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KALBA
LIETUVOS DRAUGAI

Pereitais metais JAV senatas vi
sais balsais pritarė senat. P. Dau- 
glas rezoliucijai, kuria buvo reika
laujama atstatyti Lietuvoje ir kito
se Pabaltijo respublikose neprik
lausomybę. Dabar kitas įtakingas 
senatorius, Everet Dirksen, taip 
pat iš Illinois, pasižadėjo klek ga
lėdamas padėti Amerikos Lietuvių 
Tarybai visose jos pastangose ir 
žygiuose Lietuvai laisvinti. Sena
toriaus pareiškimu, bus tuščios kal
bos apie talką ir ramybę pasaulyje, 
jei Sovietai nepasitrauks iš paver
gtųjų kraštų. DIrksenas pastebėjo, 
kad šiuo momentu jis dar nesąs 
šimtu procentų tikras, jog per bu
simąją Keturių Didžiųjų konferen
ciją Lietuvos reikalas bus įtrauk
tas į jos darbotvarkę. Bet jei Lie
tuvos byla būtų įtraukta, tai sena
torius pareiškė neabejojęs, kad JAV 
vyriausybė ją gins visomis išgalė
mis. Pats senat. Dirksenas, akty
viai įsijungęs į Lietuvos bičiulių 
būrelį, senatui įteikė atitinkamą re
zoliuciją, kuri buvo perduota Ame
rikos senato užsienio reikalų komu 
sijai.

“N.Y. Herald Tribune" ragina 
vyriausybę reikalauti Lietuvos iš
laisvinimo. Žymus “N.Y. Herald 
Tribūne” Vašingtono komentatorius 
R. Drummond pareiškė nuomonę, 
kad JAV-bės pirmoj eilėj turi rei
kalauti sovietus pasitraukti iš Pa
baltijo valstybių: Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos, kurios buvo pirmiau
sia užpultos. Pabaltijo valstybių 
išlaisvinimas turinti būti pirmoji 
Amerikos sąlyga. Įžymusis Ame
rikos iliustruotas žurnalas “Life“ 
rašo, kad Amerikos vyriausybė pir
miausia Sovietus pareikalautų pa
naikinti geležinę uždangą, tuo į- 
galinant Vokietijos suvienijimą-ir 
Rytų Europos tautų išlaisvinimą, 
o paskui — derėtis. New Yorke bu
vo džiūgaujama, kad Amerikos pre
zidentas Ir jo užsienių reikalų mi- 
nisterls yra tvirtai nusistatę dėl 
Rytų Europos Išlaisvinimo princi
po. Jų užtikrinimas, kad Amerikos 
politika yra vedama pagal prez. 
Elsenhowerio 1953 m. balandžio 16 
d. kalboje suminėtas gaires, sukė
lė egziluose pasitenkinimą, o Mas
kvoje — “Pravdos” plūdimus!. Vi
si New Yorko radijai kartojo “Pra- 
vdos" straipsnį, kuriame preziden
tas už tai buvo plūstamas, o pa
reiškimas vadinamas “absurdu”.

I VILTYS IR ABEJONĖS
Artėjant 4 didžiųjų valstybių 

vyriausybių galvų konferencijai, vis 
daugiau spėliojimų, vilčių ir abe
jonių iškyla. Mes į šią konferen
ciją žiūrime su viltimi — o gal ir 
Lietuvos klausimas ten bus paju
dintas, gal kokio sprendimo, kuris 
priartintų mūsų tėvynei laisvės 
valandą, ten bus pasiekta, ar bent 
aiškių užuominų bus padaryta. Bet, 
realiai padėtį vertinant, šios vil
tys konferencijoje vargu ar bus re
alizuotos.

JAV prezidentas spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad Jis nesiti- 
kįs, jog pasaulio problemos būtų 
išspręstos Genevoje, bet jis turįs 
vilties, kad čia paaiškės, kaip ga
lima prie tų problemų sprendimo 
priartėti. Prezidentas Eisenhowe- 
ris nesitikjs iš konferencijos labai 
daug, bet jis jaučiąs, kad šį kar
tą yra daugiau galimybių pasiekti 
pasaulinės įtampos sumažinimo, 
negu prieš kelis mėnesius.

Prezidentas Eisenhoweris sutin
ka, kad Sovietų Sąjungos politikoj

esama pakitimų, todėl ir kalbėtis, 
aptarti svarbius klausimus, prieti 
prie pagrindinių problemų gal bū
sią lengviau. Bet tai dadr nereiš
kia, kad tos problemos jau bus čia 
ii- Išspręstos.

"Niekas netiki, kad marksistinės 
doktrinos — pasaulinės revoliuci
jos Idėjos Sovietai būtų atsisakę, 
todėl Vakarų vadai turi būti atsar
gūs” — pasakė Eisenhoweris.

SVARBIAUSIAS DARBOTVAR- 
KĖS PUNKTAS — VOKIETIJOS 

SUJUNGIMO KLAUSIMAS

Politiniai komentatoriai spėja, 
kad 4 Didžiųjų konferencijoj D. 
Britanija pirmiausiai iškelsianti 
Vokietijos sujungimo klausimą, 
nes tik jį išsprendus būsią galima 
prieti ir sėkmingai spręsti kitas 
Europos ir pasaulio problemas.

JAV prezidentas, D. Britanijos 
ir Prancūzijos ministerial pirmi
ninkai dar turės preliminarinį pa
sitarimą prieš konferenciją.

Tito vyks Maskvon
Reuterio spaudos agentūra pra- , 

I neša, kad Jugoslavijos preziden
tas Tito yra priėmęs Sov. Sąjun- 1 

Igos vralusybės kvietimą apsilan
kyti Maskvoje. Tito pakviestas So- Į 
vietų vadams viešint Belgrade.

Politiniai komentatoriai iš Bel
grado praneša, kad planuojamas į 
Tito vizitas atitinka Jugoslavijos 

, aktyviosios koegzistencijos politi
ką.

Kada Tito vyks į Maskvą ne
pranešama. Jis šiemet ir be Mask
vos bus labai užimtas, nes kelio
nių programoje yra Prancūzija, 
Abisinija ir Egiptas.

Nepersenai Tito yra aplankęs 
Graikiją, D. Britaniją, Turkiją, 
Indiją ir Burmą.

PABALTIEČIAI “IŠLYDĖJO” 
SOVIETŲ DELEGACIJĄ

Iš New Yorko pranešama, kad 
Molotovui su didžiule savo palydo
vų grupe iš New Yorko išplaukiant 
į namus, uoste buvo susirinkusi 
minia žmonių. Sovietus atlydėjo 
policijos ir vyriausybės pareigu-
nai. Uosto krantinėje buvo plaka-

PAVOJUS PRIE DURŲ
Rimti žodžiai 

triukšmingame posėdyje
Vak. Vokietijos parlament*- 

kancleriui dr. Adenaueriui kalbant 
dėl įstatymo patvirtinimo pašauk
ti karinei prievolei 6000 karininkų 
ir kareivių, kurie sudarytų būsi
mos armijos kadrus, opozicijos 
vadas Ollenhaueris šitam griežtai 
pasipriešino. Jo šalininkai sukėlė 
triukšmą, užglušinantj kalbėtojo 
žodžius.

Opozicijai aprimus dr. Adenaue- 
ris pasakė, kad Ollenhaueris, at
rodo, yra pamiršęs, jog Rytų Vo
kietijoj 150.000 vyrų jau yra ap
ginkluota ir jaunimas ten pradė
tas intensyviai ruošti civiliniam 
karui prieš Vak. Vokietiją. Toliau 
dr. Adenauerls nurodė, kad dabar
tinė Vak. Vokietijos politika ve
da prie Vakarų stiprinimo ir vie
ningumo Ir ji yra būtina, turint 
galvoj 4 Didžiųjų konferenciją bei 
Vak. Vokietijos kanclerio pakvieti
mą Maskvon.

— Opozicijos politika, — kal
bėjo dr. Adenauerls, — nuvestų 50 
milionų Vak. Vokietijos gyventojų 
kiap avinus į skerdyklą.

TAIKLIAI ŠAUDO
Reuterls iš Kong-Kongo prane

ša, kad birželio 28 d, Kom. Kinijos 
kovos lėktuvai numušė Nacion. Ki
nijos turbininį naikintuvą ir antrą 
sužalojo. Tą pačią dieną Kom. Ki
nijos lėktuvai pašovė civilinį lėk
tuvą, kuris buvo priverstas nusi
leisti Tungchuan saloje.

Nac. Kinijos žinių agentūra skel
bia, kad Kom. Kinijos lėktuvai 
yra sovietiniai MIG, kurių pilotai 
buvę rusai.

Kom. Kinija oficialiame prane
šime sako, kad visi numuštieji lėk
tuvai buvę virš Kom. Kinijos te
ritorijos.

tai su užrašais: “Freedom for the 
Baltic States” (Laisvės Baltijos 
kraštams), “ Every Soviet Repre
sentative a Graduate Spay” (Kiek, 
vienas Sovietų atstovas yra apmo
kytas šnipas) ir kt., kuriuos nešė, 
demonstruoją politiniai pabėgėliai 
iš už geležinės uždangos.

ČEKAI GRĮŽTA NAMO...
Čekoslovakija šiemet plačiai ati- 

daro vartus užsienio turistams. 
Numatoma, kad apie 5000 šėkų kil
mės žmonių iš Austrijos, Prancū-1 
zijos, Vak. Vokietijos, D. Britani- [ 
jos, JAV, Kanados ir Australijos 
šiemet aplankys savo gimtąjį kraš
tą. Vizos išduodamos vienam me
nesiui ir atvykusieji galės aplan
kyti savo gimines ir gimtosios vie
tos apylinkes. Jiems bus leidžiama 
aplankyti ir Pragą, kur turizmo 
įstaiga jais rūpinsis ir penkių die
nų viešnagė sostinėje kaštuos £ 25.

DULLES PAREIŠKIMAS
Šiam JAV užsienio politikos fak

tiškojo vairininko, atsidėjus ginan
čio moralinių vertybių reikšmę po
litiniame gyvenime, pareiškimui, 
minint tragiškuosius birželio įvy
kius ir deportacijas į Sibirą, tiek 
pabaltiečių, tiek kitų tautybių 
spauda skiria didelę reikšmę. Nu

rodoma, kad toks pareiškimas yra 
juo reikšmingesnis todėl, kad jis 
paskelbtas prieš prasidedant 4 Did
žiųjų pasitarimams, kada kai ku
riuose kraštuose pastebima tam 
tikra tendencija tragiškuosius įvy
kius ir pavergtųjų likimą ne kar
tą net visai nutylėti.

Pabaltijo kraštų pavergimo ir deportacijų į Sibirą sukaktį minint, JAV 
užs. reik. min. J.E. DULLES paskelbė savo pareiškimą, kuriame sa
koma:
Siunčiu nuoširdžiausius sveikinimus visiems daugelyje Amerikos vie
tovių minintiems tragiškuosius 1940-1941 m. įvykius, kuriais buvo su
naikinta Pabaltijo valstybių nepriklausomybė, o iš jų gyventojų jėga 
išplėštos pagrindinės teisės ir laisvės. Amerikiečių tauta tvirtai pri
pažįsta Pabaltijo ir kitų Vidurio bei Rytų Europos tautų teisę 
pačioms apsispręsti savo likimą. Kai šis principas bus pripažįstamas 
ne tik žodžiais, bet ir faktiškai vykdomas gyvenime, tada bus pasiekta 
didelė pažanga teisingos ir patvarios tajkos linkme.

TRAGIŠKOSIOS SUKAKTIES MINĖJIMAS 
MELBOURNE

Penkiolikos metų okupacijos ir f mintį, kad šiems namams įsigyti

JAUNIMAS BĖGA IŠ 
“ROJAUS”

Nordbadeno dienrašits "Heidel- 
berger Tageblatt” birželio mėn. 
128 nr. praneša, kad jaunuolių- iš 
sovietinės zonos plūdimas į Vaka
rų Vokietiją labai padidėjęs.

Vak. Vokietijoje apsigyventi lei
dimų prašė: vasario mėn. 2718 
kovo — 3521, balandžio — 3972, 
gegužės mėn. — 4917 jaunuolių. 
Bendras pabėgėlių skaičius iš ry
tinės zonos gegužės mėn. pasiekė 
20.000, jų tarpe 129 liaudies mili
cininkai.

Oficialiais duomenimis, nuo 1952 
m. sausio mėn. 1 d. iki 1954 m. 
gruodžio 31 d., iš rytinės zonos į 
Vak. Vokietiją atbėgo 537.865 as
menys, o iš Vak. Vokieltjos j Rytų 
Vokietiją iškeliavo 58.640.

Jaunuolių masinio bėgimo svar
biausios priežastys esančios šios: 
1. sustiprintas jaunuolių verbavi
mas į liaudies miliciją, 2. karinis 
auklėjimas FDE jaunimo organi
zacijoj ir 3. prileldimas, kad gali 
būti dar labiau suvaržytas tarp- 
zoninls susisiekimas.

ATOMINIS KARAS BŪTŲ 
TRUMPAS

šešias dienas trukę atominio ka
ro pratimai, kuriuose dalyvavo 
3000 Vakarų sąjungininkų lėktu
vų, įrodė, kad Vakarai gali sėk
mingai pasipriešinti užpuolikui ir 
pereiti į puolimą.

Sąjungininkų oro laivyno vadas 
Peter Wykenham — Barnes pa
reiškė, kad pratimai pilnai pasi
sekė ir parodė, kad 1. buvusio karo 
metodai daugiau nebeegzistuoja, 
2. kad kariuomenės daliniai priva
lo viską, kas jiems reikalinga, ga
bentis su savim ir 3. žemyno ka
riuomenės pagrindinė užduotis bus 
sulaikyti priešą ten, kur Jis yra 
ligi karas baigsis — o jis baigsis 
per keletą dienų.

Wykenham — Barnes toliau pa
sakė, kad čia nekalbama apie karo 
laimėtoją ar pralaimėtoją, bet Va- 
karai turi būti pajėgūs užpuolimo 
atveju pereiti į ofenzyvą. O kad 

| Vakarai tai gali, priešas būtų tuo- 
jaus įtikintas.

• Iš Vienos pranešama, kad 
šiuo metu Sovietų Sąjunga savo 
“globoj” vis dar tebelaiko 447 
austrus, nors, kaip oficialiai sovii*. 
tai skelbė, paskutinė austrų be
laisvių grupė jau yra paleista.

• N.S.W. vyriausybės minlste-', 
ris pirmininkas pareiškė, kad psi
chiatrinėms ligoninėms statyti ir 
praplėsti paskirta 12 milionų sva
rų.

PAVOJINGA PADĖTIS 
INDONEZIJOJ

Indonezijos prezidentui, kuris 
yra Ir vyriausias kariuomenės va-! 
das, paskyrus naują gen. štabo 
viršininką, armijų vadai atsisako 
šį paskyrimą pripažinti. Septynių j 
Indonezijos armijų vadai atvyko ' 
sostlnėn konferencijai su gen. šta
bo viršininku, tik niekas- nežino — 
su senuoju ar naujai paskirtuoju 
jie labiau nori šnekėtis.

Nesutarimai tarp prezidento į 
Soekarno ir augštųjų karininkų; 
prasidėjo 1952 metais, kada šie, 
įžiūrėjo vyriausybės mėginimą į 
kariuomenės reikalus įvelti poli
tiką. Nuo to laiko krašto apsau
gos mlnisteriu yra Maskvos auk
lėtinis Iwa, kairiojo sparno žmo
gus. Jo rekomendacija prezidentas 
dabar paskyrė ir naują štabo vir- i 
šininką. ,

Padėtis Indonezijoj įtempta. Ka- į 
riuomenė atsidūrusi tarp dviejų: 
vadų neramiai laukia padėties iš
ryškėjimo. Šį klausimą diskutuoja 
ir parlamentas.

• Oficialiai paskelbta, kad N. 
S.W. valstijoje duona pabrango 1 
penu 2 sv. kepaliukas. Moterų or
ganizacijos reiškia didelį nepasi
tenkinimą ir protestą.

• Iš Kairo praneša, kad Egip
to moterys laimėjo kovą dėl teisės 
studijuoti Al-Azhar, senlausiame 
pasaulio universitete, šis 1000 me
tų senumo universitetas yra vy
riausia dvasinė buveinė 400 milio
nų islamo išpažinėjų. Universiteto 
vadovybė pažadėjo moteris priimti 
į universitetą nuo ateinančių moks
lo metų pradžios. Jos paskaitų 
klausys atskirai nuo vyrų.

• Prancūzijos generalinio 
štabo viršininkas gen. A. Guillaume 
lankėsi Australijoje ir turėjo pa
sikalbėjimus su šio krašto augš- 
taisiais kariniais pareigūnais.

Gen. Guillaume savo 50 dienų 
kelionėje aplankys N. Zelandjlą, 
Naująją Kaledoniją ir eilę kitų 
kraštų Vidurio ir Tolimųjų Rytų 
sektoriuje. Jo kelionės tikslas — 
susipažinti su šių kraštų karinė- ■

14 metų pirmųjų deportacijų Pa
baltijo kraštuose sukaktį Melbour
ne minėjo sykiu visi pabaltiečiai. 
Suruošė Baltų Taryba.

Minėjimą pradėjus, Latvijos kon
sulas O. Rozitis anglų klaba daly
vius supažindino su Pabaltijo tau
tų tragedija.

Gimtosiomis kalbomis žodį tarė 
Estų Sąjungos Australijoje vice
pirmininkas V. Maidre, Latvių Są
jungos Melbourne pirm. A. Muriks 
ir A LB Melbourne Apylinkes pirm. 
S. Balčiūnas.

Meninėj programoj Melbourne 
Dramos teatro aktorius Malcolm 
Philips padeklamavo angliškai lat
vių poeto P. Aigars poemą “Red 
Train”; klarneto solistas A. Valius 
pagrojo Weberio Ir Schumanno 
kompozicijų; solistė sopranas Eri
ca Burkovitch, pianinu palydint 
Henry Penn, padainavo tris dainas 
latviškai. Meninę programą užbai
gė estų mišrus choras, dirig. Erick 
Purje.

Minėjimą uždarant žodį tarė Bal
tų Tarybos Victorijos pirm. A. 
Berztiss.

Minėjime dalyvavo daug pabal
tiečių ir australų.

SAVŲJŲ TARPE

Birželio 19 d. liūnąją sukaktį 
atskirai minėjo Melbourne lietuvių 
bendruomenė.

Minėjimas pradėtas pamaldomis 
šv. Jono bažnyčioje, šv. mišias at
laikė ir dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. Pr. Vaseris. Pamal
das gražiai paįvairino giesmėmis 
Zdanavičius ir Morkūnas.

Salėje minėjimą atidarė Melbour
ne Apylinkės pirmininkas S. Bal
čiūnas, primindamas tragiškosios 
sukakties minėjimo prasmę. Nu- 
kankiniteji Sibiro tremtyje ir tė-‘

, akcijas pirktų visos organizacijos, 
i taip pat siūlė skirti dalį gryno 
i pelno nuo pramoginių parengimų 
I bendruomenei, kad au galimai dl- 
, dėsniu įnašu galėtų prie lietuvių 
' namų įsigijimo prisidėti, nes liet, 
namai bus visų lietuvių namai, gi 
bendruomenė plačiausiai apjungia 
visą lietuviškąjį gyvenimą, todėl 
daugiau akcijų turėdama — dides
nio svorio turės ir lietuvių namų 
administravime.

Meninėje programoje p. švabaite 
— Gylienė skaitė savo kūrybos, 
jaunieji Bakaičiai (Saulius Ir Re
migijus) pagrojo smulku ir pas- 
kmabino pianinu, o klarneto solis
tas A. Valius, akomponuojant pia
nistei N. Valiuvienei, išpildė kele
tą kompozicijų.

Minėjimas baigtas tautos himnu.
Minėjimo proga Tautos Fondui 

surinkta £ 5.15.0, lietuvių namų 
akcijoms pirkti £ 12.15.0 ir kelio
lika tautiečių susimokėjo solidaru, 
mo mokestį.

J.M.

mis problemomis.
0 Iš Londono pranešama, kad į 

D. Britaniją atvyksta dvi Sovietų 
Sąjungos žemės ūkio specialistų 
delegacijos, kurių vienai vadovau
ja Sov. Sąjungos valstybinių ūkių 
ministeris Ivan Benediktov, o ki
tai žemės ūkio ministerio pava
duotojas. Delegacijų lankymosi 
tikslas — susipažinti su D. Brita
nijos žemės ūkio metodais ir nau
jausia technika.

0 Iš Melbourno pranešama, kad 
netrukus Victorijos vyriausybė 
įves “slaptų agentų” tarnybą tram- 1 
vajuose, kurie seks be bilietų va-j 
žinėjančius keleivius. Pereitais me- Į 
tais tramvajai davė apie 500.000 
svarų nuostolių. į

vynėje pagerbti susikaupimo mi
nute. Maldą už tėvynę pravedė 
kun. Vaseris.

A. Bakaitis savo paskaitoj pa
ryškino Lietuvos tragediją, pra
dedant Kražių Skerdynėmis, susi
pratusių lietuvių trėmimų į Sibirą 
dar carų laikais Ir vykdomu So
vietų genocidu šiandien. Prelegen
tas kvietė visus jungtis bendron 
tėvynes laisvinimo kovon, o lietu
vybės išlaikymui telkti visas jė
gas.

Apylinkės pirmininkas S. Balčiū
nas šia proga kvietė tautiečius, 
be politinių, religinių ir kitokių; 
skirtingumų, dėtis prie lietuvybės I 
tvirtoves statybos — savų lietu-1 
vlškų namų įsigijimo. Jis iškėlė)

Mirė prof. Ignas šlapelis
Ilgametis Kauno Meno Mokyk

los direktorius ir pasižymėjęs me
no istorikas mirė ir palaidotas 
Čikagoje. Velionis N. Lietuvoje tu
rėjo didžiulę biblioteką, į kurią 

buvo sudėjęs bemaž visą savo gy
venimo uždarbį. Jo kapitalinis vei
kalas, kuriame nagrinėjamas did
žio lietuvių dailininko M.K. Čiur
lionio kūryba, liko rankraščiuose 
Lietuvoje. Yra išleidęs visą eilę 
veikalų, tarp jų Meno Istorijos 
Metmenis ir kt. Paskutinis darbas 
— tapytojo J. Pautleniaus mono
grafija. “Terra” leidžia jo veikalą 
apie Leonardo da Vinci. Lietuvių 
spaudoje išsamiai atžymėta jo me
ninė veikla.

KUR MOLOTOVAS t- TEN IR

LIETUVIAI
Pereitą savaitę, grįždamas iš 

San Francisko Molotovas padarė 
ekskursiją po Čikagos miestą. Vie
noj vietoj jam keletas amerikiečių 
mėgino ploti, bet didžioji dalis 
susirinkusiųjų Molotovą pasveiki
no šauksmais... buuu, buuu...

Kitoj vietoj Molotovą atėjo “pa
sveikinti” grupė lietuvių su plaka
tais, kuriuose buvo užrašyta: “So
vietinė taika reiškia vergiją”. Po
licija lietuvių su j plakatais labai 
arti Molotovo neprileido.

1
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Birželio įvykiai
Pasaulyje

LIETUVOS OKUPACIJA IR BIRŽELIO 
DEPORTACIJOS MINĖTA VISAME 

LAISVAJAME PASAULYJE
Laisvinimo veiksniai Ir laisvaja

me pasaulyje gyveną mūsų tau
tiečiai drauge su latviais, estais 
Ir kitų pavergtųjų atstovais, taip 
pat tų kraštų, kuriuose yra įsi
kūrę, gyventojais kasmet mini Lie- ; 
tuvos ir kitų Pabaltijo kraštų oku-1 teisėtu Lietuvos okupavimu, dabar- 
pavimo bei pirmųjų masinių bir-' tine krašto padėtimi ir jame vyk- 
želio deportacijų sukaktis, šiemetį doma rusifikacija, taip pat papra. 
suėjus 15 metų nuo Lietuvos oku- [...................... " ”---- '—*-
pavimo, tos sukaktys buvo atžy
mėtos ypač įspūdingai. Šį kartą 
pasistengta dar plačiau, nei Ugi 
šiol, su Lietuvos laisvės byla su- 
pažadintl svetimieji, juo labiau 
kad okupantai ir toliau tebesisten- 
gia įtikinėti laisvąjį pasaulį, esą, 
tiek Lietuvos, tiek kitų Pabaltijo 
kraštų gyventojai patys savo lais
va valia pasiprašę įjungiami į So
vietų Sąjungą, o per tą laiką oku
puotuose Pabaltijo kraštuose bu
vusi padaryta tokia pažanga, ku
rios “buržuaziniams nacionalis
tams valdant” nebūtų buvę niekad 
pasiekta. Tragiškųjų birželio įw- 
kių minėjimai platų atgarsį rado 
amerikiečių, vokiečių, šveicarų, 
Italų, brazilų ir Teitų laisvųjų kraš
tų spaudoje.

Š.m. birželio 11-19 dienomis įvai
rių religinių bendruomenių namuo
se buvo meldžiamasi už Ištrem
tuosius į Sibirą, už visus laisvės 
kankinius, partizanus ir .kovotojus 
su okupantais, visus tolimiausiose 
darbo vergų stovyklose ar paverg
toje tėvynėje turinčius vilkti žiau
rų okupantų jungą. Į pavergtąjį 
kraštą ir į laisvojo pasaulio lie
tuvius paskelbė savo atsišaukimus 
Vliko Vykdomoji Taryba, taip pat 
bendrus pareiškimus padarė Baltų 
Taryba Vokietijoje, Pabaltijo lais
vės komitetai, Pavergtosios Jung
tinės Tautos, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos diplomatiniai atstovai ir 
kt. Reikšmingas JAV valst. sek- 
ret. J.F. Dulles pareiškimas, Ame
rikos katalikų episkopato ragini
mas melstis už persekiojamus ti
kinčiuosius Pabaltijo kraštuose ir 
visų raginimas jiems kuo galint 
padėti. Ypač įspūdingos smaldos 
už Lietuvą Iškilmės buvo suruoš
tos birželio 19 d. New Yorko ka
tedroje, Rio de Janeiro ir kitur 
Per minėjimus Ir ta proga suruoš
tus susirinkimus buvo priimta vi
sa eilė protesto pareiškimų Ir re
zoliucijų, kuriomis, atskleidus oku

ko miestą nuvykuslems laisvojo 
pasaulio valstybių užsienio reikalų 
ministeriams ir Jungtinių Tautų 
delegacijų pirmininkams buvo iš
siuntinėtas laiškas su memorandu
mu, kuriuo jie supažindinti su ne-

šyti Imtis visų reikalingų žygių, 
kad Lietuvai, kaip ir kitiems Pa
baltijo kraštams, padarytoji 
skriauda būtų atitaisyta, grąži
nant jai visišką nepriklausomumą.

PAMINĖTA III-JO LIE-I
TUVOS PREZIDENTO
MIRTIES SUKAKTIS

Prieš penkerius metus Ameriko-
Je mirė dr. Kazys Grinius, trečia
sis Lietuvos Respublikos preziden-
tas.

Dr. K. Grinius, bolševikams ant-

INŽ. R SIPAVIČIUS

TARPPLANETINIO SUSISIEKIMO

(Žiūr. Nr. Nr. 24, 25)

Sunkumai atsiplėšti nuo

pantų kėslus, buvo llasvųjų vals
tybių vyrai prašomi iš savo pusės 
daryti viską, klek tat nuo jų pri
klauso, jog būtų juo greičiau ats-
tatytas Pabaltijo valstybių suvere
numas. Amerikos Balsas iš Euro
pos ii* Iš Vašingtono, taip pat lie
tuviškosios radijo valandėlės per 
Medrido, Romos ir Vatikano radi
jus ta proga suruošė specialias 
transliacijas. Tragiškieji birželio 
įvykiai Ir Pabaltijo likimas bu
vo atžymėti ir per kitų kraštų ra
dijus.

Klabenamos visos durys
Š.m. birželio 20 d. JAV-se San 

Francisko mieste minint Jungtinių 
Tautų 10 metų įsteigimo sukaktį 
dalyvavo 60-ties kraštų atstovai. 
Ta proga buvo sušauktas specialus 
Jungtinių Tautų visumos susirin
kimas.

Vliko pirmininkas pasiuntė Jun
gtinių Tautų pirmininkui dr. Elco 
N. van KJeffens telegramą, kuria 
atkreipė jo dėmesį, kad j Sovietų 
Sąjunga, sulaužiusi galiojančias 
sutartis ir padarytuosius susita
rimus, 1940 m. birželio 15 d. įvyk
dė prieš Lietuvą ir kt. Pabaltijo 
kraštus agresiją. Lirtuva buvo oku
puota raudonosios armijos ir Jėga 
inkorporuota į Sovietų Sąjungą. 
Ši pasibaisėtina padėtis nėra pa
sikeitusi nė ligi šiol. Susirinkus 
Jungtinėms Tautoms paminėti 10 
m. sukakties nuo jų įkūrimo, Jung- 
itnės Tautos Vliko prašomos imtis 
visų reikalingų žygių, kad Lietuvai 
būtų pritaikyti Atlanto chartos
nuostatai Ir Jungtinių Tautų dek
laracijoje išreikštieji principai, o 
Lietuvos Respublikoje atstatyta 
laisvė ir nepriklausomybė.

Ta pačia proga į San Francis-1

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ DELE
GACIJOS ŽYGIAI VAŠINGTONE

š.m. birželio 13 d. Vašingtone 
lankėsi PJT delegacija, kuri buvo. 
priimta Valstybes Departamente.! 
Lietuvai šioje delegacijoje atsto-1 

vavo dr. A. Trimakas. Visų paverg- : 
tųjų tautų vardu buvo vieningai 
pareikšta, kad atėjo laikas paverg
tųjų tautų išlaisvinimą įtraukti į 
pagrindinių politinių reikalų eilę, I 
aiškiai pasakant Sovetams, kad j 
laisvasis pasaulis negali sutikti to- ; 
liau toleruoti užgrobimo ir pries
paudos, Sovietų vykdomos už ge
ležinės 
dovavo

žemės
Apžvelgę erdves, pasirinkę kelio

nės tikslą ir kelią — grįžtame 
prie raketos ir bandysime keliau
ti.

Paslaptinga jėga, arba visatos 
masių tarpusavio trauka, laiko 
lygsvaroje visus erdvės kūnus. Ji 
yra visuotine ir mes ją jaučiame 
be paliovos: kiekvienas kūnas že
mėje turi svorį — žemė jį traukia 
į save. Jau Platonas į šią traukos 
jėgą buvo atkreipęs dėmesį, bet 
jos pasireiškimui dėsnio formą da
vė Newton’as. Pagal Newton’o dės
nį, žemes traukos jėgos dydis ma
žėja atvirkščiai proprocingai nuo
tolio nuo žemės centro kvadratui.

uždangos. Delegacijai va- 
dr. Dimitrov.

ŽYGIAI VAŠINGTONE 
ži-

ALT
Gautosiomis iš Vašingtono 

niomis, ALT delegacija, kurią su-: 
darė vykd. komiteto nariai L. Ši
mutis, dr. P. Grigaitis Ir M. Vai- 
dyla, lankėsi oficialiose JAV įs
taigose. Ta proga ALT įteikė Vals- j 
tybės Departamentui memorandu
mą, kuriame atkreipė JAV politikų 
dėmesį, kad pirma, negu bus pra
dėti svarstyti kokie nors Sovietų 
pasiūlymai politinei įtampai suma, 
žinti, turi būti išlaisvintos komu
nistų pavergtos Europos tautos. 
Visas laisvasis pasaulis turi pa
skelbti šį nusistatymą kaip pag
rindinį Sovietams statomą reikalą- i 
vlmą. L. šimutis ir dr. P. Grigai- j 
tis per AB painformavo radijo ban-* 
gomls kraštą ir laisvojo pasaulio 
lietuvius apie memorandumo turi
nį Ir gautuosius pažadus Vašing
tone padėti kovoje už Lietuvos 
laisvę.

ra kartą veržiantis į Lietuvą, su 
šeima pasitraukė į Vokietiją ir su 
dešimtimis tūkstančių kitų politi
nių pabėgėlių išgyveno kelerius 
metus stovyklose. Paskui, atsira
dus galimybei emigruoti, išvyko į 
JAV, kur 1950 m. birželio mėn. 
4 d. mirė.

Dr. K. Grinius, dr. Vinco Ku
dirkos draugas ir artimas bendra
darbis, brandus kovotojas prieš 
carinės Rusijos okupaciją, gilus 
demokratinės minties puoselėtojas, 
plataus masto visuomenininkas ir 
valstybės vyras, lietuvių tautos ir 
valstybes gyvenime yra palikęs 
neišdildomų savo našaus darbo 
pėdsakų.

Jo mirties penkerių metų sukak
tis įspūdingai atžymėta š.m. blr-' jej kūnas žemės paviršiuje, apie 
želio 24 d. New Yorke. Minėjimą ąooi) mylių nuo žemės centro, sve- 
suruošė Lietuvos Valstiečių Liau- r;a> sakysim, 1000 svarų, tai 8000 
dininkų Sąjunga ir Tarptautinė, mylių augštyje jis svers 250 sva- 
Ūklninkų Sąjunga. Dalyvavo Newjrų> gj 100.000 mylių augštyje te- 
Yorko ir apylinkių lietuviai, gasus SVers tik apie 1,5 svaro. Žmogus, 
būrys amerikiečių ir kitų tauty- čia sveriąs 75 kilogramus, tokia- 
bių išeivių. Minėjimas vyko Cor- me aUgšštyje tesvers tik apie 160 
negie Endovment salėje, priešais gramų.
Jungtinių Tautų rūmus, kur pap
rastai vyksta Jungtinių Tautų 
pilnaties sesijos. Minėjimui vado? 
vavo p. A. Devenienė, lietuvių ats
tovė Tarptautinėje Ūkininkų Są
jungoje. Pirmasis į susirinkusius 
prabilo lietuviškai LVLS pirminin
kas, buv. žemės ūkio ministeris, 
J. Audėnas. Po jo visos kalbos vy
ko angliškai, kadangi auditorija 
buvo tarptautinė. Iš eilės kalbėjo

I St. Mykolaiczyk — Tarptautinės 
I Ūkininkų Sąjungos pirmininkas; 
| C.K. Huston — Free Europe Com

mittee ir State Department atsto
vas, dr.J. Pajaujis pasakė pagrin
dinę kalbą.

Dr. K. Griniaus biografija ang
lų kalba kartu su minėjimo prog
rama buvo išdalinta visiems mi
nėjimo dalyviams. Biografiją pa
ruošė H. Blazas. Be minėtų kal
bėtojų buvo paskaityti parelškimni 
raštu, kurių gerą pluoštą prisiun
tė įvairios institucijos, organizaci
jos ar asmenys, (h)

j erdves, reiškia nugalė- 
traukos jėgą, — čia tad 
tuo tarpu pagrindinis

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

SAVA SODYBA
LIETUVIŠKAME DVARE D. BRITANIJOJ

(ATOSTOGININKO LAIŠKAS)
Esu rašęs, kad mes įsigijome 

farmą netoli Londono. Ką ten 
farmą — lietuvišką sodybą, arba, 
kaip mandruočial sako, dvarą su
siorganizavome.

Aną dieną buvo iškilmingas šio 
dvaro atidarymas, įkurtuvės, lietu
viškai tariant, atšvęstos. Žmonių 
prigūžėjo, kaip į šv. Onos atlaidus 
Alvite. Atsimeni?! Iš visos šalies 
lietuviai važiavo traukiniais, au
tobusais, dviračiais, automobiliais 
savais — tik arkliais kinkytų ve
žimų stigo.

Kaip ir dera geriems lietuviams 
ir katalikams, pradėjome pamaldo
mis. Kun. Kazlauskas pašventino 
Ir 'Lietuvių Sodybos namus. Pas
kui baltu stiebu užsiliuogė mūsų 
trispalvė. Ta proga žodį taręs 
DBLS pirmininkas Bajorinas pa
sakė, kad šiandien iškeliama Lie
tuvos vėliava laisvai čia plevėsuos 
tol, kol mes ar mūsų valkai to
kią pat vėliavą laisvai iškelsime 
Vilniuje, Gedimino kalne. Perskai
čius Sodybos atidarymo aktą nu
skambėjo himnas.

Kalbų buvo mažai ir tos pačios 
trumpos. Todėl turėjome laiko so
dybą apžiūrėti, visokių žaidimų 
prasimanyti ir tinkamai įkurtuves 
atšvęsti.

Vaikščiodami savos sodybos lau
kuose, brisdami per vešlią paeže
rės žolę, apeidami maudymosi ba
seiną, slankiodami upelio pakran-

nam ir kodėl einam.
Paskui grįžom sodybom apėjau 

kambarius (o jų daugybė); greta 
namų esančią elektros jėgainę — 
Petrašiūnais vadinamą; arklides, 
milžiniškus šiltadaržius, prižėiu- 
slus dilgių ir įvairių piktžolių, bet 
kur jau matyti pirmieji darbščios 
letuvlškos rankos ženklai — dygs- 
tą ridikėliai, pamidoral, salotos, 
svogūnai ir... arbūzai.

Reiks dar sutvarkyti ir sodą. 
Atrodo, kad kiekvienas medelis 
turės savo vardą, nes girdėjau, 
kad kiekviena kolonija ar paskiras 
tautietis čia galės savo vaismedį 
pasisodinti ir atvažiavęs patikrin
ti, kaip jis nuga, kaip yra prižiū
rimas, kas nuo jo obuolius ar 
kriaušes nuvalgė.

Sava sodyba! Čia galėčiau upe
lius rašalo Išlieti apie atidarymo 
iškilmes berašydamas, apie džlau- 1 
gsmą dainomis išsiveržusi, - apie 
butelių baterijas kieme Ir visuose 
dvaro pakraščiuose. Bet tai bevil
tiška — jausmas žodžiais neišsa
komas 1

Rašydamas šį laišką dar tebesu 
savam dvare. Atostogauju. Po tru
putį dirbu darže. Vis rengiuosi 
vykti į malūną, kuris taip pat1 rei
kalingas remonto. Gal pasiseks 
sraunųjį upelį vėl įkinkyti ir suk
sis girnos kaukdamos... Taigi, dar
bų marios, reikia dar ir pinigo. 
Inventoriui, baldams, pastatų rė

temis, vis šnekamės, vis džiaugia
mės, kad turime žemės sklypą, 
kur galime laisvai niekieno nekliu
domi vaikščioti ir niekas mūsų 
žingsnių neseka, neklausia, kur ei-

montui. Taip kokių 500 sterlingų, 
mano galva, gal ir užtektų. Gir
dėjau, kad kai kurie svečiai, kai 
kurių apylinkių atstovai atidary
mo metu mūsų valdžiai įteikė svei-

Pakilti 
ti žemės 
ir glūdi 
tarpplanetinio susisiekimo sunku
mas. Žmogus yra kietos žemės pa
viršiaus gyventojas, todėl noras 
pasitraukti nuo to paviršiaus gi
lyn ar augštyn, reikalauja dide
lių pastangų. Už pasitraukimą vi
siškai iš žemės sferos, gamta pa
reikalaus augštos kainos, bet žmo
gus, atrodo, pasiryžęs ją mokėti.

Jei Iš erdvės vietos, kur žemes 
trauka pasidaro lygi nuliui, leisi
me bet kokiam kūnui laisvai kris
ti, tai jis, neimant dėmesin at
mosferos pasipriešinimo, kris že
myn 7 mylių greičiu per sekundę. 
Na, 25.000 mylių, apie 40.000 ki
lometrų greitis per valandą ir šių 
dienų tempui yra nemažas. Pav. 
kulka šautuvo vamzdį palieka apie 
1000 jardų greičiu per sekundę — 
tai tik apie 2100 mylių per valan
dą. Taikant atvirkščią procedūrą 
— jei kokį daiktą Išmesime į vir
šų greičiu 7 mylių per sekundę, tai 
jis, nugalėjęs žemės trauką, nors 
jo greitis ir sumažės iki nulio, j 
žemę daugiau jau niekada nebe- 
nukrls. Mažiausia tolimesnė jėga 
jį įstengtų nuvaryti į tolimiausius 
erdvės užkampius. Tad atsimlnki-
mė, kad pasitraukimo iš žemės sfe
ros greitis yra 7 mylios per se
kundę Ir jei tokio greičio nesuteik
sime “erdvės laivui” iškart ar pa
laipsniui, žemės traukos nenuga- 
lėsime.

Kuro problema
Įsivaizduokime mūsų raketą — 

erdvės laivą paruoštą keliauti. Sa
kykime, jo svoris 6 tonos. Mes ga 
lime apskaičiuoti kiek jam energi
jos, taigi ir kuro reikia, ka'd jis 
iškart įgytų augščiau minėtą grei
tį. Padegus gautume tik didžiulę 
eksplloziją — viskas sutirptų prie 
tokio kiekio energijos staigaus pra
siveržimo. Taigi, Jules Verne re
ceptą pritaikyti neįmanoma. Ban
dykime šį milžinišką energijos kie
kį sunaudoti per ilgesnį laiką, pra
dėję kelionę mažesniu greičiu, nuo
lat jį didinant. Bet čia vėl sun
kumai: pradžioje, kada žemės trau
ka didžiausia, turime kelti ne tik 
raketą, bet ir didelį kiekį kuro. 

' Tam, reikia papildomo kuro, o tam 
paplldomomam vėl papildomo,.. 
Ir šis kelias veda tik prie anks
tyvesnės katastrofos.

Einame toliau. Nustatyta, kad 
paėmus raketos su kuru ir rake-

kinimo laiškus ir banknotų pri
grūstus vokus. Toks Žukauskas 

wolverhomtonlečių vardu (pats ma
čiau) visus 52 sterlingus sodybai 
“pagerinti” atvežė. Taigi, susitvar
kysime gal ir be Australijos lietu
vių pagalbos.

Dabar baigsiu laišką, nes gird
žiu indai ant stalo žvanga, o šian
dien pavakariams bulviniai blynai 
Ir rūgusls pienas.

Simas Pagiraitis.

PROBLEMOS
tos be kuro svorio santykį 2.718:1, 

, tai raketa gali įgyti išmetamų du- 
: jų greitį. Bet šiandien, prie žino- | 
i mo tinkamiausio kuro, nustatant į 
j tokį santykį, raketa gali išvystyti 
Į greitį tik 1.36 mylių per sekundę.' 
Norint pasiekti (7 mylių per se-

I kundę) greitį, reikalinga didinti! 
tą santykį kuro sąskaitom Pri-

1 imant dėmesin visas nepalankias 
sąlygas, šis santykis turėtų bū
ti 1000:1. Tai reiškia, kad kiekvie
nai raketos tonai reikalinga apie 
1000 tonų kuro. Tokia raketa kon-

| struktyviai sunkiai įmanoma.
Minėtas santykis sumažėja iki 

racionaiinčs proporcijos, panaudo- 
i jus dviejų ar trijų ląlptų rake- 
| tas. Imsime trijų: trečias laiptas 
' savo kuru išmestų du viršutinius 
. į tam tikrą augštį; paskui imtų 
I veikti antrasis laiptas ir pagaliau 
i pirmasis pradėtų veikti psiekus 
pasitraukimo nuo žemės traukos 
greitį. Tokia raketa žemėje atro- 

i dytų tikras milžinas ir pradžioje 
' svertų apie 24.000 tonų.

Sandėliai erdvėje
Pasitraukimui iš žemės trau

kos sferos palengvinti, manoma 
būsiant galima įrengti erdvėje ku
ro papildymo stotis Tok.ų erdvėje 
plūduriuojančių kuro sandėlių, ar
ba dirbtinių mėnulių įrengimas, pa
lyginus su kitomis mūsų proble
momis, nėra nenugalima kliūtis. 
Tai galima realizuoti dar šiais 
laikais. Ypač, kai tokiais dirbti
niais mėnuliais yra susidomėję ga
lingųjų valstybių kariniai štabai, 
projektuodami oro bazių įrengimą 
erdvėje. O tokių mėnulių idėja 
gana paprasta: Jei kokį kūną iš
nešti iš atmosferos ribų ir jam 
suteikti atitinkamą augščiui greitį, 
tai tas kūnas keliaus orbita aplin
kui žemę visą laiką, iki kokia pa
šalinė jėga neišmuš jį iš lygsvaros, 
šiandien jau turime visą eilę dirb
tinių mėnulių projektų, kurių pa
grindiniai skirtumai — tai patal
pinimo erdvėje augštis. Pora pa
vyzdžių: 1. Prof. Oberth savo mė
nulį talpina į orbitą 22.200 mylių 
augštyje. Jis apkeliautų žemę per 
dvidešimt keturias valandas, t.y. 
nei “patekėtų”, nei “nusileistų”. 
2. Dr. von Braun savo mėnulį pa
leidžia tik 1.075 mylių augštyje. 
Jis, greičiu 15.840 mylių per va
landą, aplėktų žemę 12 kartų per 
parą. Tokio mėnulio statyba už
sitęstų apie 10 mėtų ir kaštuotų 
apie 25 miliardus dolerių.

Dirbtinis mėnulis, nežiūrint jo 
pavidalo, būtų nuolatiniame judė
jime, kuris vadinasi “laisvasis 
kritimas”. Tokiame judėjime bus 
ir mūsų “erdvės laivas”, pasiekęs 
nuo žemės pasitraukimo greitį. 
Kūnai “laisvo kritimo” judėjime 
visiškai neturi svorio. Žmogus, nu
kritęs nuo dirbtinio mėnulio, ne
kristų žemėn, bet keliautų šalia 
jo. Dirbtinį mėnulį, arba oro bazę, 
sukonstruotą žemėje, dalimis nu
gabentų į jo orbitą ir ten jį su
montuotų. žmonės vykstą monta- 
vimo darbų atlikti , vilkės Spe
cialius drabužius, apsaygojančius 
nuo kosminių spindulių, karščio ir 
šalčio. Vietoj butelio alaus — kiek
vienas turės butelį deguonio ir 
mažus motoriukus (raketinius) ju
dėjimui. Drabo brigada atrodys 
kaip tikros baidyklės. Darbas 
bus nesunkus, nes vienu pirštu 
bus galima kilnoti kelių tonų daik
tus; antvalandžlų galės kiekvienas 
dirbti kiek nori ir, reikia manyti, 
unijos pasirūpins, kad būtų mo
kami augščlo priedai...

Paminėję keletą žemės traukui 
nugalėti būdų, sykiu pamatėme tos 
didelės problemos dalį. Kur užkliu- 
vome? Nagi, prie kuro problemos, 
nes šiandien žinomas Ir vartoja
mas kuras šiam reikalui nėra pa
kankamai pajėgus. Tik išsilaisvin
ti iš žemės traukos vargu ar 
prkatiškai įmanoma, o kur kelionė 
erdvėmis, — tiesa, jo ten nedaug 
tereikės, — kur kelionė atgal, vėl 
panašūs sunkumai pakylant nuo 
Marso?...

Susiduriame su žmogumi.
Bet kuras nęsulaikys. Ši prob

lema bus išspręsta, nes ji sprend

žiama jau tominiame amžiuje. Gal 
tinkamo kuro pakankamai turėsime 
kitą savaitę, gal tik po metų, ar 
keletos. Rusai apskaičiavo, kad į 
mėnulį nukeliauti reikia tik dvie
jų uncijų urano. Į Marsą gal rei
kės keliolikos ar keliasdešimt sva
rų. O urano vien Australijoje iš
kasama tonomis... Reikia tada pa
laukti, kol atominė energija bus 
pajungta pilnai žmogaus kontro
lei. Pradžia jau padaryta.

Bet, deja, čia mes beveik užmir
šome šios žemės žmogų. Gi nuo jo 
viskas priklauso: ar iškilę į dide
les augštybes nepamesime proto ir 
savo pasiekimais, savo laimėjimais 
nesunaikinsime patys save? Ar.ne
įvyks tai anksčiau — Marso dar 
nepasiekus? Jei progresas eis svei
ka kryptimi, tai po keliolikos ar 
kelesdešimt metų — greičiausiai 
kur apie ašigalį — erdvės laivas . 
bus paruoštas ir tik lauks nulinio 
laiko pradėti kelionę. Viduje, šalia 
milžiniškos energijos rezervuaro, 
prie neišpasakytai jautrių ir tiks
lių aparatų, aklinai atskirti nuo 
visko, kas pasilieka — bus žmonės 
Pirmojon kelionėn kils du, gal trys 
šios žemės žmonės.

Mintis skrenda Žemaitijon
Kada aš valzduojdosi erdvės lai

vą ir įsigilinu į jo atsiplėšimo mo. 
men tą nuo kieto mūsų žemės pavlr. 
šiauš, prieš mano valią iškyla ki
tokios kelionės vaizdas. Ir matau: 
Žemaitijos ūkininkus (jeigu dar 

šiandien nenužudytas, neištremtas), 
dabar kolūkininku vadinamas, pa
sikinkęs rambų širmį į vežėčias, 
įsisodinęs pačią ir įsimetęs vaikį, 
pradeda kelionę į už penkių kilo
metrų esantį miestelį, kur važiuoja 
pirktis uknolių, druskos, ratams 
tepalo ar zuperio. Prieš sušerdamas 
širmiui botagu, gerasis žemaitis 
peslžegnoja...

Koks begalinis skirtumas tarp 
anos ir mūsų projaktuojamds kelio
nės. Toks pat skirtumas ir tarp 
keleivių. Kiekvienas “erdvės laivo” 
narys turės būti ir astronomas 
Ir nevigatorlus, ir inžinierius, Ir 
fizikas, ir medikas. Be to, dar pri
valės turėti visas fizines ir dvasi
nes savybes, kokių niekas nereika
lavo iš mūsų pažįstamo žemaičio. 
Ir įsivaizduokime tik, kaip jaustųsi 
erdvės laivo keleiviai, jeigu vienas 
jų, jau pirmąją savaitę pradėtų 
kalbėti apie grįžimą pas žmoną, 
arba supykęs pradėtų girgždinti 
dantimis, pergyventų haliucinacijų 
priepuolius, susijaudinęs pradėtų 
plūstis, arba garsiai poteriauti. O 
juk kelionėje jie išbus trejus me
tus. Mažiausiai.

Suprantama, kelleviai bus prati
nami ir grūdinami sutikti visokius

(Nukelta į 3 psl.)

PLEČIAMA IMIGRACI
JA AMERIKON

Imigracija į JAV pagal spec. įs
tatymą Iki šiol nėjo pagal numa
tytą planą. Jo vykdymas buvo su- 
kliuvęs įvairių formalumų ralzgė- 
je. Pagaliau ir pats įstatymas bu
vo kai kur per griežtas, be to, pati 
administracija prie įstatyminių su
varžymų buvo pridėjusi dar ir sa
vų. Pav. kvietėjas JAV pilietis, 
garantavęs kviečiamajam darbą ir 
butą, prie to savo kvietimo turė
davo pridėti dar gautąjį iš JAV 
valts. darbo biuro pažymėjimą. 
Dabar šis reikalavimas panaikin
tas. -Prezidentas Eisehowerls pa
siūlė pakeitimų ir papildymų kon. 
gresui. Numatoma palengvinti są
lygas pabėgėliams vykti į JAV. Tai 
labai gražus žmoniškumo žestas 
Tarp tų pasiūlymų ir palengvinimų 
yra vienas, kuriuo numatoma į JAV 
įsileisti džiovininkus, kurie pagal 
bendrąjį JAV imigracijos įstatymą 
ten nuvykti negalėtų. Tuo būdu dėl 
šios priežasties palikti Europoje 
kiti šeimos nariai, neturėję vil
ties pastoviai įsikurti drauge, kai 
šie papildymai bus priimti (numa
toma svarstyti liepos mėn.) galės 
vykti į Ameriką. Tikimasi, kad 
JAV kongresas šiems papildymams 
pritars.
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ARGENTINA I
— Argentinoje apie Lietuvos 

Steig. Seimą paskaitą skaitė, pla-. 
čial nušviesdamas jo darbus, pro-, 
fesorlus D. Gruodis.

— Cordobos un-to bakteriologi
nių tyrinėjimų skyriaus vedėju pa
kviestas dr. J. Kuncaitis, jau ir 
anksčiau pasižymėjęs kaip vienas i 
geriausių Argentinos baktlriologų.

■— Iš JAV atgal j Argentiną 
grįžo gilinęs metus laiko save 
studijas agr. prof. Ant. Krapo- 
vickas. Jis toliau dirbs mokslinį 
darbą Manfredo eksperimentinėje, 
agronomijos stotyje Cordoboje.

— Lietuvis Pr. Mackevičius dir
ba kaip gydytojas praktikantas 
Ramos Mejia ligoninėje. Jo sesuo 
yra ištekėjusi už Buenos Aires se
natoriaus Quindemillio.

— Argentinoje gražiai reiškiasi 
inž. J. Bukevičius, kurio Argenti
nos žemės ūkio ministerija ir Bue
nos Aires un-tas yra išleidęs visą 
eilę originalių mokslinių darbų 
arba vertimų iš svetimų kalbų, 
tarp jų Ir Iš lietuvių — apie Lie
tuvos linų kultūrą.

JUNGT. AMERIKOS VALST.
Amerikoje yra įsisteigusi Lie

tuvių Inžinierių — Architektų 
Sąjunga, kuriai priklauso apie 500 
narių. Pastaraisiais metais šios 
sąjungos narių skaičius didėja, nes 
į 14 įstoja jaunieji lietuviai inži
nieriai, baigę mokslus. JAV-se 
Sąjungos nariai atsidėję studijuo
ja Amerikos technikos augštą ly
gi ir savo susirinkimuose aptaria, 
kurie techniniai laimėjimai bus ga
limi panaudoti išlaisvintoje Lietu
voje.

Pasirodė naujas ’‘Varpo" nume
ris, kuriame paliečiama Ir visa ei
lė Lietuvos laisvinimo problemų. 
J. Audėnas rašo: “Apie žemės ūkio 
klausimą išlaisvintoje Lietuvoje”, 
taip pat “Visuomenės konsolida
ciją ir Vliką”, dr. V. Kanauka — 
apie dr. J. Staugaitį; V. Alseika 
— “Nuo stoyyklinės rotatorinės 
spaudos ilgi Lietuviu Enciklopedi
jos”, H. Blazas duoda žinių apie 
Tarptautinės Ūkininkų Sąjungos 
(IPU) veiklą ir kt.

JAV lieetuvių LB Clevelando 
apylinkė, rūpindamasi ypač pakelti 
lietuviško jaunimo jjvaslą, suruo
šė birželio 19 d. trečiąją lietuvių 
dieną. Buvo sudaryta plati meni
nė programa.

JAV-se Transmlssissipi šachma
tų pirmenybes, kuriose dalyvavo 

84 šachmatininkai, laimėjo P. Taut- 
vaiša, tuo būdu tapęs Vld. Ame
rikos ' valstybių čempionu. Kana
doje I Žalys yra laimėjęs Montre- 
alio miesto žaibo pirmenybes.

Hollywoode, pasauliniame filmų 
centre, kuriasi stipri lietuvių ko
lonija. Tarp jų yra ir filmų ar
tistė Rūta Klimonytė, kuri gražiai 
kalba Ir dainuoja lietuviškai. Fil
mų pasaulyje yra išgarsėję Jokū
bas šernas, kuris buvo, už dalyva
vimą prancūzų rezistenciniame są
jūdy prieš nacius išlaikytas 3 me
tus Buchenwaldo kacete, Ir britų 
bei kt. filmose dirbąs Laurynas 
Skinkis — Harvey, toliau filmuo
se pasirodo Rūta Romanaitė ir kt.

OLANDIJA
Groningęno un-te, Olandijoje š. 

m. gegužės 23-28 d.d. vyko teisių 
istorijos draugijos paskaitų ciklas. 
Jame dalyvavo visa eilė pasižymė
jusių teisininkų. Gegužės 24 d. 
paskaitą skattė d|r. J. Deveikė- 
Navakienė tema: Didybės įžeidimo 
nusikaltimas ir žmogaus asmeny
bės respektas pagal Lietuvos Sta
tutą (1588) Ir caro Aleksiejaus 
(1648-1649) “uloženiją”. Prelegen-I 
tė, pasirėmusi istoriniais teisiniais 
duomenimis, įrodė, kokia augSta 
buvo Lietuvoje tais laikais teisinė 
santvarka.

ŠVEICARIJA
Šveicarijoje buvo suruošta tarp

tautinė skaučių vadovių stovykla, 
trukusi 3 savaites. Dalyvavo 16 
tautų atstovės, tarp jų ir 5 lietu
vės skautės iš Vokietijos, kurios 
pasirodė programoje su taut, šo
kiais ir kt. Stovykla buvo ruošta 
įvairių tautų Jaunimo sugyvenimui 
skatinti.

VOKIETIJA
Kartoteka, kurioje surašyti ir 

lietuviai tremtiniai. Arolseno mies
telyje, Vak. Vokietijoje, veikia did
žiule įstaiga, kurioje suregistruo
ti visi dėl buv. karo iš savo tėvy
nių pasitraukę lietuviai, lenkai, če
kai ir kitų tautybių žmonės. Apie 
20 milionų pavardžių yra toje 
milžiniškoje kartotekoje. Anksčiau 
ši įstaiga buvo išlaikoma tarpt, 
pabėgėlių organizacijos UNRRA, 
vėliau IRO. Š.m. birželio 7 d. mi
nėtoji įstaiga perduota tarptauti
nei komisijai, j kurią įeina Jungt. 
Tautų, Amerikos, Anglijos, Pran
cūzijos, Olandijos, Belgijos, Izrae
lio, Italijos, Vakarų Vokietijos ir 
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
atstovai. Kartotekoje esą 20 milid- 
nų sąrašų rodo, kad šie žmonės 
yra raudonojo komunizmo aukos, 
kuris pasauliui byloja apie savo 
tėvynių pavergimą.

Tarpplanetinio 
susisiekimo problemos

(Atkelta iš 2 psl.) 

netikėtumus. Iš šimtų tūkstančių 
tik keletas bus atrinkti. Ir tai su
prantama.

Kokios šito skridimo sąlygos ir 
pirmieji įspūdžiai? Atėjus nuliniam 
laikui, laivas, maksimallonio leis
tino žmonėms smūgio paveiktas 
pradės kelionę. Jis atitruks nuo že
mės automatinėje kontrolėje, nes, 
manoma, žmonės pradžioje gali nu
stoti sąmonės. Atsipeikėję jie pa
matys pro langą tik Juodą bedug
nę, nes žavi dangaus mėlynė, šios 
žemės poetų apdainuota, kuria mes 
grožimės, baigiasi jau 12 mylių 
augštyje. Iš saulės pusės laivą kai
tins apie 4000 laipsnių F., kitą 
pusę šaldys absolotlnio nulio tem
peratūra. Pakui ims reikštis nepa
tirtas svorio nustojimo jausmas, 
beimė susidurti su meteoru, baimė, 
kad laivo sraigtai neatsileistų, bai
mė paklysti lydės be paliovos. Pas
kui nusileidimo klausimas ant Mar
so. Tai vis nervus "kuteną” daly
kai ir jie truks kelis metus.

Pilnas triumfas bus tada, ka 
tas “erdvės laivas” sugrįš Ir jo 
keleiviai savo lūpomis ištars: “Mes 
grįžome iš Marso”; kada jie gyvu 
žodžiu papasakos ką matę ir pa
tyrę. Čia dar vienas klausimas: 
kelintas iš pakilsiančių vėl su
grįš šion ašarų pakalnėn?

Kokia nauda, kam mums 
reikalingas tas Marsas?
Taip atrodo populiariai aptarta 

kelionė į Marsą, tokia būtų popu
liariu atspalviu nušviesta tarppla- 
netinlo susisiekimo techniškoji pu
sė. Yra Ir kita šio klausimo da
lis, kurios mintis gal tilps klausi
me: kas iš viso to, ką duos šios 
milžiniškos problemos išsprendi
mas, kokia iš to nauda? Deja, tai 
jau filozofijos laukas ir jin įb
ridus susidurtume su nauja tema. 
Aš čia tenorėčiau iškelti, palygin
ti miniaturinį klausimėlį: ko žmo
nės, dėdami tiek pastangų, sude
dami tiek gyvybių aukų ir išeik
vodami energijos bei pinigo ver
žiasi į Everesto viršukalnę, neria 
į Jūrų gelmes neišmatuojamas. 
Atsakę į šį klausimą mes netoli 
būsime nuo teisingo atsakymo į 
pagrindinį klausimą. Viena gali
ma drąsiai tvirtinti, kad dauge
liui nebus jokios tiesioginės nau
dos nei Marsą ar kitą planetą pa
siekus, lygiai jokios apčiuopiamos 
naudos Iš Everesto viršūnės, — ly
giai taip, kaip anas tautietis, ku
ris pakviestas į koncertą, šventę 
ar paskaitą, “gudriai” atsakė: 
"Durnių darbs”.

Visvien, kokią praktišką naudą 
turėtume iš kelionių į erdves, — 
jų galutinis tikslas yra surasti 
gyvybę, laimjngiausiu atveju žmo
gų. Ir jei tai kada nors pavyks, 
— žmonės šio pasaulio, pasaulio 
egzistuojančio visatoje, kur tiek 
daug nieko, tiek daug kraš
tutinumų, — pažvelgę į viršų pa
jus malonią raminančią šilumą, 
žinodami, kad jie ne vieni...

(Pabaiga)

I Balfo Pirmininkas
Europoje

Atvykęs į Europą Balfo pirml- 
I ninkas prof. kan. dr. J. B. Končius 
š.m. gegužės 21 d. Muenchene į vai. 
rių lietuvių organizacijų atstovams; bendrųjų Olimpinių Žaidimų dalis, 
ir veikėjams padarė pranešimą reikalaujamų sąlygų yra
apie savo kelionės tikslus ir misi- I pravedami skirtingu laiku ir kitė
ją Europoje. I Je vietoje. Olimpinių Žiemos žai-

„ „ _ . . dimų programoje randame šias
Savo pranešime Balfo pirmą.. šakas; č(uoži 2) sli. 

pažymėjo, kad Jam ypač rupi emu leidimąsi nuo kalno
gracijos reikalai. Prieš vykdamas I '
Europon, I 
tinkamas įstaigas JAV-se ir daręs 
reikalingų žygių Londone, Pary
žiuje ir Ženevoje. Pagal dabartinį 
emigracijos įstatymą, kuris stato' 
kur kas daugiau įvairių reikalavi- | 
mų iš norinčių į JAV emigruoti 
už IRO laikų įstatymą, per dve
jus metus teįvažiavo dar labai ne
didelis skaičius, nors jo galiojimas

Į baigiasi jau ateinančiais metais.
Emigraciją pagal šį įstatymą Bal i S1 gražianl0
ras apsiėmė vykdyti jau visiškai'____
savarankiškai. Dabar per Balfą! 
galima emigruoti į visus kraštus ‘ 
ne tik lietuviams, bet ir kitų tau
tybių tremtiniams. Neįstengian- į 
tiems patiems apsimokėti už kelią 
Balfas gavo kreditų Iš Tarpvals
tybinio Fondo ir iš JAV vyriausy
bės. Tokie skolininkai vėliau ga
lės grąžinti dalimis, ir jiems ne
reikės mokėti procentų. Prieš iš
vykdamas Europon, daug padaręs 
ir garantijų reikalu. Tikisi, kad 
jomis Balfas galės aprūpinti visus 
norinčuis jų gauti. Kadangi pagal 
dabartini spec. įstatymą leistoji) 
kvota neįeina į lietuvių pagrindi
nę kvotą, tai Balfo pirmininkas 
pareiškė pageidavimą, jog kiek ga.

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI
1956 M. OLIMPINIAI ŽIEMOS ŽAIDIMAI

,a i
* įOlimpiniai žiemos Žaidimai yra; resnės gamtos sąlygos šioms žai- 

1S Į bendrųjų Olimpinių Žaidimų dalis, dynėms pravesti.

remaiai. rr.es vyauam-s t-mig _ (b(lbslelgbing) ir 4) 
tam tikslui aplankęs ati- . , ..ledo rutulį.

šias sporto šakas įmanoma pra
vesti kraštuose, kur yra pastovi 

I žiema Ir tinkamos tam geografinės 
j sąlygos. Kitaip sakant, šioms žai- 
| dynėms pravesti reikalingas ledas, 
, sniegas ir pastovi, žema žiemos 
i temperatūra:
| Ateinantiems Olimpiniams Žiemos 
: Žaidimams pravesti Jau yra numa
tyta vietovė Italijos dolomitais kal-—— - , 6OOo

j gyventojų miestelyje Cortinoje.
Cortina, pakilusi 4016 pėdų virš 

jūros paviršiaus, yra tik kelių va
landų, važiuojant traukiniu, atstu 
nuo garsiojo Venecijos miesto. Pats 
miestelis nedidelis, bet pasižymi 
nepaprastai gražiomis apylinkėmis 

į ir amžinai sniegu dengtomis kalnų 
viršūnėmis, kurios supa miesteli 
iš visų pusių. Cortina turi 50 mo
derniškai įrengtų viešbučių, bet 
miesto administratoriai davė paža
dą patogiai apgyvendinti 
000 atvykstančių svečių. 
Cortina yra garsi žiemos 
mėgėjų pasaulyje, nes jos 
štai ką sako:
Jau 1897 metais Cortinoje buvo 
slldinėjama pašliūžomis, o čiuoži-

iki 20.

sporto 
istorija

lint didesnis lietuvių skaičius pa- i “““‘“"J“1"“... . .. , . , mas buvo pradėtas 1902 metaissistengtų emigruoti dabar pagal | ,„. .. . , . „ , I ant gražaus, užšalusio ežero,veikianti spec. įstatymą. Balfo vyk-. _ , , , , - ., . ;. ... • . ■ Leidimasis nuo kalnų rogutėmisdomos emigracijos reikalams istai- , 
gas Vak. Vokietijoje numatęs tu- i 
rėti Muenchene ir Hamburge. Ne
galintiems emigruoti j JAV pata
rė pagalvoti apie Vykimą Kolumbi- 
jon ir Venesuelon,, kur taip pat| 
esą galimumų pakenčiamai įsikur
ti. Balfo šalpa pabėgėliams bus 
vykdoma ir toliau. E.

ant gražaus, užšalusio ežero.

. buvo pradėtas 1908 metais, o kada 
i 1924 metais pradėjo žaisti ledo ri
tulį, Cortina tapo viena Iš popu
liariausių žiemos 
visoje Italijoje.

j Aštuonis kartus 
j sporto varžybos 
. Cortinoje ir yra 
1 kad vargu ar yra pasaulyje

Įnimifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffl

sporto vietovių

pasaulio žiemos 
buvo pravestos 
prieita išvados, 

ge-

NAUJI LEIDINIAI
I ATSIUSTA PAMINĖTI

Pirmasis Nepriklausomos Lietu
vos Dešimtmetis (1918-1928) Pa
rašė: P. Klimas, K.F. Kemėšis, J. 
Purickis, J. Savickis, M. Yčas. 
Antrasis leidimas. 173 psl. Išleido 
Nidos Knygų Klubas, Londone.

Tai pirmojo nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimo dešimtmečio poli
tinio, ūk’lnio ir kultūrinio gyveni
mo apžvalga. Medžiaga pateikta 
kondensuotai. Objektyvus, faktais 
paremtas ano laikotarpio Lietuvos 
gyvenimo vaizdas atskleidžia mū
sų atgimusios valstybės pastangas 
ir ryžtą.

Aloyzas Baronas — Antrasis 
krantas — novelės. Išleido Nidos 
Knygų Klubas. 132 puslapiuose tel
pa nevienodos literatūrinės vertės 
ir didumo novelės.

Eduardas Turauskas — Le Sort 
Des Etats Baltes — informacinis 
leidinys prancūziškai. Pateikta aps
čiai faktais paremtos medžiagos 
apie Lietuvą ir kitus Pabaltijo 
kraštus, išryškinant Sov. Sąjungos 
padarytą šioms valstybėms ir tau. 
toms skriaudą. Išleido Vykdomo
sios Tarybos Inf. Tarnyba Reut- 
llngene.

Juozas Bertulis — Abejotinas 
asmuo — dviejų veiksmų ir vieno > 
paviekslo operetė. Išleista Los An
geles, Californijoje, JAV. Tekstą 
kalbos atžvilgiu peržiūrėjo Bron.

( Raila. Išleista rankraščio teisėmis 
,u. ucijrnv .i , autoriaus 45 metų muzikinio dar-

dinyii Garmlsch — Partenkirchen, j bo sukakčiai atžymėti.
i Juozas Bertulis—Lietuvos skam-
I bučiai — dainos mokyklinio am- 

proga j įiaua vaikams. Rinkinėlyje 35 dai- 
| nų ir žaidimų tekstai su gaidomis.

Girios aidas — miškininkystės 
žurnalas — Nr. 1-2. Išleista Ame
rikoje Lietuvos Miškininkų Sąjun
gos 25 metų sukakčiai atžymėti. 
Leidžia Lietuvos Miškininkų Sąjun
ga Išeivijoje. Redaktorius prof..J. 
Kuprionls. 150 psl.

Pėdsekis — Sydnėjaus Vletinlnki

Nuslleidimas slidėmis nuo kalno 
yra pravedama kalnuotoje vietovė
je, kur kalno kritimo staigumas 
yra 3117 pėdų, atstume 1 ir J my
lios. šis kelias yra vienas iš pa
čių sunkiausių ir įdomiausių Eu
ropoje, prasidedąs 7546 pėdų augš
tyje ir einąs tarp dviejų eilių 
uoluotų kalnų.
Numatoma, kad šiuose žaidimuose 
dalyvaus 1300 geriausių pasaulio 
žiemos sporto atstovų, kurie, pra
dedant sausio mėn. 26 d. varžysis 
dėl geriausio žiemos sportininko 
vardo irtik vasario mėn. 5 d. baig
sis gražieji žiemos sporto parengi
mai. Numatoma, kad šiuose žaidi
muose dalyvaus ir 40 Australijos 
sportininkų.
Pirmą kartą Olimpiniai žaidimai 
buvo pravesti 1924 metais ir dar 
niekada • nebuvo taip, kad bendrų
jų Olimpinių žaidimų vieta su
taptų su Žiemos Olimpinių Žaidi
mų vieta. Tik du kartus Olimpi
niai žaidimai, kaip bendrieji, taip 
ir žiemos, buvo pravesti tuose pa
čiuose kraštuose. Būtent, 1932 m. 
didysis Olimpinių Žaidimų festi
valis buvo pravestas Los Angeles 
mieste (U.S.A.) ir Žiemos Žaidi
mai — Lake Placid. Antrą kartą 
1936 m. Berlyne' ir žiemos Žai-

Vokietijoje.
Tokiu būdu, mums Australijoje 
gyvenantiems, bus didelė ] '
pamatyti 1956 metų bendruosius 
Olimpinius Žaidimus, bet vargu ar 
atsiras bent vienas iš mūsų tau
tiečių, kuriam sąlygos leistų ste
bėti ir žiemos Olimpinius žaidi
mus Cortinoje.

L. Baltrūnas.

Gedvilas “informavo’

IB
VAISMEDŽIŲ GENĖJIMAS
Vaismedžių genėjimu pašalina

me pasenusias, sužalotas šakas ir^ to8e- TodeI čia reikla Sengti dau- 
padidiname derlių. Jauni medžiai 
genimi norint sudaryti jo gerą for
mą. Pagrindinis vaismedžių genė
jimas atliekamas žiemos metu.

Pirmųjų kelių metų genėjimas 
formavimas yra vienodas visiems 
vaismedžiams. Pirmametį medį rei
kia genėti gana stipriai, paliekant 
pagrindinį kamieną (1,5-2 pėdų 
augščio) su 3-4 pumpurais, iš ku
rių išsivysto pirmųjų metų šakos.

Pirkti iš medelynų bei sodininkų 
vaismedžiai yra dažniausia vienų 
metų senumo, tad pirmųjų metų 
genėjimas atpuola, nes tai jau at
likta medelyne. Toliau reikia genė
ti tik šakų viršūnes, paliekant apie 
1-1/3 šakos. Nupjauti prie pum
puro, kuris yra šokos išorinėje pu
sėje. Sekančių metų augime iš 
kiekvienos nugenėtos šakos atsiras 
dvi šakos. Tad šakų skaičius tre
čiais metais pašoks iki 6-8. Trečiais 
metais šakas reikia vėl sutrum
pinti iki 1/3-i. Tiesa, nevlsos ša
kos bus vienodos. Vienos bus stip
resnės, kitos -silpnesnės. Tuo at
veju, genėti tik stipresnes šakas, 
gi silpnesnes neliesti. Pavasary 
silpnesnės, negenčtos šakos gaus 
greičiau maisto ir susilygins bei 
pralenks genėtas šakas. Trijų me
tų nuoseklus genėjimas yra pakan
kamas vaismedžio suformavimui.

Tolimesnis vaismedžio genėjimas 
yra truputį sudėtingesnis, nes čia 
reikia atpažinti lapų bei žiedų 
pumpurus, žiedų pumpurai yra 
stambesni, apvalesni ir atsikišę 
nuo šakos, tuo tarpu lapų pumpu
rai yra prigulę prie šakos ir 
smulkesni, daugiau smailesnės for
mos. Lapų pumpurai būna daugiau 
pavieniai, žiedų-dažnal grupėse, 
ypač aprikosų ir persikų, šakų vir
šūnės dažniausiai turi tik lapų 
pumpurus. Kad geriau išsivystytų 
žemiau esą žiedų pumpurai, rei
kia genėti šakų galus. Nevisi vais
medžiai yra vienodai genimi. Juos 
galima skirstyti į dvi pagrindines 
grupes: 1) kriaušės, obelys ir sly
vos bei 2) aprikosai Ir persikai.

Pirmoji grupė turi nuolatines 
vaisių šakeles žemesnėse šakų vie-

giau šakų viršūnes, kad vaisių ša
kelės gautų daugiau maisto Ir ga
lėtų geriau išsivystyti.

Antros grupės vaismedžiai vai
sių pumpurus turi tik jaunose ša
kose. Lapų pumpurai pavasary iš
sivysto į šakas su lapų ir žiedų 
pumpurais. Genėti iki trečdalio 
šakos, nukerpant šaką prie sveiko 
išorės lapo pumpuro, šios grupės 
vaismedžius reikia genėti žymiai 
stipriau negu pirmos, grupės med
žius.

Gana sunku yra suglaustai ir be 
iliustracijų aprašyti vaismedžių 
genėjimą. Tad pravartu yra pasi
dairyti pas prityrusius sodininkus 
bei gauti šiuo reikalu (Fruit Pru
ning) literatūros veltui iš Žemės 
Ūkio ministerijų (Department of 

Agriculture), kurios yra kiekvienos 
valstijos sostinėse.

Citrus medžius (apelsinai, cit
rinos, grapefruitai, mandarinai) 
genima tik pavasary, atšilus orui. 
Juos formuojama daugiau į užda
rą, ne į atvirą, kaip kitų vaismed- 
žiu, formą. Genėti tik tas šakas, 
kurios yra perdaug išsikišusios, ar 
arti viena kitos. Reikia žiūrėti, kad 
vaisiai Apsitrintų į šakas.

Apgenėtus medžius nėra būtino 
reikalo aptepti specialiu vašku ar 
dažais (white lead paint), nes 
smulkesnės, nestoros šakos pačios 
užgydo savo žaizdas. Jei šaka bu
vo stora ar labai sužalota, tai pa- 
triama yra aptepti dažais ar vaš
ku, tuo apsaugojant medį nuo įvai
rių užkrėtimų. rga

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

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

■r. ,, ,--------- >---------------, rvuscniB — oyunejaus v leviiiuitu
Švedijos parlamentarus jo8 Skautų.čių neperijodinis laikraš-

Okup. Lietuvos bolševikinės "Ml- tis. Nr. 1 Išleistas Sydnėjuje 1955 
nisterlų Tarybos pirmininkas” M. j IV. I. Leidžia Skautų Vyčių “Ge- 
Gedvilas buvo pasiųstas dalyvauti | ležlnio Vilko' “
iš Švedijos atvykusio parlamenta
ro, vad. Rlgsdago, delegacijos pri
ėmime Maskvoje. Jame, kaip skel
bia Vilniaus radijas, birželio 14 d. 
pranešime, dalyvavo Mikojanas. 
vad. "Tautybių Tarybos užsienio 
reikalų komisijos pirmininkas” še- 
pilovas, “Tautybių Tarybos biudže
tinės komisijos pirm.” Safronovas 
ir “Tautybių Tarybos įstatymų su
manymo komisijos pirm.” Gedvi
las.. Jie, kaip sakoma pranešimo, 
“supažindino delegacijos narius su 
TS-AT komisijų veikla” ir jų dar
bais. Netenka nė aiškinti, kaip pvz. 
toks bolševikams parsidavęs Ged
vilas aiškino kad ir apie.okup. Lie. 
tuvos gyvenimą ir “pažangą einant 
petls į petį drauge su kitais tary
binės šeimos nariais”... Minimoji 
švedų parlamento narių delegacija 
Sov. Sąjungoje viešėjo nuo birželio 
1 iki 10 d. Joje dalyvavo 15 par
lamento narių vyrų Ir 1 moteris. 
Delegacijos vienai grupei buvo ap
rodyta Ukraina, antrajai — Už- 
kaukazis ir trečiajai — Turkesta
nas. Deja, nors net pačių švedų 
kai kurių laikraščių buvo pareikš
tas noras, kad būtų leista jai nu
vykti į pavergtuosius Pabaltijo 
kraštus, atstovai ten nebuvo įsilei
sti.

— Sov. Sąjungos min. pirminin
kui marš. Bulganinui suėjo 60 m. 
Ta proga jam buvo įteiktas Leni
no ordinas ir, pjautuvo bei kūjo 
aukso medalis, o jis pats gavo 
“socialistinio darbo didvyrio vardą” 
Sukaktis turėjo būti atžymėta ir 
Lietuvoje.

būrelis. Redeguoja 
redakcinis kolektyvas. Atspaustas 
retatoriuml.

Ignas Končius — Medžio droži
niai gimtajam kraštui atsiminti. 
Išleido Liudas Končius Amerikoje. 
Spauda Lietuvių Enciklopedijos 
spaustuvės, Bostone. 222 puslapių, 
250 meniškų Ig. Koričlsua stili
zuotų kryžių, koplytėlių, smūtke- 
lių, nuotraukos puošia šį 
albumą. Kaina 5 doleriai.

LituanuB — Lithuanian Acade
mic Youth Bulletin. Nr. 2. 1955 m. 
Leidžia kas trys mėnesiai Lietuvių 
Studentų Sąjunga Amerikoje. Re
daguoja A. V. Dundzila (vyr. red.), 
K.A. Mikėnas, L. Sabaliūnas, D. 
J. Valančiūtė, P. V. Vygantas. Lei
dinys anglų kalba yra skirtas už
sieniečius (angliškai kalbančius) su 
Lietuvos problemomis supažindin
ti. Leidinyje apstu informacinės 
medžiagos. Lituanus tiktų plačiau 
paskleisti ir Australijoje, ypaš a- 
kademinio jaunimo tarpe.

r
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Parduodamos |
❖ STATYBININKŲ IR PAU- ‘ 
X KŠČIŲ FARMERIŲ AUTO.
X MOBILIAMS DĖŽES

R. ARMSTRONG,
t

27 Carlingford St. Regents
£ Park, N.S.W.

X 3 min. nuo stoties. Kreiptis ir
X savaitgaliais. Nemokamas 
v pristatymas.
x i

i

THE IMPERIAL
Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.

Puikioje vietoje. įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu
tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va
dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin
kes. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu 
- £5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523.

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
žiausioje Australijos vietovėje.
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GRAŽUS PAPROTYS 
Savaitgalio Mokyklos Tėvų Ko

miteto kurį sudaro K. Labutis, 
p. Jarašienė ir V. Bivainis, ini-i 
ciatyva suorganizuotos sekmadie-j 
nio popiečių paskaitos. J. Žilins
kas jau 3 sekmadienius skaitė sa
vo paskaitų ciklą iš lietuvių lite
ratūros. J. Žilinsko kruopščiai pa
ruoštos paskaitos suteikia ne tik 
žinių, bet sykiu yra progos jauni
mui, kuris iš eilės kas sekmadienį 
renkasi visi kito jaunuolio tėvų

Sydnėjus
JONINIŲ VAKARAS

Mažosios Lietuvos Bičiuliu Drau
gijos Sydnėjaus skyriaus suruoš
tame Joninių vakare, kuris įvyko’ 
liepos 2 d. Milsons Point salėje, 
dalyvavo per 70 Draugijos nariui 
ir svečių.

Vakaras pradėtas choro daina 
(iš plokštelės) “Kur lygūs laukai”. I 

Dr-Jos pirm. J. Reizgys papasakojo' 
apie Jonines ir jų papročius Lietu-j 
voje, kiek plačiau paliesdamas Jo
ninių tradicijas Mažojoj Lietuvoj,! namuose, praleisti popietę grynai 
kur Joninės buvo tarsi tautinė šven- Į lietuviškoje aplinkoje, 
tė, ypač mėgiama jaunimo. Kalbė-i 
tojas išreiškė vilti, kad atgaivin
tos Joninės šiame krašte, ateityje 
susilauks dar didesnio susidomėji
mo ir bus švenčiamos plačiau, erd
vesnėse salėse.

Meninėje programoje Valst. Te
atro akt. p. Dauguvietytė — šniu- 
kštlenė deklamavo, J. Dambrausko 
aktualijomis perpintą dainą, paly
dint Br. Kiveriui akordeonu, dai
navo visa salė, o solo keletą dainų 
padainavo šarauskas. Alg. Plūkui 
grojant akordeonu, Joninių vakaro 
dalyviai padainavo lietuviškų liau
dies dainų, šokiams grojo akordeo. 
nistai Alg. Plukas, G. Umbražiū- 
nas ir R. Pažemėnas.

Salė buvo išpuošta tradiciniais 
Joninių vainikais, kuriuos nupynė 
p. šimborienė ir Keraitis. Vaka
ras buvo tikrai nuotaikingas ir 
jaukus, kaip ir dera linksmąsias 
Jonines švenčiant.

MEZLIAVA .
Treti metai sirguliuojąs VI. Nar

butas, savo vardinių proga susi
rinkusiems tarė: “Sunkios mano 
dienos, bet aš manau, kad dar sun
kesnės yra trokštančio mokslo 
Lietuvos jaunimo Vokietijoje. Kiek 
galiu duodu aš pats ir kviečiu vi
sus susirinkusius prisidėti”.

Vos kelių šeimų grupelė sumetė 
8 svarus Vasario 16 Gimnazijai, 
kuriuos persiųsti paprašyta ALB 
Krašto Valdyba.

20 METŲ KUNIGYSTĖS 
SUKAKTIS

Liepos 3 d. Sydnėjuje buvo gra
žiai atšvęsta kun. dr. P. Bašinsko 
dvidešimties metų kunigystės su
kaktis ir Sydnėjaus liet, kapelio
no kun. Petro Butkaus vardinės.

Plačiau kitame numeryje.

LIETUVOS ISTORIJA PAŠTO 
ŽENKLUOSE

Tokia tema birželio 25 d. “Švies- 
sos” parengime skaitė paskaitą,VI. 
Bivainls. Atrodo, bene tik Can
berros lietuviai turi savo tarpe 
žmogų, kuris atsivežė pilną Lie
tuvos pašto ženklų rinkinį. Todėl 
ir gerai paruoštą paskaitą V. Bl- 
vainis skaitė iš pašto ženklų, nu- 
keldamas klausytojus į garbingą 
Lietuvos praeitį, į nepriklausomy
bės kovas, j laimingas laisvės die
nas Ir šiandien kenčiančią tėvynę 
okupacijoje, (p)

PRANEŠIMAI

AUKOS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

Vasario 16 Gimnazijai paremti, 
prie “Šviesos” metiniame susirin
kime surinktų £ 10.0.6, dar pridė
jo: A. Prašmutas £ 5.0.0, R. K1I- 
maitytė £ 6.0.0, T. Chodeckaltė 
£ 1.0.0 ir jūrų kapitonas Kazlaus
kas 10 811.

Pinigus persųsti paprašyta ALB 
Krašto Valdyba.

CAMPERDOWNO SAVAITGALIO 
MOKYKLOS

valkų tėvų pasitarimas kviečiamas 
liepos 10 d. 10 vai. Camperdowno 
parapijos salėje. Kviečiami daly
vauti visi tėvai.

MELBOURNO SPORTININKAMS
Sekmadienį, liepos 17 d., lietu

vių bažnyčios (St. John’s) bibliote
kos salėje šaukiamas sporto klu
bo “Varpas” narių susirinkimas 
labai svarbiems reikalams nuspręs
ti.

Pradžia punktualiai 6.30 vai. va
kare.

Dienotvarkėje: 1) Kultūrinių ir 
sporto filmų rodymas (apie 1.30 v.) 
2) Klubo būstinės įsigijimo klausi
mas. 3) Naujų klubo įstatų pri
ėmimas. 4) Kiti bendrieji reikalai.

Visi klubo nariai ir bičiuliai 
kvočiami dalyvauti. ' 
Melbourne Liet. Sp. KL “Varpas”

Valdyba.

ST. MARYS LIETUVIŲ 
DĖMESIUI

Liepos 10 d. 5 vai. po pietų 
kviečiamas St. Marys kolonijos 
lietuvių tėvų pasitarimas savait
galio mokyklos įsteigimo reikalu. 
Pasitarimas įvyks šios parapijos 
salėje.

CANBERROS LIETUVIAMS
Š.m. liepos mėn. 10 d. 3 vai., 

p.p. Genių namuose (43 Moore St., 
Turner) įvvyks moterų socialinės 
globos sekcijos stegimo reikalu pa
sitarimas. Visos Canberros lietu
vės moterys maloniai kviečiamos 
dalyvauti pasitarime.

Iniciatorės.

Pajieškojimai
Edvardą Ragauską, buv. Augš- 

tosios Panemunės pašto viršininką, 
arba jo dukras^ pajieško Rapolo 
Norvalšo duktė. Rašyti: Irena Ja
nušauskienė, 8 Morris St., Regen’s 
Park, N.S.W.

xx
Edą Bartkų, gyvenusį Muenche- 

ne SS kareivinėse (DP stovykla), 
į Australiją atvykusį 1948 m., Ir 
Alfredą Olšauską, gyvenusį Eich- 
staedto DP stovykloje, į Australi
ją atvykusį 1948 m., prašo atsi
liepti: L Naras, Compania Miners 
La India, Apartado 195, Managua, 
Nicarague, C.A.

xx

Liepos 30 d. Šviesos Sambūrio 
Canberros skyrius šaukia metinį 
narių susirinkimą, kuris įvyks C- 
W.A. patalpose, Civic Centre, 7.30 
vai. vak. Taip pat bus ir knygų 
loterijos traukimas.

Valdyba.

Sydnėjaus Liet. Sk. “Geležinio 
Vilko” Būrelio loterijos Nr. 1 
traukimas įvyko birželio 26 d., 
Camperdowno. Pirmas laimėjimas 
(stalinis laikrodis) teko Nr. AB 
33 — A. Pilka, Canberra; antras 
(elektr. virdulys) Nr. AC 41 — L. 
Pukys, Sydnėjus; trečias (lietpal
tis) Nr. AB 38 — E. Stašys, Bel
more.

L. Kutkus, gyv. Richton N.P.3, 
Detroit, Mich., U.S.A., prašo atsi
liepti savo brolį V. Kutkų — Kut- 
kevičių.

— 0 —
V. Žilinskas, gyv. U.S.A, pajieš

ko Sabino GAUBOS, gyvenančio 
Australijoje. S. Gauba buvęs Skuo
do notaru ir apylinkės teisėju.

Kreiptis: J. Kalvaitis, 33 Kent 
Tec., Kent Town, S.A.

Lietuvis Laikrodininkas 
VLADAS BANELIS 

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

Newcastlis 
I BENDRUOMENĖS REIKALUS 

SVARSTANT
Birželio 26 d. įvyko Newcastlio 

Apylinkės visuotinis susirinkimas 
Jį atidaręs Apylinkės Valdybos 
pirm. J. Viskauskas susirinkimo1 
pirmininku pakvietė Jachavičių, 
sekretorium dr. M. šeškų.

Valdybos pranešimą padarė Jos 
pirmininkas: vietos radijofone bu
vo išsirūpinta dvi transliacijos 

' lietuviškai programai; meno gru
pę, pasitraukus jos vedėjai p. 

Rimgaudienei, perėmė p-lė Z. Bars
tytė; ALB Krašto Tarybos suva
žiavime Melbourne dalyvavo J. 
Viskauskas ir V. Liūgą; suorga
nizuotas Tarptautinis Komitetas, 
kuriam pirmininkauja J. Viskaus
kas; paminėtos visos tautinės 
šventės, tik 16 Vasario ir motinos 
dienai nebuvę gauta patalpų; su
rengta 16 pasilinksminimų; nu
siskųsta solidarumo mokesčio įp
laukų mažėjimu. Valdyba savo ka
denciją užtęsusi 4 mėn., bet tam 
buvę priežasčių. Dabartinė valdy
bos sudėtis (pasitraukus jau ka
dencijos pradžioje p. Stankienei — 
Stanton, dr. M. šeškui ir V. Liū
gai) yra tokia: J. Viskauskas, B. 
Zltikis ir J. Savickas. Baigdamas 
pranešimą pirmininkas išreiškė 
padėką apylinkės lietuviams už vi- 
sokiariopą paramą valdybai.

Iškeltas klausimas, kodėl iš Apy
linkės valdybos pasitraukė augš- 
čiau minėti trys nariai. Buv. val
dybos sekr. V. Liūgą paaiškino 
jog jis pasitraukęs todėl, kad jo 
ir pirmininko nuomonės griežtai 
skyrėsi esminiais bendruomenės 
klausimais. Jis pasitraukdamas tai 
išdėstęs motyvuotame rašte, tik 
pirmininkas to pareiškimo jokia
me susirinkime nepaskelbė.

Dr. M. šeškus nurodė eilę pasi
traukimo priežasčių, kurių pagrin
dinės lietė lietuvių atstovavimą 
Tarptautiniame Komitete, meno 
grupę ir atskaitomybę.

Ponia Stankienė pasitraukimo 
priežastį atsisakė paskelbti.

Revizijos Komisijos pranešimą 
padarė Jachavičius. Kasos knygos 
rastos tvarkoj. Kasoj yra £ 19.2.2.

Svarstant naujos valdybos rinki
mo klausimą, buvo du pasiūlymai: 
1. palikti Iki kadencijos pabaigos 
dabartinę, ir 2. rinkti naują. Nu
balsuota palikti dabartinę. Palikta 
ir ta pati Revizijos Komisija: Ja
chavičius, Žukas, Jazbutis.

Dėl paskutinio darbotvarkės 
punkto, — Tarptautinis Komitetas 
ir jame lietuvių atstovavimas, — 
buvo nurodyta, kad lietuvių atsto
vas turėtų glaudžiau bendradar
biauti su bendruomene ir prieš1 
įnešant j šį komitetą kokį lietuvių 
bendruomenę liečiantį klausimą, I 
prieš tai turėtų atstovas tą klau- : 
Simą aptarti su bendruomenės na
riais. Apylinkės lietuviai taip pat 
turėjo būti painformuoti ir atsi- 
klausiti prieš atstovui susirišant 
su liberalų partija.

Apie Tarptautinio Komiteto veik
lą jame lietuvius atstovaująs J 
Viskauskas negalėjo painformuoti, 
kadangi tam, kaip jis pareiškė, 
nebuvo pasiruošęs.

Susirinkimas užbaigtas tautos 
himnu, (v)

Lietuvis boksininkas, Australi
jos vidutinio svorio meisteris Pra
nas Mikus, didele taškų persvara, 
lengvai nugalėjo savo seną prieši
ninką “Bronco” — Johnson.

Rungtynės įvyko Brisbanės sta
dione, stebint didelei miniai žiū

rovų. Ankstyvesnėse rungytnėse at
rodydavo, kad Johnson žino visas 
Mikaus silpnybes, nes jis Mikų yra 
nugalėjęs 4 kartus iš eilės, tad ir 
šį kartą, nežiūrint į tai, kad Mi
kus yra meisteris nedaug kas ti
kėjo jį laimėsiant.

ų 
ir pasitikėjimą įkvėpusio puikaus 
O. Kelertaitės žaidimo, rungtynes 
laimėjo.

Taškus pelnė: Gumbytė 10, O. 
Kelertaitė 3, Užubalytė 2. Prie 
šio laimėjimo taip pat prisidėjo 
žaidusios S. ir M. Kelertaitės ir R. 
Damasevičiūtė.

Vytis — South Adelaide
40:32 (16:21)

šiose rungtynėse gynikai Kitas 
ir Petkūnas žaidė šlubčiodami 
(susižeidė per futbolo rungtynes), 

, toddėl puolikams Ignatavičiui, Ja- 
eiunsklui ir Nordžiui teko dirbti 
dažnai ir gynime. Bet nežiūrint į 
tai, rungtynės buvo laimėtos.

Taškai: Ignatavičius 12, Nordis 
8, Jaciunskis 7, Pyragius 6, 
5, Petkūnas 2.

9 Jaunasis Lapšys, 15 
amžiaus, šiuo metu žaidžia
Australijos jaunių rinktinėje. Jei
gu jis turės gerą trenerį (o dirbti 
netingi, tai su laiku bus antras 
Ignatavičius. Vyties krepšinio sek
cija į tai turėtų atkreipti rimtą 
dėmesį. Edas.

Kitas

metų 
Pietų

NEWCASTLIO LIETUVIAMS

(Kap. S. Gaidelio SJ., informacija)
Sekančios pamaldos Newcastlio 

Ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos liepos 10 d., šv. Lauryno baž
nyčioje, Brodmedove. Mišių prad
žia 11.45, po Jų — suplikacijos ir 
palaiminimas. Savaitgalio mokykla 
— prieš Mišias ir po pamaldų.

KREPŠINIS ADELAIDĖJE
Mergaitės. Vytis — Marion

15 :14 (4 :10)
Birželio 22 d. vytietės susitiko 

su apylygis komanda. Bet neturė
damos sėkmės pirmame puslaiky 
mūsų mergaitės buvo atsidūrusius 
kritiškoj padėtyj. Bet vėliau, kie
čiau dengdamas, o ypač po keletos

Tauras — West Torrens 
39:43 (21:18)

Birželio 26 d. Tauras j aikštę 
Išėjo stipriausio sąstato. Pirmam 
puslaiky žaidimas buvo apylygis. 
Antram puslaiky tauriečiai išvys
tė spartą ir, po kelių gražių Vi
sockio ir Stankevičiaus metimų, 
santykis buvo išlygintas. Bet run
gtynių laimėti tauriečiai vlstlek 
neįstengė.
Taškus pelnė: Visockis 12, Stan
kevičius 8, Šliužas 7, Merūnas 4, 
Giruckas ir Urmonas po 3, La
zauskas 2.

FUTBOLAS ADELAIDĖJE

“ŠVIESOS” METINĖ ŠVENTĖ
Birželio 25 d. įvyko Sambūrio^ 

“šviesa” Sydnėjaus skyriaus me
tinis susirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo Henrikas Šalkauskas ir 
sekretoriavo V. Rauličkis. Iš V 
Patašiaus padaryto veiklos prane
šimo paaiškėjo, jog jau ketvirti 
metai Sydnėjaus skyrius regulia
riai, kas mėnesį, ruošia kultūri
nius šeštadienius su paskaitomis 
arba forumais, o praėjusiais me
tais dar surengė literatūros vaka
rą, specialų pobūvį jaunimui ir 
Naujųjų Metų sutikimą. Sydnė
jaus skyriaus valdyba taip pat 
ėjo Ir Regijonalinės Valdybos pa
reigas.

I naująją skyriaus valdybą iš- njų priekaištų, Sydnėjaus skyrius 
rinkti: J.P. Kedys, St. Skorulis, 
H. Šalkauskas, V. Donlela ir V. 
Patašius, kandidatais P. Daukutė 
ir A. Šimkūnas. Rev. komisiją 
sudaro P. Protas, V. Saudargas Ir 
K. Ankudavičlus. I garbės Teismą 
išrinkti O. Šalkauskienė, V. Rau
ličkis ir R. Saudargienė.

Po narių susirinkimo sekė pobū
vis. Gausiai atsilankiusius svečius 
pasveikino skyriaus pirm. J.P. Ke
dys. Trumpai peržvelgęs metinę 
veiklą, J. Kedys pastebėjo, joji dar 
retkarčiais yra sutinkama klaidin
go supratimo apie “šviesos” po
būdį. Iš tikro gi, Sambūrio du 
svarbūs bruožai yra šie: 1) Sam
būris neapriboja savo narių pa
saulėžiūros ir gerbia religinius 
įsitikinimus, 2) Sambūris nenus-

tato politinės linijos. Tačiau nors 
Sambūris yra atviras įvairios pa
saulėžiūros asmenims, jo ribose 
negali būti jokio abejojimo lietu
viško nusiteikimo atžvilgiu. Kiek
vienas Sambūrio narys yra rezis
tentas ir kiekvieno nario žvilgsnis 
turi būti nukreiptas į ateities Lie
tuvą.

Sambūrio bičiulių vardu žodį ta. 1 
rė p. Leonardas Karvelis. P. Kar- ' 
velis apsidžiaugė itin gyva “švie
sos” veikla Sydnėjuje ir konsta
tavo, jog skyriaus veikloje buvo 
galima rasti įvairaus nusistatymo 
žmonių, jei juos rišo kultūrinio Į, 

i darbo dvasia. Nežiūrint atsitikti-

Vytis — Birkala 3:2
Vyties vienuolikė pirmajame pir

menybių rate prieš Birkallą pralai
mėjo 6:0. Tai įvyko dėl žiauraus 
birkaliečių žaidimo ir teisėjo ša
liškumo.

šį kartą, birželio 25 d., Vyties 
vyrai, apsipratę su Birkallos gru
biu žaidimu bei prie jo prisiderinę, 
rungtynes laimėjo. Pirmas puslal- 
kis baigtas 2:1’ Vyties naudai. Ant
ram puslaiky Corba santykį pake
lia. Dar du įvarčius teisėjas neuž- 
skatio. Priešas matydamas, kad 
teisėjas yra geresnis jų vartų 
saugas negu jie patys, aštuoniese 
užgula Vyties gynybą ir per klai
dą laimi įvartį. Negalėdami su ka
muoliu praeiti Vyties gynybos li
nijos, Birkallos du puolikai pasi
lieka už Vyties saugų linijos, kur 
gavę kamuolį laimi antrą įvartį. 
Teisėjas, nors ir matė birkalllečlų 
“gudrybę”, bet įvartį užskaltė.

įvarčiai: Young 2, Corba 1. (Fak
tiškas rezultatas 5:1).

S. Sityvier.

APLANKYKITE NAUJĄ
DELIKATESŲ KRAUTUVĘ

Sydnėjuje
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)

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 Australiją. Patarnavi
mas rūpestingas Ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
Ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

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 Melbourne Town Hall.)

sugebėjo išlikti neutralus ir ši nuo
taika ypač atsispindėjo trijų pre
zidentų minėjime.

Pobūvio metu buvo grojamos 
Čiurlionio ansamblio plokštelės, o 
vėliau akordeono pagalba dainas 
organizavo Algis Plukas. P-lės 
Klimaitytės, Ged. Umbražiūno ir 
p. Paulausko Iniciatyva buvo su
ruošta loterija, davusi £ 10.0.6 
Ši suma paskirta Vasario 16 d 
gimnazijos mokinių ekskursijai.

- (d.)

ATŽALYNAS
LIEPOS mėn. repeticijų tvarka:
I VEIKSMAS: — 10 d. 4 vai. ir 
21 d. 7 vai., 52 Jeffrey St, Kirrl- 
bllli. (Dalyvauja tik Petras, Ja- 
slus, Barzdžius ir šūra), o 17 ir 
31 d.d. 3 vai.
II VEIKSMAS: —8 ir 22 d.d. 7 v.''
III VEIKSMAS: — 15 d. 8.30 vai.
IV VEIKSMAS: — 15 d. 6.30 vai. 
ir 24 d. 3 vai.
V VEIKSMAS: — 29 d. 7 vai.

Jei nėra nurodyta adreso, visos 
repeticijos vyksta Milson’s Pt. sa
lėje. Režisierius.

— JŪSŲ FOTOGRAFAS -
Portretai: vestuvių—vaiku—sporto ir 

seimu grupiu
COMERCINfi FOTOGRAFIJA

ALLAN STUDIOS
318 Smith Street, COLLINGWOOD, N.5. Vic,

Telef.: JA 2147

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

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

Rockdale stotis. Tel: LW 1220

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

JHIHhlllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlHllllllllllllllllllllltIIiIIIIIiIIIIIIIiiillIlIlIlIlIlllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlIlIlIlItliniliniiUlOHtItllilIlI

M. BUKAUSKAS

56 YARRARA RD., PENNANT HILLS (SYDNEY).

į

(Trys min. nuo geležinkelio stoties)

Tel. WJ 2272 — iki 9 vai. ryto ir po 7 vai. vak.
'Philips ir kitų firmų radijo aparatai, baldai, šaldytuvai, sta

tybos medžiagos ir kitokios namų reikmenės.
Naujai besikuriantiems iki 12i% nuolaida.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

prisidėjusioms prie Adeladiės Te
atro Mylėtojų Grupės gastrolių 
suorganizavimo Melbourne. Ypa
tingą padėką reiškiame p.p. Baltu
tienei, Jovarauskams, Uknevičiams, 
Vacbergams, Žiedams, V. Ramoš- 
kiui, J. Cirvlnskui ir Paškevičiui.

Melbourne Teatro Mėgėjų Grupė.

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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