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Pavergtieji vieningi
PJT SEIMO EUROPINĖ SESIJA STRASBURGE KREIPĖSI Į 4 
KONFERENCIJĄ GENEVOJE, KAD BŪTŲ IŠLAISVINTIPA- 

VERGTEJI RYTŲ IR VIDURIO EUROPOS KRAŠTAI

“Komunistinis
didžiadvasiškumas”

4 DIDIEJI SUSITIKO PALEISTAS KARDINOLAS 
MINDSZENTY

Liepos 1-4 d.d. Strasburge bu. sitarimo sudarymu talkai Europoj 
vo susirinkusi posėdžių Pavergtų
jų Europos Tautų (PJT) europinė 
sesija. Joje 9 Europos kraštams 
ir įvairioms tarptautinėms orga
nizacijoms bei sąjūdžiams atsto
vavo 42 delegatai. Lietuvos dele
gaciją sudarė jos pirm. V. Sidzi
kauskas ir nariai K. Zaikauskas, 
E. Simonaitis ir dr. P. Karvelis.

Posėdžiai vyko Strasburgo Pre
kybos Rūmuose. Tarp posėdžių da
lyvių buvo pasižymėjusių politikų 
ii- visuomenės veikėjų: buv. Lenki
jos premjeras Mikolajczykas, buv. 
rumunų užsienių reik, ministerial 
Gafenco ir Visoianu, Čekoslovaki
jos — min. Ripka ir Osusky, buv. 
Bulgarijos parlamento pirm., o 
dabar Valstiečių Internacionalo 
gen. sekr. dr. Dimitrovas ir kt.

Sesiją sveikino žymus politinio 
ir visuomeninio gyvenimo vadovai, 
o ją sekti buvo atvykę Amerikos 
Balso, Laisvosios Europos, Rias 
Berlyne ir kitų radiofonų, laikraš
čių ir spaudos agentūrų atstovai, 
kurie kasdien plačiai pranešinėjo 
apie posėdžių eigą.

Per radiją į pavergtąjį kraštą 
kalbėjo K. Zaikauskas, LLK pirm. 
V. Sidzikauskas ir dr. Karvelis.

Ryšium su 4 Didžiųjų konferen
cija Genevoj, PJT Seimo europinė 
sesija pareikalavo: 1. Kad Genevos 
konferencijoje 9 pavergtųjų Euro
pos tautų išlaisvinimas būtų įt
rauktas į darbotvarkę, jį neatsie

jamai sujungiant su betkurio su-

atstatyti.. 2. Kad norint atstatyti 
pavergtųjų tautų nepriklausomybę, 
šioms tautoms tiesiogiai turėtų 
būti sudaryti galimumai pareikšti 
tikrųjų valių per rinkimus, garan
tuojant visas laisves, ypač kiek 
tai liečia valdymosi formų ir pasi
renkant politinę bei socialinę san
tvarkų. 3. Kad būtų imtasi rei
kalingų priemonių jų valios laisvu
mui patikrinti. .

Sesija priėmė rezoliucijų trem
tinių, jaunuomenės, auklėjimo^ kul
tūrinio palikimo išsaugojimo, kul
tūrinio fondo prie Europos Tary
bos sudarymo; taip pat deklaraci
jų, kurioje plačiau išdėstomos pa
vergtųjų tautų aspiracijos ir pa
žiūros į dabartinę .padėtį. Kitoj 
deklaracijoj pasisakyta dėl europi
nės integracijos. Priimtas atsišau
kimas j visas pavergtųsias tautas, 
kuriame pareikšta viltis, kad iš
laisvinimas artėja. Tų pačių die
nų atsišaukimas per radijų buvo 
perduotas okupuotai Lietuvai.

Sesijos nariams priėmimų su
ruošė buv. Prancūzijos min. M. 
ED. Naegelen. Priėmimas įvyko 
Palais du Rhin, buv. Wilhelmo II. 
rezidencijoj Strasburge. Priėmimas 
suruoštas Prancūzų Komiteto už 
Laisvųjų Europų vardu.

Sesija, nežiūrint įvairių sunku
mų, praėjo darbingai, apsvarsty
ta eilė svarbių klausimų ir pada
ryta reikšmingų nutarimų. Sesija 
plačiai atžymėta prancūzų, vokie
čių ir kitų kraštų spaudoje. *

TEISINGI ŽODŽIAI PLAČIAI NUSKAMBĖJO
Kubos atstovo Emilio Nunuez 

Portuando ir Filipinų atstovo gen. 
Romulo pareiškimai Jungtinių Tau
tų sukaktuviniame posėdyje San 
Franciske (žiūr. MP. Nr. 27) dėl 
Pabaltijo valstybių okupacijos, nu
skambėjo visame pasaulyje.

Apie tai plačiai rašė laikraščiai 
ir komentavo radijai. Buvo cituoti 
Vliko pirmininko, min. S. Lozorai
čio Ir ALTo pasiųsti pareiškimai 
Jungtinių Tautų pirmininkui, už
sienių reikalų ministeriams ir ats
kirų kraštų delegacijoms. “New 
York Herald Tribune”, “New York 
Times” Ir kiti įtakingi dienraš
čiai įsidėjo ne tik plačius aprašy
mus, bet Ir nuotraukų, kaip pirm, 
olandas van Kleffens plaktuku 
daužo stalą, uždrausdamas Kubos 
delegatui kalbėti apie Pabaltijo 
tautas, o Filipinų delegatas Ro
mulo protestuoja prieš tokį JT 
sesijos pirmininko patvarkymą.

Kai kurie didieji amerikiečių 
laikraščiai įsidėjo UP agentūros 
pagamintas nuotraukas, kaip lie
tuviai sutinka Molotovą Omahos 
stotyje su plakatais, kuriuose bu
vo šūkiai, kad Lietuva miršta So
vietų okupacijoje.

Ypač reikšmingas yra JAV kon
greso vienbalsiai priimtas nutari
mas, kuriuo protestuojama prieš 
“bolševikinį kolonializmą ir impe
rializmą”, drauge pasisakoma už 
pavergtųjų tautų išlaisvinimą. 
JAV užsienių reikalų ministeris 
Dulles, atsakydamas Molotovui, 
priminė: “Rytų Europoje yra tau
tų, pasižyminčių ilgomis ir gar
bingomis tradicijomis, bet jos te
bėra pavergtos. Jos buvo Iš vienos 
vergijos išlaisvintos . ne tam, kad 
sulaužius iškilmingai duotus pa
žadus, patektų vėl į kitą vergiją”...

Kubos delegatui ambasadoriui 
Portuando ir Filipinų atst. gen. 
Romulo mūsų politiniai veiksniai 
pareiškė padėką.

Ad-

LIETUVOS REIKALAI
AUSTRALŲ SPAUDOJ

Adelaidės dienraštis “The 
vertaiser” , sekmadienio laidoj,
liepos 9 d. atspaude Lietuvos Stei
giamojo Seimo narių, esančių šia
pus geležinės uždangos, atsišau
kimą į laisvojo pasaulio parlamen
tarus.

Lietuvos Steigiamojo Seimo 21 
nario pasirašytame atsišaukime 
nurodoma į Sov. Sąjungos įvyk
dytą okupaciją, nušviečiama da
bartinė politinė padėtis ir prašo
ma laisvojo pasaulio ir toliau ne
pripažinti Lietuvos įjungimo į 
Sov. Sąjungą, nesudaryti su So
vietais jokių sutarčių, kurios ga
lėtų legalizuoti dabartinę padėtį 
ar ją prailginti. Toliau atsišauki
me, išryškinus Lietuvos pavergi
mo faktą, nurodoma į okupanto 
mūsų tautai Ir valstybei 
skriaudą, deportacijas ir

daromų 
t.t.

Šiomis dienomis pasaulyje nu
skambėjo ponios Phyllis Sispera 
vardas. Tai atsitiko po to, kai 
Pragoję užsienio žurnalistams ji 
papasakojo savo tragiškus išgyve
nimus kalėjime ir čekų slapt. po
licijos tardymo kamerose. Įsikišo 
D. Britanijos ambasada. JI pasiun
tė savo žmones saugoti Sisperos 
butų: (Sispera D. Britanijos pilie
tė, ištekėjusi už čeko lakūno, po 
karo abu buvo apsigyvenę Prago
ję)

Sispera pareiškė norų grįžti Ang- 
lijon. čekų saugumo policija jų 
pradėjo persekioti, tardyti. Terori
zuodami policininkai vyriausybės 
vardu siūlė atsisakyti sumanymo 
vykti Anglijon, žadėdami paleisti 
vyrų. Sispera nesutiko. Tada Če
koslovakijos valdžia pareiškė neiš- 
leisianti jos valkų, gimusių Čeki
joj. Diplomatinės derybos vėl tru
ko keletu dienų. Pagaliau Čekijos 
vyriausybė parodė “didžiadvasiš
kumo gestų” — ponių Sisperą Su 
trimis vaikais sutiko išleisti.

Sisperos vyras nuteistas 11 me
tų kalėti už bandymų 1950 m. su 
šeima pabėgti iš Čekoslovakijos. 
Ji pati, už dalyvavimų “sųmoksle” 
— norų pabėgti iš komunistinio 
rojaus — buvo gavusi 18 mėnesių 
kalėjimo. Jos visos pastangos ir 
prašymai išleisti į gimtųjų Angli
ju Iki šiol buvo bergždi — Čeki
jos komunistai apie tai nė kalbėti 
nenorėję.

Panaši istorija Ir Lenkijoj. Ten 
leidimų grįžti į. gimtųjų Angliju 
gavo ponia Rosamund Paszukow, 
bet ji turi palikti savo jauniausių 
sūnų, gimusį Lenkijoj. D. Brita
nijos diplomatiniai žygiai ' nesu
minkštino Varšuvos komunistinės 
vyriausybės pareigūnų širdis — 
vaikas neišleidžiamas.

Rosamuda po karo į Lenki jų iš
vyko su savo vyru, karo lakūnu ir 
Anglijoj gimusiu sūnum.

Dar apie 100 anglių, ištekėjusių 
už čekų ar lenkų, maldauja leidi
mo grįžti į Angliju, nes jų vyrai 
arba suimti, arba nužudyti, arba 
dingę.

Amerikos, D. Britanijos, Austra
lijos ir kitų kraštų spauda su kar
teliu ir pasipiktinimu rašo apie 
šiuos įvykius. Pabrėžiama, kad 
nors šioms moterims, jų šeimas 
išardžius, leista grįžti į gimtines, 
bet esu aišku, kad geležinė uždan
ga pati dar ilgai nepakils. Gi Sis
peros ir . Paszukowos atveju, esu, 
reikia teisingai suprasti, nes tai 
yra Čekijos komunistų ir jųjų vir
šininkų Maskvoje tik paprasčiau
sias diplomatinis triukas — "ge
ros valios demonstracija”, taip la
bai naudinga Maskvai svarbios 
konferencijos išvakarėse, rašo laik
raščiai.

Užjausdami D. Britanijos pilie
tes ir pilnai suprasdami jų sunkia 
padėtį, mes norėtume, kad D. Bri
tanija ir visi kiti kraštai pamė
gintų suprasti šimtų tūkstančių 
lietuvių, latvių, estų ir kitų oku
puotų kraštų piliečių tragiškųjų 
dalią anapus geležinės uždangos.

Liepos 18 d. Genevoje prasidėjo lerantiškos, kadangi “amerikiečių 
senai lauktoji JAV, D. Britanijos, . tauta nesistengia primesti savo gy- 
Prancūzijos ir Sov. Sąjungos vy- ••—M*-—*” 
riausybių galvų konferencija.

D. Britanijos min. pirmininkaį 
Edenas į Genevą atskrido sekma
dienio pavakare, dviem valandom 
anksčiau už JAV prezidentą Eisen
hower]. Tą pačią dieną atskrido Ir 
Prancūzijos min. pirmininkas Fau. 
re bei Sovietų Sąjungos min. pirm. 
Bulganinas.

Šveicarų karių sargybos, gink
luotos automatais, yra apsupę vi
las, kuriose įsikūrė keturių vyriau
sybių galvos. Be šveicarų karių — 
prezidentą Ir 3 ministerius pirmi
ninkus saugo dar šveicarų Ir juos 
atlydėjusieji sekliai. Sakoma, kad 
niekada Genevoje nėra buvę tiek 
daug pasaulio detektyvų, kaip ly
giai niekada šitame mjeste nėra 
viešėję vienu kartu tiek svarbių 
pasaulio politikos vairuotojų.

Prezidentą ir ministerius pirmi
ninkus atlydėjo jų užsienių reika- 
lų ministerial ir kariniai patarėjai. 
Bulganiną, pav. atlydėjo kom. par
tijos pirmasis sekr. Nikita Chruš
čiovas, krašto aps. min. maršalas 
Žukovas Ir daugybė kitų Kremliaus 
"tūzų”.

Prieš išvykstant konferencijon, 
“4 didieji” padarė pareiškimų, ku
rie rodo, kad pokalbiai bus pradėti 
draugiškoj nuotaikoj.

Spaudos konferencijoje Kremliu
je Bulganinas pasakė, kad Sov. 
Sąjunga Genevoje mėgins surasti 
“bendrą kalbą” su Vakarais. To
liau jis nurodė: Sovietai niekada 
neturėjo ir neturi ketinimų ką nors 
užpulti, kad glnklavimasis ir kari
niams pasiruošimas daromos iš
laidos sunkia našta slegia pasaulį, 
kelia baimę ir nepasitikėjimą atei
timi. Sovietai, esą, ir vykstą Ge- 
neVon itk tam, kad pasauliui būtų 
grąžinta taika, ramybė ir pasiti
kėjimas.

Kelioms valandoms praslinkus 
prezldentass Eisenhoweris padarė 
pareiškimą, nurodydamas, kad jei
gu žodžiai, kuriuos Bulganinas pa
sakė spaudos konferencijoje Krem
liuje, plaukia iš širdies ir Išreiškia 
tikrą Kremliaus galvoseną... tai 
Genevos konferencijoje nebūsią 
sunkumų susitarti.

Toliau prezidentas Eisenhoweris 
pasakė, kad Genevoje JAV bus to-

venimo būdo kitoms”.
Dėl Edeno pareiškimo, kad D. 

Britanija iškels Vokietijos sujun
gimo klausimą, žinomas politinis 
komentatorius amerikietis žurnalis
tas Walter Lippmann rašo, kad iš 
to vargiai kas išeis, nes esama 
aplinkybių, kurios kalba už šios 
problemos neišsprendiamumą bent 
šiuo metu. Llppmanno nuomone, 
Vokietijos sujungimas esąs nega
limas be Vokietijos — Lenkijos 
sienų revizijos. Kancleris dr. Aden- 
aueris niekada nesutiksiąs pasira
šyti sutarties, kurioje nebus ats
tatytos Vokietijos sienos gražinant 
Vokietijai teritorijas, kurios po II 
Pasaulinio Karo buvo perleistos 
Lenkijai. Tai žino Londonas Ir 
Maskva. Lippmannas mano, kad 
D. Britanija ir Sov. Sąjunga savo 
pareiškimus viešai padarė dėl Vo
kietijos tik tam, kad pasaulis iš 
anksto suprastų, jog Vokietijos 

sujungimo klausimas yra labai sun
kiai išsprendžiamas, todėl nereiktų 
ir stebėtis, jeigu jis pasiliks atvi
ra žaizda ir po Genevos pašnekė
siu.

“Queienslando
Ketvertukas”

ligo- 
gimė 
mer

it

Pereitą savaitę Bundaberg 
ninėje (Qld.) Agnes Lucke 
4 vaikai: du berniukai ir dvi 
gytės. Motina jaučiasi gerai
naujagimiai visi sveiki. Tėvas lai
mingas. Visi 4 gimė trijų valandų 
laikotarpy. Motina gavo daugybę 
sveikinimų iš visos Australijos. 
Sveikinimo telegramas atsiuntė ir 
vyriausybės paramą pasiūlė 
Queenslando mlnisteris pirminin
kas. Telegrama pasveikino ir Percy 
Sara, iš Beilingen kuriai prieš me
tus taip pat yra gimę 4 įpėdiniai. 
Jie gimė 4 dienų laikotarpy.

Pirmasis Lucke gimusis sūnus 
svėrė 5 svarus 11 uncijų, antrasis 
— 5 svarus 5,5 uncijos, trečiąja 
gimusi mergytė — 3 svarus 6 un
cijas ir ketvirtoji mergytė — 4 
svarus 6 uncijas.

Percy Lucke yra 33 metų am
žiaus ir šis yra jos pirmasis gim
dymas. Arthur Lucke yra farme- 
ris. Iš ligoninės šeima grįž į ūkį.

Budapešto radijas praneša apie 
Vengrijos kardinolo Joseph Mind- 
szenty paleidimą iš kalėjimo.

Kardinolas Mlndszenty buvo su
imtas Ir nuteistas visą amžių ka
lėti 1949 m. Jis buvo pakaltintas 
“valstybės išdavimu, šnipinėjimu 
Ir valiutos spekuliacija”.

Budapešto radijas sako, kad kar
dinolas paleistas atsižvelgiant į jo 
amžių ir sveikatos stovį.

Politiniai stebėtojai mano, kad 
kardinolas paleistas svarbiausia 
todėl, kad Maskvai įsakius Ir Ven
grijos komunistai 4 konferencijos 
išvakarėse turėjo pademonstruoti 
savo “gerą valią ir mielaširdin- 
gumą”.

• Dvidešimt vienas kardino
las, archivyskupas ir vyskupas, 
apie 200.000 maldininkų iš viso pa
saulio susirenka į Brazilijos sos
tinę Rio de Janeiro, j Pasaulinį 
Romos Katalikų Eucharistinį Kon
gresą, kuris prasidėjo liepos 16 d. 
Ir baigsis liepos 24 d.

Eucharistiniame Kongrese ats
tovaujama 30 kraštų ir Rio de Ja. 
neiro dar niekada nematė tokio 
žmonių antplūdžio, tokių iškilmin
gų procesijų ir blizgesio savo baž
nyčiose.
• Persijos šahas priėmė Sov. 

Sąjungos Augščiausios Tarybos 
pirm. Vorošllovo kvietimą atvykti 
Maskvon. Jis vyks su savo žmona 
ir bus Sov. Sąjungos vyriausybės 
svečiai. Kada šis vizitas įvyks ter
minas nenustatytas.
• “LTSR Augščiausios Tary

bos įsaku”, pasirašytu š.m. liepos 
1 d., “likviduoti" Druskininkų, Pa
nemunės, Smėlių Ir Žiežmarių ra
jonai. Minimieji rajonai išskirs
tyti tarp kitų rajonų. Tuo būdu 
okup. Lietuvoj iš 87 buv. rajonų 
liko tik 83.

Balsas iš Australijos NEHRU OPTIMISTAS

THE UNITED COUNCIL OF 
MIGRANTS FROM COMMUNIST 
DOMINATED EUROPE IN AUS
TRALIA TELEGRAMA JUNGTI
NĖMS TAUTOMS

• Belgijos, Olandijos 
semburgo valstybės savo tarpe su- į kelti, 
sltare leisti tuose kraštuose apsi- j 
gyvenusiems tremtiniams judėti 
tarp tų šalių be vizų. Tik tai tu
ri būti atžymėta jų užs. pasuose.
• Iš Canberros pranešama, kad 

diplomatiniai santykiai tarp Sov. 
Sąjungos ir Australijos gal būsią 
atnaujinti. Jų atnaujinimui Sovie
tai pradėję tyrinėti dirvą. Laukiama
Karališkosios Komisijos praneši
mo Petrovo špionažo bylos reikalu.

uauą anapus

, Tada gal greičiau tų uždangų su- 
ir Luk- jungtomis jėgomis įveiksime pa-

• Iš New Yrko pranešama, kad 
Argentinos prezidentas Juan Pe
ronas pasitraukė iš peronistų par- 

i tijos vado pareigų, pasilikdamas ir 
toliau valstybės prezidentu.

Manoma, kad šitai reiškia grįži
mą prie demokratinės santvarkos 
atstatymo Argentinoje.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

Jungtinio Komiteto visumos po
sėdyje, įvykusiame Estų Namuose 
Sydnėjuje liepos 4 d., vienbalsiai 
priimta rezoliucija, pasisakant 
prieš bet kokius kompromisus dėl 
komunistų pavergtų tautų Europo
je išlaisvinimo Ir tų valstybių ne
priklausomybės atstatymo. Rezo
liucija pasiųsta Vakarų valstybių 
užsienių reikalų ministeriams ir 
JT pirmininkui, prašant padaryti 
atitinkamų žygių 4 Didžiųjų kon- 
ferencjos metu Genevoj, kad kraš
tai, esą už geležinės uždangos bū
tų išlaisvinti ir pravesti laisvi rin
kimai.

Telegramoj nurodoma, kad kol 
pavergtieji kraštai nebus išlais
vinti, to! negalės būti sumažinta 
pasaulio įtampa, nes tik teisingu
mą įgyvendinus bus įmanoma su
kurti pastovią taikų ir įgyvendin
ti tarptautinį pasitikėjimų.

Indijos premjeras Nehru, apie 
mėnesi viešėjęs Sovietų Sąjungo
je, Lenkijoje, Jugoslavijoje ir Ro
moje, kur buvo priimtas popiežiaus, 
Londono aerodromo pareiškė, kad 
pasaulinė įtampa atslūgstanti, nes 
visur jaučiamas noras užbaigti ne
tikrumą ir šaltąjį karą. Nehru 
mano, kad 4 Didžiųjų konferenci
ja vargu ar pasieks konkrečių su
sitarimų, bet greičiausiai suras ke
lių, vedantį į taikų ginčų spren
dimų.

• Laisvajame pasaulyje veikia 
Tarpparlamentinė Sąjunga, kurio
je dalyvauja laisvųjų tautų par
lamentų atsotvai. Dabar j tą Są
jungą įsigeidė pakliūti Ir Sovietai. 
Birželio 29 d. Maskvoje buvo su
šauktas Sov. S-gos Augščiausios 
Tarybos deputatų pasitarimas. Nu
spręsta sudaryti Sov. S-gos “na
cionalinę parlamentinę grupę”. Jos 
laikinojo biuro pirmininku išrink
tas šatilovas. Atstovais į Tarppar
lamentinę Sąjungą Iš Lietuvos iš
rinkti Michailovas ir Paleckis.
• šiemet Toronto universitetą 

(Kanada) baigė 8 lietuviai: A. 
Dausaitė, R. Kulienė, E. Bubelis, 
P. Gvildys, V. Kvedaras, K. Man- 
glinis, Slapšys ir K. Matakevičius.

• Australijoje, išskyrus P. 
Australiją, pabrango rūkalai. ‘Ta
bako dviejų uncijų pakelis pabran
go 1,5 peno, o cigarečių 10 št. 
0,5 peno, 20 št. — 1 penu.

9 šiemet planuojama išsiųsti 
didesnį Vokietijos lietuvių valkų 
skaičių atostogų į Šveicariją.

W0LL0NG0NGAS KVIEČIA
Nepraleiskit progos aplankyti Wollongongą, pamatyti gražųjį pajūrį 
ir kartu pabuvoti su Wollongongo lietuviais!

Tam š.m. rugpjūčio mėn. 13 d. yra rengiamas

BALIUS — VAKARAS
Jis įvyks gražioje ’.’100 feet Hall” Kenny St., Wollongong.

Programą išpildys Sydnėjaus lietuvių choras, šokiams gros daug kam 
pažįstama vokiečių kapela. Veiks bufetas.
Į vakarą oficialiai yra kviečiamos Sydnėjaus Ir Bankstowno apylin
kės. Vakaro pelnas skiriamas Sydnėjaus Lietuvių Namams.

ALB WOLLONGONGO APYL. VALDYBA.
ainiiiiiiiii
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2 MŪSŲ PAST0G8 1955 m. liepos 20 d.

Istorinės datos
SUKLASTOTA

TAUTOS VALIA
Prleš 15 metų — 1940 liepos 7 

d. — bolševikai Lietuvoje prave
dė seimo rinkimus, ši data reikš
minga tuo, kad šis seimas, prie
varta išrinktas iš okupanto parink
tų kandidatų, vėliau, Maskvai įsa
kius ir raudonajai armijai prižiū
rint, priėmė Kremliaus paruoštų 
Lietuvos prie Sovietų Sąjungos 
prijungimo rezoliucijų.

Sovietinio seimo rinkimai buvo 
niekas daugiau, kaip lietuvių tau
tos valios klastojimas ir prievar
ta, todėl jo nutarimai lietuvių tau
tai negalioja ir jos nesaisto.

Kiekvienas laisvas lietuvis, ga
lįs savo nuomonę viešai pareikšti, 
nebijodamas už tai pakliūti Sibi
ro vergų stovyklon, visados reiškė, 
reiškia ir reikš griežčiausių pro
testų dėl jo .tėvynės pavergimo ir 
sovietinio marionetinio seimo nu
tarimų nepripažins.

Lietuvai, jos vardui garsinti.
Lltuanicos ir Dariaus — Girėno 

palaikai buvo pervežti į Lietuvą, 
gi jų žygis plačiai išgarsino jų tė
vynės vardą, nes per visą pasaulį 
nuskambėjo žinia, kad du lietuviai, 
perskridę Atlantą, žuvo vos už ke
lių šimtų kilometrų nuo savosios 
šalies laikinosios sostinės aerodro
mo.

(J. Kl.)

ŽALGIRIO MŪŠIS
1410 m. liepos 15 d., prieš penkis 

šimtus keturiasdešimt penkerius 
metus, ties Žalgiriu įvyko istorinis 
mūšis, kur Vytauto vadovaujami 
lietuvių ir lenkų pulkai sudaužė 
Kryžeivių ordino kariuomenę, kuri 
nuolatiniais užpuolimais alino Lie
tuvą. Kryžeiviai po šio mūšio il
gai nebedrįso stoti atviron kovon 
prieš lietuvius.

Kova tarp lietuvių ir Teutonų 
— Kryžeivių ordenų tęsėsi per 150 
metų. Lietuvos istorijoje tai yra 
epocha, nužymėta heroizmu, kri
tiškais momentais Ir garbingomis 
pergalėmis. Ordinai skelbėsi kovo
ju prieš pagonis lietuvius, norė
dami juos apkrikštyti. Po kiekvie
no savo pralaimėjimo jie aliarmuo
davo Vakarų valstybes, skelbdami, 
kad pagonys lietuviai sudarą grės
mę visam Rytų Europos krikščio
niškajam pasauliui, nes galį užim
ti visą Europos kontinentą. Dau
gis patikėdavo vokiečių ordino žo
džiams ir jie susilaukdavo paramos 
iš Prancūzijos, Anglijos ir kitų 
kraštų. Bet lietuviai narsiai kovo
jo, nes tai buvo kova dėl savo 
laisvės žemės, kultūros ir religi
jos. Štai kodėl lietuviai buvo ne
nugalimi.

Ar teisūs buvo kryžeiviai Kris
taus vardu užpuldami Lietuvą? Ne! 
Lietuva krikščioniška valstybe bu
vo paskelbta jau 1387 metais. Tad 
vokiškieji kryžeiviai turėjo kitų 
tikslų — jie norėjo laisvuosius lie
tuvius .pavergti. Bet tai jiems ne
pasisekė, o Žalgirio mūšis jų ga
lybei ir piktiems kėslams sudavė 
mirštamą smūgį.

Pergalingam Žalgirio mūšiui va. 
dovavo Vytautas Didysis (1392- 
1430). Lietuvos galybę jis buvo 
išplėtęs ir Lietuva buvo viena did
žiausių pajėgų ano meto Europoje.

Lituanicos
TRAGEDIJA

1933 m. liepos 17 d., perskridę 
Atlantą, ties Soldau (Vokietijoje) 
žuvo Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas.

Prieš dvidešimt du metus Atlan
tą perskristi ne daugis ryždavosi. 

, Tokiam žygiui reikėjo augštų kva
lifikacijų, drąsos. Dar ir pinigo, 
nes lėktuvas brangiai kaštavo ir 
-pasiruošimas reikalavo laiko. Bet 
Darius ir Girėnas, sunkiai suorga
nizavę reikalingas lėšas lėktuvui 
įsigyti, pakilo j erdves iš Ameri
kos, laimingai nugalėję visas kliū
tis ir pavojus virš Atlanto, tra
giškai žuvo prie savo tėvynės 
slenksčio, tėvynės, kuriai Jie savo 
skridimą, didįjį žygį skyrė.

Visa Lietuva sekė Lltuanicos 
kelią ore: tą naktį nė vienuose 
namuose negęso radijo aparatų 
lempos, o Kauno aerodrome minia 
išdidžiu pergalės jausmu svaigo 
sužinojus, kad Lituanica, laimin
gai perskrodus erdves virš vande
nynų, skrenda per Voklteiją. Bet 
švitintys veidai skausmu ir liūde
siu apsiniaukė, kai ankstų rytą 
atbangavo žinia, kad dvi taurios, 
tėvynę mylėjusios širdys nustojo, 
plakti Soldau miške.

Sudužo Lituanica ir su ja kartu 
žuvo tie, kurie savo testamente 
buvo įrašę, jog savo žygį skiria

Kongo pranešama 
II-jų Kom. Kini- 
sesiją. Šios sesi- 

dalyvavo šiaurės

• Iš Kong 
apie praėjusią 
jos parlamento 
jos atidaryme

Vietnamo prezidentas Ho Chi Mineli 
ir Kom. Kinijos prezidentas Mao 
Tse-tung.

Nurodoma, kad šių metų biudže
tas garantuoja Kom. Kinijos sun
kiosios pramonės augimą.

BIRŽELIO 23-čioji
Amerkos Balsas iš Europos š. 

m. birželio 23 d. paskelbė į kraštą 
ir laisvojo pasaulio lietuvius prof. 
J. Brazaičio, stovėjusio Laikino
sios Vyriausybės priešakyje, pa
reiškimą, kuriame buvo išryškin
ta birželio 23 d. reikšmė lietuvių 
tautai. Tą dieną 1941 m. sukilusi 
lietuvių tauta pašalino okupaciją, 
sudarė savą vyrausybę ir atstatė 
savą tvarką, drauge parodydama 
pasauliui tvirtą lietuvių tautos va
lią tvarkytis laisvai ir nepriklau
somai. Drauge buvo pagerbti ir 
prisiminti visi žuvusieji dėl Lie
tuvos laisvės, visi sukilimo daly
viai, partizanai ir laisvės kovoto
jai. Laisvasis pasaulis, kaip pa
brėžė prof. J. Brazaitis, vis dau
giau dėmesio kreipia į tautos pa
sipriešinimą. Vakaruose stiprėja 
įsitikinimas, kad didžiausias Va
karų sąjungininkas už geležinės 
uždangos yra pavergtųjų valia ne
pasiduoti okupantams.

Prie KZ Paminklo
Flossenburge

Vokietijoje Ir Švedijoje gyve
nančių b. politinių kalinių inicia- 

i tyva š.m. birželio 23 d. buvo su- 
i ruoštas’prie! Flossenbuergo-KZ.pa. 

minklo nacių ir bolševikų kalėji
muose žuvusių lietuvių minėjimas, 
šiemet suėjo 10 metų, kai politi- 

i niai kaliniai buvo paleisti iš na
cių KZ-tų ir kalėjimų, taip pat 14 

I metų nuo išsilaisvinimo birželio 
1 23 d. — sukilimo metu — politi- 
1 nių kalinių iš bolševikų kalėjimų. 
• Prieš minėjimą buvo Išsiuntinėtas 

vokiečių ir anglų k. atsišaukimas, 
primenantis lietuvių aukas, jų no
rą būti laisviems ir tebesitęsiantį 
sovietinį genocidą Lietuvoje. Atsi
šaukime reikalaujama pašalinti 
sovietinį genocidą ir išlaisvinti vi
sus iš komunistinių kacetų bei ru
sų kalėjimų politinius kalinius. 
“Tarp tiesos Ir melo negali būti 
jokio kompromiso. Tiesos perga
lė yra drauge mūsų pergalė už 
laisvę ir teisingumą!" — šiais 

I žodžiais baigiamas Vokietijoje ir 
Švedijoje gyvenančių Lietuvos Re- 

' zistencijos B. Politinių Kalinių 
Sąjungos atsišaukimas.

Pats genocido aukų minėjimas 
buvo pradėtas pamaldomis pamink
linėje Suehnekapellėje. Pamaldas 
atlaikė kun. dr. L. Gronis. Pa
maldų metu giedojo lietuvių darbo 
kuopų iš Kaiserslauterno vyrų cho
ras, vadovaujamas muziko Strolios.

Po pamaldų prasidėjo mirties 
slėnyje minėjimas — pagerbimas 
visų žuvusių lietuvių. P. Strolios 
vadovaujamas vyrų choras sugie
dojo “Libera”. Buvo nunešti visų 
dalyvių tylos procesijoj per mir
ties slėnį vainikai ir padėti prie 
žuvusių lietuvių paminklo. Tylos 
procesijai per mirties slėnį pasi
baigus. žodį tarė kun. dr. L. Gro
nis, o žuvusiems buvo sugiedotas 
"Viešpaties angelas” ir “Amžiną 
atilsį”. Dar kalbėjo buvę politiniai 
kaliniai: bolševikų kalėjime sėdė
jęs M. Musteikis, nacių kalėjime 
sėdėjęs E. Simonaitis, taip pat at
stovavęs Vilkui, M.L. Tarybai ir 
PLB Vokietijos krašto valdybai, 
nacių kalėjime sėdėjęs inž. P. Na
rutis, bolševikų kalėjime sėdėjęs 
A.S. Kalbas pasakė ir Flossen- 
buergo vokiečių katalikų klebonas 
Max Wurth, Flossenbuergo miesto 
burmistras Hoegen, vokiečių spau
dos atstovas Buchhenwaldo kone, 
stovyklos kalinys Wierig. Bolševi
kų kalėjime sėdėjęs politinis kali
nys J.B. perskaitė LRBPK Sąjun
gos pirmininko kun. V. Pikturnos 
laišką. VT vardu buvusiems poli
tiniams kaliniams ir rezist. kovo
tojams buv opasiųsta sveikinimo 
telegrama. Minėjimas buvo baig
tas giesme “Marija, Marija” ir 
Lietuvos himnu.

Suehnekapelle prieangyje dr. K. 
Pemkaus pastangomis buvo Išsta
tyta Raudonojo Teroro paroda, ku
rioje apie 40 paveikslų vaizdavo 
bolševikiškąjį genocidą Lietuvoje. 
Pamaldas koplyčioje ir žuvusiųjų 
pagerbimas bei pats minėjimas 
mirties slėnyje buvo įrašytas į ma
gnetofono juosteles ir perduotas į 

, kraštą. Visi minėjimo dalyviai pa
sirašė paminklinės Flossenbuergo 
vietovės tvarkytojo vedamoje sve
čių knygoje.

Flossenbuerge žuvusiems pa-

gerbti yra pastatyta koplyčia — 
Suehnekapelle, kurioje vitražini 
langų su Aušros Vartų Marija yra 
įrengę patys lietuviai. Dabar esan
čių Vokietijos paminklinių vieto
vių, kurių žinioje yra ir ši pamink
linė vieta, vadovybė pasiūlė lietu
viams prie altoriaus esantį mūsų 
vitražinį langų perkelti į bažnyčios 
.vidurį, nes prie altoriaus esančio 
lango iš bažnyčios visai nematyti, 
o bažnyčios viduryje kairėje pu
sėje tas langas būtų visų mato
mas, be to, vitražinis langas prie 
altoriaus tamsinus ir patį altorių. 
Bet tai jie padarysią tik tada, jei 
lietuviai su tuo perkėlimu sutiktų. 
Mirties slėnyje yra pastatytas žu
vusiųjų lietuvių paminklas su įra
šu:

“Tėvynės garbę gindami, 
įrašė savo kraujumi
žmonijai laisvės testamentą”.
Netoliese yra ir paminklinė len-

ta žuvusioms. Visus šiuos įrengi
mus vykdė Ir prižiūrėjo kadaise 
Weideno lietuvių bendruomenė. Pa
minklai yra gražiai išlaikomi ir 
gražiai Išsilaikę. E.

Dipl. Tarnybos 
Informacija

Lietuvių žurnalistų ir Lietuvių 
Tautinio Sąjūdžio pirmininkas, 
Europos Laisvės Komiteto New 
Yorke spaudos skyriaus lietuviš
kos dalies vedėjas Vincas Raste
nis pakeliui į tarptautinį teisinin
kų kongresą Atėnuose buvo su
stojęs Romoje. Jis lankėsi pas 
Lietuvos Dipl. Tarnybos šefą ir 
Lietuvos mlnisterį prie Švento Sos
to ir apsvarstė su.jais politinę pa
dėtį ir aktualiuosius lietuvių velk, 
los reikalus. V. Rastenis susitiko 
su Italijos ir Vatikano lietuviškų 
radijo transliacijų vedėjais. Itali
jos radijo vadovybės kvietimu jis 
pasakė kalbą iš Romos radijo sto
ties.

A. Krausas Sukaktuvininkas
Pas mus yra įprasta apie žmo-1 kytojų ir LT sąjungoms, 

gų plačiau pakalbėti, jo nueitą 
kelią apžvelgti, gerus darbus pa
sverti tik tada, kai jis su šia aša
rų pakalne atsiskiria — miršta. 
Retai kalbame Ir rašome apie gy
vuosius, nors jų atlikti darbai 
verti kiekvienais metais atžymėti, 
idant kitiems būtų paskatinamų < 
pavyzdžių, čia, suprantama, turi- ' 
ma galvoj visuomeninis, kūrybinis | 
darbas. Darbas svarais nei kito-' __ „
kiu pinigu neatlyginamas, darbas skautų židinį 
suryjąs savaitgalius, nuliekamas ! ii- hnvn io« t 
nuo fabriko ar įstaigos valandas.

Šį kartą prieš mus stovi sukak- I ralijos Rajono vadas. Už pasitaY- 
tuvininkas Antanas Krausas, š.m. Į navimą PLSS-gai apdovanota? 
gegužės 10 d. užvertęs penkiasde- augščiausiu žymeniu — Gedimino 
šimtąjį savo gyvenimo lapą. Bet Vilko Ordenu. Suredagavo ir išlei- 
gal ne taip svarbu: kiek metų yra do: “Tau, Skilti ninko 
A. Krausas išgyvenęs, arba, kad draugas” I ir II dalį,

ku”, "Atolas” — LKF Australijos 
Valdybos metraštį. Nuo 1949 m. 
LK Fonde švietimo vadovas, sky
riaus valdybos ir Australijos Val
dybos pirmininkas.

Žurnalistika. Bendradarbiavo ar
ba bendradarbiauja: Sargyboje, 
Santaroje, Jaunojoj Libtuvoj, Jau
nojoj Kartoj, Mokslo Dienose, Lie
tuvoje, Lietuvos Aide, Ateity, ži
diny, Mūsų Kely, Lietuvių žody, 
Skautų Aide, Mūsų Vyty, Skauty. 
beje, Tautos Mokykloje, Mūsų Pas
togėje, Australijos Lietuvyje ir 
kituose laikraščiuose.

Nuo mokyklos dienų vydūnistas, 
platino ir leido dr. Vydūno raštus.

1951 m. įsteigė vakarinėje Mel
bourne dalyje — Marlbyrnonge sa
vaitgalio mokyklą ir Jai vadovau
ja. Generalinis Liet. Enciklopedi
jos atstovas Australijai.

Taip schematiškai atrodo A. 
Krauso penkiasdešimties metų gy
venimo, teisingiau trisdešimties 
metų visuomeninio ir spaudos dar
bo kelias. Jame nėra, tiesa, pri
trenkiančių žygdarbių, sukrečian
čių narsos momentų. Tai darbo 
skruzdės, tylaus kultūrininko — 
visuomenininko gyvenimo kelias, 
čia labai suglaustai nužymėtas da
tomis ir faktais. Bet tai kelias,, 
kuriuo labai nedaugelis tepajėgia 
eiti, ir tik labai mažas mūsų ben
druomenės narių skaičius galėtų 
savo dienų grandinėje priskaičiuo
ti tiek antvalandžių, paaukotų lie
tuviškajai kultūrai puoselėti, lie
tuvybės gyvastingumui išlaikyti, 
savajam spausdintam žodžiui ir 
lietuviškajai tremties bendruome
nei aplamai.

Antanui Krausui, jo penkiasde
šimties metų amžiaus ir trisdešim
ties metų visuomeninio ir spaudos 
darbo sukakties proga, nuošird
žiai linkime visokeriopos sėkmės 
ir ištvermės lietuviško darbo ba. 
ruošė.

Tremtyje, Vokietijoje, 1945-1948 
mokytojas ir vicedirektorius Det- 
rioldo, Graveno, ir Augusdorfo lie
tuvių gimnazijose. 1946-1948 Lie
tuvos Skautų Sąjungos Brolijos 
spaudos sk. vedėjas ir "Skautų Ai
do” bei “Skautybes” redaktorius. 
Išleido per 16 skautiškų ir kitokių 
leidinių.

Australija. Melbourne 
naujos skautų šakos — senųjų 

į “Liepsnojanti Lelija” 
nuliekamas ' ir buvo jos tėvūnu 1951-1953 me

tais. Nuo 1953 metų PLSS Aust-

jis gimė Sedoje (Mažeikių apskr.), 
baigė 1925 m. Vysk. Valančiaus 
Gimnaziją Telšiuose, o 1930 m. 
VDU humanitarinį fakultetą, kui- 
filologijos sk. studijavo! germanis, 
tiką, kaip pagrindinę šaką, o li
tuanistiką ir pedagogiką, kaip ša
lutines šakas.

Mokslo metai. Dar gimnazijoj 
būdamas su R. Serapinu A, Krau
sas įsteigė Sielos Kultūros Rate
lį ir leido bei redagavo neperio
dinį laikraštį “šaltinis” (1923- 
1925 m.), priklausė dr. V. Kudir
kos literatūrros būreliui bei vege
tarų draugijai ir redagavo jos 
laikraštį “širdies Liepsna”. Savo 
tėviškėje, Sedoje (1923 m.) įstei
gė viešąją biblioteką. Universite
te priklausė Humanitarų, Sijnano 
Daukanto, Filoteosofų dr-joms bei 
aktingai reiškėsi abstinentų sąjū
dyje.

Mokytojas. Baigęs universitetą, 
mokytojavo Šiaulių Berniukų, Skuo
do, Rokiškio gimnazijose, sykiu 
eidamas direktoriaus, vicedirekto
riaus ar inspektoriaus pareigas. 
Nuo 1940-1941 mokytojavo Kelmės 
vidurinėje mokykloje.

Lietuvoje A. Krausas, šalia 
Blogintų pareigų gimnazijose, 
vai reiškėsi visuomeniniame
spaudos darbe, štai: Šiauliuose 
priklausė Gyvulių Globos Draugi
jai ir buvo jos sekretorium, čia jis 
įsteigė pirmąjį Lietuvoj moksleivių 
gyvulių globotojų ratelį gimnazi
joje ir Išleido gyvulių globos an- 
talogiją “Mūsų Bičiuliai”. Žemės 
ūkio parodoje pakviestas tvarkė 
gyvulių globos pavllloną. Rokišky
je buvo moksleivių šaulių būrio 
vadu, o Skuode įsteigė skautų vie- 
tininklją. Skautų tarptautinėse 
jamborėse jis organizavo lietuviš
kas, parodėles: Švedijoje 1935 m., 
Olandijoje 1937 m., Prancūzijoje 
1947 m. Būdamas mokytoju pri. 
klausė dr. J. Basanavičiaus Mo-

tie- 
gy

įsteigė

"Gyvulių
'Vyčio ta-

J. Ka-nis.

“MIRTIS — GERIAU NEGU KOMUNIZMAS“
KĄ PASAKOJA GRĮŽĘ Iš KOM. KINIJOS AMERIKIEČIAI 
RIAL

KA-

Pereitą savaitę iš Kom. Kinijos 
į namus išvyko trys amerikiečiai 
karo belaisviai, kurie Korėjoj pa
liaubas pasirašius savo noru pasi
liko toliau gyventi Kom. Kinijoj. 
Jie ten Išgyveno daugiau kaip dve- 

i jus metus. Dabar jie pakeitė savo
° j nuomonę ir Kom. Kinijos valdžios

—- Lietuvos Laisvės Komiteto ir pareigūnai Juos perdavė Kong Kon- 
Pavergtųjų Tautų Politinės Komi- ge britų atstovams, o šie juos tuoj 
sijos pirm. min. V. Sidzikauskas, 
grįždamas iš tarptautinio teisinlp- 
kų kongreso Atėnuose, buvo kelias 
dienas Romoje. Jis turėjo pasikal
bėjimų su Lietuvos diplomatijos 
št'fu S. Lozoraičiu Ir Lietuvos mi- 
nisteriu prie Šv. Sosto S. Girdvai
niu. Tuose pasikalbėjimuose buvo 
tartasi Ir nusistatyta dėl eilės Lle-

I tuvos klausimų, tiek bendro po
būdžio, tiek surištų su 4 didžiųjų 
valstybių konferencija. Ta proga 
buvo taip pat tąrtasi su Paverg
tųjų Tautų Generalinės Komisijos 
pirmininku V. Masensu.

V. Sidzikauskas pakviestas 
bėjo iš Romos radiofono.

kal-

O JAV Lietuvių Bendruomenės 
pirmoji taryba buvo susirinkusi 
posėdžio New Yorke. Prel Balko
nas išrinktas JAV Bendruomenės 
garbės pirmininku. Į prezidiumą 
trejiems metams išrinkti: pik. J. 
Šlepetys — pirm., prof. J. Puzi
nas — vicepirm., dr. M. Alseikai- 
tč — Gimbutienė — sekretorius.

įsodino į pirmąjį laivą, plaukiantį 
Amerikon.

Grąžintieji kariai spaudos ats
tovus pasitiko šypsodamiesi ir pa
pasakojo savo išgyvenimus. Vie
nas jų, A. Cowart, pareiškė, kad 
Kom. Kinijoj jie buvo pasiųsti į 
spec, mokyklas ir su kitais belais
viais indoktrinuojaml, atseit, tu
rėjo praeiti "komunistinio auklėji
mo” kursą, o paskui buvo paskir
ti darbams. Cowart pareiškė^ kad 
jis niekuomet nebuvo priėmęs ko
munistinę idėją. Tik politinio per
sekiojimo. baimė juos privertusi 
pasilikti. Jie mieliau sutiktų Hit
lerio režimą, negu komunizmą. 
Hitleris esą naikindavęs fiziškai, 
bot komunizmas naikinąs žmogaus 
dvasią. Cowarto teigimu, Kom. Ki
nijoj žmonės gyvena baimėje ir 
vienas kitu nepasitiki. Ten ir vai
kai yra “tempiami ant komunisti
nio kurpalio”. Visuomenė neken
čia komunistinės valdžios, bet nie
kti negali padaryti. Komunistų pa
vergtoji Kinija laukianti, kad ame
rikiečiai atneš išlaisvinimą. Kini-

jos liaudis nepritaria komunizmui, 
bet netiki ir Chiang Kai Sheku. 
Tačiau dabar, kada palygina abu
du režimus, jie mieliau pasirink
tų Chiang Kai Sheko valdymą.

Grįžusieji prileidžia, kad Ameri
koje jie turės atsakyti prieš teis
mų ir gal bus pasodinti kalėjimam 
Bet tai būsianti teisinga bausmė. 
Cowarto žodžiais — mirtis yra ge
riau negu komunizmas.

OKUPUOTOS LIETUVOS

MOKSLININKAMS

paskirtas svarbus uždavinys — 
"per trumpą laiką ištirti visus 
respublikos rajonus, siekiant spe
cializuoti ž.ū. gamybą ir raciona
liai panaudoti rastus žemės fon
dus”. Tam tikslui paruošta prof. 
J.. Krikščiūno vadovaujama “moks
linė ekspedicija”, kurioje dalyvau
ja 8 sričių apie 80 mokslo bendra
darbių. Yra parinkti ištirti 10 ra
jonų, kaip tlpingiausi visam kraš
tui. Pasinaudojus tyrimų rezulta
tais, bus rūpinamasi “sėkmnigai 
įvykdyti kp ir taryb. vyriausybės 
iškeltus uždavinius dėl smarkaus 
ž.ū. šakų pakėlimo”.

išsirū-• Kolumbijos lietuviai 
pino lietuviškoms transliacijoms 
valandėlę per valstybinę radijo sto
tį Medellin,

UNO
KĄ MES ŽINOME APIE 

' JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ORGANIZACIJĄ?

UNO — Jungtinių Tautų Orga
nizacija prieš keliolika dienų at
šventė savo veiklos dešimtmetį. 
San Franciske įvykusiame iškil
mingame posėdyje dalyvavo 60-ties 

I tautų atstovai, daugiausiai užsie
nių reikalų ministerial su savo pa
tarėjais. šioje konferencijoje Lie
tuvos, kaip ir kitų Sov. Sąjungos 
okupuotų valstybių, atstovo nebu
vo.

Kas gi yra Jungtinių Tautų 
Org. ir ką apie ją žino, pav., vi
dutinis australas, ar pagaliau ir 
mes?

Dešimtmečio sukakties proga 
SydnėjauS Sun—Herald bendradar
bis apklausinėjo 15 atsitiktinai su
tiktų žmonių, pateikdamas jiems 
konkrečius klausimus.

O klausimai buvo šie: 1. Kas tai 
yra UNO? 2. Kokie UNO uždavi
niai1.? 3. Kodėl UNO šiandien yra 
svarbiausių naujienų eilėje? 4. 
Kur yra vyriausia UNO būstinė? 
5. Kokios didelės valstybės nėra 
UNO nariai? 6. Kas yra UNO gal
va? 7. Kas yra veto? •

J visus klausimus pilnai niekas 
neatsakė. Daugiausia suklupo at
sakydami j 3, 5, 6 ir 7 klausimus. 
Kiti apie JT Ir visai nieko negalė
jo pasakyti, net nežinojo tokią or. 
ganizaciją egzistuojant.

I šiuos klausimus leiskime at
sakyti Jungtinių Tautų Sydnėjaus 
biurui.

Kl. Kas yra Jungtinės Tautos?
Jungtinių Tautų Organizacija 

yra nepriklausomų, suvereninių 
valstybių įsteigta II Pasauliniam 
Karui pasibaigus. Ši Organizacija 
įgalina tautas bendradarbiaujant 
rūpintis taikos išlaikymu, ugdyti 
respektą žmogaus teisėms, dirbti 
dėl gyvenimo lygio pakėlimo visa
me pasaulyje. Jungtinės Tautos 
turi 60 narių—valstybių. 20 kraš-. 
tų yra pareiškę norą būti nariais.

Kl. Kodėl JT birželio 26 d. at
sidūrė svarbiausių naujienų eilėje?

Kadangi Jungtinių Tautų Char, 
ta buvo pasirašyta prieš 10 metų 
birželio 26 d. San. Franciske, kur 
Ir spec, suvažiavimas buvo sušauk
tas dešimtmečio sukakčiai atžy
mėti.

Kl. Ką Jungtinės Tautos veikia?
Dirba taikos išlaikymui Ir1 rūpi

nasi išlyginti ginčus ir suderinti 
nuomones paskirų tautų, o kur ne
išvengiama kviečia savo narius^.— 
valstybes sutelktinėmis karinėmis 
pajėgomis pasipriešinti agresoriui. 
Tokiu būdu buvo sustabdytas ka
ro išsiplėtimas Indonezijoj, Pales
tinoj, Graikijoj ir Korėjoj.

Kl. Kur yra Jungtinių tautų vy
riausia būstinė?

New Yorke, kur 18 akrų plotas 
yra tarptautinė žemė.

Kl. Kokios didžiosios valstybės 
nėra Jungtinių Tautų nariai?

Vokietija, Italija, Japonija ir 
Kom. Kinija.

Kl. Kas yra Jungtinių Tautų 
galva?

Visumos suvažiavimo pirminin
kas šiuo metu yra olandas dr. 
Eelco van Kleffens. Sekretoriato 
galva ir faktiškasis visų reikalų 
tvarkytojas yra generalinis sekre
torius Dag Hammarskjoeld, šve
das, šioms pareigoms paskirtas 
1953 m. balandžio mėn.

Kl. Ką tai reiškia Jungtinėse 
Tautose veto?

Taip vadinamas veto, ar vien
balsiškumo taisyklė, yra balsavi
mo tvarka, kuri galioja tiktai 
Jungtinių Tautų Saugumo Tary
boj. Tai reiškia, kad jeigu vienas 
iš 5-kių nuolatinių Saugumo Ta
rybos narių, kuriais yra Nac. Ki
nija, Prancūzija, Sov. Sąjunga, 
Amerika Ir D. Britanija, pasiprie
šina kurio nors klausimo rezoliu
cijai, kurią norėtų priimti Saugu
mo Taryba, rezoliucija negali būti 
priimta.

Jungtinių tautų darbą, ypač kiek 
anksčiau, labai trukdė Sov. Sąjun
ga, kurios atstovai vetuodavo 
kiekvieną jiems nepatinkantį nuta
rimą.

Jungtinių Tautų organizacijos 
išlaikymui nariai moka įnašus. 
Australija per metus sumoka £ 
623.757. Kitos daugiau ar mažiau, 
žiūrint jų ūkinio pajėgumo.
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Kaip yra žinoma, pollomyelltas 
gali būti sukeliamas trijų virusų 
— tipai I, II, ir HI. Per 1954 me
tus, JAV-se buvo stebėta, kad 60 
proc./ visų vaikų paralyžiaus ligų 
buvo sukelta 1-tlpo, 5 proc. — 
ll-o tipo ir 35 procentai — III-o 
tipo. Dr. Francis paskelbti rezul
tatai rodo, kad Saiko tipo skiepai 
apsaugojo 68 proc. vaikų prieš I-ą 
tipą, 100 proc. vaikų prieš II-ą 
tipą ir 92 proc. vaikų prieš III-ą 
tipą.

Aš čia patiekiau keletą Ištraukų 
iš daktaro Francis raporto, norė
damas paaiškinti Saiko skiepų 
vertę, tuo. labiau, kad tie skaičiai 
pasirodė visuose laikraščiuose, ir 
ne specialistui sunku juose susi
gaudyti. Galutinėj Išvadoj galima 
pasakyti, kad

(1) Saiko vakciną galima skie
pyti vaikams be jokio pavojaus ir 
komplikacijos, jei kokios yra, daž
niausiai yra atsitiktinis reiškinys, 
nieko bendro neturįs su skiepais.

(2) šie skiepai duoda 90 proc. 
apsaugos prieš valkų paralyžių. 
Tai reiškia, kad tie skiepai duo
da apsaugą, kokią gauname tik 
Iš kitų geriausių skiepų, kaip 
pav., apsauga gaunama nuo skie
pų prieš difteritą, dėmėtąją šilti
nę, stabligę, rauples ir t.t. Nauji 
patobulinimai poliomyelito skiepų 
gamyboj leidžia mums tikėti, kad 
apsauga dabar gaminamų skiepų 
bus 100 proc. Šie tyrimai duoda 
vilties, kad greitai apie poliomye
litą, kaip ir apie rauples, bus kal
bama, kaip apie buvusią ligą, ku
rią žmonija su didelėmis pastan
gomis pažabojo ir panaikino Iš 
civilizuoto pasaulio.

KOKIE TYRIMAI NAUDOJAMI 
NUSTATYMUI, KAD SKIEPAI 
BŪTŲ VARTOTINI?

— Reikia patikrinti, ar tie skie
pai nėra pavojingi ir jie, įskiepy
ti beždžionėms ir kitiems labora
torijose naudojamiems gyvuliams 
neturi sukelti jokios ligos. Kitas 
patikrinimas, kad Jie tikrai apsau
go nuo poliomyelito: tuo tikslu 
yra paskiepijamos beždžionės ir 
vėliau jos užkrečiamos poliomye- 
litu. Geri skiepai turi apsaugoti 
beždžiones nuo eksperimentinio po
liomyelito. Tik tada leidžiama nau
doti tuos skiepus vaikams.

KOKIOS
SKIEPŲ

— Tik

BEŽDŽIONES TINKA 
GAMYBAI?
Indijos macacus rhesus 

ir Javos macacus cynomolgus. In
dija prieš kiek laiko buvo sustab
džiusi beždžionių išvežimą, nes ke
li laikraščiai paskelbė, kad daug 
beždžionių užduso viename lėktuve. 
(Beždžionė Indijoj laikoma šventu 
gyvuliu). Bet JAV atstovams pa
tikrinus, kad bus imamasi visų 
priemonių, kad tas nepasikartotų, 
Indija draudimą atšaukė.

KAIP REIKIA VARTOTI TUOS 
SKIEPUS?

— Dr. Salk pataria duoti dvi 
injekcijas laike 3-4 savaičių ir 
trečią po 7 mėnesių. Kiekviena 
injekcija yra 1 cm. įskiepytas į 
raumenį.

RINKLIAVOS
BANKSTOWNO LIETUVIŲ A U. 
KA VOKIETIJOJE ESANTIEMS 
LIETUVIAMS IR VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

ALB Bankstowno Apylinkėje 
apie mėnesį laiko truko rinkliava 
Vokietijoj likusiems šelpti ir Va
sario 16 Gimnazijai remti. Mūsų 
tautiečiai buvo aplankyti namuose, 
renkant pinigus, drabužius Ir ava
lynę. Pirmą kartą šioj apylinkėj 
platesniu mastu į visuomeninį dar
bą buvo įtrauktos moterys. Pasi
imtąjį uždavinį jos atliko labai 
rūpestingai ir sėkmingai. Pagal 
gautojo rajono dydį rinkėjos — 
Jai surinko atitinkamą kiekį tik
rai vertingų drabužių ir šias su
mas pinigais.

L. Galinaitytė £7.5.0, St. Ged
minas £2.0.0, G. Giliūtė £14.10.0, 
J. Jenčius £17.1.0, V. Kanteikienė 
ir T. Zakarevičienė £33.10.0, H. 
Keraitis £20.4.0, A. Lelešienė £11. 
0.0, J. Mardosienė £7.11.0, J. šim- 
boras £7.10.0, A. Virgeningienė 
£5.10.0, A. Žigaitienė £32.10.0.

Iš viso surinkta: £ 159.11.0.
Iš šios sumos Vokietijoj liku

siems šelpti priklauso £ 97.13.0 ir 
Vasario 16 Gimnazijai £ 60.18.0. 
Pinigai per Krašto Valdybą jau 
išsiųsti, o drabužiai ir avalynė, 
tinkamai supakavus, bus išsiųsta 
artimiausiu laiku.

Aukų lapai paliekami Bankstow
no Apylinkės pateisinamų doku
mentų byloj.

Visiems aukojusiems ir ypač pa- 
sišventusiems rinkėjoms-jams Apy
linkės Valdyba nuoširdžiai dėkoja.

ALB Bankstowno Apy). V-ba.

ATVIRAS LAIŠKAS

KAIP GAMINAMI SKIEPAI?
— Skiepų prieš poliomyelitą ga

myba yra gana sudėtinga. Visų 
pirma paimami beždžionių inkstai, 
jie supjaustomi j mažus gabalėlius 
ir įdedami j maitinamąjį skysti
mą. Sis maitinamasis skystimas 
vadinamas "medium 199” ir jis 
susideda iš 68 įvairių chemikalų. 
Inkstai'maitinamame skystime de
dami į šiltus kambarius, kur tem
peratūra laikoma 37 laipsn. C, ir 
čia Išbūna 6 dienas. Po to pakei- 
člamas maitinamasis skystimas ir 
įpiliamas virus. Virusui leidžiama 
daugintis dar 4 dienas. Kai viru
sas nustoja daugintis, maitinama
sis skystimas, kuriame yra bevelk 
visas virusas, surenkamas. Viru
sas užmušamas formaiinu. Ir tas 
skystimas jau sudaro skiepus.

Dr. J. Salk skiepus pripažinus 
tinkamais nuo vaikų paralyžiaus, 
didžiosios vaistų gamybos firmos 
pilnu tempu pradėjo Juos gaminti. 
Amerikos vyriausybė šių skiepų 
užsakė milžiniškus kiekius ir .pra
dėjo mokyklinio amžiaus vaikus 
skiepyti nemokamai. Jos pavyzd
žiu pasekė Kanada, D. Britanija 
ir kiti kraštai. Australijos vyriau
sybė užsakė šių vaistų Amerikoje 
Ir paskyrė dideles sumas šių skie
pų gamybos įmonėms įrengti pa
čioje Australijoje. Kanadoje skie
pus gamina Toronto universiteto 
labaratorljos ir pradėti gaminti 
Montreallo universitete, kur dirba 
ir prof. V. Povilainis. Dabar ten 
statomos naujos labaratorljos ir 
skiepų gamyba netrukus bus pra
dėta industriniais kiekiais.

Gavus pakankamus skiepų kie
kius, ir ypač pradėjus juos vieto
je gaminti, skiepyjlmas nuo vaikų 
paralyžiaus Australijoje bus pri
valomas ir nemokamas.

NAUJI BANDYMAI SOVIETINIAM KAIME
Užsienio spaudoje vis dažniau 

kalbama apie tai, kad Sov. Rusijos 
komunistų partijos pirmasis sek
retorius Chruščiovas pastaruoju 
metu deda visas pastangas moder
nizuoti Sov. Sąjungos žemės ūkį. 
Šitai gal klek keistai skamba, ži
nant, kaip sovietai visais propa
gandos trmiitais pučia apie kolū
kinę sistemą, įgalinusią žemdir- 
blus gyventi plačiai ir šviesiai, apie 
Jems suteiktas moderniausias prie
mones ir neribotas galimybes pa
rodyti savo iniciatyvą.

Manoma, kad naujasis Chruščio
vo planas modernizuoti sovietinį 
žemės ūkį, gali tiek pat radikaliai 
pakeisti kaimo vaizdą, kaip jį pa
keitė 1917 m. revoliucija miestuo
se,

Po revoliuciniais laikais Sov. 
Sąjungoje natūralaus žemdirbių 
konservatizmo ir Iniciatyvos sto
kos nepasisekė nugalėti iš miestų 
siųstiems bolševikiniams pirmū
nams. To rezultatas — žemės ūkio 
produkcija krito, arba neįvykdyti 
planai valdžią Ir pratiją pastate 
prieš didelę prlblemą.

Chruščiovas pastaruoju 
daug kartų yra pareiškęs
pasipiktinimą dėl "barbariškos” 

valstiečių pažiūros į teikiamą jiems 
technišką paramą, nes “moderniš
kiausios technikos priemonės”, 
įvairios žemės ūkio mašinos, labai 
dažnai guli nenaudojamos ir rū- 
dyja atvirame ore. Vienoj savo 
kalbų jis pasakė, kad šitoks elge
sys netrukus bus laikomas kri
minaliniu nusikaltimu.

Dabar šios 
ir prievolių 
Per 30.000 

iš miestų į

metu 
savo

ta ir niekais nueina tūkstančiai 
tonųų grūdų.

Kokie svarbiausi pakeitimai nu
matomi žemės ūkyje? Pirmiausiai 
sumažinami mokesčiai, privalomas 
žemės ūkio produktų pristatymas 
valstybei, Ir padidinamas žemės 
plotas, kur valstietis galėtų jaus
tis šeimininku. Bet tuo pačiu pa- 
griežtinama disciplina ir »kontrolė 
mašinų traktorių stotyse bei kol
chozuose. MTS paprastai atlieka 
didžiuosius arimo, sėjos ir pjūties 
darbus kolchozuse. 
stotys dar prižiūrės 
įvykdymą valstybei, 
žmonių yra pasiųsta
kaimus vien Rusijoje, kurie perims 
vadovavimą apie trečdalio visų ko
lektyvinių ūkių. Siunčiamieji yra 
daugaiusia pramonėje dirbę žmo
nės, pasižymėję partijos organi
zatoriai, kuriems buvo suruošti 
dviejų mėnesių žemės ūkio "spe
cializacijos” kursai.

Chruščiovas, norėdamas efekty. 
vlau pravesti savo planą, aplanke 
eilę respublikų, Jų tarpe ir oku
puotą Lietuvą, kur susipažino su 
žemės ūkio klausimais vietose. Lie
tuvoj žemės ūkio vadovai gavo vė
jo ir žadėjo "pasitaisyti”. Tai 
reiškia, kad lietuvis turės dar kie
čiau, daugiau valandų dirbti, kad 
įvykdytų planą ir galėtų Maskvos 
patikėtiniai "pasitaisyti”. (AI.)

VOKIETIJOJE PASILIKUSIEMS 
TAUTIEČIAMS ŠELPTI PER 
A.L.B. PERTHO APYLINKĖS 
VALDYBĄ AUKOJO:

5 sv. B. Baikauskas. Po 2 sv.: 
A. Buškauskas, A. Gustas, A. Ka- 
teiva, A. Klimaitis, V. Kozakas, 
S. Kuzmickas, A. Mocevičius, T. 
Zutkus. 1 sv. 5 ŠJT.: P. Žulys. 

1 sv. 4 šil. J. Bendoraitis. 1 sv. 
1 šil. V. šeštokas. Po 1 sv.: A. 
Acas, J. Andziulis, J.A. Baikaus
kas, R. Baikauskas, A. Balakaus
kas, J. Baltramonaltis, J. Baronas,
J. Baukys, L. Beitmanas, P. Braz
džionis, B. Butkys, D. Burneikls,
K. Cečys, T. Cibulskio, V. Ci

bulskis, K. Dabravolskis, V. Deke- 
ris, J. Garnys, M. Gelažius, V. Ge
dgaudas, H. Hustas, A. Kamenec- 
kas, B. Kasparas V. Kasputis, K. 
Karosas, V. Kazokas, Kebliauskas, 
P. Kiškis, A. Kontrimas, P. Kriau
čiūnas, M. Lingienė, J.. Liutikas,
J. Nervllas, J. Miliauskas, A. Mo
tuzas, J. Petrukėnas, P. Plučas, 
A. Pudimaitis, P. Radvilas, A. 
■Rimkus, J. Sakas, V. Skrolys, J. 
Stankevičius, L. Stonikas, Mr. and 
Mrs. Utting, R. Tatariūnas, A. 
Vilimas, V. Višniauskas, J.V., O. 
Žilinskienė. 12 šil. E. Šidlauskas. 
Po 10 šil.: J. Anaitis, V. Bružas,
K. Bužeris, Cinjauskas, J. čuno- 
vas, A. Dudek, A. Dzemonas, A. 
Gasiūnienė, F. Grinevičius, J. la
kumas, O. Jurevičiūtė, V. Kairai
tis, S. Kairys, B. Kirvelis, V. Ka
linauskas, V. Kristautas, P. Kru
tulis, J. Mekšraltis, J. Miliauskas, 
P. Palionis, J. Repševičius, J. Rim
ša, O. Šimaitienė, K. Streliūnas, 
V. Stoknys, A. Vaičiūnas, J1. Žu
kauskas. Po 8 šil.: A. Valiukėnas, 
Bevardis. Po 6 šil.: V. Francas, 
D. Pečkienė. Po 5 šil.: O. Žulienė, 
A. Stankevičius. 4 šil. P. Variako- 
jis. Po 2 šil.: V. Krkištolaltis, xxx, 
Sidaras.

Iš viso surinkta 91— sv.
ALB Pertho Apylinkės valdyba 

dėkoja visiems aukotojams ir p. 
Barnabui Baikauskui, paskatinu
siam ir nuoširdžiai prisidėjusiam 
prie aukų rinkimo.

ALB Pertho Apylinkės Valdyba.

JURGIUI
Neužsigauk. Paties nepažįstu ir 

adreso nežinau. Belieka laikraštis.
Manau, kad pats manęs taip pat 

nepažįsti, nors, galvoju, turėtum 
bent žinoti, kad, kaipo toks, esu, 
nes, kaip patyriau, Cabramattoje 
esi buvęs pas mano kaimyną. O 
čia mane visi pažįsta, nors ir pa
vardę ir pilietybę pakeičiau. Ką 
ten pakeičiau — apkarpiau tėvo 
pavardę ir tiek. Vardą taipogi su
trumpinau. Juk, tarp mūs šnekant, 
kvailai ir atrodė: namuose pati ir 
kaimynai Pranciškum vadina, o 
fabrike visi “Frenk” šaukia.

Po visų pasikeitimų, šių metų 
pradžioje buvau pasakęs, kad man, 
kaipo tokiam, daugiau senąja kal
ba atspausto laikraščio nesiunti
nėtų. Taipogi nutariau senajai 
bendruomenei jokių mokesčių ne
mokėti Ir aukų neduoti. Todėl, kai 
ateina su aukų lapais, ar kitokiais 
panašiais popieriais, atidarau du
ris ir sakau atitinkama kalba: “Go 
jou a vei, plyz”. O jeigu kuris dar 
ausį pakreipęs spokso — trepte
liu koja ir surinku: anderstend! 
Po šito žodžio, griausmingai ištar
to, liekuosi vienas tarpduryje — 
rinkėjai išdulka vartus peršokda
mi.

Taigi, sakau, o kas gi man na
mus padėjo statyti, kas aukas 
rinko depozitui? O dabar: bendri 
namai, laikraštis, gimnazija, mo
kyklos, fondai visokie. Ne! Finiš!

Išsirašiau tokį dienraštį. Kitas 
biznis. Popierlo visas glėbys. O 
kiek paveįksliukų! Vaikis vos spė
ja parašus po jais perskaityti. 
Tik dabar sustreikavo — negaunu 
kelinta diena. Bet tai ir nesvarbu. 
Visas žinias pati papasakoja — iš 
kaimynių sužino.

Matai, gyvenau ramiai ir užga
nėdintas. Tik pats čia košės pri
virei: aną dieną, gražiai nutūpęs 
į minkštasuolį, gurkšnoju “kūpa 
of tea”, o čia kaimynas su seno
sios bendruomenės laikraščiu ran
kose įgriūva ir sako: “žiūrėk, 
Pranciškau, velnžinkoks Dauba 
apie Cabramattą rašo. Aiškiai ne 
mūsiškis”.

Aš pažiūrėjau, perskaičiau Ir,

DAUBAI
žinai, širdis užvirė. Galvoju, bro
liuk, įšokai į mano daržą. Lengvai 
šis reikalas nepraeis. Ir dar gal
voju, kad reiks vėl prie senojo 
laikraščio grįžti, idant tavo pasi
reiškimus galėčiau sekti. Matai, 
savo veiksmais mane gali visai 
subalamūtyti! Gali priversti net 
senosios bendruomenės veikloje 
atitinkamas pozicijas užimti. Ir 
draugiškai sakau: jeigu pačiam 
kas ką ii- parašo, ar pasako, ar 
kitaip žinoti duoda, tai dar nereiš
kia, kad pats tuoj laikraščiui turi 
pakišti. Ypač kai tokie dalykai 
liečia Cabramattą. Ir šia proga tu
riu viešai pasakyti, kad čia gyvena 
žmonės dori, geri katalikai, darT 
bštūs ir visi namų savininkai, o 
ne kokie šalaputriai.

širdžiai kunkuliuojant kitą rytą 
(buvo vykendas) susižinojau su 
vietos senosios bendruomenės vald
žia. Aš, kaip buvęs savo Mazgų 
kaimo seniūnas, kreipiausi į vald
žia oficialiai. Aš ir sakau: “Žemė 
dreba, o tvarka turi būti! Uždraus
kite, likviduokite!” O valdžios 
žmonės ir klausia: “Ką, už ką?” — 
Tada aš jiems rodau laikraštį Ir 
išgirstu atsakymą: “Mums nėra 
žinoma, kad koks Jurgis Dauba 
būtų oficialus asmuo. Teiravomės 
— nėra tokio partijų nė valdybų 
sąrašuose, nėra tokio jokiuose vei
ksniuose. Todėl, jeigu ką rašo, ne- 
oficialūs asmenys, nors tai, kaip 
šiuo atsitikimu, truputį kenkia vi
suomenės rimčiai, beveik dvi ben
druomenės dalis pjudo, bet mes 
neimam domėn. Mes turim išdirbę 
metinės veiklos planą ir jį vykdo
me, nenukrypdami nė per colį į 
šalį. Ateis laikas bus pakviesti 
ir broliai iš Wollongongo. Galės 
atvažiuoti ir Dauba net ir su pa
čia, žinoma, jeigu tokią turi. Be 
to, j Wollongongą nuvykęs mūsų 
vyresnysis oficialiai nieko nekvie
tė, o tik pasakė iki pasimatymo. 
O tai plati sąvoka... Na, o jeigu 
per pereitą mūsų pobūvį lietus 
kaip Iš kibiro pylė, ir jeigu, kaip 
pats prisipažįsta, Dauba sušlapo, 
tai mes, kaip šeimininkai, žinoda
mi savo pareigas ir atsakomybės

I jausmo kupini, nieko ir nekvletė- 
me iš tolimesnių vietovių, kadangi 
mes aiškiai tai numatėme (daug 
kartų esamų patyrę), kad ir šį 
kartą, kaip visados per mūsų ruo
šiamus pabūvius, gerokai palis. 
Taip ir parašyk, kad pas mus vis
kas numatyta ir numatoma ir rei
kalai tvarkomi pagal metinį pla
ną.”

Nepyk, parašiau, kaip sakė. Ėsu 
pratęs viską akuratiškai atlikti, 
nes to išmokau seniūnaudamas, 
su viršaičiu ir nuovada reikalų tu
rėdamas dar tada, kai Mazgų kai. 
iną tvarkiau.

Kadangi jau įsilingavau, taipogi 
norėčiau ir asmeniškais reikalais 
pasiguosti, taip sakant, širdį at
verti. Matai, pats, atrodo, esi bu- 
vaunas žmogus, tai sakau, gal Ir 
Canberroj turi pažinčių. Reikaliu
kas toks: kai su pilietybe ir pa
varde bei vardu slsitvarklau, tai 
pati dabar grizina, liepia geresnio 
darbo pajleškoti. Ji mano, kad ga
lėčiau kokiu seniūnu pasidaryti, 
ar šiaip šviesesnio darbelio užsi
kabinti. Ji, bevelk kiekvieną dieną 
vis primena Canberrą. Sako, kad 
piliečiui, ir su lengvai ištariama 
pavarde, jau laikas fabriką palikti. 
Girdi, Canberra turėtų manimi, 
kaip savuoju, pasirūpinti, žinia, 
seniūno darbas nėra sunkus ir pa
dėtis visuomenėje būtų kita. Tik 
aš vis dvejoju. Blogiausia, kad 
čia kaimų nėra. Antra vertus, ir 
iš to mano angliško liežuvio zui
kiai juokiasi. Herlltą perĘrimtau, 
bet su vietiniais sunkiai suslro- 
kuoju. Pati to nežino. Tai vot, kaip 
pats galvoji, važiuot į Canberrą?

Kitas kirminas. Kartais užgula 
širdį toks maudulys, nors gyvas 
žemėn lysk. Tai vis dėl tų aukų 
rinkėjų, kuriuos išvaikiau. Sakau, 
gal Ir negerai darau nuo senosios 
bendruomenės atskildamas, nieku 
prie Jos reikalų neprisidėdamas. 
^et gal praeis? Sakau, gal “karą” 
nusipirkus palengvės ir nuo to 
maudulio pabėgsiu? A?

Geriausia būtų, kad pats kuri 
"vykendą” užsuktum į Cabramattą 
Ir užeitum pas mane. “Kūpa of tea” 
išgertume, o Jeigu būtų viskas “oi 
rait”, tai gal ir ko doresnio ’’ant 
ramumo” surasčiau.

Frank SIMON

|

Geriausia
ROŽIŲ GENĖJIMAS IR

TRĘŠIMAS
pa.
BU-

Rožių genėjimo tikslas yra 
šalinti silpnas, nudžiūvusias ir 
medėjusias šakas, aptvarkyti 
žės krūmo formą ir pagerinti žie
dų kokybę. Tinkamiausias genėji
mo laikas yra liepos — rugpjūčio 
mėifesiai, prieš pumpurams prade
dant sprogti. Genėjimą atlikti tik 
su genėjimo žirklėmis (secateurs) 
ir aštriu piūklellu. Išgenėti reikia 
nuo 1/3 iki į rožės krūmo. Prieš 
pradedant genėti numatyti, kurias 
šakas norima pašalinti. Tuomet 
jas nukirpti ar nuplauti kiek gali
ma arčiau kamieno ar kitos šakos. 
Likusias pagrindines (3-5) šakas 
sutrumpinti vienu trečdaliu, nu
kerpant šaką prie gerai Išsivys
čiusios, sveikos akutės (bud).

Dažnai rožės yra apgenėjamos 
ir vasaros metu, šiuo atveju ro
žės yra tik labai lengvai apkarpo
mos. Lengvas apgenėjimas vasa
ros metu (vasario viduryje) page
rina rožių žiedų kokybę ir kiekybę 
rudens žydėjimui. Tuojau po va-

Rožėms _ augant nepasigailėti 
vandens ir žemės purenimo. Tačiau 
yra geriau palaistyti Ir jdrėkinti 
gerai žemę kartą į savaitę, negu 
tik sudrėkinti kasdien žemės pa
viršių. Kad drėgmė iš žemės greit 
neišgaruotų, gera yra apdengti že
mės paviršių nuplauta žole, šiau
dais bei lapais.

VODKA

SKYSTOS TRĄŠOS

Geriausia skystas trąšas yra 
pagaminti iš galvijų, kiaulių, ark
lių bei paukščių mėšlo. Minėti 
mėšlai yra pačios natūraliausios 
augalų trąšos, kurios duoda pa. 
kankamai azoto, fosforo ir kitų 
augalams reikalingų maistmedžia- 
gių. Skystoms trąšoms pasigamin
ti ir laikyti patartina turėti dide
lę statinę. Turimą mėšlą sudėti į 
maišą ir mirkyti 40 galonų vande
nyje savaitę laiko. Po to, tas skys
tis tinka tręšimui. Kadangi šių 
trąšų koncentracija labai 
tad reikia jas praskiesti, 
vieną dalį to skysčio ir 3 
vandens.

Sekantį kartą apie gladljoles ir 
jų auginimą.

stipri, 
imant
dalis

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

0 Reuteris iš Londono prane
ša, kad Sov. Sąjunga, 4 Didž. kon
ferencijos išvakarėse pasiūlė Eu- 

Taip pat ropos kolektyvinio saugumo pla- 
jis smarkiai išbarė visus vadovus ną. Kolektyvinio saugumo organi-
ir kolūkinlnkus dėl blogos gyvulių zacija esą turėtų apimti visą Eu- 
priežiūros ir derlių laiku nenu- 
ėmimo, dėlko daug gyvulių išgaiš- i karų Vokietijai.

ropą ir būtų atvira Rytų ir Va-

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 kuriuo lai
ku — paskambinus prie durų. 
Darbas atliekamas sąžiningai pri
tyrusio specialisto.

į uuriia ojuc-jiuiui, tuojau po Vii- 

saros genėjimo reikia rožės gerokai 
ir dažniau palaistyti ir patręšti.

Pagrindinis rožių tręšimas yra 
vykdomas po kiekvieno genėjimo. 
Tinkamiausia rožėms trąša 
mėšlas, ypač galvijų. Toliau seka 
kompostas. Tręšiant paukščių mėš
lu, kuris yra turtingas azotu, rei
kia saugotis neužberti ant rožės 
kamieno, nes paukščių mėšlas ap
gadina augalą. Jei neturima mėš
lo bei komposto, patręšti kaulų ir 
kraujo miltais. Dirbtines trąšas, 
kadangi jos greičiau veikia, pa
tartina duoti rožių augimo metu. 
Rožėms yra geras sekantis miši
nys: 1 dalis fosforo trąšų, 1 da
lis azoto trąšų, 1 dalis kalio trą
šų ir 4 dalys kaulo ir kraujo mil
tų. Apie vieną rožės kelmą pabars
tyti dvi saujas to mišinio. Kal
kėmis (po 1 saują) tręšti kas 3-4 
metai.

yra

rga

• Klaipėdos krašto vokietinin
kų laikraštis “Memeler Damfboot”, 
š.m. birželio 20 d. numeryje smar
kiai užsipuolė Erdmoną Simonaiti 
dėl jo veiklos Vlike ii' Mažosios 
Lietuvos Taryboje, o taip pat dėl jo 
pernai metais kelionės j Ameriką 
ir Kanadą. “MD” vėl kartoja, kad 
Klaipėdos kraštas yra Vokietijos 
dalis ir Simonaitis bei kiti tik žmo
nes kiršina ir klaidina. Drauge 
reiškiamas nepasitenkinimas, kad, 
net dešimčiai metų praėjus nuo 
karo pabaigos, vis tebespausdina- 
mos vokiečių knygos ir žemėlapiai 
Ir Klaipėdos Kr. neatžymimas kaip 
vokiečių valstybės teritorija.

Gaunama

75 LAIPSNIAI 
STIPRUMO

Swift & Horndale Pty. Ltd. 
32 Clarence Street, Sydney. 
241 William Street, Melbourne. 
294 St Paul’s Terrace, Brisbane.
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VLSI VIENINGAI Į SYDNĖJAUS
i LIETUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMO

TALKĄ. Į
j Lietuvių Namų reikalingumas i
Sydnėjuje niekam nekelia abejonės. 
Mūsų savaitgalio mokyklos, spor- KREPŠIMS ADELAIDĖJE

Sydnėjus
TĖVŲ PASITARIMAS 

CAMPERDOWNE

Camperdowno lietuvių savaitga
lio mokyklos mokinių tėvų pasita
rimas įvyko liepos 10 d. Išrinktas 
komitetas: H. Meiliūnas, M. Ju- 
raitienė ir Šidlauskienė. Komitetui 
pavesta telkti mokyklai lėšas, rū
pintis mokyklos pasirodymais ir 
kitais reikalais.

ST. MERYS TURĖS
SAVAITGALIO MOKYKLĄ
Liepos 7 d. St. Marys kolonijos 

lietuvių tėvų pasitarime sudarytas 
komitetas, kurio pirmasis rūpestis 
užbaigti savaitgalio mokyklos or
ganizavimų. Komitetan išrinkti: A. 
Slivinskas, V. Kopas ir V. Lėve- 
rienė. Mokykloje dirbti yra pasi
žadėję St. Astramskas, Vladlčkai- 
tė ir Hopaitė. Tikimasi netrukus 
gauti .vadovėlių ir pradėti darbų.

KPB

KARŠTOS DISKUSIJOS DĖL 
ŠALTOJO KARO

Liepos 16 d. “šviesos” parengi
me apie šaltąjį karų ir politinius 
skersvėjus aplamai, kalbėjo St. 
Kovalskis. Paskaitininkas, paryš
kinęs šaltojo karo pasireiškimus 
amžių bėgyje, trumpai stabtelėjęs 
ties charakteringesniais šaltojo ka
ro momentais Lietuvos istorijoj, 
plačiau palietė šių dienų pasauli
nę politikų, ypač išsiplėtusi šaltų j j 
karų tarp Vakarų demokratijų ir 
Rytų, teisingiau komunistinio blo
ko.
Prelegentas gerai paruoštame pra
nešime rėmėsi logiška politinių 
įvykių raida ir padarė prielaidų, 
kad nors pasaulinė įtampa vis te
bėra didelė, bet esama ženklų, kad 
ji galinti sumažėti, nes Sovietai, 
faktiškai pralaimėję šaltąjį karą, 
darų nuolaidų ir mįjginų jieškotl 
draugų tarpe tų, prieš kuriuos 
jų šaltojo karo ašmenys Ir buvo 
nukreipti.

Paskaita Iššaukė gyvas disku
sijas. Nuomonės dėl Sovietų poli
tikos nepasisekimų, dėl socialinių 
bei ūkinių problemų, kaip svar
biausių faktorių šaltajame kare, 
įvairavo Ir oponentai “karštai” ko
vojo dėl savo tezių.

Parengimui vadovavo Sambūrio 
sk. pirmininkas J. Kedys.

Po paskaitos ir diskusijų prie 
kavos vykų pokalbiai, jaunimas 
šoko ir skambėjo lietuviškos su
tartinės. (j)

Religini informacija
Liepos 24 d. leituviškos pamal

dos Wentworthvillėj, St. Columbas 
bažnyčioje 10.45 vai.

Liepos 24 d. 5 vai. vak. liet pa
maldos Wollongongo katedroje. 
Prieš pamaldas pamokos savaitga
lio mokykloje.

Liepos 31 d. St. Merys liet, ko
lonijai pamaldos St. Merys para
pijos bažnyčioje 9 vai.
i Rugpjūčio 7 d. pamaldos Banks- 

towne St. Brendans bažnyčioje 10. 
45 vai, KPB

LIETUVIŲ CHORAS SYDNEJUJ

Liepos 10 d. Camperdowno pa
rapijos salėje įvyko Sydnėjaus 
lietuviškųjų organizacijų atstovų 
pasitarimas, čia Apyl. Valdybos 
pirm. Miniotas susirinkusius pain
formavo apie choro organizavimo
si eigą, iškėlė jo suaktualėjusį 
priklausomumo klausimą ir paryš
kino kai kuriuos Apylinkės Val
dybos padarytus žygius šio choro 
krikštynų reikalu. Diskusijų metu, 
išklausius choro dirigento Alg. 
Pluko ir choro seniūno Batūros ob
jektyvių paaiškinimų bei nuošird
žių pageidavimų,, prieita vieningo 
susitarimo, kad choras turėtų būti 
savarankiškas bendruomeninis vie
netas.

Choro organizacinė užuomazga 
prasidėjusi prieš keletą metų, jo 
kelias atžymėtas vadovų bei choris
tų ryžtu ir pasiaukojimu, pareikš
ta meile tautos giesmei ir dainai, 
o pastaruoju metu choras sustip
rintas priaugančio atžalyno skam
biais balsais, teikia gražių duome
nų ir tolimesniam stiprėjimui bei 
išlikimui. Todėl pasitarime daly
vavusieji vienbalsiai nutarė šį kul
tūrinį židinį sutartinai remti, pir
moje eilėje per numatomas iškil
mingas — viešas choro krikštynas 
suteikiant jam prasmingų vardą 
— savarankiškumo emblemų. Tam 
reikalui buvo sudarytas techniki
nis komitetas iš pirmininko kun. 
P. Butkaus ir narių Batūros, Br. 
šaltmiro, A. Bernotaitės, VI. Mi
nioto, P. Sirgedo ir Juozo Ilčiuko.

P.S.

VĖL TURIME DIDŽIUOSIUS 
LAIKRAŠČIUS

Daugiau trijų savaičių trukęs 
Sydynėjuje spaustuvių darbininkų 
streikas jau baigtas. Didieji dien
raščiai Sydnėjuje šį pirmadienį 
vėl pradėjo eiti normalia tvarka. 
Streikavusioji spaustuvininkai dar
ban grįžo senomis sąlygomis.

NAUJI ADRESAI

VYTAUTAS D0NIELA suintere
suotų dėmesiui praneša, kad jo 
naujas adresas yra 9 Orchard St., 
Croydon, N.S.W. Telef. (po darbo 
valandų) UJ 0289

ALB KRAŠTO VALDYBOS PIR- 
PININKO ADRESAS: Vytautas 
Skrinska, 70 Ware St., Fairfield., 
N.S.W.

Melbournas
DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS 

MENO VAKARU

Rugpjūčio 6 d. 5.30 vai. karme
litų salėjo K. Fondo skyriaus val
dyba ruošia plačios apimties vie
tinių meninių pajėgų vakarą. Ta 
pačia proga bus if šokiai, kuriuos 
pradės tautiniais šokiais skautų 
šokėjų grupė, šokiams paįvairinti 
p. E. Čipienė, palydima akordeonu 
Zabielos, padainuos lengvų ir nuo
taikingų šlagerinių dalykėlių. Mei- 
bourniškiai gyvai susidomėję prog
rama, nes tokius meninius pasi
rodymus galvojama ruošti kas me
tai, tuo būdud bus suteikta proga 
menininkams pasirodyti su pada
ryta pažanga, kurios aptarėju bus 
pati salė, šokių metu jaunimas 
turės kultūringos progos pasilinks
minti. Gretimoje salėje bus užkan
dinė, kur prie kavos puodelio vy
resnieji turės progos pasikalbėti 
su retai sutinkamais pažįstamais.

(X).

NEWCASTLIO LIETUVIAMS

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

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos liepos 24 d. 11.45 vai., šv. 
Lauryno bažnyčioje, Brodmedove. 
Prieš pamaldas išpažintys, Mišios, 
suplikacijos ir palaiminimas. Sa
vaitgalio mokykla prieš pamaldas 
ir po pamaldų.

Rugpjūčio mėn. Brodmedove bus 
laikomos tik vienerius pamaldos — 
sekmadienį, 21 d.

***************r***\e********^sr*

VINCĘ VIDŽIŪNAITĘ

ir

PRANĄ ANTANAITĮ,

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
sveikiname ir linkime gražaus ir 
laimingo gyvenimo.

J. ir E. Rakauskai.

tininkai, choristai, taut, šokių šokė
jai, įvairūs susirinkimai ir visas 
kitas tautinis bei kultūrinis dar
bas labai reikalingas nuosavos pas
togės.

Šiandien jau turime 320 pasiža. 
dėjimų 2400 svarų sumai. 150 tau
tiečių įmokėjo apie 1000 svarų, 
kurie yra laikomi banke.

Kaip greit bus įsigyti Lietuvių 
Namai, priklausys nuo mūsų visų. 
Juk Sydnėjuje, yra per 800 dir
bančiųjų lietuvių, bet iš jų tik 
trečdalis tepasirašė pasižadėjimus. 
Su 2400 svarų mes nepastatysi
me namų. Tad kviečiame visus 
Sydnėjaus tautiečius įsijungti į 
Lietuvių Namų įsigijimo talką. 
Juk šie namai bus visų mūsų na
mai, tad kiekvieno lietuvio parei
ga būti savo namų dalininku. Bū
tų neteisinga uždėti visą namų 
įsigijimo naštų kažkam kitam, o
pačiam laukti, kol bus padėti na
mams pamatai arba baigiamas 
dengti stogas. Nekaltinkime kitų, 
kad mažai padaryta, bet paklaus
kime save, kiek esame patys rea
liai prisidėję prie Lietuvių Namų.

Taryba, turėdama bent 500 da
lininkų, galėtų planuoti geresnius 
ir erdvesnius namus. Sprendžiant 
jau iš apmokėtų pasižadėjimų, 
įnašų vidurkis yra 8 svarai. Tad 
500 dalininkų glaėtų nesunkiai su
daryti pagrindinį kapitalą 4000
svarų. Dar kita tiek ar daugiau 
pasiskolinus, jau būtų galima įsi
gyti tinkamus lietuvių namus. 
Tokie namai netik save išlaikys, 
bet duos ir pelnų, iš kurio bus ga
lima Išmokėti paskolų.

Tarybos nariai aplankė nemaža 
tautiečių, kurie buvo pasirašę pa
sižadėjimus, o dabar yra pasiry
žę ir visus kitus lietuvius, kurių 
dar nėra pasižadėjusiųjų sąraše. 
Tad plačiai atverkime duris atsi
lankiusiam rinkėjui Ir parodykime 
savo dosnumų bendram mūsų rei
kalui. Bet būtų dar geriau, kad, 
kiekvienas tautietis nelauktų, kol 
kas asmeniškai paprašys, bet pats 
prisiųstų pinigus. Mažiausias na
rio įnašas yra 5 svarai, bet Tary
ba būtų dėkinga sulaukusi daugiau

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

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

PRANĄ ANTANAITĮ
Ir

VINCĘ VIDŽIŪNAITĘ,

vedybų proga sveikinu ir visokia- 
riopos sėkmės ateities gyvenime 
linkui

Vyt. Simniškis.

PAJIEŠKOJIMAS. Gustavas Ci- 
mermonas, 46 Calcolm St., Nth. 
Geelong, Vic., pajieško savo se
sers šeimos — Oskaro Drešerio. 
Žinantieji maloniai prašomi pra
nešti Drešerio šeimos adresų.

miiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

TAXATION ACOUNTANCY

EDWARD HIBBERT & CO.,
Viešojo atsiskaitymo ir taksų apskaičiavimo patarėjai. g

Visais taksų atsiskaitymo reikalais kreiptis:

UY 4555, Frisina Chambers, 359 Chapel Rd., Bankstown, §
N.S.W. Po darbo valandų namuose: 43 Kitchener P-de | 
Bankstown. S

i =
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STATYBOS SKLYPAI NUO £45 DEP.
ST. MARYS

Rašykite mums lietuviškai, lenkiškai, vokiškai, rusiškai ar angliš
kai, paduodami savo antrašų. Mūsų bendradarbis aplankys Jus ir 
parodys sklypus, namus ar ūkius savaitgalio metu.

HEAZLEWOOD & KNAPP
Real Estate agent

QUEEN ST., ST. MARYS (Prie pat geležinkelio stoties)

APLANKYKITE NAUJĄ 
DELIKATESŲ KRAUTUVĘ

Sydnėjuje
Jūs būsite gerai aptarnauti 
ir įsigysite tikrai tokių maiš
to produktų, kokius Jūs mė
gote ir namuose.

CYRILS
DELICATESSEN

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

svarų. Visi gi tautiečiai, kurie dar 
neišpirko savo pasižadėjimų, irgi 
prašomi be atskiro raginimo įmo
kėti visą pasižadėtą sumų iki š. 
m. spalių mėn. 1 d. Pinigus pra
šome siųsti Money Order arba če
kius Tarybos iždininkui: Mr. S. 
Jarainbauskag, 28 Pomeroy St., 
Homebush, N.S.W.

Gražų vienybės ir dosnumo pa
vyzdį mes matome pas D. Britani
jos lietuvius, 'čia pat Australijoje 
negausi Geelongo kolonija gali 
didžiuotis savo augančiais mūri
niais namais. Estai, latviai ir ki-
tos tautybės irgi yra pralenkusios
— Jau turi savo namus.

Tad Ir mes, Sydnėjaus lietuviai, 
neatsilikime nuo kitų, parodykime 
didesnį sisipratimą, vienybę bei 
dosnumą Ir paskubėkime sudėti 
pinigų savo bendriesiems Lietuvių 
Namams.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMŲ TARYBA

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

Moterys. Vytis — North Adelaide 
14 : 39 (4 : 21)

Liepos 6 d. Vyties krepšininkės 
žaidė prieš vieną stipriausių savo 
varžovių komandų. Jau pirmo pus
lankio rezultatas parodė, kad mū
sų merginos, nors žaidė stipriau
siu sąstatu, negali atsispirti prieš 
žymiai pranašesnes priešininkes. 
Mūsiškes sužaidė blogai.

Antram puslalky, Užubalytę ir 
O. Kelertaitę pakeitus R. Dama- 
sevičiūte ir S. Kelertaite ir pirmų 
kartą aikštėn išėjus A. Lauciutei, 
mūsiškėms sekėsi geriau. Žaidi
mas buvo apylygis. Bet vėl buvo 
padaryta pakeitimų ir dėl blogo 
dengimo pasipylė nereikalingi kre
pšiai.

Jeigu kalbėti apie blogą mūsiš
kių žaidimą, tai kaltinti reiktų 
pirmiausiai krepšinio sekcijos val-
dybą, kuri mažai rūpinasi, kad 
mergaitės galėtų tinkamai pasi
ruošti. Ir ko galima laukti, jei 
kiekvieną savaitę vis naujas (sa
vanoris) treneris, o rungtynių me
tu vėl kitas. Treniruočių metu, 
nežiūrint į tai, kad laikas labai 
ribotas, mergaitės trukdomos ki
tų sportininkų ir prašalaičių. O 
treniruotis jos gali tik vienų kar
tą savaitėje. Mes visi turėtume 
padėti sportuojančiam jaunimui, 
kuris gina aikštėje ne tik klubo,

dint namuose ir reikalo nežinant 
nėra sunku kritikuoti ir priekaiš
tauti.

Taškai: Gumbytė 5, M. Merūnal- 
tė 4, O. Kelertaite 3, A. Lauclutė 2.

Edas.

FUTBOLAS ADELAIDĖJE

Vytis — Juventus 2 :5
Juventus pasirodė šį kartų ge

rai ir Vyties vienuolikė, nors gra
žiai sukovojo, nepajėgė laimėjimo 
išplėšti.

Įvarčiai: Young, Corba.
— Priešžaismy Vyties II-ji įvei

kė Juventus II-jų 2 : 0.
— Vyties jauniai prieš Juventus 

Jaunius laimėjo 1:0. R.

KOVO KREPŠINIO RUNGTYNES
Sydnėjaus Liet. Sp. Klubo Kovas 

A. Lygos rungtynes prieš Para- 
tels žais liepos 29 d. 9.30 vai. vak. 
Rugpjūčio 5 d. 9.30 vai. vak. prieš 
Scarborough Park. Rungtynės vyk
sta Newtowno Policijos Klubo sa
lėje.

FUTBOLAS SYDNĖJUJE
Liepos 17 d; Kovo futbolo koman
da turėjo dar vienų laimėjimų.

Rungtynės įvyko Regents parko 
aikštėje prieš Regents parko ko
mandų, kuritas koviečlai lenkvai

bet ir lietuvių vardą aplamai. Be laimėjo 4:0. Įvarė.: Norvilaitis 4.

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.

Ž
Parduodamos

STATYBININKŲ IR PAU
KŠČIŲ FARMERIŲ AUTO

MOBILIAMS DĖŽES

R. ARMSTRONG,

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

3 min. nuo stoties. Kreiptis ir 
savaitgaliais. Nemokamas 
pristatymas.

PARDUODAMI NAMAI
• Canterbury, 2 min. nuo elektr. traukinių Ir autobusų stoties. 4 

miegamųjų mūrinis namas. Kaina £3400.
• 6 kamb. medinis namas su 7 sklypais. Bexley. < Kaina £2000.
• Medinis manas 2 miegamųjų. Tempe. Kaina £1800.
• Mūrinis namas 3 miegamųjų. Stanmore. Kaina £3800.
• Mūrinis namas 3 miegamųjų su baldais. Annandale. Kaina £2800.
• Mūrinis namas, čerpių stogas, 2 miegamųjų (prie stoties) Banks- 

towne. Kaina £3300.
• Mūrinis namas 4 miegamieji, veranda ir garažas. Visi baldai. 

Earlwood. Kaina £3000.
Parūpinu paskolas. Kreiptis: i

V. NARBUTAS
Real Estate Agent

83 ENMORE RD., NEWTOWN. Tel. LA 4791

PARDUODAMA
o 

Paukštininkystės — Daržininkystės Farma
Parduodama paukščių farma — daržininkystė: apie 1500 Red Robin 
ir Borneo veislės vištų, 35 pašiūrės' paukščiams, pašiūrė pašarui ir 
sandėlys kiaušiniams; elektra, telefonas bei vanduo; elektrinis pašarų 
maišytuvas, pašarui kapoti ir kiaušiniams valyti mašinos; 26 akrai 
žemės; 3-jų miegamųjų su didele veranda lentinis namas. Viena my
lia nuo miesto —y kelias asfaltuotas.

Parduodama dėl ligos. Kaina tik £ 3000.

----------------------------------- --------- KREIPTIS: E.M. McDONALD, 27 GULLY RD., WESTON, N.S.W.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS KOVAS

š. m. liepos 30 d., šeštadienį, rengia
ŠOKIU VAKARA< <

kuris įvykss NEWTOWNO MASONIC HALL, Station St., 
Puiki kapela gros šokiams, karšti užkandžiai ir gėrimai bufete.

Pradžia 7 vai. vakaro.
Sporto Klubas Kovas.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥♦¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

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.)
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PŪKINĖS 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.
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Išnuomojami kambariai
Su pilnu išlaikymu — savaitei 
£ 5.10.0. Patogus susisiekimas. 
Kreiptis: 102 Meįford St., Hurls
tone Park, Sydney. Telefonas: 
LL 2289.

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