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Vasario 16 Gimnazijoj
— Pereitais metais Vokietijos 

Krašto Tarybos suvažiavime buvo 
išrinkta komisijai Vasario 16 Gim
nazijos mokslo krypčiai nustatyti 
Komlsljon buvo Išrinkti: S. Anta
naitis, T.A. Bernatonis, V. Gailius, 
dr. J. Grinius, kun. A. Keleris, dr. 
A. Rukša, prof. K. Žalkauskas ir 
Pr. Zunde.

Šioji komisija buvo susi
rinkusi pirmo posėdžio. Pirminin
kavo LIT valdytojas K. žalkaus
kas, sekretoriavo dr. J. Grinius. 
Komisija susipažino su įvairių ti
pų. vokiečių gimnazijų programo
mis ir peržiūrėjo ikšiolinę Vasa
rio 16 Gimnazijos mokslo progra
mų, kuri buvo sudaryta daugiau 
prisilaikant vokiečių realinių gim
nazijų programos. Išklausius glm- 
naz. dir. dr. Literskio, S. Anta
naičio ir dr. A. Rukšos pranešimų 
apie realines ir klasines gimnazi
jas, bei tų gimnazijų privalumus, 
nutarta kad Vakario 16 Gimnazi
jai pasirinktinas vidurinis tipas, 
kadangi nebūtų tikslu šių gimnazi
jų padaryti grynai realine ar kla
sine. Sudarytas Ir pamokų lentelės 
projektas. Bus sustiprintas visuo
meninių mokslų kursas. Komisija 
taip pat paruoš gimnazijai trūks
tamų dalykų programas ir peržiū
rės esamas. Tam reikalui sudaryta 
pakomisė, kuri turi darbų atlikti 
iki birželio 15 d.

— Vokiečių Weinheimo gimna
zija buvo pakvietusi Vasario 16 
Gimnazijos VHI-jų klasę draugiš
koms krepšinio rungtynėms, ku
rios įvyko Weinheimo gimnazijos 
sporto salėje. Laimėjo lietuviai 
34 : 20.*

Po rungtynių lietuviai buvo pa
kviesti arbtai. čia Weinheimo gim
nazijos sporto komandos kapitonas 
pareiškė gražių sveikinimo žodžių 
mūsiškiams. I kalbų atsakė VIII 
kl. seniūnas mokinys Jonutis, pa
dėkodamas už pakvietimų Ir gra
žų priėmimų. Pobūvyje dalyvavo 
VIII klasės auklėtojas S. Antanai
tis Ir vokiečių sporto mokytojas.

— Vasario 16 Gimnazijos rinkti, 
nė, vadovaujama sporto mokytojo 
Gailiaus, Kovo 20 d. turėjo Kai- 
serslauterne krepšinio rungtynes 
su pietvakarių Vokietijos meiste
riu FC Kaiserslautern. Rungtynes 
laimėjo Vasario 16 Gimnazija 
82:59. Rungtynės vyko amerikiečių 
kariuomenės sporto stadione. Jas 
stebėjo am.riklečlal kariai bei lie
tuviškos kuopos vyrai, kurie vėliau 
gimnazijos krepšininkus gražiai 
priėmė savo svetainėje.

— Gimnazijoje velkius sporto 
klubas, yra pasiskirstęs j šias sek
cijas: krepšinio, futbolo, tinklinio, 
stalo teniso ir lengvosios atleti
kos.

Artimiausias klubo tikslas — 
įsirengti krepšinio aikštelę. Para
mos teikia Kaiserslauterno lietu
vių kuopa. Bet dar vis trūksta lė
šų.

— Gimnazija turėjo eilę stalo 
teniso rungtynių su Lampertheimo 
ir Viernheimo stalo teniso klubais. 
Visose varžybose laimėjo gimnazi
ja.

— Vasario 16 Gimnazijos moks
leivių evangelikų ratelį aplankė 
svečias iš Norvegijos. Tai ilgame
tis YMCOs darbuotojas kun. Seim. 
Jis kiekvienais metais parenka į 
Norvegljų vasaros atostogoms kan
didatus iš nepasiturinčių mokslei
vių evangelikų. Jam suruoštame 
priėmime kun. Seim parodė filmų 
iš Norvegijos gyvenimo ir užrašė 
10 gimnazijos auklėtinių vasaros 
atostogoms į Norvegljų. Inf.

VAK. VOKIETIJA JAU NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE. PROKLA
MACIJĄ PANAIKINANČIĄ OKUPACINI STATUTĄ PASIRAŠĖ 
PRANCŪZIJA, AMERIKA IR D. BRITANIJA. ŠIUO FORMALIAI 
UŽBAIGIAMA VAK. VOKIETIJOS OKUPACIJA, TRUKUSI NUO 
1945 METŲ GEGUŽĖS 5 D., KADA NACINĖ VOKIETIJA PASKEL
BĖ KAPITULIACIJĄ.

Gegužės 5 d. Vak. Vokietija ta
po laisva Ir nepriklausoma vals
tybė. Tų dienų ji įžengė laisvųjų 
Europos tautų šeimon, kaip lygus 
partneris, galįs tarti savo žodį pa
saulio klausimus sprendžiant.

Paskutiniai okupaciniai suvaržy
mai pašalinti ir okupacinės jėgos 
pasidaro sųjungininkals. Nuo da
bar Vak. Vokietijos respublika 
formuos savo gyvenimų savaran
kiškai ir galės laisvai pasirinkti 
savo ateities gyvenimo kelių. Tai 
reiškia, kad nežiūrint įvairių su
tarčių ir garantijų patys vokiečiai 
nustatys Vak. Vokietijos politikų.

Šiandieninės Vak. Vokietijos vy
riausybės politika aiškiai rodo, kad 
Vak. Vokietilja stovi demokratinių 
valstybių pusėje, bet rizikinga bū
tų teigti, kad būtinai šitose pozi
cijose pilnų suverenitetų atgavusi 
Vak. Vokietija ir pasiliks.

Dr. Adenaueris savo žodžiais ir 
darbais yra įrodęs, kad jis yra 
garbingas, demokratines Idėjas 
puoselėjęs pajėgus valstybininkas. 
Todėl, kol jis ir jo vyriausybė tu
rės valstybės vairų savo rankose, 
atrodo, labai maža tikimybės, kad 
Vak. Vokietijos politikos kursas 
keistųsi. Tačiau prieš jį organi
zuojamas spaudimas kaskart auga 
ir gali atsitikti tai, kad dabarti
nis kancleris to spaudimo neišlai
kys. Tiesa, dauguma vokiečių pri
pažįsta dr. Adenauerio nuopelnus 
ir jį augštal vertina, dėl jo suge
bėjimų kalbėtis su nugalėtojais — 
Vakarų valstybėmis — bet nema
žai yra ir tokių, kurie taria, jog 
kancleris dr. Adenaueris savo pa
reigų atliko, o dabartinis momen
tas reikalauja naujo nepriklauso
mos valstybės vado. Neginčytinas 
faktas ir tat, kad Vak. Vokietijos 
gyventojų galvosenų dominuoja 
Reicho atstatymo idėja, todėl dr. 
Adenauerio Išsilaikymas valdžioje 
daug priklausys ir nuo to, kiek 
jis sugebės ir norės priderinti sa
vo politikų, kad susilauktų tautos 
pritarimo. •

Taip pat nereiktų užmiršti, kad 
gundantis balsas iš Rytų nepaliau
jamai virpina visų vokiečių nervus, 
skelbdamas, kad vienalytės Vokie
tijos atstatymas yra pilnai gali
mas ir gajimas per Maskvų. čia 
vokiečiams šiandien primenama ir 
primygtinai nurodoma, kad Aust
rija nepriklausomybės pasieks tik 
Kremliuje. Ir jeigu už Vokietijos 
sujungimų Sov. Sųjunga pareika
laus Vokietijos neutralumo, tai yra 
labai didelė galimybė, kad vokie
čiai šių kainų palaikys visiškai 
priimtina.

žinoma, yra dar ir kitų fakto
rių, kurie nulems Vak. Vokietijos 
ateitį, čia didelės reikšmės turės 
Ir ūkinis klausimas. Tiesa, Vak. 
Vokietijos ekonominis atkutimas 
yra nuostabus. Vokiečiai jau yra 
atgavę savoi veržliųjų dvasių Ir jų 
pastangas susikurti nepriklauso
mų ūkinį gyvenimų yra davusios 
puikių vaisių. Gamyba Vak. Vokie
tijoje yra tiek pakilusi, kad daug 
kur pasiekė prieškarinį lygį. Betgi 
esama ir silpnų vietų — pramonės 
ir aplamai ūkio kilimui reikalin

Vak. Vokietija 
Nepriklausoma

gos žaliavos ir jų šiandien gauna
ma iš Vakarų valstybių. Tas pats 
Ir su kreditais.

Kitas dalykas — ateitis paro
dys, klek Vak. Vokietijoj yra par
lamentarinė — demokratinė idėja 
stipri. Netrukus bus matyti, kaip, 
dabar antimilitariškai daugumoj 
nusiteikę, vokiečiai laikysis, kada 
jie pamatys savo karių batalionus 
žygiuojant paskui savo tautinę 
vėliavų, orkestrui grojant tauti
nius vokiečių maršus.

Jeigu pasirodys, kad Vak. Vo
kietijoje demokratija yra pakan
kamai giliai įsišaknijus, jeigu 
dauguma vokiečių parodys noro 
bendradarbiauti su Šiaurės Atlan
to pajėgomis, tai apginkluotoji 
Vak. Vokietija ir jos įtaka pasau
lyje Ir Europos reikalų stabiliza
vime bus labai reikšminga.

Tai yra spėliojimai ir prielaidos. 
Todėl patys vokiečiai turės įrodyti, 
kad jie yra ir gali būti geri euro
piečiai; kad jie gali atsispirti pa
gundai atgautų laisvę ir jėgų pa
naudoti savo ambicijoms tenkinti, 
kad jie pajėgia ramiai ir šaltai, 
kaip tikri realistai, įvertinti ir at
mesti gundymus iš Rytų. (Kl.)

VAKARŲ POLITIKOS 
LAIMĖJIMAS

Vakarų Vokietijos paskelbimas 
nepriklausoma respublika, politinių 
komentatorių vertinamas kaip di
delis Vakarų sųjunglninkų politi
kos laimėjimas. Naujosios respub
likos vyriausybė gavo daugybę 
sveikinimų. Gegužės 5 d., kaip pa
reiškė Vak. Vokietijos kancleris

SOVIETAI DAROSI 
NUOLAIDESNI

Pereitų savaitę 3 d. trukusioj 
JAV, D. Britanijos, Prancūzijos 
ir Sov. Sųjungos atstovų konfe
rencijoj Vienoje, kur buvo apta
riami Austrijos taikos klausimai, 
pasiekta susitarimo. Sov. Sųjun
ga, kuri pradžioje mėgino į sutar
ties projektų įnešti Austrijos su
verenitetų apribojančių paragrafų, 
pagaliau nusileido, priimdama Va
karų pasiūlymus. Iš sutarties pro
jekto išbraukti tokie paragrafai 
1. Teisė įžengti j Austrijų sovie
tams, norinit susigrųžintl politi
nius pabėgėlius ir 2. Apribojimas 
Austrijos karinių pajėgų.

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA

Imigracija Kanadon, Amerikon
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar
bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome
nės Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplo
muotas teisininkas

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B.
Įstaigos adresas:

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

Prieš ketverius metus, gegužės 
13 d. lietuvių tauta buvo paauko
ta Nekalčiausiai Marijos širdžiai. 
Daugelis laisvojo pasaulio lietuvių 
parapijų, kolonijų ir atskirų kraš
tų bendruomenių su giliu pasitikė
jimu ir meile pasišventė Marijai 
paaukodami save ir savo šeimas 
Jos tarnybai ir globai savo šūkiu:

“Marijų mylėti trokštu visados, 
Jai vienai tarnauti džiaugsmuos 

ir varguos”, 
lietuviai katalikai su dideliu uolu
mu daugino savo maldas, pagausi
no aukas ir visame gyvenime Ma
rijos garbinimo banga sukėlė nau
jų vilčių.

Ne taip senai pasibaigę Jubilie
jiniai Marijos Metai, atnešė taip 
pat gausių vaisių. Visas pasaulis 
šventė juos su pakilusia nuotaika 
ir atgimusia dvasia. Miliūnai tikin
čiųjų pamaldžiai keliavo j stebūk- 
lingųsias Marijos šventoves pel
nyti jubiliejinių atlaidų ir melsti 
pgauodos nesibaigiančiuose var

guose skęstančiam pasauliui. Lietu
vių balsas tame pasaulio chore ne
buvo nustetlbtas. Marijos Metus 
lietuviai visa širdimi pergyveno ir 
parodė esu ištikimi Marijos gar
bintojai. Gausios iškilmės tiek Vo
kietijoje, tiek Anglijoje, Italijoje 
kaip Ir plačioje Amerikoje bei ki
tuose pasaulio kraštuose, leido pa
rodyti mūsų tautos meilę ir išti
kimybę PASAULIO KARALIE
NEI, kurios oficialioji šventė šiais 
Marijos Metais šv. Tėvo buvo vi
sam pasauliui iškilmingai paskel
bta Visų šventųjų šventėje.

Reikšmingi tai įvykiai ir labai 
svarbūs, bet jie nustoja savo rei
kšmės, jei pasiliks kaip banga jū
ros paviršiuje. Nuaidės giesmių 
aidai ir nutils. Marijos Metus ir 
Nekalčiausios'Jos širdies garbini
mų TURI SEKTI DARBAI MA
RIJOS GARBEI. Visas gyvenimas 
turi būti išjudintas, persunktas 
Marijos dvasia, turi pasiekti sie
los gelmes ir atnaujinti pasaulį. 
Kupinas energijos jaunimas priva
lo savo jėgas kreipti į amžinųjį 
Gėrį, Tiesų ir Grožį ir nepaskęsti 
materialistinio pasaulio verpetuose. 
Nors daug pavojų tyko jo sielų 
užburti ir suvilioti, atitolinti nuo 
Dievo ir Bažnyčios ir padaryti šio 
pasaulio vergais, Marijos globa ir 
pagalba jaunimo tikrai neapvils- 
Jaunimas tačiau turi likti ištiki
mas Jos vadovybei!

Šeimos tėvai ir motinos negali 
paliauti budėję savo ir Jiem pa

vestųjų sargyboje. Nuolat, kasdien, 
savo pavyzdžiu, žodžiu ir darbu tu
ri puoselėti tas kilnias dorybes, 
kurios mus jungia su Marija. Tik 
nuolatiniu pasiaukojimu, malda, 
nusigalėjimais ir aukomis, šeimos 
židinys spindi laime ir tampa tik
ras atspindis šventosios šeimos 

Nazarete. Kasdienis šv. Rožančiaus 
kalbėjimas, Marijos švenčių ypa
tingas šventimas, Marijos paveiks
lų laikymas savo namų garbin
giausioje vietoje medalikėlio ar 
škaplierių nešiojimas, pirmųjų mė
nesio šeštadienių atsiteisimo Ko
munijos už savo asmeniškas ir 
kitų nuodėmes, ištikimas Dievo 

įsakymų laikymas sudaro pagrindi
nius Marijos reikalavimus, kuriuos 
ir kiekviena lietuvių šeima gali 
ir privalo ištikmal vykdyti.

Mus pasiekė džiaugsminga žinia, 
kad Marijos mylėtojai skaitlingai 
organizuojasi .į SKAITLINGĄ 
MĖLYNOSIOS ARMIJOS SĄJŪ
DĮ, TROKŠTANTĮ KAIP TIK 
ĮGYVENDINTI VISUS TUOS

dr. Adenaueris, yra Vokietijai Is- 
torfnė data, turinti milžiniškos 
reikšmės visiems vokiečiams.

JAV užsienių reikalų mlniste- 
ris Dulles, komentuodamas Vak. 
Vokietijos paskelbimų nepriklau
soma valstybe, pareiškė, kad šis 
faktas yra aiškus Sov. Sųjungos 
politikos nepasisekimo įrodymas. 
Jis mano, kad dabar Sov. Sųjun
ga bus priversta savo politika, 
ypač kiek tai liečia Europos klau
simus pakeisti.

Vokiečiai kalba apie savo 
Generolus

Atgavusi pilnų nepriklausomybę 
Vak. Vokietija pradeda vykdyti 
apsiginklavimo planų. Po ginklu 
kelerių metų laikotarpy stovės 
500.000 vokiečių. Laivynas turės 
20.000 ir karo aviacija — 80.000 
(1350 lėktuvų).

Jau 15.000 vokiečių, daugiausiai 
buvusių karių, yra užsiregistravę 
savanoriais į armijų. Jų sveikatos 
ir politinės ištikimybės tikrinimas 
truks apie 4 mėnesius. Po to jie 
užsivilks naujosios Vak. Vokieti
jos respublikos kariškus mundu
rus.

Armijų sudarys 12 divizijų. 4 Jų 
bus šarvuočių Ir dvi motorizuo
tos. Vokiečiams vadovaus vokiečiai 
karininkai. Vak. Vokietijos armija 
turės 40 generolų, kuriuos paren
kant žiūrima, kad jie būtų ne na
ciai ir priimtini politinėms parti
joms. Vak. Vokietijos armija bus 
Vakarų Sųjunglninkų jungtinių pa
jėgų vyr. vado žinioje.

• JAV jungtinio generalinio 
štabo viršininkas (admirolas Rad
ford) pareiškė, kad šiandien Ame
rika yra stipresnė ir geriau pasi
ruošusi sutikti užpuolimų, negu 
kada nors pastarųjų ketriasdešim- 
tles metų laikotarpyje.

• Kom. Kinijos vyriausybė pri
taria projektui gimimams regu
liuoti. šiuo metu Kinijoj priskai- 
toma apie 600.000.000 gyventojų. 
Kom. Kinijos valdovų nusistatymas 
yra priešingas Maskvos komunis
tų “gimimų politikai",, kur varo

ma didžiausia propaganda už “gau
sių tarybinę šeimų”, siekiant ga
limai trumpesniu laiku padidinti 
Sov. Sųjungos gyventojų skaičių.

• Honoluluose išsiveržusio ug- 
niakalnlo lava “šovė” į viršų apie 
50 pėdų. Prieš tris savaites šis 
ugniakalnis išsiveržęs sunaikino 
keletą namų ir turtingas cukraus 
plantacijas.

BRANGŪS LIETUVIAI KATALIKAI!
Maldos Ir Atgailos Už,Lietuvos Laisve 

Dienos Proga, Pasaulio Lietuviams 
Rašo Arkivyskupas J. Skvipockas

, MARIJOS DUOTUS PASAULIUI 
APREIŠKIMUS FATIMOJE. Tai 
reali programa ir konkretūs užda
viniai, kuriuos mes, naudodamiesi 
šia proga, ir trokštame priminti 
visiems Lietuvos katalikams, šven
čiant ketvirtųsias Lietuvos paau

kojimo Nekalčiausiai Marijos šird. 
žiai metines, panaujinkime savo 
uolumų ir su vis didėjančiu pasiti
kėjimu maldaukime Marijos pagal
bos Ir malonės.

šv. Bernardas savo maldoje į 
Marijų teisingai tvirtina: Nuo am
žių negirdėta, kad tas, kuris šau
kiasi Marijos globos, - nebūtų Jos 
išklausytas. Išklausys Ji ir lietu
vių tautos skundų ir prašymus Ir 
tikrai suteiks mums ir mūsų ken
čiantiems broliams Tėvynėje lais
vės Ir nepriklausomybės dovanų. 
Juk ji pažadėjo savo ištikimiems 
garbintojams ir nelaimingosios 
Rusijos atsivertimų ir pasaulio 
taikų!

Norėdami tačiau būti verti šių 
malonių, mes privalome, kaip šv. 
Rašte sakoma, “duoti vertingų at
gailos vaisių” (Mat. 3,8), esmi
niai pakeisti savo gyvenimo ke
lių, Marijos pasiuntinybę tr Kris
taus Evangelijų imti kaip realybę 
ir visa siela pasišvęsti pasaulio 
Karalienei. Kas tarnauja Marijai, 
tas negali būti nuodėmės vergu. 
Nekalčiausioj 1 Marijos širdis la
biausiai kenčia dėl žmonių nedė
kingumo ir nuodėmių, kurios su
ardo bet kokį ryšį su' Dievu ir iš
šaukia Jo rūstybę ir bausmes. Ne
veltui tad mes kartojame] su Baž
nyčia nuolankų prašymų: “Melsk 
už mus Šventoji Dievo Gimdyto
ja, kad būtume verti Kristaus pa
žadų!”

Per Nekalčiausios Panos užtari
mų tikrai būsime ir mes išklausyti 
ir susilauksime Jos paguodos.

Dr. Juozapas J. Skvireckas, 
Kauno Arkivyskupas Metropolitas 
Zams in Tirol, 1955 m. kovo 10 d.

Priešo lėktuvai virš
Amerikos

Pereitų savaitę Kanadoje ir 
Amerikoje buvo paskelbtas orinis 
pavojus. Apie priešo lėktuvų ar
tėjimų pirmiausiai pranešė Kana
dos radaro stotis, šį pranešimų 
tuoj pakartojo dauguma karinių 
stočių Amerikoje. Vašingtono ra
jone esu turbininiai naikintuvai 
pakilo į orų per dvi minutes. Tų 
patį padarė ir Kanados naikintu
vai. Tūkstančiai žmonių subėgo j 
slėptuves. Tačiau daugelyje miestų 
orinis pavojus nebuvo paskelbtas, 
nes neveikė signalai. Colarado, 
Nevados, Los Angeles Arkansas, 
Missouri, Kansas, Texas, Louisa- 
noj civilines gynybos orinio pavo
jaus sirenos tylėjo. Tokioj San 
Mateo (Californija) nebuvo pa
skelbtas orinis pavojus, kadangi 

pareigūnas tų dienų sirgo ir nebuvo 
kas jį pakeičia. Kitose vietose sė
dėjo nauji žmonės ir nežinojo kaip 
signalizuoti.

Kanados radaro stoties paskelb
tas orinis pavojus nebuvo bando
masis. Stoties tarnyba tikrai buvo 
susekusi, kad nuo Paclfiko artėja 
nenustatytos kilmės bombonešių 
junginys. Tik vėliau paaiškėjo, 
kad tai būta amerikiečių turbini
nių bombonešių junginio. Panika 
kilo todėl, kad junginys nebuvo 
pranešęs apie savo skridimų. Įvy
kis aiškinamas.

1
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nuomones
SYDNĖJAUS LIET. NAMAI 1956 METAIS

Sydnėjaus lietuvių namų klausi
mas pirmų kartų iškilo 1950 me-, 
tais. Nuo tada tad ir pradėta kal
bėti ir rašyti apie bendrųjų lietu
viškų namų jslgijimų Sydnėjuje. 
Bet konkrečiai prie reikalo žengia
ma tik dabar, kada reikalingos 
lėšos pradėta rinkti.

Kokie gi kliuviniai dėl namų įsi
gijimo?

Iš arčiau žiūrint atrodo, kad es
minė priežastis yra mūsų perma- 
žas tautinių reikalų svarbos supra
timas ir gal, atvirai kalbant, šyk
štumas.
Kita priežastis, sakyčiau, tai Ban- 
kstowno pasišovimas savus namus 
statyti Ir daugelio mūsų “parapi
nis” galvojimas — norint namus 
turėti arčiau savo gyvenamos vie
tos.

Dar kita priežastis, tai stoka 
vieningo nusistatymo, kokius na
mus mes siekiame įsigyti, čia da
lis tautiečių, tiesa mažesnioji, bet 
aktyvesnioji, nori matyti “gerus 
ir geroj vietoj” namus. Taip sa
kant, reprezentacinio rūmelio pa
geidautų. Kita dalis, gausesnė, bet 
pasyvi, nori namų, bet taip pat 
nori, kad kiti reikalingas lėšas su
dėtų, patiems kiek galint mažiau 
pinigo "išmetant”. Šitie pasitenkin
tų bet kokiais namais. Yra ir kitų 
priežasčių, bet tai Jau mažesni kliu
viniai.

Žiūrint į reikalų realiai, manau, 
kad jau 1956 metais galėtume tu
rėti lietuviškus namus Sydnėju- 

Je. Mėginsiu savo teigimų konkre
čiais duomenimis paremti.

S L Namų Taryba šiuo metu 
yra surinkusi arti £ 800. Tai 4 mė. 
neslų pastangų vaisiai. Galima ti
kėtis, kad už pusmečio ši suma pa
šoka iki £ 1500.

Toliau. Kaip žinome, Bankstow- 
no lietuviai turi užpirkę sklypų, 
už kurį įmokėta £ 400 ir iki galo 
metų Apylinkės Valdyba numato1 
sumokėti likusių skolų — £ 400. 
Tokiu J>ūdu gale metų, sudėjus 
Bankstowno Apylinkės turtų ir 
Sydnėjaus Lietuvių Namų Tary
bos turimus pinigus, susidarytų 

£ 2.800.
Atmetus prielaidų, kad staiga 

mes pasidarysime labai dosnūs tau- 
tinam reikalui, visgi galima tikė
tis, kad pradėjus statybų 800 Syd
nėjaus dirbančių lietuvių dar pri
dės po 1 svarų, tai ir turėsime

beveik realių sumų — kuria galė
tume disponuoti pirmaisiais me
tais — £ 3.100.

Aš siūlau, kad iš tos sumos, kaip 
realios bazės išeidami, visų Sydnė. 
jaus “parapijų” tautiečiai susitar
kime ir nutarkimd* lietuvių namus 
statyti* Bankston ne ant ALB Apy
linkės sklypo.

Kadangi galvoti apie didesnes 
paskolas būtų netikslu, tad pra
džioje turėtume statyti tik namų 
dalį ir tai tų, kuri šiandien labiau
siai reikalinga — salę. Ji turėtų 
būti 35x80 pėdų dydžio (pradžioj 
be scenos ir bufeto). Salę reikėtų 
statyti pusiau lentinę, pusiau fib- 
rinę su čerpių stogu. Tokios salės 
(2800 kv. pėdų 28 sq.) pakaktų 
200 žmonių, o iš bėdos tilptų ir 
400 žmonių. Salė pradžioj galėtų 
būti be lubų ir vidaus sienų ap
mušimo. Turint galvoj tokių su
prastintų statybų 1 sq. kaštuotų 
apie 100 svarų. Tokiu būdu salę 
galėtume pasistatyti už 2800 svarų. 
Dar apie 200 svarų kaštuotų tvo
ros, plius 800 svarų sklypas, tai 
ir turėsime 3.800 svarų. Trūktų 
dar apie £ 700. Turint galvoje, kad 
statysimo talkos būdu, tai tie 700 
svarų Išsilygintų. Rezultate turė
tume kuklių salę be skolų, be “re
prezentacijos”, bet jau 1956 me
tais.

Kadangi savo namuose norėtu
me turėti scenų ir bufetų, tai ati
tinkamus priestatus ir įrengimus 
galėsime vėliau padaryti. Pav., po 
dviejų metų, parinkę pinigų, pri
statysime scenų kokių 30x35 pėdų 
dydžio, kas kainuos apie 1500 sva
rų, o paskui ir priekį su virtuve, 
bufetu ir kokiais dviem kambariais. 
Priekinė dalis reiktų statyti iš deg
tų plytų.

Taip palaipsniui galėtume įsigy
ti lietuvių namus, bet Jie būtų Ban- 
kstowne. Šie namai, žinoma, paten
kintų -kukliausius mūsų reikalavi
mus.

Žinoma, jei mes norėsime pasi
statyti “gerus ir geroj vietoj” — 
namus miesto centre, tai jų kaina 
prašoks ir 15.000 svarų. Šių su
mų sukelti gal Ir galėtume per 15 
metų, o gal ir visai namų nepasi- 
statytame.

šį teigimų noriu paremti realiais 
faktais. Netoli miesto centro skly
pas kaštuotų 2000 — 4000 svarų. 
Ant tokio sklypo turėtume statyti

TRECIAS VILNIUS .
Iki šiol težinojome Vilnių — 

istorinę Lietuvos sostinę. Pasirodo 
Vilniaus vardu esama ir daugiau 
vietovių pasaulyje. Kanadoje, On
tario provincijoje, Vilniaus vardu 
buvo aptikta maža vietovė, o da
bar, kaip rašo Kanados lepkų 
spauda, surastas dar vienas Vil
nius Albertoje. Tai daugiausia 
lenkų apgyventas miestelis, turė
jęs savo bažnyčių, kĮuri sudegė j 
1953 metais. Ši bažnyčia jau be-j 
veik atstatyta. Įdomu, kad šioje 
Vilniaus vardo vietovėje puoselė
jamas ne Aušros Vartų, bet Čen- 
stachavos Marijos kultas.

• The Atlas Corporation, ame
rikiečių bendrovė, bene didžiausia 
uranijaus kasyklų eksploatacijoje 
dalyvaujanti bendrove pasaulyje, 
nori investuoti £ 562.500 ir nu
pirkti pusę North Australian Ura
nium Corporation akcijų. Austra
lų bendrovė turi 700 kv. mylių 
uranijaus laukus prie Alligator 
upės šiaurės Teritorijoje. Ameri
kinės bendroves atstovai atvyks
ta į Australiją, vietoj Išsiaiškinti 
biznio sųlygas ir galimybes.

• D. Britanijos turbininiai
naikintuvai Hawker Hunter pripa
žįstami esu geresni už geriausius 
sovietų naikintuvus. Jų greitis 700 
mylių per valandų. Ginkluoti ke
turiomis 80 mm. Adden tipo pa- 
trankėlėmis. 'Pirmoji šio tipo lėk
tuvų grupė jau pasiųsta į Vak. 
Vokietijų. — 

būtinai mūrinius namus. Tad to
kios salės, kaip augščiau minėjau, 
pastatymas kaštuotų (įskaitant 
sklypų) apie 15.000. O dar kur sce
na ir bufetas? Be to, mūrinį na
mų statant talkos galimybės žy
miai sumažėtų, nes mūrininko ama
to nedaug kas mūsiškių mokame.

Todėl, ir siūlau nuo brangių na
mų, tegul ir patogesnėj vietoj, at
sisakyti. Būkime realūs ir žiūrėki
me blaiviai į reikalų, kuris mums 
visiems yra labai svarbus. Nusi
leiskime pilkon žemėn ir pasver
kime realias galimybes, kurias pa
lyginę su gražiomis svajonėmis, 
pamatysime, Jog galimybės labai 
ribotos.

Jai taip darysime ir visų “pa
rapijų” tautiečiai mesime pinigus 
vienon krūvon, tai mūsų visų ben
drus kuklius Sydnėjaus lietuvių 
namus turėsime 1956 metais.

V. ŠLIOGERIS

Jonas Jablonskis
Šiemet (vasario 23 d.) sukako 

dvidešimt penkerl metai, kai nete
kome Jono Jablonskio — Rygiškių 
Jono, moderniosios lietuvių litera
tūrinės kalbos ugdytojo, didžiojo 
mūsų bendrinės kalbos puoselėto
jo.

Pasiskyręs savo gyvenimo užda
viniu mūsų bendrinės kalbos kū
rybą ir jos kultūrą, J. Jablonskis 
ėmėsi darbo pamažu, gerai apsi
galvojęs, apsčiai pasinaudodamas 
anuometinių pažangesnių kaimyni
nių tautų patirtimi ir vadovauda
masis tam tikru planu, kurį jis 
pirmą kartą paskelbė 1901 m. 
“Lietuviškos kalbos gramatikos” 
prakalboj, čia jis tarp ko kito 
pabrėžė, kad bendrinėj rašomojoj 
kalboj visų pirma vartotini tokie 
dalykai, kurie išreiškia kokį nors 
žmonių kalbos dėsnį, arba kuriais 
rašytojai, pasakydami savo min
tis ar nuomones, savo raštuose 
pareiškia žmonių kalbos dvasią.

Nors dabar, beveik 80 metų pra
slinkus nuo to laiko, kada J. Jab
lonskis pradėjo rūpintis mūsų 
bendrinės kalbos reikalais, nebe
lengva yra pasakyti, kur ir kiek 
atskirais atvejais jo turėta įtakok 
mūsų rašomosios ir šnekamosios 
kalinis raidai, bet neperdedant ga
lima pasakyti, kad ta įtaka yra 
buvusi labai didelė. Jis savo Ilga
mečiu, beveik pusės šimtmečio, 
darbu visų mūsų bendrinės kalbos 
praktikų yra pasukęs nauja kryp
timi; tuo jo pradėtuoju keliu Ii 
dabar plinta dabartinė mūsų ben
drinė kalba.

Jonas Jablonskis gimė 1860 m. 
Kubilių kaime, netoli Kudirkos 
Naumiesčio. Ankstybųjų jaunystę 
praleido Rygiškių kaime, Griška
būdžio parapijoj, kur tėvas buvo 
nusipirkęs ūkį. Nuo šio kaimo yra 
kilęs ir Jablonskio slapyvardis — 
Rygiškių Jonas.

Vidurinį mokslų J. Jablonskis 
baigė Marijampolėje, o universite
te studijavo senovės kalbas, visur 
parodydamas savo mokslinius su
gebėjimus. Dar Maskvos universi
tete Jablonskis buvo tautiškai su
sipratęs, bendravo su lietuvių jau- 
nubmene, o tautinio atgimimo 
“Aušrai” pasirodžius, ėmė jai ra
šinėti.

Baigęs studijas Jablonskis tuoj 
susidūrė su anuometiniu okupantu 
— rusais, kurie, norėdami išrau
ti iš lietuvių tautiškumų, nesutiko 
leisti išslmokslinkisiam lietuviui

dirbti savo profesijos darbą gim
tajam krašte. Todėl Jablonskis 
negavo mokytojo vietos Lietuvoje. 
Kurį laikų jis mokytojavo Min
taujos gimnazijoj (Latvijoj), o vė
liau, už “litvomaniją” buvo nu
keltas j Taliną, toliau nuo gimto
sios šalies. Čia jis redagavo Juš
kos žodynų ir subūrė draugėn lie
tuvius veikėjus. Kiek vėliau jam 
pavyko apsigyventi Lietuvoje. 
Graužikuose, kur Putvinskio globo- į 
jamas galėjo atsidėti moksliniam 
darbui. Čia jis parašė vertingą 
“Lietuvių kalbos gramatikų”. Bet 
rusų žandarai vienų naktį padarė 
kratą pas Jablonskį ir radę lietu-1 
viškų rankraščių, knygų jį ištrė
mė į Rusijos gilumą. Prieš rusų 
— japonų karą grįžęs Lietuvon 
organizavo slaptas lietuviškas mo
kyklas ir pats jose dėstė gimtąją 
kalbą. Vėliau, atgavus spaudą, 
Jablonskis įsijungė į kovą dėl Lie
tuvos laisvės: rašė į laikraščius,, 
reikalaudamas įvesti lietuvių kal
bą į mokyklas ir gimnazijas, ruo
šė kalbos vadovėlius, darė žygių 
administracijoj lietuvių teisėms 
atgauti, vertė net aritmetikos va
dovėlį.

Kaip mokytojas kalbininkas 
Jablonskis išauklėjo eilę lituanis
tų, o pačią kalbų jis padarė tai
syklinga, aiškia, sklandžia ir išva
lė jų nuo įvairių barbarizmų, dau
giausia įsiveisusių iš rusų ir lenkų 
kalbų. M.S.

• Rudolf Hess, buv. Hitlerio 
pavaduotojas, kuris 1941 ra. buvo 
nuskridęs į Angliju, prikalbėti D. 
Britaniją susitarti su Hitleriu, po 
karo buvo nuteistas visų gyveni
mą kalėti. Jis sėdi su kitais nacių 
vadais Spandau kalėjime.

Šiomis dienomis Rudolf Hess 
mėgino nusinuodyti, bet amerikie
čių kariuomenės gydytojas laiku 
išvalė jo skrandį ir Hessas toliau 
sodina gėles jam duotame darže
lyje kalėjimo kieme. Tik dabar 
nuo jo atimti visi įrankiai, kuriais 
galima susižeisti.

Jis buvo išgėręs augalų kenkė
jams skirtų nuodų.

• Škotijos Nacionalinė Meno 
Galerija nupirko garsaus ispanų 

dailininko Valasquez paveikslų “Se
na moteris verda kiaušinius” ir už 
jį sumokėjo £ 57.000. Paveikslas 
tapytas 1620-22 metais. Iki šiol 
jis buvo privataus asmens nuosa
vybe.

“NEW AUSTRALIANS” 
IR “NEW CANADIANS”

Šiame krašte plačiai vartojami 
žodžiai “New Australians", atro
do, ilgai pasiliks žmonių lūpose 
ir spaudoje. Ypač kada apie mus 
kalbama nepalankia prasme. Pana
šus išsireiškimas buvo beprigyjųs 
ir Kanadoje. Bet ten prieš tai 
griežtai pasisako oficialios įstai
gos ir valdžios žmonės. Štai Ka
nados darbo ministeris Daley, kal
bėdamas Ontario elektros rangovų 
suvažiavime, pareiškė, kad “DP” 
ir “New Canadian” vardai nevar
totini. Amerikoje esą niekas neva
dina naujųjų ateivių “New Ame
ricans”. Ir Kanadoje naujieji atei
viai reikia vadinti kanadiečiais. 
Juos reikia priimti kaip žmones, 
norinčius įsikurti naujame krašte. 
Kanadiečiai turėtų vertinti Jų drą
są ir pastangas prasimušti nežiū
rint kalbos- ir kitų sunkumų, aiš
kino ministeris. Jis dar nurodė, 
kad be naujųjų ateivių Kanada 
nebūtų pasiekusi dabartinio pajė
gumo. Jis patiekė statistinių duo
menų apie įmones, kurias yra įs
teigę naujieji ateiviai iš Europos.

Vakarai dar nėra 
pakankamai stiprūs

Generolas Alfred Gruenther, vy
riausias sąjungininkų vadas Euro
poje, JAV Senato Užsienių Reika
lų Komitetui pareiškė, kad Vaka
rų sąjungininkų karinės pajėgos 
Europoje šiuo metu dar nėra pa
kankamai stiprios, kad galėtų su
laikyti Sovietų Sąjungos visuotinį 
puolimų Vakarų fronte. Jis mano, 
kad Vak. Vokietijai apsiginklavi- 
vus (o tai truks 3-4 metus) Šiau
rės Atlanto Organizacijai priklau
sančių valstybių jungtinė armija 
bus tiek stipri, kad pajėgs suda
ryti tvirtų užtvarų ir prieš neti
kėtų užpuolimų. Tačiau ir dabar 
esamos karinės pajėgos įgalintų 
sovietų veržimąsi sustabdyti ir 
Sov. Sąjunga turėt pastiprinimus 
siųsti iš Rusijos. Gi šiuo atveju 
užpuolikas atsidurtų atominių gin
klų naiklnamoj ugnyj. Gen. Gruen
ther yra įsitikinęs, kad galutinia
me rezultate komunistinis blokas 
būtų sudaužytas, kadangi Vakarai 
yra stipresni ore ir vandenyse ir 
jie turi didelę persvarų apsigink
lavime.
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Ar tai Tavo, Viešpatie, toji kan
čia, tokia sunki, kurių Ir mes tu
rime padėti Tau nešti?

Kitų vasarų pastebėjau savo ak
lųjų Aneliukę su Franello sūnum 
besimeilikaujančius. Akla, Ir vis 
dėlto dega tu opačiu amžinu mei
lės karščiu! Aš pakišau kumštį 
Praneliui panosėj:

— Klausyk, kaimyne, manyk, ką 
nori, bet jeigu iš to bus kokių nors 
pasėkų, tai tavo sūnus turės vesti 

..aklų moterį, kitaip abu nukentė
si!, nors aš už tai ir dešimčiai me
tų šaltojon atsitūpčiau!

Finai apie šį reikalų nė žodžiu 
neprasitariau, bet ji sužinojo iš 
kitų. Baimės ir piktų nuojatų 
kankinama, ji pasidarė nebesukal
bama. Jos galva visų laikų buvo 
užimta Alfonsu, Jo vaiku ir Ane- 
liuke. Tiesiog iš akių galėjai iš
skaityti jos rūpestį.

Mus pasiekė gandai, kad Alfon
sas esąs Prancūzijoj, gi vėliau pa
tyrėme, kad jis dirba anglių ka
syklose.

Mūsų Irma, nesigiriant, šmaikš
ti mergaitė, susituokė su mūrinin
ko pagelbininku. Po dviejų mėnesių 
susikivirčijo su motina dėl lova
tiesės, kurių pas mus buvo pali
kusi Frizlna. Kai Alfonsas su Fri- 
zina pasišalino, Irma tų lovatiesę 
globojo ir dabar ištekėdama norėjo 
Jų pasiimti. Fina pasipriešino. Lo
vatiesė priklausanti Alfonsui, tvir-
tlno ji. Finai.nieko neprikiši —

Felix Timmermans

iji visados buvo tiesus žmogus. Nuo 
' to laiko Irma vengė namų, ir net 

mane gatvėje pamačiusi, lenkė 
užuolanka, kaip amžinų žydų.

Tas irgi neįneša giedros.
Mano brolis Pranciškus, vienuo

lis kapucinas, prikalbėjo vienų Iš 
mano dukterų,' Onutę, įstoti varg
dienių seselių vienuolynan. Iš ten 
ji mums dar parašė: "Mieli tėve
liai, dabar, kai aš atsižadėjau pa
saulio, viskas tarp mūsų baigta. 
Jūs esate man mirę, Ir aš esu pa. 
sišventusl vien tik mūsų Viešpa
čiui”.

Dieve, Tu jų man davei, Tu jų ir 
atsiėmei. Tebūna pagarbintas šven
tas Tavo vardas. Ir šitai* sakau 
nenorom. Tas viršija mano jėgas. 
Atleisk man, Viešpatie, bet aš ne
turiu daug dvasinės stiprybės, kad 
su džiaugsmu vlskų iš Tavo ran
kų priimčiau.

Vien tik su savo rankomis mes 
negalime gyvenime išsiversti. Mes 
pasikliaujame maldomis, noveno- 

mis, keliaujame j stebuklingas vie
tas, tikėdami, kad viskas eina mū
sų išganymo sąskaitom

Ak, tie valkai! Ar jie miršta, 
ar namus palieka, o drauge ir tė
vų širdis, Jie apkrauna tave nau
jais vargais ir rūpesčiais, o visi 
jiems ant galvų mesti priekaištai 
taip skaudžiai tave gelia, lyg pat
sai sau juos būtum taikęs. Vaikai 
man mielesni už viską. Dieve, Ir 
už kiekvieno laimę aš pasiryžęs sies Motinos širdį.

kiekvienu kart numirti!
Aš drožinėju Tave iš medžio, 

Dieve. Ištisų žiemų šis darbas yra 
mano kasdieninė malda,, lygiai 
kaip Finos, kuri, atsisėdusi prie
židinio, kasdien kalba savo roži
nį. Mano rankose Tu tebesi dar 
tik medžio gabalas, bet pamažu 
Tu daraisi vis gyvesnis ir gyves
nis. Tu tampi kažkuo, kas paver
gia mano širdį, o drauge ir ją 
stingdo iš baimės. Tavyje aš jieš- 
kau paguodos savo suspaudimuose 
ir tuo pačiu aš išgyvenu savo var
gus dar skaudžiau, nes aš galvoju 
daugiau apie savus sopulius, negu 
apie Tavuosius. Gal būtų daug 
geriau, jeigu Tave neužbaigtų pa
mesčiau ant grindų ir išeičiau kai- 
mynystėn lošti kortomis. Tačiau 
vargas šaukiasi vargo.

Aš nedrįstu nieko iš Tavęs mal
dauti, Dieve. Man gėda Tavęs ko 
nors prašyti. Juk Tu numirei už 
mūsų nuodėmes, kentėjai ir dabar 
tebekenti, tad kaip aš galiu j Ta
ve šauktis, patsai būdamas toks 
nuodėmingas.

Ne, aš nedrįstu Tavęs prašyti: 
išvaduok mane iš mano vargų, nes 
aš jau girdžiu Tavo atsakymą: 
“O kaip su manim, Šakny?”

Aš nedrįstu į Tave šauktis: lai
mink mano laukus.

Kai aš pažvelgiu į Tavo žaizdas 
ir jas apmąstau, kai jaučiu Tavo 
meilę, kaip tada išdrįsti man Ta
vęs prašyti: išskleisk savo skėtį 
virš mano laukų ir leisk, tegu van
denys paplauna Jaučiaragio dir
vas. Tada kai jo derlius sunyktų, 
manasis keleriopai pabrangtų.

Tik vieno aš Tavęs prašau: iš
trauk mano Finai iš širdies pei
lius. Bet juk Tu patsai buvai įs
meigęs kalaviją j savo dievlško-

Mano Viešpatie ir Dieve. Ne, 
ne! Aš nieko iš Tavęs, neprašysiu, 
nes kiekvienas prašymas Tau Iš
kerta vis naują žaizdą. Juk mes 
tik patys sau naudos jieškome ir 
jos meldžiame.

Ne, aš nieko iš Tavęs neprašy
siu. Aš perdaug gerbiu ir vertinu 
Tavo kančią ir sielvartų. Bet aš 
kreipiuosi į Tavo šventuosius. Jie 
yra, sakytum, mūsų parapijiečiai, 
tų pačių namų tolimi giminaičiai, 
stovį arčiau mūsų.

Ne, aš Tavęs nieko nemaldausiu. 
Aš trokštu Tave tiktai garbinti.

Bet aš kreipiuosi į Tave per abu 
šventuosius Antanus — tą, kuris 
su kiaule ir į tų be kiaulės — 
per šventą Leonardų, šventų Me
dardų, švejjtų Gamarų, šventąjį 
Izidorių, kad Jie patiektų Tau ma
no liūdnuosius skundus.

Nepaniekink manęs, Viešpatie! 
Juk Tu žinai, kad aš esu tik pa
prastas žemdirbys, o žemdirbiui 
reikia daug ką atleisti, jeigu tik 
jis to prašo.

O šitai aš darau iš visų savo 
sielos jėgų.

V
Jeigu, nori būti geras ūkininkas, 

turi savo žemę pamilti ir ją dirb
ti su džiaugsmu. Čia galima rasti 
tiek daug džiaugsmo, tik jeigu 
tavo širdis nėra rūpesčių atbukin
ta. Savo žemei reikia atsiduoti 
laisvai ir atvirai, tada net ir gru
bus ūkininko kūnas pajėgia gard
žiuotis visais žemės teikiamais 
smagumais.

Ypatingai kada es ikalėjime, pa
tupdytas aštuoniems mėnesiams už 
neleistinų medžioklę, tada tik la
biausiai įvertinti, koks yra gražus 
ir malonus ūkininko gyvenimas. 
Įmanytum žmogus, tai sau ausis 
apsiskaldytum už tai, kad kada- 

ne-kada burnojai dėl sunkesnio 
darbo. O kaip man dabar apmaudu 
dėl anų skundų ir dejonių. Tegu 
tik aš išeisiu iš šitų keturių, ankš
tų sienų ir vėl būsiu laisvas, jūs 
pamatysite, kas yra šaknys!

Kalėjimo tyloj pro mano sųrno- 
nę praslenka anos gražios valan
dos, kaip nuostabūs sapnai. Ak, 
dėl vieno kiškiapalaikio' aš leidžiu 
čia niekais dienas, nors nebuvau 
pasmerktas už šimtus kitų, apie 
kuriuos niekas nežino. Tik pagal
vokite: už vienų nutriušusį kiški 
aštuonl mėnesiai kalėjimo. Tiktai, 
pasaulis yra blogai sutvarkytas. 
Aš' niekaip negaliu sutikti, kad 
Dievas sutvėrė kiškius ir fazanus 
vien tik augštiems ponams.

Prieš klek laiko už tą patį dvi 
savaites atitupėjau. Tada mes 
medžiojome su Jonu Fermilstu, 
kuris jau seniai miręs. Mes galė
jome išsisukti, bit jis vistiek įkliu
vo. Žaltys tada ir mane išdavė. 

Nuo to laiko aš ryžausi būti atsar
gesnis, ir taip laimingai verčiausi! 
keletą metų. Bet paskutinį kartą 
— buvo tada ūkanotas rytas — aš 
nešiausi tada išsitraukęs iš kilpų 
porą kiškių.

Su pakilia nuotaika skundžiau 
namo kaip katinas, mėtydamas pė
das. Už malkų krūvos stabtelėjau 
atsikvėpti ir apsidairyti, ar negrę- 
sia pavojus, kai staiga pajutau 
sunkią ranką, ant savo peties.

— Pagaliau įkliuvai, šakny.
Tai buvo eigulis. Man reikėjo 

užmušti šitų medžioklės šunį. Bet 
aš prisiminiau savo akląją Ane
liukę ir pasakiau:

—Vykdyk savo pareigą, žmogeli.
Aštuoni mėnesiai!
Dabar tik aš patyriau, kokia 

•yra žemelė graži ir gera, šitai 
man bus pamoka ir bausmė už 

mano irzlumą.
O vėliau, kai aš būsiu laisvas, 

kaivėl dirbsiu kaip asilas, kaip 
jautis, kaip vergas, aš nuolatos 
giedosiu Aleliuja Ir padėkos gies
mę Viešpačiui. •

Man iš akių ir minčių neišeina 
laukai. Žinoma, apie žmoną ir vai
kus aš taip pat pagalvoju, bet 
pirmoj. eilėj man vaidenasi mūsų 
drivos.

Ak, ar gi yra kas maloniau, kai 
auštant, įšokus į darbines kelnes, 
verštls į laukų ir Justi visu kūnu 
srūvančių rytmečio vėsą. Laukai 
dar tebeskendl rūkuose. Vaisiai, 
augalai ir žolė dar aptekę rasa. 
Kieme ir tolumoje tokia tyla ir 
ramybė. Nedrąsu net sukosėti. 
Saulės spinduliai praplėšia rūkų, 
ir laukų kvapai trenkia tau, į gal
vą. Pajunti kvapų dobilų, javų, 
upelio vandens, trąšų, gėlių, me
daus; pasigirsta vyturėlis. Ir su
stoji tada tarpdury ant slenksčio, 
giliai atsikvepi ir trauki į save 
rytą, kaip vėsų gėrimą. Akimis 
paglostai bręstančius vaisius, gė
riesi savo darbu, kuris prieš tave 
atstiveria tiesiom ežiom ir vagom, 
kaip nuostabus kilimas. Tu svai- 
gsti laime, tave pagauna darbo 
džiaugsmas, gyslose užverda krau
jas, ir turtingesnis už karalių pla
čiu mostu atveri tvarto duris. O, 
šitas gyvulių ir mėšlo kvapas!

Gyvuliams pasakai labas rytas, 
ir iš jų akių matai, kaip jie nu
džiunga tave pamatę. Juos glos
tai, kalbini, ir jie tau atsako: 
Bėėė. Mūūū..Būūū. Jie mostaguo
ja uodegomis, tuo parodydami sa. 
vo širdies džiaugsmą. Nusižvengia 
arklys, gaidys pragysta. Tada už
kuri ugnį, kad paruoštam gyvu
liams pašant Ir šeimynai kavos.

(Bus daugiau)
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| Gyvenimo į 
| Iškarpos •

Tautietis iš Newdastlio rašo: 
“Siunčiu skolą ui laikraštį. Aš jau 
pusė metų nebegyvenu Newcastlyje, 
bet laikraštis eina senuoju adresu 
Ir jį skaito mano draugas. Jis lai
kraščio man nepersiunčia. Tik ga
vęs paraginimą skolą mokėti man 
tą paraginimą atsiuntė: Mėginkite 
siųsti jo vardu — gal susimokės. 
Skaityti mėgsta... Ačiū už pasiti
kėjimą”.
Mano kaime dainuodavo: “Gerkim 
broliukai... kai reikės užsimokėti 
— aš išeisiu”.

Tautiętis V. Klevas “švyturyje” 
rašo, kad “M.P.” “patikę” Mel
bourne karts nuo karto išleidžiami 
ir lietuviams paštu išsiuntinėjami 
anoniminiai lapeliai, kuriuose ne
švankiausiais žodžiais koneveikia
mi kultūrininkai, visuomenininkai 
ir kiti aktyvesnieji bendruomenės 
darbininkail O patikę, girdi, todėl, 
kad “M.P.” (1955. III. 23 d.) tų 
lapelių “'perlus” citavusi. V. Kle
vas dar pyksta, kodėl 'M.P.” drį
susi sugretinti anų lapelių stilių 
su Melbourne išleisto "jumoristi
nio laikraštuko '‘Kuolas” stiliumi. 
Esą “Kuolą” išleido asmuo pasira
šęs redaktoriumi savo tikra pavar
de. Jis užtai ir nešė už laikraščio 
turini pilną atsakomybę, rašo “švy
turys”.

Toliau tautietis V. Klevas krei
piasi į katalikiškąją visuomenę, 
prašydamas “J. Daubos ir jam pa
našių autorių spaudos palygini
mus bei įtarinėjimus su visu atsar
gumu vertinti”. Nes, girdi, istorija 
pilna pavyzdžių, kada patys nusi
kaltimų autoriai primeta savo pa
darytus nusikaltimus kitiems, čia 
nurodoma Ir tokių pavyzdžių: Ro
mos padegėjas Neronas už Romos 
sunaikinimą kaltę suvertęs krik
ščionims, Hitleris padegęs Vokie
tijos Riecbstago rūmus, be' už pa
degimą buvęs apkaltintas komu
nistas Dimitrovas, O Sov. Sąjun
goje beveik kiekviename žingsny
je jų pačių padaryti veiksmai su
verčiami kitiems — be skrupulų 
juos apkaltinant. Esą “totallstinių 
nusikaltimų žmonėms nieko nė
ra namoralaus ir neleistino”.

Pabaigoj “švyturys”, lyg anuos 
anonimų lapelius pateisinti no
rėdamas, lyg dėmesį nuo jų nu
kreipti stengdamasis, jleško ana
logiškų išsireiškimų ir sako, jog 
“ir J. Daubos ne vieną “Gyveni
mo iškarpą” tiktų pavadinti nau
jadarų vardu”. Atseit, anoniminių 
lapelių nešvankiausių šmeižtų rin
kinys “švyturiui” tėra tik “nauja, 
darai”.

Vyrai iš “Švyturio”! Anuose ano
niminiuose lapeliuose koliojlmosi 
žodžiai nėra naujadarai — Juos 
žino (Ir vaitoja) visokie, kaip ma
no teta sako, nepraustaburniai. 
“Kuolo” stilius, palyginus su anų 
lapelių stiliumi, turi daug panašu, 
mo. Tik aš nesakau, kad “Kuolo" 
redaktorius yra prikišęs pirštus 
prie tų lapelių gamybos. Betgi ti
kėtina, kad anų lapelių autoriai 
mėgino nuplagijuoti “Kuolo” sti
lių. O dėl palyginimų ir įtarinėji
mų, sutinku su “švyturiu" — rei
kia būti labai atsargiems, nes iš 
“Švyturio” padarytų “palyginimų 
ir įtarinėjimų” išeitų, kad J. Dau
ba tuos anoniminius lapelius pa
gamino, Melbourne gyvenantiems 
tautiečiams paštu išsiuntinėjo ir 
paskui, kaip Neronas, kaip Hitle
ris, kaip komunistas, aplamai kaip 
totalistas, kuriam nėra nieko ne
moralaus ir neleistino, nori suver
sti kaltę kitiems, šį kartą vargše
liams tūliems anų lapelių gaminto
jams, piktnaudojantiems lietuvių 
gražią kalbą savo brolius šmeižti.

Taigi, reikia atsargiai, labai at
sargiai vertinti ir priimti “švytu
rio” palyginimus Ir įtarinėjimus, 
kaip ir visą šio leidinuko verdamą 
košelę, kurią neatsargiai besre
biant galima skaudžiai apsideginti 
ne tik. lūpas, bet ir lietuviškas 
akis aitrūs jo virtuvės dūmai gali 
išgraužti.

O jeigu kam iš “švyturio” vy
rų nepatinka mano daromos gyve
nimo iškarpos, tai aš čia jiems nie
ko negaliu padėti. Nebent priminti 
Lietuvoj vartotą priežodį: “Nekal
tinki veidrodžio, Jeigu tavo veidas 
kreivas”. JURGIS DAUBA.

Soc. Globos Mot. Dr-jos 
Melbourne Vajaus Vokie
tijoje Pasilikusiems Lie
tuviams

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 

(Pradžia Nr. 17.)
£1.0.0: Slizai, Smilgevičius, Spa- 

welis K., Stankevičius V., Stau- 
gaitienė, Steponavičius A., Stosie- 
nė A., Stravinskas, Strumila J., 
šemiota V., Šeštakauskas V., Še- 
ženis, Šimkūnas A., Tamošaičiai, 
Tamošaitis Vac., Tamošauskas A., 
Tamošauskas, Tamošiūnai B.J., 

Tinteris, Tutlys J., Valonis P., Va
lys S., Varapnickas A., Vasaris 
V., Villūnaitė J„ Vingys A., Vin- 
gytė Anast., Vingrys B., Viršila 
J., Zdanavičius V., Zolaga J., Žem
kalnis V., Žiedas B., žiedaitis E., 
Žilinskienė D., Žiogas, Žitkevičie
nė J., £0.15.0 Ramanauskas, £0. 
14.0 Maribyrnongo sekmadienio 
mokykla, £0.12.0 Grybas, £0.10.0: 
A.B., Adamkevičienė O., Ašmonas 
J., Augaitls Pr., Ąžuolas, Balto
kienė V., Baltutis Pet., Barkienė 
J., Bitlenė, Braniška, Bruozis J., 
Bulota A., Burokas P., Bušma K., 
Butkus B., čėsna K., D... ?, Dron- 
selka V., Drumskienė A., Dzūkas 
J., Gečiauskienė, Germanavičius, 

Ginčauskas E., G...?, Geštautas L., 
Intas K., Jankus A., Jasaitis, Jasu
laitis, Jasulas P., Junkars, Jur
gaitis K., Kaladė, Kalpokas- A., 
Kaplūnas, Kavalevlčienė, Kartanas 
A., Kartanas M., Karazija, Karpa
vičius, Katinas P., Kilčiąuskas, 
Klupšas, Kryžius, Kučas, Kuncai- 
tis J., Kunčlūnas B., Kunčiūnas V., 
Kuneza J., Kupčinskas, Leknius, 
Mažeika P., Mičiuliai A.P., Mi- 
kailienė, Mingaila, M.S., Oblons- 
kls, Ptklnis J., Praninskas A., 
Pranckevičlus B., Pūzas P., Raibu- 
žienč J., Rakštelis> A., Rakutis S., 
Raudonikis R., Rindzevičius, Ro
pė M., Rukšėnas V., S... A., Sa
muolis Z., Sarapinas J., Sasnys K., 
Satelynas V., Severihas S., Sllva 
A., Smilgevičius, Smilgevičius, 
Stankus, šalkūnienė, šiuškas, Špo
kevičius, Šulcas R., Tamulevičius 
J., Tamulevičius, J... A., Valiauga 
J., Vailionis A., Verbyla T?., Ver- 
byla J., Verbylaitė J., Žemkalnie- 
nė., Rastutis S., £0.8.0: Paškevi
čius, Petkinis J., £0.6.0: Būga Dau- 
čenskas, Lyderis M., Poškaitis, 
Sklmbirauskas, Valkūnas, Vyš
niauskas, £0.5.0: Ale...?, Augaitis, 
Augaitis A., B.R.S., Bušma K., 
Butkus P.,* Karalius, Klupsienė, 
Polonskas, Rimkevičius, “nelšskai. 
tomą”, Vasaris. £0.4.0: Balauskas 
A., Butauskas M., Mandarinklenė, 
Rubaževičius, Tamošaitis, Židonis. 
£0.3.0 Llorintas V., £0.2.0: Augai, 
tis, Baškys A., B.D., Bruozis J., 
Bučkis J., Pinlkas J., Pelenauskas, 
Petruškevičius, Rašinakas, Salas 
A., Sidabras, Stravinskas, Ikhor- 
znickis, £0.0.6 (mažieji): Karazija 
Vytukas, Žemkalnis Gab.

Viso surinkta: £ 275.15.0.

Magikai koiiferuoja 
Londone

Pereitą savaitę Londone įvyko 
magikų konferencija, kurioje daly
vavo iš 14 kraštų, per 600 magi
jos meisterių. Šia proga maglkai 
londonlškiams pademonstravo savo 
“stebūklų”. Vienas magikas lei
dęs užrišti akis taip, kad ne ma
žiausias šviesos spindulėlis per ska
rą negalėjo pasiekti' jo vyzdžių, 
įsisėdęs į automobilį pasileido Lon
dono gatvėmis. Su juo važiavę lai- 
krščių reporteriai vėliau pareiškė, 
kad “aklas” vairuotojas nė karto 
nepasuko klaidinga kryptimi, visą 
laiką važiavęs teisinga puse ir kiek
vieną kartą sustodavo, užsidegus 
raudonoms šviesoms gatvių sankry
žose.

* 82 civiliai ir trys kariai JAV 
pereitais metais buvo nuteisti mir
ti ir jiems bausmė įvykdyta už 
kriminalinius nusikaltimus: žmog
žudystes, ginkluotus užpuolikus 
apiplėšimo tikslais, moterų prie

vartavimus. Pasmerktųjų tarpe bu
vo 10 moterų ir 10 jaunuolių. UŽ 
sunkius nusikaltimus mirti pa
smerktųjų skaičius Amerikoje per
eitais metais yra didesnis negu 
ankstesniais metais. Kalinių skai
čius š.m. kovo 3 d. siekė apie 
20.000.

Vorkutos
; (Pradžia

Vorkutos sukilimas 1953
metais

Tikrai tai buvo pasigėrėtina 
iniciatyva ir drąsa! Noble neno
rėtų sutikti, kad viskam vadova
vo tiktai ukrainiečiai ir lietuviai. 
Jis manąs, jog visi, be jokio skir. 
tumo, išdrįso pakelti balsą, Pasa
kotojo manymu, vis dėlto ' patys 
rusai kaliniai visur tada pirmieji 
reiškėsi, nors, labai galima, juos 
galėjo pakurstyti lietuviai ir uk
rainiečiai. Kol streikuojantieji bu
vo vieningi, pasitikį savimi ir ne
bijojo, tol visa padėtis neabejoti
nai buvusi kalinių rankose, bet 
atvykus MVD generolui Masliani- 
kovui su dviem divizijom karių 
Ir susitikus su streiko komiteto 
atstovais, šisai augšto laipsnio en- 
vedistas nė klausyti nenorėjęs bet 
kurių prašymų ir atidengė į susi
rinkusius ugnį. Kulkosvaidžių pa
kirsti žuvo labai daug kalinių, bet 
Noble stovykloje tuokart tebuvo 
sužeista 10 ir užmušta 2 kaliniai, 
jų tarpe ir mūsų anksčiau minėta
sis lietuvis, šaudymams prasidė
jus ir gavus įsakymą grįžti atgal 
į darbus, kalinių masė susvyravo: 
pusė pasisakė už grįžimą, o kita 
pusė už tolimesnį laikymąsi. Kai 
vienybė skilo, aišku, padėtį tuoj 
vėl perėmė enkavedistai, ir pasi
priešinimas turėjo baigtis. Pas
kum prasidėjo represijos, tardy
mai, šaudymai. Aukų būta daug, 
bet streikas dalimi pasiekė savąjį 
tikslą, nes atidarė akis kaliniams 
ir patiems rusams, jog ir Sovietų 
sistemoje galima įvykdyti tai, 
apie ką šiaipjau bijoma net Ir pa
galvoti. Noble^jillu įsitikinimu, po 
tokios pradžios — o žinia apie 
streiką greitai išplito ne tik tarp 
kalinių, bet ir laisvųjų gyventojų 
masėje — neabejotinai- lauktina 
taip pat drąsesnių ir geriau pa
rengtų pasipriešinimo pasireiški
mų. Toje vietoje kalbantysis dar 
primine, Jog paties Chruščiovo pir
moji žmona buvusi Vorkutoje, ir, 
atlikusi 8 metų bausmę, išleista 
laisvėn, kaip jis grdėjęs, kažkur 
gavusi raštinės darbo jau kaip 
laisva pilietė.

Religinė praktika
Bet koks viešas bet kurios reli

gijos pasireiškimas griežčiausiai 
baudžiamas. Ir, nepaisant to, visi 
tikintieji stengiasi atlikinėti sa
vąsias pareigas. Panašiai ir kuni
gai. Mažiausia įtartinose vietose, 
net darbo metu giliai anglių ka
syklose, kitiems budint ir saugant, 
laikomos šv. Mišios, klausoma iš
pažinčių, teikiami kiti sakramen
tai. Taip Kristus ir vėl gyvena 
katakombose, šį kartą — tolimojo
je Vorkutoje. Lietuvvis kun. Šir- 
vukas buvo kelis kartus specialiai 
baustas už religinę praktiką. Visi 
nubaustieji grūdami karcerin — 
rūsin, kur nėra nei jokios šilu
mos, nei vietos atsigulti ai- atsi
stoti, įgrūstas turi išsilaikyti su
sirietęs nustatytą dienų skaičių.
■- . ■' o ■> i
Eisenhowerio užtarimas

Noble, nors ir nebuvo nustojęs 
vilties, bet ir nelabai tikėjęs, kad 
jis galėtų, būti kada nors ištrauk
tas iš Vorkutos pragaro, čia daug 
pastangų dėjo jo šeima, kongreso 
narys A. Bentley ir, pagaliau, 
pats prez. Eisenhoweris, kuris su
ėjęs į sąlytį su soviet. įstaigomis 
ir, vos dviem savaitėm praslinkus 
po JAV prezidento demaršo, Jis 
jau buvo vežamas j Potmą, perei
namąją stovyklą prie Maskvos, 
čia jis dar buvo išlaikytas gerą 
pusmetį, pakenčiamai maitinamas 
ir visą laiką Sovietų klausinėja
mas, stengiantis patirti, kiek daug 
jis jau užmiršęs ir kiek ir ką ži
nąs apie Vorkutą. Jis supratęs 

suktus rusų manevrus ir turėjo pa
ruošęs tinkamus atsakymus. Grį
žęs Amerikon, turėjęs ilgus pokal
bius Washingtone ir kelis kartus 
kalbėjęs per “Voice of America” 
j rusus. Jis pats gerai išmoko ru
siškai, be to, puikiai kalba vokiš
kai ir, suprantama, angliškai Dėl 
atom, bombų Noble galvoja, kad 
Sovietai, per savo šnipus išgavę 
atomines paslaptis, pradėjo gamin, 
ti at. bombas, tačiau pradžia bu-

Pragare
Nr. 17.)

vusl nesėkminga. {vykę ir Vaka
ruose užregistruoti sprogimai ne
buvę pilnos atominės bombos, bet 
tik ne laiku įvykę bombos atski
rų dalių nekontroliuoti sprogimai, 
kurie, esą, nenumatytai išnešę į 
padanges vieną 20.000 gyventojų 
miestą.

Kova dėl valdžios 
Kremliuje

Į klausimą, kokios yra Sovietų 
gyventojų nuotaikos ir pažiūra į 
visus pasikeitimus, Noble atsakęs, 
kad jis esąs visu 100% įsitikinęs, 
jog dar šiais metais lauktina žy
mių ir nepaprastų permainų sovie
tinės valstybės viduje. Žmonės ne
buvę laimingi prie Stalino, Malen
kovas kiek pagerino padėtį, bet 

jis liko nustumtas, Ir dabar Chruš
čiovo, dėl jo naujų patvarkymų, 
žmonės bijo daugiau už Staliną. 
Noble pranašauja, kad kito kivirčo 
telauktlna tarp Chruščiovo (parti
jos) ir marš. Žukovo (armijos). 
Bulganino vaidmuo čia kur kas 
menkesnis. Pagal Noble patyrimus 
išeitų, kad tuoj po karo dar lai
kytas tautos didvyriu Žukovas yra 
garsiai kalbėjęs, Jog norint Sovie
tams geresnės ateities teks atsi
sakyti kolchozinės sistemos. Už 
tokius žodžius vieno pobūvio metu 
į jį ir buvę fanatiškos komunis
tes, Kaganovlčlaus puseserės, pa
leistas šūvis. Kai tik nuo tada Žu
kovas Ilgesniam laikui ir buvo din
gęs iš horizonto. Esą, apie tai pla
čiai kalba ir žino visi rusai. Gi; 
Chruščiovas kaip tik norįs viską 
grąžinti atgal ar net suimti griež
čiau, nei buvę prie Stalino. Žuko
vas Ir Chruščiovas yra priešai, 
lieka tik klausimas, kas laimės? 
Noble sako, kad jei Chruščiovas 

norės nusikratyti Žukovu ir tas lai
ku neapsižiūrės, gali laimėti par
tija, bet visais kitais atvejais lau
ktina tik armijos laimėjimo Ir

AUSTRALIJOS AUGščIAUSIOS RŪŠIES 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ SIUVYKLA

Siūlo ilgalaikes tarnybas
• PROSUOTOJAMS MAŠINOMIS
• SUKIRPĖJAMS
• MAŠINISTAMS
• SIUVĖJOMS
• SIUVĖJAMS

Taip pat ir jaunuoliams, norintiems išmokti, vadovaujant 
gerlausiems Anglijos siuvėjams, šio amato.

Siūlomos tarnybos yra labai gerai apmokamos, lengvai uždir
bami bonai, ilgalaikė ir užtikrinta ateitis. Darbo sąlygos yra 
geros ir aplinka draugiška. Gamykla duoda susisiekimo gali
mybes ir puikią valgyklą. Siuvimo darbas surištas su augščiau- 
sios kokybės gamyba.

* KOSTIUMAI,
* VAKARINIAI DRABUŽIAI,
* ŠVARKAI,
* KELNĖS.

ANTHONY SQUIRES PTY. LTD., 
44 FUSE ESTATE. ST. MARYS.

Susitarimo telefonas: St. Marys 591-

Žukovo iškėlimo. Ne be to, kad 
(iliustracijai tai Noble primena) 
Žukovas prie savo munduro visą 
laiką nešioja kitados iš prezidento 
Eisenhowerio gautąjį ordiną. Visa 
kariuomenė tebėra lojali tik Žuko
vui, bet ne Bulganinui ar Chruš
čiovui, ir jei pastarasis ką suma
nys, turės būti itin atsargus ir 
veikti labai klastingai. Gi dabar 
Žukovas turėjo būti įsileistas į 

kabinetą, nes, priešingu atveju. 
Chruščiovas neturėtų nė mažiau
sio rusų pasitikėjimo.

Kas yra Noble
Tokie būtų' suglausti įspūdžiai 

ir patyrimai asmens, 9,5 metų iš
kalėjusio sovietinėje vergijoje Ir 
patyrusio, koks gyvenimas gali bū
ti ten, kur 23 mil. uniformuotų 
vyrų (8 mil. MVD Ir 15 mil. ka
riuomenės) krašto likimą Ir ateitį 
laiko savo rankose. Gi grynai apie 
save John H. Noble lietuviams 
skaitytojams norėtų trumpai pa
pasakoti: pirmą kartą suimtas jis 
buvo Vokietijoje Dresdeno mieste 
kaip amerikiečių agentas ir Išlai
kytas be jokio tardymo ar kalti
nimo įteikimo ištisus 14 mėn. Kiek 
vėliau buvo Išsiųstas į garsiąją 
Buchenvaldo stovyklą, kurioje tiek 
daug aukų buv osugrūsta dar hit
leriniais laikais. Ten bebūdamas: 
jis gavo darbo raštinėje, ir pet 
jo rankas perėjo 21.000 suimtų 
vokiečių kartoteka. Tuo būdu, jis 
smulkiai susipažino — kas tokie 
tie suimtieji buvo, kokiu būdu ten 
pateko, už ką, kokie paruošti jiem 
kaltinimai ir Lt. Buchenvalde jis 
kentėjo terorą drauge su kitais. 
Kartą nė vienas iš kalinių negavo 
jokio maisto 12 dienų, Ir niekas 
negalėjo pasakyti, kodėl. Jo tė
vas, kuris kalėjo kartu, būvo pa
leistas dar 1948 m., gi sūnus buvo 
sulaikytas, nes per daug žinojo iš 
kartotekų Ir buvo tučtuojau iš Ryt. 
Vokietijos išsiųstas Sibiran, Vor- 
kuton. Jo ateities planai? Šiuo me
tu labai užsiėmęs rašymu, medžia
gos paruošimu. Spaudai pateikė — 
ir šiuo metu visa eilė krašto laik
raščių spausdina jo 10 didelių 

straipsnių seriją apie Išgyvenimus 
Vorkutoje, čia jis nemini lietuvių, 
o pateikia daugiau konkrečių ži
nių apie rusus, jų pavardes, uži
mamas vietas, pareigas. Baigia 
ruošti ir visiškai atskirą leidinį 
— knygą, kurioje jo patyrimai bus 
perteikti daugiau beletristine for
ma; be to, turės Ir televizijos 
programų seriją.

Al. Gimantas.

PRANEŠIMAS
GRĮŽKIME LIETUVOS BYLOS 

GINTI
Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvi

nimo Komitete ir visuomenėje te
betrunkant nevaisingiems ginčams 
dėl įvairių kompetencijų, kanso- 
lldacijų bei reorganizacijų, mes, 
šį pareiškimą pasirašantieji jun
giniai, sutarėme organizuotai de
rinti savo veiklą, siekdami, kad 
tai padėtų —

sustiprinti pagalbą tautos ats
parumui bei pasipriešinimui prieš 
nelaisvę,

. paskatinti politinių santykių kul
tūros ugdymą bei kovą su žalin
gais reiškiniais užsienio lietuvių 
veikloje,

palaikyti Lietuvos valstybės tei
sinio tęstinumo dėsniu pagrįstą 
bendradarbiavimą su užsieniuose 
veikiančiomis Lietuvos valstybės 
Institucijomis.

Taip sutardami, mes neatmetame 
nuoširdžių ir viltingų pastangų 
bei bandymų sujungti vieningoje 
ar bent suderintoje veikloje visas 
laisvas mūsų tautos pajėgas Lie
tuvos nepriklausomybės bylai gin
ti. Tačiau laikome esant neleistina 
atidėlioti neribotam laikui tiesiogi
nius visų laisvėje esančių lietuvių 
uždavinius.

Todėl ryžtamės sava bendra ini
ciatyva imtis tautinių uždavinių, 
klek jų atlikti bus įmanoma mūsų 
bei į mūsų kvietimą teigiamai at
siliepusios visuomenės jėgomis.

Rūpestingas Lietuvos problemų 
studijavimas, to studijavimo vaisių 
atitinkamas panaudojimas mūsų 
ir ypač kitų tautų visuomenėje ir 
pagal galimybę Lietuvos Kraštui 
informuoti — yra, mūsų įsitikini
mu šiuo metu labiausiai reikalin
gi, bet vis dar apleisti ar tik pa
krikai teatliekami darbai { juos 
ryžtamės kreipti daugiausia dė
mesio, neslšalindami, žinoma, ir 
nuo kitų Lietuvos nepriklausomy
bės bylai reikalingų uždavinių at
likimo.

Savo veikloje esame nusistatę 
atsižvelgti iLietuvos Diplomatinės 
Tarnybos jos veikime galiojančia 
tvarka teikiamų patarimų bei nu
sistatymų, turėdami galvoje, kad 
Lietuvos neprklausomybės bylos 
gynimo sklandumas bei sėkmingu
mas esti tik kliudomas, jei vyk
domas be prideramo ryšio su te
beegzistuojančiomis Lietuvos vals
tybės institucijomis.

Uždaviniams vykdyti, jėgoms 
sutelkti, darbo sąlygoms bei prie
monėms parūpinti steigiamas

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas <

Iš visų narių laukiame greitos 
ir energingos talkos lėšoms į fon
dą sutelkti. Visus tautiečius, pri
tariančius mūsų pasiryžimui, kvie- 
čiame darbu ir aukomis dalyvauti 
fondo sudaryme.

Lietuvos Nepriklausomybės Fon
do vardas reiškia nuoširdžią in
tenciją ko tikslingiausiai panau
doti fondą kovai dėl Lietuvos gy
vybės, laisvės ir nepriklausomybės, 
neapsunkinant jp savitarpinių 
rungtyniavimų našta.

Ligi bus sudaryta nuolatinė 
fondo valdyba,, mūsų junginių va
dovybių sutartinai paskirta fondo 
organizacinė komisija atlieka orga
nizacinį fondo tvarkymą ir pradeda 
lėšų telkmią. Jos įgaliotiniai kreip
sis tiesiog į pritariančiuosius mū
sų pasiryžimui.

Kviečiame visus palankiai su
tikti fondo atstovus ne tik savo 
auka, bet ir talkininkauti, paska
tinant ir kitus savo pažįstamus 
taip pat prisidėti prie fondo.

Kviečiame paremti mūsų pastan
gas, kad tartas žodis virstų ap
čiuopiama pažanga Lietuvos ne
priklausomybės byloje.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, 
Lietuvos Laisvės Kovotojų S-ga, 
Lietuvių Rezistencine Sąjunga, 
Lietuvių Tautinis Sąjūdis.

New York, 1955 m. sausio 22 d.
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ntat msiocE
Brisbanės Lietuviams.

(Kap. S. Gaidelio SJ., informacija) 
š.m. gegužes 22 ir 29 d., Sek

minėse, Brisbanės ir apylinkės 
lietuviams bus laikomos pamaldos 
Viila Maria konvento bažnytėlėje, 
Valley. Pamaldų pradžia 11 vai., 
prieš Mišias nuo 9 vai. ryto bus

I/POPTAW

Sydnėjus
SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 

STOVYKLA
Per šių metų Kalėdų atostogas 

Sydnėjaus skautų vyčių "Geleži
nio Vilko” Būrelis ruošia visos 
Australijos lietuvių skautų sto
vyklų, kuriai vieta numatoma arti 
Sydnėjaus miesto.

Suinteresuoti ir norintieji sto
vykloje dalyvauti kreipiasi šiuo 
adresu: V. Deikus, 1 Water St., 
Cabramatta, N.S.W.

— Sydnėjaus skautų vyčiai iš
leidžia skautams skirtų laikraštė
lį, kuris, numatoma, eis kas trys 
mėnesiai. Laikraštėlis spaudžiamas 
rotatoriumi ir pirmasis numeris 
jau baigiamas paruošti. (Vd.)

NETRUKUS BUS ATIDARYTA 
KETVIRTOJI SAVAITGALIO 

MOKYKLA
Sydnėjaus lietuvių savaitgalio 

mokykla Camperdowne netrukus 
pradės darbų. Vaikų tkimasl susi
rinks apie 20. Mokytojais sutiko 
būti Bakaitis, Bernotaitė ir Pen- 
kauskaitė. Mokyklos reikalais krei
piamasi į kun. P. Butkų. Pas jį ir 
mokiniai užsiregistruoja, (b)

NAUJA LRBPK KOMITETO 
VALDYBA

Balandžio 17 d. įvyko metinis 
Lietuvių Rezistencijos Buv. Poli? 
Kalinių K-teto susirinkimas. Pir
mininkavo ir pranešimų apie Ko
miteto veiklų padarė Pr. ■ Sakalaus
kas.

Susirinkime svarstyti kovos 
prieš Lietuvos okupantų klausima: 
ir nutarta palaikyti kuo glaud
žiausius ryšius su atitinkamomis 
lietuvių ir kitų tautybių organiza
cijomis bei asmenimis.

Išrinkta nauja valdyba: Juozas 
Ilčiukas — pirmininkas, St. Rut
kauskas — vicepirmininkas ir Pr. 
Sakalauskas — sekretorius. Revi
zijos komisija: Jonas Ramanaus
kas pirmin. ir St. Juraltis narys.

Komiteto adresas: J. Ilčiukas, 
18 Brussels St., Homebush, N.S.W.

P.S.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Pranešant, kad birželio trėmi
mų minėjimas Sydnėjuje įvyks 

birželio 19 d. Camperdowne, para, 
pljos salėje, tuoj po lietuviškų pa
maldų. Minėjimų ruošia Lietuvių 
Rezistencijos Buv. Polit. Kalinių 
Komitetas. (M.)

PAS MELBOURNO SKAUTUS

Tunto Penkmetis

PRANEŠIMAI
BANKSTOWNO APYLINKES 

LIETUVIAMS
Ud š.m. gegužės mėn. pabaigos 

ALB Apylinkės Valdybos įgalioti 
asmenys aplankys namuose visus 
Bankstowno Apylinkės lietuvius, 
rinkdami aukas Vokietijoje paslli- 
kusiems tautiečiams pinigais ir ge. 
rais drabužiais bei avalyne, o Va
sario 16 Gimnazijai aukos bus pri
imamos tik pinigais.

Tautiečiai prašomi paruošti au
kojimui skirtus daiktus, kad ne
reiktų rinkėjams gaišti belaukiant.

ALB Bankstowno Apylinkės 
Valdyba.

REIKALINGAS BUTAS
Estų šeima jieško dviejų kam

barių su virtuve, arba bendra vir
tuve, arba garažo gyventi.

Rašyti: "Mūsų Pastogės” Red.

šiemet suėjo penkeri metai nuo 
Victorijos — Tasmanijos skautų- 
čių mišraus tunto įsisteigimo Mel
bourne.

Nuo pat įsikūrimo dienos tun
tui vadovauja psktn. J. Makulis 
su savo energingu pagelbininku 
psktn. A. Karpavičium. Jie tad ir 
padėjo pamatus tuntui, kuris šian
dien skaitomas tvirčiausia lietu
viška organizacija. Melbourne.

Jei pirmojoje sueigoje dalyvavo 
penki skautai ir dvi skautės, tai 
šiandien tuntų sudaro draugovės 
bei būreliai: vyr. skaučių dr-vė, 
vadovaujama vyr. skltn. D. Lazut- 
kaitės, kuri kartu eina ir tunto 
skaučių' skyriaus vedėjos pariegas, 
“Živilės” dr-vė, vadovaujama vyr. 
skltn. Br. Pranaitytės, o taip pat 
organizuojasi jaunesniųjų skaučių 
dr-vė, kuriai vadovauti pasiėmė 
pskltn. B. Antanaitytė. Gražūs ir 
stiprūs tunte vienetai yra skautų 
vyčių: “J. šarausko” būrelis, va
dovaujamas s.v. vyr. skltn. Vyt. 
Krauso, jūrų skautų "Neringos” 
laivas, kuriam vadovauja vyr. val
tim Alg. Žilinskas, skautų "Kun. 
Margio” draugovė, vadovaujama 
s.v. skltn. E. Nagulevičiaus bei 
jaunesniųjų skautų “D.L.K. Gedi
mino” draugovė, vadovaujama Jau
no sumanaus draugininko pskltn. 
Vyt. Šalkūno. Be to, tuntas turi 
savo tautinių šokių grupę (vadov. 
A. Karpavičius), kuri sėkmingai 
pasirodo tiek savųjų, tiek kitų tau
tybių parengimuose. Jaunieji teat
ro mėgėjai repetuoja 3-jų veiksmų 
scenos vaizdelį iš žiaurios tikro
vės — partizanų gyvenimo Lietu
voje.

GRAŽI ŠVENTĖ
Balandžio 23 d. Victorijos — 

Tasmanijos tuntas, minėdamas 
skautų globėjo šv. Jurgio dienų, 
kartu atšventė ir savo penkerių 
metų įsisteigimo sukaktį. Šventėn 
buvo pakviestos ir kitos lietuviškos 
organizacijos, šventė įvyko Kar
melitų parapijos salėje.

Pagerbus tunto vėliavų, buvo 
perskaityti įsakymai, pakėlimai ir 
apdovanojimai, įžodį davė 3 jau
nieji skautai: L. Gilys, A. Grike- 
pelis, S. Žiedas. I paskiltininko 
laipsnį pakeltas skautas R. Pad- 
gurskis. Ypač daug prisidėjusiam 
ir nuoširdžiai rėmusiam tunto velk- 
lų Jonui Antanaičiui PLSS Pirmi- 
ja suteikė ordinų už nuopelnus.

Šventę atidaręs tuntininkas psk. 
J. Makulis, nušvietė tunto nueitų 
kelių ir padėkojo visiems savo 
bendradarbiams Ir skautų bičiu
liams.

PLSS Australijos Rajono vadas 
vyr. sktn. A. Krausas pasveikino 
svečius ir Sųjungos narius, išryš
kindamas skautybės reikšmę lie
tuvybės išlaikyme, padėkojo tunto 
organizatoriams Ir vadovui, linkė
damas ir toliau nepavarginti dir
bant, pašvenčiant savo jėgas ir 
širdį kenčiančiai tėvynei. Toliau 
tuntų penkmečio proga sveikino 
Melbourne australų District Com- 
missionierlaus atstovas, ALB Mel
bourne Apylinkės Valdybos pirm. 
S. Balčiūnas, kartu perdavęs ir 
Lietuvių Katalikų Federacijos pir- 
mlnlinko kun. Pr. Vaserio sveiki
nimų, ateitininkų kuopos pirm. L. 
Vaičaitis, Liet. Sp. Klubas Varpas 
pirm. J. Motiejūnas. Be to, raštu 
sveikinu Adelaidės "Vilniaus" Vie- 
tininkijos vietininkas sktn. V. Sta
siškis, Melbourno Karių Sųjungos

Gedimino” draugovių pasirodymai. 
Skautiškoj nuotaikoj vykusi šven

tė užbaigta jaukiu pasilinksmini
mu. šokiams nemokamai grojo 
skautų bičiulio Zabielos vadovau
jama kapela.

Sekančių dienų, sekmadienį, tun
tas organizuotai dalyvavo pamal
dose, kurias atlaikė Australijos 
Rajono ir Victorijos — Tasmani
jos Tunto dvasios vadovas kun 
P. Vaseris.

ALKA

ALS Klubo Vytis Futbolo Sekcijos 
Pirmininkų

J. JAUNUTĮ ir S. JAUNUTIENE, 
dukros gimimo proga nuoširdžiai 
sveikina ir sėkmės gyvenime Da
liai — Reginai linki

ALSK Vytis Futbolo Sekcija.

DAILĖS PARODA ADELAIDĖJ 
š.m. birželio mėn. 11-12 dieno

mis įvyks dailininko Leono Žygo 
darbų paroda. Ji ruošiama asme
niškoje dailininko atelje, Adelaidė
je, 13 Colege Rd.

Paroda tomis dienomis bus ati
daryta nuo 1 iki 5 vai. p.p.

klausoma išpažinčių. Visi brisba- 
niečlal maloniai kviečiami pasi
naudoti proga einant šv. Sakra
mentų. Birželio 5 d., švenč. Trejy
bės šventėje, baigiasi velykinei pa
reigai skirtas laikas.

Aukos lietuviam ligoniam 
Vokietijoje

Lietuviams ligoniams Vokietijo
je per F. Jakštų aukų prisiuntė 
šie St. Marys, N.S.W., tautiečiai: 
po 2 svarus — J. Stankevičius, J. 
Naujokas, F. Jakštas. Po 1 svarų: 
J. Mickevičius, P. Kaunas, M. Me
delienė, A. šilinskas, J. B rąžei is, 
J. Sčesna. Po 10 šil.: V. Spučas, 
B. Grosas, J. Steponaitis, J. Lė- 
veris.

Aukos netrukus bus išsiųstos 
Vokietijon. Dėkui.

■'Mūsų Pastogė”.

Dr. Alfred Cymerman, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St, Sydney.

Telef.: BW 8597 ir BW 1186 
Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais iš Aus
tralijos ir į Australijų. Patarnavi
mas rūpestingas ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

Ulllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll

LEDO RUTULYS
Pamatysite "Bombers”, įžymių naujųjų australų ledo rutulio komandų. 
Jaudinančios ledo rutulio rungtynės kiekvienų antradienį.

PROGRAMA GEGUŽES 17 D.
"LIONS” PRIEŠ "WEST” IR ’’BOMBERS” PRIEŠ ’’EAST”. 

TAIP PAT IR GREIČIO LENKTYNĖS
Pradžia 8.15 vai. vak.

Bilietus užsisakyti Rink Office. Atidaryta kiekvienų dienų nuo 12.30
Iki 9 vai. vak. Rezervuotos vietos — 5/6, nerezervuotos — 4/- 

GLACIARIUM ICE RINK 
GEORGE ST., RAILWAY SQUARE

TEL.: MA 6981.

Lietuviai vadovauja
Australijos krepšinio 

rinktinei
Gegužės 11 dienų 8.30, vakare, 

įvyksta krepšinio rungtynės tarp 
N.S.W. rinktinės ir Far East Com
mand — reprezentacinės ameri
kiečių komandos.

šeštadienį, gegužės 14 d. 2.30 
vai. p.p., ta pati amerikiečių ko
manda žais prieš Australijos rink, 
tinę, kurių treniruoja Leonas Balt
rūnas. Australijos rinktinės kapi
tonas yra adelaidiškis — Ignata
vičius.

Abejos rungtynės vyks Troca- 
dero salėje, Sydnėjuje.

Sydnėjaus Kovas — Sydnėjaus 
Ukrainiečių — Lyons

3 :1 (1:0)
Kovo futbolo vienuolikė pereitų 

šeštadienį susitiko su stipria uk- 
rainečlų Lyons komanda ir laimė
jo 3:1.

šį kartų buvo itin geras Kovo 
gynimas ir vartininkas J. Eismon- 
tas.

Įvarčiai: Vasaris, Stakauskas, 
Kriaucevičius po 1.

Kitos futbolo rungtynės įvyks 
gegužės 14 d. 3.13 vai. Jensens 
Oval, Regents Park.

Adelaidė
KREPŠINIS. Vytis — West 

Torrens 71 : 39
k Vytis žiemos sezono atidaryme 
lengvai įveikė West Torrens. Taš
kus pelnė: Jačiunskas 25, Ignata
vičius 17, Petkūnas 14, Gurskis 
8, Pyragius 7.

Tauras — North Adelaide 27:69
Tų patį vakarų kitas mūsų 

krepšinio penketukas skaudžiai 
pralaimėjo. Priešas buvo labai 
stiprus, o naujai persiorganizavęs 
Tauras neparodė kovingumo. Taš
kus'pelnė: Visockis 10, Alkevičius

7, Petruška 6, Urmonas 2, šliu
žas ir Merūnas po 1.

Vytis — Tauras 60 : 37
Mūsų tautiečiai pasijuto lyg sa

vame krašte, kada aikštėje susi
tiko to paties klubo du penketu
kai: Vytis ir Tauras, šios abi ko
mandos jau treti metai atskirai 
kovoja dėl Pietų Australijos meis. 
torio vardo, bet vis nesiseka lai
mėjimų išplėšti. Anksčiau, kada 
buvo viena komanda, būdavo pa
siekiama geresnių rezultatų. Tada 
Vytis du metus iš eilės buvo Pie
tų Australijos meisteriu (1951 ir 
1952 metais).

Vytis yra daugiau reprezentaci
nė Adelaidės lietuvių komanda ir 
šį kartų neturėjo didelių sunkumų 
kovoje prieš brolius.

Krepšius Vyčiai pelnė: Jaciuns- 
kis 18, Pyragius ir A. Ignatavi
čius po 12, Kitas 10, Petkūnas 8, 
L. Urmonas 0.

Taurui: Petruška 13, Nordis 7, 
Visockis ir Merūnas po 5, R. Ur
monas 3, šliužas, Alkevičius po 2.

Edas.

FUTBOLAS

Vytis — Port Thistle 4:3

1955 metų Pietų Australijos 
tarpklublnės futbolo pirmenybių 
varžybos pradėtos balandžio 16 d.

Vyties futbolo I ir II vienuolikės 
susitiko su Port Thistle atitinka
momis komandomis. Prlešžaismyje 
Vyties II-ji laimėjo 1:0 Ir I-ji 4:3.

Pirmosios vienuolikės kapitonas 
A. Kitas. Šios vienuolikės sudėtis: 
A. Visockas, Synusas, Giruckas, 
Valentinas, Sidabras, Batelis, Cip- 
lys, Gadiriis. Praeitais metais Port 
Thistle buvo išsikovojusi III vietų. 
Ji pradžioje parodė didelę spartų 
ir pirmų puslaikį užbaigė 2:1. Ant
rame puslaiky Vytis pradėjo spau
sti priešų ir laimėjo rungtynes.

Įvarčiai: A. Kitas 3, A. Visoc
kas 1. Geriausiai sužaidė Kitas, 
Visockas ir Synusas.

eu

GRANDIOZINIS SPAUDOS BALIUS 
MELBOURNE \

L.K. FONDO MELBOURNO SKYRIUS GEGUŽES 27 D. RUO
ŠIA P R A H R A N MIESTO SAVIVALDYBES SALĖJE 
(PRAHRAN TOWN HALL) GRANDIOZINĮ IR SU LABAI 
ĮVAIRIA PROGRAMA TRADICINĮ METINĮ

SPAUDOS BALIŲ
baliaus pradžia 8 vai., pabaiga 2 vai. rytų. Baliaus proga 
pasirodys mūsų menininkai, vietoje išeis specialus spaudos ba
liaus laikraštis, į kurį pateks baliaus dalyviai. (Negarantuojama, 
kad nepateks ir nesantieji). Baliun atskrisianti Spaudos 
antis: Jų pagavus, bus vietoje iškepta Ir paleista loterijom Dėl 
spaudos anties sukeltų kalbų išdžiūvusiai bumai suvilginti 
leidimas gautas.
Specialioje loterijoje bus galima laimėti vertingus mūsų vieno 
tapytojo originalus meninis darbas. Valgiais nereikės Iš kalno 
pasirūpinti, nes vietoje ponių bus paruoštas turtingas bufetas 
net su grybų užkandžiais. Kvietimai baliui gaunami pas p. 
Antanaitį ir p. Kazlauskų, o taip pat telefonu fcžsiaakoml pas 
p.p. Baltučius — MX 1028. Australijos lietuviškų laikraščių 
redaktoriams ir leidėjams kvietimai pasiųsti oro paštu.

L.K. FONDO MELBOURNO SKYRIAUS VALDYBA.

Europietis specialistas optikas
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius.
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
Centr. 1819

(Priešais Melbourno Town Hall.)

SVARBU MOTERIMS
Bronė Liniauskienė, savo priva

čiuose namuose, daro pusmetines ir 
kitokias plaukų šukuosenas ameri
kiniais vaistais, pigiausiomis kai
nomis ir duoda patarimus visais 
kosmetikos klausimais.

Penktadieniais nuo 3 vai. p.p., 
šeštadieniais ir sekmadieniais visų 
dienų.

Skambinti: WB 3228.
Adresas: 2 Maida St, Leichhardt.

"Ramovė” pirmin. J. Kuncaitls ir 
Melbourno Lietuvių Teatro Mėgė
jų Grupė. Psktn. A. Bakaitis iš
samiai nušvietė 30 metų skautų 
vyčių veiklos kelių.

Antroje dalyje vienetai turėjo 
savo pasirodymus: pirmosios pa
galbos pratimai (sužeistųjų tvars- 
tymas, skenduolių gaivinimas); 
gražios brolių piramidės, vilkiukų 
gyvi Ir įdomūs žaidimai buvo pir
mų kartų atliekami Melburne 
Daugiausia patraukė žiūrovų dė-

PUKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galimai gauti firmoje

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai.

mesį "Kun. Margio” ir "D.L.K. ................. ............................................................ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

Vytis — Port Adelaide 2:0
Balandžio 23 d. Vyties II-ji vie

nuolikė, besiginčydama tarpusavy 
aikštėje, skaudžiai pralaimėjo 
prieš Port Adelaide II-jų vienuo
likę (0:7)

Pirmoji vienuolikė laimėjo 2:0. 
Tačiau rezultatas galėjo būti daug 
augštesnis. Trys tikri įvarčiai, ku
rių “neįridino” mūsiškiai, turėtų 
būti gera pamoka Vyties pirmosios 
žaidėjams, kurie taip pat mėgsta 
aikštėje ginčytis ir, norėdami sa
ve parodyti, veda solinį žaidimų, 
šitie negeistini reiškiniai būtina 
pašalinti. ■

Abu įvarčiai A. Kito.

Vytis — Cumberland 3:1
Vyties I-ji vienuolikė prieš Cam

berland pirmųjų savo aikštėje su
žaidė visai gerai. Vytiečiai žaidi
mų pradėję didele sparta, gražiai 
perdavimais jau pirmose minutėse 
"prispaudė” priešų ir laimėjo 2 
įvarčius. Priešas, matydamas pra
laimėjimų, perėjo į gynybų ir tik 
tokiu būdu apsaugojo savo vartus 
nuo didesnio įvarčių skaičiaus.

Įvarčiai: Petruška 2, Kitas 1. 
Neblogai sužaidė Kitas, Sidabras, 
Ciplys ir Petruška.
H-jl Vyties vienuolikė prieš Cum. 

berland II-jų sužaidė lygiomis. Ir 
šį kartų Vyties II-ji pasirodė ne
drausminga ir savo rėkavimais bei 
barniais erzino žiūrovus. Šis ne
sparti škas elg-sys šalintlnas visu 
griežtumu.

S. Sitvyier.

Jauniai. Vytis — Juventus 4:3
Balandžio 30 d. Vyties jauniai 

pirmenybių pirmų susitikimų, bū
dami žymiai pranašesnis, laimėjo. 
Gerai sužaidė Urmoną^ ir R. Kal
vaitis.

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 
Carrington St., Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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