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3 TAŠKAI
Italija.

Italijos labiausiai provakarletiš- 
ka pokario vyriausybė sugriuvo. 
Ir šito buvo galima laukti, nes 
Mario Scelba, sudaręs vyriausybę 
pereitų metų vasario mėn. vidu
ryje, užėmė vidurio politikos ke
lią, kas reiškia Italijoj, kad vy
riausybė turėjo sykiu parodyti 
augščiausio laipsnio politinės ak
robatikos sugebėjimus. Scelbą rė
mė kelios mažesnės patijos, bet 
jo paties — krikščionių demokra
tų — partijos susiskaldymus ir 
privedė prie vyriausybės atsista
tydinimo.

Krikščionių demokratų partija 
Italijos parlamente Iš 590 vietų 
turi 265. Bet partija nėra vienin
ga: dešiniojo sparno grupei prik
lauso 70, centro grupei 80, kai
riajam sparnui 75 Ir griežtai kai
riajai grupei — 25.

Krikščionių demokratų partijos 
metiniame kongrese renkant tary
bą iš 63 vietų — 51 laimėjo Fan- 
fanlo — kairiojo sparno šalinin
kai. Fanfanl, tapęs partijos gener. 
sekretorium, būdamas kitokios po
litikos šalininkas negu Scelba, pa
darė vyriausybės darbą neįmano
mu. Minlsteris pirmininkas turėjo 
vargo ir su koalicijoj esančiais 
socialdemokratais bei maža libera
lų grupe. Partijos vidaus nesuta
rimai premjerui sudarė daugiau 

•rūpesčio, negu stiprūs parlamente 
komunistai ir Nenio socialistai, ku
rie debatuose daugiau kirsdavosi 
su monarchistals ir neofašistais, 
negu su vyriausybės grupe.

Kas sudarys naująją Italijos vy
riausybę ir kokios grupės sudarys 
koaliciją, šiandien dar sunku pa
sakyti, bet centro arba vidurio par
tijų skilimas sudaro pavojų, kad 
kairiosios grupės, įskaitant ir ko
munistus, krašte gali dar labiau 
Išplėsti savo įtaką. O šios grupės 
nėra Vakarų, politikos ramsčiai.

{ satelito ir aiškaus sąjungininko, 
I Sovietai tikisi eliminuoti visą Vo-
! kietiją iš Vakarų bloko. ,

i i Vokietijos klausimas yra vienas I
munistlnls kraštas egzistuoti Va- , ,piausių ir j„ sprendimas daug 
karų kapitalistiniame bloke, lygiai, I prlsidSB prle ateities pasaulio po-l 
kaip neįmanoma žuviai gyventi jitingB struktūros.

TRAGIŠKOSIOS SUKAKTIES MINĖJIMAI

kaip neįmanoma žuviai gyventi 
sausumoje, čia tegalima tik vie
na alternatyva: arba Jugoslavija 
visiškai išsižadės komunizmo, arba 
ji turės prisidėti prie komunisti
nio bloko. Pagaliau ir amerikiečiai 
pasisako, kad šitokia politinė pa-

Jugoslavija
Dėl Tito elgsenos kai kurie Va

karų politiniai stebėtojai reiškia 
tam tikro nusistebėjimo. Manoma, 
kad jis, balansuodamas tarp Ry
tų ir Vakarų, iš tikro grįžtąs į 
komunistų stovyklą.

Gęrai pažįstą Jugoslavijos vi
daus politikos užkulisius ir iš ar
čiau sekę Maskvos — Belgrado ski
limo procesą, teigia, kad pastaruo
ju metu pastebimi žymūs pakiti
mai tų santykių raidoj įgalina spė
ti, kad pilyšys tarp Belgrado ir 
Maskvos gerokai, sumažėjęs.

Buvo laikas, kada Jugoslavijoj 
maskvinės politikos šalininkai bu
vo kišami į kalėjimus ir deporti o- 
jami į Adrijos jūros salose e?,i- 
čias darbų stovyklas. Daug t r«-0 
padaryta ir mirties sprendimų,’at
likta visa eilė paritjos “valyrr ’. 
Bet dabar viskas virsta augš fr: 
kojom: iš darbo stovyklų ir ka’A- 
jimų paleidžiami "išdavikai” ir ji > 
priimami į vadovaujančias parti
jos ir valdžios vietas. Nesitikėdami 
bausmės, jie atvirai reiškia savo 

. nuomonę, drauge Įtaigodami
viešąją.

Nutrūkus santykiams tarp
goslavijos ir Sov. Sąjungos, Ju
goslavijos komunistų partijos eilės 
buvo papildytos puse mlliono Tito 
rėmėjų, bet jiems niekaip nepa
vyko susprogdinti “Maskvos drau
gų” _  senųjų veteranų žiedo. O
senieji kom. partijos nariai viešai 
reiškė Ir tebereiškia nuomonę, kad 
anksčiau ar vėliau, bet Jugoslavi- 
ja vistiek turės atsisukti atgal į 
Rytus. Jų įsitikinimu, negali ko-

ir

Ju-i

Argentinoje jau po 
revoliucijos

Argentinoje konfliktas tarp vy
riausybės ir katalikų dvasiškijos 
bei jų vadovaujamų grupių pasiekė 
tokios įtampos, kad prieita prie 
ginkluotų susirėmimų, kurių metu 
žuvo apie 30 žmonių. t Vyriausybė 
ištrėmė iš Argentinos du vysku
pus. šventoji Kongregacija Romoje 
ekskumunikavo Argentinos vyriau
sybę. Sukilėliai iš lėktuvų bombar
davo prezidentūrą ir kitus vyriau
sybės pastatus Buenos Aires cent
re. Kovų metu sudeginta septy
nios bažnyčios. Karo laivai apšau
dė sostinės centrą. Žuvo apie 300 
žmonių. Sukilimas, kaip praneša
ma iš Buenos Aires, likviduotas. 
Du sukilėlių žymiausi vadai suim
ti, trečias nusišovė. Apie 30 suki
lėlių lėktuvų buvo pabėgę į Ura- 
gvajų. Jų įgulos Internuotos. Da
lis lėktuvų ir karininkų jau grįžo 
į Argentiną.

Dėl bažnyčių sudeginimo prezi
dentas Peronas per radiją paskel
bė, kad tai esąs komunistų darbas. 
Buvo areštuota daug kunigų. Kaip 
oficialiai pranešama, jie buvo tik 
“paimti policijos globai, kad ap
saugojus nuo įtūžusios minios". 
Dabar jie, kaip pranešama paleisti.

Adelaidėje
Šiemet birželio įvykių minėjimas į 

Adelaidėje vyko tris dienas. Bir
želio 12 d. per vietos radiją buvo 
perduota pluoštas informacijų apie 
Sov. Sąjungos įvykdytą smurto 
aktą prieš Nepriklausomą Lietu

vos Respubliką ir jėga primestą so
vietinę santvarką; buvo grojamos 
ir danuojamos visų trijų Pabalti
jo tautų liaudies melodijos ir dai
nos.

Birželio 14 d. Adelaidės rotušės 
salėn buvo sausakimšai prisirinkę 
pabaltiečių ir bičiulių australų. Jų 
tarpe buvo ir Adelaidės miesto 
burmistras. Minėjimas pradėtas 
Australijos himnu, kurį sugiedojo 
jungtinis lietuvių, latvių ir estų 
choras, vadovaujant latviui K. 
.Svenne. Po to sekė J. Lapšio ati
darymo žodis angliškai. Pagiedo
jus Requiem, J. Bogens skaitė 
paskaitą apie Pabaltijo tragediją. 
Antroj paskaitoj profesorius Sir 
Stanton Hicks, objektyviai ir pla
čiai apžvelgęs Pabaltijo valstybių 
gyvenimą, pabrėžė, jog šios trys 
valstybės turi pilną teisę 
priklausomos.

Po dešimties minučių 
kos, estų mišrus choras, 
jamas A. Pruul, padainavo estiškų 
dainų ir gražiai nuskambėjo estės 
solistės Meta Pruul padainuotos 
dvi estiškos dainelės, Lietuvių cho- 

Nac. Kinijos užsienių reikalų ras, diriguojamas V. Šimkaus, pa- 
ės! minlsteris savo kalboje kom. Ki- dainavo S. Sodeikos, J. Naujello 

daug jr A. Vaičiūno komponuotų dainų, 
j karčios teisybės dėl agresyvios po- Pabaigai girdėjome latvį baritoną

1 litikos Ir vykdomo smurto prieš 
. Kinijos liaudį.

Sov. Sąjungos užsienių reikalų 
min. Molotovas paskelbė septynius 
punktus “šaltajam karui” užbaig
ti ir pasaulio įtampai sumažinti. 
Savo propagandiniame pareiškime 
Molotovas siūlė: apriboti karo pro- 
pogandą visuose kraštuose, susi
tarti didžiosioms valstybėms dėl 
panaikinimo karinių bazių sveti
mose teritorijose, susitarti dėl ka
riuomenių atitraukimo iš Vokieti
jos, išspręsti Tolimųjų Rytų prob
lemas, panaikinti tarptautinės pre
kybos suvaržymus, išplėsti tarp
tautinį kultūrinį bendradarbiavi
mą paslkeišiant delegacijomis ir 
skatinant turizmą.

Žinoma, Molotovas neužmiršo 
pasakyti, kad Kom. Kinijos nepri
ėmimas į Jungtinių Tautų Organi
zaciją yra “neteisingas ir neteisė
tas”.

JAV užs. reikalų minlsteris Dul
les pareiškė, kad, taikai Išsaugo
ti ir pasaulinei įtampai sumažinti, 
nereikia 7 punktų, bet užtenka 
vieno vienintelio — geros Sov. Są
jungos valios ir nuoširdaus noro 
bendradarbiauti su laisvojo pasau
lio tautomis bei okupacijos panai
kinimo buvusiose laisvose vals-l 
tybėse.

4 Didžiųjų — JAV, D. Britani
jos, Prancūzijos Ir Sov. Sąjungos 
vyriausybių galvų konferencija 
įvyks liepos 18 d. Šveicarijoje. Dėl 
šito jau galutinai susitarta. Kon-

šviesti vykdytų ir tebevykdomų 
I deportacijų žiaurumai bei komu- 
I nizmo grėsmė laisvajam pasauliui.

Be to, suvaidinta vienos šeimos 
trėmimas į Sibirą. Kiekviena tau
tybė davė po dvi plokšteles savos 
muzikos, abc.

dėtis Jugoslavijoje negali ilgai ferenciją atidarys JAV prezidentas 
tęstis. Jie mano, kad ateis laikas,1 ™—i------ •- ti_ -------

kada krašte bus pravesti laisvi' 
rinkimai, kur dalyvaus kelios tar-■ 
pusavy besirungiančios partijos.

Prie Jugoslavijos “apsisprendi-!______
mo” daug prisideda ir viliojimai ketvirtosios — Sov. Sąjungos min.1 
iš Maskvos, taip pat kiek “atleis-' pirm. Bulganinas. Konferencija j 

sovietų politika Rytų Euro. truks 4_6 dienas.
Tuo metu į Genevą susirinks ir 

šių 4 valstybių užsienių reikalų 
ministerial.

Elsenhowerls. Jis pirmininkaus ir 
pirmajam posėdžiui. Antros dienos 
posėdžiui pirmininkaus D. Brita
nijos min. pirm. Edenas, trečios — 
Prancūzijos min. pirm. Faure i:

ta”
poje. ,

Tuo tarpu, nenorėdami aiškiai Į 
išsiduoti jugoslavai mėgina būti 
vieniems ir kitiems geri, aiškinda- I 
miesi, kad neišvengiama bendra- j 
darbiauti Ir santykius tarp Rytų! 
ir Vakarų švelninti.

Nereiktų galvoti, kad Jugosla-' 
vija jau tuojaus įsijungs į sovie-į 
tinį bloką. Jie nori ko kito, bū
tent — “i . 
Tai reiškia, kad Belgradas galėtų 
slaptai atstovauti Maskvos politi
ką, ko negali atlikti tokia Lenki-! 
ja, Kom. Kinija ar kuris kitas 
aiškiai užsiangažavęs kraštas. Juk; 
Tito visą laiką skelbiasi esąs arba . 
turįs būti laikomas nepriklausomos . 
Jugoslavijos politinės nuomonės i rešlkėju. šitai tinka ir Kremliui.! nlj?8 vyriausybe'... pasaka 
Pagaliau, manoma, kad Tito j...............
Burmą ir Indiją kelaivo taip pat 
pagal Maskvos direktyvas.

Vakarų politikos apžvalgininkai 
ne vienas reiškia nuomonę, kad 
tai, ką padarė Sovietai su Aust
rija ir Jugoslavija, esanti užpla
nuoto didelio Maskvos politinio 
žaidimo pradžia.

Jugoslavijos problema nėra at
sitiktinė Ir Vakarai Belgradu! ski
ria rimto dėmesio.

UNO DEŠIMTMETIS
San Francisko, Amerikoje, Iš- 

l kilmingai paminėta Jungtinių Tau- 
| tų Organizacijos dešimties metų ,a. jie nūn iw iuw, uu- , , .. . __ ,t , . , , , . „ i sukaktis. Dalyvavo 60 tautu ats-‘aktyvlos koegzistencijos . I . , ~ „ * .. , . „t tovai. D. Britanijos Ir Amerikos 
, užsienių reikalų ministerial išreiš- 
; kė visišką pritarimą Jungtinių 
' Tautų Organizacijos Idėjai ir pa
sisakė už šios organizacijos pilną

I rėmimą.

Vokietija.
Vak. Vokietija atgavusi pilną 

suverenumą Ir įėjusi į Europos Gy
nybos Bendruomenę, pradėjusi vyk
dyti apsiginklavimo programą, da
rosi jėga, su kuria negali nesi
skaityti Sovietų Sąjunga, šitai ro
do Ir tai, kad Maskva, kuri prieš 
keletą mėnesių Vak. Vokietijos 
kanclerį dr. Adenauerį vadino 
“kraujo ištroškusiu imperialistu”, 
dabar kviečia pasitarimams j Mask
vą. Sov. Sąjunga nori su Vak 
Vokietijos kancleriu aptarti diplo
matinius bei ūkinius santykius ir, 
svarbiausia, išsiaiškinti Vokietijos 
sujungimo problemą. Dr. Adenau- 
eris vyks į Maskvą ir derėsis su 
Kremliaus vadais. Kuo baigsis šie 
pasitarimai? Vakarai beveik tik
ri, kad Maskva dr. Adenauerio ne
suvilios jokiais pažadais ir neįbau
gins grasinimais.

Turint galvoj, kad Vak. Vokie
tijoj yra labai stiprus jausmas 
dėl Vokietijos suvienijimo ir grį
žimo j senąsias sienas, kanclerio 
užduotis yra labai sunki. Jis ne
gali neatsižvelgti gyventojų nuo
taikų ir opozicijos partijų politi
kos, kaip lygiai negali išduoti są
jungos su Vakarais. O Sovietai ši
tai žino. Jie, netenka abejoti, dr. 
Adenaueriui pasiūlys Vokietijos 
sujungimą—Vokietijos neutralumo 
kaina. Sovietai, siekdami didžiojo 
tikslo — Europos ar bent jos did
žiosios dalies neutralizavimo — 
gali aukoti R. Vokietiją, t.y. su
riks atitraukti savo armijas iš R. 
Vokietijos ir leis laisvus rinkimus. 
Atsisakydami R. Vokietijos, kaip

VYRIAUSYBES KRIZE
ITALIJOJE

Iš Romos A.A.P. žinių gaentūra 
praneša, kad atsistatydino Mario 
Scelbos vyriausybė Italijoje.

Mario Seelbos vyriausybė buvo 
laikoma tvirtu Vakraų politikos 
ramsčiu Europoje. Ją sudarė krikš
čionių demokratų, socialdemokra
tų Ir liberalų koalicija.

Italijos prezidentas Giovani Gron- 
chhi paprašė atsistatydinimą įtei
kusį mnl. pirmininką ir toliau lai
kinai eiti pareigas, kol bus susi
tarta su partijų vadais dėl naujos 
vyriausybės sudarymo.

• JAV šiuo metu dirbančiųjų 
skaičių sudaro 62.703.000 žmonių.

būti ne-

pertrau- 
diriguo-

E. Petrevies, o latvių mišrus cho
ras, diriguojamas K. Svenne, pa
dainavo tris latviškas dainas.

Minėjimą užbaigiant lietuvių, 
estų ir latvių chorai sugiedojo sa
vų tautų himnus.

Tenka pasidžiaugti, kad šiemet 
visos trys tautybės parodė gražų 
bendradarbiavimą ir tragiškuosius 
minėjimus pravedė labai gražiai.

Birželio 19 d., sekmadienį, kated
roje buvo atlaikytos pamaldos už 
žuvusius dėl tėvynės laisvės. Pa- 
mkoslo metu vėl buvo prisimintas 
Lietuvos istorija. Kun. dr. Jatulis 
atkalbėjo maldas už Tėvynę, o 
smuikininkas P. Mariukas Išpildė 
keletą bažnytinės muzikos dalykų, 
ypač jautriai išpildė Avė Maria.

(1.)

Newcastlis
Šiais metais birželio tragiškųjų 

įvykių minėjimą Newcastllo lietu
viai suruošė drauge su latviais, 
estais Ir ukrainiečiais.

Minėjimą atidarė ir paskaitą 
angliškai skaitė Tarptautinio Ko
miteto pirm. J. Viskauskas, nuro
dydamas, kad laisvi, talkos trokš
tą kraštai, ne tik neturi pamiršti 
komunistų terorizuojamų tautų, bet 
privalo joms padėti kovoje dėl ne
priklausomybės.

Minėjime dalyvavęs Newcastlio 
burmistro pavaduotojas savo kal
boje, pasakė: “Aš matau ir džiau
giuosi jūsų pasiryžimu kovoti 
prieš jūsų tautų pavergėjus. Jūsų 
liasvės priešai yra sykiu ir mūsų 
laisvės priešai. Mes laimingi, kad 
Australija tokios vergijos nesusi
laukė. O kaip lengvai ji galėtų 
to susilaukti! Todėl aš augštai ver
tinu jūsų pastangas aiškinti šio 

krašto žmonėms, kokie pavojai grą- 
so visų mūsų laisvei ir žmoniškam 
gyvenimui.”

Visų keturių tautų atstovai sa
vo gimtosiomis kalbomis tarė žodį, 
o po kiekvienos kalbos buvo gie
damas tos tautos himnas. Himną 
giedant pianinu palydėjo p. E. Ja- 
kavlčienė.

Meninėje programoje pasirodė 
lietuviai, latviai ir ukrainiečiai.

Algis Petrėnas į ____
“Mūsų nameliai”. J. Juškevičius!
pastatė gyvąjį paveikslą: lietuvės įūtų°komunistaš7r kad j? kelionės 

Įspūdžiai pasirodytų švedų spaudo
je. Fondas paskelbė tai švedų 
spaudoje, taip pat kviesdamas ne
trukus Tarybų Sąjungos lankyt! 
išvykstančius parlamentarus ap
lankyti ir latvius Sibiro priverčia
mojo darbo stovyklose.

Geras Pasiūlymas
Kanados-Amerikos latvių savait

raštis “Latvija-Amerika”,. Išeinan
ti Toronte, rašo, jog Skandinavijos 
Latvių Tautinis Fondas paskelbė 
skirsląs 5.000 kronų premiją tam 
švedų žurnalistui arba darbininkų

, profesinės sąjungos nariui, kuris 
aplankys šiais mėnesiais Latviją 

padeklarnavo I jr F()n(j0 nurodytas vietas. Fondo 
.-- sąlygos reikalauja, kad asmuo ne-

Sibiro vergų stovykloje skaldo ak-' 
menis. Paveikslas žiūrovams tel
kė tikrai šiurpų vaizdą. Gyvajam 
paveiksle dalyvavo: O. Zltkienė, G. 
Juškevičiūtė ir J. Savickas.

Latvių Ir ukrainiečių programoj 
girdėjome dainų, deklamacijų ir 
muzikos.

Vyg. Liūgą angliškai pranešinėjo 
ir aiškino programą, (m)

“ŽUVO” 5 MILIONAI 
AMERIKIEČIŲ

2Geelongas
Birželio trėmimų minėjimas, įvy

kęs birželio 12 d., pradėtas pamal
domis, kurias atlaikė ir pamokslą 
pasakė kun. J. Kungys. Po pamal
dų lietuviai, latviai ir estai susi
rinko prie Nežinomojo Kario pa. 
minklo, kur padėjo bendrą vainiką, 
papuoštą šių valstybių vėliavomis. 
Pabaltiečių vardu žodį tarė A.

' Blonskls. Tylos minute pagerbti 
žuvusieji tremtiniai Ir kariai, kritę 
už Australijos laisvę.

Savo kalboje Geelongo miesto 
burmistras Mr. H.R. Fidge pareiš
kė: "Jūs susirinkote čia prisiminti 
savo artimųjų, kurie kartu kovojo 
su mumis prieš grąsinantį komu
nizmą. Mes tikime, kad jūs džiau
giatės mūsų krašto laisve Ir mes 
tikimės jūsų pagalbos kovoje prieš 
komunizmo grėsmę šio krašto lais
vei ...”

Po burmistro žodį tarė karo ve
teranų vardu Mr. Me. Dowsett ir 
Rev. J.E. Paech.

Lietingam orui esant susirinko 
tik per 100 žmonių.

Birželio 14 d. per 3GL radijo sto- 
•tj pusvalandį trukusioj transliaci
joj pabaltlečiai išpildė bendrai pa
ruoštą programą. Buvo nupasako
ta Pabaltijo kraštų istorija, nu- lę japonų karo nusikaltėlių.

Nušovė ir atsiprašė
Iš Now Yorko pranešama, kad 
Sov. Rusijos MIG tipo naikintu

vai birželio 22 d. užpuolė ameri
kiečių karinį lėktuvą ir atidengė 
į jį ugnį. Kulkomis sužeisti 3 
įgulos nariai, o 4 iš vienuolikos 
skridusių amerikeičių sužeisti lėk
tuvui sudužus besileidžiant.

Sužeistuosius paėmė kitas ame
rikiečių lėktuvas ir nugabeno j li
goninę. Lėktuvas nusileido Ame
rikos teritorijoj, Alaskoje.

Amerikiečių lėktuvas buvo gink, 
luotas viena patrankėle, bet nesu
spėjo paleisti nė vieno šūvio, nes 
užpuolimas įvyko be įspėjimo ir 
labai staiga. Užpuolikai pirmai
siais šūviais kliudė motorą ir lėk
tuvas užsidegė ore.

Dėl sovietinių lėktuvų užpuoli
mo Sovietams pareikštas protes
tas. Maskva atsiprašė ir pažadėjo 
padengti pusę nuostolių.

Pereitą savaitę Amerikoje buvo 
pravesti atominio orinio užpuolimo 
pratimai. Skelbiama, kad “priešo 
lėktuvams” užpuolus JAV "žuvo” 
5 milionai žmonių, apie tiek pat 
sužeista. Čikaga Ir New Yorkas, 
išmetus ant šių miestų priešo lėk
tuvams atominių bombų krovinį, 
sunaikinti.

Prezidentas Elsenhoweris ir Jo 
štabas, paskelbus orinį pavojų, 
skubėjo iš Vašingtono j slėptuves 
įrengtas miškais apaugusiuose kal
nuose, apie 300 mylių nuo sostinės.

• Cipro saloje teroro veiksmai 
nesiliauja. Svaidomos granatos į 
policijos būstines, užpuldinėjam 
valdžios pareigūnai. Buvo kėsin
tas: nužudyti britų Vid. Rytų ar
mijos vadą. Policija ir kariuome
nė budi visą laiką. Kova prieš te
roristus vykdoma visu griežtumu.
• Iš Tokio pranešama, kad JAV 

sutiko paleisti iš kalėjimo visą ei-

• I Sovietų ambasados kiemą 
Stockholme buvo įmesta bomba. 
Apgadintas ten stovėjęs automo
bilis. Išbyrėjo dvylika namo langų.
• Indijos mlnisteris pirminin

kas Nehru, viešėdamas Maskvoje 
pakvietė apsilankyti Indijon Sov. 
Sąjungos min. pirm, maršalą Bul- 
ganiną. Bulganinas kvietimą pri- 
ėmė.
• Amerikiečių senatorius Hen

ry M. Jackson, kongreso atstovas 
atominės energijos komitete, pa
reiškė, kad Amerika greitai turės 
.okį ginklą, kuris ore sunaikins vie
nu smūgiu priešo oro laivyną.

• Londono dokų darbininkų 
streikas baigėsi birželio 27 d. 
Streikas truko penkias savaites. 
Streikavo 7000 vyrų. Dar neaišku 
kaip pasielgs 10.000 dokų darbi
ninkų kituose uostuose.

1
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Joniniu Vainikai
I

DEL VLIKO T. ZIKARO PARODOS
Buvo naktis švento Jono, 
Naktis meilės,ir dainų. 
Šviesu buvo visuos šonuos — 
Degė ugnys ant kalnų.

Alf. Kelinotis

Daug gražių papročių turėjo se
novės lietuviai. Bet, su kiekviena 
diena ir su kiekvienu šj pasaulį pa
likusiu senoliu, šitie papročiai ir 
saviti lietuviškojo gyvenimo bruo
žai dilo. Šiandien jau daugelis jų 
tik iš knygų susekami, o dar dau
giau, kadangi jie nebuvo užrašyti, 
visiškai nebežinomi.

Joninės. Jeigu paklaustum šien- 
dien Jaunuolį apie Joninių naktį, 
tai jis, ir tai tik retas, pasakytų, 
kad yra girdėjęs šią gražią pasa
ką, bet jos Jau nebeprisimenąs. Ir 
taip, tik labai nedidelis skaičius 
jaunų žmonių, galėtų ką nors pa
pasakoti apie šią “naktį iš tūks
tančio naktų”.

O visai dar nesenai, vos prieš 
kelis dešimtmečius, lietuviškasis 
jaunimas, vienom Joninėm praėjus, 
jau laukė Ir ruošėsi kitom. Tada 
Joninių naktis jaunimui buvo žavi, 
labai graži tradicija — kaip kokia 
burtų pasaka savoje šalyje.

Joninių naktį žmogus girdėjo 
gyvulių, augalų ir dvasių paslap
tingas kalbas. Matė šimtmečių pa
slėptus ir užburtus turtus žemėje. 
Gėrė amžinosios jaunystės vande
nį iš giliųjų žemės šaltinių. Bai
mės ir smalsumo lydimas jaunimas 
brido j tamsiausius Lietuvos miš
kus paparčio žiedo Jleškoti. Pratur
tėti pasišovusieji ir baimės nepa
žįstantieji Jaunuoliai, pačiam vidur
nakty, kada burtų raganos, šmėk
los Ir kitokios piktosios dvasios 
laisvę atgauna, žengdavo į paslap
tinguosius Lietuvos piliakalnius, 
milžinkapius — ten paslėptų tur
tų jieškoti. Pulkais susirinkęs jau
nimas ant augštųjų Lietuvos kal
nų degino raganas piktąsias. Prie 
laužų skambėjo dainos ir liejosi 
tyras gyvenimo džiaugsmas. Ūla 
būdavo pasitinkama tekanti Joninių 
saulė, kad laimingi būtų ateinantie
ji metai.

Joninių apeigose didelės reikš
mės turėjo vainikai: be vainikų 
nebuvo Joninių! Vainikus pindavo 
dideli ir maži, jauni ir seni. Vai- 
nipkų pinti kaimo mergaitės susi
rinkdavo dar saulei nenusileidus. 
Joninių Išvakarėse, kur nors pa
krūmėje. O saulei .pasislėpus už 
miškų, iš kaimo išeidavo ir vyrai 
merginom padėti. Taip tą • naktį 
skambėdavo dainos visoje šalyje 
iki aušros.

Vainikai būdavo pinami ne vie
nodo didumo, iš margaspalvių gė
lių ir žalumynų. Kiekvienas vai
nikas atspindėjo mergaitės sielą 
ir gražiausios jos darželio gėlės 
būdavo sudėtos mylimajam skirta, 
me vainike.

Vainikais būdavo Išpuošiamos 
pirkios sienos, o Joninių dieną kiek
vienam Jonui būdavo uždedamas 
vainikas per dešinį petį, gi savo 
išrinktiesiems merginos vainikus 
uždėdavo ant galvos, apjuosdamos j 
jais mylimųjų šiaudines skrybė
les. Mažosios mergytės vainikais 
apdovanodavo savo gimdytojus. Ir 
taip Joninių dieną visi būdavo vai. 
nikuoti.

Joninių diiną, tuoj po pietų, jau
nimas rinkdavosi kur nors gražes
nėje pamiškio aikštelėje, prie upės 
ar ežero, toliau tęsti vakar pradė
tų Joninių. Tai būdavo lyg gegu
žinė su tradicinėmis Joninių apei
gomis. čia vėl visi susėdę nupin- 
davo po vainiką, paskui eidavo šok
ti, ratelio sukti, žaisti. Mergaitės 
savo laimę spėdavo. Mat, tą dieną, 
mergaitės iš vainiko galėjo išskai
tyti savo ateities svajones. Jos mes
davo vainiką į medį — nukrito 
vainikas neužkliuvęs — svajonės' 
ir troškimai išsipildys. Kur upė' 
būdavo, merginos į vandenį paleis
davo po du vainikus — susitiko 
vainikai — susitiks merginos ir 
bernelio laimė. Arba merginos pa
leisdavo vainikus ežero vandenin — 
nuskendo vainikas, ach, — laimę 
mergaitės ežero gelmė pagrobė. Dar 
kitur vainikus sviesdavo per klėties 
stogą. Užkiuvo — mergaitė tais 
metais ištekės. Vainikus pinant 
žiūrėdavo, kad jie nesutrūktų, nes 
vainikui trūkus buvo manoma, kad 
mergaitės meilė baigsis heląimin- 
gai. Todėl juos pinant buvo naudo
jami pačių verpti stipriausi lini-

nial siūlai.
Vainiko reikšmę nusako Ir dai

nos žodžiai: "Vainiką pyniau, su 
vainiku kalbėjau...”

Malonu prisiminti Lietuvoj švęs
tas Jonines. Gražu būtų, kad ir da
bar, tremtyje, lietuviškos tradici
jos būtų puoslėjamos šeimose ir 
didesniuose susibūrimuose. Kai iš
nyks lietuviškosios tradicijos, pa
pročiai iš mūsų atminties, kai mū
sų jaunesnėsės kartos, vyras ar 
mergina nieko nežinos apie Ram- 
byną, Šatriją ii» Birutės kalną, nie
ko negales pasakyti apie Joninių 
nakties burtus — sutirps ir lietu
vybė, kaip paparčio žiedas tam
saus miško glūdumoje.

Rambyno Apuokas

REFORMOS PARAŠTĖJE
VLIKO PIRMININKAS APIE 

VLIKO GRUPIŲ PASITARIMĄ
— Kaip Tamsta vertini grupių 

susitarimą?
— Teigiamai. Juo nuoširdžiai 

patenkintas. Visų laiką atsidėjęs 
to siekiau. įsibrovusios į VLIKo 
narių tarpą negerovės negalėjo tei
giamai veikti ir į jo darbus. O 

jo darbai ir siekiamieji tikslai yra 
svarbiausi mums šiais laikais ir 
sąlygomis. Tos negeroves, suinte
resuotos spaudos dar sutirštintos 
Ir išmargintos, buvo permestos į 
visuomenę ir ją tarpais per daug 
dilgino. Tai skaičiau žalingu reiš
kiniu. Spėju, kad, šį sutarimą 
įvykdžius, visa tai atkris. Jo įvyk
dymu tikiu, nes neturiu pagrindo 
įtarti, kad antroji susitariančiųjų 
pusė būtų turėjusi užpakalinių 
minčių. Tikiu, kad jie nuoširdžiai 
susitarė ir lojaliai tą susitarimą 
vykdys. Jei jis įvyks, pasiliks dar j 
vienas opus klausimas — santykiai; 
su St. Lozoraičiu. Labai trokštu 
artimiausiu laiku to susitarimo ir! 
su juo pasiekti.

— Ar šis susitarimas jau galu
tinai baigtas?

— Tai yra tik susitarimo dalis.1 
Ją pavadinčiau techniškai organi
zacine dalimi. Aš, kaip VLIKo pir
mininkas, nieko nelaukdamas, tuoj 
po VLIKo posėdžio pradėjau su 
grupių atstovais pasitarimą sutar
ties klausimais. Antras jos etapas 
— grupių centrų pritarimas ii- tais 
klausimais nusistatymas. Ir pas
kutinysis — bendradarbiavimo 
platforma. Ji, mano išmanymu, 
turėtų liesti tik praktiškuosius 
klausimus, su kuriais naujiems 
laisvinimo organams teks darbe 
praktiškai susidurti. Principų gry
nai teorinio pobūdžio — bent šiuo 
metu — nereiktų liesti, nes jais 
bus sunkiau susitarti ar bent tai 
reikalautų daugiau laiko. O to lai
ko gaišti negalima. Bendradarbia
vimo platforma yra svarbus klau
simas. Tik clara pacta amicos fa- 
clunt — tik aiški sutartis dar > 
prletellus, ir tik Ji lengvina ir da- 

Lietuvos Pajūrio Gintaras ro galimą bendradarbiavimą. į
— Tai Tamsta esi optimistas?
— Jei optimizmu Tamsta skai

tai nenuleldlmą rankų ir sunkiau
siose aplinkybėse, tai ta prasme 
aš esu optimistas. Rankų niekad 
nenuleidžiu ir visada tikiu žmonių’ 
gerais norais. Tačiau turiu pažy-' 
mėti, kad sunkumų prieš akis dar 
turim nemaža nugalėti. Jei nepa
vyks, kuo aš nenoriu tikėti, teks 
jieškoti kitos išeities. Iširti VLI- 
Kui jokio pagrindo nėra. Tačiau 
jei jo priešams tai pavyktų pada
ryti, tai būtų lietuviškajai bylai 
sunkiai atitaisomas smūgis. Tik 
visų vieningas ir sutartinas dar
bas tą darbą gali palengvinti ir 
greičiau privesti prie laimėjimo. E.

Viena darbščiausių bičių, pripil
dančių meno korį Victorijoje, lai
kytina skulptorius Teisutis Zika
ras. Dalyvavęs 5-se australų ko
lektyvinėse parodose, kurių pas
kutinioji atžymėjusi jį garbės me
daliu, š.m. birželio 14 d. Zikaras 
išėjo į viešumą patsai vienas, 
Victorian Artists Society (North 
Gallery) patalpose išstatydamas 
20 piešinių ir 14 skulptūrų.

Pažįstant Zikarą iš arčiau, yra 
sunku nesistebėti atsiektais jo dar
bo vaisiais; tenka tik pasidžiaugti 
kūrėją ėjus atkakliai, ryžtingai 
pirmyn, nebojusį slzlfinių kliūčių, 
kurių apstu meno kelyje.

RAMBYNO DVASIA
IŠLIKS GYVA

Kalbant apie skulptūros darbus, 
ši paroda vaizdžiai atskleidžia Zi
karo talentą betarpstantj nuo pil
nutinių, sultingų formų ankstyves-

Nenuostabu tad, jog su jo gabu
mais, kūrybine dinamika bei as
menine energija, Zikarą šiandien 
randame kaip Council Member of 
Victorian Artists’ Society.

Nenuostabu taip pat, kad Zika
ras, vienintelis iš Melbourne, kvie
čiamas drauge su dviem kitais ge
riausiais Sydnėjaus skulptoriais 
konkurso ryšium su naujai stato
mais Melbourno universiteto spor
to rūmais (Fisical Education Cent
re). Galimas net dalykas (tarp 
mūsų paliekant), kad mūsų meni
ninkui bus patikėti skulptūros dar
bai atstatant to paties universi
teto sudegusią Wilson Hall.

Užklaustas, kapi ilgai Jo ruoš
tasi parodai, menininkas atsidūs
ta: idėja — surengti savo viešąją 
— sena kaip ir jis pats, šio kon
tinento gyventojas. Deja, dėl lai-

Ragainės, 
kuri nors 
Tylos už- 

šventovę

Per visą dešimtmetį nuo antro
sios bolševikų okupacijos pradžios 
nei karto neteko girdėti per Vil
niaus radiją, nei karto skaityti 
kom. Lietuvos leidžiamuose laikraš
čiuose, kad Ranmbyno kalne prie 
Nemuno, tarp Tilžės ir 
būtų įvykę Joninės ar 
lietuvių tautine šventė, 
danga dengia lietuvių
Rambyną. Pavasariui sužaliavus, 
vasarai artėjant, anais ramiais lai
kais lietuviai iš arti ir toli rinkda
vosi Rambyne Ir semdavosi sau 
stiprybės. Didžiulės lietuvių šven
tės, j kurias suplaukdavo tūkstan
čiai tautiečių, buvo virtusios gyva 
tradicija ne tik Prūsų Lietuvai, 
bet ir visai lietuvių tautai, šiemet 
sueina 60 metų, kai įvyko pirmoji 
organizuota Rambyno šventė. Kar
tų šiemet sueina Ir 60 metų nuo' 
“Birutės draugijos Ir 50 metų nuo 
Tilžės Giedotojų Draugijos įsistei- 
glmo. Tos abi draugijos daug pri
sidėjo, kad Rambyno dvasia išli
ko gyva iki šios dienos. Ji išliks 
gyva lietuvių tautosakoje ir per 
dabartinę Sovietų okupaciją.

Stuttgarte, Vakarų Vokietijoje ( 
atidarytas gintaro muziejus. Jame 
išstatyti reti gintaro pavyzdžiai 
rasti Lietuvos ir Rytprūsių pajū
ryje. Taip pat išstatyta nemaža 
gintaro dirbinių. Tai tylūs liūdi-1 
ninkal Baltijos pajūrio žilosios se-’ 
novės.

Hamburge, šiaurės Vokietijoje 
veikia stambespė gintaro apdirbi
mo įmonė, kuri dar ir šiandien l 
apdirba gintarą, Antrojo Karo pa
baigoje evakuotą iš Karaliaučiaus 
Ir Klaipėdos.

Iš praeities žinoma, kad jau ži
loje senovėje Lietuvos pajūrio auk
sas — gintaras, tolimais keliais 
patekdavo iki Persijos, kur tais 
laikais buvo vertinamas labiau, 
negu tikrasis auksas.

Kai šiemet Vakarų Vokietijoje 
lankėsi Persijos monarchas su žmo
na — jiedu buvo apdovanoti Bal
tijos jūros gintaro dovana. Pasta
ruoju metu pastebima gyva ginta
ro prekyba Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Pasirodo, kad Sovietų 
užsienio prekybos įstaigos pagrob-1 
tą Lietuvos pajūrio gintarą gabe-! 
na į Ameriką. Tačiau jis leidžia
mas apyvarton ne su sovietine eti
kete, bet Lietuvos vardu. Taip el
giasi Sovietai žinodami, kad Jų 
vardu paleistų gintarinių gaminių 
paklausa būtų maža. Sovietai, j 
Ameriką nukreipdami Lietuvos 
gintaro gaminius, siekia prisižve. 
Joti dolerių, kurių jiems labai 
trūksta.

KARALIAUČIUI 700 METŲ
Prieš 700 m. buvo įkurta Kara

liaučiaus pilis ir pradėjo augti 
miestas. Tačiau Karaliaučius, So
vietų pavadintas Kaliningradu, ne
matys jokių 700 metų sukakties 
iškilmių. Šiandien Karaliaučiuje 
tebestūkso buvusiojo karo griuvė
siai. Sovietai mieste ir jo srityje 
laiko stiprias karines įgulas. Kai 
Sovietų kariuomenė daugiau kaip 
prieš 10 metų užėmė Karaliaučių, 
jame dar buvo likę apie 100.000 
gyventojų. Žymi jų dalis vėliau 
žuvo iš bado.

KLAIPĖDOS UOSTE
Pastaruoju metu Klaipėdos uos

te jūrinių laivų judėjimas yra 
nusmukęs iki 1914 m. lygio. Iš 
gyvo Lietuvos laisvės metais jūri
nės prekybos uosto Sovietų okupa
cijos metais Klaipėdos uostas vir
to žvejų uostu. 1923 m., taigi 
prieš 32 metus, Klaipėdos uosto 
metinis laivų tonažas siekė per 
210.000, o prieš Antrąjį Pasaulinį 
karą Klaipėdos uoste besilankan
čių laivų tonažas jau siekė apie 
800.000 tonų, vadinasi, keturis 
kartus daugiau negu 1923 m.

Lietuvos valstybė, Investuoda. 
ma į Klaipėdos uostą keliolika mi- 
lionų litų, jį padidino apie dešim
tį kartų. Buvo įrengtos naujos 
krantines, pagilintas uosto basei
nas Ir tuo būdu įgalinti į Klaipė
dos uostą įplaukti stambūs laivai. 
Uosto rajone Išdygo 
“Lietūkio”, "Sandėlio”, 
centro” sandėliai.

Sovietams pavergus
Klaipėdos uostas pasirodė izoliuo
tas. šiandien jį sunku beatpažlnti. 
Lietuvos laisvės metais j jį įplau
kdavo nuolat įvairių šalių laivai. 
Darbininkai pakraudavo ir iškrau
davo įvairias gėrybes. Dabar Klai
pėdos uostas tarnauja kitiems tiks
lams, būtent — Lietuvos apiplė
šimui, nes į Jį teįplaukia bevelk 
išimtinai tik sovietiniai laivai, į 
kuriuos pakraunami maisto ir pra
monės gaminiai, išplėšiami iš Lie
tuvos.

T. ZIKARAS RŪPINTOJĖLIS

I TEISINGA 
NUOMONE

Artimas kancl. Adenaueriui vok. 
savaitraštis “Rhelnischer Merkur”, 
Nr. 21/1955 svarstydamas galimus 
per Keturių Didžiųjų pasitarimus 
ėjimus, pastebi,- kad nors Vakarai 
Ir nori įtampą sumažinti, tačiau 
negali tų savo norų apmokėti bet 
kokia kaina. Vakarai, norėdami Iš
mušti Sovietams iš rankų iniciaty
vą, turi kategoriškai Sovietus pa
reikalauti: jei Jau norima sudary
ti “taikos juostą”, tai ji turi apim
ti ir Rytų Europą. Jei iš Vokieti
jos turi būti atitraukti Vakarų da
liniai, tai sovietiniai daliniai turi 
būti atitraukti ne tik iš rytinės 
Vokietijos, bet ir iš Rytų Europos 
valstybių, kurias Sovietai, sulau
žydami padarytuosius susitarimus, 
yra okupavę. Vakarai turi parei
kalauti, kad iš Rytų Europos pasi
trauktų ne tik kariniai Sovietų da
liniai, bet taip pat Rytų Europa 
būtų išlaisvinta politiškai, tuose 
kraštuose paleista liaudies milicija 
ir vad. “liaudies armijos”, atstaty
ti normalūs santykiai ir pravesti 
tarptautinėj kontrolėj laisvi rinki
mai.

ŠOKIS ANT LAISVES
KAPO

KAIP BOLŠEVIKAI MINĖS LIE. 
TUVOS UŽGROBIMO SUKAKTI

niose figūrose (3), (7) prie lyriš
kų linijų “Kompozicijoje” (11), 
kontempliatyvlnės nuotaikos (6); 
(14) ar melancholijos "Kalinyje” 
(13) — iki, pagaliau, mūsų liau
dies barų — vienur suvirpindamas 
lietuviškuoju dievdirbiu (1), (2) Ir 
(10), dar kitur prabildamas nuo
širdžiausiu paprastumu (12). Pas
tarajame tarpsnyje pajuntamas 
grafiklnis elementas, kuris vieto
mis, galbūt, skulptoriaus traktuo
jamas per “sodriai”. Kažin, ar tai 
neišvengtlna? Ilgainiui būtų pavo
jaus įspūdžiui, kad akmuo — be 
kietumo, o varis be skambumo...

Dr. W.D. Falk, Melbourne uni
versiteto filosofijos lėktorius, pa
rodos atidarymo žodyje apibūdino 
T. Zikaro piešinius, kaip foną jo 
plastinei kūrybai. Galima ir taip. 
Iš tikro, piešinys tipiškai skulptū
riškas. {vairuoja savo technika 
(pieštukas, tušas bei pastelės), 
skoningai įrėmuoti, kompoziciniai 
tvirti, aiškiai perteiktą skulptūrinį 
autoriaus pajautimą — piešiniai 
palieka malonų įspūdį.

ko stokos viskas vilkosi vėžliu. Di
džiausias jo troškimas, tai — dau
giau laiko savo asmeninei kūry
bai.

Mūsų visuomenės nusiteikimas 
dailiajam menui, Zikaro apgailes
tavimu, yra šaltokas ir abejingas, 
aiškus nenoras džiaugtis betkurluo 
kultūriniu įnašu yra žalingas lie
tuviškam reikalui.

Ateities planai? Ką gi, aktyviai 
dalyvauti kultūriniame gyvenime 
keliant lietuvio vardą kur galima, 
tik, — pastebi pro ūsą Zikaras, — 
duokite daugiau lai-i-iko!

Sėkmės tam Teisučiui!
V. Simankevičius.

Su Lietuvos okupavimo sukakti
mi bolševikai taip pat jungia 160 
m. rusų carų jungo sukaktį. Ta 

I proga didelis skaičius j minėjimus 
| suvežamų žmonių bus aprengti 
j tautiniais drabužiais ir turės dai

nuoti bei šokti okupantams ant sa
vo tautos laisves kapo. "Sukaktis” 
su dainų švente atšvęs ir estai, 
o latviai turės suruošti net "meno 
dekadą” Maskvoje. Ir tos numaty
tos pradėti daina “Partija — mū
sų vairininkas”... Jau patvirtinti 
švenčių repertuarai. Jekelaičio pa
reiškimu per Vilniaus radiją, šie- 

1 metinėje okup. Lietuvos bolševiki- 
, nėję dainų šventėje dalyvausią 80. 
, 000 “saviveiklininkų”, o jungtinį 
j mišrų chorą sudarys 20.000 daini- 
i ninku. Dainų šventės repertuaro 
I komisijos pirmininko J. Banajčio 
pareiškimu, minimąją švente numa- 
tomą “visos lietuvių tautos vardu 

i liepsninga daina pareikšti padėką 
šlovingąją! komunistų partijai už 

1 šviesų ir laimingą gyvenimą ta- 
I rybų šalyje”. Okup. Lietuvoje per 
I 15 m. bolševikinės Lietuvos sukak
tį numatyta suruošti didelę "spar
takiadą” ir sportines varžybas, 
dalyvaus daugiau kaip 150.000, o 
galutinėse varžybose daugiau kaip 
5.000 sportininkų”, šiemet Kaune 
įvyks visos Sov. Sąjungos krepši
nio pirmenybės ir kt.

ELTOS ŽINIOS

Ne visų kelias rožėmis klotas,

Orinis sus isiekimas

— Vokietijai atgavus suverenu
mą, Vilko pirmininkas M. Krupa
vičius Vilko vardu pasiuntė Vokie
tijos prezidentui Heussui sveikini
mą, palinkėdamas, kad toks pat 
sėkmingumas ir toliau lydėtų Vo
kietijos žygius ir prisidėtų prie 
visos Europos Išlaisvinimo. Dabar 
j šj sveikinimą gautas atsakymas, 
kuriuo už linkėjimus pareikšta 
nuoširdi padėka.

— Vliko pirmininkas yra ėmę
sis žygių, kad prieš Keturių Did
žiųjų konferenciją Paryžiuje įvyk
tų politinis pasitarimas, kuriame 
dalyvautų Vliko, diplomatų, Alto 
ir LLK atstovai. Toks pasitarimas 
pasiūlytas Paryžiuje š.m. birželio 
25-26 d. d.

< Pavergtųjų Tautų Selino europi- 
“nės sesijos delegacijų pasitarimai 
numatomi š.m. birželio 28-29 d.d. 
Strasburge.

— Paskutinis Estijos minlsteris 
Lietuvai Jaan Lattik padarė vizi
tą Vliko ir VT pirmininkams, taip 
pat Vykdomosios Tarybos nariams. 
Drauge su juo Vilko būstinėje lan
kėsi Baltų Tarybos nariai min. K. 
Selteris ir pulk. Jacobsenas. Pasi
dalyta nuomonėmis apie dabartinę 
Pabaltijo valstybių padėtį ir ben
drą laisvinimo veiksnių darbą.

Sydnėjuje
Molyneux Helicopter firma 

siūlė Sydnėjuje įvesti susisiekimą 
malūnsparniais ( helikopteriais). 
Pirmiausiai numatoma pradėti ke
leivius vežioti tarp Manly ir Syd
nėjaus cefitro. Sydnėjaus miesto 
ir Manly savivaldybės, o taip pat 
Ir N.S.W. vyriausybė, šiam pro
jektui pritaria ir žada visokiarlo- 
pą paramą. Jleškoma vietos aero
dromams. Tarp daugelio projektų 
yra pasiūlyta malūnsparniams nu
sileisti aikštelę įrengti virš Cent
rinės geležinkelio stoties. Aikštelė 
būtų apie 200 pėdų ilgio ir 150 
pėdų pločio.

pa-

didžiuliai
’’Pieno-' 0 to labjau T. Zikaro. Kad pajėg

tų, kaip menininkas, įleisti tvirtai 
šaknis svetimame krašte — reikė
jo nevieną žemės plutą prakalti... 
Šiandien Zikaras yra vienas pir
maujančių ir talentingiausių Mel
bourno skulptorių.

Kietas darbas, tik vakarais iki 
12 vai. visada, įgalino mūsų me
nininką išsikovoti sau garbingą 
vietą vietinių australų viršūnėse 
dalyvaujant jų 5-se parodose, gar
bės medalį, kritikų šilčiausią pri
pažinimą (neišskiriant nė šios pa
rodos) bei australų visuomenės gy
vą susidomėjimą.

Lietuvą

DEPRESIJOS NEBOSIĄ

Australijos Rural banko pirmi
ninkas (McKerihan) pareiškė, kad 
depresijos, bent iki 1970 metų, ne
būsią. Jokiu , atveju nepasikartosią 
tokie ūkiniai sunkumai, kokius iš
gyveno Australija 1893 ir 1930 nie

tais.
Mr. McKerihan mano, kad 1950- 

1960 metų laikotarpis būsiąs Aus
tralijos ūkinio klestėjimo dešimt
metis. Savo teigimus jis parėmė 
realiais duomenimis.
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St. Merys. Iš čia man rašo tau
tietis apie numatomą pasistatyti 
ginklų fabriką už 23 milionus sva
rų. Kviečia atvažiuoti — darbo, 
esą, naujame fabrike būsią iki ka
ro ir per karą. Gi pabaigoj, kuk
liai priduria: “Pas mus čia auga 
būrys vaikų. Mokyklinio amžiaus 
yra apie 15. Auga berniukai ir 
mergytės, kaip paukšteliai sveti
mame kieme, svetimų sėjamus 
grūdus tęsdami. O norėtųsi, kad 
jie neišskristų iš lietuviško dar
žo, norėtųsi juos apginkluoti ži
niomis apie gimtąją mūsų žemelę, 
norėtųsi Išmokyti lietuviško rašto 
ir motinos kalbos. Reiktų čia lie
tuvybės fabrikėli įsteigti — sa
vaitgalio mokyklėlę suorganizuoti, 
nes, kaip sakiau, valkų visa kupe
ta. Pjūtis didelė, tik darbininkų 
maža — nėra kas tuos vaikučius 
pamoko — mokytojo per visą pa
rapiją nesurandame, supranti..."

Laiškas užbaigiamas trimis did
žiosiomis raidėmis — SOS.

Jūrų kapitonas Marcinkus iš 
Hurstvillės paaiškino, kad toki 
žcnk'ą signalizuoja tik skęstantis 
laivas.

Kas šį kartą atsilieps? Kas pa
galiau atskubės?

•
Aną dieną mano bičiulis buvo 

Sydnėjaus sportininkų susirlnkl- 
man nukakęs. Ir paskui jis man 
rašo: — Vakar fabrike nebuvau. 
Visą dieną laksčiau po miestą: nu
sipirkau tuziną ping-pongo kamuo
liukų, sportinius batukus, raketę, 
medžiagos tautinėm kelnėm, para
šiau pareiškimą Sporto Klubo Ko
vo Valdybai, kad kokiu nors na
riu priimtų.

— žmogau, — toliau rašo tas 
bičiulis, — tiek šaunaus jaunimo, 
tiek puikių mergaičių salėn buvo 
susirinkę. Tiesiog gėlės. O kaip jos 
šoko, kaip dainavo! širdis dar ir 

' dabar džiausmu kunkuliuoja, šalin 
visokie pasenę charakteriai — aš 
su jaunimu!

— P.S. šiandien eisiu nusipirkti 
kokį svarą kramtomos gumos, nes 
didžioji dalis to žavaus Jaunimo 
visą vakarą gumą kramtė. Net per 
‘'Kepurinę” ir “Kalveli” atrajojo.

Taip rašo mano bičiulis, vyras 
doras ir viengungis, mėgstąs viso
kių rūšių sportą dainą, šok) Ir gė
les. ..

žinoma, jis gali kramtomos gu
mos ir visą centnerį nupirkti, ka
dangi atrajoti mėgstančių yra — 
pravers.

•
Per vieną tautinę šventę WoHo- 
gongo lietuviai pakvietė Cabrama- 
ttos tautiečius. Visi drauge meldė
si, giesmes giedojo; salėje paskai
tos, deklamacijų klausėsi; bendrai 
visi tortus, sumuštinius, antis Ir 
vištas valgė; kavą Ir alų gėrė; su
tartines traukė — vis draugiškai, 
bevelk šeimyniškai. Atsisveikinant 
svečių vyresnysis pažadėjo, kad 
kitą kartą, kokj parengimą Cab- 
ramattoj organizuojant, bus 
pakviesti (ir turės dalyvauti) visi 
Wollongongo tautiečiai. Po šių žo
džių griausmingai plojo Ir wollo- 
gonglečlai, ir cabramattiečiai, ir iš 
kitur atvykusieji.

Praėjo mėnesiai keli Ir Cabra- 
mattos tautiečiai surengė šokius 
miesto rotušės salėje. Jie kvietė 
Wollogongo miesto muzikantus, bet 
nepakvietė tų, kuriuos Iškilmingai 
buvo pažadėję kviesti. Ir dabar iš 
Wollogongo man rašo, kad Cabra- 
mattos lietuviai pažadų netesi, kad 
bendradarbiavimo nėsą.

Broliai iš Wollogongo, esu buvęs 
aname cabramatlšklečlų parengime. 
Lietus tą naktį lijo, vanduo j alų, 
kavą ir kitokių gėrimų indus nuo 
lubų tekėjo; šokantieji balutėse 
taškėsi o, be to, nebuvo nė jūsų 
miesto muzikantų.

N.B. Cabramattiečiai prašo pra. 
nešti: kai bus giedra Ir jokio de 
besėli” visame N.S.W. nebus — 
pakvies ir jus. 0 dabar jie jums 
vis dar dėkingi už jūsų vaišingu
mą ir mielai vėl kuria proga jus 
aplankys — jeigu tik kviesite.

Jurgis DAUBA

sotus ir apsirengęs bū
damas atsimink vargstan
čius BROLIUS VOKIETIJOJE.

f INŽ F. SIPAVIČIUS

Tarpplanetinio susisiekimo 
problemos

BRAZILIJA
Seserų prancišklečių vedamose 

mokyklose S. Paolo m. veikla 6 lie
tuviškos klasės, kuriose be atlygi
nimo dirba 8 mokytojai. Mokykla 
turi vadovėlius, kurių didelę dalį 
per konsulą A. Polišaitį gavo Iš 
Vilko nemokamai, teko atlyginti 
tik persiuntimo išlaidas. Rūpina
masi atsidėjus sustiprinti lietuviš
kąsias klases, šiemet pranciškie- 
čių vedamose mokyklose buvo su
registruoti 186 vaikai, galėję lan
kyti llteuviškąslas pamokas. Deja, 
ne visi leidžiami.

Rio de Janeiro mieste š.m. lie
pos 17-24 dienomis vyksta tarp
tautinis eucharistinis kongresas. 
Jame gražiai pasirodys ir lietu
viai, kurie yra sudarę atskirą lie
tuvių sekciją. Liepos 17 d. po iš
kilmingų pamaldų šv. Genovaitės 
bažnyčioje bus atidaryta lietuvių 
tikybinio meno paroda. Per iškil
mingą procesiją lietuviai kviečia
mi dalyvauti su tautiniais drabu
žiais. Kongresą baigiant bus lie
tuvių bažnytinės muzikos ir gies
mių koncertas. Lietuvių trispalvė 
per kongresą plevėsuos kartu su 
kitų tautų vėliavomis. Prefektūroj 
bus daroma žygių, kad viena gat
vė arba aikštė būtų pavadinta 
taip pat Lietuvos vardu.

JUNG. AMERIKOS VALSTYBĖS
JAV Lietuvių Bendruomenės 

LOKo prezidiumas yra nutaręs pir
mąjį JAV LB tarybos posėdį kvies
ti š.m. liepos 2-4 d.d. Daugumas 
pasisakė už New Yorką, nes apie 
jį grupuojasi posėdžių dalyvių 
daugumas (21). Per pirmąjį posėdį 
bus išklausyta vykdomųjų orga

Liudininkai kalba
valdančioji klasė?

' Grįžusiųjų teigimu, tą padėtį žl- 
., , r, , no. Tik bolševikinė propagandaiš Sibiro vokiečių ka. šauktc šaukia „k()dgI „ ftmer|. 
teigimu, Kuršo žiede kad Sov Sąjun.
1 nelaisvę drauge su buyo sumažintos kaino8 ir

Tebegrįžta karo belaisviai' Ar darbininkai žino, kaip gyvena 

ir civ. internuotieji 
Grįžusiųjų 

ro belaisvių 
bolševikams

■ . v, . , , . . mm v v □umuajuuvo nuuivo si pc»-vokiečiais pateko taip pat apie gergj<) gyvenimas?” Partinių gy-3.000 lietuvių karių. Rusijos plo
tuose įvairiose stoyyklose buvę su
tikti kap. šipalla, Įeit. Ernestas 
Galvanauskas, Įeit Lapašinskas ir 
kiti. Grįžusiųjų ne vienas pasako
ja,kad išvežtųjų per 1940-1941 
metus Sibire prie Baikalo ežero Iš
mirti 90-95%. Iš pirmųjų išvežimų 
ypač nukentėjo inteligentai, kurie 
nebuvo pratę į sunkius darbus ir 
nežmoniškas gyvenimo sąlygas. 
Ypač žiaurios klimatinės sąlygos 
Ir visa aplinka Vorkutoje. Seniau 
ten ir gaunamą menką uždarbį 
atimdavo “blatnieji”. Vorkutoj 
mirtingumas siekia 25-30% j me
tus. Per 4 metus pamaina likvi
duojama.

Bolševikai ruošiasi karui.

Daro didžiausias atsargas Ir ka
ro meto reikalams pritaiko visą 
eilę sunkiosios pramonės įmonių. 
Niekur žmonės nėra taip eksplo- 
tuojami, kaip Sov. Sąjungoje. Sa
vaime aišku, kad ten “nėra bedar
bių”, taip pat negali būti streikų, 
nes kiekvienas įtartlnesnis tuoj 
pasiunčiamas į stovyklas. Bolševi
kai dažnai per savo propagandą 
kalba ir net filmbmis rodo, koks 
skurdas viešpatauja “kapitalisti
niuose kraštuose”. Tačiau Iš tikro 
pas juos skurdas, palyginus su Va
karais, yra neapsakomas. Pačių 
sunkiausių darbų atlikti skiriamos 
taip pat ir moterys. Rusų darbi
ninkai atrodo suvargę, apžėlusiais 
plaukais, nusiskutę, pilni įvairiau
sių bėdų, kurios matyti ir iš veido.

Kas dėdavosi Vakaruose Ir Vo
kietijoje, karo belaisviai išsyk su
žinodavo tik iš sovietinės spaudos, 
bet nuo 1952 m. pagausėjo siunti
nių. Buvusieji Lietuvoje karo be
laisviai pasakoja, kad Iki 1949 m. 
Lietuvoje gyvenimas buvęs paly
ginti neblogas, juo ypač patenkin
ti buvo rusai. Dėl to jų daug ver
žėsi į Lietuvą, kurios pragyveni
mo lygmuo dar ir dabar yra augš- 
tesnis už sovietinių kraštų.

nų pranešimų ir renkami nuolati
niai pastovūs organai.

— Hidrologas prof. S. Kolupai
la, šiuo metu profesoriaująs Not
re Dame un-te, paruošė Lietuvos 
ežerų katalogą, į kurį įtraukti 
Lietuvos ežerai ne mažesni kaip 
100 ha.

— Kritikai šiltai sutiko neseniai 
pasirodžiusį A. Vaičiulaičio rink
tinių novelių rinkinį “Pasakoji
mai”, iliustruotą dail. T. Valiaus. 
Vaičiulaitis 3 atvejais gavo lit 
premijas už šluos kūrinius: “Va
lentiną”, “Pelkių taką” ir ’’Italijos, 
vaizdus”.

— J. Karvelis JAV-se ruošiasi 
Ištiesti Vaižganto 10 tomų raštų 
rinkinį.

— Inž. J. Bilėnas laimėjo JAV 
atom, energijos komisijos konkur
sinę 4.300 dol. stipendiją į Oak 
Ridge atominio reaktoriaus tech
nologijos mokyklą, kur yra did
žiausias atom, energijos tyrinėji
mų centras pasaulyje.

PRANCŪZIJA
Melune, Prancūzijoje, Vid. ir 

' Rytų Europos Laisvojo Jaunimo 
Taryba susiorganizavo tarptauti
nę studijų sesiją, kurioje dalyva
vo atstovai iš įvairių Europos kraš
tų. Sesijoje Iškeltos pavergtųjų 
tautų jaunimo kultūrinės, politi
nės ir ekonominės problemos. Šios 
tarptautinės studijų sesijos pabai- 
goję įvyko Vid. Ir Rytų Europos 
Laisvojo Jaunimo Tarybos vyr. 
komiteto posėdis, kuriame išrink
tas naujas vykdomasis komitetas. 
Iš lietuvių j vykd. komitetą per
rinktas A. Venskus — vicepirmi
ninku.

ventojai neapkenčia, daug kas ti
kisi karo ir daugumas kažko lau
kia. Dabartinė sistema yra įgrisu
si iki byvo kaulo. Vienas iš grįžu
siųjų papasakojo, kad 1953 m. va
sarą į Sovietų Sąjungą buvo atvy
kusi anglų profesinių sąjungų de
legacija. Tuo metu jis dirbo prie 
Maksimvkos. Atvykus ekskursijai, 
tą gatvę, kuria vyko delegacija, 
stachanovininkai atitverdavo, nie
kam nereikalingam neleisdami pro 
ją praeiti, o ypač apdriskusiems. 
Paskum parvykusieji į Angliją 
skelbė, kad visur matė sočius ir 
patenkintus žmones, dirbančius tai
kos darbą: mat, visur iškabinti pla
katai ir visokie užrašai “už taiką”.

Vak. Vokietijoj gyveną Klaipė
dos krašto vokiečiai jau gauna iš 
savo artimųjų laiškus net iš toli
miausių Sibiro darbo vergų stovyk
lų, iš kur anksčiau negaudavo jo
kios žinios. Pasirodo, per pirmąją 
deportaciją 1945 m. buvo iš Klai
pėdos krašto į Sibirą išsiųsti visi, 
kurie anksčiau priklausė nacių 
partijai, paskum — mokytojai, st
ambieji ūkininkai, valdininkai ir 
jų šeimų nariai. Antroji deporta
cijų banga praėjo 1948 m., o tre
čioji didžioji deportacijų banga bu
vo įvykdyta 1949 m. pavasarį. Da
lis Klaipėdos krašto vokiečių dirba 
ir Vorkutoje. Ten geriausiai iš vi
sų darbo vergų gyvena vokiečių 
karo belaisviai, nes jie labiausiai 
aprūpinami Vokiečių Raudonojo 
Kryžiaus. Karsnojarsko srityje 
esanti ištisa ištremtų Klaipėdos 
krašto vokiečių kolonija. Elta.

Lietuvis Laikrodininkas 
VLADAS BA NELIS 

158 Liverpool Rd., Enfield.
Laikrodžių taisymo ir auksakalys
tės dovanų krautuvė. Atidaryta 
kasdien: 9-6 vai. ir šešt. 9-1 vai. 
Tautiečiai priimami bet kuriuo lai
ku — paskambinus prie durų. 
Darbas atliekamas sąžiningai pri
tyrusio specialisto.

Mūsų ateities kelionių sfera — 
mažytė saulės sistema ir toji dar 
mums labai ribota. Saulės sistemos 
tikslus pažinimas yra būtina kelio
nių į erdves sąlyga. Bet šioji pro
blemos dalis, dėka astronomijos 
pažangos, mažiausiai kelia rūpes
čio. Prisiminkime tik sistemos pa
grindus. Saulės sistemą sudaro: 
pati saulė, 9 didelės planetos, ke
liaujančios aplink ją; 31 tų plane
tų palydovai — mėnuliai; apie 40. 
000 mažų planetėlių — planetoi- 

i dų, kurių keliai telpa tarp Marso 
ir Jupiterio orbitų; apie 50 perio
dinių uodeguotų kometų, ir nesu- 

I skaitomą daugybė meteorų. Tai ir 
' viskas. Aišku, svarbiausias siste- 
' mos narys ir centras yra saulė, 
i Vien tik rusas filosofas Kuzma 
' Prutkov ginčijo, kad mėnulis esąs 

svarbiausias: girdi, saulė šviečia 
I dieną, kada ir taip šviesu, o mėnu- 
| lis šviečia kaip tik tada, kada la- 
I blausiai reikia — naktį...

Saulė juda ir vietoje stovi
( Nors saulė skrieja erdvėmis 60. 
Į 000 mylių greičiu per valandą, bet 
I kitų sistemos narių atžvilgiu sau
lė yra nejudantis taškas, šiandien 
šypsomės, kad prieš šią sistemos 
santvarką, kuri egzistuoja apie 3 
millardus metų, savo laiku buvo 
taip žiauriai kovojama.

Žiūrint į sistemos konstrukciją, 
nors iš karto ir viską nustelbia 
jos harmoningumas, bet yra joje ir 
keistenybių, kurios labai trukdo te
orijoms, aiškinančioms jos atsira
dimą. Pav., Neptūno mėnulis suka
si atvirkščia kryptimi, ką daro ir 
kai kurie Jupiterio ir Saturno mė
nuliai, Urano 4 mėnuliai sukasi be
veik statmenai planetos kelio kryp
čiai. Visai nesiderina su planetų 
kryptimis ir kai kurių kometų ke
liai. Meteorai siaučia be jokios 
tvarkos, — jie sudarys daug pavo
jų “erdvės laivui”. Ir žemėje jie 
pridirbtų daug blėdies, jei mus 
neapsaugotų atmosfera. Minėtos 
keistenybės leidžia įnešti į siste
mos susidarymą atsitiktinumo pra. 
dą.

Palyginus su augščiau minėtais 
visatos atstumais, Saulės sistema 
tikrai yra nedidelė: tolimiausios 
planetos — Pluto — orbitos dia
metrą šviesa perbėga per 12 va-
landų. Tiesa, šios sistemos erdvė 
tęsiasi daug toliau, bet mūsų rei
kalui anos srity# neįdomios. Mūsų 
kelionės tikslas bus planeta, ir tai 
viena iš 8, kur tikimasi geriau
sias ęgzistacijos sąlygas rasti. O 
tos sąlygos yra: temperatūra ir 
atmosferos sudėtis. Kitas reikalas, 
jei nemėginsime tų planetų “oku
puoti”, bet pasitenkinsim tik “žval
gybos veiksmais” ir iš arčiau pa
sižiūrėję su pranešimais skubėsi
me į vyriausią būstinę žemėje, kad 
čia, žinių alkanam mokslininkų 
štabui, pateiktume išsamų raportą. 
Atrodo, kad pirmosios kelionės ir 
tebus tik žvalgybinės — be nusilei
dimo.

Kur pirmiausiai kreipti
nas erdvės laivas?

Merkuras — mažiausia, arti
miausia nuo saulės planeta. Jos su
kimasis aplink savo ašį sustabdy
tas, kaip Ir mūsų mėnulio. Į saulę 
atsuktoje pusėje temperatūra 400 
laipsnių, priešinga pusė — sušalu
si iki kaulo. Atmosferos arba ne
turi, arba toli nepakankamai gy- 
vebei egzistuoti. Jupiteris, Satur
nas, Uranas, Neptūnas — didelės 
planetos, toli nuo saulės, sušalu
sios. Pav., Jupiterį dengia ke
lių tūkstančių mylių storio ledo 
sluogsnls. Turi tirštas atmosferas, 
bet persunktas nuodingomis subs
tancijomis, kur su gyvybe nė nesi
rodyk. Pluto — labai tolima ir la
bai šalta planeta. Dar lieka gra
žioji Venus—Rytų ar Vakarų žvaj. 
gždė, Ir kaimynas Marsas. Abi jos, 
nepripuolamai, artimiausios (iš vie
nos ir kitos pusės) mūsų žemei.

Venus, neskaitant Mėnulio, ar
čiausiai nuo žemės, — tik 26 mi- 
lionai mylių. Venus tik truputį

(Pradžia Nr. 24) £
mažesnė už mūsų žemę. Ji apsup
ta labai tirštos atmosferos — net 
paviršiaus negalima įžiūrėti. Bet, 
deja, jos atmosferoje, ir su tiks
liausiais instrumentais nepasisekė 
užfiksuoti vandens buvimo — ją 
sudaro nuodingos dujos ir dulkės. 
Atmosfera labai judri — nuolati
niai ciklonai, tornadai. Temperatū
ra paviršiuje apie 100 laipsnių 

Apie savo ašį Venus sukasi labai 
lėtai. Manoma, kad jos metai turi 
tik 7 dienas. Taigi, žavi iš tolo, 
bet iš arti atrodo nekaip... Apla
mai, Venus planetoj vyksta tai, 
kas žemėje vyko labai senai. Da
bartiniai procesai paruošia sąlygas, 
gal tokias pat, kaip mūsų žemės. 
Venus jauna ir turi ateitį. Žiū
rint į labai tolimą ateitį, galima 
prileisti, kad Venus vieną dieną 
priglaus šios žemės žmogų.

Liko mums dar Marsas. Mes jį 
matome savo akimis, kaip gelsvai 
rausvą, nejudančią žvaigždę. Kukli 
iš tolo, bet kaip mus vilioja, trau
kia į save! Marsas pusantro karto 
toliau nuo saulės, kaip mūsų žemė. 
Ir velk dvigubai mažesnė. Turi du 
mėnulius. Para ten 24 vai. 37,5 mln. 
Metai beveik dvigubai ilgesni kaip 
mūsų. Temperatūra dienos metu 
pasiekia 50 laipsnių šilmos, naktį 
iki 90 laipsnių šalčio. Marso poliai, 
kaip ir mūsų žemės, baltuoja pa
dengti sniegu ir ledais. Juosta apie 
pusiaujį, priklausomai nuo sezono, 
keičia spalvą nuo žalios iki rudos. 
Pereitais metais Marsas buvo atsi
dūręs prie žemės labai arti. Viso 
pasaulio observatorijų teleskopų 
vamzdžiai buvo j jį nukreipti ti
riant, ar kaimyno žemė tiktų mū
sų žemės žmogui gyventi. Tuo tar
pu dar nesusumuoti tyrimo rezul
tatai, bet viena jau aiškėja, kad 
Marso pusiaujo juostos spalvų pa
sikeitimai tiesiog neįmanoma iš
aiškinti kitaip, kaip augmenijos 
ten buvimu. O augmenija — gyvy
bė. Nesileiskime minties inercijai 
nešti mus toliau. Palaukime — 
Marsas greitai bus arčiausiai že
mės — pasižiūrėsime kas ten yra... 
Atrodo, kad Marso nepriklausomy
bės laikotarpis baigiasi — maža 
planeta ir toli nuo saulės — gal 
ten vargšai marsiečiai, giliai įsi
kasę į savo, neturtingą žemę tik 
Ir laukia, kada mes juos iš skur

do ir visokių nepriteklių išvaduo
sime. Tad — pirmyn į Marsą!

Kelias tolimas ir platus
Ruošiantis Iš Europos j Aust

raliją mes vargo ir rūpesčio daug 
neturėjome: laivą parūpino IRO, 
kelionės bagažas buvo menkas, o 
kaip ir pro kur keliauti — žinojo 
laivų kapitonai. Be to, aiškiai ži
nojom, kad čia rasime duonos ir 
avienos, o alui ir tabakui gausimo 
po keletą šilingų Ir nieko neveik
dami. Klek kitaip ruošiantis kelio
nei į Marsą. Pirmiausiai reikia nu
sistatyti kuriuo keliu keliausime. 
O kelių yra daug. Ir nė vienas jų 
nėra nužymėtas margais stulpe
liais, nė vieną jų nelydi neatski
riami pakelių sargai — telefono 
stulpai...

Žemė ir Marsas, bekeliaudami 
aplink saulę, nuolatos keičia tar
pusavio atstumą. Artimiausias ga
limas atstumas yra 35 mllionai 
mylių, tolimiausia — 250 mil. my
lių. Iškart atrodo, kad čia nėra 

ko galvą kvaršinti — pirmyn trum
piausiu keliu! Bet dažnai trum- 
piauąias kelias yra ir sunkiausiai 
“išbrendamas".

Kelią j Marsą ir kitas planetas 
reikalą plačiai išstudijavo dr. Wal
ter Hohman. Jis, derindamas rei
kalingą kuro kiekį ir laiką, nus
tatė, kad ekonomiškiausias yni 
vadinamas tangencialinis kelias, 
kuris atrodo taip: pakilus nuo že
mės ir vis kopiant Marso orbitos 
link, keliauti aplink saulę. Tuo bū
du būtų išnaudota žemės orbitinio 
greičio pagalba. Marsas būtų pa
siektas po 258 dienų iš priešingos 
Saulės pusės, padarius 345 mylių 
kelią, beveik dešimt kartų dau
giau, negu išvedant tiesią liniją 
Marsui labiausiai prie žemės pri
artėjus. Pasiekus Marsą ten reik
tų pasilikti 455 dienas, kol sulauk, 
tume patogiausios planetų padėties 
grįžimui. Taigi, kelionė į Marsą 
ir atgal užsitęstų bevelk trejus 
metus. Skaitant, kad keliaus 3 
žmonės, apytikriai galima numaty
ti, kokio dydžio turės būti "erd
vės laivas”, kuriame sutilptų mais
to, oro, vandens ir daugybės Įri
tu reikmenių atsargos.

(Bus daugiau)

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI
’Pasaulio Olimpinės Žaidynės Melbourne

Tik pusantrų metų beliko iki 1956- 
jų metų Pasaulio Olimpinių Žai
dynių ir jau sunku begauti geres
nių bilietų j šias didžiausias pa
saulio sporto varžybas.
Maža yra mūsų tautiečių, kurie 
būtų turėję progos savo gyvenime 
tiesiogiai pamatyti Olimpines Žai
dynes, taip pat daugelis nežino 
Olimpinių žaidynių tikrosios pras
mės, arba iš viso mažai yra girdė
ję apie šiuos parengimus.
Kadangi ateinančiais metais Mel- 
bournas bus pasaulio dėmesio cent
ru, ir čia pat, mūsų panosėje įvyks 
viso pasaulio tautų geriausių spor
tininkų varžybos įvairiose sporto 
šakose, manau, kad būtų nedova
notina praleisti šią progą ir ne
pamatyti bent vienų-kltų varžybų, 
nedalyvauti Olimpinių Žaidynių 
atidaryme ir uždaryme. Kviečiu 
visus tautiečius, kurie dar nespė
jote įsigyti bilietų nedelsiant tai 
padaryti.
Lietuvių spaudoje nedaug buvo ra
šyta apie Olimpinius žaidimus, to
dėl, laiks nuo laiko, bandysiu duo
ti žiupsnelį žinių apie artėjančius 
parengimus Melbourne.
Šį kartą paliesiu tik krepšinį, nes 
šioje šakoji rasime ne vieną lie
tuvį žiadžiantį už kurį nors kraš
tą, kuriame likimas lėmė jam ap. 
s įgyventi.
Kad Ir nelabai populiarus yra 
krepšinis Australijoje, bet Olimpi
niams Žaidimams jau dabar yra 
užsiregistravę per trisdešimt įvai
rių tautybių krepšinio komandų. 
Krepšinio žaidynės bus praveda
mos Glaciariuino patalpose Mel

bourne, kur šiuo metu yra čiuo
žykla.
Olimpinėse Žaidynėse yra leista da
lyvauti tik 20 krepšinio komandų, 
todėl jau dvi savaitės prieš Olim
pinių Žaidynių pradžią, Melbour- 
nan suvažiuos visos užsiregistra
vusios komandos dalyvauti preli
minarinėse krepšinio žaidynėse, iš 
kurių dešimt turės iškrist ir Olim
pinėse žaidynėse dalyvauti nega
lės. Visos 30 komandų bus su
skirstytos į dešimt grupių. Kiek
vienoje grupėje komandos turės 
persirungti savo tarpe ir grupėje 
komanda nelaimėjusi nė vienų 
rungtynių, turės iš tolimesnių var
žybų iškristi. Tokiu būdu, visos 

tautybės, norėdamos patekti j Olim
pines Žaidynes, dės pastangas ge
rai pasiruošti preliminarinėm žai
dynėm ir , tikriausiai, jau dabar 
yra pradėjusios paruošiamuosius 

darbus.
Austrlija, kuri dar yra jauna krep
šinio žaidime, ir visą žaidėjų elitą 
sudaro naujieji ateiviai, vargu ar 
galės sudaryti reprezentacinę ko
mandą iš vienos valstijos, todėl Jau 
dabar pradėjo bandymus. Jau yra 
sudaryta krašto rinktinė, pakvies
tas rinktinės treneris, rengiamos 
bandomosios rungtynės ir jieškoma 
geriausio būdo komandai sucemen
tuoti. Pirmieji bandymai parodė, 
kad sudaryti rinktinę iš geriausių 
žaidėjų, gyvenančių įvairiose vals
tijose, vargu ar pasiseks, nes ne
įmanomas yra komandos paruoši
mas, gi vien tik individualinis žai
dėjų paruošimas, toli gražu, ne- 

(Nukelta į 4 psl.)

3



4 MŪSŲ PASTOGĖ 1966 m. birželio 29 d.

mOsu pastogė
■ „KOVO” SUSIRINKIMAS
j Birželio 18 d. įvyko Sydnėjaus Moterų sekcijos vadovė Gudel- 
j Sporto Klubo Kovas metinis narių kaltė nurodo, kad moterų orinio 

susirinkimas, kuriame dalyvavo ir 
būrelis kviestų svečių. Susirinki-!
mas vyko Sydnčjaus estų namuo- 1

Sydnėjus
APSINUODIJĘS DUJOMIS MIRĖ 

VL. NARBUTAS
Birželio 25 d. Darlinghurste, Syd

nėjuje, apsinuodijęs degamomis 
dujomis mirė Vladas Narbutas, 
26 m. amžiaus. Su juo tame pat 
kambaryje gyvenęs lietuvis Kati
nas, suteikus medicinos pagalbų, 
sveiksta.

Apsinuodijimas įvyko užmiršus 
prieš gulant išjungti dujas. Birže
lio 28 d. velionis palaidotas Ruck- 
woodo kapinėse. Gedulingas pamal
das atlaikė ir laidojimo apeigas 
atliko kun. P. Butkus.

STREIKAI
Tik pasibaigus Sydnėjaus paštų 

žinybos tarnautojų streikui kilo 
ugnegeslų streikas. Namų savinin
kai įspėti būti atsargiems Ir pasi
ruošti galimo gaisro atveju patiems 
su nelaime kovoti , kadangi ug
negeslų pagalbos galima Ir nesu
laukti.

NUKENTĖJO PER GAISRĄ
Pereitų savaitę, kilus gaisrui 

viename Camsies fabrike, apdegė 
dešiniųjų rankų Mykolas Mardo- 
sas, 42 metų amžiaus, gyv. Punch, 
bowle.

Gaisrų lokalizavo fabriko darbi
ninkai nes Sydnėjaus ugnegesial 
streikavo.

MEZLIAVOS
Jono Braželio ir Adelės Lasal- 

tytės vestuvėse, kurios įvyko p.p. 
Juraičių namuose, šeimininkui pa
siūlius pravesta mezliava Austri
jos lietuviams sušelpti. Sumesta 
£ 20. Vestuvėse dalyvavęs svečias 
iš Adelaidės L. Kazlauskas pada
rė gražių pradžių dešimties svarų 
banknotu. Austrijos lietuviams au
kų persiųs kun. P. Butkus.

— Šeimos šventės metu p.p. Na
ručių namuose, Narvee, šeiminin
kei pasiūlius, pravesta mezliava 
Vasario 16 Gimnazijai. Sumesta 
£ 6.10.0. "Mūsų Pastogei” praves
ta mezliava davė £ 2.4.0.

Vasario 16 Gimnazijai surinktus 
pinigus persiųsti paprašyta ALB 
Krašto Valdyba.

IŠ NAMŲ TARYBOS POSĖDŽIO 
. Birželio 26 d. įvykusiame Syd

nėjaus Lietuvių Namų Tarybos po
sėdyje pranešimų lietuvių namų fi
nansavimo klausimu padarė vice- 
pirm. R. Venclova. Pateikta apy
tikriai apskaičiavimai Ir galimy
bės reikalingų sumų pasiskolinti iš 
tautiečių Ir bankų, šiuo metu gry
nais pinigais yra surinkta apie 
1000 svarų ir apie 1500 svarų yra 
pasižadėjimais Tautiečiai prašomi 
paskubėti pasižadėtas sumas su
mokėti galimai greičiau, nes nori
ma nedelsiant pradėti namų sta
tybų.

Inž. B. Daukus supažindino su 
keliais eskyziniais projektais ir 
pateikė kalkuliacijas. Manoma, kad 
Sydnėjaus Lietuvių Namai kaštuos 
apie 8000 — 10.000 svarų.

Sudaryta komisija iš F. Sipavi
čiaus, Alg. Dudaičio ir Groso, ku-

Melbournas
LIETUVIS PAKVIESTAS AUGŠT.

TECHN. MOKYKLOS

LEKTORIUM

Šiomis dienomis į Melbourne 
Augštųjų Technikos Mokyklų (Mel
bourne Technical College) staty
bos skyriaus nuolatinllu lektorium 
yra priimtas Algis KABAILA, ku
ris ir pats dar tik, prieš trejus 
metus iš tos mokyklos yra išsine
šęs statybos inžinieriaus diplomų, 
čia jis dėstys pritaikomųjų me
chanikų, statybinę braižybų Ir ki
tus dalykus.

Šios mokyklos mokslo standar
tas yra lyginamas beveik su uni
versiteto standartu.

Algis Kabaila yra jaunosios 
kartos lietuvis, baigęs gimnazijų 
dar Lietuvoje, vėliau mokęsis Štut
garte augštojoj technikos mokyk
loj Ir inž. diplomų gavo Melbourne.

Prieš pradėdamas šias pareigas, 
A. Kabaila dirbo kaipo inžinierius 
dviejose Melbourno firmose, dau
giausia specializuodamasis metalo 
ir gelžbetono konstrukcijose. Ša
lia keletos tos rūšies statybų, A. 
Kabaila yra žymiai prisidėjęs prie 
milžiniškos Yalourno jėgainės su- 
konstravimo Ir pastatymo.

Sėkmės naujose pareigose! S.

Hb. MUDĖNUI yra laiškas. Jis 
pats, arba žinantieji jo adresų, ra
šykite “M.P.” Redakcijai.

Adelaidė
TEISININKŲ POBŪVIS

Birželio 18 d. p.p. Liet. Teisi
ninkų Dr-ja suruošė J. Kalvaičio 
50-ties metų amžiaus sukakties 
minėjimų, į kurį atsilankė veik vi
si Adelaidėje gyvenų lietuviai tei
sininkai. Iš Melbourno atvykęs J. 
Valys sukaktuvininkų pasveikino 
Melbourno teisininkų vardu. Pobū
vis įvyko p.p. Binkevlčlų namuo
se.

ALB Krašto Garbės Teismo na
rį Jonų Kalvaitį jo 50 metų am
žiaus sukakties Ir 30 m. visuome
ninio darbo proga pasveikino Kraš
to Valdyba.

Teisininkų Draugijos Australijos 
skyriaus susirinkime išrinkta nau
ja valdyba: pirm. dr. J. Jansonas, 
vicepirm. p. O. Reisonienė ir sekr. 
J. BInkevičius. Kandidatai J. Ste- 
panas ir A. Maželis.

— 0 —
Į Sporto Klubo Vyties krepši

ninkų — krepšininkių balių atsi
lankė per 300 tautiečių.

Baliaus metu, teisėjų komisijų 
grožio karalienei rinkti, būva su
daryta iš kitų Adelaidės lietuviškų 
organizacijų atstovų ir ALB Apy
linkės V-bos pirm. Martinkaus. 
Grožio karaliene išrinkta Vyties 
krepš. R. Damasevičiūtė, o antra 
vieta teko N. Lėlytei. Kai kurie 
baliaus svečiai nesutiko su teisė-

PRANEŠIMAI
KUN. DR. P. BAČINSKAS 

SYDNĖJUJE

Kaip jau buvo skelbta, kun. dr. 
P. Bašinskas, savo 20 metų kuni
gystės sukaktuvių proga, š.m. lie
pos mėn. 3 d. 12 vai. Camperdow- 
ne laikys iškilmingas pamaldas ir 
pasakys pamokslų .

Po pamaldų pietūs — vaišės sve
čiui pagerbti Dulwich Hill salėje.

šio apsilankymo proga kun. sve
čias klausys Išpažinčių Camper 
downo bažnyčioje, šeštadienį (2 

d.) nuo 4 iki 6 vai. vakare ir sek
madienį (3 d.) prieš pamaldas nuo 
10 vai.

Malonūs Sydnėjaus lieutviai, ti- 
i kiuosl, kad savo skaitlingu daly
vavimu šiose pamaldose parodysit 
lietuviškų nuoširdumų ir meilę ger- 
biam. svečiui, o šių 20 metų ku
nigiško apaštalavimo sukaktį ypač 
pagerbsite kuo gausiau priimdami 
šv. Sakramentus iš sukaktuvinin- ( 
ko rankų.

K.P.B.

KOVO FILMŲ VAKARAS

Sporto Klubas Kovas liepos 2 į 
d., šeštadienį, rengia filmų Vaka
rų, kuris įvyks Camperdowno pa
rapijoj salėje.

Programoje — Berlyno Olimpia
da ir spalvotas priedas "Menas ir 
judesys”.

Pradžia 7 vai. vak. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti. Valdyba.

“A t ž a 1 v n a s”
Penktadienį, liepos 1 d. 7 vai. 

vakare j Milson’s Point salę (12-14 
Ennis Rd.), kviečiu visus šio vei
kalo dalyvius atvykti bendrai re
peticijai.

Dalyvavimas būtinas.
Režisierius.

š.m. "M.P.” Nr. 18, mano pa. 
skelbta informacija apie skautų ir 
skaučių stovyklų, nepilnai atitin
ka Skautų Vyčių "Geležinio Vil
ko” Būrelio sueigos protokolų.

Suklaidintus broliškai atsipra
šau.

V. Deikus.
•

Skautų Vyčių “Geležinio Vilko” 
Būrelis, ateinančių Kalėdų metu 
rengia savo stovyklų. Svečiais 
kviečiami skajtai — skautės ir 
iš kitų vietovių.

Būrelio Vadovas.

se.
Susirinkimų atidarė Klubo pir

mininkas V. šutas. Prezidiumo pir
mininku pakviestas A. Laukaitis, 
sekretorium — A. Šutas.

Valdybos pranešimų padarė V. 
Šutas. Trumpai apžvelgęs atliktų 
darbų, teigiamai įvertinęs visų na
rių pastangomis pasiektus laimė
jimus, nurodė, kad pereitais me
tais valdyba daugiausia dėmesio 
skyriusl sekcijų organizavimui iri 
naujų narių telkimui. Narių skai- I 
čius gerokai padidėjęs ir suorgani
zuota naujų sekcijų. Veiklai plės
ti trukdo lėšų stoka. Daug pinigo 
kaštuoja sportininkų siuntimas į 
Lietuvių Sporto šventes, sporto 
priemonių įsigijimas ir kt. Baig
damas pirmininkas kvietė Jauni
mų ir toliau būti drausmingais or
ganizacijos nariais ir garbingais 
sportininkais.

Paprašomi pranešimus skaityti 
sekcijų vadovai.

Krepšinio sekc. vadovas V. Šu
tas primena, kad “Kovas” sėkmin. 
gal tris kartus iš eilės išsikovojo | 
Australijos lietuvių krepšinio mei
sterio vardų, šiemet australų pir
menybėse stovi pirmaujančių ko
mandų eilėje. Buvo mėginta pir
menybėms registruoti jaunių pen
ketukų, bet dėl mokslo Ir darbo 
sųlygų tai padaryti nebuvo gali
ma.

Stalo sekcijos vadovas B. šalt- 
miras nusiskundžia, kad dėl patal
pų stokos stalo tenisininkai negali 
tinkamai dirbti. Tikimasi, kad per-i 
sikėlus Iš šv. Benedikto salės į 
Camperdowno salę, būsiu galima 
darbų išplėsti. Susidomėjimas sta
lo tenisu esųs didelis.

Futbolo ir šachmatų sekcijos va
dovas Baikovas pasidžiaugia, kad 
naujai suorganizuota “Kovo” fut
bolo komanda, po eilės pralaimėji
mų, dabar pradėjo skinti laimėji
mus. Sekcija turinti apie 35 na
rius.

šachmatų pirmenybės, išaiškinti 
penkius geriausius Sydnėjaus lietu
vius šachmatininkus, jau baigtos, 
Dabar bus registruota “Kovo” ša
chmatų komanda australų pirme
nybėse. Turnyre pirmų vietų lai
mėjo V. Patašius.

ADELEI LASAITYTEI 
ir

JONUI BRAŽELIUI, 
sukarusiems lietuviškų šeimų, lin. 
kt sėkmės

ščesniai.

grupė dirbanti energingai ir nori
ma suorganizuoti dar moterų kre-1 
pšinio komandų.

Revizijos Komisijos pranešimų 
padarė pirm. V. Patašius. Pajamų 
turėta apie 350 svarų. Kasoj yra 
per 40 svarų. Atsiskaitomybė Ir 
knygos vedama tvarkingai. Revi
zijos Komisija Klubos Valdybos 
pateiktų apyskaitų prašo tvirtinti. 
Susirinkimas vienbalsiai pritaria.

Valdybos ir Revizijos Komisijos 
rinkimai, kaip ir visi pranešimai,- 
eina sklandžiai. Naujon valdybon 
išrinkti: B. šaltmiras, Laukaitis, 
Bernotaitė, Gudeikaltė, V. šutas ir 
Baikovas. Revizijos Komisijon: V. 
Patašius, A. šutas ir Binkauskas.

Dovanas laimėjusiems įteikti pa
kviečiamas ALB Krašto Valdybos 
vicepirmininkas V. Doniela. Trum
pu žodžiu pasveikinęs sportininkus 
ir palinkėjęs jiems sėkmės atei
ties darbe, įteikė dovanas pereitų 
metų stalo teniso pirmos vietos 
laimėtojui Vyt. Karpavičiui, II — 
Linlauskui ir III — Binkauskui. 
1954 metų šachmatų I vietos lai
mėtojui V. Patašiui, II — Mučins- 
kui ir m — R. Venclovai.

Diskusijose ir klausimuose bei 
sumanymuose pasisakoma sporti
ninkams ir visai bendruomenei o- 
pials klausimais. Siūloma suakty
vinti lėšų telkimų savai patalpai 
įsigyti, nes svetimose pastogėse 
beslglaustant našesnis darbas sun
kiai įmanomas. Paaiškinama, kad 
tam reikalui surinkta apie 100 sv. 
Pinigų rinkimas buvęs apstabdy- 
tas, nenorint dvilypumo Ir konku
rencijos, nes Sydnėjaus Lietuvių 
Nemų Taryba pastaruoju metu pra
dėjusi aktyviai lėšas bendriesiems 
namams organizuoti. Tačiau, jeigu 
paaiškės, kad bus statomas tik di
delis garažas ar panaši “šopa”, 
tai Klubas sustiprins rinkimo akci
jų ir mėgins savo patalpų įsigyti: 
Gi tuo atveju, jeigu bus perkami 
ar statomi tinkami namai, "Ko
vas” prisidės savo ištekliais. Da
bar gi, kol reikalas paaiškės, pi
nigai bus renkami ir toliau. Susi
rinkimas pritarė pasiūlymui, kad 
skaldytis nedera ir daugiau naudos 
bus tada, kai visi savo pinigus me
sime į vienų kepurę.

Siūlyta išleisti “Mūsų Pastogės” 
spec, sporto numerį. Pageidauta, 
kad visuotini susirinkimai būtų 
šaukiami bent du kartus per me
tus. šiais klausimais pavesta rū
pintis naujai valdybai.

Scenoje tautiniais drabužiais 
“Kovo” mergaitės gyvajame pa
veiksle “Birutės Kalnas”. Vaizdas 
žavus. Irena Vllnonytė gabiai pa
skambina Czerny, Poldlnl ir Čiur
lionio kūrybos. Jauna balerina Ra. 
mona Ratas, pianinu palydint I.
Vilnonytel, grakščiai išpildo Fijos 
variacijų iš “Miegančios gražuo
lės” ir “Pričkato polkų”. “Kovo” 
tautinių šokių grupės merginos 
pašoka “Kepurinę” vyrai “Oželį”, 
ir 15 porų linksmųjj “Kalvelį". Šo
kius ir gyvųjį paveikslų paruošė 
p. Bernotaitė.

Rimtai praėjęs susirinkimas ir 
jaunatviškoj nuotaikoj pobūvis, kur 
dalyvavo apie 150 jaunų vyrų ir 
žavių merginų, vyresnio amžiaus 
svečiams buvo įrodymas, kad 
mūsų jaunimas moka dirbti, šokti 
Ir gražiai lietuviškas dainas dai-

^jPOPTA^.

Neperseniausiai man viešint Ade
laidėje, teko kalbėtis su Adelaidės 
Lietuvių Sportu Klubo Vytis Vai. 
dybos nariais. Atrodo, kad adelai- 
diškial visu rimtumu, 1955-jų me
tų Sporto šventei ruošiasi ir ar
timiausiu laiku tikiuosi gauti šiuo 
reikalu oficialų pareiškimų.
Pasinaudodamas šia proga, prašau 
Sydnėjaus, Geelongo, Canberros ir 
Brisbanės lietuvių sporto klubų 
valdybų neatsisakyti man praneš
ti raštu, apie vietos lietuvių kulti
vuojamas sporto šakas. Tai prane. 
šau, norėdamas sužinoti, ar pakan
kamai' yra vietovių, kur būtų kul
tivuojamas tinklinis, nes Vl-jų 
Sporto Žaidynių programon nori
ma įtraukti ir tinklinį.
Taip pat prašau ir visais kitais 
sporto klausimais kreiptis raštu į 
mane.
Sportiškos sėkmės — L. Baltrūnas.

FUTBOLAS SYDNĖJUJE
KOVAS — LATVIAN SPARS 0:0

Birželio 11 d. Kovo futbolo vie
nuolikė susitiko, jau antrame rate, 
su stipria latvių rinktine. Kovo fut
bolininkai sužaidė labai gerai.

KOVAS — REVESBY ROVERS 
5 : 2

Birželio 18 d. Kovo futbolininkai 
pelnytai laimėjo augštu santykiu 
prieš stiprius australus. Revesby 
Rovers stovi antroje vietoje pirme
nybių lentelėje. Tai buvo geriau
sios Kovo vienuolikės rungtynės. 
Gerai sukovojo ir puolimas ir gy
nimas.

Pagrindinė futbolo vienuolikė, 
kuri šias rungtynes žaidė: J. Eis- 
montas, V. Gilius, A. Kapočius, J. 
Baikovas, V. Bernotas, V. Burokas, 
R. Stakauskas, M. Vasaris, S. Nor- 
vilaitls, A. Ruša, E. Lašaitis.

Ivačiai: Lašaitis 2, Norvilaitis 2, 
Burokas 1.

Olimpiniai žaidimai
(Atkelta iš 3 psl.) 

patenkins statomų reikalavimų. 
Atrodo, kad, kaip ten bebūtų, mū
sų tautietis Ignatavičius iš Adelai
dės užtikrintai pateks į Australi
jos krepšinio rinktinę, nes bando
mosiose krepšinio rungtynėse prieš 
amerikiečius mūsų Ignatavičius 
įrodė, kad jam lygaus krepšininko 
Australija neturi, kų ir Australų 
spauda Adelaidėje objektyviai įver
tino.

L. Baltrūnas.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu mėtų.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

ilMIilIlIlIMIIIH

• šiaurinio Vietnamo prezi
dentas Ho Chio-minch išvyko vi
zituoti Kom. Kinijos ir Sov. Są
jungos.

• Sovietų Sąjungos užsienių 
reikalų ministeris Molotovas sutin
ka, kad į Jungtinių tautų orga
nizacijų būtų priimtos trys ne ko
munistinės ir trys komunistinės 
valstybės. Priimtinos valstybės 
būtų: Austrija, Italija ir Suomi
ja; Vengrija, Rumunija ir Bul
garija.

rl tirs galimybes įsigyti tinkamų 
sklypų ar namų miesto Centre, 
Petershamo — Lidcombės ir Lid- 
combės — Centerburio rajonuose.

JONINĖS SYDNĖJUJE
š.m liepos 2 d. Milsons Point 

salėje Mažosios Lietuvos Bičiulių 
D-ja rengia nuotaikingas Jonines 
su alumi, vainikais ir dainomis. 
Dalyvaus Jonai, Jonės Ir visi, kas 
tik norės tradicines Jonines švęsti.

? Parduodamos Š t
į STATYBININKŲ IR PAU- X 
X KŠČIŲ FARMERIŲ AUTO- ¥ 
X MOBILIAMS DĖŽES
| R. ARMSTRONG, j
X

27 Carlingford St. Regents Y
| Park, N.S.W. ❖

X 3 min. nuo stoties. Kreiptis ir
X savaitgaliais. Nemokamas '.į
T pristatymas. X1

jų nuomone, bet teisėjai palieka 
teisėjais. *

Adelaidės Moterų Sekcija baliaus 
metu turėjo turtingų bufetų, o šo
kiams puikiai pgarojo Dmeikos va
dovaujama kapela, kurioj groja ir 
du sporto mylėtojai šapauskas ir 
Leningas.

Balius praėjo lietuviškoj - spor
tiškoj nuotaikoj. Edas.

45% Pigiau
J. JASELSKIS, TEL.: UY 4727, 

Gamina geriausius ir pigiausiomis

APLANKYKITE NAUJĄ 
DELIKATESŲ KRAUTUVĘ

S y d n ė j u j e
Jūs būsite gerai aptarnauti 
ir įsigysite tikrai tokių mais. 
to produktų, kokius Jūs mė
gote ir namuose.

CYRILS
DELICATESSEN

183 Hay St., Tel.: MA 9548 
(Netoli Centr. gelež. stoties)

M. ECCAS CO.
BUILDERS & CONTRACTORS (REG.)

(SAV. M. LUKAUSKAS)

56 Yarrara Rd., Pennant Hills. Tel. WJ 2272

Atliekami įvairūs statybos darbai ant Jūsų ir mūsų žemės 
sklypų. Tik I-mos rūšies medžiaga. Skubus ir užtikrintai geras 
darbas. Išrūpinamos paskolos. Trūkstant pinigų depozitui — 
galima ir ipoteka (second mortgage).

Statome ir pagal Jūsų pasirinktų planų.

Netrukus pradedame 17-kos namų statybos projektų CANLEY 
VALE, NETOLI GELEŽINKELIO ST. IR MOKYKLOS.

Kas būtų suinteresuotas namų įsigyti Canley Vale apylinkėje, 
prašau kreiptis telefonu WJ 2272 iki 9 vai. rytais, arba po 
7 vai. vakarais.

Mūsų darbus galite apžiūrėti — Parkes Str., Canley Vale, 
kur baigiame 9 namų statybų.

nuoti.
ALnis.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

kainomis odinius portfelius, dir
žus, moteriškus rankinukus bei 
atlieka remontavlmo ir atnaujini
mo darbus.
59 McMillan St, North Bankstown.

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 Hali.)

PATIKSLINIMAS. Pereitame 
“M.P.” nr., birželio įvykių minė
jimo Sydnėjuje aprašyme įsibro
vė netikslumas. Buvo parašyta, 
kad eilėraštį deklamavo Jūra Ju
raitė, o turėjo būti — Elvyra Ju- 
raitytė. Mažųjų deklamatorę Elvy- 
rų už klaidų atsiprašome.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simnlškls, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St., Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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