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Lietuvos Trispalvė 
Soc. Internacionalo

Kongrese
Londone įvykusiame Socialistų 

Internacionalo kongrese dalyvavo 
40 tautų soc. atstovai. Tarp kong
reso dalyvių sėdėjo D. Britanijos 
opozicijos vadas Attle, darbieėių 
partijos šulai: Morrison, Edith 
Sumerskill, Hugh Geitkell ir kt; 
Iš Vak. Vokietijos — Erich Ollen- 
hauer, Fritz Heine, Herbert Weh
ner; Prancūzijos — Guy Mollet, 
Jules Moch, Christian Pineo; žy
mieji socialistų vadai iš Italijos, 
Austrijos, Belgijos ir kt. Be to, de
legatai iš Sovietų užgrobtų kraš
tų. Lietuvių delegacija — VLIKo 
narys J. Glemža ir J. Vilčinskas.

Kongreso salėje buvo iškeltos 
visų dalyvaujančių tautų vėliavos. 
Lietuvos trispalvė- buvo pakabinta 
garbingoje vetoje, prie pat prezi
diumo stalo.

Kongreso išvakarėse Britų Dar
bo Partijos Rūmuose įvyko Vidu
rio ir Rytų Europos socialistų uni
jos konferencija, kurioje Sovietų 
Sąjungos pavergtųjų kraštų socia
listai tarėsi jiems rūpimais klau
simais. Jie pasiuntė atitinkamą 
memorandumą Genevos konferen
cijai. '

Priimta rezoliucija, kurioje sa
koma, kad naujoji Sovietų takti
ka užsienio politikoje siekianti tų 
pačių Imperialistinių tikslų, kaip 
ir anksčiau. Laisvasis pasaulis ir 
pavergtosios tautos turėtų solida
riai pasipriešinti Sovietų kėslams. 
Rezoliucijoje prašoma viso pasau
lio socialistus remti reikalavimą, 
kad Rytų ir Vid. Europos tautoms 
būtų grąžinta nepriklausomybė ir 
Sov. Sąjunga iš okupuotų kraštų 
visiškai pasitrauktų. E.L.

Vis neramu Maroke
Kovos Maroke vis nesibaigia. 

Casablankoje jau antra savaitė 
vyksta žiaurios kautynės tarp eu
ropiečių ir arabų. Daug namų, 
krautuvių sudeginta, daug turto 
sunaikinta ir kasdien žūsta dešim
tys žmonių. Tvarkai atstatyti pa
šaukta kariuomenė sostinės gat
vėse demonstrantus ramina tankų 
ir patrankų ugnimi. Casablankos 
policijos vadas pašalintas, kadan
gi jo vadovaujama pollcįja nepa
rodžiusi reikiamo griežtumo, kada 
europiečiai pradėjo “atsikeršyji- 
m<> žygį” prieš arabus.

Padėtis Maroke labai įtempta. 
Arabai skleidžia atsišaukimus pra
dėti "šventąjį karą” ir reikalauja 
grąžinti jų ištremtąjį sultoną Mo
hammed ben Yussef, kurį prancū
zai tebelaiko Madagaskare nuo 
1953 metų.

Argentinoje 
nauji pavojai

Argentinoj kariuomenei įsakyta 
būti pasiruošusiai visokiems neti
kėtumams. Kulkosvaidžiais gink
luotos sargybos išstatytos miesto 
centre. Gandai žaibais skraido po 
šalies sostinę. Naujai įsteigta kri
kščionių demokratų partija parei
kalavo atsistatydinti iš. prezidento 
pareigų Peroną ir užgyrė sukilė
lius, kurie birželio 16 d. mėgino 
jį nuversti.

Karo laivynas išsiųstas manev
rų. Sprogus bomba prie peronlstų 
partijos politinės mokyklos padarė 
žymių nuostolių pastatui, bet žmo- 1 
nių aukų nebuvę.

• Iš Canberros pranešama, kad 
ateinančių savaitę pabrangs svies
tas ir sūris. Manoma, kad sviesto 
kaina svarui pakils 4 penais ir 
sūrio — 2 penais.

GENEVOS KONFERENCIJA IŠSISKIRSTĖ
SAVAITĘ TRŪKUSI 4 DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJA PASIBAIGĖ. JI BUVO PRADĖTA LABAI 

DRAUGIŠKOJE NUOTAIKOJE. PRADŽIOJE ATRODĖ, KAD IR EISENHOWERIS, IR EDENAS,

IR FAURE, IR BULGANINASNESUNKIAI SURAS BENDRĄ KALBĄ IR DIDŽIOSIOS PROB
LEMOS BUS IŠSPRĘSTOS. DEJA, SKEPTIKAI BUVO TEISŪS ^-ESMINIAI KLAUSIMAI IR TO

LIAU PALIKTI ANT KARDO AŠMENŲ.

Konferencijai besibaigiant ir negalint suderinti nuomonių, preziden- tolsta nuo pagrindinio uždavinio,
tas Eisenhoweris padarė pasiūlymą, kurį politiniai komentatoriai va-
dina dramatišku, nes juo pareika lauta iš Sovietų Sąjungos konkre
taus geros valios įrodymo.

Konferencija prasidėjo liepos 18 
d. Joje dalyvavo JAV prezidentas, 
D. Britanijos, Prancūzijos ir Sov. 
Sąjungos ministerial pirmininkai 
su savo užsienių reikalų minlste- 
riais ir šimtais kitų patarėjų.

Konferencijos eigą sekė apie 
1500 žurnalistų, fotoreporterių, 
filmuotųjų. Į Genevą stebėtojais 
buvo deleguoti Dlplomatjos šefo 
dr. Gerutis ir VLIKo dr. Karvelis.

Prasideda kalbos
Konferenciją atidarė ir pirmą

ją dieną pirmininkavo prezidentas 
Eisenhoweris. Pirmasis posėdis 
truko 2š vai. Vyriausybių galvos 
padarė pranešimus.

Eisenhoweris: “Amerikiečių tau
ta turi sunkų jausmą, kad dide
lis skaičius žmonių Rytų Europo
je, daugelis su senomis, garbing-o 
mis tautinės egzistencijos tradi
cijomis, negavo jiems karo metu 
pažadėtos laisvės”. Toliau prezi
dentas kalbėjo apie ginklavimas!, 
kuris sunkia našta slegia tautas 
ir iššaukia nepasitikėjimą, apie 
atomines bombas ir atominę ener
giją apskritai, pažymėdamas, kad 
jeigu Sovietai bendradarbiautų ir 
dalyvautų "atomo banke”, tai di
deli ištekliai, skiriami dabar bom
bų gamybai, būtų galima nukreip
ti žmonijos gerovės kėlimui. Vo

kietijos sujungimas esanti viena 
pagrindinių problemų Ir jos iš
sprendimas daug prisidėtų prie 
pastovios taikos įgyvendinimo Eu
ropoje. .

Faure, Prancūzijos ministeris 
pirmininkas, pasisakė Vokietijos 
sujungimo klausimu, nurodydamas, 
kad Jei šis reikalas bus atidėtas 
dabar, tai viltis Vokietiją sujungti 
gali būti ir visai palaidota. Nusi
ginklavimo reikalu siūlė biudžeti
nes priemones.

Edenas, Didžiosios Britanijos 
ministeris pirmininkas, pasakė, 

kada D. Britanija yra pasiruošusi 
diskutuoti ir pasiekti susitarimo 
Vokietijos sujungimų Ir jos, bei 
jos kaimynų, karinių pajėgų klau
simais. Nusiginklavimo ar ginkla
vimosi apribojimo susitarime tu
rėtų būti numatytos priemonės šio 
susitarimo vykdymą patikrinti. Tą 
darbą turėtų atlikti spec, tarptau
tinė komisija.

Bulganinas, Sov. Sąjungos mi
nisteris pirmininkas, sutko, kad 

Vokietijos sujungimas yra svarbus 
ir svarstytinas klausimas. Sovie
tai, esą, įsitikinę, kad sumažinus 
ar sustabdžius ginklavimąsi, pa
saulio įtampa atslūgtų ir grįžtų 
pasitikėjimas. Čia Jis Iškėlė Euro
pos saugumo klausimą, siūlyda
mas kolektyvinio saugumo paktą, 
kuriame dalyvautų ir Amerika.

UŽDAROS KONFERENCIJOS IR VIEŠI

Eisenhoweris padarė 
dramatišką pareiškimą.

REIKALAVIMAS 
ATIDENGTI KORTAS

Amerikos prezidentas, tiesiai 
kreipdamasis į Sovietų delegaciją, 
pasakė, kad jis pasiryžęs tuoj pat 
susitarti su Sovietų Sąjunga dėl 
pasikeitimo “ginklavimosi planais” 
tarp Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos ir sutinka, kad Sovietų lėktu
vai laisvai skraidytų po Amerikos 
erdvę ir fotografuotų visus kari
nius objektus, gi grįžę namo juos 
ramiausiai išstudijuotų, žinoma, 
Sovietai tokią pat teisę turėtų su
teikti ir Amerikos lėktuvams, ka
da šie atskristų fotografuoti So- 
vietų Sąjungos karinių įrengimų.

Šitas JAV prezidento pareiški
mas sutiktas su nusistebėjimu vi
sų konferencijos dalyvių, nes pre
zidentas anksčiau nesirengė tokio 
pasiūlymo padaryti. .Manoma, kad 
jis atsirado išklausius Bulganino 
kalbos apie nusiginklavimą ir Eu
ropos saugumo paktą.

Prancūzijos min. pirm, po to pa
sakė: Aš norėčiau, kad viso pasau
lio žmonės šiuo metu būtų galėję 
čia būti ir girdėti balsą vyro, ku
ris turi tokį didelį karinį patyri
mą ir neša tokią sunkią atsako
mybę." 
..“New York Times” vyr. karinis 
korespondentas (Hanson Baldwin) 
iš Genevos rašo, kad Eisenhowerio 
kvietimas pasikeisti “ginklavimo
si planais” buvęs labai svarbus ir, 
kaip dalis psichologinės ofenzyvos,

prezidentas

pat žinoti apie sovietų karinius 
reikalus.

Rezultatai
šį pranešimą rašant dar nebu

vo žinomi galutini konferencijos 
rezultatai. Atrodo, kad Eisenhowe
rio pareiškimas privertė ir so
vietus susimąstyti. Paskutinę kon
ferencijos dieną įvyko eilė uždarų 
pasitarimų, po kurių buvo viešame 
posėdyje sutarta, kad atominio ka
ro niekas negali laimėti, kad dėl 
Vokietijos sujungimo, Europos sau
gumo pakto ir nusiginklavimo yra 
reikalinga tęsti pasitarimus Ir jieš- 
koti kelių šias problemas išspręsti. 
Visi šie klausimai nustumti atei
čiai ir juos vėl svarstys šių ketu
rių valstybių užsienių reikalų mi
nisterial spalio mėn. įvyksiančio
je konferencijoje.

Rytų ir Vidurio Europos bei Tol. 
Rytų klausimai nebuvo svarstomi. 
Taigi, rezultatai gana blankūs ir 
pasiekta nebent tik tai, kad gink
luoto konflikto pavojus nustum
tas tolyn ir atviras žaizdąs bus 
mėginama gydyti "užkalbėjimais”. 
Prezidentas Eisenhoweris į Vašing
toną išskrido keliolikai minučių 
praslinkus po konferencijos. Tą 
pačią dieną išvyko ir 3 ministe
rial pirmininkai.

Z

PASISAKYMAI
Toliau konferencijai pirmininką, 

vo vis kitos valstybės vyriausy
bės galva. Vokietijos sujungimas, 
nusiginklavimo ir Europos saugu
mo klausimai Ir buvo pagrindinės 
pašnekesių temos.

Daug laiko buvo skirta taip va
dinamoms "uždaroms konferenci
joms”, kurios vyko priėmimų me
tu pas Eisenhowerį, Edeną, Faure 
ir Bulganiną pietų ar vakarienų 
metu. Čia būdavo aptariami ir to
kie reikalai, kurie viešuose posėd
žiuose nebuvo keliami. Po tokių 
"draugiškų” pietų būdavo skelbia
ma, kad kliūtis nugalėti ir susi
tarti viltys esą labai šviesios. Po 
vieno tokio priėmimo pas Edeną 
buvo kalbama, kad Bulganinas 
sutikęs Vokietijos sujungimo klau
simą esant labai svarbų ir tuoj 
spręstiną. Bet kitą dieną paaiškėjo, 
kad

Vokietijos sujungimas 
dar per ankstyvas

Ir tai pareiškė tas pats Bulga
ninas. Jis dėstė, kad Sov. Sąjun
ga sutinkanti su Vokietijos sujun
gimu, bet .tik Sovietų siūlomom są
lygom, kurios numato, kad sujun
gta Vokietija negalės priklausyti 
jokioms karinėms sąjungoms, tu
rės būti neutrali, o Vak. Vokietija 
turėtų tuojaus išstoti iš šiaurės 
Atlanto Sąjungos. Gi Vkaarų nuo
mone, sujungtoji Vokietija būtų 
visiškai nepriklausoma valstybė ir 
turėtų teisę laisvai pasirinkti sau

sąjungininkus ir pati nuspręsti 
kokioje sąjungoje ar bloke ji no
rės dalyvauti. Tada Bulganinas 
pasakė, kad Vokietijos sujungimo 
klausimas dar “neprinokęs”.

Nusiginklavimo 
klampynėje

Vakariečiai prie nusiginklavimo 
ir Europos saugumo pakto ėjo per 
Vokietijos sujungimą. Jie suprato, 
kad pirmieji du klausimai yra ne
atskiriama pastarojo dalis. O kai 
paaiškėjo, kad Vokietijos sujun
gimo klausimas dar "neprinokęs”, 
tai ir kiti klausiniai atsidūrė kitoj 
šviesoj. Faure siūlytąjį “biudžetinį 
kelią” Eisenhoweris laikė neefekty
viu. Jam pritarė ir Edenas. Bul
ganino siūlymas, tuoj paleisti 
šiaurės Atlanto Sąjungą, Sovie
tams sutinkant likviduoti jų su
darytą Rytų Europos Karinę Są
jungą, nerado pritarimo.

čia paąjškėjo, kad Eisenhoweris 
nėra linkęs pakartoti Jaltos klai
dų, už kurias šiandien smarkiai 
kaltinamas Roosweltas. Jis pasakė, 
kad šiaurės Atlanto Sąjunga yra 
talkai saugoti Vakarų valstybių 
organizacija ir ją išardyti nesą jo
kio pagrindo. Toliau pabrėžė, kad 
nusiginklavimo susitarimas turėtų 
įpareigoti kiekveną jį pasirašiusią 
valstybę leisti tarptautinei komisi
jai patikrinti susitarimo vykdymą, 
nes be kontrolės ir inspekcijos siu 
sitarimas būtų tik popieryje.

Paaiškėjus, kad konferencija

rusams sunkiai suvirškinamas. Va
šingtono “Post” nurodo, kad šiuo 
pareiškimu Eisenhoweris vienu 
šuoliu atsidūręs prie geležinės už
dangos ir parlekalavęs ją pakelti.

D. Britanijos dienraščiai karš
tai sveikina Eisenhowerj dėl jo 
aiškių ir atvirų žodžių. "Manches
ter Guardian” išvedžioja, kad ar
timoje ateityje Rusijos propagan
distai sunkiai suras dažų, kuriais 
galėtų piešti kruvinus paveikslus, 
vaizduojančius vakariečius kaip ka
ro kurstytojus, ką Jie yra įžūliai 
darę iki šiol. Jau vien dėl to kon-į 
ferencija buvusi reikalinga. Eisen
howerio dramatiškąjį pareiškimą, 
kuris dar vadinamas "liepsnojan
čiu nuoširdumu”, karštai parėmė 
Edenas ir Faure. Visi prpažįsta, 
kad Eisenhowerio pareiškimas bu
vęs svarbiausias įvykis, bet gali
mybė, jog sovietai priims Eisenho
werio kvietimą, yra lygi beveik nu
liui, nes tai reikštų Sovietų svar
biausių paslapčių — jų ginklavi
mosi ir karinio pajėgumo — ati
dengimą. Iki šiol Sovietuose ir pa
prasčiausio fabriko plikos sienos 
fotografavimas buvo draudžiamas, 
gi čia kapitalistai jų karinius įren
gimus nori fotografuoti!? Sovietai 
šiuo atveju turėtų duoti žymiai 
daugiau, negu galėtų gauti iš ame
rikiečių, kurių didelė dalis karinės 
informacijos yra atidengta publi
kai. Amerika neslepia nei kiek .ii 
turi kariuomenės, nei kokiais gin
klais ji ginkluota, nei kur ta ka
riuomenė randasi, šitie visi dalykai 
sovietams žinomi, bet tai dar ne
reiškia, kad amerikiečiai turi tiek

TEISINGA IŠVADA
įtakingas šveicarų dienraštis 

"Die Tat” Nr. 163. Lietuvos rei-
kalams paskyrė visą antrą pusla
pį, skelbdamas, kad “Pabaltijo 
valstybės jau 15 metų okupuotos”. 
Dienraštis, teisingai nušvietęs oku
pacijos aplinkybes, rašo, kad Pa
baltijo valstybės tada buvo pasta
tytos prieš skaudžią alternatyvą: 
arba kovoti ir išstatyti į pavojų, 
kada galėjo būti sunaikinta visa 
Jų tautinė substancija, arba, at
sižvelgiant į faktą, kad pradėjus 
karinį pasipriešinimą, jiems nebū
tų atėjusi į pagalbą nė viena vie- 
nintėlė valstybė, pasiduoti spaudi
mui ir bent tuo būdu mėginti Iš
gelbėti tautą. Pabaltijo vlastybės 
pasirinko antrąjį kelią, pastebi 
“Die Tat”, ir dėl to niekas joms 
negali padaryti mažiausio prie- 
kaišto.

Toliau dienraštis pastebi, kad 
laisvasis pasaulis, tada nekreipęs 
dėmesio į tai, koks, nepaisant ru
sų duotų pažadų, buvo faktiškai 
vykdomas brutalus teroras, bent 
šiandien turėtų neužmiršti, jog 
Pabaltijo valstybės vis tebėra oku
puotos, net ir dabar, po 15 metų.

• Iš Buenos Aires pranešama, 
kar netrukus bus teisiami 42 žmo
nės už bažnyčių padeginėjimą lai
ke sukilimo. Visi jie esą komunis
tai.

VIETNAMO PADALINIMO 
SUKAKTIS

Pereitą savaitę suėjo metai kai 
buvo pasirašyta Genevoje sutartis, 
pagal kurią Vietnamas buvo per- 
skelats į dvi dalis: šiaurinė dalis 
atiduota komunistams, gi pietinė 
pasiliko senoji antikomunistinė 
valdžia. Dabar, po metų, Šiaurės 
ir Pietų Vietnamo valdžios turi 
susitarti dėl rinkimų pravedimo 
Vietnamui sujungti ir valdžiai iš- 
sirnkti. Pagal sutartį, rinkimai 
turi būti pravesti 1956 m. liepos 
mėn. Bet abejojama ar jie nusta
tytu laiku įvyks, nes antikomu
nistinės vyriausybės galva — Ngo 
Dinh — Diem — reikalauja iš ko
munistinės Š. Vietnamo vyriausy
bės "geros valios” įrodymo. Be to, 
sutartį Genevoj pasirašant, Viet
namo vyriausybė nedalyvavo ir 
dabar Diem sako, kad P. Vietna
mo ši sutartis nesaisto. Diem rin
kimams priešinasi dar ir todėl, 
kad jis netiki juos būsiant laisvus 
komunistų valdomoj teritorijoj. 
Jis mano, jog gali atsitikti taip, 
kad 12 milionų šiauriečių automa
tiškai “nubalsuotų” 9 milionus pie
tiečių, kurie neišvengiamai atsi
durtų komunistų replėse.

Yra pagrindo tikėti, kad Viet
namas, kaip Korėja ir Vokietija 
dar ilgą laiką nebus sujungtas. 
Šį klausimą, manoma, svarstė ir 
Genevoj susirinkę “didieji” ar jų 
ministerial.

• Kalbėdamas Duisburge kancle
ris dr. Adenaueris įspėjo vokiečių 
tautą, kad Ji nesitikėtų greitų re
zultatų iš Genevos konferencijos, 
nes skubūs sprendimai — blogi 
sprendimai. Sunkių ir painių prob
lemų sprendimas, esą, reikalauja 
laiko.
• Iš Kom. Kinijos pasiekusios 

žinios rodo, kad neramumai ir su
kilimai ten vis nesibaigia. Pasta
ruoju metu jie aštriai pasireiškė 
turtingiausioje Hunan provincijo
je. Kiek anksčiau šansi provinci
joje buvo suima per 400 žmonių.
• Amerikai Genevos konferenci
ja kaštavo apie 300.000 dolerių. 
Įvyksiančiai užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencijai Amerika 
skiria 825.000 dolerių. Matyt po
nai užsienių reikalų ministerial po
sėdžiaus ilgiau kaip savaitę.
• Konstantine, rytiniame Alžy
re, prancūzų policija suėmė 12 
komunistų vadų, kurie kurstė vie
tos gyventojus teroro veiksmams.
• JAV užsienių reikalų min. 
Dulles kongrese (prieš išvykda
mas į Genevą) pareiškė, kad Sov. 
Sąjungos ūkis yra atsidūręs krizės 
išvakarėse. Jis mano,, kad sovietų 
taikos propoganda ir kilo dėl nu- 
sišeimininkavo ir jų diplomati
jos pralaimėjimo pasaulyje.

RUGPJŪČIO 6 D. 5.30 VAL. KARMELITŲ SALĖJE (MIDDLE 
PARK) K.F.M. SKYRIAUS VALDYBA RUOŠIA TURININGĄ

MENO VAKARA
l

PROGRAMOJE: sava kūryba, danios, muzika, dailusis šokis. Po 
programos šokiai, kuriuos paįvairl ns p. čyplenė savo lengvojo žanro 
dainomis. Veiks svetainė. Bilietai gaunami pas p. Antanaitį ir p. 
Kazlauską, gi nuo 5 vai. prie įėjimo.

K.F. MELBOURNO SKYRIAUS VALDYBA.

1



2 MŪSŲ PAST0G3 1955 m. liepos 27 d.

SPRAGA TAUTINIAME AUKLĖJIME
Su kiekviena emigracijos banga vaitinis “A.L.” vis paramos rei-

tauta netenka dalies savo gyvojo kalingi.
organizmo. Ypač tai liečia jauni- j Konkrečiai siūlyčiau jaunimo 
mą, kuris apie gimtąjį kraštų te- priedų įvesti bendruomenės laik- 
turi tik blankius atsiminimus, ar- raštyje. Jeigu "Mūsų Pastoge”

ir būsimą pjūtį, reiktų ryžtis. J

ba ir visai Jokių — gimę svetur. 
Šitie jauni žmonės, natūraliai įsi
liedami į gyvenamojo krašto kas
dienybės sriautų, tolsta nuo viso 
to, kas jų gimdytojams buvo ir 
tebėra brangu ir nepakeičiama.

Tai sakydamas turiu galvoj mū
sų krašto įvairių laikotarpių emig
racijų, nes pavyzdžiai rodo, kad 
tik labai sųmoningose lietuviškose 
šeimose antroji generacija išliko 
gyva savo tautai.

Jeigu imsime emigracinę bangą 
Amerikon dar prieš I Pasaulinį 
karų, kada per vandenis plačiau
sius plaukė mūsų dėdės ir tetos 
“laimės jieškoti”, arba dėl kitų 
priežasčių savąjį kraštų turėję pa
likti, tai pamatysime, kad tada 
emigrantų didžioji dalis buvo ir 
mažiau išsimokslinusi, ir mažiau 
tautinio sąmoningumo turėjo, ir, 
pagaliau, jie buvo emigrantai, ku
rių daugis pasirinktame krašte 
buvo nutarę pastoviai įsikurti. To
dėl jų pažiūros Ir tikslai bei sie
kimai buvo kiti, nei mūsų, kurie, 
esame prieš savo norą Iš tėvynės 
išblokšti, kurie pasitraukėme, kaip 
dažnai sakome, tėvyngs kančias 
liudyti pasauliui.

Apie devynių tūkstančių būrys 
atvykome Australijon, čia, maža 
mūsų saujelė, sąlygų verčiama, 
pasklidome milžiniškame plote. Ir 
dabar, kai pasidairome, tai labai 
gerai, jei kurioje gatvėje turime 
vieną arba du kaimynus, su kuriais 
galime vakarais bei savaitgaliais 
susitikti, gimtąja kalba pasikal
bėti suaugusieji ir mūsų vaikai. 
Bet yra daug šeimų, gyvenančių 
vien tik svetimųjų rate, su savo

per mėnesį vieną kartų išleistų 
dabartinio jos formato vieno lapo 
priedų skirtą jaunimui, kur tilptų 
originalių rašinių, eilėraščių, ži
nučių iš mūsų savaitgalio mokyk
lų, skautų ir kitų jaunimo orga
nizacijų veiklos; atitinkamų auk
lėjamo turinio straipsniukų, pat
rauklių jaunimui skaitymų bei Iš
traukų iš mūsų rašytojų kūrybos, 
kuo galėtų pasinaudoti savaitga
lio mokyklos — naudos būtų daug. 
Toks leidinėlis su “Mūsų Pastoge” 
pasiektų kiekvienų susipratusių 
lietuviškų šiemų ir atliktų didelį 
tautinio auklėjimo darbų.

Išlaidos? Taip, papildomų išlai
dų susidarytų. Ar pajėgtų Kraš
to Valdyba naujų naštų pakelti? 
Nežinau, bet turint galvoje tikslų
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talkų turėtų ateiti visi: Kultūros 
Fondas, apylinkių valdybos, tėvai, 
organizacijos, mokytojai ir pats 
jaunimas, visi, kam rūpi mūsų
jaunosios kartos ateitis ir tautinės 
sąmonės išlaikymas.

J.A. Skirka.

Red. prierašas. Autoriaus iškel
tas pasiūlymas visiškai atitinka 
šio laikraščio redakcijos ir leidėjo 
nuomonę. Toks priedas buvo gal
vota pradėti leisti dar pereitais 
metais. Tik dėl lėšų stokos tai ne
įvykdyta. Lietuvių Kultūros Fondo 
Melbourne Sk. V-ba šį sumanymą 
kėlė šių metų pradžioje. Dabar 

jie ir lėšų parūpino. Pirmasis jau
nimo skyrius pasirodys kitą sa
vaitę. Toliau gal atskiru puslapiu 
išeis — priklausys .nuo to, kiek 
šiam reikalui pasiseks sukelti lė
šų. Tai daug priklausys nuo vi
sos bendruomenės talkos.

VINCAS KAZOKAS

Kai užmergiu akis, man vaidenasi 
Plieskiančios į dangų Joninių ugnys. 
Ir lyg krintančios žvaigždės plevena 
Laužo kibirkštys nakties bedugnėj.

Ne, ne Joninių ugnys! Ne jos! Tai gyvenimas.
Tai jis kaip liepsna puola amžiną naktį. 
Ir kas nori pjaust, kad gyvena, 
Tasai pats turi degint ir degti!

(Iš Literatūros Metraščio)
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tautiečiais susitinkančių labai re
tai: per didžiąsias šventes prie 
bažnyčios ar tautines sukaktis sa
lėse. Kiti gi Ir šitų progų neiš
naudoja.

Jeigu mus, vyresniuosius, sve
timos įtakos mažai veikia, tai šito 
negalima pasakyti apie ' vaikus, 
priaugančiųjų kartų, čia ir susi
duriame su mūsų jaunimu, Išsta
tytu dideliems pavojams ir bandy
mams. Todėl mūsų pareiga ir tei
sė rūpintis, kad mūsų vaikai, ypač 
kurie apie savo tėvų žemę-žino tik 
iš pasakojimų ir raštų (jeigu skai
to), kad jie žinotų, kur jų šaknys 
siekia, kad jie žinotų kas Jie yra 
ir turi būti.

Šiuo klausimu daug buvo rašyta 
šitame laikraštyje, buvo siūlymų 
ir gražių minčių paskleista. Aš 
sutinku, kad labai didelį darbų 
lietuvybės gyvastingumui išlaiky
ti atlieka savaitgalio mokyklos, 
skautų, sporto bei kitos Jaunimo 
organizacijos; mokytojai bei or
ganizacijų vadovai. Bet, kaip 
augščiau minėjau, savaitgalio mo
kyklos ir skautų bei kitokios or
ganizacijos pasiekiamos tik tiems, 
kurie arčiau centrų gyvena, kur 
nuotoliai nėra nenugalima kliūtis 
aktyviai organizacijose dalyvauti 
ir mokyklas lankyti. Bet toli nuo 
šitų centrų gyvenantieji yra pa
likti be konkrečios pagalbos ir 
tautinės užuovėjos, šitokiais atve
jais tėvams į pagalbą turėtų atei
ti mūsų spauda, Ir šį kartų tik 
mūsų vietinė spauda galėtų ją su
teikti.

Australijoje turime du spaustu
vėje, spausdinamus laikraščius, te
ko girdėti apie sumanymų dar Ir 
trečią išleisti (kas, mano galva, 
mūsų “masei” būtų liuksusas), 
bet iki šiol nieko konkretaus nebu
vo daryta leisti spec, leidinį mūsų 
priaugančiam jaunimui ir mažie
siems. O tai būtinai reikalinga.

Tiesa, turime du jaunimo laik
raštėlius (Eglutę ir Tėviškėlę) 
leidžiamus Amerikoje. Bet, kiek 
žinau, Australijoje juos mažai kas 
prenumeruoja ir skaito. Kodėl? 
Tai galima aiškinti tuo, kad už
sisakyti laikraštį iš Amerikos rei
kia atskiro prisiruošimo ir laiko,

KREIPIMASIS TEISINGU ADRESU
JUNGTINIŲ TAUTŲ SUKAKTIES PROGA LIETUVOS DIPLOMA
TIJOS ŠEFAS S. LOZORAITIS YRA PASIUNTĘS J.T. GENERA- 
LININĖS ASEMBLĖJOS PIRMININKUI E.N. VAN KLEFFENS 
ŠI SVEIKINIMĄ?
“Jungtinėms Tautoms švenčiant 
dešimtų jų įsteigimo sukaktį, ši-

balsas skambėtų ir vyrautų pa. 
šaulyje. Aš konstatuoju giliai dė

toje tarptautinėje organizacijoje kingas, kad ’iš tos tribūnos daug 
nėra Lietuvos ir lietuvių tauta yra 1 Jungtinių Tautų narių yra pakė-
prlversta tylėti. Tačiau aš esu tik
ras, jog reiškiu jos jausmus, lai- ; 
kydamas sau garbę kaip Lietuvos , 
Diplomatijos Šefas pateikti Jūsų 
Ekscelencijai nuoširdžius sveikini
mus Lietuvos vardu. ,
Kadangi šia proga Jungtinės Tau
tos daro savo veiklos apžvalgų, 
man yra pareiga pabrėžti, kad Lie- . 

' tuva dar tebėra tų valstybių tar- Į 
. pe, iš kurių pastarojo karo metu 1 

buvo atimta nepriklausomybė. ( 
l šiandienų, praėjus dešimčiai metų 
nuo karo veiksmų pabaigos, mano

I kraštas, kuris buvo vienas ištiki- 
Į miausių Tautų Sąjungos narių, te
bėra Sovietų Sąjungos kariuome-

. nės neteisėtai okupuotai. Sovietų 
j okupacinė valdžia pažeidžia jos su
verenumą, sovletizuoja Ir tuo griau
na jo gyvenimo santvarkų ir, atė
musi iš jo piliečių elementariausias

| teises bei laisves, juos skaudžiai 
persekioja.
ši padėtis yra tiesioginė Sovietų 
Sųjungos įvykdytos prieš Lietuvų 
agresijos pasekmė. Sovietų Sąjun- 

I ga yra užėmusi mano kraštą' bru- 
talaus smurto keliu, sulaužydama 

, visuotinai pripažintus tarptauti- 
i nės teisės nuostatus ir savo lais
va valia pasirašytų sutarčių pa
sižadėjimus.
Reikšdamas iškilmingų ir formalų 
protestą prieš šiuos Sovietų Są
jungos veiksmus, kurie sudaro 
taip pat ryškų ir tęstinį Jungti
nių Tautų statuto preivolių lau
žymą, aš pareiškiu kartu, kad lie
tuvių tauta nėra pripažinusi va
dinamojo Lietuvos įjungimo į So
vietų Sąjungų ir jo niekados ne- , 
pripažins. Nežiūrint visų perse-' 
kiojimų, lietuvių tauta yra pasi
ryžusi Išsaugoti savo suverenines 
teises niekam neperleistas, ligi ji ■ 
galės jas vėl laisvai vykdyti. Ypa- I 
čiai gi ji neigia savo engėjams,1

lę savo balsą, gindami Lietuvos 
teises ir kankinamų lietuvių tau
tų. Aš viliuosi, jog ateis laikas, 
kad Jungtinės Tautos, pasmerkda- 
mos Sovietų Sųjungos padarytų 
Lietuvos atžvilgiu tarptautinį nu
sikaltimų, galės pradėti tyrinėti 
priemones lietuvių tautai iš Sovie
tų okupacijos išvaduoti ir Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybei at
statyti.
šitų jausmų vedamas, aš turiu 
garbės nuoširdžiai palinkėti Jung
tinių Tautų veiklai pasisekimo.

Lithuanicum 
Nr. 5

LITHUANICUM. Nr. 5. Kores- 
pondencinis lituanistikos kursas. 
Išleista Melbourne 1955 m. Leid
žia LK Fondas. Redakcinė komi
sija: A. Zubras, A. Karazijienė, 
kun. J. Kungys, J. Janulaitis.

Ir šiame numeryje apstu ver
tingos lituanistinės medžaigos, įdo
mios ir jaunimui ir suaugusiems. 
Vieniems čia yra ko pasimokyti, ki
ti gi Lithuanicum primirštus da
lykus primena.

Apie tautinius ir socialinius mo. 
tyvus' mūsų poezijoje rašo A.Z. 
Tai jau antroji rašinio dalis. Kal
bama apie Didž. Lietuvos grožinės 
literatūros pradininkus aplamai ir 
plačiau nagrinėjama kūryba Dio
nizo Poškos, Silvestro Valiūno ir 
Simano Stanevičiaus. Kartu pa
duodama ir šių rašytojų biogra
finių bruožų.

Toliau A.K. supažindina su did
žiųjų pradiniu rašymu ir žodžių 
džlių kėlimu.

Apie Krikščionybės įvedimų Lie
tuvoje rašo kun. J.K. Autorius pra
deda nuo pirmojo Kristaus moks
lo skelbėjo Lietuvoje — čekų vys
kupo Vaitiekaus, kuris 997 m. buvo 
nužudytas, veda skaitytojų pro 
vokiečių kilmės ordinus, kurie kar
du ir ugnimi skelbė Kristaus moks
lų, per Mindaugo Lietuvą, kurio 
valdymo metu Lietuvoje įsigalėjo 
krikštas.

Str. “Lietuvos piliakalniai” J.J. 
supažindina su piliakalnių kilme 
ir jų paskirtimi senovėje. Trum
pai pakalbama ir apie alkakalnius.

Apie Lietuvos socialinę diferen- 
cijacijų ir naujuosius laikus rašo 
A.Z. Autorius objektyviai apžvel
gia nepriklausomybės laikotarpį, 
nurodo priežastis socialinės dife- 
rencijacijos anksčiau Ir jos silpnė
jimą, kaip natūralią Išdavą žemės 
reformą pravedus, svetimos kul
tūros, arba svetimoms įtakoms pa
sidavusiai ponijai iš gyvenimo pa
sitraukus.

Gale tarptautinių žodžių paaiš- 
i kinimai.

Lithuanicum didžiai vertingas ir 
I rekomenduotinas leidinys kiekvle- 
į nam jaunuolul. Tik vėl mažutė pas
tabėlė: kur kreiptis, kam rašyti 
norint Lithuanicum įsigyti, užsi
prenumeruoti, kursų klausytoju 
užsirašyti? Adreso šiame numery
je neradau. Kl.

FULTON J. SHEEN

MIRTIES PABUČIAVIMAS
KOEGZISTENCIJA ARBA VIENINTELE 

EGZISTENCIJA
Jei šio str. mintys daugumo

je mums ir nėra labai naujos, bet 
jos parodo gana aiškiai, kad štai 
ir vakaruose daugelio galvojančių 
žmonių sąmonėse jau bręsta tikras 
supratimas to pavdjaus, kuris grę- 
sia laisvajam pasauliui, jei dabar
tinė pataikavimo ir nuolaidų poli
tika sovietiniam komunizmui bus 
ir toliau tęsiama tarptautinėje are
noje. O tai sutelkia mums ne tik 
paguodos ir vilties, bet ir sustip
rina mūsų fizinę ir dvasinę ištver
mę nenuilstamoj kovoj už tautos 
laisvę.

Šis rašinys pasirodė Montrealio 
dienraštyje “The Montreal Star”.

*
Kad supratus ką Rusija galvoja 

apie "koegzistencijų”, reikia skir
ti žodį nuo politikos. Žodis "ko
egzistencija” yra kažkas nauja 
— pirmų kartų pavartotas Malen- 
kovo karingoj kalboj spalio mėn. 
5 d. 1952 m. devynioliktame komu
nistų partijos kongrese. Dešimt 
mėnesių vėliau , rugpjūčio 8 d. 
1953 m., jau ne taip karingu to
nu, Malenkovas pakartojo tų fra
zę jo pirmam viešam pasirodyme, 
kaipo Stalino įpėdinis.

Tas žodis turi milžiniškos reikš-

kur Ir kaip. Be to, amerikinė 
spauda į mus Ilgai keliauja ir daž
nai labai nereguliariai. Leisti ats
kirą laikraštėlį vaikams čia — dėl 
mažo prenumeratorių skaičiaus ne
apsimokės, lalkraštėliš neišsilai
kys. Tai galima spręsti jau Iš to, 
kad savaitraštis “M.P.” Ir dvisa-

tal yra, Maskvos vyriausybei ir 
jos agentams, užmaskuotiems kaip 
vadinamosios Lietuvos sovietinės 
respublikos vyriausybė, teisę bet 
kuriuo būdu atstovauti Lietuvų.
Prieš dešimtį metų Jungtinių Tau
tų tribūna buvo pastatyta tam, 
kad teisės, teisingumo ir garbės

mes negalvojantiems. Chestertonas 
vieną kart pasakė, kad toki žod
žiai, kaip šis, vartojami nuimti 
naštą nuo žmonių, kurie jau per
daug tingi patys galvoti. Visais 
laikais visokie magiški žodžiai, ku
rie sugeba naivų tikėjimų perkelti 
į fantazijos ir nusistebėjimo sri
tį, patys savaime neturi nei ma
žiausio pagrindo. Toks žodis yra 
“futuramic”, naudojamas aprašy
mui vieno automobilio; kitas “tai
ki koegzistencija”. Pastarasis taip 
sužavėjo ne racionalę vaizduotę 
"The London Times”, įdiegdamas

Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnybos Paaiškinimas
š.m. Eltos biuletenio Nr. 1 skel

bė, kad LIT Valdytojo pranešime 
VLIKui Pasaulio Lietuvių Archy
vo reikalu buvo pasakyta, jog “šią 
įstaigą turėtų ateityje perimti 
mūsų institucijos JAV, nes šios įs
taigos ir patarnavimais galės nau
dotis tik Šiaurės Amerikos gyven. 
tojai”. Šis pareiškimas sukėlė kai 
kur klaidingų interpretacijų. Šiuo 
pranešama, kad LIT Valdytojas 
savo pranešime turėjo galvoje tik 
šio meto emigracijos sąlygas, ku
riose PLA medžiaga parankiausiai 
gali pasinaudoti šiaurės Amerikoje 
gyvenantieji. Tai tačiau nedegra
duoja Pasaulio Lietuvių Archyvo i 
lokalinę įstaigų, nes ji, kaip ir jos 
pavadinimas rodo, renka apie viso 
pasaulio lietuvius archyvinę med
žiagų, kuri ateityje bus Neprik
lausomos Lietuvos valstybės dis
pozicijoje. Šia proga visi tautiečiai 
dar sykį prašomi visų turimų ar
chyvui tinkamų medžiagą siųsti 
PLA dir. V. Liulevičiui,' Chicago 
29, Ill., 2601 West Marquette Rd.

Lietuviu Etimologinis 
žodynas

Carlo Winterio universitete lei
dykla Heidelberge leidžia pasižy
mėjusio lituanisto E. Frenkelio pa
ruoštų lietuvių etimologinį žody
nų, pavadintų “Litauisches Etymo- 
logisches Woerterbuch”. Numato
ma išleisti 10 sųsiuvinių, sąsiuvi
nis kaštuos 16.50 DM. Pirmasis 
sąsiuvinis pasirodys rugsėjo prad
žioje. Tai būsiąs pats pirmasis 
lietuvių etimologinis žodynas iš vi
so. Jame bus ypač išryškinta lie
tuvių žodžių giminingumas su ki
tomis baltų kalbomis, taip pat 
kultūrinė lenkų, gudų ir vokiečių 
įsrava. Kai kurie Frenkelio duo
menys bus paskelbti pirmų kartų. 
Nesiribojama tik dabartine rašo- 
inųja kalba, bet darbui panaudo
tos taip pat seniausios lietuvių li
teratūros ir pačios moderniausios 
lytys, be to, išryškinti lietuvių 
kalbos etimologiniai santykiai su 
slavų ir indogermanų lytimis.

DIDELI DARBAI TIK TUTELK- 
TINfiMIS VISŲ PASTANGO
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNGi- 
MĖS I LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. ĮSIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO 
ŽENKLIUKŲ.

Kultūros Fondo Reikalai
Lietuvių rašytojų iniciatyva 

1947 m. Vokietijoje buvo įsteigtas 
Kultūros Fondas, kurio mintis ta
da buvo susilaukusi palankaus vi
suomenės pritarimo. Vėliau jis at
kurtas ir gražiai visų laiką veikia 
Australijoje. Prieš metus ir Ka
nadoje KF pripažintas bei įteisin
tas kaip esminis LB padalinys, 
vykdąs švietimo ir kultūros funk
cijas. Pastaruoju metu ir JAV 
spaudoje irfita labai gyvai kelti 
KF reikalas. Iki šiol JAV-se vei
kė vienintelis KF skyrius Cleve- 
lande. Paskiausiu metu Čikagoje 
kilęs veržlus KF sąjūdis, dar per 
įgijęs organizacinės formos, jau 
gavo per 2.000 dol. įnašų pažadų.

SAVOJ SODYBOJ
(LAIŠKAS IŠ LONDONO)

* Kalamaška ant risorų, 
Kinkyk juodbėrį į šorus” 
Tai dainuška, kurių tūlas tau

tietis (pats girdėjau) traukė iš
važiuodamas iš Lietuvių Sodybos, 
Jonines atšventus.

Matai, šias Jonines praleidau 
Lietuvių Sodyboj. Tik šį kartą, o 
broli! — tavęs verkiant reikėjo. 
Ne alui lakti — “vestendo” fut
bolininkų garbę būtumei padėjęs 
apginti. O reikalas toks. Per Jo
nines, kaip! ir per Sekmines, į So
dybą prigužėjo marios žmonių iš 
Londono ir kitų pasviečių. Prad
žioje kiekvienas Jonas ir Janina 
buvo padabinti iš Sodybos darže
lio rožėmis. O paskui, po mišių, 
kurias atlaikė kun. Kazlauskas, 
kada prie atvykusiųjų prisiplakė 
dar apie 60 Sodyboje dykinėjančių 
atostogininkų, tūlas pramuštgal
vis pasiūlė pažaisti futbolą. O dar 
kuris tai — pakišo mintį “istendui 
žaisti prieš vestendą”. Matai, tai 
Londono priemieseČiai, kuriuose 
mūsiškių dideli būriai gyvena. Aš, 
kaip “vestendo” gyventojas, įsiri
kiavau į vakariečių vienuolikę. Iš- 
sinėrę iš marškinių, ir kitaip ap
sinuoginę, pradėjome ardyti pievą. 
Bet kur tau, broli! Rytiečiai, sa
vo vaikų padedami, tuoj 3:1 vedė. 
Tada apsižiūrėjome, kad rytiečių 
ne vienuolikė prieš mus kovoja, 
bet visas velnio tuzinas. Na, gal 
koks vienas kitas, ir mano pusėje 
buvo viršaus. Ką ten visus suskai
čiuosi.. . Taigi, pralaimėjome žiau. 
rial. Ot, jeigu pats būtum buvęs! 
Atsimeni, kaip Vilkaviškyje lup- 
davom makabiečius?

Po rungtynių visų savaitę ne
džiūvo ašarėlės ant mano raukš
lėtų skruostų. Supranti — saulė 
plikas nugaras pradegino ir be 
rementų tris dienas iš kambario 
neišjudėjau.

Per Jonines Sodyboj lietuviškas 
orkestras grojo, šokome Ir daina
vome, džiaugėmės nuosavu kampe
liu, kiekvienas kitų įtikinėdami, 
kad po savaitės — kitos ir vėl čia 
susitiksime. Ir kodėl nesusitikti? 
Štai, ežerėlyje jau plūduriuoja pul
kas gelsvų ančiukų, žydi vandens 
lelijos; madymosi baseinas naujai 
prileistas šviežio vandens, aply
gintos krantinės; žolė lygiai nu
pjauta, aikštė gražiai išvalyta, 
pakraščiais šiaukšlėms mesti dė
žių pridėliota ir net tvarkos tai
syklės iškabintos — ne taip kaip 
per Sekmines! žodžiu, didieji dar
bai baigiami, belieka dabar tik 
kojas užvertus pilvą prieš saulę 
kaitinti. Bet, girdėjau, žada vaikų 
— tokių mažų lietuviukų, devy
nios galybės į Sodybą suvažiuoti. 
Mat, vasaros atostogos prasideda. 
Reiks būtinai pažiūrėti, kaip tie 
jaunikliai siaus savoj sodyboj.

S Simas Pagiraitis.

troškimų tos “brangios ir gudrios 
koegzistencijos”. Anglija jau kar- 

Itą pirmiau (anksčiau) turėjo pa
našų neribotą entuziazmą žodžiams, 
kai Nevile Chamberlain grįžo iš 
Hitlerio ir Miuncheno suglaustu 
lietsargiu, kad galėtų pasigirti 
“taika mūsų laikais”. Amerika tu
rėjo taip pat savo žodišką garbi
nimų ir mistinę magišką formulę 
Woodrow Wilsono frazėje: “pačių 
tautų laisvas apsisprendimas”. 
Reikia priimti, kad leksikonų rašy
tojams koegzistencija labai pandai 
j kobaltą, ir viską, kas priklauso 
atominiam karui.

žodžiai gali keistis, bet melodi
ja lieka ta pati ir ta melodija čia 
reiškia politiką. Kai mes perkame 
koegzistenciją, mes nusiperkame 
senas gaidas naujais pavadinimais.

Rombergas vieną kartą apibudino 
meilės dainą, kaipo prisiviliojimą 
įkomponuotą į muziką. Nėra jokios 
abejonės, kad koegzistencija yra 
tik prisiviliojimas; tai panašu į 
mil-ties pabučiavimą. Bet šiame at
sitikime būtų gera realizuoti Sa
muel Butlerio idealą: “Ką aš nore, 
čiau, — yra tai daina be žodžių, 
arba muzika”.

Koegzistencija yra tiktai naujas 
apibudinimas tos pačios senos-po
litikos, kuri prasidėjo jau 1917 m., 
tai yra tiktai naujas melas pa
vaizduoti taktinį prisitaikymą, kurį 
sovietai kartkartėmis vartoja ge
riau apgauti nekomunisstinį pa
saulį. Pirmasis buvo Leninas,, ku
ris pareiškė, kad komunizmui bus 
reikalinga pačiam laikinai prisitai
kinti prie kapitalistinių kraštų, 
kad išgelbėtų pirmoj eilėj tai, kas 
buvo laimėta komunistų Revoliuci
joj. 1936 m. savo kalboje į pasau
lio komunistus Pieck’as tą pozici
ją vėl patvirtino: "Tuos kuriuos 
komunistai sunaikina, pirmiau juos 
turi apakinti”. Perimdamas vald
žią Stalinas matė, kad komuniz
mas nesivysto Markso principais, 
— kad pažangiausi kapitalistiniai 
kraštai pirmieji virs komunisti
niais, kitaip sakant, kodėl pir
miau ne Amerika, o Rusija tik pas
kiau? Dėlto jis įvedė “išskėstą po
litiką”. Molotovas tęsę tą politiką 
pasirašydamas nacių — sovietų su
tartį su nacių Ribbentropu pareikš
damas: "Mūsų draugystė užants
pauduota krauju” — turėdamas 
čia galvoje Lenkijos kraują.

Migdanti žodžiai hipnotizuoti va
kariečių pasauliui, kad sumažintų 
pastarųjų budrumą, buvo komunis
tų politika nuo pradžios. Pirm ne
gu Stalinui pasisekė praskinti sau 
kelią į Lenino sostą, jis turėjo Iš
tisą seriją pranešimų 1924 m. 
“Principai Leninizmo”, kur jis aiš
kiai skelbė, kad revoliucija turi 
būti pirmiau konsoliduota (sustip
rinta) Rusijoje, o tik paskiau ap
imti visą pasaulį.

Laikinai jis siūlė taktiškus su
siartinimus ir kompromisus su ka
pitalistinėmis tautomis, Jcol pasau
lis pribręs tapti komunistų gro
biu.

Mūsų, vakariečių pasaulis, kuris 
naiviai tiki koegzistenciją, turėtų 
atsiminti, kad tai yra žodis ir tik
tai žodis, kuris užmaskuoja tiesią 
ir nekintamą sovietų politiką į 
“vienintelę egzistenciją”, t.y. pa
saulio sovietizmą. Tai yra vis mo
mentas kai ėriukas koegzistuoja su 
vilku; bet tas momentas neišven
giamai veda prie to momento, kai 
ėriukas bus prarytas vilko — ir 
tai vadinama "vienintele egzisten
cija” (uniexistence). Mes negali
me gyventi koegzistencijoje su ko
munizmu, jei nenorime “vieninte
lės egzistencijos" (uniexistence).

Suliet. J. Viliušis.
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Pereitą savaitę buvo atspaustas 
man adresuotas laiškas. Tūlas 
Frank Simon jį parašė.

Kai perskaičiau aš šitą laišką, 
tai man tuoj prisiminė Pranas 
Kriukelis, kuris Amerikon nuka
kęs prieš I Pasaulini karą, ten 
patapo graborium ir išvirto į 
Frank Kruk. Jo garbei velionis 

Cvirka net romaną parašė, šaipo- 
kišką, tiesa, bet graborių Kruką 
Išgarsino pusėtinai. Tad ir Pra. 
nas iš Cabramattos ar nebus įsi
geidęs ano amerikiečio graboriaus 
garso susilaukti — taip žiauriai 
savo tėvo pavardę sužalodamas?

Jeigu teisingai atsimenu, Mazgų 
kaime gyveno du mano pažįstami: 
Pranciškus Simonavlčius ir Anas
tazas Simanauskas. Kurio vaikas 
būsi Pranai? Bet tai ir nesvarbu 
Visokiu atveju lietuvindamas — 
trumpindamas savo pavardę turė
jai pasilikti Pranas Simonas, ar 
Slmanas. Įsilingavęs, matai, per 
toli kirpai. Jeigu būtum palikęs 
dar dvi raideles a-s — viskas bū
tų “oi ralt”.

Dėl draugystės su Wollongon- 
gu? Na, čia aš nieku negaliu pa
dėti. Ir jie pagal planą: Sydnėjaus 
ir Bankstowno apylinkes kviečia 

< per laikraštį — Cabramatai nė žo
delio.

Panorai, Pranai, būti seniūnu? 
čia be Canberros neišsiversi.

Dėl tų aukų rinkėjų — pirk 
greičiau “cara”, žmogau! Gal ta
da nuo jų paspruksi. Bet nuo są
žinės “gnaibymų” Pranciškaus ar 
Anastazo sūnau — tik grabas ta
ve teišgelbės.

Tautietis rašo: “Mielas Dauba, ar 
negalėtum parašyti apie taip 
smarkiai besireiškiančią visuose 
Sydnėjaus priemiesčiuose naują li
gą? JI yra aiškiai epideminio po
būdžio, nes plečiasi ir plečiasi. Ši 
liga, gal ir pats girdėjai, ardo mū
sų kultūrinio darbo svarbiausius 
narvelius. Gal, sakau, ligos prie
žastį ištyrus, būtų galima surasti 
gydytoją, kuris pasiūlytų vaistų 
ligos sukėlėjui likviduoti, ar ligą 
lokalizuotų;?

“Pirmiausiai^ kiek man žinoma, 
ši liga,' berods, pasirodė Sydnėjaus 
chore. Pradžioje susirgo choristės, 
dirigentui pamėginus ne į jų nori
mą eilę pastatyti, o dar ryškiau 
ligos simptomai pasireiškė, kai vie
noms iškilmėms solistų jieškota 
ne choristų eilėse. Temperatūrai 
smarkiai pakilus, atrodė, kad cho
ras išsivaikščios ilgų “atostogų”.

“Stipriai liga pasireiškė, — to
liau rašoma, — ir teatruose. Did
žiųjų teatro režisieriui repeticijose 
pačiam per ilgai vaidinant, artis
tai, negaudami progos pasireikšti, 
pradėjo sirgti nuoboduliu, ši liga 
įgavo tokias aštrias formas, kad 
aktoriai pradėjo dairytis, kur ne 
tik režisierius, bet Ir jie galėtų 
vaidinti”.

“Dar, kaip teko patirti, — rašo 
tautietis, — epidemija pastaruoju 
metu savo sparnu pračiuožė ir 
pro mažųjų teatrą: kai kurie Vai
kų Teatro Studijos artistai , ne
gavę pakankamai ilgų ir svarbių 
rolių, susirgo ir “vaidina nuskriau
stuosius” prieš savo gimdytojus.

Labiausiai šią epidemiją jaučia 
ligonius slaugantieji režisieriai, 
dirigentai, na, Ir visi tie, kuriems 
lietuviškieji kultūriniai reikalai 
rūpi”.

Užbaigdamas laišką bičiulis pri
duria: “Jeigu rašysi laikraštin, su
simildamas mano pavardės neiš
duok!”

Būčiau gal ir nerašęs, bet tas 
žodis “neišduok” kaltas. Ot, para
šiau ir neišdaviau.

O dėl tos epidemijos — praeis. 
Pavojingiau, kai po sunkios ligos 
“atkrinta”. Šitai turėtų atsiminti 
visi ligoniai, nes kartais labai 
tvirti organizmai neišlaiko.

Ligos sukėlėjas tapogl nustaty
tas — tik dabar gavau pranešimą 
— vadinasi “Ambitio vanitum.”

•
Iš Šveicarijos praneša, kad su 

Elsenhoweriu atvyko 300 patarė
jų ir 60 seklių ir 5 virėjai. Tiek 
pat atsivežė visokių patarėjų ir 
sargų Bulganinas. Po gerą šimti
nę atsigabeno Edenas ir Faure.

bcTuuai— 
PAMJLYX.

ARGENTINA
— Gautosiomis iš Argentinos 

žiniomis, nepavykęs prieš Peroną 
sukilimas pareikalavo stambesnių 
aukų. Vokiečių spauda apskaičiuo
ja, kad sukilimas atsiėjęs apie 700- 
800 gyvybių, sužeistųjų skaičius 
siekiąs 2.500, o nuostolių padaryta 
už 100.000 mil. DM. Suimtieji 900 
sukilimo dalyvių buvo perduoti ka
riniam teismui, pradėjusi sukilimą 
laivyno aviacija Išformuota ir iš
skirstyta tarp kitų dalinių. Per 
sukilimą viena kulka perskrodė 
prezid. Perono kėdę vyriausybės 
rūmuose, o jam pasitraukus iš ka
ro ministerijos balkono, ten nukri
to kita sukilėlių mesta bomba. Iš 
mūsų tautiečių Buenos Aires mies
te žuvo Z. Paplauskas, taip pat 
yra sužeistų. K. Žilinskaitė — Da. 
ratienienė buvo kliudyta net 4 
kulkų.

— Per Argentinos radijus Ex
celsior ir Portena duota; lietuviškų 
liaudies dainų koncertų, priside
dančių prie Argentinos lietuvių 
gero vardo pakėlimo.

— A. Zubas jau kuris laikas dir
ba spaudos agentūroje France- 
Press Buenos Aires mieste.

— Argentinos Lietuvių Bendruo- 
nenei š.m. spalio mėn. sueina 5 
metai. Bendruomenė yra regist
ruota policijoj ir veikla savaran
kiškai. Apylinkės visur teigiamai 
atsilepė į letuvlškoslos veiklos pa
gyvinimą. Radijo valandėlei “Lie
tuvos Aidai” suėjo 8 metai Ji taip 
pat prisideda prie lietuvių vardo 
garsinimo tarp svetimtaučių.

BRAZILIJA

— Lietuvos okupacijos 15 metų 
liūdna sukaktis buvo labai plačiai 
paminėta visoje Brazilijoje. Rlo 
de Janeiro kard. Dom Jaime de 
Barros Camara patvarkymu birže
lio 19 d. buvo skirta maldai už 
Lietuvos išlaisvinimą, už ištrem
tuosius į Sibirą lietuvius ir kitų 
komunizmo persekiojamų tautų 
narius. Brazilijos parlamento na
rys Europiedes Cardoso de Mane- 
zas pasakė per Radio National 
kalbą, kurią pertransliavo visos 
ddižtosios Brazilijos Btotys, nu
šviesdamos tragišką lietuvių tau-
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VAISMEDŽIŲ PURŠKIMAS

Pavasariui žengiant per slenks
tį, viena iš svarbiausių problemų 
sode yra kova su vaismedžių ken
kėjais. čia trumpai paminėtini 
svarbesni kenkėjai ir kovos prie
monės.

Vaisinė muselė (Fruit Fly). Ma
žytės muselės, kurios deda po vai
siaus žieve kiaušinėlius, iš kurių 
išriedėję vikšrai griaužia vaisių. 
iValsinė muselė puola visus vais
medžius bei pamidorus. Pagal įs- 
.tatymą visi turį vaismedžių pri
valo kovoti su vaisine musele,' kitu 
.atveju gal būti nubausti 1 50 bau
da.

1. Kas savaitę ar dvi purkšti 
DDT 0.2% skiediniu (1 oz. ar 4 
arbat. šaukšteliai 25% emulsijos 
į 1 gal. vandens).

2. a) DDT emulsijos 2 arbat. 
šaukšte!., tabako ekstrakto (Niko
tine sulphate) 1 arbat. šaukšt., 
cukraus 4 oz. ir 4 pintai vandens.

b) Tartar Emetic 1 oz. ištirp-

Visi suskrido lėktuvais.
Istorijos mokytojas, atsimenu, 

kalbėjo apie Vienos Kongresą. Ir 
įsivaizduoju: kiek karietų būtų 
reikėję šitokiam skaičiui žmonių 
suvežti į Vieną! Atsimenu dar vie
ną “didžiųjų” susitikimą Nemune 
ant plausto. Ir kas būtų atsitikę, 
jeigu Napoleonas ir caras Alek
sandras būtų jsigeidę arti savęs 
turėti apie tūkstantį raštininkų ir 
išmankštintų sargų? Aišku — 
plaustas būtų nuskendęs.

Ir vėl galvoju: ar nenuskęs “3 
didieji” “vieno didžiojo” koegzis
tencijos liūno akivaroj.

JURGIS DAUBA.

tos padėtį sovietinėje okupacijoje.
— Arte Sacra Lituana, Lietu

vių religinio meno paroda, atida
ryta š.m. liepos 18 d. Escola Na
tional dės Belas Artės rūmuose 
Rio de Janeiro mieste. Sutelktinė
mis viso laisvojo pasaulio lietu- 
tuvių pajėgomis Lietuvos pasiun
tinybei Rio de Janelre pavyko su
rinkti gausų būdingų eksponatų 
skaičių. Iš jų svarbiausi — per 
200 gražiausių kryžių, bažnyčių, 
ypač Vilniaus, liaudies menininkų 
ir naujosios Lietuvos kūrėjų dar
bų fotografijų; koplytėlių, šven
tųjų statulų, medžio raižinių etc.

Arte Sacra Lituana paroda vei
kė Eucharistinio Kongreso metu. 
Tikimasi išgauti specialų kamba
rį Rlo de Janeire, kuriame bus 
blobojama negrąžintų eksponatų 
dalis. Tai sudarytų užuomazgą lie
tuviško muziejaus Brazilijoje, ku
riam, atsižvelgiant j ligšiolinį lie
tuvių parodytą palankumą ir talką, 
tikimas, būtų nesunku gauti dau
giau originalų.

D. BRITANIJA

“Nidos” knygų klubas savo lei
diniu Nr. 8 išleido P. Orlntaitės 
“Grožvylės meilę”, apsakymų ir 
apybraižų rinkinį. “Nidos” leidyk
la rodo gražią veiklą.

— Lietuvių Sodyba D. Britani
jos lietuviai rodo gyvą susidomė
jimą. Vietovė laikoma viena iš sau
siausių ir sveikiausių tos apylinkės 
vietų. Ten kuriasi ir lietuvių kul
tūrinis židinys.

JUNGT. AMERIKOS V—BES
Skatina domėtis premijomis.
Lietuvių Rašytojų Draugijos 

pereitų metų premija 500 dol. teko 
J. Jankui, kurio "Namas geroj 
gatvėj” surinko iš 63 balsų 32. 

Daugumas balsuotojų pareiškė nuo
monę, kad ateityje LRD premijos 
turėtų būti skiriamos visuotinių 
narių balsavimu. Taip iš tikrųjų, 
vykdant šiemetinę premiją, bus ir 
padaryta. Ligi šiol pasirodė per 
10 knygų, įeisiančių į premijuoti- 
nųjų sąrašą. Penktajam “Draugo” 
romano konkursui paskutinė data 
— 1955.XI.1. Premija — 1.000 dol.

■dyti 1 gal. vandens. Imti 1 pintą 
minėto tirpalo, pridėti vandens 1 
pintą ir cukraus 2.5 oz.

Minėtais skiediniais (a arba b) 
apšlakstyti vaismedžių lapus, pa
vartojant didesnį dažymo šepetį, 
šlakstyti kas savaitę, pradedant 
spalio mėnesyje ar muselėms pa
sirodžius, ir tęsti iki 1 mėn. po 
derliaus nuėmimo. Arčiau esančius 
dekoratyvinius krūmus bei med
žius patartina irgi apšlakstyti. Vi
sus nukritusius ant žemės šiaip 
apkrėstus vaisius surinkti ir juos 
sudeginti ar suvirinti.

OBELŲ IR KRIAUŠIŲ 
KENKĖJAI

1. Auksauodegis verpikas (Cod
ling Moth). Pavasaryje auksauo
degis verpikas (sixpenio dydžio, 
panašus į kandį) deda kiaušinėlius, 
Iš kurių Išriedėję vikšrai braunasi 
j vaisių. Po 1.5 mėn. vikšrai virs
ta verpikais. Per vieną sezoną ga
li būti net 3 verpiko kartos.

Purkšti DDT 0.1% (2 arbat. 
šaukšt. DDT 25% emulsijos į 1 
gal. vandens) skiediniu arba švi
no arsenatu (leiad arsenate), NUO
DAI, 1 oz. į 2 gal. vandens. Pir
mą kartą purkšti, kai žiedlapiai 
pradeda kristi, apie spalių mėn. 
pradžią. Purškimą pakartoti po 3 
savaičių. Vėliau purškimas prieš 
vaisinę muselę (fruit fly) atlieka 
kovos pareigas ir prieš verpiką.

2. Raudonoji erkutė (Red Mite 
ir Red Spider). Tai Ibaai mažyčiai 
kenkčąjai, kurie čiulpia augalo 
syvus. Purkšti Parathion 0.01% 
(1 arbat. šaukšt. 30% Parathion 
į 5 gal. vandens) skiediniu minė
tiems kenkėjams pasirodžius. Nu
stoti purkšti 1 mėn. prieš vaisių I 

Jury komisiją sudaro: torontiškiai 
1 A. Gurevičius, kun. dr. J. Gutaus
kas, Pr. Kozulis, Iz. Matusevičiūtė 

Į ir V. . Tamulaitis. “Darbininko” 
’ dramos veikalo konkursui su 500 
! dol. premija paskutinis terminas 

rankraščiui įteikti — 1955.XI.1. 
Liet. Mkoytojų Sąjunga scenos 
veikalui konkurso keliu yra pas
kyrusi dvi premijas: 500 ir 250. 
Paskutinė data — 1956.V.1. Jury 
komisija: LMS atstovai J. Kreivė
nas ir E. Serapinas, LRD atstovai 
— P. Gaučys ir J. švaistas, teat
ralų atstovas — akt. A. Diklnis. 
Jaunimo literatūros premija (500 
dol.) bus skirta už bet kurios rū
šies ar žanro auklėjantį veikalą: 
eilėraščius, poemą, beletristiką, 
biografiją, vaizdelį ar kurios ki
tos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui. 
LRD valdyba paragino lietuvius 
rašytojus į visus tuos konkursus 
atkreipti reikiamą dėmesį.

— šaulių veikla JAV-se, Kana
doje ir kitur" atsidėjus plečiama. 
Be jau veikiančių Čikagos ir To
ronto šaulių klubų, steigiasi vie
netai Racine ir kitur. Taip pat gy- 
vėja jų veikla Pietų Amerikoje. 
Laikinosios centro valdybos nariu 
įtrauktas Vliko pirm. M. Krupavi
čius, į valdybą taip pat įsijungia 
R. Skipitis ir kiti.

— Čiurlionio ansamblio ir muz. 
A. Mikulskio sukaktuvėms pami
nėti leidinys plačiai paskleistas 
JAV-se ir kitur. Jame išsamiai at
vaizduota Čiurlionio ansamblio vei
kla žuvusieji ir ištremtieji, mece
natai, rėmėjai, garbės nariai ir kt. 
Redagavo V. Alseika.

— “Terra” Čikagoje leidžia 
“Dabartinės lietuvių kalbos žody
ną”, kuris pasirodys knygų rinko
je rugpjūčio mėnesį. Žodynas turi 
apie 1.000 psl.

— Clevelande per suruoštą me
no olimpiadą buvo taip pat Ame
rikos tautinių grupių šokių kon
kursas. Jį laimėjo lituanistinės šeš
tadienio mokyklos lietuvių grupė, 
vadovaujama L. Sagio, kuri buvo 
atip pat pakviesta pasirodyti ir 
televizijos programoje.

LIETUVIŲ NAMAI — BUSIMO
JI MŪSŲ TAUTINĖS KULTŪ

ROS TVIRTOVĖ. TAD PASKU
BĖKIME SUDĖTI PINIGUS SA

VIEMS NAMAMS ĮSIGYTI.

skynimą. Kita, patogesnė priemo
nė yra purkšti koloidine siera 
(Colloidal Sulphur), 1.5 oz. į 3 gal. 
vandens.

Aprikosų, nektarinų, persikų, 
slyvų ir vyšnių kenkėjai.

Pastovus purškimas DDT 0,2% 
skiediniu, kuris turi būti atlieka
mas kovojant su vaisine musele, 
yra naudingas ir kovoje su įvai
riais paminėtų vaismedžių kenkė
jais. Kova prieš raudonąją erku- 
tę tokia pati kaip ir pas obelis 
bei kriaušes.

žaliasis persikų amaras (Green 
Peach Aphid). Purkšti tik persi
kus ir nektarinus. Pirmas purški
mas atliekamas pumpurams esant 
miego stadijoje — žiemą. Purkšti 
DNOC arba Tar Distillate skiedi
niu, imant 1 dalį vieno iš minėtų 
skysčių ir 40 dalių vandens. Pum
purams brinkstant purkšti su Li
me Sulphur, 1 dalis į 20 dalių 
vandens. Pumpurams išsprogus Li
me Sulphur nevartoti, nes nudegi
na jaunus lapus. Lapams atsira
dus purkšti tabako ekstraktu (Ni
cotine Sulphate) 4 arbat. šaukšt. 
į 2 pintus vandens, rugpjūčio —- 
rugsėjo mėnesiais.

Citrus (apelsinai, citrinos ir t.t) 
medžių kenkėjai.

Be minėtos vaisinės muselės pa
grindiniai kenkėjai yra skydeliai.

1. Baltos utelės skydeliai (White 
Louse Scale). Liepos mėn. purkšti 
su Lime Sulphur, 1 dalis į 20 da
lių vandens.

2. Baltojo vaško ir raudonieji 
skydeliai (White Wax Scale ir Red 
Scale). Purkšti balta alyva (white 
oil), imant 1 dalį alyvos ir 80 da
lių vandens, gruodžio ir vasario 
mėn. viduryje. Purškimą pakartoti 
kiekvienu atveju po trijų dienų.

rga

Čia dedame bolševikinėje "Tie
soje” atspaustą rašinėlį apie šių 
dienų prekybinę tvarką Okup. 
Lietuvoje, šiame rašinyje skai
tytojas ras ir kitokių okupanto 
šeimininkavimo pavyzdžių, iš 
kurių matyti, kaip jie rūpinasi 
gyventojų rekalais.

Red.

...Žiežmarių maisto prekių par
duotuvės vedėja Dovldavičienė 
žengia miesto gatvėmis. Tik ne 
Žiežmarių, o kažkokio kito miesto, 
kurio ir ji pati nepažįsta. Šian
dien lyg ir poilsio diena. Gatvėse 
gausu žmonių. Vedėja dairosi į 
krautuvių vitrinas.

— Parodykite štai šitą vyrišką 
paltą, — paprašė Dovldavičienė 
užėjusi į gatavų rūbų krautuvę.
— Puiku... tiesiog žavu. Ot džiau
gsis vyras. Išrašykite, paimsiu.

— Bet mes po vieną neparduo
dame. Jei paimsite tokius devynis
— prašau.

Praveria Dovldavičienė mėsos 
parduotuvės duris.

— Mažiau kaip 25 kilogramus 
parduoti negaliu, — išgirsta griež
tą blasą.

Vedėjai užėmė kvapą. Ji norė
jo kažką pasakyti, bet liežuvis 

nepaklausė.
Kvapo neatgaudama, ji tekina 

bėgo gatve. Veidą išpylė šaltas 
prakaltas. Užsuko ji į artimiausią 
užkandinę.

— Vandens... bonką limonado.
— Ką? Tik vieną bonką? Ne. 

Mažiau kaip dėžę neparduodame.
Netekusi jėgų, vedėja susvyravo. 

Tartum prasiskyrė grindys, ir j! 
krito į bedugnę. Kartu su ja krito 
devyni šilti žieminiai paltai, aibė 
limonado bonkų.

— Aaaa...
— Pabusk, žmonele, kas tau 

pasidarė, — stipriai alkūne su
davė j šoną vyras. r

— Tegul jį šimtas... Ot iškan
kino. Atnešk stiklinę vandens. Bet 
tik vieną, tik vieną..., —I dar ne
atgaudama žado kalbėjo Dovida- 
vlčlenė.

Ji pasakojo vyrui sapną.
— Ir reikėjo tau vakar su tais 

pirkėjais ginčytis. Susinervavai, 
ir štai tau.

Norėjo užmigti — miegas neė
mė. Jai prieš akis — devyni pal
tai, gausybė bonkų, ir kalnai... 
druskos.

Jiedu prisiminė vakar parduo
tuvėje įvykusį triukšmą. Pirkėjas 
paprašė kilogramo druskos. Dovi- 
davičienė kategoriškai užpriešta- 
ravo:

— Pirkite du pūdus, kitaip nie
ko nebus.

Na ir kilo ginčas. Negi pirkėjas 
valgys nesūdytus pietus. Ir iš vi
so dabar ne tie laikai, kad be 
druskos valgytų. Du pūdus nupirk
ti jis negalėjo. Kaip ją panėši, o, 
be to, kuriems galams tiek daug. 
Argi Iš jos košę virsi?

Pagaliau pirkėjas buvo besutin
kąs išeiti, bet kai Dovldavičienė 
atsisakė paduoti skundų knygą, 
tai teko gerokai susirieti. Parduo
tuvėje buvo gausu pirkėjų. Jie iš 
peties drožė visą dieną, parinkda
mi skambesnius žodžius. Bet Do- 
vidavičienės paveikti nepavyko.

— Tik po du pūdus ir basta! 
Kitaip aš plano neįvykdyslu.

Vedėja daugiau neužmigo. Ji vi
są laiką svarstė parduotuvės rei
kalus net ir ruošdama pusryčius. 
O pusryčiai buvo neskanūs. Para
gaus ką nors — visur druska. Ir 
kava jai atrodė sūri.

— Kodėl sūru? Gal cukraus su
maišytas su druska. Ką tada pasa
kys kūma ir kiti geri pažįstami. 
Juk ir jie po porą pūdų cukraus 
nusi... O gal ne iš maišo pasė
miau?

Pašokusi Dovldavičienė patikri
no cukraus maišą — semta, reiš
kia, kavą saldinau cukrum, o ne 
druska. Beliko tik užsipulti vyrą, 
esą, tu į kavą druskos pripylei.

Nors vyras tokio šposo neiškrė
tė, bet ginčas vyko. Nežinia, kiek 
dar jis būtų užtrukęs, jei ne vieš
nia.

— Kaimynėle, paskolink žiups
nelį druskos, — prakalbino atėjusi 
viešnia. — Be druskos vaikai ne
valgo, ir gana.

To tai jau vedėja nepernešė.
— Pasemk, — burbtelėjo vyrui

SOVIETINIAM
KOOPERATYVE

ir, paltą rankon nusitvertu, spru
ko pro duris.

Gatve vedėja ėjo neskubėdama. 
Ėjo ir galvojo: ką bendro turi 
sapnas su krautuve.

— Juk paltai tai ne druska, — 
skriejo palaidos mintys. — Ji pi
gesnė už grybus. Ir ką aš dabar 
turiu daryti. Ar šiaip sukis, ar 
taip sukis, vistiek teks pardavi
nėti ne mažiau kaip po du pūdus. 
Sako į laikraštį parašys. Na, te
gul rašo. Aš po kilogramą nesvars
tysiu. Juk ir kooperatyvo valdyba 
su tuo sutinka.

Atėjusi j krautuvę, ji vėl tęsė 
prekybą tik urmu.

Neramu buvo ir rajono koopera
tyvo valdybos būstinėje. Gilūs ato
dūsiai ir tamsus, prirūkytas ka
binetas rodė, Jog vadovai “suka” 
galvas, kaip išbristi iš padėties: 
cukrų išperka greit — druska sto
vi sandėly. Gyventojams reikalin
gas žibalas, bet kaimo parduotu
vėse jo ne/asl. Kolūkiečiai pri
versti žibalo važiuoti į Kauną arba 
j Vilnių. Yra ir daugiau bėdų. 
Prieš kurį laiką už sukčiavimą ir 
išeikvojimus buvo nuteistas parduo
tuvės vedėjas Vletrinas, Atlikęs 
bausmę, jis grįžo. Kur gi dėsi ge
rą prekybos žinovą, jei ne vėl... 
krautuvės vedėju. Dabartiniu me
tu jau baigia išryškėti stikliuko 
draugo veiklos — prekybos iš pu
sės — rezultatai: išeikvota tūks
tančiai. Revizija patikrino kartą 
— trūksta 30.000 rublių, patikri
no antrą — trūksta 40.000.

Visos šios bėdos juk negali pa
kelti rajono kooperatyvo valdybos 
vadovų nerimo. Reikia rasti išeitį. 
Ir jie randa — j trūkumus ne
kreipia dėmesio, viską užmiršta. 
Ir kaip neužmiršti, jei jų galvelės, 
kaip ir Vietrino, baigia prarūgti 
nuo storo raugintų agurkų komp
reso.. .

— O kas dėl druskos, — kalba 
rajono kooperatyvo valdybos pir
mininko pavaduotojas Gudaitis, — 
tai reikia imtis naujos iniciatyvos. 
Štai ką sugalvojau. Paklausykite, 
pirmininke. Kai vėl parvežime cuk
raus, kategoriškai pareikšti net ir 
bičiuliams: nori, brolau, gauti pū
dą saldaus — pirk dar bent porą 
pūdų druskos, kitaip tau tulžis ap
sals. Ch, cha, cha... Gerai sugal
vota? Prie klausimo reikia prieiti 
kūrybiškai.

Nauja “iniciatyva” dar tik užuo
mazgoje. Bet, reikia manyti, išra
dingi Žiežmarių prekybininkai ją 
įgyvendins.

K. Kaukas.”

PADĖKA
Urugvajaus, Marijos širdies, 

lietuvių bažnyčios užbaigimui au
kojo:

£40.0.0 — Vi. Račkauskas iš 
Cooma, £10.0.0 — E. žiežmaraitė 
iš Melbourne, po £5.0.0 — E.P. 
iš Hyde Park, S.A. ir M.G. iš 
New Guinea, po £2.0.0 — J. Ma- 
rusevičius Iš Lidcombe, V. Gulbi
nas iš Glebe ir J. Kvielelaitis iš 
Lidcombe. £1.10.0 — V. Turas iš 
Fairfield, po £1.0.0 — M. Glonar- 
tienė Iš Bankstown, N. čalkienė 
iš Hurlston Park, A. Kiršaitis iš 
Lidcombe, S. Motiejūnas iš Car- 
ramar, M. Stankevičius iš Auburn, 
V. Juzėnas iš Lidcombe, H. Man- 
grldas iš Fairfield, po £0.10.0 — 
D. Bartkevičienė Iš Lidcombe, V. 
Skrinska iš Fairfield, P. Andriu
kaitis iš Fairfield, B. Stelmokai- 
tls iš Fairfield. L.F. 5 šil., K.D. 
5 šil., A.U. 5 šil., H.J. 3 šil., M. 
2 šil ir 6 p. Visi iš Sydnėjaus apy
linkės.
£822. 9.0 — anksčiau suaukota 
£900.19.6 — iš viso

Misljonieriaus J. Bružiko vardu 
visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkoja T.S. Gaidelis SJ 264 Mil
ler St., North Sydney,' N.S.W. 
PASTABA: Vladas Račkauskas iš 
Cooma įnešęs £40.0.0 tapo Urug
vajaus lietuvių bažnyčios fundato
rium ir jėzuitų ordino amžinu Na. 
riu — Geradariu.

GERU LIETUVIU LIKSI IR 
NAUDOS TURĖSI, ADRESUO
DAMAS:
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W. 
IR “MŪSŲ PASTOGĖ” NUOLAT 
LANKYSIS TAVO NAMUOSE.
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MŪSų PASTOGĖ ĮgjPOPTA^
RAŠTAS NESAMAM PIRMININKUI

Melbournas
Liet. Literatūros 

Chrestomatija
RUGPJŪČIO 6 D. MELBOURNO 
MENO VAKARO PELNAS PRA
DINIAM FONDUI SUDARYTI

Esamos mūsų literatūros chres
tomatijos sudarytos neatsižvel
giant pakitėjusios aplinkos, kurio
je auga ir bręsta mūsų tremties 
jaunimas. Didesnė dalis mūsų gro
žinės literatūros, ypač .epinės (no
velės, apysakos) yra kaimo kul
tūros padaras, kurios atitrūkęs 
yra mūsų priaugantysis jaunimas. 
Toje kūryboje gyvenimo tempas 
mūsų dabartiniam miesto jauni
mui pasirodo perlėtas, piešiami 
vaizdai svetimi ar bent tolimi. 
Daugelyje Žemaitės, Lazdynų Pe
lėdos ir net Krėvės realistiniuose 
vaizdeliuose mūsų kaimas pavaiz
duotas istorinis — primityvus, 
tamsus ir purvinas — kokio nau
jaisiais laikais jau nebuvo. Yra 
gyvas reikalas jaunimui paruošti 
jo šių dienų dvasiai artimą mūsų 
literatūros chrestomatiją, paren

kant atitinkamus dalykus ir ištrau
kas iš mūsų grožinės kūrybos. 
Kultūros Fondo Melbourne Sky
riaus Valdyba su ta mintimi ruo
šia rugpjūčio 6 d. karmelitų sa
lėje meno vakarą, kad pelną galė
tų paskirti chrestomatijos leidi
mui. Tokios rūšies knyga labai 
palengvins darbą savaitgalio mo
kytojams ir bus naudinga lietuvy
bės išsaugojimo reikalui.

K.F.M. Skyriaus Valdyba.

APIE SPAUDOS BALIŲ 
MELBOURNE

Lietuvių Kultūros Fondo Mel
bourne skyrius š.m. gegužės 27 d. 
buvo suruošęs spaudos balių. Ba
liaus metu buvo išleistas laikraš
tis “5 iki XII”, buvo, pravesta dail. 
A.- Rūkštelės kūrinio loterija (ji 
laimėjo p. L. Samsonienė), išvar
žyta “spaudos antis”. Rengėjai 
gavo pajamų £291.0.7š ir turėjo 
išlaidų: 1) Salės, stalų, indų ir 
kitų reikmenų nuomai £47.16.10. 
2) Orkestrui ir muzikinei prog
ramai £35.0.0. 3) ■ Kvietimams ir 
skelbimams £21.5.4. 4) Leidimui, 
rūbinei ir kt £9.12.2, — viso iš
laidų ,£113.14.4.

Grynas pelnas £177.6.3.5 LKF 
Melbourne skyriaus valdybos nu
tarimu paskirstytas šiaip: 1) LKF 
Australijos valdybai (15%) — £26. 
11.11. 2) “Mūsų Pastogei" bei jo
sios skyriui “Jaunimo Kvieslys” 
leisti £50.0.0. 3) “Lithuanicum”. 
už akių dėstymo kursų leidiniui, 
paremti £10.0.0. 4) LKF skyriaus 
bibliotekai naujoms knygoms įgy
ti £10.0.0. 5) Bendruomenės namų 
Melbourne akcijoms pirkti £25.0.0. 
Nepaskirstyto pelno lieka £55.14.4į.

Baliaus metu už p. B. Zabielos 
dovanotas jo paties maršo gaidas 
“Vilnius, Lietuvos širdis” surink
ta aukų £ 1.2.9. “Mūsų Pastogei” 
paremti. (j)

SENŲJŲ SKAUTŲ ŽIDINIO 
SUEIGA

Liepos 31 d. 5 vai. Russell gat
vėje, prie Savoy kino esančioj pa
talpoj, Melbourno Senųjų Skautų 
Židinys šaukia savo sueigą, į ku
rią kviečiami atsilankyti visi na
riai, buv. skautai ir skautiškajai 
veiklai prijaučiantieji tautiečiai.

Antanaitis skaitys referatą apie 
Vilniaus krašto lietuvių pastangas 
išlaikyti lietuvybę.

Židinio Vadovybė.

Sydnėjus IŠ KRAŠTO
IR VĖL TRAGIŠKA MIRTIS VALDYBOS POSĖDŽIO
Š.m. liepos mėn. 15 d. prie War- 

ragamba užtvankos darbų tragiš
kai žuvo Vytautas Andrikis, 30 
m. amžiaus, kilęs iš Raseinių. Gy
veno Mt. Druitt, paliko žmoną ir 
du vaikučius. Palaidotas St. Ma
rys katalikų kapinėse (19.7.55). 
Laidotuvėse buvo artimieji gimi
nės, darbo draugai iš Warragam- 
bos ir Sydnėjaus lietuvių kape
lionas, kuris tarė kapuose atsi
sveikinimo ir paguodos žodį.

V. Andrikiui nukritus nuo augš- 
to pylimo lūžo sprandas ir buvo 
skaudžiai sužalota galva. Jis tuoj 
buvo nuvežtas Liverpoolio ligoni
nėn, kur dideliuose skausmuose ir 
mirė (b.)l

SUSIRINKIMAS — POBŪVIS
ALB Sydnėjaus Apylinkės Val

dyba š.m. liepos 30 d. 6 vai. vak. 
šaukia visuotinį narių susirinkimą. 
Darbotvarkėje: Apylinkės veiklos 
pranešimas, bendruomenės atstovų 
prie australų tarptautinių organi
zacijų pranešimai ir diskusijos; 
plati meninė programa.

Paskui šokiai Ir žaidimai. Bufe
te užkandžiai, kava ir kitokį gėri
mai. Į susirinkimą ir pobūvį kvie
čiami Bankstowno, Cabramattos ir 
Wollongongo lietuviai.

Parengimas įvyksta erdvioje Ma
sonic Hall salėje, Concord West 
(3 min. nuo Concord West stoties, 
prie kino teatro).

Visi maloniai kviečiami susirin
kime Ir pobūvyje dalyvauti.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

Liepos 15 d. ALB Krašto val
dybos posėdyje buvo išklausytas 
V. Saudargo, Liet. Bendruomenės 
atstovo Jungtiniame Emigrantų 
Komitete (United Council Of Mig
rant From Communist Dominated 
Europe In Australia) pranešimas 
apie to Komiteto veiklą. Komite
te atstovus turi 9 Europos Tautos. 
Komitetas yra daręs žygių dėl 
pripažinimo teisių Europoje bai
gusiems universitetus gydytojams 
ir to rezultate N.S.W. priimtas 
įstatymas, pagal kurį europiečiai 
ateiviai gydytojai, išlaikę egzami
nus, galės ir be pakartotinų stu
dijų verstis medcinos praktika. 
Svarbesniais politiniais atvejais, 
Komitetas visados tinkamai rea
guoja, darydamas reikalingų žy
gių Australijos vyriausybėje ar 
parlamente. Komitetas, kaip ats
tovaująs visų Europos pavergtų 
tautų interesus, susilaukiąs para
mos iš įtakingų šio krašto politi
nio ir visuomeninio gyvenimo va
dovų.

Tautinių bendruomenių atstovus 
Komitetan deleguoja jų centrinės 
vadovybės..

Toliau ALB Krašto Valdyba ap
tarė “Mūsų Pastogės” reikalus.

Finansinė padėtis antrajam pus
mečiui prasidėjus yra itin sunki. 
Daug nuolatinių prenumeratorių 
dar nėra susimokėję už pirmąjį 
šių metų pusmetį. Dar didesnis 
skaičius neprisiuntė prenumeratos 
už II-jį pusmetį. Jeigu visi tvar
kingai prenumeratą įmokėtų ir 
skolas išlygintų, tai bendruomenės

(ATVIRAS LAIŠKAS
Adelaidės Lietuvių Sporto Klu

bo Vyties futbolo sekcijos valdyba 
ir šachmatininkų mėgėjų grupės 
vadovybė klausia Tamstos, kaip 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komiteto įgaliotinio, ar 
Tamsta neklystate, kad parašėte 
raštą Adelaidės Lietuvių Sporto 
Klubo Vyties Valdybos pirminin
kui, kaip apie tai esate paskelbęs 
“Mūsų Pastogės” Nr. 24 (322), 
šių metų birželio 22 d.?

Jeigu tikrai taip buvo (Jūsų 
pranešimo tikrumu neabejojame), 
tai čia norime atkreipti Jūsų dė
mesį į šiuos faktus: 1 ALSK Vy
ties valdyba yra atsistatydinusi

P-UI L. BALTRŪNUI)
1954 m. birželio mėn. Nuo to laiko 
nauja valdyba nebuvo išrinkta, 
nors buvo daug kartų mėginta 
tai padaryti. Nesant valdybos — 
negali būti nė pirmininko. 2. ALSK 
Vyties bylos yra perduotos ALB 
Valdybos žiniai. 3. Veikia tik sek
cijų valdybos. Futbolo sekciją su
daro: J. Jaunutis — pirm., S. Rei- 
vytls vicepirm., B. Lukavlčius — 
sekr., V. Pledžinskas — kasim, E. 
Taparauskas valdybos narys. Rev. 
kom. Lėšas, Nomeika ir Sadaus
kas.

Krepšinio sekcija: K. Jurgaitis 
— pirm., šliužas — sekr., Sidab
ras — kasininkas.

PIRMASIS LIET. LAIDOJIMO BIURAS 
AUSTRALIJOJE

“ŠVIESOS SAMBŪRIO SYDNE. 
JAUS SKYRIAUS 1955 METŲ 
ANTROJO PUSMEČIO PAREN

GIMŲ PLANAS

Rugpjūčio 20 d. Muzikos vaka
ras. Muzikinę programą ir komen
tarus ruošia K. Ankudavlčlus.

Rugsėjo 17 d. Dail. V. Rato pas
kaita.

Spalio 15 d. Forumas tema: 
“Technika — žmonijos pražūtis ar 
palaima?”

Lapkričio 26 d. Vyt. Janavičiaus 
paskaita.

Gruodžio 31 d. Naujųjų Metų 
sutikimas.

Smulkesnė informacija skelbia
ma “Mūsų Pastogėje” prieš kiek
vieną parengimą.

MEZLIAVA VOKIETIJOS 
LIETUVIAMS

Prano Antanaičio ir Vincentinos 
Vildžiūnaitės vestuvėse (Vidžiūnų 
ūkelyje, Wenthworlthville) prisi
minta ir lietuviai Vokietijoje. Pa
jauniui pasiūlius pravesti mezlia
va — surinkta £5.8.3. Pinigus per- 
siųjti Vokietijon paprašytas kun. 
P. Butkus, (b)

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

laikraščio kasoj būtų per £1500. 
Dabar gi, kada daugis skaitytojų 
laiku prenumeratos pinigų nesumo
ka, tai Krašto Valdyba turi sko
lintis kad apmokėtų laikraščio 
spausdinimą, pašto ir kitas išlai
das. Krašto Valydba prašo skaity- 

. tojuss tvarkingai susimokėti pre- 
j numeratą, nes tai yra pagrindinės 
pajamos bendruomenės laikraščiui 
leisti.

Iš iždininko pranešimo paaiškė
jo, kad šiemet labai silpnai plau
kiąs solidarumo mokestis. Krašto 
Valdyba primena, kad solidarumo 
mokestis yra ne tik vienintelis pa
jamų šaltinis Krašto Valdybos ir 
Kultūros Fondo veiklai užtikrintf, 
bet sykiu ir mūsų visų tautinio 
solidarumo plačiąja prasme rodik
lis. Visi tautiečiai kviečiami šią 
tautinę pareigą atlikt nelaukiant 
parėgnimo. Solidarumo mokestis 

įmokamas Apylinkių valdyboms bei 
seniūnijų vadovybėms.

PRANEŠIMAS
ALSK Vyties Futbolo Sekcijos 

Valdybos nutarimu (1955 m. liepos 
mėn. 10 d. protokolas Nr. 9), Vy
ties Futbolo Sekcija persiorgani
zuoja į “Adelaidės Lietuvių Fut
bolo Klubas Vytis.”

Futbolo Klubas Vytis Valdyba.
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpilai 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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PASIMATYSIM RUGPJŪČIO 6 D., ŠEŠTADIENĮ, MENO VAKARE 
KARMELITUOSE, MIDDLE PARK!

nipNiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

TAXATION ACOUNTANCY

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

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.
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Pereitą savaitę užsukau apžiūrė
ti pirmojo lietuviško laidotuvių 
biuro Australijoje, kurį suorga
nizavo Cabramattoj veikianti pre
kybos firma “Cabra Vale” (But
kus, Žygienė ir Co.).

3 minutės nuo gelež. stoties 
(John St.). Tamsiai raudonų ply
tų naujas namas. Prie durų juo
doje stiklinėje lentoje užrašas: 
“Funerals of Distinction”. Didžiu
liu langu, užleistu tamsiai raudo
na užuolaida, į gatvę žvelgia biu
ro kontora. Praveriu koplyčios du
ris. Erdvi patalpa. Apie penkias
dešimčiai žmonių suolai, kėdės. 
Maži vargonėliai pasienyje. Elekt
ros lempos, paslėptos gaubtuvuose 
sienose, puikus liustras, sienų 
švelnūs tonai be sunkios, tamsiai 
raudonos užuolaidos ant durų ir 
langų — viskas derinasi ir nutei
kia rimčiai.

Gretimoj patalpoj karstams lai
kyti lentynos ir lavonams nuo ge
dimo apsaugoti moderniški šaldy
tuvai.

Kieme garažai laidojimo maši
noms. Jame jau stovi du spec, 
šiam reikalui skirti automobiliai.

— Kada biuras pradės veikti?
— Jau beveik esame pasiruošę. 

Laukiame tik inspekcijos. Publi
kos apžiūrėjimui koplyčia ir kiti 
įrengimai Jau dabar atidaryti —

sako K. Butkus.
— Iš kur pasigavote idėją steig

ti laidotuvių biurą?
— Idėjos skraido ore. Tik rei

kia jas sučiupti, — pro ūsą šyp
teli “Cabra Vale” firmos direkto
rius.

— Šiame rajone, labai dideliame 
rajone, nebuvo laidotuvių biuro. 
Artimiausias, labai menkas, buvo 
už dešimties mylių. Reikalas pa
kišo mintį ir ją realizavome. Pas
katinančiu pavyzdžiu buvo ir bro
liai amerikiečiai. Jie ten yra su
organizavę daugybę šios rūšies įs
taigų. Ir, atrodo, verčiasi gerai. 
Pamėginsime mes Australijoje, — 
aiškino Butkus.

Atsisveikinęs su didžiausios lie
tuviškos firmos “Cabra Vale”, ma
no apskaičiavimu šiandien vertos 
mažiausiai 30.000 svarų, savinin
kais galvoju, kad žmonės, kurie 
prieš trejus metus, pradėję su ke
liolika svarų aplūžusioj trobelėj, 
sugebėjo suorganizuoti didelę bal
dų prekybą, elektros reikmenų 
krautuvę , laidojimo biurą, o ant 
trečio čia pat turimo sklypo, tuoj 
pradės naujo namo statybą, kur 
bus naujos krautuvės, butai ir sa
lė, mokės ir iš šios ašarų pakal
nės amžinon poilsio vieton miru
sius prideramai palydėti. (Js)

★★★★★★★★★★★★★★★★♦★★★★★★★it************************
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS KOVAS 

š. m. liepos 30 d., šeštadieni, 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.

ALB Bankstowno Apylinkės Valdybos Ruošiamas
ŠOKIU VAKARAS

įvyks š.m. liepos mėn. 30 d. šeštadienį, 
FRIENDLY SOCIETY HALL, BANKSTOWN.

Pradžia 7 vai. vakaro.
Gera muzika. Alus ir užkandžiai bufete.
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Europietis specialistas optikas
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius.
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.

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

(Priešais Melbourno Town Hall.)

GAVOME DIDŽIAUSIĄ TRANSPORTĄ 
LIETUVIŠKŲ. PLOKŠTELIŲ

Plokštelės visomis kalbomis.

CARINIA CO.

Kas pageidaus — išsiųsime katalogus.
DAKING HOUSE, 3 AUGŠTAS, RAWSON PLACE, SYDNEY.

Klausykite Continental Cabaret
10.15 vai. vakare, 2CH Sydney, kiekvieną penktadienį.

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.

1 šachmatų mėgėjų grupės vado
vybe: S. Reivytis — vadovas, B. 
Markevičius — sekr., bendrųjų 
reikalų tvarkytojas Vilčinskas.

L Tamsta, p. Baltrūnai, skel- 
| biate, kad! Vl-Jų Australijos lietu
vių sporto žaidynių organizatorius 
ir atsakingas rengėjas yra Ade
laidės Lietuvių Šproto Klubo Vy
ties Valdyba. Betgi tokios valdy
bos nėra, todėl nesamam negali
ma primesti įpareigojimų ir atsa
komybės. 5. “Mūsų Pastogės” Nr. 
25. (323) skaitėme, kad Tamsta, 
viešėdamas Adeladiėje, kalbėjotės 
su ALSK Vyties Valdybos nariais. 
Taigi, Tamsta dar kartą suklydai 
ar buvai suklaidintas.

Šia proga tenorime atkreipti 
Tamstos, kaip Vyr. Australijos 
Lietuvių Sporto ir Fizinio Auklė
jimo Komiteto įgaliotinio dėmesį 
į tai, kad ALSK Vyties Valdybos 
vardu neturi teisės kalbėti nė vie
nas asmuo, nes tam neturi įgalio
jimų.

ALSK Vyties Futbolo Sekcijos 
Valdyba ir Šachmatininkų Mė
gėjų Grupės Vadovybė.

KREPŠINIS SYDNEJUJE
Kovas — Universitetas 34:25
Kovas pradeda žaidimą ir daro 

gražius metimus. Studentai, nors 
ii- labai sustiprinę savo dengimą, 
pirmąjį puslalkį pralaimi 14:8. 
Antram puslalky koviečiai neat
leidžia gražiai pradėto žaidimo ir 
užtikrintai laimi. Šiose rungtynėse 
gerai pasirodė naujas pirmajam 
penketuke K. Kemešys.

Taškus pelnė: Koženiauskas 10, 
Kemešys 8, šutas 6, Genys 6, Sta- 
kauskas 2, Protas 2.

Kovas — Kangaroos 19:28

Šias rungtynes Kovas sužaidė 
labai blankiai. Ir visai nelauktai 
jas pralaimėjo. Kovo didžiausia 
klaida buvo blogąs dengimas, na, 
dar prisidėjo ir nesėkmė. Tai gera 
pamoka, kad kiekvieną varžovą 
reikia vertinti ir žaidimą rimtai 
pradėti pačioje pradžioje.

Kovui taškus pelnė: Kriaucevi- 
čius 12, Genys 3, šutas 2, Kože
niauskas ir Vasaris po 1.

Kovas — U.S. Julia 48:25
Voviečiai pradėję didele sparta 

jau pradžioje palaužė zoninį den
gimą ir gražiais metimais kėlė 
taškų santykį savo naudai. Pirmas 
puslaikis baigtas 25:13 Kovo nau
dai. Antrą puslaikį koviečiai dar 
gražiau sužaidė ir laimėjo dideliu 
taškų skirtumu.

Taškai: Genys 14, šutas 13, Ko- 
ženiauskas 9, Kemešys 6, Laukai
tis 6, Protas 0.

KOVAS — NEUTRONS 31:28

Liepos 15 d. Kovas žaidė A Ly
gos pirmenybių -rungtynes prieš 
Neutrons. Ši komanda , sudaryta 
iš amerikiečių Ir australų, yra va
dinama “milžinų” komanda, nes 
penkių jos žaidėjų ūgis po 6 pė
das 4 colius. Pirmenybių lentelėje 
šis penketukas turi tik vieną pra
laimėjimą prieš amerikiečių Mor
mons, laimėjusią prieš N.S.W. ir 
Australijos rinktines.

Neutrons žaidimą pradeda labai 
šaltai, pademonstruodami puikų 
kamuolio valdymą. Kovas vysto 
spartą ir Laukaitis gražiu meti
mu Kovui pirmuosius laimi taškus. 
Neutrono centras tuoj santykį iš
lygina. Pirmojo puslaikio žaidimas 
įtemptas ir jėgos apylygės. Bai
giama 13:12 Neutrono naudai.

Antram puslaiky koviečiai didi
na spartą. Šutas ir Vasaris daro 
gražius krepšius. Neutrono milži
nai stengiasi, bet susiduria su ypa
tingai geru Kovo dengimu. Rung
tynes pelnytai laimi Kovas.

Prieš Neutron Kovas sužaidė la
bai gerai.

Taškus Kovui pelnė: Laukaitis 
8, šutas 6, Kriąucevičius 5, K<t- 
ženiauskas, Genys ir Vasaris po 4, 
Kemešys 0. A.L.

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