ir 
jo didžiausias ramstis kom. Kini
jos užsienių reikalų min. Chou 
En—lai, “datempė” iki Prancūzi
jos vyriausybės krizės ir, kietokai 
prieš komunistus besilaikiusiems 
min. pirm. Laniel bei užs. reik. 
min. Bidault iš žaidimų “iškritus”, 
pradėjo manevruoti, kad kaip nors 
užtęsus Genevos pašnekėslus Iki 
bus sulipdyta naujoji Prancūzijos 
vyriausybė, kuri buvo pavesta su
daryti Mendes — France, kairiojo 
sparno radikalui. Kadangi Men
des — France buvo žinomas kaip 
aiškus "talkos” šalininkas Indo — 
Kinijos klausime, tai sovietai ir 
laukė jo paramos Azijos proble-

Nuglostymo” politika veikia

VILNIAUS RADIJO BESIKLAUSANT
Bolševikai giriasi ne tik viską 

išradę ar atradę, bet ir visas iš
rastąsias gėrybes perleidę naudo
tis kitiems. O ko nėra perleidę, 
bet iš tikro tie dalykai Vakaruo
se pasirodė vartosenoj anksčiau 
negu Rusijoj, tai bolševikai dabar 
kaltina Vakarus tuos dalykus Iš 
jų “pavogus”... Taip yra ir su 
radiju.

Paprastai gegužės 7 d. bolševi
kai mini “radijo dienų”. Mat, kaip 
jų skelbiama, 1895 m. gegužės 7 
d. "didysis rusų mokslininkas ir 
išradėjas” A. S. Popovas pademon
stravęs “pirmąjį pasaulyje radijo 
imtuvą”. Tik begirdami Jį, bolše
vikai, kaip kad pvz. Vilniaus ra
dijas, kultūros ministerijos vyriau
sios radijo Informacijos valdybos 
viršininkas Janutis arba ta pati 
"Tiesa”, susipainioję, nurodo, kad 
tas pats Popovas po metų Išrado 
ir radijo siųstuvą. Aiškiau tu
rus, priimtuvas jau veikė, kai dar 
nebuvo siųstuvo... Minimoji die
na atitinkamai atžymėta ir okup. 
Lietuvoje, per visus radijus Ir vi
sokius kom. laikraščius tvirtinant,
kad “tarybinis radijas yra demo- min. pirm.

vyriausybė Juos Ir dabar remianti. 
Esu nenustatytos kilmės lėktuvai 
bombardavę’benzino sandėlius San 
Jose vietovėje. Baigdamas savo 
pareiškimus spaudai,. Torlello pri
dūrė: "Kova dėl Guatemalos pra. 
aidėjo”.

Guatemalos atstovas Jungtinių 
Tautų Organizacijoje pareiškė pro
testų prieš “nusikalstamų užpuo
limų” ant Guatemalos.

Guatemalos vyriausybė yra vi
siškoj komunistų įtakoj. Pereitų 
savaitę apie 90, Guatemalos kari
ninkų buvo įteikę prezidentui Ar
benz ultimatyvų reikalavimų įro
dyti, kad vyriausybė nėra komu
nistinė, arba pasitraukti. Pradžioj 
šio mėn. spec, ministerių kabineto 
posėdis suspendavo konstitucines 
garantijas ir sutelkė Guatemalos 
prezidentui diktatoriaus teises. 
Vidaus įtampa pastarosiomis sa
vaitėmis Guatemaloj buvo pasieku
si tokio laipsnio, kad kiekvienu 
metu buvo laukiama revoliucijos.

Guatemala yra nedidelė Pitų 
Amerikos valstybė, susisiekianti 
su Britų Hondūru, Karibų Jūra, 
Hondūru, Salvadoru, Ramiuoju 
vandenynu, Meksika ir Nicaragua.

Gyventojų — 3.300.000. Plotas 
— 45.452 kv. mylių. Pusę gyven
tojų sudaro Indėnai.Kiti daugiau
sia Ispanų kilmės. Kraštas turtin
gas natūraliniais Ištekliais. Eks
portuoja kavų , medį, vaisius, odas, 
cukrų ir 1.1.

moms spręsti. Naujasis Prancūzi
jos min. pirm., kuriuo jau dabar 
yra Mendes — France, pažadėjo 
tuč tuojaus pats atvykti į Genevų. 
Prieš jam atvykstant Vietmlnth 
minlsterlo pirm, pavad. Genevos 
konf. pažadėjo atitraukti sukilėlių 
karinius dalinius iš Laos ir Com- 
bodijos. šitas pažadas taip pra
džiugino kai kuriuos Vakarų są
jungininkus, kad jie visai jau ne
bekalba apie Vietnamu. Atrodo, 
kad ši Pietryčių Azijos valstybė 
bus "nurašyta į nuostolius”, t.y., 
atiduota komunistams. Tai grei
čiausiai ir bus taip painios proble
mos sprendimas: didžiulė Vietna
mo valstybė atiteks komunistams, 
o mažosios Laos ir Combodijos 
valstybėlės laikinai bus paliktos 
ramybėje, šitai bus vadinama 

kratiškiausias visame pasaulyje”, 
o “visai kitiems tikslams tarnauja 
radijai kapitalistiniuose kraštuose. 
Imperialistai vertelgos didžiojo 
rusų mokslininko Popovo Išradimą 
panaudojo biznio reikalams, nau
jam karui ruošti. Vad. Amerikos 
Balsas Ir Londono radijas BBC 
Vakarų radijai, o ypač amerikie
čių, esą tikras “darbo žmonių mul
kinimo ruporas”, taip skelbia Ja- 
nuitis. Matyti, Vakarų radijai ge
rai ir tiksliai pataiko kur reikiant. 
Jei bolševikai dabar jau tokiu bū
du yra priversti j tai reaguoti, 
Juos viešai puldami Ir niekindami.

MIMSTERIAI PIRMININKAI 
SKRENDA ( JAV

Iš Canberros pranešama, kad 
Australijos min. pirm. Menzies 
šio mėn. gale ar pradžioje liepos, 
skris į Ameriką, kur turės pasi
kalbėjimus su JAV prezidentu ir 
kabineto nariais. Pereitų savaitę 
Mr. Menzies viešėjo N. Zelandijoj.

I JAV numatoma tuo pačiu lai
ku skris Ir N. Zelandijos min. 
pirtn. Holland. Kelionę į JAV yra 
užplanavęs ir Didž. Britanijos 

Churchillis.

“garbinga taika. Sovietai šitokia 
taika Irgi bus patenkinti, na, bus 
patenkinti Ir tie, kurie yra įpratę 
kitų ašaromis ir krauju prekiau
ti.

Amerikos Prezidentas dar kartą 
kreipėsi į naujųjų Prancūzijos vy
riausybę, kviesdamas apsvarstyti 
JAV Pietryčių Azijos gynybos 
planų ir ratifikuoti šešių valsty
bių Vakarų Europos jungtinės ar
mijos projektą. (Prancūzija perei
tų savaitę atmetė šitų Vakarų Eu
ropos šešių valstybių armijos pro. 
jektą). Bet ar pasinaudos naujoji 
Prancūzijos vyriausybė šituo Ei- 
senhowerio kvietimu, labai tenka 
abejoti. Mendes — France politi
ka rodo kitų kryptį. Kl.

Adelaide
ĮSPŪDINGAS BIRŽELIO {VYKIŲ 

MINĖJIMAS ADELAIDĖJE 
I Adelaidės miesto rotušės salę 

(Town Hall) tų dieną susirinko 
per 400 liteuvių Ir australų, kurie 
rimtoje nuotaikoje išklausė tai 
dienai pritaikintą koncertų. Tenka 
džiaugtis, kad kas metai mūsų 
įvairūs minėjimai vis daugiau su
silaukia didesnio dėmesio iš sve
timtaučių pusės Ir kurie, pagaliau, 
pradeda suprasti ir įvertinti bar
bariškos valstybės siekius Ir tiks
lus.

Tą skaudų minėjimą atidaryda
mas ALB Adelaidės apyl. V-bos 
Kultūros Vadovas Z. Kučinskas 
lietuviškai Ir angliškai kalbėjo — 
priminė birželio įvykių istorijų ir 
paprašęs pagerbti žuvusiuosius 
tautiečius, pakvietė rašytojų Pul- 
gj Andriušj skaityti paskaitų. (P. 
Andriušlo paskaita talpinama ats
kirai).

Po paskaitos vyko koncertas, 
kuriame Pranas Matiukas pasmui- 
kavo Largo cantablle — A. Vival

di, Zita Petkūnaltė padainavo Pieta 
Signore — A. Stradella, o abu 
drauge C. Sasnausko “Skubink 
prie Kryžiaus”. Juos vargonais pa. 
lydėjo James Govenlock.

Vyrų choras "Lituanla” (vad. 
muziko V. Šimkaus) išpildė Jono 
Zdanavičiaus kantatų "De Profun. 
dis”. Deklamavo p. L. Rackevl. 
čienė. Jautri muzika ir gražūs 
Brazdžionio žodžiai sujaudino au
ditorijų ir kiekvienas pajuto savo 
tėvynę Ir Išgyveno tuos balsius 

barbariškus komunizmo žiaurumus. 
Ne rankų plojimas, bet tikra nuo
širdi ašara buvo padėka autoriui 
ir išplldytojams už De Profundis.

Minėjimui pasibaigus, visi susi
rinkome į katedrų, kur Adelaidės 
arkivyskupas, atidarydamas vyrų 
choro “Lituania” suruoštų religi
nės muzikos koncertų, jautriais 
žodžiais kalbėjo apie birželio įvy
kius Lietuvoje Ir negirdėtus bar- 
bariškos valstybės žiaurumus.

Koncerte dalyvavo solistai: A. 
Gučluvienė, P. Rūtenis ir smulki, 
ninkas P. Matiukas. Buvo išpildyti 
svetimtaučių ir savųjų kompozi
torių kūriniai, šitame koncerte 
dar buvo pakartota komp. Jono 
Zdanavičiaus kantata De Profun
dis.

Komp. J. Zdanavičius De Pro
fundis išpildymu patešiklntas, o 
tautiečiai yra Jam dėkingi, (j.)

LIETUVOS LAIVININKYSTĖ
š.m. birželio mėn. 27 d. Adelai

dėje, šv. Juozapo bažnyčios sa
lėje Liet. Teis. D-Ja, Australijos 
skyrius, ruošia p. Juozo Lapšlo 
paskaitą — Lietuvos laivininkystė.

Pradžia 4 vai. p.p.
Visi tautiečiai kviečiami daly

vauti, nes esame jūros vaikai.
L.T.D. Australijos sk. 

Valdyba
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PULGIS ANDRIUŠIS. V. POŽĖLA. ■ Bet tolimesne Lietuvos kova šitas

Ir Vėl Birželis
(PASKAITA SKAITYTA BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIME

ADELAIDĖJE)

Graudulingos de Profundis gies
mės garsuose, kurie čia netrukus i 
nuskambės, pamąstykime apie I 
birželio įvykius kasdieniškai.

Mes čia susirinkę , esame kitoj r 
pusėj baisybių tvoros, virš dešimt j 
metų atitolę nuo bolševizmo prak
tikos. Tik sapnuose tylią naktį ir 
per draugiškus pošnekius atkuria
me prakeiktos atminties laikus. 
Apie dešimt metų Jau ragaudami 
fizinės laisvės vaisius, pradedam j 
aptingti, dvasiniai aptukti ir tai 
kytls su savo likimu.

Prisiminkime, koki mes buvome 
aktyvūs Vokietijos stovyklose. Tie
siog buvom pagatavi su kraujais 
Išplėšti kokią politinę naujieną iš 
tautiečio, kuris mokėdavo pa-1 
skaityti angliškai ar vokiškai. El-I 
lutėje laukdavom, kol apsišaukėlis 
žurnalistas baigs spausdinti kas
dieninį informacijų lapelį, nors ir 
tais laikais dangus nerodė jokių

ja yra padori valstybė.
O kas gi mes, pabėgėliai, prie

šais tą galingą teroro mašiną? 
Skurdžiai najakuriai, pasimetę sve
timoje aplinkoje, visuomeniškai 
nužeminti, bebalsiai emigrantai, 
finansiniai bejėgiai. Iš to, supran
tama, kyla bejėgiškumo komplek
sas, ypač minint birželio įvykius. 
Priimkime šį faktą šaltai, ypač 
prisiminę žyddų tragediją Hitle
rio laikais. Žydai turėjo sukaupą 
kapitalą, žydai turėjo galingą ir 
įtakingą užnugarį Amerikoj ir 
Anglijoj, bet, nacių teroro užklup
ti, Jie pasijuto toki pat bejėgiai, 
kaip ir mūsų tautiečiai anapus 
spyglių sienos, kaip ir mes, šia
pus tos sienos, kaip ir visos pa
vergtos tautos.

Su Įmelu, paremtu valstybinio 
kapitalo ir Jėgos tegali kovoti tei
sybė, paremta valstybinio kapita
lo ir Jėgos. Iš tų trijų sąlygų mes,

Mažasis
niurnbegas

NEUMANNO — SASSO BYLOS 20 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI.
— Niurnbergo byla! Pirma, ne

girdėta iki šiol byla; kaltinamųjų 
suole sėdi visas nacių režimas! 
šaukė anuomet, kada kaltinamų
jų suole sėdėjo nacinės Vokieti
jos vadai.

Ištiktųjų ši byla buvo jau nebe 
pirma: 1934 metais Lietuvos Ka
riuomenės teismas sprendė bylą, 
tiesa, ne Goeringo, Franko Ir kitų 
nacių ministerių, bet jų leiterių
— Klaipėdos Krašto nacių vadų
— Dr. Neumann, Baron von der 
Ropp, Freiherr von Sass ir kitų.

Niurnbergo byla, girdi, buvusi 
pirmoji, kur teisiamas režimas, 
privaląs atsakyti ne tik už smurtą 
ir terorą, vykdytą valdymo metu, 
bet Ir už visus sulaužytus tarp
tautinės teisės ir žmoniškumo dės
nius, civilizacijos nustatytus, tiek 
karo, tiek taikos metu.

Ir šiuo atžvilgiu Lietuvos Ka
riuomenės teisme jau būta prece
dento. Kokio?

ątybę. Jos veikimo metodai — 
smurtas, teroras ir melas. Tai vi
sos savybės, kurios ryškėjo Ir 
Niurnbergo byloje: niekinimas tar
ptautinės teisės, brovimasis į ki
tos valstybės vidaus reikalus, ne
silaikymas sutarčių ir mindžioji
mas žmoniškumo teisių.

Niurnbergo byla vyko kitokio
mis sąlygomis — nacių režimas 
buvo parblokštas. Gi Klaipėdos 
nacių byla vyko tada, kada vo
kiškasis nacizmas buvo kylanti po. | 
Utinė didybė. Kiek drąsos ir ryž
to anuomet, prieš 20 metų, reikė
jo Lietuvos valstybei, norint iš
kelti aikštėn nacių tarptautinę ag
resiją,ir pasakyti pasauliui: budė, 
kite ir imkitės atsargumo priemo
nių! Nacionalsocializmas Jau tada 
švaistėsi su naujosios Europos pla
nais.

Tiesa, Klaipėdos nacių byla su
domino Vakarų pasaulį. Tik tiek.

pasaulis jau nesidomėjo, mat, Rei
chas dar nelietė “didžiųjų”. Lietu
va buvo palikta viena kovoti prieš 
nacių Vokietiją, kai ši, laužydama 
savo prekybos sutartį, uždarė sa
vo sieną Lietuvos eksportui. Bet 
pratusi per amžius kovoti su teo-
tonais, Lietuva ir tuomet nenulei
do rankų: sunkiai, didelėmis pas
tangomis ir padidėjusiomis Išlaido
mis buvo pertvarkytas žemės ūkis 
ir surastos rinkos Anglijoje ir ki
tose Vakarų valstybėse.

Nebūsiu minėjimo baigęs, ne
pastebėjęs dar yienos aplinkybės 
iš už marštin nuėjusios nacinės 
galybės likimo. Gyvenimas bėga 
ir kinta. Jo įvykiai dažnai savo 
forma skirtingi, bet iš esmės la
bai panašūs vienas j kitą. Dėlto 
istorija, sako, kartojasi. Nacių re
žimas, prieš 20 metų pradėjęs Lie
tuvoje nuo Neumanno — Sasso by
los, Niurnberge susilaukė savo epi
logo. Dabar atėjo eilė sovietų re
žimui, tam antram, kaip iš akies 
luptam, nacių režimui. Damoklo 
kardas ir ant jo pakibo. Pasak vo
kiečių: mitgegangen (vien sutar
tys su Hitleriu, kur ir Lietuva pa
grobiama, ko vertos!) — mitge- 
hangen! Koks Niurnbergas ir Jam 
dabar tars savo žodį?

i SOVIETAI IR 
TRIESTAS

Italija, būdama viena iš pagrin- 
1 dinlų Sovietų Sąjungos politinių 

taikinių, turi ganė daug rūpesčių. 
Triestas yra vienas iš tų kietųjų 
riešutų, kurį Italija ir Jugoslavi
ja mėgina perkąsti. Tačiau ir So
vietų Sąjungai Triestas nemažiau 
rūpi. Ji nori turėti savo įtakoje 
Italiją ir Jugoslaviją, gi neaiškus 
Triesto klausimas ą reikalą pa
sunkina. Tačiau Kremliaus tar
nai nesnaudžia. Jiems iki šiol 
sekėsi kelti neramumus Italijoje.

Stebėtojai mano, kad pradėtas 
flirtas tarp Jugoslavijos ir Alba
nijos yra Maskvos parengti spąs
tai Italijai. Bogomolov, naujasis 
sovietų ambasadorius Romoje, tu
ri laba isvarblą pareigą — sužlug
dyti Italijos minlsterį pirmininką 
Scelbą, kuris yra didelis komunis
tų priešas.

ženklų. Priešingai, stovyklas lan
kydavo politrukal, siautėjo tikri- 
n£m,ų komisijos, vakarų santarvi
ninkai su šautuvų buožėmis sodino 
pabėgėlius į repatriacijos vago
nus. Prieš viltį mes vylėmės, prieš 
faktus mes įtikinėjom viens kitą, 
prieš negalimybę yrėrnės į galimy
bę.

Ką pabėgėlis rado vakarų laisvė
je? Gerą duoną, šiltą pastogę, ge
rą kapšelį pinigų mainais daugiau
siai už savo raumenis. Pabėgda
mas iš Lietuvos tikėjosi papasa
koti vakariečiams apie birželio te
rorą, bet, nustebęs, patyrė, kad čia 
niekas netikėjo pasakojimais, 
netiki tuo , ką Jis pats savo aki- 
inls buvo matęs. Tai buvo mums 
pirmas ir skaudžiausias smūgis. 
Mus Išjuokė už tai, kad sakėme 
teisybę, apšaukė mus prasimanė- 
lials ir kitokiais vardais.

Tą patį nusivylimą išgyveno ir 
Kravčeenka ir rašytojas Arthur 
Kvesleris. Vienas Paryžiuje iškėlė 
garsią bylą bolševizmui, išvilko 
klaikius faktus, bet vėliau... nu
sipirko vario kasyklas Pietų Ame
rikoje. Arthur Kvesleris, išsira
šęs, buvo pamirštas, o bloševlkų 
teroras siautėja kaip siautėjęs ne
baudžiamas. Mūsų rašytojas Ignas 
Šeinius Raudonuoju Tvanu papa
sakojo skandinavams apie bolševi
kų terorą, bet Švedijos vyriausy
bė su baltomis pirštinėmis Išdavė 
pabaltiečius karius sovietams.

Dėl ko taip?
Pirmą kartą žmonijos istorijo

je sovietai įsteigė teroro valsty
bę. Žvėris drasko auką tik būda
mas alkanas, žmogus žudo žmogų 
tik keršto arba pasipelnymo su
metimais, nors ir žinodamas, Jog 
už tai bus griežtai nubaustas. Bet 
kad žudymas būtų organizuojamas 
valstybiniu mąstu, istorija dar to
kio fakto nežinojo. Sovietų vals
tybė šaltai, planingai skiria mi
lijonus savo biudžete deportaci
joms, vergų stovyklų administra
cijai, žudymo prieįmonlų tobulin
tajame mokslininkams, chemika
lams, kankinimo metodų inžinie
riams, tardymo metodų pagerini
mui, žudikų personalo auklėjimui. 
Karaliai savo rūmuose išlaikydavo 
vieną budelį su kirviu, bet Sovie
tų Sąjunga plrtaoji istorijoje su
organizavo apmokamą unifor
muotą budelių armiją su tankais, 
lėktuvais ir laivynu.

Kad pridengtų žiaurumus sovie
tų valstybė skiria milijardus pro- 
pogandai, riebiai apmoka rašyto
jus, mokslininkus, dailininkus, žur
nalistus, idant jie diena dienon pa. 
šauliui skelbtų melą. Valstybės iž
das Išlaiko armijas diplomatų — 
šnipų užsienyje. Liūdnos atmin
ties rusų pasiuntinybė Canberroje 
turėjo apie 50 tarnautojų, kai kitų 
kraštų ambasados teturi po kele
tą arba kelloliką. Ir pavienis kri
minalistas sukelia baimę padoriems 
žmonėms, o ką bekalbėti apie siau-

pabėgėliai, teturime tik teisybę 
savo rankose. Ši iki šiol pasyvi 
teisybė pradės aktyviai veikti tuo
met, kai kita teisinė valstybė iš
eis triuškinti sovietų teroro ma
šinos. Ar pavienis kriminalistas 
ar visą kraminalistų valstybė jau 
išanksto pasmerkta bausmei. Dar 
nebuvo Istorijoje fakto, kad blo
gis triumfuotų.

Tokia teisinė valstybė yra ir Ji
nai Jau liedina laisvės varpą. O 
kai varpas nuliedintas, jisai bū
tinai turės suskambėti. Atgaivin- 
kim viltį, kurią nešiojomės pir
maisiais tremties metais, kad var
po dūžiai neužkluptų mūsų mie
gančių. Danguje ženklai jau yra.

Nuotaikos 
Lietuvoje
Rusai savo okupacija, nuolati

niu rusinimu ir prievartiniu komu- 
nistinlmu pasiekė tai, kad pasida
rė nekenčlamiausia tauta tiek vi
suose satelitiniuose kraštuose, tiek 
Ir Lietuvoje. Kraštas, kad ir ne
galėdamas viešai to demonstruo
ti, Iš esmės priešiškai nusiteikęs 
okupantams, nors, iš kitos pusės, 
esama ir tam tikro nusivylimo dėl 
nepasitvirtinusių sukeltų vilčių. 
Ypač žiauriai gyventojams atsilie
pia jų dvasinis pavergimas, sten
gimasis surusinti ir sukomunlstln- 
ti jų sielas. Bolševikai savo siste
ma privedė prie to, kad dabar 
kartais kitas bijosi net savo bro
lio. Jiems turi vaikai šnipinėti sa
vo tėvus, broliai — seseris etc. 
Kiti bijo savo tarpe išsišnekėti gal 
ne tiek dėl to, kad nepasitikėtų 
o greičiau dėl to, kad vėliau gali 
būti tardomi ir gali pasakyti kokį 
neatsargų žodį, kuris pakenktų 
kitam. Todėl — verčiau, galvoja, 
visai nekalbėti. Nemaža yra tokių, 
kurie yra nuėję su komunistais 
tik Iš reikalo, sąlygų priversti, įsi
rašę nerąsdami kitos išeities, bet 

iš esmės savo širdyje vis tiek smar
kiai nusistatę prieš režimą. Išlais. 
vlnimo viltis, galima sakyti, vie
na tik ir palaiko gyventojus, kad 
jie ištvertų tokią vergiją. Perė
mus valdžią Malenkovui, Lietuvoj 
buvo gandai, kad “bus pakeista 
konstitucija”. Tačiau gyventojai 
žinojo ir tarp savęs kalbėjo: nie
ko nepadės Jokie konstitucijų kei
timai, jei paliks tie patys komunis
tai, — juos pirmoj eilėj reikia per
keisti. Visi tikėjosi ir tebelaukia 
karo. Pevergtlejimūsų tutiečiai yra 
verčiau pasiryžę dar kartą išgy
venti kad ir visus karo, baisumus, 
negu kęsti ilgalaikę rusų okupa
ciją, kurios Jie yra tapę aukomis. 
O tų aukų okupantai kaskart vis 
daugiau pareikalauja. Tenka ma
nyti, kad tokios nuotaikos vyrauja 
ne tik tarp vienų lietuvių. E.

bą, kuomet kriminalistai sukuria 
visą valstybę, disponuoja viso kra
što Ištekliais!

Ir per tris dešimtmečius vaka
ruose susidarė įspūdis, kad Sovie
tų Sąjunga yra teisinė, o ne kri
minalistinė valstybė. Nemokamai 
pakviesti į svečius vakarų profe
soriai, rašytojai, net dvasiškiai, 
gerai pavaišinti, aprodyti kas gali
ma rodyti, prirašė knygų, straips- 
pių, sukurdami legendą, jog Rusi-

*
Pereitą savaitę Buenos Aires 

apie 4000 streikuojančių darbinin
kų buvo susirinkę prie vyriausy
bės rūmų ir šaukė prezidentui Pe
ronui, ka djie miršta Iš bado.

♦
Naujojoj Zelandijoj pradėti ga

minti šviečiantys diržai pėstie
siems, kuriuos dėvint naktį tikima
si sumažinti eismo nelaimių skai
čių.

Klaipėdos Kraštas Lietuvos lai
kais žymiai atkuto. Iš mažos pro
vincijos, su 153.000 gyventojų, 
Klaipėda virto gyvu uostu, su pla
čiu užnugariu iš visos Lietuvos: 
prekyba pakilo, pramonė pagyvė
jo, žemės ūkis atgijo. Gyventojams 
atsirado naujų perspektyvų. T». 
negalėjo pakęsti Berlyno naciai, 
kurstę revanšo įdėją už Versailles 
sutartį visur, kur buvo kokios 
nors progos, neišskiriant ir vo
kiškų mažumų kitose valstybėse. 
Savo propogandal Klaipėdos Kraš
te Jie turėjo likusių vokiečių Jun
kerių, karininkų, puskarininkių ir 
sufanatizuoto jaunimo Klaipėdos 
mieste. Propogandai netrūko ir po
litinių sąlygų: Klaipėdos Kraštas 
naudojosi plačia autonomija, Lie
tuvos konstitucijos laiduota.

Visaan nacių Judėjimui ir pro
pagandai vadovavo iš Berlyno, tas 
pat Rudolf Hess, kuris vėliau sė
dėjo Niurnbergo kaltinamųjų suo
le. Krašte sąjūdžiui organizuoti ir 
vadovauti buvo paskirti Kurt 
Neumann, Baron von der Ropp ir 
pastorius von Sass. Nustatytą pla- 
ną peržiūrėdavo ir Instrukcijų duo
davo Vokietijos konsulas Klaipė
doje ir garsusis gauleiteris Erich 
Koch Iš Karaliaučiaus. Pinigus ir 
ginklus davė Berlynas.

Pagal nustatytą planą Klaipėdos ' 
Krašte susidarė dvi politinės par
tijos — Socialistische Volksge- 
meinschaft ir Christlich Socialis
tische Arbeltsgemeinschaft, Jų glo
boje susiformavo jaunimo daliniai 
— karinės nacių SA ir SS forma
cijos su įvairių rūšių ginklais. Jie 
atlikdavo manevrinius pratimus ir 
prie Lietuvos sienos atsirado ka
rinės nacių stovyklos. įvyko de
monstracijų, nukreiptų prieš Lie
tuvos valstybę, ir naciai “marši
ruodavo” Klaipėdos miesto gatvė
mis su plakatais ir dainomis, nu
kreiptomis prieš Lietuvą, ir reika
lavimais Klaipėdos Kraštą prijung
ti prie Vokietijos.

Ryšium su partijų veikla vo- 
i kiškoj! spauda, ypač Prūsų laik

raščiai, puolė Ir šmeižė Lietuvą 
iškreiptais ir pramanytais faktais 
iš Lietuvių — vokiečių sąntykių 
Klaipėdos Krašte. įsisiūbavę naciai 
pradėjo terorą. Viena smogikų gru- : 
pė, vadovaujama Pįless, nužudė 
lietuvį Jasaiti, kita grupė užpuo
lė ir sužeidė lietuvį Lopą. Teroras 
siautė. Nenaciai vokiečiai bijojo 
protestuoti prieš tai, nes bijojo 
“Berlyno rankos” keršto. įtampos 
atmosferą dar labjau įkaitino pa
ties Hitlerio grąsinlmas Lietuvai 
atsiskaityti su Ja. Naciai buvo tik. 
ri, kad Lietuva neišdrįs pasiprie
šinti Jų agresijai. Jie laukė tik 
momento, kada Vokietija galės pa
sigrobti Klaipėdą, o vėliau ir visą 
Lietuvą.

Tačiau Berlynas apsiriko: 1934 
m. Lietuvos vyriausybė iškėlė aikš
tėn Jų kėslus — atidavė teismui 
spręsti Berlyno organizuotą Lietu
voje valstybės išdavimo darbą. Pa
gal veikiančius įstatymus tą bylą 
sprendė Lietuvos Kariuomenės 
teismas. Kaltinamųjų suolan atsi
sėdo 120 nacional — socialistų, jų 
tarpe ir augščiau minėtieji vadai. 
Bylą sudarė keli tomai Iš 15.000 
lapų. Kaltinamojo akto buvo 530 
puslapių. Byla truko pusę metų. 
Iškilo aikštėn Vokietijos organi
zuota agresija prieš Lietuvos vai-

AMERIKA KASDIEN
LAIŠKAS IŠ LOS ANGELES

Dar tik du mėnesiai tepraėjo, 
kai Australiją iškeičiau į Ameriką. 
Aišku, per tokį trumpą laiką ne
įmanoma nuodugniai pažinti visų 
šio krašto teigiamybių ir neigia
mybių. Aš čia patieksiu tik vieną 
kitą amerikietiško gyvenimo ap
raišką, kuri kiekvienam svetimša
liui metasi į akis.

VELNIŠKAS TEMPAS. Ameri
koje žmonės tarsi bėgte bėga gat
vėmis. Jų akyse spindi baimė, kad 
Jie gali prarasti savo biznyje ke
lis centus, Jei eis lėtesniu tempu. 
Net ir policininkai, kurie diriguo
ja gatvėse Judėjimą, atkreipia 
svetimšaliui dėmesį nepaprastu sa
vo judesių greitumu. Man nesu
prantama, kaip Jie nepavargsta, 
taip žaibiškai skeryčiodamiesi ir 
lakstydami. O ką jau bekalbėti 
apie darbo tempą? Australija šiuo 
atžvilgiu palaimintas kraštas.

DARBO TRŪKUMAS. Su dar
bais gana liūdni reikalai Ameri
koje. Nežinau kaip kituose štel- 
tuose, bet, sakysim, tokioje Kali
fornijoje susirasti pačiam darbo 
beveik neįmanoma. Čia reikia krei
ptis į privačias agentūras, kurios 
tau suranda kokį nors darbelį, 
bet užtat turi joms sumokėti treč
dalį ar pusę to atlyginimo, kurį 
gausi už surastą darbą. Patys at
lyginimai nėra augšti, pav., 170- 
200 dolerių mėnesiui, o atskaity
mai labai dideli. Visai klaidingai 
Australijos lietuviai vaizduojasi, 
kad Amerikoje daug uždirbama Ir 
visai nepagalvojama, kad čia pra
gyvenimas žymiai brangesnis kaip 
Australijoje. Taip sakydamas aš 
čia turiu galvoje daugiausia Kali
forniją. Gal kitur (pav. Čikagoje) 
uždarbiai klek ir didesni Kai kurie 
dalykai Amerikoje brangesni negu 
Australijoje, o kai kurie — piges
ni, Pav. Los Angeles mieste nusi- 
klrplmas plaukų 1 dol. 25 c., o dė
žutė degtukų — 1 centas.

LAIKRAŠČIAI. Puslapių skai
čiumi laikraščiai čia nepalygina

mai didesni negu Australijoje. Pav. 
Sekmadienio "Los Angeles Times” 
turi 276 pusi., kurių didžiąją dalį 
sudaro komikai ir kiti niekai (kaip, 
sakysim, gražuolės maudymosi kos
tiumuose). Išskyrus vedamuosius 
ir politines žinias, europietis 
skaitytojas nieko įdomaus Juose 
bevelk nesuranda.

JUODAODŽIAI. Didelį 8|meri- 
kiečių procentą sudaro tamsios 
spalvos žmonės^ kurie visdėlto yra 
žymiai šviesesni negu Afrikos neg
rai. Jų gana daug maišosi gatvė
se, autobusuose ir kitur. Daugelis 
Juodukų važinėja nuosavomis ma
šinomis ir turi namus. Pasitaiko, 
kad kuriame miesto kvartale ima 
įsigalėti Juodukai, įsigydami na
mus. Tada iš tokio kvartalo pra
deda nešdintis lauk baltieji, nes 
jie negali pakęsti Juodaodžių ne
švaros ir netvarkos. Ypač tai ryš
ku Filadelfijoje. Net policininkai 
vengia daryti pastabų juodukams 
jų rajone dėl švaros ar nevietoje 
pastatyto automobilio, nes už tai 
gali gauti peilį j pašonę.

BANDITIZMAS. Jei Australijo
je pasitaiko vadinamųjų hold up, 
tai Amerikos didmiesčiuose šis da
lykas nuolatinis reiškinys. Užtat 
ir policija su banditais ceremoni
jų nedaro. Pav. prieš kurį laiką 
Los Angeles mieste policininkas 
gatve vijosi vieną banditą Ir ma
tydamas, kad šis gali pasprukti, 
paleido į jį šūvius ir nudėjo vieto
je. Tik, deja, vienas šių šūvių 
nudėjo ir visai nekaltą žmogų ėju
sį gatve. Taip pat kaip ir Austra
lijoje čia daug nužudymų Ir nusi
žudymų bei kitokių baisių nusikal
timų.

MADOS. Amerikietės mėgsta 
gatvėse rodytis apsimovusios mels
vomis viršutinėmis kelnėmis. Pas
kutiniu metu įsigali jau raudono

ji kelnių spalva. Australijoje (Syd- 
nėjuje) kelnėtų moterų buvo ne
gausu, čia — daug. Pats moterų 
apsirengimas nąpasižymi dideliu 
madingumu; atrodo, kad gražiau 
moterys apsirengusios Australi
joje. Tiesa, Holywoode man teko 
atsitiktinai matyti labai dailiai ap
sirengusių Jievos dukterų, bet gal 
tik buvo kino žvaigždės. Man bu
vo sunku apsispręsti, kuo labjau 
stebėtis, ar Jų grožiu ar pasakiš
ku Jų apsirengimu, privertusių 
mane sustoti ii- pasekti akimis, 
kol jos dingo tarp kitų praeivių.

Daugelio Jaunų moterų plaukai 
pakaušyje perrišti kaspinėliu ir 
palikti dralkytis visiems keturiems 
vėjams. Tai vadinamoji arklio uo
degos plaukų šukuosena, nes toks 
plaukų sušukavimas tikrai prime
na nušiurusią arklio uodegą. Šios 
mados garbintojų man teko matyti 
Ir Australijoje, ypač Sydnėjaus 
Kings Crosse.

KLIMATAS. Aš čia kalbėsiu tik 
apie Kalifornijos klimatą, ypač 
Los Angeles, kur Jis žymiai sau
sesnis kaip Sydnėjuje. Visa bėda, 
kad Los Angeles miestą dengia! 
vos pastebimas melsvų dūmų slu<>- 
gsnis, atsiradęs nuo tūkstančių 
automobilių ir fabrikų. Šie mels
vi dūmeliai kartais net akis grau
žia. Valdžia pila milijonus dole
rių, norėdama tuos dūmelius pa
šalinti iš miesto, bet tai jai sun
kiai vyksta. Los Angeles tokio 
saulėtumo kaip Sydnėjuje nėra, 
nors šiaipjau čia gana sausa Ir 
gražu. Nevienas lietuvis, susirgęs 
reumatzmu drėgnuose rytiniuose 
miestuose, atvažiuoja čia taisyti 
savo sveikatos ir tikrai pataiso.

J. TININIS.
★

Iš Cairo praneša, kad vykdant 
archeologinius kasinėjimus, birže
lio 9 d. viduj vienos piramidės, 
netoli Cairo, buvo surasta dėžė su 
5000 metų senumo brangenybėmis. 
Brangenybes sudaro apyrankės ir 
kitokį papuošalai, inkrustuoti įvai
riaspalviais brangiaisiais akmeni
mis.

Taip pat rasta ir įvairių kito
kių papuošalų, kurie rodo augštą 
techniką i rmeniškus sugebėjimus 
bei skonį.

SMŪGIS SPEKULIANTAMS
Japonijoje ir Korėjoje šalia JAV 

dolerio kursuoja JAV kariuomenės 
pinigai — skriptai. Nors oficla. 
liai skriptus gali turėti tik kariš
kiai, praktikoje šie kariški pinga! 
yra labai reikalaujami civilių, nes 
skriptai yra žymiai vertesni negu 
japonų yen ar korėjiečių hwan.

Pereitą savaitę, po slaptų pasi
ruošimų, staiga buvo pranešta, 
kad melsvi skriptai nustoja visa
me pasaulyje savo vertės ir kad 
kariškiai turimus melsvus skrip
tus 7 vai. bėgyje turi pakeisti į 
naujus daugiaspalvius skriptus. 
Vien tik Tolim. Rytuose buvo pa
keista apie 110 mil. dolerių.

Paslaptis buvo gerai Išlaikyta. 
Apsisaugoti nuo paskutinio mo 
mento mainų, kariškiai negalėjo 
išeiti iš savo bazių, Jūreiviai iš 
laivų. Daugelis jau pagalvojo apie 
naują karą Indokinijoje.

Bėdon pateko daug juodosios 
biržos spekuliantų. Tūkstančių, 
gal Ir milijonų dolerių vertės skrip
tai jų rankose pavirto į bevertį 
popierių.

Kiek anksčiau šitoks stalgus 
pakeitimas buvo atliktas Vokieti
joj.

New Guinea aukščaiusias kalnas 
(14.900 pėdų) birželio 8 d. buvo 
padengtas sniegu. Paskutinį kartą 
ant šito kalno sniegas buvo iš
kritęs prieš II Pasaulinį karą. Mt. 
William Ir yra vienintelė vieta, 
kur sniegas per dešimtmečius vie
ną kartą pasirodo.

★
Pereitais metais N.S.W. vals

tijoje kiekvieną savaitę buvo įtei
kta 100 prašymų skiryboms. Tai 
14 proc. mažiau negu 1946 metais, 
kurie skaitomi rekordiniais sklry- 
bų metais, bet daugiau negu dvi
gubai, palyginant su kitais me
tais. Daugiausia skirybų prašo 
moterys.

★
Vyno gamintojų draugijos pir

mininkas Adelaidėje pareiškė, kad 
Australijoj^ sumažėjo vyno su
vartojimas. 1951-1952 m. buvo iš
gerta 13.432.000 galionų vyno, o 
1952-1953 tik 9.871.000 galionų. 
Kasmetai vyno atsargos didėja. 
Vyno gamintojų draugija prašo 
vyriausybę, kad vyną leistų parda
vinėti visoms maisto produktų 
krautuvėms.

★
Birželio pirmomis dienomis iš 

Amsterdamo Išplaukė Agnes Schol- 
te,. Kai liepos 5 d. JI pasieks Mel- 
bourną — tai bus lygiai 50.000 
olandų atvykusių j Australiją nuo 
1945 metų.

★
893 vokiečiai Ir austrai emigran

tai atvyksta į Australiją. Austra
lijos ambasadorius Vakarų Vokie
tijai jiems pažadėjo augštą gyve- 
nftno Standartą ir geras įsikūrimo 
galimybes.

Cyrus Benjemin Whatley Alek
sander, 39 metų amžiaus Strath- 
fleido gyventojas, pereitą savaitę 
nukritęs nuo 185 pėdų augučio 
Sydnėjaus uosto tilto, liko gyvas. 
Guli ligoninėje.

♦
— Amerikos latvių ir estų spau

da paskelbė sensacingą žinią, Jog 
V. Petrovas pasidavęs australams 
MVD pareigūnas, Scotland Yar- 
dui Londone patelkęs Australijos, 
Kanados, Amerikos DP pabaltie- 
člų pavardes, kurie esą, dirbę Mas. 
kvai.

ŠIE METAI — SPAUDOS METAI 
TAD VISŲ MŪSŲ PAREIGA 
REMTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ.
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V iltis—V ieiiy be j
BASO: U. GEORGE COBANOV,

EMIGRANTŲ IŠ KOMUNISTŲ UŽGROBTOS EUROPOS JUN
GTINIO KOMITETO AUSTRAL ĮJOJĘ INFORMACIJOS SKY

RIAUS PIRMININKAS.
Beveik visų Europoje buvusių 

karų priežastys yra panašios. Eu
ropa buvo ir yra apgyventa įvai
rių tautybių ir kilmės žmonėmis. 
Ant tautinio ir rasinio pagrindo 
dirbtinai išugdyta neapykanta bu
vo sunkiausia kliūtis bendram su
artėjimui ir trokštamai taikai.

Paskutinio karo teroras, kurį 
patyrė beveik visos Europos tau
tos, ir kuris dar veikia komunistų 
pavergtuose kraštuose, parodė, 
kad netik paprasti žmonės, bet ir 
daugupna jų vadų (Išskyrus tik 
komunistus) pradėjo rimtai svars
tyti Europos federacijos įdėję. Jie 
nuoširdžiai tiki, kad tokioje fede
racijoje esančios tautos galės gy
venti draugiškame bendradarbia
vime Ir taikoje.

Šito labjausiai siekia Sovietų pa
vergtos tautos. Kadangi ten esan
tieji negali viešai pareikšti savo 
nuomonės , tad didžiausia atsako
mybė tenka tų kraštų politiniams 
pabėgėliams: ne tik pareikšti, bet 
ir ugdyti tę įdėję ir daryti visus 
galimus žygius jai įgyvendinti.

Australijoje, kuri priglaudė 
daug politinių pabėgėlių iš už ge
ležinės uždangos atsidūrusių vals
tybių, emigrantai partidė geros va
lios, supratimo ir noro Ir įkūrė 
Jungtinį Emigrantų Iš komunistų 
Valdomos Europos komitetų. Sky
riai yra steigiami visuose Austra
lijos miestuose.

šiame komitete yra atstovauja
mos šios tautinės grupės: bulgarai, 
baltgudžiai, šėkai, estai, vengrai, 
kaukaziečiai, latviai, lietuviai, len
kai, rumunai, slovakai ir ukrai. 
niečiai.
Komiteto pagrindiniai siekiai yra 
šie:
a) Remti kovę dėl asmens Ir tau- 
tos laisvės prieš komunistų tota
litarizmų, atidengiant komunistų 
užmačias Ir propogandę, Ir kovoti 
dėl pavergtų tautų laisvės.
b) Atstovauti Australijoje 150.000 
emigrantų iš komunistų valdomos 
Europos ir veikti demokratiniais 
pagrindais bendruose reikaluose.
c) Išlaikyti tautines tradicijas, 
kultūrų ir religijų, kuriuos komu
nistai slopina.
d) Padėti emigrantams prlsitalky. 
ti prie esamų sųlygų Australijo
je ir ugdyti savitarpio supratimų 
draugiškumų savo Ir australų tar-

Šnipai
1941 METŲ BIRŽELIO 22 D. 
PRISIMENANT

1941 metų birželio mėnesį bol
ševikų siautimas Lietuvoje buvo 
pasiekęs augščiauslę laipsnį. Nors 
vokiečių — rusų karo buvo lau
kiama kasdien, bet kada Jis tik
rai prasidės, niekas čia nežinojo. 
Taigi, nieko blogo nesitikėdamas, 
kaip tik pačiose karo išvakarėse, 
šeštadienį, birželio 21 d. pavaka
riop, Išvykau Iš Kauno aplankyti 
savo šelmę Kruosnyje, pas vietos 
girininkų. Tų pat vakarę čionai 
atvyko pameškerioti Strėvos upe
lyje dar keli kauniečiai su šeimo
mis. Vakare aptarėme nepapras
tai įtdmptą padėtį, ką rodė dide
lis bolševikų kariuomenės sutelki
mas ir Kruonio apylinkėse, ypa
tingai miškuose. Nakčiai vyrai Iš
vyko j Strėvę meškerioti, nors tai 
jau buvo labai pavojinga.

Sekmaddienio rytų, birželio 22 
d., iš miego pažadino netoli mies
telio iš lėktuvo išmestos bombos 
smarkus sprogimas. Lauke buvo 
girdimas stiprus lėktuvų ūžimas. 
Tai jau tikrai buvo vokiečių lėk
tuvų puolimas. Bolševikų kareiviai, 
greičiausiai, dar tikrai nežinojo 
apie prasidėjusius karo veiksmus. 
Dėja, sekmadienio popietį, staiga 
j girminklję atvyko du vietos 
komjaunuoliai ir raudonarmietis. 
Jie užklausė kę mes čia vei
kiame. Mūsų pi.slaišklnlmas, kad 
atvykome meškerioti, žinoma, jų 
nepatenkino. Raudonarmietis įsa
kė visiems atvykusioms -vyrams 
vykti drauge į Kruonio valsčiaus 
vykdotaęjį komitetų. Girininko, 
kaip vietinio gyventojo, nelietė, 
Jis paliko namuose. Kadangi nie-

Visi šie reikalai ir problemos bus 
geriau apsaugoti ir išspręsti, susi
jungus į bendrų vienetų.

Komiteto nuveiktas darbas nė
ra labai žymus. Pirmieji žingsniai 
buvo sunkūs, nes reikėjo sutvar
kyti organizacijos pradmenis. Pa
geidaujama, kad tautinės grupės 
paskirtų atstovais į komitetų savo 
geriausius Ir pajėgiausius narius, 
nes tik tada komitetas galės at
likti savo pareigas. Tautinės gru
pės turi įžvelgti šios organizaci
jos svarbų irteikti reikalingų pa
ramų.

Svarbiausias komiteto laimėji
mas yra.įkūrimas patariamojo ko
miteto, kurį sudaro žymūs Aus
tralijos politiniame, kultūriniame, 
ekonominiame ir socialiniame gy
venime žmonės, šis pakomitetis 
padės komitetui siekti užsibrėžto 
tikslo.

Reikia pabrėžti, kad iš laisvųjų 
kraštų Australija yra pavyzdžiu 
bendradarbiavimo ir draugiškų 
sųntykių su tautinėmis grupėmis. 
Aš esu tikras, kad ateityje ben
dradarbiavimas, padedant Jungt. 
Emigrantų Komitetui, išsiplės. Tai 
atneš naudos ne tik Australijai ir 
mums, bet ir mūsų Tėvynėms Eu
ropoje.

Noras, pagarba ir tolerancija, 
kurių siekia Komitetas, sujungs 
mus mūsų siekiuose ginti mus 
priglaudusi kraštų nuo komunistų 
pavojaus ir Išlaisvinti mūsų gim
tuosius kraštus.

( Komiteto adresas: The United 
Council of Migrants from Com
munist Dominated Europe, 141 
Campbell St., Surry Hills — Syd
ney. N.S.W.)

Australijos medicinos žurnalas 
savo paskutiniame numeryje pas
kelbė , kad cortisone vaistų pagel- 
ba pasisekė sustabdyti lyties pasi
keitimus. Du garsūs Sydnėjaus 
gydytojai išgydė 6 vaikus, turė
jusius lyties pasikeitimo žymių. 
Ligonys buvo 6 mergaitės, kurios 

♦odė vyriškumo žymes nenorma
liai veikiant adrenallnėms liau
koms. Cortisone vaistais gydomos 
mergaitės atgavo savo moterišku
mo žymes, šis naujas gydymo bū
das apsaugo nuo operacijų kei
čiant lyties nenormalumus.

ku nebuvome nusikaltę, ar kaltina
mi, tai nežinojome ko mes vyks
tame į vykdomąjį komitetų, čia 
vykdomojo komiteto pirmininkas 
paklausė mūsų už kų esame su
laikyti. Bet mes nieko tikro neži
nojome. Tada Jis pradėjo rašyti 
mums protokolus. Patikrino doku
mentus, apklausinėjo kur ir kę vei
kiame, ir tilo čia baigėsi kvota. 
Na, dabar, manome Jau paleis. 
Juk net ir pats komiteto pirmi
ninkas nežinojo kuo mes kaltina
mi Ir dėl -ko sulaikyti. Bet, dėja, 
atsirado milicininkas ir mus įsakė 
uždaryti į vietos arešto namus. 
Tame areštinės skyriuje, kur taus 
pasodino, jau radome uždarytus du 
vietos gyventojus už tai, kad rodė 
gyventojams vokiškos bombos 
skeveldras. To ir užteko žmogų 
suimti ir kalinti.. Kitoje areštinės 
pusėje, pasirodo, sėdėjo 4 Jauni 
vyrukai — dviratininkai iš Petra
šiūnų. Jie taip pat šeštadienio 
vakarę išvyko dviračiais iš Kauno 
aplankyti giminių Kruonio apylin
kėse, bet pakelyje buvo įtarti, su
laikyti ir uždaryti Kruonyje.

Kaip atrodė, mes buvome laiko
mi dideliais nusikaltėliais — šni
pais, nes prie areštinės, netrukus, 
buvo pastatyta dviejų ginkluotų 
mongolų sargyba. Vienas sargybi
nis stovėjo prie durų, o kitas prie 
langelio. Taip mes uždaryti išsė
dėjome Iki vakaro. Tada iš Kauno 
atvyko enkavedistai su karo pro
kuroru priešakyje. Kaip liūtai jie 
įsiveržė į mūsų ka'merę Ir pirmiau
sia apšaukė mus šnipais. Girdi, 
kaip mums esu negėda šnipinėti, 
žinoma, mes atsikirtome, kad ne
same jokie šnipai Ir esame sulai
kyti visiškai nepagrįstai, vien tik 
per nesusipratimų. Po to, mus vi
sus ėmė nuodugniai kratyti. Atėmė 
laikrodžius, parkerius, pinigus ir 
kt. NKVD agentams taip mus be-

Brangūs lietuviai 
Australijoje!

MILIJONIERIUS T.J. BRUŽIKAS 
S.J. RAŠO:

Kitę kartę Jums rašiau, kad 
man yra pavesta gelbėti dvasiniai 
ir tautiniai žūstančių lietuvių ko
lonijų Uragvajuje. Prieš 27 metus 
į Montevideo atvykusieji tūkstan
čiai lietuvių neturėjo ligšlol nei 
savo bažnyčios nei savo nuolatinio 
kunigo. Ko'munlstai gi varė savo 
pragaištingų propagandų išsijuo
sę, žadėdami jiems žemiškų rojų. 
Per savo laikraštį, kinų, radio, 
klubus ir praklabas sutraukė be
veik 90 nuošimčių į savo eiles, o 
likusius atšaldė tikėjime.

Dar galėtume juos nors dalinai 
atgriebti, Jei turėtume savo baž
nytėlę, bet tam tikslui reikia lė
šų iš kitur, nes lietuviai Uragva
juje daugumoj yra labai neturtin
gi ir atšalę. Užsimota pastatyti 
jiems bažnyčių ir darbai beveik 
įpusėjo , bet dar trūksta daug lė- 
3ų-

Mieli Broliai Lietuviai Austra
lijoje, ištieskite savo pagalbos 
rankų, kad galėtume pabaigti Ma
rijos garbei dedikuotų bažnyčią 
dar šiais Jubiliejiniais metais. Au
kų rinkimas Australijoje yra pa
vestas to paties ordino Tėvui S. 
Gaideliui, 264 Miller Str., North 
Sydney, NSW. Jis su padėka pi
nigus pasiųs man į Uragvajų.

Nuoširdžiai dėkodamas visiems 
jau aukojusiems ir pasižadėdamas 
karštai pasimelsti už visus gera
darius, lieku Jus visus sveikinda
mas, Jūsų ir Christo,

kun. Jonas Bružikas S. J. 
Caigua 3711, Montevideo, URUG- 
VAY, South AMERIKA.

Gegužės 22 d. 1954 m.

P A D -Ė K A
Marijos Širdies bažnyčios sta

tybai Uragvajuje aukojo:
Po £ 20.0.0 — Bronius (Adelai

de).
Po 18.10.0 — Gutegos ir aply. 

lietuviai per P. Dailidę.
Po £ 10.0.0 — J. Grubliauskas 

(Adelaide), A. Grigaliūnas (Mel
bourne) Ir P. Dailidė (Gutega).

Po £7.0.0 — L. K. Moterų 
Skyrius (Melbourne).

Po £ 6.0.0 — P. Burokas 
(Gutega) ir V. Samsonas (Tempe)

Po £ 3.0.0 — N.N.
Po £ 0.10.0 — X. Y.

£ 29.14.0 - atkelta Iš M.P. nr.
15-16

£ 120.14.0 — suaukota iš viso.
T. Jono Bružlko S.J. vardu vi

siems aukojusiems nuoširdžiai dė
koja,

T.S. Gaidelis S.J. i

kratant karo prokuroras vis šau
kė kodėl mes šnipinėję. Kada visi 
buvome Iškratyti ir visi vertinges
ni dalykai iš mūsų atimti, jie mums 
pasakė tik “posmotrim” ir išvyko.

Vėliau sužinojome, kad jie buvo 
nuvykę į girininkiją, kur suimtų
jų šeimoms pareiškė, kad suimtie
ji vyrai viskuo esą prisipažinę ir 
nurodę, kad girininkijoje esą pas
lėpti ginklai, kuriuos geruoju pra
šė atiduoti. Bet girininkas pa
reiškė, kad jokių ginklų čia nėra ir 
suimtieji nieko apie tai negalėjo 
pasakyti. Tada enkavedistai mo

teris su valkais suvarė į vienų kam
barį, pastatė sargybų ir liepė nie
kur nevaikščioti. O tuo tarpu ir 
apie visų girininkijų Jau buvo pa
statyti sargybiniai. Prasidėjo nuo
dugnus ginklų jieškojlmas. Ap- 
kasinėta pamatai, jieškota tvar
tuose, klojime, o namuose net ke
liose vietose grindys atplėštos. 
Ginklų nerasta. O vis tik jų būta, 
bet ginklai buvo gerai tvarte pa
kasti. Neradę ginklų, enkavedis
tai kiek atslūgo. Pradėjo švelniau 
kalbėti. Bandė patikinti, kad su
imtiesiems nieko blogo neatsitiks, 
jie būsią paleisti.

Mes praleidę naktį suimti iš 
ryto pastebėjome, kad mongolų 
sargybos prie daboklės jau nėra. 
Pabeldėme į (juris, kurias atrakino 
milicininkas. Reikalavome taus 
paleisti, nes Iki šiol Jokio kaltini
mo nepateikta. Milicininkas atsa
kė, kad mes esame karo prokuroro 
žinioje ir milicija negali mūsų iš
leisti. Pagalvojome, kad vis jau 
esą geriau, kada mus saugoja ne 
raudonarmiečiai, bet milicininkai. 
Staiga, vidudienį, pasigirsta areš-
tinės durų rakinimas. Pirmiausia 
išleidžia sėdėjusius dviratininkus, 
o paskui atrakina ir mūsų duris ir 
liepia išeiti laukan. Du mllicinin-
kai mus nuveda į vietos milicijos tikėtis.

Namai Sydnejuje
PAGALIAU DARYKIME KĄ NORS KONKRETAUS NAMAMS 

..ĮSIGYTI!
Nekalbėsime apie tai, kad lietu

vių namai Sydnėjuje yra būtinai 
reikalingi. Mes reikalingi jų visi: 
toliau ar arčiau Sydnėjaus begy
ventume. Pirma, tat būtų mūsų 
visų lietuviški namai, ir antra, 
tiek mums patiems, tiek ir kita
taučiams simbolizuotų ir parody
tų mūsų vieningumų ir susiprati
mų.

Per penkerius metus jau gana 
daug buvo šitame laikraštyje ra
šyta lietuviškų namų reikalu. Visi 
sutartinai tvirtino, kad namai rei
kalingi, o vietą jiems statyti daž
niausiai nurodydavo ten, kur pats 
rašlusls gyvena, arba, geresniu at
veju, į kur jam patogiau "be per
sėdimo” nuvažiuoti. Uolus šitų 
str. skaitytojas Jau galėjo susi
daryti įspūdį, kad, laikui bėgant, 
kiekviename priemiestyje susiras 

po vienų pakankamai raštingų žmo
gų, kuris sugebės savo straips
niais atmesti kitų, o įrodyti savo 
nuomonę, šiuo atvėju pačia tei
singiausią, kur turi būti namai 
statomi. Bet praktiškai šitokios 
diskusijos reikalus mažai pasitar
nauja. Teisingiau jį pastatome į 
vietą Krilovo pasakėčios vežimo, 
kurį traukti įsikinkė gulbė, vėžys 
Ir lydys.

Ir tiesa yra tai, kad iki šiol vis 
tebesisukame užburtame rate: nei 
buv. nei esamas Sydnėjaus Lie
tuvių Namams įsigyti komitetas 
nesiryžta galutinai Išspręsti du pa
grindinius — pradinius namams 
įsigyti klausimus! 1) kurioje vie
toje ir 2) kokiais pagrindais.

Vieni siūlo akcijas — kiti au
kas. Aš asmeniškai pritariu "M. 
P.” šiuo reikalu rašiusiam p. Gai- 
liūnul, t.y., kad namai turi būti 
visų Ir visų suaukotais pinigais 
įsigyti. Kada namų statybos rei
kalas išjudės iš mirties taško ir 
bus pradėtas konkretus darbas, 
vienas duos mažiau, kitas — dau
giau. Bet, neabejoju, duos visi. 
Tik gal reikėtų pradžioje nutarti, 
ir paskelbti, kad tie tautiečiai, ku
rie parems šį bendrų mūsų gyve
nimo paminklą auka ne mažesne 
kaip £ 50 — jų vardai bus įra
šyti spec, lentoje, kuri primins 
mums ir būsimoms kartoms, įžen
giančioms į šiuos namus, kad tie 
tautiečiai savo sunkiai uždirbtais 
pinigais prisidėjo prie bendro tau
tinio darbo stambiu įnašu Ir už 
tai Jiems priklauso mūsų pagar
ba.

Akcijų pagrindą atmesčlau. Ak-

punktų. Čia vėl rašomi kratos pro
tokolai. Atsiranda ir iš mūsų pa
imti daiktai. Dėja, Jau visų ver
tingesnių daiktų ir pinigų nėra.

Berašant protokolus, staiga į 
policijos punktų įeina vietos prieš
lėktuvinės baterijos vadas, o gal 
ir politrukas. Permetęs mus piktu 
žvilgsniu, jis kreipėsi į milicijos 
punkto viršininkę: “Dar Jie čia, 
duokite man juos, aš tuojaus su
tvarkysiu (suprask sušaudy- 
siu). Mes nubalome, išgirdę tokį 
raudonojo reikalavimų. Tačiau mi
licijos punkto vedėjas paprašė va
dų užeiti į savo kabinetą. Jiedu 
tenai gana ilgai kalbėjosi. Po to, 
karininkas išėjo mus "nesudoro
jęs”. Mūsų gyvybė, kaip atrodo, 
tik per plauką kybojo, todėl, ka
rininkui išėjus , vėl kiek aprimo- 
'me. Bet netrukus prie milicijos 
punkto privažiavo sunkvežimis su 
ginkluotais naudonarmiečiais. I.š 
sunkvežimio išlipo tas pats karo 
prokuroras, kuris dalyvavo darant 
pas mus kratų. įėjęs į milicijos 
būstą jis paklausė, ar baigti mū
sų kratos protokolai ir paprašė 
tuojau viską baigti. Mus išvedė 
laukan ir sustatė prie sunkveži
mio. Vienas raudonarmietis parei
škė, kad jei kas vežamas bandys 
bėgti, bus nušautas. Mes visi su
lipome į sunkvežimį, kurio kiek
viename kampe atsistojo ginkluo
tas raudonarmietis. Prokuroras 
atsisėdo prie šoferio. Sunkvežimis 
pasijudino iš Kruonio miestelio 
Žiežmarių link. Važiuodami galvo
jome, kad mūsų likimas greičiau
siai bus toks pats, kaip ir dauge
lio išvežtųjų į tolimų Sibirą. O 
gal dar ir blogiau: kur nors pa
miškyje sušaudys. Jie mus aiškiai 
laikė šnipais, tad tokiu kritišku 
momentu ko geresnio begalėjome

cijas palikime biznio reikalams, o 
mūsų namai tegul vūva tautos na- 

i mai. Iš tų namų atsiradusį pelnę 
ateityje reiktų skirti lietuviškiems 
kultūriniams reiklaams.

Pilnai pritariu p. Osino nuomo. 
nei, kad sprendžiant kokiais pag
rindais (akcijų ar aukomis) ir 
kur statyti, turi pasisakyti gali
mai didesnis skaičius Sydnėjuje ir 
apylinkėse gyvenančių lietuvių. 
Tada S.L.N. įsigyti komitetui at
kristų darbę varžantis atsakingu
mas, o aukas ar akcijas renkan
čiam nereiktų klausytis priekaiš
tų, kad aš, girdi, čia dar nesu savo 
kultūriniams reikalams.

Kaip sužinoti kiekvieno nuomo- 
nę? I susirinkimų, nors Jis būtų ir 
labjausiai išgarsintas, — visi ne- 
suslrinks. Ir tai ne todėl, kad ne
norėtų, arba kad lietuviški reika
lai nerūpėtų, bet papraščiausiai 
dėl tos priežasties, kad vienu lai
ku visi niekada negali susirinkti. 
Pamaininiai darbai, namų reikalai, 
ligos ir 1.1., visados didelę dalį 
sulaikys nuo atvykimo į susirin
kimų. Todėl siūlyčiau korespon- 
denclnį kelių. S.L.N. Į. komitetas 
turėtų paruošti anketų maždaug 
su tokiais svarbiausiais klausi
mais:

1) Kokiu pagrindu įsigyti na
mai? Akcijų ar aukų? Atsakant 
vienų Išbraukti. 2) Kur turėtų bū
ti statomi Sydnėjaus lietuvių na
mai? (Čia Komitetas turėtų nu
rodyti dvi ar tris vietas, kurios 
Sydnėjaus lietuviams būtų paran
kiausios, ir kurios iš diskusijų 
laikraštyje Ir susirinkime bei Ko
miteto posėdžiuose yra išryškėju- 
sios). Kiekvienas paliktų neiš
brauktų tę vietovę, kuri Jo many
mu geraiuslai" tiktų namams sta
tyti.

Aš tikiu, kad "Mūsų Pastogės” 
leidėjas ir redakcija sutiks, kad 
šitokia anketa kupono formoj (du 
ar tris kartus) būtų atspausdin
ta laikraštyje. Pakartojimą siū
lau todėl, kad dar nevisi tautie
čiai skaito bendruomenės laikraš
tį, todėl Jos prenumeratorius ga
lės iškirptų kuponų ir savo kaimy
nui įteikti. Tokiu būdu bus suda
rytos sęlygos kiekvienam Sydnė
jaus lietuviui (Jeigu Jis tik norės) 
pareikšti savo nuomonę dėl ben
drųjų namų statybos. Užpildytiems 
kuponams turėtų būti nustatytas 
terminas gražinti Komiteto adre
su, arba įgaliotiems atstovams 
įvairiose miesto vietose.

Pagaliau netoli Žiežmarių priva
žiavome kelių sankryžų. Nuo Rum
šiškių — Kauno keliomis eilėmis 
be tvarkos traukėsi raudonoji ka
riuomenė. Mūsų sunkvežimis, pri
važiavęs kryžkelę, turėjo sustoti. 
Prokuroras ir sargybiniai išlipo iš 
sunkvežimio. Prokuroras pasirin
ko čia pat netoli plento ant pie
vos vietų ir įsakė mus po vieną 
pas jį atvesti. Supratome, kad tai 
bus “karo lauko teismas". Aš at
sidūriau pas prokurorų antras iš 
eilės. Buvau apkaltintas šnipinė
jimu, dėl ko aš visaip įmanomai 
gyviausi. Pagaliau, atrodo, drau
gas prokuroras suabejojo dėl ma
no šnipinėjimo ir pradėjo klausi
nėti apie Kruonio girininkų ar Jis 
lojalus tarybinei santvarkai ir 
panaš. Žindma, man beliko tik pa
tvirtinti, kad tai esąs lojalus as
muo, ypač po to, kai pas jį nepa
vyko surasti paslėptų ginklų. Da” 
kiek pakamantinėjęs, prokuroras 
liepė pasiimti savo likusius daik
tus ir atsistoti per 10 žingsnių nuo 
jo. Prokuroras prikibo prie vieno 
žvejo, kuris buvo atvykęs Iš Kau
no. Mat jam bičiulis buvo nupie
šęs popiergalyje situacijos plane
lį, kurioje vietoje geriausia meš
kerioti Strėvos upėje. O tas braiži- 
nėlis daboklėje nebuvo laiku su
naikintas. Dabar gi prokurorui 
jis sukėlė įtarimų ir vargšas žve
jys vos, vos išsikapstė, kol įtiki
no prokurorą, kad tai esąs tikrai 
nekaltas dalykas, nieko bendro ne
turįs su šnipinėjimu. Ir taip vi
sus mus iškvotęs, prokuroras su
sistatė prieš save. Provizorinis ka
ro lauko teismas buvo baigtas. 
Laukėme ęprundlmo. Išteisintas, 
ar sušaudytas. Kito kelio nėra. 
"Esat laisvi” — pagaliau tarė 
prokuroras.

K. Kemešys.

Manau tai būtų pats papras
čiausias, parankiausias ir pigiau
sias atsiklausimo pravedimas. Vi
siems pasisakius, patys pagrindi
niai šio darbo stabdžiai bus paša
linti ir atpuls diskusijos.

J.A. Skirka, Cabramatta.

Lietuvos Laisvinimo 
TALKOS NUOSTATAI

i.
L VLIKas , siekdamas pagilinti 

laisvojo pasaulio liteuvių dalyva
vimų Lietuvos laisvinimo darbe ir 
padėti visiems lietuviams organi
zuotai įsijungti j didžiąją kovą už 
Lietuvos politinę laisvę, skelbia 
Lietuvos Laisvinimo Talką ir kvie
čia dėtis į ją visus laisvojo pa
saulio lietuvius.

n.
uždaviniai

2. Lietuvos Laisvinimo Talka
a) garsina Lietuvę tarp sve

timtaučių ir eina viešumon mūsų 
Tėvynės iš okupuotų išlaisvinimo 
Ir Jos suverenumo atstatymo šū
kiais;

b) daro įtakos svetimtaučių 
spaudai, viešajai opinijai ir vyriau
sybių politikai Lietuvos laisvini
mui ir jos suverenumo atstatymui 
palankia kryptimi;

c) atremia, prieš Lietuvę daro
mus visokius puolimus;
d) siekia, kad Lietuvos valstybė 
būtų visur laikoma nepriklausomu 
ir pilnateisiu laisvųjų valstybių 
šeimos nariu, ir

e) daro visa tai, kę ji savo ti
kslui siekti pagal vietos sąlygas 
ir aplinkybes randa naudinga bei 
reikalinga padaryti.

iii.
ORGANIZACIJA

3. Lietuvos Laisvinimo Talką 
VLIKas paveda vykdyti Užsienio 
Reikalų Tarnybai.

4. URT sutaria su PLB krašto 
valdyba kiekviename krašte Lie
tuvos Laisvinimo Talkos organi
zacines formas.

Pastaba: 1. Kraštuose, kur Jau 
esama organų, vykdančių Laisvi
nimo Talkos uždavinius, kaip pav. 
JAV-se ALT, Lietuvos Laisvini
mo Talka vykdoma sutartinai su 
to krašto už lietuvių politinę ak
cijų atsakingomis institucijomis.

2. Kraštuose, kur yra Lietuvos 
diplomatiniai atstovai, Lietuvos 
Laisvinimo Talka vyksta su jų 
žinia.

Užsienio Reikalų Tarnyba, skel
bdama VLIKo priimtus Lietuvos 
Laisvinimo Talkos nuostatus, yra 
pasiryžusi visa kuo padėti, kad 
REZISTENCIJOS METAI praei
tų kuo sėkmingiausiai.

URT prašo visus šiais reikalais 
kreiptis j Jų; bus padedama, kiek 
tik leis sęlygos. Šiuo metu URT 
galės aprūpinti šiais naujais lei
diniais :

1) Baltijos Valstybių patyrimai 
su Sovietais (vokiečių, prancūzų 
ir anglų kalbomis),

2) Baltijos Valstybių likimas 
(prancūzų kalba),

3) Lietuvos KatynaI (prancūzų 
kalba).

SPAUDOS PARODA
Rugsėjo 4 ir 5 dienomis Ateiti

ninkų Kongreso metu Chicagoje 
bus Ir ateitininkų spaudos paroda. 
Visi ateitininkai ir Jų bičiuliai, tu
rintieji ateitininkiškos spaudos ir 
Jų veiklų liečiančių dokumentų, 
ypač kuopų leistų laikraštėlių, 
prašomi atsiųsti Juos šiuo adresu: 
Pasaulio Lietuvių Archyvas, At- 
kų Spaudos Parodai, 2601 W. Mar
quette Rd., Chicago 29, Ill. U.S.A. 
"Ateities” žurnalo komplektai Jau 
pažadėti atsiųsti. Siunčiant spau
dinius, prašome pažymėti, kas 
siunčiama, kurių metų, egz. skai
čių ir pilną savo adresą.

PASTABA: Parodai eksponatus 
prašome siųsti kuogreičiau ir ne
vėliau š.to. rugpjūčio 22 d. Norin
tieji kuriuos spaudinius perleisti 
Pasaulio Liteuvių Archyvui, pra
šome siunčiant tai pažymėti.
. At-kų Spaudos Parodos Komisija 

★
Pabėgęs Čekijos pasienio poli

cijos pareigūnas pareiškė, kad kie
kvienų mėnesį policija sulaiko 
150 — 200 čekų, mėginančių pa
sprukti į Vakarus. Jeigu sužino
ma, kad pro kurią sargybę kas 
nors paspruko, tai sargybiniai 
griežtai baudžiami, čekų komunis
tai kartais persirengia amerikfe. 
čių uniformomis Ir kur nors netoli 
pasienio pasirodo su “džipu”. Į 
tokį "džypą” pakliuvęs bėglys nu
gabenamas tiesiog į kalėjimą.
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SYDNĖJUS
— Birželio 19 d. Sydnėjuje bu

vo suruoštas birželio trėmimų mi
nėjimas. Organizavo Baltų Komi
tetas. Dalyvavo apie 800 žmonių. 
Minėjimas buvo tikrai įspūdingas 
ir gerai suorganizuotas. Plačiau 
kitame nr.

— Sydnėjaus Lietuvių Plunks
nos klubo pirmininkas praneša, 
kad klubo narių sueiga įvyksta 
liepos 3 d. (šeštadienį) 6 vai. p.p. 
64 The Avenue, Hurstville. Na
riams pakvietimai atskirai nebus 
siunčiami.

— Pabaltlečlų dainų Ir muzikos 
girdėsime per Sydnėjaus 2 BL ra
dijo stotį birželio 27 d. 5 vai. vak. 
ir liepos 6 d. 10—10.15 vai vak. 
Organizuoja Baltų komitetas.

Šviesos metinė šventė
Sambūris šviesa Sydnėjaus sk. 

birželio 26 d. (šeštadienį) mini sa
vo 3 metų įsikūrimo sukaktį. Ta 
proga, Milsons Point Ennis Rd. 
12-14, įvyks atitinkamas parengi- 
imas su tokia programa:

1. Oficialioji dalis. 2. Meninė 
dalis. 3 Pasilinksminimas.

Visiems Sambūrio nariams da
lyvavimas būtinas. Svečiams įėji
mas tik su pakvietimais. Pradžia 
6.30 vai. vak.

Skyriaus Valdyba.
WenthworthviHe lietuviams
WenthworthviHe lietuviams pa

maldos St. Columbas bažnyčioje, 
vietos klebonui prašant, įvyks ne 
10.45 vai., kaip buvo skelbta, bet 
lygiai 10 vai.

Pamaldose dalyvaus ir dalis 
australų katalikų. (KPB)

Padėka
Sydnėjaus universiteto baigimo 

proga mane sveikinusiems ir bi
čiuliškų linkėjimų ateities darbe 
pareiškusiems, tariu nuoširdų lie
tuvišką dėkui.
Med. Gyd.

SOFIJA AMBROZIENĖ.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Rezistencijos Buvusių 

Politinių Kalinių Australijos ko
mitetas praneša nariams ir pri
jaučiantiems, kad š.m. liepos mėn. 
3 d. šeštadienį, 6 vai. vak., Mil- 
sons Point Ennis Rd., 12-14, įvyks
ta Lietuvių Rezistencijos Buvusių 
Politinių Kalinių Australijos ko
miteto visuotinis informacinis

SUSIRINKIMAS
su tokia delnotvarke: 1. Valdybos 
pranešimas. 3. Pranešimas dėl at
lyginimo nacių kalintiems ir per
sekiotiems. 3. Valdybos papildy
mas — rinkimai. 4. Bendrieji rei
kalai.

Po susirinkimo pobūvis su alu
čiu ir muzika. Nariaėns dalyvauti 
būtina. Kviečiame ir Svečius daly
vauti pabūvyje.

P. Sakalauskas, 
Komiteto Pirmininkas.

A.L.B. BANKSTOWNO APYL. V-BOS RUOŠIAMAS

ŠOKIU VAKARAS
įvyks š.m. birželio 26 d., Bankstowne, 14 Meredith Str., 

Friendly Society salėje.
Pradžia 7 vai. vak. Veiks bufetas.

MELBOURNAS
Gražiai parėmė Jaunimą

Melbourne Karių Ramovė iš sa
vo koncerto — baliaus, pelno pas
kyrė vietiniam tuntui 15 svarų Ir 
LKF Korespondenciniams kursams 
taip pat 15- svarų. Šis Karlų Ra
movės Jaunimo parėmimas yra 
sektinas pavyzdys, šiandien mes 
priaugančiai kartai vos penus tes
kirtame. Ir kitos organizacijos tu
rėtų klek tik galėdamos remti 
priaugančios kartos švietimą ir 
ugdymą.
Davė įžodį.

Birželio 6 d. įvyko Melbourne 
Skautininkų Ramovės sueiga, ku
rios metu du skautų vadovai davė 
skautininko įžodį: psktn. Irma 
Lalsvėnaitė ir psktn. A. Karpavi
čius. Prieš kurį laiką Juodu Pir
anijos buvo pakelti į paskautinlnko 
laipsnį. Įžodį pravedė ramovės 
pirmininkas vyr. sktn. A. Krausas. 
Aprūpina vadovėliais

LKF visoms savaitgalio mokyk
loms parūpina vadovėlius iš užjū
rio. šiomis dienomis LKF aprūpi
no vadovėliais ir parapijos naujai 
įsisteigusią mokyklą. Lietuvių 
Kultūros Fondas pažadėjo galimai 
greičiau ir kitus trūkstamuosius 
vadovėlius Jai parūpinti, nes iki 
šiol mokiniams skaitinius tekdavo 
mašinėle perrašyti, kas pareika
laudavo daug laiko ir neatslekda- 
vo reikiamo tikslo.
Įdomi paskaita.

Senųjų Skautų židinys kiekvie
no mėnesio paskutinį sekmadienį 
rengia paskaitas Jafi ketvirti me
tai. Gegužės mėn. 30 d. židiniui 
skaitė prof. Kostas Rlndzevlčlus 
apie atominę energiją. Nevien 
skautai, bet ir svečiai gausiai da
lyvavo paskaitoje. Paskaitininkas 
prieinamoje formoje ir labai vaiz
džiai nuušvietė atominės energijos 
šaltinius, (k)

A.L.B. Pertho Apylinkės Valdybos
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad š.m. liepos 10 
d. 7 vai. vak., PARISH HALL, 
Barker Rd., Subiaco, ruošiamas 

ŠAUNUS POBŪVIS
Europietlškas jazzas, turtingas 

stalas ir daina užtikrins malonų 
vakaro praleidimą.

Pakvietimai gaunami pas Apy
linkės valdybos narius prie bažny
čios.

Informacijas raštu telkia valdy- 
dybos sekretorius p. VI. Koza- 
kas, 30 Lane Str., Perth.
A.L.B. Pertho Apylinkės Valdyba.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS
.. (T.S. Gaidelio S.J. informacija).

Pamaldos Newcastlio ir apylin
kės lietuviams bus laikomos bir
želio w d. Brodmedove, šv. Lau
ryno bažnyčioje. Visi maloniai 
kviečiami. Mišių pradžia — 11.45 
vai. Prieš Mišias galima eiti išpa

žinties.

JAU LAIKAS PRATĘSTI “MŪ
SŲ PASTOGĖS” PRENUMERA
TĄ II PUSMEČIUI, IR BŪTINA 
SUSIMOKĖTI PRENUMERATĄ 
UŽ I ŠIŲ METŲ PUSMETĮ j 
TIEMS, KURIE TO DAR NĖRA ' 
IKI ŠIOL PADARĘ.

Teatras Kuriasi Sydnejuj
Aną dieną ponia Reizgienė pa

čiupo už rankovės mane, beplavl- 
nėjantį Bankstowno gatvėmis, pa
sitempė j pašalį, paklausė ko aš 
būsiu atvykęs į šitą Jųjų miestą, 
o paskui, lyg taip ir reikėjo, pa
sakė:

— Jeigu Jau tiek atsibaladoja!
— užsuk ir pas Motuzus. Žinai, 
visai netoli. Truputį į kalną, pas
kui j dešinę, nusileisi j pakalnę — 
ir Motuzai.

Norėjau dar klausti kaip, kas 
ir kodėl, bet moteris neleido net 
prasižioti:

— Žinai, ša tave nuvesiu, nes, 
ko gero, dar kur užkliūsi. žinau 
aš tokius...

Na, žinojau ir aš, kad dabar tai 
jau tikrai nueisiu.

Naujo mūrinuko duris atidarė 
geraširdiškai šypsodamasis pagy
venęs vyras. Koridoriuje, vos slen
kstį peržengę, užsidūrėme ant gu
linčio žmogaus, šiam pakilus, dar 
vienas begulįs pakėlė galvą, bet 
pamatęs naujus veidus, vikriai 
pašoko ant kojų ir įsivėlė į ermy- 
derį gretimame kambaryje.

— Tai vis artistai. Kai vieni 
kambaryje repetuoja — kiti kori
doriuje ant grindų tiso, nesutelpa
— patylučlals aiškino moteris, ku
ri mane Bankstowno gatvėje už 
rankovės pačiupo.

Pagal visas taisykles buvau su
pažindintas su kiekvienu atskirai 
Ir su visu Sydnėjaus Lietuvių Te
atro Mėgėjų Būreliu iškarto.

Be ilgų aiškinimų ir kalbų, bu
vau pasodintas koridoriuje į kėdę, 
gavau į rankaa peleninę, o vėliau 
viena aktorė dar užmetė ant mano 
kelių berniūkštį, sakydama:

— Pažaiskite, kol aš repetuosiu.
žaidžiau su baltaplaukiu ber

niuku Ir žiūrėjau bei klausiausi, 
kaip Slonskis snaudžia kėdėje, 
kaip Jį nuolat bara Ir apie šeimy
ninio gyvenimo džiaugsmus bei 
laimę neišpasakytą kalba jo teat
rinė žmonelė (Marina Osinaitė iš 
Paramattos), arba kaip “sparną 
rėžia” aplink miesto panaitę (p. 
Plukienė) ,dailininko vaidmenyje 
atsidūręs Rocas iš Cabramattos, 
arba vėl — “slidaus pusmllijonlo” 
savininkas R. Jaselskis suka galvą 
dorai mergele! (p. Motuzienė), ku
ri pas tetulę vargelį vargsta ir 
vieniša dieneles dilnla. Ir patikė
kite, visi šitie žmonės ankštame 
kambaryje kalbėjo, barėsi, verkė 
ir juokėsi taip nuoširdžiai ir pap
rastai, kad buvau bepradedąs tik
rai gailėtis Slonskio, kuriam Osi
naitė neleido ramiai pamiegoti, 
nuolat siuntinėdama tai vištas pa
lesinti, tai kalakutus pagirdyti, 
tai dar bala žino kokių darbų iš
sigalvodama. Susirūpinęs žiūrėjau 
į Rocą su Jaselskiu, kuriems ir 
sekėsi ir nesisekė meilėje. Vienu 
metu sugraudino ir p. Motuzienė, 
kada tetulė (ir vėl Osinaitė) vos

K. K. STURESTEPS
DIPL. EKONOMISTAS (RIGA)

iš namų neišvijo dėl sudaužyto 
puodelio (teisnigai šnekant — tas 
puodelis Jau buvo anksčiau sukul
tas). Tik gaila, nemačiau kaip ši
tam “šeimyniniam jomarke” Jau
čiausi ir kokias pareigas turi O. 
Motuzas, kurio namuose iš visų 
Sydnėjaus priemiesčių susirinkę 
žmonės pusmllijonlo jieško. (Tarp 
mūs šnekant, Jis tuose dviejuose 
veiksmuose nevaidina). Nesimatė 
tą vakarą “scenoje” ir Buroko.

Bet, staiga, mane grąžino gyve- 
niman draugiškas, bet boslškas 
balsas:

— Šiandien užteks. Susirinksi
me pirmadienį 4 vai. Dėkui. — 
Kaip kirviu atkapojo S. Paulaus
kas, — režisierius.

Paskui kalbėjomės apie visokius 
daiktus ir teatrą. Paulauskas pa
bėrė keletą nuotrupų apie Sydnė
jaus Lietuvių Teatro Mėgėjų Bū
relio suslorganizavimą, darbą Ir 
numatomą spektaklį, — Rūko 5 
veiksmų komediją “Slidus Pusmi- 
11 Jonis”.

Mintis teatrinė kilusi daugiau 
kaip prieš dvejus metus. Buvo ir 
darbas pradėtas. Bet kai kam sti
gę ištvermės, pasiryžimo, entu- 
zlasmo ir darbas buvo nutrūkęs. 
Bet ir vėl, p.p. Reisgienės, Pau
lausko, Gedrimo ir kitų iniciaty
va susibūrė teatro mėgėjai ir pra
dėjo darbą iš naujo. Repeticijos, 
pradėtos šJm. vasario mėn. pabai
goj, kurį laiką vyko Paulauskų 
bute, o pastaruoju metu repetuo
jama Motūzų namuose, kur šiam 
reikalui šeimininkai atidavė vieną 
kambarį.

Kodėl “Slidus Pusmilijonis?” Į 
šitą klausimą atsakydamas reži
sierius pareiškė, kad lietuviškų 
draminių veikalų pasirinkimas 
tremtyje esąs labai menkas, ir šis 
veikalas pradžioje yra paimtas 
todėl, kadangi nereikalinga nuolat 
kaitalioti dekoracijas ir yra įkan
damas mėgėjams. Vėliau , Jeigu 
žmonės domėsis teatriniais pasta
tymais, bus surasta ir kitų veika
lų.

Darbas. Ak, ką čia ir bekalbėti. 
Lyg mes nežinome kokiose sąly
gose dirbamas visoks visuomeni
nis, kultūrinis darbas. Taigi, teat
rinis darbas, kur, reikalinga bū
tinai ir punktualiai 2-3 kartus per 
savaitę susirinkti repeticijoms, ki
tiems gyvenant 10-20 mylių nuo 
Bankstowno, nėra lengvas. (Kas gi 
važinėjo iš Vilkaviškio į Marijam
polę, arba iš Jonavos į Kauną re
peticijoms?). čia reikia noro, rei
kia pasišventiĮmo, bet, svarbiau
sia, reikia turėti meilės teatri
niam darbui. Ir būrelio nariai vi
sus šiuos būtinus privalumus tu
ri. Todėl ir “Slidus Pusmilijonis” 
— pirmasis lietuviškas spektaklis 
Sydnėjuje įvyks liepos 31 dieną.

Teatro Dailininkas H. Šalkaus
kas.

J. Alonis.

Iš MELBOURNO SPORTININKŲ
GYVENIMO

— Melbourne Lietuvių Sporto 
Klubas Varpas pradėjo leisti ro
tatoriumi spaustą sporto laikraštį 
“Varpas”, kurio pasirodė birželio 
mėn. nr. Leidėjai žada “Varpą” 
išleisti kiekvieną mėnesį. Šitame 
nr. gausu sportinių žinių iš Mel
bourne lietuvių sportinės veiklos 
ir patelkiama informacijų iš spor
tinio gyvenimo pasaulyje. Reda
guoja M. Katilius.

— Birželio 5 d. Melbourne su
kurta nauja lietuviška sportiška 
šeima — susituokė Sporto Klubo 
Varpas krepšinio komandos kapi
tonas Stasys Ginčiauskas su p-le 
Bacevičiūte. 4 pamergės jaunąją 
lydėjo tautiniais drabužiais apsi
rengusios. Varpiečial tiki, kad 
Stasys ir po vedybų pasiliks jų 
eilėse.

— Melbourne kartą per savaitę 
yra demonstruojamas naujas šach
matų žaidimas, vadinamas "Four- 
handed Chess”, šį žaidimą sugal
vojo čekas Wiener, žaidžiama vie
noje didelėje lentoje su 4 figūromis 
(panašiai kaip bridže — priešais 
sėdintieji sudaro vienetą). Idėja 
kilo norint sudaryti galimybę 
žaisti komandiniai.

— Melbourne Sp. Klubo Varpo 
krepšininkų sekcija turi 36 narius. 
Sekcijos vadovu Išrinktas Domi
ninkas Vildovas. Treniruotės vy
ksta sekmadieniais 5 vai p.p. St. 
Josephs bažnyčios salėje, Wellin
gton ir Otter gatvių kampas.

‘ Varpo” dvi komandos ir to
liau gina mūsų spalvas australų 
pirmenybėse. Varpo I komandoj 
žaidžia Ginčiauskas, Vildovas, ši
las, Maleckas, Madzeliauskas, Kru
tulis, Jankus ir Spranaitls. Il-je 
komandoje žaidžia Darginavičlus, 
V. Kuncaitis, Soha, Kaladė, Ba
cevičius ir Mockus.

Viktorijos pirmenybėse “Varpą” 
atstovauja Ginčiauskas, Soha, 
Darginavičlus, šilas, Kaladė, Kun
caitis Ir Witzer.

Kiekvieną trečiadienį 10.30 vai. 
vak. svarbiausios krepšinio rung4 
tynės transliuojamos per 3XY ra
dijo stotį. Pirmosios krepšinio run
gtynės per radijo buvo transliuo
tos susitikus “Varpu’ su “Olim- 
plc”. V.

FUTBOLAS
Vytis — Beogard 8 : 2 (5:1)

4.6.54. Rungtynės pradžioje iš 
Beogard pusės buvo kietos, bet 
teisėjas Thomson buvo griežtas ir 
šiurkštuolius sutramdė.

Armono gražus padavimas ir 
Jones muša pirmą įvartį. Martu- 
sevičius paduoda sviedinį Kitui, 
ir šis, priartėjęs prie priešo var
tų, šauna įvartį. Trečią ir ketvir
tą muša Young. Penktą įmuša 
vėl Kitas. Bet per Ciampl klaidą 
krinta įvartis ir į Vyties vartus.

Antram puslaiky Beogard žai
dėjas baudos aikštėje aštriai puo
la Armoną Ir gauna baudą. Kitas 
stipriu smūgiu vėl kerta įvartį. 
Vyties vartininkui išbėgus ir lai
ku negrįžus, Beogard laimi antrą 
įvartį. Po to Young, praėjęs pro 

kelis žaidėjus, lajmi Vyčiai įvartį. 
Iš aikštės Išeina sužeistas Jones. 
Karsted (vartininkas) susižeidžia 
ranką ir jį pakeičia Kitas, kuris 
vartuose parodo krepšininko ga
bumus Ir gerą kamuolio valdymą. 
Paskutinė minutė. Iš 25 metrų 
Young šauna paskutinį įvartį.

Geriausiai sužaidė Young, Ki
tas ir Sadauskas. Įvarčiai: Young 
4, Kitas 3, Jones 1.

Rezervas. Vytis — Beogard
3 : 2 (1:1)

Pirmą įvartį laimėjo Beogard, 
bet O. Ungurys sąntykį greit Iš
lygino. Antram puslaiky Beogard 
iš baudos įmušė dar vieną, bet 
jau ir paskutinį. Nors aikštėje 
dominavo Beogard, bet Ungurys ir 
vėliau A. Visockas įmušė po įvar
tį pergalę užtikrino Vyčiai. Ge
riausiai sužaidė A. Visockas, S. 
Visockas ir Stonys.

Jauniai. Vytis — Einfield
“A” 3 : 4 (3:1)

čia ir vėl neturėjo laimės jau
niai. Mūsiškiai buvo persvaroj, bet 
antram puslaiky pasimetė ir be
šūkaudami aikštėje atidavė laimė
jimą einfieldiečiams. Geriausiai 
sužaidė R. ir G. Kalvaičiai. Įvar
čiai : Manevilds 2 ir Urmonas 1.

KREPŠINIS
Vytis — Nth. Adelaide. 

36 : 38 (14:13).
3.6.54. Vytis susitiko su stip

riausia australų komanda. Prad
žioje Vytis keletą taškų persvara 
vedė žaidimą, paskui atsiliko, bet 
puslalkį užbaigė vieno taško per
svara. Antram pusi, australai grei
tai atsiplėšė keliais taškais ir Vy
tis nepajėgė išlyginti.

Taškus pelnė: Gurskis 10, Vi
sockis 7, Petkūnas 9, Urnevičlus 
ir Jaciunskis po 5. Tai pirmas Vy
ties pralaimėjimas.

Tauras — Port Adelaidė
55 : 46 (29:20).

3.6.54. šias rungtynes Tauras 
pradėjo labai gerai ir visą laiką 
turėjo persvarą. Taurui šiose run
gtynėse daug gelbėjo E. Kuraus- 
kas, kuris po dviejų metų vėl pa
sirodė aikštėje. Taškus pelnė: Me
ninas 21, Alkevičius 16, Karia 8, 
Kurauskas ir Urmėnas po 4, šliu
žas 2, Merūnas iš abiejų komandų 
buv ogerlauslas aikštėje.
Vyties jauniai, kurie pradėjo žais
ti tik šiais metais , dar neturėjo 
progos laimėti. Jaunių komandą 
sudaro: Dunda kapt., Martinkus, 
Lapšys, Kalibatas, Andriušis, Gu
delis, Stasiškis, Pocius. Visi yra 
mokyklinio amžiaus ir lanko High 
School.

Edas.

1954 metų liepos 9 d. 8 vai. vak. 
Flinders Hall, Flinders Str., Įvyks 
Vyties futbolo sekcijos ruošiamas

ŠOKIU VAKARAS
— BALIUS.

Veiks turtingas bufetas ir šo
kiams gros puiki kapela. Bilietai 
gaunami pas sekcijos valdybos na
rius.

Vyties Futbolo Sekcija.

Sporto Klubo Kovas narį

I
 Europietis specialistas optikas

PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA |
VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS |

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.

O P T o |430 Bourke St., MELBOURNE. Telef. MU 4093. ‘į

EUROPIETIŠKO DYDŽIO PŪKINES KALDROS
(Dvigubai lovai 90” x 72” — vienai lovai 90” x 60”)

Palyginkite išmleras su Jūsų lova III
Įvairių dydžių plunksniniai matracai ir pagalvės.
Taip pat įvairūs lovoms baltiniai galima gauti firmoje

“R O S E”
38 Washington St., BEXLEY, N.S.W. Tel.: LW 1220 

(Rockdale stotis)
Paskambinkite ir mes sutelksime Jums visas informacijas vokiš

kai. Susitarus mūsų atstovas apsil ankys pas Jus (taip pat vakarais 
ir savaitgaliais) ir parodys Jums mūsų prekes, bet tai neįpareigos 
Jus būtinai pirkti.
PREKĖS DUODAMOS IR IŠSIMOKĖJIMUI PAGAL SUSITARIMĄ

Registruotas mokesčių agentas Australijoje
45 Vanderberg Rd., Essendon, W. 5 (po darbo) 

Tel.: FW 2725 (darbo valandomis)
573 Flinders Lane, Melbourne C. 1 

(šeštadieniais 9-13 vai. Tel.: MB 1239)
Kalba keliomis Europos kai bomis ir tvarko mokesčių 

(income tax) reikalus paštu.

JONĄ ILČIUKĄ 
ir

ONUTĘ MIČIULYTĘ,
sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir daug laimės linki

SPORTO KLUBAS 
KOVAS

SPAUDOS BALIUS MELBOURNE SPAUDOS BALIUS
Š. m. lliepos 3 d., 8 vai. vak., Charles Foley cabareto patalpose, 15 Howey Plaice (City), buv. 
‘ La Ronde”, įvyks

MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS TRADICINIS

AR NORITE TURĖTI
PAPILDOMŲ PAJAMV?

Kiekvieną daiktą Jūs galite pa
gaminti namuose ir pasiūlyti.

Rašyti galite ir gimtąja kalba.
M.C. Trading Co., Granville 

Branch, 11 Albert Str., Granville, 
N.S.W.

Įdomi programa. Veiks šiltų ir šaltų užkandžių ir gėrimų bufetas.
Baliaus metu įvyksta Soc. Globos Moterų Draugijos ruošiama loterija.
Staliukus galima užsisakyti kiekvieną sekmadienį, bibliotekos patalpose, pas Apylinkės valdybos 
narius.

Pelnas skiriamas lietuviškai spaudai paremti.
A.L.B. MELBOURNO APYLINKĖS 

VALDYBA

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef. WB 1758, for the publi
sher, Vytautas Simnlškis, as 

President of the Australian — 
Lithuanian Community, 19 Car
rington St., Balmain, Sydney, 
N.S.W.
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